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  دل  تو, دل  من 

 پا اون نی انقدریا.  بسته بودنلیدستام از سرما قند... دادمی دهامن رو تند تند قورت مآب
 ی کلمینیآخر بستم از تو ب کمرنگم رو تا ی قهوه اهیتی کاپشن کربپیز! پا کردم خسته شدم

دستم ! ی واهی ساییکجا...  ار دستم بدنتنامینوزی سدمیرتسیم! دادیحس سرما بهم دست م
!  شومن جا به جا کردمی رو رومی شل و ول خاکسرتی کاپشنم کوله یبایرو فرو کردم تو ج

دوشم  رو وفتهی خومن بشدمی در به در منینجوریو اگرنه ا!  پژمان نبودنی اریهمش تقص
 شد نوک جادی کردم که تو هوا خبار ای پوفهی سای افهی قدنیبالخره با د. بشم خانه به دوش

 :سمتش دمیدوئ.  سرخه سرخ بودمینیب
 
  شد؟ی چ-
 
 !ی واقعا از دست دادگهی گلم خونتو دیراحت شد! ی به سالمتیچیه-
 
 پژمان اومده بود ازم غمربی به پنی بابا به دفهمه؟ی چرا منرزنی پنیا! ؟ی چیعنی بابا ی ا-
 ! منونی آوردیبه ُترک! ال اله االهللا...  بود کهومدهی نرهی کارش بگی کاغذ ماغذ برای سرهی

 
 خودش ی اال بال من با آرامش شرط گذاشته بودم فقط خودش و هم جنساگهیم!  کهینیبی م-

بر باد  خانوم تیثی چرا؟ چون آبرو حرونی بکنمی پرتش منمی ببیوارد خونش بشن پسر
 !رهیم
 

 ومدی کردن بدم مهی فرو بردم از گرمی شال گردن خاکسرتی پاهام نشستم صورمتو تویرو
 :دمی کشقی عمی نشون داده بشم نفسفی وقت دوست نداشتم ضعچیه
 
 ...گهی دی جاهی برم دنبال دیبا... یچی پس ه-
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 قهوه یاصورتشو چرخوند سمتم و زل زدم تو چشم...  و نشست کنارمدی کشی آههیسا

 : کردی خوش حالتش لباشو کجکهیا
 
 ... مای خونه می برایب!  آرامش؟گمی م-
 

 گرفته ی و با صدادمی کشقی عمی آوردم اما نگاهم پر غم بود نفسی خودم منی به رودیشا
 :گفتم

 
 ... باشمی سر بار کسخوامیمن... هی نه سا-
 
 ...گهی دینکی می کنار خودمون زندگیای میستی نی به خدا سر بار کس-
 
 ور نمی تا آخر عمر بشخوامیم! ؟یتا آخر چ! ؟یگی می چیفهمیم! هی نه سایعنی نه گمی م-

 !دل شما؟
 
 !یری میکنیخب ازدواج م!  بابای ا-
 

 :آروم تر گفت... بِی عجکمی زدم و من و ازدواج؟ ی صدا دارپوزخند
 
  قبول؟-
 

 و دمی کشیفراموشم شده بود آه مشکل بودم که سرما نی اری درگنقدریا.  کردمی اسرفه
 : دانشگاه دارههی اومد که ساادمی هم تازه ی تودمی کشیامخام رو تا حدود

 
 . نشهرتی دانشگاه دیراست... هینه سا-
 
 ! با نصرت خامن حرف بزنه؟می پژمانو بفرستیخوایم.یی نه بابا دانشگاه به جهنم مهم تو-
 
 ...دهینه راه من من رو داخل خوگهیاما د. چاره نداره خامن-
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 دستاشو هی آن ساکی کرد ی رو مرور میزیانگار داشت چ.  به فکر رفتهی سای حلظهاچند

 :کوبوند به هم و گفت
 
 !!!؟ی آرامش با من کار ندارمه؛ی برم بدی نبود باادمیاصال ! ی وایه-
 
 ... بکنمتومنی کار می چنمیمن برم بب...  جونهی نه برو سا-
 

همراهش !د شد همزمان با اون منم بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم تکون داد و بلنیسر
 ی منتظر تاکسی اصلابونی کردم رفتم سمت خی ازش خداحافظنکهیراه افتادم بعد ا

 ی مشکدی پراهی هوی مونهی منی چرا تاکسیوا! یِلیحداقل از سر کارم اخراج نشم خ.بودم
 نقدری که سر به هوا زده بود و ا بود و موهاشمنشسته ی پسر امروزهینگه داشت که 

 :گفت!!! زدی می بندرهی با هر بومش نی فرستاده بود باال که ماشنوی باند ماشیصدا
 
 ! خانوم؟یریتا کجا م-
 
 !ستی دور نادی ز-
 

 بهش به تی اهمیمن هم ب. دیجوئیبد جور آدامس م! نکنهدای که رو پنی پشت ماشنشستم
 که نیبعد ا. کردمی مادهی نا معلوم نقشه پی اندهی آیبرا افکارم ی کردم و توی نگاه مرونیب

 نویدر ماش! رونی بدمی و در رو باز کردم و پرنی ماشی پول رو گذاشتم رو صندلدمیرس
 قی عمی پارسا نفسدنیدر رو باز کردم و با د...!  رفتمیحمکم بستم و به سمت عطر فروش

 :دمیکش
 
 .ای اومدری دکمی! به آرامش خانوم-
 
 ! اومده بود واسمشی پی مشکلهی... دیش ببخ-
 

 : و شال گردمن رو برداشتم با حلن نگران گفتی صندلی و کومل رو گذاشتم رونشستم
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 ! شده؟یخدا بد نده چ-
 
 ...یمی کری آقاستی نی مهمزیچ-
 
 ! چند بار بگم راحت باش؟یمی کری آقایباز تو گفت!  مگه؟شهیم-
 

 خوش ی خوشفرم و لباینی بیی بور طالی و موهایب آیچشما...  به صورتش انداختمینگاه
 :ومدی به صورتش مشیی طالیشایته ر... فرم

 
 ...ستمی جور راحت ننی بار بهتون گفتم که انیمن هم چند-
 

انگار از حرفم ناراحت شده بود اما حمل ندادم حرف حق رو گفتم ... دی کشقی عمینفس
 که حکم ادب رو بلدم ییو تا اوجنا! نیهم فقط سمهیرئ!  داره باهاش گرم باشم؟یچه لزوم

 : گرفته گفتکمی یبا صدا! زنهی رو به اسم صدا منسشی کارمند رئهی وقت چیه
 
 ادی بفرستش بنجای خانومه جوون اومد اهی اگه یراست! باشه هر جور راحت آرامش خامن-

 ...دفرت من
 

 بودن بی غربی کاراش عجیلی بود خیبیآدم عج. تکون دادم و رفت سمت دفرتشیسر
 اوقات هم خودش روابط رو ی کنه بعضچتی سوأل پخواستی می بود گاهنی خشمگیگاه

 من به یمشکالت زندگ!  دخالت کنهمی تو زندگی کسومدی خوشم منادی کرد و زیگرم م
 بود امشب رو کجا نی مشغول انمذه.. دمی کشقی عمینفس! خودم مربوط بود و بس

پنج سال ! دن؟ی دخرت جمرد خونه مهیآخه مگه به ! ه؟ خونهیکجا برم دنبال ! بگذرومن
 رو به زور رزنیدرسته سخت بود و اون پ! کردمی میبود که داشتم راحت و آسوده زندگ

 خرت دهی دنی و با ددمی کشیآه!  بود واسه خودشی سرپناههیبازم ...  اماکردمیحتمل م
 : گفتی نا پسندیلیجوون بلند شدم با اخم و حلن خ

 
 کو؟ ستیرئ-
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امخام ! کنمی االغ باهاش رفتار منی باهام حرف بزنه عینجوری ایکی که قربون خدا برم منم
 : که تو چشمم بود گفتمی هم و با متوم خشمیرو بردم تو

 
 ! منتظر شما بودیشوت شو تو اتاق بغل!  سالمکمیعل-
 

 :رفتی زد و همون جور که می حلن حرف زدمن پوزخنداز
 
 ! نزاکتیب-
 

 : گفتمی کردم و با حلن باحالی اسرفه
 
 !به جانه تو عمته! ؟یعمه که دار-
 
 بگه تا یزی چهی اول با چپ چپ و اخم نگاهم کرد و منم منتظر بودم ستمی ول کنش ندید
 تونستمیمن...  کردم و نشستم یپوف!  اتاقیاما بدون حرف رفت تو! رمی سگ پاچشو بگنیع
ا االن سرپا نگه داشته بودمش با وجود  که تیتی خودم و شخصنمی وقت ساکت بشچیه
 چی چرا هرفتمی بلندم ور میبا ناخنا!  بودم واسم مهم بودی پرورشگاهی بچه هی... نکهیا

 فکر کنم کمی تونستمی مدی چه بهرت شایول! حوصلم سر رفت! زنه؟ی پر منی پشرتیمشرت
 کاری چنجای ا دخرتهنی گل کرده بود اممی اما کنجکاورمی به سر بگدی بایکه چه ِگل

 : پارسا بودی به در ؛صداندم پشت در و گوشم رو چسبودمیپر!  هست؟یاصال ک! کنه؟یم
 
 ی رفته پاادتی ؟یکنی مدمیتهد! یری بگی که منو به شوخستی نی بازنی صدف انیبب-

 !ره؟ی وسط گنیخودمت ا
 

 : پر عشوه و ناز همون دخرته که اسمش صدف بود به گوشم خوردیصدا
 
 گناه ی خودم رو بتومنی من چقدر راحت میدونیپارسا خودت خوب م! ه بابا؟ن! امممم-

 !ی مدرکچیه! ی نداری مدرکچیچون تو از من ه! بگم چرا؟! جلوه بدم
 
 !شاهد که دارم؟-
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 روش استفاده کردم نیمنم از هم! د؟ی عامل و آدم رو با پول خری همه شهی میدیشن-

 !ن پول رو به من بده نکن و نصف اوی خودیپس تالش ب! زمیعز
 
 ! توبی بره تو جاتی عملنی سوم پول اکیقرار بود !  نبود صدفنی اما قرارمون ا-
 

 ایخدا! وا! ه؟یاتیمنظورشون به چه عمل! ه؟ی چگهی داتیعمل! دی عشوگرانه خندصدف
 :پارسا گفت!  خدا کنه که بگنی از کنجکاورمیمیدارم م

 
 ! بشنوه دیآروم تر خبند شا-
 
کار ... ی سومش رو بهم بدکی مونی طبق قول قرار قبلیاگه خبوا!  حال پارسا به هر-

 ! ندارهیبه من ربط! خودت ساختست
 
 ! حاال از جلو چشمام گمشوزمنیبهت زنگ م!  خب باشهیلی خب خیلیخ-
 
 !فعال... باشه-
 

 به ی نگاهرونیصدف که اومد ب! زدمی نفس نفس مجانی شدم سر جام، از زور همی جعیسر
 هی عسلیچشما..  قشنگ بودیلی رنگ چشماش خییخدا!  انداختمششیورت پر آراص

 نقدریاه ا.  داشتی عملیلبا! رونی سبزم از حدقـه زده بی من که چشمانینه ع... ـدهیکش
 بود و برجسته و رنگشم کی دوست داشتم کوچرو خودم یلبا!  از لب پروتزادیبدم م

 تونهی از دماغش منونده واقعا میزیش کرده چ دور عملشیدماغشم که فکر کنم ش! پررنگ
 کنه ریخدا به خ!  تره؟کی دستم کوچی کهی که از انگشت کوچینفس بکشه با اون دماغ

 چرم ی با پالتویساپورت گورخر!!! ساپورتش که از پهنا تو پانکراسم!  آخرالزمانونیا
خندم ! گله خوشیلی نشه که خی وقت دچار فانتزهینگاهم رو ازش گرفتم که ! یمشک

 : برگشت به پارسا گفتکردیگرفته بود همزمان که پارسا بدرقش م
 
 ی بیلی خایآخه بعض! ی دوست گرامی داشته باشیبهرته تو انتخاب کارگرات دقت بهرت-

 !نزاکنت
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 : گفتمیزی دادم و با حلن مسخره آملشی حتوی صدا دارپوزخند

 
 !ت بانزاکی نزاکته کی بیقشنگ مشخصه ک! ؟ییجونه دا-
 

 : کردی سرفه اپارسا
 
 !بسته صدف به سالمت-
 

 :زمزمه کردم!  گذاشت رفتی به سنگ خورده بدون خداحافظرشی تدی هم که دصدف
 
 !یریکبیا-
 

 :پارسا گفت.  کردمی فحش نثارش متونتمی دمل تا میتو
 
 ... دخرت نزار خواهشانیسر به سر ا-
 
 ! جمبور نبود بد صحبت کنهدی گفت بدترشو شنیزی چهی!  مثال؟شهی میبزارم چ-
 

 بدجور خمم می صندلیمنم نشستم رو! واری داد به دهی باال انداخت و تکی شونه اپارسا
 اتی افن که از عملی اف بیج!  تو کارشونه؟یپارسا و صدف چه رمز و راز..  بودریدرگ

 یا!  کرد؟دشیخب چرا تهد!!! ادینه خب به عقل جور در من! زنن؟؟یعاشقانه حرف م
 میبر.. وللش حاال! کردم؟ی منی فضولمردمینم اضافه شد می کم داشتم ای فکریا مشغله خد

 : رو باز کردمامی و پدمی کشی آههی اسم سادنی بلند شد با دمی اس گوشیصدا! سراغ خونه
 
 ! رستوران بعد از ظهر مهمون من؟می برمیآرامش؟ پاش-
 
 ...دومنیمن-
 
 !گمیمهمون من م-
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 رو هم دو فکر میزی فکرامونو بردی باشه بایول!  زدم؟زبانیمهمون مبابا مگه من حرف -

 ! فکرهکیبهرت از 
 

بالخره . صبح بود۱۱ به ساعت کردم ساعت تازه ی و نگاهفمی کی رو انداخت تومیگوش
 عیاز پارسا اجازه گرفتم و رفتم سر. کی شد که ساعت شد ای سرم مشغول مشرتنقدریا

 :هیزنگ زدم به سا
 
 ده آرامش؟ شیالو چ-
 
 ! کدوم رستوران خانوم؟-
 

 شدم و ادهیپ..  گرفتم و رفتم سمت رستورانی تاکسهی عیسر!  و آدرس رو بهم گفتدیخند
 : رفتم سمتش و گفتمهی سای اشاره مای ادنیبا د.  دمل باز شدی گرمیچه فضا! یآخ. رفتم تو

 
 !نجای بگو آرامش منم ا؟یکنی اشاره ممای که ایمگه الل-
 

 : نگاهم کرد و گفتی چپچپ
 
 !مرض-
 

 :گفت..  بودی اشهی رستورن شیوارهایکل د! رونی زدم و از پنجره زل زدم به بیلبخند
 
  آرامش؟یخوب-
 
 ! بهرت؟نیاز ا... خومب.. خومب-
 
 :گفتم... از پنجره بود رونینگاهم ب...  پر غم نگاهم کردی نگاهبا
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 یچه دماغ...  حمبوب استوینوکیپ یمثل قصه ....  از چوب استی دل من عروسکدیشا-
 ...از بس که نوشت حال من خوب است! چارهی بنیدارد ا

 
 : گفتیبا حلن پر از ناراحت..  تر شدنی غمگنگاهش

 
!  آخه؟یکنی جل مینجوریآخ دردت تو مالجم چرا ا...  آرامش جومن ناراحت باشهنمینب-

 کنمیا کلنگ از خونه پرتت م شد بدای ما به خدا هر وقت خونه پی خونه می برایپاشو ب
 !رونیب

 
..  شدمی که از پرورشگاه فرارشی دوست من بود از پنج سال پنی بهرتهیسا...  زدمیلبخند

: 
 
...  اعتماد ندارم اما توی احدچیهمون طور که من به ه.. ی نگرامنیلی خدومنی جومن مهیسا-
 پنج سال کم طعنه نین تو ا درک کن مهی ساتومنیاما من..  مثل خواهرم دوستت دارمیدونیم

 دخرت که پدر هی به یدونی خرابش کنم خودمت خوب مخوامیاالمن من... دمی نشنهیو کنا
فعال که خمم ...  واسه خودم بکنمی اگهی فکر دهی دیپس با...  خونه بدنلهمادرم نداره حما

 !ـامیفکر کنم بتومن از پسش بر ب..  مسافر خونهرمی می چند شبهی دهی قد منییبه جا
 

 :گفت!!! دمی با اخم نگاهم کرد که ترسیجور
 
 ! طورنیکه ا-
 

منتظر نگاهش کردم ! کنهی مکاری داره چدونستمی رو برداشت منشی تکون دادم و گوشیسر
 :و صداش به گوشم خورد

 
 ! خودت باهاش حرف بزنای بدهیحرف منو گوش من! مامان؟-
 
 :ردم گرد شده نگاهش کی رو داد دستم با چشمای گوشو
 
 ! کنم؟کاریچ-
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 !!مامامن کارت داره-
 

 : به ظاهر شاد گفتمی رو برداشتم از دستش با صدای چپ نگاهش کردم و گوشچپ
 
  شما؟نیسالم خاله خوب-
 
 !گهی ما دی خونه ای پاشو بگمی خاله می چیعنی! ؟ی سالم خاله جان ممنون تو خوب-
 
 ! باشم یبار کس هم گفتم دوست ندارم سرهی نه خاله به خدا به سا-
 
به ! برو اوجنا! م؟ی نداری واحد خالهیمگه ما تو آپارمتامنون ! یستی خاله خانوم سربار ن-

 پا شمی از دستش راحت مکمی هی بعد سایستی هم نی سربار کسکنمیخدا خودم کمکت م
 !کشمی نفس آسوده مهی تو منم ی خونه ادی مشیم
 

 : نشست کنج لبمیلبخند
 
 ...آخه-
 
 !شام منتظرتومن فعال! آخه یآخه ب-
 
 هی نگاه کردم و ساهیچپ چپ به سا! رم؟ی به سر بگی بابا چه ِگلیا!  متاس رو قطع کردو
 : شل شدششین

 
 !کنهی متی مامان راضدونستمیم-
 
 ! روده بزرگه رو خوردکهی روده کوچمی خبوریحاال چ! یدونستی مدمیبعله با-
 

 رو فشی کهیسا! میغذامون رو هم خورد و می تکون داد و غذامونو سفارش دادیسر
 :برداشت و گفت
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 خونه تا می که بریری اجازه بگی چی چدومنی اون پارسا منشهی پمی اول بردیپاشو پاشو با-

 .امی االن منی بشنیبرو تو ماش! یواحدتو مرتب کن
 

! هی رنگه سادی سف۲۰۶ ی و نشستم تورونی تکون دادم و پاشدم از رستوران رفتم بیسر
 و کمربندم رو اول از همه بستم و بعد هم پلکام رو نی ماشی دادم به صندلهیم رو تکسر
 :بالخره اومد و نشست خودشم کمربندش رو بست و گفتم..  هم گذاشتمیرو

 
 !وفتادن؟یجزوهات که ن! چه خرب از دانشگاه؟-
 

 :گفتم!  سرمی چپ نگاهم کرد و حمکم زد توچپ
 
 !ه؟ مگگمیچاخان م! ؟یزنیآخ چرا م-
 
 ! مورد عالقت بود؟ی چه رشته اگمیم...  آرامشیراست! گهی دیگیالبد چاخان م-
 
...  شعرا هستی توی زندگی متوم درداکردمی به شعر عالقه داشتم حس میلیخ... ـاتیادب-

 ... دارم به شعر و کتابی خاصیعالقه 
 
  دانشگاه؟ی شد نرفتیچ! چه خوب-
 

 : روشن کردنوی ماشستادمی واکمی چپ نگاهش کردم چپ
 
 من همش یدونیتو که م! ی کرددای انگار تازه من رو پیکنی رفتار می جورهی وانهیآخه د-

 !دادم؟ی به درسم ادامه میچه جور!  که فرار کردمشمی سال دارم پنج سال پ۲۱
 
 ...ی وقت بهم نگفته بودچیخب بابا جوش نزن آخه راجب دَرست ه-
 

خدا رو شکر ! دادمیسکوت داشتم به آهنگ گوش م یتو!  نزدمی تکون دادم و حرفیسر
 پر یالبته من آهنگا.آهنگ آروم و سبکشم پاپ!  هم مثل من رپ و راک دوست نداشتهیسا



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٣

 ی شدم و رفتم توادهی پدمی رسی کردم وقتی و سرفه ادمی کشیآه!  هم دوست داشتمجانیه
 : لبخند زددمنیفروشگاه پارسا با د

 
 ؟ی اومدری شده که دی چگهید-
 
 !رم؟ی بگی امروز رو مرخصشهی مستی نی مهمزیچ-
 
  اومده؟شی پیمشکل-
 
  .دمی جدی خونه رمی دارم مـرینه خ-
 
 ؟ی شده خونتو عوض کردیزیمگه چ-
 
 : کردمیپوف!  مرغ سخن گونی شد عنی خدا باز ایا

 
 ! حاال اجازه دارم برم؟ستی مهم نرینه خ-
 
 ...البته البته برو مراقب خودت هم باش-
 
 فعال... ممنومن-
 
 ....خدانگهدارت-
 

به چپ و راستم نگاه کردم و رفتم سمت  ! دمی کشقی عمینفس! رونی فروشگاه زدم باز
 : گفتمنوی ماشینشستم تو. هی سانِیماش

 
 !ی خانوممیبر-
 

 واقعا یعنی کنم کاری چدونستمیمن.. دمی کشیآه...  رو روشن کردنی تکون داد و ماشیسر
 و ی دوستی از رودومنی و خونوادش بود درست بود؟ مهی که مال سایرفنت به خونه ا
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 تو تونستمی نداشتم منیاما چاره ا!!! خوردی قبام بر مجی چرا به تردومنیمن... حمبتِ اما
 شدم و چشمم به ادهیپ.میدی نزدم تا که بالخره رسیحرف!  کنم کهی زندگابونیخ

اسم !  بودی و خاکسرتی مشک مرمری خورد که مناش پر از سنگایساختمون بزرگ
 زدم و با خنده یلبخند.  روش نوشته شده بودیی طالی و رنگبای زیساختمون هم با خط

 :گفتم
 
 !ه؟یخواهر مهربونتم هست سا-
 
 !آره خونه هست!  گلم؟یندازی مکهیچرا ت! اوف-
 
 !ستـمی من آدم نیاصن انگار! گم؟یدروغ م-
 
 نی خورده ای ساحل رو باردار بوده چیمن وقت مامادومنیمن! تو ساحل رو ول کن بابا-

 !رهیگی خودش رو منقدریدخرته ا
 
 !؟یپرسیخواهر توئه از من م-
 

پشت .  روش حصار مانند بود یی طالی بود و با نردهای که مشکی سمت درمی و رفتدیخند
 :گفتم! دی دشدی رو منگی بود و داخل پارکشهیحصار هم ش

 
 !ه؟ی تو سایربی رو مننتیچرا ماش-
 
 ! هفته اونهی هفته من هی دمی به توافق رسمونی پسر همسانیبا ا-
 
 ! ؟هیخرب مرب!  اوه الال-
 
 ! داره آخه؟ی گمشو بابا چه ربـــط-
 

 کار کردمی اما حس مدومنیمن...  تومی کردم و در رو باز کرد و رفتفی حرص خوردنش کاز
 دمی به خاله بگم که اجارش رو مشهیآها م... نه..  باشمی نباشه که خبوام سر بار کسیخوب
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 نی عمیسوار آسانسور شد.  کنار آسانسور می تکون دادم و رفتیسر! هی عالینجوریآره ا
 یمی ششم رو فشار داد آسانسور تکون خورد و آهنگ مالی طبقه ی مهدک!!!  نبوداملمیخ

 یلی خدمی خنوابی که درست حسابشبیبابا خوامب گرفت د! دمی کشی اازهیپخش شد مخ
نگاهم !  بودتامینوزی هوا و سی هم به لطف سرمانی رد و اکیخسته بودم سر دردم ومل من

 : که زل زده بود به منهیرفت سمت سا
 
 ! به من؟ی بز زل زدنیچرا ع-
 

 : چپ نگاهم کرد و با کف دست آروم زد تو سرم و گفتچپ
 
 ! نگاه کنماتی به خوشگلی نداراقتیل-
 

 : زدمی صدا دارپوزخند
 
 !م؟ی خرب ندارمی تاحاال ما خوشگل از آب در اومدیاز ک! من؟-
 
 ! تولدیاز حلظه -
 
 ! اون موقع آخه؟ی کجا بودی ترکی ماه از من کوچکیخل و چل تو -
 

 دی سبز رنگم چرخـی چشمای روشنش روی قهوه ای چشمام چشمای و زل زد توـدیخند
 :آروم گفت

 
 .... نازنیلیچشمات خ-
 
 !نیی پاوفنتی پس کلم از کاسه می بزنیکی من که یا چشمهیچرت نگو سا-
 
 ! خوش رنگ خفه شو بگو چشممیلیاما قشنگن خ-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١�

منم ! رونی بپره بهی و گذاشتم اول ساستادی نزدم بالخره آسانسور وای زدم و حرفیلبخند
 فی کی تودی رو باز کرد و دوساعت دنبال کلفشیپشتش رفتم و در آسانسور بسته شد ک

 : کردمیوفپ! گندش بود
 
 !ست؟یعقل کل مگه مامانت خونه ن-
 
 !ـایگی ا راست م-
 

 تا در توسط ساحل خامن باز می پا اون پا کردنی اکمی و بر نگاهش کردم و زنگ در رو زد بر
 نی سر سنگیلی سالم گفت و منم خی باال با حلن خاصدی رنگش پری عسلی ابروی تاهی! شد

 خوش اومد سمتمو بغلش کردم و حمکم ییه با رووارد خونه شدم و خال! جوابش رو دادم
 :بغلم کرد

 
 ! طرفانیچه عجب خاله از ا-
 
 !م؟ی کنکاری خاله جون سرمون شلوغه چگهی دگهی د-
 
 ن؟ی ناهار خوردی خبورارمی بیزی چهی برات نی خاله بش-
 
 !شوهرخاله خونست؟.. ستی الزم نیزی چمی ناهارمومن خوردیآره خاله مرس-
 

 : مثال نا معلوم گفتیزخند با پوساحل
 
 !یی باشه جالیفکر نکنم تعط! امروز پنج شنبستا-
 
 !من فکر کردم شنبست!  ساحل؟یگیا؟ راست م-
 
 !له؟ی تاحاال شنبها تعطی از ک-
 
 ! همشرهی مادمی می بودلی شنبها تعطکای از بس تو آمرزمی عزیسار! اوه-
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 : و آروم زد تو پشتمدیدخاله هم خن! گرفتی از خنده داشت در و گاز مهیسا

 
 !ی کم نداریزیخدا نگهت داره از زبون چ-
 

 زد و رفت تو اتاقش حس کردم ی ساحل چشم غره انمی زدم و بهم تعارف کرد که بشیلبخند
 و آورد و ختیخاله سه تا فنجون قهوه ر... !  عوض شده صورتش الغر شده بودکمی افشیق

وض کنه منم کاپشنم رو در آوردم و با مانتو  اتاقش تا لباسش رو عی رفت توهینشست سا
 :فتموندم خاله با اعرتاض گ

 
 ! که راحت باشستی ننجای ایخاله کس-
 
 ...راحتم خاله-
 
 ... آخهخوامی به خاطر رفتار ساحل هم معذرت میبه هر حال راست-
 
 ... خبشهی حالش منیزی بچس چسینه خاله مهم ن-
 
 ؟ی سال دارمگه تو چند!!!  سالشه بچست؟؟؟ستیب-
 

 :دمیخند
 
 ! فرمودم خاله جونی از نظر عقلیول!  سال۲۱-
 
 ... برش دارشهایخاله قهوت سرد م! هی حرفهیآها از اون نظر -
 

 با هی و سادمی کشقی عمی دستام هنوز داغ بود نفسی تکون دادم و فنجون رو گرفتم تویسر
 با کش بسته بود و  سوختش روی فر قهوه ای همرنگ چشماش وارد شد موهاکی تونهی

 قهوم رو مزه مزه کردم ییبا شکالت کاکائو!  زد و قهوش رو برداشتینشست کنارم لبخند
 :و خاله گفت



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٨

 
 اوجنا ی البته آخه کسدی ببخشمی مرتب کندیبا...  واحد باالمیری میقهوت رو خورد-

 ! نا مرتبهکمی کردی منیزندگ
 
 !گهی تو سرم دزمیری می خاکهی آخر سر ستی ناجی احتگمیخاله به خدا م-
 

 : مبلو گفتی دسته ی رنگش رو گذاشت رودی چپ چپ نگاهم کرد و فنجون سفخاله
 
 اون نصرت هم دنی به دخرت جمرد خونه منیدونیتو که م! ؟ی کنکاری چیخوایمثال م-

 !؟ی حرف گوش کنیخوایواال به خاطر منافع خود تو خونش رات داد چرا من
 
 !!! قبولهی شرطهیبه ...  خالهادیاز سر بار بودن خوشم من-
 
 ؟یچه شرط-
 
 ! اجاره رو هم بدم-
 

 و خاله دمی خندهی سایخاله هم زد پس کله !  قهوشو گذاشت کنار حمکم زد پس کلمهیسا
 :گفت

 
  کرده؟تیمگه بهت فحش داد خل و چل؟ از ساحل به تو سرا! ش؟یزنیچرا م-
 
 !می ابهیانگار ماها غر! گهی نه مامان آخه مزخرف م-
 

 : و سردم گرفتم فی ظری دستانی رو بقهوم
 
 ! مبومن که ی جورنی همشهی گلم به هر حال منستیمزخرف ن-
 
 !؟ی اجاره بدیخوایخاله چرا م-
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 ...دهی بهم دست می اگهی حس دهی ی اوجنور-
 

 : چپ چپ نگاهم کرد و نفسش رو حمکم فوت کردخاله
 
 !همتون اثر کرده نی با ساحل بینی کمال همنشنکهینه مثل ا-
 
 : خنده گفتمبا
 
 ! قبوله؟دادمینه خاله از قبل در من وجود داشت بروز من-
 

شال قرمز ! رونی گفت قهوم رو که خوردم ساحل اومد ب»یباشه ا« تکون داد و یسر
! شی پروتزی لبای روی بود برق لب قرمزختهی رو کج رشی عسلیگذاشته بود و موها

 لوپز پشت مژهاش هم خط چشم فری زده بود در حد جنلیمی ری قهوه ای دهی کشیچشما
 :با خنده گفتم!!!  اوفـظیغل
 
 اوه الال مادمازل شماره بدم؟-
 

 : رفتی غره اچشم
 
 !دمی شماره منیبه هر کس-
 
 !ارمی درت بیدگی از ترشخواستمیباشه منو بگو م-
 

 : جواب دادخوردی و ساحل حرص مدنی خندهی و ساخاله
 
 !الته به فکر خودت باش س۲۱توکه خودت -
 
 ! فرصت دارن بابای سالگ۳۰پسرا تا -
 
 ! مشخصهافتمیاز ق! ؟ی تو پسرینی-
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 !ی خوشگلنیبه ا!  چشه؟افمیمگه ق-
 
  باشه؟رونی برمیمامان من دارم م! اعتماد به نفست تو حلقم-
 
 ! در من اثر کردنی کمال همنش-
 

 : تکون داد و ساحل رفت خاله گفتی با خنده سرخاله
 
 ! باالمی برمیقهوت متوم شد؟ پاش!!!  امام زمان ظهور کردهیاریهر وقت تو کم ب-
 

 هم هی تکون دادم بلند شدم و خاله هم بلند شد مانتوش رو تنش کرد و سای سردمیخند
 که به ی خونه ای زدم و رو به رویلبخند...  باالی طبقه می سرش گذاشت و رفتی رویشال

 کرد خاله در خونه رو باز کرد و هر سه ی می هم زندگگهینفر د هیاصطالح مال خودم بود 
 فکر نجای امیاری داشته باشه رو بی که آلرژی آدمهیاگه !!! خونهجومن .میتامون وارد شد

 :خاله لباش کج و لوچ شد! ی ُتن خاک نشسته رو همه چکی!!! رونینکنم زنده برگرده ب
 
 اوضاع نقدری ادونستمی منزمی عزدیشببخ!!! ومدمی ننجای اشهی می قرنکیفک کنم -
 !دمیکشی روش می دستهی یای بنکهی خرابه واگرنه قبل اشیزگیمت
 

 : زدم گفتمیلبخند
 
 !!!قابل حتمله ! شهی مزی بابا متستیمهم ن-
 

 :دی کشزی به می تکون داد و انگشتی سرهیسا
 
 !خاک تو حلقم! اوه-
 
  .هی رو دستمون سایوفتی میشیخفه م-
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 : چپ چپ نگاهم کرد بازوم رو خاروندم و گفتمهی و سادی خندخاله
 
 ! شروع کنمدی از االن بایول-
 
 !!!ـمیکنم نه کن-
 
 !ارمشی سر به هم می جورهی خاله خودم میستی به زمحت نی نه راض-
 

 نی انی و شاملون رو عـمیمانتوهامون رو در آورد!  شدممی نگاهم کرد و منم تسلی چپچپ
! دنی کشیمن شدم مسئول آب و ت! یری شد مسئول گردگهیسا! مون دور سرمی بستایهند

 نشوی و آب زمی من با تکردی مزی متهیهر جا سا!!! ییخاله هم شد مسئول بشور و جابه جا
 خوشگل یلیفرش خ! می که جون نداشتمیدی کار خندوقع هم منقدریا.کردمی مزیمت

ک بلند شد و سرفه کنان خا!  تراس و تکوندمشیکوچولو رو رو برداشتم و بردم تو
 و ـدمی کشقی عمینفس! می کرده بودزشونی که متیی مبالیبردمش داخل و گذاشتمش رو

 :گفتم
 
 !سنی خسهی همه خکای سرامنی به جون امیوفتیاالن وقتشه با دستمال ب-
 

 : کردیخاله پوف! ی از خستگمی طرف افتادهی تکون دادن و هر کدوممون ی سرهی و ساخاله
 
 از سر و کول ری توام برو دوش بگهی برم شام رو آماده کنم مامان، ساشهیت ش ساعیوا-

 کن مادر ی محوم حسابهیخاله جون آرامش توام پاشو برو تو محوم  .بارهیهممون عرق م
 !یخسته شد

 
 ... زمحتتون دادمادیببخش-
 
ر  مادر؟ مغز خی درست کنیی بزارم همه رو تنهای نکنه انتظار داشتهی چه حرفنیا-

 ! کهدمیجنوئ
 

 : خالهی چپ نگاهش کردم و زدم رو شونه چپ
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 ! خالهایراه افتاد-
 
 ! اثر کنه رومدی باگذرهی مهیواال من که صبح و شبم با تو و سا-
 
 !شهای ساحل نچرخ که کارمون زار منیخاله خواهشا پس دور و بر ا-
 

 خودش البته یه  رفت سمت خونی و هر کمیهممون بلند شد!  و آروم زد پس کلمدیخند
 دست یشدی که وارد میاز در ورود!  دارم منیکی شیچه خونه ! اوه! من که تو خومن بودم

 هاش نتی درست شده بود و کابی مشکیچپ اپن و آشپزخونه بود که اپن از سنگ مرمرها
 ی بود و مبالی دی ال سی وی سمت راست هم تیاکسرت خرهاشومنی بود و دستگیهم مشک

 گلدومن که من و هی بود و ی اشهی شزی مهی ی وی تیمبل ها و روبه رو وسط یچرم مشک
 و قهوه ی بود که دراش هم چوبیی محوم و دستشویرفتی که ممیمستق!  روشمی گذاشتهیسا

به هر !  نفرههی ختت هی ه اتاق خواب بود کهی دور تر کمیکنار آشپزخونه !  سوخته بودیا
شامل رو برداشتم و با لباسم پرت کردم !  بهرتهیچی خونه و دم و دستگاهش از هنیحال ا

! خوام؟ی می چی همه مو رو برانی من اایخدا..  رو باز کردمرمی تی قهوه ایموها. سبدیتو
 ذاشتمی که می شال و هر کوفت،ی هم صاف بود روسرنقدریا!  زانوهام پاهام بودنییتا پا
 زل زدم نهی زدم به کمرم و تو آدستام رو!  به اتو هم نداشتاجیاحت! خوردی سرم سُر میرو

 درشت سبزم زل یبه چشما...  روشنم رو پروندم هوای قهوه ای ابروهای تاهی! افمیبه ق
!  خوردستلیمی رکردنی بودن همه فکر مادی زنقدری که امی بلند قهوه ایمژها... زدم

 دمیخندی هم میوقت!  چاق نبودم خدا رو شکری که نرم بودن ولی برجسته و تپلیگونها
 یلبا!  بودربرجنی شدِیچومن گرد بود کال صورمت گرد بود پوستمم سف ! وفتادی لپام چال میرو

 ! کی نبود اما صاف بودو کوچی و سر باال قلمکی صاف و کوچینی و خوشرنگ بکیکوچ
 و بلند بودن اگه ناخنام رو کوتاهم دهیناخنام رو هم که کش!  و رو فرمی که باربکلممیه
 شامپو از کجا یول! محوم رو عشق است! اوه ... دمی کشی آهدادیلند نشون م بازم بکردمیم
 مانتو هینه بابا !  دوباره لباس بپوشم؟ی وای برم خبرم انگاردی کردم امـــــم بایپوف! ؟!ارمیب
 و دمی رو پوشمی دادم و مانتو و شلوار لن تکوی سرگهی درمی می شلوار لهی با پوشمیم

 زدی شال مری بلند بود که از زی مانتوم چون به حدریو فرستادم زموهام رو کامال بستم 
 کردم چون واقعا حامل از خودم بهم ی خودم خالیعطر رو رو! ومدی و خوشم منرونیب
 ی توانداختم درم قفل کردم و قفل رو رونی رو برداشتم و رفتم بمی دستفی کخوردیم
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 هی ی هیمن همسا! اوهوع! بستیو م که داشت در خونه ردمی پسر رو دهی تا برگردم بمیج
 : اون با لبخند گفتی هم ولی تودنیامخام پر!!! زرشک! پسرم؟

 
 !ن؟یکنی می زندگنجایشما ا.. سالم-
 

 : جواب دادمآروم
 
 ..بله از امروز.. سالم-
 
 ! ما اومدری گهی همساهیخوشحامل بالخره -
 

 : هم و فقط سرم رو تکون دادم و گفتمی تودمی رو کشامخام
 
 .با اجازه-
 

 نکهی کردم و سوار آسانسور شدم بعد ای سرفه انیی جوابش منوندم و از پلها رفتم پامنتظر
حاال عرق کردم سرما خنورم . اوف چقدر هوا سرده رونی رفتم بعی سرستادیآسانسور وا

 هی کنار خونه بود و ازش کی شیلی مارکت خهیخدا رو صد هزار مرتبه شکر ! یِلیخ
 هم سی تکون دادم و سوسیسر!  کنم؟کاری چخوامی شام متادم شامم افادیو  دمیشامپو خر

 دستم گرفتم و ی رو توکی زدم و پالستیلبخند!  با چند تا ختم مرغ عاشقش بودمدمیخر
 ی دوش اساسهی محوم ی تودمی خونه و اول از همه پریرفتم تو! پولش رو حساب کردم

 تا قای دقگهی خورده بود و دتاب و چی پکمیکه موهام !  دور خودمدمیچیگرفتم و حوله رو پ
موهام رو !  و مشغول خشک کردن موهام شدمدمی پوشعیلباسام رو سر! غوزک پام بود

 ۷اوه ساعت .دنیچسبی منناک بودن و به لباسم مکمی و بستمشون اما هنوز دمیشونه کش
ن موهاتو  روغیخواستید المصب م! روغنم کو آخه؟! زرشک! شد باس برم سر وقت شام

 کردم و نشستم یپوف! دی پاشم برم خرشهی روم منگهید! ؟ی باهاش غذا درست کنیریبگ
 رو باز کردم خچالیدر !  نبود توشیزی کردم نه المصب چنتای تو کابی نگاهی صندلیرو

 میزی بابا چستیمهم ن.شهی ماه پکیمال !  نگاه کردم اوفخشویتار! اتوش روغن جامده
 هیاشکـال نداره حاال !  تو سرم؟زمی بریچه خاک.با بایا. کنهتیذ هم ادیشا!  کهشهیمن

 یپوف! ه؟ی شکلنی روغنه چرا انیا!بالخره تابه رو برداشتم !  استفاده کنمنویامشبو هم
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 خبرم ی بارکهی الزمِ دومنی میکردم انگار راه نداره پاشدم دوباره رفتم نه بهرته هر چ
 و به زور دمی خرلی وساتونستمبالخره تا !ال پرن فعبامی روز گرفتم جیحقوقم رو پر

 : گفتدی باال که همون پسرا از راه رسربدمشونیداشتم م
 
 ! کمکتون کنمنیا ا ا بزار-
 

 : تو آسانسورمی کردم و همزمان رفتی اسرفه
 
 ! ممنومن از لطفتونستی الزم نریخ-
 

 بور و ی و موهایه ا قهویچشما!  با منکش دقت کنمی افهی زد و تازه تونستم به قیلبخند
 ی خوش فرم و پوستی صاف و سر باال لباینی بلند بیقد.یکلی هادی نه چندان زکلیه! صاف

 : چشم از صورتش گرفتم و زل زدم به رو به رومدیسف
 
 !؟ی خانوم هستهیشما از اقوام سا-
 
  .ریخ-
 
 ..دنتونیبه هر حال خوشحامل از د-
 
 ...نیهمچن-
 
 و رفتم سمت رونی اومدم بستادیآسانسور که وا!  الل شدزمنی حرف منادی زدی دگهید

 لباس ی بود فورمی هشت و نکی به ساعت انداختم که نزدیخومن در رو باز کردم و نگاه
 با ختم مرغم رو سرخ کردم بدمن خسته بود اما چاره نداشتم تا که در زنگ سیکندم و سوس

 : لبخند زدمهی ساندی و رفتم سمت در با دسرم یخورد شامل رو گذاشتم رو
 
 !زم؟یجامن عز-
 
 . شاممی برایآرامش خانوم پاشو ب-
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 !ام؟ی کجا بخورمیاما من دارم شام م! شام؟-
 
 ! بابا چه بدیا! ؟ی راستی راست؟یخوری شام میدار-
 
 ! خبوریزی چهی تو ایب-
 
 !کشتمی نه بابا االن مامان م-
 
 تلمپ شم خونتون فقط خوامی منگهیبابات اومده؟ سالمم رو به شوهر خاله برسون د-

 !سالمم رو برسون
 

 : تکون داد و گفتیسر
 
 ! من غذا خنوری اجازه ی بگهید-
 

 بارون و ی صداهوی!  رو مرتب کردمزی و بالخره رفت شامم رو خوردم و همه چدمیخند
 از رعد و برق یول! ادی می جومن چه بارونینگاه به پنجره کردم ا! رعد و برق اومد

 فردا یوا.  نبودی تلخم با رعد و برق فراموش شدنی وقت خاطره چیه.. تموحشت داش
 ریدستام رو ز!  تراسی تودمی و پهن شد و پرت پشمین! دنی خوابدهی مفیمجعست؟ ک

.. اما! مثل اسمم آرامش... یبارون چرخوندم و حس طراوت بهم دست داد چه آرامش
 کجا ایکجان !  بودنی کای نی خونوادم کآرزوم بود بدومن...  رفتنی فکر از بهیآرامشم با 

 تولدم چشمم به افراد یااصال چرا من رو تنها گذاشنت و من از ابتد... کننی مکاریبودن چ
 حتمل می زندگی تویکنواختی و یچقدر سخت!  من؟ی چیاصال واسه ! پرورشگاه بود؟

پرورشگاه که فرار  رو دارم واگرنه از هیخوبه سا! گهی دُبرمی اوقات واقعا میبعض.. کنم
 !!!شدمی ممارستانی تی راست روانه کیکرده بودم 

 
 ی رودمی و دراز کشدمی لباس گرم پوشهی سرد بود یلی و رفتم مثال خبوامب خدمی رو مالگردمن
 ... هم گذاشتم و کم کم خوامب بردی خودم و پلکام رو هم روی روـدمیپتو رو کش... ختت
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آخ آخ ..  صورمتی هم و بالشت رو گرفتم جلوی تودمی رو کش صورمت امخامی افتادن نور توبا
نگاهم ..  از چشمام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردمیکی کردم و یپوف! خارهیشکمم م

بلند ! راست برم ناهار آماده کنم بهرتهکیمن !  شد ده؟یساعت ک!!!! اوفَه! افتاد به ساعت
 یی دستشویرفتم تو!  مجع کنهیکیوهام رو اوف م..  بلندم چنگ انداختمیهاشدم و به مو

 ی خونیرگها!  سرخ رنگ قرار داشتی سبزم تو حاله ای به دست و صورمت زدم چشمایو آب
صورمت رو با حوله خشک کردم ... ـدمی کشـقی عمینفس... شدی مدهی چشمام دی تویبه خوب
مال صاف کردم و  به جون موهام،موهام رو کاتادم کومل شومن رو برداشتم و افیو از تو

 خوردم خب حاال ی سرسری صبحونه هی رفتم سمت آشپز خونه پسیبستمشون با کل
!!!  وارمدیام!  باال؟ادی بهی ساشهی میعنی! ـدیحوصلم پوک! لهیامروز که تعط!  کنم؟کاریچ

 سرم انداختم در و یو باز شد و شامل رو رشمی زنگ در به صدا در اومد نستادمی که واکمی
 : لبخندم پهن تر شدهی سادنیو با دباز کردم 

 
  !ری خامن صبح به خهیسالم سا! به به -
 

 : و پس زد و اومد تو و گفتمن
 
 !؟یصبحونه کوفت کرد! ـزمی عزری هم به خیصبح جناب عال-
 
 ! چه طرز حرف زدنه؟نی اتی تربیب-
 
 ؟یخب حاال صبحانه نوش جان فرمود-
 
 !ت؟ تو دستهی کتاب متابا چنیا! با اجازت-
 
 !شـهی منمی حالی دستورات فارسنی از ایچی آرامش دستم به شلوارت من هیوا-
 
 ! بهت بکنم؟تومنی میخو من چه کمک-
 
 ! به خدا فردا امتحان دارمی بکنشونی کارهی یتونی منی ببای بدومنی چه م-
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 :کردمی رو از دستش گرفتم و داشتم نگاه مکتاباش
 
 ... خوندمرستانیو دب دوست دارم تیلی رو خنایاِ من ا-
 
 ... دانشگاهیرفتیآرامش کاش توام م-
 

 : ناراحتش کردم لبخند زدمی افهی به قینگاه
 
 ... بهت بگممی با هم مرورشون کننی بشنجای اایب... ستی نبود مهم ناری ریتقد-
 

 مبل و منم کتاب ی رودی متوجه شد دراز کشنکهی دادم بعد احی تکون داد و براش توضیسر
 شرتی رو که کنار کتاباش بود با اجازش برداشتم و مشغول خوندنشون شمد بیعدشعر س

 حمو شعرا نقدریا!  پرورشگاه حفظ کردمی توی عالقه از ده سالگیشعرا رو از رو
 :ه خبودم اومدمی ساادیوخوندنشون بودم که با فر

 
 !کنمیدارم صدات م!  آرامش؟یکنی مریکجا س-
 
 ؟ی داشتکاریچ...  بودمنی مشغول خوندن ادیجامن ببخش-
 
 !!! ساحل هستنی ای کاسه می نری زی کاسه اهی کنمیمن حس م...  آرامشگمیم-
 
 !چطور؟-
 
 دهی بابا گوش منی به تذکراادی می کرهی می کستیمعلوم ن!  شدن رفتاراشبی عجیلیخ-

 !م؟ی کنبشی تعقی اهی آرامش؟ پاگمیم... ی آنچنانیشایآرا
 
حاال !!  واالدومنی منلشمی به خونه منه بدخبت تشنست و دلیجور نیبابا خواهر تو که هم-
 !!!نیی پاارهی دک و پوزمون رو مزنهی بفهمه قشنگ ممی کنبشی تعقمیایب

 
 ! واسم بو دارههی قضنی شلوارت ایآرامش دستم به پاچه ! نه بابا چرا باس بفهمه آخه؟-
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 : بغلم دی شد و حمکم پر بازششین!  تکون دادمی اوکی به نشونه ی کردم و سریپوف

 
 !ـــمیکنی مبشی بره بازم تعقخوادی مگهی ساعت دکی زمی آرامش عاشقتم عزیوا-
 

 و ـمی پشت پلها پنهون شدمی تاسف تکون دادم و خودمون رو آماده کردی به نشونه یسر
 شی آرانقدریا!  شده؟ینجوری دخرت چرا انیا! نیی پادی فکم چسبدمی ساحل رو دیوقت

 زوگامی که استی نشیآرا ! شهی منشیچی بپاشن هدی نکرده روش اسی خداکرده اگه
 می آروم پشت سرش رفتهی خر شده بود با سانیع که از تعجب افمی توجه به قیب!شرقه

نفسم گرفت و تند تند نفـس ! نیی پامیرفتی جت از پلها منیسوار آسانسور شد و ما ع
 :آروم گفتم! میدیون رو دزد و من کلهامهی سانی تو ماشمینشست... دمیکشیم
 
 ! گل نکنه؟اتی حاال کارآگاه بازشدی منهی سایوا-
 
 !ششی از نوع لباس و آرانیآرامش؟ خوبه خودت فکت خورد زم-
 

 : سرم رو گرفتم باالکمی کردم و یپوف
 
 ! که رفتمی بدو برهیبدو سا-
 

 داد هی گم شد ساکیف ترای توهوی! می دنبالش کردنی باال و با ماشمی سرامون رو گرفتعیسر
 :زد

 
 !می دنبالشدیاه خبشکه شانس فکر کنم فهم-
 

 : برق گرفتها گفتمنی عهوی کردم و سرمو چرخوندم به سمت پنجره یپوف
 
 ! تو کوچهرهی داره مادهی پنوی پارک کن ماشهیسا-
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 ی دوز و کلک بازی و با کلمی شدادهی با هم پابونی خی گوشه میدیچی تکون داد و پیسر
 هیبا !  چشمام شد قد دوتا خربزهدمی که دیزی با چمی برق پنهون شدی هارچهی تپشت

 که کمی! چی اصن هگهی که دکردی می باهاش شوخی کرد و جوریپسر دست داد و رو بوس
 کاری همه پسر چنی انیاوف ساحل ب!  حملق شدنشون بهگهمی چند تا پسر دمیستادیوا

 من که درشت بود از یچشما!  از تعجبمردیم که داشت هیسا! ؟ی چیاصال برا! کنه؟یم
 کنار چند تا ی اومن با چه فضاحتکشه،ی مگاری ساحل داره سدمی دی وقترونیکاسه زد ب

 : آوردم و عق زدم و آروم گفتمرونیزبومن رو تا ته ب!!! پسر
 
 !!!هیچشمت روشن سا-
 
 ..می بهم خورد براشیار مبومن حامل از کثافط کنجای حلظه هم اکی خوامیمن! میآرامش بدو بر-
 

 و منم حمکم خوردم به یکی حمکم خورد به هی سامی برگردمی تکون دادم و تا خواستیسر
 آب دهنمون کلی غول هبای پسر تقرهی دنی و با دمی و من سرمون رو بلند کردهیسا! هیسا

 : گفتی پسره با لبخند مسخره امیرو قورت داد
 
 ! در خدمتموننیبود! خانوما کجا؟-
 
 : کردمی ارفهس
 
 !نی به مهموناتون برسنی برمیشینه ممنومن مزاحم من-
 
 : باالدی پسره پری ابروی تاهی

 
 ! راحت برن میفرستیاما ما مهمونامونو من-
 

 : زدمیپوزخند
 
 جونه سگه شهی می چمینی بار رو بفرست ببهی نیحاال ا! ؟یگیراست م! ؟ییجونه دا-

 !گمیخالت راست م
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 : و گفتدیخند

 
 .شهی می چمینی ببیاشه جوجه فکولب-
 
 : داد زدهوی

 
 !می داردی بچها دوتا مهمون جدیهو-
 

 از تعجب فکش دمنونیساحل با د!  همشون برگشت سمت ما علل خصوص ساحلچشم
همشون اومدن .  به پسرا بلغور کرد و بعد هم فرار کردی چدومنیمن! نی شد رو زمدهیساب

 : گفتمهیسمت من و سا
 
 ؟ی خوبه؟یسا-
 
 ! آرزو دارم آرامشی سامله کل۲۱من هنو ! از نظر تو االن خومب؟-
 

 تا درومنون رو دومنی ندونه من می و جفتمون نگاه کرد هر کزانهی و هدی خندپسره
 :آب دهامن رو قورت دادم و گفت!! کردهیکالبدشکاف

 
 ! اسمت آرامش باشهخورهی منزتی به اون زبون تند و تزمی عزیچه اسم قشنگ! ا؟-
 
 ! سوسک تولهی راجب اسمم نظر بدی خبوای باشیسگ ک! خف باو-
 

 هم ی تودمیآب دهنم رو قورت دادم امخام رو کش!!! شعورای برنی از رو مننایانگار ا!  بابا نه
 : گفتمهی به سای لبریآروم و ز! ـستی ندنیاالن موقع ترس

 
 . تو فرار کنهیسا-
 
 : تعجب نگاهم کردبا
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 ! همه سگِ هار تنها بزارم؟نی انیتو رو ب! ؟ی شدوونهید!  آرامش؟یگی میچ-
 
 .زمیری تو سرم می خاکهی فرار کن من خودم ؛بدوی بکنی کاریتونی هم منیباش-
 
 ...اما-
 
 !هی برو ساگمیم-
 

 هی سانکهی ای کردم و برا َجو سازی تکون داد سرفه ای دادم آب دهنش رو قورت داد و سراز
 :فرار کنه گفتم

 
 ! ننتی خوشگله  پسریآها-
 

فکر !  گوالخ هانی دارن ایچه اعتماد به نفس! اوهوع!  همشون برگشت سمت منیرو
 : و با ناز گفتمهی سایهمزمان زدم تو پهلو! کردن خوشگلن؟

 
 !خورهی کدومتون به دردم منمی چند سالتونه ببنیتک تک بگ-
 

 وفتمی تا منه بره بخواسنتی متی که هر حلظه موقعی گرگینگاه...  شدی همشون گرگنگاه
 ی فرصت برانیهمشون قدماشون سمت من کج شد بهرت!  پر از هوسینگاه.. تو دستشون

 دونستمی سمتش اما مدی از پسرا دوئیکی فرار کرد هی کج کردم و سای بود سرهیفرار سا
 و یصی پر از حری که ما دوتا رو لو داد با نگاهیهمون پسر!  حرفاستنی فلفل تر از اهیسا

 : کامال زشت گفتیندلبخ
 
 !میاری رو سر خودت در مشیتالف! اشکال نداره خوشگله-
 

 دی بادونستمی چون مکنمی مدای جنات پدونستمیخودم که م!  رو زدم به در خندهخودم
 ی از جومن حمافظت مدی باای نداشتم ی اما چاره اهی قانونری کارم غدونستمیم!  کنمکاریچ

 پسرا رو اسکل تر نی اکمی گل کرده بود میطونی اما شدمدای خالف اجنام مدی باایکردم 
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 کردم و یسرفه ا. داشتیلی مستطی بود و حفرهامانی برق که از سرکی دادم به تهیتک!کنم
 :با پوزخند گفتم

 
 !؟یچند سالته جوجو فکول!  سوالهی-
 

 : شهابه گفتدمی که صداش کرده بود و فهمناشونی از همیکی که توسط پسره
 
 !؟یگیمن رو م-
 
 ! جوجوگهیتو د! گمی رو مهیپ نه پ بوقلمون همسا-
 

 :گفت!  حرفا بود که خبواد ککش بگذهنی چپ نگاهم کرد اما پوست کلفت تر از اچپ
 
-۲۰! 
 

 : زدمپوزخند
 
 !ی فسقلی ترکی ازم کوچیخوریبه درد من-
 
 .اما من با بزرگ بودنت اصال مشکل ندارم-
 
 !اما من دارم خب-
 

 : زدپوزخند
 
 !ی کاره انیمعلومه ا-
 

.  دفاع از خودم جمبور بودمیبرا. حرفش خومن به جوش اومد اما خودم رو کنرتل کردماز
بزار اسکل شن بعد  ! زدمی دامن منای اشی نه که به آتکردمی االن خشممو کنرتل مدیبا
 :دمیخند!  کنم کاری چدومنیم
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به سگات بگو !! فقط تو! زم؟ینفر عز هی آخه چند نفر به ی امتحان کنم ولخوامیم! نه بابا -

 ! صحبت کنم درد دلت واشهکمیبرن سرکار خودشون باهات 
 

دستم رو فرو ! خی مری کره ی قشنگ بفرستمت از درد برخوامی مگهی بابا اسکل شو دآره
 : نگاهم کرد و گفتدیپسره با ترد!  حمافظه منی خوبه که هستیآخ.. بمی جیبردم تو

 
 !امیخجالتش در م خودم از نیبچها بر-
 
 : معتاده گفتی و مشخص بود حسابافهی هم اوضاش داغون بود از نظر قیلی که خشونیکی

 
 !مشیاما شهاب ساحل گفت بکش-
 
 : خنده گفتمبا
 
 !دونستمی بود من منی نه بابا ساحل عجب شاخ؟یگیراست م! جونه عمو؟! ا؟-
 

! رض کن آرامش بشه خره تو رفت پسرم فی با اخم بهشون گفت که برن آخ اسکل شدشهاب
 : دمل زدم و گفتمی تویپوزخند

 
 !م؟یقدم بزن-
 
 !ینه بابا زرنگ-
 
 .اون رو که آره هستم -
 
 !زم؟ی تو چند سالته عزنمیخب بب! نجاینه خانوم هم-
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 به صورتش کردم ینگاه!  گفتنشزمی از عزکردمی وجودم حس می رو تو همه ی واقعانزجار
 ی ولیلکی هبای تقری کوتاه و سر باال بدنی رهی تی قهوه ای ،موهارهی تی درشت قهوه ایچشما

 :گفتم!  کبودی خوش فرم لباس برجسته ولینیدرشت ،ب
 
 ! شده شهاب خان؟یلبت چ-
 
 ! بهت بد بگذرهذارمینرتس من! ی خامنگهیجواب سواملو با سوال نده د-
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 
 !؟یگیراست م-
 
 !یکنی میگی راست میگیچقدر راست م-
 

 جز من و خودش اوجنا نبود ی کچی هگهی دهی که حرصشو در آوردم کافنیهم! دمیخند
!!!  تر آره خودشهکیاومد نزد!  کار کنمی چدی بادونستمی چون مکردی رو راحت ماملیخ

 صورتش ی فلفل رو روهی شد اسپرکی ور اون ور صورمت گذاشت و تا بهم نزدنیدستاشو ا
 دهی از دور شناداشی فریصدا!  به شکمش و زدم به چاکدمی زانو کوب کردم و حمکم بایخال

 تند نقدریا!  پا مشخص بود چند نفر دنباملنیاز صداها! دمیدوئی برق و باد منی عشدیم
اما جنات جومن مهم تر بود از کوچه پس کوچها گذشتم . گرفتی که نفسم داشت مدمیدوئیم

 : راننده بود گفترمردی پهیگفتم  گرفتم و آدرس رو تند تند ی تاکسهی یفور
 
 ! دخرتم؟یخوب-
 
 : جوابش رو دادشدی مدهی که با نفس نفس زدن شنیی صدابا
 
 ...بله بله خومب-
 
 ؟یدیدوئی مینجوریدنبالت کرده بودن ا-
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 !بله-
 

 : گرد شدچشماش
 
  که نکردن؟تتیاذ!!!  انگار جداً دنبالت کرده بودنی کردم ولیمن شوخ-
 
 رار کردمنه نتونسنت ف-
 

 : و پول رو بهش دادم با لبخند گفتدی کشقی عمینفس
 
 . بود گفتم تو رو هم سوار کنمنجای تا ارمی دخرتم من مسخوادیمن-
 
 ...کنمی که خواهش مشهیا اما من-
 
 ! آخهخوامی منگمیم-
 

 هی در آوردم و زنگ زدم به سابمی جی رو از تومی شدم گوشادهی زدم و با تشکر پیلبخند
 : بودونیلرزون و گرصداش 

 
 ؟؟؟یی کجایخوب! الو آرامش؟-
 
 !؟یی آروم باش من خوبه خومب دم در خومن تو کجاهی ساهیسا-
 
 !سی پلی رفتم اداره یداشتم م-
 
 ! شد؟یمن خومب فرار کردم ساحل چ! خوادیبرگرد من-
 
ه  چمینی با مامان ببمینی شد بعد بشی کن چفی خونه تعرگردمی گم شده بر مدومنیمن-

 ! تو سرمونمیزی برمیتونی میخاک
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 ! نهای ادی ساحل ممینی نگو تا ببیزیبه خاله چ! نه نه-
 
 .رسومنیباشه االن خودم رو م-
 

 هنوز دنبامل باشن با سرعت وارد آپارمتان دمیرتسیم. رو دادم و متاس رو قطع کردمجوابش
رده بود و تند تند از اسرتس کف دستام عرق ک!  آسانسور پرت کردم یشدم و خودم رو تو

 بود دکمه رو نهی آسانسور دور تا دورش آیتو!  ساعت بودکی تکی تنهی قلبم عزدمینفس م
 ترشده بود دی سفشهی زل زدم به خودم صورمت از همنهیی شد تو آهفشار دادم و در بست

 ستادی کردم و بالخره آسانسور وایپوف... دیپری برداشته بود و مدام پلکم مکیچشم چپم ت
 شی قهوه ایاما اون آروم چشما!  زدمغی از وحشت جدمی مرد رو دهی رونیا اومدم برم بت

 :رو گرد کرد و گفت
 
 ن؟ی زدغیچرا ج!  شده؟یزیچ-
 

 : و دستام رو به کمرم زدمـدمی کشی حمکم از سر آسودگینفس
 
 ...دمی نشد فقط ترسیزی حمرتم چینه آقا-
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 .می هم راضی صاحلی حمرتم به همون آقای آقانی بگستیالزم ن-
 

 : و گفتمدمی هم کشی از ابروهام رو توی چشماش تا حدی زدم توزل
 
 ... حمرتم گفنت راحت ترمیبا آقا-
 

 : و خشکم جا خورد و گفتی حلن جداز
 
 ...نیبله هر جور که راحت-
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 رو دی سمت در خونه و کلدمی گفنت ازش جدا شدم پری تکون داد و با روز خوشیسر
 سردم شده بود کاپشنم رو کندم و رفتم یلیدر خونه باز شد و رفتم تو خ. انداختم توش

 واسه خودم ی چاوانی لکیکنار شوفاژ دستام رو که گرم کردم رفتم سمت آشپزخونه و 
خب از ساحل و رفتاراش ...  باور کنمتونستمیمن..  و با قند مشغول خوردنش شدمختمیر
 کردم اونا فیآخ ک! دنشی و با پسرا گرددنی کشگاری سیصحنه ...  ظاهرشیول!  بودـدیبع

 و نکی سی رو گذاشتم تووانی کردم و لیپوف!!!  شدی چکردی فکر میچ! رو اسکل کردم 
 رو هم بکشن هی بود ساضر ساحل حایعنیواقعا . موندمنهی دادم به اپن و دست به سهیتک

 ی اگه خاله بفهمه چه زجریآخ! ده نربیی بوچی هی از حس خواهریعنی! فقط در بره؟
نکنه کارش به بدتر .. می جناتش بدی جورهی و می کندای خدا کنه ساحل رو زودتر پکشهیم

 تنه بابا چرا چرت و پر!  اصـن؟یِنکنه قاچاقچ!  معتاده؟یعنی یوا!  باشه؟دهی کشنایاز ا
ر به صدا در  کردم و زنگ دیسرفه ا!  بگمی موندم چگهی دستی هم ندی بعیول... گمیم

 در رو باز کردم و با هی سای افهی قدنی نگاه کردم و با دی سمت در از چشمدمیاومد دوئ
 دوتا غم نداشت یکیخب ..  بودهی بغلم منم حمکم بغلش کردم و در حال گری تودی پردمنید

 ی اشکی بهش گفتم و همزمان در رو بستم و از بغلم با چشمایزمی عزیبا حلن کش دار! که
 :رونیباومد 

 
فکر نکنم ...  خواهرم قصد جون جفتمون رو بکنهشهی آرامش باورم منشهیباورم من-
 ... برگردهگهید
 
 ...ارمی آب قند برات بهی بزار برم ی رنگ به رو ندارنی بشنجای اای بهیبست کن سا-
 

 : گفتهی آرومش کل خونه رو پر کرده بود با گری تکون داد و نشست و هق هقایسر
 
 ... بود حدسم درست بودپس درست-
 

 : و در حال همزدنشون بودمختمی آب روانی لی رو توقند
 
 !؟یچه حدس! حدس؟-
 
 ... کنمفی واست تعرنی بشایب-
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 رو ازش وانی آب قند رو خورد و لی جرعه نی و آب قند رو دادمم دستش تا آخرنشستم

 :گرفت زل زد به چشمام
 
 که ختت اتاق یدونی مخوندمیتم درسم رو م ختتم و داشی نشسته بودم روشیچند وقت پ-

حس گرفته بودم برم رو ختت باال که ختته ساحلِ درس خبومن هوا .. من و ساحل دو طبقست
 بالشتش ی سرم رو گذاشتم رورونیساحل هم رفته بود ب... دادی مفیاون جا خنک بود و ک

 که جا به جا کمیا ام...  اومده یی صدارونی گفتم البد بوشمبه گ.  خوردکی پالستیصدا
 پر کی پالستهی روکش بالشتش و یدست بردم تو!  سرمهری از زکی پالستی صدادمیشدم د

رفتاراش !  افتاد و بهش شک کردممیهموجنا بود دوزار..  آوردمری رنگ گدی سفی ماده هیاز 
 یشای آراومدی و مرفتیاز اون مدتا بود بدون اجازه م... یی عوض شده بودن خدایلیخ

 موندن بابا چند بار بهش تذکر داد با زبون خوش نشد با رونی وقت بری و تا دیانآنچن
 دانشگاهش ی با دوستارهی بود که گفت متی گفت بازم جواب نداد بار آخر با عصبانتیجد

 نی گفت که بابا هم باور کرد و من و مامان هم به همنقدریا!  وقتری تا دخوننیدرس م
 تو شک افتاده بودم امروز هم یلی کردم خدای اون مواد رو پیاما وقت.. میکردی سر مالیخ

 ... باشهدهی نکشکی باری کارش به جاهادوارمیفقط ام... که مطمئن شدم که معتاده
 

 ی به سمت چپ و راست و به نشونه ی کردم و سریپوف! دمی رو خوب فهممنظورش
 :گفتم! تاسف تکون دادم

 
 !؟ی به خاله بگیخوایم! ه پاکهفکر نکنم برگرده خونه چون حسابش پاک-
 
 آرامش گمیم...  بزار شب شه بعدای ولمی نشد آره جمبورداشیاگه پ!  کنم کاری چدومنیمن-

 ...کهی کی ساعت نزدست؟یگرسنت ن
 

 همزمان تو هیمن و سا!  حرف رو زد زنگ در خونه به صدا در اومدنی اهی سایوقت
 سرم و رفتم ی شامل رو گذاشتم رومید و آب دهنمون رو قورت دامی هم نگاه کردیچشما

 : گفتمهی خاله آروم به سادنی ردم و با درونی به بی نگاهیسمت در از چشم
 
 ! خالستاریبدو شال و کالتو در ب-
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 : رو باز کردم و گفتمشمی نی خاله الکدنی تکون داد و در رو باز کردم با دیسر

 
 !ن؟ی هه سالم خاله جومن خوب هست-
 
 !نجاس؟ی اهیسا! ؟؟ی تو خوبیرسسالم دخرتم م-
 
 ! درس خبونهشمیآره خاله جون چطور؟ اومده بود پ-
 
 .ی گفت شامت رو خورده بودهی سای که منتظرت موندم ولشبید!  ناهار؟نیایمن-
 
خاله ... دمی خوردم خوابی سرسرزی چهی حامل خوش نبود یلی خشبی دگهی ددیببخش-

 ... تونیایجلو در بده ب
 
 کجا رفت آقاهم که دومنی ساحل که مننیی پانیای بنی برم شمام پاشخوامیم... نه خاله-

 ؟ی هستی خاله از جات راضنمیبب.. نیای حتما بچسبهی منیی تنهاادیامروز ناهار من
 
 : لبخند گشاد تر و دندون منا گفتمبا
 
 ... نباشمی من غلط کنم راضمیمعلومه که راض! بــــــله.. میایچشم حتما م-
 

رفت و رفتم تو !  بود به تته و پته حرف زدمن شک کرده بود که حلش کردمکیو نزد دیخند
 :گفتم

 
 ...پاشو... یاری در بی بازعی لو مامانت ضادی درست کن نباافتوی قکمی هیسا-
 

 : از التهاب چشمش کم شد گفتنکهی تکون داد و بعد ایسر
 
 !؟ی فرار کردیچه جور-
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 ... فلفلیاسپر-
 
 !واقعــا؟-
 
 تازه ساحل ارنی تورو هم سر من در بهی تالفخواسنتیجمبور بودم کثافطا م.. وهوما-

 !گفته بود بهشون من و تو رو بکشن
 

 و با نیی پامی چشماش مجع شد که جلوش رو گرفتم همراه هم رفتی کرد و اشک تویپوف
و  کردم و من یسرفه ا! می و مشغول خوردن ناهار شدی صندلی رومی نشستی الکیلبخندا

...  بودگهی دی چون فکرمون جامیدی دست کشی زو از خوردن قورمه سبزیلی خهیسا
 :خاله با تعجب نگاهمون کرد

 
 ن؟ی نکنه دوست نداشتن؟یخوریا چرا ناهارتونو من-
 
 ... اشتها ندارم خالهی بود ولی عالینه خاله جون مرس-
 
 !ه؟ی سایتو چ-
 
 ... جونی مامستیمنم گرسنم ن-
 

 رو مجع زی تا همه چمی بهش کمک کردهیبا تعجب باال انداخت و من و سا ی شونه اخاله
 شست و خاله هم ظرفا رو ی هم ظرفا رو مهی بودم و سازیکنه و من در حال مجع کردن م

 و دستاش رو خشک کرد دی کرد اونقدر جو ساکت بود که خاله دست از کار کشیخشک م
 :و گفت

 
 !شما دوتا چتون شده؟-
 

 چشمام گرد بود بدتر یون گرد شد من که چه عرض کنم همون جور چشمامجفتمون
 : گفتهیسا! شد
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  قرار بشه؟یچ..  مامانیچیه-
 
 رفتاراتون می از طرفنی ساکت نبودنقدری شده من مطمئنم و اگرنه شما دوتا ایزی چهی-

 ... شده من طاقتشو دارمی چنی شده بگبیعج
 

 انگار منتظر نظر من بود گفتم؟ی میاز گرفتم چ رو گمینییلب پا..  بهم انداختی نگاههیسا
 : تکون دادم و خاله نشست و گفتی به آرومیسر

 
 ... شدهیزی چهیپس -
 

 زل زد به کف سالن و منم رو هیسا... ـدمی کشقی عمی و به دنبالش مننفسدی کشی آههیسا
 :به خاله گفتم

 
 ... خونهنی برگرده تو اگهیفکر نکنم ساحل د.. خاله-
 

 کردم و یپوف! گفت من طاقتش رو هم دارمیبعد م!  اول راهنیاومن از هم! ل شد شخاله
 :ادامه دادم

 
امروز صبح ... منم خواستم کمکش کنم...  به ساحل شک کرده بودهیخاله راستش سا-

 ... بگمیخاله آخه چ... می کردبشیتعق
 

 دستاش یتو شد سرشو گرفت ی دادم چشماش اشکحی دهنم رو قورت دادم و براش توضآب
آب ! کار منم شده بود ساخت و ساز آب قند!  صورتش حس کردمی رنگ رو از رودنیو پر

 :دمی زمزمه وارش رو شنیقند رو دادم به خوردش و صدا
 
ساحل که !  شد؟ینجوریچرا؟ چرا ا... ی شد واختهی بود تو سرم ری چه خاکنیا-
 ... نبودینجوریا

 
 ! برگشت خونهدیشا... شهی می چمینی تا شب ببمیستیخاله آروم باش وا-
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 : کرد و دستاش رو به کمرش زد و گفتی پوفهیسا
 
 بهش گفنت من و تو زنده از اوجنا ی وحشیالیفکر نکنم چون مطمئناً اون گور... نه آرامش-

 برگرده نکهی اجهیدرنت.... میگی که االن به مامان و بابا مفهمهیپس صد در صد م! میدر رفت
 ...خونه حماله

 
 : و گفتختی آروم آروم اشک رخاله

 
 چه ستی رو که با نون حالل بزرگش کردم االن معتاده و معلومم نی بچه اشهیباورم من-

 ! واسش کم گذاشتم؟یآخه مگه چ... ختهی تو سر ریخاک
 

 سوزوندیآه هاش از ته دل بود و دل من رو هم م... دمیمالی خاله رو می و بازومی کردیپوف
 : کردم و گفتمیسرفه ا... بالب از اشک بود هم لهی سایچشما

 
 ! دنبالش؟می بریخوای مهیسا-
 
 !ارن؟ی سر جفتمون بیی بود چه بالکی رفته نزدادتی! ؟ی شدوونهید-
 

خاله !!  بودری که کار ساحل هم گسی به پلمیزدیزنگ م!! گفتم؟؟ی می چدمی کشقی عمینفس
... می فکر بودی هممون تویحساب... مگفتی بابا کاش بهش منی شد اشرتی و بشرتی بهاشیگر

 ...می نداشتیجز صرب چاره ا
 

 ی بود و مشرتادی امروز کارم زنقدری ای صندلی رو خورده بودم و نشست بودم روناهارم
.. کردمی فکر مشبی و به اتفاقات دـدمی رو مالقهامیآروم شق.. کردی بود که سرم درد مادیز

 همون دنی کردم و با دی پوفومدیآخر هم ساحل ن...  که به شوهرخاله وارد شدیبه شوک
 بز راهش رو نیاون هم ع!  و حمل سگ بهش ندادمدمی هم کشیدخرته صدف امخام رو تو

 با یعنی رم؟ی بگلی خودم و ندارم بعد خبوام تو رو حتویبرو بابا من حوصله .  و رفتدیکش
اصال حسش نبود ... اما حوصله نداشتم!  کنجکاو شده بودمیلیخ!  داشت؟کاریپارسا چ

 نی اما اومدی خوشم منستادنیاصال از فال گوش وا.. ستمی هم نرفتم فال گوش وانی همیبرا
زل زده بودم به ...  بودمهی فکر ساحل و سای توجه تویبه هر حال ب... کردی فرق مشیقض



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٣

 فکر بودم که اصال حضور ی تونقدریا...  داشتـنی فوق العاده ای خوشگل که عطرایعطرا
 با یلی خشیبا ته ر!  هم بودیپارسا امخاش تو... پارسا و رفنت صدف رو احساس نکردم

 سمجِ اما یلی خدیشا! کنمی طور فکر منیالبته من که ا...  بودیآدم خوب... افشی قشدیمنک م
 ی صندلیآب دهنم رو قورت دادم و پارسا نشست رو... بازم خوبه و حد خودش رو بلده

 :رو به روم و گفت
 
 !؟ی شده خانوم سپهریزیچ-
 
 ...ستی مهم نیمی کرینه آقا-
 
 ...ی آشوفته ایلی افتاده حتما خیاتفاق! ی تو فکریلی چند وقته خنیا-
 
  ...هی افتاده شخصی اتفاقهی از دوستام یکی یبرا-
 

 هوی.  بودشی آبی چشمای تویزی چهی باال دنی ابروهاش پری تکون داد و دوتا تایسر
!  کرده بودمفی خوبه ازش تعریزک! ومدیبرداش اصال از نگاهش خوشم ن بدمن لرز دمیترس
 سرگرم کردم کال عاشق هنر و ی کاغذ و خودکار و نقاشکمی کردم و خودم رو با یپوف
 ی من هرگز متومای بدخبتنی بتومن برم دانشگاه اما انگار اکه بود نی بودم و آرزوم ااتیادب

 شده بود ی هام پر از عطر تندهی و ردمی کشقی عمیفسن! از بدو تولد همراهم بوده.. نداره
 کنهی میچقدر خودش رو عطر مال! اوق. اوف عطر مزخرفه اون دخرتست!! سرفم گرفت

 !خره شرکه بگمومن.باال آوردم
 

 رو انداختم المیکم کم وسا!  متوم شدی کارمی به ساعت انداختم خب تای کنان نگاهسرفه
 به چپ و ی با پارسا از در خارج شدم و نگاهنمیسرسنگ هی و بعد از خداحافظفمی کیتو

 سرد دی معلومه بازیی پای اومن آخرامی بودزییتو پا!  سردیلیراست انداختم هوا سرد بود خ
!  نشدمی وارد دستگاه تنفسیزی تهران چی و جز دود و غبار هوادمیش کقی عمینفس! باشه

 و هد بندم هم جلوتر نه دمی کش رو جلوترمی نشست کنج لبم و شال مشکیلبخند کمرنگ
ماسک !  سراغم ادی بمیگرنیدوست داشتم موهام مشخص باشن و نه دوست داشتم سردرد م

 مغازه به ی هاشهی شی برسم توی تاکسنت گرفی تا به مقصدم برارفتمیزده بودم قدم زنان م
 و تنها رو  آوارهی دخرت بچه هیحس ...  معصوم تر بودشهی از همافمیخودم نگاه کردم که ق
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امخام !  کنمی ساله عمرم باهاش مبارزه کردم تا بتومن زندگ۲۱ نی که متوم ایحس... داشتم
 رو دارم خاله رو هیسا... ستمیتنها ن! من نه آوارم و نه تنهام... نه. همی تودمیرو کش

خدا .. ذارهی که هرگز تنهام منیدوست...  دوست مهربون دارمهی... از همه مهم تر.. دارم
 پخش و پال زمی کلفت اما متیابروها!  تر بودهکی بوده از رگ گردن بهم نزدشمی پشهیمه

 که رد سمند زـنی ماشکی موندم و بالخره ی و منتظر تاکسدمی بهشون کشیشده بودن دست
 نگه داشت و سوار شدم و چون یِ کار شده بود و مشخص بود تاکسیروش با مشک

 و از دمی کشقی عمینفس...  دادییامب رو با خوش رو گفتم و جوی بود سالمرمردیرانندش پ
 و بلند بود رو دهی رو که ناخناش کشکمی ظرف و کوچی شدم دستارهی خرونیپنجره به ب

 خسته بودم همه تنم یلیخ...  زل زدمرونی سبزم به برشت دی هم گذاشتم و با چشمایرو
 ی ازش دل خوشدیشا!  ساحل اومده باشه؟گردمی برمی ممکنه وقتیعنی... کوفته بود

 ی دخرت مغرورکردمیفکرشم من...  بشهینجورینداشته باشم اما دوست نداشتم واقعا ا
 یوقت...  لبمکنج نشست یپوزخند.  مغرور بودشیموندم به چ!مثل ساحل معتاد باشه

 دوشم جا به جا کردم و وارد ی رو روفمی شدم کادهی رو حساب کردم و پهی کرادمیرس
 رو قهامی مبل و چشمام رو بستم و شقیافتادم رو! یلیته بودم خ خسیلیخونه شدم خ

 رو برداشتم بهش می کردم و گوشیپوف!  کجاست؟هیاالن سا...  بودی شب بدشبید! دمیمال
 :اس دادم

 
 !ق؟ی رفییکجا-
 

 : که جوامب رو داددی نکشقهی دقبه
 
 !؟یتو هنوز سر کار... خومن-
 

 :نوشتم! رفتمی ور مامی نوکهی گوشی ام کردم و داشتم با دکمهاسرفه
 
 !م؟ی حرف بزنکمی باال ای بیخوایم.. نه خونه ام-
 

 تنم در آوردم ی رو از تومیشگی زدم و کاپشن همیلبخند. باالادیفکر کنم داره م!  ندادجواب
 هی سادونستمی و رفتم سمت در و چون مدمی کشقی عمیو زنگ در به صدا در اومد نفس

 در رو چرخوندم ی رهینکردم آب دهنم رو قورت دادم و دستگ نگاه ی از چشمگهیهست د
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 اون پسره هم باز شد و چشمم به جفتشون افتاد با اون ی خونه در هی سادنیهمزمان با د
 : دوختم و گفتمهی کردم و نگاهم رو به سایی خشک و عادیلی خیلیپسره سالم خ

 
 ... تومی برای بیسالم خانوم-
 

 ابروم ی تاهیون پسره برخورد کرد گرم جواب سالمش رو داد و  به اهی نگاه سانکهی ابعد
 انداختم ی بود شونه ای جدهیاما پسره با سا! عجب!  باال و بعد جواب سالم من رو داددیپر

 : وارد شد گفتمهیباال و کنار رفتم و سا
 
 ! شما؟یخوب-
 
 ...ساحل ندارم از ی خربچی تاحاال هروزیاز د!  خوب باشم؟شهی میزنیوا آرامش حرفا م-
 
 رو توو پارک نی هفته تو ماشهی یدی باهاش به توافق رسی که گفتیِ پسرِ هموننی ایراست-

  دفعه اون؟هی یکن
 
 .اوهوم اسمش عرفانِ-
 

 هی سرم برداشتم ی مبل و شامل رو از روی رومی باال و جفتمون نشستدی ابروم پری تادوتا
 : شده ی جد حلنشکردمی هوا و حس مدی پرهی سای ابرویتا
 
 ! بهت زده؟یحرف! چطور مگه؟-
 
 ...ی که قبال بهم گفته بودیِ فکر کردم همونی کردکی گرم باهاش سالم علیلینه بابا آخه خ-
 

 شی بلند و فرفری اون هم شالش رو برداشت و موهادمی کشقی عمی تکون داد و نفسیسر
 :پخش شدن و گفتم

 
 ی االن به جایکنیحس من!  که ساحل بود؟یی هموجنامی برسی با پلیخوای مهی ساگمیم-
 و نه میچون نه خودمون ازش خرب دار!  کارو بدتر کنه؟می کنمشی قامی نگسی به پلنکهیا
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 کمپ ترک مشیربی که معتاده میخالفکار ن... بعدش!  کمکمون کنهسی پلدمیدیاجازه م
 !ادیاعت

 
 ابروم ی تاهیاش رو بست  داد به مبل و چشمهی و تکدی کشیآه..  بهم انداختی نگاههیسا

 : شد و گفتدهیبه سمت باال کش
 
 با مامان و بابا هم صحبت کنم بابا که اصال سرکار هم نرفت دیبا...  جواب بدمی چدومنیمن-

 نظر اون ها ی باشه ولنی کار ممکن همنی فکرِ فکر کنم بهرتیمامان هم که همش تو... امروز
 !سرکار چه خرب؟... خب! مهم ترِ

 
 . سرم شلوغ بود که وقت سرخاروندن نداشتمنقدریبابا ا یچیه-
 
 ! چه خرب؟سیاز پار-
 

 :دمیخند
 
 زی شعور و هی بیلی چند وقته خی اصال تو کوکش نبودم ولدومنیچه م!  نه و پارساسیپار-

 ! بنشومنش سرجاشدیبا! شده
 
 ! خوشگله آرامشیلیخ! فهیح-
 
اصال بهش ... ادیازش خوشم من!  که گلمرنی برن مبدی خوشگل خوشگال بای تو به اون بگ-

 شی بی تو عمرم فکر نکردم و همشون واسم خری پسرچی همون طور که به هکنمیفکر من
 !نبودن

 
 :دمی چپ نگاهم کرد و خندچپ

 
 !؟ی امتحان داشتیدانشگاه رفت... یراست-
 
 ... ساحل بودشیگند زدم امتحامن رو همه فکرم پ-
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 :دمی کشیآه
 
 ! باورِ قابلریاصال غ-
 
 .. ذهنم رو مشغولش کنمخوامیمن! ـم؟ی فعال راجب ساحل اصال صحبت نکنشهیم-
 

 : و گفتدی کشقی عمی تکون دادم و نفسیسر
 
 از پرورشگاه نکهی جز ای از گذشتت ندادیحی توضچی پنج سال هنی ایتو تو! آرامش؟-

 !بم؟ی غرنقدری من ایعنی... یفرار کرد
 
 ... نداشتمیباور کن سرگذشت خاص! بگم؟ بهت یآخه من چ! وونهینه د-
 
دستم رفت سمت گردمن و پالک گردنبندم رو .. دمی کشقی عمی کج و لوچ نگام کرد و نفسکمی

 دستام ی خط خوشگل نوشته بود آرامش رو توکیکه به شکل گُل بود و روش هم با 
 ی از بچگیول...  از کجا اومده بوددومنی گردمن بود و منی توشهی گردن بند همنیا... گرفتم

 بغض قورت دادم لبام رو نیبغض گلوم رو گرفت و آب دهنم رو به منظور دفع ا... باهام بود
 :با زبومن تر کردم و گفتم

 
فقط ... گهی دیای بچه پرورشگاهی همه نی منم عیزندگ..  ندارمیسرگذشت خاص-
ه شده بود و کنار  کاغذ نوشتکی ی تولدم رو روخی پرستارا اسمم و تاری طبق حرفادومنیم

 نصرت و با همون سن ی سامل بود فرار کردم و رفتم خونه ۱۶تا که .. نیهم... خودم بود
 کردم دای تا که تورو پکردمی هم کار می عطر فروشهمونالبته خب تو  .کردمیکمم کار م

 !نیهم
 
ت باال  ابروم رفی تاهی! لبم کج و لوچ شد. کردم زنگ در به صدا در اومدی و پوفدی کشیآه

 خاله متعجب در رو باز کردم خاله دنیو شامل رو سرم کردم و رفتم سمت در و با د
 :چشماش سرخ بود و گفتم
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 !سالم خاله-
 
 !نجاست؟ی اهیسالم خاله جون سا-
 
 !ـن؟یکارش دار.. آره خاله-
 
 ..نه خاله نگران شدم-
 
 ... توای تو خاله بایب-
 
 ...گهی درمینه م-
 
 .. بگمیزی چهی خوامی منیایب خاله گهی دایا ب-
 

 وهی کرد و وارد شد و رفتم کنار و خاله هم به مجعمون اضافه شد خوبه می اسرفه
 و یدرسته جتمالت. وضعم اونقدرام قرمز نبود...  کردم و نشستمییرایازشون پذ.داشتم

 و عزت نفسم رو دوست دیرسی اما دستم به دهنم ممی شاخ نبود زندگیلیخ
 تکون داد و یاما سر. پر از اشک شده خالی رو به خاله گفتم و چشماشنهادمیپ!داشتم

 :ادامه دادم. نزدیحرف
 
 !می کار رو بکننی آرامش گفت انی نگگهی دی خودتونه دو فردالیاما م-
 

 ... نزدمی و منم حرفـدمی کشیآه!  نزد و فقط چشماشو برام باز و بسته کردی حرفبازم
 

 سرم جا یکالهم رو رو... می خربداده بودسیضوع و به پلاز اون مو.  گذشتی می ادوهفته
 دوست داشتم برم پارک قدم بزمن حوصلم بدجور یلیخ...  رو برداشتمفمیبه جا کردم و ک

 هی نمی الک خودش بود که بهش شک کرده بودم ای توهی سانقدری اگهید.. سر رفته بود
 یی در واحد رو به رویم رو و در رو باز کردم و چشمادمیش کقی عمینفس!  باشهشیزیچ

 از ی به همه چالی خی باال انداختم و بیشونه ا! بِی عجیلی عرفان هم خنیا! متوقف شد
در رو باز کردم و قدم زنان رفتم !  آسانسور رو هم نداشتمی حوصله ی رفتم حتنییپلها پا
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 نهی س و دست بهزدی بد جور سرد مهوا...  خلوت بودشهی پارک همهی.. یسمت پارک کنار
مگس !  طبق معمول خلوته خلوتزدمی پارک قدم می و تودمی کشقی عمینفس... ردمیقدم م
...  شمال رو داشتیدمل بدجور هوس هوا...  پر از غبار و دودی بود ولیهوا ابر... زدیپر من

 از حماالت نیاما خب ا!  پاکش رو تنفس کنمی بار هم شده برم شمال و هواکیدوست داشتم 
با ...  کنارمه سرم رو به سمت چپ چرخوندم ی و حس کردم کسدمیوم رو مالباز... بود

!  ابروم هم هم شکل اخم به خودش گرفتیکی باال و اون دی تا ابروم پرهی عرفان دنید
 : زد و گفتیلبخند

 
 ...سالم-
 

 : جواب دادمی خشک و جدشهی مثل هممنم
 
 ...سالم-
 
 !حالتون خوبه؟-
 
 !ممنون-
 

 نگاهم زدی و نگاهش نکردم اما اون که همزمان با من قدم مدمیو به رو کش رو به، رنگاهم
 : و گفتبی جی کرد دستاش رو انداخت تویم
 
 !یچه جد-
 
 ...می جورنی همشهیمن هم-
 
 ...از رفتاراتون مشخصه-
 

 کمرنگ ی لبخنددیسکومت رو که د...  باهاش هم کالم شمومدیخوشم من...  نزدمیحرف
 : هم شدی توشرتی من بیعوض امخانشست کنج لبشو در 
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 !ن؟یدانشجو هست-
 
 ...ریخ-
 

 : گرد شدچشماش
 
 !ی دانشجو باشکردمیفکر م! ؟یجد-
 

 خودش رو مجع کرد و عی سردی حرف زدنش به امخام اضافه شد و انگار فهمی رسمری غاز
 :گفت

 
 متوم نالتتوی حتصکردمی فکر مندی جوونیلی بود که خنی منظورم ایعنی زیچ.. دیببخش-

 ..می علوم جتربیمن دانشجو... شده باشه
 
 : همون اخم گفتمبا
 
 ...دیموفق باش... چه خوب-
 
 .. خدانگهدارنی حوصله نداری انگارشمی مزاحم منگهیمن د... ممنون-
 

 کردنش سر تکون دادم و ی واسه منصرف کردنش نکردم و همزمان با خداحافظیتالش
 :گفتم

 
 ...خدانگهدار-
 

 تونهی و منخورهی دخرت جا مهی و خشک بودن ی جدنقدری انکهی از ادیشا.. ود نبی بدپسر
به ! رمی خو بگی نبودم که با هر کسیخودش رو مجع و جور کنه اما به هر حال من هم آدم

 ینجوری تو پرورشگاه هم ایحت!  رو ندارمی کسچی واقعا ههی که االن جز سالِی دلنیهم
 کنم اما دای پقی رفهی تونستمیمن... شدی منیصال دمل رام کساما ا... ی چی برادومنیمن. بودم

...  بودیرستانی بچه دبهی هی که سای گشت به اون دوره ایبرم..  فرق داشتهی سای هیقض
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 کمی کوچی رو با دستادی خری که داشتم کلیوقت...  نصرت بودمیو من هم تو خونه 
ازم !  شدنیم و نداشتم پخش زم داشتی حمکم خورد بهم و هرچهی خونه و سای توربدمیم

 ی اعصابیعذر خواست و خواست کمکم کنه اما من اون قدر بداخالق بودم که با ب
 راه دمی که فهمیبعد مدت!  حرفا بود و کمکم کردنی اومن کله شق تر از ایول.. جوابشو دادم

... مید و از اون موقع با هم بزرگ شمی شدقی کم کم باهم رفیِکی نصرت یمدرسش با خونه 
 گرفت واقعا درک لمی حتوی کلدی بار منو دنی خودمون هم که اولی خاله نی همهیمامان سا

 که ساحل یبه خصوص وقت...  هنوزم باشن واسم سخت بودی مهربونی آدمانی همچنکهیا
 دوست داشتم ،غرورمو دوست داشتم و دارم تمویمن شخص! دمی با خودم داشویو سرسنگ

 جلباز و یلی غدم خیلیخ... من!  خدشه بهش وارد کنهیه ا ذری کسدمیاجازه هم من
 ! پرغرورم رو دوست دارمتی باشم و شخصنی که اخوامیاما خودم م... مغرورم

 
 هی بود و به خاطر سردلی مستطلی که مستطی سبز رنگ آهنمکتی نی اخم هام نشستم روبا

 پاهام حس یخوون ها رو تا استشیسرد!  سرد بودیلی خمکتی نمکت،ی بودن نیهوا و آهن
 نواخت کی ی زندگنیاز ا...  و خودم رو حمکم تر بغل کردمدمی کشقینفس عم! کردم

 حس رو بهم نی اتونهی منی آدمچیه... اما! خواستی میاد شکمیدمل !  خستهیلیخسته بودم خ
 خدا ی بهرت خداست که حداقل براهیو از سا!  هست و خداهی من ساقیتنها رف! بده

 ... ندارمیغرور
 

 که کالغ ها با ـانی برگ و عری بی شدم که پر بود از درختـارهی رو به روم خی منظره هابه
 ی فوق العاده سوزناکی ولمیباد مال! کردنی سر و صدا روش نشسته بودن و قار قار میکل
خدا به دادم برسه با !  و تا مغز استخوونام سرما رو حس کردم دی کشقی عمینفس! ومدیم
 به سرما و سوز هوا باعث شده می چشمتیحساس! ه سردرد رو دارم منی تامینوزی سنیا

 از شدت سوز دمی به چشمم کشیبود چشمام سرخ بشن و اشک توشون مجع شه دست
 ... کرده بودمزیچشمام رو ر

 
!  نشست کنج لبمی لبخندهی سادنی کردم و سرم رو به چپ چرخوندم و با دی اسرفه

 :نشست کنارم و گفتم
 
 ! منی در الک فرو رفته قهیه رفبه ب-
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 .... سالم-
 
 ! شده؟یزیچ-
 
 !؟ی تو کجا بودنجامی وقته ایلیخ.. نه بابا حوصله ندارم-
 
 ...نجامی هست ای ساعتمی نهیمنم -
 
 !تنها؟-
 
 : نگاهش کردمجیگ
 
 ! بود مگه؟ی مدی هم بایکس-
 
 ! عرفان هم کنارتهدمینه آخه د-
 
 : کردمیو سرفه ا گفتم ی عرفان، هانیادآوری با
 
 سی ول کن ندمی دگهی همون پسرس ددمی کنارمِ دیکی دمینه بابا من تنها اومده بودم اما د-
 کولش و ی جواب موابشو ندادم دمشو گذاشت رودی پرسیهر چ. کردمیکی سالم علهی

 !رفت
 
 : لباشو گفتی نشست روی باال و لبخنددی پرهی خوشحالت سای ابروی تاهی

 
 !ی ازدواج کندومنی مدی بعی که تو نسبت به پسرا داری گند اخالقنیبا ا-
 
همشون سوء استفاده !!! ارنی خرب همشون رو واسم بیاهل! ـستیاصال واسم مهم ن! جهنم-

 !گرن
 
 !؟یمگه جتربه دار-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٣

 
 کردم که االن جتربهم داشته کی پسر خوب سالم علهیمگه من تا االن با ! هیخفه سا-

 گفت ی مشهیهم...  خانوم مهربون بود که معلممومن بودهیشگاه  داخل پرورادمی... باشم
 هی! ستی نه پسر، چون اصال واسش مهم ننهیبی دخرت و پسر دخرت صدمه مهی ارتباط یتو
 گفته و آنتنش ی چشی پقهی دقکی نی همرهی مادشی بعد ی قهیدق دوِست دارم و گهی مقهیدق

 !نی جورنیهست اما خب اکثراً االبته استثناء هم ! دهی فرکانس مگهی دی جاهی
 
 !اد؟ی از پسرا بدت منهیپس به خاطر هم!!! عجب-
 
 ... ندارم نسبت به جنس خمالفمی حسچیمن کال ه... نه بابا-
 
 ! بگو من کال مشکل دارمهوی-
 

 وقت چی ههیسا...  زد اما تلخ بودن لبخندش رو حس کردمیلبخند!  و زدم پس کلشدمیخند
 : همی کردم و امخام رو فرستادم توینچ!  اسب بودنیندهاش ع خدی خندی منینجوریا

 
 !چته تو؟؟-
 
 ... نگرانشمیلیخ... نگرانشم... میدو هفتس از ساحل خرب ندار...  بابایچیه-
 

 ی ابروهام رو باال انداختم و نفسیدوتا تا... سی آشوفته ننی فقط به خاطر اکردمی محس
  :دمی کشقیعم

 
 ! نشد؟ی خربسایاز پل-
 
 .... کجا رفـتـنگـهی دسـتیمعلوم ن!  دادنرییپاتوقشون رو تغ... نه-
 
 همه نیبه خدا من که ا!  کرد؟ی کارنی هنوز تو کَفِشم که چرا با خودش همچیکنیباور م-

 نهی عیکی کردمیفکر م...  تعجب نداشت اما ساحلی جاشدمی معتاد مرفتمی مدمیدرد کش
 ...خودمِ اما
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 : گرفته گفتی و با صدادیحل چک قطره اشک از چشم ساهی

 
 ...میو از طرف... ساحل... یهمه چ... رهی تو شری تو شی روزا همه چنیا-
 
 !؟ی از طرف-
 
 نقدری چند وقته انی تورو خدا ادیببخش!  چه خرب؟نمیبگو بب... ـستیمهم ن... یچی ه-

 یای تو الکنیز اهمه استادام از دم ا! رمی چند روزه دانشگاهم منی دارم که حتیمشغله فکر
 بستم با ی که کل دانشگاه و به فشفشه ممی اهیانگار نه انگار همون سا! من تعجب کردن

 !یمسخر باز
 

 : و حمکم بغلش کردم و گفتمدمیخند
 
بابا نا ! شهی درست میانشاهللا که همه چ. خودت رو عذاب نده نقدری ازمیفدات شم عز-
 ...خدا بزرگه!  تو رو خدا نی نباشدیام
 
 : کرد گفتی مهی شومن و همون جور که گری رو گذاشت رورشس
 
 ! از سر کارت چه خرب؟یراست... دوارمیام-
 
!  منی اون پسره و امخایای باززی و هادی زی هایبا همون مشرت!!! سالم داره خدمتت-

 !شهی ضبط شده مدام تکرار ممی روز از زندگهی! من رو تکرارهیزندگ
 
 !م؟یارمنم تکر! گهی دیدستت مرس-
 
 !کردمی مدای انتقال پمارستانی از پرورشگاه به تینه بابا تو که نباش-
 

 :گفتم...  نزدی و حرفدی خندبازم
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 !م؟ی خبوریزی چهی کافه می برمیخب حال پاش-
 
 کمی می بررمی پالتو بگهی خوامی مخورهی مانتوم بهم منی داره از اگهی حامل دهی سایوا-

 !د؟یخر
 

 : با لبخند گفت بهم انداخت وینگاه
 
 !نی تو ماشمیبزن بر-
 

 لبخند حمو و با هیلبخندم کم کم به .  بودبمی پومل تو جفی زدم و بلند شدم خوبه کیلبخند
 شد اما انگار اون پسرا قصد چشم برداشنت از من رو لی اخم تبدهی دوتا پسر به دنید

 : هم و گفتمی نگاهشون کردم و امخام رو فرستادم توزینداشنت ت
 
 ! ولگرد؟ی عالفانی نداریکار و زندگ!  ؟نی دوتا بز نر زل زدنی عهیها چ-
 
 خوردن فکشون یکم مونده بود صدا!  کرده بودنری االغ تو گِل گنی از نوع حرفم عیعنی

 : داشت گفتی قهوه ای و موهای آبی که چشماشونیکی بشنوم اما نویبه زم
 
 !؟ی قبول ندارمی بهش زل بزندمی خوشگل جلومون باشه باهی یوقت-
 

 : و گفتمدمی تا من رو از دعوا گرفنت منصرف کنه دستمو کشدیکشی کاپشنم رو می ههیسا
 
 ! عمو به ننه بابات زل بزن کره سگیهو!  زدنی دوتا بزجمها چه زرنی انمیول کن ب-
 
 ! ندارندنی من که دیننه بابا-
 
 !یمونی منهی مشخصه عختتی ری بختیکامال از او ر-
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 چرا اصال دومنیمن! یلی بودم خی عصبنی ماشی و بالخره من رو برد تودین رو کش مهیسا
 رنیگی که راه به راه دوست پسر می امحقی دخرتانیموندم ا! سازمی امحقا مننیمن با ا

 : گفتهیسا! پوف! خوره؟یحالشون بهم من
 
 !یآرامش بسته آبرومونو برد-
 
 خواست ی خرهی به بعد هر روز نی ااگه از! یاتفاقا آبرومون رو حفظ کردم خامن-
 !گهی دیچی هگهی کنه که دی ما رو کالبدشکافینجوریا

 
 ! خب حاال خودت رو کنرتل کنیلیخ-
 

 زل زده به چشمام و دمی سمتش و ددمی چرخکنهی رو روشن مننی ماشدمی کردم و دسکوت
 : و گنگ گفتمجی لبشه گی روی لبخندهیو 
 
 !؟؟یکنی من رو روشننیچرا ماش!  شده؟یزیچ-
 
 ...چشمات-
 
 !!!لوچ شده؟! چشمام؟-
 
 !رهیآرامش دمل واسه چشمات ضعف م...  خوشگلهیلیخ... نه خره-
 
 . شدیگفتم چ!  بابانیبش-
 
 ! سمت پاساژمی رو روشن کرد و رفتنی حرف من ماشنی ابا
 

 شل شمی پالتو نهی دنی خمتلف با دی سمت فروشگاهامی شدم و رفتادهی پمیدی رسنکهی ابعد
 خوشگل بود یلی رفتم المصب خیچشم غره ا!  سقوط کردشمی کال نمتشی قدنیاما از د! شد

 یپوف! رو بزمندامی خری هی بقدی قدی خبرم بانویهزار تومنه اگه ا۲۶۰ یول. خواستمشیم
 روش کار شده ی و لوزیلی مستطیجنس ُسر بود و با دوختا... داختم بهش انیکردم و نگاه
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 زانو اندازش بود و دکمهاش یتا رو. بودنینی روش بود و تزئیی طالی هاپیبود و طرح ز
نفسم رو حمکم !  پالتو هم کپ خودش اما بدون خزیکی خز دار بود اون یکی بود ییهم طال

 هیخوشگل هم بود اما اول. خوبهمتشیق.رنگ یاسی ی پالتوکیفوت کردم و نگاهم رفت به 
 کی تا نهی به دمل بشی الهی وسای ی لباسهینکنه ِمهرِ خدا !  تر دوست داشتمشی بیـــــــلیرو خ

 نازک بای بود و تقرفی اما لطدومنی پالتو جنسش رو منیکی نیا! مومنیسال تو فکر و کفش م
 بود و ی بود دکمهاش هم زرشکیرشک بافته شده بود و رنگ بافت هم زناشی رنگ و ستیاسی

 بهرته هر چند نجای ایزای چی هیقاز ب! ستیخوبه بدک ن!  هاش هم روش دکمه داشتبیج
 قشنگ تر یلی خشی پالتو خوب بود اما خاکسرتنیا! خواستمی رو مهیکه من اون اول

 نگ رنگ رو البته با ریاسی ی مغازه و همون پالتوی رو گرفتم و بردمش توهیدست سا.بود
ت  لبخند پهیسا! داشتمی به خاکسرتی خاصیکال عالقه .  نشونش دادمی و مشکیخاکسرت

 : زدیو پهن
 
 !خوامی حمشره منم میوا-
 
 ! رو خبرگشی رنگ دهی تو شهیهمرنگ که من-
 
 !میمن عاشق قهوه ا-
 
 اتاق پرو به خودم زل ی توی قدی نهی پروش کردم تو آنکهیبعد ا!  ابروم رفت باالی تاهی

  کرد وی دخرتِ که کمکمون مهی و رونیرفتم ب!  باز شد شمین! ومدی بهم میلیخ... زدم
 صورتشو به کار ی هاچهی زد که کل ماهیلبخند!  بوددهی خوابشی آرایچهرش پشت کل

 : گفتمهیگرفت و رو به سا
 
 
 !چطوره؟-
 
 !زمیحمشره عز-
 

 می رفتمی پول همشون رو دادنکهی هم پالتوش رو پرو کرد و بعد از اهی زدم و سایلبخند
 : لبام رو پوشونده بود گفتمی روی و لبخند کمررنگرونیب
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 ـم؟ی خبوری کافهی میبر-
 
 !میبر-
 

 یلی بود و خیکی شیلی خیفضا! می رفتمی که تونستی کافه انی ترکی و به نزدمی زدیلبخند
 ی بودن و چراغازونی آوی که از سقف چوبیکی شیخوشم اومد چراغا و لوسرت ها

 یلی کافه خنی شب ای توبستمی و شرط مدادنی می بودن و نور کمزی می که روینارجن
 خوامیالبد م!  گفتم که بار دومم باشه؟یزی چنی همچ تاحاالیمن ک!اوه چه غلطا! کهیرمانت

به . و نشستمدمی همراهش کشقی عمی کردم و نفسیپوف! نجای اارمی برمی رو بگهیدست سا
 طونی از خر شتومنی مندونستمی مگهی قرار بود خودش حساب کنه و دهی ساادیاصرار ز

 ! کنمادشیپ
 

 نشسته زمونی پسره که کنار مهینگاهم افتاد به ! میهات چاکلت سفارش داد هی جفتمون
 یپوزخند!  واقعا؟می داریعنی! کنهی منی چشم چرونیکی نیخوبه ا... بود و تنها بود

 ی بود در کسرگهی دیای دنکی ی که کالً توهی ساخوردمینشست کنج لبم و هات چاکلتم رو م
 ته ی صاف و عسلی و موهای درشت عسلباًی تقریشماچ! انداختم به پسره ی نگاههیاز ثان

 ی هم رویفی و بود و درشت اخم ظریکلیه!  صورت پرش رو پر کرده بودیی طالیشایر
 خاطر از نیچندان واسم مهم نبود به هم!  داشتی خوش فرمی و لباینیابروهاش بود و ب
 : اومدم و گفتمرونیفکر اون پسره ب

 
 !ه؟یسا-
 
 !جامن؟-
 
 !؟ی چدی خرمی برگهید-
 
 ! شال؟ای!  شلوار خوبه؟-
 
 !شال-
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 !میری هات چاکلتمون متوم شه بعد میاوک-
 

 کمرنگ زدم و پاشدم و ی لبخندمی هات چاکلت ها رو متوم کردنکهی تکون دادم و بعد ایسر
 :گفتم

 
 ! منتظرمت رونیب-
 

 !رونی تکون داد و رفتم بیسر
 
 هم ی همون پسر امخام رو تودنیدم و با د بوستادهی کنار در واموندمی منتظرش مدیبا

 توجه به یاما اون ب!  تر شدظی رو به روم دوختم و امخام غلیناینگاهم رو به ماش! دمیکش
 تا از خودم وفتمی در بیکی با دیفکر کردم االن دوباره با! خدا رو شکر!  کس رفتچیه

 تا که میدیت و پرت خر خرکمی سمت پاساژها و می اومد رفتهی سانکهیبعد ا! حمافظت کنم
 : گفتهیسا

 
 .امی برمی بگیزی چهی فروشگاه نی ای مبون من برم تونجای اکمیآرامش -
 

 ی فروشگاه اسباب بازهی براش تکون دادم و رفت سرم رو چرخوندم و نگاهم به یسر
...  شدانی رو لبام منای و بزرگ لبخند کمرنگکی کوچیخورد رفتم جلوتر پر بود از خرسا

 ی چنیا!  همی تودنی که عکسش افتاده بود امخام پرشهی همون پسره از تو شدنی داما با
مثل !  نداره ذهن خودت رو مشغول نکن آرامشی من کاربه دیشا! خواد؟یاز جونه من م

 همون شمی دراز تر کرد ممشیاگه پاش رو از گل!  آروم باشم و آرامش داشته باشمدیاسمم با
زبون ! زنهی مشی که ضدش باشه رو نی عقربه و هر کنیع که زبونش یآرامش زبون دراز

 !زهرش از زهر عقرب بدتره.... من
 
 پررنگ یپوزخند! خوبه خطر هم رفع شد...  حمو شددمی فکر بودم تا که از دی تونقدریا

 ی هم جنسای برای چنان دلوفتهیاما پاش ب... سرد !  سرد بودمیلیمن خ.  لبم نشستیرو
 ی همه خمفدیقالب مهربون من از د...  شهانیلب مهربومن منا که قاسوزومنیخودم م

 خفش کنمی می که تو وجودم و سعی اما مهربونکنمی مبتمن بهش حم! هی سایحت.. مونده
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مطمئنم که !  مهمم؟ی کسیمگهم ن برا...  مهربون باشمخوامیمن... دهی کس ندچیکنم رو ه
اومن ...  بزارمگرانی دیبتم رو برا از حمی حدودکنمی میپس سع! ستمی کس مهم نچی هیبرا

 !اقتشونی ارزش و لیبه اندازه 
 

 و دمی هم کشی شومن نشست امخام رو توی نفر روهی که دست دمی کشقی عمینفس
 ی تاهی هی دهنم رو بستم و ساهی سادنی بزمن اما با دیطلبکارانه برگشتم و خواستم حرف

 :ابروش رو پروند باال و گفت
 
 !؟یگ بیخواستی میزیچ-
 
 !م؟ینه اشتباه شد بر.. نه-
 
 روم حساس یلی ساحل بابا خی هی که بعد قضیدونیم...  غروب آفتابهیکای نزدگهی دمیبر-

 ... خبورمتومنی آمب منوانی لهیاز ترسش ... شده
 

 ینگاهم رو... شی قهوه ای درشت و سبزم زل زدم به چشمای و با چشادمی کشقی عمینفس
 ی ساده میلیخ! ؟یاما من چ...  بودرونی که از شالش بدی و فرش چرخی وز وزیموها

 ! : کم مزاحم دارمیلینه که خ!  تا موهام مشخص نباشنزدمی هدبند میگشتم حت
 
 !ی تو فکریلی شده آرامش؟ خیزیچ-
 
 م؟یبر... نه بابا-
 
 !میبر-
 

  جلوی صندلینشستم رو... نشی سمت ماشمی شومن برداشت و با هم رفتی رو از رودستش
 بارون کمی غبار آلود ی هوانی ایچه عجب تو! ومدیمن من بارون م... و کمربندم رو بستم

 آلودش یبه همون آب و هوا... اما تهران!  خوبهیلی خرهی رو از شهر بگیفی کثنی و اادیب
..  دادمهی تکی اومد سرم رو به صندلنیی پانی ماشی شهیدکمه رو فشار دادم و ش! معروفه

 تو الک خودم مثل رمی اوقات میبعض...  دارمازی االن به سکوت ندیفـهم هی سادونستمیم
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.. کردنی منتمی بودن و اذزی ریلیخ...  به صورمتخوردی بارون مزی ریدونه ها... االن
تو !  بشه؟خوادی می چی خشک و خالهیدگ زننی ته اکردمی اوقات با خودم فکر میبعض

! شد؟ی میچ..  خونواده داشتمهی هی مثل بقاگه منم...  نبودی مهر حمبتچی من ههیزندگ
 فوالد ضد هی میکه زندگ!  پوست کلفت کردهنقدری که من رو اهی زندگیای سختنی ادیشا
 ینجوری ادیبا رو نداشتم ازم مراقبت کنه پس ی که کسیمن!  بودمیمن از خودم راض! آبه

 هر چقدر با یزندگ! یحاال به هر حنو.  بودم تا ازم سوءاستفاده نشهیسرسخت و سرتق م
 که هرگز به مهر و می دخرتکی... آرامش... چون من! دهی کرده بدترش رو دیمن جلباز

 دیشا.. من مغرورم.. می هم ازشون فرارشهی و همکنمی و عشق فکر منیحمبت و مهربون
اما ! ؟ی که نداری به ثروت؟ی که نداری آخه؟ به خونواده ای مغرورتی بگن به چایلیخ

 بودم مغرور ی از خودم راضنکهیاز ا!  بود از عزت نفسم تمیمن از شخصغرور ... نه
 رو که سخت و از سنگه رو دوست ی آرامشنیا...  دخرت رونیمن ا! دوست دارم ! شدمیم

 هی طعم کمیمن امسال تازه دارم ... اوردیمن دووم نجای من بود تا ای جای هر کدیشا! دارم
نه که !  آروم تر از گذشتهیول...  آرومه آرومیلینه چندان خ! چشمی آروم رو میزندگ

 گدا ی تا کاسه دادمی نصرت رو اجنام مری پی اون عجوزه یکارا... شیمثل پنج ساله پ
 ! رو سفرم نباشهیگشنگ

 
اما نه ...  پارسا شروع کردم وضعم بهرته بودشی و پی عطر فروشی کارم رو توی وقتاز
 ! من عزت نفسم رو دوست داشتم..دیرسیفقط دستم به دهنم م..  خوبیلیخ
 

مهم االن و ! کنهی رو درست منیزی چچیفکر به گذشته ه! دمی و کشدار کشقی عمینفس
 ی خدا برایمطمئنم امتحانا...  سرد مبونهمیبزار زندگ.. ستیمهم ن..  سردم بودهیزندگ

 : به خودم اومدمهی سای فکر بودم که با صدای تونقدریا!  ندارهیمن متوم
 
 ! تو؟یی کجامیدیرس!  خانومآرامش-
 

 : کردم و گفتمی سرفه اهی چشمام رو باز کردم و زل زدم به ساعیسر
 
 خوش یلی امروز خی خانومهی ساگهیخب د!  حواسم نبود اصال خوامب برددیببخش-

 ...گذشت
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 : در رو فشار بدم که گفتی رهی نشست کنج لبم و خواستم دستگی کمرنگلبخند
 
 آرامش؟-
 

 :و بهش نگاه کردم و گفتم شدم منصرف
 
 جامن؟؟-
 

 : دستش و گفتیچومن رو گرفت تو...  چشمامی زد توزل
 
... کنهی موومنی سال داره د۵ نی ای سوال توهی...  بودمقی سال باهات رف۵من ... آرامش-
 با یحت!  سردخهویاما چشمات .. حلنت شوخه و گرم... فهممی بودن نگاهت رو منخی لیدل

 ...من
 
 می جورنی نداره من کال ای خاصلیدل!  خامنهی سای از چشمام بپرسدی رو بانی اگهید-

 م؟ی ما بریدیحاال رخصت م! یخانوم
 

 : نشست کنج لبش و ادامه دادیلبخند
 
 ..مراقب خودت باش آرامش-
 

 : تکون دادم و با خنده گفتمیسر
 
 !یزنی عاشق حرف می مردانی انیع-
 
 بار ازت خواستم مراقب خودت هیحاال !  مردام؟هی شبخفه شو آرامش بال به دور من کجا-

 !ایباش
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 کردم رفتم سمت آسانسور و ی ازش خداحافظنکهی و بعد ادمی کوتاه و آروم خندیلیخ
 ی تودنی عرفان امخام پردنی در باز شد و با دهوی پره و دمیدکمه خواستم برم تو که د

 : داد و گفتلمی حتویلبخند پت و پهن... هم
 
 !خوش گذشت؟!  آرامش خامن؟احوال-
 

 : همم گفتمی توی کم بود با امخانمیهم! یزک
 
 ! داشته باشمی پسر خاله اادی منادمیمن -
 
 : آروم زدمیپوزخند!از حرفم جا خورد.ی پسرخاله نشو عوضی کردادی روتو زیعنی

 
 ! نه از پلها استفاده کنم؟ای کنار نیریم-
 
  ...نییبفرما... نه نه-
 

 کردم و سرم رو به یمنم وارد شدم و دکمه رو زدم و بعد بسته شدن در پوف کنار و رفت
 : دادم و گفتمهیپشت تک

 
 با دیهرروز با! خسته شدم! خوان؟ی می مذکرت از جون من چی بندهانی اایخدا-
 !رمی دعوا بگشونیکی

 
 دی و رفتم سمت واحدم کلرونی بدمی پرستادی آسانسور انکهی دوباره کردم و بعد ایپوف

 زدم و یلبخند! شهی خود آدم منی جا مثل خونه چیه! یرو وارد کردم و در باز شد آخ
 قی عمینفس!  مبلی و خودم رو ولو کردم روزی می رو گذاشتم رودی خری هایساکدست

لبخندم حمو شد بلند شدم تا کاپشنم . دوسش داشتم! ودم خونه عادت کرده بنی به ادمیکش
 هم شد و یامخام تو!  کاغذی اکهیپام خورد به ت!  کنمزونیو کنار در آی لباسی جایرو رو
 دی ابروم پری تاهی!  کردن کاپشنم خم شدم و کاغذ رو برداشتم که تا شده بودزونیبعد آو

 :بازش کردم! ه؟ی چگهی دنیا.. باال 
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 !ی خاصه خامنیلیچشمات خ-
 

کاغذ رو ! م بفرسته؟ برایزی چنی داده که همچی اجازه انی به خودش همچیکدوم االغ! وا
 کردم و با ی عصبیپوف!  کم بود واالنمیهم!  سطل آشغالی توختمیهمون جا پاره کردم و ر

 دونستمی کرد و می درد مبی سرم عجیول!  خنورده بودم گرسنم نبود اصالیزی چنکهیا
 یرفتم تو.. دمیخوابی مدیبا. ندونستمزی موندن رو جاداریب!ن کار دستم دادتامینوزیس

 !دمی گرفتم خوابمیم و با همون شلوار لاتاق
 

*** 
 

 هم فشردم و دستم یچشمام رو رو!  از دستم در رفته بودخی و مکان و روز و تارساعت
اوف هنوز سر درد ...  بوددهیچی طناب دورم پنی خروار موهام فرو کردم موهام عیرو تو
ه سرم بستم چشمام رو هد بندم رو داغ کردم و ب! رمیمی خدا دارم از سردرد میا! داشتم

 ساعت دمی باز کردم و دی پلکام رو تا حدودی بفهمم ساعت چنده النکهی ایبستم و برا
 دمیدراز کش!  همراهم بودی سردرد از بچگنی ادمی از درد کشیآه!  صبحهمهیچهار و ن

 ...نه!  داده؟ی اجازه انی به خودش همچیکدوم آشغال..  اون نامه افتادمادی هوی ختت و یرو
 و یخی بد تر هاش هم نتونسنت نگاه نیااز !  حرفا خر شهنی که با استی نیآرامش دخرت

 خودم رو ی کردم الکیسع... ـای خز بازنیچه برسه با ا.. قلب سرد و مغرورم رو رام کنن
 نسبت به رمتی اگه به تعصب و غدونستمیم!  خودم تعصب داشتمی رویلیخ..  نکنمیعصب

 !شهیحاال حاالها ول کنم منخودم ادامه بدم سردردم 
 
 ! دمی شدن و خوابنی پلکام سنگی صبح خوامب نربد و بعد از مدتشی خود شتا
 

 شدم و سردردم بهرت شده بود از قرص خوردن متنفر بودم داری بود که ب۱۰ حدود ساعت
 سردردم فقط با دونستمیبه خصوص که م!  تونستم خودم رو به دارو عادت بدمیاصال من

 و با آب گرم دست و صورمت رو یی رفتم سمت دستشوعیسر! شهیرما خوب مخواب و گ
 سرخ ی سبز رنگم تو حاله ایچشما!  درشت سبزم نگاه کردمی به چشمانهیشستم و تو آ

 روز ورزش کیاگه !  ورزش کردم کمیبعد شسنت دست و صورمت رفتم ! رنگ قرار داشت
 زدمی آشپزخونه و نفس نفس می تو ورزش رفتمکمیبعد ! گرفتی همه تنم درد مکردمیمن

 امام ای کج کردم و نگاهم به ساعت دوخته شد ی خودم صبحونه رو آماده کردم و سریبرا
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 یلبم رو گاز گرفتم و پوف!  نبود امروز شنبست و من سر کار نرفتمادمیاصال !!!! رضـــــــا
خراجم کنه پسره  اکنهیغلط م! جهنم! مطمئن بودم اخراجم!  به پارسا؟گفتمی میچ! کردم

 بودم آروم آروم پالتوم رو لکسیچقدرم ر. کردم و صبحومن رو خوردمیپوف! شعوری بی
 .. و رفتم سر کاردمیپوش

 
 اخراج ی راستینکنه راست!  شدمرهی آلوده خی و هوارونی سوار شدم و به بی تاکسنی ابعد
 نهیمهم ا... ستیمهم ن...  بار کارم رو از دست بدمنی ادیخومن رو که از دست دادم شا! شم

 شدم و با ادهی رو حساب کردم و پهی وکرادمی رسیوقت.. خورمیمن هرگز شکست من
 : هم بود بدون مقدمه و سالم گفتیپارسا امخاش بدجور تو..  فروشگاهیآرامش رفتم تو

 
 !؟یمعلومه تا االن کجا بود-
 
 : گفتمیردم و خشک و جد کی چشمام خمفی ابروم رو پروندم باال و تعجبم رو از توی تاهی

 
 !سالم-
 

 ی جدشهی بودمن جا خنورد چون من همی همه جدنی کمرش از ای رو گذاشت رودستاش
 : موهاش فرو کرد و گفتی کرد و همزمان دستش رو تویپوف! بودم

 
 ؟ی کردری دنقدریچرا ا! سالم-
 
 !چون که خواب مونده بودم-
 
 ی مگه شلغم بازاره هر وقت خواستنجای ابعد!! یدادی خرب مهی آرامش حداقل بهم نیبب-
 !؟یای نی هر وقت خواستیایب

 
 : همی تودمی اسمم رو صدا زد امخام رو کشنکهی ااز
 
 لی دلهی ومدمیمن هر وقت ن..! نیثان! یمی کری آقایِ سپهرمیلی دارم و فامیلیاوال من فام-

 !موجه داشتم
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 !؟ی بار رو چنی ای ولی موجه داشتلی دلدومنیآره م-
 
 ... بدم چه مرگم شده بود؟ حامل خوب نبود خواب موندمحی توضدیبا-
 

 : گرفتی رنگ نگراننگاهش
 
 ؟یاالن خوب-
 

 : کنرتل شده نگاهش کردمتهی و با عصباندمی کشتی از سر عصبانقی عمینفس
 
 ! مبومن؟ایحاال برم ! خومب-
 
 !لوس نشو برگرد سر کارت! ؟یکجا بر-
 
 !؟یمی کری آقانی رو نگه دار خواهش کنم حد خودتونشهیم-
 
 ... سر جاتنیبش! دی خب ببخشیلیخ-
 
 شلوغ یلی نشستم و پارسا هم رفت سمت دفرت خمتص به خودش کم کم سرم خی جدیلیخ

 کردم و با دقت اطالعات ی عطرا نگاه مدی جدی سرستی بود و به لنییشده بود سرم پا
همون جور که با !  خبومنیسی انگل بلد بودمی حدهیخوبه تا ! خوندمیمربوط بهشون رو م

 برام آشنا افشیچقدر ق!  سرم رو باال گرفتمی و کلفتنه مردوی بود با صدانییاخم سرم پا
 : متفکرانه گرفتم و بلند شدمی افهیبود به خودم ق

 
 !امرتون؟-
 

 : دو رگه و مردونش به گوشم خوردیصدا
 
 . مردونه و امتحان کنمی عطرای سرهی خواستمیم-
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 دمل یتو! هیهمون چشم عسل!  تو کافه بودروزی که دهی همون پسرنی اومد اادمی االن !اوه

 کردی نگاهم می جور خاصهی! دادمی کردم اما حمل سگ بهش منیی زدم و راهنمایپوزخند
 : همی تودمیامخام رو کش

 
 !ن؟ی کرددای پیی قابل متاشازیچ-
 

 : کنج لبش نشست و گفتی لبخندی حرفم تعجب کرد ولاز
 
 !ستی ننطوریا! ریخ-
 

 مشغول به ظمی غلیبا امخا! خوردیحامل از همشون بهم م... ارنی تک تکتون رو برام بخرب
!  گرسنم بوددی شلوغ شده بود اما شدیلی رفت دوباره سرم خنکهیکار خودم شدم و بعد ا

از فکر اون نامه هم کال خارج شده بودم ...  سردرد نکشمشبی دنیماسکم رو زدم تا ع
 رفتم رستوران و عیسر!  دوست نداشتم ذهنم رو مشغول کنمو برام نداشت یتیچون اهم

امخام رفنت ... دمی کاغذ دهی زمیمشغول غذا خوردن بودم بعد حساب کردن پول کنار م
 : هم بازش کردمیتو
 
!  خوشگلیخامن کوچولو.... زمی مدت کم به دمل نشسته عزنی رفتارا و اخالقات تو ایلیخ-

 !کنهی موومنیدچشمات 
 

 تو سطل ختمی کردم و رکهی کاغذ رو هزار تخوردی شده بودم خون خومنو می عصبیحساب
 که واسم نامه هیکدوم االغ!  گر گرفته بودتی رستوران و صورمت از عصبانیزباله 

 رو فمی شدم که کی عصبیجور! ی عوضرمی سگ پاچتو بگنی جلو عای بید مرد! سه؟ینویم
 یبله هوا!  که سرفم گرفتدمی کشقی عمینفس! رونیز رستوران ب ادمیبرداشتم و پر

رفتم سمت !  دهنم و سرفه کردمیدستم رو گرفتم جلو!  خواستی منقیتهران که نفس عم
نفسم رو حمکم فوت ...  همی تودنیامخام پر...  نفر دنباملههی کردمیحس م.یعطر فروش

 آرامش رو ی جابه قرار بازم آشونکن!  شده؟بی عجی همه چنقدری روزا انیچرا ا.. کردم
چرا ..  باالدنی ابروم پری تاهی ی عسلی جفت چشماهی دنیبا د...  برگشتمعیسر! پر کنه؟

 نکی هم عی تودنیامخاش پر!  هسترمی جن هر جا منیع!  پسره مو به مو دنبال منه؟نیا
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 دمیکج کردم و د کردم و راهم رو یپوف!  آفتاب رو از کجا آوردهنیموندم ا!  زده بودیآفتاب
 مشکوکه من به ی روزا همه چنیپس توهم زده بودم بس که ا... رهی منشی سوار ماشداره

 ی کردم و لبخندی پارسا سرفه ادنی و با دی عطر فروشیرفتم تو! کنمی شک میهمه چ
 هم و ی تودنی دمل زدم و امخام پری توی رو پر کرد پوزخندشی کمرنگ و قلوه ایپهن، لبا
 : هم بود که پارسا لب باز کردی و امخام توشتم رو کنار گذافمیک... نشستم

 
 !هیجنابتت ستودن... یکنی و اخم مادی واسم جالب بوده که چقدر از پسرا بدت مشهیهم-
 

 نگاهش نکهیبدون ا!  هدفه پسی هم بفاتی زدم و گفتم جونه عمت تعری دمل پوزخندیتو
 :کنم جواب دادم 

 
 ...ممنون-
 
 ... سوال داشتهی بودنت واسم جای خشک و جدنی اشهیهم... و-
 

 نکهیبدون ا!  سوال سوال کردناش قانع بشهنی بگم با ایزی چهی بهش دی بانکهی مثل انه
 : گفتمی خشک و جدیلینگاهش کنم خ

 
 ... خودم رو دوست دارمهیی منم ضد پسره و تنهاتی داره شخصیتی شخصهی یهر کس-
 
 : که خومن به جوش اومددی پرسیزی باال و چدی ابروش پری تاهی

 
 !؟ی قصد ازدواج نداریعنی-
 

 : رو از خودم دور کنمتی تا عصباندمی کشقی عمینفس
 
 نی از امی فراردومنی که می که خبوام تن به ازدواج بدم در صورتدهیخر خمم رو جنوئ-

 .... مشرتکیایجور زندگ
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 باطل الی خیزه! کنمیواج منکنه فکر کرده بود من با خودش ازد... هه!  پکر شدافشیق
....  داشتم، نداشتمی در مقابل جنس خمالف مدی رو که بایمن هرگز اون کشش... پسرم

 نقدری هم ادیشا...  نداشتیتی تو وجودم بود برام اهممیاگه مشکل...  بودممییعاشق تنها
 یبپارسا عج...  کنممی رو وارد زندگی که دوست نداشتم کسود روم فشار آورده بیزندگ

 ... و پا شد رفتشدی مدهی لب گفت که به زور شنریز
 

 وجود یمطمئن بودم عشق واقع...  نداشتمیمانی اچی بود که به عشق هنی من ای اصلمشکل
...  به عشق نداشتمی اعتقادچیبه خاطر همون ه! هی خوابه و الکهی نی عینداره همه چ

 و فکر ذکرشون عشقشونه هیطون افالادی که تو دل دخرتا به وجود میی عشقاگفنتیهمه م
.. متوم دل من پر شده بود از خدا...  دمل راه بدمی توتونستمی رو منی کسچیمن ه.... اما من

 دمل ی توی انهی کیاز طرف...  دمل بهشون راه بدمی هم نداشتم که خبوام توی پدر و مادریحت
 ..نتچرا خانوادم منو خنواس.. نکهیا... شدیبود که هرگز ازشون پاک من

 
 کردم و موجب ی فکرا فقط ذهن خودم رو خراب منجوری دهامن رو قورت دادم با اآب

 و کردی متمی ادکلن اذی اوقات بویبعض...  دستام گرفتمیسرم رو تو.. شدمیسردردم م
 زود سردرد یلی از نوع خوبش بود و خگرمنیاما م... ومدی سراغم میگرنیسردرد م

 قی عمی هم داشتم نفستینوزی بود چون سرمقاتل س سرد ی اما در عوض هواگرفتمیمن
 ی پا استاد شده بودم براهی گهید!  و تند شدمی و تلخ مالنیری شی و مشامم پر از عطرادمیکش

 بود کینزد...  کردهتمی که خوردم اذیی غذادی شای چی برادومنی کرد منیدمل درد م... خودم
 یلی من خیهایسرما خوردگ!  مونده کمنمی نه همیوا..  نکنه سرما خوردمارمیباال ب

 از شلغم متنفر بودم اما نکهیبا ا!  شلغم و آب خبورمتومنی تا مدیبا.شمی جنازه منیع! نیطوالن
 فاصله زی سرم شلوغ شده بود که کال از همه چنقدریا! خامش بد نبود قابل حتمل بود

 وری داره پلاش ابروهی رویفی پارسا هم با اخم ظردمی متوم شد دمی ساعت کاریوقت! گرفتم
 : و با سرفه گفتمنی روم رو ازش گرفتم دوختم به کف زمکنهی رو تنش مشیمشک

 
 !من اجازه دارم برم؟-
 

 : روشنش زل زد به منی آبی رو گرفت باال و با چشماسرش
 
 ...می با هم برستایوا-
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 ...رمی خودم مستینه الزم ن-
 

 : تر شد و گفتشی بفشی ظراخم
 
 !به سالمت-
 
حس ... ای تازگومدی بدم میلی اما از پارسا خدومنیمن! یاما آروم و پنهون...  زدم یوزخندپ
!  اون دخرته صدفی تو کفشش هست به خصوص با رفت و آمدایگی رهی یکی نی کردم ایم

 پالتوم و شامل رو بیدستام رو کردم تو ج...  زده بود به سرمی روادهی پی و هوارونیرفتم ب
 گفت و ی نفر مهی با یهر کس...  به اطراف انداختمینگاه.. دمیجلو کش هد بندم یتا رو

... نیی و سرم رو انداختم پادمی کشقی عمینفس..  زدمیپوزخند... زدی و قدم مدی خندیم
 هم و با ی تودمی پسر امخام رو کشهی دنیسرم رو گرفتم باال و با د! یکیحمکم خوردم به 

 :گفتم ی کار ولنی متنفر بودم از انکهیا
 
 ... متوجهتون نشدمخوامیمعذرت م-
 

 هم و ی بهش ننداختم رام رو کج کردم برم که دستم رو گرفت امخام بدجور رفت تومینگاه
با خشم .  حق نداشت به من دست بزنهی پسرچیه...  سرخ شدتیصورمت از زور عصبان
 قهوه ی دهی کشی چشمادمی صورتش و دستم رو حمکم از دستش کشیبرگشتم و زل زدم تو

!  دخرتانی به گوشش زده بود و شده بود عینی نگی روشن گوشواره ی قهوه ای و موهایا
من که . دمل زدمی تویپوزخند!  برداشته شده بودرشونی که زیی فشن و ابروهایموها

 :گفت!  دوست دارنیلی کار رو خنی اما انگار پسرا ازمنیدخرتم به ابروهام دست من
 
 ! کردمدای خوشگل خانوم رو پهی با یی افتخار آشنا خوشگله اتفاقایمهم ن-
 

 : ساله باشه۱۹ ای ۱۸ خوردی زدم و سر تا پا با حقارت نگاهش کردم بهش میپوزخند
 
 باهاش حرف ی هر جور خواستستمی نیمن هر کس! حد خودت رو نگه دار پسر بچه-

 !یبزن
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 : ابروهاش رو داد باال و گفتی تادوتا

 
 .زدملیچه بهرت عز!؟یمجهور سی دخرت رئ؟یجد! ا؟-
 
 !خارهیانگار شما تنت م! رینه خ-
 
 !نه به جونه تو االن دادم بچها پشتم رو خاروندن سبکه سبک شدم-
 
 !ی گمشو عوضیپس شپش کرد! ا؟-
 

 نگاهم زانهی و سرتا پا هدی دعوا و داد و قال نداشتم رام رو بری کج کردم برم حوصله رامو
 :کرد

 
 !؟ینزیشماره بدم زنگ م-
 

 :گرفتی حلظه به حلظه اوج مصدام
 
برو به خواهرت ! می افتادی عجب گورخرری بابا گیا! ی عوضی برو گمشو الف بچه ایب-

 !شماره بده
 

 دستمو کی شده بودم ی عصبنقدری اگهید!  خدای برم که حمکم دستام رو گرفت ااومدم
!  بلد بودمنارویوبه اخ!  شکمشیبا زانو حمکم زدم تو! آزاد کردم خوابوندم در گوشش

 به داد من برسه خواستم فرار کنم تونستی کس منچی خلوت شده بود که هنجای هم انقدریا
 :که حمکم منو از پشت گرفت و گفت

 
 ! زورم رو نشونت بدمکمی حاال بزار من یدوتا زد! زم؟یکجا عز-
 
 ! ومل کنینشون ننه ،بابات بده عوض-
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 آزاد هوی کردم تا که غی جغی جنقدری اما ادومنی تقال کردم اما ول کن نبود منیکل
!  آراسته شدزیگل بود و به سبزه ن!  کم بودنمیآب زرشک هم!  پارساستدمیبرگشتم د.شدم

پارسا هم !  کردن متنفر بودمهیاز گر... ختمیری اشک هم منیحت...  باالدی ابروم پری تاهی
خامن !  کمکی کردم برای منغمیج غی جگهی دی حتادی سرش میی بالهبرام مهم نبود که چ

 پسره فرار کرد پارسا اومد نکهی و بعد استادمی وای کنارشهی همنی عی ،خشک و جدکی،ش
 :سمت من و گفت

 
 ؟!وفتادی که نیاتفاق! حالت خوبه؟-
 
 از خودم تونستمی خودم منی دردسر بندازیالزم نبود خودتون رو تو.. نه خومب ممنون-

 ...دفاع کنم
 

 :با خنده گفت! کردی مدادیچشمام که خشم توش ب ی زد توزل
 
 ! دستتون درد نکنته؟یجا...  مار بد ترهشیزبونت از ن-
 
 نداره باز هم تشکر کنم حاال یپس لزوم... یمی کری بار گفته باشم ممنون ، آقاکیفکر کنم -

 ..هم با اجازتون برم
 
 : برم که گفتدمی ازش رامو کشی بدون حرفو
 
 ...ترسومنیصرب کن م-
 
 ... برم فعالتومنی خودم مریخ-
 
 رو دادم هی سوار شدم و اول از همه کرای حوصلم رو سر برده بود تاکسمی روادهی پگهید
 بهم ی حس خوبنی سرد ماشی شهی دادم به شهیسرم رو تک..  کس جز من مسافر نبودچیه
 یآهنگ هاراننده ... دیچرخی می سرم هزار چیتو... چشمام رو آروم بستم...  دادیم

 ی از بدیشا... یی از تنهادیشا...  دمل درد گرفتهکردمی گذاشته بود و حس میمی و مالنیغمگ
 چیه!  وقت بود که راه اشک به چشمام رو مسدود کرده بودمیلیاما من خ.. ای کل دنییوفا
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 کس مهم چی هیمن برا.. زمی من رو نداشت که براش اشک بری ارزش اشکاای دننی ایکس تو
 شدم و ادهی پدمی رسی و وقتدمی کشقی عمیسنف!  برام مهم باشن؟گرانیپس چرا د... نبودم

 آسانسور یدکمه !دمی کشیقینفس عم!  شده بودکی تاری ساختمون هوا حسابی تودمیپر
 ی خسته شده بودم همه یلیخ...  طبقه رو زدمیرو زدم و بعد باز شدنش رفتم تو و دکمه 

 .. کردیتنم درد م
 

 که چشمم به اوردمی در مفمی رو از کدی و کلرونیشتم از آسانسور رفتم ب کار نداحس
اما از ! خورهی که حامل ازشون بهم می رنگارنگیدورم پر شده از مردا.. عرفان خورد

 باهاش خوش رفتار تونستمیاما بازم من..  بودمدهی ندییجز پسرخاله بودنش بد... عرفان
 : گفتیباشم به گرم

 
  شما؟یوبخ.. هیسالم همسا-
 
 ..ممنون.. سالم-
 
 !می در خدمت باشدیی بفرما-
 
 شمر بردم نی نه اون منظور داشت امخام رو عایمنظورش رو بد متوجه شدم ... دومنیمن

 : بسته شدششی همو بدجور نگاهش کردم که دست و پاشو گم کرد نیتو
 
 ... منظورم بودینیری و شوهی نداشتم به صرف میبه خدا منظور بد-
 

  :دمی کشقی عمینفس
 
 ...شب خوش-
 
با ...  کردمزونی و پالتوم رو آوی لباسی جای رو گذاشتم روفمیک...  وارد خومن شدمو

 پر آب وانی لهی و رفتم سمت آشپزخونه و دمی رو مالقهامیانگشت شصت و اشارم شق
 به صدا در می زنگ گوشیصدا..  خفه خسته شده بودمی آب و هوانی از اگهیخوردم و د

 فمی کی رو از تومی گوشعیسر...  کنار در بودهی کفشی جای که روفمیرفتم سمت ک.. مداو
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 با وروره حرف زدناش دی کمرنگ نشست کنج لبم شای لبخندهی اسم سادنیدر آوردم با د
 : حامل رو خوب کنهکمی

 
 !بله؟-
 
 ! معرفتیسالم بر آرامش خامنِ ب-
 
 ! معرفت شدم خامن؟ی من بیسالم بر چه اساس-
 
 ! بازهشتی خونت نی کنم و تو توی مهی اتاقم دارم گری من االن تونکهیبر اساس ا-
 
 شاسگول یگی منوی که ایدی من رو دی واقعیتو تاحاال خنده ! هیکم چرت و پرت بگو سا-

 !خامن؟
 
 !؟یخندی منیخندی خلوتت که میتو-
 
 ؟ی از من کردیادی شد یخب چ!  تو خل و چل نشدم هنوزنیع-
 
 ! رفتمرونی باهات بی کلروزتیت انگار نه انگار د کوفیا-
 
 !خونه؟ی چرا کبکت خروس ممیبگذر-
 
 ! باال؟امی بیدیاجازه م-
 
 ... خودتهیبفرما خونه -
 
 !اون که بله-
 

 : دار شد دستم رو به گردمن قفل کردم و گفتمحهیغرورم جر...  شدمی جورهی حرفش از
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 ! برم؟یاگه ناراحت-
 
 ! مغرورنمیبه خدا در رو باز کن بب ی جنبه ای بیلیخ-
 

 هم ی کاغذ حس کردم کاغذ رو برداشتم و امخام رفت توهی پام ری سمت در که زرفتم
 : بهش انداختمینگاه

 
 ... دوستت دارمیلیخ.. زمی من عزهی زندگی تو همه یچشما-
 

 ! :خواد؟ی می از جونه من چه؟ی کنی اای کردم خدای حرص خمم رد داده بود پوفاز
 
 ! المصبونی باز کن ا؟ی در باز کن بسازیرفت! ؟ییالوآرامش کجا-
 

 : باال دی ابروم پری تاهی شلش شی ندنیبا د!  به خودم اومدم و در رو براش باز کردمتازه
 
 ... خامن بفرما توهیبه به سا-
 

 مبل منم نشستم کنارش و کاغذ رو ی و نشست رومی قطع کردامونیگوشی رو از رو متاس
 :زی میم روپرت کرد

 
  آرامش؟هی چنیا-
 
 !؟ی شنگولنقدری شده ای چنمی تو بگو بستیوللش مهم ن-
 
 اتاق و داشتم به جزء جزء اتاق نگاه یامروز صبح نشسته بودم تو!  کنمفیبزار برات تعر-
 آدم یلی خواهرم خدومنیم...  واسه ساحل تنگهیلی آرامش من دمل خی راستشو خبواکردمیم

 کردم کمکش کنم هم داشی گرفتم هر وقت پمی باشه خواهرمه و تصمی شده اما هر چیبد
 فکرا بودم که نی ها باز کنم تو همتی چشمش رو رو به واقعنکهی ترک کنه هم اادشویاعت

 شده؟ ی چدمیازش پرس!  جن وارد اتاق شد بنده خدا رنگ به رو نداشتنی عی مامهوی
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 دکرت نی کردن از صبح تا حاال عدای پ از ساحلی ردهی زنگ زدن و سی پلیگفت از اداره 
 ! آرامشکنمیارنست ورجه وورجه م

 
 ... شهدای زودتر پدوارمیچقدر خوب ام... یخوشحامل برات خامن! اوه-
 

 : داد و گفتملمی مهربون حتویلبخند
 
 !یری جون بگارمی بوهی مکمیبزار برم -
 

 و چاقو رفتم سمت یست دشی و با پدمی تو ظرف چوهی و رفتم سمت آشپزخونه و مدیخند
 :خوندی بهت زده نامه رو مهی هم اما سای امخام رفنت توخونهی داره کاغذه رو مدمی دهیسا

 
  بهت ابراز عالقه کرده؟ی آرامش؟ کهی چنیا-
 

 :دیلرزی از زور خشم مصدام
 
 ...شهی خودش خسته مستیمهم ن... ذارهی برام نامه می هی کدوم االغدومنیمن-
 
 !ی داریلیطرخواه خبابا آرامش خا-
 

 : زدمیپوزخند
 
 !خورهیهمشون برن گم شن از همشون حامل بهم م-
 
 ! کنلی منو مایب! خب بابا-
 
 !یستی کردن نلیقابل م-
 
 ی مرخصی هفته اهی یتونیآرامش م!  نگفتمموی حرفا رو وللش آرامش حرف اصلنیاوه ا-

 !؟یریبگ
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 : رو گرد کردمچشمام

 
 !؟ی چیبرا-
 
 که ییتنها!  برم شمالامی در بی از افسردگکمی نکهی ای مامان گفت براراستش آرامش-
 !؟یای تو باهام متومنی و منذارنیمن
 
 !شمال؟-
 
 ...اوهوم شمال-
 

 ! : جا برم؟نی هفته از اکی شد ی میعنی...  دمل خوشحال شدمیتو
 
 ...گمیبزار فکر کنم بهت م-
 
 خوامی خودم منی با ماشوفتمی فردا راه م!ی فکر کنیخوای نکردم که میبابا ازت خواستگار-

 !؟یایبرم م
 
 ... اماامی بخوادی دمل میلیخ-
 
 بابا یا! کنمای منتی پخش زمامینگو باز اون غرورت قل قل راه انداخته به خدا آرامش م-
 ! گذاشتهری ساحل رو همتون تاثنیا

 
 ! بودمینجوری خامن من از اول همرمیبعد نه خ... امیباشه م-
 
 ... هفتت لباس برداراهیواسه ... حاالخوب -
 
 ؟یدانشگاهت چ-
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 ... گرفتمیمرخص-
 
 ...باشه-
 

 گفتمی به پارسا می جورهی دیبا...  رفت کومل رو برداشتم و لباس برداشتمهی سانکهی ابعد
 ی کوله پی تکون دادم و زیسر... میری بعد مدمی اول به اون خرب ممیری ممیفردا که دار

 چون وحشتناک سردم بود رفتم کنار دمی پوشی بلندنیم و لباس آست رو بستمیخاکسرت
 زانوم نیی همزمان کش موم رو باز کردم و خروار موهام تا پاکردمشوفاژ و خودم رو گرم 

 موهام دمی ختتم و پتو رو تا گردمن باال کشیرفتم تو...  صاف بودیلی خیلیموهام خ... افتاد 
 نکهیخوشحال بودم از ا...  لبام نشستی روینگ گوشه مجع کردم و لبخند کمرهیرو 

من تا حاال پام !!!  باشهنی هممی اتفاق زندگنی بهرتدیشا..  هفته برمهی یقرار از تهران برا
 تو سرم خوامب جانی هیهمون جور با لبخند کمرنگم و کل!  نذاشتمرونیرو از تهران ب

 ...برد
 

 : شدم و گفتمنیوار ماش ناراحت شد سمیالی به پارسا گفتم و خنکهی ابعد
 
 ...می برری گازو بگنی هم از انیا-
 

با اخم برگشتم !  سگ بودنی تکون داد صبح زود پا شده بودم و طبق معمول اخالقم عیسر
 : باز بود انگشت اشارم رو گرفتم سمتشی حسابهی ساشی نهیسمت سا

 
 دارمینکن زود ب ی من صبح زود پاشم اخالقم از سگ بد تره پس سعیدونی خودت مهیسا-

 ! کف مرگمو بکوپومنخوامی میکن
 

 : شل تر شدششی نهیسا
 
 ! اخالقت سگ هس گلمی جورنیتو که هم!  به چشمیا-
 

 دادم چشمام رو بستم و چشمام هی تکی با اخم نگاهش کردم و سرم رو به صندلی چپچپ
 ! :دیخندی هر هر مهیسا!  جن پا شدمنی بلند آهنگ عی با صداهوی که شدنیداشنت گرم م
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 !مردم از ترس اسکول!  روزهکی حناق یا!  کوفتیا-
 
 ! کنمیخواستم باهات شوخ! ؟یزنیخب بابا چرا م-
 

 : گفتهی هم بود دوباره چشمام رو بستم و سای نازک کردم و امخام توی چشمپشت
 
 آرامش؟-
 
 !هوم؟-
 
 ؟یخونی شعر راجب عشق مهی-
 
 : پوزخند چشمام رو باز کردمبا
 
 ! بابام که عاشقونه خبومن؟ای ننم شدم یم ابروعاشق چش-
 
 شعر خبون فقط هی کنهی حاال حافظ نه فرق منی حافظ رو حفظی شعراشرتیاااا تو که ب-

 عاشقونه
 
 س؟ی بهرت نیپند و اندرز-
 
 .خوامیعاشقونه م! نه-
 
 ! سوار بر اسبت؟ی شاهزاده هیحاال ک!  خامن؟هیچته نکنه هوا برت داشته سا-
 
 من شعر عاشقونه دوست دارم!  داره؟یچه ربط! مش؟وا آرا-
 
 ... طور باشهنی فقط همدوارمیام-
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 : خوندمتمی گذاشت و چشمام رو بستم و بدون رتی آهنگ الهی
 
  آموختی آموخت جفا و ناز و عتاب و ستمگری و دلربیمعلمت همه شوخ-
 

 ت آموخی سحر به ضحاک و سامردی آن لب ضحاک و چشم فتامن که کلغالم
 

  آموختی به بتگردی زلف تو آنی به چنی که بتگر چی بت چرا به معلم روتو
 

  آموختی از تو سخن گفنت دردی عاشق را ببای بلبل دستان سراهزار
 

  آموختی رونق بازار آفتاب و قمر از آن که ره به دکان تو مشرتبرفت
 

  آموختی بودند مرا معلم عشق تو شاعرنی من عاملان دلهی قبهمه
 
  آموختی که ساحردمی آموخت روزگار آن گه که چشم مست تو دی به شاعررام
 

  آموختی تو الغرانی از دل من وجود من ز می دهان تو آموخت تنگمگر
 

  آموختی قلندری ورع چنان بکند که صوفخی زهد و بادی عشق تو بنیبال
 

  آموختی جماورتی که بر سر کوی وطن کسادی کند نه احتی نه عزم سدگر
 

  آموختی از پروهی شنی مگر ادهامی و روش ندی شکل و قد و خونی به چنی آدممن
 

  آموختی حناست ندامنش که به قتل که شاطرنی خون خلق فروبرده پنجه کابه
 

  آموختی شناوری سعددهی پس که مرد بتواند در آب دنی از امی بگرنیچن
 

 :دم شده بورهی خرونی به بخوندمی زد همون جور که میلبخند
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 !شهی ممیبهت حسود...  قشنگ بود آرامشیلیخ-
 
 : گرد شده نگاهش کردمی چشمابا
 
 !ه؟ی سایکنی می من حسودهیتو به چ-
 
 ....ی شعر هارو حفظشرتی بنکهیبه ا... تیبه خوشگل-
 
 ... ندارمی اافهیمن ق... یزنی حرف رو منی چرا اهی سایتو که از من خوشگل تر-
 
 !؟ من خوشگلمی راستیراست-
 
 و با عالقه حفظشون ی عالقه داشته باشدیشعرم که خب با... یمعلومه که خوشگل-

 ...یکن
 

 ینگاهش مهربون بود به خاطر همون لبخند کمرنگ..  بهم انداختی بهم زد و نگاهیلبخند
 ...کردمی نگاه مرونی و به مناظر بدادمی دادم و به آهنگ گوش مهیزدم سرم رو تک

 
 ... خوامب بردی چه جوردمی بود چشمام رو بستم و نفهم سر رفتهی حسابحوصلم

 
*** 

 
 ... پاشو خوابالوگهی دمیپاشو آرامش پاشو ناهار خبور-
 

 ... : چشمام رو آروم باز کردمی هم و الی تودمی رو کشامخام
 
 !م؟ییاالن کجا-
 
 ..می ناهارمون رو خبورای دوزادس گلم بکیساعت نزد.. می رو رد کردنیقزو-
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 هی... ی پارک جنگلی تومی به بدمن دادم و رفتیکش و قوس...  شدمادهیون دادم و پ تکیسر
 : شدم گفتمری که سیحساب.. می و مشغول ناهار خوردمنون شدمی نشستییجا

 
 ! متومیکیمن -
 

 : غذا خوردنش متوم شد و گفتمقهی و اون هم بعد پنج دقدی خندهیسا
 
 ؟ی خسته شدیاز رانندگ-
 
 ...یکمی-
 
 ..روندمی نامه ندارم واگرنه میگواه فیح-
 
 !؟یبلد-
 
 ...با اجازت-
 
 !؟ی گرفتادی یاز ک-
 
 ....به خاطر نصرت-
 
 ! خسته شدم؟ی تو برونشهی منهیبی منیکس...  دارمنامهی من که گواهستیمهم ن... آها-
 

 : بودطنتی چشمام شی نشست کنج لبم تویلبخند
 
 ! که؟؟یرتسیمن! من عشقه سرعتم-
 
 ! نهی کشتنمون نداگه به-
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 هیسا.. نی ماشی تومی و نشستمی رو مجع کردالی وسامی پررنگ تر شد و بلند شدلبخندم
 : کردادی زیضبط رو حساب

 
 ! بلکه منفجر شدمی رو بشنونی موتور ماشی صدادیکمش کن با! ه؟ی سایکنی مکاریچ-
 

 رو روشن نیاش لبخند بسنده و مهی و من به دی و اون خندمی هم رو نگاه کردی چپچپ
 نرم یلیاولش خ...  گازیدنده رو از حالت خالص در آوردم و پام رو گذاشتم رو.. کردم

 یلبخند...  بود و همه جا خلوتی کوهیجاده ...  کنمادی کردم تا بعد سرعتم رو زیرانندگ
... زدی چشمام رو مدی رو به چشمام زدم چون نور خورشیب آفتانکینشست کنج لبم ع

 ی کردم و پام رو گذاشتم روادیسرعت رو ز! هی چی واسه دی خورشنی ازییاموندم وسط پ
 آدامس نی داشتم که جفتمون عی دنده پنج چنان سرعتیکالج و دنده رو گذاشتم تو

 اما دیخندی مهی و ساشدیم نیپنجرها باز بودن و باد وارد ماش. نی به ماشمی بوددهیچسب
 سرعتم رو سی پلهی عکس بردارنیمرت تا دورب۱۰۰ که نوشته دمی و دزدمیمن فقط لبخند م

 : بودمینرم مشغول رانندگ... کم کم کمش کردم... کم کردم و دنده رو فرستادم تو دنده سه
 
 . فوق العادس آرامشتیرانندگ-
 
 ...یقربونت خامن-
 

 آهنگ رو هم دادم ی کردم و صداادی سرعتم رو زمی گذشتسی پلهی از عکس بردارنکهی ابعد
 من شدی خرمجون می کلمی هفته حساب کتاب کردکی یاون هم برا!  هتلمیار بود برقر.باال

 رفته بودم و تو گهی بود اما دی دست و بامل خالکمی چون شدی بهم ضربه وارد میکه ول
 بود و حس کودک درومن پر ی قشنگیلی خیلی خیمازندران جا!خبوامب تونستمی هم منابونیخ
 جفتمون رو یکوله ...  بودـایپشت هتلمون در! کردمی م بود اما خودم رو کنرتلجانیه

 رو هی سایکوله ! یکی شی هم تند تند خودش رو بهم رسوند چه البهیبغل گرفته بودم و سا
قسمت چپ ...  نگاه کردمی اخم کردم و به البارمی در بی بازعی ضانکهیدادم دستش و بدون ا

 زونی آوشی مصنوعی درختای رویمونی آبشار داشت و عروسک میبه صورت مصنوع
 زرد ی نشسته بود و لوسرتهارمردی پهی بود و رشی پذیسمت راست هم رو به ته الب.. بود

 یون بادجمکی شی مبالکی بود قسمت راست نزدزونی از سقف آوستالیرنگ به شکل کر
 بود و ادی به رنگ طال با نقش و نگار زییرنگ چرم بود که دور دسته و خود مبل چوب ها
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کف سال با موکت ...  که روش پر بود از جمله و روزنامهیی اشهی گرد شزی مهیها دور مبل
 نکهی و بعد ارشی سمت پذمیرفت...  کفپوش شده بودزدی برق میزگی که از متغیقرمز ج

 بود رمردی خونه رو داد دسته من و چون پی کارتدی کلمی کردحساب هفته رو کی یپوال
 و در بسته میآسانسور و بعد زدن دکمش واردش شد سمت میرفت... ازش تشکر کردم

 : گفتهی ششم رو زدم و سای طبقه یدکمه ... شد
 
 !ا؟ی درمیشب بر-
 
 ...میبر-
 
 ! شده؟یزیآرامش چ-
 
 ...کنهی سرم درد مکمینه -
 
... ی خبواب تا شب سرحال باشکمی ری بگایب!  تو کار دستت داد؟یتاینوزی بابا بازم سیا-

 خبواب ری بگی شت دوساعت وقت دارشهیتا شام رو آماده کنم م غروبه شیساعت ش
 ...ی خسته ای کردیرانندگ

 
 ! کمکتامینه بزار ب-
 
 باشه؟! ی و نظرتو بگی دستپختم رو خبورخوامیم!  خبواب حرف نباشهریبگ-
 

 ی اتاقیرفتم تو... ومدی خوامب میلیراستش واقعا خ...  بهم زدی تکون دادم و چشمکیسر
 دقت نکرده بودم اما اتاقمون که ییرایاصال به حال و پذ...  بودهین و سا میکه برا

 ی رودمی پتو رو کشارمی لباسام رو در بنکهی ختت بدون ای رودمیدراز کش.. خوشگل بود
 ... رفتمرو فیقیخودم و به خواب عم

 
 !؟ی پاشیخوایآرامش خامن من-
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...  شدمداری بیاز خواب آلودگ همو غلت زدم به سمت باال و کم کم ی تودنی پرامخام
 :چشمام رو باز کردم سرم سبک شده بود

 
 !ساعت چنده؟-
 
 ...میهشت و ن-
 
 ...ینی شام رو بچکنمی کمکت مشمیاالن پا م-
 

 : تکون داد همون جا نشست چپ چپ نگاهش کردمیسر
 
 ! لباسم رو عوض کنمخوامیبرو م-
 
 !ه نداره کبی جلو من عگهی دستمیبابا من که پسر ن-
 
 ! دارهبی تو هم عیجلو-
 
 ! ندارهبی شوهرت عی فقط جلوایگیراست م-
 

 حرفا نی و سمج تر از ادیخند! سرشی تودمی چپ نگاهش کردم و با بالشت کوبچپ
 موهام چشماش گرد شد دنی خنورد و نشست منم فقط موهام رو باز کردم و با دیتکون.بود

 : زد و گفتیو سوت
 
 موهات رو یاز ک! چقدر موهات بلنده تو دخرت! ؟یدی ما م امضا بههیراپونزل ! اوف-

 !؟یکوتاه نکرد
 
 ...ینه سالگ-
 
 می حسودگمی مهینجوریا! خوشبحالت! چقدرم بلند...  موهات صاف و خوشگلهیلیخ-
 !ی عاشق خودت کنیتونی می خبواویهر ک..  بهتاشهیم
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 تنها هیسا...  دستامیو لبم و نشستم کنارش و دستشو گرفتم تی نشست روی جونی بلبخند

 کنهی رو بهش بگم که اوجنور که فکر متی کردم واقعی داشتم سعای دننی ای بود که تویکس
 ...:ستین

 
من هرگز عاشق نشدم و بهش ... شهی مالک عشق منییبای وقت زچیه...  جانهی سانیبب-

 یزی چچیالک ه مییبایاما مطمئنم ز... یشناسیخودت که بهرت من رو م...  هم ندارمیاعتقاد
 اتهیمهم اون رفتار و اخالق.. شهی به مرور زمان فرسوده مییبای زنیچون ا! چرا؟ستین

.. مونهی میحداقل اون رفتار تا آخر عمر همون جور باق!  نفر رو جذب خودش کنههیکه 
 !حاال بزار من لباسم رو عوض کنم..  فکر نکنینجوریپس ا

 
...  بودبای دخرت فوق العاده زهی هیاز نظر من سااما ...  بودی درخشش خاصهی نگاهش یتو

 سه ربع بود و نی زانو بود و آستی بلندم رو که تا روکیپشت بهش لباسم رو کندم و تون
 بود به ی موهام چرتیموهام رو با کش بستم و جلو... دمی بود پوشیرنگش هم خاکسرت

 آمادس زیهمه چ دمید...  سمت آشپزخونهمی ولو شد رفتمیشونی پی رویصورت چرت
نون ها هم مربع مربع ... ینی زمبیکتلت درست کرده بود با س...  زدم و نشستمیلبخند

 :ساالد هم درست کرده بود گفتم... کرد
 
 !!! خامنهی سانیچه کرد ا-
 
 .می شاممون رو خبورنیبش! زمیقربون تو عز-
 

 رونیکـمامون بـ از خجالـت شی جفتمون حسابهی گرسنم بود هم من هم سایلی و خنشستم
..  و چشمام رو بستمدمی کشقی عمی نفسکردی خشک مهی و ساشستمیظرفا رو م.. میاومـد

! زیتازه و مت...  هوا پر طراوتنیا.. ستی تهران نی آلوده ی از هوای خربگهید... یآخ
 هیسا! وجود دارهنجای هوا باشه ، واقعا ای تودی که بایژنی درصد اکسکی و ستیمطمئنم ب

 : زدیلبخند
 
 ...ای سمت درمیبدو برو شالت رو بردار بر-
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 !یخوری توام بپوش سرما مپوشمیهوا سرده شنلمم م-
 

 بستم که گردمن ی اتاقمون و هدبندم رو زدم و شامل رو هم جوری تکون داد و رفتم تویسر
 هم شال و شنلش هیسا.. دوشم و آماده شدمی رو انداختم رومیشنل مشک... مشخص نباشه

 یاما نه اون طور...  بود اما اون برخالف من موهاش رو آزادانه پخش کرده بوددهیرو پوش
 ... : بد باشهیلیکه خ

 
 !م؟یبر-
 
 !میبر-
 

 و بعد هم می دادلی رو حتودی و کلی البی تومی و رفتمی دستمون گرفتی رو توامونیگوش
برق بود که بهشون  دوتا ترب مکتیو کنار ن...  بودمکتی نهی ایکنار در ... رونی بمیرفت

 ی و موج هاشدی مدهی داهی که به رنگ سایهمه جا روشن بود به جز در... المپ وصل بود
 کی.. دمی کشقیچشمام رو بستم و نفس عم... چقدر خلوت... شدی مدای و درشت پزیر

 ایرفتم سمت در...  بودم برام لذت خبش بودنجای که ایمتوم حلظات... سه بار... دو بار.. بار
 :ای دستام گرفتمش و رفتم سمت دری رو در آوردم و تومی کاجل مشکیکفشاو 
 
 !خطر ناکه آرامش نرو-
 
 ... پاهام رو توش بندازمای لب درخوامیم..  دور برمادی زخوامیمن-
 

 ایآب در...  ترکیرفتم نزد! نمی ببکی رو از نزدای دوست داشتم دریلیخ...  تکون دادیسر
 لبام چشمام رو بستم و آب ی پاهام اومد لبخند نشست رویرو ی کرد و وقتیجلو و عقب م

 و شامل رو تکون ومدی میدیباد شد... دادنی پاهام ، پاهام رو قلقلک مری زی و شن هاایدر
 پاهام رو شست پاهام رو ای آب دری کلنکهیبعد ا..  رو دوست داشتمنجای ایلیخ... دادیم

 :مکتی نی نشستم روهی و مثل سادمی رو پوشمی مشکیشستم و خشکشون کردم و کاجلا
 
 ... داشتمازی تر نشی مسافرت بنی خودم به اهیممنون سا-
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 :دیخند
 
 !زمیمشخصه عز.دومنیم-
 

 هی ساتونستمیم... خواستی همدم واسه حرف مهیدمل ...  نشست کنج لبمی کمرنگلبخند
 ... :ش بگم بهمی مستقتومنی حرفام رو منی همه کردمی اما حس منمیرو همدم خودم بب

 
 !ه؟ی چی زندگیهدفت تو! ه؟یسا-
 
 : شل کرد و گفتی رو حســـابششین

 
 !!! ،بعد ازدواج و شوهر و بچهمیخواستگار،نامزد-
 

 : و بر نگاهش کردم بر
 
 !هیی شدم حداقل هدفم تنهادواریواقعا به خودم ام-
 
 ! شدنهلی هدفم درس خوندن و وکنای در کنار اکنمی میشوخ-
 
 ...ی که موفق شمدواریخب ام-
 
 !م؟ی سال باهم دوست۵ اوقات انگار نه انگار ی بعضکنمیآرامش چرا حس م! ؟یتو چ-
 
حست ..  ندارمی چون به عشق و عالقه اعتقادمی ندارم فقط از ازدواج فراریهدف خاص-

 ! بهش گوش ندهگهیچرت م
 

 : و نگاهم کرددیخند
 
 !!خدا از ته دلت بشنوه-
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 :فت چپ نگاهش کـردم و گچپ
 
 !پارسا خوبه؟-
 
 !شمی منی پسرچی حال هیایاصن جو! دومنیمن چه م-
 
 !زمیچه دلتم پره عز! اوه-
 
 !خورهیحامل از همشون بهم م!  از همشون متنفرم متنفرستیدمل پر ن-
 
 !هی سوار بر اسبت چه شکلی شاهزاده یجوش نزن راست... خب بابا-
 

 : زدمیپوزخند
 
 بهت ی چی سوار بر چی شاهزاده امیبعد ب.تک تکشون متنفرم از گمیم!  زده به سرتاهیسا-

 داشته تی منه شخصهی که دمی و نه تاحاال ددمی دی پسر خوشگلچیواال کال نه ه! بگم؟
 !ادیباشن واسه همون از همشون بدم م

 
 : کردی پوفهیسا

 
 !ی هستی کگهیبابا تو د-
 
 !هایی جور حرفانی تو فاز ایلیخ!  مگه؟یتو عاشق شد-
 
 .!دیشا.. دومنیمن-
 

 : درشتم درشت تر شدیچشما
 
 !؟یعاشق شد! ؟یجد-
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 ... نـهای اصال ـهی حسم واقعدومنیمن... ـمی دومن آرامش بگذریمنـ-
 
 ! کردنـریـی چرا رفتارات تغگمیم-
 

 :دیخند
 
 ...ـری نگینه بابا جد-
 

.. اد ندارممن به عشق اعتق...  عشق نشهری درگهیخدا کنه که سا... دمی کشقی عمینفس
موهاش عطر ....  شومنیبغلش کردم و سرش رو گذاشت رو...  ضربه خبورهقمی رفخوامیمن

 : زدمو گفتمیلبخند... دادی میخوب
 
 یحاال ک! ؟یکنی فکر میجوری شده چرا ای چنمیحاال بگو بب...  گرفته باشهقمی رفنمینب-

 !هست؟
 
 ...نه فکر نکنم...  دوسش دارم اما عاشقادیازش خوشم م-
 
 !عرفانِ؟... اممم-
 

... مطمئن شدم خودشه! چشماش ستاره داشنت...  رو گرفت باال و زل زد به منسرش
 : زدم و گفتمیلبخند

 
 !؟ی شام عروسیک... خب-
 
 !هی خوبیبچه ! ادی گفتم فقط ازش خوشم مهی حرفا چنیا! خفه شو آرامش-
 

 : تکون دادم و موضوع رو کش ندادم و گفتیسر
 
 ! کردمیهوس بستن-
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 : تکون دادم و گفتمیسر...  کرده بودمی بدجور هوس بستنمنم
 
 !میکنی باال حساب ممی تو برو خبر بعدا رفتستی پومل همراهم نفیمن ک-
 
 ی بستنهی نتومن دوستم رو به ستمی نیاونقدرام دست و پا چلفت! خجالت بکش آرامش-

 !امی برمی مبون من برم بگنجایحاالم تو ا! دعوت کنم
 
 .. موندمنهی تکون دادم و همون جا نشستم و دست به سیرس
 

چشمام رو ... ستیاول فکر کردم سا...  شومن نشستی روی رو بسته بودم که دستچشمام
 :باز کردم و گفتم

 
 ...چه زود بـ-
 

 خودم یطبق معمول رو...  هم شدی پر از پسر امخام توپی اکهی دنیبا د..  ندادمادامه
 :با خشونت پاشدم و گفت... تعصب نشون دادم

 
 !خوره؟ی موی نازی آهونی آقا گرگه همچیگیمن! ؟یکنی مکاری تنها چنجایخوشگله ا-
 
 !نمی بدیگم ش! خفه بابا-
 

دور تا !  واسه فرار نداشتمی من راهی کنه ولکی کرد خودش رو بهم نزدی سعیکی اون
 :دمیله ور شد و غر چشمام شعیخشم تو!  جلف و خالزنکیپایدورم پر بود از پسر با ت

 
! شه؟ی حمو مننی زمی کره ی پسره از رویچرا نسل هرچ! ن؟یخوای از جون من میچ-

 !خورهیحامل از همتون بهم م
 
 ! چقدرم توپت پرهزمیاوه عز-
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 نه زمنی مغی نه جگهی دی دخرتانی من عنی برنیراهتونو بکش!  آشغالزمیبه من نگو عز-
 !کنمی بر و بر نگاهتون مستمیمیوا
 

 نویاالغ منم هم!  دمل زدمی توی پشتم قرار گرفت لبخندشونیکی سمت راست رفتم که به
 رو زانوهام نشستم رهی تا خواست منو با دستاش بگشدی مکی بهم نزدیکیاون ! خواستمیم

 که پشت ییکی بغل اون ی فرار کردم و پسره افتاد تونشونی بودم از بزهی مزهیو چون ر
 فاحتم ارمی اگه کم بدونستمینفر دنبامل بودن م۵ و دمیدوئی مرعتمسسرم بود و منم با متوم 

به سرعت اسب !دارن؟ی مزاحم دست از سر من بر منی پسرانی خدا چرا ایا! خوندست
 : سمتم و داد زدم ادی داره مهی سادمید!دمیدوئیم
 
  .می برای فرار کن دنبامل بهیسا-
 

 : و گفتهی موضوع چدی فهمانگار
 
 ! هتل؟میبر-
 
 !می کنمی خودمون رو قایی جاهی میپاشو بر!  بعدشنینه نه ول کنمون من-
 

 آب شده بودن تا امونی هتل و بستنی تومی رفنت رفتنکهی بعد امی شدمی تکون داد و قایسر
 : اومد و گفترمردیهمون پ! میزدی و نفس نفس ممی رو تند تند خوردای بستنیحدود

 
 ...نمی بنینی بشنجای انیایب!  شده دخرتم؟یچ-
 

 ... : آب آوردوانی و برامون دوتا لمی نشستجفتمون
 
 ن؟یدیدوئ-
 
 ...پنج تا پسر دنباملون کرده بودن... بله-
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 هست ادی اطراف چون دخرت جوون زنی ایتو هتال... نی مراقب خودتون باشیلی خنجایا-
 ...گردنی مادی زی عالف واسه مخ زنیپسرا

 
 : کردمی اسرفه

 
 ! برامکامال مشخص شد-
 
 !چرا اومدن سراغت؟!  شد آرامش؟یحاال چ-
 

 : و گفتمهی رو برگردوندم سمت ساروم
 
 پنج تا پسر دمید...  امایی دست نشست رو شومن فکر کردم توهی نشسته بودم مکتیرو ن-

! شهی می پسر مسر دورم بپلکه ادب و نزاکت و اخالقم چیدونیدورم کردن توام که م
 فرار کردم تا تو رهی اومد منو بگزی خشونیکی گرفتم تا  همشون روی سگ پاچه نیع

 ...یاومد
 
 : نفسش رو حمکم فوت کردرمردهیپ

 
 ...ستی نی امروزی تو وجود پسرارتی وجب غهی.. می قدیمردا هم مردا-
 

 قی عمینفس!دی رسجهی نتنی من به انی عیکی دمل گفتم چه عجب ی زدم و تویپوزخند
 یول...  بودمدهی چون دوساعت خوابومدی و من خوامب منمیفت رو گردی کلهی و با سادمیکش
 : گفتهیسا!  ختت و زل زدم به سقفی رودمی دراز کشهی حال با سانیبا ا

 
 !اد؟یخوابت من-
 
 ...نه-
 
 ...ـرهیگیکم کم خوامبون م...  آهنگ بزارمهیبزار -
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 : تکون دادم و گفتمیسر
 
 !؟یهیسا-
 
 !جومن؟-
 
 !م؟یفردا کجا بر-
 
  اوجنا؟میبر... دمی شنیلی تاالب سراندون و بالندون رو خفیرتع-
 
 ...اوهوم خوبه-
 
 ! چرتهیلیاما اسم من خ....  قشنگهیلیاسمت خ...  آرامشگمیم-
 
 !!! تو دهنتازمنی میکی هیسا... ممنون -
 

 :سرم رو برگردوندم سمتش و گفتم...  و زل زد به مندی و به پلهو خوابدیخند
 
 ...ی خوشگلیلی تو خاما از نظر من-
 
 ! بودی خوبهیاعتماد به نفس دِه! ممنومن-
 
 !حرص نده منــو! هی گفتم ساتویمن واقع-
 

 : شومنی و حمکم بغلم کرد و سرش رو گذاشت رودیخند
 
 ...ی خودمقهیرف-
 

 به نظر ی کاغذی خوش روی ختت بود و با خطی که رو به رویی رفته سمت تابلونگاهش
 :نش شد و مشغول خوندیمیقد
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 کنـدی متی چون شکـای ننیبشنـو ا-
 

 کندی مـتی حکـاـهایی جـدااز
 

 : ادامه دادمنی همی رو دوست داشتم برای شعر مولونی ایلی زدم خیلبخند
 
 دهانـدی تا مـرا بربستـانیکــز ن-
 

 ـدهانـدی مـرد و زن نالنی نفردر
 
  خواهم شرحه شرحه از فراقنهیس
 

 ـاقیشت شـــرح درد امی بگوتـــا
 

 شی کو دور ماند از اصل خوی کسهر
 

 شی روزگـار وصـل خـــوـدی جوبـاز
 

  ناالن شدمیتی بـه هـر مجعمـن
 

  بدحاالن و خوشحاالن شـــدمجفــت
 

  منـاری از ظن خـود شد ی کسهـر
 

  درون مـن جنســت اسـرار مـناز
 

 ستی مـــن دور نی مـن از نالـــهسـر
 
 ...ستیور ن چشم و گوش را آن نکنیل
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 :زدنی چشمام و شماش برق می زل زد توهیسا

 
 ... هایحافظ اشعار! واو-
 
 گذروندمی اشعار منیشب و روزم رو با هم...  که داشتمهی از حدشی بیبه خاطر عالقه -

 ...خوندمیو هر کدومم رو صدها بار م
 
 !خومنی درسام رو به زور منیمن هم!ی داشتیچه حوصله ا-
 
 ...یدستورات پارس... هی ساهینیری شی رشته اتیادب-
 
 ... خودت رو راحت کنیبگو فارس!  همه راهو؟نی ارهی میک! اوه-
 
 ...یعادت کردم بگم پارس-
 

 سوخنتیمن هم کم کم چشمام م...  خوابش بردهی شدم سارهی جور که من به سقف خهمون
 !دهی که وقت خوامب فرا رسدمیو فهم

 
 ی سرم و سعی رودمیپتو رو کش!  کردیصامب رو خرد م به چشمم و اعخوردی منورآفتاب

 پلکام رو یآروم ال..  خبوامبتونستمیکردم خبوامب اما نور آفتاب کار خودش رو کرده بود و من
البد رفته صبحونه رو آماده ... ستی نهی سادمیپتو رو آهسته کنار زدم و د.... باز کردم

 سرخ رنگ یچشمام هم تو حاله ا! کرده بودن خودم نگاه کردم که لپام پوفه بنهیتو آ! کنه
 و دست و صورمت رو هم یی بلندم زدم و رفتم سمت دست شوی به موهایچنگ.. قرار داشت

 : به گوشم خوردهی سایشستم و با حوله خشک کردم و صدا
 
 ! صبحونهایب!  آرامش؟ی شدداریب-
 

 : زدمداد
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 .ـامیاالن م-
 
 !؟یداریا ب-
 
 ! کنمدارینه صرب کن خودم رو ب-
 

 لبم دستم رو هم خشک کردم و ی نشست روی و لبخنددمی خندش رو از دور شنیصدا
 سرم و رفتم ی بستم باالمی مشکری حرکی کوچپسی و با کلدمی شونه کشیموهام رو سرسر
 قی عمی باال نفسدی ابروم پری تاهی اون همه بساط صبحونه دنیبا د! سمت آشپزخونه

 :دمیکش
 
 ؟!ی دمل بزارم دم صبحی روکجاسیسوس!  مگه دخرت؟یکرد اریو! چه خربه؟؟-
 
 خرسا نی انی صبحه گلم عازدهی به کیدوماً االن نزد! ه؟یتی چه کوفاری وشعوریاوال که ب-

 تو رگ که می مفصل بزنی صبحونه هی و گفتم دمی کم خرت و پرت خرهیرفتم  !!! یدیخواب
 !می قار قار شکمامون رو نشنوی گردش صدامی برمیخوایم
 

 همزمان هیمن و سا! میجفتمون صبحونه رو کامل خورد!  زدم و نشستمی کجکیلبخند
 : و گفتممیپاشد

 
 !ی خرسیدستت مرس-
 

 : و گفتدیخند
 
حاال شست ! نوش جونت و نوش جومن گوشت بشه به تنمون! یخودت خرس!!!  شعوریب-

 !و شو مونده
 
 !!! منه حتمایکه اومن به پا-
 
 !گهیآره د-
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 ی صورتی و دستکش هاییرفتم سمت ظرف شو...  کردمیو منم تک خنده ا دیخند

 رو که لی پریی دستشوعی رو برداشتم و مایی ظرفشومیس! کردمی رو دستم میکیپالست
 ی سبزرنگ بود و حسابعیرنگ ما... ختمی قرار داشت رو روش ریی ظرف شونکی سیرو

 و دمی رو آب کشیی ظرف شومی سنکی سیظرف ها رو کف زدم و گذاشتم تو!!! کردیکف م
...  تا خشکش کنههی دست سادادمی و مدمیکشی آب میکی یکیکنار گذاشتم ظرف ها رو 

 به بدمن ی و بعد شسنت ظرفا دستکش رو کنار گذاشتم و کش و قوسدمی کشقی عمینفس
 : اتاق داد زدی از توهیسا! تنم سبک شد! یآخ! دادم

 
 .د نشری تا دمی لباس بپوش برایآرامش ب-
 
 !ی بزبزـامیباشه االن م-
 
 !عمته-
 

 : گفتمرفتمی جور که به سمت اتاق مهمون
 
 !من عمه ندارم گلم-
 

 و من هم طبق معمول میدیچون هوا سرد بود جفتمون پالتو پوش...  نگفتیزی و چدیخند
 ی بَرفی کیحوصله ... هد بندم رو زدم تا موهام مشخص نباشن و بعد شامل رو سرم کردم

 هم آماده شد هیسا...  دستم گرفتمی پومل رو توفی گذاشتم و کبمی جی رو تومیگوشنداشتم 
 باال و لبهام هم به سمت دی ابروم پری تاهی زده بود پی تیحساب بود دهیپالتوش رو پوش

 : شد و گفتلیراست به لبخند ما
 
 ! خامنهی سایچه کرد! اوف-
 
 !می بزن برمی از شما که بهرت نشدقیممنون رف-
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 نیسوار ماش... دی خرمی اول از همه برمی گرفتمیتصم....  تکون دادم و همراهش رفتمیسر
 فاز داده بود چون گفت متوم مدت من هی من بد جور به ساهی و انگار رانندگمیشد

 رفتمی تونستم حتما میاگه م.. شدی متی تقومی رانندگکمی! ومدیمنم بدم من!  کنمیرانندگ
سرگنج !  کجا بود؟نمی ماشگرفتمی مناممی چون گواهتونستمی من... اماگرفتمی منامهیگواه

 بلند آهنگ ی با صداهیسا!  گرفتی حقوقم فقط دست و بامل رو مهیننشسته بودم که 
 به سمت می رفتمی کرددای پرس و جو راه رفنت به بازار رو پیگذاشت و بعد از کل

 ی رو تونیماش!  بودنهنو دخرتونه و زی هاراهنی که خمصوص لباس ها و پییپاساژها
 می که پولش رو هم دادای تو دنستی نی جمانیزی چگهی و دمی پارک کردی اختصاصنگیپارک

... دمی شنی اهی گری صدانیکردی سمت پاساژ همون جور که به لباس ها نگاه ممیو رفت
برگشتم به ...  هم مجع شدی دخرت بچه بود امخام توهی ی هی گری شده بود صدازیگوشام ت

 و صورت کنهی مهی ساله نشسته کنار پاساژ و گر۵ای۴ حدوداً ی دخرت بچه ادمی و دتپش
 چه دومنیرفتم سمتش من...  رو ول کردمهیدست سا! سرخ شده بودهیبامنکش از زور گر

حس کردم ...  برام آشنا بودهاشی گریصدا...  سمتشرفتمی بود که بدون اراده میجاذبه ا
 و دستاش رو گرفتم نی زمیبا دو زانو نشستم رو... شدم م که گمی دخرت بچه اهیخودم 

 که سرخ بودن شی مشکی داشت و چشمای مشکیچشما...  چشمامی مظلوم زل زد تویلیخ
 مهربون و نگران باًی تقریبا حلن! کنمی می من دارم مهربونشدیباورم من. دمل رو به درد آورد

 :گفتم
 
 !؟یکنی مهی گری چیبرا! زم؟ی شده عزیچ-
 

 بود جوامب رو ی که انگار زمزمه اییبه زور و صدا... هقش کوتاه بود و سکسکه مانند هق
 :داد

 
 ...مامامنو گم کردم... گم شدم-
 

...  پرورشگاه بودمی تر بودم که روانه کیاما من از اون کوچ...  اون بچه منمکردمی محس
 : من نشست و گفتنی هم عهی بغلم سای تودمشی اراده کشیب

 
 ! شده؟یچ-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٠٠

 ... مامانش رو گم کردهیچیه-
 

 اشک ی که ساهلا بود با کلمه ییچشما..  من نشسته باشهی چشمای اشک توشدی منباورم
 :گفتم... زهینذاشتم اشک از چشمام بر...  نداشتییآشنا

 
 !زم؟ی عزیکجا مامانتو گم کرد-
 
 : بچه گانه جوامب رو دادی و حلنهی گربا
 
 ..ستی مامامن ندمی عروسکا بودم که ددنی ددست مامامن رو ول کردم مشغول-
 
 ... شهدای تا پمیستی مینرتس وا. نجاستیخب پس مامانت هم-
 

 برداشت و داد دستم تا صورت دخرت رو پاک فشی کی از توی دستمالهی تکون داد و سایسر
 :کنم صورتش رو از اشک پاک کردم و با لبخند گفتم

 
 !؟ی خامنهیاسمت چ-
 
 ...نازیمل-
 
 ...ی چه اسم خوشگلیوا-
 

 : با لبخند نگاهش کردهیسا
 
 !م؟ی خبوری بستنهی میبر!  خودش نازه نی عگهیآره د-
 

 : نگاه کردمهی به سانهی اندر سفعاقل
 
 !؟یتو هنوز جا دار-
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 : تکون دادم بلندش کردم و گفتمی اشاره کرد و سرنازی شلش به ملشی ابروها و نبا
 
 ! شه؟دای پین تا مامامی خبوری بستنهی میبر-
 

 بود اما ی،آفتابی بود نه ابری هوا نه بارونی فروشی سمت بستنمی برام تکون داد و رفتیسر
ما هم ..  سوز داشتیلی که فقط نورش هست و اگرنه هوا خی آفتابهی... آفتاب داغ نبود

 : گفتمییهوی! ی خوری بستنمیرفتی ممی دوتا اسکول داشتنهیع
 
 . هوا سردهست؟یبهرت ن میهات چاکلت خبور! ه؟یسا-
 
 : تکون دادی سرنازیمل
 
 ... بهرتهینجولیآله خاله ا-
 

 : نگاهمون کردی چپ چپهیسا
 
 !نای شدکیخوب ج-
 

 مانند قی بود و آالچرونی باشی و صندلزی که می شاپی سمت کافمی کردم و رفتی خنده اتک
!!!  بهرت بودذاشنتی مری طبق نظر من اما سرما گیول!  هم باالش بودری آفتابگهیبودن چون 

 که منم خوردی با اشتها می جورنازی ملمی و هرسه تامون هات چاکلت سفارش دادمینشست
 ....لی گورنی نه عکی هات چکلتم رو خوردم اما خامن وار و شی همهاشتهام باز شد و 

 
 : کنار گذاشت و داد زدوانوی لنازی ملهی از ثانی کسردر

 
 !مــــامـــــان-
 

 دی پری از صندلنازی ملهوی بود نروی ماشابونی کنار خاشی و صندلزی بود که می جورکافه
 : زدمغی جادی با سرعت داره منی ماشهی دمی بود تا اومد بدوئه دابونیمامانش اون ور خ
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 ! نرو ــــــــنازینه مل-
 

  رو هل دادمنازی بود ملادی زیلی خنی سمتش سرعت ماشدمی جت دوئنی رفت و من هم عاما
 .... چی هگری و ددمی رو شنهی ساغی جیصدا... نیجلو و خودم خوردم به ماش

 
سرم رو به سمت چپ ... زدی نور المپ چشمام رو میدیسف..  پلکام رو باز کردمی الآروم

 :دمی و نالدی کشریچرخوندم و سرم ت
 
 ...آخ-
 

 ریود و ز بدهی خوابی صندلی که روهی سادنی کم چشمام رو کامل باز کردم و با دکم
 :گفتم...  هم رفتی امخام توی حالت سوالی پوف کرده بود از رویچشماش حساب

 
 ؟... من کجام-
 

 غی جغی جوامب رو بده جنکهی ای چشماش رو باز کرد و چشماش سرخ بود و به جاهیسا
 :کرد 

 
 ی تو منو خرت آخه تو سوپر ووِمنیآرامش کشت! ی خدا مرسی آرامش به هوش اومد ایوا-

 ! وسط؟یدی دخرت شجاع پرنی عهوی که ی هستی چیوِمنبت و
 
 :زدی وروره حرف منیع
 
 !ه؟ی کجام من ساگمیم-
 
 ی وای بودهوشی روز کامل بهی اد؟ی منادتی رو روزید! مارستانی بی اهلادیخرب مرگت ن-

 ...آرامش سکته کردم
 

 :گفتم... تصادف... نازیمل...  اومدادمی زی کم همه چکم
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  نشد؟شیزیچ!  خوبه؟نازیمل-
 
 ... با مامانشرونهیاالمن ب!  تو از منم سامل ترهنی عیباوجود سوپر وومِن-
 

 تو چشماش منناک بود تازه به دستم دقت ادی با مامانش داره مدمی رفت سمت در و دنگاهم
 : زد و گفتی لبخندنازیمادر مل!  گچ بودیکردم که تو

 
 ...زمیسالم عز-
 

 : رو باز و بسته کردمچشمام
 
 ...سالم-
 

 دستم رو یکی هم بهم سالم کرد و مادرش اون نازیمل...  لبام رو پوشونده بودی حمولبخند
 :گرفت

 
 . ازت تشکر کنمدی بای چه جوردومنیمن... زمی عزونتمی دخرتم رو مدهیزندگ-
 

 : زدمیلبخند
 
 ی م فقط دستم مثل االنخوردی به من منیبازم اگه ماش...  بودهفمی وظهی چه حرفنیا-

 ... کوچولو تر از منهنازیشکست اما مل
 
 ...دمی به روش پاشی لبخندو
 
 ... برگردم شهرموندی مسافرم باهیمنم ... به هر حال دخرتم ممنون-
 
 ...خواهشا....  تا گم شهنی رو ول نکننازی ملگهیسفرتون به سالمت د-
 

 :شست کنارم و گفت نهیسا..  رفنتی رو برام باز و بسته کرد و بعد از خداحافظچشماش
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 ! گلم؟یخوری موهیآمب-
 
 ... تشنمهیلیآره خ-
 

 : رو تا ته خوردمی پرتقالی وهی مآب
 
 !! عوض شه بدتر شدتی روحکمی می اومدهی سادیببخش-
 
 یتی اصال تو موقعمیگردی فردا بر میراست... ستی مهم نزمیدست خودت نبود که عز-
 ...ی مبوننجای ای که خبوایستین

 
 : همی تودمی کش روامخام

 
 !ـمی اومدشی دوروز پنی هممینه مبون! چرا؟-
 
 ..می برگرددی باستیتو حالت خوب ن!  بشه آرامش؟ی چمی وضعت مبوننیبا ا-
 
 ...هیباور کن سا!!!  اسرتاحت کنمتومنی هم منجایخب هم... خب-
 
 ؟یمطمئن-
 
 ...ادیآره حداقل بزار دستم از گچ در ب-
 

 اومد و زدی مهربون مافشی که قی رو خوردم پرستارومی آب مکهنی تکون داد و بعد ایسر
 :دی کشرونی دستم بیسرم رو از تو

 
 ؟یبهرت!  خامنی خفته بالخره پاشدیبایبه به ز-
 

 : زدمی کجکیلبخند
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 !شه؟ی از گچ باز میدستم ک... بله-
 
 شانس یلی گرون متوم نشد برات فقط دستت در رفت نشکست خیلی تصادفت خیخامن-
 ی آقای صرب کندی امشب فقط بایشی مرخص مدهی نرسبی بدنت آسی جاچیبه ه! یوردآ

 ... رو بهت بدنصی ترخی و اجازه انیدکرت ب
 

 : گفتهی رفت سایوقت...  رو براش باز و بسته کردمچشمام
 
 ...ی بودنجای که ای دو شبنیآرامش مبون من برم حساب کنم ا-
 
 : دست آزادم دستش رو گرفتمبا
 
 ... پول خودم کارت عابر بانکم رو بردارفی کیاز تو.... کنصرب -
 

 : نگاهم کردی چپچپ
 
 ! روای مغرور بازنیبست کن ا!!! آرامش-
 
 ... باشمی کسنی دِری زتومنیمن من! هی بازتیشخص! هی ساستی نیمغرور باز-
 

 و فی به دست ظری دستشو بوسه ای رو حمکم فوت کرد و دستم رو گرفت تونفسش
 ... : زدکمیکوچ

 
 ..زمی عزکنمی رو درک مطتیشرا... یخوای خودت منکهیفقط به خاطر ا-
 

 هی سرم یرو...  رو ختت موندمدهی خوابمهیبه حالت ن...  و رفتدمی به روش پاشیلبخند
 که کنارم بود به خودم نگاه ی نهیتو آ... دی هد بند سفهی رشی بود و که زدی سفیروسر

 که حس دمی نگاه خودم دی تویتیمعصوم...  شده بودیرستانی دبی دخرتانیصورمت ع.. کردم
 هم ی امخام رو توی مردی رو کنار خودم گذاشتم و با صدانهیآ... دخرت بچمهیکردم 
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قدش بلند ... ی مشکی روشن و موهای قهوه ای قد بلند با چشمایپسر...  و برگشتمدمیکش
 یحیده بود بلند و لبخند ملموهاش رو به صورت فشن فرستا... ادی زیلی نه خیبود ول

 : گفتمومدیاز لبخندش خوشم ن...  لباش بودیرو
 
 !ن؟ی داریبا من کار-
 
 .. بپردازمدی چقدر بانمیاومدم بب...  باهاتون تصادف کردمنی که با ماشمیهمون... من-
 
 ... ممنون از لطفتونستیالزم ن...  مقدارچیه-
 
 ... رو حساب کنممارستانیب پول نیحداقل بزار! شهی که منینجوریاما ا-
 

 ... خشنی اندکدیو شا... خشک... یجد..  بودشهی همنی عحلنم
 
 !ستی ناجیگفتم احت-
 

 که به دهنش داد یبا چرخش...  ابروش رو پروند باالی تاهی...  حلنم بدجور جا خورداز
 : تکون داد یسر.. دیجوئی اسب آدامس منی که آدامس تو دهنشه و عدمیفهم

 
 !نی زودتر خوب شی هر چدوارمی به سالمت امباشه پس-
 

 : اومد گفتهی سانکهیبعد ا...  تکون دادم و رفتیسر
 
 ! داشت؟کاری چنجای پسره انیا-
 
 ... راشو بکشه برهستی نازی بده گفتم ندی چقدر بانهیاومده بود بب-
 

 :ت که کنار ختتم بود گفییکی رنگ پالستدی سفی صندلی کرد و نشست روی سرفه اهیسا
 
 ...می برمیتونی رو امضا کرد مصتی ترخیاالن برگه !!  اومدهیاز شانس خوشگلت دک-
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 همراه ادی چون زدی نتونستم برم خرنکهی ناراحتم نبودم از انیهمچ...  تکون دادمیسر

 پالتوم رو هیبه کمک سا!!! خودم پول نداشتم و حاال هم که پومل خرج دوا دکرتم شد
شامل رو !  پالتو مشخص نبودری بلندم زی در آوردم موها رویانداخت دورم و روسر

 بدمن ی شدم همه اعضانیسوار ماش... می برنی ماشتا سرم و کمکم کرد و یانداختم رو
 هم بالخره نشست و هی گچ نبود ماساژ دادم و سای که تویگردمن رو با دست! خشک بود

 :گفت
 
 ...میری بعد میباز کن گچ دستت رو میای تهران اول ممیگردی که برمیموقع-
 

 : تکون دادم و با خنده نگاهم کردیسر
 
 ! بودیاما من اگه شانس داشتم اسمم شمس!  بدجور عادت کرده بودماتیبه رانندگ-
 

چشمام رو بسته ...  سمت هتل میرفت!  رو روشن کردنی زدم و ماشی به خنده الی مالبخند
 رو پارک نی ماشهیسا...  کردمیش م دادم و به آهنگ گوهی تکیبودم و سرم رو به صندل

 :دی رو کشیکرد و ترمز دست
 
 !ه؟ی سایریکجا م-
 
 ... شام خبرمی خرت و پرت براکمی رمیم-
 

 قی عمینفس...  چشمام رو نبستمی دادم ولهیسرم رو تک...  تکون دادم و اون رفتیسر
 برم تهران و  بود که دوبارهنی اری اما فکرم در گسپردمیگوشام رو به آهنگ م.. دمیکش

 ی ذره زندگهی نیمن هم...  خوب بودیلی خهی با سانجایا...  کنمی رو سپری تکراریروزها
 شمال رو ی تو آب و هوادنینفس کش! ارمی خودم منی به روما ام اهی ساونیرو هم مد

 ...دوست داشتم
 

 :نی دستش بود و همه رو گذاشت پشت ماشی تودی خری اومد و نشست کلهی سابالخره
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 از ظرف شسنت هم راحت گهید!  گر و جانبازه ده درصد ثاریخب خامن آرامشِ فداکار و ا-
 !یشد

 
 : هوادی ابروش پری تاهی و نگاهش کردم و دمیخند

 
بالخره من بعد مدت ها اون خندهات رو ! چسبهـای مشرتی شمال بهت بیانگار آب و هوا-
 !دمید
 
 .ض شد اصالً عومیروح...  حوصلم سر رفته بود خبهی سایآ-
 
 !می خمتلف بچرخی شهرامی بار برهی ی سالدمیباشه بابا بهت قول م-
 
 !ی نشتی همسر گرامیاگه تا اون موقع خر خمت رو جنوئه و پا بند خونه -
 

 : و چپ چپ نگاهم کرددیخند
 
 !شکستمشی دستت در رفته واگرنه خودم مفیح-
 
 !هی سای ازدواج کنادایبدت هم من-
 
 !خفه آرامش-
 
 دنیاما زور شوق د...  خسته بودمیلی خیلیخ...  نزدمی حرفگهی کردم و دی خنده اکت

 درشت سبز رنگم رو خوب باز کرده ی چشمااوردی رو از پا در ممی شهر خستگنیکل ا
 ..کردمیبودم و به کل شهر نگاه م

 
*** 

 
فاده  استای موندن کنار دریمن از حلظه حلظه .. می بودی ساری بود که توی شبنیآخر

 نیا...  کنارم بودشهی فلفل همی که پسرا دورم کرده بودن اسپره یاز اون شب... کردمیم



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٠٩

 داشی پرورشگاه بهم داده بود که از دم در پطونی شر و شی از بچهایکی فلفل رو یاسپره 
فقط دو سه بار ازش استفاده ... ذاشتمی مبمی جی اون رو توشهی همل سا۵منم ... کرده بود

 کنه جادی برام ای مزامحتی بزارم کستونستمیاما من... ی قانونریدرسته غ... بودکردم و پر 
 ! اجنام بدمی غلطچیو منم نتومن ه

 
 کرد ی به منتقل میحس خوب... کردمی پاهام حس می انگشتای پام رو الری و شن زای درآب
 تونستمیب م موقع شنی و نه ادادی مزه میینه تنها... ی کنم ولی آب تنخواستی دمل میلیخ

 حرکت گهی ساعت دکیقرار بود تا ... ای و زل زدم به درمکتی نینشستم رو... برم
 ری تی سبک شده بود اما هر از گاهیلی بودم و دستم خکردهگچ دستم رو باز ... میکن

 ...دیکشیم
 
 : سرم رو به عقب برگردوندم هی سای صدابا
 
 ...شهی مری دمی برایآرامش ب-
 
 ...باشه اومدم-
 

 یبا متوم اون مناظر خداحافظ!  زدمی و لبخنددمی کشقی عمی تکون داد و رفت نفسیسر
 : و گفتمنینشستم تو ماش..  رو مجع کردالمونی وساهی سانیکردم و رفتم سمت ماش

 
 ..تونستمی فدات واقعا منیمرس-
 
 ...زمی عزی به تشکر نـاجی احت-
 

 : و گفتمدمیکم گونش رو بوس رو دوست داشتم حمهی به روش زدم و چون سایلبخند
 
 !ی جونقیممنومن رف-
 

 یلی شب خیلبخند زده بودم شهر تو...  عوض شده بودمی روحیلیواقعا خ... دیخند
 :خوشگل بود
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 . کنمی بزن کنار من رانندگی هروقت خسته شدهیسا-
 
 ! رو روشن هم نکردمنیباشه فعال که ماش-
 

 ی اسرتاحت کنم تا موقع رانندگکمیدم و  دادم چشمام رو ببنحی تکون دادم و ترجیسر
 باال و با دی ابروم پری تاهی من اومد هی زنگ گوشی و صدادمی کشقی عمینفس! خوامب نربه

 ! :میکنی ما حرکت می بدونه کخواستی اسم خاله تعجب نکردم حتما مدنید
 
 الو جامن؟-
 
  خوبه؟هی سا؟یالو سالم خاله خوب-
 

 ...دیزیلری بد جور مصداش
 
  شده؟یزی خاله چیرسم-
 
 شته؟ی پهیخاله سا-
 
 ...کنهی میآره چطور؟ داره رانندگ-
 
 ... شدهی چگمیبعد بهت م...  کنی رانندگنیبگو بزنه کنار تو بش-
 
 ..نیباشه صرب کن-
 

 : نگاهش کردمهی رو از گوشم فاصله دادم و رو به سامیگوش
 
 . کنمی بزن کنار من رانندگهیسا-
 

 :ش کرد شد و گفت روشنی قهوه ایچشما
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 !؟ی چیبرا-
 
 ... دارهی کار ضروردی شو شاادهی خاله گفت حاال پدومنیمن-
 

 و می شدادهی شد و پلی باال انداخت و با زدن چراغ راهنما به سمت راست مای اشونه
 : گفتموفتمی راه بنکهی قبل انیجاهامون رو باهم عوض کرد

 
 ن؟ی بگنیخواستی میخب خاله چ-
 
 ؟یتو سر فرمون-
 
 ..بله-
 
 ...ستی معلوم نیچی فعال هنی هول هم نکزمنی که می از حرفای باطیخاله با احت-
 
 : با حلن نگران خودم گفتمهی گرری زد زهوی

 
 !ی جون به لبم کردیکنی مهی شده خاله چرا گریچ-
 
 ...گفنت...  زنگ زدن گفنتیخاله امروز از آگاه-
 
 س؟ی گفنت؟ پلی چی گفنت خاله کیچ-
 

 ...خاله بدخبت شدم...  ساحلهههی شبیلی کردن خدای جنازه پهیگفنت ... آره آره
 

 دمل به دومنیاما من...  شدهی تا من بگم چکشتی داشت خودش رو مهیسا...  کرده بودمکپ
... دل سرد من االن درد گرفته بود... رهی مبیکی حتمل کنم تونستمیمن من.. من... درد اومد

 که ی دمل گذاشتم و با بغضیدستم رو رو... ارهیرد از پا درش ب وقت نذاشتم دچی که هیدل
 : شده گفتمداشی کجا پزمعلوم نبود ا
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 !؟یتو مطمئن!  خاله؟ی چیعنی-
 
..  هم بگوهیبه سا...  کنهشیی تابتونه شناسای رو فرستادم پزشک قانونیاالمن عل... آره-

 ...نیایزود ب
 
 .... فعالباشه خاله توام مراقب خودت باش... باشه-
 

 رو بهشون خنتی ری چشمام مجع شده بود اما اجازه ی رو قطع کردم و اشک تویگوش
 : داد زدهیسا...  مشخص نبودیزیهنوز که چ... ندادم

 
 !با توام آرامش جوامب رو بده-
 
 : با بغض گفتدی چشمام رو که دیاشک تو! گفتم؟ی می دادش به خودم اومدم چبا
 
 ! شده؟شیزی شده آرامش؟ بابا چیچ-
 

 ... : رو به چپ و راست تکون دادمسرم
 
 ...ی شده د حرف بزن لعنتیپس چ-
 
 ... کردندایساحل رو پ... ساحل-
 
 ... : شدلی خوشحال تبدی خندههی تک خنده و کم کم تک خندش به هی

 
 !می رو برنی کن ماششی آرامش آتنیچرا غمربک زد! هی که عالنیا... نیا-
 
 ....اما-
 
  نشد؟دایمگه ساحل پ! ؟یاما چ-
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 ... شددای جنازش پیاما انگار... چرا-
 

 :صداش بغض داشت... دمی چشماش دیحلقه زدن اشک رو تو...  حمو شدلبخندش
 
 !؟یچـ.. چـ... .چـ-
 
 هی شده شبدای جسد پهی گفته سیپل... ستی مشخص نیزی هنوز چزمیآروم باش عز-

 ... باشآروم... ییشوهر خاله هم رفته شناسا... ساحله
 

 : گوشم رو کر کردغشی جیصدا
 
 !برو آرامش با متوم سرعتت-
 

 نی پاکش کردم و ماشعی سردی قطره اشک از چشمم چکهی ی کدمی تکون دادم و نفهمیسر
 پنجره بود ی وارهی دیضبط رو خاموش کردم و آرجن دست چپم رو.. رو به حرکت انداختم

جاده ... کردی رو کنرتل منیتم فرمون ماش رو گرفته بودم و دست راسمیشونیو با دستم پ
 ...اد بنیخلوت بود و سرعت منم ع

 
 و کرج رو می تهران بودیکای نزدگهید.. می ساعت رفتشی شی ساعته رو تو۱۰ کنم راه فکر

  :کردی مهی همچنان گرهی و سامیذاشتیپشت سر م
 
 هیهمش ! ته باشه؟ داشتی از کجا معلوم واقعوفتادهی نی هنوز که اتفاقزمی جان عزهیسا-

 ! اشتباه کرده باشهسی پلدی خواهرت بوده باشه اصال شاهی اون جسد شبدیشا.... احتماله
 

 : و با بغض بوددیلرزی مصداش
 
 ...خواهرمه دوسش دارم... تومنی آرامش منتومنیمن-
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 یوقت...  هم بودی توی و امخام به حالت نگران و ناراحتدمی کشی از سر ناراحتینفس
 با شلوار ی پارک کردم و همون جوررونی رو بنی شد ماشادهی پی بدون معطلمیدیرس

 بلندم از ی بودم و هدبند و شامل هم سرم بودن موهادهی بلند پوشنی آستزی بولهی و یورزش
من ! نهی نبود که خبواد من رو ببرونی موقع شب بنی ای کسود اومده برونیپشت تا کمرم ب

زل زده بود به ...  عرفان هول شدم و کومل افتاددنیاال اما با دهم کومل رو برداشتم تا برم ب
 : هم و گفتی تودمیموهام امخام رو کش

 
 ...ریسالم سفر به خ-
 
 ...سالم-
 

 : برداشت و داد دستمنی زمی شامل و کومل رو از روی موهام رو مجع کردم توعیسر
 
 ... نبود شب خوشیاجیممنون احت-
 

...  و رفتم تودمی هم بود راهم رو کشین جور که امخام تو جوابش منوندم و همومنتظر
آب دهامن رو ... کنی مهی که خاله و شوهر خاله گردمی و دنای اهیرفتم سمت واحد سا

 واقعا ساحل یعنی... واری داد و به دهی سرش رو تکهیسا... قورت دادم و در رو بستم
...  دستمیدستشو گرفتم تو.. .آروم نشستم کنار خاله...  باور کنمتومنیمن من! مرد؟

 :زمزمه وار گفتم
 
 ! داره؟قتیحق...  شده خاله؟یچ-
 
... آب دهنم رو قورت دادم...  داشتقتیپس حق...  هق هقش کل خونه رو فرا گرفتهوی

 شهی بود که همیساحل کس! شکستمش؟ی مدیاما با..  گلومهی توکی کوچیحس کردم بغض
حاال که .... ستیاما حاال که ن... مغرور ... دهید بدخبت عقب افتاده هیمن رو به چشم 

 آدم هی باشه اون یهرچ!  کنم براش؟هی گردیبا...  کشته شدهی چه جورستیمعلوم ن
 فکرا بودم که نیتو هم...  آدم بودهیاون ... اشی بدیبا همه ... خواهر دوستم بود... بود

دستم ...  نکرده بودمهی گر سال بودنی که چندیمن... دی اشک از چشم راستم چکیقطره ا
 یفقط اشکا...  نه نالهکردمی هق مقنه ه...  پاهامیافتاد رو...  دست خاله سر خوردیاز رو
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بدو رفتم ... رفتی که داشت از حال مهینگاهم رفت سمت سا... ـدیچکی از صورمت مزیر
ر که  که داغ دایخانواده ا! سمت آشپزخونه و شروع کردم به درست کردن سه تا آب قند

 :خالهآب قند رو گرفتم سمت ...  از دستش دادنیدخرتشون رو هرچند بد و معتاد ، ول
 
 ...شهی ذره خبور االن حالت بد مهیخاله -
 

 اومد کمکم و به زور به هی تا که ساخوردی و مندادی رو به چپ و راست تکون مسرش
 کی وسط نی اما ا... آب قند شوهر خاله رو هم به زور بهش دادهیسا... میخوردش داد

انقدر تو فکر بودم !  شد که ساحل مرد؟یچ... خوردی خوره خمم رو منیسوال داشت ع
 اومدن هی سای خاهلا و عمها و عمودمی نسبتا مسن پاشدم و فهمی خامن و آقای کلدنیکه با د

..  با تک تکشون که صورتشون سرخ بود سالم کردمچوندمی شامل پیموهام رو کامل تو
 قفسه یسرش رو گذاشت رو...  داشتازی آغوشم و انگار به آغوشم نیرفتم تو رو گهیسا

 :دی و تا تونست هق هق کرد و نالنمی سی
 
 ینجوری ادی خدا چرا بایا...  رفتشهیواسه هم... خواهرم رفت... خواهرم آرامش-
 !شد؟یم
 

 یفتم تو رو از دو طرف گرهیصورت سا... دادمی می و بهش دلداردمیمالی شونش رو مآروم
 :زل زدم بهش و گفتم... دستام

 
 نمیبگو بب..  بده بعدیلیلباسم خ...  لباس مناسب بپوشمهی آروم باش بزار برم باال هیسا-

 ...ساحل...  کهدوننیخاهلا و عمهات و عموت م
 
 ... وقت از دهنت نپرههیخواهشا ...  معتاد شده بوددوننیمن... نه نه-
 

 هی بغل هم گری توی چرخوندم که چه جورتیمجع تکون دادم و سرم رو سمت یسر
از پلها باال ...  طبقه باال ترهی نبود همش ی فاصله انای اهیاز واحد من تا واحد سا... کردنیم

...  هفته و چند روز برگشتم خونهکی درآوردم بعد بمی جی رو از تودمیرفتم و کل
اما چون ...  عرفاندمی دی چشمری از پلها اومد و زی کسی پایخواستم وارد شم که صدا

در رو بستم !!  کردری کاغذ گی کلنی وارد خونه شدم که پاهام بعیاوضاعم خوب نبود سر
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 یحمل!  همه کاغذ؟نیا...  گرد نگاه کردمی پاهام بود با چشماری که زییو به خروار کاغذا
رفتم ...  همی گذاشته امخام رفنت تومه بود که بازم اون ناشناس برام نانیندادم حدسم ا

 کی تونهی..  سرد بود شوفاژ ها رو روشن کردم تا سرد نباشهیلیسمت اتاقم خونه خ
 یموها.. دمی وقت بود بهش دست نزده بودم رو پوشیلی که خی خاکسرتی بلند مشکنیآست

 دور ـزدیم رونی باال بستم و چون درازش بلند بود و از شامل بپسی بلندم رو با کلیلیخ
 میشونی پیکای هد بندم رو زدم و تا نزدادی زیلی اما نه خکردی متمی اذدمشیچیگردمن پ

اون همه ..  سرم گذاشتم و رفتم سمت در در رو باز کردمی آوردم و شامل رو رونشییپا
 : پام بود با حرص همش رو با پام به پشت پرت کردم و غر غر کنان گفتمریکاغذ ز

 
 سرش رو از یتم بهش برسه تک تک موها اگه دسی واسهینوی رو واسم منای ایکدوم امحق-

 !!!کنمیسرش جدا م
 
صورمت چسبناک بود ... نیی کردم و رفتم پادشی و کلدمی غر غر و اخم در رو به هم کوببا

...  که آه بکشمومدی مشی کم پیلیخ... دمی کشقی عمینفس..!  بودمختهی اشک رنکهی ایبرا
 ی تر توشیعرفان افتاد و امخام رو بچشمم به ... کشتمی خودم می رو توی ناراحتشهیهم

 : رو به من دوخت و گفتشی اقهوه یچشما... دمیهم کش
 
 ! انقدر سر و صداست؟نییچرا پا!  شده آرامش خامن؟یزیچ-
 

 :دمی هم کشی کردم و امخام رو توی اسرفه
 
ا  نداره من رو به اسم صدیلزوم! هی هم سپهرشیلی داره و فامیلی آرامش خامن فامنیاوال ا-

 ... فوت شدنی شاکریبله متاسفانه دخرت آقا... نیثان!  حمرتمی آقانیبزن
 

 گفتم من رو نکهیتعجب از ا! نم؟ی از چشماش ببتونستمی می چدومنیمن...  گرد شدچشماش
 :لب هاش رو از هم باز کرد!  که گفتم ساحل مرده؟ایبه اسم صدا نزنه 

 
 االن همراهتون نبودن نیمگه هم! شدن؟ خامن فوت هیاما سا... شهی تکرار منگهیچشم د-

 !دمشونی؟ من خودم د
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 کردم یپوف!!!  پسرا از دم خنگ و خرنگمی که مهینجوریا!  خنگه؟نقدری چرا انی خدا ایا
 :دمی هم کشیو امخام رو تو

 
 .. حمرتم ساحل فوت شده حاال هم با اجازهی آقارینه خ-
 

 از یکی رفتم و در خونه رو زدم و نیی از اون جا به پاعی فرصت حرف زدن ندادم سربهش
 کمرنگ به روم زد و من یلبخند..  در رو باز کرد که چشماش پر بود از اشکهی سایخاهلا

از کنار در کنار رفت و من وارد شدم صدا ها و ناهلا !  کار رو اجنام دادمنیهم متقابالً هم
به احتمال صد .. . همه مجع شده بودنهی آشنا و همسال،ی فاموست، شده بود دادیز

! م؟یشدی بهشت زهرا مهی فردا راهدیبا...  گرفنت جنازهلی واسه حتورفنتی فردا میدرصد
...  کردمدای پادی زباًی تقرتی مجعنی رو بهیسا..  باورش سخت بودیلیخ...  که نهکمی

هر چقدر ساحل بد هم .. حق هم داشت! کشتی خودش رو مهیرفتم سمتش که داشت با گر
نشستم ... ستی نیدرد کم...  باهم بزرگ شدنیکیاز کوچ... خواهرش بودبوده باشه 

 آدم نبود که داشت هی سانجایهمه رفته بودن سمت خاله انگار ا... کنارش و بغلش کردم
 یتو...  کردهی گری بغلم کلیاون هم از خدا خواسته تو... کردی می خواهرش عزا داریبرا

 : داد زدمبایبغلم از حال رفت و تقر
 
  شد؟ی چهیسا! ه؟یسا-
 

 رو هی اسمش اعظمه اومد سمتمو سادمی که فهمهی سای از حال رفته بود خاله امکان
حمکم !  شده بودپی کهی آماده کرد دهن سایگرفت تو بغلش و دخرت خالش پروانه آب قند

 باز مونده بود شالش رو از مهی تونست نفس بکشه و چشماش نی صورتش اما منیزدم تو
 بار نی صورتش و ای زدم تویکیرداشتم و حمکم دهنش رو گرفتم و باز کردم  سرش بیرو

 داشنت هی خاله اومد سمتم و چشماش از گرزدی بغلم نفس نفس میراه نفس باز شده و تو
 : بغلشی رو گرفت توهی سادنیرتکیم
 
 !ه؟ی سایخوب!  شد مامان؟یچ-
 
شوهر خاله هم اومد سمتش و . .. متوم دار و ندارش بودگهی دهیسا.. شدی نگران مدمیبا

 : دستش رو آورد باال و گفتمهیسا
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 ه؟ی سایخوب-
 

آب قند رو به !  شده بودادی خانواده زنیچقدر داغ ا...  آره تکون دادی رو به نشونه سرش
 ی از سر ناراحتینفس... کردی بغلم هنوز هق هق می توهیسا...  دادمهیزور به خورد سا

 !!  قلب مهربون داشتمهی...  زبون تلخکیبر خالف .. کردمیم بغلم نوازشش ی و تودمیکش
 

 ی بلند خاکسرتنی سرافون آستهی..  مرتب بودزی نگاه کردم همه چنهی رو تو آخودم
 هم تا بازوم بود و نشی زانو بود و و آستی گشادم رو که تا روی بودم و روش مانتودهیپوش

... شدی تنگ مدمیکشی بود رو م که توشی بود و اگه کمربندنی چنی کمرش هم چیرو
 ی مشکدمیبا...  بودی مشکهی بستم مانتوم مشکیونیپاپتنگش کرده بودم و کمربندش رو 

 زده بودم و ادامش رو پسی بلندم رو کلیموها...  بهشت زهرارفتمیمثال داشتم م!!!  بودیم
 دهی پوش رومی بود شلوار کتان مشکیشامل هم مشک...  مانتوم پنهون کرده بودمیهم تو

 اسپرت پی تو بهشت زهرا با تتونستمیمن...  امادمیپوشی لباس منینجوری وقت اچیه... بودم
 یول...  مانتو خبرمهی تونستمی به زور میهر فصل...  نداشتممی اسپرتپیهر چند که ت! برم
 چیه...  نشهیزی نگاه رو به خودم انداختم تا آبرو رنیآخر...  شکر داشتی هم جانیهم
 داشته شی آراد نداشتم که صورمت خبوایشی آرالیاصال وسا...  رو صورمت نبودیشیآرا

... دادمی محی ترجزی خودم رو به همه چیصورت ساده ..  متنفر بودمشیکال از آرا!!!باشه
 اصال خوب هی کنم چون حال سای رو برداشتم قرار بود من رانندگهی سانی ماشچیسوئ
 گوشه زل زده بود چشماش هی به هیو باز کردم و سا در اتاقم ردمی کشقی عمینفس! نبود

از روز دفن تا خود چهلم ساحل که ...  پوش بودیپوف کرده و قرمز بودن سـر تا پا مشک
...  نبودیدرد کم... دادمیاما من حق رو بهشو م...  و داغ دار بودنخنتیریامروز بود اشک م

 ی مرگش چلی که دلمی تا متوجه شسی پلی اداره میقرار شده بود بعد از مراسم چهلم بر
 کنن و عالوه بر گزارش ری از همون پسرا رو تونسته بودن دستگی سرهیچون ... بوده

 ! شدهی که چمی قرار بود از زبون خودشون بشنویپزشک قانون
 

 گذاشته بمی جی رو تونی ماشچیسوئ...  دادهی رو گرفتم و بلندش کردم و بهم تکهی سادست
 دستم ی پول توش بود توی به درد خنور و کملی که موباکی کوچیت دسفی کهیبودم و 

 واقعا خرد گهیاعصامب د...  کاغذ اون کنارههی باز دمی سمت در که دمیرفت.. گرفته بودم
...  بودم پر بود از مجالت عاشقانهدهی که بعد مسافرت هم دیکاغذ اون همه یتو! شده بود
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با پام کاغذ !!!  که عر عر کنهارمی سرش مییم بال و مطمئنکنمی مداشی که باشه پیهر االغ
 رو از روش برداشتم و دی در رو چرخوندم و کلی رهیدستگ. رو له کردم و فرستادم عقب

 کنارش باز شده بود اما کمی رو پام کردم میک مشهیدر رو بستم و کتون... رونی بمیرفت
 ! نداشتمیچاره ا

 
!  رنگدی سفیای زانتهی..  برام بوق زدی پشتنیش که مادمی و دنی ماشی رو نشوندم توهیسا

 نیسوار ماش! سالمم بود مثالی نشونه نی براش تکون دادم و ایبا اخم سر... عرفان بود
 به سمت یمشغول رانندگ.. هم رفته بودنیامخام تو...  رو روشن کردمنیشدم و ماش

 ی بود ولیزمستونبهشت زهرا بودم آفتاب در اومده بود گرم نبود آفتابش چون آفتاب 
 سرش هی رو به چشمام زدم سامی آفتابنکی عنی به خاطر همزدینورش بدجور چشمام رو م

 : گفتمیدمل به حالش سوخت با حلن دلسوزانه ا...  دادهیرو به پنجره تک
 
 !چت شده دردت به جومن؟-
 
 : گفتومدی که انگار از ته چاه میی و با صدادی رو باال کششینی دستمال ببا
 
 ....ستی نمیزیچ -
 

 نیا! ی ان و مشکی بهی...  شدمرهی رو به روم به پشت خی نهی و از آدمی کشقی عمینفس
...  که از مسافرت برگشتم مدام دنباملهیاز روز... نمیبی که مستی ان و رو بار اول نیب

...  دسته من بودنشی چند وقت متاماً ماشنیچون ا...  باشمهی سانیعلل خصوص اگه با ماش
 دیشا! وفتهی خودم بی اتفاق بد براهی روزاس که نی اکردمیحس م.. دادی منیمل گواه خوبد

 ...دادیاما دمل که گواه بد م... کنمیهم من اشتباه م
 
 هی هموننی ادیاز کجا معلوم؟ شا!  نفرو آدم کنمهی نی ادی زد به سرم من باهوی اما دومنیمن

 که ییسرعتم رو تا جا!  کردمداشیخره پبال! خودشه!  آره آرهسهینویکه برام نامه م
 : سرخش گرد شدنی چشماهی کردم ساادی زتونستمیم
 
 ! آروم ترکمیچت شده آرامش -
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 : حرص گفتمبا
 
 ! شدهرمی دست و پا گیلی آدم مزاحم رو آدم کنم خنی ادی اما من باهی سادیببخش-
 
 ه؟ی منظورت چ؟ی ؟چیک-
 
 !خوادی از جون من می چدومنی منچند روزه دنبامله...  ان و پشتمون یب-
 
 که نی وارد بهشت زهرا بشم و همخواستمی بُر مانی مهی و از ی فرعابونی خی تودمیچیپ

 نی موتور ماشی بود که صداادی سرعتم زنقدریا...  آدم مزاحم خالص شمنیاز دست ا
 یدلبخن.. خوبه گمم کرد..  به پشت انداختمی نگاهنهیاز آ.. شدی مدهی راحت شنیلیخ

 که ارمی حالش رو جا بی دنبامل کنه جورگهی بار دهی مطمئن بودم اگه یول! نشست کنج لبم
 دنی شد و بعد رسلی کمرنگ تبدیلبخندم به پوزخند! چرخومنشیدور شهر م!  کنهفیک

 قی عمینفس! خوبه! نه نبود...  به پشتم کردمی رو پارک کردم نگاهنیبه بهشت زهرا ماش
 زهی مزهی ریلی کوتاه تر بود کال خکمی هیقدم از سا..  دادمهیودم تک رو به خهی و سادمیکش

 ... از خودمرمی بگرادی هم بودم نه که ایاما راض! ی هم از نظر قدکلیبودم هم از نظر ه
 

خودم نشستم کنار قربشو با انگشتم به ...  رو بردم کنار قرب ساحلهی کردم و سای اسرفه
 و بلند شدم مراسم شروع دمی کشقی عمینفس... وندمخی و فاحته مزدمیسنگ قرب ضربه م

 ... و مامانشهی سای هاهیشده بود و باز هم گر
 

 خورد چقدر ی مردهیچشمام به ...  من زوم کرده بودی آفتاب روقای موندم که دقی اگوشه
 نکبتم نی ارمیچرا من هر جا م! اه اه اه! یخودشه همون پسره چشم عسل! آها... آشنا بود
 یتی کردم و اهمیپوف!ـادی خوشم مشونینه که از بق... ومدی اراده ازش بدم میب! هست؟

 ی صاف و خوش فرم و سرباال لباینیب...  مخاری عسلیچشما...  بوددمی دیندادم اما تو
 واسم ی چندانیتیاهم... یکلی و هدهی ورزیبدن... یی طالی پر موهای و صورتیقلوه ا

 زود ذهنم رو شهیمثل هم... دمی رو ازش فهمنای نگاه اکی ی بود و تودمی دینداشت خب تو
 خدا چه یا... عرفان کنار من بود... هیا مزخرف پاک کردم و زل زدم به سیاز شر پسرا

 ! موندن بهرتههیکنار سا... هی هم بردم و رفتم سمت سای امخام رو تویکی نی اهیشیریس
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*** 
 

من ... سی پلی اداره می برمی آماده شدهی مراسم من و خاله و شوهر خاله و ساهی متومبعد
 ماهه کیشوهر خاله ...  نشسته بودننیراننده بودم و خاله و شوهرخاله هم پشت ماش

 یلی رو روشن کردم و خنیماش...  هم نشست کنار دست منهیسا... ی شده بود حسابریپ
داشتم به اخم عادت ..  بودیفی اخم ظرهی ابروهام یاما رو..  مشغول شدممینرم به رانندگ

اون موقع همه !  وسطادی پسر مزاحم بهی ی پایبه خصوص وقت.. دست خودم نبود .. کردن
 : بهم گفتیفی ضعی با صداهیسا! کننی مادیمن رو به اسم خشم آرامش 

 
 ... تر کنادی سرعتت رو زکمی زمیآرامش عز-
 

 سی پلیبه اراده  قهی کردم و در عرض ده دقادتری و زادی تکون دادم و سرعتم رو زیسر
به هر حال بهم لطف هم داشنت که ...  منم همراهشون بودممی شدادهی پیهمگ.. میدیرس

 میوارد اداره که شد!  همراهشون برم از کار و وضع دخرت مُردشون بشنومدادنیاجازه م
 : سرباز گفتمهیبا اخم به 

 
  کجاست؟یلی دفرت سرهنگ کمریروز به خ-
 
 ... سمت راستنیآخر بر راهرو رو تا نیسالم هم-
 
 ...ممنون-
 
 ...کنمیخواهش م-
 

 سمت دفرت میهممون رفت!  داده بود و خاله هم به شوهرشهی به من تکهی کردم سای اسرفه
 :دمی به در زدم و شنیسرهنگه و من ضربه ا

 
 ! داخلدییبفرما-
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 جو ی بود موهای مسنبایسرهنگ تقر... می و نشستمی وارد شدی حرف سرهنگ همگنی ابا
 دهی لباس سبز کمرنگ پوشهی افتاده بود و کمی پوستش ی جو گندمیالیبی و سشای و ریگندم

 و همه میدی کشقی عمی نفس»یلی ّحممد کمریسرهنگ ام« نوشته بود بشی جیبود و رو
 :میهمزمان با هم گفت

 
 ...سالم-
 

از .. مینیبش بهمون سالم کرد و تعارف زد که یی به احرتاممون پا شد و با خوشروسرهنگ
 ی بزرگ رو به رو بود و روش پر بود از پروندها و برگهازی مهی میشدیدر که وارد م

 ی بود برای صندلزی منی بودو دور دومگهی دزی مهی زی میخمتلف و رنگارنگ رو به رو
 تکون دادم و یسر!  خاله بهم اشاره کرد که من صحبت کنمو میهممون نشست..  ها ویشاک

 : هم قفل کردیگ رو به سرهنگ کردم و سرهنگ دستاش رو تو کمرنیبا لبخند
 
 اد؟؟ی از دستم بر میچه کمک-
 
 ...می هستی خامن ساحل شاکریما خانواده .. یلی سرهنگ کمدیببخش-
 
 : باال و اجازه نداد حرفام رو ادامه بدمدی ابروش پری تاهی

 
 رو ی قربانیم پرونده  بگنیبله صرب کن.. نیایاوه بله سرگرد بهم گفته بود امروز م-
 ...ارنیب

 
 :می هممون به جز سرهنگ رفت باال و با تعجب گفتی ابروهای تاهی

 
 !؟یقربان-
 

 تکون داد و بلند ی سریسرهنگ با ناراحت! هی دوباره شروع کرده بود به ناله و گرخاله
 :گفت

 
  دوست؟قتیسرباز حق-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٢٣

 
 سرش بود اومد تو و با پا یپرک کاله هی بود و دهی الغر که لباس سربازا رو پوشیپسر

 : و دست به سرش نیضربه زد به زم
 
 بله قربان؟-
 
 ...نیاری رو هم بیآها گزارش پزشک قانون. نی رو لطف کنی خامن شاکریپرونده -
 

 سربازِ اومد و پروندها رو دست نکهیبعد ا.. می دهنم رو قورت دادم و منتظر موندآب
 پرونده رو مطالعه نکهی بعد اگهی می چمینی تا بب بهشمیسرهنگ داد هممون زل زده بود

 : به شوهرخاله انداختی و پرنده رو بست نگاهدی کشیکرد آه
 
 و نی دخرت شما معتاد به مورفی و گزارش پزشک قانونشاتی طبق آزمای شاکریآقا-
 !ن؟یدونستیشما من...  بودهنیروئیه
 
 اشتها بود اما یه بوده همش هم ب الغر شدیلی که خمی شاهد بودیول...  جناب سرهنگریخ-

 ...هی گذرمیکردیفکر م
 
 دخرتتون تی باعث مسمومنی نوع مواد هستش مورفنی همه عوارض مصرف انایبله ا-

 ری رو دستگکردی میداری که ازش مواد خریی از پسرای سرهیاما جدا از اون ... شده
 هیچون قربان... شته هم دادزی نبوده بلکه دخرت شما اتی فقط مسمومدمی و فهممیکرد

 ....هی
 

!  فوق درشتم درشت تر شده بودی بگم؟ چشماتونستمی میچ!  منیواو خدا!  کردسکوت
 آب قند آورد آب قند رو هی کنارش و سرهنگ می رفتهی با ساعیسر!  از حال رفتهویخاله 

 نی شوک بودم همیهنوز هم تو... کردی مهی همچنان گری حالش جا اومد ولکمیبهش دادم و 
 ...هیطور سـا

 
*** 
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 که کندمیمانتوم رو داشتم م...  خونهی متوم شد و برگشتم تویی کذای اون ساعتابالخره
 دمل شناسمشوی که منی فردنیا...  همی افتاد امخام رفت توی کاغذ صورتهیچشمم به 

!  اسمشو توش نوشته باشهدیکاغذ رو برداشتم شا! ه؟ی کنیوتی گی سرشو بزارم الخوادیم
 »...  آماده باشیشی زود مال خودم میِ به زودزمیعز«  خوندمش ی لبریز...  نهاما

 
 کدوم نیا! چقدرم از خودش مطمئنه! ی باش عوضالی خنی صدا دار زدم به همیپوزخند

اما ...  باشنشدهی دهای همسادیشا! ی االغیلیخ! فرسته؟ی در نامه می که از درز الهیابله
 .داشتم نهامی بـا همسای خوبیرابطه 

 
 کمی رو آماده کرده بودم تا ی خودم همه چیِ من با متوم نداری خونه ادی شام بهی بود ساقرار

 یروز از مرگ ساحل م۵۰ کی بود نزدیهر چ... ارمی در بی رو از حالت افسردگقمیرف
 سرم بود ی باشه رفتم دم در اما شامل روهی سانکهی االی زنگ در اومد به خیصدا... گذشت

 زده بودم و در رو باز ی کجکیلبخند!  وقت دم در خونش باشههی هم عرفان مدیرتسیم
 ظی غلبای تقری پسر بود امخهی که مالکش ی قهوه ای جفت چشماهی دنیاما با د... کردم

 :ابروهام رو پر کرد بود شامل رو جا به جا کردم 
 
 !امرتون؟-
 
 ! کلوم باهاتون صحبت کنم؟هیاجازه دارم -
 
 ...دییبله بفرما-
 
 !هی خصوصکمی...  نهنجاینه ا-
 
 ! بگونجای همی داریشی ندارم آقا فرمایمن با پسر مجاعت حرف خصوص-
 

 من رو پرت کرد داخل خونه و خودش هم وارد ی چه جرئتی وحشی پسره دمی نفهماصال
 :داد زدم...  بست اما در باز بودبایشد و در رو تقر

 
  تو؟یای میندازیگاو سرتو م نیع! دوونه؟ی چاله منجای عاقا ایهو-
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 ! باهات حرف بزمنخوامی ،کارت دارم بابا مکمیآروم باش -
 
 !یزدی زراتو مرونی همون بیاگه حرف داشت-
 
 ...زمی خب حاال آروم باش عزیلیخ-
 
 !زمیخفه شو به عمت بگو عز-
 

  دندونیلبخند!  و صورمت از خشم ُگر گرفته بودواری نشست کنج لبش پشت به دیلبخند
 :منا شد و زل زد به لبام زمزمه کرد

 
 !دومنی میشیمال من م...  امخو بودنامتنی همی وونهید...  رفتارامتنیعاشق هم-
 

 من صورتش یلیاز س!  صورتشی تودمیبا متام توان کوب!  خالصم بشهری بود تا تی کافنیهم
 :دیبه همون طرف کج شد اما از رو نرفت و خند

 
 اما گذرومنی می جواب گذاشتی همون که نامهام رو بنی عنمیا... اشکال نداره... آره بزن-

 چشمم نجای ای که اومدی از اون روزکنمیتو رو مال خودم م! کنمیتو رو عاشق خودم م
 ! خاصیلیخ.. ی خاصیلیتو خ... گرفتت دخرت

 
گمشو !  بزجمهی چه برسه به توستمیمن ماله ننه بابام ن! ی عوضیخفه شو پسره -
 !رونیب

 
 از ذاشتیمن!  طرف و اون طرف صورمتنی کرد و دستاش رو گذاشت ایکیسرتی هی ندهخ

 :دمی تو وجودم نبود غریترس! دستش فرار کنم
 
 !نشومنی ننتو به عزات می دراز تر کنمتیپاتو از گل-
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 ی کف زدنی اجنام بدم که صدای خواستم واکنشومدی تر مکیسرش داشت نزد... دیخند
 ی چشمام گرد شد اهی سادنیفان برگشت سمت صاحب صدا با دسر من و عر... دمیشن

 : کردی عصبی خنده اهیسا!  کنم االن؟کاری چنویخدا ا
 
مبارک !  آرامش خامن چشمم روشن چشمم روشنـنیآفر! نمیبی مدی جدیزایچ! به به-

 !باشه
 
 : من من گفتمبا
 
 ... اومد  االغ خود سرنیا!  صرب کنهی ساستی نیکنی که فکر میبه خدا اون-
 

 : حرفم شدی ابروش رو پروند باال و مانع ادامه ی تاهی هیسا
 
 !مشخصه کامل-
 

 : صحنه رو ترک کرد که داد زدمیدی با ببخشعرفان
 
 !ی تو عوضی بگو خودت اومدای بزجمه بی نهی بوزیریکجا م-
 

 که من بدشانسم بدشانس ینقدریا! ؟ی خدا آخه من شانس دارم تو زندگی رفت ااما
 ی که تو چشماش حلقه زده بود و صدای با اشکهی اومدم حرف بزمن که ساستی نینطوریا

 :لرزون گفت
 
! چرا؟...  من عرفانو دوست دارمیدونستیتو که م! حرف نزن! حرف نزن آرامش-

 عرفانو از نکهی از انمی ای که با خواهرم داشتیاون از رفتار! ؟یری اومن از من بگیخواست
 . دمل به عرفان خوش بود من! ؟یراه به در کن

 
 پسر نداشتم تا حاال که خبوام از راه هی به ی حسچیمن اصال ه! من؟!  گرد شدچشمام

 یچ! زدم؟یمگه من باهاش بد حرف م!  که با خواهرش داشتم؟یرفتار! بدروشون کنم
 : بزمن داد زدی تا خواستم حرفگفت؟یم
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ور شوم تو باعث شد که ساحل حض! یی ما تویای مسبب متوم بدخبتهی چیدونیاصال م-
 که ییتو!  آرامشادیازت بدم م!  بشهینجوریحضور شوم تو باعث شد عرفان ا! رهیمب

 !یکردی بام منکاروی ادی نبای بودقمیرف
 
 یامخام تو! شدمی مدی که نبایشدم همون آرامش... شدمی می داشتم از حرفاش عصبگهید

 :کنم تا سرش داد نزمن ادامه داد خودم رو کنرتل کردمی میهم مجع شدن داشتم سع
 
 رو خودت تعصب نشون ی کرد الکی پسر بهت نگاه مهی که همش تا یی دروغگوهیتو -
اگه حضور ! ی خونه باشنیدوست ندارم تو ا! ی ندارهی با بقی فرقچیتو ه! یدادیم

 !شدی منی طورنیمزامحت نبود ا
 
 !خفه شو! هیخـــفه شو سا-
 
 از نمیا! هه! درو رو هم حمکم بست!  رفتختیری چشماش ماشک از!  داد من کپ کردبا

 پنج قیرف.ی اعتماد داشتنقدری اهی من که به سازمی سرت بریخاک تو!  آرامشقتی شفقیرف
 یمورد. باشه! من مزامحم؟...  اماشناسهیخوبه پنج ساله که من رو م... نیسامل رو بب

 مجع ویغذا خوردم و همه چ لقمه هیت گرسنم شده بود یچون از شدت عصبان! نداره
من از . رو انداختم توشلمیکومل رو برداشتم و متوم وسا!  بودمنی آتشی گلوله هی نیکردم ع

!  و فقط اخم کرده بودمختمیریاالن هم اشک من! رمی هم مشهی همیواسه .. رمی منجایا
 انیا لبم منی رویپوزخند! نداره رو خنتی رفاقت رو ندونه ارزش اشک راقتی که لیقیرف

 رو به راه بود اما ی به کل خونه انداختم همه چی رو که مجع کردم نگاهلمیوسا! بود
 رو پام می مشکهی کردم و کتونی شده بود سرفه ادهی هم کشی توشهی تر از همظیامخام غل

فقط دمل ! رم بخوامی موقع شب کجا منی اصال واسم مهم نبود که ارونیکردم و از خونه زد ب
 نیی کردم و از پلها پادیدر خونه رو کل! رمیبه خاطر غرورمم که شده م برم خواستیم

 یلی ساحل خی بود تو مراسمای زن خوب و مهربونشناختمی رو میرفتم خامن فتاح
زنگ در خونش رو زدم و با لبخند در رو به روم ...  بدم بهشدی رو بادی کرد کلیکمکمون م

 :باز کرد
 
 ؟... ورانی چه عجب ازمیالم عز سنجاستی ای کنیبه به به به بب-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٢٨

 
 رونی برمی بگم من دارم مخواستمیم..  مزاحم شدمخوامی معذرت میسالم خامن فتاح-
 !ن؟ی رو بعدا بهش بدنی انیکنی لطف مهی رو بدم به دست سادی کلنی اتومنیمن
 
 : ناراحت شدافشیق

 
 ! کرده؟تتی اذی ؟ موردی چی واسه زم؟ی عزیری میکجا دار-
 
 گهی برم ددی االن هم باشمی مدت،ممنون مهی برم خوامی خودم میفتاحنه خامن -

 !خدانگهدارتون
 
 ... خدانگهدارتزمی چشم عزیباشه به رو-
 

 رو باز کردم پرنده پر یدر ورود... رفتمی واسش تکون دادم و پلها رو با حالت دو میسر
 از خونه نرفته رونی پارک شده بود تاحاال ساعت نه شب بنی ماشابونی خیگوشها!! زدیمن

 عیاطراف خونه رو سر... کردمی جا و مکامن می هم برای فکرهی دیبا! بودم اما جمبور بودم
 دیخوبه با!  بودبمی جی فلفلم توی اسپره بمی جیگذروندم و دست کردم توی تند میبا قدما

... بودم ی پارکهی کینزد...!  از اون آپارمتان دور شده بودمگهید... همراهم داشته باشمش
 من ی سرد بود ولکمی بون بود و نشستم روش هوا هی ساهی ری زمکتینجا،نیحداقل برم ا

 به ی احدچی بودم تاحاال هتی عصبانی شعله یمن رو... رهاونقدر داغ بودم که گرم نگهم دا
باورم ... هیسا! هی سای داشته باشه حتی رفتارنی همچنیخودش اجازه نداده بود با ا

 که تا یآرامش!  راجب من بکنه اومن منی فکرنی شبه همچهی من یج ساله  پنقی رفشدیمن
 لبم ی رویپوزخند!  شکستی رو مایلیبه حال مغرور بود و واسه حفظ غرورش غرور خ

 ی خسته بودم ولای دننی از ایلیخ... کردمی به رو به روم نگاه منهیدست به س! دیچسب
 از یاما حمبت واقع... خواستی میبا حمبت واقع آروم و ی زندگهیدمل ... کردمی حتمل مدیبا
ح ی باشم و ترجنجای جمبور بودم تا صبح ادمی کشقی عمینفس...  من وجود نداشتدید
 که به میخونه جمرد!  جور کنم؟یپولشو چه جور...  خونه فکر کنمهی راجب دادمیم

 !کجا اتراق کنم؟!  سرم؟ی توزمی بریچه خاک... دنی بدخبت منیدخرتا
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 هم بود یامخام تو! دمی نرسی اجهی فکر کردم و به نتی سه ساعت گذاشته بود و کلدحدو
 رو خاموش می زدم و گوشی پوزخندهی سای شماره دنیبا د...  زنگ خوردمیکه گوش

 نزدم و همون جا به یحرف... ومدی مننجای ای کسچی امن بود چون هیلی خنجایا.. کردم
 ...خواب رفتم

 
 کمرنگش ی لبای رویلبخند!  بود؟ی چگهی دنیا! ز پارسا گرفتم کنان بسته رو اسرفه

 :نشسته بود و گفت
 
 باشه؟ توش رو هم باز یدی ملی آدرس و حتونی به ایربی بسته رو منی ای خامن سپهرنیبب-

 .ادی خوشش نی مشرتدینکن شا
 

 ! :کردی بودم گردمن درد مدهی خوابمکتی رو نشبی هم بود چون دی توامخام
 
 ! برم؟دی بای چیواسه -
 
 ! نشدرتیبرو تا د... هیخب چون سفارش-
 

 عطر هیفکر کنم ! کهیخوبه نزد...  به آدرس انداختمی نگاهرونی تکون دادم و رفتم بیسر
 یمنتظر تاکس.. ابونی باال انداختم و قدم زنان رفتم سمت خیشونه ا!  باشهمتیگرون ق

 پشتم سی اوجنا نبود اما پلی هم کسینت توامخام رف...  مرد برگشتمهی ی با صداهوی... بودم
 ! :هی چشم عسلی پسره ن همونیا! بود ا

 
 ؟یخامن سپهر-
 
 ! شده؟یزیبله خودم هستم چ-
 
 ... به مانیلطفا کولتون رو بد-
 
 : گرد شده و اخم نگاهش کردمی چشمابا
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 ! حمرتم؟؟ی آقای چیبرا-
 
 ! خامنمی شما رو داریما حکم بازرس-
 
 ! کومل بگردشنمیبفرما ا!  کردم؟کاری مگه من چی چیوا خو برا-
 

 که پارسا بهم داده بودن رو برداشنت و همون پسره ی رو ازم گرفنت و اون بسته اکومل
 : گفتیچشم عسل

 
 !ه؟ی چنیا-
 
 ! گفته برم بدم بهشسمیرئ! مهی سفارش مشرتن؟یا-
 

 :ام گرد شد و گفتم چشمدی مواد سفهی ادکلن پر بود از ی جعبه ی بازش کرد و توعیسر
 
 !ه؟ی چگهی دنیا-
 
 !نی کنرشیدستگ! می از شما بپرسدی ما بانویا-
 

 : همو شدم همون آرامش گستاخ در برابر مردای رفنت توامخام
 
 ! هستی چی ادومنیمن اصن من! ن؟ی کنرشی دستگوی چیچ! هو آقا-
 
  !شهیتو دادگاه مشخص م-
 

 ... شدمسی پلنیکردن سوار ماش غی جغی دستم دسبند زدن و من فقط با جبه
 

*** 
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 بود وارشی دی بزرگ روی شهی شهی اتاق گرفته که فقط هی ی توی صندلی بودم رونشسته
 سگ نیامخام ع! گهی دی صندلهی بود اون روش هم ی چوبی مربعزی مهی می صندلیو جلو

 :زدم برق گرفتها پا شدم و داد نی عهوی رفتمی ضرب منی هم بود و با پام رو زمیتو
 
 !نجام؟ی ای چی من واسه هیی چه مسخره بازگهی دنیا-
 
 هم و یامخام رو دادم تو!  وارد شدی چشم عسلی گفتم در باز شد و همون پسره نوی اتا

 :دمیغر
 
 !نجام؟ی که نکردم ایچرا به جرم کار! ن؟یداریچرا دست از سر من بر من-
 
 !نیبش-
 

گشت اشارمو گرفتم سمتشو با حالت  اناوردی حتکم بارش داشت حرصم رو در میصدا
 : گر گرفته بود گفتمتی که از عصبانیی و با چشمادیتهد

 
 وی اون پسریمن ننه ! ی سر آرامش داد بزنی باش اما حق نداریخوای میهر ک! اروی نیبب-

 !ی خود داری به عزاش تو که جانشومنیکه سر من داد بزنه م
 
 : ابروش رفت باال و با لبخند گفتی تاهی

 
 !؟یکنی مدی مامورر مبارزه با مواد خمدرو تهدهی یتو دار! ؟یکنی مدیمنو تهد-
 
 ! سگ جوابتو ندمنی آدم باهام حرف بزن تا عنی فکر کن عیخوایحاال تو هر جور م-
 

 : شدمهربون
 
  .نیبش! یگیباشه باشه تو راست م-
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 خدا ی اردکی میی زل زدم به رو به روم و اون هم نشست داشت منو باز جونشستمو
 :گفت!  کم بودنمیهم

 
 !ن؟یخانوادت ک-
 
 !ندارم-
 
 ؟!فوت شدن! ؟یندار-
 
 !ن؟یری بگی اطالعات شخصنیخوای نه مای ی باز پرسنیاومد! ریخ-
 
 !؟یپس چ! همشون الزمه-
 
 !؟ی شدی راضمیپرورشگاه-
 

 ! : نزد از حقارت متنفر بودمی حرفیول!  گرد شدچشماش
 
 ؟یکنی میکجا زندگ... خب-
 
 !ابونیفعال تو خ-
 

 : هم شد و گفتی امخاش تونباری اما اخوردی رک حرف زدمن جا ماز
 
 ! بهم بگوی دروغچی رو هم بدون هنیا! هی چیمیرابطت با پارسا کر-
 
 !سمهی رئیمیپارسا کر!  المصب؟هی د دروغ چ-
 
 ؟!یسیاون وقت چه رئ! سته؟یرئ-
 
 !کنمی کار مشی عطر فروشیخب من تو-
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 : لبش و گفتیشست رو نیپوزخند

 
 !ی سادگنیبه هم-
 
 !زنگ بزن از خودش بپرس! ؟یکنی باور منهید چ! ی خوشمزگنیو به هم-
 
 !ادی تو تو زندونِ تا حکم اعدامش بی پاشیخودش پ-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !؟ی چیبرا-
 

 : عطر تند و تلخش همه جا پخش شده بوددی کشقی عمی هم قفل کرد و نفسی تودستاشو
 
 !ستهی باشه رئیهر چ! یدونیبهرت مخودت -
 

 :دمی شدم همون آرامش گستاخ و غرباز
 
 !باز شروع کرد ،باز شروع کرد-
 
 !؟یزنی حرف می با کستی نتیانگار شما حال-
 
 باش سی باش،پلیحاال قاض!  منم از مردا متنفرموی مردهی نهی باش مهم ایخوای میهر خر-

 ! باشای کل دنسی،شهردار باش، رئ
 

 شد و نصف بدن دهی هم کشی توی کمشی عسلیابروها..  بهم انداختزی تیکرد و نگاه یپوف
 : هم قفل کردی و دستاش رو تودی به سمتم کشیو صورتش کم

 
 !؟یدونی میمی از پارسا کریچ-
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 که مربوط به نیاصن ا...  اوقاتی چون بعضومدی فقط ازش بدم مدومنی به خدا منیچیه-

 !ستیشما ن
 
 ی توشی اون همه حشنمیبگو ب!  مربوطهسمیط به اون کثافط باشه به پل مربویزیهر چ-
 کرد؟ی مکاری چفتیک
 

 : گرد پشدچشمام
 
 !ش؟یحش-
 
 !آره-
 
 ی عطر سفارشهی خوادی گفت مییهوی بود اون امروز یراستش خب من کارم عطر فروش-

نشم که  نی ایای حال و حوصله بودم که اون قدر جوی اونقدر بیبفرسته تعجب کردم ول
 !فرستهیچرا داره منو م

 
 : شد و آروم زمزمه کردرهی نقطه خهی هم بود به ی امخاش تودی کشقی عمینفس

 
 !؟یدی مدت ازش دنی تو ای مشکوکیزای چه چنمیبب...  طورنیکه ا-
 
 !مشکوک؟-
 

 : تکون دادیسر
 
مطمئن !  برسوننیبی اون پارسا بهت آسی دار و دسته ذارهی منسی نرتس پلیچی از هنیبب-

 !پس نرتس و حرف بزن! باش
 
 : تفاوت گفتمیب
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 ! مورد مشکوک بودهی فقط گمی بدومن میهر چ... رتسمی منی احدچیمن جز از خدا از ه-
 

 : زده گفتجانی گرد شد و هجانی از هچشماش
 
 !خب؟-
 
 و صدف نصف زدنی حرف میاتی عملهی راجبه ادمهی...  دخرته بود به اسم صدفهی-

 بود یاتی حاال چه عملدومنیمن!  سوم بهش بدن آخه کی قرار بود خواستی رو ماتیعمل
 ! زر زرو بودی االغاهی شبمیلیخ! دهی کرد که لوش مدشیبعدش صدف تهد! حاال

 
اما من سرد ! خورهی آخرم داره خندش رو می مشخص بود از مجله رهی بو خندش بگکینزد

 نی که از پسرا متنفرهو عیهمون آرامشطبق معمول اخم و کرده بودم ...  تفاوتیبودم و ب
 ! :کنهیآدم باهاشون صحبت من

 
 که دستش با زدمی حدس مدیبا! کرد؟ی مکاریاون اوجنا چ.. اون! صدف رادمهر؟! صدف؟-

 ...می که ساهلاست دنبالشی ما و دخرت کسی دشمن اصلیدخرت عمو...  کاسسهی یپارسا تو
 
 : ابروم رفت باالی تاهی

 
 !م؟ی ما برنیدیرخصت من!  تو مالجم؟زمی بریکحاال من چه خا-
 
 !یدونی راجب پارسا میهر چ!  امضا کنسیمتوم اعرتافاتت رو بنو! نه هنوز مونده-
 
 !؟ی تو حلوفدوننی بفرستنیخوای نکنه من رو هم مگمیم! خب-
 
 . تو کولت بودهشیاون همه حش.. هتهیفعال که شواهد بر عل-
 
 ! پارسا بود اونا مالگمی مصب دارم مید ب-
 
 !یاز کجا معلوم همکارش نبوده باش-
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 : گفتمی و بر نگاهش کردم و در کمال گستاخبر
 
 رو آب و زمی پتش رو برامید من مغز خر خوردم ب!  آخهی هستمی زبون نفهمسیچه پل-
 ! فکر کن بعد زر بزنکمی برات بگم ؟ تو رو خدا نارویا

 
 که واری به ددمی ور شه از ترس پا شدم و چسب و سمتم محلهرهی بگشی بود تا آتی کافنیهم

 :دمیغر!  سرخ بود اما مهم نبود واسمتیدستش رفت باال تا منو بزنه چشماش از عصبان
 
 !کنمی ممونتی کردن پشیدستت خبوره بهم از زندگ-
 
 ! گستاخی دخرته ی رو داریلیخ-
 
هم من مواد فروش  گنای من بگمیم! رهی کلت منی عقل بهرتم که حرف حق توی بیاز تو-
 !نی شواهد چرت و پرت همشو به باد فنا بدهی نکردم که با ی سال با آبرو زندگ۲۱! ستمین

 
 ! ثابت کردشهی ممی رو بدون گستاخی گناهی بنیا-
 
 نه ای پا خالفکاره ؟ هی که به قول خودت که یِمیاون کر! شاهد ندارم که! چه طور؟-

 داره ینجوری که اکردمیف دستم رو بو م کید خو من چه جور! صدف زر االغ زرو؟
 ! تو ظرفم؟ذارهیم
 

دست به کمر شد و !  رو فروکش کنهتشی عصبانخواستی انگار مدی کشقی عمینفس
 :گفت! برگشت

 
 !؟یدونی میاز صدف رادمهر چ-
 
 کردم منظورش ی رو تونستم بفهمم اما فکر منای فقط دو سه بار اومد و همگمیم! یچیه-

 !قانس عاشاتیهمون عمل
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 : برگشت سمتمو چشماش شده بود قد دوتا هلوهوی
 
 !ی دارییتو چه رو-
 

 : صدا دار زدمیپوزخند
 
 !سازمیگفتم که با پسر مجاعت من-
 

 : نزد و گفتیحرف
 
 که قرار بود یآدرس! ی داشته باشم،راستی صحبتهی هی تا من برم با بقسیاعرتافاتتو بنو-

 !سی اوجنا رو هم بنویبر
 

 حرص نکهی اومد و واسه ای سرهنگ مسنهی! ادم و متوم اعرتافات رو نوشتم  تکون دیسر
 : گفتمارمیاون پسررو در ب

 
 !چسبونهی آقاهه بهم انگ منی گناهم اما ای بگمی می من هر چشهی می من چفیتکل! جناب؟-
 

 شده بود اندازه شی عسلی چشمای چشم عسلی هم شد و همون پسره ی امخاش توسرهنگ
 : لبم گفتی نشست رویزخندهندوونه پو

 
از ! ی هم بگی قاضشهی اعرتافاتو پنی دادگاهو ای بردی دخرتم باستی مشخص نیزیفعال چ-

 ...هی حکمت چمیفهمی مشهی گرفته ملی وکهیطرف اداره واست 
 
 رم؟ی حکم بگدی که نکردم بایبه جرم کار-
 
 !؟یرتسی پس چرا می نکردیاگه کار! ی تربئه شدیشا-
 
 :رد شده و همون آرامش گستاخ گفتم گی چشمابا
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 اآلن نی هست همیاگه هم قاض!  وجه من الوجودچیبه ه!  برتسم؟دیمن چرا با! من؟-
 !ششی پمیریم
 

 نقدری دخرت اهی ی توی همه غرور و گستاخنی ابروشو فرستاد باال،ای دوتا تاسرهنگه
 :بزنه که گفتم باال نداختم و همو پسره خواست بهم دست بند یشونه ا!  بود؟بیعج

 
 ! خامن باس به من دستبند بزنهسهی پلهیفکر کنم -
 

 هیمتنفر بودم از پسرا به خصوص بعد قض! کردی دندوناش بهم دمل رو خنک مدنی سابیصدا
 اومد و بهم دستبند زد و ی دخرت چادرهی!! گرفته بود۱۰۰۰ بی پارسا و عرفان تنفرم ضری

دستبند رو ..  کردم و وادرد شدمیپوف!  کم بودنمیم ،هی مدت برم تو حلفدونهیقرار بود تا 
 ...نکهی بودم چه برسه به ادهی رو ندنجایاباز کرد تاحاال 

 
 کس چی گوشه از ههینشستم ... دمی هم کشی کردم و امخام رو تویتا دخرت پوف۴ دنی دبا

 نیقی به گهید. خودشوننی به فکر منافع و قضاوتاای دننی ایمتوم مردما! ومدیخوشم من
 پچه میلی خخوردی دخرته که بهش مهی...  خدا و خودممقمی رفنی بودم که بهرتدهیرس

 :پولدار بشه گفت
 
 !؟یینجای ایتو واسه چ-
 

 داده بودم و چشمام رو بسته هی تکی خط خطواری نزدم و همون طور که سرم و به دیحرف
 :بودم دوباره با متسخر و پوزخند گفت

 
  از حد بود؟شی باتیگند کار نه ایموش زبونتو خورده؟ -
 

 : کرد که جوش آوردم اما از راه ساده تر وارد شدممی عصبنقدری و ااوردمی نکم
 
!  نکن حوصله ندارمری خودت رو در گی عقرب بدتره پس الکشی زبون دارم که از نهینه -

 !کردمی می شماها حتما نباس خراب کارنیجهت اطالعتون برام پاپوش دوخنت ع
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 : گفتمتی با مالیکی گرفت اون یحرفام چشماش گرد شد و الل مون از دخرته
 
 !؟یچه پاپوش-
 
 : گفتمیکی آدمه بازم واسه حرص در آوردن اون نی ادمید
 
 ... گذاشته بودنشی حشمیتو کوله پوشت-
 

 : گفتیکی دهنشون باز مونده بود اون رتی از حهمشون
 
 !ه؟ی چشی حکم محل حشیدونی م؟ی خونسردنقدریچرا ا-
 
هرچند تاحاال ...  نگران باشمستمی گناهم جمبور نی بدومنی میوقت! ن؟یپرسی می سوال۲۰-
 ! بودمدهی زندون رو هم ندنی اختهیر
 
 هی کردمیچطور باور م. دادگاه داشتم۹ فردا ساعت یانگار! می نزدی کدوم حرفچی هگهید

 گرانی دی زندگیاه که با تبی آشغالهی حروم خورو به عنوان حقوق گرفتم؟ هیعمر پول 
 هی همن،نی اصن مردا همه عخوردیحامل ازش بهم م. سر سُفرشربدیو فروخنت مواد نون م

 !وفنتی مادی آشغاال به دام اعتنی امثال ساحل به خاطر اوساحل ! سنتی نشرتیآشغال ب
 

!  چقدر واسه کشنت اون پارسا عجله دارننای ارونی اسمم رو صدا زدن رفتم بنکهی ابعد
 ی ور اون منی گفت برو ای منی ا،یمن هم شده بودم توپ قلقل... دستبند رو دستبازم 

 بود اخم ی بودم اما صورمت جدالیخی و بمی شدنی ماشسی سوار پلنکهیتا ا! گفت برو اونور
 ! سگ شده بودمنیصورمت رو پوشونده بود و ع

 
 شده ینجوری اییهویچرا !  موندمگاهی آب دهنم رو قورت دادم و تو جامی دادگاه شدوارد

 . که افتادم توشهی بود دامیچاره چ!  کردمیپوف!!! ز؟یهمه چ
 

 گر گرفتم هوی آوردن نگاه خون بارش که به من افتاد یپارسا رو هم دستبند به دست م! هه
 :و گفتم
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کور !  گردن من؟وفتهی بی کنن که هم چرمی دستگیندازی واسه من دام میآشغال عوض-

 ... رو آسمون که سهلهی که مرغاارمی به سرت بییبال! ناب جیکور خوند! یخوند
 

 : و امخش ساکت شدم و گفتی چکش قاضی که با ضربه گرفتمی سگ پاچه منی عداشتم
 
 !نیای بگاهیخامن به جا-
 

 قسم ی قرآن آوردن سمتم و دستم رو گذاشتم روشو رو به قاضهی!  لبم بودی رویپوزخند
 که تو ییرفتم و همون حرفا!  بگمدومنی که متی واقعنی رو عزیخوردم که همه چ

 ی بود قرار شد قاضنی پارسا واقعا سنگیبالخره چون جرما!  گفته بودم رو گفتمییبازجو
 همون سرهنگ مسن به می بودی گوشه اهیهممون !  حکم رو صادر کنهگرانی دیبا را

 : گفتیهمون پسر چشم عسل
 
 رادمهر نی و امنی که سپهرمنش و آدری روز واسهکنمی میدارم حلظه شمار! نی رامتیوا-

 !میاری و حکم اعدامشون رو به دست بنمی ببنجای رو اراننی اهی باند قاچاقچنیکه بزرگرت
 
 .. حرفاسنیباهوش تر از ا...  رادمهرِنی آدرنشونی تریاما اصل... ییدا....  طورنیمنم هم-
 

 نشسته بود رو لبم و یوزخندپ! نی و خواهر زادن؟ اسمش تو حلقم رامتیی دانیا! اوه
 :گفتم

 
 ! برم؟تومنی میمن ک-
 

 :گفت!ومدی چشمام از نگاهش خوشم نی زل زد تونیرامت
 
 ... امایشیبازداشت من... نه-
 
 : و گفتنی زل زد به رامتشییدا
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 که اونو شی روزِ شناختهی ی فکر کردیدی دخرت رو دنی روزِ اهی! نی رامتایکوتاه ب-
 ... واسهیبفرست

 
 !ادیمن مطمئنم از پسش بر م... ییاما دا-
 

 شییرو به دا!  رو آدم حساب نکردم قربون خودم برمنی کردم رامتی و بر نگاهشون مبر
 :گفتم

 
 !؟ی چیعنی-
 
 . نکنرشی دخرتم خودت رو درگستی نی مهمزیچ-
 

! ستیوللش مهم ن!  سرشهی توی نگاه کردم معلوم نبود چه نقشه انی به رامتی چپچپ
همه .  افتادم منیریچه گ! اوف. ی رو کوبشی نشست و چکش چوبیکردم و قاض یپوف

 !: به حکمدیو رس...  در حال خوندن بودی و قاضمینشست
 
 ! به اعدام حمکومنـنیـی و هروشیبه جرم قاچاق مواد حش! یمی پارسا کریآقا-
 

 !: زدم و االن منیپوزخند!  بر نگردهگهی بره که دیناز!یاوخ
 
 ! که کردن تربئه هسنتی طبق اعرتافاتیرو خامن سپه-
 

 : گفتمرفنتی همه داشنت می نشست کنج لبم و وقتلبخند
 
 ! خدا نگهدارگهیخب د-
 

 : گفتنی رامتهوی که رفتمی مداشتم
 
 !صرب کن-
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 : برگشتمی هم و با صورت جدی تودمی رو تا ته کشامخام
 
 !دیصرب کن!  حمرتمیصرب کن نه آقا-
 
 :اد باال و گفت فرستیی ابروی تاهی

 
 داره شمارتون رو رادیا!  باهاتون صحبت کنمخوامی می کار مهمهی یبرا! یحاال هر چ-

 داشته باشم؟
 

 : شدشرتی بامخام
 
 ه؟ی کارا چنی ایسی آقا مثال تو خودت پلنمیبی منیلیدل!  منو؟ی شماره ؟یچ-
 
چون ... گمیو بهت م رنی دارم ای کاری مسئله هی ی خودت براشیفکر بد نکن پ! نه نه نه-

 نی کامال واسه اطتی و فکر کنم شرایای کار بر منی و مطمئنم از پس ای هستیدخرت سرتق
 ...کار مساعد باشه

 
 !؟ی چیعنی حمرتم ی آقافهممیمنظورتونو من-
 
 باهات یزی چهی راجب خوامیم... دمی که بهت آدرسشو میی هموجناایب... فردا بعد از ظهر-

 ...صحبت کنم
 

 : کردمزی رو رچشمام
 
 ! باشهنی جز از ایزی به حالت اگه قصدت چیوا-
 
 !؟یرتسی هم مسیاز پل! سمیدِ مـن که پل! ؟ینی بدبنقدریدخرت تو چرا ا-
 
چرا تو ...  سوالهی می از همتون، بگذرادی بدم میول... رتسمی جز خدا منیگفتم از کس-
 ! دنباملهیکی شهیم بود همی نه که خودم حالنی نگن؟یکردی مبمی مدت تعقنیا
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 سوالت مربوط نی به هممیکنیبعد از ظهر راجبش صحبت م! یرکی زیلی خادیخوشم م-
 .شهیم
 
 : تکون دادم ی اخم سربا
 
 ...باشه پس فعال-
 
 ....مراقب خودت باش-
 

 هی یآدرس رو بهم داد تو!  بهم بگه؟خواستی می چیعنی...  داغشی عسلی زدم تو چشمازل
 ..رونی و از اوجنا زدم بدمی کشقی عمیبق معمول نفسط...  شاپ بودیکاف

 
.. دمی کشقی عمینفس!  با آبرو ترم رمی سر بزارم مبگهید!!! حاال نه خونه دارم نه کار! خب

پوال رو ... پول بودفمی کی تودمی کشقی عمینفس..  کم آورده بودم واقعا کم آورده بودمگهید
پول رو گرفتم و انداختم ! دومنیاالن که م.. تمدونسیتا االن من..  زدمیبرداشتم و پوزخند

 که باعث ی آشغالهی پوله حرومه نکهیهمون بهرت که بدون پول سر کنم تا ا... ود ریتو
 ! داشته باشمگرانهی دادیاعت

 
 گرسنم کرده ی حوصلم سر رفته بود و حسابزدمی پارک نشسته بودم و به اطرافم زل میتو

اگه برش نداشته ! ذاشتمی لقمه مهی کومل ی توشهیبه هملبخند نشست کنج لبم خو... بود
 نداشت یادی زی شده بودم چون معدم جاریس. لقمم رو در آوردم و خوردمعیسر.باشن

 !شدمی مریزود س
 

 رو برداشتم می حوصلم سر رفته بود گوشنقدری شده بودم کومل رو انداختم پشتم و اخسته
 یاما کل... بله اصال شارژ نداشـت.. ش کردمروشن! خاموش بود گمومن شارژش متوم شده! 

 ی رو خاموش کردم و انداختم تومی نشست کنج لبمو گوشیپوزخند...  داشتمهیزنگ از سا
 ..فمیک
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 موندن جهی نتیاما آخرش ب!  ها گذشت و من کارم شده بود چرخ زدن و فکر کردنساعت
 به ینگاه!  کنمدای کار پهیول  انهیاما مهم ا! کردم؟ی مکاری چدی بادمی کشقی عمینفس! بود

 بود بهش سی اما چون پلدومنیمن! نی اون پسره رامتشی پرفتمی کم کم مدیبا.. ساعت انداختم
!  باهام داشته باشهی کار مهمدی شایول..  پسرههی حال نیخب با ا... اما... اعتماد داشتم

 !ذارمیم نیوتی گی سرشم البندمی زد هموجنا دهنش رو می احنرافیاگر هم حرف
 

 خورد پس ی رنگی ان و مشکینگاهم به ب..  بود رفتمکای که همون نزدی شاپی سمت کافبه
نشسته بود سر ! امیخنواستم فکر کنه از خدام بوده ب! دمی هم کشیامخام رو تو... اومده

 جنبه یخوشگل بود اما قرار نبود من ب!  دخرتا هم دنبالش بودی و چشم بعضزای از میکی
 من دنیبا د!  و از همشون متنفر بودماوردمین طور که تا االن در نیهم.. ارمی در بیباز

 :نشستم..  من اضافه شدی در عوض به امخایول!  کنج لبش نشستیلبخند
 
 ...سالم-
 
 ..یای بکردمیفکر من! به به سالم-
 
 !ه؟ی کردمن توسط شما چبی تعقلی دلنمیاومدم بب.. نیای نه بیایب-
 

 : و بدون مقدمه حرف زدمن تعجب کردییاست گو اون همه رک و راز
 
 !ن؟یخوری میحاال بفرما که چ... باشه-
 
 ...خورمی منیزیچ-
 
 !شه؟یمگه م-
 
 !نی حرفتون رو بزنگمی که مشهیالبد م-
 

 : هم شدی تکون داد و امخاش تویسر
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  به خاطر پارسا بوده چون پارساشی و علل اصلکنمی مبتی وقته که تعقیلیراستش من خ-
 یی تودمیفهمی مدیاما من با...  پاک باشههشی کرد که شواهد بر علی می کارشهی همیمیکر

هم پارسا ..  اما اگه آرهچی نه اگه نه که خب های ی خرب داریزی از چیکنیکه واسش کار م
 یچی پارسا هی که تو از کارادمی مدت فهمنی ایتو... شدی تو بد می سه و هم واشدیاعدام م

 شمال من ی بودی مدمت که رفتهیبعد !  کارت شده بود خونه و سرکار رفنتچون! یدونیمن
! ی هستیاون گروه پسرا رو هم من فرستاده بودم تا بفهمم چه جور آدم.. هم اون جا بودم

 رو من ثابت کردم چون تی گناهیکال ب. یستی نهی بقنیع... وی که کال فرق داردمیاما فهم
 و ی گستاخنیاما ا...  ازت سر نزدهیی خطای من بودبیعق که حتت تیشهادت دادم اون موقع

 ...وفتمی بی فکرهی باعث شد که به دمی که از تو دیرفتار
 

 ی زل زد تودی جا که رسنیبه ا!  هم دارهیی ابروهام رو فرستاده بودمباال ، چه روی تادوتا
 :و ادامه داد.. چشام

 
 ! شدمیمن روان گفتم و کامال فکر کرد که میی فکرم رو به دانیا-
 
 !ی هستی که شما رواندی رسجهی نتنی به اری چقدر دتونییدا-
 
 : زدمی حرفم چپ چپ نگاهم کرد، پوزخندنی ابا
 
 ...ی به ما بکنی کمکهی خوامیم-
 
 : ابروم رو فرستادم باالی تاهی

 
 !؟یچه کمک! کمک؟-
 
 ی خمفسی پلهی... یحاضر... گمیفقط بهت م... دمی منحی رو توضیزی چچیواست ه... نیبب-
 !؟یش
 

 ی خمفسیمن پل! من؟!  فکر کرده با خودش؟ی مسرت چنیا!  شد قدر دوتا هلوچشمام
 !:شم؟
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 !ی بود برو بعدیجوک با مزه ا-
 

 : هم رفت که باعث شد منم اخم کنم گفتی توی به حدامخاش
 
من خوب ! ی خامن سپهرنیبب! ونهی آدم فوق خالفکار در مهیحبث ! ستی نیاالن وقت شوخ-

 ی و همکاریایب... اما اگه!  نه خونهیتو االن نه کار دار! دومنی رو متی زندگزیهمه چ
من به خونه اون رادمهر !  فراهم کنمی خبوای هر چدمیقول م... دمیبهت قول م... یکن

 ی اون رو از صحنه یول...  رو نابود کنممی کل زندگی عوضاونتشنم حاضرم واسه کشنت 
 ...روزگار حمو کنم

 
خب اون وقت من باس !  حاالمیبگذر! کنمی دراز منازی دست نرممیمن مب!  نشدرینـه خ-
 ! وسط؟نی بفرستنیخوای که من رو مدهی ته کشاتونی خمفسینکنه ُشمارِ پل!  کنم؟کاریچ
 
 !؟یری موضوع رو به مسخره نگنی اشهیم! نـــه-
 
 بوده سی پلمی بود کسی ،بابام پل بودسیآخه من ننم پل! ن؟یری منو به مسخره نگشهیشمام م-

 ! دردسر؟یکه االن خودم رو بندازم تو
 
 ! حرف نزنیدونی منی چرا تو رو انتخاب کردم؟ دِ وقتیدونیم! ه؟یدردسر چ-
 
 !خب بگو چرا؟-
 
 پسر هی که با دو سه تا ناز ی هستی دخرتدمی کردم فهمبتی که تعقی متوم مدتیچون تو-

 رو فرستادم عاشقش شد و جونشو از دست ی خمفسیلد المصب هر دخرت پ! یشیخر من
من ! بفهم!  که عاشقش نشهستی نی مار داره دخرتیمهره ... اون رادمهر آشغال! داد

 بهت یچون تا االن هر پسر! یی حرفانی از اتر چون باهوش یشی تو عاشقش مندومنیم
 چقدر  اون پارسایدونیم! ومدی خوشم میکی من یگرفتی شد چنان پاچشو مکینزد

 بهش، نگو نه یاون تو رو دوست داشت اما تو حمل نداد! ؟یاما تو چ! خاطرخواه داشت؟
 !می خمفسی پلهیکه من خودم 
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 چون نکهی ایمن واسه ! هضم حرفاش واسم سخت بود! گفتی وروره منی عحرفاشو

ا حاال واقع! کردم؟ی کارو منی ارفتمی مدی داشته باشم بای حستونستمیواقعا به مردا من
 : چشمامیزل زد تو!  کار؟نیدرست بود ا

 
نه تنها رادمهر بلکه عموش و اون سپهر منش ...  اون رادمهری کنی اگه کاردمیبهت قول م-

به !  کنمدای خونوادت رو پدمیقول م... نابود کنم...  رو نابود کرد رومی که زندگیآشغال
 !دمی بهت می خواستی اون هر چیاضافه 

 
 کردن دای وقته تو فکر پیلیآره بود من خ!  من بود؟ی خواسته نیا. .. چشماشی زدم توزل

 همه لی بدومن دلزوی همه چلی دلخواستمیم...  بودمشناختمشونی که منیخانواده ا
 : برداشت کرد که لبخند نشست کنج لبشی از سکومت چدومنیمن... زویچ
 
 !پس قبوله؟-
 
 دای خونوادم رو پیدیقول م... م هنوزقبول نکرد! میبصرب با هم بر!  عمو ترمزی هویهو-

 !؟یکن
 
 ...خونه..  پول دمی بهت می خبوایهر چ! دمیقول م-
 
 ابونیتو خ!  اون نکنمنویاونقدر عزت نفس دارم که خودم رو خوار ا! حرفشم نزن-

... یول...! مرده باشن...  اگهی حتی کنداشونی پخوامیم... فقط خونوادم!  کنم بهرتهیزندگ
 ویآخه اگه زدم همه چ! تومنی بلدم و نه میسی از پلیمن نه آموزش..  کنم فکرخوامیم

 !؟یخراب کردم چ
 
 اما من مطمئنم از پسش بر ی فکر کندمیحق م! کنمی مدایباشه قبول خونوادتو فقط پ-
و به خصوص برادر زادش ... هم از رادمهر... ادی رادمهر بدم میمن از خانواده ... یایم

خودم همه نوع فنون ...  طور سپهرمنشنیهم.. ون برادر زادش تشنممن به خ... رادمهر
 !ی برفرستمتی که منی طورنی همکنمی فقط قبول کن آمادت مدمی مادتیرو 
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 : کردمزی رو رچشمام
 
 ! رادمهر و برادر زادش رادمهر و اون سپرمنش مهمن واست؟نقدریچرا ا-
 

 ..: هم شد زل زد به پنجرهی توامخاش
 
 ...ستیبهت مربوط ن گهیاونش د-
 

 :دمی هم و غری رفنت توامخام
 
 !! مهمه و بهم مربوطهشی بشم پس همه چی بازنیاگه قرار وارد ا-
 

 بار بود غم و نی اولیبرا... زدی غم و غصه فواره مشی نگاه عسلیتو...  بهم انداختینگاه
 :گفت! اوردی پسر دمل رو به درد مهی یغصه 

 
 ...میبش حرف بزن راجستی مناسب ننجای امیبر-
 

 : تکون دادمیسر
 
 !ام؟ی بدیکجا با-
 
 مدت خوب نی ای توارهی از حرفام در نی سری که کسیی جاهی میریم... می برایبا من ب-

 ...ی وسط راه جا بزنخوامیمن... فکرات رو بکن
 

 رنگش و معذب بودم تا حاال ی ان و مشکی بینشستم تو...  تکون دادم و همراهش رفتمیسر
داشتم متوم ...  بودسی پلهی فرق داشت و نیرامت..  پسر تنها نشده بودم اما خبهیبا 

 از ی برایزیمن که چ... کردمی رد و بد شده بود فکر منمونی کافه بی رو که توییحرفا
 هم قی رفهی ی دارم حتینه خونه دارم نه زندگ.. معلومه ندارم! ؟دارم.. دست دادن ندارم

 هم بود و یامخام تو.. قی نارفهی شده بودم اومن به لطفه قی رفی وقت بود بیلیخ... ندارم
... ومدی در می نواختکی از می زندگکمی دیشا...  فکر بودمری در گیحساب! سرم مشغول
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 اما دمیخری خطر رو به جون می کلدی اما باکردمی مدایخونوادم رو پ! ارزشش رو داشت؟
... من نه کار دارم نه خونه... باشه بهرت ی جورنی ادیباز هم ارزشش رو داشت؟ شا

 ! کنمدای سواالم رو پی بتومن جوابه همه دی شاینجوریا
 

 به خودم یه...  اسرتس داشتمبی متوم فکرام رو کردم اما ته دمل عجمی که بودیری مسیتو
 دی باکاری چارمی سر در نیزی بودن چسیمن که ازپل!  کارا؟نی من رو چه به اگفتمیم

 چرا دومنیمن...  امادمیرتسی منی کسچیئتشو داشتم من جز خدا از هدل و جر! بکنم؟
 خواستی به دمل راه افتاد انگار خدا میبیحس آرامش عج! بشم ی بازنیدوست داشتم وارد ا

 :گفتم... من قبول کنم
 
 !ن؟یری منیکجا دار-
 
 ... راحت باشی حرف بزنی رسمستیالزم ن-
 
 ... حمرتمی راحت ترم آقاینجوریا-
 
 ... : نشست کنج لبشیخندلب
 
 رادمهرو شکست یتو برادرزاده ... یشی دارم تو موفق منانیمن بهت اطم! هی عالنیهم-
 ی سوتهی فقط هی کافزی باهوشو تیلیخ...  و باهوشهی قویلیرادمهر خ!  بگمنمیا... یدیم

 ...نی تا تو هم عیبد
 

 نی چرا همچنیا! وا...  چشماش حلقه زدی هم شد اشک توی امخاش توکردمی منگاهش
 :بغضش رو فرو داد! کرد؟

 
 خطرناکرت از عموش و اون یلی پسر خنیا... ی مراقب باشدی بایلیبه هر حال خ-

 اگه اون نباشه قدرته سپهرمنشو عموش هم به نشونهی چون باهوش ترهیسپهرمنشِ عوض
 ...نهیشیخاک م

 
 .. چرا براتون مهمهنینگفت-
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  ...گمیتو قبول کن بعداً م-
 
 که نهی واسه از دست دادن ندارم و متوم خواستم ایزیمن چ.. من فکرامو کردم.. من-

 ! من قبول کردمنهیمهم ا... میبگذر... که چرا...  کنم و بفهمم که دایخانوادم رو پ
 

 : گرد شدچشماش
 
 !؟یواقعا قبول کرد! ؟یجد-
 
 اون وی چی چدومنیر مناون وقت اون سپه! یبه قولت عمل نکن... هی فقط کافیول.. اوهوم-

 از تو قرب در رشنوی باهوشهو خوشگلهو همه اسیلی خیگی که میرادمهر و برادرزاده ا
 !ی به زندگگردمنی برشون مارمیم
 
 !؟یکنیمرده رو زنده م!  واسه خودتییسی پا حضر عهیپس ! اوه-
 
 !کنمی نابود متویزندگ! ی باشانی گفتم در جرگهید-
 
 ... قومل هستمی نه قول دادم پایول.. یی حرفانیبچه تر از ابرو بچه جون ! اوه اوه-
 
 !نفرو نابود کنه۳ اون ی خواد زندگی میگی که می بچه انیهم-
 
... اون پسر..  حلظه بلرزه فاحتتو در جا خبونهی رادمهر یفقط اگه دلت واسه برادرزاده -

ره خودش و سپهر منش  رادمهر جتربه دای که برادرزاده یاونقدر...  کنهکاریخوب بلده چ
 !ندارن

 
 : زدمیپوزخند

 
 یچهای درنهی باشه ،باشه مهم اخوادی می حاال هر االغدهی نلرزیچکیمن تاحاال دمل واسه ه-

 ! همه بستسیدل من به رو
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 ...یایپس از پسش بر م!  داشتمیانگار انتخاب درست! خب-
 
 !ن؟یری حاال کجا منینگفت! دوارمیام-
 
 ادی دی که باییزای چی اجنام بددی که بایی و کاراهیست متام قض من وای خونه میریم-

 ... با اومن صحبت کنمدیبا... ادی ممییبعد دا...  بگمویریبگ
 

 !: گرد شد و شدم همون آرامش گستاخچشمام
 
 !؟یاصن خونه واسه چ!  تو چرا؟یخونه ! عـــمو-
 
 !؟یرتسی میاز چ-
 

 :دمیغر
 
 !رتسمی منزادیبار گفتم من از آدم۱۰۰۰-
 
 جامعس نه تی سرم کارم امنریخ! سمی پلهیمن ! بابا بفهم! ه؟ی دردت چگهیخب پس د-

 ...آشوب تو جامعه
 
 باشه چه لی باشه چه وکسیحاال چه پل! مونهیذات انسان خبواد پست باشه پست م-

 !یقاض
 
 ... رادمهریمن مثل برادرزاده ... ستمی نی آدمنیمن همچ-
 

 نی رامتنی سر ایی بالهی رادمهر ی برادرزاده نیحس کردم ا.. رد کری بغض تو گلوش گبازم
 ... :آورده

 
 !ه؟ی رادمهر چی برادر زاده نیاسم ا-
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 ... رادمهرنِیآدر... نیآدر-
 
 ! :گفتی حرص اسمشو مبا
 
 !اسم عموش؟-
 
 ... سپهرمنشنِیاسیاسمه سپهرمنش هم ...  رادمهرنِیام-
 

 همه رو به تصرف خودش در نی هست حاال که ای ا چه حتفهنی آدرنیا..  تکون دادمیسر
 : بار اول از ترس لرزوند چشمام گرد ی جرقه تو خمم دمل رو براهی هوی.. ارهیم
 
 !از اوناشه؟! ه؟ی چه جور آدمنی آدراروی نیا-
 

 : و گفتدی از حرفم خندنیرامت
 
 ... پس حواستو مجع کنیتا حدود... آره-
 
 : زدمغیج
 
 !؟یجــد-
 
 ...کنمی مفی خونه برات تعرمیسبر.. نه-
 

 یبه خونش توجه...  بزرگ بودی خونه هی.. میدی تکون دادم و بالخره به خونش رسیسر
 شدم و ادهی که شد پنگیوارد پارک!  نشدمیچینکردم و چشمام رو بستم و نظارت گر ه

  تو امخام رفتهمیدر آسانسور باز شد و و جفتمون رفت! رفتمی جوجه ها منیهمراهش ع
 توجه یب...  همه جا رو پر کرده بودنی و عطر رامتدمی کشقی عمینفس...  همیبودن تو

 غرق بودم که نقدریا... خدا به دادم برسه!  قرار بشه؟ی چیعنی! بهش تو فکرام غرق بودم
 : به خودم اومدمنی رامتیبا صدا
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 !گهی درونیبرو ب-
 

چقدر .  در آوردبشی جیشو از تو آپارمتاندی از آسانسور کلرونی گفتم و رفتم بیآهان
 ی خودش نشستم رویوارد خونش شدم و به اشاره ! اما بازم واسم مهم نبود. نجای اکهیش

 :گفت.دی چرم سفی هایصندل
 
 !؟یخوری منیـزیچ! خب-
 
 ...نه ممنون-
 
 ؟یمطمئنـ-
 

 .. :ی مبل رو به رو ای تکون دادم و نشست رویسر
 
من چند ساله که دنبال ... گمیم... باشه! یو بدون رزی همه چی عجله داریلیانگار خ-

 باند نی اما اونا بزرگرتشونیری تند نبود واسه دستگشمیآت..  و عموش هستمنیآدر
 چی زرنگ بوده که هی به قدرنیگرچه آدر...  رو با سپهرمنش راه انداخته بودنیقاچاقچ

 عمو و ی حمموله ها ازیاما بعض...  امامیاری دست به بی ازش اطالعاتمیوقت نتونست
 و نی آدرمیاما هرگز نتونست... میکردی مرشونی و ما هم دستگشدیسپهرمنش لو رفته م

 که می اما مطمئن بودمی بر ضدشون نداشتی مدرکچیه... می کنریعموشو سپهرمنشو دستگ
 هیریواسه دستگ... رادمهرِنی آدرهیو همش هم از زرنگ...  ها هسنتنیاون حمموهلا مال ا

حاضر شدم واسه کشنت همشون به ...  بود کهشیاز سال پ...  داشتم امااقی نفر اشت سهنیا
 که یکس... دیسامل رو دزد۸ که خواهر یکس...  به قتل هم دست بزمنــنیخصوص آدر

 ... سرش آورده بودیی چه بالستیو معلوم ن!  سامل رو کشت۸خواهر 
 

 :دمیبود و غرچشمام قدر دوتا هلو گنده شده ..  مانع حرفاش شدبغض
 
 چه پست شهیباورم من!  خدایا! سالـه؟۸ دخرت هی! ــه؟یاون چه آدم کثافط و رذل-

 !فرتتانه
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 دیالبته سپهرمنش خواهرم رو دزد...  که واسم مونده بود رو ازم گرفــتیتنها کس... آره-

 ... همنیو آدر
 
! وهوع چه غلطاا. دمل به حالش سوخت!  و اشک از چشماش روونه شداوردی طاقت نگهید

 یا... دمیلبم رو گز... !  سال داشت۸اما خواهرش همش !  پسرهی واسه یدلسوز... اومن من
 :ادامه داد... یخدا چه آدم پست

 
تا االن هر !  همه روهیزندگ!  همه رو نابود کنههی زندگتونهی که میکس...  رادمهرنیآدر-

من ... شدی منی ازشون خربگهید..  برنگشنتگهی شده و دفتشی شمی فرستادی خمفیمامور
 ...اوردی اونا مأمورن دخل همشون رو مدیفهمی منی کنم، آدریکه فکر م

 
 : لبمی نشست رویپوزخند!  کردمیپوف

 
 !گنجه قارون؟!  هست مگه؟ی چاروی نیحاال ا-
 

 : تلخ زدیلبخند
 
 .میبگذر... جذابه-
 

 : چشمامی زد توزل
 
 ! که زود دست و دلت بلرزهیستیون از اوناش نچ... یایاما مطمئنم تو از پسش بر م-
 
 !کنمی مندای پی کس حسچیمن کال به ه... نیشک نکن-
 
 : خنده گفتبا
 
 ...هم جنـس-
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 : حرفش با خشم گفتموسط
 
 ! بودییکال منظورم تنها!!! ببشعور! حرف دهنتو بفهم-
 

 . : خندش گرفتشرتی حرفم باز
 
 یحاتی توضی سرهیبرات ...  رادمهر بازمنیر سراغ آدمیبر! اری خب بابا جوش نیلیخ-
 از یکی ـنی آدری رادمهر عمونِیام! ی داشته باشیی تا با کارشون و خودشون آشنادمیم

 با فروش مواد خمدر به گند رانوی شبه کل اهی توننی دونفر منیا!  سپهرمنشهیشرکـا
 اون دونفر میبنداز رو از کار یمخ اصل! نِی به لطف آدرهم کله گندن و همش یلیخ! بکشن

 خونه به اون ی تو به قصد کار توـنیبب! رنی منیخود به خود به صورت خودکار از ب
 !یکنیخونه نفوذ م

 
 !؟ی کالم اون وقت چه کارونیم-
 
 !!!خدمتکار-
 

 : گرد شدنچشمام
 
 !ستمیمن ن. اروی کم بود بشم کلفت اون نمیهم! نه بابا! اوه زرشک-
 

 :دیغر
 
بدجور خرد !  دارهی لذت خاصهی یسی تو پلشهیر قصه که مشخص مآخ!!! صـــرب کن-
 ! و گوش بدهاری در نی کله شق بازنقدری پس ادمیبهت قول م. شهیم
 
 ! اما فکر نکن به خاطر حرف توئهاکنمی من قبول منیبب-
 
حاال فال گوش ! ی کنـی اطالعات آوریکنی می که شده سعیبه هر حنو. میبگذر. باشه-

 ! سند و مدرکی مجع آورایموندن باشه 
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 : تکون دادمیسر

 
 !قبول... باشه-
 

 : تکون دادیسر
 
... به جز از اون! ذارهی چون مطمئناً واست به پا ممی مونی کم باهم در ارتبط میلیخ-

 که به درک ای.  تا آخر عمرش همون جا مبونهدی باای اون خونه کار کنه ی که تویکس
موندن تو البته تا ! ی استعفا بدیخوای میت بهش نگ وقهیواصل شه پس حواستو مجع کن 

 میذاریحواسمون هم بهت هست من!  اون آشغال رو به رو شمم که من با حکم اعداهیزمان
 کامل نوی من آدردومنیراستش من... یدی که ازم پرسمیو اون سوال... ارنی سرت بییبال
 !ارهی سرت بیی بالی که نذاری زرنگ باشی فکر کنم اون قدری ولشناسمیمن
 

 : تکون دادم یسر
 
 فلفل هم استفاده ی از اسپره ی حتکنمی خبوام میبگما من واسه جنات جون خودم هر کار-
 .. گفته باشمکنمیم
 
دست به اسپرت حرف !  منم اوجنا بودمنی افتاده بودری گقتیاون روز که با رف! دومنیم-

 !اش خودت رو داشته بی که جرمه پس هوایدونی میول! نداره
 

 : سبزم و با حرص گفتی چشمای زل زد تونیرامت..  تکون دادمیسر
 
 خودم ی خودم با دستاخوامیم! زنده! خوامی سپهرمنش رو زنده منیاسی و ـنیمن اون آدر-

 ... رو کهـنیبه خصوص آدر... بکشمشون
 
 ! سرت آورده؟می اگهی دیمگه بال-
 
 ! باشمی عصبنقدری تا اهی که سر خواهرم آورده کافییبال-
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 نجوریاوه ما هنوز از ا...  شدهیرتی غدادی متورم شده بود و نشون می گردنش حسابرگ

!  شدهیرتی غینجوری سر خواهرش آورده که ای بدی بالنیالبد آدر! عجب! م؟یمردا هم دار
 : باال انداختم و گفتمیشونه ا

 
 !نم؟یبی آموزش میاز ِک-
 
 ...ادی ممییاالن هم دا! ملم سر اومده حتگهید!  زودتر بهرتیهرچ!  امروزنیهم-
 
 ... : نشست کنج لبشی خواست ادامه بده حرفش رو زنگ در به صدا در اومدو لبخندتا
 
 ! منییِ هست دامیچه حالل زاده ا-
 

 و به رفتمیبا انگشتام ور م...  لبخند کمرنگ بسنده کردم و رفت در رو باز کنههی به
 من قول دادمو تا رهی االن دگهینه د!  بود؟یر درست کاایآ.. کردمی فکر منی رامتیحرفا

 اونا من رو خنوان اما منم اونا دیشا..  کنمدایمن دوست دارم خانوادم رو پ! مومنیآخرش م
 . دارمشی در پی راه درازدونستمیم!  کنمدای جواب سواالمت رو پخوامیم فقط خوامیرو من

 
 : کمرنگ زدمی و لبخند پا شدمنی رامتیی همون داای سرهنگ دنیبا د... 

 
 .!سالم-
 
 : کش دار گفتی لبخندبا
 
 !نیسالم دخرتم،بش-
 

 : گفتنی و رامتنی و اون هم نشست کنار رامتنشستم
 
 !؟ی دارلی می شما چییخب دا-
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 ! هنو؟یاآدم نشد! ؟یاوردی نیچیچرا واسه دخرت من ه! ا... یی داخورمی قهوه مهیمن -
 
 !خوادی خب خودش منییدا! ا-
 
 : کردم و با اخم گفتمی دستشیپ

 
 ! خواهندی نه منخوادیمن-
 
 رو به من نیرامت!  بودی خوبرمردی نشست کنج لبم ،پی زد و لبخندی و چشمکدی خندییدا

 :گفت
 
 !ی گرامی بانودیینمای ملیشما چه م-
 

 !:گرفتی خندم مداشت
 
 !میگلوم خشک شد بس حرف زدم، به آب راض-
 

 : گفتیی فرصت دانیتو هم..  و پا شد رفتدیخند
 
 ؟ی مطمئنی رو گرفتمتیخب دخرتم واقعا تصم-
 
فقط خونوادم رو ! درخواستمم گفتم!  زدمی علویبله مطمئنم حرفام رو هم به آقا-
 ...خوامیم
 

خدا ! ی آب آلبالو برگشت آخــوانی قهوه و دوتا لینی سهی با ـنی تکون داد و رامتیسر
 ذوقش رو کور کنم و نکهی ای دستم و واسه یرفتم تو رو گوانیل!  تشنمهامرزهیخواهرتو ب

 : برتکومن گفتمشوی کارنیریش
 
 ! آب؟گنی منیتو داهات شما به ا-
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 : چپ چپ نگاهم کردنی و رامتدیخندی مزی رزی رییدا
 
 !ـگای در حد اللی آوردرینوکر گ! ارمیبِدِش من برم واست آب ب! ی نداراقتیل-
 
 ! آب آلبالو رونی اخورمشی می حاال که آوردخوادینه من-
 
 ! انارهـستیآب آلبالو ن-
 

 : باال انداختمی اشونه
 
 !کنهی همه فرق منهیرنگاشون شب-
 
 !نهایشی من ساکت مننی عی کنی زبون درازینجوری انیجلو اون آدر-
 

 : زدمیپوزخند
 
 !نهی بشستی نازی سر جاش ننشومنشیخودم م-
 

 :ست و نشدی خندنیرامت!  گرد شدشیی دایچشما
 
 ! از من تند ترهشتیچه آت! به به-
 
 ...ادی جور آدما بدم منیاز ا-
 

 : گفتیی تکون داد و دایسر
 
خودش واسه آموزش دادنت ! یعی اداره مسپارمت به خامن شفمیری میآب انارتو خورد-

 ! کنهکاریبلده چ
 

 !:از خندش تعجب کردم کجاش خنده داشت؟! دی بلند بند خندنیرامت
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 ؟یخندی میواسه چ-
 
 ی چه قشقرقگهی با اون زبون تو دنی بد اخالق هست ببی که هموجنوریعیاون خامن شف-

 !نیکنی همو از جا می موهانی اوجنا که دارمی برسیبه پا شه فکر کنم زمان
 
 !خب پس بگو همون خامن حواسشو مجع کنه-
 

 بود ی صاحلشیلی که فامشیی دای آب انار من و قهوه نکهی نزد بعد ای حرفگهی و ددیخند
 و سوار نگی پارکی تومیرفت... رفتمی دنبالشون می حرفچی و بدون همیمتوم شد پا شد

 با نمیدر جلو رو باز کرد که من بش!  هوملیلی فکر کنه خخواستمیمن!  بگهنینشدم تا رامت
 : گفتمفی ظریامخ

 
 ...نمیشیمن عقب م-
 
 : گردی چشمابا
 
 !چرا؟-
 
 !ننیشی جلو می صاحلیامشون واجب تره، آقا بزرگرتا احرتگهیعقل درست م-
 

 : زد و گفتی لبخندیصاحل
 
 ..نی بشستینه دخرتم مهم ن-
 
 ! عقبرمی من مشهینه من-
 

!  شدمرهی خرونی هم در عقب رو بازکردم و نشستـم،در رو بستم و از پنجره به ببعد
 ـنی و رامت هم جلو نشستییدا!  چه مرگشه شده بازستی ساکت شده بود،معلوم ننیرامت

 ی به چه راهنی بود،دو روزِ ببریذهنم در گ... چشمام رو بستم!  گذاشـتیمیآهنگ مال
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 ینجوری چون اوال نه کار داشتم نه خونه حداقل ادماما ته تهش خوشحال بو... رفتم
 کنم و سر کار برم تا اون موقع خدا دای واسه خودم بعدها خونه پی جورهی تونستمیم

از ... اما!  پر از جاده و خطرهرمی که دارم ازش می راهدونستمی منکهیهم ا... بزرگ بود
خانوادم .. ـمیاز طرف! گرفتی مجانی همی زندگکمی دی هم خسته شده بودم شایکنوختی نیا

 بر لبام نقش یلبخند حمو.. دادی گوشام رو نوازش مـتی الیـقی موسیصدا! خواستمیرو م
 که داشتم میهمون لبخند..  اومدادمی هیعرفان و سا من و نی حلظه اتفاق بکی... بسته بود

 حداقل از ومدی بدم مهی از سایی جوراهی ی ولدومنیمن!  رفت و اخم جاش رو پر کردنیاز ب
 نی عیآدم! ی اومن به کدمی من هرگز دم به تله مندونستیاون که م! اون انتظار نداشتم

 یپوزخند!  همهنی بود عیکیعرفان هم ! خوردیحامل از همشون بهم م! هرگز! عرفان؟
 .. بودنیعطر رامت...  مشامم رو پر کردی و عطر تلخدمی کشقی عمی لبم نفسینشست رو

 
*** 

 
 حرکتش چشمام رو نیبا ا! آب دهنم رو قورت دادم و بالخره زد رو ترمز..  هرحالبه

 چه جانی اخوانی معلوم نبود مزدی قلبم تند تند مکمیم،یدی که رسدمی باز کردم و دعیسر
 زد،ی منی ساکت بود و حرفرفتمی مـنی شدم و همراه با رامتادهیپ. تو سرمزنی بریخاک

 شی نشسته بودو آرای صندلی دخرته که روهی دنیبا د!  تومیت در رو باز کرد و رفیصاحل
 تا ششی نـنی رامتدنی داشت سرفه کردم و سرش برگشت سمت ما با دیـظینسبتاً غل

 :گفت! نیری خود شی کرد جلفِ خود منایو بد محامل ر!  باز شدقهاشیشق
 
 !ن؟ی داشتی کارنیخوش اومد! ی علوی سالم آقای صاحلیسالم آقا-
 

 : هم شدی امخاش تونی سالم تکون داد و رامتی به نشونه ی سریصاحل
 
  کجاست؟یعی خامن شفدیسالم ببخش-
 
 !ن؟ی دفرتشون هسنت کارشون داریتو-
 

 زبومن رو ی رو بهش بگم اما جلونی اخواستیدمل م!  توی خواستگارمی نه پ اومدپ
 حرف زدن نداشتم کنار ی گرفته بودم و حوصله ی کال الملونیول! زنهیگرفتم،آخه حرفا م
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! دمی نگاهش حرص دی دخرته رفت باال و توی قهوه ای ابروی تاهی و ستادمی وانیرامت
 !شهی خوب میلی خنمینب دو سر وی د،یعی دفرت شفیتو زدم و همراهشون رفتم یپوزخند

 
االن فکر ! اوه الال!  تومی و رفتمی باز کردیعی شفدیـی رو بعد از زدن سه تق و بفرمادر

 قهوه یچشما!  باشه۳۴ خورهی ته تهش منیا! شمی ساله مواجه م۵۰ ای ۴۰ خامن هی با کردمیم
 لب قرمز  که با رژیی گذاشته بود و لبای مشکیمقنعه ا! ی مشکی گرد و موهای و صورتیا

 ی زمزمه کردم و به گرمی ابروهام رفنت باال و سالمی تاهی! به حالت پروتز در آورده بود 
 :دمیشن

 
 !زمیسالم عز-
 

 ی رومی سه تامون نشستست،هری بد هم ننیهمچ! ییِ عجب دروغگونی رامتنیا! اوه
 : و اون هم بلند شد و اومد سمت ما و با لبخند گفتیصندل

 
 !ن؟ی دارلی میچ-
 

 : ما گفتی جلو تر از همه ـنیرامت
 
 به می دخرتو بسپارنی و امی باهاتون صحبت کنمی اومدیعی خامن شفستی الزم نیزیچ-

 !هی قضنیشما تا حل بشه ا
 

 به سر تا پام انداخت ی تعجب کرده بود نگاهنی مقدمه حرف زدن رامتی که از بیعیشف
 داد و حی رو توضزی واسش همه چنیرامت!  زدینیری هم بود اما اون لبخند شیامخام تو

 : زدی لبخندیعیشف
 
 !ـنی نگران نباشستی خودم مهم نی خونه ادیشبا هم م-
 

 یوقت...  من که باورش ندارمکنهی می مهربونی الکنمیاما حتما ا...  مهربون شد چقدر
 :دمی کشقی عمینفس... گهی که دنی شه ای پنج سامل اوجنورقیرف
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 !شهی مدای پیی جاهیخره  بالشمینه مزاحم شما من-
 

 : اخم کردنیرامت
 
 !کننیدارن بهت لطف م! هیعی خامن شفی جا برات خونه نیبهرت! ؟ی بریخوایکجا م-
 

 : حرفش جوش آوردماز
 
 !؟یخوری شما چرا حرص می دستشون مرسکننیلطف م-
 

خوبه دوتا !  نگاه کردنی هم با اخم به رامتی و صاحلدی خندمی از زبون درازیعیشف
 : گفتیعی عذر خواست و شفی به آرومنیرامت..  کردمدایطرفدار پ

 
 .می داشته باشنی مترمیتونی که شبا هم منی تنهام همیلی منم خگهی من دی خونه ای بزمیعز-
 
 ... مزاحم باشمخوامیآخه من-
 
 !ه؟ی اسمت چیراست... ی حرف رو نزن مرامحه مرامحنینه ا-
 
 ...آرامـش-
 

 یعیشف!  بهش رفتم کجاش خنده داشت؟ی چشم غره انیرامت نشست کنج لب یلبخند
 :چشماش گرد شد

 
 ! خودتهنیع! ی اسم خوشگلهی چیوا-
 
! یعی بانگ رفنت زدن و من موندم و شفی و صاحلنی کمرنگ تشکر کردم و رامتی لبخندبا

 : نشست و گفتیعی شفی صندلی و کومل رو گذاشتم رودمی کشقی عمینفس
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 دوستان دوارمیام...  هسـتانایاسم من هم مار.. زیشبختم آرامش عز باهات خوییاز آشنا-
 ...نی با هم باشیخوب

 
 پنج ساله هیدوست!  ندارمی ندارم چون دوستی خاصیی کلمه آشنانیمن با ا... دوست! هه

 ی جورنی کرده بودم اما اون حق نداشت راجبم ای روادی هم من زدیشا!  مردهی من و سای
 : گفتمی حمو و زور زورکی و با لبخنددمی کشقیعم یاما نفس.فکر کنه

 
 !یعی طور خامن شفنیمن هم هم-
 
 !ی صدا کنانای و من رو مارمی دوست باشمیتونیجدا از کارمون م! راحت باش-
 

 : تکون دادم و گفتیسر
 
 واسه می ساعت فرصت دار۵حدود !  آرامشمیکنی آسون شروع میاالن از آموزش ها-

!  تو وقت بزارمی متام مدت روخوامی دارن و مـدی تو تأکی رویلیگار خ انی علوی آقانیمتر
 !ی ماه آماده باشنی تا آخر ادیبا
 

 : تکون دادم و ادامه دادیسر
 
 خوامی هم میکی! که از همشون مهم تره! ی اندازریت! نهی عبارت از اینیبی که مییآموز ها-

 ی حسابدی و بادمی منیریهم بهت مت گهی دیدر کنارش ورزش ها!  بدمادتیفنون کاراته رو 
 !یآماده ش

 
 رنگش درش رو باز دی رو براش باز و بسته کردم و بلند شد رفت سمت کمد سفچشمام
 :بلند شدم و گفت!  در آورد و داد دستمداسی آدی مشکدی سفی دست لباس ورزشهیکرد و 

 
 ... هد بندتنمی ازمی رَخت کَن و لباست رو عوض کن عزنیبرو پشت ا-
 

 نی لب کردم و رفتم پشت رخت کن و لباسام رو عوض کردم،موهام باز شدن اری زیتشکر
 :صدام رو صاف کردم! رو کجا دمل بزارم
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 ! خامن؟انایمار-
 

 : به گوشم خوردصداش
 
 !امیجامن االن م-
 

 !: من تا خواست حرف بزنه چشماش گرد شددنی و با داومد
 
 !؟ی همه مو رو از کجا آوردنیدخرت ا-
 
 !!! سرمی شهیاز ر-
 

 : باال انداختم؛گفتی زد و شونه ای حرفم قهقه ااز
 
 !؟ی کوتاهشون کنیخوایم! ه؟یمشکلت چ-
 
اشکال داره مقنعه بزمن تا موهام ! که کوتاهشون کنمدمی همه سال زمحت نکشنیا! عمراً-

 ! نشه؟ریدست و پا گ
 
 !شهایفقط گرمت م! ؟یرادینه چه ا-
 
 ! ندارهرادیا-
 

 نگاه نهی بستم و مقنعه و هد بندم رو گذاشتم،تو آی اهیون داد و موهام رو چند ال تکیسر
!  هم آماده بودانای ماررونوی آماده بودم رفتم بدمی کشقی عمیخوب شده بود نفس! کردم

 در رو باز ی اشهی در شهی ی رو به رورفتمی از دفرت رفتم و پشت سرش مرونیهمراهش ب
 جالب یلیچشمام از تعجب گرد شدن خ! زرگ رو به رو شدم بیرزش سالن وهیکرد و با 

 و ی ورزشلی قسمت سالن پر بود از وساهی!  ورزش کردنجای اشدی بود و راحت میو عال
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 ینفس!  کاراته بودـنی متری بود و تشک پوش شده بود و مطمئنا برای کامال خالگهینصف د
 : گفتانای و ماردمی کشقیعم

 
 !؟ینرمش که بلد نرمش کن کمی اول نیبـب-
 
 !البته-
 
 .ی تا آماده شکنمی خودم رو گرم مکمیباشه پس خودت رو گرم کن و من هم -
 

 و شروع کردم به درجا زدن خوب بود که دمی کشقی عمی براش تکون دادم و نفسیسر
 رو اجنام دادم و داشتم ی نرمش کردن رو بلد بودم بعد در جا زدن حرکات کششبیترت

 به انای ماری شد و صدالی و کم کم درجا زدمن به زانو بلند زدن تبددمزیدوباره در جا م
 :گوشم خورد

 
 ادامه بده دو تا پله جلوتر ینجوری همی نرمشا رو بلدبیخوبه ترت... ـنیآفر! ولیا-

 !یافتاد
 
 که نفسم گرفت و با باال دادمی تکون دادم،داشتم به نرمشم ادامه می کم جون سری لبخندبا

 آوردن دستام نفسم رو خارج کردم و نیی هام کردم و با پاهی وارد رقی عمیفسبردن دستم ن
 : اومد سمتم و گفتانایمار! کم کم حامل بهرت شد

 
 ی من توم،بگمی داشته باشکی کوچی مبارزه هی با هم میخوای االن منیبب!  بودی عالنجایتا ا-

 !زمنی واقعا مزمنی ام، اگه بگم می جدیلیکارم خ
 
 !کنمی واقعا فرار مکنمی بگم فرار ممیمنم جد-
 

 از خودم دفاع خواستمی می باال انداختم خب من چطوری چپ نگاهم کرد و شونه اچپ
 دو سه کی یبا صدا! گرفتمی داشتم گارد می بروسلنی به غبغب انداختم و عیباد! کنم؟

ار  پا گذاشتم به فری نداری شوخیگفتنش محله ور شد سمتم چشمام گرد شد نه انگار
 کیبعد ! دیچرخی داشت سرم مای که دندمی رو دوئلن کل سانقدریحاال من بدو اون بدو ا
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 ی اما برازدمی من نفس نفس ممیستادی عرق شدت ،جفتمون وای و حسابدنیساعت دوئ
 : بود و گفتی عادانایمار

 
 نی و متری بدوئنقدری ادی چون بای فرار کنخواستمی بود من ممونی قدم اصلنی اولنیا-

 و ی فرار کنی خبوای از دست دشمنی واگرنه اگه روزرهی نفست نگینجوری که ایکن
  ...یاری کم بینجوریا

 
 : کردمی گلوش به حالت مرگ گذاشت و پوفی رو رودستش

 
 .رمیمیدارم م!  تو سونامکنمیمن االن حس م-
 
 ری بگقیفس عمن! نمی بنیپاشو پاشو نش! ـنِی محوم، االن وقته متریری نداره بعداً مرادیا-

 !ادیآروم راه برو تا حالت جا ب
 

 به شومن زد و ی تا حامل جا اومد،دسترفتمی و آهسته و دونه دونه راه مدمی کشقی عمینفس
 :گفت

 
 ادی که وی ماه هر کارکی نی ای البته بگم توی سر بعدمی اول کاراته متوم شد برنیمتر-
 !ی بدو بدوها دارنی هم از افردا! ی تکرار کندی بعد باز هم بای جلسه یریگیم
 

 راست نی واقعا رامتدادی مادی که یناتی به مترمیشروع کرد..  تکون دادمی کردم و سریپوف
 نقدری کردم و ایپوف! خوردی سر آدم رو میدادی اجنام منلشی باب موی کارهی!  انگارگفتیم

 !ومد داد و از کارام خوشش اتی کارم به کار بردم که آخر سر رضایمترکز تو
 
 کردم و ی محوم حسابهی ساعت هشت شب بود و کارامون متوم شده بود و هموجنا گهید

...  بهش سفارش کرده بودنیانگار رامت! دمی واسم گرفته بود رو پوشانای که مارییلباسا
 رنگ بود با ی اروزهی فکی تونهی!  خلت بگردمتونستمی نبود منی چاره ادمی کشقی عمینفس

 بلندم رو خشک کردم و بستمشون شامل رو گذاشتم یموها... یشک شلوار چسبون مهی
 نیحس اضافها رو داشتم و ا. برم خونش و کومل رو برداشتمانای سرم قرار بود با ماریرو
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 مطمئن انای گرفتم از بابت مارمی همون تصمیبرا... کردی متی از غرورم رو اذیحس کم
 :شم

 
 انا؟یمار-
 

 چشماش رو جا به جا کرد انگار رفته بود ی رونکی ع کتاب برداشت وی رو از توسرش
 :محوم

 
 جامن؟-
 
 که نداره رادیا...  مبومنتومنی هم منجایمن هم... امی باهات بستی که خوب نکنمیمن حس م-

 ! باشم؟نجایشب ا
 

 : هم فرستاد دستاش رو به کمرش زدی جاش بلند شد و امخاش رو تواز
 
 تا ربمتی کردم مادهی که امروز روت پیهمون فن با ی حرف رو بزننی اگهی بار دهی-

 من دوتا یای تنهام حداقل تو میلی دخرت منم خهی حرفا چنیا!  محومی برگهی بار دهیخونه 
 ...شهی دمل وا منی ازمنیکلمه باهات حرف م

 
 ...آخه-
 

کومل رو برداشتم و ! نبودی باشه تکون دادم چاره ای به نشونه ی نگاهم کرد و سری چپچپ
 ذره کوفته هی م،بدمنیرفتی ممی که داشتمی بودی نفرنی رو مجع کرد آخرلشیون هم وساا

 شدم و خودش هم نشست شیسوار پژو پارس نقره ا! کردمی عادت مدیبود اما خب با
 :می راه افتادبهاستارت رو زد و به سمت خونش 

 
 !چند سالته آرامش؟-
 
 ...سامله۲۱-
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 !پدر مادر؟! ی جوونیلیامــم خ-
 
 ...ندارم-
 
 ... قصد ناراحت کردنت رو نداشتمزمیاوه متاسفم عز-
 
 ... ندارهرادیا-
 

 .. در برهمی از خستگی و سکوت کردم و چشمام رو بستم تا کمدمی کشقی عمینفس
 
... ـمی بودنگی پارکیتو..  شدم و آروم چشمام رو باز کردمداری از خواب بانای ماری صدابا

 بدمن سبک شده بود دمی به صورمت کشی رو پشتم انداختم دست بلند شدم و کوملیدیبا ببخش
... ـمیهمراهش به سمت آسانسور رفتم و دکمه رو زد و وارد شد!  ذره خوابهی نیبا هم

در ..  ذره کوتاه تر بودهیقدم ازش !  بودـانای ماری لبای روی و لبخندشددر آسانسور بسته 
 رو انداخت و دی و کلمیا پله رو باال رفتدوت.. رونی بمیآسانسور باز شد و جفتمون زد

 برق برو زد و من هم وارد شدم در رو بستم و از دی کلی برقا خاموش بود و برامیوارد شد
 رفنت حال و نیی بود و سمت راست بعد دوتا پله پاپن ایراه رو سمت راست آشپزخونه 

 یلی مستطزی مهیو دور  و زرد بودن ی قهوه ای دهی چسبواری مبل به دی سرهی بود ییرایپذ
 ناهار زی داشت و مواری طرف بالکن دنی کنارش بالکن بود انی گذاشته شد بود و ایچوب

 پلها سمت نیی پای تا به اوجنا برس باالیرفتی دوتا پله مدی نفره وجود داشت و با۱۲ یخور
 اروی به دونی تلوززی هم همراه با می بزرگی دی ال سی وی بودن و تیکی شیچپ مبل ها

 دمی کشقی عمینفس...  بود گوشه، کنار ها هم پر بود از گلدون گل و کاکتوسدهیچسب
 سمت یکی سمت چپ یکی که ته خونه بودن و یی به سمت اتاق خواب هادیچشمم چرخ

همون جور ...  داشتیکی شی بود خونه یی هم محوم و دست شونشونی کنار ترراست
 : زدیبخند لانای بودم و مارستادهی اجل معلق وانیع
 
 !گه؟ی دیخوری دم کنم میی چارمی من مزمیراحت باش عز-
 
 ..کنهیفرق من-
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 کنهی ندونه فکر می هر کرفتمی مبل و با انگشتام ور می زد و من هم نشستم رویلبخند
 قهی و بعد از ده دقدمی کشقی عمینفس... ارمی در بی پررو بازخواستمیاما من!! میخجالت

 : سرم رو باال گرفتم که نشست کنارمانای ماریا صدا سر رفت و بیحوصلم حساب
 
 ...رهایحوصلت سر م! ؟یکنی رو روشن منی ویچرا ت-
 
 ... خوبهزینه همه چ-
 
 !؟یخوری میخب خدا رو شکر شام چ-
 
 .. ندارهی فرقچیه-
 
 !ی سرم مهمونریخ! ا-
 
 ! تاحاال؟یاز ک! کنن؟ی منییمگه مهمونا خورشت رو تع-
 

 : و گفتدیخند
 
 !؟؟ی چطورایبا الزان! می کنی امشب رسم شکنایاال بح-
 
 ..دوست دارم-
 
 ..من برم شام رو درست کنم! خوبه پس-
 

 که به صورت واری دی عکسای و چشمم رودمی کشقی عمینفس..  تکون دادم و رفتیسر
 یکی نیی پای پسر بچه بود و دوتاهی اول از باال عکس یدوتا..  شکل نصب شده بودیپله ا

مرد ...  هم همون مرد با اون پسرینییپا...  تو بغل هماناید خوشگل بود همراه مار مرهی
 دستش ی توی باشه چون حلقه اانایفکر کنم برادر مار..  نداشتوم ریری بود اما تاثیبیجذا

بلند شدم و رفتم کمکش ... ـانای گرفتم برم کمک مارمی باال انداختم و تصمیشونه ا... دمیند
: 
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 ... های شما مهمونکشمتی منای به ایا دست بزن-
 
 !رهی حوصلم سر منی جورنی کمک کنم اخوامیحاال م-
 
 ! حوصلم سر نرفتهیتو که االن گفت-
 
 ! شد سر رفتادی شعلش زییهوی-
 

 : باالدی ابروم پری تاهی...  بهم انداخترای گی و نگاهدیخند
 
 ! دارم من آخه؟دنید! شگاه؟ی منایاومد-
 
 ....اوهوم-
 

 انای فر بودن و من و ماری تواهای الزانقهی دقستیحدود ب...میکردی هم شام درست ماههمر
 ی شالش رو برداشته بودم و موهاانایمار! می حاال انگار چند نفر هستمیدیچی رو مزیم

 : رو باز گذاشته بود گفتشیحالت داره مشک
 
 !شالتو بردار! ؟ی دخی معذبنقدریتو چرا ا-
 
 : فرستادم ابروم رو باالی تاهی

 
 ! خونه؟ادیداداشت من-
 

 :دنی باال پرشی مشکی ابروهای گرد شد و دوتا تاشی قهوه ایچشما
 
 !دومن؟ی تاحاال برادر شدم خودم منیمن از ک! داداش؟-
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 یحلقه زدن اشک تو..  شدلی لبخند تلخ تبدهیخندش به ...  به اون عکسا کردمی ااشاره
 :چشماش باعث تعجبم بود

 
 ...همسرم بود ... ستیبرادرم ن-
 

 ..:دمی لبم رو گزی گوشه
 
 ...دمیکشی مشی حبث رو پنی ادی انگار نبادیببخش-
 
 ... کردمفی برات تعردی حاال بعداً شاستینه مهم ن-
 

 کارش رو لیدل... دهی منیی گلوش رو به زور داره پای تکون دادم و حس کردم بغض تویسر
 ینفس!  پشتشهی داستانهی دهیحرفش نشون م نیا!  گفت همسرم بود نگفت هستدمینفهم

 عادمت می هم نشستیرو به رو... زی می رومی خوش بو رو گذاشتیاهای الزاندمی کـشقیعم
 ساکت شده بود انای ماری به خوردن ولمیبعد شروع کرد! رمیگبود اول از همه بسم اهللا ب

م خوشمزه همه رو بعد خوردن شا...  ازشدمیپرسیکاش من... از کار خودم ناراحت بودم
 ینشسته بود رو!مجع کردمو طبق معمول به در خواست خودم ، خودم ظرف ها رو شستم

 ی بابا عجب غلطید،ایچکی گونهاش می شده بود قطرات اشک از رورهیمبل و به عکسا خ
 غی رو درامی مهربونتونستمی اوقات منیبعض..  اراده بغلش کردمینشستم کنارشو ب! کردم

 هی گرینجوری اشدی وجودش باعث می توی چه درددومنی بود مننیمنتظر همانگار ... کنم
 :آروم گفتم... خـتیریآروم اشک م... کنه

 
 ... دپرست کنمینجوری اخواستمی اصال منی ماردیببخش-
 

 : قرمز بودشی وحشی شومن برداشت چشمای رو از روسرش
 
 .... کار هر شبه منههای گرنیا... نه-
 

 : گفتمآروم
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 !شدن؟فوت -
 

 : زدیپوزخند
 
 !کاش مرده بود-
 

 ...:ـدی کشیآه!  گرد شدچشمام
 
...  که دهنش قرص باشهی نفرهی...  کنممی نفر رو وارد راز زندگهی دوست دارم یلیخ-

 !؟ی نفر تو باشهی اون شهیم! آرامش؟
 
 ...دمی دیلی خانتی نکردم اما خانتی خی وقت به کسچیمن تاحاال ه... البته-
 

 :زد یپوزخند
 
 ...ی خودمیپس لنگه -
 

 :گفتم...  پسره بودهی رو که شوهرش بود رو برداشت کنار شوهرش ی عکس کنارقاب
 
 ...اون پسره-
 
 ...پسرمه-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !؟یجد-
 

 شامل رو ـدیچکیلباش رو خورد و اشک از چشماش م..  آره تکون دادی به شونه یسر
 ... :شروع کرد به درد و دل کردن.. . هوا خبورنکمیبرداشته بودم تا موهام 
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 ادی از سر کار می نبود که وقتیشب.. دمشیپرستیمن م... ـمی عاشق هم بودـدیمن و وح-
 من رو دوست داره رفتاراش کاراش همه گفتیاومن م... خونه نباشم و استقبالش نرم

متوم  سال ۴...  کردمیسال باهاش عاشقونه زندگ۴...  من رو دوست دارهدادینشون م
 ... خواستمی مدوی من فقط وحدمی کارم دست کشز رو فداش کردم به خاطرش امیزندگ

 جفتمون ذوق ی به قدرمیشی بچه دار ممی که داردمیسال فهم۴بعد ...  خودمیاومن فقط برا
 یمن همچنان دوسش داشتم و هر کار...  سال گذشت۳...ـدونسـتی که خدا ممیداشت

 رید..  حال شدیب..  حوصله شدیب..  رفتاراش سرد شددیاما وح.. اما.. کردمیواسش م
 دینو... زدی عاشقونه صدام منگهید...  شام خورده بودای بود ری سای ومدی خونه تا مومدیم

 خستم کرده گهی شدم دی کفردی وحی روز از کاراهی...  داشتیپسرم دوسال و خرده ا
...  شب باهم دعوامون شدهی از من دور باشه خواستی همش مگرفتی بهونه میبود الک

 سرم خراب ی رو روایدن... خوادی منو منگهید..  داد زد که ازم خسته شدها اون دعویتو
مادر و پدرم رو ...  تنها کس من بوددیوح...  نداشتمدی جز وحی کسچیمن ه... من... کرد

... مو هم داغ خودش رو به دل گذاشت هم داغ بچدیاما وح...  حادثه از دست دادمهی یتو
 هی فقط یگاه... طالقم داد و رفت...  رفتشهیپسرم رو ازم گرفت خودش هم واسه هم

 نی ایتو...  چه مرگش شده بوددومنیمن.. دیاما وح... نمیبی پسرم رو مرمی خاص میروزا
 خاک ری زدادمی محیترج...  از من خسته شده بودی بود ولیمدت نه ازدواج کرد نه با کس

اگه بچم رو ...  نکنهری سیندگ من رو از زی جورنیا... هم نارو نزنه بینجوریباشه اما ا
 یول ... دمی ساله که خودش رو ند۳االن ... شدمی منی انهی ازش کنقدری اگرفتیازم من

و ..  به مرگش بودمی که چرا راضکنمی اوقامت خودم رو لعنت میبعض... هنوز دوسش دارم
 ...گمی مشناسمی که منیی تو ها رو بهنی دارم اشهیاالن هم باورم من

 
 اراده حمکم بغلش کردم و یدوباره ب..  دخرتنی بود ادهی کشی خدا چی هم بود ای توامخام

 ... دادمی بهش دل داردموی کشقی عمینفس... زدیاز چشماش اشک فواره م
 

 بگه که یزیخواست چ...  کردمـفی رو واسش تعرمی رو پاک کرد و من هم زندگاشکاش
 : بااالدی ابروم پری تاهیر اومد  زنگ دیصدا

 
 !؟یمهمون داشت-
 
 : گفترتی حبا
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 حالت نهی اومده ببـنِیفکر کنم آقا رامت!  ندارم که خبوام مهمون داشته باشمویمن کس-

 ..امی االن منیچطوره تو بش
 

 :دمیصداش رو شن...  سرش و رفت سمت دری رو گذاشت روشالش
 
 ..سال-
 

 ی و چشمای مشکی قد بلند و درشت با موهایپسر! ده بود؟ اومیمگه ک..  قطع شدصداش
 : گفتانای کرد و ماری موهاش می وارد شد و کالفه دست تویمشک

 
 ! تو؟یای و بی گفت سرتو بندازیک-
 

 هم و یامخام رو انداختم تو... ـدی وحنیاوه ا! شدم و پسره چشماش روم ثابت موندهبلند
 :با کلنجار با خودم به زور گفتم

 
 ...المس-
 

 : گفتی رو به ماردی و وحدمی ازش شنیسالم
 
 ..ی مهمون داردونستمیمن-
 
 ....رونی برو بای دارم بینیبیحاال که م-
 
 !انایکارت دارم مار-
 
 ...رونیبفرما برو ب...  حمرتمی ندارم آقایمن با شما کار-
 

 : دهنم رو قورت دادمآب
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 ...نی اتاق راحت باشی تورمیمن م-
 
 ...رونی برنی االن مشونی جومن انرو آرامش-
 

 :دی غردیوح
 
 !پس خفه شو بزار من حرف بزمن  ! انای ماردیراجبِ نو-
 

 :دی وحی چشمای خفه شد و زل زد توانایمار
 
 ! سر بچم اومده؟ییچه بال! د؟ینو.-
 

 برم که توش پر مشکالت یی من جاشهی خدا میا...  بگم رفتم سمت اتاقیزی چنکهی ابدون
 ...:دمیشنی اتاق بودم اما راحت حرفاشون رو می تو!نباشه؟؟

 
 ..می راجبش حرف بزندی بانیبش-
 
 : بودی نگران ماریصدا.. ننی انگار رفته بودن بشومدی نیی صداگهید
 
 !خب؟-
 
 تو شی پارمشی خواستم بخوادی تورو مدمی شده بود فهمبی عجیلی چند وقته خنی ادینو-

 نی تو انقدریا...  چش شدهدونستمی نه تو رو منخواستیاما قبول نکرد اون بچه نه منو م
 هی شی بردمش پی سر روانش اومده باشه فوریی بالدمیمدت درساش افت داشت که ترس

 تو شی مدت پهیاشکال داره !...  در کنار منخوادی تورو مه اون بچانایمار... روانپزشک
 اگه قبول رهیچه از دست ماون ب... انایمار...  مدتنی تو ازمنیمنم بهش سر م! باشه؟

 هی اگه جمبور باشم ی حتانای مارکنمی مدی واسه نوادی از دستم بر بیمن هرکـار... ینکنـ
 ... دارمست رو دودی چقدر نویدونیمدت رو کنار تو باشم م
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 نشست یپوزخند!  هموجاوفتهی خبتک مهی رمیعجب هر جا من م... دمی کشقی عمینفس
 :زدیبود که حرف م انای بار مارنی لبم ایرو

 
 ... منشهی پادی بدیمن از خدامه نو! معلومه-
 
 ...دی واسه نوی فکرتو بزاردی سر کار متوم مدت بای بردینبا... یول-
 
 ..ـستیباشه مهم ن-
 
 ! فقط نرو سر کارستی مهم ندمی مدت خودم منیخرجتومن تو ا-
 
 ! من؟شی پشیاری میک-
 
 ...فردا-
 
 ...باشه-
 
..  خوب شهدی تا نوکنمی و موندن رو حتمل مامی می چند روزهیودمم بعد چند روز خ-
 ... برو به مهمونت برسرمی مگهیخب من د.

 
 ... به سالمتیاوک-
 
در رو باز کردم و رفتم ... دمی کشقی عمینفس!  تا بسته شدن درومدی نیی صداگهید
 :گفت...  انگشت اشارش رو به دندون گرفته بودیمار.. رونیب

 
 ! پا قدمت جلز ولزنیدم اآرامش -
 

 : گرد شدچشمام
 
 !؟یاالن خوشحال-
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 ...هیزی چهیمشکلم .. یول...  منشهی پادی مدت پچم منیتو ا!  خرنیع-
 
 ...: باالدی ابروم پری تاهی

 
 دوباره خوامیچون من...  بدهیلی که اون هم باشه خنیا...  برام سختهدیحضور وح-
 ... بزارمابونی شم سر به بوانهید
 

 :دمی کشقی عمینفس
 
 .. شورمیانگار هرجا م-
 

 : حرفم رو کامل کنمنذاشت
 
 دیفقط فکر کنم با!  به اومدن تو داره؟ی من چه ربطهی زندگزمی بارت باشه عزنیآخر-

 ...ـمی کننی خونه متریتو
 
 ! آخه؟یچه جور! نجا؟یا-
 

 ی خروج وی که کنار در ورودی درهی لبش و من رو کشوند سمت ی نشست رویلبخند
 چشمام گرد ی ورزشلی بزرگ و وسایلی خیلی اتاق خهی دنیبود درش رو باز کرد و با د

 :شد
 
 ! باباـنیآفر! یجومن مار-
 
  آرامش؟یوا! زمیبله عز-
 
 !جامن؟-
 
 ... شدمی جورهی دی وحدنیبعد د-
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 ... ندارمی اعتقادی من به عشق و عاشقنقدری خدا پس بگو من چرا ایا-
 

 : مبل و گفت کشوند سمتمنو
 
 .باور کن! چهی بدون عشق هیآرامش، زندگ-
 
 ! چرا؟ی زجر کشنقدری تو که ایاما مار-
 
...  که عشق بدهـستی نی معننی به انی عاشق من نبوده اما ادیآرامش وح...  ندارهیربط-

 از عشق ها دو طرفن و یلیخ! و مطمئن باش وجود داره... باستی واقعا هم زیعشق واقع
 ...ر خوشبخنتتا آخر عم

 
 !ومدهی تاحاال خوشم نمی پسرچی ندارم و از هی به عشق و عاشقی حـسچیمن که اصال ه-
 
 ! گلمیخسته نباش! به به-
 
 !زمی عزیدرمونده نباش-
 

 : خوشحال شدیلی خدی رو ددیانگار وح! دیخند
 
 ! خوشحالت کرده؟دی وجود وحنقدریا! ؟یمار-
 
 ...یلیخ-
 
 ! دلت خنک شه؟یری مدت بگنیو تو ا حالش رکمی یخوایحاال م-
 
 : باالدی ابروهاش پری تاهی

 
 !چطور؟-
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 !از سگت کمرت بهش توجه کن!  راحتیلیخ-
 

 : چپ نگاهم کردچپ
 
 ! درست حبرفادیبا وح-
 
 رو زنده کردی باهام می کارنی همچیمن جات بودم تا االن هر کس! از من گفنت بود-
  تو چند سالته؟ی ماریراست! رهی تا مبدادمی حرصش منقدری اذاشتمیمن
 

 :گفت!دی از حرص من خندیمار
 
 !۳۰! من؟... ـسـتی دمل خنک شه بد نکمی کنمیباشه روش فکر م-
 

 : زدمی و لبخنددیخند
 
 ! هامی بردیصبح زود با! م؟ی خبوابمیساعت ده شبه بر-
 

 بلندم ی موها رو ختت وـدمی تکون دادم و همراهش رفتم و اتاقم رو نشومن داد دراز کشیسر
 ... رو خودم بندازم خوامب بردیی پتونکهیرو کنار خودم مجع کردم و بدون ا

 
*** 

 
چشمام رو به زور باز کردم و بلند شدم ..  شدمداری صورمت بی تودی با نور خورشصبح

 ادی دفاع دیمثال امروز با... رفتمی کم کم مدیبا!  بود۷ اما ساعت ومدی خوامب میلیخ
 درشت سبزم رو به زور باز گذاشته ی پوف کرده بودن از خواب و چشمالپام! گرفتمیم

 به خودم نگاه کردم نهیصورمت رو شستم و تو آ!  هنوز خوابهی ماری انگاررونیبودم رفتم ب
 افت فشارم به راه دمیرتسیم... ـدتری سفشهیصورمت از هم...  مظلوم شده بودیلیچشمام خ

...  و موهام رو بستمرونیسرفه کنان رفتم ب!  بودنیی خدا فشارم پای شهیافتاده باشه هم
 خوشم ی چرا اما از ماردومنی کنم منآماده دادم خودم صبحونه رو حی زدم و ترجیلبخند
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 نفر هی به یلی خدی بهم فهمونده بود نباهی سای هیاما قض... هی خامن خوبکردمی حس مومدیم
 ی من به حددی شادومنیمن!  بودهی شم و بعد از بد شدنش باورم نشه که آدم بدکینزد

 نی باشه بهم توهی چهر اما نمیبی بزرگ منقدری مثل اون اتفاق رو ایزی چهیمغرورم که 
 رو زدم به یگوش!  هم دارمیی گوشهی افتـاد من ادمی رو دم گذاشتم یی چانکهیبعد ا... کرد

 می گوشهوی... ودواسم مهم نب! هیاومن از سا..  کالسیتا م۵۰.. هه! شارژ و روشنش کردم
 کردم رو دوباره خاموش می زدم و گوشی پوزخندهی اسم سادنیبا د! زنگ خورد هول کردم

 ... پر خطری بازهی ی رفتم توگهیمن د...  نداشته باشهی بهرت از من خربنیهم
 

 قاب عکس رو بغل هی دمید... ی اتاق خواب ماری رو خاموش کردم رفتم تومی گوشنکهی ابعد
 زدم یلبخند!  مظلومهیلی خکردمی سوخت حس می دخرت منیدمل واسه ا... دهیگرفته خواب
 زدم عکساش رو از کل ی کجکیلبخند! دمی کشرونی بغلش بی رو از تودیو عکس وح

 : و آروم تکونش دادمیبعد هم نشستم کنار مار.  جاهیخونه مجع کردم و فرستادم 
 
 !ی شو خامنداری بیمار! ؟یمار-
 

 :شد و گفت کم چشماش باز کم
 
 ! ساعت چنده؟ری صبح به خی وایا-
 
 !نای مترمی بردی صبحونه که بامی پاشو بر۸ کینزد... ریصبح توام به خ-
 

 قاب عکسا چشماش گشاد شد بلند شدم رفتم سمت دنی و بلند شد با دـدی کشقی عمینفس
 :و گفت! دمیپنجره پردها رو کش

 
 !؟ی رو چرا مجع کردـنایا-
 
 ی غرورت رو خرد کنیچرا دوست دار! نجا؟ی اادی بخوادی متی قبلیقا آی دقت کردچیه-

چرا »  مدت رو کنار تو باشمهی اگه جمبور باشم یحت«  گفت شبی دی دقت کردچیه! خامن؟
 از دست دادت رو ست،غرورینشون بده که اون برات مهم ن! ؟!ی که جمبوریتو نشون ند

 ؟ی نکنریی کرده تو چرا تغریی تغی سال عاشقهاگه اون بعد اون هم! برگردون
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 : باالدنی ابروهام پری تاهی مظلوم شده بود یلی خافشی فکر قی حرفم رفت تونی ابا
 
 .حق با توئه... بهش دقت نکرده بودم...  آرامشیگیراست م-
 

 : حمو نازک کردمی با لبخندی چشمپشت
 
 !یحاالم پاشو با انـــرژ! زمی حق با منه عزشهیهم-
 

همون !  رو آماده کردمزی و پا شد رفت دست و صورتش رو شست من هم م تکون دادیسر
 : فکر بودم ی توخورمیطور که صبحونه رو م

 
 !؟یمار-
 
 !جامن؟-
 
 بهم ستی کن الزم نلیباشگاهت رو تعط! باشه؟!  بدهادی جا نیتو فقط به من فن ها رو هم-
 سر جاش دی و نشوندن وحدی االن فکر پسرت نودیتو با!  اون با منی بدادی ی اندازریت

 !باشه؟! شهی منجای کاراته رو همیکایبازم تکن! یباش
 

 : کرد تو گلوش و با سرفه گفتری گییچا
 
  چقدر مهمه؟یدونیم! ؟ی کنکاری چیخوای مویراندازیپس ت-
 
 ! تو مهم ترههی االن زندگستی مهم نرمی گی مادی ی علویآقا... از-
 
 : باز شد و گفتششین

 
 !زمی عزیدر مهربون تو چقیوا-
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 کمی میحاالم پاش!  بره تو هوانی تر از اشی بتی به خاطر من زندگخوامی منـستمیمهربون ن-
 ! و نرمش و دفاعنی سر مترمی صبحونه هضم بشه برنیا

 
 ... به قدم زدنمی تکون داد و شروع کردیسر

 
!  زده بودمشیلی البته بگم خودمم خومدی کتک خوردم جومن داشت در می از مارنقدریا

 شیاز خوشحال...  خوشحالهیلی معلوم بود خی و ماری صندلی رومیجفتمون افتاد
 : کردمیزنگ در به صدا در اومد سرفه ا! خوشحال شدم

 
 !رمی خودم موفتهی االن بچت منیتو بش-
 

 : و حمکم زد پس کلمدیخند
 
 ... چند وقتهنی اـدی وحادی منادمی غصم داد ی کلشیکیهمون -
 

 : زدمشیکی حرفش رو ادامه بده و خنده کنان نکهی ای واسه
 
 ! گفنتییایشرم و ح! پررو-
 

 سخت بود و یلی روم خنای متردمی کشقی عمی نفسرونی بنی و رفتم از اتاق متردیخند
 رو به ـنی رامتـهی عسلیدر رو باز کردم و با چشما!  نشستمیشونی پی روی درشتیعرقا

 :رو شدم و گفت
 
 ! خوش اخالقبه به سالم خامن-
 

 : چپ نگاهش کردمچپ
 
 ! مزهی بیسالم آقا-
 

 : اومدی ماریصدا
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 !ه؟یک! آرامش؟-
 

 : زدی لبخندنیرامت
 
 ن؟یشماها خونه ا! یعیسالم خامن شف! ا؟-
 

 و دمیکشی مقی و نفس عمی صندلی و من مل دادم رورونی اومد و لبخند زنان اومد بیمار
 : گفتنیرامت

 
 ...ـنای خستش کردی حسابیعیخامن شف.. ـنیب خوش اخالقو بنیاوه ا-
 
 اون نیفقط زبون نداره که دستاشم ع! نشای نبینجوریبابا ا! اوه اون منو خسته کرده-

 ...کنهی خوب دفاع میلیخ!هیزبونش قو
 
 ! حله؟ندهیپس تا ماه آ-
 
 !زودتر-
 

 یسرفه ا! ده بادمی گهی نفر دکی رو یراندازی بگم که تـنی به رامتدیبا!  وقتش بوداالن
 :کردم

 
 !؟ی علویآقا-
 
 ! :زهی هم رفت واسش قهوه بریاومد نشست و مار!  هوادی ابروش پری تاهی

 
 ! شده؟یزیچ-
 
 ! بده؟ادمی گهی نفر دکی رو یراندازی تشهی منمی ببخواستمیم! اوهوم-
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 .!: گرد شدشی عسلیچشما
 
 ... کهیعیخامن شف! چرا؟-
 
 نی هست بی داستانهی باهاش فاز دارم اما میو خوبه و کل مهربونه یلی خی نداره ماریربط-

به خاطر ! رمی بگادی گهی دیکی رو از یراندازی تخوامی و من بهش گفتم که فقط میمن و مار
 ...هیمار

 
 پررنگ بود ی لبخندهی نی رامتی لبای رونی اومد و نشست و قهوه رو داد دست رامتیمار

 :گفت!! شدی می جدیلی اوقات خیخوبه االن خوبه،بعض
 
 ی داستان چنیحاال ا! ی هم نه مارانایمار! ـای شدیمی صمیعیخوب با خامن شف! خوبه-

 !هست؟
 

 :می همزمان گفتی و مارمن
 
 !هیشخص-
 
 یکار... دمی مادی یراندازیخودم بهت ت! خب بابا باشه!  باهم جوک شدکاشومنیچه ج! اوه-

 !ری بگادینداره فعال تو کاراته رو خوب 
 
 ! خونشه المصبیانگار تو! گرفتهادی خوب تا االن یلیخ-
 

 : زدم ی کجکیلبخند
 
 ! شماسی جون،به لطف کمکای ماریلطف دار-
 

 : گفتنیرامت! دمی کشقی عمی و نفسدیخند
 
 !اشکال داره به اسم صدات کنم؟... خوبه-
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 !شهیصد در صدا اشکال داره، روتون اضاف م-
 

 :دی خندی نگاهم کرد و ماری چپچپ
 
 !گهی دگهیراست م-
 
 !می همکارگهی دیول-
 
 ... دراز تر شهمتی نداره اما پات از گلرادیخب باشه ا-
 
  !ینشونیمامامن رو به عزام م-
 
 !دمی رو داتی اوقات خنگشرتی خب ب،امای هستی زرنگی بچه ادی خوشم منیآفر-
 

 : سمت محوم و داد زدمدمی بزنه که دوئرهی شد من و بگبلند
 
 ...جناب من برم محوم خدانگهدارزمحت نکش -
 
 !اگه دستم بهت نرسه-
 
 !شکنمشی واگرنه خودم مرسهیمن-
 

... رهی دوش آب گرم موندم تا عضلهام نگری محوم لباسام رو کندم و زی و رفتم تودیخند
 لیخوبه وسا!  خودم رو دور خودم گرفتمی کردم و حوله ی بار آخر آبکشیموهام رو برا

 اتاق نگه داشتم و ی خودم رو تودی وحی و با صداـدمیلباسام رو پوش. همراهم بودامیشخص
 ...:صداش مشخص بود

 
 ...ارتشی برو بایخودت ب... رونهی بدینو-
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 !ن؟یمونی مای نیریشما م... باشه-
 
 بدترش ی اون بچه بهرت شه تو دارخوامیمن م!  حرف نزنینجوری ادیجلو نو... رمیم-
 !؟یکنیم
 
به !  کنمکاری چدی بادومنی حمرتم،هر وقت بود خودم می آقاستی نجانی ایدیحاال که نو-

 کدوم کار غلطه فهممی و مدومنی حس مادرانست و خودم مهی نیا!  ندارهی ربطچیشما هم ه
 !کدوم کار درست

 
 رو مطمئن نی داره ای چه حال بدی مونده بودم االن ماردمی رو شندی وحی پوزخندیصدا
 : گفتدیوح! بودم

 
 ...ی کردریی تغنقدری مدت انی ای تونستمدویمن-
 
 : اومدی پوزخند ماری بار صدانیا

 
 !!!کننی مریی تغیلیآدما به مرور زمان خ-
 

 سر تا سر لبم و پر یلبخند!  گفتمی مستقری غگهی جور دهیحرف خودم رو !  اومدخوشم
 : اومدـدی غرش وحیکرد،صدا

 
 ! منتظرمرونیب-
 
 !:کردمی نگاه می لبام بود و به ماریلبخند رو! رونی بدمیر بسته شدن در اومد و پی صداو
 
 ..یـاری حرصشو در بدی باینجوریا! یحرف آخرت حرف نداشت مار-
 

 : و گفتدی خندیمار
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٨٨

 رمی مومدی تا نرونیمن برم ب... ـدهی رو پس مـاشیتقاص متوم اون بدرفتار! دمل خنک شد-
 ...ارمی رو بدینو
 
 ! جـــونیبرو مار-
 

 سرم گذاشتم ی رویشال...  مبـل و موهام رو بـسـتمینشستم رو...  و رفتدیخند
اما خودم راحت تر بودم با باز شدن در !  نداره و همش چند سالشهی سندی نودونستمیم

 ناز یلی خدا خیا..  لبخند زدمی نــاز تو بغل ماریلی پسر خهی دنیرفتم سمت در و با د
 خنده دی و نونییبه زور گذاشتش پا!  بغل کردنجایا ا بچه رو تی چه جوریمار! اوه... بود

 چشمانش حلقه زده ی اشک تویمار... دی بوسی رو می کرد و ماریکنان ورجه وورجه م
 مرد گهی بار پاشو کج بزاره و بره دهی که ی مردیول..  کمکش کنمتونستمیکاش م... بود

 باهام یلی خدی و نو مبلی رومی چرا واسه برگردوندنش تالش بشه؟هممون نشستستین
...  هم در فکر ناهار بودی مارکردمی می زدم و داشتم باهاش بازیلبخند... جور شده بود

ته ...  بودی مارهی حالت صورتش شبی ولی داشت و موهاش هم مشکی مشکی چشمادینو
...  پاهام خوابش بردی کرد که روی باهام درس خوند و بازنقدریا... زدی مـدیچهرش به وح

 روش انداختم و رفتم یی بالشت و پتوی مبل و سرش رو گذاشتم رویوندمش روخواب
 :آروم گفتم...  در حال درست کردن فسنجون بودی مارشهیسمت آشپزخونه پ

 
 ...خوابش برد-
 

 : و گفتمدی کشقی عمینفس
 
 برم دی برگرده من باتی قبلیاگه آقا... ـمی کنـنی هفته سخت مترهی نی ای تودیبا... یمار-
 نجای اـامی زنگ بزن بستی که نییفقط وقت ها...  ندارهتیخوب...  باشمنجای اشهیمن

 ...ـنیمتر
 
 ! آرامش جومن؟ی بریخوایکجا م... اما-
 
!  خودت باش خامنیبه فکر زندگ!  تو نگرون نباشرمی جا مهی بالخره یابونی بیابونیخ-
 !اد؟ی امروز شوورت منمیبب
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 غرور سرش رو باال یبا حالت! وهرت و خندش گرفت گفته بودم شی حلن خنده داربا

 :سـتادی وانهیگرفت و دست به س
 
 به قول خودت نـنشو به عزاش ـخوامیحاالم م! من طالق گرفـتم!ـه؟یشوهر کدوم خر-

 !بنـشومن
 

 : گرد شدی ماری کردم و چشمای از مدت ها تک خنده ابعد
 
 ! خنند آرامشگهید! ییوو-
 

 : خودمم گرد شدیچشما
 
 !؟ی چیبرا-
 
 ! رفـتیلی ویلیدمل ق !!! وفتهی لپات چال میرو-
 

 ی ناهارهیتند تند ... میـکردی درسـت مـمی رو داشتزی چپ نگاهش کردم و با خنده مچپ
 :ـدمی آروم کشی اازهی خورد مخدی هم غذاش رو با نویخوردم ومار

 
 هیه عزامون ننشونه  خبوامب با شوورت رو به رو نشم ننمون رو بکمی تو سالن رمیمن م-

 !وقت
 

 : کنان نگاهم کردخنده
 
 ! اگه ننتو به عزات بنشونهنشومنیننشو به عزاش م-
 

 برداشتم و دراز ی لبم و رفتم سمت سالن بالشتی نشست رویلبخند!  شد ننه ننههمش
 ...کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتـم... ـدمیکش
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*** 
 
 : مردونهیصدا هی..  شدزی گوشام تیی صدادنی شنبا
 
  تو؟شی آوردم پدوی بود چرا نوینطوریاگه ا!  مدت دست از کار بکـش؟هیمگه نگفتم -
 

 غضبناک یصدا...  هم شد و آروم رفتم سمت در تا صداها رو به وضوح بشنومی توامخام
 : بودی لبم نشوند شاگرد خوبی روی لبخندیمار

 
 به من درس ستی ناجیاحت! کنمی مکاری دارم چدومنیمن خودم م!  حمرتمی آقانیبب-

 کارو بکنم اما من نی ادی درس بدم چه وقت نباقمی به رفدی چه وقت بادومنیخودم م.یبد
 !نی بفهمنی ذره عقل تو سرتون باشه که اهیفکر کنم  ! ربمی خونه مننیدوستم رو از ا

 
م باز در رو آرو! کشمشیم!  رو زد؟ی ماردیچشمام گرد شد نکنه وح...  اومدیلی سیصدا

 نگاه به هی...  نگاه به منهی صورتش ی دستش روی به من بود و ماردیکردم پشت وح
 :دی غردی وحد،یوح

 
 !یسـتیمی من وای بارت باشه تو رونیآخر-
 

 هم ی برگشت سمت من امخاش توـدی در وحی کوره در رفتم و حمکم در رو بستم با صدااز
 :ـدمیبود من هم غر

 
 !یکنـی بلند مانای ماریدست رو بارت باشه ـنیتوام آخر-
 

 دنید.قدش از من بلند تر بود!  منی چشمای همش زل زد توی توی زد و با امخایپوزخند
 :گفت!  کردی متمی اذی ماریاشکا

 
 ! کن بچهیبرو با هم قد خودت باز!  مثال؟یکنی مکاریاگه دستم رو بلند کنم تو چ-
 

 : زدمیپوزخند
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 یبا من و مار!زهی چه رنیفلفل نب...  گفتمی کنیحاال بب! کنمیدستتو جلو چشمات خرد م-

 ! جامنی هفته اکی همش وفت،منیدر ن
 

 ! : سر دادیکیسرتی هی خنده
 
 من و زمن دخالت یبرو بچه تو دعواها...  خدایا! ی دست من رو بشکنیخوایتو م! تو-

 !نکن
 
 : زدی پوزخندی اشاره کردم و ماری ابرو به ماربا
 
 پسر دارم و جز پسرم و هی ادمهیمن فقط !  حمرتمی من زن شما باشم آقادای منادمیاما -

 !ـادی برو بزار باد بزیپس راتو بکش برو دوست عز!  رو ندارمی کسچیدوستم ه
 
 ی بد جور توـدی وحیامخا...  دادمهی تکواری به دنهی لبم دست به سی روی لبخند کجکبا

 پشتش رو دی خورده بود نبایلیفاع از من س به خاطر دیحاال که مار! هم گره خورده بود
 : زدی پوزخنددی کردم وحی میخال

 
 !ربمی با خودم مدمیاما نو... رمیم-
 
 و میستادی همزمان رو به روش وای که تو اتاق خواب بود من و ماریدی رفت سمت نوتا
 :می اما همزمان گفتمی ذهن هم رو خوندی چه جوردومنیمن
 
 !کنمی قلم پاتو خرد می قدم پاتو جلوتر بزارهی-
 

 : کردی غرشـدی زدم و وحیم،لبخندی بهم انداختی نگاهی و مارمن
 
 گم شو کنار منو بگو به خاطر بچم،بچمو کجا ایب! یری من و بگی جلویخوای که بی باشیک-

 !ی دوتا روانشیآوردم پ
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 : زدی پوزخندیمار
 
 روان پزشک نشون هیت رو به  خوددی که باییتو!  نه ما دوتاییاما جهت اطالع تو روان-

 ! من روی نه بچه یبد
 

 : رو گرفتمی حرف ماری رشته
 
! ؟یفهمیم! یی هم خوبه، مشکلش تویلی خمونه؛حالشی جام منی و همنجاستیاون بچه ا-

 وونهی که اون بچه رو هم دی روانهیچون تو ! یی نداره مشکلش تویاون بچه مشکل
 رو نابود قمی و رفقمی رفی بچه هی زندگذارمیمنمن ! برو اول خودت رو درمان کن! یکرد

 !یکن
 
 صورمت کنه حمکم تو هوا دستشو گرفتم زورم ازش کم ی روانه یلی سهی برداشت زی ختا

! ومـدی خونش در منیزدیکارد م!  هلش داد عقبی کردم و ماریری جلو گشیلیتر بود اما از س
 :دی غریمار

 
 ! خونت حاللهی آرامش بلند کنیدست رو-
 
 جفتتونو زمنی مننی خدا رو شکر کننیبر! ن؟یکنی مدی که من رو تهدنی هستیشما دوتا ک-

 !کشمی مننجایهم
 

 :می متسخر همزمان گفتی با حالتی و مارمن
 
 !؟ی باشیسگ ک-
 
 رشی دستگیاز لبخندم مار! نِی رامتدونستمی اومد جواب بده زنگ در به صدا در اومد، متا

 : کردغی جغی جی کار کنه الکیشد چ
 
 ! آشغال برو من و بچم رو تنها بزاریپسره ! یوملون کن عوض-
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 نی کف زموفتادی چشماش داشت مدیوح!  اما خندم رو قورت دادمرهی بود خندم بگکینزد
 : زدمغیمن ج! بس تعجب کرده بود

 
 ! کشتمتی بزنیدست به مار!  آشغالی کهیمرت! کمـــک-
 

 بزنه که در رهی رو بگی خواست ماردیوح!  شدیکی ـنی رامتیادای زنگ در و فریصدا
 زی خنیرامت!  تو دامی آقا خودت خودتو پرت کرددیخب وح!  شکسته شدنیتوسط رامت

! زنتشی داره منی ورزش کاره رامتیخوبه مار! زدتشی خورد می تا مـدیبرداشت سمت وح
 و نگه دی وحی قهی گرد ی با چشمانی رامتهوی اشت که حد ندمیدی خندنقدری ایمن و مار

 :داشت و گفت
 
 ! بودی که سرکارنینگ-
 

 : گفتی زدم و ماریپوزخند
 
 به جرم ای؟یکنی گم م،گورتوی مهدوی آقاـنی بود،ببادی آقا جا بنی حال انکهی ایواسه ! نه-

 ! کنم؟تیمزامحت شکا
 

 : جنات داد و داد زدنی رامتی خودش رو از دستادیوح
 
 !رمی منجایبا پسرم از ا-
 
 !ون پسره منم هسـتاما ا-
 
 طالقت ی کارمی بادتی!  دادگاه باخت؟ی توی کارمی ببادتی یخوایم! اما حضانتش با منه-

 !بازم بگم؟! بگم؟! داد؟
 

 : گفتمدیآروم رو به نو...  اشک غوطه ور شدی ماریتو چشما...  رو گاز گرفتملبم
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٩�

حاالم از ... گردونهی مبونه بعد بهت برش منجای ادی مدت نوهیبزار ... فقط خفه شو-
 ... برونجایا

 
 : هنوز تو شوک بودنیرامت...  رفتی حرفچی هی بـدیوح...  تشکر بودی نگاه مارتو
 
 ! همسرت بود؟نی ایعیخامن شف! نجا؟یچه خربه ا-
 

 : هم شد و گفتمی توامخام
 
 ... می برای بزمی عزیمار...ـستی حرفا ننیفعال وقـت ا-
 
 بودم متوم شد اون قدر تو اون هفته روز و شب و ی که با ماری اون هفـته ای متوم خوشبـا

 اومده بود نیرامت!  شدمیزی چی جانی جکیی بروسلکردمی که حس ممی کار کردیحرفه ا
 بوده و دوسش قمی رفشرتی بهی از ساکردمیحس م..  جدا شمیدنبامل و دوست نداشتم از مار

 شدیم... نی بود اما رامتانای مارنیم هم کرددای پی حس وابستگهی هش که بیتنها کس! دارم
 ی متیاما حد و حدودمون رو رعا... بودی برادرم دوستش داشتم مرد خوبنیگفت ع

 هم بدجور باهام دوست شده بود و بهم دی و حمکم بغلش کردم نودمی کشقی عمینفس. کردم
اومد و زد  رونی از بغلم بیمار!  روزهی که خاله بشم دمیدیتو خوامب من!  گفتیخاله م

 : شومنیرو
 
 اتتی بعد اجنام عملیدیقول م...  بود آرامشمی زندگی روزانی مدت بودنت بهرتنیا-

 !شم؟ی پیبرگرد
 
 مثل یتاحاال دوست... ی مارشهی دمل واست تنگ مشتی پمیایاگه زنده موندم معلومه که م-

 ... نداشتمی بهرت بگم اصال دوستایتو نداشتم 
 

...  شدمنشی به خودم اومدم و سوار ماشنی رامتیبا صدا... نگفت یزی بهم زد و چیلبخند
... دمی کشقی عمینفس... می باز و بسته کردم و از اوجنا دور شدی ماریچشمام رو برا

 : گفتـنیچشمام رو بستم و رامت
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 چند تا تست کاراته هم ازت هی! ی کار کنی اندازری تی حسـابدی چند روز رو بانیا-
 کی از انایبا خاطر مار..  آرامشی کارت رو کم کم شروع کندیبا.. ی شده باشآماده... رمیگیم

 آماده دی بوده اما بانی هفته شب و روزت مترهی نی تو ادومنی کرد و مریی هفته تغکیماه به 
 !یبش

 
 : به غبغب انداختم و لبم رو کج و لوچ کردمیباد

 
 ...هی رادمهر چـنی آدرهی واسه نابوداقی همه اشتی ادومنی منیول! دونـــمیم-
 
 !؟ی داراقیاشت-
 
 !ـدیشد-
 

 ....: ابروش رو پروند باالی تاهی و دیخند
 
 ... از اونا نبـاشیکیخواهشا تو ..  برنگشنتگهی داشنت و داقی اشتایلیخ-
 
 ! کنم؟دای آدم پست فطرت حس پهی به امیبابا آخه من خرم ب-
 
 ..یکنی مدای شک نکن پی باشنیاگه ظاهر ب-
 
 ...سـتمی که ننجاستیمهم ا-
 
 !ـای باقالی قاطی رفته بودی واگرنه تاحاال عاشقم شده بودیگی راست منمیا-
 

 : نگاهش کردمنهی اندر سفعاقل
 
 ! دارهمیچه اعتماد به نفس!!! تعداد نوشابه ها متوم شد-
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 ی ندادم نفسیتی باال انداختم و اهمیشونه ا.شدی ممی زود تسلیلیخ!  و کم آورددیخند
...  قرار برمیی چه جور آدمانی بنکهیا...  ته دمل هم آرامش بود هم اسرتسدمی کشقیعم

 : زهنم اومد و لبم رو گاز گرفتمی توی هم شد و سوالیامخام تو
 
 ! رادمهر؟نی اون آدری واسه ورود من به خونه هی بپرسم نقَشتون چشهیم-
 

 : نشست کنج لبشیلبخند
 
 ! تویری میکنیمدر خونش رو باز !  آسونیلیخ-
 
 : به دماغم دادمینیچ
 
 ! منونیریبگ!  خدایبامزه روده بر شدم وا! هه هه هه -
 

 : گفتی چپ نگاهم کرد و با چشم غره اچپ
 
 سوال ی سرهی ازت ادی منیبعد به شخصه خود آدر... یدی درخواست کار میریم-
 و نیسواال مهم ـمی که به مامورامون به کار گذاشته بودییطبق شنودها... پرسهیم

 !گمیحاال بعداً بهـت م! ی مجع کنـدیحواست رو با
 

 : تکون دادمیسر
 
 !ستمایبگما زدم خودت رو کشتم من متهم ن! ؟ی اندازری تنی مترمی برمیخوایاالن م-
 
 !ی من رو بکشیزنی منریروتو برم، نه خ-
 
 !یستی نی من بردنیرو-
 
 هفته از خونه هی انداختم رونیه ب بینگاه...  اخم سرم رو چرخوندم سمت پنجرهبا
 بود که ی کسانایمار...  خوب بودزی همه چانایاما بازم در کنار مار!  نرفته بودمرونیب
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 به حالت شی دوست داشتم زندگیلیخ... دهی درد کشیخودش کل..  بهش اعتماد کردشدیم
 تقاص دی بادیوح... ـادی کوتاه ندی وحی تذکر دادم که جلوبهش...  برگرده و شاد باشهیعاد

 و آهنگ دوست دارم بابک می مالیقیموس! دادی کرد پس ملی حتمانای که به مارییدردا
 بود اما یآهنگ قشنگ... رهی خوامب بگشدی رو پر کرده بود و باعث مـنیجهانبخش کل ماش

چشمام گرم شد و ...  ندادم و تو فازش نرفتمیتی اهمادی دوست نداشتم زوی کسچیچون ه
 ... فرو رفتمقی عمیبه خوابناخواسته 

 
*** 

 
 !پاشو! یدی ساعته خوابکی شو دخرت داریآرامش ب-
 

اما اگه خوامب ! شدمی مداری نفر بهی یخوامب سبک بود و زود با صدا...  به خودم دادمیتکون
!  روم بودیچشمام رو باز کردم و کاپشن! خوردمی خرس از جام تکون مننی عگرفتیم

 باال انداختم و یشونه ا!  بودنیری ششهیبرخالف هم.. لخ نبودعطرش ت! ن؟یکاپشن رامت
 : گفتشی عسلنگاه با نیبلند شدم و رامت

 
 !ی خرسه از پشت بستیماشاهللا دست هر چ-
 
!  رو ندارمیکی غرغر تو یحاالم حوصله !  طناب دم دستم نبود دستشو نبستمرینه خ-

 ...میبر
 

 می برگه رفتهی اداره و بعد گرفنت یفتم تو تأسف تکون داد و همراهش ری به نشونه یسر
 :و گفت

 
 !امی سالنه برو اوجنا االن مهی نجایته ا-
 

 قی عمی هست،نفسمیچه سالن! اوه...  رو باز کردمی تکون دادم و رفتم در قهوه ایسر
 دمی کشقی عمینفس! می برتکوننی رو قرار من و رامتنجای کس نبود انگار فعال اچی هدمیکش

 نی کردم و با اومدن رامتیپوف!  کوله بودنی کردم، متوم دار و ندارم همزونیآوو کومل رو 
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 نکی رو به گوشم زدم وعی رو داد دستم گوشی خمصوص و گوشنکی کردم و عیسرفه ا
 : دستاش و گفتی گرفت تونیاسلحه رو رامت! رو هم به چشمم زدم

 
 ! گرفنت اسلحه نگاه کنی وهیحاال به من و دستم و ش! خب-
 

 و ماشه دمی کشقی عمینفس! شی عسلی گنده رو زده بود به چشمانکی تکون دادم عیسر
 شیکم پ! تونستم؟ی منم میعنی ابروم رفت باال ی تاهی!  خورد وسط هدفقیـد،دقیرو کش

 و اسلحه رو داد دستم به کمک دمی کشقی عمینفس! ستمی رو بلد نی اقرار کنم کارومدیم
در ..  نگاه به اسلحههی...  نگاه به هدفهی و گرفتم زونیخودش و حرفاش دستم رو م

 ی افهی خوردم و چشمام رو آروم باز کردم قموینییلب پا!  کردمکی شلهی از ثانیکسر
 ی ذره باال تر از هدف اصلهی به هدف کردم ینگاه! شدی خنده دار میلی با تعجب خنیرامت
 ! :بود

 
 بار پشت سر نی انیبرو رو متر... د بار کارت حمشر بونیخوشم اومد واسه اول... نه-

 ! وقفهی کن بکیهم شل
 

 متوم شدن آروم اسلحه رامی دوتا سه تا چهار تا تا که تیکی کردم کی تکون دادم و شلیسر
خشاب رو در ...  بودیفقط دوتاشون باال تر از هدف اصل..  کردمی آوردم و نگاهنییرو پا

..  رو شروع کردمنامیشش اومد و دوباره متر از کارم خونیرامت....  کردمریآوردم و پر ت
 ی جاهی ی زرد رو تونکی و عی و گوشی اندازری خمصوص تی لباساـنیر ساعت متکیبعد 

 نی مبارزه با رامتهیقرار بود ...  سمت سالنمی رفتـنیخمصوص گذاشتم و همراه با رامت
کردم و با اومدن خودم رو گرم !  به خودم اعتماد داشتمی کافیداشته باشم به اندازه 

نه پر تعجب ... ـنی رامتی نگاه عسلی لبم بود ولی خونسردانه روی لبخندنیرامت
 می تلخ زندگیزای کرم به چیسع..  به خودم اعتماد داشته باشـمنقدری کرد ایفکر من...بود

 از خشم راحت میشدی پر میوقت!  بودی من و مارهی از خود ساختگکی تکنهی هیفکر کنم 
 اومد و چشمام جلو زی چشمم رو بستم متوم خاطرات نفرت انگـمی مبارزه کنمیتونستیم

 و هدف خودم قرار دادم و شروع به نی از خشم،رامتزدیبعد از گارد گرفنت دمل تاب تاب م
 زدمشی و مدادمی می جاخالنی ما دوتا بود همش از رامتی مشغول متاشای صاحلمیمبارزه کرد

 االنِ که باال کردمی و حس مزدی بدجور مشیی خدازدمی و ممخوردی کتک مهی یاما هر از گاه
 صاحل الزمان ای!  اومد به مبارزهمی وسط بود که صاحلنیهم!  اما خودم رو نباختمارمیب
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 داشتم جون سامل به در ی سعکردمیبا جفتشون همزمان مبارزه م!  نفر؟کیچند نفر به 
 بود که ی چشم حواسم به صاحلی از گوشه  لبخند زدم وانای ماردنی با دقهیبعد ده دق! بربم

!  خوردمیکی زدم یکی...  گارد گرفتم و از خودم دفاع کردمسمتش سمت و ومدیداشت م
 آلب ارسالن ی سمت من لشکر کشخوانی مناینه انگار ا!  هم بهشون اضافه شدی مارهوی

 حلظه کیه  واقعا خسته شده بودم اما اگگهی دکردمیبا همشون مبارزه م!!! راه بندازن
  !گرفنتی جومن رو مومدمیکوتاه م

 
 عجب ـزدمی دستام روگذاشتم رو زانومو خم شدم و نفس نفس مـنی ساعت مترمی نبعد

 : نفس نفس زنان گفتیصاحل!  اعتماد به نفسمنی به خودم و اولی ایول ! نای انی کاریرزم
 
 !؟ی شدیرفه ا حنقدری هفته اهی نیچطور تو ا!  بودیکارت حرف نداشت دخرت عال-
 

 : گفتزدی آروم شدن طپش قلبش قدم می زد و همون جور که برای لبخندانایمار
 
 !دهی جواب مینجوری از حد اشی بیتالشا-
 

 دنی اومده بود؟ امخام پری چیچرا ناراحته؟ اصال واسه ...  کردم ته صداش با بغضهحس
 : هم و رفتم سمتش حلنم آروم بودیتو
 
 ! شد؟ی چدینو-
 
 ... گذاشتم برهدیفقط به خاطر نو!  بگردونت رونیاومد و بردتش ب دیوح-
 

 : گرد شدچشمام
 
 ! برن؟یچرا گذاشت! ؟ی رو با خودش بربه چدیاگه نو-
 
 ... بهم وابسته شده که نتونه راحت بچم رو ازم جدا کنهدی نویاون قدر... رهیمن-
 

 :گفت ـنی نگفتم و رامتیزیچ...  چش شدهدمینپرس!  تکون دادم یسر
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... گمی و نقشها رو بهت ممیکنی منی رو هم مترگهی دی هفته کی... ی کم کم آماده اگهید-
 !ی کم کم آماده شدیبا
 

 : با لبخند گفتـنی تکون دادم و رامتیسر
 
 !م؟؟ی خبوری بستنهی می برـنیحاضر-
 

 : گفتی ماری خودم ولیخی قالب ی تورفتم
 
 !ن مهمون م؛همهییهوی هوس کردم میآره بر-
 
آرامش خامن برو لباسامت عوض کن !  دادم پس مهمون خودمشنهادینه مهمون خودم خودم پ-
 ! از عرقمیسی هممون خمیری دوش بگهی

 
 نی ادمی گرفتم و لباسام رو پوشی اتاق خمصوص خودم دوشی تکون دادم و رفتم تویسر

 بود اما یمیقد!  دوستش داشتمیلی که خدمی پالتوم همون کاپشنم رو پوشیبار به جا
!  شدم چشمام سرخ سرخ بودرهی به خودم خنهی آی و تودمی کشقی عمینفس... خوشگـل

 هی...  هم آماده بودنانای و مارنی آماده شدم و رامتالبه هر ح! دومنیمن... ی از خستگدیشا
...  مرموزانس امایلیخ!  حرص نده؟ینجوری رو ادی وحیچرا مار!  سرمی افتاد تویفکر

 : و در گوشش گفتمنی رامتنی نشستم پشت ماشی نشست کنج لبم و با ماریلبخند! خوبه
 
 !؟ی بدـدی به وحی درست حسابی گوش مالهی ی اهیپا-
 
 ..گهی دستیمهم ن-
 
 !ا چرا؟؟-
 
 ...: فکری رفت توکمی
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 ..مینه بگو بگو پا-
 

 : و در گوشش گفتمدمیخند
 
 کن یسع!  معشوق باهات باشههین  به عنوای چنـد مدتـهی که خوامی مـنی از رامتـنیبب-

 شرتیاگه آره که ب!  نهای داره ی هنوز بهت حسینی ببی باهاش حرف بزنـدیجلو وح
 تر حرصش شیب! ای وقت با دوتا ماچ بوسه خر نشهیاگه واقعا بهت حس داره ! حرصش بده

 که ادی کارارو بکن حساب کاردستش بنی ایفقط واسه تالف!  قبولش نکنگهیبده اصن د
 ...ی چیعنی سرد بودن یفهمه مزه ب

 
 : کنج لبش نشستیلبخند...  تکون دادیسر

 
 ! با تونیپس رامت-
 
 !کنهی قبول مگمینرتس چشم بسته م-
 

.. دمی کشقی عمینفس!  کنمی کارهی واسش تونستمی تکون داد و خوشحال بودم که میسر
 : بهمون نگاه انداختنهی از آنیرامت

 
 !شناسمی و قبل تر تورو مشرتیمن که ب! جونتا ی با ماری شدیمی صمیلیخ-
 

 : همی تودمی رو کشامخام
 
 !گمی منیچی هیه! حد خودت رو نگه دارا-
 
 : باز تر شدششین

 
 !ی باشی طورنی جلو اون رادمهرم همکنمیدارم امتحانت م-
 
 ! جنابمی طورنی همشهیمن هم-
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 بعد و اتفاقات بعد ی هفته  همش به فکردمی کشقی عمینفس!  زدی هم لبخندی و ماردیخند

 حداقل اونقدر آدم باشه که من جمبور نشم هر ـنیخدا کنه اون پسره آدر... اون بودم
دمل !  ثابت شهشونی مدرک مجع کنم تا خالفکاردیمن با! واسه جنات خودم بکنمیکار

 نسبت به متوم..  بودیپسر خوب... رهی تا انتقامش رو بگنم هم کمک کنی به رامتخواستیم
 ترمز و با ی که زد رودمی کشقی عمینفس...  بهرت بودنی رامتدمی که تو عمرم دییپسرا

 رو گرفتم و با هم یدست مار... می شدادهی کمرنگ زدم و پی لبخندی فروشی بستندنید
 : گفتـنی و رامتـمینشست! ی فروشی بستنی توـمیرفت

 
 ! ؟نیخوری می حمرتم چیخب خامنا-
 
 ...ـستی مهم ننی هم بهم ندادیاصن بستن کنهی منیمن برام فرق-
 

 : کردزی چشماش رو رنیرامت
 
 !؟ییخجالت-
 
 ! درصدهیفکر کن ! مـــن؟-
 

 : و گفتدیخند
 
 !؟ی دوست دارینه حاال بگو چ!خب-
 
 ... فرق ندارهگمیم-
 
 ! قهوه با شکالت تلخ خوبه؟یبستن! گهی امشب رو بگو دهیحاال -
 
 !آره آره خوبه-
 

 :خند گفت هم با لبیمار
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 !خوامیمنم همون رو م-
 

 ... : ناراحتهی مارکردمیحس م!  تکون داد و سفارشات رو گفتی سرنیرامت
 
 !؟یکنی ازم پنهون می رو داریزیچ! انا؟یمار-
 

اومن از ...  کنهشی خمفتونستیمن!  دلشهی توی چهی دونستمیاز اولشم م...  کردسکوت
 :لبام رو خوردم! من

 
 ...حرف بزن! ده؟ شیزیچ... انایمار-
 

 :زدی آشکار حرف میبا بغض... حلقه زدشی قهوه اهی وحشی چشمای تواشک
 
 ... قصد ازدواج دارهدی وحدمیفهم-
 

لبم !  و بعد قبول کردرهی رو بگدیپس بگو چرا واسش مهم نبود حال وح!  گرد شدچشمام
 :رو گاز گرفتم و صورتش رو چرخوندم سمت خودم

 
 فراموش یاگه اون تو رو بعد اون همه عاشق... ی خودت رو ببازدیاتو نب... انای مارنیبب-

...  مدت نشونش بدهنی ای توایب! ؟یکنیچرا خودت رو پا سوزش م! ؟یکرده تو چرا نتونـ
 دیبا! دیبا... گمی برگرده بهش منی االن که رامتی اومدرونینشونش بده که توام از فکرش ب

 !یرت رو برگردونهم که پس... ی کنفراموش رو یاون لعنت
 

 : زدیپوزخند
 
 ایاون روانپزشک باز... خوادی منگهی پسرش رو هم دیحت... مونهی من مشی پگهی ددینو-

 ... فراش کرده دی با من آشنا کنه جتدی رو با زندگدی بود که کم کم نونیهم فقط واسه ا
 

 : تلخ زدمیلبخند
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 کی تو رو نداشته تو االن نزداقتیلاون ...  منونیبب!  بهرتهیلی که خینجوریا! چه بهرت-

 یاگه دوستش دار! گذره؟ی ازت میبگذر ازش،اون چه طور! یهفت ساله که ازش دل کند
 ... بدهانتی حمبت رو به پسرت بده به اطرافنیا!  اسرافه حمبتهنیا

 
همزمان ...  تکون دادیلبش رو گاز گرفت و سر.!  داشتری روش تاثیلی حرفام خانگار
 : و گفتممیآروم مشغول خوردن بود...  ها تو دستش بود ی و نشسـت بستن اومدنیرامت

 
 !پسره؟-
 
 ! دخرته؟هیچ-
 
 ! آسونهیلی جز خانوادم دارم که خگهی درخواست دهیازت ... من-
 
 : باالدی ابروش پری تاهی

 
 ...! دخرتهشنومیم-
 
 !؟یر مایهمسر قبل! ادته؟یاون پسره ! ؟ی شرکت کنیاتی عملهی یتو... شهیم-
 
 !خب-
 
 منه چون ی نقشه نی انی؟ بب!ی رو دوست داری که ماری کنی مدت جلوش نقش بازهی-

 ... ندارهیتی اهمانای واسه مارگهی بفهمه که دمیخوایم...  زجر بکشهیدوست ندارم مار
 

سرش رو تکون داد ... انای نگاه به مارهی...  نگاه به من کردهی لبش رو گاز گرفت و ـنیرامت
 : زدم ی کجکی دونستم و لبخندقیو ال

 
 !ممنون-
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 : گفتانای نگاهم کرد و مارشی زد و با نگاه عسلیلبخند
 
 .. مزاحم کاراتون شم اما خواستمیمن-
 

 : حرفش رو قطع کردنیرامت
 
 ...ـسـتیمهم ن! نه-
 

 دی رو از حبث نوی مارکردمی می سعمی رو خوردامونی بستنی با لبخند و خوشحالهممون
 ...منحرف کنم

 
 خودم رو به خودت ایخدا...  خدا رو در نظر گرفتمادی ذهنم یتو!  اسرتس داشتمیلیخ
 درست شده سمونی پلی بچهای به طراحی مشکی مانتوهیلبام رو گاز گرفتم ... سپارمیم

 اون هم دمی کشقی عمینفس...  سرم کرده بودمیمقنعه و هد بند... بود نه گشاد بود نه تنگ
دهلره و » !! توکل به خداشمیمن موفق م« خودم تکرار کردم ادام بم! بار پشت سر هم۴

 جانیاز شدت ه!  رد کیدمل درد م.  رو که دور گردمن بودی گردنفیترس رو کنار گذاشتم ک
 و با دمی کشیسرک..  خونه باز بودی کرده بودن و در بزرگ و آهنیکف دستام عرق سرد

 هست که ی کاروی نیمگه ا! ینگهبانلباس  بود با رمردی پهی!  هوادمی مرد پرهی یصدا
 : خاص گفتمی کردم و با حلنیپوف! نگهبامن داره؟

 
 ! برم تو؟تومنیم...  کار اومده بودمیبرا.. ـدیببخش-
 
 !ـن؟ی کار داریبا ک...  هماهنگ کنمدیبزار-
 
 : باال انداختم و خونسرد گفتمیشونه ا!  بدمی سوتدی فکر کردم نباکمی

 
 تومنی منمیمنم اومدم بب...  خدمتکار دارنهی به ازی ننجایاز دوستامن گفنت ا یکی! دومنیمن-

 .. ندارمنجای با اییآشنا...  نهایمشغول به کار شم 
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 که ی گرگی سگ وحشهی در رو کامل باز کرد و ی تکون داد و بعد از هماهنگیسر
 کرد ی مکمی تتمرفی و اما اگه جلو مدمی کرد نرتسی بود رو به من پارس مدی سفیخاکسرت

 : خونسرد گفتمی ترسچیبدون ه
 
 ! تا من رو قورت نده؟نی سگو کنار بربنی اشهیم-
 

 یاوه خدا!  سرم رو برگردوندمدمی کشقی عمینفس... دی تکون داد و قالدش رو کشیسر
 و زی ری از ن هانیکل زم! بهشتههی که شبنجایا!  اومدم؟ینکنه من اشتباه! بزرگ
 که خمتص به زمستان بود یی کاج و گل هایمت چپ پر بود از درختا رنگ بود و سیفسفر

 سبز ی رنگ که روشون خزه های مشکیی و سنگ هاودسمت چپ هم آبشار ب! پر کرده بود
رو ...  بودی جمسمه نقره اهی آبشار ی به وجود اومده بود وجود داشت و تویو خوشگل

االن !  انداختم تا تابلو نباشمنیی رو پاسرم!  دروغ نگفتمدمی قصر دهیاگه بگم .. به روم هم
 ی پله نیاول...  بودمدهی ندرو یزی چنی تو خوامب هم همچییاما خدا! دهی بددی ندگنیم

 و دی سفزی متی و از مرمرهاشدی مکی بود و کم کم به سمت باال کوچنیخونه بزرگ تر
 ی صورتی بود با گل هاچکیدو طرف هم ستون داشت و دور ستون پ...  بودیخاکسرت

به ... وارد شدم...  کار شده بود روش باز بودشهی بزرگ که با شیلی و خیدر چوب! پررنگ
 یاما ذوق...  ندارمیتوش شک!  قصرهنجایا...  خوامبیشک نداشتم تو... کردمی نگاه مطرافما

 ی قدم هایبا صدا... واسم مهم هم نبود... دوختمی اون چشم مننویاصال به مال ا... نداشتم
 : مسن بودبای بود جلو اومد تقردهی پوشی که لباس فرم خدمتکاری خامنمن

 
 ... تا آقا آماده شـنـدیسالم صرب کن-
 
 ...مومنیچشم منتظر م... سالم-
 

 پا اون نی انقدریا!  حلظه به چشمام نگاه کرد و انگار من فقط آدم حسابش کرده بودمچند
 هیکه دور ... ی مانند مشکیلطنت خممل و سی مبل هایپا کردم خسته شدم،نشستم رو

 :همون خامن گفت...  بودـزیم
 
 ...شنی می اگه بفهمن حتما عصبنی شما حق نشسنت ندارانیتا آقا ن-
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 : ابروم رو پروندم باالی تاهی
 
...  کهستیپاپ اعظم ن!  طغرل؟دمیشا!  نه ملکشاه؟ای!  شما آلب ارسالنه؟ی آقانیمگه ا-

 !ادی تا بنمیشی پس مرهیگی من پام درد مبلکه تا فردا صبح آماده نشد
 

 :آروم گفت!  تعجب کردمی زبون درازاز
 
 ... برات دردسر بشهخوامیفقط من-
 
 !شهیدردسر من! نرتس -
 

 یپوف! خواد؟ی می خدمتکار واسه چگهید. نجاستی خدمتکار ای و کلدی کشقی عمینفس
 بعد چهار قدم پله شدمید ماز در که وار.. کردم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم

 بود و بعد پلها دوتا ستون دی سفی سنگ مرمریکی کف پوش سرامنیی پاومدی مخوردیم
 باال و کامال مشخص بود اتاق خواب ها رفتی مخوردیمبه سمت چپ پله !  اجلثه بودمیعظ

  بودی خاکسرتی با پردهاکسرهی ی ته تهش پنجره هاـمی به سمت مستقیول! باال قرار دارن
 دوتا ستون بود و همون جور ییرایسمت چپ پذ...  شده بودزونی آودی از سفیو لوسرت

سمت راست بعد از ! متیق گرون التی خونه پر بود از وسایادامه داشت و گوشه گوشه 
 ی خونه بود واسه هی ی بزرگ که اندازه ی به آشپزخونه اخوردیورود به خونه م

 اتاق خمصوص هی بود و ی درگاه گنبدهیستم همون جا که نشسته بودم سمت را! خودش
 ییبای زی نفره بود و پردها۳۰ فکر کنم ی ناهار خورزی مهی ناهار، چون ای سرو شام یبرا

 خونه از کاغذ ی هاوارید... دمی عمرم دی بود که تویی جانی ترکیتومن بگم شیم.. داشت
 ی کف های و با صدادمی کشقی عمینفس...  پر بود ی و خاکسرتدی سفی مشکی هایوارید
 دنیبرگشتم و با د!  رادمهر هستنیمطمئنم که آدر..  لبم رو گاز گرفتم حدسم درستهیکی
 مخار ی متوسط چشماینی متوسط بکلیه..  شدمبلند ی به عسللی مای پسر چشم قهوه اهی

 نی خدا ایا! شن؟ی بعد دخرتا عاشقش مخورهی منی که به درد کفاشنیا... ی قهوه ایموها
!  خودم رو گرفتمیاما جلو» !  رادمهر؟یآقا«  بدم بگمی بود سوتکینزد! ه؟یختی رنیاچرا 

 : اومد و گفتلکسیر یلی نبود خشیشونی پی روی باال و امخدی ابروش پری تاهی
 
 !ن؟یدرخواست کار داشت... شما-
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 ...بله خودم هسـتم-
 
 !اسمتون؟-
 
 ... هسـتمیآرامش سپهر... یسپهر-
 
 !؟یت ملشناسنامه و کار-
 
 ... نهای آوردم نمی ببدیصرب کن... امـــم-
 

 هم ی آش دهن سوزـنی همچنی آدرـنیا!  بودیواسه رد گم کن. آوردمدونستمی که مخودم
 نی اشدی باال انداختم و باورم منیشونه ا!  نداد که؟ریچرا به نشستنم اصال گ... ستین

 : بهشون انداختقی دقیگاهن... مدارکم رو بهش دادم!... کثافط خوده ناکسش باشه
 
 و شخصا باهاتون صحبت انیاالن م...  دارنیکار مهم...  رادمهر آماده شنی آقانیصرب کن-
 ...کننیم
 

!  رادمهرِیریکبی انی بابا من و بگو فکر کردم ایا! ست؟ی نـنی آدرنی ایعنی!  گرد شدچشمام
 :گفت...  و تعجبم رو فرو کش کردم و نشستم دمی کشقی عمینفس

 
 ...ـادی رادمهر خوششون منیآقا-
 

 : رو قطع کردمحرفش
 
 !کنهی من پام درد مستی االن بهم تذکر دادن اما مهم ننی همدومنیبله م-
 
 که مینیبه هر حال من هم.  تعجب کردمی از گستاخدیشا.  باالدی ابروش پری تاهی

 ی نگاهدمیکش ی مقی عمی دستم نفس هایسرم رو گرفتم تو.  کنج لبم بودیپوزخند.هستم
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 حواسم رو دیبا! اوه! ی خمفنیبه دور تا دور انداختم دوباره تا چشمم خورد به دورب
 : داد زدمبای گذشت و تقرقهیده دق!  مجع کنمشرتیب

 
 !عالفمون کرده؟!  آقا آقاتون کجاست؟نیا-
 
 : به عقب برگشتم ی مردونه و مب و پر حتکمی صدابا
 
 !نجامیمن ا-
 

 ابروم ی تاهی!  نرتس باشمشهی همنی داشتم دمل رو آروم کنم و عیسع!  سر جام بلند شدماز
 :رو پروندم باال و با متسخر گفتم

 
 !چه عجب-
 

 کت شی پر کالغی مشکی کردم تا موهازشی آنالشی مشکیاز کفشا...  دهنم رو قورت دادمآب
 یلیخ کلشیه. ی مشکی و کراواتدی سفی مردونه راهنی بود با پدهی پوشیو شلوار مشک

نگاهم رفت سمت صورتش که !  عضله داره؟نقدری چرا انی ای امام علای! ترسناک بود
... زینه درشت نه ر... چشماش خاص بود... چشماش! ال صاف و سر باینیب. دی سفیپوست

...  برجسته و پررنگیی روشن لبای خاکسرتی جفت چشماهی...  روشنیخاکسرت
 دمیاز فکر پر! شهی من عسل هم خورده منکیبا  که یی با امخای خوشحالت مشکییابروها

 بی جی هم همون طور که دستش توی تودمی و به خودم اومدم و امخام رو کشرونیب
 :شلوارش بود اومد سمتمو گفت

 
 ! واسه نشسنت داده باشمیفکر نکنم اجازه ا-
 
 ...: روشنشی خاکسرتی باال و زل زدم تو چشمادی ابروم پری تاهی

 
 !نم ازتون اجازه خواسته باشممن هم فکر نک-
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 نی که رامتیکس... گهی دنی آدرنیا.. نیا!  هم شد صداش پر از خشونتی توشرتی بامخاش
 از من بلند تر بود یلی خیلیلبم رو گاز گرفتم و قدش خ ... ی عوضهی... به خونش تشنست

 رو هم  مبل تک نفره و دستشینشست رو! نمشی تا ببرمیو جمبور بودم سرم رو باال بگ
 : پر حتکم گفتیی که با صدانمی بشم دستش گذاشت و خواستیرو

 
 ! نشسنت ندادمیمن اجازه -
 

 ی و عطردمی کشقی عمینفس! ستادمی جلو روش وانهی لبم بود و دست به سی رویپوزخند
 ی خودم زماننیدرست ع...  سرد داشتیخشک و حلن. تلخ و سرد مشامم رو پر کرده بود

 : گفتیبا حلن سرد!  سبز شه پسر جلو رومهیکه 
 
 !شنومیم... خب-
 
 !اومدم واسه کار خب... فکر کنم بهتون گفته باشن... خب به مجالتون-
 

از ...  به باالنییاز پا... نییاز باال به پا..  پر خشمش رو از سر تا پا روم گردوندنگاه
 : کردمینگاهاش کالفه شدم و پوف

 
 .درخواست کار دادم! ستمای ننگیمدل-
 

 ... :پر از سرما..  بودیخیچشماش ..  چشمام ثابت موندی رونگاهش
 
 ...ـنیبش-
 

 شهی من عسل منهی که با نویا! شه؟ی منی عاشق ای خدا کدوم خریا...  رو به روشنشستم
 :گفت! خورد

 
 ! زود،یشناسنامه ، کارت مل-
 
 : باالدی ابروم پری تاهی
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 ! جلو روتونه فکر کنمزی میرو-
 

 ! : کنم؟کاری شدم، خب چمونیاهم کرد که کال پش نگی چپچپ
 
 ! نه منی برش دارم،تو درخواست کار داردیمن نبا-
 

 دیمالی رو آروم با انگشت شصت و اشارش مقهاشی شقدمی رو از حرص بهم سابدندونام
 : رو برداشتم و گرفتم رو به روشیشناسنامه و کارت مل

 
 !بفرما-
 

 : شدمهی قمهی گوشم قی زد که پرده ی چنان داد! شدهی از حلنم بدجور عصبدمیفهم
 
 !ی هستی کی و رو به رویی االن کجایفهمی مننکهیمثل ا-
 

 اما دادمی همون آرامش قبل بود صد در صد با دعوا و جدل جوابش رو منی عتمی موقعاگه
 :خونسرد گفتم

 
 !دومنینه راستش من-
 

 ینگاه... نگاهشون کنه نشستم نکهی و قبل ادی و شناسنامه رو از دستم کشی ملکارت
 : گفتتیبهشون انداخت و با جد

 
 ! کرده؟ی من رو بهت معرفیک! خب-
 

 بود خندم کی فکرم نزدنیاز ا!  از سواالت شب قبل از ورود به قربنمی ادمی رو گزلبم
 : متام گفتمی و با خونسرددمیلبم رو گز! رهیبگ
 
 ... کردی رو معرفی جناب عالگشتمی بود دنبال کار می مدتهی..  از دوستامیکی-
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 : هم شدی توشرتی بامخاش

 
 !شناخت؟یاون وقت دوستت من رو از کجا م-
 
 ... هســت که به سفر رفتـهی هفته اکی... ـستی ننجایاالن هم ا! من از کجا بدومن؟-
 
 ابروش ی تاهی.  حساب شده بودومدی از دهنم در می گفتم،هر چی رو واسه حمکم کارنیا

 .. : و خشکی جد باالدیپر
 
 !نمیزنگ بزن بهش بب-
 

 : دادم به پشت مبلهی زدم و تکی لبخندخونسردانه
 
 !شرمنده ُکد جهنم و بهشت رو ندارم-
 

 : لبم نقش بست گفتی روی کجکیلبخند.  کالفه شده بود مشخص بودامی زبون درازاز
 
 !اری سگ منم باال نی آدم حرف بزن اون رونیع-
 
 ... سفر کرده بر اثر تصادفایتون روشن به اون دن هفته چشم مجالکیخب -
 
 !پس امروز هفتمشه نه؟-
 
 ی لبخندرونی بکشهی درزش می مو رو از الهی گمی میهر چ! نه؟ی بزی چقدر رنی خدا ایا

 :زدم
 
خب فکر کنم ..  برمتومنی هم منلی دلنی رفنت به همنجای متاسفانه خانوادش از ایآره ول-
 !ی سر موضوع اصلمیرب!  باشه نه؟ی شخصشیبق
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 : زد و گفتیپوزخند
 
 !؟یگشتی شد دنبال کار میچ! خب-
 

 ! : کم بودنمیهم
 
 ! امرار معاشلی به دلگهی ممیعقل سل-
 
 کی ی جاده هینه که ...  که راه برگشت داشته باشهی کار کنیی جاگهی تر ممیاما عقل سل-

 !طرفه باشه
 
 : چپی علیبه کوچه  ابروم رو دادم باال و خودم رو زدم ی تاهی

 
 !منظور؟-
 
 !شهی مشخص می استعفا بدای ی فرار کننجایهر وقت به سرت زد که از ا-
 

 و ی عوضنی چرا اما اگه ادومنیمن... ادی کردم ازش بدم میحس م...  دمل زدمی تویپوزخند
کت و شلوارش ..  زنده مبوننایلی خدیشا...  معتاد نشنایلی خدی نباشن شای عوضنیامثال ا

 زی میشناسنامه ها رو رو...  داشـتی گنده ای بس که عضلهاشدی تنش پاره میداشت تو
 :پرت کرد

 
 ! کار؟یسابقه -
 
 ..کردمی کار می عطر فروشهی یفقط تو! ندارم-
 
 !اسم اوجنا؟-
 
 ..فانوس شب-
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مطمئن بودم موضوع پارسا رو وسط ... ـدی کشقی عمینفس!  هوادنی ابروهاش پری تادوتا
 !:کشهیم
 
 !ست؟یاسم رئ-
 
 !یمیپارسـا کر-
 
 ! بود؟نتونی بمی اگهی دیرابطه .. جز کار-
 

 : هم که سرم درد گرفتی تودمی کشی رو طورامخام
 
 !نیکنی منی توهنی دارگهید!  جناب؟ی چیعنی-
 
 !پرسمی که دوست داشته باشم میمن هر سوال!  من باال نربیصدات رو برا-
 

 : نزدمیحرفچپ چپ نگاهش کردم و !  خرمغرور
 
 !جواب سوامل رو نگرفتم-
 
 ...دومنی منشونی هم از ایزی ساده چسی کارمند و رئهی در حد ریخ-
 
 !اخراجت کرد؟-
 
 !نه-
 
 !: کار راست گفتنه واسه جلب اعتمادشهنی بهرتدونستمیم
 
 !پس؟-
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 یمنم از اون روز در به در دنبال کارم تا هفته ...  شدـری دستگی به چه جرمدومنیمن-
 ..شیپ

 
 ؟یچرا االن اومد...  رو دادشنهادی پنی بهت اشی پیدوست تو هفته -
 
 تا از من دیپرسی سوال می جورهی! شعوروی بی خفش کنم پسره خواستیدمل م!  خدایا

 !:رهی بگیسوت
 
 ... کنمدای سر زدم تا کار پگهی دیچون باز هم به جاها-
 
 !؟یباشه پس فقط دنبال کار هست-
 
 !با اجازتون-
 
 ؟!ی کندای کار انتقال پی براگهی نفر دکی ی به خونه ی نداریپس مشکل-
 

آروم باش آرامش !  دمل بزارم؟ی رو کجانی انی امام حسای زد خی نوک پاهام تا کف سرم از
 سبز رنگم نگاه ی یزل زده بود تو چشما! کنهیداره امتحانت م!  باش بچهلکسیآروم ر

 : و گفتمدمی کشقی عمینفس!  پر بود از غرورشیخاکسرت
 
 !اگه خوب باشه آره چرا که نه؟...  دارهیبستگ-
 
 پاشو یدست مردونش رو گذاشت رو!  موفق شدمنکهینه مثل ا....  هوادی ابروش پری تاهی

 :گفت
 
 !ی کنکاری بهت بگه که چگمیبه بانو م! فقط... یاستخدام-
 
 رو نکهی از اکردمی مفی ک!شهی می داره عصبدمی بلند شد و من همچنان نشسته بودم فهمو

 شد و سرم رو گرفتم باال کی موندم با دو قدم بهم نزدنهیخمش باشم بلند شدم و دست به س
 به اون دخرتا حق بدم عاشقش تومنی مرمیاگه اخالقش رو فاکتور بگ... نمشیتا بتومن بب
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! اره؟ دی ادهی اخالق چه فای بهیاما خوشگل...  هم خوشگل بودیلیخ.. خوشگل بود.. شن
 اما حمکم ی چه طوردمینفهم!  پستهوونی حهی.. ـستی آدم نوونی حنیا... از همه مهم تر

 یزی نکنه چدیباری از چشماش خشم منیی دستش و سرش رو گرفت پایچومن رو گرفت تو
 :دی غرده؟یفهم

 
بار دوم ازت !  گفتم بار اولته ازت گذشتمی کردی بار رو هر چقدر گستاخهی نیا-

 یزبون دراز... یاز طرف!  همون دوستتشی پی برفرستمتی شک نکن که منمی ببیگستاخ
 تو دهنت خردشون فهی در اومده حیریاون دندونات تازه از حالت ش.. نکن واسه من

از من !  کنه واگرنه عواقب خاص خودش رو دارهنی حق نداره به من توهی کچیه! کنم
 ...ی به بانو بزنزی تند و تی حرفانی از انمینب..  رو هم اضافه کنمنیا... گفنت بود

 
 بودم و داشتم از کوره در دهی هم کشیامخام رو تو! گره خوردشی تو نگاه خاکسرتنگاهم

 : گوشام از داد آخرش درد گرفترفتمیم
 
 ! فهم شــــد؟ریش-
 

 : و گفتمدمی کشقی عمینفس
 
دست !  هشدارههی نیا! رهی بزار بگم،من حرف زور تو کتم منی شد ولمی تفهستمینفهم ن-
 ! من برداری چونه نی مبارکت رو هم از اریغ
 

 هی کلنجار رفتم با خودم و ی بود کلادی چومن زی از سرم فاصله گرفت اما فشارش روسرش
 :داد زد! اوردمیآخ هم به زبون ن

 
 !بــانو؟-
 
 هم بود ی داشت امخام توی مهربونی افهیق...  خامن متشخص اومدهی نگذشت که یزیچ

 :گفت
 
 ! دخرت مردمو نیولش کن آقا کشت-
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 الزم هم بهش یزایچ!  بربش اتاقشم بهش نشون بدهنویا!  بانوستی بهت مربوط ننشیا-

 ...بگو
 

 سرخ قرار داشت زل زد بهم و ی که تو حاله اشی خاکسرتی رو کرد طرفم و با چشماروش
 داشت استخوونام دادی بازوم رو گرفته بود فشار ممیحمکم تر چومن رو فشار داد و از طرف

 : کردمیپوف!  نگفتمیچی اما هکردیرو پودر م
 
 !ـای بکست اشتب گرفتسهیفکر کنم من رو با ک!  نه؟یعمو قصد ول کردن ما رو ندار-
 
 ! گفتم؟ی چیدیفهم... یگی برو برگشت بهم می کرد در برابرت بیاگه زبون دراز.. بانو-
 
 ...دمیبله چشم آقا فهم-
 

 : لب گفتمری زدمیمالی بازوم رو م ومل کرد وحمکم
 
 !یوحش-
 

 : هم بودی سمتم و امخاش توبرگشت
 
 !؟ی گفتیزیچ-
 
 !نیدینه سمعکتون برعکس شده اشتباه شن-
 

 رو برداشتم و رفتم سمت می از دستش در برم کارت ملنکهی ناک نگاهم کرد و واسه اغضب
 : زدیبانو لبخند! بانو

 
 ... دخرتمیخوش اومد-
 
 ... آرامش هستـمتونییخوشبختم از آشنا. ..ممنومن-
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 ! اتاقت رو نشونت بدممی برایب... من هم بانو ام! یچه اسم قشنگ-
 

 . باالمیرفتی زده بودم از پلها می کجکی تکون دادم و لبخندیسر
 

 : زدیلبخند...  مسن بود دستش رو گرفتم و کمکش کردمچون
 
 ... دخرتمینی ببریخ-
 

! نی جنات دادم تشکر کنیابونی غول بنیهر وقت همتون رو از ا... د لبخند بوکی فقط جوامب
 واری دیرو..  خمتلفی پر بود از اتاقافی پله داشت فقط و هر ردیدو سر!چقدر اتاق! اوف

 ی لبخندنیاتاقم رو بب! اوه! میدی اتاق رسکی هیبالخره ... بودنییهم عکس ها و تابلو ها
از ! ه؟ی چه شکلگهی خدمتکاره پس اتاق خودش دکی اتاقه نی اگه ایوا!  لبمینشست رو

ست اتاقم قرمز ...  لبخندم روگرفنتی همش از راه خالفهو حرومه امخام جانای انکهیفکر ا
 و وسط اتاق بود کنارش واری به ددهی بزرگ که سرش چسبی ختت دو نفره هی... بودیمشک

اون ور ختتم که روش .. . بودی مشکی خممل قرمز و روش هم با توری پنجره با پرده هی
 ی روش سلطنتی بود به رنگ قرمز و طرح هازی مهی ی قرمز بود و بالشتش هم مشکیرو ختت

 : بود و بانو گفتشی کمد کنارهی زیبود و ست همون م
 
 ..زمی تو هست عزنی ای خبوایهرلباس-
 
 ...ممنومن از لطفتون-
 

 ختت و من هم کنارش یو ختت گذاشتم و نشست ری رو روفمی زدم و کی زورکیلبخند
 :نشستم

 
پس ! دهی سر به سرش بزاره بد تاوان میهر ک!  ندارهی احرتامی دخرتم آقا حتمل بنیبب-

 ... نکنشی عصبانیخواهشا الک
 
 ! منم طاقت حرف زور ندارمگفتی نکردم داشت زور مشی عصبیمن الک-
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 ...ی باهاش حرف بزنی کن که رسمی سعنطوریهم.. از من گفنت بود-
 
 ! بپوشم؟ی فرم خمصوص خدمتکاردی سوال من باهی!  گل شما چشمیبه خاطر رو-
 
 مناسب و سر ی لباسادیفقط با.. ـنینطوری خمصوص آشپزخونه اینه فقط خدمتکارا-

 ...ی بپوشنیسنگ
 

 : براش تکون دادمیسر
 
 !ه؟یکار من چ-
 
 تو شهی من همیرون آشپزخونه بگذی تویتونی آزادمت میوقتا...  گوش بدهگهی آقا میهرچ-

 . به خودم بگو ی داشتمیمشکل... آشپزخومن
 

 : زدمیلبخند
 
 ...ممنومن! یچقدر شما مهربون-
 
 اسرتاحت کن تا ناهار کارامون رو شروع کمی ری فعال بگزمی مهربونه عزیلیدل توام خ-
 ...ـمیکنیم
 

 به دمی کشاز کجا...  خدایا.. ـدمی کشقی عمینفس...  تکون دادم و از اتاق رفتیسر
کنار باغ !  باغ پشت خونسـت؟نجای ایوا..  و به باغ نگاه کردمرونیاز پنجره به ب... کجا

 اومن هر کدوم ـنیپنج تا ماش! نیچقدر ماش! اوه!  قشنگهنجایچقدر ا..  استخر بزرگ بودهی
 یبا پول و پال« :  لب با خودم گفتمری زدم و زی؛پوزخندی دم مشکاز مدل همشون هم هی

 » کنهی زندگینجوری ادمی باشیکارخالف
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 نقشه رو مرور انای و مارـنی خسته بودم چون صبح زود نشسته بودم با رامتیلیخ
 ختتم و یرفتم رو... لبم رو گاز گرفتم!  رفتشی خوب پزی که همه چنجایتا ا! میکردیم

 ....دمی و خوابدمیدراز کش
 

*** 
 
 !پاشو!  رو ازمون نگرفت جون جفتمونومدهیدخرتم؟ آرامش پاشو تا آقا ن-
 

 : چشمام رو باز کردم و گفتمآروم
 
 ...سالم بانـو-
 
 یلیاگه بفهمه خ...  واسه ناهارـادی ماهت پاشو لباسات رو بپوش االن آقا میسالم به رو-

 ...شهیبد م
 

 : سمت کمد و گفتمدمی تکون دادم و دوئیسر
 
 !پوشن؟ی میمعموال خدمتکارا چ! بانو؟-
 

!  فرم بودیونی هی شبکشی شلوار کتان در آورد تونهی با ی صرمه اـکی تونهی زنان لبخند
 : به کـار رفته بود دی و سفی مشکیروش خط ها

 
 !ی بپوشژهی وزی چهی دی بای هستژهیچون خدمتکار و-
 
 !ست؟یساده باشه بهرت ن-
 
 !هی سادگیای خودش دننیا-
 

 :تم گرد گفی تا بازوشه با چشمانشی آستدمی زدم و دلبخند
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 ! کوتاههنشمیآست!  بازهیلی خقشی نی بپوشم انویبانو عمراً اگه ا-
 

 : گرد شدچشماش
 
 ؟ی دوست داردهیپوش-
 
 : نگاهش کردمجیگ
 
 مگه قراره باز بپوشم؟! البته-
 

 : زدیلبخند
 
 رو هم بپوش روش منم کمکت نی رو بپوش ادی سرافون سفنی اایب.. خوشم اومد... نه-
 !کنمیم
 

 و شال رو داد دستم موهام خراب شده بودن موهام رو باز کردم و تا دمیوش رو پلباسام
 : باالدی ابروم پری تاهی متعجب بانو رو به رو شدم ی افهیسرم رو گرفتم باال با ق

 
 ! شده بانو؟یزیچ-
 
 ! زانوته؟ریتا ز!دخرت چقدر موهات بلنده-
 
 !دوسشون دارم! اوهوم-
 

 لباسم ینه کردم و بستم ادامه اش رو هم تو زد و به کمکش موهام رو شویلبخند
 : کج کردمیسر... فرستادم

 
 !هد بندم کجاست بانو؟-
 
 ! دخرتم؟یزنیهد بند م-
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 ...بله-
 

هد بندم ...  نکردمدنشی هم واسه فهمی رو درک نکردم و تالششی کنج لبش بود معنیلبخند
 سرم و اجازه معلوم ی رو گذاشتمش و شاملم گذاشتممیشونی باال تر از پکمیرو زدم و تا 

 دی ابروش پری تاهی زدم و بانو ی لبخندنهی آیتو....  از بدمن و موهام رو ندادنییشدن جا
 :باال

 
 ! آرامش جان؟ی کنشی آرایخوایم-
 
 لی االن گورمی بانو؟ برنیی پامی بردم؛ی محیساده بودن رو ترج!  متنفرمشیاز آرا! نه بانو-

 ! گردهی امخو بر میانگور
 
 : خننده لبش رو گاز گرفتنکهی ای واسه نوبا
 
 !؟ی رو جلو روش بگنی ایجرئت دار-
 

 : نگاهش کردمنهی اندر سفعاقل
 
 !ستمیحاال اگه بهش نگفتم آرامش ن!  ؟هیمگه ک! معلومه-
 
 بفهمه بهت اجازه ـمی بدو برادی منی ماشیاوه اومد صدا! می برایکمرت دنبال دردسر بگرد ب-
 !کنهیستم رو م اسرتاحت دادم پوی
 
 !احرتام به بزرگ تر واجبه! کنهی مجایب-
 
 ...زارهی هم بهم احرتام مشهیهم-
 
 رفتم دست برو بچ درد ـنیی باال انداختم و همراهش به پایشونه ا..  باالدی ابروم پری تاهی

با !  زندم؟ی واقعا من چه جوردومنیمن... گرسنم نبود!  آماده بودزشونینکنه همه چ
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 و سـتادمیکنارش وا! رفتمی بانو می و پا به پادمی کشقی عمینفس! ط مونده بودمصبحونه فق
 به خودم نهی آیتو...  موندمنهی کردم و دست به سیپوف! ادی داره مهور مجسیانگار رئ

 اومد گهی با دو تا مرد دنیآدر! کی شی و ساده ولدهیومد؛پوشی بهم میلی شدم لباسم خرهیخ
 احرتام بهش سالم یهمه با کل... موندن و فقط خودش وارد شد سر پا رونیاون دو نفر ب

 : همه رفنت و خودش تا نصف رفت برگشتدم آروم بهش سالم کریلیکردن و من خ
 
 !تو-
 
 : ابروم رفت باالی تاهی

 
 !من؟-
 
 !دمی سالمت رو نشنیصدا... آره تو-
 

 : باال انداختمی اشونه
 
 ! سالم کردمنهیمهم ا!  کنم؟کاری من چنی باشدهیخب نشن-
 
 داشت نمیقلبم از س!  قدم عقب برم حمکم دستم رو گرفتهی قدم جلوتر اومد خواستم هی
با ... کردی شده بود که عطر تلخش داشت خفم مکی بهم نزدیاونقدر!  تو حلقمرفتیم

 :دیخشم تو چشمام نگاه کرد و غر
 
! یگی آدم بلند سالم منی به بعد عنی باشه از اادتی! ینیبی به دو نکن بد میکیبا من -

 !؟یـــدیفهم
 
  !ستمی شما نفهم ننیع-
 

!  بزمنغی بود جکی داد که نزدچی دستم رو پی جورشکوندی دستش داشت دستم رو مفشار
 :گفتم
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 ! دستمو؟ی در اشتباه گرفتی رهی دستِ ها با دستگنیا! هو-
 

 : تر کردکیسرش رو به گوشم نزد!  و خودش پشت سرم بودچوندی رو پدستم
 
 ! بدونیکی قربستون ی خودت رو با مردهانمی ازت ببیگستاخ... گهی بار دکی... فقط-
 

 :گفتم! نی زمی رودمی دستم رو ول کرد و رفت پام رو از حرص کوبحمکم
 
 ! زشتلهی انگورلیگور-
 

 : سمت مندی پلها بود سرش چرخیرو
 
 !ی گفتی چدمینشن-
 
 ! شمایدیهمون بهرت که نشن-
 
 خدا ی باال ادمی سرافومن رو کشنیآست..  کردیدستم درد م!  شدممیون جا ج با حرص از او

 دو نیدستم کبود شد تو ا... ی حمو شنی زمی بکشتت از رویاهل!  کنه؟کارتیبگم چ
بانو ...  نزمنغیدستم سوخت لبم رو گاز گرفتم تا ج.. دستمی رودمیانگشتم رو کش! قهیدق

 :ب گفت دستم با تعجدنی تر و با دکیاومد نزد
 
 ! شده مادر؟یدستت چ-
 
 ! شاخ و دم بپرس زد دستم رو شکوندیاز اون غول ب-
 
 ! بهش؟ی گفتیتو چ! کنهی کارو مننی که ایالک-
 
حاالم زده ! دیآقاتون سمعکشو نذاشته بود جواب سالمم رو نشن!  نزدمیمن؟ به خدا حرف-

 نیاری دووم میورشما چه ط!  زشتلی انگورلیگور! شعوریدست من رو ناکار کرده ب
 !مونهی سگ منیع! ن؟یجلو ا
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 ! :کردیبا ابروهاش همش به پشت اشاره م! دی رنگ از رخسار بانو پرهوی

 
 ! شده بانو؟یزیچ-
 

 ایاوه . یاوف چه عطر تلخ! یکی چه خربه که حمکم خوردم به نمی پشت بببرگشتم
 یبهم گره خورده  ی سرخ و ابروهای چشمادنی قدم رفتم عقب و با دهی! صاحب الزمان

بانو ! خونن؟ی میفاحته رو چه جور! د؟ی همه حرفام رو شنیعنی!  رو به رو شدمنیآدر
 :اومد حبث رو منحرف کنه

 
 !ن؟ی داشتی آقا کارزهیچ-
 

 و خودم رو رفتمی با دستم ور میمنم الک!  من برداشته نشدی رونی نگاه غضب آلود آدراما
 یپوف!  سرخ شده بود د خو بنال چته؟شیاکسرت خیچشما!  چپ زده بودمی علیبه کوچه 

 فرار کردم رفتم پشت غی با جرهی برداشت من رو بگزی خنیکردم و خواستم برم که آدر
 : باالت نعرش رفی صدانیآدر! بانو

 
 یپاشو نذاشته تو خونه !  رو بشومن سر جاشی عوضی دخرته نی برو کنار تا من اایبانو ب-

 !من پررو شده
 
 دمل با یتو! منم خندم گرفته بود. رونیکارا از تعجب چشماشون زده بود ب خدمتی هیبق

 نی حرصت رو هم تو ادمی حکم اعدامت رو نشونت منکهی ایبه اضافه «پوزخند گفتم 
 » رادمهرنی آدری آقاارمی در میمدت حساب

 
 : گفتی زورکی با لبخندبانو

 
!  جور حرفا نزنه نی از اگهی ددهیقول م...  کردیآقا شما ببخش خبشش از بزرگاست بچگ-

 !مگه نه آرامش؟
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 دمل داشتم ی تودمی رو شننی آدری دندونادنی سابی رو تند تند تکون دادم و صداسرم
 : از اوجنا رفت و بانو گفتـنیآدر!  خندهری بود بزمن زکی و هر آن نزددمیخندیم
 
 سنگ ی رودیبا االن یدی راجبش حرف مشرتی ذره بکیاگه ! خدا بهت رحم کرد دخرت-

 سرت یی بالهی زنهیم! هایدی رو ندتشیبه خدا هنوز عصبان! کردمی میقربت رو گل کار
 ...ارهیم
 
 : گرد نگاهش کردمی چشمابا
 
 ! نبود؟ی عصبنی االن ایعنی-
 
 ! نبودتشی دهم عصبانکی،ی بود که زنده نبودیاگه االن عصب-
 

 وارد یی جوراهی دی مهم نبود بازای جور چنی باال انداختم فعال ای کردم و شونه ایپوف
 هی! کردمی و مدرکا رو مجع مکردمی مدای پیزی چی گاو صندوقدومنی چه مشدمیاتاقش م

 !نی کنم آدررتی گنی زمدمی بهت قول میروز
 

من هم که ... آروم و شمرده! خوردی بودن غذاش رو مکی بود در کمال شزی سر منیآدر
 هم ی تونی آدریامخا.. خوردیبانو آروم سوپش رو مگرسنم نبود نشسته بودم کنار بانو 

 خدمتکار بدو بدو اومد هی هویدم،ی کشقی عمینفس!  چش هستستی معلوم نگهیبود د
 :سمت ما و گفت

 
 ! رادمهر با شما کار دارنیآقا! آرامش خامن؟-
 
 !با من؟-
 

اال گرفتم و با کمال اعتماد به نفس سرم رو ب!  دخرته نگران بودی افهی تکون دادم قیسر
 با شلوار ی کوتاه خاکسرتنی لباس آستهی! گرده؟ی مکی شنقدری خونه ایرفتم سمتش تو

 ی موهاش روی کهیموهاش سمت باال بود و دو سه تا ت!  اسپرتیای و کتونیکتان مشک
 :دمیکش قی عمینفس...  بودشیشونیپ
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 !ـن؟ی داریبا من کار-
 

 !: سرد و خشمناکیحلن
 
 ! خدمتکارا به گردن توئهفیامروز متوم وظا! کردمیدات مناگه کارت نداشتم ص-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !ها؟-
 

 : هم بودی جاش بلند شد و امخاش همچنان تواز
 
 !منظورت بله بود؟-
 
 ! خدمتکارا به گردن منه؟ی متوم کاراتی مسئولی چیعنی! متوجه نشدم! آ آره بله؟-
 
 و در نبود اونا متوم کارا لنیون تعط که خبوان چیی هر جارونی برنیامروز همشون م-

 !به گردن توئه
 

 :دمیغر
 
 ! هستملی پس من هم تعطهینطوریاگه ا! ؟ی چیاون وقت برا-
 
 ی برایهیتو فرض کن تنب!  که گفتمنیهم! ؟ی هم داری انتظار مرخصیتو تازه اومد! نه-

 !حرفات
 

 ارهیخدا ن! ؟ی باشیکلی هنقدری ایخب جمبور ! شدنی تنش پاره می هم لباساش توهنوز
انگشت اشارش و گرفت ! مونهیطرف زنده من!  کنهی خبواد کتک کارنیاون روز رو که ا
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 تا بتونه نیی نگاهم کرد و سرش رو گرفت پای عصبی وحشتناک و چشمایسمت من با امخا
 :نهیمن رو بب

 
 ردنکی مهی که بقی چون و چرا هر کاریب! ی رو جا بندازی به حالت اگه کاریوا! فقط-

 یدونی نرفته باشه مشی از پی کارنمیبرگردم خونه بب! یدی و امروز اجنام میپرسیرو م
 !ره؟یجات کجا م

 
 : ابروم رو دادم باالی تاهی موندم و نهی به جانب دست به سحق

 
 !ره؟ینه کجا م-
 
 ! چه طرز حرف زدنه؟نیا! اوال درست حرف بزن -
 

به !  سگ اخالقه؟نقدری چرا انی ااوردمی داشتم کم مگهید! دی دادش گوشام سوت کشاز
 !: دست من رو از پشت با اون اخالقش بستهگمیجرئت م

 
 !رود؟ی کجا ممینه جا! خب بله درسته اهم -
 

 رو که قبال کبودش کرده بود رو دوباره گرفت و فشار ی کرد و مچ دستی غرچه ادندون
 :داد

 
!  تو لونه اون سگفرستمتیگ مقشن... ی اجنام ندگمی رو که میکار... ی کنیگستاخ-
نزار ! کنهی مکتی تکهیت... یحرف اضافه بزن!  منهنهیاخالقش ع! کنه؟ی مکاری چیدونیم

 ! نه؟ای یدیفهــــم!  بدمتی گوشمالگهی جور دهی بفرستمت اوجنا نکهیقبل ا
 

 : نقشهام نقشه بر آب نشهنکهی خدا فقط به خاطر ایا!  دادش چشمام رو بستماز
 
 دسته کچلمون بردار نیحاالم دست از سر ا...  شما بگهی دل خجسته یر چه... چشم-

 !؟ی غلط کردم اوکگمیغلط کردم که دارم م! نشیشکوند
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 ... : رو حمکم ول کرددستم
 
 .. که گفتم رو اجنام بدهیحاال هم برو همون کار-
 

 نییحش پا فی دمل هر چیلبم رو گاز گرفته بودم و تو..  تکون دادم و برگشتم رفتمیسر
بانو ! زنهیسر من داد م! ی عوضیپسره !  هجده نثار روح پر فتوحش کردمیهجده و باال

 : برگشت سمتم مهیسراس
 
 !؟ی به آب دادی چه دسته گلگهید-
 
 ی کارایهمه ...  واسه امروز تا فردانی به خدا گفت فقط بهتون بگم همتون مرخصیچیه-

 دی کار بای کنم چادداشتی من نی بگنیلطف کن!  اجنام بدمدی نفر رو هم خودم با۱۳شما 
 !بکنم؟

 
 : برگشت سمتم و گردنش رو کج کردیملود

 
 ! کهیشیخسته م-
 
 !هیهیتنب-
 

 : لبش رو گاز گرفتبانو
 
 ! قدرهنی همهتی حاال تنبی شانس آوردیلیخ! وفت؟ینگفتم باهاش در ن-
 

 :بانو گفت!  کردم و متوم کارهاشون رو بهم گفنتیپوف
 
 ومن کمکت کنم؟من مب-
 
 !ارمی سر به همش می جورهیخودم ! رهیگی من رو می دوباره پاچه گردهینه بابا شب بر م-
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 : گفتزی می روذاشتی رو با قند مشیی عقب و همون جور که چاـدی رو کشی صندلایمیک
 
بازم غذا ! ؟ی کنزی رو متزی همه چیخوای میچه جور! ی بزرگنی به ایاما آرامش خونه -

 ! ندارهیقط آقا هست و مهـمونپخنت ف
 
 ! نشد؟زیمگه خونه صبح مت-
 
 دی دور شب هم باهی و همه جا زیهمه چ! نهی گرد و خاک ببادی آقا بدش میچرا ول-

 ! شهیریگردگ
 
 ! شماهانیکشیچه م! اوف-
 
 ...یاما تک نفر!  باهمـمیکنی می همکارمی نفر۱۲بازم ما -
 
 !چومنشیپی می جورهی نینگران نباش-
 
 : تکون دادن و بانو گفتی سرمهه
 
 !گفت من هم برم؟-
 

 :دمی تکون دادم و پرسیسر
 
 ! درست کنم؟دی بایشام چ-
 
 !زم؟ی عزی غذا درست کنیبلد-
 
 نجا؟ی چرا اومدم اهی جورنیاگه ا!  منو؟یدست کم گرفت! وا بانو؟-
 
کدوم رو  هر کی استای دوست دارن ای الزانای شام یمعموال واسه ! گهی ددمیخب ترس-

 !جفتشون رو درست کن! نه نه...  درسـت کنیبلد
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همه بلند ! مونهی اجل معلق منی تو آشپزخونه سبز شد عنی آدرهوی تکون دادم و یسر

 کردی با اخم چپ چپ نگاهم منی من و من هم بلند شدم آدریشدن و بانو حمکم زد تو بازو
 هم تکرار گرانی دیده بود رو برا که به خودم زیی حرفانیآدر... و من هم اخم کرده بودم

 : گفتیکرد و ملود
 
 ! کنه؟زی متدی کالمـتون آرامش اتاق شما رو هم باـونی آقا مدیببخش-
 
 !خودش زبون نداره بپرسه؟-
 

 : کردم یپوف
 
 ! کنـم؟زی متدی کالمـتون من اتاق شما رو هم باـونی آقا مدیببخش-
 
 !آره-
 

 : لبش رو گاز گرفتیملود
 
 ...اما آقا-
 
 ! که گفتمـنیهم-
 

 :صداش آروم تر شد!  از نعرشـدیرقصی می منم داشت عربیگوشا!  خفه شدی دادش ملوداز
 
  !نی برنیخوای که میی هم نداره حاال هم هر جایاما و ول-
 

 صحبت متی هم بود اما با بانو با مالی امخاش تونی آدرـمی رفنت و فقط من و بانو موندهمه
 : گفتنی بزنه که آدریف بانو خواست حرکردیم
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 نقدری ای خسته شددومنی می بگردکمی ی دنبالت برانی بچها بفرستمی بانو خودم مدومنیم-
 آپارمتانه من با رانندم ی بریتونیشب هم م...  نکننجایخودت رو پا بند ا... ی موندنجایا

 ! برویخوایهر جا که م
 
 یبانو لبخند!  کانالههی ی روقهی هر دق دارهی خمتلفی کاناالیلیخ!  باالدی ابروم پری تاهی

 :زد
 
 ...ممنومن آقا-
 
 !چند بار بگم به من نگو آقا بانو؟-
 
 ...شهی مرتی جان حاال هم برو که دنی آدروفتهی بی تفرقه اخوامیمن-
 

 خدا باز شروع کرد به داد زدن با خشونت یا!  من ی تکون داد و اومد رو به رویسر
 :گفت

 
 سگا بودن آماده ی غذای گذار باشه روت واگرنه خودت رو براریث حرفام تادوارمیام-

 !ی ندارم با کسیمن شوخ.. از بانو بپرس... کن
 

 :دی راحت کشی رفت و بانو نفسنیآدر!  نزدمی نگاهش کردم و حرففقط
 
 ! دردسر شهی بگی چهی بازم دمیترس-
 
 !ستیجواب ابلهان خاموش-
 

 : لبش رو گاز گرفتبانو
 
 !دخرتم نکن تشیاذ-
 

 . نگفتمیزی تکون دادم و چیسر
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 و گرد و ومدی میدیباد شد!  قصر بزرگکی ی به بزرگی رفته بودن و من تو خونه اهمه

 کنم جومن در زی خونه رو متنی خدا من کل ای ادمیلبـام رو ورچ.. خاک به راه انداخته بود
 کردن تالشم رو به کار دایچرا واسه مدرک پ! آها...  کنمکاری چنمی بودم ببستادهیوا! ادیم

 اجازه نی گفت که آدریملود...نمیصرب کن بب!  اتاقـشی برم توتومنی محتآره را! نربم؟
 سرم زده ی توی جرقه اهوی...  خودش خونه باشه وارد اتاقش شهنکهی بدون ای کسدهیمن

 به خاطر امتحان کردن من نی آدردهیهمه نشون م... یحرف ملود... ی خمفنیدورب! شد
آرامش ... ـنی آقا آدریکور خوند! دمی خندهش دمل بی زدم و تویپوزخند!  کارو کردهنیا

!  کردن خونهزی شروع کردن به متالی خی زدم و بیلبخند!  جناب دهیراحت دم به تله من
...  و اگه دست از پا خطا کنمشهی می بازرسنیمطمئن بودم آخر سر متوم کارام توسط آدر

 نی آدرنکهی ایادآوریاز ! شهی تر مانهی به طور وحشنیر رامت خواهنیسرنوشت من هم ع
چاره داشتم با چاقو ...  ساله آوردن دمل گرفت۸ دخرت هی سر یی سپهر منش چه بالنیاسیو 

 !کردمی ممشونی قمهیق
 

 االن مونده بودم اتاقش شدی می کرده بودم و همه بدمن داشت از درد متالشزی جا رو متهمه
 داخل اتاقش هم دی تردی بارمی در نی کنم و تابلو باززی فقط اتاقش رو متدیاب...  کنمزیرو مت
 اتاق از نیا! مات موندم... لبخند زنان در اتاق خوابش رو باز کردم!  هسـتی خمفنیدورب

 به ی خاکسرتی دو نفره با رو ختتیختت! چقدر هم بزرگ!  تر بودکی تر و شبای زونهمتوم خ
 ی که حالت سلطنتیی پرده هالیم!  بزرگ کنار ختتش بودیره اپنج... ـنی آدریرنگ چشما

 ی عسلزی مهیکنار ختتش !  خودمیرنگ مورد عالقه ... ی و خاکسرتدی سفیداشت و پردها
 بود دهی و به کنج چپ اتاق چسبکی کمد شهی!  روش بودم چراغ خواب ههی بود و کیکوچ

 فرش هیگ مرمر بود و وسط اتاق کف پوش اتاق سن!  بودی و صندلزی مهی ختت هم یو جلو
 و کی لوسرت شهیاز وسط سقف ....  بودی مشکی خاکسرتیی ماکارونکیگرد و کوچ
 ی سرهی...  زدمیوارد شدم و لبخند! حمو اتاق خوشگلش بودم!  شده بودزونیخوشگل آو

 ییچه کسا...  نقشه و تله هستهیشک نداشتم همش !  بود اما نهزشی میدفرت دستک رو
 اتاق ی هاواری دیرو...  رو خوردن و جونشون رو از دست دادننی کار آدرنیهمکه گول 

 هم یحی ملی مرد و زن با لبخندهیعکس ...  دخرت بچههیعکس ..  خمتلف بودیقاب عکسا
 زی کردن اتاقش بودم داشتم مزی توجهم رو به کارم بدم و مشغول متردم کیسع... بود

 ۱۵ ای۱۴ بای دخرت تقرهیاب عکس که عکس داخلش  قدنی کردم که با دی مزی رو متشیعسل
 یموها.... ـدنشی کردنش بودم و همزمان حمو دزی ابروم رفت باال و مشغول متی تاهیساله 
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 دهی کشی کنار موهاش بود چشمااسی ی بود و گلکرده کمرش بود باز یبلندش رو که تا باال
... ـنی آدرنی بود عی بود ،موهاش مشکدیپوستش هم سف...  روشن داشـتی خاکسرتی

همه بدمن !  به ساعت انداختم ساعت شش غروب بودی گذاشتمش سر جاش و نگاهعیسر
 ی هر اتاقبود نجای اشیخوب!  محومهدمی هم بود که فهمگهی در دهی اتاقش یتو.کردیدرد م

 از اتاقش نمی که خاص باشه مال خودشه ایاما خب هر چ... توالت محوم جدا گونه داشت
 هی گرفتم شام رو درست کنم و برم می و تصمدمی کشقی عمینفس... قشنگ بود یلیکه خ

وارد ! زدی برق میزگیهمه جا از مت!خوردی حامل از خودم داشت بهم مرمیدوش بگ
 نعرهاش رو نداشتم به خاطر ی رو درست کردم حوصله ایالزان عیآشپزخونه شدم و سر

 !ارمیهم جا مهمون با حوصله درستش کردم اما به جاش حالش رو 
 

 کی و استای فر اومد فر رو خاموش کردم اما الزانی صدای رو هم آماده کردم و وقتکیاست
 بود بانو گفته بود که ۷:۳۰ ساعت دمی کشقی عمینفس! رو همون جا گذاشتم تا گرم مبونه

 یوا!  که داخل اتاقم بودی محومی تودمی رفتم و پرنییبدو بدو از پلها پا! ادیم۸ساعت 
 ری و تند تند دوش گرفتم و با موهام درگعی توجه سریب!  جمهززهجمه! م تو حلقممحو

 تا شی که بلندی بلند طوسنی آستکی تونهی رونیبودم حوله رو گرفتم دور خودم و اومدم ب
موهام که !  فرصت داشتمقهی دق۱۰زانوم بود برداشتم موهام رو تند تند خشک کردم هنوز 

 یلی خدمی پوشیشلوار مشک! میوس طکی تونریمش زخشک شدن بستمشون و فرستاد
چشمام سرخ شده بود چون شامپو رفته .!  نداشت واسم بهرتیتیساده شده بودم اما اهم

 دونستم با از پنجره به ی و همون رو کافدادی گل بابونه میموهام بو..  چشـممیبود تو
 نیدن ماشیبا د! کر داشت شی تهران واقعا جایاومن تو! ومدی ملی نگاه کردم داشت سرونیب

 و اصال اوردمی سر در مننهایخوبه اصال از اسم ماش!  اومدهنی که آدردمی فهمی رنگیمشک
 ی حوصله نییبدو بدو رفتم پا!  بودمدهی رو تاحاال ندنی ماشنیهم مهم نبود واسم اما ا

  دستش بود و امخاشی سامسونت توفی کهی.منتظر موندم و اومد تو! دادش رو نداشتم
 ی اپل مشکهی!  اپلهدمی فهمشی پشت گوشی گاز زده بی و سزدی حرف مشی هم با گوشیتو

 :بلند و رسا گفتم! رنگ
 
 !ســـالم-
 

!  خفه شویعنی با اخم چپ چپ نگاهم کرد زدی چون با تلفن حرف مگرفتی خندم مداشت
 :دمی و صداش رو شندمی کشقی عمینفس
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 !رهی لو منی مثل قبلنینه نه مطمئن باش ا! خب؟.. .شهی اجنام مـاتیفردا عمل!آره عمو آره-
 

لبم رو گاز گرفتم و به !  رادمهر؟ـنِیام! ـن؟ی آدریعمو! فردا؟! ـات؟یعمل!  گرد شدچشمام
 فی به سر تا سر خونه انداخت کی زل زده بودم تا که تلفنش قطع شد نگاهنیکف زم

 جهی در نتگهی دی بود نه کسحاال نه بانو... شیری بگیعنیسامسونتش رو گرفت سمتم که 
 کرد دستش ی رو گرفتم و همون جور که کراواتش رو باز مفشیک...  ازم سر بزنهییخطا

 رفتی هم نگاه سردش رو روم چرخوند و همون طور که می بود و امخاش توبی جیتو
 :باال گفت

 
 ! حاضر باشهی برگشتم همه چرمی دوش بگرمیم-
 

 :دی تکون دادم غریسر
 
 !دمی نشنیزیچ-
 

 : بلند گفتمیی هم با صداباز
 
 !چـــشم-
 

رفتم ! خر» !دمی نشنیزیچ«اداش رو در آوردم !  بزنه رفتی اگهی حرف دنکهی ابدون
مهم !  خبورم؟ی واسه خودم درست نکردم که گرسنگیزی بابا چیا.. سمت آشپزخونه

ه نشـستم  آشپزخونی و خودم هم رفتم تودمی رو چزیم! هی هم کافری نون و پنهی ستین
 پشی تادی داره از پلها مـنی آدردمید!  شدمری سنش گرفتم و بعد خوردری نون و پنیلقمه ا

 باال انداختم و دستم رو یشونه ا! گرده؟ی مینجوری خونه ایتو! اسپرت بود دوباره
چشمام  ! مردمی داشتم مومدی خوامب میلی دستم خی و سرمم گذاشتم روزی میگذاشتم رو

 ! :آورد حرصم رو در ـنی داد آدریصدا! دمیخوابیداشتم مگرم شده بود و 
 
 !؟ی رفتیباتوام کدوم گور-
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 یپوف!  برم خفشون کنمدی و بارنیگی بچهاشون جل می شده بودم که هیی مامانانی انیع
!  سرخ بودتی به شدت از عصباننی آدری چشمام سرخ بود اما چشمارونیکردم و رفتم ب

 :گفتم
 
 !؟نی داشتیبا من کار-
 

 : هم بود ی توامخاش
 
 !؟یمگه من بهت اجازه دادم که تو رفت-
 
 ! کنم؟کاری حاال چنینه نگفت-
 
 ! مبون نرونجایهم! یچیه-
 

 نمیبی که من میی انگورلی گورنینه با ا! از فکر خودم خندم گرفته بود! رتسه؟ی منکنه
م داشت خنده موج  لبیرو! زارهی مابونی از ترس سر به بنهی رو ببنیفکر کنم سمندون ا

همون جور که سرپا مونده . یخوامب گرفته بود اساس! گرفتمی خودم رو می اما جلوزدیم
 بود تعادمل رو از دست بدم که چشمام رو کی حلظه نزدکی! شدیبودم چشمام داشت بسته م

 کاریبا من چ!  کارد خبوره تو اون شکمتی اهلیا! باز کردم و خودم رو سر پا نگه داشتم
تنها ترس ! دمیرتسی از رعد و برق می از بچگومدی رعد و برق از هر طرف میصدا! ؟یدار
 غی جنکهی ای چشمام رو باز کردمو برارساز ت!  بود واسمنی و بعد خدا همای دننی ایتو

 شامش متوم شد بلند شد نکهیبعد ا!  سبزم گرد شده بودندیچشما! نزمن لبم رو گاز گرفتم
 به ی جورهی دیمشغول شسنت ظرف ها بودم با! ع کردم رو مجزیرفت و من هم همه چ

! زمنی بهش مزنگ هی خودم که تو اتاقمه لیموبا!  زنگ بزمنشدیکاش م! دادمی خرب مـنیرامت
 واسم بد شه پس بهرته اول یلی اگه بفهمه خدیشا.! دوارمیام! ده؟ی اجازه منیآدر... اما

 کردم و دستام یپوف. ما واسش قهوه بربمبانو گفته بود بعد شام حتما حت.رمیازش اجازه بگ
 ست خودش گذاشتم ی نلبکی رنگ برداشتم و رودی سفیرو با حوله خشک کردم فنجان

.  بوددنی دونیزیقهوه دم اومده بود و قهوش رو با شکالت تلخ بردم براش و مشغول تلو
 زل شی خاکسرتی چون فقط با چشماگستی دی جاهی ذهنش دونستمینگاهش اوجنا بود اما م
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 هم ی افکارش پاره شد و امخاش رفنت توی کردم و رشته یسرفه ا! ی ویزده بود به ت
 :فنجون قهوه رو کنارش گذاشتم و گفتم

 
 ! من برم؟نیدیرخصت م-
 
 !نه-
 

 با خودم دمی که خودمم نشنی لب طورریز!  همی زدم و امخام رو فرستادم توی غره اچشم
 رو ناشی بود آستدهی پوشی مشکی مردونه راهنیپ! م دقت کردپشیتازه به ت» !نکبت« گفتم

 ی رو باز گذاشته بود و هنوز لباس توراهنشی پی بود پنج تا دکمه دهیهم تا آرجنش باال کش
 ساعت هی بود دهی پوشیخی ی آبیشلوار ل!  لباس گشاد تر بپوشهی خب اباب. شدیتنش پاره م

 شده سی که گی دستبند چرم مشکهی دست راستش هم ی انداخته بود توی بند چرمیگنده 
 و با اخم خوردیهمون جور که قهوش رو م!  گردنش بودی نقره توری زجنهیبود بسته بود و 

 : گفتکردی نگاه می ویبه ت
 
 !متوم شد؟-
 
 ! متوم شد؟یچ-
 
 ! کردن من؟زیآنال-
 

 کردم و  به موهاشقی دقی نگاهارمی کم ننکهی ایواسه !  تابلو بود؟یلی رو گاز گرفتم خلبم
 : باال و گفتدی ابروش پری تاهی

 
 !؟یکنی نگاه میبه چ-
 

 : زدمی کجکیلبخند
 
 ! متوم شدزیحاال آنال-
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 گهیخل رو م!  و فنجون خرد شدی به نلبکدی هم شد و فنجون رو حمکم کوبی توامخاش
بلند شد و ... نی زمختی فنجون ری و خردهازی میگذاشتش رو!  برو کنار من هستمیزک

 :ـدی غرـنیی بتونه تو چشمام نگاه کنه سرش رو گرفت پانکهیواسه ا
 
 اگه رگ دستت هم پاره شه با یحت!  باشهنجای اشهی سر سوزن شهی نمینب! مجعش کن-

 !یکنی خودت مجعش میدستا
 

 باال انداختم رفتم اون ور مبل و زانو زدم و سرم رو گرفتم ی و شونه ادمی کشقی عمینفس
 دستم لبم رو گاز گرفتم دستم ی رفت توکشی تهی! دنشون شدم و مشغول مجع کرـنییپا
از دست !  که االن بار دومت باشه؟ی خوار شده بودینجوری ایآخه آرامش ک... سوختیم

!  هم بودی صورمت از زور خشم سرخ شد بود و امخام توره بودم دوبای عصبیلیخودم خ
 هم بود که سرم ی امخام تونقدریا! کنمی مکاری من چنهی بود ببستادهی هم باال سرم وانیآدر

همه رو .... خـتیریهمه رو مجع کردم اما از انگشتم خون م! درد گرفت اما حمل ندادم
 یخون از انگشتم جار!  زبالهل سطی توختمشونیمجع کردم و رفتم سمت آشپزخونه ر

 یل دستماشهی مننجای نه انجای از درد اگرفتمیلبم رو گاز م!  بودیشد تا آرجنم خون
 اتاقم و ی چکه نکنه رفتم تونییبرداشتمو خون دستم رو پاک کردم و رفتم سمت باال تا پا

 چرک حتما اوردمیاگه درش من!  دستمی و اما رفته بود توخی آب ری شریدستم رو گرفتم ز
 رو گشتم لیمتوم وسا! شی آرازیلبم رو گاز گرفتم خونش بند اومد رفتم سمت م... کردیم

 غیبرق رو روشن کردم و لبم رو گاز گرفتم تا ج! چه بهرت! نجایهست ا هم نیاوه مو چ
 تو درگاه در بود بهش حمل نذاشتم خواستم فکر کنه نی آدردمی چشم دیاز گوشه .نزمن

 تا بفهمم کجاست با سوزش دادمی دستم تکونش می رو برداشتم و رونیچمو! دمشیاصال ند
! رونی بدمی رو کششهی حمکم شنیچ کردم و با مودای رو پشهی شی انگشتم جایرو

 به در ینگاه!  برداشتم و دور انگشتم چسب زدمیچسب!  شروع شدختنشیدوباره خون ر
 دی بایاز طرف!  نه؟ایخبـوامب !  کنم؟کـاریچ.. ـسـتیمهم ن... رفته بود...  چشم کردمریاز ز

 ـنی آدریوصله  حدمی کشقی عمینفس... ـارمی درشون بی صحبت کنم تا از نگرانانایبا مار
 ینجوری کس جرئت نکرده بود باهام اچیتاحاال تو عمرم ه! رو با اون اخالق سگش نداشتم

 دمی رو کشامخام.  و سرش با روزنامه گرم بودـنییرفتم پا! ی عوضیزورگو! حرف بزنه
 : بگم که زودتر از من گفتیزی هم و خواسم چیتو
 
 !؟یخوای میچ-
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 :فتم خودش گنی عی حلن خشک و سردبا
 
 از یکی به تومنی مرمی از شما اجازه بگدی حرف بزمن بایبانو گفنت که اگه خبوام با کس-

 !دوستامن زنگ بزمن؟
 

 : رو حمکم بست و با اخم زل زد به منروزنامش
 
 ! با خودت؟ی تلفن همراه دارنمیبب! معلومه که نه-
 

  :گرفتی داشت اوج مصداش
 
 ...بله-
 
 دی تهدیانگشتش رو به سمتم به نشونه ! ؟! دمل بزارمیو کجا رنی خدا ایا!  بلند شدهوی

 :آورد و گفت
 
 ! کنمرشی نذار خودم پاشم برم خرد و مخاری رو بتی بدو برو گوشاالی-
 
 : ابروم رفت باالی تاهی

 
 ! با دوستم صحبت کنمدیاما من با-
 
 ! وروره حرف نزننی واسه من عاری رو بتیگفتم برو گوش-
 
 رو میگوش...  و رفتم سمت اتاقمدمی هم سابیدندونام رو رو! رو بستم دادش چشمام با

 ی رو نگران می اس بدم که مناسب ندونستم فقط مارهی خواستمیبرداشتم و تند تند م
 دستش وفتهی رو پاک کردم تا نـنی رامتی راه شماره یتو!  بار کنی باقالارویبعد خر ب! کردم

 رو ی رو گوشیدادم دستـش گوش... ـنیی رفتم پا رو گرفتم ومیشگو.  رو نفهمهیزیو چ
 : هم بود خواستم برگردم برم که داد زدیامخام تو!بشیانداخت داخل ج
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 !کجا؟-
 
 : هم بود سرد نگاهش کردمی پشت چشم زدن برگشتم و امخام توبا
 
 !ـن؟ی دارمیکار-
 
 !؟ی با دوستت حرف بزنیخوایمگه من-
 
 : باالدی ابروم پری تاهی

 
 !؟تومنیم-
 

 : در آورد و گفتبشی خودش رو از جهیگوش
 
 !شماره؟-
 

 : گفتدی رو داد دستم با تهدشی تند شماره رو بهش گفتم و گوشتند
 
 !؟یدیفهم! یزنیجلو خودم باهاش حرف م-
 

 : تکون دادمیسر
 
  !دمینشن-
 
 !چـــــــشم-
 

 : و گفتمدیچی پی تو گوشی ماری الویصدا
 
 ! گلمقهی شفقیسالم به رف-
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 ی ابروی تاهی با گوشم فاصله دادم و ی رو کلی زد که گوشیغی من چنان جی صدادنی شناب

 :گفتم! هوادی پرنیآدر
 
 ! گوشم پاره شدی آروم تر پرده کمی-
 
 ! خوب بود؟زی تا االن همه چ؟ی ؟ ساملیخوب-
 
 !اوهوم-
 
 !دته؟ی جدی شماره زهیچ-
 
 !!!ارها شمنی به ای وقت زنگ نزنهی... سـتی مال من نریخ-
 
 !ه؟ی کیشماره -
 

 : رو گاز گرفتم و با سکومت گفتلبم
 
 !اون؟-
 
 !اوهوم-
 
 !؟... رو داد دست توشی گوشیاون چطور-
 
 ...ی مارزهیچ-
 
 !شته؟یاالن پ-
 
 ! باهوش بودنامتنیعاشق هم-
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 ی نگاه می وی نشنوه نشسته بود و مثال داشت تنی که آدرزدمی و و آروم حرف مدیخند
 ! :کرد

 
 !؟ی حرف بزننی با رامتیخوایربونت برم مق-
 
 !باشه؟!  ممکنه نتومن زنگ بزمنگهید! نگران من نباش باشه؟.... ی مارنیبب! نه نه-
 
 ! عسلمیاوک-
 
 ! کوچولو خوبه؟دینو-
 
 شاخ در دی دنی بود من رو با رامتنجای ادی خوبه اتفاقا االن وحزی همه چزمی عزیعال-

 ؟یدی فهمیزی چنیبب! آورد
 
 پر یلی برم خدی باگهی من دی مارنیبب...!  بگو مجع کنه حواسشوزهیفردا چ.... اوهوم-

 ! فعالی کردم کار نداریحرف
 

 : هم بودی رو گرفتم سمتش امخام توی متاس رو قطع کردم و گوشفورا
 
 ...ممنون از لطفتون-
 

 : گفتتیبا جد...  رو ازم گرفتلشی بزنه با اخم موبای حرفنکهی ابدون
 
 ...ـستی بهت نیاجی احتی بریتونی مگهید-
 

 : تکون دادمیسر
 
 !فعال-
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 ی عطر تلخدمی کشقی عمینفس!  بوددهی پلها رفتم باال و وارد اتاقم شدم خواب از سرم پراز
 زدم و در تراس رو باز کردم و رفتم ی لبخنددیباری موندگار شده بود بارون ممینی بیتو

 شامل و ری اراده دستم رو بردم زیب...  کردی مهیر و زل زدم به آسمون که داشت گرونیب
 ینفس...  شد که زودگذر بودقی به وجودم تزریآرامش...  رو ملس کردممپالک گردن بند

 نی من ادومنیمن! تیپر اسرتس پر عصبان!  داشتمیبیروز پر فراز و نش... ـدمی کشقیعم
 نقدری ای به چدومنیمن! مغرور خر! دهی اون من رو حرص مای دمی رو حرص منیآدر

اون بازم به ! ؟ی مغرور هستنقدریت ایتو به چ« خودم جواب خودم رو دادم ! مغروره؟
 از جواب خودم به یپوزخند» ! مغرور باشهتونهی مپشی بودن و تی انگورلیثروت و گور

عاشق !  شده بودم اما حمم نبودسی من من بارون خری و زدمی کشقی عمینفس! خودم زدم
 یـایدلتنگمظهر ...  منی عاشقانست اما برایای مظهر دلتنگگنیهمه م.ون بودم باردنیبار

وارد اتاقم شدم واول از ! و حال سرما خوردن نداشتمدمی کشقی عمینفس... هیزندگان
 رو فمی ختتم کینشستم رو! ستی نی اعتمادچی پسره هنیبه ا!  کردم دیهمه در اتاقم رو کل

 دفرتم بودم که از نیعاشق ا...  منی هاییهمدم متوم تنهاباز کردم دفرت شعرم همراهم بود 
 روز مسابقه هی پرورشگاه ی توادمهی..  زدمی دفرتم لبخنددنیاز د.. شتمش دایبچگ
 دفرت نی همه رو متوم کرده بودم و اهی ثان۱۰در عرض ! ی ماسـت خوریمسابقه  ! ـمیداشت

 ذهنم ی توی هم هر شعرشهیهم! دن داهی مداد و خودکار و پاک کن بهم هدهیبرگ و با ۲۰۰
 هی زدم و مشغول خوندنشون شدم با هر کدوم یندلبخ... نوشـتمی منجای اتونستمیم

 و مشغول نوشتنشون دی به ذهنم رسی روزام شعرنی وصف حال ایواسه ! خاطره داشتم
 زدم و مشغول نوشنت بودم و همزمان یلبخند!  و نوشتمشدمی ختت دراز کشیرو! بودم

 :خوندمشی م لبریز
 
 همه نی دل با انی خرب دارد از ایچه کس ... می آورم خم بر ابروهای و منای درد دنکشمیم-

 دارم دی از او و امستمیکه هرگز دور ن... یی کسم اما دارم خدایتنها و ب! .... م؟یغصه ها
 ....ییبه فردا

 
 ...  خوامب بردنوشتمی و همون جور که مدمی کشقی عمینفس

 
دمل !  شدم؛چشمام مخار بوددارینگ ساعت کنارم که بانو کوکش کرده بود ب زی صدابا
 خدا ی کردم ایپوف! آخ دستم! واریچشمام بسته بود و حمکم خوردم به د. خبوامبخواسـتیم

 شاد و دیاما با. چشمام خواب آلود بود.دست و صورمت رو شستم! پوف! ساعت شش بود؟
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 نی با اخالق خوبه ادی از نو دوباره بای از نو و روزبازم روز! شدمی مداریقرباق از خواب ب
 قی عمی نرمش کردم و نفسی اقهی دق۱۰ تراس و یرفتم تو!  سگ اخالق بگذرومنیامخو

 رو چرخوندم و در دی کلیروزی بپوشم با همون لباس دگهی دی لباسنکهیبدون ا! دمیکش
!  و بانو لبخند زدمهی بقدنی د و بارفتم ـنییآروم از پلها پا! رونیرو باز کردم و رفتـم ب

 : بغل بانودمی پررنگ پریا لبخند!  اومدن؟یناکیا
 
 ! سالمیوا-
 
 !؟یسالم دخرتم خوب-
 
 !روز؟یخوش گذشت بهتون د! ؟یممنون شما خوب-
 
 !؟ی کردزی همه خونه رو متـنیچطور ا...  بودنجایبد نبود اما همش دل و فکرم ا-
 
 ! جون کندم بانوـگهید-
 
 : لبخند زدمیملود دنی دبا
 
 ...سالم-
 
 !زمیسالم عز-
 

 : رو چرخوندم سمت بانونگاهم
 
 !شه؟ی مداری بی کتونی انگورلیگور-
 
 سر برسه هوی اگه مثل اون دفعه دهی بار حرفم رو گوش مننی اگهیبه خدا د!  آرامشـبهیع-
 !؟یچ
 
 !شه؟ی مداری بی حضرت کای اولـدیخب ببخش-
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 توام برو کت و رهیگی دوش مرهی هر وقت اومد منیبب! هکنی شده داره ورزش مداریب-

 هم راهنشیپ! باشه؟!  ختتشی که کاور کردم تو کمدشه رو باز کن و بزار رویشلوار مشک
 ! بردارزشی می کشوی بعد هم از توخوادیروشه فقط ازش بپرس کدوم کراوات رو م

 
 : تعجب گفت صبحونه خوردم بانو بای لقمه اکی تکون دادم و ی لبخند سربا
 
 !کامل صبحونت رو خبور! متوم شد؟-
 
 !جا ندارم بانو-
 
 ! آب پرتقالت رو حتما خبوریباشه ول-
 

 و همزمان رونی تکون دادم و آب پرتقامل رو تا ته خوردم و از در آشپزخونه رفتـم بیسر
 شونش تا ی بود و رودهی پوشی مشکداشی آدی تو لباس ورزشومدی از در داشت مـنیآدر

 داشت امخاش طبق دی هم دوتا خط سفشی داشت و شلوار ورزشدیش دوتا خط سفدست
 ظرف کردم و سرم رو انداختم ی گردنش بود امخر دودی سفی هم بود حوله ایمعمول تو

 :نییپا
 
 !ریسالم صبح به خ-
 

 : گفتیی نگاهم کنه و حلن خشک و جدنکهی ابدون
 
 ...ریصبح به خ-
 
خواستم وارد !  به تنم دادم و از پلها باال رفتمی کش و قوصستادمی واکمی!  از پلها رفـت باالو

» !بهرته در بزمن! کنهی دراه لباساشو مدیشـا«اتاقش شم لبم رو گاز گرفتم و با خودم گفتم 
پس رفته محوم؛در رو باز !  بار هم زدم جواب ندادنی بار جواب نداد دومکیدر رو زدم 

 : شدشرتی و امخاش بدمیاز جا پر ختت نشسته ی که رودنشی با دوکردم 
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 ! تو؟یایمن بهت اجازه دادم ب-
 

 :دوباره گستاخ شدم!  همی تودنی دادش امخام پری صدااز
 
 وارد یبی علم غنی دوست دارنیدی جواب منیدو بار در زدم وقت!  کنم؟کاریخب من چ-

 !شم؟
 

 : حال و حوصله گفتی هم شد و بی توشرتی بامخاش
 
 ؟ی دارکاریچ-
 
 .... محوم لباستون رو بزارم نیری منینو گفت داربا-
 
 ... توایب-
 

لباسش !  داشته باشمی انگورلی گورنی راه فرار از اهیحداقل !  در رو نبستمی تو ولرفتم
!  رو نکنهراهنشی حداقل پنجامی من اگهی منشعوری انداختم بـنییرو کند و سرم رو پا

 ی توجه بهش امخام رو کردم تویب! خوبه شلوارش رو جلومون نکنه می افتادیریعجب گ
 :هم و رفتم سمت کمد

 
 !ن؟یخوایکدوم کروات رو م-
 
 !ستی به تو نیازی ندارمیخودم برم-
 
  لب گفتمریز
 
 !جهنم-
 

در کمدش رو !  که رفت محومدمی در محوم اومد و فهمیصدا! دی رو شکر انگار نشنخدا
 قی عمینفس!  زد چه قدر خوشبو تلخ و خنک اومد به سمتم؛لبخندیباز کردمو عطرا
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 ی گذاشتم رودادی می عطر تلخی و کت و شلوارش رو که کاور شده بود و بودمیکش
 دیشا!  نهدمی برش دادم که لبم رو گزومدما..  ختت بودیعکس همون دخرته رو... ختتش

 همون جا دی هست بای که کنج اتاق بود هر چینگاهم رفـت سمت گاوصندق! ادیخوشش ن
 یپوف! ـسـتی ازم ساخته نی کارچی هنجای ایای خمفـنی با دوربدمی کشـقی عمینفس! باشه

 ی طیکی یکی و پلها رو رونیاز اتاقش رفتم ب!  صحبت کنمـنی و رامتی با ماردیکردم با
 دمشیکش!  ذره هد بندم عقب رفته بود و موهام مشخص شده بودهی نهی و جلو آکردمیم

 صبحونه زی و به بچها کمک کردم که مـدمی کشقی عمیسنف! جلو تر و موهام رو پوشوندم
 :دمی دشرتی بی فنجون و کاسه هی! ـمینـی بچی انگورـلی گوریرو برا

 
 !؟یخوریشما با واال حضرت صبحونه م! بانو؟-
 
 ! چطور؟زمینه عز-
 
 ! تر؟شی فنجون بهیپس چرا -
 
 !نجانی آقا ایپسرخاله -
 

 صاف و سر باال ینی متوسط بیکلی سبز رنگ هیچشما پسر قد بلند با کی تکون دادم و یسر
همه با !  همی به لب داشت و امخام رو بردم توی وارد شد لبخندی قهوه ایسبزه و موها

 نی ادیشا! به هممون با لبخند سالم کرد...  کردمی سالم کردن و من هم سالمدنشید
رفتم ! نش پسرخالشه که نگفته بود سپهرمنینه بابا رامت! م؟سپهرمنش باشه از کجا معلو

 یلی بود؛خدهی و کت و شلوارش رو پوشرونی همزمان اومد بنی آشپزخونه و آدریتو
 اون پسره اصال دنی و با دزی انداختم و رفتم اون هم رفت سمت مری سرم رو زکیش

 :اما پسره بلند شد ! امخش باز نشد
 
 ! سرور؟یچطور!  بزرگـنی آقا آدرریسالم و صبح به خ! به به-
 
 !؟یخومب تو چطور...  آرسامریصبح توام به خ-
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 صداشون رو خوب دادمی داده بودم به درگاه آشپزخونه و به حرفاشون گوش مهیتک
 ! : بهرت بودیچی اما خب از هدی شنشدیمن
 
 ! بد باشم سرور؟نمی شما رو ببشهیمگه م-
 
 !ره؟ی مشی کارا خوب پنمیبب ! زیکم تر مزه بر-
 
 !دمیبهت قول م... ی واسه کامرانشهی موشک مـاتی عملامروز! ی عالهیعال-
 
 !خودت زنگ بزن باشه؟...  نشه خوبهیکی اون نیع! دوارمیام-
 
 !باشه سرور-
 

 منظورم شبید! ؟ی اما چه طورکردمی صحبت منی با رامتی جورهی دیبا!  رو گاز گرفتملبم
بانو نشـسـتم که داشت رفتم کنار ! ـدمی نشنیزی ازشون چگهید...  گفتم امایرو به مار

 :لبخند زدم! بافتیشنل م
 
 !؟ی بلدی بانو بافتنیوا-
 
 ! که بلد نباشه؟یدی رو دیرزنیمگه پ-
 
 !آره-
 
 ! رو؟یک-
 
 !رمی بگدی بای رو چطورلی مدومنی سال سن دارم من۲۱! خودم-
 
 !دمی مادیخودم بهت ! خب مگه من مردم؟-
 
 !!!واقعا بانو؟-
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 دوست ی کاموا چه رنگنی ببخرمی ملی واسـت دوتا مرونی ب رفتمندفعهی ازمی عزآره
 !؟یدار

 
 !دی با سفیخاکسرت... اممم-
 
 !زمیباشه عز-
 

 ی چومن زدم ُگلریدستم رو به ز...  نگاه کردمبافتی که داشت می قرمزی زنان به شنللبخند
 هی بقنی آدم دوروئه و عهی کردمیحس م... ومدی ازش خوشم منـشـستیداشت ظرفا رو م

 ! گشتی مـنی دم پر آدریلیخ
 

 : باال انداختم رو به بانو گفتمی اشونه
 
 !؟یکنی کار منجای ای سوال تو از کهی! بانو؟-
 
 !سال۳۱-
 

 :دی خندافمیبانو از ق!  شهنی بود پخش زمـکی گرد شد فکم نزدچشمام
 
 !مگه چند سالته بانو؟-
 
 ! کار کردمنجای تر از سنه آقا اشیمن ب... ۵۱-
 
 : ابروم رفت باالیا تهی

 
 !مگه واال حضرت چند سالشه؟-
 
-۲۸... 
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 !؟یکردیپس اون موقع واسه خونوادش کار م-
 
 ...:ـدی از ته دل کشیآه
 
 ...آره-
 
 !کنه؟ی میچرا تنها زندگ!  رفنت؟نجایخونوادش از ا-
 

 : نشون دادسی هی رو گاز گرفت و انگشتش رو به نشونه لبش
 
تک تکمون رو قتل عام ! ی تو که سهلیدی خانوادش پرس راجبیزیبفهمه چ! سیهـــ-
 ! نپرسیچیراجب خونوادش ه! کنهیم
 

 :دیچی لبش رو گاز گرفت و همون جور که ظرفا رو میملود
 
 ! سر سارا آورد؟یی چه بالادتهیبانو !  آرامشگهیبانو راست م-
 

 :ـدی کشی آهبانو
 
 ... حرف بزنهتونستیرتش من ماه از درد صوکی تا چارهیب...  برهادمی شهیمگه م-
 
 : گرد نگاهش کردمی چشمابا
 
 ! کرد؟کارشیمگه چ-
 
 . واسششدی زدتش که دل آدم کباب منقدریا-
 
 ! فرار کرده؟مارستانی از کدوم تی رواننی خدا ایوا-
 

 ! : چشماش حلقه زدی اشک توبانو
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اگه ... زِی چمیبگذر... ادی منادشیاصال خانوادش رو ... حساسهیلی خونوادش خیرو-

 ! نزنی حرفیجونت رو دوست دار
 

 :دی اومد تو و بانو پرسیگل...  تکون دادم یسر
 
 !آقا رفت شرکت؟! ؟یُگل-
 
 ...بله-
 

 : زدم و گفتمیلبخند
 
 !اط؟ی برم تو حتومنیبانو م-
 
 ! زود برگردیباشه برو ول-
 

خند زنان رفتم لب!  خوشگلهیلی خنجای خدا ای وااطیرفتم سمت ح!  زدم و پا شدمیلبخند
 :گردن کج کردم. دهی نگهبان داره بهشون آب مدمیسمت گال؛ د

 
 ! من بهشون آب بدم؟شهیم-
 
 شهیم! کشهی من رو مادی سرشون بیی رو دوست داره اگه بالنجای ایدخرتم آقا گال-
 !؟ی شالیخیب

 
م  به لبی گال لبخندی و بوـدمی کشـقی عمینفس.  تکون دادم و فقط نگاهشون کردمیسر

 دوارمی خدا امیا.  داشتم و بال فاصله عطسم گرفتیبی عجتی گل حساسیاما به بو. آورد
 دادم برم کمک دست بانو شم اما همچنـان ـحی زدم و ترجیلبخنند! شروع نشده باشه

 آروم یعطسه ا! کردمی خالل مینی زمبی بانو داشتم سبا زدم و یلبخند.  کردمیعطـسه م
 :کردم و بانو گفت
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 !زم؟ی عزی سرما خورد!تیآف-
 
 ! دارمتینه بانو حساس-
 

 ابروم ی تاهی کردی غذا داشت درست می کلی تاسف تکون داد و ملودی به نشونه یسر
 :رفت باال

 
 !مهمون داره؟! چه خربه؟-
 
 !نجای اانی آقا میآره امشب عمو و زن عمو و دخرت عمو-
 

 :ـدمی کشقی عمینفـس! نجا؟ـی اـادی رادمهر داره مـنی امیعنی!  رو گاز گرفتملبم
 
 ! ناهار؟ادی آقاهه ساعت چند منیا-
 
 ! آماده باشهزی همه چدی نه صبحه باکیاالن ساعت نزد! رأس ساعت دوازده-
 

 داشتم امشب رو املی فکر و خی به غذا درست کردن و تومی تکون دادم و شروع کردیسر
 دمی کشقی عمینفس. ..ـارمی سر از حرفاشون در بی که چه جورکردمی میطرح بند

همه به ! پوف. دی از راه رسی انگورلی گوردمی کردم که فهمیودستام رو با حوله خشک م
 : بلند گفتمیی صدابا االغ نی بار عنی و امیستادیصف وا

 
 !ســـالم-
 

 راه کراواتش ی باال و تورفتی از پلها مگرفتی با اخم نگاهم کرد داشت خندم می چپچپ
 : و گفتکردیرو باز م

 
 ! باالایب! تو-
 

 :دی و با اخم غرستادیوا.  تکون دادمیسر
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 !!!دمینشن-
 
 !چــــشم-
 
 :دستام رو به کمر زدم و آروم گفتم!  کردمی اخم رفت باال و پوفبا
 
 !فکر کنم سگ درونش آمپوالش رو نزده بد جور هار شده ! ایخدا-
 

 راحت ی بانو نفسدنیا د باال و بدمی شومن از ترس دو مرتپری از پشت نشست رویدست
 :دمیکش

 
 !ی اوهومی اهمهی! ـدی بانو زهرم ترکیوا-
 
 بود، دهی رو شننی من آقا ای سر به سرش نذار فرض کن االن جاگمی منکهی اهی تالفنیا-
 !شدی جا خون بارون منی اگهید
 

 : کردمیپوف
 
 باز نمیم ببحاالم بر!  زشتی انگورلی گورنی ای حترتسمی منی کچیمن که جز خدا از ه-
 !رهی رو بگی چی پاچه خوادیم
 
 ! برو کت و شلوارش رو جا به جا کنیچیه-
 

 : زد و رفتم باال، در اتاقش رو زدمیلبخند
 
 ! توایب-
 

 .: رو چرخوندم و رفتم تورهیدستگ
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 !ـن؟ی داریبا من کار-
 
دم ناهار  وقفه اومی به بانو هم بگو برمی دوش بگرمیمن دارم م! آره لباسا رو مجع کن -

 ! وجهچیآماده باشه حوصله ندارم به ه
 

 : دمل زدم و آروم گفتمی توی خندپوز
 
 !رهی انتظارا مننیاز سگ که ا! ی حوصله داریتو ِک-
 

 سرخِ شی خاکسرتی چشماوار؛ی به ددمی قدم از ترس رفتم عقب چسبهی سمتم و برگشت
 : کردیدندون غرچه ا! سرخ بود

 
 !؟ی گفتیزیچ! دمینشن-
 
 نباشه خی مری کره چی که های دنخوامیجون شما م!  شمادی ببخشیعنی به جون تو نه-
 ! بودهتونیفکر کنم جزء توهمات فانتز!  نگفتمیزیچ
 
 :دی رو بسته بود حمکم گردمن رو گرفت و غرشی دست راستش که دستبند بند چرمبا
 
 که گفتم ی کارحاالم هر!  خودتهیواگرنه خونت به پا... ی نگفته باشیچیبهرته که ه-

 !اجنام بده
 

 :تو حالت عطسه گفتم!  گرفته بودکرد،عطسمی داشت خفم مدمی کشقی عمینفس
 
 ! ماهتون عطسه نکردمی رودی ببخشیعنیومل کن تا روت -
 

!  کردم و رفت؛خندم گرفته بوددمی آروم که خودم به زور شنی ومل کرد و عطسه افورا
فوراً لباساش رو ! ی تو فاز رسمرفتمی مییهوی بعد زدمی اسکوال باهاش راحت حرف منیع

 چه سشیبه بانو گفتم که رئ.  دوباره عطسه هام شروع شدـن؛ییجا به جا کردم و رفتم پا
 و همش به زور،دو سه تا قاشق غذا دمی کشقی عمی نفسم،یدی چرو زیامر فرموده و با هم م
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 ی ُگلیکی هسنت نجای که ایی متوم کسانیب.  نگاه کردمگرانیخوردم و موندم و به خوردن د
 ی افتاده با خدمتکار بودنش جورلیسامره که انگار از دماغ ف!  سامرهیکی مزخرفه یلیخ

 مطمئنم یول!  دوست دخرت دوست پسرنکنهی ندونه فکر می هر کپلکهی منیدور و بر آدر
 نی من حال ای روزهی! کنهی رو به عنوان واکس زدن کفشش قبول مننی هم ارهی مبنیآدر

 بد یلیبا بانو هم خ...رمیگی رو با هم منیحال خودش و آدر...  مطمئنمرمیگیدخرته رو م
 نبود ی شکدیفهمی منیاگر آدر...  گفتی منیچی و هکردی می بانو بزرگی کرد ولیصحبت م

 کشدم و بعد قی عمینفس.... شهیخوبه حداقل احرتام به بانو سرش م! ذارهیکه زندش من
 ور زی میناهارش رو متوم کرده بود و نشسته بود با دفرت دستکش رو ی انگورلی گورنکهیا
 رفتی و البته سامره داشت با ناخناش ور ممی کردزی رو مجع و متزی ممی ما هم رفترفتیم

 ساده و ی دخرتومدی خوشم میاز ملود! میدادی اجنام می کار ها رو من و بانو و ملودومو مت
 بود و بانو فنجون قهوه رو داد دستم داغه ریامره اس من از دست سنیاون هم ع! ساکت بود

 و ی انگورلی گوریفنجون رو گرفتم که بربم برا! شـدی خبار ازش بلند میداغ بود و حساب
 ی عطسم گرفت و عطسه کردم، فنجون داغییهوی بهم ننداخت یم نگاهی سمتش و ندمیرس

دهنم رو قورت دادم و آروم آب !  سبک شده بودکردی مینی دستم سنگی توکمیکه تا االن 
!  از دادششهیلبم رو گاز گرفتم و مطمئن بودم االن گوشم کر م! چشمام رو باز کردم
 شدی کرده بودم و ازش خبار بلند می خالدشی سفی مردونه راهنی پیفنجون قهوه رو رو

 :داد بانو بلند شد
 
 ! شد؟ی خاک بر سرم چیوا-
 

 رو از ترس ی هم بود که هر احدی تویاش جورامخ! ومدی در مننی خونِ آدریزدی مکارد
از جاش ! چشماش سرخ تر از سرخ بود و مطمئن بودم بدنش بدجور سوخته! نداختیپس م

 ی کوتاهش رو که باز منی آستدی سفی مردونه راهنی پیبلند شد و همون جور که دکمها
 :دم رو گرفت و داد زقمیکرد از پشت 

 
 !د نبود عطسم گرفت خبولــم کن بابا به جون تو از قص-
 

 : رفت تو آسموننعرش
 
  !ی کرددای رو پیلی خگهید!  پررو یدخرته -
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 زدمی مغی برد باال و من همش جی رو گرفتم که کر نشم کشون کشون من رو از پلها مگوشم

 نیاما ول کن من نبود ا... ! دادیبانو هم داشت همش جون خودش رو قسم م! که ومل کنه
 بود واریپشتم رو به د! داخت داخل اتاق خودش و در هم حمکم بستسگ هار من رو ان

کمرغشش رو باز کرد و با ! رونی بادی کارتونا از گوشش دود بنی انی کم مونده بود عیعنی
 : لرزون گفتمیصدا

 
 ! هم خودتوزمنی مشی هم خودم رو آتنجایبه خدا دستت خبوره بهم هم! ؟یکنی مکاریچ-
 

 ختتش و زبومن رو تا ی رودمی پریتا خواست بزنتم فور!!! کتک! ود بگهی دزی چهی قصدش نه
 :ته در آوردم و نعرش رفت هوا

 
 !دمی آشغال نشونت میدخرته -
 
 : برداشت سمتم و رفتم سمت در اما در قفل بود بود داد زدمزیخ
 
 !درو وا کن من برم! ؟ی قفل کردیدرو واسه چ-
 
 بود نیاشتباهم ا! یشی حتمل کردم گفتم آدم میرد خونه آونی دوروز تو انی تو اییهر بال-

 حرف ی اگهی با همتون با زبون ددی انگار بایول!  آدم خواستم رحم کنمهی به میتو زندگ
 !بزمن

 
 و چوندی دستم رو حمکم پگهی و با دستش حمکم چومن رو گرفت و با دست دواری به دپشت

 : و داد زدمدمیچیپیاز زور درد به خودم م
 
 دارم ی از عمد نبود آلرژگمیبهت م! شه؟ی منتی حالزادی تو چرا حرف آدمیحشبابا و-

 !وفتمی در بتی سگ هار و اون اخالق سگی با تودمییمگه مغز خر جو! دیقهوه از دستم پاش
 

 :دی گوشم غردر
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 !!یوفتی که از اسمم به وحشت بدمی نشونت مگهی جور دهیپس ! باشه! من سگم؟-
 
 !؟؟ی باشی سـگ کرتسمی منی کچیخدا از همن جز از ! برو بابا-
 

...  لب گفتمری زی سرم درد گرفت و آخواری رو آزاد کردو حمکم من رو کوبوند به ددستم
 به مینی بی خون رو رویگرم... رفتی میاهی دستم چشمام داشت سیسرم رو گرفتم تو

بود که از  به تعجب شد و همون جا لی کم کم مانی آدری عصبیچشما.. کردمی حس میخوب
 ... هوش رفتم

 
 پلکام رو باز ی سرم و آروم الی تودنی تن آهن کوبکی کردمی کرد حس می درد میلی خسرم

 که یی و چشمای نگرانی بانو آروم بلند شدم و بانو با کلدنی ختت بودم و با دیرو.. کردم
 : کردن گفتهی گرزدیداد م

 
 !کنه؟یسرت درد من! زدمل؟ی عزیخوب-
 
 ...ونه خومب بان-
 
 !آخه دخرت چقدر بگم پا رو دمش نذار؟-
 

 : گفتمـتی هم و با عصبانی تودمی رو کشامخام
 
من !  شدی وحشـهوی نکرده بودم خودش ی کارچی من هیبانو خودت شاهد بود! من؟-

موقع قهوه بردن عطسم گرفت ! کنمی دارم عطسـه مزی رهی دارم به گال از صبح تیحساس
 ! اون سگه هاری روختیر
 

 ... : من مقصر نبودمدونستی انگار مدی کشقی عمینفس
 
 سوخته قرمزه اصال با گوجه نشی سی همه قفسه ـارهی سرت بیی بالدمیترس...  بگمیچ-

 !دهیشرکت هم نرفت گرفته خواب!  ندارهی فرقچی هیفرنگ
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 ! شدینجوری انهی به خاطر همواری من رو به ددیاون خر حمکم کوب-
 
 !؟یاب بد صداش نکن به القنقدری اشهیم-
 
 نداشته باشمم ول کن من شیمن کار!  القاب باشه نهنی همی ستهی که شایتا زمان! نه-
 ...رسهی همه خدمتکار فقط زورش به من منی بابا استین

 
 : لبش رو گاز گرفتبانو

 
 ...زمی آرامشِ عزرسهیزورش به همه م-
 

 خودم حکم اعدامش رو ی با دستای اگه روزخورمیاما قسم م!  هم برسهدیبا!  زدمیپوزخند
 دای من فقط پی هی قصد اولدیشا! ـارمی ها رو در منی تک تک اینشونش دادم همون روز تالف

حاال واسه کشتنش ...  کمک کنم امانیکردن خونوادم بوده باشه و خواسته باشم به رامت
به شش غروب  کی به ساعت انداختم نزدیلبم رو گاز گرفتـم و نگاه!  دارمـاقی اشتیلیخ

 تو حاله می سبز زمردیچشما.... زدی می شدم چومن به کبودرهی به خودم خنهیتو آ... بود
... ـدمی کشقی عمینفس...  تر شده بودـدی سفشهیپوستم از هم...  سرخ رنگ قرار داشـتیا

 ی توـدمیامخام رو کش! ی آمازونهی وحشنمی ببرو ـنی آدری افهی و قختی رخواستیدمل من
 یسر!  باشمی همون آرامش سگشهی همنی عدیبا..  باهاش راه اومدمیلی خنکهی مثل اهم، نه

 با هی و بقی و ملودرونیتکون دادم و موهامم رو کامل تر پوشوندم و همراه بانو رفتم ب
 به کمک می کردوع کردم و شرفی رو واسشون تعرزی خوشحال شدن و همه چدمنید

 : کرد و گفتی پوففونی زنگ آیو با صداساعت هشت شب بود که بان! کردن به هم
 
 ! دخرته اومدنیباز ا-
 
 : ابروم رفت باالی تاهی

 
 !کدوم دخرته؟-
 
 ! آقا یدخرتعمو-
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 دادم هی من تکی ولمیبانو در رو باز کرد و ماها وارد آشپزخونه شد... ـدمی کشقی عمینفس

 لبم رو گاز گرفتم ـنیی پاومدی از پلها منی به چپ نگاه کردم آدری چشمریآروم ز! به درگاه
 : اومدی دخرتونه ای صدانمشیو با همون اخم به عموش سالم کرد اما نتونسـتم بب

 
 ! مـــــنهیسـالم پسرعمو جون جون-
 
 ...سالم-
 

 حلنش سرده چطور نقدری انی آدرنی ایموندم وقت...  نشست کنج لب منیپوزخند
پوزخندم دو برابر ! ن؟یدیابش رو م خوب و کامل جونقدری و انیکنیغرورتون رو خرد م

 نیام...  بود به گوشم خوردنی آدری که متعلق به عموی کلفت و مردونه ایصدا! شد
 :رادمهر

 
 ! شد؟یکشمش خنودا چ!  جان؟نیچه خرب آدر-
 
 !سی افتاد دست پل-
 

 : بودنی پر تعجب و ترس امیصدا! ـد؟ی چه طور فهمـنی رامتیعنی! دمی رو گزلبم
 
 !چطور؟! هن!!! ؟یچ-
 
 پر خطرو انتخاب ی جاده نی که براش گذاشتم ای دوتا راهنیب!  سپهر منش بودری تقصنیا-

 جهیدر نت...  مبونهی ازش باقی به حرفم گوش داد و نذاشت حداقل مدرکیول... کرد
من پول ... ستی دست من نشی و بقشهی می سپهرمنش عصبنیاسی از دست ی حسابیکامران

 دی بادی به سراجنام نرسیـاتیچون که عمل! رمیگی مابرشم تازه دو بر...رمیگیخودم رو م
 ...پول من رو هم برگردونه بهم

 
 ...کنمی منی باهوش بودناتو حتسنیمن ا! ـنیآدر-
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 ! بود که خودش قبول کردیراه...  نبودیباهوش-
 

 متام دیبا... یکامران!  هم وسطهگهی دی نفریپس پا...  هسنتیی عوضی چه آدمانی واقعا بمن
 و دمی بانو به هوا پریبا صدا...  بگمـنی به رامتی رو مجعه تو مرخصدومنی که مییزایچ

 :گفت
 
 !میـنی رو بچزی ممی بردی باایآرامش دخرتم ب-
 
 ...ـامیچشم بانو االن م-
 

اگه بگم انگار !  که چشمم افتاد به دخرت عموشمیدیچی رو مزی مـمی رفـتم و داشتهمراهش
 نیرامت!  آرهیوا..  شدخی سرم یهم وصل شده دروغ نگفتم از نوک پا تا کاسه ولت ب۲۲۰برق

 خدمتکارم ول کنم هی که نهی اگه االن من رو ببنی آدریخودش گفته بود صدف دخرتعمو
بودن مثل ! ستیاما کار که عار ن.. !  آماده کنمدی دعوا باهی ی خودم رو براست؛پسین

 : نگران صدف بودیصدا... دمیـچی رو مزی و م زدمیپوزخند...  عارهیی آدمانیهمچ
 
 ! قرمزه؟نقدری شده؟ چرا ای چنتی سی قفسه نی آدریوا-
 
 ...ـستی نی مهمزیچ-
 

گرسنم ...  آشپزخونهی توـمیهممون رفت! خوبه حداقل نگفت کار خدمتکارمه! هه
 : خبورم بانو اخم کردیزی چخواستمی و منستادمی وایگوشه ا... نبود

 
 !؟ی زنده ایتو چه جور!  نه ناهار؟یخورینه شام متو ! دخرت-
 
 ... بـانوـسـتیگرسنم ن-
 
 ی قربونت برم حاال حاال ها با ما کارنمی ببنجای اایب! ؟یبا خودت هم قهر! شه؟یمگه م-

 .... کنارم نی بشایندارن ب
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  ...کنهیسرم درد م-
 
 ... نداشت آرامش واگرنهیبه خدا قصد...  اون سرت بشمیفدا-
 
 ...نی من رو ساکت نبارمیبه جاش حالش رو جا م.. ـستیمهم ن-
 

 : زدی لبخندیملود...  نگاهم کرد و کارش نشسـتمی چپچپ
 
 !؟.. خودت برامون نگفت پدر مادرت کجانیاز زندگ... خب آرامش-
 

 : گفتدیبانو که سکومت رو د! گفتم؟ی میچ... شی قهوه ای زدم تو چشمازل
 
 !ادر؟ شده میزیآرامش جان؟ چ-
 
 ...شناسمشونیاگه هم داشته باشم من.. من پدر مادر ندارم... ـستیمهم ن... نه بانو-
 

 که تعجب نداره مگه فقط من نیا! ؟ی چیبرا...  تک تکشون گرد شدیچشما
 :بانو گفت! م؟ییپرورشگاه

 
 !نمی مادر؟ خوب حرف بزن ببی چیواسه -
 
 ....ـمیرشگاهمن پرو...  بانو فکر کنم مشـخص باشه حرفمیچیه-
 
 ... ناراحتت کنم باور کنخواستمی منزمیاوه عز-
 
 من هم هیزندگ...  دارهیری تقدهی ی هر کسستمیمن اصال هم ناراحت ن... ستیمهم ن-
 ...هینطوریا

 
 : لباش نقش بستی روابی نای لبخندبانو
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 !آرامش ، دخرتم؟-
 
 !جامن؟-
 
 !؟یرتسی کس جز خدا منچی از هی گفتادتهی-
 
 !چطور؟.! ماوهو-
 
 تو بود همون ی جای دارم هر کنی که من از آدریبا شناخت! ؟ی رو گفتنی ای چیواسه -

 ! از ترسمردیحلظه درجا م
 
 انسان دوپا هر نیاز ا! دای ترسدی از انسان نباگمیمن... دی از خدا ترسدیفقط با.... خب-
و ...  هسنتنی زمیرو هست که ییزای از چشرتیاما خب ترسم از خدا ب... ـادی بر میزیچ

 ... داستامنهی ونی من رو مدی تفکر تونیا
 
 !؟یچه داستان-
 
 به خواستی که میداستان مرد.  نداشت برهیی که مسافر بود و جایمرد... ی مثنویقصه -

 اوجنا رهی میاما خادم مسجد گفت که شب هر ک... مسجد بره تا شب رو اوجنا بگذرونه
 اوجنا هسنت که زهرشون رو ی چون ارواحمیشی به رو م فردا صبح با جنازش روخوابهیم

 !رتکونهیاز ترس م
 
 : گفتی همه رفت باال و ملودی ابروی تاهی

 
 !خب ادامش؟-
 

 : رو صاف کرد و شعرش رو خوندمصدام
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اما مرد .. » .. ـمیتی آن شب یکه نه فرزندنش شد.... ـمی شب زِ بی نَخُفتی کس دورچیه«-
 و شب رو دیخند!  رو دوست داشتزای جور چنیتازه کشف ا... دیرتسیمسافر از مرگ من

 .... مسجد موندیتو
 

 حرفم رو ی و همه دست از شامشون برداشته بودن و چشم دوخته بودن تا ادامه دمیخند
 :بشنون

 
 ـنیـقیاز گمان و .... ستَمی ره بـنی در ایاالتیکز خ... ستمی من از آنها نفانی حریا«-

 ی صداشهوی شب بود که مرد بلند می هامهین»....  سَرَمگرددیالمَت بر منوَز َم... باالترم
 یاما مرد به جا» !رمی جونت رو بگخوامیآماده باش م « گفتی که مییصدا... شنوهیارواح م

 و بانگ ـدیبر جه«....  خودت رو نشومن بدهی بلند شد و گفت اگه مردرهی مبترس از نکهیا
 باز واری از دی شکافرهی مرد مبنکهی ایبه جا»! ـای بی اگر مردکنیحاضرم ا.... ای کیبر زد کا

 ...رهی و از اوجنا مدارهیاون ها رو برم... شهی مدای طال و گنج پی کلشهویم
 

 : و بانو گفتدمیخند!  همه باز مونده بوددهن
 
 !؟ی گرفتادیاز کجا ! یچقدر خوب همه رو حفظ-
 
 !رتسمی منزای جور چنی که بگم چرا از مرگ و ا رو گفتمنیدستت درد نکنه من ا! ا بانو؟-
 
 ...شی قشنگ تر خوندیلی قشنگ بود اما تو خیلینه داستانش که خ-
 

 که ظرفا رو می و رفتدمی کشقی عمی زدم و بالخره شام خوردنشون متوم شد؛نفسیلبخند
 سرم رو باال گرفتم و مشغول... صدف از جاش بلند شد و چشمش خورد به من. ـمیمجع کن

 :مجع کردن بشقابا بودم که گفت
 
 !دم؟ی ندییمن قبال تورو جا-
 

 : بودمیشونی پی رویفی ظراخم
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  ...می بوددهی هم رو دی عطر فروشیبله تو-
 

 حرفامون تونستی به رو به رو زل زده بودو راحت منی نشست کنج لبش آدریپوزخند
 :صدف با طعنه گفت! رو بشنوه من که حمل سگ بهش نذاشتم

 
 ! شد خدمتکارهویکارمند ! یدیاز کجا به کجا رس! بهبه -
 

 : زدمیپوزخند
 
 مهم ی باشی باشیخوای می هر خری باشسی رئی معاون باشی باشریحاال چه مد! کار کاره-
 !ی که کار کننهیا

 
بشقابا رو برداشتم و خواستم برم ...  زدمی زد و من همدر جوابش پوزخندیپوزخند

 :برگشته بودم که گفت
 
 !ی اما نه خدمتکاری که کار کننهیمهم ا... هآر-
 

 : حرصش بدم برگشتم و با خنده گفتمنکهی ایبرا
 
 !مگه خدمتکار بودن چشه؟-
 
 !ی خونه باشنی خدمتکار ای خوشحال باشدمیبا... ـستی نشیچیه-
 
 ...ـستی هم نیی موجبات شادنیهمچ-
 

 کرد خوردهاش شوننی دستشو حمکم پخش زمی رو به روم بشقابا رو گرفت تواومد
 :صدف گفت!  توجه پاشد رفتی بنیآدر...  همه جا پخش شده بودشهیش
 
 ! باشهنجای ای خرده اشهی شنمینب-
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 : اعصابش بودی زدم و پوزخندم رویپوزخند
 
 ! ها؟یزنی پوزخند میبه چ-
 

 می رو مجع کردشهی شی خورده های همه ی زدم و سکوت کردم با کمک ملودی پوزخندبازم
 داشتم و اگه تا سر یفشار عصب.  کردی حلظه ومل منکیسردرد !  خرد بودیامب حسابو اعص

 نیز ا! میمثل االن که در سر حد مرگ عصب.. شدمی مینجوری ارفتمی متیحد عصبان
 زیهمه چ...  آرامششهی متوم مزیهمه چ« دادم یداردبه خودم دل! ی پستنی از ایخوار
 ». داشته باش صربیشی سر بلند می روزهی شهیمتوم م

 
 
 

 بای گرد شد و تقری ملودی بسته بود دندونام بهم خورد و چشماخی و دیلرزی    همه تنم م
 :داد زد

 
 !؟یچت شده آرامش خوب-    
 

 لب از ریبانو من رو نشوند و ز! چشمام شده بود قدر دوتا ختم مرغ.. دیلرزی    دستم م
 نی تر از اید به خوردم اما من عصب حل گرفت و به زور دای آب قندگفتیدست صدف بد م

 : چشماش گفتیحرفا بودم بانو با اشک تو
 
 !هو؟یچت شد !  شده دردت به جومن؟یچ-    
 

 رو مشت میخی یدستا!  بهمدمی حرف بزمن دندونام رو سابتونستمی شده بود منپی    دهنم ک
 : لب گفتمریکردم و ز

 
 تقاص ی خداوندیبه خدا!  حرف بزنهینجوری با من اکردی کس جرئت منچیتاحاال ه-    

 !رمیگیهمشون رو پس م
 
 !؟ی داری نبـاش حالت بد شد فشار عصبی عصبنقدریدخرت ا! آروم باش آرامش-    



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٢��

 
 که اومدم و راه هیراه...  دستام گرفتمی آره تکون دادم و سرم رو توی به نشونه ی    سر

...  اطالعات مجع کنمای عوضنیجب ا راتومنی تا مدیبا... دیبا! برگشتش فقط دست خودمه
سرم رو گذاشتم ! زم؟ی سرم بری تویچه خاک... هی خمفنی خونه دوربنیاما کنج کنج ا

... ساختمی و مسوختمی مدیفعال با...  نبودیچاره ا... ـدمی کشقیعم و چندتا نفس زی میرو
...  رو گاز گرفتملبم!  بکنمی کارهی تومنی حرفاشون رو گوش بدم متومنی که منیکم کم با هم

 :بانو گفت
 
 ! تو اتاقت؟ی بریخوایم-    
 
 ...کنمی آشپزخونه کمکتون مینه بانو حداقل تو-    
 
 برو اسرتاحت کن ای بستی بسته حالت خوب نی همه کمک کردنی دخرت؟ ایچه کمک-    

 .. تو بشمی فدامیماها هسـت
 
 ...رمیباشه م... خدا نکنه-    
 

 ختتم و ی رودمیدراز کش... بانو رفتم از پلها باال و در اتاقم رو قفل کردم    همراه و به کمک 
 آدم نی داشتم عشی پیتا سه هفته ... دمی کشقی عمینفس... فقط زل زده بودم به سقف

! ه؟ی وسط کنی ای مقصر اصلدونستمیمن..  سرم تو کار خودم بود اماکردمی میزندگ
 بودم اما دهی وقت بود تو عمرم آه کشیلیخ! ن؟یرامت! ه؟ی عرفان؟ ساکهیاون مرت! خودم؟

 موندم از ی منی اری اوقات در گیبعض.. دمی از ته دمل کشی دمل پر بود که آهنقدریا
بلند شدم و دوست داشتم ... ومدیخوامب من... سرم گنگ بود!  نه؟ای کنم تیرشکایتقد

موهام رو شونه  ،خوندمی لب شعر مری زدم و زی کجکیلبخند... موهام رو شونه کنم
 ذره چی بدون هنی زمیعمود به سو... صافه صاف...  تر از زانوم بودنیی پابای تقرکردمیم

هنوز انگشتم روش چسب بود چسب ..  و موهام رو بستمدمی کشقی عمینفس! چیتاب و پ
 ختت نارموهام رو بستم و با همون لباس ها ک... رو کندم و عرق سوز شده بود انگشتم

 که خبوامب و هرگز ی شبدیبه ام...  خبوامبخوامیم«: دفرتم رو برداشتم و نوشتم دمیدراز کش
 زخم زبون ها و دردهام کم نی از اکمی اون موقع دیشا... خوادیدمل مرگ م...  نشمداریب

 دو نی ای خسته بودم اما تومی از زندگیلی خگهی دییخدا... لبم رو گاز گرفتم» ... شه
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... دومنیمن...  فراموش کرده بودمای رو از دنامیتم که خستگ داشبی فراز نشونقدرروز ا
 و همون جور کم کم دمی کشقی عمینفس! ـن؟ی نه اخالق گنده آدرای باشم؟ نی رامتونیمد

 ... پتو روم بود خوامب بردکی بازم که مثل یبا موها
 

 پوف یلپام حساب...  کردم و دست و صورمت رو شستم هنوز هوا روشن نشده بودی    پوف
 لباس دنبالش رو پنهون کردم ریموهام رو با کش مو بستم و ز! ومدیکرده بودن اما خوامب من

! صبح بود۵ نرمش وارد اتاقم شدم ساعت قهیبعد ده دق...  کردمی تراس و نرمشیرفتم تو
ناخنام همه زوار در رفته ...  رو سرم گذاشتـممی و شال خاکسرتم رو زدمیهد بند مشک

 رو برداشتم و همشون ریبلند شده بودن حوصلشون رو نداشتم ناخن گ یبودن و حساب
 که یزل زده بودم به آسمون!  و بلند هسنتدی هم ناخنام کشی طورنیهم! رو از ته گرفتم

 ی برم توخواستمی و مرونی بماز اتاقم رفت! حوصلم سر رفت..  بودکی تاربایتقر
 اخم ـنی بانو و آدردنیپزخونه و با د آشی رفتم توومدی پچ پچ مانند مییصدا. آشپزخونه

 و به دمیلبم رو گز! نی آدردنیاز د...  بانودنینه از د..  ابروهام نشستی رویفیظر
 : گفتمیآروم

 
 ..ریصبح به خ... سالم-    
 

 و آرجناش ی صندلی سرش رو حمکم گرفته بود و نشسته بود رودمی نشنیزی چنی    از آدر
 ی بانو با لبخندی ندادم و ولیتیاهم!  هم بودیاش بدجور تو و امخزی میرو گذاشته بود رو

 : گفتقیعم
 
 !؟؟ی مادر بهرتیخوب شد!  ماهت آرامشیسالم به رو-    
 
 ...خوب شدم ممنون... آره بانو-    
 

 و نگران نی    رفتم کمکش و بانو با لبخند کارارو سپرد به من و خودش رفت کنار آدر
 :گفت

 
 ... پسرمری سردرداتو دست کم نگنقدری برو دکرت اایب!  تو؟ی کله شقرنقدیآخه چرا ا-    
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 !خوادی که دکرت منگرنیم... ستی بانو مهم نشمیخوب م-    
 

 چون خودم کردمیدرکش م! کرد؟یسرش درد م!  بودشهی همنی خشک و سردش عی    صدا
 کار یم چ کمک؟ مگه اون واسکردم؟ی مکاریچ...  بودمدهی کشیلی خیگرنی میسردردا

! شه؟یغرورم رو کنار بزارم و بگم با آب جوش و نعنا خوب م! کرده که خبوام کمکش کنم؟
 :لبم رو گاز گرفتم و بانو اومد سمت من و چشماش نگران بود آروم گفتم

 
 ... خب بده بهشیخوایم... هیگرنی میبانو آب جوش نعنا واسه سردردا-    
 
 !دخرت؟ یدونیاز کجا م! موثره؟! ؟؟یجد-    
 

 سرش رو بلند کرد و به بانو نگاه کرد منم چشمام رو گرد نی    از بلند حرف زدن بانو آدر
 :کرده بودم و آروم گفتم

 
... رمیگی مادی زیگرنیآره من خودمم سردرد م...  آروم سیه!  تو فاز بلند؟یبانو چرا زد-    

 ...کنهیآب جوش نعنا آروم م
 
 !خودت درستش کن مادر-    
 
 : کردم و گفتمی  پوف  

 
 !وا بانو؟-    
 

 به غبغب انداختم و آب جوش رو برداشتم ی بادنی باال انداخت و رفت کنار آدری    شونه ا
 :آروم گفتم... شدیو ازش خبار بلند م

 
 !بانو؟ نعنا خشک کجاست؟-    
 
 ..نی رو ببنتی کابی اون طبقه یباال-    
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 آب جوش حل کردم و با نعنا برش داشتم و داشتم یو تکون دادم و نبات رو هم تی    سر
فنجون رو گذاشتم ..  همیلبم رو گاز گرفتم و امخام رو دادم تو.. نی سمت آدرربدمشیم

بانو سکوت رو ...  نگاه به فنجونهی...  نگاه به منهی سرش روبلند کرد نی و آدرزی میرو
 :شکست

 
 ...کنهی حالت رو خوب منیخبورش آدر-    
 
 !ستی ندی بعیچی دخرته هنیاز ا! از کجا معلوم بد ترش نکنه؟-    
 

 : جواب دادمی هم و در کمال خونسردی و امخام رو دادم تودمی کشقی عمی    نفس
 
 نیخوای حاالم اگه منشمی خوب منیو با هم!  وحشتناکنمیگرنی میمن خودم سردردا-    

 ! دورنشیزی بریی ظرف شونکی سنمی فنجون انیا
 

 : هم شد ی تر توشیاش ب    امخ
 
 ! ندارمی رو اول صبحیکی تو یخفه شو حوصله -    
 

مهم !  بکنمی ثوابهی امی بوفتهی پس منجایمن رو بگو گفتم االن از سردرد ا!  زدمی    پوزخند
 ... رفتم از پلها باال و حوصله نداشتم!  باال انداختمی و شونه ادمی کشقی عمینفس.. ـسـتین

 
 کی بعد نکهیاز ا... می برمی هرجا که دوست دارمیممون مرخص شده بود بود و همجعه

 هفته هر کی نی خوشحال بودم تو ای ماردنی درفتمی داشتم منیهفته جنگ و جدال با آدر
طبق قرار !  بست بوددمی بودنا و سگ بودناش کشی و عصبایچقدر از دست مغرور باز

! هه...  دنباملهیکی که حس کردم رفتمیم قدم زنان مش پارک بببنی قرار بود تومونیقبل
 دنبامله یکیشک ندارم که االن ! دهی اجنام منلی رو بدون دلی کارچی رادمهر هنیآدر! معلومه

 اون ی واسش دردسر بشه و کسخواستمی پارک قرار گذاشته بودم منی تویخوبه که با مار
 به نکهیبعد ا.ومدیاشت م دی کارمی گری هم که با کلنی رامتشناختی منسیرو به عنوان پل

 : زدمغی و جمیدی دوئگهی زدم و همزمان به طرف هم دی لبخندی ماردنی با ددمیپارک رس
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 ! دمل واست تنگ شده بودی سالم ماریوا-
 
 ! چه خرب؟؟یخوب!  دل منم واست تنگ شده بودزمیسالم عز-
 
 ! کوچولو خوبه؟دینو! ؟ی تو چطوریخومب سالمت-
 
 ...زمی عزمیجفتمون خوب-
 
 !اد؟ی آقات االن منمیبب-
 

 : گرد شد و آروم گفتمچشماش
 
 !اری در نی بازعی ضا؟ی کنه اوکبی فرستاده من رو تعقویکی ی مارنی ببنیمنظورم رامت-
 
 !گرفتی چقدر سراغتو می بدونادی منمی االن عشقم رامتزمیاوه آره عز-
 

 نگاه کردم ی چشمری زـمی حرف زدی باهم از هر درکمی و مکتی نی روـمی و نشستدمیخند
 دی سفی کاله پرکهی ـنهوی رامتدمی که فهمیمرد!  فاصله داشتبایاون مرده باهامون تقر

 : گفتی مارهوی! می شد و جفتمون بلند شدکی سرش بهمون نزدیگذاشته بود رو
 
 !ی سالم عشقم خوب شد زود تر اومدیوا-
 
 : و آروم گفتمدمیخند!  بودیدنی دنی رامتی افهیق

 
 ...سالم-
 
 ! چشه؟قتی رفنیا! سالم آرامش خامن-
 

 : گفتمی لبری زآروم
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 ! دنباملهیکی نکن عیضا! سیه-
 

 یمار! خندم گرفته بود حاال!  رو گرفت تو بغلشی شل مارشی موضوع رو گرفت و با نتازه
 :گفت

 
 !ـامی اآلن مرمی سه تا آب پرتقال بگرمیمن م-
 

 : ابروش رو باال دادی تاهی نیرامت! مکتی نی رومی نشستنی و من و رامتـمی تکون دادیسر
 
 !؟ی هستیاز کارت راض... خب-
 
 !یآره عالــ-
 
 !خب انگار بهت خوش گذشت؟-
 
 !مونهی سگ منی اخالقش عسمینه بابا رئ-
 

 : زدم و آروم که فقط خودش بشنوه گفتمیچشم غره ا!  لبش رو گاز گرفت که خنندهنیرامت
 
 که ی حمموله اهی...  جز دارو دستشونهنمیا... ی کامرانشاوی هست سمی اگهینفر د-

 بد از آب ی کامرانی دوبرابر سود کرد و سپهر منش جلونی وسط آدرنی افتاد اسایدست پل
 ..در اومد

 
 : گرد شدنی رامتیچشما

 
 ! دخرتولیا-
 
 : آروم و آروم تر گفتو
 
 ! از اطالعاتهییای خودش دننیهم... ی کامراناوشیس-
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 ...عموش اومده بود شبید-
 
 : رو شل کردمشمی نهوی

 
 ! زنت کجا رفت؟ رفت آب پرتقال بسازه؟نیا-
 

 با اخم و یآب پرتقال ها رو داد دستمون و مار!  اومدی و بالخره ماردی هر هر خندنیرامت
 :آروم گفت

 
 !چونت چرا کبوده دخرت؟-
 

 :لبم رو گاز گرفتم...  همی تودنی امخاش پرنیرامت
 
 به پا کرد ی چه قشقرقیبدون...  شد روشیقهوه بود عطسم گرفت فنجون خالتو دستم -
! با کمربند افتاد به جومن البته فرار کردم بگم! یی جوراهی دمی رو با چشمام دامتی قیعنی
 .... نداره فی تعرگهید
 

 : کردی پوفنیرامت
 
 ....ی آشغال عوضرسمیحسابشو م! کنه؟یچطور روت دست بلند م... ! یوحش-
 
 هفته متام مدت باهاش در جنگ کی نیتو ا! دنی ملشی حتورنی مشنونیاالن م! آروم-

 ...بودم
 

 : لبش رو گاز گرفتنیرامت
 
 ...ادی بر میخواهشا پا رو دمش نذار آرامش از اون پست فطرت هر کار-
 
 ! که عوض داره گله ندارهیزیچ!  رو دمشزارمی منم پا مزارهیپا رو دممم م-
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 !بود آرامشاز من گفنت -
 
 !ی که فکرش رو بکنهی باهوش تر از اونیلیخ... یول-
 
 ینسبت بهشون حس خوب!  دادم با دوستام خوش باشمحی نزدم و ترجیحرف.دی کشیآه

 !داشتم
 

 نجای اشیتنها بد!  به ساعت انداختمینگاه! گشتمی بر مدی گذشت نصف روز با بچها بابعد
 یپوف.... گشتمی بعد چند ساعت بر مدیقط من بابود که همه تا فردا صبح مرخص بودن و ف

 :کردم و گفتم
 
 ! برم تا برنگشت قتل عامم نکرددی باگهیخب بچها من د-
 

 : همی تودنی امخاش پرنیرامت
 
 !؟یستی نلیمگه مجعها تعط-
 
 ! شدی چند ساعت هم به زور راضنیهم...  چرا اما من نههیبق-
 

اه . پختمی شام مدی دنبامل نبود،بای کسگهیم؛د کردم و برگشتی از بچها خداحافظبالخره
 که یبه در ورود! ی اون عوضیغذا درست کردن رو دوست دارم اما نه برا!!! متنفرم

 همه با من خو گرفته بودن به جز گهید!  زد و سگ رو کنار بردی نگهبان لبخندـدمیرس
 رو بهم یکیو حال من  نی واسه آدردادی کال ساکت بود اما سامره جون میگل!  و سامرهیُگل
! خوابهی منی ازدواج با آدردیشک نداشتم هر شب به ام!  جلف؟نقدریآخه دخرت ا! زدیم

 اتاق خودم و ی تند تند رفتم توـدمی کشقی عمیوارد خونه شدم و نفس! خندم گرفته بود
 : لب گفتمریچومن رو خاروندم و ز!  بود تازهشیساعت ش... لباسام رو عوض کردم

 
 ! کارد خبوره تو شکمش؟نی درست کنم عی چگهیامشب د-
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 خودم آواز ی درست کنم و مشغول پخت و پز شدم و واسه ی گرفتم که چمی تصمبالخره
 ...خوندمیم
 
 " امحدوندی مهد-ی کسی بالیخ" 
 

  هم نفسهی قفس تو حسرت نی گرفت از ادمل
 

  دفعسنی آخرگهی دنی ازمنی رو منگهی دمن
 

 ی کسی بالی خنیودم از ا دمل گرفته از خیکی من
 

 ....ی رسادی نشد فردای پی جون دادم ولنکهی ااز
 

 خورهی چشم من آب منگهی خطمو دآخر
 
  برهی خودش رو باز منی چاقو عمرا دسته نیا

 
 هی عبوری بی دمل جاده ی آخر جاده گهی دمن

 
 ...هی جاده اشک و کورنی که ته اگردمی منبر
 
 امیاز از پا در م وا کن جلو پام دارم بی راههی

 
 خوامی تر منی من چشماارمی بازم کم مدارم

 
  بارهی نداشت دستام رو ول نکن یچکسیهوامو ه .... یچکسی ههوامو

 
 ....ـاری اشکامو از پا در برسمی به آخر مدارم
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برگشتم و با !  آماده بودزیهمه چ...  و دستام رو با حوله خشک کردمدمی آروم کشیآه
 خدا چرا من همش یا! چشمام شدن قدر دوتا هندوونه! رو به رو شدم ـنی آدری افهیق

 بهم یکس!مردم؟ی مخوندمی و آهنگ منشدمیحاال الل م! ـارم؟ی در بی بازعی ضادی بانیجلو ا
 : گفتممنبا من !  که المل؟گفتیم
 
 !سالم-
 

 : گفتم!دمی نکردم و تا ته ابروهام رو در هم کشیمن هم نامرد!  هم بودی بدجور توامخاش
 
 !ـن؟ی داریکار-
 
 ! اعصاب ندارمعیزود تند سر... شام-
 

 ساعت ی هی اعصاب ندارم انگار بقگهی می جورهی خدا یا!  نگاهش کردم نهی اندر سفعاقل
 ! :زدی و خنده باهام حرف میها با خوش

 
 !کارتو اجنام بده!  به من؟یچته زل زد-
 

 : جا موندم و گفتمهمون...  رو آماده کردمزی زدم و همه چیپوزخند
 
 ! برم؟شهیم-
 
 و کی کهیچون با بچها ...  آشپزخونهی آره سر تکون داد و رفتم توی اخم به نشونه با

 ی سرم رو هم گذاشتم روزوی میدستم رو گذاشتم رو...  خورده بودم گرسنم نبودییچا
 قی عمیسنف!!! زمنیخوبه هدبند م!  خدا باز باد سرد خورد به سرم سردرد گرفتمیدستم ا

 غرق خودم نقدری ایعنی!  اومد من متوجه نشدم؟یک... تم و چشمام رو آروم بسدمیکش
 کردم و از یپوف!  نه بابا کت شلوارش تنش بوددونستم؟ینکنه از اول بود من من! بودم؟

 شده زیگوشام ت..! زدی حرف مشی بود که با گوشنی آدریصدا...  اومدمرونیفکرش ب
 :بودن
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 فعال... باشه باشه...سالم آرسام-
 

 نگاه ازش بدم اومده نی اولی تودیشا...  بودنی آدریآرسام؟ پسرخاله ... دمی رو گزلبم
 باور کرد که دستش شدی بود منیری پسر خوب و سر به زدمشی که دیباشه اما دفعات بعد

.... یسبز زمرد...  خودم بودی سبزش همرنگ چشمایچشما!  کاسه باشههی ی تونیبا آدر
 مجع کردم و تو آشپزخونه زی می رو از روزی و رفتم و همه چـدمی کشقی عمینفس

!  اتاقشی توربدمی قهوه رو مدی اتاقشو من هم بایرفته بود تو! مشغول شستنشون بودم
آب دهنم رو قورت دادم و !  کردم و قهوه رو برداشتمی پوفستاد؟یمی واقهی دو دقمردیم

 :ـدمی بودم که صداش رو شنتاقشکنار در ا! اهم نبود ذره دو ذره رهی! رفتم به سمت باال 
 
باشه ... ستی بعد مجع و جورش کن االن وقتش نی هفته یباشه واسه ... باشه عمو-

 !...باشه
 
 رو پرت کرده شی بود قطعا گوشیزی پرت شدن چیصدا!  اَه گفتنش ابروهام خم شدی صدابا

در رو زدم !  سمت درادی بهوی که دمیترس.. ـستی نیاون که توش شک! وانس؟ی مگه دیول
 :و گفت

 
 ... توایب-
 

 رو ابروهام بود قهوه رو یفی وارد شدم اخم ظرری در رو چرخوندم و سر به زی رهیدستگ
 : گفتمزشوی میگذاشتم رو

 
 ! برم؟تومنیم-
 

 : دستاش ی رو گرفته بود توسرش
 
 ...م رو باز درست کن رو که صبح خوردی قهوه رو برب همون کوفتنی ارتکهیسرم داره م-
 
 ...باشه-
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 خر ازم کار نی عخواستیاعصامب خرد بود همش م! نیی رو برداشتم و رفتم پاقهوه
قهوه رو ... سمی بنده مثال پلدونهیمثال خدمتکارش بودماون که من.... خب هر چند!بکشه

 بود دهیرفتم داخل اتاقشو دراز کش...  با نعنا و نبات درست کردمیی چاهیکنار گذاشتم و 
 : رو باز کرد اش من چشمیبا صدا.. رو ختت

 
 ...بزارش کنار ختت-
 
 ...چشم-
 

 پام یکیتا اومدم برگردم برم پام رو اون ... بودـنیی رو گذاشتم کنار ختت سرم پافنجون
 من و گرفت و نیچشمام تا حد آخرش گشاد شده بود که آدر! نی کرد و افتادم رو آدرریگ

 :م هم بود گفتیامخاش تو
 
 !!می کرد بهم جان مادرت وملون کن برری پام گدیببخش-
 

 : حمکم چومن رو گرفت بازم
 
 !یرتسی ازم منیگفتیتو که م! چت شد؟-
 

 :دمی هم غری تودنی پرامخام
 
 ! برومدی کنار بگذاردیحاالبرو! رتسمیمعلومه که من-
 

 : زدپوزخند
 
 !یدی که زمحت کشنجایتا ا! چرا؟-
 
 !مگه مرض دارم ؟ کرد ری پام گگمیم-
 
 :دی سبزم غری روشنش قفل شد تو چشمای خاکسرتی چشمابا
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 ! ها؟ی جون مادرم رو قسم خوردیبه چه جرئت-
 

چشمام ! دونستمی رو هم منلشی رفته بود رو خونوادش حساسه و دلادمی!  کم بودنمیهم
 :گرد شد

 
 نیالم ومل کنحا!  من برمنی قسم دادم که بزارنی دوسشون داریلیخب حتما خ.. خب-
 نی انی من برداری چونه نی ای دستتومن از رودی ببخشیعنیدستت ! بابا خفه شدم! شه؟یم
 ستی ندی خوشاادیز ! شمی مچکر منی رو هم کنار بزنی غولدومنی بلند قامت و منکریپ

 !واسم
 

 : زد و گفتیپوزخند
 
 یختی قهوه راون از اون روز که!  رو من؟ی خودت رو پرت کردی چیپس واسه ! ؟یجد-

 ! از االننمیروم ا
 
 !آکبنده؟!  تو اون کلت؟رهی خدا چرا حرف منیا-
 

 :دی شد و غرشرتی رو چومن بفشارش
 
 بفرستمت تومنی االن منی اگه خبوام همیدونیم! یکنی خرد مشرتی اعصامب رو بی دارگهید-

 !ا؟یاون دن
 
 ! نچسبون خودت رو بهمنقدرمیبزار من برم ا! به جهنم-
 
 از کی چی هم جون هگهید! بعد...  سردرد رو ندارمنی داد زدن با ایاصال حوصله برو -

 هزار بار به غلط کردن ی روزکنمی می واگر نه کاریخوری خونوادم رو قسم منیاعضا
 !حاالم گمشو! یوفتیب

 
 : لب آروم گفتمریز.. کردی چومن برداشت چومن درد می رو از رودستش
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 ! غلط کردمگمی خودم منیه بابامن به نن! اومن من ! حتما-
 

 کردم و نشستم دیدر اتاقم رو کل!  هم شد از اتاقش با سرعت نور رفتمی تر توشی بامخاش
هد بندمم پرت کردم و . گرمم شده بودی سرم برداشتم حسابیشامل رو از رو...  ختتمیرو

از ! از شرم؟...  صورمت سرخ شدهنقدری چرا ادونستمی منزدمیمدام خودم رو باد م
 نبودم که با دو سه تا ی دخرتشناختمی میخودم رو بهرت از هر کس.. دومنیمن! ـت؟یعصبان
 خوبه، زود آدم یلی که ماشاهللا بزمن به ختته اخالقش نه که خنیآدر!  پسر خر بشمهیرفتار 

 خمصوص ی صندلینشستم رو..  موندمنهی آی و جلودمیاز فکرم خند! کنهیرو جذب م
! ؟ی بهم به چه جرئتدمی رو سابونامدند! ی از زور کبوددیرتکیداشت م و چومن شی آرازیم

 هم یامخام رو تو! دادی که رو خودش تعصب نشون میدوباره شده بودم همون آرامش
 دونه از کی یحت...  کردمیابروهام رو نگاه..  فعال جمبور بودم سکوت کنمـدمیکش

 کی و زی واسه خودش متیدا دادخ!  نبودیاجیابروهام رو هم برنداشته بودم چون احت
 ی چومن و دردم گرفت، وحشی و دستم سر خورد رودمی به ابروهام کشیدست!  بودتدس

 یی شانس آوردم بالیلیخ! ی زورگوئه مغروره خودخواهه عوضی انگورلیگور! یآمازون
 دمی تا االن که من ندیول!  خونه نبود خبواد به داد من بدخبت برسه کهی کساوردیسرم ن

 ی حرفاای... نمیبی منی که به عِیزیچ!  کدوم رو باور کنم؟دومنیمن...  باشهی آدمنیمچه
...  سوء استفاده کنه اماتشی االن از موقعتونستی باشه راحت مینجوریاگه ا! ـن؟یرامت

 دستم یمداد رو تو... دفرتم رو برداشـتم...  کردمیپوف!  دروغی راسته چی چدومنیمن
تنها منم که ... ی خـاکی کره ـتی نفر مجعاریلـیم۸ ـنیب«شدم گرفتم و مشغول نوشنت 

 ».....ـنمیتنهاتر
 

هوا ... سوخنتی چشمام مدمی کشقی عمینفس...  گذاشتمزی می رو بستم و داخل کشودفرت
بازم ...  آروم زدم و زانوهام رو بغل گرفتمیغیاز ترس ج!  شد،بازم رعد و برقیبارون

! وفتادی رعد و برق به وجودم مدنی با دی که از بچگی بازم همون ترسمی بچگیخاطره 
چشمام رو بستم و لبم رو گاز ! اومن با رعــد و برق! فت؟برق ر! نه... برقا خاموش شد

 وقت چیه!  به تنها ترسم مقابله کنم؟تونستمیچرا من... زدی گنجشک مهی نیدمل ع!گرفتم
 پرورشگاهمون شده بود هیکنار ی خونه هی سوزشی رعد و برق باعث آتنی همرهی منادمی

 رو که سوخته بود ی مـردهی یوقت... چقدر بد بود... چقدر... ومدی مغی جیو چقدر صدا
رفتم ... دمیرتسی هم میلی خدمیرتسیاز رعد و برق م... دمی خودم دی رو با چشماشیتو آت
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 یصدا! دم پله نشستم و زانوهام رو بغل کریرو...  همه چراغا خاموش بودرونیاز اتاقم ب
 ! نزمنغی که جگرفتمی کرد،دستم رو گاز می موومنیرعد و برق داشت د

 
 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 

 مردونش باز راهنی پیدکمه ها...  امخالوش نگاه کردمی افهی رو گرفتم باال و به قسرم
 :گفتم... بودن

 
 ...ـستین..یمهم نـ... یـچیه..چیهـ...هـ-
 
 : باال دی ابروش پری تاهی

 
 !؟یرتسینکنه از رعد و برق م-
 

 : زد که گفتمیپوزخند! سکوت بهرت بود...  نزدمحرف
 
 ! نه؟یرتسیحتما خودمت م! گه؟یپوزخندش کجاست د! یرو آب خبند-
 

 لباسم ی لباسم رو از پشت گرفت و چون موهام هم توی قهی هم شد ی توشرتی بامخاش
 :دیغر! فت شد و آخ گفتنم باال ردهیفرستاده بودم باهاش کش

 
 !؟ی آدم حرف بزننی عی نگرفتادیتو هنوز -
 
 !امی منرونی کنم که از فرشته بودن بکاریچ-
 

 قمی زدم و حمکم تر یپوزخند!  متنفرهیمشخص بود از حاضر جواب!  هم شدی توامخاش
 : زدیپوزخند!  گفتمیرو گرفت و آخ

 
 تامیمن از موقع.. ن بودن االیدونستیاگه من... کنمیاالن خودم درستت م... مورد نداره-

 ! و متاشا کننیبش! ؟یچطور.. کنمیبه حنو احسنت استفاده م
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 : زدمغی کشون من رو برد تو اتاقش جکشون

 
من که !  ومل کن بزار برم کشمتیبه خدا دستت خبوره بهم م! بابا ومل کن!  شدیباز وحش-

 ... به منی دادیری به کار تو ندارم چه گیکار
 

 :ت باال رفعربدش
 
 ! حرف بزنهینجوری جرئت نداره با من ای کچی کنم هتی حالخوامیم-
 

 غی جکشوند،یدر اتاق رو باز کرد و همچنان داشت من رو م!  بود کر بشمکی دادش نزداز
 :زدم

 
 !می تو آدمنی هممون ع؟یدونی خودت رو سر باال مقدری که ای هستیمگه ک-
 
 تراس و رونیز کرد و من رو پرت کرد ب در تراس رو باکنهی مکاری داره چدمیفهمیمن

 :خودشم اومد همون جا در تراس رو بست و داد زد
 
 کنهی کس جرئت منچی که هی رادمهرم کسنیمن آدر! م؟ی من کی بدونیخوایم! ـم؟یمن ک-

 !؟یفهمیجلو روش پاشو دراز کنه م
 
 ! بزار برمی دارکاری باش با من چیخوای میخب به من چه هر ک-
 

 : دستش و گفتمیکم گرفت تو رو حمچومن
 
 !به من دست نزن-
 

 :دیدر گوشم غر!  تر شدی وحشاما
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 ارمی متاشویِم...  دراز تر شهمشی پاش از گلیهر ک!  کنهی احرتامی بهم بیکیعادت ندارم -
 !جلو چشماش

 
 : نزمن غی رعد و برق لبم رو گاز گرفتم تا جی صدابا
 
 ! ندارمی خوبیومل کن بزار برم از رعد و برق خاطره -
 
 !ی نکنیتا جلو من گستاخ! کنهی ادبت منیهم-
 
 ! که هستممینی من همی بزنشی اگه من رو آتیتو حت-
 

 و در تراس رو از داخل اتاقش قفل کرد؛ به خودم رونی رو ول کرد و رفت از تراس بچومن
 و  رعدیبا صدا... آروم باش..  آرامش غرورت رو حفظ کنقی عمینفس.  کردمدایتسلط پ

چشمام رو ! دیبا!  بهش ضد حال بزمندیبا! برق لبم رو گاز گرفت و خودم رو بغل کردم
 ی حرص کشش کنم لبخندشرتی بنکهی کردم واسه ای نگاه مونبستم و نشستم کنار به بار

 چشم به داخل اتاش نگاه کردم و دراز یاز گوشه !  شدمرهیپت و پهن زدم و به بارون خ
 کردم االن یفکر م...  فرق داشتهی بود با بقبی عجیلیم خبرا!  ختتی بود رودهیکش
 !بی کردن من لذت بربه،هم خله هم عجغی جغی از جنهیبش

 
 ! :خوندیبانو داشت حافظ م..  نشست کنج لبمیلبخند.کردمی بودم و برجن پاک منشسته

 
 !؟یبانو حافظ دوست دار-
 
 ...به شعر عالقه دارم... یلیخ-
 
 :ظ رو خوندم  از حافی اراده شعریب

 
  گنبد دوار مباندنی که در اادگارىی خوشرت دمیاز صداى سخن عشق، ند-
 
 .وارشی شکند دی برحذر باش که سر می گذری ما می معشوقه ی که از کوچه یا
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 دی گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآدی غم تو دارم گفتا غمت سرآگفتم

 
  بر بادمیباد مده، تا نده خمور با همه کس، تا خنورم خون جگر زلف بر یم
 
  تو خوشی قد و باالبای تو زی چشم و ابروحی خط و خال تو ملنیری و ناز تو شوهیش
 

 کی و نه میدیشوم مست و دو بوست بدهم وعده از حد بشد و ما نه دو د:  کهی بودگفته
 

  بربادمی در بندم طره را تاب مده تا ندهی را حلقه مکن تا نکنزلف
 

 ی که خطرهاست در آن شرط اول قدم آنست که جمنون باشیلی ره منزل لدر
 

  برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برمگر
 
  سزاست کـه چرا دل به جگرگوشـه مردم دادمدهی خورد خون دمل مردمک دیم
 

 ؟!له بود معامنی ات با من ایک:  حوالت کن به خنده گفت یبه لبم بوسه ا: بگفتمش
 

 ... و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادممی گوی مفاش
 

 هم ی امخام رفت تونی آدریبا صدا...  بانو گرد شد حمو حلن و شعر خوندمن بودمیچشما
 ی مونده بودم ،صداداری اون رعد و برق ول کرد و تا خود صبح بی که من رو توشبیاز د

 :دیشم رسدو رگه و مردونش به گو
 
 ...کنمی دو ساعت دارم صدات مییبانو کجا-
 

... شدی ذره از امخاش کاسته منهی یحت!  بلند شد اما من از جام تکون خنوردمی فوربانو
 :بانو لباش رو با زبون تر کرد!  همهی خدا امخاش توی شهیهم
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 .!..شمی آماده مپوشمی آرامـش بود االن لباس مشی آقا حواسم پدی ببخشی وایا-
 

 : رفت و با لبخند گفتمنیآدر
 
 !خوش بگذره بانو-
 
 !رمی و کاموا بگلی مخوامی تو هم می واسه دی خرکمی رمیدارم م-
 
 ! ممنونی عاشقتم بانو جومن مرسیوا-
 
 ...مراقب خودت باش... فدات بشم دخرتم-
 
 ...نیهمچن-
 

 چرت یلیبانو خ بدون نجای ایی خدادمی کشیآه!  و رفتدمی شدم و صورتش رو بوسبلند
 تاحاال نشده بود با دادیمزه م! رفتمی راه منی رو اعصاب آدرومدی خوشم میلی خیول. بود

 سر دیدر اصل فقط با...  بودی طور منی ادینبا!  قدر سر جنگ داشته باشمنی نفر اهی
 کردم اما ی میدگی خدمتکار رسکی خودم به عنوان ی و به کار هانیی پانداختمیم

مطمئن بودم ... حس بودکی نی رو در برابرش پنهون کن؛ ازمیون تند و ت زبتونستمیمن
 به سرش زد ی اومد کمکم و وسط کارش دستیملود! کردمی مدی سرش رو سفیموها

 : هم شدیامخاش تو
 
 !؟یـاری ِتلم رو از تو اتاقم بی برشهی می وایه-
 
 ...باشه صرب کن-
 
 !قربون دستت-
 

سامره نشسته بود کنار !  تو هم شدافمیخونه خارج شدم ق رو تکون دادم و از آشپزدستام
زبومن رو آوردم !  حواسش به لب تابش بودنی آدری ولگرفتی پوست موهی و واسش منیآدر



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٢٨�

وارد اتاق شدم و دنبال تل !  بودیکی و سامره ی توجه رفتم از پلها باال اتاق ملودی برونویب
 توجه مشغول گشنت شدم و سامره یب سامره دنی در باز شد و با ده کگشتمی میملود
 : داد زدبایتقر

 
 !؟یکنی می چه غلطنجایتو ا-
 

 ... کل کل نداشتمی کردم؛ حوصله سکوت
 
 . با توامی هو-
 
 ! کنهی تو کار من فضولیکی ادیخوشم من!  به تو چه؟-
 
 !؟ی برداریزی از اتاقم چینکنه اومد!  دارمارشویاتاقمه اخت-
 
 ! رو براش بردارم بربمیدنه اومدم تِل ملو! یوا-
 
 اومدم و در رو رونی کردم از در بدایتل رو که پ...  توجه به من رفتی چشم غره ببا

 یپوزخند!  راههقهی دق۱۰ ی بری خونه رو با تاکسنیا. بستم آروم آروم رفتم سمت پلها
وقات  ای بعضکنهی مریـی اوقات فاز هام تغی چرا بعضدونستمیزدم و اصال اعصاب نداشتم من

 رفتار ینجوری باشم که حقم باشه ادهی دی بدای دننی ای قدر از مردمان اودیشا.... خومب اما
 : گفتدمنی با دنیخواستم وارد آشپزخونه شم که آدر! کنم

 
 ! تویه-
 
 : ابروهاش بهم گره خورده بودشهی همنی برگشتم سمتشو اون هم عظی غلی امخبا
 
 !ن؟ی داریبا من کار-
 

 بهش دهی حمل مننی خوبه آدرگمیم!  کردی نگاه منی باز به آدرشیبود و با ن کنارش سامره
 ... : فکر کنمگهیاگه رو بده بهش که د... هینجوریا
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 !ری رو تو پوست بگوهیم-
 

 : هم و گفتیامخاش رفنت تو!  سامره سقوط کردلبخند
 
 ! آرامش تو آشپزخونه کار دارهرمیگیآقا من که دارم پوست م-
 

 :رو از دستم گرفت و رفت و خواستم برم که داد زد تل یملود
 
 !ستم؟یمگه با تو ن-
 

 شد از جاش عی بود و جوابشو نداد و ضادهی پوزش رو به خاک مالنی آدری که حسابسامره
 کنارش ی دفرت دستک اداری و کلرفتی همون طور که با لب تابش ور منیتکون خورد و آدر

 : لپ تابش و با اخم گفتی هم گذاشت روپخش بود لب تاپش رو بست و دفرتش رو
 
 ... نهنجای باال اایب-
 

 نگاهم کرد و زی تر شد و تظی تکون دادم امخاش غلی دهنم رو قورت دادم و با اخم سرآب
 : مجع و جورش کردمعیسر

 
 !چــشم آقا-
 

 : باهاش تنها باشم،گفتمخواستی پلها رفت باال و دمل مناز
 
 !؟ی تو برشهیسامره من-
 

 : گرد شداشچشم
 
 !؟یواسه چ-
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 !باشی زاری بساریحوصلشو ندارم با اون اخالق بس-
 
 ! باهاش تنها باشمهی ثانهی من که از خدام بود ؟ی بری دوست نداریجد-
 
 . تو بروایجان من ب! یخسته نباش-
 
 نوی سر هممونو بربه بزاره تو دستامون؟ هنوز اخوادی دلت می که دستور داد تو بریدید-

 گفت ی تا اتاقش اگه مذاشتمی میدانی دو می به گفنت تو نبود مسابقه ازیتازشم ن! ینشناخت
! 

 
 از شرتیب!  ها رو مجع کردم و رفتم باال هنوز نشناختمش؟وهی می زدم و کاسه یپوزخند

 قی عمی و نفسستادمیکنار در اتاقش وا... دیاز کجا معلوم شا! شه؟ی می هم وحشنیا
 :در اتاقش رو زدم و گفت! راه اومدم همه نی خسته شدم ادمیکش

 
 ! تووایب-
 

 واسم جتربه شده بود و قشنگ حواسم رو به راه شبی در رو چرخوندم و دی رهیدستگ
سرپا ...  سرش گرم حساب کتاباش بودزشی کنار می صندلیرفتنم دادم و نشسته بود رو

 :مونده بودم که گفت
 
 !نیبش-
 

 همراهش شهی که همینگاهم افتاد به قاب عکس! پوست کندن بودموهی و در حال منشستم
 بود هشی شبیلیخ.شهی منی آدرهی دخرته کنی دوست داشتم بدومن ایلیخ. بود تو اتاق

! چقدر هم ناز بود...  عکس به لبام نشستدنی کمرنگ با دیلبخند... احتماال خواهرشه
 وهیهم م. کننی می زندگرانیفکر کنم کل خانوادش خارج از ا! دمش؟یپس چرا من تاحاال ند

 من رو به نی بلند آدربای تقری که صداکردمی هم با لبخند به عکس نگاه مگرفتمیپوست م
 :خودم آورد

 
 !؟یکنی نگاه میبه چ-
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 : هم بود و چشماش سرخ شدن که از ترس به من من افتادمی توی به حدامخاش

 
 !به عکس-
 
 !من بهت گفتم به عکس نگاه کن؟-
 
 !ناه نکردم که خوشگل بود گ... خب-
 

 هی دیشا... دومنیمن... تی از عصباندومنی منزدی می هم بود ؛ صورتش به سرخی توامخاش
 زل زده به دهی دست از کار کشدمی دی چشمری مشغول کارم شدم و زدادی عذابش میزیچ

 :چاقو رو گذاشتم کنار و گفتم... عکس
 
 !من کارم متوم شد اجازه دارم برم؟-
 

!  ازش نداشتمیهر چند توقع!  بگه برو؟ومدیزورش م.با چشم غره رفتم تکون داد و یسر
 قی عمینفس!  اجنام بدم وارد اتاقم شدمگهی نداشتم که دی رفتم کاررونیاز در اتاقش ب

 هی نی بود حوصلم سر رفته بود حداقل آدردهیچی تو مشامم پنی هنوز عطر تلخ آدردمیکش
..  ختتمی رودمی به غبغب انداختم و دراز کشیادب...  را برمابش رو اعصدادیسوژه دستم م

 رفتم سمت کشو و کتاب رو ی که بانو بهم داده بود افتادم و فوری کتابادی زدم و یلبخند
 باال انداختم و مشغول یشونه ا... ی بارانیرمان چشم ها... رمان بود! دمی کشرونیازش ب

 قشنگ یلیمتوم کردم واقعا خ سومش رو کی دمیخوندم و خوندم تا که فهم! خوندنش شدم
 ...بود

 
 نگاه کردم رونی صفحه بستم و از پنجره به بی زدم و کتاب رو بعد از نشونه گذاریلبخند

 سر و وضعم رو مرتب نهی کشو انداختم و تو آی زدم و کتامب رو تویلبخند... بانو اومد! ا
 و بانو با رونی رفتم ب پا شدم وحی ملیبا لبخند! رونیکردم موهام از هد بند زده بودن ب

 : رو لباش نشست و در جوابش گفتمیسالم گفنت به من لبخند
 
 !خوب بود؟! به به سالم بانو-
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 ! رفنت هم خوب و بد داره؟دیخر-
 

 : لپام ثابت موند و گفتی کردم و چشماش روی خنده اتک
 
 !وفتهی لپات می روی چه چال بامنکیوا-
 

 دونستمیمن!  بودی اختصاصیلیاتاق بانو خ... ـمینو رفت زدم و همراه هم به اتاق بایلبخند
 رو دوست داشته ی داره که خبواد کسیاصال دل!  بانو رو دوست دارهنقدری انیچرا آدر

 ! دادمی رو بهم ربط مزی و داشتم تو فکرام همه چدمیلبم رو گز!  که قاتله؟یوقت! باشه؟
 ! نه دمیشا... ردش کردن خالف کار بودنش تنی به خاطر همدش خانوادیشا! آره

 
 و لی رو بانو داد دستم و ملی ختت و کامواها و می باال انداختم و نشستم روی اشونه
 گرفته بودم شالگردن ببافم میتصم! دادی مادی خودش رو هم برداشت و داشت بهم یکاموا

 بانو ـدمی کشقی عمینفس! سراغ کالهرفتمی بود و بعدش مزی چنی کار بهرتنیواسه اول
 همزمان با خنده دادی مادی که بهم یزی چی و در ازاگرفتمی مادی و من هم زود دادی محیتوض

 : زدمیلبخند... خوندمی حافظ رو از حفظ براش میشعرا
 
 بانو؟-
 
 جونه بانو؟-
 
 !؟ی شد ازدواج نکردیچ...  وقته تو سرمهیلی سوال دارم که خهی-
 

 : تلخ زد و گفتیلبخند
 
 یکی اگه آقا بفهمه من نکهیهم ا.. هی طوالنشیقض... و قبول نکردم وقت خواستگارهامچیه-

 ! کنمفیرو کشته واست تعر
 

 : گرد شدچشمام
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 ! داره؟ی انگورلی به اون گوریچه ربط-
 
 ! رابطشه قربونت برممی ربطش به سگهید-
 
 !ای بود؟ توام راه افتادنیجوامبون هم!  بانو خامنگهیدستت درد نکنه د-
 
 همش ایآقا که ...  دخرتی تو من رو به نشاط آوردی هفته و خرده اکی نی تو اگهید-

 نیری شنی دارن خودشون رو واسه آدرای هم که تو الک خودشونن هیبق...  امخوای هیعصب
 ... دوست دارمژهی تو رو به صورت وکنهیاما تو فرق م... کننیم
 

 : کردمبغلش
 
 !ست نداشتم تو دونی عوی کسچیمنم عاشقتم بانو تو عمرم ه-
 
 !؟یخب خامن تو چرا ازدواج نکرد-
 

 : گرد شدچشمام
 
 من؟ منو ازدواج؟-
 
 ! من؟نی عی برتشیخواینکنه م! وا مگه چشه؟-
 
 ! بانوخورهیحامل از ازدواج بهم م! قایآره دق-
 
 ...گنی منوی همیهمه تو جوون-
 
 ! بانو؟هی چیجوون-
 

 : تا دونه بافت زدم و ادامه دادمچند
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 ! سامله۲۱ شدم واسه خودم ردخرتی پگهیمن د-
 

 :مونگفتمی بافتی زدم و بعد کارای و لبخنددیخند
 
 !رهی من رو بگی پاچه ادی دوباره ن؟ی انگورلی واسه گورمی شام بپزمیخوایبانو من-
 
 ! عموش دعوتهینه امشب خونه -
 
 !یآزاد ! شمی از دستش راحت می چه قدر خوب وا؟یجد-
 

 : چپ چپ نگاهم کردبانو
 
 !با پسر من درست حرف بزن آرامش-
 

 : رو گرد کردمچشمام
 
 بزمن به مونهی دو سر می اژدهانیع!  پسرت؟یگی می انگورلی گورنیتو به ا! وا بانو؟-

 ی برو کنار من جات نگهبانگهیبه سگ م!  المصبشهیختته اخالقشم که روز به روز بهرت م
 ندونه انگار ی هر کدونهیست باال م هم گل به مجالش خودش رو دنقدریماشاهللا ا! دمیم

 ! آدمو با امخاشدهی مورتق!  مجهوره مملکتهسیرئ
 
 : بانو رفت باال ی ابروهای تاهی

 
 !؟یگی رو منایجلو روش هم ا-
 

 : آرروم زدم یپوزخند
 
 ! رو بهش گفتمنایهزار بار ا.. معلومه-
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 !یهمون قدر هم کتک خورد-
 

 ی منمیگفتی میزی چهی و هر کدوم میزدیق باهم حرف م رفته بود و من و بانو تو اتانیآدر
نشستم .  که برقا قطع شدندی نکشهیبه ثان! شدی بانو در دمل وا مدنیکه کم حرف بودم با د
 کار ی و با هم بافتنمیزدیساعت ها با هم حرف م!  روشن کردیکنار بانو و بانو شمع

 بانو ی آب پرتقال براوانی لهیبودم  برگشت و من رفته نی آدرنکهی تا ادبرق اوم.. میکردیم
 امخام دمی نشنیزی گفتم و چی تو اتاقش آروم سالمرفتی راست مکی که دنشیبربم با د

 :دمی همو غری تودنیپر
 
 !خر-
 

آب پرتقال رو به دستش دادم !  تو اتاق بانو نشستم کنارشدمی رفتم و پری غره اچشم
 ی ملوددنی جفتمون گرد شد و با دیاچشم!  که در به شدت باز شدمیزدی حرف ممیداشت
 :گفتم

 
 !؟یزنی شده دخرت چته؟ چرا نفس نفس میچ-
 
امشب هممون رو ... خدا به دادمون برسه...  آقا کارمون دارهنیی پانیایآرامش ب... بانو-

 ! لطف کرده بهمونیلینکشه خدا خ
 

 : با تعجب بلند شدبانو
 
 !؟ی شده مگه ملودیچ-
 
 با کتک ومدی تر تا خودش نعی سرنیی پانیای تورو خدا بهی عصبیلی آقا خی ولدومنیمن-

 !نیینربدمتون پا
 

 ستادهی وافی که ردهی و کنار بقنیی پامی تعجب چشمام گرد مونده بودن هممون رفتاز
 ور به نیاز ا!  بودی و کالفه و عصبرفتی پادگان رژه می فرمانده نیع! میستادیبودن وا
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 نای ادمیفهمی اما منیاومن کالفه و عصب! آرسام هم بود..  ورنیاز اون ور به ا... اون ور
 :آرسام نشست و گفت... نیآرسام آروم تر بود اما آدر! چشونه

 
 ...شهی حل منیزی چینجوری داداش آروم باش انیآدر-
 
 !:ـمی هممون خفه شدنی با داد آدریعنی

 
 ! حل بشه نشه من همه زمحامت به باد رفتیزیچ-
 

 تی انگشت اشارش رو سمت هممون گرفت و با عصبانتیرفتم و با عصبان رو گاز گلبم
 :دیغر

 
 اون نی برگرمی مطیدر جا بل...  از شماها باشهیکی سر ری فقط بفهمم زیبه خدا خداوند-
 !نی شادهی پایدن
 

 : گفتبانو
 
 ! اومده؟شی پی شده آقا؟ مشکلیچ-
 

 : و داد زدشی مشکی با هم فرو کرد تو موهادستاشو
 
 .متام مدارکم و از تو گاوصندوق خونه برداشنت!  فاجعهیبهرته بگ! مشکل؟-
 

 جز من دنبال اون ی کسیعنی... ی انداختم واریسرم رو ز! رو از دادش بستمچشمام
سکوت ... کردمی مدی بایچه غلط!  واسه خودمی بزرگی خدا چه فاجعه یا! مدارک بود؟

 سرخ بودن و تی که از عصبانییرت خاکسی شلوارش با چشمابیکردم و دستاش تو ج
 از ترس پس بندازه و هم که جذاب تونستی رو می که اشک هر کسی وحشتناکیامخا

 :دیزل زدم تو چشماش و غر!  امخانی همکردنی که جذابش مشدمی منتیمنکر واقع! بودن
 
 !یاز کجا معلوم تو اون مدارکو برنداشته باش... تو-
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 : به همدمی رو سابدندونام!  همی رو دادم توامخام

 
 !خورن؟ی هسنت چه به درد من می چدومنی که اصال منی اون مدارک-
 

 :دی رو گرفته بود غرقمی ی چنگ انداختو دو دستقمی به
 
 ! اون مدارک سر جاشون بودی همه مدت که تو نبودنیتا ا! دهنتو ببند-
 

 : خودش داد زدمنی رو دادم تو همو عامخام
 
  آقا؟یزنی تهمت میچرا الک!  ماذا فازا؟-
 

 : بلند شد و گفتآرسام
 
 !؟ی دارکاری به اون بنده خدا چنیولش کن آدر-
 

 : زدم و رو به آرسام گفتمپوزخند
 
 ! از ما دفاع کردیکـیچه عجب -
 

 : عشوه گفتی امخاش تو هم بود و با کلسامره
 
 !آقا کار خودشه من مطمئنم-
 

 : گرد شد چشمام
 
 ! منو ول کنی قهی نیآقا ا!  کارو کردم؟نیکه من ا یمدرک دار!  تو؟یگی میچ-
 

 :دی غرکردی نگاهم مرهی خرهی رو ول کرد اما از جاش جم خنورد و همون جور خقمی حمکم
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 ! دخرته اون کارو کرده؟نی ایمدرک دار! تو-
 

 : خواست حرف بزنه که سامره جلوتر گفتبانو
 
 از کجا ارهی سرتون بی تالفیورنجی خواسته ادیشا! زنهی مشکوک میلینه آقا اما خ-

 !مشخص؟
 

 : تاسف تکون دادم و گفتمی به نشونه یسر
 
 !واسه همتون متاسفم-
 

 یلی سهی بفهمم نکهی حمکم دستم رو گرفت و برم گردوند بدون انی برم که آدربرگشتم
 : داد آرسام و بانو در اومد وآرسام گفتی صدادیبرق از چشمام پر! نثار صورمت کرد

 
 !؟یزنی میچرا اون دخرتو الک!  حالت خوبه؟نی آدری کردکاریچ-
 

 نی آدری عصبی نفس نفس زدنایصدا.. سوختی میلیخ..  صورمتی رو گذاشتم رودستم
 هم و سرم رو برگردوندم و سرم رو باال گرفتم تا چشم ی رودمیدندونام رو ساب.. ومدیم

 :تو چشم بشم باهاش و داد زدم
 
 !؟ی آوردری گفی ضعیفکر کرد! ؟یلند کرد من بی دست رویبه چه جرئت-
 

 :دمی جدا کنه غرنی داشت من رو از آدری سعبانو
 
 از یی اومدم که صاحبش بوییاما انگار جا..  داشته باشمی آدم کار کنم زندگنیاومـدم ع-

 ! اشتباه گرفتهوونی اطرافش رو با حی نربده و آدماتیانسان
 

 خنتی بهم ری واسم مهم نبود حتیچی هگهیدبرگشتم برم !  رو دروغ گفته بودملیاوا
 : رو گرفت و داد زدقمیاز پشت ! اتیعمل



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٢٩�

 
! ذارهی منرونی من پاش رو از خومن بی خونه شه بدون اجازه نی که وارد ایکس-

از کجا معلوم تو ... ی که فکر کنهیزی تر از اون چشیمن شکم نسبت به تو ب! ؟یدیفهم
 !یبرشون نداشته باش

 
 : و گفتممیستادیوا به رخ هم رخ

 
 نقدریتو که ا..  حمرتمیآقا!  دارد از آن برتس که سر به تو داردییاهویاز آن مرتس که ه-

 شی بانو حرف بزنه که من امروز کجا بودم؟ بانو؟ من متام روز رو پیذاری چرا منیباهوش
 !م؟ وسط فقط من مشکوکنیا!  عمو؟یچسبونیچرا انگ م! گرفتم؟ی منادی یتو داشتم بافتن

 
 : رو آروم ول کرد گفتمقمی

 
 !؟یکنی دور چک منهیچرا !  نداره؟ی خمفنی خونه دوربنیمگه ا... بعد-
 

لبم رو ...  نشست رو مبلنی رو کشوند و آدرنیآرسام به زور آدر.. دی کشقی عمینفس
 :گاز گرفتم و بانو گفت

 
 !ن؟یکنی رو چک منای خمفنی دور دوربهیچرا ! گهیآره آقا راست م-
 
 ... اتاقم رو اول پاره کرد بعدهی خمفنی دور بمیس!  بود خر نبودیهرک-
 

 : رو گاز گرفتم آرسام آروم بهم گفتلبم
 
 دای جز پیچی باور کن االن هستیاصال کنرتلش دست خودش ن... از دستش ناراحت نشو-

 ...کنهیکردن اون مدارکا آرومش من
 

 :گفتم...  تکون دادمی نگاهش کردم و سرفقط
 
 ... که برق رفته بودهی بوده احتماال زمانی چهر-
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آرسام ! دارمـازی باشه من خودم به اون مدارک نیهر چ!  باالدی ابروش پری تاهی نیآدر

 :گفت
 
 !؟یک! برق رفت؟-
 
 ... چند ساعت قبلنیهم-
 

! م؟ی نفر۱۲ما چرا !  به خودمون کردمی و نگاهدمی سرش رو باال گرفت لبم رو گزنیآدر
 :ابروم رفنت هوا یدوتا تا

 
 !م؟ی نفر۱۲چرا ما -
 

 : زل زد به من و بانو گفتنیآدر
 
 ! کو؟یپس گُ«َل-
 
 ! تو اتاقش بودمشیدیتا االن که ند-
 

لبم رو گاز ! آرسام هم رفت دنبالش...  باالرفتی جت از جاش پاشد و از پلها منی عنیآدر
بانو حمکم زد .. زدی می گوجه به سرخنی چشمم به صورمت افتاد صورمت عنهیگرفتم تو آ

 :پشت دستشو گفت
 
 ..ارمی بخی دخرت صورتت شد رنگ گوجه بزار برم رمی من واسه صورتت مبیاهل-
 
 ... بانوستی نازینه ن-
 

 : و همزمان داد زدنیی اومد پامهی سراسنیآدر
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آرسام !  آشغالههی کار اون کامراندومنیمن که م!  سنگ باشهری اگه زی حتکنمی مداشیپ-
 ! دخرته شک دارمنی بهت گفتم من به اچقدر

 
 !میکنی مداشیآروم باش پ-
 

 رنگش رو پرت کرد رو مبل و کراواتش رو در ی رو فرو کرد تو موهاش و کت مشکدستش
 :داد زد! زدی نفس نفس متی رو باز کرد از عصباندشی سفراهنیآورد و دوتا دکمه از پ

 
نابود ..  از دست بدمشهیارکو واسه هم اون مدنکهی آماده کن تا قبل انتویآرسام ماش-
 !شمی نابود می لعنتشمیم
 
 !رهی منشی از پی کاریفقط تو آروم باش تا آروم نباش! باشه-
 
 !کنمی مکشی تکهی خودم تی با دستاارمی بریفقط اگه اون آشغالو گ-
 
 ....ـنیآدر-
 
.. اونو نابود کنمقول داده بودم !  قول داده بودمنای من به آدریدونیآرسام خودت خوب م-

 !نه که خودم شکست خبورم
 

 و با رفتی همش رژه منیآدر!  االنه که هنجرش پاره شهدمی بلند بود ترسی به حدصداش
 بانو یاشک از چشما! هی کنجکاو بودم بدومن اون مدارک چیلیخ! زدیخودش حرف م

 :بغلش کردم! دیچکـیم
 
 درست زی؟ آروم باش همه چ.م قربونت بریکنی مهی گری تو واسه چزم؟ی شده عزیچ-
 ...شهیم
 

 نی بی چه حسدومنیمن...  حلنش آروم باشه اما موفق نبودکردی می اومد سمت ما سعنیآدر
! ذاره؟ی بهش احرتام منی آدراتی بانو با توجه به خلقنقدریچرا ا!  دو نفر وجود داشتنیا
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 که ی مگه افرادکنه؟ی سنش رو متی رعاکنه؟ی باهاش رفتار منگرانی چرا مثل دنیآدر
 : گفتنی آدرکنن؟ی هم فکر مزای چنیبه ا... قاتلن

 
 ! اعصامب خرد هستشمینجوری نکن من همهیبانو گر-
 

 : به من با اخم گفترو
 
 !یخوریبانو رو برب تو اتاقش بزار خبوابه از کنارش جم من! تو-
 
 مرد هی نکهی از اشهیدرسته هم! زد؟ی اسمم رو صدا ممردیم!  تو گفتناش رو مخ بودنیا

 تکون یبا اخم سر!  بود که بهم بگه تونی بهرت از ای ولومدی اسمم رو صدا کنه بدم مبهیغر
 :دادم و گفتم

 
 ...چشم-
 

 ختت خبوابه و ی باال و کمکش کردم رومی بانو حلقه کردم و با هم رفتی رو دور شونه دستام
 : دستم و گفتمیدستش رو گرفتم تو... خودم کنارش موندم

 
 تو چرا حالت بد شد آخه؟... ـاری به خودت فشار ننقدرینو تو رو خدا ابا-
 
 ...دمل کباب شد اون خدا نشناس.... نیاز حرف آدر-
 

کار !  فکر نکنمی چچی دادم به هحی کردم و ترجیپوف! اوردمی بانو سر در منی که از حرفامن
حاال اگه باعث ! وفتهی اون مدارک به دست خودم بنهی مهم استی موارد ننیمن دخالت تو ا

 شدمی بکشنش خوشحال منی به هر حنوای اعدامش کنن نکهیاز ا!  باشهنی خود آدرینابود
 جرمش ی به اندازه دی بایول! به مرگش نبودمی رفته بود و راضنی از باقمیاون اشت

 و باال سرش دمی کشقی عمینفس...  کنار بانو موندم تا خوابش بردنقدریا!شدیجمازات م
 که ی مادرنیع.. موندی مادرم منی و سرش رو بغل کردم حس دخرتانه بهش داشتم عموندم

...  بودیبانو زن خوب..  حمالهانتی خم آدنیاز ا .. دمی رو بوسشیشونیهرگز نداشتم پ
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 کشه؟ی رو می ُگلنی آدریعنی... لبم رو گاز گرفتم .. شب بود ۱۱ تازه ساعت ومدیخوامب من
 ! هم هستالبته حقش! ادهیاحتمالش ز

 
 بودم که در آروم باز شد سرم رفت داری ساعت گذشت و من همچنان باال سر بانو بدو

کتش رو !  شد؟ی چیعنی کردم یفیاخم ظر...  از جام بلند شدمنی آدردنیسمت در و با د
 :صداش بلند نبود اما پر حتکم و خشک بود...  بودزونیدستش آو

 
 !؟یکنی مکـاری چنجایتو ا-
 
 ...حالش خوش نبود نتونستم تنهاش بزارم.. نار بانو بودمک... یچیه-
 

 :لبم رو گاز گرفتم...  ختت کنار بانوی کم تر شد اما هنوز اخم داشت نشست روامخاش
 
 !ن؟ی کردداشیپ-
 

 : تر شد و همون جور که دست بانو رو گرفت تو دستششی بامخاش
 
 .. آروم نبودمنقدری اکردمی منداشیاگه پ-
 

 :گفت..  انداختم و کنار ختت سرپا موندمنیی رو پاسرم
 
 .. برو خودم کنارش هستمگهید-
 
 ... کنارش خبوامبخوامینه م-
 

!  کتش رو برداشت و رفتی اشاره اای ی حرفچی رو گرفت باال و نگاهم کرد بدون هسرش
 ...من هم کنار بانو به خواب رفتم

 
*** 
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 یزیصبح بود؛ چه سحر خ۵ساعت ! دم به بدمن دای رو آروم باز کردم و کش و قوسچشمام
رفتم ...  و از جام بلند شدم و دست و صورمت رو شستمدمی کشقی عمینفس! شده بودم من

رفتم تو . رمی دوش بگهی االن دهی میچه حال.  و نرمش کردمدمی کشقی عمی تراس؛نفسیتو
 دوش هی اوردی آب داغ حامل رو جا مهی محوم یرفتم تو. ماتاق خودم و لباسام رو کند

 حوله ی بلندم رو تویبا حوله بدمن رو خشک کردم موها! رونی بدمیجانانه گرفتم و پر
 کبود ی کرد و کمی هنوز درد منی آدریلی سیجا!  و به دست و صورمت کرم زدمدمیچیپ

 به بدمن یکمی بلند که نیآست کی تونهی..موهام رو کامال خشک کردم و شونه زدم... بود
 دی شده بودن سفدهی چفی که سمت راستش ردیی بود و دکمهایمشک و رنگش هم دیچسبیم

 دمی کشقی عمینفس .. دمی مانند رو پوشنی چنی چکی تونی بود و لبه ونیرنگ و جنسش ر
 نداشت خوشگل باشه تی واسم اهمدمی در آوردم و همون رو پوشی شلوار کتان مشکهیو 
 باز ی که لباساهیالف سامره و بقمن بر خ! هی کافنی باشه همدهی نه، فقط پوشای سالبا

!  کردمی منشی بود و طبق معمول آرادهی لباسام پوششهی البته به جز بانو همدنیپوشیم
 من یمژه ها!  دسـت نزده بودملیمی رای رژ گونه ای رژ لب هی بار به کی تو عمرم یحت

واب بود و همه خ۶ کردم تازه ساعت یبه ساعت نگاه.بود بلند و فر خورده یخداداد
 حال بانو خوب دونستمیم!  باشه و ورزش کنهداری بی انگورلیالبته فکر کنم گور! بودن

 هی سرم بود با ی آشپزخونه شال مشکی کمک حالش بشم رفتم توکمی همون که ی براستین
ذهنم مشغول اون ... م ساز رو به برق زدیی و چادمی کشقی عمینفس.. دیهد بند سف
 اصال زد؟ی مشی بودن که داشت خودش رو به آب و آتیک چمگه اون مدار... مدارک بود

... موندی جواب می بدی همه سوال نبانی بهش داده بود؟ ای چه قولنیآدر!  بود؟ی کنایآدر
...  اطالع بدمنی رو به رامتزی همه چدیبا!  کنمدای ها رو پنی که جواب انجایمن اومدم ا
 آروم ی ولی عصبی فکر بودم که صدای تونقدریا! واری زل زده بودم به دنهیدست به س

 : من رو به خودم آوردنیآدر
 
 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 

 : ثابت موند و خونسرد گفتمشی خاکسرتی چشمای روچشمام
 
 ! قرباندمی که هرروز اجنام میهمـون کار-
 

 : کردم گفتیپوف ! ی صندلی تر شد و نشست روشی بامخاش
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 ... بده بهموهی آب مهی-
 

 بزرگ رو خچالیدر ! نجامی ادی غالم سفهی که فعال به عنوان فی حاه؛یبابات غالم س نوکر
 ! : کردیباز کردم که ماشاهللا داشت فوران م

 
 ...ـایآب پرتقال -
 
 ! زودترکنهی شد فرق منیهر کوفت-
 

 باال یشونه ا! مویبا چشم غره چشمم ثابت موند رو آب ل! شعوری حرفم کامل شه بنذاشت
 : کدر گذاشتم جلو روش و گفتموانی لهی تو ختمی رو برداشتم و رموی آب لانداختم و

 
 !دییبفرما-
 

 دعوا آماده کرده کی ی اول سر صبح قشنگ خودم رو برانی زده بودم همی کجکیلبخند
 گشاد یبرگشتم و با چشما.  پشت سرمهدمی که دکردمی رو حاضر مییداشتم چا! بودم
 :گفتم

 
 ! شده آقا؟یزیچ-
 

 ی چشمایتو. حرفم رو قطع نکنهخواستیحقش بود م! ومدی خونش در منیزدیم کارد
 شدی تن عسل هم منونیلی مهی و امخاش رو هم با شدی مدهی دی خونی رگهاشیخاکسرت

 :دی رو گرفت جلو من و غروانیل!خورد
 
 !ه؟ی چه کوفتنیا-
 

 : باال انداختم و گفتمی اشونه
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 مگه مویخب ل!  باشه؟وهی باشه فقط آب مخوادیم ی هر کوفتنیمگه نگفت! گهی دوهیآب م-
 !ی خوشمزگنیبه ا! وستیاون هم م! دل نداره؟

 
 اسب نی اوجنا نبود عنی کردن و اون حلظه آدری اگه ومل مدم؛یخندی دمل داشتم هر هر متو
 موضوع دعا نی رو بابت انی آدردیبا!  خندم نگرفتنه بودینجوری تو عمرم ادمیخندی میآب

 :دی کرد و غری غرچه ادندون! کرد
 
 !که خوشمزست؟-
 
 !اوهوم-
 

 :دی و غرواری رو با دستش گرفت و چشمام گرد شد من رو چسبوند به دگلوم
 
 ! نهای خوشمزشت مینیدهنتو وا کن بب-
 

 مویمشخص بود قصد داره آب ل!  وقت دهنم رو وا کنه هی رو بهم چسبوندم تا نتونه لبام
 در عوض شدی جواب بدم اما منخواستمی گرد شده بود مچشمام! تو حلقمزهیرو تا ته بر

 :اخم کرد و گفت
 
 !کنمی نداره خودم بازش میمورد!  نه؟گهی دیکنیدهنتو باز من-
 

به !  تو دهنم ختی رو رموی آب لی و دهنم دباز شد تا بگم آخ همه چوندی رو حمکم پدستم
 که من خوردم ییمویآب ل همه نیبا ا! زور جمبور بودم همه رو قورت بدم تا خفه نشم

 :سرفه سرفه کنان گفتم!  به خصوص من که افت فشار داشتموفتهیمطمئن بودم فشارم م
 
 !شعوریب-
 

 :دی چومن رو گرفت و فشار داد و غرحمکم
 
 ! مرگ خودتهی امضای به من مساوی احرتامیبهت تذکر داده بودم ب-
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 : چومن رو ول کرد و رفت و غر زدمحمکم

 
 !هیانگار ک!  نکبتیغرغرو-
 

 : و چشمام گشاد شد و با اخم و خشونت گفتدمشی تو درگاه در آشپزخونه ددوباره
 
 !؟ی گفتیزیچ-
 
 ! نهزهی چیعنینه ! آره-
 
 جیتا اومدم با لبخند برم سمتش که سرم گ!  بانو اومدی کدمی کردم و نفهمیپوف!  رفتو

 : سمتمو با ترس گفت نگه داشتم بانو اومدواری دیرفت و با دستام خودم رو رو
 
 ! دخرتم؟یخوب!  شده آرامش؟یچ-
 

 : و گفتی آره تکون دادم و من رو نشوند رو صندلی به نشونه ی سردنیلرزی مدستام
 
 ! واسترمی آب قند حل بگهی کنم فشارت افتاده بزار خچاله؛فکری نی دستات عیوا-
 

 ذره آب کی که یوانی لدنیآب قند رو تا ته خوردم و بانو با د... داشتیفی لـرزش خفبدمن
 : توش بود گفتمویل

 
 ینجوری چرا ای افت فشار داریدونیتو که خودت م! ؟ی داشتیدخرت قصد خودکش-

 !؟یکرد
 
 یآخ اگه تالف!  تو حلقمختی نکبت بپرس که همش رو به زور ری انگورلیاز اون گور-

 !ستمینکنم آرامش ن
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 کارو کرد؟ نی اییهوی و اون یدادیاجنام م کارت رو ی صاف و ساده داشتیلیالبد تو هم خ-
 !یختینگو خودت کرم نر

 
 ! درست حرف بزنه خواستیخودش شروع کرد م-
 
 !کشهی اون تو اون رو مـای یکشی رو مچارهی تو اون پسر بای آخر دومنیمن م-
 
 : رو مسخره وار درست کردم و گفتمافمیق

 
 ! سوالهی بانو گمیم! مونهی مایستانماری تنی انیع!  نشم منشیچارگی اون بیفدا! یاوخ-
 
 !یبپرس خامن-
 
 ی سگ هارشی تو بچگای!  فرار نکرده؟یزی چی از باغ وحشی انگورلی گورنیاحتماال ا-

 !گازش نگرفته؟
 

 : نگاهم کرد و گفتی چپ چپبانو
 
 اویدنبال دردسر.بست کن دخرت! ال اله اال هللا-
 

 بعد خوردن ی انگورلیو کمک کردم تا که گور حامل بهرت شد به باننکهی کردم و بعد ایپوف
 چه دونستمی شرکته اما منهی سی بودم که رئدهی فهمدمی کشقی عمینفس! صبحونه رفـت

بالخره با !  سمت خالف؟ پوفرفتی مدی؟ حتما با... نبودیچرا به همون راض! یشرکت
 مامان نی انی کار عنی از اومدیخوشم م!  به بافنتمی کردع اتاق و شروی توـمیبانو رفت

 ! دوسش داشتمیلی مشغول غذا پخنت بودم و نصف شالگردمن رو بافته بودم و خهیبق! بزرگا
 

 ی کنی آدرمیدی که نفـهممی با بانو حمو کارامون بودنقدری ساعت ها گذشت و ابالخره
گ  پررنی و آرسام با لبخندـمی رفتنییازپلها پا! اما تنها نبود و آرسام هم کنارش بود! اومده

 :اومد سمت بانو حمکم بغلش کرد
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 !؟یخوب!  منیبه به سالم به بانو-
 
 !؟ی تو چطورستمیسالم پسرم شکر خدا بد ن-
 
 !منم خومب-
 
 : سبزش زل زد تو چشمام ی زد و با چشمای من لبخنددنی دبا
 
 ! نه؟گهیدرست گفتم د.... سالم آرامش خامن-
 

 : حمو زدمیلبخند
 
 ...بله درسته.. سالم-
 
 !: لبخندم کامل حمو شدنی آدردنی پسر داشتم؛ با دنی نسبت به ای چه حس خوبدومنیمن
 
 ...سالم-
 

 خودخواه و نقدریآخه پسر هم ا! اوردی گوشه لبش بود که حرصم رو در میپوزخند
نه به آرسام که !  بزمن بکشمشخواستی زدم و جوامب رو نداد دمل میچشم غره ا! مغرور؟

 پسرا خوشم تیمیدرسته از صم! ی انگورلی گورنی به ا نههیمی خوب و صمنقدریا
 رو به آرسام نی کردم و آدریپوف... نی آدری ولد اما آرسام حد خودش رو هم بلد بوومدیمن

 :گفت
 
... توام برو تو اتاق خمصوص خودت لباسامت عوض کن.. خب من برم لباسام رو عوض کنم-
 ! تویه
 

 : همی رفنت توامخام
 
 ! حضرتایها اول تو اسم دارنیا-
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 ... باال ایب-
 
 : شد وگفتمنهی عاقل اندر سفافمیق!  با اخم رفت سمت پلهاو
 
 !نکبت-
 

 نی درهم شد و رفتم باال اعصامب از دست ای آرسام خونه رو پر کرد و ابروهام کمی قهقهه
 : و گفتدمیدر رو کوب! ی خرد بود حسابنیآدر

 
 !ایب-
 

 یامخاش تو!  در رو باز گذاشتمشهید شدم و مثل هم وارری هم شد و سر به زی توامخام
 :هم شد

 
 !؟یدر رو چرا باز گذاشت-
 
 !ینجوریهم-
 

 بود دهی رو پوششی صورمه ای آبی تنش نبود و شلوار لراهنی هم شد و پی تـوشرتی بامخاش
 : دوختم و گفتمنیبه خاطر همون حواسم رو به کف زم

 
 !ن؟ی داریبا من کار-
 
 ییرای پذی همه رو تونی رو مجع کن و عالوه بر انایا!  کردمی صدات مناگه کارت نداشتم-

 یدونیم!  نباشه خونت به گردن خودتهنتونی بیکی! مجع کن بعد ناهار با همتون کار دارم
 !دمی برو برگشت اجنام می کار رو بنی واقعا اارمی ندارم بگم دخلت رو میشوخ

 
 !ن؟یکنی مننکاروی مهمه چرا خودتون انقدریاگه ا-
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 یجفتمـون اخم رو...  برداشت سمتمو حمکم گلوم رو گرفت؛اخم کرده بودمزیخ
 شی عصبی چهره و امخادنی داشتم از دنکهیا...  تفاوت داشتهی ی بود ولمونیشونیپ
 :گلوم رو فشار داد و گفتم!  بار اولی اومن برادمیرتسیم
 
 !یخفم کرد-
 
 ! نه؟شهی منتی حالزادیانگار زبون آدم-
 
 !فهممینم که گفتم فقط زبون فرشتها رو مم-
 

 :اما پر خشونت بود..  آرومصداش
 
 ارمی بال سرت بهی که من نیجز ا! ؟ی برسی به چاتی زبون درازنی با ایخوایالمصب م-
 !آره؟! ؟یری مبیدوست دار! شه؟ی مدِتِی عایچ
 
دستتون بهم  شهیبعد م! کنهی منریی که باهام بد صحبت شه من هم رفتارم تغیتا زمان-

 ! و سه مرتبهستی هزار و بنیا! خنوره؟
 

 !: موند گوشه لبشیپوزخند
 
 !؟ی هستی دخرت خوبیلی خی بگیخوایم-
 
 منم کارامو نی بربفی هستم حاالم تشری بگم خودش مشخصه که دخرت خوبخوامیمن-

 !اجنام بدم
 

 پسر نیا! نی رو زمدمیپام رو حمکم کوب!  و رفتدی رو پوشراهنشی و پدی رو کشدستش
!  به خودش مطمئن بودیلیخ! اوردیغرورش کفرم رو در م!خواد؟ی از جون من میچ
 نی همچمی داریعنی.  پسر رو بدومنهی ی همه غرور تونی الی دلخواستی دمل میلیخ

 ! بودم تاحاالدهیمن که ند! ؟یپسر
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 قیس عم اراده نفی و شلوارش رو کاور کردم عطر ختلش همه جا پخش شد بود و مدام بکت
همه !  کنهلی و مست و پاتارهی رو از پا در بی هر کستونستیعطر خنکش م! دمیکشیم

 خونه و نیمتام ا!  رو مجع و جور کردم و به همه گفتم که تو سالن آماده باشنزیچ
 و آرسام اومدن نیلبم رو گاز گرفتم و آدر!س پادگان بودی پادگان و رئنی عنی آدریرفتارا

 خودش دستاش ی با ژست خاص و مردونه نی بگن آدرخوانی می که چکنجکاو بودم. اوجنا
... دیشا! شیشونی اخم جذاب رو پهی شلوارش گذاشته بود و طبق معمول بی جیرو تو

 دونستمی بودم و منقی و روش دقومدی بود که از کل کل و دعوا باهاش بدم منی پسرنیاول
 : هم بودیآرسام امخاش تو.  بزارمدی بای چی رفتارم رو پانیا

 
 یمن تو... ـنی بودشبی دیهمتون شـاهد اتفاقا... همتون رو مجع کردم بگم که... خب-

 ی کار از حمکم کارنیدونی شک ندارم و نداشتم اما همون طور که میزی چچیکارم به ه
 ! شماها جداستیبانو حبثش از همه ! کنهی منبیع
 

 :مغرور و خود مطمئن!  بود و خشکنی سر سنگحرفاش
 
 ی نه فرقای دی تهدی پانی بزارنیحاال اگه خبوا.. گمی بار آخر میدارم برا... جهیدر نت-
...  باشهشبی دنی موردتون عهیاگه ... نیمونی خونه منیهر کدومتون که تو ا! کنهیمن

هر کدوم سرتون تو کار ... ارمی که سر خودش آوردم سر شما هم میی همون بالنیشک نکن
 ... کارتونر سدیخودتون باشه و بر

 
 سر می رفتنی نفر در رو باز کرد وهرکدوم با اطاعت از آدرکی در به صدا در اومد و زنگ

 آشپزخونه کمک یتو! پدرش هم بود!  داره؟کاری چنجای خدا صدف ایا! کار خودمون
 ظرف پر هیبانو . بودشدی رد و بدل منشونی که بیی اون حرفانی اما متام حواسم بکردمیم

 سمتشون و ظرف رو ـمی هم همراهم بود باهم رفتی و ملودتم داد دسوهی مانوع و اقسام
 : گفتنیگذاشتم وسط و خواستم برم که آدر

 
 ! صرب کنیکیتو -
 

 : و با اخم گفتمبرگشتم
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 !ن؟ی با من داریکار-
 
 ... مبون نجایهم-
 

شا  شپنی انیصدف ع! ستادمی هم بود و کنارش وایامخام تو! هـه چه بهرت!  کردمیپوف
 حداقل کردمیفکر م... ـنی آدری سرش رو هم گذاشته بود رو شونه نوی بود به آدردهیچسب

 یانگار نه انگار صدف!  بره اما کال خشک و سرد و امخو بودیکی نی ای قربون صدقه نیآدر
 حرمت ی که حتنداختی دخرت من رو به تعجب منی ایای و حمکنارش هست و واقعا شر

 کنار لبم ی به من زد که پوزخندیصدف چشم غره ا! ر نگرفت رو هم در نظشیپدر عوض
 : با ناز گفتنینشست و رو به آدر

 
 ! کارامت رو هم بالخره گرفتم؟هیبهت گفتم که کمربند مشک! ؟ییپسرعمو-
 
 ...نیآفر... ینه نگفت-
 

 :پدرش گفت! رهی بگلشی حتوی کلنیحتما توقع داشت آدر! رهی بود خندم بگکینزد
 
 ! رو به سراجنام رسوندی کارهیبه ختته بالخره دخرت عموت آره بزمن -
 

 : گفتنیآدر! می همزمان پوزخند زدنی و آدرمن
 
 !؟ی مبارزه کنیخوایم-
 
 ! شدم؟ریبـا تو؟ مگه از جومن س-
 
 ! دخرتهنیبا ا... با من نه-
 

م سرم رو گرفتم باال و همون جور موند!  دخرته من بودم؟نی گرد شد منظورش از اچشمام
 : داشت گفتیصدف که اعتماد به نفس خوب! دیچرخی رادمهر سر تا پام رو منینگاه ام

 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٣١١

 ! خودتها پسرعموی بکشمش،خونش به پارتسمیم-
 
 ! خودمیمرد به پا... حاال مبارزه کن تو-
 

 : زدم و آروم گفتمی پوزخندزننی آدم حرف مهی نه انگار دارن راجب انگار
 
 ! اعتماد به سقفا تو حلقم! پنبه دانهندیشرت در خواب ب-
 

 : گفتنی آدریعمو!  رو دادشنهادی پنی من اضی از رو غنی بودم آدرمطمئن
 
  باشه؟ادیبعداً صدف م.. نی برم آدردیمن با-
 
 ...باشه عمو برو-
 
لبم !  کنه؟ی به خاطر عموش هم بلند نشد خداحافظیحت!  چقدر خودخواهه؟گهی دنیا

 : گفتصدف بلند شد و... رو گاز گرفتم
 
 ! جوجه؟یحاضر! خب-
 

 با غرور نشست وسط، صدف شالش رو در نی صدف گرد شد و آدریچشما... کردمسکوت
 بزاره شی به منانی آدریآورد و موهاش رو باز کرد انگار منتظر وقت بود تا خودش رو برا

 نکهیمن بدون ا! اوردی واقعا خوب حرصش رو در منی آدرهی تفاوتی و بیاما خونسرد
 :ت موندم و گفنهیکنم دست به س یکار

 
 !؟ینکنه جا زد-
 
 چطور؟! نه-
 
 ؟یداریپس چرا شالت رو برمن-
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 !کنمی مبارزه می طورنیمن هم-
 

 بزرگ بود که جا اضافه هم ییرای زد و سمتم گارد گرفت اونقدر سالن پذیپوزخند
ور شد به سمتم محله ! کنمکاری چدی بادونستمی زدن نداشتم و خوب میحوصله . ومدیم

 محله کرد و جا نقدریا. ارمی نبودم که کم بیآدم. گوشه لبم بودیپوزخند.  دادمیو جا خال
 : و چشماشو گرد کرد و گفتدمیخند. زدی دادم که نفس نفس میخال

 
 !ارمی گستاخ حالتو جا میدخرته -
 

به  که یموندم اون استاد ! دادمی می خالی کردم و جای از خودم دفاع می کمال خونسرددر
 : خونسرد گفتی با اخم ولنیآدر!  داده با خودش چند چند بوده؟ی کمربند مشکنیا

 
 ! زمحت نکشیبسته الک-
 

 قابل ری کنه؟ غعی خودش رو ضای دخرتعموخواستی میعنی... نی بودم تو کف آدرمونده
 نی بانو از ای آشپزخونه هیتو...  و به دستور خودش رفتمدمی کشقی عمینفس!باور بود

بالخره صدف هم رفت و من و بانو باهم مشغول .  هم حق داشتییخدا. گفتید مصدف ب
 : شد بانو گفتمتومشام که ... ـمیدرست کردن شام بود

 
 ... شامادیدخرتم پاشو برو آقا رو صدا بزن ب-
 
 ...چشم بانو-
 

ق رو  به اتاقش در اتادنی راه رفنت و رسیبعد از کل.  و پلها رو رفتم باالدمی کشقی عمینفس
 :زدم وگفت

 
 ... تووایب-
 

 : بود و گفتستادهی وانهی در رو چرخوندم و کنار پنجره دست به سی رهیدستگ
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 !؟ی دارکاریچ-
 
 ... شامنیایآقا بانو گفنت بگم ب-
 
 ...نی به بانو بگو خودتون شامتون رو خبورخورمیشام من.... ستیحامل خوب ن-
 
 ...چشم-
 

 : من گفتدنیبانو با د!  رفتمنییه باال رفته بودم رو پا کیی و پلهارونی اتاق رفتم باز
 
  شد؟یچ-
 
 ...نیشما خودتون شام خبور! خورهی شام منـستیگفت که حالش خوب ن-
 
 ! شده؟ی چست؟یخدا مرگم بده حالش خوب ن-
 
 ! کهستیبچه ن!  شامت رو خبورنیحتما بازم سردرد داره وللش بش! خدا نکنه بانو-
 

 شد و نشست و همه مشغول شام خوردن بودن به جز یبالخره دلش راض با هزار راه بانو
 :بانو گفت.  چرا اشتهام کور بوددونستمیمن من

 
 ست؟ی توام حالت خوب نزم؟ی عزیخوریتو چرا شام من! آرامش؟-
 
 !نه بانو حامل خوبه اشتها ندارم با اجازتون برم تو اتاقم-
 
 ... حالش خوب شددی برب براش شا نعنا رویی چانینه صرب کن حداقل ا... برو-
 
 ..چشم-
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... چند تقِ به در اتاقش زدم اما جواب نداد!  رو ازش گرفتم و پلها رو دوباره رفتم باال ییچا
 دونستمیمن...  اون تورفتی که فقط خودش می تو اون اتاقای تو اتاق خودش بود ایمعموال 

 و خواستم دمی کشیآه... ومدی آهنگ میرفتم سمت همون اتاق ازش صدا...  کار کنمیچ
 .. : در باز شدهبرگردم برم ک

 
 !؟ی بزارنجای اکی بهت گفت پاتو نزدیک! ؟ی داشتکارمیچ-
 

! نجام؟ی من ادیاز کجا فهم! چشمام گرد شد...  صداش پر خشونت اما آرومشهی هممثل
 :همون طور برگشتم و مظلوم گفتم

 
 تو اتاقتون دمی بدم حالتون خوب شه د بهتونارمی رو بنی به خدا بانو گفت اچکسیه-
 ... مزامحتون شمادی خوشتون ندیاما خب گفتم شا... نیستین

 
 : گرفت و گفتفمی و ظرکی کوچی رو از دستایی و چادی کشقی عمینفس

 
 ! اتاق هم نذارنی اهی پات رو دو قدمگهید! فقط... باشه برو-
 
 !نجای اومدمیمن تاحاال ن-
 
 ...حاال برو! ای به بعد هم ننیاز ا-
 

 : که گفتمرهی بود خندم بگکی تکون دادم و امخاش تو هم شد نزدیسر
 
 !چـــشم-
 
 موهام برداشتم و هد ی و شامل رو از رودمی کشقی عمینـفس...  رفتم سمت اتاق خودمو

...  بهم دست دادیکش موم رو باز کردم و احساس آزاد.. بندم رو پرت کردم سمت ختت
 و پرتشون کردم ی صندلی شد مجعشون کردم و نشستم روختهینوم ر بلندم تا زایموها

!  شدمرهی خافمی به قنهی زانوم و تو آی رو گذاشتم روچومنزانوم رو بغل گرفتم و ... نییپا
 جور نی همدمید... کای بچه کوچنی و لپام رو باد کردم و شده بودم عدمی آروم کشیآه
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چون ! موا رو برداشتم و مشغول بافنت شدم و کالیم! پوکهی میادامه بدم حوصلم حساب
 بودم و تا که از همون هم تنشمشغول باف!ربدی زمان مکمی دو رنگ درست کنم خواستمیم

 بهم نداشت یدی دچکسی بود که تراسش رو به باغ بود و هنی اتاق من اهیخوب! خسته شدم
 ـومدی من بارون ممن... در تراس رو باز کردم و واردش شدم! رونی برم بتونستمیو راحت م

 یزندگ.. م نشست کنج لبیلبخند...  روزا تهران رکورد زده بود تو بارون و رعد برقنیا
 دی بودم شانجای که ای چند وقتنیا!  هم دارهی خوشی روز هاهیهرچقدر هم تلخ بوده باشه 

  خونسرد بودم غرور وشهی که همیمن! دادی می بهم انرژیلی بود اما خی اگهی دزیهدفم چ
 دروغ بگم که غرورش تونستمی به خودم منیول! کردی حرص کشم منی آدریخودخواه
 نی عمرم همچی تویکی داشت و من ی باشه غرور خاصی آدم بددرهر چق... خاص بود

 دایاگه خونوادم پ!  کنم؟کاری چخواستمیبعدش م... دمی کشیآه!  بودم دهی ندیپسر
اما با اون ...  داشته باشنی قانع کننده الی دلدیشا!  نه؟ای موندمیباهاشون م... شدیم

 و زیجلوتر رفتم و من من ر!  شممی تسلو کردم زود قانع ی که از خودم داشتم فکر منیشناخت
 یاما صدا! عاشقونه عاشق بارون بودم بدون رعد و برق!  به صورمتخوردی بارون مفیلط

آب .دمیقم و پردها رو کش اتایبا حالت دو رفتم تو!  رعد رنگ رو از صورمت پروندفیخف
 نسبت به رعد م باعث شده بود ترسشعوری بنیآدر. زدمیدهنم رو قورت دادم و نفس نفس م

 قینفس عم.  ختت نشستم و تو خودم مجع شدمیرو! یی تر شه با اون شب کذاشیو برق ب
 کردم و یپوف.  چشمام بودی جلوی سوزشی تا ترسم کم تر شه متوم حلظات اون آتدمیکشیم

کار ..  ختت پخش کردم و دفرتم رو برداشتمی بلندم رو رویموها!  داشتم آروم باشمیسع
... نوشتمی روزگار می نثر سختهیداشتم ..صفحات پر شدش رو ورق زدم... د بوـنیمن هم

 و اون ی سوزشی اون آتتونستمیچرا؟ چرا من...  زدمی و آرومفی خفغیبا غّرش رعد ج
 شیاز آت! می کابوس زندگشدی مومدیهروقت رعد و برق م! مـردِ مُرده رو فراموش کنم؟

 و کمرم یشونی پی روی و حس کردم عرق سردملبم رو گاز گرفت...  نداشتمی خوبیخاطره 
 !  توجه باشمی کردم بی پتو و سعریرفتم ز. نشسته

 
 کرده دای پیی کابوسا رهانی سال بود که از انزدهیس!  شدمداری آروم بیغی شب با جنصفه

 برگشته بود ی همه چنی و به لطف و زمحت آدریم اما دوباره با اون رعد و برق لعنتبود
نفس .. دمی کشمیشونی به پی شده بود دستادی زمیشونی پی سرد رویعرقا...  اولیبه پله 
لبم رو به دندون گرفتم ! دیچرخی چشمام رو بستم و متوم صحنها تو سرم مزدمینفس م

 خوردی و زمستون بهم مزیی پای داشت حامل از هرچگهید ومدی رعد و برق هنوز میصدا
 توجه به موهام که شال نذاشته بودم یب! ومد؟ی و بهار منگذشتی ماه منکی نیچرا زودتر ا
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 چشمام حس ی اشک رو توهیمن... رونی از اتاق بدمیروشون در اتاق رو باز کردم و پر
 داشتم ختیری وقت اشک منچیه و دیرتسی منیچی که از هیمن آرامش دخرت! من؟! کردمیم

 تو اتاق بانو بنده خدا از ترس حالش بد رفتمیاگه م! کردمی مهیاز ترس رعد و برق گر
خواستم از ی سامره رو نداشتم فقط می که اصال حال و حوصله نامی ای تو اتاق ملودشدیم

 ینگ ری قلب رنگی بودم که روش شکلهادهی پوشدی بلند سفنی آستزی بولهی! صدا دور شم
 بلندم آزادانه همراهم راه ی دوشم و موهای انداخته بودم روممیشال صورت... داشت

 نیلعنت بهت آدر! چرا؟ !ختمیریهنوز از ترس گوشام رو گرفته بودم و اشک م! ومدنیم
 فراموش کرده بودم با تنها گذاشنت من و تراس تو ی سوزشیمن رعد و برق رو با اون آت
 دادم هی رفتم و تکنییاز پلها پا!  واسم زنده شهیث شد همه چاون شب پر رعد و برق باع

...  هق هق نکرده بودمشدی می چند سالادمهی که ییتا اوجنا! کردمیبه ستون آروم هق هق م
چشمام رو بسته بودم ! کنم؟ری رو خرد و مخرم واسه هق هق نباشه چرا غروی پناهیوقت

اعث شد که همون جور چشمام رو  بی اهی سادیچکی روشن از چشمام میدایو مروار
 پر اشک مانع ی پرده هی رو حس کنم تا چشمام رو باز کردم اول ی ترشی بیکیبستم تار

 دی چکومن درشتم از گی بار چشمام رو باز و بسته کردم و اشکاهی صورت طرفم شد دنید
اشک  ی انگورلی گورنی ای کم بود جلونمی آب دهنم رو قورت دادم ؛همنی آدریو با امخا

 زی همه چادی خودش بود که من ری باشه تقصیهرچ!  باشم اومن به خاطر رعد و برقختهیر
 : دو رگه و مب و مردونش من رو به خودم آوردیصدا!  مَرد سوختهکی ی جنازه ادی... افتادم

 
 !ه؟ی چی اشکا واسه نی ا؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 

آب دهنم رو ! که واسم دل نسوزوند رو دوست داشتم نیا!  نبودی حلن صداش دلسوزیتو
!  تر شده بودرهی تشی خاکسرتی نور مشخص بود و چشمایقورت دادم و امخاش تو حاله ا

 : کرددایامخاش غلظت پ
 
 !بگو چته! ؟یچرا الل شد-
 

 رعد و برق باعث شد نگاهش بره سمت یصدا!  بلدهی نرم چقدر نوازش و مهربونقربونش
 :رعد و برق و گفت

 
 !؟یکنی مهی گری دارنیواسه هم... یدیرتسیز رعد و برق ما... آها-
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 سرم اما همه موهام باز بود و وتا ی و حواسم نبود شامل رو گرفتم رودمی رو باال کشمینیب

 بچها لپام پوف کرده بودو مظلوم نگاهش نی دادم به ستون و عهیتک! دادیزانوم رو قلقلک م
 قابل باور بود اما نقطه ضعفم افتاده بود دست ری غکممیآرامش؟ !  من بودم؟نیا.. کردمیم

 : نگاهش رو رو من ثابت کردنیآدر!نیآدر
 
 ؟یرتسی منقدری ایکنی مهیچرا گر!  ندارههی که گرنیا-
 

 : دهنم رو نشون ندمی عقرب المصبه تونی اتونستمیمن من!  شدزی دوباره تزبومن
 
 ! از رعد و برقرتسمیم ی چنیدوباره ع! به لطف شما دوباره برگشتم به گذشته-
 

 غرور یاما بو.. حلنش آروم بود... عطر تنش اطراف رو پخش کرده بود.. دی کشقی عمینفس
 ! : داشتیو خودخواه

 
 ...ی اب خبور خوب شوانی لهی می برایب-
 

 بفهمم دستم رو گرفت و من رو کشوند سمت آشپزخونه اما موهام دست و پا نکهی ابدون
 : بود آروم گفتمریگ
 
 !امیخودم م-
 
 آب وانی لهیخودش ...  اخم دستم رو ول کرد و موهام رو مجع کردم و همراهش رفتمبا

درجه ۹۰من که !  به عنوان نردبون استفاده کردشدیاز قدش م..  و داد دستمختیبرام ر
 کردم خواست برق یآروم آب رو خوردم و احساس خنک!نمشی باال تا ببگرفتمیسرم رو م

 : آروم داد زدمبای به موهام تقروجه کنه که با تآشپزخونه رو روشن
 
 !نـــه-
 

 : تو هم شدامخاش
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 ! شده؟ی چگهید-
 
 ...نی من برم بعداً برقا رو روشن کننیبزار-
 
 ! دوباره؟یرتسی رعد و برق مننیدوماً تو ا!  داره تو که لباس تنتهیاوال چه ربط-
 

اما ... اون با خشونتدیشا!میزدی حرف ممی آدم داشتنی بار بود باهم عنی کنم اولفکر
 ...:زدمی زخم زبون منادی زیکیحداقل من 

 
 ...!زهینه چ-
 
 موهام یسرش رو چرخوند سمت من و چشماش رو!  برقا رو روشن کردهوی اومدم بگم تا
 بار شرم و خجالت همه تنم رو گرفته بود و از داخل داغ شده نی اولیبرا!  موندهرهیخ

 : توجه بهش گفتمی و بلبم رو گاز گرفتم! بدم
 
 ! برمگهی من د-
 
در رو بستم از اون !  و بدو بدو رفتم تو اتاقمرونی سرعت نور از آشپزخونه زدم بنیع

 یزبون دراز... هیگر!  داشتی االن تازگی همه چزدی قلبم تند تند مدنییهمه دو
شده بودم و  حجاب ی بکمی پسر هی ی بار اول جلوی برانکهیو ا... خجالت و شرم...نکردن

 بهم دست نداد یلبم رو گاز گرفتم حس بد...!  روشن نکنهو من نبود من گفتم برقارریتقص
 نجوری ثابت کرده بود اونقدر مغرور هست که انی بودم آدرنجای که ای مدتنیچون تو ا

 دراز دمیشنی رعد رو هم منی صدای حتگهیهمه تنم داغ بود و د! نکنهکشی حترزایچ
 ... فکر خوامب بردییای با دندمویکش

 
 یراننده ا!  واسه خونهدیالبته خر.. دی خرـمی بانو نشسته بودم و قرار بود باهم برکنار

 توجه داره خوشحال نقدری به بانو انی حداقل آدرنکهی بانو بود و از ااریخمصوص در اخت
...  وینیری شهوی انواع اقسام مـم،ی خبروهی مکمی که می شدم و با هم رفتادهیبا بانو پ! شدمیم

 جهیدر نت.  عادت داشتـای جور مهموننی داشت انگار بانو به ای مهمونهی نی آدرتهخب الب
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 و اتفاقات دو شب دمی کشقی عمینفس!  بودی آماده مزی تا امشب همه چدیکمکش کردم و با
 دمیکشی ازش خجالت می به حدلی دلی برده بودم البته مباند که روز بعدش بادی رو از شیپ
 می متوم کردداروی بانو زود خریبا توجه به درد پا!  نشدمیب دورو برش آفتاادیه زک

 رنگ ی ان و مشکی بینشستم تو! ربدمی رو هم خودم مکشیوهمش رو دادم دست راننده و 
 ه،ی سمت سادی اراده ذهنم پر کشی و بشهی شیسرم رو گذاشتم رو... الی سمت وـمیبرگشت

حداقل  ! دادمی محی رو بهش ترجنی واسم مهم نبود خونه آدرهگید. خرب بودمی ماه ازش بکی
 هی رو دوست داشتم و نی کل کل با آدریاز طرف!  رو سرم نبودی منتچی هنی آدریتو خونه 

 یاما حسم حتت کنرتل خودم بود و ازش ترس!  کرده بودمدای به دعواهامون پیحس وابستگ
 شدم و به ادهی پمیدی رسیوقت! نه بودم گای عشق بیمن با کلمه .. رک و راست.. نداشتم

 خون نی آدریصدف هم اوجنا بود از چشما.  تو آشپزخونهمی رو بردزیکمک راننده همه چ
 : داد زدبای تقریِ عصبی چی برادونستمی مندیباریم
 
 !نمی ببنجای اای تو بیه-
 
 ...چشم-
 
 : لب گفتمریز
 
 ! راه بندازه؟یی چه بل بشوخوادیباز م-
 

 :ون و گفتم سمتشرفتم
 
 !ن؟یبا من کار دار-
 
 و زدی نفس نفس متی من با تعجب بهش نگاه کردم از عصبانی ساعت گرفت جلو روهی

 کردی به من نگاه مثی خبی اافهی با اعتماد به نفس با قنهی خونسرد دست به سیلیصدف خ
 :دی غرنیآدر

 
 ! کرد؟ی مکاری تو اتاق تو چنیا-
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 : گرد شدچشمام
 
 !دمی تو اتاقم ندیزی چنی من همچ به قرآنن؟یا-
 
 !؟یکنی میآشغال از من دزد! واسه من قرآن رو قسم خنور-
 

 : گرد تر شدچشمام
 
 ! اون شبنی شد عنیا!  به مردم؟یزنی تهمت می آقا؟ چرا الکیگی می داریچ-
 

 : رفت باالعربدش
 
 ! کنمدای تو پی رو از تو کشونی نه که ای اون شب ولنیآره شد ع-
 
 ! بودمدهی رو ندنی مدت انی موضوع من اصال تو انیا من رومحم خرب نداشت ازابه خد-
 

 : ناز و ادا گفتی اومد وسط و با کلصدف
 
 رو بهت گفتم پس حواست به تی من واقعیدی خودت دگهید!  برمگهیمن د.. زدملیخب عز-

 ...زمیدور و برت باشه عز
 

 : پسش زد و گفتنی رو ببوسه که آدرنی پا بلند شد آدری پاشنه رو
 
 !صدف حد خودت رو نگه دار-
 
 : ابروش رفت باالی تاهی

 
 !فعال.. زمیباشه عز-
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 حمکم دستم رو گفت و کشون نیچشمم دنبالش رفت تا که آدر!  نداشتم کار خودشهشک
 ی به من انگ دزدی تو عمرم کسرفتمی حرف دنبالش می من هم بربدیکشون من رو م

 :دیمن رو پرت کرد تو اتاقم و غر. نشست تو گلومیکیبغض کوچ!  نزده بودینجوریا
 
 ! کنم ها؟ همه نوعش رو داشتم دزدش رو نداشتمکاریمن با تو چ-
 

 :دمی هم و غری آروم گفتم امخام رو فرستادم توی و دردم گرفت آخواری کرد تو دپرمت
 
 ! رو برنداشتم نی من اگمیم-
 
 ساعت واسم نی ایدونیآره؟ المصب م!  رو آورد گذاشت تو اتاقت؟نی من ایپس عمه -

 ! واسم مهم نبودنقدری ایداشتی برمگهی دیزیچقدر ارزش داره؟ اگه هر چ
 

 صورتش با صورمت ی ور اون ور صورمت بود و فاصله نیدستاش ا!  دادش چشمام رو بستماز
 :آروم چشمام رو باز کردم و فقط آروم تونستم بگم! پنج انگشت

 
 ... ساعته خرب نداشتنیمن اصال رومحم از ا... داشتم رو برننیبه قرآن من ا-
 
 !: چشمامی به خون نشستش زل زد بود توی خاکسرتی چشمابا
 
 از نظر تو باور کنم؟-
 

 : هم شد و گفتمی توامخام
 
 ی گناهدومنی خودم منهیمهم ا...  قسم خنوردمینجوری ازی چچیتو عمرم به خاطر ه-

 ... همنیخوای اگه مننیار کن بنیخوایحاال اگه م.. مرتکب نشدم 
 
 ! ساعت اومد تو اتاق تو؟نی ایپس چه جور-
 

 ! :ی آروم اما عصبحلنش
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 !دومنیبه خدا من-
 

 پسر ضعف هی ذره جلو هی بار بود نی اولخوردی داغ و پر عطر تلخش به صورمت مینفسا
 :دمی هستم غری اومد که کادمی اراده اخم کردم و ی بدادمینشون م

 
 ! باور نکنی باور کن دوست داریاشتم حاال دوست دارمن برش ند-
 

 شد خواستم حمکم پسش بزمن که از جاش دای چشماش در کنار خشونت تعجب هم پیتو
 : هم و غرش کردمی تودمی تر کششیتکون خنورد امخام رو ب

 
 !رزنی برده اون پتی انسانی خونه بونی که تو ایانگار تنها کس! برو کنار بانو کارم داره-
 

 : آروم گفتی با ُتن صدای گوشم با خشونت ولکنار
 
 ! ها؟ی شد دوباره گستاخ شدیچ-
 

 :دمیغر
 
 !بزار برم!  نداره جنابی اجهی نتچی هی آدمنیحرف زدن با همچ-
 
 !؟یکنی فکر مینجوری کردم که اکاریمادرتو کشتم؟ پدرتو کشتم؟ چ! ؟یبا چه جور آدم-
 

 :رونی بزدی داشت از دهنم مقلبم
 
 ...ادی کار دارم االن بانو میبزار برم کل! سازمین با مرد مجاعت منم-
 
 ! رفته؟ادتیدوباره درست حرف زدن -
 

 : شدنی مشامم پر عطر تلخ آدردمی کشقی عمینفس
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 ... من برمنی کنار بزاردییبفرما-
 
 یده برابر خودت رو بفروش.. کنمی ولت منکردهی مکاری چنجای ساعت انیتا نفهمم ا-
 ساعت و متوم نیجونه من به جون ا! ؟یفهمی میری ساعت رو بگنی ای جاینستتویمن

 ! اون اتاق بستستیالیوسا
 

 : گرد شدچشمام
 
 ساعت داخل اون اتاق بود؟ من که گفتم تاحاال نی شما؟ دوما ای پول دوستنقدریاوال ا-

 !نرفتم اوجنا
 

 :دیغر
 
 !دوما!  ندارهیبه تو ربط!درست حرف بزن-
 

 :تر شد آروم صداش
 
 ! که کار تو نبوده؟یکنی ثابت میچه جور-
 
 نو؟ی ای گم کردیشما ک-
 
 ...از صبح-
 
 ...رونیصبح که من با بانو رفتم ب-
 
 ش؟ی برداشتیمن صبح گمش کردم تو ک-
 

 دی بای چه جوردونستی بشو نبود و خوب می جوره راضچیه!  به غبغب انداختمیباد
 :گفتم!  کنهچتیسوال پ
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 ساعت خرابش کنم برو هی نکردم که به خاطر ی از خودم زندگیبرودار عمر با آکی-

 ! رو چک کنای خمفنیدورب
 
 ... خواستم قبلش از خود تو بپرسمیول... دمی کار رو حتما اجنام منیا-
 
 !کنهی تو رو قبول میمارستانیموندم کدوم ت-
 

 :دی و غرواری برم که با اخم و خشونت دوباره پرمت کرد تو داومد
 
 ....یدخرته -
 

 : بگم که زودتر گفتیزی رو خورد امخام تو هم شد اومدم چحرفش
 
...  مرگ کنهی هزار بار آرزوی روزکردمی می تو بود شک نکن کاری جایتا االن هر ک-
 !اد؟ی چقدر بدم می و گستاخی من از حاضر جوابیدونتیم
 
 !؟میرتی و رو خودم غادی پسر بدم مهی من چقدر از یدونستیشمام م-
 
 !منظور؟-
 
 سوال، تو اتاق هیفقط ! می به درد خومون جون بدمیجون خودت پاشو برو کنار بزار بر-

 ست؟ی نی خمفنی نکرده دوربییمن که خدا
 
 چطور؟-
 
 ...خب-
 
 .ستینه ن-
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عطر ...  رفتمعی برداشت و سرواری قطب شمال بود،دستش رو از دی هاخی سرد تر از حلنش
 کردم حواسم رو یسع! کردمی و همش عطر تنش رو حس مشدی خارج منمینیتلخش از ب

 :بزارم رو کارم و بانو دست به کمر گفت
 
 !دو ساعته منتظرمت صورتت چرا سرخِ؟!  تو دخرت؟یکجا بود-
 

 :لبم رو گاز گرفتم و گفتم!  من سرخ بود؟صورت
 
 ! گرمهکمی ستی نیزیصورمت؟ چ!  کارم داشتی انگورلیباال تو اتاقم گورر-
 
!  بودماوردهی از هول مانتوم رو هم در نی حتکردمی باال انداخت و بهش کمک می شونه انوبا

 : بود گفتی که راننده شخصنای اومد تو و رو به سیملود
 
 ... آقا کارتون دارنی کاشفیآقا-
 
 !یدیچشم ل-
 

 : گرفت و گفتمخندم
 
 ! گو بشهیدی لاروی نی کم بود انمونیهم! به به-
 

 .میبا هم مشغول کار شد و دی خندیملود
 

 با بانو دی رو بایخوب بود مهمون! دمی به لباسم کشی و آروم دستـدمی کشقی عمینفس
 خونه ی بودن اما اون قدریادی زتی مجعنییطبق معمول ساده بودم رفتم پا! میچرخوندیم
و  با کت ی گوشه اـنی آدردادیبرابر اون ها رو تو خودش جا م۱۰ ی بزرگ بود همه نی آدری

 جذاب که متوم ی با امخبی وکراوات قرمز دست به جدیف سراهنی و پیشلوار دود
 هم بودن و گهیچند نفر د! کردی رو جذبش کرده بود با آرسام صحبت می مهمونیدخرتا

 و حرفاشون رو دادی تر با اخم فقط سر تکون مشی بنیسرگرم حرف زدن بودن اما آدر
 همراه با زن و ادمهر رنیرفتم تو آشپزخونه ام انداختم و نیی سرم رو پاکردی مدییتا
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 رتی از غیی بونی و واقعا مونده بودم امدنیپری نفر مهیدخرتش بود که هر کدوم با 
 راست نی رامتیاگه حرفا... گهیحتما د! ه؟ینطوری هم انی آدریعنی! نربده؟ فکر نکنم

 کردمیبانو کمک م و با دمی کشقی عمینفس!  مردانه نربدهرتی از غییباشه اون هم بو
 ی نگاهش رو روهی از ثانی رو رو خودم حس کردم اما در کسرنی نگاه آدردمساکت بو

 از حد شی بی عطراسوخنتی سردرد داشتم چشمام مستادمی وایگوشه ا... آرسام گذاشت
 ی تندی همه عطرانی با ارمی بود حالت تهوع بگکی شه نزدکی حترگرمنیتند باعث شده بود م

اما ... کردی منتمی اذـنی آدرمی تلخ و خنک و مالیاعطر...  خودشون زده بودنکه دخرتا به
 شامپو ی شده بود من هم که بزمن به ختته سر تا پا فقط بوی خالنجای از عطر اییایامشب دن

 :بانو اومد سمتم و گفت.. و نفس هام کوتاه و آروم بوددمی رو مالقمیآروم شق!دادمیم
 
 !آرامش دخرتم تو برو باال-
 
 !ـمی کار داری بانو؟ کلی چیواسه -
 
 ... باالی بریتونی می نداری کارگهیآقا گفنت تو د-
 

 تر شد و با چشماش اشاره کرد برم شی که نگاهش روم بود امخاش بنی رفت رو آدرنگاهم
 :رو به بانو گفتم! باال

 
 ! نکردمیاما من که هنوز کار-
 
 ... پاشو بروگهی دستی نازی حتما نزمیبرو عز-
 

 مونده بودم گهی دی ذره کی. کردمی ازش تشکر مدیبا...  تکون دادم و رفتم سمت پلهایسر
 به سرم گذاشتم و ی دستکردی اتاقم سرم درد میرفتم تو... گفتمی رو وداع میدرجا دار فان

 از رونی و رفتم بدمی کشیآه!  تا حامل خوب شهدمی کشقینفس عم...  ختتینشستم رو
 و ی بودم بتومن فردا ماردواری زدم امی کجکیلبخند.  بود و ستارهاهبه مانگاهم رو . تراس

 ـدمی کشقی عمینفس! گفتمی بودم رو بهشون مدهی رو که فهمییزای چدیبا! نمی رو ببـنیرامت
 نبود یاجی باال؟ واقعا بهم احتامی گفت بنی شد که آدریچ!  آزاد داشتمی به هوااجیو احت

!  نبودهیاجیامکان نداره حتما واقعا بهم احت!  حامل بده؟و کردی که سرم درد مدیفهم... ای



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٣٢٧

 با یلی اگه رو به قبله باشم خیحت!  بشه که به خونش تشنست؟ی نگران کسشهیمگه م
برگشتم !  حرص خوردناش خندم گرفتادی زدم و با ی لبخندکنهی متاشا منهیشیغرور م

 !دمی خوابحت رایلی ختت و خی اتاقم و شامل رو در آوردم افتادم رویتو
 

*** 
 

! رونی ذوق و شوق نداشتم برم بادی زشی پی بار مثل هفته نی مجعه شده بود و اغروب
 دی و بارفتیبه هر حال حوصلم سر م... اما!  انگار از قفس آزاد شده بودمشی پیهفته 

  و خواستم لباس بپوشم که بانو اومد تو اتاقم ودمی کشقی عمینفس! انای مارشی پرفتمیم
 :گفتم

 
  شده بانو؟یزیچ-
 

 : من من کرد و صورتش در هم شدیکم
 
 !آقا کارت داره..  دخرتمزهیچ-
 
 و رفتم سمت اتاقـش در ـدمی کشقی عمینفسـ!  داره؟کارمی چگهی باال ددی ابروم پری تاهی

 : تو گفتنش وارد شدم و گفتمایرو زدم و با ب
 
 ! شده آقا؟یزیچ-
 

 :همون طور گفت.  نقش بسته بودشیشونی پی رویامخ تو کتاب و مطالعه بود و سرش
 
 ...یری جا منچیتو ه! آره-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !شمیمتوجه من! ؟یچـ-
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 رونی خونه بنی پات رو از اگمی میوقت!  رو چند بار تکرار کنمیزی چهیحوصله ندارم -
 !یذاری منیعنی یذاریمن
 
 ! دوستمشی برم پخوامی آخه؟ من می چیخب برا-
 
 ؟ی با بچه طرفیفکر کرد!  بزارم اعتمادم بهت صفر درجستتومنی منایاش کنار بباه-
 

 : باال انداختم و گفتمیشونه ا!  شک کرده؟یزی به چیعنی...  رو گاز گرفتملبم
 
 ! رُئساسسیدور دوره رئ.. رمی من،ی حوصلگی از بشمی می دارم روانگهی دنکهیبا ا-
 
 ی کنم که کال نتونیچیست ندارم زبونت رو قدو!  اون زبونتو تو دهنت قفل کنکمی -

 ...ی هنوز بچه ایحرف بزن
 

 ـدمی کشقی عمینفس»  تو یکنی به بچها رحم میلینه که خ«  زدم و گفتم ی دمل پوزخندتو
 :گفتم...  هم رفته بودیامخام تو

 
 !کنمی نگاهتون منمیشی ساکت منی فکر نکننیهمچ! زهی چه رنیفلفل نب-
 
 از کتابش رو ورق زد و یبرگه ا.دادی من رو حرص مشی خونسردیرو بار داشت از نیا

 :قاب عکس همون دخرت خندون کنارش بود
 
 فلفل یچه برسه به تو...  من رد شنهیاز تو کله گنده تراش جرئت ندارن از دو قدم-
 ...یحاالم برو تو اتاقت حوصلت رو ندارم امروز تو خونه آزاد.. زهیر
 

 »!  تو حلقوممیآزاد! ههه هه ه«  دمل گفتمیتو
 
با ! ی مغرور خره عوضی پررویپسره .  و حمکم در رو بستمرونی چشم غره رفتم ببا

پنجره رو بستم و ! ومدی میدی شده بود و باد سرد شدیهوا بارون! چشم غره رفتم تو اتاقم
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 کردم و نشستم زونیلب و لوچم رو آو.  بچها شده بودمنیامخام بد جور تو هم شده بود ع
 :تم بلند گفبایرو ختت و تقر

 
!  قانون گذاشتنتنیاصن تو روحت با ا! اه! یریکبیبابا لنگ دراز ا!  نکبتی انگورلیگور-

 !ینی خواب روح سمندون رو ببیاه اهل!  امروزی حوصلگی از برمیمیمن که م
 

!  بانوشی حداقل برم پشهی اگه ادامه بدم حوصلم پژمرده مینجوری به غبغب انداختم ایباد
 ی سرکی و ادی گشت و گذار حامل جا بکمی برم انای امروز غروب با مارخواستمی سرم مریخ
 ی بدخبتیمساو... نمشونی نتومن ببگهی نه اگه دیوا.  بگمنی رو به رامتدمی که فهمییزایچ

بانو خودش !  و رفتم تو آشپزخونه همه رفته بودن جز من و بانوردم کیپوف! خودمه
 و خیباد ! ومدی باد می و حسابشدی مکیهوا داشت تار! ه جمبور بودم و من هم کخواستیمن

 : بانو لبخند زدم و گفتمدنیبا د... دیباریسوزناک بارون من من م
 
 !ست؟ی من در حال چه کاریبانو-
 

 :با خنده گفتم! ـمی خوردن شدیی گرفت سمتم و با هم مشغول چای فنجون چاهی و دیخند
 
 !؟ی رو دوست داری انگورلیور گنی انقدریچرا ا! بانو؟-
 
 ... نداشتمهی بچه ی بگم برات مادر؟ جایچ.. یهع-
 
  قبول کن باشه؟یمن رو هم به فرزند! کامال قانع شدم بانو-
 

  :دیخند
 
 !یتو که دخرت گل من-
 
 !قربونت برم بانو-
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وره  رو خبنی خبوره بازم حداقل اخوادی واسه آقا برب شام که منیی چاهی ای دخرتم بایب-
 !ادیحالش جا ب

 
 : تکون دادم و گفتمیسر

 
 ! اصال حوصلش رو ندارم چشمنکهیبا ا-
 
 ... آخر ماههازتی حقوقتم گذاشتم رو میراست-
 
 !باشه ممنون بانو-
 

 که از راه خالف یپول!  به اون پوال نداشتمیازی من ننی سمت پلها و به طرف اتاق آدررفتم
 آهنگ یمت اتاقش و در زدم اما جواب نداد صدارفتم س!  خوردن ندارهادیبه دسـت ب

 دمیدر رو آروم باز کردم و د!  خورده؟ینکنه شکست عشق!  رفت تو فاز؟نیباز ا.. ـومدیم
 !:کردی بلند بود و حضورم رو مشخص منیلی آهنگ خیصدا...  بارونهریتو تراس ز

 
 "ی عسگردی مح–بزن بـارون " 
 

 ... خستمیپلکا یبه رو...ببـار آروم.  بــارونبـزن
 

 .. اون هستمادیهنوزم ... یدونیتو م..  بارونبزن
 
 هزار بار از غمش مردم..  رفت و پژمردمنکهی ابا
 

 ذارمیفکرش تنها من... دوسش دارم...  بازمیول
 

 ... خستمی پلکایبه رو...  بارون ببار آرومبزن
 

 نـهی خونه سنگی هوارونی از خونه بــامی هر شب مدارم
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٣٣١

 ..ــنهی روزا نوشتم از تو غمگنی که ایعر هر شـمن
 

 ... دوبارهدمی خوامب برد بازم خواب تورو دهی با گربازم
 

  که بازم بارون ببارهخوامی و تنهام چقدر منمی غمگچقدر
 

 ... خستمی پلکایببار آروم به رو..  بارونبزن
 

 ... اون هستمادیهنوزم .. یدونی بارون تو مبزن
 

 کرده سیتش رو به آسمون بود و قطرات بارون سرتا پاش رو خ رو گاز گرفتم صورلبم
... قاب عکس همون دخرته...  قاب عکسهی که دمی تو بغلش بود و فهمیزی چهی... بود

 رو ییچا.. شهی می بهش بگم فقط عصبیزی اگه چدونستمی اما مخورهیمطمئن بودم سرما م
 یکنجکاو بودم چ... م بسـتم و در رو آرورونی بتم هنوز داغ بود رفزی میگذاشتم رو

 شهی دوسش داره و عکسش همنقدری و چرا اهی که همون دخرت کای... دهی عذابش منقدریا
پس ...  ساله باشه که۱۴ای۱۳ دخرته هم ادیعشقش بوده؟ اما به نظر م... باهاشه

 بود پدرش مشخصنه !  خونوادش کال راز بودننی باال انداختم ایشونه ا... خواهرشه
 بانو و شی پنییرفتم پا! دادی به خرج متی هم روشون حساسیلیخ... نه مادرشکجاست 

لبم !  اشک تو چشماش حلقه زده بودکردیبانو هم زل زده بود به پنجره و به بارون نگاه م
 :رو گاز گرفتم

 
 یزیچ!  از تونی ای انگورلی از اون گورنی ان؟ی شده؟ چرا جفتتون دپرسیزیبانو؟ چ-

 شده؟
 

 : شومن گذاشتی و دستش رو رودی کشقی عمینفس
 
 نیاگه هم بگم آدر...  هست مربوط به گذشتست و گفنت ندارهیهر چ... نه دخرتم-

 املی شامت رو خبور خگهی تو دیری جون بگکمی شامت رو خبور ای بمیبگذر... شهی میعصب
 !راحت شه
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 قی عمینفس!  بودمنی نگران آدریی جوراهی..  اما اشتها نداشتممی هم شاممون رو خوردبا
 رو هم خبوره فکر شیی حداقل لباس هاش رو عوض کنه تا سرما خنوره چادوارمی امدمیکش

 و با بانو مشغول حرف زدن شدم و دمی کشقی عمینفس... نکنم سرما به بدنش رخنه کنه
 و شالگردن بافتنم متوم شده بود و االن داشتم کاله ی بافتنبه میدوباره شروع کرده بود

 ده شب شده بود و بالخره بانو رفت که خبوابه خودم هم خسته یکایساعت نزد.. تمبافیم
افتادم رو ختت و چشمام رو بستم اما ته دمل .  نبود که خبوام اجنام بدمیبودم و در ضمن کار

کم کم چشمام گرم شد و به ...  کردم آروم باشیبسم اهللا گفتم و سع...  بودیدلشوره ا
 ...خواب رفتم

 
 ی بلند شدم شالزدی قبض روح شده ها بلند شدم و دمل تاپ تاپ منی بانو عغی جی صدابا

 : سمت اتاق بانو اما اوجنا نبود داد زدمدمیانداختم رو سرم و دوئ
 
  شده؟ی چییبانو کجا-
 

 از ی اشکی بانو با چشماهوی افتاده باشه رفتم تو راهرو و ی اتفاقدمیترس.  لرزون بودصدام
 : و گفترونیب اومد نیاتاق آدر

 
 ! تورو خداـــعی فقط سراریآرامش دخرتم بدو برو تلفن رو ب-
 
 رو برداشتم می سی و تلفن بنیی پادمی دوئعیسر!  افتاده بود؟ی چه اتفاقدم،مگهی ترسیلیخ

 و تلفن رو دادم دستش و رفت تو اتاق من هم همراهش رفتم برقا دمیو از پلها باال دوئ
 بود رنگش رنگ زرد چوپه شده دهی که رو ختت خوابنی آدرنگاهم خورد به. روشـن بود
 : شماره متاس گرفتهی با هی بود بانو با گرشیشونی رو پی درشتیبود و عرقا

 
 کردم تورو خدا زودتر خودتون دارتونی موقع شب بنی ادیببخش! ... ؟یالو دکرت صادق-

 ... ترعیآره آره فقط سر...  آقایالی ونیرو برسون
 

 : چشمام گرد شده بودن گفتمنیع کرد و نشست کنار آدر رو قطتلفن
 
  سرش اومده؟یی شده بانو؟ چه بالیچ-
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 هی گذاشت و با گرشیشونی پی رو پاک کرد و دستش رو رونی آدریشونی حوله پهی با بانو

 :گفت
 
 شهیآرامش داره تو تب جزغاله م... دمی کم و کسر نداره دیزی چنمی اومدم تو اتاقش بب-
 نی دوباره عخوامی بار جتربش کرده منهی... کنهی تشنج ممی دست دست کنگهید ذره هی

 . تشنج کنهاشیبچگ
 

 ،یتپناراحت.  به سمتم محله ور شدزیهمه چ...  بودی رو گاز گرفتم ته دمل خاللبم
 :گفتم.  کرده بودندخیدستام . اضطراب

 
 نیی تبش رو پامیونست تدی شاارمی آب سرد بی کاسه هی بزار برم یِلی خادیتا دکرت ب-
 ..میاریب

 
 خی ظرف بزرگ برداشتم و پر آب هی نیی پادمی تکون داد و به سرعت برق و باد دوئیسر

 : حوله رفتم باال و گفتمهیکردم و با 
 
 ...اری رو در براهنشیبانو پ-
 

... شیشونی رو انداختم تو کاسه و درش آوردم و حمکم فشارش دادم و گذاشتم رو پحوله
 :گفتی لب مریدام زبانو م

 
 ما؟ی توو قدیباز تو رفت.. چت شد آخه پسرم-
 

 ی موهام رو با کش بستم و شال رودمیفهمی بانو منی از حرفایچـی هدمی کشقی عمینفس
دستم رو گذاشتم رو !  وقت هول نشمهیسرم رو حمکم تر کردم؛ تا اگه دکرت اومد 

 :لبم رو گاز گرفتم و گفتم. .شدی بد تر هم مومدی مننیی نه تنها تبش پاشیشونیپ
 
 ... سرد بودیلیهوا خ...  بارونری زرفتی مدینبا-
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 ... که کابوس بـچم شدهی بارون لعنتنیلعنت به ا-
 

امخام رو به ... کنهی جور ادامه بده تشنج منی عرق بود مطمئن بودم همسی خلباسش
 :گفتم.. نقدری نگران نشده بودم ای تو هم تاحاال واسه کسدمی کشی نگرانینشونه 

 
 !ادی مننیی تبش اصال پاکنهی تشنج ممی ذره صرب کنهی!  دوره؟یلی دکرته خنیبانو راهه ا-
 
 ! ذره فاصله دارههینه همش -
 

حوله رو از ...  سمت دردی و بانو دوئدی به گوش رسفی خفیلی به صورت خفونی آزنگ
 عیدکرت سر... ارش دادم و فشخی آب ی برداشتم و دوباره گذاشتم تو کاسه شیشونی پیرو

 :اومد تو گفتم
 
 ..سالم-
 
 !نیسالم دخرتم بش-
 

 با زدی مهربون مافشی سال بود و قانی دکرت مهی و خودش اون ور ختت نشست نشستم
 : گفتنی آدردنید
 
 ! با خودت پسر؟؟ی کردکاریاوه اوه چ-
 

 : تبش گفتی کردنش بود و بعد گرفنت درجه نهی حال معادر
 
 باالئه دو درجه باال تر بره یلی تبش خشیشونی بزار رو پخیم بزار تو آب حوله رو مدا-

 نیی پایلی خشیدفاع بدن.. می خری دارو می سرهی براش میریم! کنهی تشنج منیشک نکن
 به ادی کم کم بهوش منی نگران نباشزمنی سرم هم بهش مهی.. نهیاومده تبش به خاطر هم

 ... شدههوشیخاطر تبش ب
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 : گرفته گفتیا با صدبانو
 
 ... کن خوب شه فقطی کارهیدکرت -
 
 و می داروش رو خبرمیری دخرتم تو مراقب باش من و بانو مدم،ی بتومن اجنام میمن هر کار-
 ...میایب

 
 : تکون دادم و گفتمیسر

 
 ...باشه مراقبش هستم-
 

.. .نی رو صورت آدردنشی و دکرت رفنت و کار من شدن بود حوله فشار دادن و کشبانو
لبم رو ...  حس کردشدی حوله هم می بدنش رو از روهیداغ...  مظلوم شده بودیلی خافشیق

 :گاز گرفتم و آروم گفتم
 
 .. باهممی دعوا هست که نگرفتی شو هنوز کل؟خوبی انگورلیچت شد گور-
 

دل دارم دمل ... آدمم!  کهستمی ندیزی... درد بکشه و حالش بد باشهینجوری نداشتم ادوست
 بودم و ی متنفر منی از آدردی که بایاز من..  بودبیاز من عج...  باشهینجوری اادخویمن

 و منتظر دمی کشقی عمینفس.  هم بوددی بود، بعبی نه تنها عجدمیخندیاآلن به حالش م
 برگشنت اول از همه دکرت سرمش رو وصل کرد و موند تا ی و وقتادیموندم که بانو ب

 : گفتمستیلش خوب ن بانو حادمید... سرمش متوم شه
 
 ... شبه۲ هستم ساعت ششی پنجای خبواب من اریبانو برو بگ-
 
 !رهیعمراً تا صبح دمل هزار راه م. نه دخرتم-
 
 ..ستی برو خبواب حالت خوب نای بدمی بهت خرب موفتهی بیبانو به خدا کنارشم هر اتفاق-
 
 ...آخه-
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نرتس کرم ... برو... ادیح بهوش م خبواب تا صبری و اگر نداره پاشو برو بگیاما و ول-
 ..حاال برو!  قولدم،ی به کشتنش منزمیریمن
 

 سرمش هم متوم شد و دکرت سرمش ی قطره نیآخر...  کردم که برهشی به زور راضبالخره
..  و نشستم کنار ختتدمی کشقی عمینفس...  به من رفتهی توصی سرکی و بعد دیرو کش
 :آروم گفتم!  تر اومده بودنییتبش پا

 
 ...خدا رو شکر-
 

...  پسربچها شده بودنی موندم رو صورتش که عرهی و خشیشونی پی رو گذاشتم روحوله
..  فرق داشتیلی خگهیبرعکس هر پسر د...  مبهم بودیلی پسر واسم خنیا

 فکر یی بودم؟ خدادهی بشر ندنی از اتی جز عصبانی بدچیچرا من ه... اتش،رفتاراشیخلق
 حرصم بده اما حداقل دیشا... کشهی من رو مر خونه بزارم هزار بانی پام رو تو اکردمیم

به ! کردم؟ی باور مدی رو باینه؟ من چ! انه؟ی هینجوریبا همه ا... اوردهی سرم نییبال
 کوتاهش افتاد ی از موهاکهیچند ت! ن؟ی رامتی حرفاای که نسبت به دخرتا داشت ییرفتارا

 بار کی قهی و هر پنج دقادم دهی تکواری رو به دسرم... کردی مظلوم ترش مشیشونیبود رو پ
 ...شیشونی پی آب و بعد هم روی توذاشتمیحوله رو م

 
 که تبش وفتادمی داشتم از خواب پس مگهید.  شده بودنی خود ساعت پنج صبح کارم همتا

 .... بود چشمام رو بسته بودم خوامب بردواریکامال قطع شد همون جور که سرم رو د
 

*** 
 

...  بودمتیچهار ساعت خواب هم غن. سبک شده بودم از خواب! ی رو باز کردم آخچشمام
 پا شدم و رهی حال و هوا بگکمی اتاق نکهی ای شده بود و براینور آفتاب پشت پرده زندون

 و با ترس نینشستم کنار آدر...  و نور آفتاد همه جا رو پوشونددمیپردها رو عقب کش
 قی عمینـفس..  هوش بودی تب نداشت اما هنوز بگهید اشتم گذشیشونی پیدستم رو رو

 بانو دنیدر اتاق آروم باز شد و با د...  شدمی و مشامم پر از عطر تلخ و خنک و مالدمیکش
 :لبخند زدم و گفتم



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٣٣٧

 
 ..ریصبح بانوم به خ... سالم-
 
  دخرتم حالش چه طوره؟ریسالم صبح توام به خ-
 
 خنوره یچی هی فقط دکرت گفت روغنشهیب مخو... تبش کامل قطع شده نگرانش نباش-

 ... مثل سابق شهشیفقط سوپ تا دفاع بدن
 
 ... هر چند از سوپ متنفرهکنمی سوپ درست مرمیباشه االن م-
 

 : زدم لبخند
 
 .. خوبهدی سفیسوپ جو.. سوپ جو که خوشمزست-
 
 باشه-
 

حمالفه رو  گلوش ی رو انداختم روش تا سردش نشه تا روشی خاکسرتی و حمالفه رفت
 حمو زدم و سرم رو گذاشتم رو یلبخند!  رخسارش رنگ رفته بودکمیتازه ... دمیباال کش

 و ی مشکیشای قد بلند و با ته ریمرد...  شدمرهی خواری دی روی و به عکساوارید
شک نداشتم پدر و ! ی خاکسرتی و چشمای اوه قهی با موهایو زن... ی مشکیچشمان

 داریداره ب! عه؟! پلکاش تکون خورد..نیگاهم رفت سمت آدر زدم و نیلبخند... مادرشن
!  گفتزی چهی پلکاش رو باز کرد و فقط یآروم ال... چشمام رو چشماش ثابت موند! شهیم

 ییهوی نی ای برق از جاش بلند شد و چشمام گرد شد ولنیع... لبم رو گاز گرفتم! نایآدر
 : گفتمرهیبلند شدنش باعث شد سرش رو درد از بگ

 
 ... خبوابری بگی بلند شدی نبای اسرتاحت کندیشما با-
 

 : تو هم شد صداش گرفته بودامخاش
 
 ... برم شرکتدی شده؟ ساعت چنده بایچ-
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 ... تا حالت خوب شهیری جا منچیساعت هشته شما هم ه-
 

 : و گفتشیشونی زور خوابوندمش رو ختت و دستش رو گذاشت رو پبه
 
 ! شده؟یچ-
 
 تا دفاع نی اسرتاحت کنی چند روزدیگفت که با... کرت اومد دنی تب کردشبید-

 ... شهی قوتونیبدن
 

 : و گفتدی کشقی عمینفس
 
 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 
 ... بانو حالش خوب نبود من باال سرتون موندمشبید-
 
 : و آروم گفتدمی کشقی عمی نفسی شد به چشمام نشستم رو صندلرهی اخم خبا
 
 ...من خومب...  برو خبوابیخسته ا-
 
 ...نیممکنه دوباره تب کن! شهینه من-
 

 جاش بلند شد و چشمام رو گرد کردم رفت سمت کمدش و کت و شلوارش رو برداشت از
 :بلند شدم گفتم

 
 ! اسرتاحت کنددی باگمی م؟یکنی مکاریچ-
 
 .دومنیخودم حال خودم رو بهرت م.!  کنمکاری چدی مامان بزرگا نگو بانی انیع-
 

 : و گفتمدمی حمکم از دستش کش روکت
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 رمیاالن هم م.. نی خبوابنی داراجیاحت! گمی مستی حالتون خوب ننی خبوابدیری بگدیبر-

 ..نشی خبوردی باارمیقرص و با صبحونه ب
 
 !من خومب-
 

 وقت هیبازوش رو گرفتم ...  که داد زد چشماش رو بست و سرش رو گرفتنیهم
 : گرد گفتمیم با چشماچشماش رو باز کرد و آرو... وفتهین

 
  ..نیسوختی منیتا خود صبح تو تب داشت... نیستیخوب ن-
 

دراز ..  شد که بره خبوابهی تو چشمام زل زد و راضرهی خرهی و خنیی رو گرفت پاسرش
 :گفتم.. دی پوشی شرت خاکسرتی تهی ختت و ی رودیکش

 
 گردمیبر م... ارمی صبحونتون رو برمیمن م-
 

 : بانو گفتـنوییتم پا تکون داد و رفیسر
 
 !دی شده دخرت؟ زهرم ترکیچ-
 
 ... صبحونه بربم با داروهاش خبورهی انگورلی واسه گورخوامی بانو مچیه-
 
 !بــه هوش اومـــد؟-
 

 صبحونه هی دی باششی رفت باال پی بانو از خوشحالچارهی تکون دادم بی زدم و سریلبخند
 یخودم نبود دوست داشتم دوباره پر انرژدست !  که همه قوتش رو برگردونهخوردی میا

 ی براش مقوتونستی که میزیهر چ!از تفکرم خندم گرفت! رمیشه که باهاش دعوا بگ
 دنیاز د..  آب پرتقال هم کنارش گذاشتم رفتم باال در باز بودوانی لهیباشه رو برداشتم و 

بانو رو که .  بودمهدی رو مهربون ندنیتاحاال آدر! یآخ...  زدمی رو به روم لبخندیصحنه 
 : بود و گفتدهی در آغوش کشکردی مهیگر
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 !؟یزیری اشک مینجوریبانو؟ مگه من مردم که ا... ا-
 
 ... واسه هفت پشتم بست بودشبید... خدا نکنه پسرم-
 
 یدونیم..  منیبانو... هی جزئهی سرما خوردگهیمن خومب باور کن ... آروم باش بانو-

 ... اشکاتونمی نبگهیبسته بسته د... ـای کنهی گرادیخوشم من
 

رفتم تو و همه رو ...  شددهی به در زدم و نگاه جفتشون سمت من کشی زنان تقه البخند
 یخودمم خندم گرفت چشما.نی آدری افهی و بانو خندش گرفت بود از قزی میگذاشتم رو

 :با اخم گفت!  پر مالتینی موند رو اون سرهیگرد شدش خ
 
 ! ها رو خبورم؟نی ای من همه نیداراالن شماها انتظار -
 

 : و بانو گفتینشست رو صندل.  کردی و پوفمی آره تکون دادی به نشونه ی و بانو سرمن
 
 !من برم سوپ درست کنم-
 

 : هوا رفتنی آدرداد
 
 !نیدی از چشم خودتون دنیدی دی هر چنیبه خدا سوپ به خورد من بد-
 
 : چشم غره گفتمبا
 
 !و درست کن جمبورهبانو شما برو سوپت ر-
 

 :دی با اخم رو به من غرنی رفت و آدرعی سربانو
 
 !یریگی ممی من تصمی بارت باشه جانیآخر-
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 تا نیحاالم صبحونتون رو خبور...  حالتون خوب شه بعدنی قربان بزارنیفعال جوش نزن-
 ... کنممیمن ساعت قرصا رو تنظ

 
 بردم بودم انداخت و مشغول  کهی ی هازی به کل چینگاه. ی صندلی نشست روآروم

 : ابروهاش نقش بسته بودی رویفیصبحونه خوردنش ش، هنوز هم اخم ظر
 
 !تو برو خودت صبحونت رو خبور نگران من نباش -
 
 آب پرتقال خوردم مهم هیصبحومنم ! دمی رو دارم اجنام مفمی وظستمیمن نگران شما ن-
 ...ستین

 
 :م دستش و گفتم رو دادکیوتی بی تر شد و آنتظی غلامخاش

 
 ...گهی تا هشت ساعت دنی رو فعال خبورنیا-
 
 : آب پرتقال متومش رو خورد و گفتمبا
 
 ! من برم سوپ رو با بانو درست کنمنی خبوابنیحاالم بر! خب-
 
 : حتکم گفتبا
 
 !ی آشغالشهی اخر سرنوشت اون سوپ مخورمیمن سوپ من-
 
 ! جنابمینیبیم-
 
 :رفتم داخل آشپزخونه و گفتم! رونیصبحونه زدم ب ی با متوم کاسه کوزهاعی سرو
 
 !یشی خسته مکنمیبانو بزار خودم سوپ رو درست م-
 
 ! اجنام ندادمجی جز خرد کردن هوی کارچی هکردی مادر دستم درد مینی ببری خیوا-
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 !گردن؟ی بر می نداره بانو بچها کرادیا-
 
 . که برگشتهیملود-
 

 ی رادمهر جورنی آدری آقامینیبیم... کردن شدم تکون دادم و مشغول سوپ درست یسر
 رو هم ری زدم وشیلبخند!  فراموشت نشهیسوپ رو به خوردت بدم که تا عمر دار

 ....وفتادی جا مدی فقط باگهی توش و دختمیر
 

 : باز شد و بانو گفتشمی نبای زیلی هم گرفته بود خی اافهیچه ق!  بهبه
 
 ؟ی گرفتدایدست پختت حرف نداره دخرت از کجا -
 
 ! ندادادی بهم ی کسادگرفتمیخود به خود -
 
 !بابا با استعداد-
 

 از یکیاالن وقت خوردن . دی سفی سوپ خوری کاسه هی ی توختمی و سوپ رو ردمیخند
 کردم و نی تزئی و سبزجیروش رو با هو!  به خوردشدادمیداروهاش بود و همراه با سوپ م

 : گفتی زدم و بانو با ناراحتیلبخند. رش کنه روش تا خوشمزه تختمی تازه ریمویآب ل
 
 ؟یفقط اگه خنورد چ-
 
 !کنهی سوپ خبوره واگرنه گلوش چرک مدی دکرت گفت فقط باشه؟یمگه م-
 

 کی کوچی بچه هی پرستارا رو داشتم که قراره به نی تکون داد و رفتم باال حس ایسر
 : رو زدم و گفتدر اتاقش. خندم گرفته بود! ذارهیآمپول بزنه و اون بچه من

 
 ... توایب-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٣�٣

 لبم نشست و وارد شدم رو ختتش دراز ی گوشه یپوزخند!  خشک و سردشهی همنیع
 :گفتم...  کردی بود و به قاب عکس خواهرش نگاه مدهیکش

 
 !نی داروتون رو خبوردیبا! ن؟ی بلند ششهیم-
 

 شیش ب سوپ امخادنیبا د...  بودی خونی چشماش رگه های سمت من تودی چرخنگاهش
 :تر تو هم شد 

 
 ! نه؟ای خورمیگفتم سوپ من-
 
 ! که دکرت گفت فقط سوپنهی مهم اخورهی شما به درد من منیگفته -
 

 : گفتزی شد و عکس رو کنار گذاشت سوپ رو گذاشتم رو مبلند
 
 !خورمی بردار برب من سوپ مننویا-
 
 !نیامروز رو جمبور-
 

 : داد زدیعصب
 
 !ادی بدم منجایبرب از ا المصبو نی اخورمی منگمیم-
 

...  آب رو دادم دستشو با آب خوردن آروم شدوانی لعی سررهی باعث شد سرفش بگدادش
 :آروم گفتم

 
 !ستای بدمزهم ننیهمچ.. ـنیبعدش هم داروتون رو خبور... نشی خبوردی اما بادومنیم-
 

 : کردی تو موهاش و پوفدی دست کشکالفه
 
 ! دندههیجلباز -
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 : باالدیپر ابروم ی تاهی

 
 !ن؟ی گفتیزیچ-
 
 !کنمی مشی کارهی رونیبرو ب! نه نه-
 
 !نی مطمئن شم متومش رو خورددیمن با!نه-
 

 : تو هم شد و گفتامخاش
 
 ! نکنمکاری کنم چکاری چی بچه به من بگی مونده بود تونمیهم-
 

 : باز زدم و گفتمشی نیلبخند
 
 !زهی چه رنیگفته بودم که فلفل نب-
 
 نگاه به دارو من هی نگاه به سوپ انداخت هیوش رو ازم گرفت و نشست  چشم غره ربا

 تو عکس به ی دخرته نی انقدری چرا ادومنیمن. هم نشستم رو ختت و زل زدم به قاب عکس
مشخصه ...  هم شدی توشرتی بنی آدریامخا..  زدمدنشی پررنگ با دیلبخند! نشستیدمل م

 بدجنسانه لبخند خوردیقاشق قاشق مسوپ رو ! اره خواهرش رو دوست دیلی خیلیخ
 : ابروم رو دادم باالی تاهیزدم و 

 
 !خوشمزست؟-
 
 !نه-
 

 : لب گفتمری زدم و زی غره اچشم
 
 .شیخوری می دارنیبه خاطر هم-
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 .نی تو و بانو دست از سر من بردارنکهینه به خاطر ا-
 

 باال انداختم و یه ا ابروم رو دادم باال شونیدو تا تا! زشی تی بودم تو کف گوشامونده
 تونستی بدجور می خاکسرتی دهی مخار و کشیاون چشما..  شدمرهیدوباره به عکس خ

 ی داشت و روی گل رز صورتی بود و طرح هادی که سفی دخرتونه اراهنیپ.. دل بربه
 برجسته ی لبانی خود آدرنیع...  بودنی آدرهی بود و کال شباسی گل هی شی بلند مشکیموها

 نی آدرهیرنگ چشمانش و موهاش هم شب..  صاف و سر باال بودشینیداشت و بو خوش رنگ 
 به نی آدریبا صدا!!  برجن باشهری من شنی داشت اما نه عدی سفی خودش پوستنیع... بود

 :خودم اومدم
 
 ! بهشیزنی زل می داریلی خگهید-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !رم؟ی از شما اجازه بگدی بابا واسه نگاه کردن به عکسم بایا-
 
 ! من اجازه بدمنکهی چه برسه به ای نگاه کنی عکس اصال حق ندارنیبه ا-
 
 ...خب خوشگل بود-
 

منقبض شدن فکش نشون ... رفتی سوپ ور میو با قاشق تو.  کاسته شدظشی غلی امخااز
 قی عمینفس...رفتمی شدم به انگشتام و با انگشتام ور مرهیخ! هی که تا چه حد عصبدادیم

 :د شدم و گفتمبلن.. دیکش
 
 ...گردمی بعد که غذاتون متوم شد بر مقهی چند دقرمیمن م-
 
 ...بربتش! متومش کردم... نه-
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 ذره مونده بود و همش رو هیهمش .  زدمی کاسه لبخند حمودنی تکون دادم و با دیسر
 : همه بچها اومده بودن بانو گفتنییمجعشون کردم و رفتم پا! خورده بود

 
 شد؟یچ-
 
 ! خوردهمش رو-
 

 : بانو گرد شدیچشما
 
 !!!!چطور؟-
 
 فکر ی انگورلی گورنیبه فکر پخنت ناهار واسه خودتون باش!  بانو جانمینی ما اگهید-

 ...نکنم قصد کنه فعال غذا خبوره تا موقع داروهاش
 

 : شد و گفتمرهی حلظه بانو بهم خچند
 
 ! شده بانو؟یزیچ-
 
 ..نه... نه-
 

 : باال انداختم و گفتمی شونه ا. نگاهش متعجب شده بودماز
 
 ! کننزی به بچها کمک کنم خونه رو مترمیمن م-
 

 دنی در اومد و با دفونی آیصدا!  رو لباش بودبی غربی عجی تکون داد و لبخندیسر
رفتم کمک بچها و اومد !  باالادی حدقه چرخوندم و دکمه رو زدم بیصدف چشمام رو تو

 :ت زد و گفی من پوزخنددنیباال با د
 
 !عشقه من کجاست؟-
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 : گرد نگاهش کردم و گفتمی چشمابا
 
 !عشقتون باال تو اتاق خوابشه-
 
 عشق من که گهی منیهمچ! ی عوضیدخرته .  چشم غره حمکم زد تو شومن و رفت باالبا

بانو همون !  بگه شوهر من کجاست؟ادی بعد بیکم مونده دفعه ! رهیمی واسش منیانگار آدر
 : آروم زد پشت دستشو گفتکردیف نگاه مجور که به رفنت صد

 
 نی هر روز و شب تو اگرفتی اگه آقا جلوش رو منشهی دخرت مننی اهی حالایشرم و ح-

 !شدیخونه پالس م
 
 : باالدی ابروم پری تاهی

 
 ! مگه؟هیخبـر مرب-
 
 ... که آقا بشه دامادشنهی آقا ای عموی آرزویول.. نه بابا-
 

 تو یی نقشه های سرهی.  مشغول اجنام دادن کارام شدمتیهم ایب!  نشست کنج لبمیپوزخند
... لبم رو گاز گرفتم و از پلها باال رفتم...  همش دست رو دست بزارمشدیمن... سرم بود

 زیقبالً هم به قصد مت. کاغذ برده بود تو کتاخبونهی سرهی نی آدرشی بود چند شب پادمی
اما ...  دور از دسرتس بودشی خمفنیر بدو.  بودمدهی رو سرک کشونهکردن اوجنا، کتاخب

 برداشتم به قصد یپارچه ا. نباشمدی دی کنم که توی کارتونستمی کجاست و مدونستمیم
لبم رو گاز گرفتم و .  نبودنی دوربینه جلو! کردن اون اتاق همه جا چشم چرخوندمزیمت

! شناسمیم رو نیخودشه هم! ی کامراناوشیس!  آهاگشتمی میکی یکیداشتم کاغذ ها رو 
اطالعات !  کندم تا مشخص نباشهمی از ته تقوی برداشتم و برگه ازی از رو میخودکار

 و بمیکاغذ رو تا کردم و گذاشتم تو ج...  آورد آدرس خونه وری ازش گشدی میخوب
 دردم پس چه به ؟ی چرونی برم بگهیاگه نذاره د!  نباشهعیمشغول پاک کردن شدم تا ضا

در کتاخبونه رو باز کردم و رفتم !  بهم اجازه بدهی بالخره روزدی کردم شایپوف! خورد؟یم
 :دمیشنی مفی صدف رو ضعیصدا! رونیب
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 !؟یاالن خوب!  شده؟ی قربونت برم چیاهل-
 
 !ی نگران من باشستی نکن الزم نادی داغشو زازی پنقدریخومب صدف ا-
 

 رونی اوق بی حلنش رو بچه گونه درست کرد که باعث شد زبومن رو به نشونه صدف
 :ارمیب

 
 ! دلواپشت سده بوجمیکل!  بجیپسر عمو! ا-
 

 !: بود اون حلظهیدنی دنی آدری افهی قگرفتی خندم مداشت
 
 ! خنورده؟ییصدف سرت به جا-
 

 ی چه برسه به صدفدادی رو حرص میکی پر حتکم و خشک و سرد و پر غرورش من یصدا
 .ـنییتم پا کردم و برگشیپوف.رفتیکه داشت قربون صدقش هم م

 
 تومنی مدت نباشه راحت مکی بره مسافرت و نی آدریوقت.  بودـتی موقعنی برام بهرتنیا

 نی شده بودم آدررهی خواری گوشه از دهی باز شده بود و به شمین!  کنمیاطالعات مجع آور
لبم رو گاز ! رفتی بانو هم باهاش مـرازی تو شی مسافرت کاررفتی مدت داشت مهی یبرا

 بود ی شانسنیخوبه بهرت!  باز شدی حسابشمین! کردمی نگاه مسقفبا لبخند به گرفتم و 
 نیمطمئن بودم با رفنت آدر!  لبخندم حمو شهعی باعث شد سریاما فکر.. که بهم رو کرد

 و دمی کشقی عمینفس. می بود که شده بود تنها سرگرمیتنها کس. رهی حوصلم سر میحساب
 باال و دی ابروم پری سامره دوتا تادنیدند شدم و با  بلعی در رو حمکم باز کردم سریکی

 :گفتم
 
 !ی رفت در بزنادتی شده؟ یزیچ-
 

 : رفت و گفتی غره اچشم
 
 !بدو دونت رو مجع کن-
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 : گرد شدچشمام

 
 !؟ی چـیواسه -
 
 !رازی شیریبا آقا م-
 

 ! : شدمپنچر
 
 ـست؟ی مگه بانو همراهش نی چیآخه برا! یوا-
 
 !ی باهاش بری دوست ندار نکن کهینقش باز-
 

 :دمیغر
 
 !؟یری باهاش برم چرا اصال خودت باهاش منخوامیمن من!  بابا نیبش-
 
 !یمن که از خدامه اما آقا گفت که حتما تو باهاش بر-
 

 رو برداشتم و فقط چند دست لباس گذاشتم فمیبه زور ک!  کردم و فرستادم که برهیپوف
 رو سر به هم زی هد بند و شال همه چهیتنم کردم و با  واسم مهم نبود مانتوم رو ادیتوش ز

 و شدمی جدا مننی حداقل از آدرنکهی ناراحت بود اما ته دمل از اافمی و قـنییآوردم و رفتم پا
!  باالدی ابروم پری تاهی دمشی دیوقت.  کل کل داشته باشم خوشحال بودمباهاش تونستمیم

 :گفتم!  نبودی شکشیپیدر خوشت
 
 !ان؟ی همراهتون بی ملودای داره حاال سامره رادیا ا آقدیببخش-
 

 !: تر شدشی بامخاش
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٣�٠

 پس ؟یآماده ا! ادی بتونهیبانو حالش بد شد من!  تویعنیگفتم تو !  بارهکیحرف من -
 !دونت؟

 
 !فمی تو کهی چند دست کافنیدون الزم نبود هم-
 
 !؟یمطمئن-
 

 :رد و جواب داد زنگ خوشی آره تکون دادم و گوشی به نشونه یسر
 
 ! ...خب؟! ...هیلی نذارم خابونی سر به بیکی آرسام من از دست تو یوا! ... خب... الو؟-
 

 :گرفتی داشت اوج مصداش
 
 ...کنمی حلش می جورهیباشه باشه ! ...  دارم از نظر تو؟می اگهی دیچاره ا-
 

 :گفت.  زل زده بودمشی عصبی افهی رو قطع کرد و همون جور به قمتاس
 
 ...می برنی با ماشمی پروازش کنسل شد جمبورمای هواپمی برایب-
 
 !چشم-
 

 : رفتم و گفتمهمراهش
 
 .. فقط چند حلظهشهی نکردم ناراحت میشما برو من با بانو خداحافظ! ا-
 
 !برو زود برگرد-
 

 ی لبخنددهی که دراز کشدمیرفتم سمت اتاق بانو و د. از پلها باالدمی تکون دادم و دوئیسر
 : و گفتمزدم
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 !؟یداری بییبانو-
 

 :دمی رو باز کرد و صورتش رو بوسچشماش
 
  قربونت برم؟ی ندارمی کاررمایبانو من دارم م-
 
 نی رو مخ آدرادیز!  کمکت کنماستمی نگهی من دنیبب... نه فدات شم مراقب خودت باش-

 رژه نرو گناه داره بچم باشه؟
 
 .زمیفعال عز!  بانوکنمی خودم رو میسع-
 

 : و گفتدیدخن
 
 ...خدانگهدارت مادر-
 

 نی نشسته بود و راننده هم ماشنی پشت ماشـنیآدر!ـنیی زدم و رفتم پارونی از اتاق بعیسر
.  البته با فاصلهنی کنار آدرـنی صبح بود و نشسـتم پشت ماششیساعت ش. رو روشن کرد

 : تر تو هم شد و گفتشی بنی آدریامخا
 
 !؟یولش داد طنقدری چرا اا؟ینگفتم زود ب-
 
 : شددهی ابروم به سمت باال کشی تاهی

 
 ! جت نبسته بودمخوامیمعذرت م-
 

 حرکت کرد و سرم رو نیماش. دمی گفت که نشنیزی لب چری تو هم شد و آروم زامخاش
 یکی یمردیم! تو روحت!  رو از دست دادممیی فرصت طالنیبهرت. شهی شیگذاشتم رو

.  گذشتی مشیهمش دو روز از سرما خوردگ! ؟یربدی میکشوندی من می رو جاگهید
 یسرما.  تو بدنش بودی سرما خوردگر آروم کرد هنوز اثی سرفه انی کردم و آدریپوف

 ... حمو زدم و چشمام رو بسـتمیلبخند. دادی می به سرم حس خوبشهیش
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 ـنیآدر

 
 رو ی گرد و درشت سبزش رو بسته بود و لبخند حمویچشما..  نگاهش کردمی چشمریز
 رو در یکی ساخته شده بود حرص من ی واقعی دخرت به معنانیا... دی از لبش دشدیم
 که پدر آدم رو کردی مقی با حرفاش به آدم تزری و طعنه هاش رو جورـایحاضر جواب! ـارهیب

 کرد هنوز حس و حال سرما ی دادم،بدمن درد مهی تکیلسرم رو به پشت صند! اوردیدر م
 دخرته نی از دست انقدری امی چند وقت سرما خوردگنیو ات!  ازم دور نشده بودیخوردگ

 کردم همه کاراش رو فقط به خاطر شکسنت یحس م...  سوپ خورده بودم که وانهی دی
 با غرور من تونهیمن کس چی لبم نشست، اما هی گوشه یپوزخند... دهیغرور من اجنام م

 یبه حد!  رو کنار نذاشتم وقت غرور مردومنچی هستم که هی پسرن،یآدر.. من..  کنهیباز
 جابه جا ی واسه کستی چوب کربهی شدمیمغرور و سرد و خودخواه بودم که حاضر من

 !کنم
 

اون .. زدی هاش مزی همش دم از سوپرانمی ببرازی سپهرمنش رو تو شنیاسی بود قرار
چاره ... دمی کشقی عمینفس!  خودش حال بهم زن بودنی عزاشی هوس باز سوپرای کهیمرد

 کردمی می داده بودم رو عملمیبه خواهرم به همه زندگ.. نای رو که به آدریقول.. بود نیا
 انتقام نی واسه ازمی که انگشدیگذشته فقط باعث م... شدی مم جومن متومتی اگه به قیحت

اومدم که به قومل ... من!  که اومدم و حماله ازش برگردمهیراه.. به هر حال!  شهشرتیب
 ! رو حرف من حرف بزنهکنهیجرئت من ی احدچیه! عمل کنم

 
 گرانی سر دتی وجودم رو با عصبانی غماشهیهم! شدمرهی خرونی زدم و به بیپوزخند

! دوست داشتم مغرور مبومن!  حمض بود اما دوسش داشتمهی خودخواهنی و اکردمی میخال
 نهی هم شد آرامش چشماش رو باز کرد و دست به سی توشرتی کردم و امخام بیسرفه ا

 می رو به زندگی دخرتچی ورود هی عمرم اجازه یتو...  داد نگاهش به رو به رو بودهیتک
سرم رو آروم به ... به جز خواهرم و مادرم...  بودمزاریاز جنس خمالف ب... نداده بودم 

 هی نجای کردم به گذشته فکر نکنم واگرنه مطمئن بودم همیچپ و راست تکون دادم و سع
 : سمت من و گفتندآرامش سرش رو چرخو! اوردمی مگهی دیکی ای سر خودم ییبال
 
 ! خدمتت؟ی آب داریشما برت-
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 : گفتمی هم و با غرور و سردیامخام رو دادم تو!  رو چرخوندم سمتشچشمام

 
 چطور؟-
 
 ...وقت داروهاتونه-
 
 رفتاراش من رو یبعض.  تر اخم کردمشی از خودم بروز بدم بی حسنکهی ایبه جا!  بودادشی
 تو قالب رفتمی بعدش مقهی دو دقی ولامی کوتاه بکمی شدی و باعث منداختی منای آدردای
 ی سختمیاونقدر تو زندگ..  مهربون باشمتونستمیدست خودم نبود من...  خودمهیخی

 ! بودم که حتمل شکسته شدن غرورم رو نداشتمدهیکش
 

اشتم و قرص رو  بردنمی ماشی کنارپی رو از تو زی رو بهم داد و با اخم برتیقرص
 نصف خوردمی قرص خوردن نداشتم و هر وقت سرما می وقت حوصله چیه... خوردم

 آور ادی اما آرامش آمار همشون رو داشت و مدام داروهام رو بهم موندی میقرصام باق
 ... خوامب بردی طوره چدمینفهم.. داروش خواب آور بود... شدیم
 

 غذام ممیبود حمال بود رأس ساعت مورد تنظبعد از ظهر شده بود و وقت ناهار ۱۲ ساعت
 :سرد رو به راننده گفتم...  از سوپ فرار کنمخواستمیامروز رو م! رو خنورم

 
 ... رستوران خوب نگه دارهی یجلو-
 
 !چشم آقا-
 

 وقت چیه... ومدی منیچی شامپو هی خودم و بومیجز عطر تلخ و مال.. دمی کشقی عمینفس
 نکهیهم ا!  زنونه متنفر بودمی تند و زننده یاز عطرا...  که به خودش عطر بزنهدمیند

... زدی بود که به خودش عطـر مننی اون هم به خاطر همدیشا... رمی سردرد بگشدیباعث م
 مردومن فرو ی پالتوبی جی شدم دستم رو توادهی داشت و پگه جا نکیبالخره راننده 

امخام رو تا ... نداختی ممییطرات کذا خاادیمن رو ... از بارون و برف متنفر بودم.. کردم
 بزارم بره خودم وارد رستوران نکهی شد و قبل اادهیآرامش پ...  همی تودمی حد کشنیآخر
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 با ی صندل;ی ینشستم رو...  رو نداشتمترن که خامنا مقدم ای بازنجوری ایشدم حوصله 
سـفارش بده  خوادی می که چدمیآرامش نشست رو به روم و ازش نپرس.  دو نفرشیگنجا

 واسش یتی مغرور بود که اهمیاون هم به حد...  هم نداشتیتیبرام مهم نبود و اهم
 ک شی جرئت احانت به من رو نداشت چون بی کسچیه... دادی حرصم منینداشت و هم

و ! دیرتسی منیچی گستاخ بود که از هی دخرت به حدنی اما اذاشتمی رو دستش میعواقب بد
واسم ...  عادت داشتم همه ازم برتسن و حساب بربن و االنکردی متی من رو اذنیهم

 هم یامخام تو...  به مِنو انداختمی و نگاهدمی کشیقینفس عم!  قابل باور بودریدشوار و غ
...  سفارش دادمای الزانی سرسریبا نگاه...  به منوش ننداختیگاهاما آرامش ن... بود

 : به آرامش نکردم و گارسون اومد و گفتیتوجه
 
  آقا حمرتم؟نی سفارش بدنیخوای میزیچ-
 
 ..ایالزان... بله-
 

 : سمت آرامش و گفتدی نگاهش چرخپسره
 
 !شما چطور خامن؟-
 

 از آرامش نکردم دوست ی تر شد اما دفاعشیامخام ب... خوردی با نگاهش آرامش رو مداشت
 خشک رو ی هم و با حلنی تودیامخاش رو تا ته کش! هیداشتم بدومن عکس العمل خودش چ

 :به گارسون گفت
 
 ... ممنونـخوامی منیزیمن چ-
 
 تر شیامخام ب... با صبحونه مونده بود!  نداشتمیدی بود توش شک و تردوانهی دخرت دنیا

 امخام رو ی گره یول...  و چشمام رو بستمی دادم به صندلهیتک.... شد و گارسون رفت
 یجانی رو هی بازنی کم کم اگهی ددیبا...  سپهرمنش بودریمتوم ذهنم در گ! باز نکردم

 سال صرب ۱۳تو که «...کردیتنها حرف آرسام بود که آرومم م. خسته شده بودم ! کردمیم
 ۱۳ زمحت ی الکی به خاطر عجله هادینبا! گفتیآره راست م» ! هم روشگهی دکمی یکرد
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ذاشت  قرص گهی رو باز کرد و فشیآرامش آروم در ک.. دادمی خودم رو به باد میساله 
  :دیچی تو گوشم پفشی ظریکنارم صدا

 
 ...ی نره خبورادتی قدم بزمن شما هم داروت رو کمی رونی برمیمن م-
 

گارون اومد و ..  کنار لبم نشستیپوزخند...  با اخم تکون دادم و با اخم پاشد رفتیسر
شمرده و شمرده .. با ژست خاص خودم آروم آروم ...  رو کنارم گذاشتایظرف الزان

 ... رو خوردمامیزانال
 

*** 
 

 هم شد یامخام تو...  به ساعت انداختمی خوردن ناهارم پول رو حساب کردم و نگاهبعد
 پول رو بهم هی خواست باقی حسابدارسیرئ... رازی به شدمیرسی حرفا منی زودتر از ادیبا

 :بده که گفتم
 
 .!ستی نازین-
 

 چیه... کردی و به آسمون نگاه منی ماش داده بود بههی زدم آرامش تکرونی در رستوران باز
راننده ! ومدی تفکرش خوشم منی بزاره و حداقل از اشی که خودش رو به منادمیوقت ند

دوست داشتم ...  ساکت شده بودیلی خـمی رو روشن کرد و جفتمون سوار شدنیماش
 :آروم گفت! شدی دار مه خندافشیق.. ارمیحرصش رو در ب

 
 ! داره؟ مسافرت ادامهنی ایتا ک-
 

 :دی هم شد و غری امخاش تونمی واکنشش رو ببخواستمیم...  ندادمجواب
 
 !سواله من جواب نداشت؟-
 
 !دمی نداشته باشه جواب منی که واسه من سودیسوال-
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 : لب گفتری زدمی چشم غره روش رو ازم گرفت و شنبا
 
 ! نکبتی انگورلیگور-
 

 :دمی بسته غری تو هم شد و با چشماامخام
 
 !؟ی گفتیزیچ-
 
 !نه دوباره سمعکتون جا به جا شده-
 

 :دمی رو باز کردم و با اخم غرچشمام
 
 !کنمی نداره آدمت مرادیا!  تویانگار هنوز آدم نشد-
 
 !شنیفرشتها آدم من-
 

 ی ممی عصبشیگستاخ!  زبون دراز حاضر جوابی دخرته دم،ی هم سابی رو رودندونام
 : کمرنگ زدمیپوزخند. کرد

 
 ! خودت رو داشته باشیهوا!  بچهیزاری رو دمم م پایادیز-
 
 داشت حرص شهی همنی خنده دار بود عافشیق!  روش رو برگردوند سمتم ضی غبا
 : اما هنوز گستاخ بودخوردیم
 
 !عمت بچست-
 
 !من عمه ندارم-
 
 ...خوا-
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 رو خواست بگه یزی بود تا تهه اون چی که گفت کافیهمون دو کلمه ا!  رو خوردحرفش
 :دمیغر!  رنگش رو باختافشی تو هم دادم که قیامخام رو جور! ممبفه

 
 !؟یاری تو اون دهن آشغالت بیخواستی میچ-
 

 : رو گاز گرفت لبش
 
 ...اشتباه شد... یچیه-
 

 مچ دستش رو شدمی هم آروم منکشتمشی اگه می کرده بود که حتمی عصبی اون قدراما
 : گفتمتی با عصبان در هم شد و در گوششافشیق! چوندمیگرفتم و پ

 
 ی مناسبیفعال تو جا!  آشغالی دخرته نشومنیُمردتو به عزات م... یفکر نکن سامل در رفت-
 !میستین

 
 یفی و لرزش خفدیلرزی صداش منکهی با ادادی ترس رو کامال به وضوح نشون مچشماش

 :داشت گفت
 
 هی هممون ! زدم؟ی مگه حرف بدی بزنی حرفنی به من همچیحق ندار! یآشغال خودت-

 ..ـمی بچه بودیروز
 

 نبود و دستش رو حمکم تر فشار دادم قشنگ داشتم دنی واسه عربده کشی مناسبیجا
 :دمی گفت و غریآخ! شکوندمیدستش رو م

 
 حرف ینجوری راجبش ای خبوانکهی چه برسه به ای به خواهر من فکر کنیتو حق ندار-

 !تنها... من و تو... رازی شمیرسیبالخره که م... کنمی متیحال!  کثافطیبزن
 

 رو بگم نه نی ای به هر دخرتدونستمی ممیاز طرف... کردمی منی کارنی بود که همچمعلوم
 ادی اما رفتار آرامش باعث شد در کنار خشونتم تعجب بادی خوششم مادیتنها بدش من

 :سراغم
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 !یاری سر من بیی بالکشومنی مشی به آتتویخودت و زندگ-
 
 اشک تو چشماش حلقه زده بود رسوندی داشت به مغز استخوونام م روتمی عصبانگهید

 :دستش رو آروم ول کردم و گفتم
 
 راجب ی حق نداری عوضیتو... دهی من بزاره عواقبشم می که پاشو رو قانونایکس-

 !؟یفهمی میخواهر من حرف بزن
 
 ! نزدمی حرفم اشتباه بود اما حرف بددومنی خوب ملِیخ-
 
 سبز ی تو چشمامی خاکسرتی چشماهیشتباهش کرد باعث شد چند ثان اعرتاف به انکهیا

 : سرد و پر حتکم گفتمیدر گوشش با حلن..  مبونهرهیخوشرنگش خ
 
... ذاشتمی تو بود شک نکن زندش منی جایهر چند هرک... گذرمی بار رو ازت مکی نیا-

وست ندارم د!  نگویچی من هی راجب خانواده دمی بار آخر بهت تذکر می دارم برایول
 ...جنازت رو بدم چال کنن

 
 :با چشم غره نگاهش رو به پنجره دوخت و گفت.  هم شدی توامخاش

 
 ... ندارمیمن از مرگ ترس... من رو از مردن نرتسون-
 
 من تو نی اون هم عدیشا...  دخرت برام مبهم بودنی اهیسرسخت...  باالدی ابروم پری تاهی

... دهی نکشی رو مطمئنا کسدمی که من کشیسخت... هاما ن... دهی کشی سختیلی خیزندگ
 دیبا...  داشتم رو نقشهام متمرکز شمیچشمام رو بستم و سع!  نداشتمی مورد شکنیتو ا

 یزی گذشت چی ساعتمین... کردمی مدای پشی سال پ۱۳ یربط َعموم رو به متوم اون ماجراها
مش خوابش برده و سرش رو  آرادمی شومن حس و چشمام رو با اخم باز کردم و دیرو رو
 دمی کشی اگهی دقی نفس عمدمیخودم خواب.  نکردمدارشیب... دمی کشقی عمینفس! شومنه

 تا آسمون نی برام زمگهی دی با دخرتارت دخنیفرق ا... و متام مشامم پر شد از عطر شامپو
اسمش رو ...  فرق داشتهی آرامش با بقیرفتارا...  و سرد بودم اماذاشتمیبهش حمل من.. بود
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 نی ایمتوم سرگرم!  پر زده و رفتهمی ساله از زندگ۱۳ که یزیچ... آرامش. دوست داشتم
 نی واقعا داشتم از اگهید.. خسته بودم!  دخرت سرسخت و گستاخنیمدمت شده بود دعوا با ا

 ...کم کم خودم هم به خواب رفتم... دمیربی میزندگ
 

 بود و بعد نگاهم رو به کینداختم هوا تار ارونی به بینگاه..  چشمام رو باز کردمآروم
... رازیش!  به نُه شب منونده بودیزیچ.میدیرسی مدی باگهی ساعت دمیساعتم انداختم،تا ن

... نداختی خانوادم مادی ازش داشتم که فکر کردن بهشون فقط من رو یخاطرات خوب
اره من رو نابود  گذشتم دنیهم... گذشته... گذشته... گذشته ! دمی هم کشیامخام رو تو

 تونستمی مگه مشد؟یمگه م...  جلو چشمام بودنای معصوم و مهربون آدریچهره ! کنهیم
 بهم فشار دادم و تی حمو کنم؟ لبام رو با حرص و عصبانمی رو از زندگی لعنتیاون صحنه 

حس کردم آرامش تکون خورد و  ... ادم هم فشار دیدندونام رو رو! دستام رو مشت کردم
 ری بود اما زشهی شومن برداشت نگاهم رو به شی از روعیسرش رو سر... شدداریببالخره 

ابهام !  نبودی باشه ولی واسش عادکردمیفکر م! شده بودی گونهاش ارغواندمشیدی میچشم
 :گفتم رو به راننده میدی که رسالیبه و...  دخرت وجود داشتنی تو ایادی زیها
 
 ... تهرانی برگردیتونی نره بعد مادتیدونا -
 
  رو بزارم آقا؟نیماش-
 
 .. بروسی نازی دارم ننی ماشنجایا! نه-
 
 !چشم-
 
 یالی دوخته بود رفتم سمت ونی زمی شد نگاهش رو به سنگ هاادهی شدم و آرامش هم پادهیپ

 برقا رو روشن کردم خونه ومدیرمز در رو زدم و در باز شد آرامش آروم دنبامل م.. بزرگم
 خونه بودم نی که تو ای مدتنی تو ادی هم شد بایامخام تو!  دونفر وی بزرگنی به ایا

 : آروم کرد و گفتمیآرامش سرفه ا! ذاشتمیخاطرامت رو کنار م
 
 ... خودت برداری برای رو خواستیبرو باال هر اتاق-
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 ! آقا؟نیخوری میشام چ-
 
 ..برو باال! ستیگرسنم ن-
 
 ... که شماشهیمن-
 

 : کنهیادآوری رو بهم می سرما خوردگخواستی م رو قطع کردم باز همحرفش
 
 ... امادومنیم-
 
 : تر تو هم شهشی با اون حرفم رو قطع کرد که باعث شد امخام بنیا

 
 ! شام سوپ جو میاما و اگر ندار-
 

 :دمیغر
 
 ! وقت وسط حرفم نپرچی هگهید-
 

 : سمت آشپزخونه گفترفتی باال انداخت و همون جور که می اشونه
 
! رهی شام رو بگیالی که بره وسافرستمیاالن راننده رو م! ه عوض داره گله نداره کیزیچ-

 !ی خبوردیشما هم به اجبار با
 

 هم بود حمکم بازوش رو گرفتم ی رو به روش پالتوم رو پرت کردم رو مبل امخام تورفتم
 :دمیو غر

 
 !؟یدی من وجود نداره فهمی تو زندگی اجبارچیه-
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 دست من خبوره بهش و براش آزار نکهیا!  من آزاد کنهیستا خودش رو از دخواستیم
اما من سمج تر ! خواست؟ی می من چهی دخرت از زندگنیا...  کردیدهنده باشه متعجبم م
 :دی لب گفت و غرری زیآخ!  و شکنندش رو گرفتمفی ظریشدم و حمکم بازوها

 
 ! تو دهنمه بارت کنمینذار هر چ! ومل کن-
 

 :دی تو تک تک کلمامت فهمشدی گوشش خشونت رو مکیو بردم نزد زدم و سرم ریپوزخند
 
 ! بچهدهی مریهنوز دهنت بو ش .. یبچه تر از اون...  جوجه ؟ برو بچهیتو-
 

 شعله ور تر شده تی حرص و عصبانیتو چشماش شعله ! کردمی رو تو بدنش حس محرص
 ... :بود

 
 ! به بانو قول دادم پا رو دمت نذارمفیح.. فیح-
 
 !ی کردنکارویکه تا االن اتو -
 

 : بهم دی رو سابدندوناش
 
 باهات حرف زد شهی آدم مننی عهی طورنیا!  کنمیاصال منه خرو بگو به تو خواستم خوب-

 ! نه من شهی منتی حالزادیپس بدون تو زبون آدم
 
 !خــفه شو-
 

م  کرد حمکی هنوزم گستاخانه رفتار میول! ترس تو چشماش بود... دی عربدم ترساز
 هم ی و امخام تودمیدندونام رو بهم ساب...  و از پلها باال رفتدیبازوهاش رو از دستم کش

 رو هم بهش نی نداشتم که ای فکریکم مشغله . دستم رو حمکم تو موهام فرو کردم! بود 
از !  مبلی کردم نشستم رویپوف... اما.. خواستی من رو میب اون خودیشا. اضافه کنم

 نهیشک نداشتم آرامش رو بب... و ذهنم رو مشغول سپهرمنش کردم اومدم رونیفکرش ب
 ...یاون عوض...  حرفا بود و ازش نفرت داشتمنیسست اراده تر از ا... شهیول کنش من
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 ! دتشیدی مدی نبانیاسی یعنی...  برهرونی بزارم آرامش از خونه بخواستمیمن
 

 آرامش
 

 ی بهش خوبخواستمی من فقط ماوردیم سگم رو باال ی داشت اون روگهید!  نکبتی پسره
 ی پسر برعکس پسرانیا! چرا؟ چرا چرا؟. ادی کس منچی به هی که خوبهینجوریا! کنم

اتاق ...  رنگیخودم رو پرت کردم رو ختت صورت! ارهی فقط بلد بود حرصم رو در بگهید
اهره  نکنه اتاق خویوا!  اتاق پر شده بود از عکس همون دخرتیواراید!  بودی نازیلیخ

بلند شدم و رفتم ... نای از عکسا نوشته بود آدریکی ریز!  فاحتهکَ«َنه،یپوستم رو م! نِ؟یآدر
عکس ...  هم بودهیاسماشون هم شب! نای و آدرنیآدر! چرا دقت نکرده بودم؟... سمت عکس

 افهی مثل قافشیق... شی خاکسرتیچشما ختت و زل زدم به دوتا یرو برداشتم و نشستم رو
دوست داشتم !  نبود؟شی از بزرگی عکسچیچرا ه... زدیاما بچه م! ذاب بود جنی آدری

 لبم رو پوشونده بود به یلبخند.نی آدری خونه ادی بیکاش روز! هیبدومن االن چه شکل
 رو نی آدریفقط صدا. دمی باز شدن در رو هم نشنی عکس بودم که صدادنی حمو دیحد
 :دمیشن

 
 ...تو چطور-
 

 بود و دهی پوشی ساتن صورتیراهنیپ. من هنوز حمو عکس بودم.  رو نصفه ول کردحرفش
ساله ۱۳ ای ۱۴ ی دخرت بچه نی انقدریخدا چرا ا!  بچهانی بسته بود عیموهاش رو خرگوش

 نی آدرینگاهم رفت سمت نگاه عصب...  به دمل افتاده بودیمهرش بدجور!  بود؟نیریبرام ش
 :آروم گفتم

 
 ...رمیالن ما...  اتاق خواهرتونهدونستمیمن-
 

 رو باز کردم ست اتاق یدر اتاق... گهی اتاق دهی رو سر جاش گذاشتم و رفتم سمت عکس
 نی اتونستمی ازعکس نبود پس می انداختم نشونواری به دار و دی بود نگاهدیبنفش و سف

 فمیک.نجای اومدهی وقته که نیلیحتما خ... مشخصه!  سرد بودیلیاتاق خ.. اتاق رو بردارم
 یمونده بودم دمل از چ.. . دمل گرفته بود..  ختتی رونشستم و زی میتم رورو گذاش
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 باال انداختم و یشونه ا! ن؟یرفتار آدر.... ای خودم؟ از رفتار خودم هیاز زندگ... گرفته
 بلند قرمز نی آستهی مانتوم رو باز کردم و ی دکمهایکی یکیآروم آب دهنم رو قورت دادم 

 نی تو ماشنی حرف آدرادی..  رو باز کردموم و کش مدمی کشقی عمینفس...  بودمدهیپوش
 بلندم تنم رو یموها!  در رو قفل کردمیلبم روز گاز گرفتم و فور» تنها...من و تو« افتادم 

تو اون ..  و چشمام رو بستمدمی رو ختت دراز کشنهیبدون پتو دست به س... زدیجارو م
 ...  چشمام گرم شدن و خوامب بردیسرد

 
 شدمی مداری که رو گردمن مونده بود بیفی اجنام وظای برادی باگهی صبح بود دشیش ساعت

...  سردم بوددمی کشقی عمینفس! دستام رو تو هوا تکون دادم و چشمام رو باز کردم
. موهام رو بستم.  به دست و صورمت زدم و نرمش کردمیبلند شدم و آب. دندونام بهم خورد

 فرستادم هد بندم رو به رشی و موهام رو زدمی بلند پوشکی تونهیلباسم رو در آوردم و 
...  روح شده بودی بافمیلپام پوف کرده بود و ق.  سرم گذاشتمیموهام زدم و شامل رو هم رو

!  روشنهنهیچه عجب حداقل شوم!  رفتم ههنیی پلها پارون،ازیدر رو باز کردم و رفتم ب
 رو پر خچالی وقت کرده کل یِک. کردم رو باز خچالی بزرگ شدم و در یوارد آشپزخونه 

 رو کنار می نگرانگهی رفتار کنه دینجوری اخواستی باال انداختم حاال که میشونه ا! کنه؟
 سالن افتاد ی آوردم چشمم به پنجره رونی و مضر بود بدی که براش مفیگذاشتم و هر چ

 لقمه نون کیم خودم  ساز رو به برق زدم و قهوه هم دم آوردییچا.. زدیداشت تو باغ قدم م
 رو آماده کردم یزی خودش همه چی واسه دمی رو سر کشمییو با کرم شکالت خوردم و چا

 و عادت نداشتم به دمی رو چزیم! هم ی امخام رو دادم توشهی داره وارد خونه مدمیو د
 : سالم نگمیکس

 
 ...سالم-
 
 ...سالم-
 

 متعجب بود از دیشا. اخت اندزی به همه چی و نگاهی صندلینشست رو! ی و جدخشک
 :گفتم...  رو واسش ممنوع کرده بودم و االنزای چی دو روز خوردن بعضنکهیا

 
 ...رمی مگهیمن د-
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کنار ! دمیدندونام رو بهم ساب.  نه گذاشت برمای ی کوفت کردیزی ازم بپرسه چنکهی ابدون
ارش بودم نه حق داشت من خدمتک ! اوردمی داشتم شورش رو در مگهی دستادمی وانهیشوم

... ستی به من مربوط نگهید... اما نه...  تکون دادم االن وقت داروهاش بودیسر! قشیرف
 غرورم رو کنار بزارم تونستمی مندم،ی کشقی عمینفس... دارو رو گذاشته بودم رو مبل

داروش رو برداشتم و !.  دوباره تب کنهشی دو شب پنی عدمیاما ترس. واسم سخت بود
 خنورده بود آب پرتقالش دستش بود با حضور من نگاهش با یادی ززیچ. ونهرفتم تو آشپزخ

 : و گفتمزی میاخم سر تا پام رو چک کرد و قرص رو گذاشتم کنارش رو
 
 ..االن وقت داروهاتونه-
 

 خی لیحداقل دوست داشتم دل... دی دشدی سردش تعجب رو می تشکر نکرد اما تو چشماازم
ظرفا . تفاوت مشغول مجع کردن ظرف ها شدمیخودم هم ب یبودن نگاهاش رو بدومن، ول
دوست داشتم تو باغ قدم بزمن اما اصال .  رو جا به جا کردمزیرو خودم شستم و همه چ

 از جاش تکون دمیدستام رو که خشک کردم د!  نداشتمرو نی آدری داد و قال هایحوصله 
 ی خونیرگها... ه رو به رو زل زده بود بظی وحشتناک غلی با امخنهیخنورده و دست به س

 : مردونه و حلن خشکش مانعم شدیخواستم برم که صدا...  چشماش بودیتو
 
 !؟یری میاجازه دادم که دار-
 
 !رمیگی اجازه منیمن واسه رفنت از کس-
 

 :دیغر!  سمت مندی لغزنگاهش
 
 !منم هنوز اجازه ندادم!  نه؟یری اجازه بگستی از رئدیاما با-
 
 .گهی دینه کس! ودمم خسیمن خودم رئ-
 

 قدم رفتم عقب،حمکم خوردم به کی بلند شدنش چشمام گرد شد و ی شد از ناگهانبلند
 دسـتاش و فشار دستش رو چومن باعث شد یچومن رو حمکم گرفت تو! درگاه آشپزخونه

 : در هم شه، گفتمافمیق
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 !؟ی شدداری بی گری وحشیباز شما از دنده -
 

 سبزم قفل کرد ی سردش رو تو چشمای خاکسرتید و چشما هم فشار دای رو رودندوناش
 که هم عطر ، عطر تلخ و ی داغی صورتش با صورمت همش دو سانت بود و نفسایفاصله 

 نقدری تو عمرم اشدمی داشتم داغ میکی از اون همه نزدخوردیخنکش بود به صورمت م
 :مفقط تونستم بگ...  پسر نبودمکی کینزد

 
 ...برو کنار بزار برم-
 
 !؟یکنیچرا فرار م-
 
 ! کار شما اشتباههکنمیفرار من-
 
 !کار من؟-
 

 هیبعد از چند ثان.  شدرهی خگهی دی و به جالی به سمت چپ مای زد سرش کمیپوزخند
 : نگاه کرد و ادامه دادرهی چشمام خیدوباره تو

 
خودم رو به خاطر اون اشتباه هرگز ...  بارکیفقط !  بار اشتباه کردمکیمن فقط تو عمرم -

 !سنتی من هرگز اشتباه نیکارها! کنمی وقت اشتباه منچی و هدمینبخش
 
 ! کبود شدنی گناه من برداری بی کارتون اشتباه دستتونو از رو چونه نیاما مطمئن باش-
 
 ...ی زبون درازیادیز-
 
 .زبون من همش پنج سانته-
 
 ...ی گستاخیادی طور زنیوهم-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٣��

 : هم شدی توامخام
 
 ...گهیبرو کنار د-
 

 : تر شدشی بامخاش
 
 ییبال... واگرنه... یکنی در خونه رو زد باز منیکس... یذاری منرونیپات رو از خونه ب-

 !شمی که واقعا برات متاسف مادیسرت م
 
 !؟یاری سر من بیی بالیخوایتو م! نه بابا-
 
 هی زندگ ندارهی من فرقیبرا.. گمی رو منی اادی سرت بیی بشم بالنی مانع انکهی ایبرا-

پات رو از در . ـادی هم در منکتی تو خونه جینیشی آدم مهی نیپس ع... رهیخودت به باد م
 ! شــــد؟ـرفهـمیش! یکنی مهی سنگ قرب واسه خودت تههی قبلش رونی بی خونه بزارنیا

 
 . : مچاله شدافمی که آخر زد چشمام رو بستم و قی داداز
 
 !ستمی نفهم نایمن مثل بعض! باشه بابا-
 
 !حاال هم گم شو برو رد کارت ! رونی بزی بعد بری هضمش کردیاری تو دهنت میبفهم چ-
 

. آروم آروم سمت پنجره قدم برداشتم. راست رفتم تو اتاقمکی رو ول کرد و از اوجنا چومن
 نگاه رونیدر از پنجره به ب!  نداشتمدی بودنش تردی و تنم داع بود در روانخ،یدستام 

 حلظه هی برم نکهی واسه امردمیلبم رو گاز گرفتم داشتم م.  داشتیزچه باغ نا.. کردم
 که زد رو یی کدوم از حرفاچی هدمی کشقی عمینفس!  قدم بزمنختا گلها و درنی اونیم

!  به من داشت؟یاصال چه ربط! مسافرتش مگه واسه من خطرناک بود؟! متوجه نشدم
 رهی کردم و خیپوف! یِلینه خ نکوونهی خودش دنیمن هم ع! ه؟ی سرکارزینکنه همه چ

 من تو خونه تنها یعنی! رفتی داشت منی باال آدردی ابروم پری تاهی.رونیشدم به ب
 ی خمفنی خونه دور بنی استفاده کرد فکر نکنم تو اتی موقعنی بشه از ادیشا! پوف!بودم؟

 چشمام عطر تلخش مشامم رو پر کرد و...  و وارد اتاقش شدمرونیآروم رفتم از در ب! باشه
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 دی و سفیچشمام رو باز کردم و کل اتاقش خاکسرت! عطرش رو دوست داشتم. رو بستم
 همه نی الیدل... نایباز هم آدر..  بود قاب عکس رو برداشتمی ختتش قاب عکسی روبود

 رفتم سمت دفرت و مدارکا الی خیب. زدی مشکوک مکمی! شدمیدوست داشنت رو متوجه من
 چیه!  حرفا بودنی به همشون انداختم اما زرنگ تر از ایر سرسینگاه... همش رو گشتم

 و با دمی کوبنی اطالعات باشه وجود نداشت پام رو حمکم رو زمافتی که قابل دریزیچ
 که نگاهم به رونی روز اولش کردم و خواستم از اتاقش برم بهیحرص همه مدارک رو شب

 ی خاکسرتیاون هم چشما.. .ساله باشه۳۰ فوق فوقش زدیصورتش م..  خامن خوردهیعکس 
 ی خاکسرتییروسر!  بودمدهی تهرانش هم دیالی بود عکسش رو تو ونیآره مادر آدر! داشت

 ی و لبخندی خز قهوه ای پالتوهی! ومدی میلی خشی خاکسرتیرنگ بسته بود و به چشما
! نمشی ببکی نزدکهی دوست داشتم از نزدیلیخ.  بهم دست داددنشی با دیحس خوب... حیمل
حوصلم .  رفتمرونی و از در بدمی آروم کشیآه! دادن؟ی مثبت می عکسا بهم انرژنیرا اچ

 خونه نی تنها مرهم تو اونیزی بودم انگار تلوکاریصبح بود و ب۹ تازه ساعت رفتیمسر 
 .. نبودی اما چاره اشدیدمل واسه بانو تنگ م. بود

 
*** 

 
 نیآدر

 
 نی ابروهام با من عجی روی امخانیا... شدم ادهی رو باز کردم و با اخم ازش پنمی ماشدر

 به اطراف ی شلوارم بردم و نگاهبی جی رو آروم بستم و دستم رو تونیدر ماش! شده بود
 جهنم کرده بود، موی که زندگیکس.  بودومدهیهنوز سپهرمنش، دشمن جومن ن. انداختم

 اون رو هم یز نداشتم که رویدیترد... برام نذاشته بودیدگ که زنیهمدست با کامران
 خودم نابودشون یبا دستا...  قول رو داده بودمنی انامی به آدرکنم،ی نابود میمثل کامران

.. کنمی می حلظه شمارنمی چشمام جون دادنشون رو ببی که جلوی اون روزیبرا.. کنمیم
دستام رو حمکم ...  شدلی بهم حتمی زندگتو که ییایانتقام متام سخت! نیفقط هم... انتقام

 که عدالت رو خودم اجرا رسهی میروز!  هم فشار دادمیت کردم و دندونام رو رومش
اعدام ... چون حکم اونا از مرگ هم بدتر بود... دادمی بودم و حکم میخودم قاض... کنمیم

 نگاه ذت خودم جون دادنشون رو با لی جلودیبا... شدی لطف حمسوب مهیکردنشون 
 کار رو نی باز هم ادادمی قول مننای اگه به آدریحت... کنمیمن به قومل وفا م! دی باکردمیم
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 آرامش دی و اگر نه باادی خومن بی داشتم که سپهرمنش به سرش نزنه تودیام... دادمیاجنام م
 ... کهنای نبود مثل آدردی بعیاز اون عوض! کردمیرو ازش پنهون م

 
 برگشتم و یزخندبا پو...  رو شومن نشـستی خودم غوطه ور بودم که دستی فکرهایتو

 مشخص اشی چشماش هم هوس بازیتو!  ثابت موندی درخشان آبی دوتا چشمایچشمام رو
 : دندون منا گفتیبا لبخند! بودن

 
 شهی می ماهکی! دمت؟یچند وقته ند. ی فرما شدفی تشرنیچه عجب آقا آدر! به سالم-

 !؟یچه خرب خوب! نه؟
 
 !خومب... سالم-
 
امشب خونت دعومت چون ..  کار باهات دارمی که کلمی برایب!  مغرور شهی همنیع-

 ! دارم واستزیسوپرا
 

 خبواد آرامش رو جز هوس نیاسی ی که چشمانیفکر ا!  کم بودنمیهم...  تر شدشی بامخام
! اوردی مادمی رو به می لعنتیگذشته ... نه به خاطر آرامش... دادی قرار بده آزارم ماشیباز

 ریچشمانش متام صورمت رو ز!  نبودی کرد پس چاره ای ماما خمالفتم فقط اون روسمج تر
 : دوندون منا لب باز کردیبخندنظر گرفت و با ل

 
 ! بهت بگمییزای چهی ی راجب کامرانخوامی ممیاز طرف... می قوه خبورهی میبر-
 

با وجود سرما .  کافه گرمه گرم بودیفضا...  کافهی تکون دادم و همراهش رفتم تویسر
 که ییزای که چدادی مری بود بهم گنجایمطمئن بودم اگه ا. آرامش افتادمی افهیق ادی میخوردگ

چرا !  که به گردمنههی افهی و وظستی گفت نگرامن نینگرامن بود و م. برام مضره رو خنورم
 به زونی دخرت آونقدریا!  دخرت رو باور کنم؟هی بودن و جلباز بودن رور مغتونستمیمن

 ی من چهی دخرت از زندگنی ادونستمیمن! که واقعا باورش سخته دمیخودم رو تو اطرافم د
 و ی صندلی و نشستم رودمی کشقی عمینفس! ؟...خوادی می من چهیخی از قلب خوادیم

 : نشست گفتم رو به رونیاسی ز،یدستام رو گذاشتم رو م
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 !؟ی ساکتنقدری چرا انیآقا آدر! خب-
 
 ... طور بودمنی همشهیمن هم-
 
 یزیهنوز چ... نی آدرزهی چگمیم!  هم نا مشخصهلشیدل... ی طور بودنیم هشهیهم! آره-

 ...ساله که۱۳! ومده؟ی نادتیاز خانوادت 
 

...  بودی کرد من حافظم رو از دست دادم واسم کافی که فکر منی رو قطع کردم همحرفش
 حرفه نیگفنت ا. ذاشتی مدی نقشهام رو تو معرض تهدی شک کرده باشه همه نکهیاما ا

 ... :روغ واسم سخت بودد
 
 قابل ری دکرت هم گفته که حافظم غیدونی مکنم،ی منارمشونی بادی به نکهی واسه ایتالش-

 که واسه به دست ی کارتی جناهی!  کردمدای که خودم رو پنِی که مهم انیو ا. بازگشته
 !کنهی میآوردن پول هر کار

 
جمبور بودم ... دست نداده بودم امامن از اول هم حافظم رو از !  رو مشت کرده بودمدستام

اما ...  روح هم اجبار بودی بهی زندگنیادامه دادن به ا!  اجبار بودیهمه چ!  کنمینقش باز
 : گفتانهی موزی ابروش باال رفت و با لبخندی تاکی! گرفتمی اول انتقامم رو مدیبا
 
 چون به ضرر یاریخوبه که حافظت رو به دست ن...  انتظار رو دارمنیمن از تو هم-

 ..خودته
 
 !چطور؟-
 
 !؟ی سفارش بدیخوای میچ.. یچیه-
 
 ...هیقهوه کاف-
 

 بدونه که من هرگز دیبا... دیبا...!  خودم بودمیتو!  تکون داد و گارسون رو صدا زدیسر
!  دروغ رو باور کنه که من حافظم رو از دست دادمنی ادی بااوردمیحافظم رو به دست ن
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 نیساله که به گفنت ا۴!  دست و پا کرده بودمیچه دروغ... سال زدهیاون هم به مدت س
 .... و نایفقط به خاطر آدر! دروغ ادامه دادم

 
 : چشمام رو باز کردمنیاسی یچشمام رو با اخم بستم و با صدا! دمی کشقی عمینفس

 
اما حس !  کار و زرنگتیجنا...  و باهوشثیخب!  من کال تو بد بودن تو شک ندارمنیآدر-
 !؟ی فاصله گرفتتی از زندگکمی یکنیمن
 
 ! نکششی حرفش رو هم پنیاسی بودم ازش ی فرارشهیهم!  تو؟نی عیکی بشم -
 
 !ی من بگذری هی از هدیتونیاما امشب من-
 

 گر تیهمه تنم از عصبان! هی منظورش چدونستمیخوب م...  دهنم رو آروم قورت دادمآب
از ..  درد گرفتهتی سرم از شدت عصبانردمکیحس م! گرفته بود اما خودم رو کنرتل کردم

 سر درد نداشتم اما حاال دوباره با گهی تب کرده بودم دی که تو بارون موندم و اوجنوریشب
 سخت خامته ی روزانی کم کم به ادیبا!  سرم منفجر شده بودی فکری همه مشغله نیا
 ی عدالت رو با دستانکهیابعد ... اما فعال نه...  از مرگ هم واهمه نداشتمیبعد حت! دادمیم

 قهوه با ی آروم نشست کنج لبم گارسون اومد و فنجون هایپوزخند! خودم اجرا کردم
 ی کامرانی افهی قیبالخره روز... ومدی مه که از قهوییزل زدم به خبار ها... خودش آورد

 ی و کمدهی کشقی عمی نفساره؟ی در بی موش و گربه بازخواستی میتا ک... دمیدیرو م
 : مقدمه گفتمیب. دونام رو بهم فشار دادمدن
 
 !؟ی بهم بگیخواستی می راجب کامرانیچ-
 
 محل خنودا ی براینی زمی راه های سرهی خواست که یکامران! ی انداختادمیاوه خوب شد -

 ! دارهمانیبه زرنگ بودنت ا..  کهیدونیم! یبهش بگ
 
 !نم؟ی بب روزکی رو ی کامراننی استیمن قرار ن! اد؟یچرا شخصا من-
 
 !خوره؟ی هست خودش چه به درد مندشی منایتا وقت! به وقتش-
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!  کسب مدارکی برای عالتی موقعهیباز هم !  تکون دادمی هم شد و سری تر توشی بامخام

.. حواسم سمت آرامش منحرف شد...  کمرنگ زدم و قهوم رو آروم خوردمیپوزخند
 باعث گلو درد هیقهوه گرم « دیچیحرفش تو سرم پ! کردم؟یامشب اون رو کجا پنهون م

 چرا دارم به دونستمیمن! دمی از قهوه خوردن کشـت اراده دسیب» ..نی پس فعال خنورشهیم
 : گفتعی سرنیاسی! دمیحرفش گوش م

 
 !؟یخوریچرا قهوت رو من! ا-
 
 ... وقت رو هدر نکنی الکمی کار داری که کلمیبر...  بهش ندارمیلیم-
 

 .مید تکون داد و بلند شیسر
 

 آرامش
 

 ای زندوننی انی عنی آدرنی خدا ای اشدمی می داشتم روانگهید.  شده بود هشت شبساعت
 کردم و یپوف!  آوردمی رو مهی به گری حوصلگی داشتم از بگهید!  کرده بودیمن رو زندون

واردش شده بودم گوشام .رفتم سمت آشپزخونه...  رو زدم و خاموش شدی ویکنرتل ت
 پررنگ زدم و عقب ی لبخندیاز خوشحال!  اومده؟نیآدر. ومدیونه صدا م شد از در خزیت

 بزمن که حمکم جلو دهنم ی خواستم حرفنی آدردنی با دیکیگرد کردم که حمکم خوردم به 
 : بود یرو گرفت چشماش عصب

 
 کتمیج! یخوریاز آشپزخونه جم من..  وقت ندارمادی قشنگ بفهم من زگمی می هر چنیبب-

 !؟یدیفهم!  آشغال صداتو بشنوه کارت متوم شدست اونادیدر من
 

 :آروم تر گفت! کردمی حرفاش رو درک منی حرفاش چشمام گشاد شد اصال معناز
 
  پنهون شو باشه؟زی منی اری هر وقت اومد برو زدومنیچه م... یینجایفقط نزار بفهمه ا-
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و نگاه من بره  باعث شد چشماش بسته شه یی تکون دادم و صدادیی تای به نشونه یسر
 : آشپزخونهرونیسمت ب

 
 !دی رسممیَ هدنی آدرییکجا-
 

 ! :رونی من رو جا به جا کرد و از آشپزخونه زد بعیسر
 
 ...نجامیا-
 
 رو ول کنم آروم مینتونستم کنجکاو. دمیشنیصداشون رو راحت م. شدممی قازی مریز

 دخرت لوند هید و  بونی آدری پسر پشت کرده به من و رو به روهی! رفتم سمت درگاه
 :همون پسره گفت...  بودیدخرته خوشگل! کنارش بود

 
 ! بهت خوش بگذرهیلیفکر کنم خ! نی آدرنمیزم،ایخب عز-
 

قدش کوتاه تر از !  و دستش رو گذاشت رو شونه اشنی رفت سمت آدری با دلربدخرته
 همه حرفاش نیت کاره بود درسته رامنی انیپس آدر... آره! خوردیاون بود حامل داشت بهم م

چهرش خونسرد ...  راجبش دروغ باشهی همه چکردمیمنه امحقو بگو فکر م! درست بود
 : و دخرته گفتدمی هم سابیدندونام رو رو! بود

 
 ...دمیدی ماالمتمی که تو خی هستی تو جذاب تر از اونزمیعز! واو-
 

 : و گفتدی خندپسره
 
 !تظرمتحواست باشه فردا من... نیآدر! زارمیتنهاتون م-
 
 ی رو گرفت تو دستاش و بوسه انی آدری مردونه راهنی پی قهیبعد رفتنش دخرته !  رفتو

 هموجنا جفتشون رو قتل خواستمیاما من م!  هم بودی تونی آدری زد،امخانیبه صورت آدر
حامل از اون ... یتونی چطور می خواهرت رو دوست دارنقدری که اییدِ المصب تو! عام کنم

 : کالفه گفتنیآدر...! ی عوضیپسره . خوردیبهم مکثافط بودنش 
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 ...دومنی چه می اوهی آب م؟یخوای منیزیچ-
 
 ...امشب قرار بهمون خوش بگذره مثال.. وا کن اون امخا رو! اوه چه امخو-
 
 !؟یخوری منیزی چگمیم-
 
 ... آب پرتقالهی... اممم-
 
 ...امیمبون االن م-
 
 ... عشقمارمی خودم برم بستایوا-
 
 !خوادیمن-
 
 هم ی و زانوم رو بغل گرفتم امخام توواری دادم به دهی با عجله اومد سمت آشپزخونه تکو

 که یستی نیزی چی عوضیتو! زنهی آشغال دَم از احرتام مهیعوض!  بدمن غوغا بودیبود و تو
 ی لبری برداشت و زوانی لهینگاهم رفت سمتش تند تند ! خبوام واست احرتام هم بزارم

 :تآروم گف
 
 !خواب آور کجاس؟...  داروهامنیب-
 
 ! کندای بگرد پخچالی تو دومنیچه م-
 
 امشب چه نکهیحس ا!  تر بودمی بود اما من از اون هم عصبشهی خشمناک تر از همافشیق

 و همه وهی تو آب مختیتند تند پنج تا خواب آور ر.زدی بکنه حامل رو بهم مخوادی میغلط
 تی ننی خودش به همیدخرته که با پا! ه؟ی کارش واسه چنی اگهیمونده بودم د! رو هم زد

 !رونی رفت بعی زدم و با آب پرتقال سریپوزخند! اومده
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 خودم رو واقعا ی روی همه فشار عصبنی الیدل! یعوض!  هم فشار دادمی رو رودندونام
 نی چرا دوست ندارم همچدونستمیاما من..  نداشتی به من ربطنی آدرهیزندگ! دمیفهمیمن

اما با شاهد ...  راجبش غلطهی فکر کنم همه چمی قدنیدوست داشتم ع.. وفتهی بیاتفاق
 شانس یمن ک! یاَِکِه ... یپسره ! رسوندی رو به امرم مموضوع نی ماجرا برعکس انیبودن ا

 ی ربطچیآروم باش به تو ه!  رو حفظ کن آرامشتیخونسرد!  بارم باشه؟نیداشتم که اول
 ی خدا کنه وحشدمی رو شنیزی شکسته شدن چیصدا! کثافطشه خوده هیزندگ! نداره

! ا!  شدم رفتم سمت درگاهدبلن. رفتم و خسته شده بودمیچشم غره ا!!! ارنی در نیباز
 دنی که با درونیرفتم ب!  عشق و حالشون حداقل برم تو اتاقمیپس حتما رفنت پ!  کهسنتین

نگاهم رفت سمت کنار !  پس؟خودش کو...  هوش دخرته رو مبل چشمام گرد شدیجسم ب
 اب..  همه جا پخش شدگاریدود س! کردی نگاه مرونی بود و به بگاری سهیتو دستش ! پنجره

 : گفتتیجد
 
 !؟یدی خبوام اجنام می کارهیازت -
 
 ! شده؟ینجوری چرا انی ا؟یچه کار-
 
 هی فقط  باال وربمشیم... وشی تو آب مختمی خواب آور ریدید... یفکر نکنم کور بوده باش-

 !خوامیکار ازت م
 

 شده ی قاطگاری گذاشت و عطر تلخش با سشیگاری سی رو تو جاگارشی سی مونده ته
 : و گفتدمیکشیتند تند نفس م! فهممی رفتاراش رو منیچشمام تا ته گشاد شده بود معن.بود

 
 !خب؟... بزار فکر کنه امشب رو باهاش بودم... توام لباساش رو بکن-
 
 !فهمهی ؟ مشهی ماما مگه.. اما-
 
 . فهمهی منیزی چگستی دیکی ی که ته مونده یکس!  رو که بهت گفتم اجنام بدهیفقط کار-
 

 مبل ی راحت بلندش کرد انگار داشت َپر رو از رویلیخ...  تکون دادم و بغلش کردیسر
امخاش !  از اتاقا و پرتش کرد رو ختتیکیاز پلها رفت باال و رفت سمت ! داشتیبرم
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 ینفس. شدی و چکردمی فکر میمن چ... از کاراش متعجب بودم...  هم بودیتو یبدجور
! لبم رو گاز گرفتم و نشستم کنار ختت و خودش رفت...  آروم کردی و سرفه ادی کشقیعم

 سر به خوادی میاصال چه جور!  کار کنم؟ی چنیدست و پام رو گم کرده بودم خب من با ا
از ... ه؟ لباساش رو کندم و مالفه رو گذاشتم روش نفهمشهیمگه م!  رو ؟هی قضارهیهم ب

 که ی اشهی و شنی آدردنی و با دندمپلها رو گذرو ... نیی رفتم و خواستم برم پارونیاتاق ب
قاب ...  تو دستش بودیکی کوچکیپ...  مشخص بود مشروبه لبم رو گاز گرفتمافشیاز ق

 بزارم خواستیدمل من... تر سرخ شهی از همشی خاکسرتی جلو روش بود چشمانایعکس آدر
 نصف قهی پنج دقیتو.. کنهی متشی بدجور اذشیمشروب خبوره شک نداشتم با سرما خوردگ

 :دمیشنی زمزمه وارش رو که مستانه بود میصدا...  رو متوم کرده بودشهیش
 
  خواست؟وی اون کثافط ازم چه کارینیبیم! نا؟ی آدرینیبیم-
 
 زود دیاشتباه کردم نبا... لبام رو خوردم... دمی نفهم آروم بود کهی حرفاش به قدری هیبق

 داشت حاال زود واسه تی به خودم شکاگرانی که از قضاوت دیمن... کردمیزود قضاوت م
 و دمی دنی که به عیزی حق داشتم چمیاما خب از طرف...  قضاوت کرده بودمنی آدری

آروم رفتم !  شدهوشیبب.. .نگاهم دوباره رفت روش.. دمی کشقی عمینفس... نی رامتیحرفا
اومده ... دمی کشقی عمینفس!  و عطر تلخش با هم خملوط بودگاری الکل و سیبو... سمتش

 ی و بد اخالقشعوری بیلیفقط خ... ی لعنتدمی ازت ندیی خطانجایتا ا... ایبودم نابودش کنم 
دم کنارش و  ماه بوکی!  باور کنم؟دی رو بایچ... ! یگی که مییاون حمموهلا... نکهیهم ا

 گذاشتم عکس زی می و رودمی رو از دستش کشیبرت...  وارد کنهشی تو زندگی دخرتدمیند
 پتو برگشتم پتو رو هی رفتم باال و با عی گذاشتم سرزی میرو برداشتم و اون رو هم رو

 ی افتاده بود روشیغ پر کالی مشکی از موهای اکهیت... انداختم روش و نشستم کنارش
 مردا ی هی واسه من با بقنیآدر..  پسربچههی نیع.. کردی رو مظلوم مفشای و قشیشونیپ

 دهی ندی مردچی رو تو هشیمغرور و خودخواه بودن و سرد.  تا آسمون فرق داشتنیزم
 شدم و مونی کنار بزمن اما پششیشونیدستم رو بردم جلو و خواستم موهاش رو از پ.. بودم

در اتاق رو باز کردم و شامل . رفتم سمت اتاقم و دمی کشقی عمینفس! دمی عقب کشرودستم 
 چند وقت نیا.. نی ختت و فکرم رفت سمت آدری سرم برداشتم و افتادم رویرو از رو

به ...  مار دارهیمهـره .  حق داشتنیرامت. بدجور ذهنم رو مشغول خودش کـرده بود
رم شدن و به کم کم متام فکرام رو به ته سرم منتقـل کردم و چشمام گ.. خصوص چشماش

 ...خواب رفتم
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 :یپر از دلرب..  همون دخرت بود پر از عشوهی نرمش رفتم سمت در، صدابعد

 
 !زمی عزادی منادمی شبی از دیزیچ.. اممم-
 
 ... حوصلت رو ندارمگهیحاالم برو گمشو د! نهیبه خاطر هم... ی مست کرده بودیادیز-
 
 ... منیباشه امخو-
 
 ! نه؟ای یشیگم م-
 
 !ه؟ی چه عجله ای هانگهی دمریوا م-
 

 و کش موهام رو باز نهیبا خنده رفتم سمت آ! ی موزرکاهی آب زنی آدری گرفته بود، اخندم
 ساق پاهام کی موهام قشنگ تا نزدگهی دکردمیموهام رو شونه م! کردم و شونه رو برداشتم

که در مشغول شونه کردن موهام بودم !  راپونزل بشه موهامنیآرزوم بود ع. دیرسیم
 موند رو رهی که خنی آدردنی سرم و با دی گرد شال رو گرفتم رویبا چشما! حمکم باز شد

 :موهام گفتم
 
 !نیزدی در مدیفکر کنم اول با-
 
 ... رفترونی بایب-
 
 : پوف کرده گفتمی بچها با لپانیع...  هم ندادتی به حرفم اهمیحت!  شعوریب

 
 ! شما؟نی برشهیم...باشه-
 

 هی به سر تا پام انداخت از نگاهاش یونده تو درگاه در و با اخم نگاه منهی به سدست
 : همی تودمیامخام رو کش!  داشتم موهام رو پشت خودم پنهون کنمیسع!  شدمیجور
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 !رونی بدی برگمی م-
 
 لباسم و هد بندم رو گذاشتم و ری موهام رو بستم و فرستادم زعی اخم رفت و من هم سربا

 رو آماده کردم و زی همه چعی تو آشپزخونه سردمی و پرـنییرفتم پا. شاملم روش گذاشتم
 رو راست و رو کردم و از پنجره به زیهمه چ! صبحونه خوردن جفتمون متوم شد

 دمی آشپزخونه و درونی رفتم بدیوزی میباد سوزناک.ومدیم نگاه کردم من من بارون رونیب
..  نبودی تنها کافوریاما اون پل.ره و قصد رفنت دادهی پوشی مشککی شیلی خوری پلهیکه 

 :لبم رو گاز گرفتم و رو به من با اخم گفت... خوردیاگه باز هم سرما م
 
 کنار پنجره هم یری تراس منی تویکنی باز منی کسیدر رو به رو... حواست باشه-
 بگذره پس حواست رو ی از دخرتستی من ننی عیدی دشبی که دیاون مرد... یریمن

 !خوب مجع کن 
 
 !رون؟ی بنی برنیخوایم... چشم-
 
 چطور؟-
 
 !شهی که سردتون می جورنیا-
 

 : با اخم نگاهم کرد و گفتمفقط
 
 ... حلظهکی-
 

 که خودم بافته بودم رو برداشتم و رفتم ی تو اتاقم تند تند شالگردندمی باال و پردمیدوئ
 هی دمنی بود با د هم بودن منتظری که وحشتناک تویی با امخانهی همون جا دست به سنییپا
 انگشت پا موندم و ی بود رونشی سی ابروش رفت هوا و رفتم کنارش قدم تا رویتا

زبومن رو ...  کردی نگاهم مرهی خرهی گردنشو همون جور خورشالگردن رو انداختم د
 : کردم گفتمزونی در آورده بودم و شالگردن رو که میکجک

 
 ..نی برنیتونی مگهید... خب درست شد-
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 دمی کشقی عمینفس...  کوتاه رفتی خداحافظهی تکون داد و با یسر! تشکر هم نکرد یحت

 زدم یلبخند...  کردمدای پیخودکار و کاغذ... رفـتیحوصلـم سر م. مبلیو نشستم رو
 مبل و مشغول ی رودمیدراز کش!  داشتمیکال طبع هنرمند.  بودمدنی کشیعاشق نقاش

 میکنجکاو...  خوشگل شده بودیلی خمی ونقاشمگرفتلبم رو گاز ...  شدمـدنی کشینقاش
 اتاق ها رو گذروندم و رفتم تو یکی یکی زدم و از پلها باال رفتم ثانهی خبیلبخند! گرفت 

 زدم و در یلبخند! چه جنتلمنانه.  خودش دقت نکرده بودمیبه عکسا! عه... نیاتاق آدر
 دمیذت عطرش رو نفس کش لبا.  تلخش به سمتم هجوم آوردنیکمدش رو باز کردم و عطرا

بازش ...  بهش انداختمیبرش داشتم و نگاه!  سامسونتش بودنی مانند بیمی قدیو دفرت
 هی یعالقه !  بودبی بود خدا بد جور عجبیعج!  خواهرشیپر بود از عکسا... کردم

...  منی همشون نوشته بود خواهر دوست داشتنریز!  شدمی حد؟ حسودنیبرادر تا ا
.. دمی کشقی عمینفس!  پدر و مادرمم مرده بودن؟ی نه حتای!  داشتم؟یدر من هم برایعنی

از ته ! اما حمبت خالص...  کنهبمی خالصش رو نصی نفرو داشتم که حمبتاکی خواستیدمل م
 کی نی سنگ بودم اما تو انی عشهیهم.. دمی آروم کشیآه... ی دوست داشنت الکهینه ! دل

 و دفرت رو گذاشتم دمی کشگهی دیآه... خواستیم بتدمل حم..  شدمی احساساتیکمیماه 
لبم رو گاز گرفتم و .. نکنه! زنگ در به صدا در اومد خفه شدم... سر جاش و برگـشـتم

 ! :نشستم کنار مبل و زانوهام رو بغل گرفتم
 
 !در رو باز کن منم-
 

و لبم رو گاز گرفتم و رفتم سمت در گوشم ر!  نبودنی آدریاما صدا..  آشنا بودصدا
 :دمیچسبوندم به در و شن

 
فعال ! کنمی خب درستش ملِیاوه خ! ... کنه؟ی درو باز منی دخرت گفتنی به ای چنیبابا آدر-

 !پسرخاله
 

 قبض روح شدها نیع! لبم رو گاز گرفتم در باز شد!  بود؟نجای آرسام ایعنی! پسرخاله؟
 :بهش نگاه کردم و قهقهش به راه افتاد

 
 .. خونشامی گفت بنینرتس منم آدر! ؟یدی شد دخرت خوب ترسیچ-
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 !سالم-
 
 ! عفو بنما حواسم نبودیدیسالم ل! اوه بله -
 

 : کنار و اومد تو در رو بست و گفترفتم
 
 ! کهیکردیدرو باز من! رونی بستم بلی قندیآخـــ-
 

 : باالدی ابروش پری تاهی...  موندمساکت
 
 ! زبونت رو خورده؟نیآدر-
 

 :سبز رنگ خودشم گرد شد و گفت ی گرد شد و چشماچشمام
 
 ! منظورم موش بوددی ببخشزهیچ-
 
 مبل و ینشست رو!! شعوریب. دمیخندی چشم غره روم رو ازش گرفتم تو دمل داشتم مبا

 :گفت
 
 !خورمی منیزی من چفهیزمحت نکش ضع-
 

 ی ابروی تاکی شده و رهی پا گذاشتم، به صورت خندانش خی و پا روی صندلی رونشستم
 : باال فرستادم، گفتمخودم رو

 
 !ارمی براتون بیزی چخواستمیمن-
 

 برداشنت نی صورمت زوم کرده و کم کم با چی گرد شد، چشممان گرد شدش روچشماش
 : خندهی که داره مدمی چشماش فهمیگوشه 
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 ! نه انگار زبونت سر جاشه؟یجد! ا؟-
 
 !رهی وقت هم از جاش منچیو ه-
 
 !کنه؟ی منتتی که اذنیر آدنمیبب! خوبه! ـنی آفرـنیآفر-
 
 !ماذا فازا؟-
 
 ! حاالینگفت! هیفازم خوشحال! أنـا خوشحال-
 
 ! بکنن؟تممی اذدی هستم باشونیمن خدمتکار ا-
 
 !؟یخوایم! ـادی بزمنش حالش جا بیکی برم شهی می عصبیادی خواستم بگم اگه ززهینه چ-
 
 !نیدوست ندارم به خاطر من کتک خبور... نه ممنون-
 

 : زدینشست کنج لبش، چشمک یلبخند
 
 نی آدری جور ادامه بدنیهم! یستی سر و پا نیمعلومه ب...  خوشم اومدیخوبه زبون دار-

 ... شمادهی پخوامی من مای دنستای وای بگدیبعد با! نیوتی گی الزارهیسرتو م
 
 ! بکنهی غلطنی همچتونهی شما منیپسرخاله -
 

 : گرد شدچشماش
 
  !یدی فوق سگش رو ندیاون روتو حاال ! چه مطمئن! اوه-
 

 : باال انداختم و گفتی اشونه
 
 ! خبنی رو مبل بشایپاشو ب! نمت؟ی فاصله ببنی از ایخب من چطور-
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 : همی رو دادم توامخام

 
 ...راحتم-
 
 !شهی نرتس بابا من حالل حروم سرم م؟یرتسینکنه از من م! اما من ناراحتم-
 

 زدم و به اجبارش یپوزخند! هاتون مشخصهکامال از اون حمموله !  جونه عمتآره
چشماش ...  داشتی بامنک و خوشگلیچهره .  مهربون زدی به روش و لبخندینشستم رو
 ی بود اما نه به اندازه یکلیه...  خودمی موهانی عی قهوه ای خودم و موهایرنگ چشما

 : به غبغب انداختیباد... نیآدر
 
 خودت ی حوصلگی صد بار از بادی بنی آدرخوب شد اومدم واگرنه مطمئن بودم تا شب-

 !یکشیرو م
 
 ! نکردم؟نکاروی اروزیپس چرا د-
 
 !؟یپرسی واال از من مدومنیمن-
 
 !پرسمی از تو مگهیآره د-
 

.  خودمنی آرسام عنی بود ایچه حاضر جواب! کشــهی می از دست من چنی بدخبت آدرپوف
 : و گفتدمیخند!  سوختنیدمل واسه آدر

 
  جوجه؟یندخی میبه چ-
 

 : هم شدی توامخام
 
 !ی دوما جوجه خودتومدهی به شما نشیاوال فضول-
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 ... قشنگهیلی اسمت خیراست... آرامش خامن! دیببخش-
 
 ...ممنون-
 
 ؟ ی نداری برادری مادری پدری تو خواهرنمیبب... ندازهی می نفرهی ادیاسمت من رو -

 !؟ییتنها
 

 :رو بگم تی هم شد دوست نداشتم واقعی توامخام
 
 !فوت شدن... ـریخ-
 
 ... خواستمیمتاسفم من-
 
 ! ندارهرادیا-
 

 : شد و گفتمونیزی تلودنی دمشغول
 
 ؟یچرا شما اومد-
 
 ... مراقبت باشمامی گفت بنیآدر.. گفتم که-
 
 ؟...مگه من بچم!  خب؟ی چیاون وقت برا-
 
 ته؟چند سال... ی از بچه هم بچه ترکنهی مدتی که تهدیدر برابر خطرات-
 
-۲۱... 
 
 ! شونزده سن دادمیمن دو برابر تو و منها.. یخب فسقل-
 
 !؟یریسالته چرا تفره م۲۶خب بگو ! دمیچقدر خند! هه هه هه-
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 آقا مهندس ما رو با زبونت سوراخ نی تو اگه مخ اگمیم! خواستم ذهنت رو مشغول کنم-

 !هیلی خینکن
 
 !نهایشی ساکت مننیاومن همچ! منظورت پسرخالته؟-
 

بعد قبول ... دومنیمن. پسر اعتماد داشتمنی به ایی جوراهی! می نزدی حرفگهی کرد و دیپوف
 که جتربه یدی جدیحسا!  ورق خورده بودمی از زندگدی جدی برگه انیکردن حرف رامت

...  که مغرور و سرسخته و جلبازهی پسردنید!  مردهیاعتماد به ..  شدنیکردم احساس
 فراز میزندگ...  ممکن بودریغ...  راحت ترش کنمای!  بودتخ سیلی ها برام خنیباور ا

 و دمیلبم رو گز...  داشتجانی پا برجا بود اما همیآرامش زندگ...  کرده بوددای پبینش
 :گفتم

 
 ! من رو دنبال خودش کشونده؟ی واسه چرونهی آقا که صبح و شب بنیا!  سوالهی-
 
 ! خواهریی حتمل بنما من رو همدی بعدش باهینطوری دو سه روز انیا-
 
 !م؟یینجای ای تا ک؟یا؟ جد-
 
 ... ترشی بدی هفته و شاکی دیشا... ستیمشخص ن-
 

 : تکون دادم و گفتیسر
 
 ! تو رگ خبمی ما بزناری بیزی چهیدهنم خشک شد -
 

 ی وی تری تصودنی بردم و با دیواسش خوراک...  تکون دادم و رفتم تو آشپزخونهیسر
 !:کردی ناقال نگاه میداشت بره !  شدهنی عاقل اندر سفافمیق

 
 ! باحالهیلی نگاه کن خنیتوام بش! مگه من دل ندارم؟!  شد؟ی چرا اوجنورافتیق-
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 : و بر نگاهش کردمبر
 
 ... باالرمیمن م-
 
 ام؟یمنم ب-
 
 : نگاهش کردم که چشماش گرد شدزیت

 
 ! کردمیخب بابا شوخ-
 
دو روز تنم رنگ آب و کف شامپو .رم محوم داشتم بمی چشم غره رفتم سمت پلها و تصمبا

 کی تونفمی کیاز تو... ختتمیشامل رو برداشتم و پرت کردم رو.  بوددهیبه خودش ند
 کمربند هی و دی بود و نصـف سفینصف صورت. دمی رو برداشته و پوشدمی سفیصورت

وهام  ختت و می گذاشتم رودیبا شلوار کتان سف. د خوشگل بویلی داشت و خیری زجنییطال
کف ...  با آب داغ گرفتمی دوش حــسابهی! کیاوف چه ش.  تو محومدمیرو باز کردمو پر

 کردم و شستم ی دوست داشتم سرتا سر موهام رو کفیلی بود و عطرش رو خادیشامپو ز
 سخت کار،خشک یجا موندی و االن مدمی و لباسام رو پوشرونیبعد دوش با حوله رفتم ب

نصفش رو خشک ! حوله رو برداشتم و افتادم به جون موهام کردم و یپوف! کردن موهام
 به غبغب انداختم و بعد خشک کردنشون موهام رو ی مونده بود بادگشیکردم و نصف د

 به فکر ناهار دی کم کم بارونیشونه کردم و بستم شامل رو با هدبند سرم گذاشتم و رفتم ب
 ! که خوابش بردنی بابا ایا.رفتم نییاز پله ها پا. شدمی دراز و خودم مزبون نیواسه ا

 
 رو خاموش کردم و رفتم سمت آشپزخونه و مشغول ناهار درست کردن ونیزیتلو

 امی کم اشتهالیدل...  امروز مونده بودمی شام خنورده بودم و فقط با صبحونه شبید... شدم
 حال در...  گرسنم بودبیاما االن عج.  و واسم مهم نبود کال عادت داشتمدونستمیرو من

نگاهم رفت سمت درگاه . بود۱۲:۳۰ کی انداختم نزدساعت به یسرخ کردن مرغ بودم نگاه
  :کردی بود من رو نگاه مستادهیدر با لبخند وا

 
  شده؟یزیچ-
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 !شه؟ی حاضر می غذا بدترم شدم کنی ایبدجور گرسنمه حاال با بو! آره-
 
 ... جنابشهیاالن متوم م-
 
 شالت داره از سرت سر یراست... ستمی نریسخت گ نی آدرنیراحت باش بابا من ع-
 ...خورهیم
 

 مردونه رتی جو غهیخوبه آرسام !  شامل رو جا به جا کردمعی رو ازم گرفت و سرروش
 و با دستمال سفره ی صندلینشست رو!  بود؟ی طورنی چطور؟ اون هم انیاما آدر! داره

 که رونی خواستم برم بدمی چزی می رو درست کردم و روزی همه چعی سرکردی میباز
 :گفت

 
 !؟یخوریکجا؟ مگه ناهار من! ا-
 
 ...چرا اما بعد شما-
 
 ... دوست ندارمیی ناهارتو خبور دخرت، تنهانی بشای داره؟ بیوا چه ربط-
 

 : خبش زدنانی اطمی به چشماش انداختم لبخندی دهنم رو قورت دادم و نگاهآب
 
 ...نی بشایب... ارمیسرت ب یی مراقبت باشم نه که بالنجایمن اومدم ا-
 
 ... نداره اما ینه اصال ربط-
 
 ... از من جداستنی آدری هیقض... می اما من و اون فرق دارهینجوری انی آدردومنیم-
 

من هم ..دی خودش غذا کشی و نشستم برادمی رو عقب کشی تکون دادم و آروم صندلیسر
 و من هم لبخند حمو اوردیدر م ی کار رو کردم و با ساالدش مسخره بازنی خودم ایبرا

کاهو رو برداشت و ! دمیخندی بلند ماشی اگه دست خودم بود که با مسخره باززدمیم
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 و رمی خودم رو بگی جلوافشی قدنی در آورد نتونستم با دلیبیواسه خودش به صورت س
 : چشماش گرد شددمیآروم خند

 
 !وفتهیخنند المصب رو لپات چال م-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !؟یکه چخب -
 
 ...وفتادی چال مینجوری رو لپاش ادیخندیاومن م... ی مامامن انداختادیمن رو -
 
 و نیی و سرش رو انداخت پادی چشمام رو فهمی سوال توی نگاهش کردم که معنی جورکی

 : گفتکردی میهمون جور که با غذاش باز
 
 ...ساله که از دستش دادم۲۱-
 

 : رو گاز گرفتملبم
 
 ...دونستمیمن خوامیمعذرت م-
 
 ...ستیمهم ن-
 

 ی غم رو توتونستمیم.  کردی رو فقط باهاش بازشی قاشق از غذاش رو خورد و بقچند
 : گفتنمیصورتش بب

 
 ... خوشمزه بودیلیممنون خ-
 
 !ی خنوردیزیاما شما که چ-
 
 ... شدم ممنونرینه س-
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  ...کنمیخواهش م-
 

 کی و ستی که خبواد بهم بگه بکردمیش من نگاهیکاش اوجنور. فکر کنم ناراحتش کردم! رفت
 آروم یآه.. پس بچه بوده که مادرش رو از دست داده... ساله مادرش رو از دست داده

 رو مجع و جور کردم و در حال زیهمه چ..  شده بودمری خودم هم سگهید... دمیکش
ه  و گذاشتم سرجاشون دست راستم که قبال در رفتم کردزیشستنشون بودم همه رو مت

 و واقعا خسته بودم و خوامب رونیرفتم ب!  همه مدتنی کرد اون بعد ای درد مکمیبود 
 :گفتم... کردی رو نگاه مرونی بود و با اخم بستادهی آرسام کنار پنجره واومدیم
 
 ن؟ی نداری با من کاردیببخش-
 
 ...نه آرامش خامن برو تو اتاقت-
 
 ...زهیچ-
 
  شده؟یزیچ-
 
 افتاده تو تونی انگورلی گوری پسرخاله نی ایستام زنگ بزمن؟ از وقت از دویکی به تومنیم-

 ... بار گذاشت باهاش حرف بزمن کیخبتکه منه بدشانس فقط 
 

 : و گفتدیخند
 
 من چیبشنوه تو که ه!  واقعای دست شما مرس؟ی انگورلی گوری رو گذاشتنیاسم آدر-
 ...هذاری داره که منیلی دلهیالبد ! کشهی رو هم باهات میکی

 
 از دوستام خرب داشته دی که نباهی معننیمگه خدمتکار بودن به ا!  آخه؟یلیخب چه دل-

 باشم؟
 

 : در آورد و گفتبشی جی رو از توشی سکوت کرد و گوشقهی دقچند
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 شرتی رو ازجومن بنی من آدرکنمی می فکر کنه دارم ضدش کارخوامیمن... فقط بهش نگو-

 دوست دارم باشه؟
 
 ...دمیقول م-
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 ه؟ی دوستت چیشماره -
 

 : رو ازش گرفتم رفتم سمت اتاقم و گفتمشی رو بهش گفتم و گوششماره
 
 ...گردومنیزود برش م-
 
 ! کنار مننجای همی باال برستیقرار ن-
 

 یسر! رهی نداشت و خوب بلد بود کجا مچ بگنی از آدری هم دست کمنی رو گاز گرفتم البم
 : زدمی لبخندانای ماری پلها نشستم و با صدایجنا روتکون دادم و همو

 
 د؟ییالو بفرما-
 
 ! خامنیسـالم مار-
 

 : چشمام رو گرد کرد و گفتمغشی جیصدا
 
 !یزنی مغی جینجوریچه خربته دخرت؟ خرب مرگمو که بهت ندادم ا-
 

 : گفتی و ماردی خندزی رزی رآرسام
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 شدی داشت خل مگهی دنی رامت... از ترس دخرت می آرامش؟ مردی خدا خودتیوا-
 ... اون ورانی بفرسته بچها بخواستیم
 
 از من بدخبت یعنی خدمتت ارمی بفی تشرتومنی مجعه هام هم منگهی من دی مارنیبب! نه نه-

 تر هست؟
 
 ! خاک عامل چرا؟یا-
 
پس .  تومن از دستش بدمی دارم و منازی کار واقعا ننی که به ایدونیم. ذارهی منسمیرئ-

 .رمجمبو
 
 ؟ی کردافتی دریزی نداره چدهی که فاینجوری امی افتادیریعجب گ..  بابایا-
 
  خوبه؟دی نوزهی چگمی مگهیتا دلت خبواد اما خب د-
 
 باهات حرف دارم آرامش راجب یکل.. زهی چگمیم... اون هم خوبه سالم داره خدمتت-

 ..دیوح
 
 !گهی دنی اای... ار کای دمل واست تنگ شده و باهات حرف دارم اما یمنم کل-
 
 نمیا... ی خوشحال شد زنگ زدیلیخ... نجاستی ، االن اگمی هم منیباشه پس به رامت-

  اونه؟یشماره 
 
 !ستمی؟ اصال من تهران ن..نه بابا تهران کجا بود-
 
 رو یتا اومدم حرف مار!  بهش بفهمومن و آرسام رو هم دور بزمنی جورهی رو گفتم که نیا

 : رو ازم گرفت و گفتلشیم موبابشنوم آرسام با اخ
 
 ! متومهگهیخب وقت د-
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 ... کنمی الاقل باهاش خداحافظیذاشتیخب م! زدیا داشت حرف م-
 
 ... پاشو برو تو اتاقتیرفتی ماتی تو جزئی داشتیلی خگهید-
 

 که نیهم..  تکون دادم و از پلها باال رفتم و بعد گذشنت از راهرو لبم رو گاز گرفتمیسر
 خودم تکون دادم و ی تاسف برای به نشونه یسر..  اماهی کافستمیتو تهران نبهش گفتم 

 چشمام بسته شدن و الی ختتم و با هزار فکر و خی رودمیآروم دراز کش.. وارد اتاقم شدم
 ....خوامب برد

 
 شب شده بود و شام هم با آرسام گهید..  کردمی و به باغ نگاه مدمی کشقی عمینفس

 نه؟ ایحالش خوبه !  االن کجاست؟یعنی بودم نی نگران آدرییجورا هی.. گذرونده بودم
در اتاقم رو باز کردم و !  آرسام بهرت بودشی پرفتمی کردم و حوصلم سر رفت حداقل میپوف

 : زدم و گفتی آرسام لبخند حمودنی کردم و با دی طیکی یکیپلها رو .. رونیرفتم ب
 
 !یخوابیبه به خامن خوابالو چقدر م-
 
 ... کردمی بودم داشتم به باغ نگاه مدهیبخنوا-
 

 : هم شدی توامخاش
 
 ! تراس که؟ی توینرفت-
 
 ه؟ی همه مراقبت چنی الی بپرسم دلشهیم... از پنجره... نه-
 
 . رو نپرسنی اشهیمن.. نه-
 

 : از در اومد و آرسام گفتیی باال انداختم و صدای اشونه
 
 ... هم اومده باشهنیبَه فکر کنم آدر-
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 رو نی بود و ایچشماش عصب.  زدمی دمل لبخندی تودنشی زل زدم به در و با داقیاشت با
 ی سرخ شده بود و رگ هاتی رنگش از شدت عصبانی خاکسرتیچشما! زدیقشنگ داد م

 :لبم رو گاز گرفتم و آروم گفتم.رونی هاش زده بودن بقـهیشق
 
 ...سالم-
 

 : فقط سر تکون داد و آرسام با اخم گفتآروم
 
 ن؟ی شده آدریچ-
 
 ... براتگمیبعدا م-
 

 هاش رو با انگشت شصت و اشاره قهی شقنی تو دست و پاشون نباشم آدرادی دادم زحیترج
 : و گفتدیمالیم
 
 !عیسر.. اری برام بیی چاهی-
 
 ...چشم-
 

 دبش و تازه دم آماده کردم و صداشون رو پچ پچ مانند ی چاهی سمت آشپزخونه و رفتم
 :دمیشنیم
 
 من خواستی آشغال مکردیمتوم خاطرامت رو داشت زنده م..  بودی چه وضع بدیندویمن-

 ..رو امتحان کنه
 

... ـزی می رو براش بردم و گذاشتم رویی نشد چایتند تند تا عصب.. !  رو خوردحرفش
آرسام لبش رو گاز ... رفتمی که ازشون دور بود و با انگشتام ور می صندلینشستم رو

 :دی کشقی عمینفس...  هم فرستاده بودیگرفت و امخاش رو تو
 
 ! که اومدم و برگشنت ازش حمالههی راهی چند وقت رو هم حتمل کننی ادی بانیآدر-
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 آشغال دست ی که من از اون هرزه ؟ی فکر کردی آرسام تو چدمیمعلومه که ادامه م-
 ! کنه؟ی راحت زندگزارمی و مکشمیم
 

 دستاش گرفت وآرسام آروم زد تو شونش و یسرش رو تو!  چشمام گرد شدنی داد آدراز
 :گفت

 
 چقدر از کاراشون دومنیم... رهی منشی از پی که کاری جورنیا... آروم باش داداشم-

 ادامه دی بای بربشی کارت رو پی بتوننکهی ایبالخره برا! م؟ی کنکاری اما چیخسته شد
 ....میری رو هم باهم مشی بقیدیچهار سال زمحت کش... یبد
 
 ... سرت داد بزمنواستمخیمن-
 
 !ی بــدحی واسم توضستی نازی عادت کردم نگهی دیکیمن -
 

نگاهم رو ...  رو لبام بودی و من هم لبخند حمودی چپ چپ نگاهش کرد و آرسام خندنیآدر
 : و آرسام گفتنیدوخته بودم به کفه زم

 
 !یکردیمته م خمم رو ی بلبل داشتنیتا االن ع! فه؟ی ضعی چته چرا غمربک زدگهیتو د-
 

 : رو گرد کردمچشمام
 
 ...من که تا الـان خواب بودم بعد چطور! نه بابا-
 

 : از جاش پا شد و گفتنیآدر
 
 ! آرسام؟ی شام خوردـرمی دوش بگرمیمن م-
 
 ؟یتو چ!  دهه شبهکی بود؟ ساعت نزدیانتظارت چ-
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  وضعم شام خبورم؟نی با اه؟یانتظارت چ-
 

 : و گفتدی خندآرسام
 
 فک زدم واسش تا نقدری دخرت رو هم خراب کردم انی برم مخ اگهیبرو منم د... اداشبرو د-

 ...حوصلش سر نره
 
 ... حاالیبود-
 
 فعال.. شمی مزامحتم منرمی مگهینه د-
 

همش .  شده بودم منیچه احرتام شناس! اوهوع.  شد و من هم بلند شدم به احرتامشبلند
 : بود آرسام با لبخند گفتنی آدرریتقص

 
 ..خدانگهدار آرامش خامن-
 
 ..خدانگهدارتون-
 

نشستم .. رهی هم بعد بدرقه کردنش رفت سمت باال تا دوش بگنیآدر...  زد و رفتیلبخند
 اومد نی آدری بودم بعد مدتی وی تدنیمشغول د..  نبود خبوام اجنام بدمیکار...  مبلیرو

 بود و آب دهنم رو قورت دادم  تو هم ترشهی دور گردنش بود و امخاش از همی حوله اـنییپا
 :و گفتم

 
 ... تو اتاقمرمی مگهی من د-
 

.. لعنت بهت...  بده اهتونستیحداقل جوامب رو که م.  نزد،با حرص رفتم سمت اتاقمیحرف
 به خودم زل نهی کردم و تو آی پوفومدی خوامب منی صندلیدر اتاق رو بستم و نشستم رو

 ی درخشش رو هرگز تونیا...  کرده بودندای خاص پی سبز رنگم درخششیزدم چشما
تشنم کرده بودم بلند ...  بود که به خودم زل زده بودمی اقهیچند دق...  بودمدهیچشمام ند

 خودش رو به شبی دنیباز هم داشت ع..  خوردنیشدم برم آشپزخونه که چشمم به آدر
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 بودم به دهید تهران نیالیتا حاال تو و.. لبم رو گاز گرفتم...  سپردیدست مشروب م
امخام رو تا حد ..  اتاقمی توتمتشنه بودمن فراموشم شد و برگش...  اماارهیمشروب پناه ب

 فقط قهی ختت و چند دقینشستم لبه ! یاز نگران.. تینه از عصبان.. دمی به تو هم کشیکم
 ... گوشه زل زدمهیبه 

 
 گرد یبا چشما! از شد هوا بی گرفتم خبوامب که در بمیتصم... ساعت گذشتمی حدود ندیشا

 اون حلظه دمل چطور دونهیخدا م! دمی رو تو درگاه دنیسرم رو سمت در چرخوندم و آدر
 :بلند شدم و گفت! ی ارادری اون هم غرفتی و فکرم چند جا مزدیم
 
 ! شده؟یزیچ...چـ-
 

 تلو ی اما از مستزدیحرف من..  به خون نشسته بودشی خاکسرتی هم و چشمای توامخاش
 صرمه ی مردونه راهنی پهی پوشده بود با یسر تا پا نگاهش کردم شلوار ل... خوردیتلو م

لبم رو گاز گرفتم و ... ذاشتی مشی دکمهاش رو باز گذاشته بود و عضلهاش رو به منایا
 :گفتم...  جلوومدی دادم و داشت مرتجواب نداد آب دهنم رو قو

 
 ! جلواین-
 

 نبود خبواد یکس...  از ترسزدمینفس نفس م! دیشنی صدام رو مندیشنیمن!  انگار کر بوداما
حمکم پشتم خورد به .. ومدیاون جلو م... رفتمیمن عقب م.. من رو از دستش جنات بده

..  کردی نبود من رو تو حصار دستاش زندونی راهگهی و با ترس چشمام رو بستم دوارید
 تونستمی گرفت باال منسرم رو!  بغلشی بود تودهی من رو کششدچشمام تا حد آخر گشاد 

 :دمی کشغی رو هضم کنم الل شده بودم دستش رو برد سمت شامل وجیچیه
 
 ... ومل کنستی تو حالت خوب ن؟یکنی مکاریچ-
 

دستام رو ..دی کشرونی حرکت از سرم برداشت و موهام رو از لباسم بکی ی رو توشامل
کش موم رو باز کرد و . کنه تا ومل زدمی مغیفقط ج.  گرفته بود که نتومن جم خبورمیجور

 : گفتمهی با گردیکشی مقی موهام فرو کرد و مدام نفس عمیسرش رو تو
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 !ومل کن! یومل کن عوض-
 

 ی توتونستمی به قدرتش اضافه کرده بود منی کرد؛ مستی رو حمکم تر گرفت و ومل منمن
 :زمزمه وار گفت! کنهی مکاری داره چدیفهمیبغلش جم خبورم مست بود من

 
 ...یدی که تو پوشی رنگ لباسنی همنیع...  بودی عاشق رنگ صورتنایرآد-
 
 ! نداشته باش بزار برمیبا من کار-
 
 ....یخوای میتو از جون من چ-
 
تو رو خدا جان !  ولـم کن؟یخوای می از تو بپرسم تو از جون من چدی رو بانیمن ا-

 !ــــــــــــککمـ!  کنمیخواهش م...  باهام نداشته باشی کارنایخوارت آدر
 

 شدمیاز کاراش متعجب م.!  سرمی برهنش و چونش رو روی نهی سی رو گذاشت روسرم
 ... : فردا اگه بفهمه امشب من رو بغل کردهدونستمیم
 
 ...ندازهی منای آدرادی رفتارات من رو یبعض-
 
 ... کارمی آقا جون ومل کن برم پیمن رو با خواهرت اشتباه گرفت-
 

 دی موهام و سرم رو عقب کشی تر شد و دست چپش رو فرو کرد تو دستاش حمکمفشار
 :دی کرد و غریدندون غرچه ا

 
 از حد دهنت شرتیب! کنمی جوجه هم توجه منی به حرف تودمی خبوام اجنام میمن هر کار-

 خودم زبونت رو ای یریگی اون زبونت رو می خودت جلوای!  گستاخی دخرته یزنیحرف م
 !از ته کوتاه کنم؟

 
 !؟ی به مستی خودت رو زدای یتو مست-
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 ! ندارهیبه تو ربط-
 

 .. :چشماش رو بست و آروم باز کرد!  مخار بودچشماش
 
 .... موهات بلندهنیزبونت ع-
 

 ... :کم کم فشار دستاش رو دور کمرم کمرت شد...  آرومآروم
 
 ...ستمین... ستمی اون آشغال ننیمن ع-
 
 هم شد چشماش رو بست مطمئن بودم سردرد یو دستش سرش رو گرفت و امخاش تکی با

حمکم دستش رو گرفتم ...  تر کرده بودشیداره به خصوص با مست کردنش دردش رو ب
 به یسر!  شدهوشیآروم رفت سمت ختتم و افتاد روش و ب! نذاشتم تعادلش بهم خبوره

 لب ری ز. بودمدهیبد جور ترس.  کردمی لب هق هق مری تاسف تکون دادم و آروم زینشونه 
 :گفتم

 
 ! از دست خودمای.. شمی خل میکی از دست تو ای-
 

 قی عمینفس! وانهی دیپسره ...  کنار ختتم رو انداختم روشی کردم و پتویپوف
موهام رو هم بستم و ..  ختت برداشتم و شامل رو گذاشتم سرمی از گوشه یبالشت...دمیکش
 ... دمی خوابنی زمیرو

 
 نیآدر

 
 هم شد و بهم گره ی پلکام رو باز کردم ابروهام تویآروم آروم ال.. دشی داشت منفجر مسرم

نگاهم به ... من.  به اطرافم انداختمیبلند شدم و نگاه... ومدی منادمی یچیه... خوردن
 و پتو رو از خودم کنار زدم چشمام رو دمی ختت برخورد کرد و آروم گردمن رو مالـنییپا

من تو اتاق ...  چشمام باز شدی فورکردمی مشیشتم هج که تو سرم دای انهبستم اما با صح
 دهی؟ بلند شدم و سردرد امومن رو بر... بوددهی خوابنیچرا رو زم!کردم؟ی مکاریآرامش چ
 ی مشروب خبورم و وقتومدی مشیکم پ....  به ساعت انداختم معدم ضعف داشتیبود نگاه
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 ی چه غلطشبیمعلوم نبود د. هم شدی حد تونیآخرامخام تا ...  وضعم بودنی همخوردمیم
...  صبح بود۵ در رو چرخوندم و در رو باز کردم تازه ساعت ی رهیآروم دستگ!اجنام دادم

 دهی خوابنی زمی آرامش چرخوندم به خاطر من روینگاهم رو رو... خواستم برم اما
 شیامخام رو ب... ـستی دخرت ننی تو سر ایمطمئن بودم عقل! خی پارکت یاون هم رو... بود

 که زود دست و دلـش ستی بهم ثابت شده بود که از اون دخرتا ننی ادمی هم کشیتر تو
 شیب.  حرکت بلندش کردمهی با نی زمیرفتم سمتش و از رو...  اجنام بدهی بافالیبلرزه و خ

.  بلندش خورد به دستمیموها... و سبک بودفی ظرکردمی که فکر میزیتر از اون چ
 بود نی عاشق انایآدر....  مجع شدشرتیامخام ب! رفتیر مموهاش داشت از قدش باالت

 ... اماکردیتازه داشت موهاش رو خوب بلند م....  بلند شهنقدریموهاش ا
 

آرامش رو گذاشتم ! شدی حلظه به حلظه برامده تر مرمتیرگ غ. دمی هم سابی رو رودندونام
 رونیرفتم از اتاقش ب...  من اجنام دادی که اون برایکار.  روشدمی ختت و پتو رو کشیرو

 کم کم سرم داشت بهرت ختمی خودم ری برایی برداشتم و چای بهش نکردم فنجونیو توجه
 به نیا...  نبودی عکسچی هنای خونه جز اتاق آدرنی ایتو... ـدمیکش ـقی عمینفس... شدیم

 و اگرنه جمبور بودم کننی می زندگرازی شی توی و کامراننیاسی که شدینفعم متوم م
 ادی که تهران خبواد بی وقتی برایول!  تهرامنم پنهون کنمیالی خانوادم رو از تو ویعکسا

با اخم چشمام ...  دادمهی رو به سرم تکمیشونی و پزی میآرجنم رو گذاشتم رو... جمبورم
 که مطمئن بودم آرامشِ از جام تکون هم یی پایبا صدا...  نبودادمی شبی از دیچیرو بستم ه

 ... :خنوردم
 
 ...سالم-
 

 که فشی ظری و آروم جوابش رو دادم با صدای خشک و عادیلی و خدمی کشقی عمینفس
 :آروم بود گفت

 
 !کنمیاآلن صبحونتون رو آماده م... نیشی مداری زود بدونستمیمن-
 
حوصله . کرد که حوصلش رو نداشتمی سرم درد میاما من اونقدر...  مشغول کارش شدو
صبحونه رو آروم و شمرده خوردم و بلند شدم و رفتم . اشتم رو ندی احد و ناسچی هی

 ختت و زل زدم به سقف اعصامب ی روـدمیوارد اتاقـم شـدم و دراز کش. سمت اتاق خودم
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 کرد تا متام خاطرامت رو ی آشغال کارنیاسی! شهی از همرداغون ت!  داغونیلیخ. داغون بود
ن رو امتحان کنه که حافظم رو به  مخواستیم! برام زنده کنه فقط به خاطر امتحان 

کم ..  هم مثل مشروبگاریس.  برداشتم و فندک یگاریاز کنار ختتم س..  نهایدست آوردم 
 یلیخ.  خسته بودمخواستمیآرامش م... من حق داشتم...  اماارمی بهش رو بومدی مشیپ

 گارمیاز س یپک...  به هوا رفـتگاری رو روشن کردم و دود سمیی،طالیفندک نقره ا! خسته
 و لبخند ی سال بود که با خنده و خوشانیسال.. زدم و دودش رو به هوا فرستادم

 به...  زدمگارمی به سگهی دیپک... مغرور... سرد...  مرد سنگدلهی!  کرده بودمیخداحافظ
حنس ...  روزنیحنس تر! خوردیحامل ازش بهم م! بارون... بارون..  پنجره نگاه کردمرونیب

 همه گاری زدم و دود سگهی دیپک! اوردی مادمیهمه رو ... قی دقانیحنس تر ساعت و نیتر
 ابروهام رو در شدی تر مکی که حلظه به حلظه نزدلمی موبایجا رو پخش کرده بود با صدا

 تو لمی آرامش و موبادنی در سرم رو به عقب برگردوندم و با دی تقه یدا وبا صدمیهم کش
 : ازش کنم جواب دادمی بزنه و تشکریرم حرف بزانکهیدستش جلو رفتم و بدون ا

 
 الو؟-
 
 ؟ی چطورنیسالم آدر-
 

 !:ـنیاسی حنس ی صدابازم
 
 ؟ی دارکارمیچ... خومب-
 
 ! هم هسـتیکامران... ی دعوتـی مهمونـهیامـشب -
 
 یبه هدفم از زندگ... داشتم به انتقامم! آره! بالخره... بالخره!  باالدی ابروم پری تاهی

 یآرامش خواست بره که حمکم دستش رو گرفتم و با چشما... ! ی کامرانشدمی مکینزد
 از ختت بلند شده و خونسرد کردی به چشمام نگاه مرهی شد و خرهیگشاد به چشمام خ

 :گفتم
 
 کجا؟.. باشه-
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 !ینی رو ببباوشی آقا سیخوایبالخره م... یایشک ندارم م.! کنمیبرات اس ام اس م-
 
 : زدم یپوزخند! زدی حرف میلیخ
 
 .منتظرم فعال-
 
 : نگاهم کردفی ظری متاس رو قطع کردم و آرامش با امخو
 
 !ـن؟ی داریبا من کار-
 
 ...شبید-
 
 !؟ی چشبید-
 
 ! افتـاد؟یچه اتفاق-
 
به خصوص که ...  من ساده بودی براافشی قدی پهن و خوشحالتش باال پری ابروهای تاهی

 !:دیدی رو هم منشیصورتش رنگ آرا
 
 !چطور؟-
 

 :دمیغر
 
 مست شبی که من دی افتاده بفهمی هر اتفاقخوامیم! جواب من رو بده تفره نرو دخرت-

 ! نکنالی خودت فکر و خشیپ! بودم
 

 : رو فشار دادم و چشماش رو از زور درد بست و گفتدستش
 
نزار .  از گچ در اومدشی دو ماه پنی بابا همرهیگیدرد م!  المصبو المروتنیفشار نده ا-

 .ه بره تو گچدوبار
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 چونش رو حمکم گرفتم و نفس گمی دستم کمرشو و با دست دهی رو ول کردم و با دستش

 : گفتخوردی کوتاهش به گوشم میها
 
 وملون کن بابا کبودم رمی گچ بگتومنید چومن رو که من! گهی دیکی رو پرهی منیاز ا! یزک-

 !یکرد
 

 :دمی گوشش غردر
 
 .!یکنی وز وز میلیخ-
 
 . بکستسهی نه کای آخر خدمتکارمت دمیوملون کن بابا من نفهم! یکنی می غلدریلیتوام خ-
 

 ! :دادی می توت فرنگیبو...  و چشمام رو بستمدمی کشقی عمینفس
 
 خب؟.! ستمیمن امشب ن... ـادی امشب آرسام بگمیم-
 

 بهم منتقل کرد با نگاهش ی سبز رنگش آرامش خاصی تکون داد و زل زدم تو چشمایسر
 : همی تودمی رو کشامخام

 
 تو تراس؟... حواست رو خوب مجع کن-
 
 !رمی منزهی چیعنی! رمیم-
 
 !تو باغ؟-
 
 !رمیمن-
 
 ...خوبه-
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 !ـم؟ی زندوننجای من ایتا ک-
 
 !یدی رو اجنام مفتیوظ... یستی نیزندون-
 
تو رو ...  طاقت ندارمگهی خونه نشستم دیمردم بست تو! رمیمی داره دارم میچه ربط-

 !رونی برم بکمیزار خدا ب
 
 ...ادی منییسر من بال.! گمیبه خاطر خودت م-
 
 دخرت مثل نی با اتونستمیچرا چرا؟ من ! کردیچشماش کالفم م..  مظلوم مانند شدافشیق

 من رو آب هیخیاون داشت قالب ... باهاش سرد بودم اما!  دخرتا رفتار کنم؟ی هیبق
 هیقرار من نابود!  نبودنیمن با خودم اقرار ! نه! کردیداشت من رو ذوب م... کردیم

 من رو به خودم فشی ظری کنم صدامی رو وارد زندگیس اون دو نفره نه که کهیزندگ
 :آورد

 
 !شبی دنی شد عنیا! حداقل ومل کن بزار برم-
 

 : کردمزی رو رچشمام
 
 !شب؟ید-
 

 : سبزش گرد شد و گفتیبه من من افتاد و چشما!  کردهول
 
 ! غذام رو گازهزهی صدام زد نه چیکیفکر کنم .. ه آریعنی.. نه خب-
 
 ! شد؟ی چشبید-
 
! ستادمی ای جلو روتون منالی خی بنقدری من اشدی میزی اگه چوفتادی نی بابا اتفاقیچیه-

 !به جون شما
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  :دمیغر
 
 !؟یذاری مهیچرا از من ما-
 
 باورتون نکهی ایگفتم برا! یزی عزواری واسه دار و دیلینه که شما خ! خب جونه خودم-

 !بشه جون شما رو قسم خبورم
 

کور  ... ـاوردیحرصم رو در م!  کنمیچی داشتم و زبونش رو قی بر میچی قهی خواستی مدمل
 کس ارزشش چیه!  کنار بزارهی کسی که غرورش رو براستی نی مردنیآدر.. خونده بود
 وقتش بود که من حاال!  از پشت به من خنجر زدنی لعنتیای دننی ایهمه تو... رو نداشت

 دستش رو دیآرامش که سکوت پر خشمم رو د!  و به فکر انتقام باشمرمیخنجر تو دستم بگ
 : چشمام گرفت و تکون داد یجلو

 
 !؟یخوب! عمو؟-
 

 : هم شهی رو حمکم فشار دادم و باعث شد صورتش توکمرش
 
  !ادیبابا ومل کن خوشم من! ؟ی شدیباز تو وحش-
 
 !خوامی می که من چنهی مهم اادی خوشت بیزی تو از چستیقرار ن-
 
 ! دارهی حق و حقوقهی یهر کس!  به اصطالح حمرتمی آقاهی کمال خودخواهنیو ا-
 

 : دستم فشار دادم ی رو توچونش
 
 !آخ -
 
 ...به من درس اخالق نده جوجه کوچولو-
 
 ! که خبوام حاال بهت درس بدمیتو اخالق ندار-
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 ! بچــهیزنی گنده تر از دهنت حرف میدار-
 

امخاش رو تا ته .کردی ممیداشت عصب!  داد بزمنینجوریانتظار نداشت ا.  دادم خفه شداز
 ! : همی تودیکش

 
 نی امی واست کار کنمیاومد! وملون کن بابا!  تورو سننه؟زمنیآره گنده تر از دهنم حرف م-

ت رو با نکنه خود!  نه؟یفکر کنم توهم زد! ی بارمون کردی خواستیچند وقته هر چ
! ینه جــومن اشتب فکر کرد! ؟ی مهمیلی خیکنی که فکر می اشتب گرفتیوودی هالیگرایباز
 !ی توهمات فانتزیزه

 
..  حق نداشتیکس! کردمی بدمن حس می تک تک سلوالی رو توی و فشار عصبتیعصبان

!  فکر کرده؟ی دخرت با خودش چنیا!  حرف بزنهینجوری جرئت نداشت با من ایکس
 : اتاقم عربدم رفت هوارونیش رو گرفتم و کشوندمش بحمکم دست

 
 .!ی چیعنی سر به سر من گذاشنت دمینشونت م-
 

 پرتش ی رو باز کردم و رفتم سمت انباری رو به خاطر عربدم بست در ورودچشماش
 : بزن و داد زدمی و تا اومد حرفی انباریکردم تو

 
 !کنمیت م چالنجای همکشمتی نه تنها منجای همیحرف بزن! خفه-
 

 دستم ی و رگ هازدنی تند تند متی از شدت عصبانقهامی شقیرگها!  رو حمکم بستمدر
 یلیخ!  موهام فرو کردمی تویدستام رو با کالفگ.!  گستاخیدخرته . برجسته شده بودن
 که همه از یکس!  رادمهرنیآدر! ـنیآدر! طرفـهی با ککردمی مشی حالدیبهش رو داده بودم با

 ... کردم و رفتم سمت اتاقمی غرچه ادندون !کننیخم مترس جلوش سر 
 

 آرامش
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 غی جکردمی میلبم رو گاز گرفتم و سع.  پر موش بودکی تاری انبارنی ایتو!ی عوضی پسره
لبم رو حمکم تر گاز گرفتم و ...  امادمیرتسی بود منکی همه جا تارـنمی بشتونستمینزمن من

 دای جا نور پچیآروم آروم جلو رفتم وه! فیـــــ کثرهی داره از جلوم راه میزیحس کردم چ
 بود اما تا دستم رو روش گذاشتم زیم! زهی پام خورد و فکر کردم که مه بیزیچ.شدیمن

 ومدیاز دستم خون م!  نزمنغی دستم حس کرد و لبم رو گاز گرفتم تا جی رویقیسوزش عم
 : لب گفتمریز..!  بودهزی تیلی خزی چهی زی میحتما رو

 
 ! انداختهی من رو تو چه هچلنیبب! یلعنت بهت عوض.. آخ-
 

. زدی گرفتم وخون از دستم فواره مگمیدستم رو با دست د.کردی وحشتناک درد مدستم
 گهید!!  خوردچی حمکم پام پگهی دزی چهی کرد به ریاومدم برگردم برم کنار در، که پام گ

 و به دمیخودم رو کنار کش. دمیکشیتند تند از درد نفس م.ومدیاشکم از درد داشت در م
آب دهنم رو ... سوختیاز همه بد تر دستم م! کردی درد میلی خممچ پا...  دادمهی تکییجا

 سگش ی نباشه پس اون رونی سگ آدری اون رونی اگه ادمی کشقی عمیقورت دادم و نفس
 یپسره .  زدمیپوزخند. قاتل که هسـت!  بزنه طرفش رو بکشهنکهی جز استی نیزیچ

نشونت !  آرامشیفکر کرده من کم آوردم اون هم ک! کنمی متیحال.  خودخواهیعوض یروان
 درد داشتم که یاما به حد.  جلو چشماتارمیاون غرورتو م.وونهی خل و دی پسره دمیم

 انی منانی آدری هی و سادای در پی از نور الیکم کم روزنه ا. رمی رو گاز بگنی بود زمکینزد
 :دی متعجب شد و غری من کمی افهی قدنیهم بود و با د یامخاش وحشتناک تو... شد

 
 ! با خودت امحق؟ی کردکاریچ-
 
 و بلند شم که رمی کردم و دستم رو خواستم بگی دو قدم خودش رو به من رسوند امخبا

 : داد زدبایخودش چهار زانو نشست کنارم و دستم رو گرفت تو دستش و تقر
 
 اد؟یچرا داره خون م امحق دستت ی دخرته ی کردکاری چگمیم-
 
 ...ی روانیتو! ستیبه تو مربوط ن-
 

 :دی حرفم رو کامل کنم و حمکم گلوم رو گرفت و غرنذاشت
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 .!یدی من رو ندیتو اون رو...  به خشم شهلی تبدتی عصباننینزار ا..  ترم نکنیعصب-
 
 جاش یمطمئن بودم هر ک. کنمشی عصبنی تر از اشیخنواستم ب.!  چرا اما الل شدمدومنیمن

 که دمیفهمی رو منلشیدل.  فرق داشتنیآدر...  اماکردمیبود تا سر حد مرگ دق مرگش م
 انداختم و ـنییسرم رو آروم پا! دومنیمن! ش؟یغرورش؟ خودخواه! چرا برام فرق داره

 : و گفتست نشمیشونی پی رویفیاخم ظر
 
 .میبلند شو بر-
 

 :! خوردی پام از زور درد تکون منشدم؟ی بلند مچطور
 
 ! من بلندت کنم؟ینکنه انتظار دار! گهیبلند شو د-
 
 !امی خودم مرونی شما بفرما برینه خ-
 
 !ی پات رو که نشکوندیدیدستت رو بر!  چه مرگته؟گهید-
 

 شلوارم رو داد باال یچشماش گرد شد و آروم پاچه !  زدمفی خفیغی زد به پام که جحمکم
 : هم شدیو امخاش تو

 
 ؟یکندی جون میداشت-
 
 ! چراغم نبود خبوام رامو نگاه کنمهی!  بود واقعا؟یانتظارت چ-
 

 حرکت من هی شکنجم کنه اما با خوادی زانوم و فکر کردم االنه مری رو انداخت زدستش
 و آروم آروم نشی سیرو بلند و بغل کرد چشمام تا ته گشاد شد و سرم رو گذاشت رو

 کار نی با ای واقعیبه معنا. ه رو داشتم پر کاهی دستاش وزن یانگار من تو! رونی برفتیم
 هام پر شده از عطر هیمتام مشامم و ر..  حس کنمتونستمی تر محتعطر تنش رو را! المل کرد

 بود که من رو بغل کرده نیآدر... نیا!  از عطرش دل بکنمتونستمیمن. تلخ و خوش بوش بود
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 و یداغ.. کردمی م گونه هام حسیاحساس شرم رو تو! ربد؟یبود و به داخل خونه م
... من.  ممکن بودریبهرته بگم غ! بود باورش برام سخت دادنی رو نشون منی لپام ایسرخ
 کنار نکهیا!  اون آرامش نبودمهیمن شب.شدی راحت حس منیا. عوض شده بودمیلیمن خ

 با... آدم بده هم باشه... خالفکار هم باشه...  فرق داشتهیبا بق.دادی مرد باشم آزارم مننیا
 حس چی بود کنارش هنیمهم ا!  اما مهم نبودارهی داره سرم میی چه بالدومنیمن!  فرق دارههیبق
 !دادی بهم دست منیبد
 
 ختت ی من رو آروم گذاشت روی کدمی که نفهمکردمی مری ساالمتی فکر و خی تونقدریا

 لب ری روش و آروم زدیآروم انگشتش رو کش! دستشینشست کنارم مچ پام رو گرفت تو
 :گفتم

 
 ..آخ-
 

 : اومد سمت من و گفتنگاهش
 
 ! خورد؟چیپات پ-
 
 .بله-
 
  .ستی در رفته باشه معلوم ندی دکرت شامیری حال منی با ایول.. دهی ضربه دکمی-
 
 !شهی گرم مبونه خوب مستینه بابا مهم ن-
 

 : سمت در گفترفتی بهم گره خورد و بلند شد همون طور که مامخاش
 
 کنمی مکاری چرسهی به فکرمت منی آماده نباشیشی آماده میپوشیلباس م قهیدر عرض پنج دق-

 !باهات 
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 کردم و لنگان لنگان رفتم سمت یپوف!  کار کنم؟ی چالقم چی پانیخب بابا من با ا!  رفتو
 کمد ی هم شدم و حمکم زدم تویکمدم و مانتوم رو تنم کردم در کمد خورد به پام صورمت تو

 :و گفتم
 
 !خر! ؟ینیبی رو منی گندگنیه ا بیپا! ؟یکور-
 
 بزارم گهی دخواستمی تازه کردم منی چشم غره خودم رو رسوندم به ختت و نشستم نفسبا

هنوز هم ...  شوکش بودمی کرد و هنوز تویکی بار متام تنم رو با تنش کیهمون . بغلم کنه
ن به راهم بلند شدم و در رو باز کردم و لنگان لنگا! گونه هام داغ و سرخنکردمیحس م

 هم نیهمزمان با من آدر! رفتمی برام سخت بود اما مرفتمی مـنیی پاپلهاادامه دادم داشتم از 
 : گفتومدیداشت م

 
 !نمیصرب کن بب-
 

 و ی سرددونستمیمن! کردی میمن رو دچار دوگانگ... حلنش سرد بود اما!  بودمکالفه
 پلها رفتم و ـنییکم کرد تا پاکم!  نگرامن شده؟یی جوراهی نکهی اایغرورش رو باور کنم 

 :گفتم
 
 ...از کمکتومن ممنون.. امی بتومنی مگهید-
 

 ومل کرد و همون طور که عی کنه اما مغروره خر سری باز هم من رو همراهومدی منبدم
 : گفترونی برفتیم
 
 ! منتظرمنیتو ماش-
 

 : لب گفتمری زدم و آروم زی غره اچشم
 
 !؟ی گفتم تو چرا ومل کردیزی چهیمن ! اره دامدی تعارف آمد نگنی ها منیا-
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رفتم سمت در و آروم آروم رفتم سمت ! بودمری با خودم هم در گدمی خندزی رزی و رآروم
 یلیخ...  حرکت کردی حرفچی هی رو باز کردم و نشستم بنیدر ماش. رنگشدی سفنیمـاش

 ...شدی بود و آهنگ پخش میجو ساکت
 

 یتو.  شد زونی و لوچم آولبی و تا حدوددمی کشقی عمینفس!  بودنی غمگیلی خآهنگ
 خوشحال رفتمی مرونی بعد سه روز داشتم از خونه بنکهیخودم مجع شدم و بالخره از ا

 !بودم
 

 غم هی...  چشماش غم بودیتو....  چشماشی آهنگ رو قطع کرد توی وقفه صدی بنیآدر
 .م حس کنمبا عمق احساس...  تا تهه وجودمتونستمی غم رو منیا...ــقیعم

 
 : و با اخم گفتی صندلیمن رو نشوند رو. و به کمکش وارد شدممیدی رسی چطوردمینفهم

 
 !یخوری مرت هم جم منیلی مکی از جات گردمیبر م-
 
 !چشم-
 

 حمو نشست یلبخند. نی سرد و سرسنگزدی سمت پرستار و داشت باهاش حرف مرفت
 شیدرسته خودمم کم پ!  بار لبخند بزنهکی دمی بودم ندششی که پی ماهکی نیمتام ا. کنج لبش

زخم داشتم از روزگار اما ... ی چرا؟ من درد داشتم از زندگنیآدر... ی خبندم ولومدیم
 هی تکواری و اومد نشست کنارم سرش رو به ددمی رو گزملب! اون که خوشبخت بود چرا؟

 ومدیشم مخو!  بکشه باهاش حرف بزمنشی پی حبثهیدوست داشتم ... داد و سکوت کردم
کرم خنده و !  وجودم فعال شده بودی توی کرمکی.  کنمشیسر به سرش بزارم و عصب

 و خشک ی جدشهیمه!  بار هم ازش استفاده نکرده بودمکی عمرم ی که تویزیچ... یشوخ
 روز هیبه ذهنمم !!  پسر؟؟هیبا ...  اماکردمی می شوخکمی هی اوقات با سای بعضدیبودم شا

 چرا نکهی بود و تو فکر انیسرم و نگاهم به کف زم.... کمرنگ زدمیلبخند! کردیخطور من
... اام! ؟ی چیبرا! خوردی که حامل از پسرا بهم میمنه لعنت!  کردم؟دای پی وابستگـنیبه آدر

! وفتمیاون طور هم نبود که از فراقش به غش و ضعف ب!  حتت کنرتلهمی وابستگدونستمیم
 !دوست داشتم کنارش باشم... اما
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 : به خودم اومدمنی آدری که با صداخوردمی فکرام غلت منی هموت
 
 !بـا تـــوام-
 
 خوشرنگ و هی خاکسرتی چشمای گرد سرم رو بلند کردم و چشمام توی چشمابا

 : بودن و دوباره اخم کرده بود یچشماش عصب!خوشحالتش قفل شد
 
 !ن؟یبا من بود-
 
 .خودت برو!  شدپاشو نوبتت! ؟ی کر شدزمنیدو ساعت دارم صدات م-
 

بلند شدم و بدون کمکش رفتم !  کردم حلن تند و سردش زده بود تو برجکمیفی ظراخم
 خوادیبعد حتما م!  اَهی برم دکرت،لعنتخواستمیمن... اصال دوست نداشتم. سمت دفرت دکرت

 هیمشکل پام رو بهش گفتم و مشکلش فقط .  خامن مسن بودهیاما به زور رفتم و ! منت بزاره
همون جور . شدی شلوارم مشخص منری زی کرد ولیچی کردم پام رو باند پیپوف. ه بودضرب

 : کرد گفتی کاغذ بود و امضا می بر رویسیکه در حال خنه نو
 
 .توش مسکنه حتما خبور. سمینوی دارو هم می سرهیدخرتم واست -
 
 ...چشم-
 

 نسخه رو ازش ید کمرنگ رو پاره کرد و داد دستم و با لبخند بهم نگاه کرد با لبخننسخه
 هنوز ی بهرت بودم ولرونی بدمی پریگرفتم و تشکر کردم بالفاصله بلند شدم و با خداحافظ

 ازم ی حترفتی مرونی من بلند شد و آروم آروم به سمت بدنیبا د. رفتمیبه زور راه م
 ییمن هم توقعات باال.  لبم نشستی گوشه یپوزخند!بود که چه مرگت دینپرس

 از غرورم کمی نکهیجز ا.  دکرتارمتی بذاشتمی کاش مننی ماشیم نشستم تورفت!داشتما
...  درد خبوام برم دکرت اماهیمن اونقدر لوس نبودم که زود با .  نشدیزی دار شه چحهیجر

 نگاه رونی توجه بهش به بیب! دمی هم و دندونام رو بهم سابی تودمیامخام رو تا ته کش
 : گفتتی رو نگه داشت و با عصباننی آروم ماشهویم  خودم مجع شده بودی و توکردمیم
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 !کنه؟ی مکاری چنجای اگهی دنیا-
 
 : برداشت و سرش رو چرخوند سمت من و گفتبشی جی رو از توشی پول چرم مشکفیک
 
 دست به سر کنم ویکی نی تا من ای باشدی تو دادی برو داروخونه فقط نزار زری بگنویا-

 ! فقط زود باش برونه،یتورو نب
 

 : گرد شد و گفتمچشمام
 
 !؟یبعدش چ-
 

 : موهاش فرو کرد و گفتی توی کالفه دستدی کشقی عمینفس
 
از جات هم جم ! ستای برو تو اون کوچه وادتیبعد خر.  ور من رو شناختنی اادیداره م-
 !کنمی کردنت مندای واسه پی تالشگهید. ی نباشنمی ببامی به حالت بی وایخوریمن
 
 : اخم گفتمبا
 
 ...باشه پس-
 
! دمییپای همه جارو مینسخه رو دادم و چهار چشم.  شدم و رفتم سمت داروخونهادهیپ

 : گفتی اسمم رو صدا کردن رفتم و داروهام رو گرفتم پرستار جووننکهیبعد ا
 
 ! هزار تومن۳۵ شهی مزمیبفرما عز-
 

 یاگه تو! ز کردم پول رو بافیلبم رو گاز گرفتم ک!  گرونه؟نقدری کردم دو تا دارو ایپوف
 مهم نبود واسم نیهمچ! اوردمی اون همه پول کف مدنیداروخونه نبودم شک نداشتم با د

 برداشتم یی تراول پنجاهی! مگه بهم شک نداشت؟!  همه پول رو داد دسـتم؟نیچرا ا... اما
 گذاشتم دارو رو گرفتم و از داروخونه فشی کی رو هم گرفتم و توشیو دادم دستش بق

 فی کی رو انداختم تونی پول آدرفیک!  سمت کوچهرفتمیبا متام حد توان م! فتم ررونیب
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 و پام رو خم واری دادم به دهی بود تکیکی باریخودم رو به کوچه رسوندم و کوچه . خودم
 باهاش اونقدر راه دی نباکردی درد میلیخ!  رو گذاشتم روشکردی که درد مییکردم و پا

 و دمی کشقی عمینفس. دادمی دستم گرفته بودم و تاب میتو داروهام رو کیپالست! ومدمیم
 دردم داشت خوردمی مسکن مهی آب داشتم و ی برتهیکاش . آرامش خودم رو حفظ کردم

 گذاشتم پنج واری دیسرم رو رو.لبم رو گاز گرفتم چشمام رو بستم.! کردی مدایادامه پ
با ! شدی حس منگهی دوشم د روفمی بند کهینی متام همون طور موندم تا که سنگی قهیدق

 چشمام رو گرد کرد درد پام فراموشم ی پسردنی دوئیترس چشمام رو باز کردم و صدا
 : زدمغی و جدمیشد و دوئ

 
 !کثافطه دزد برش گردون آشغال! فمیک-
 

! دیدوئی بد جور می اون دزد عوضی بدوئم از طرفتونستمی کرد منی پام درد می طرفاز
 اراده یب. مردمی نفس بکشم هم که از زور پا درد داشتم متونستمیم کم آورده بودم نه گهید

 و لبم رو خنتی رنیی از چشمام پامیدی مرواری اراده اشکایب. اشک به چشمام هجوم آورد
 :دی حمکم گردمن رو گرفت و غریکیاز پشت ! گاز گرفتم

 
 ! امحق؟ی اون کوچه مبون دخرته یمگه نگفتم تو-
 

 یا! کنه؟ی فکر می حاال راجبم چمردمیداشتم م! تم تا هق هق نکنم تر گاز گرفشی رو بلبم
 به تعجب لیمن رو حمکم برگردوند صورت پر خشمش ما! خدا آخه از من بدشانس تر؟

 :شد و گفت
 
 ؟یکنی مهیچرا گر! چه مرگته؟-
 

 :داد زد! نی و همختیری اشک از چشمام مفقط
 
 ! شده؟ید بگو چ-
 
 ... من نبودـریبه خدا تقص-
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 !؟یگی می تو نبود درست حرف بزن بفهمم چری تقصیچ-
 
 ... نتونستم دنبالش برمدی رو دزدفمی کهویمنتظر شما بودم ... فمیک-
 

 : کم و صداش هم آرومزیچشماش رو ر!  امخاش کاسته شداز
 
 !؟یکنی مهی گرنیبه خاطر هم-
 
 ! من بودفی شما تو کفیآخه ک... آره-
 

 بود برام خواستم خودم رو عقب بکشم که ی جورکی دستاش نی رو گرفت بصورمت
 :گفت. نذاشت

 
 ! ندارههی که گرنیا!  پول منه؟فیاشکات به خاطر ک-
 
 !شه؟یمگه م-
 
 ! به تو داره؟ی پول من چه ربطفیک! چرا نشه؟-
 
 ... بودی سرم امانتریخب خ! وا-
 
 !؟یدی دوئنجاینکنه تا ا..  نکنهننمی ببمی برایب... ستیمهم ن-
 

زل زد تو چشمام و به امخاش اضافه ...  صورمت برداشت و جواب ندادمی رو از روشدستا
 :کرد و تن صداش باال تر رفت

 
 !؟ی امحقنقدریتو ا!؟یدی کار دست خودت میوفتی میگیمن!  تو سرت؟یتو عقل ندار-
 

 : تو هم شدامخام
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 رو من ید بود که بعد انگ دزی کارو نکردم به خاطر جناب عالنیبه خاطر خودم ا-
 ... از اون ساعت که نیا! ینچسبون

 
 دمی از دستت کشی کافی به اندازه نی برو تو ماشایحاالم بسته ب! کردی فرق مشیاون قض-

 !امروز
 

 زمی نداشت اشک براقتیل!  نشستمنی ماشی حرف رفتم توی انداختم و بنیی رو پاسرم
 سوال هی اما دومنیمن. کردمی م نگاهرونیروم رو سمت پنجره گرفتم و با اخم به ب! بابتش

 به ی روزدیشا!  من رو هم بکشه؟نی آدریممکنه روز!  اجل معلق تو سرم بودنیمسخره ا
!  رو باور کنم؟نی اتونستمیچرا من... اما!  از کجا معلوم؟کنه عمل زنهی که میی حرفانیا

اما ! اشراحت بگم خوش بودم باه!مهی که تنها سرگرمی آدمهی واسه من شده بود نیآدر
 رو باور یچ! شدمی مجیواقعا گ... وفتادمی مهی چه آدمنکهی و اـنی رامتی حرفاادی یوقت

 بود اما ی کامراناروی سپهرمنش و اون د اطالعات به دست آوردم ضیتا االن هر چ! کنم؟
 ...ـنیآدر

 
 ظهر تا خواستم وارد آشپزخونه شم با اخم ۱۲ و ساعت شده بود میدی رسالی به وبالخره

 : گفتینگاهم کرد و به خشک
 
 ایب! یکنی دوباره منو گرفتار میاری سر خودت مگهی دی بالهیالزم نکرده اشتها ندارم االن -

 !ادیبرو تو اتاقت تا آرسام ب
 

 : همی تودمی رو کشامخام
 
 !بهرت-
 
 !صرب کن-
 

 :دمی که سامل بود چرخیی پای پاشنه ی و روستادمیوا
 
 !بله؟-
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 کار رونی برمیم! بعد...  برم محومخوامی رو آماده کن ممیو شلوار مشکبرو تو اتاقم کت -

 ! نه؟ای یدیفهم! مونهی برگردم و آرسام مری شب ددیدارم و شا
 
 ...دمی فهمستمینفهم ن-
 

 :دی هم شد و آروم اومد سمتم غری توامخاش
 
 !؟یبزن حرف ستی با رئی بدم چطورادتی دیبا!  برهادتی نبود حرف زدنت نیقرار بر ا-
 
 ! ممنونرمیگی مینه کالس خصوص-
 

 : دستش و گفتی رو گرفت توگلوم
 
 ! پات رو هم خودم بشکومن نه؟یکی اون ی دوست داریلیخ-
 
 ! وجهچیبه ه! نه-
 
 !گمشو رد کارت!  آدم حرف بزننی زر زر نکن و درست و عنقدریپس ا-
 

 کنه ی الپوشونی جورنی رو ااشی متوم خوبخواستی فقط میلعنت!  پر خشم شده بودصورمت
! شدمی داشتم کالفه مگهید... آخه!  رو جربان کنهشی غرور و تکرب و خودخواهی هیو ال

 واقعا میدی حد مغرور رو منی مرد تا اهی نکهیاز ا! خواسـت؟ی از جون من می مرد چنیا
 رفتم سمت پلها همه رو باال رفتم مسکن ها کار خودشون رو هبا چشم غر! شدمیمتعجب م

وارد اتاقش شدم و اتاقش مملو از عطر تلخ و خنک .  بهرت شده بودیلیرده بودن و پام خک
در کمدش رو باز ! دمی کشقی عمی بستم و نفسهی چند ثانیمردونش بود چشمام رو برا

با رنگ ... ومدی مشرتی بشبه! ی و صرمه ای مشکیهمش کت و شلوارا! کردم و اوف
بهخ ودم ...  بودم و رنگ چشماشیشق خاکسرتمن کال عا...  قشنگ بودیلیچشماش خ

لبم رو گاز !  راست وارد محوم شدکی زدم و کت و شلوارش رو آماده کردم خودش یتشر
 یدی سفراهنیپ...  ختتی فرصت استفاده کردم و نشستم رونیاز ا! ستی ندمیگرفتم و د
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 راهنی پی دستم گرفتم و عطر تلخش روی و اتو شده و صاف بود رو توبود کت نیکه ب
برگردوندمش سر ! کشتی احساس گناه داشت من رو مشدمی موونهیثابت بود داشتم د

من هنوز ..من ! آره من خل شده بودم ! من شک نداشتم عقلم رو از دست دادم... جاش
 قاعده مستثناء نی رو از انی چرا آدرماا... ادیهمون آرامش زبون درازم که از مردا بدش م

 و من با متام وجود مبارزه کردی داشت ذهن من رو تصاحب می لعنتنیآدر! دم؟یدیم
 ختتم سردرد ی رودمیدراز کش.  هم و به اتاق خودم پناه بردمی تودمیامخام رو کش.کردمیم

 ی و سرم رو الردم کیپوف. فکر کنم اونقدر فشار روم بود که زده به اعصامب.  داشتمیبیعج
 .برد که خوامب دی نکشیبالشتها پنهون کردم طول

 
 نیآدر

 
 اما ذهنم متام و کردمی با اخم به خودم نگاه منهی آی و توبستمی رو مدمی سفراهنی پیدکمها

و کم ! نمی رو ببمی کابوس زندگنیبالخره قرار شده بود بزرگرت.  امشب بودیکمال برا
  به عمل کنم هر چند که تا االن متام تالشم عمل به قومل بود و آروملیقومل رو تبد... کم

 غرورش رو حفظ یول! شدی که داشت از درد گذشته منفجر میدل! سخت دل نیکردن ا
 رنگم رو یکراوات مشک.! برق انتـقام.  کرده بودندای برق پمی خاکسرتیچشما... کرده بود

 داره همون قدر هم از درون عذاب جانیبرداشتم مطمئن بودم همون طور که امشب ه
 سال زدهی سنی ای طور که تونیهم! رمرو سنگ نگه دا حتمل کنم و خودم دی اما باکشمیم
 ختت و ینشستم رو.  برداشتم و به گردمن زدمزی میعطر تلخم رو از رو.  کار رو کردمنیا

 نگذشت یزیچ.رمیگیشک نداشتم که امشب مورد امتحان قرار م. ذهنم رو متمرکز کردم
 : به در خورد یکه تقه ا

 
 ! توایب-
 
 :ند شدم و گفت آرسام آروم بلدنی دبا
 
 ! خان مغولنیبه سالم آدر-
 

 : با اخم نگاهش کردمی چپچپ
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 ..سالم-
 
 برو کنار ای بیگی خان مغول رو مزیتو چنگ! گم؟ی نه به خدا دروغ من؟ی آدرگمیدروغ م-

 !من جات هستم
 
 ! کارت دارمنی بشایزبونت رو بزار تو دهنت ب-
 
 ؟ی کردکی و پکی شنقدری شده که ایچ-
 
 : پهن گفتشیابروم رو دادم باال و با ن ی تاهی

 
 !زمی عزیپی و خوشتکی شنقدری اشهی تو همدومنیآ م-
 
 !حالت خوبه؟! ه؟ی واسه چای جنگولک بازنیآرسام ا-
 
  شده؟ی چنمیخب بابا بگو بب-
 

 : هم دادم و نشستم کنارش و گفتمی تر توشی روش، امخام رو بدی ختتم دراز کشی رودیپر
 
 ...نگ زد امروز زنیاسی-
 
 : هم گفتی توی گرد و ابروهای برق از جاش بلند شد و با چشمانیع
 
 !خب؟-
 

 ! : زمخه منهیقی زخم خورده بود اما نه به عمی و کامراننیاسی من از نی هم عآرسام
 
 ! هم هست و من هم دعومتیکامران... هی مهمونهی... امشب-
 

 :دمی هم رو شنی شدن دندوناش رودهی سابیصدا
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 ..می اون آشغال رو به دام بندازمیتونیبالخره م... خوبچه -
 

 : کردمزی رو رچشمام
 
همون طور ... کنمینابودش م... شوی زندگکنمیشمرده و آروم تصاحب م... کم کم... اما-

 ... نابود کردموی من و و زندگیکه اون لعنت
 
 : رو گفتم که آرسام دستش رو پشتم گذاشت و گفتنی با حرص انقدریا

 
 با یکیمن و تو از کوچ.! نی آدرمومنیتا آخر باهات م... همون طور که تا االن کنارت بودم-

 حساب با اون آشغال هی تسوی نره منم کلادتی..  و هرگز تنهات نذاشتممیهم بزرگ شد
 ...ادمهیخواهرم هنوز تو .. دارم

 
 بهرت ایتر بود  کی پسر از برادر به من نزدنیا!  رو بهش دوختم و حمکم بغلم کردنگاهم

 :گفتم... تنها کسم بود! بگم
 
 ...میریگیبا هم انتقام م-
 
 ! آرسام پر حرفهی باهوش و نی آدرهیبا -
 

 .. :دی حمو زدم و خودش خندیلبخند
 
 بار هی ساله زدهیمردم به جونه تو س! ن؟ی آدری دل من رو شاد کنی خبندکمی شهیمن-

 !ی خبنددمیند
 
 !با همه قهرم..  قهرمی زندگنی با ا منیدونیآرسام خودت خوب م-
 
 ...ی داری که تو از زندگیزمخ.. دومنیم-
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 دی همشون برام زندست اما فعال باادی! وفتمی گذشته بادی خوامی آرسام منمیبگذر-
 حاضره؟... نایس!  امشب مترکز کنمی نقشه یخاموشش کنم تا رو

 
 ...یراست! م؟ی اطاعت نکن و مایی شما ار بفرماشهیمگه م!  آمادس قربانیآماده -
 

 : و گفترونی بدی از کمربندش کشی ااسلحه
 
 !یاوردی از تهران با خودت اسلحه ندومنی مخورهیبه دردت م... ـنی آدرری بگنویا-
 
 یدست از پا خطا کنم مساو..  امتحانههی یشک ندارم متام مهمون.. امشب! نه! نه آرسام-

 !مرگ هزاران نفره
 

 : سبزش زل زدی با چشمامی خاکسرتی چشمایتو
 
 !فی در حد مدرسان شروی کی آولیا! بهش دقت نکرده بودم.. یگیراست م-
 

 : هم دادم و دستش رو جلو و آورد و گفتیامخام رو تو! دی نگاهش کردم و خندی چپچپ
 
 ...باهم... پس-
 

 : رو گرفتم و فشردم دستش
 
 ...میریگیانتقام م-
 

 : برام تکون دادی زد و سریلبخند
 
 !ام؟ی من هم باهات بیخوایم! رونهیرانندت هم ب-
 
 ...یومدی دخرتست واگرنه اگه منیمشکل من ا-
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 اومده شی که چند وقت پادتهی نتتی ببخواستی شهاب، مارویاون !  نرفتهادمی تا یراست-
 ...بود تهران

 
  دخرترو هم پنهون کنم بازنی ادی بادومنیآره م-
 
 ...نجـایاالناست که برسه ا!  کهنیاسی بزاره کف دست رهی من؟ی دارکارینه بابا به اون چ-
 
 ... خبلیخ-
 

همراه با ...  و جذب بدمن بوددمی رو پوشمی کت مشکمی تکون داد و جفتمون بلند شدیسر
 اومد و با لبخند نیی نگذشت که آرامش هم پایزی چـنیـیآرسام از اتاق خارج شدم و رفتم پا

 یاصال بهش توجه!  گستاخشهی همنیع...  مندنی با دیول رو به آرسام سالم کرد یحمو
 به آرامش عی باشه سرنیاسی که ممکن بود یی در اومد از اوجنادانکردم و زنگ در به ص

 :گفتم
 
 دنتی نفس کشی صداخوامی منی بود حتی البته اگه همون پسر اون شبعیسه تا قهوه سر-

 ؟یدی بشنوم فهمنجایرو ا
 
 ...بله آقا-
 

 شهاب با اخم دنی در رو چرخوندم و با دی رهی و من هم به سمت در رفتم دستگ رفتعیسر
 : به سر تا پاش انداختم و گفتینگاه

 
 !سالم جناب رادمهر-
 
 !ش؟یفرما... سالم-
 
 داشه ی سالم احوال پرسهی به شهرمون نیگفتم حاال که اومد! گهیاومدم مالقاتتون د-

 ... با هممیباش
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رفت سمت آرسام و آرسام هم با اخم !نیاسی مثل یکی هم نیرد شد ا کنار و آروم وارفتم
.  و مشغول گوش دادن به حرفاش بودممیهر سه تامون نشست! کردیباهاش احوال پرس

آرامش ...  امشب و اتفاقات امشب بودی مهمونشی نبود پششینه حواسم پ...  حواسمیول
موند و آرامش سرش رو باال  اون ثابت ی سمت ما که نگاه شهاب روومدی مریسر به ز

 ابروم رو باال ی تاهیاز وضعشون متعجب شدم و ! گرفت و چشماش تا حد آخر گشاد شد
 بلند شدم رفتم ی و شهاب محله ور شد سمتش فورنیی از دست آرامش افتاد پاینیدادم س

دم اما آرامش همون ینفهم! دمیدی رو به وضوح منیا! ترس بود...  نگاهشیسمت آرامش تو
 ی بود؟ برادهی دخرت گستاخ ترسنی ای چیبرا.  بغلم به دام افتادی کرد تویور که فرار مج
 کرد؟ ی که همش ازم فرار می از منزدم؟ی که مدام سرش داد می به من پناه آورد؟ از منیچ

شک ....  اما آرامشزدمی جاش بود پسش میمطمئن بودم هرک... دومنی هم شد اما منیامخام تو
دستام رو دور ! اون از متاس با من متنفر بود...  کارو کردهنی که ادهی ترسینداشتم به حد

 :کمرش حلقه کردم و شهاب با خشم گفت
 
 ! آشغالکشمتی رو من میولش کن اون عوض-
 

 : هم دادمیامخام رو تو!امروز دوبار اشکش در اومده بود.  هق هق آرامش کالفم کردیصدا
 
 !؟ی شدی وحشیواسه چ! یتو حق دستور ندار-
 
  ازش؟یکنی دفاع مینجوری کرده که اکاری چیدونیاون آشغال م-
 

 : هم داد و گفتی شدم امخاش رو تورهی آرامش خی کردم و با اخم به چشماسکوت
 
 !اره؟ی سر من بخواستی میی آشغال چه بالنی ایدونیآره م-
 

 :دمی با اخم رفت سمت شهاب و غرنگاهم
 
 !؟ی داشتکارشیچ-
 
 ! رفتهادتی یانگار! نیآدر نهیکارم هم-
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!  وقت نتونستم آرومش کنمچی که هیرتیغ...  برامده شدهرمتی دوباره رگ غکردمی محس

 :آروم سرم رو بردم در گوش آرامش و گفتم
 
 ! رو داشت؟تتیقصد اذ-
 
 : آره تکون داد ی چشمام و سرش رو به نشونه ی منناکش زل زد توی چشمابا
 
 ! باشه؟رونی باینتا نگفتم هم ... برو باال-
 
 ...باشه-
 

..  باال شهاب خواست دنبالش بره که حمکم گرفتمشدی فرفره دوئنی رو شل کردم و عدستام
 :دیبا اخم غر! زور مورچه بودیزورش در برابر من اندازه 

 
 بود کی نزدختی فلفل ری من اسپره ی تو چشمای اون لعنتن؟ی آدریکنی مکاری چیفهمیم-

 !کور شم
 

 به متام معنا ی روانهیاون دخرت !  رو لبام نقش ببنده از کارشی لبخند کمرنگ بودکینزد
 ادیاما ! ومدی خصلتش خوشم منی از ازدی میبود و واسه جنات خودش دست به هر کار

نذاشنت از خودش دفاع ...  نتونستنایآدر!  شموونهی باعث شد تا سر حد مرگ دنایآدر
 رو خوابوندم یلی سهیواست وارد عمل شه حمکم  آرسام خو دمیدندونام رو ساب... کنه

  :دمیتو گوش شهاب و غر
 
 ! شدم که سوءاستفاده گرن ها؟یی تاحاال من مدافع کسایاز ک-
 
 : نگاهم کردزیت

 
 ...اما تو خودمت-
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 : دروغ گفتمبه
 
 تو نیمن ع!  جمبور نکردم با من باشهوی کسـچیمن ه!  بودم به خودم مربوطه یمن با هر ک-

 ! کس سوءاستفاده نکردمچیهاز 
 

 : هم شدی توامخاش
 
 !رمیگیاما من انتقامم رو م.... باشه-
 
 !ی کارو بکننی ای اون دخرتم و حق ندارسیمن رئ! یکنی مجایتو ب-
 
 : و داد زدمواری دی تودمی مشت کردمو کوبتی وقفه رفت دستام رو با عصبانیب

 
 !دمی کثافط وارشونو شنیحرفا نیخسته شدم بست ا! آره؟!  آرسام؟ینیبــــیم-
 

 : دادهی تکواری کشد و به دقی عمینفس
 
 ...آشغال! نکشتمشنجای فقط به خاطر تو نزدم همنیآدر-
 

 ! : چرا کالفمدونستمی کردم و منیپوف
 
متام امشب مراقبش باش . تنهاش نزار..  نگران نباشه رفتگهیآرسام برو بهش بگو د-
 .ادی بشی پین امشب و مهموی برای مشکلخوامیمن
 
 !ن؟یاسی شرکت ی بردی رفت اول باادتی سه شد کیباشه باشه برو ساعت نزد-
 
 . فعالرمینه االن م-
 
 .فعال-
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 : شدمنمیسوار ماش. رونی رفتم از در بو
 
 .ی ربع وقت دارکی تا یبدون معطل.  رو که بهت دادمییبرو آدرس جا-
 
 !چشم قربان-
 

 .ستی نیتوش شک! کنمید مهمتون رو نابو. شدمرهی خرونی ببه
 

*** 
 

 آرامش
 

 خودم رو پرت ی چی به کار افتاد؟ براری خمم دنقدری چرا اومدی داشت از جاش در مقلبم
 تنه هی بهم داد که ی که تو آغوشش حس کردم دل و جرئتیآرامش...  بغلش؟ امایکردم تو

اما خام !  بوددی بعی سر سختنیاز آرامشِ به ا... از من.  از خودم دفاع کنمتونستمیم
 دادش هنوز تو گوشم ی خوشحال شدم صدایلی دفاع کرد خزم انکهیآغوشش شدم از ا

 بودم ی ؟ خودش گفت با هر کشهی بوده؟ اما چرا مگه می با کسنی آدریعنی... یول... بود
 ینشستم رو!  شدمجیآه گ...  با اون دخرتهتونستیکه اجبارش نکردم اما اون شب هم م

 تو ی خونی سرخ شده بودن و رگهاهی بر اثر گرمینی به خودم نگاه کردم بنهیختت و تو آ
 دمینفهم!  که کردمیلپام بر اثر خجالت سرخ شده بودن، از کار... یول. شدی مدهیچشمام د

 اوقات ی که به خومن تشنست و من هم گاهیاز کس.  گاهم شههی خواستم تکنیچرا از آدر
 واسم این دکین رو پس نزد و غرورم رو خرد نکرد  که منیهم... اما. شمیازش متنفر م
 به در خورد آب دهنم رو قورت دادم و صدام ی نگذشت که تقه ایزیچ! ارزش داشت

 :دیلرزیم
 
 !ه؟یک-
 
 ! تو؟امی بیدیمنم آرامش خامن اجازه م-
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 رفتاراش خاص و نی قابل باور بود درسته آدرریغ!  بودن؟ی بدی و آرسام واقعا آدمانیآدر
 که متنفر بودم از جنس ی منی اون هم براکنهی که جذاب ترش مناستی اما همهینتخشو

 !:خمالف
 
 !رونی بامی خودم مرینه خ-
 

 : زدی من لبخند مهربوندنی با درونی و آروم رفتم بدمی خندش رو شنیصدا
 
 ! حالت خوبه؟؟یخوب-
 
 ...بله خومب-
 
 ...گفته باشم...  امایش راحت بایتونی مگهی هم رفت دنینگران نباش رفت آدر-
 
 ! کنار پنجره منومنمیادیآره آره تو تراس نرم تو باغ نرم ز-
 
 شه؟ی میو اگر نه سراجنامش چ!  دخرت باهوشـنیآفر-
 
 !شه؟ی میچ-
 
 !شهی میدی که االن دینی همنیع-
 
چشمام گرد شد و !  من جم خبورم از تو خونه؟ذارنی منیزی چنی به خاطر همچیعنی

 :کفت
 
 ..یی تنهارهی که من حوصلم سر منیی پامیم برحاال-
 
 !مگه پسرخالتون رفت؟-
 
 ... احتماال امشب رو مهمونتومنگردهی وقت بر مریشب د... آره رفت-
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! اون هم مـــن...  باشه تا ازش تشکر کنمخواستیدمل م.  شدزونی ذره لب و لوچـم آوکی
 مبل و ی نشستم روـنییفتم و رفتم پالبم رو گاز گر. شدمی واقعا داشتم از رده خارج مگهید

 : به غبغب انداخت و گفتی من بادی به رویآرسام هم نشست رو
 
 !ـم؟ی کنی اسم شهر بازیایحوصلم سر رفت م-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !مگه من بچم؟-
 
 ! بزرگ نداره کهکی کوچگهی دهیباز! مگه من بچم؟-
 

 : دم دستش بود گفتی بهش زدم و کتابی غره اچشم
 
 ... فرشتهاتیغزل!  کتاب شعر !ا-
 
نگه : گهی قشنگن اگه حوصلت سر رفت خبون به خصوص شعره راز نگاه تو که میلیخ-

 از ی بربدی که با قلبم نکردیدادیچه ب.  اندر نگاه تو ندامنی آتش به جامن چه بودی زدیکرد
 که بر ی زمخنی بد. تا همه عامل فغامنی با دل من رساندی که کردیاز آن ظلم. دمل تاب و توامن

 . رو خبومنشیحوصله ندارم بق!  مبامن و و و گری تا دم ددامن نیقلبم نهاد
 

 : گرد و گرد تر شدچشماش
 
 ؟ی تو همه رو حفظ کردیجد-
 
 ...حفظ بودم-
 
 !اته؟یرشتت ادب-
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 . بوداتیرشتم ادب-
 
 !؟یخب دخرت چرا ادامه نداد-
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 
 ...نیوم داشته باشه شما بدونفکر نکنم لز... وللش-
 

 : و گفتمدیخند
 
 ن؟یخندی میبه چ-
 
 شک نکن تا جوابش رو دیپرسی ازت منی آدردمی پرسنوی ازت ایکی من یشانس آورد-
 .شدی ول کنت منگرفتیمن
 
 !نیوتی گی الذاشتی اگه سرم رو می حتدادمی منیمن هم جواب-
 

 ... نزدی حرفگهی و ددیخند
 

*** 
 

 ـنیآدر
 

 شدم و به راننده ادهی پنی از ماشی با اخم خاصمیدی رسیاعت ها بالخره به مهمون سبعد
 ی دستم رو توی خاصژیبا پرست.  رو پارک کنهنی خمصوص ماشگاهی جایسپردم که تو

 با اخم جلوم ی شلوارم فرو انداختم و سرم رو باال گرفتم خواستم وارد شم که کسبیج
 :رو گرفت و گفت

 
 د؟کارت ورو!  آقایه-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٢٧

 : گفتمی خونسردبا
 
 ... باشهیاجیفکر نکنم احت-
 
 !ادی برو کنار بزار باد بیاگه کارت ورود ندار!  خاله هست آقا؟یمگه خونه -
 

 :دمی هم و غری تودمی رو تا حد آخر کشامخام
 
 !؟یزنی حرف می با کی داریفهمیانگار من-
 
 ! برات قائل شمیخبوام احرتام که ی داشته باشی سنخورهی منافتیبه ق ! ی بچه فسقلهیبا -
 

 زل زدم می عصبی همه وجودم رو در بر گرفت و حمکم گلوش رو گرفتم و با چشماخشم
 :دمی چشماش و غریتو
 
 هی یزنی حرف می بفهم با کرونی بی از تو دهنت حرف بفرستنکهیقبل ا! ی عوضنیبب-

 .! به ضررت متوم شدیدیوقت د
 
 !اروی یول کن خفم کرد-
 

 :از کنار صدا زد گهی دیکس
 
 ! رادمهریآقا-
 

همه از ... آره!  چشماش رخنه کردی نکردم و به خودش زل زدم به مرور ترس تویتوجه
 :به من من افتاد!  غول ساخته بودنهی چون از من دنیرتسیمن م

 
 !ـن؟ی رادمهریآقا.. شــما... شـ-
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با اخم بهش نگاه !بود قدم دو برابرش دمی گلوش رو ول کردم و دستم رو به کتم کشحمکم
 : که همون مرد جلو اومد و گفتکردمیم
 
 ! شده؟ی چن؟ی رادمهر خوبیآقا-
 

 : رو به سمتش گرفتمروم
 
 ی تا وقتنی دقت کنشرتی بتشونی تو تربکمیبهرته که !  اوضاع نگهباناتون خرابهیانگار-

 ! تو دهنشونارنیطرفشون رو نشناخنت حرف ن
 
 .نیی شمادونستمیآقا به خدا من-
 

 : شد و رفت کنار شرتی بامخام
 
 ! منی قدماتون رو چشمادییبفرما-
 

 از یکی که ییدخرتا. ها عادت کرده بودمی مهموننجوریبه ا.  زدم و وارد شدمیپوزخند
متنفر بودم ! خواستی تر شده بودن و لباس هاشون همش دو مرت پارچه می نقاشیکی

دستام رو حمکم مشت کردم ! ربنی لذت می کلی و کامراننیاسیاما مطمئن بودم ... ازشون
 ی شومن نشست دخرتی روفی ظریکم کم وارد شدم و دست! و دندونام رو به هم فشار دادم

 به سرتا پاش انداختم اوضاع ی با اخم نگاهستادی کنارم ای آبی و چشمانیی طالیبا موها
 :با ناز لباش رو غنچه کرد... لباسش

 
 !پ؟ی جنتلمن خوشتیدی افتخار رقص مزمیامـــم عز-
 
 :دمی غرشرتی اخم ببا
 
 ! جفت دستات رو خرد کنم؟ای یداری شومن برمی دستت رو از روای-
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 بار هی آرزوم بود یوا! زم؟ی درسته عزی رادمهر باشنی آدردی شما با؟ی عصبنقدریچرا ا-
 ! عسلمنمتی ببکیاز نزد

 
 ! گفتم؟ی چیدیانگار نفهم-
 
 !باشه بابا امخو-
 

چشم ! خوردی خمالفم حامل بهم می جنسایاز سر سبک. رداشت و رفت رو بدستش
 زدمو ی در بغل داشت پوزخندی ثابت موند و دخرتنیاسی یچرخوندم و نگاهم رو نگاه آب

 ی به لب های و بوسه ادی به لباش رسی من لبخنددنیبا د! به سمتش رفتم آروم و شمرده
حامل از !  هم دندونام بشکننی به رو دندونامن بود از زور فشار دادکینزد. دخرت زد

 نیاسی... نایآدر! اوری کلمه رو تو ذهنم به وجود مکی و فقط خوردی بهم میی صحنهانیهمچ
 :به سمتم اومد و گفت

 
  پسر؟ی بزرگ چطورنیبه به سالم به آدر-
 
 !خومب. سالم-
 
 !یی توژشیامشب مهمون و... ادی هم ماوشیمبون کم کم س-
 

 : شراب بهم تعارف کرد و گفتیالسیز؛گی دادم به مهیتک تکون دادم و یسر
 
 . خودتیبزن به سالمت-
 

 : بودمی ماری متام و کمال هوشدی من بااما
 
 .تومنی منستینه حامل خوب ن-
 

 لب هام نقش بست و ی کمرنگ رویپوزخند!  خونده بود که بتونه من رو خام کنهکور
 :گفت
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 !شهی منتیچینه بابا خبورش ه-
 

 : هم دادمیرو تو امخام
 
 !دکرت غدغن کرده برام! شه؟ی منتی حالنیاسی ستی حامل خوش نگمیم-
 

 ! :گفتمی به خاطر انتقامم دروغ مدیبا! دیبا!  شده بود دروغ و دروغمی تا سر زندگسر
 
 !.ی جوشی نقطه ی روشهیهر چند تو هم... اریباشه بابا جوش ن-
 

 ی نگاه مگرانی دیبه رقص ها... رم بود و منکنا..  قاتل خواهرمدمی رو بهم سابدندونام
 داد که لنز صی شد تشخی بسز روشن داشت می به سمتم اومد چشمایکردم دخرت

 نی نگاه انینگاه آرامش معصوم بود نه ع... اما!  آرامش انداختادی اراده من رو یگذاشته، ب
که سراسر لباش  یبا لبخند!  همش به فکر ظاهر و ثروتندکه باشه یدخرت پر از سر سبک

 : هم گذاشته بود گفتیرو رو
 
 !؟یدی افتخار رقص مزمیعز-
 

 : گرفتیشی پنیاسی ی خمالفت کنم ولخواستم
 
 !رهی حوصلتم سر منادی بی برو تا کامراننیالبته آدر-
 

 :دمیغر
 
 ! اصال اعصاب ندارمنیاسی! ؟یریگی ممی من تصمی تاحاال تو برایاز ک-
 
 !ر اولت باشه ؟ که بای اعصـاب داشتیتو ک-
 

 : سمتم و گفتدی با ناز خزدخرته
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 !کنهی جذابش مشی بداخالقنیهم-
 

 :دمی هم فرستادم و غری به چشماش انداختم و تا آخر امخام رو توی پر از سردینگاه
 
 !ارم؟ی دخلتو بنجای خودم همای یشیگم م.. نطورهیحاال که ا-
 
 خوشگلت بشم که دل ی اون چشمای نکن فداتیاذ... گهی دمی برایب!  چه جورشه؟نیا-

 !کنهی و رو مریدخرتا رو ز
 
 : با اخم گفتنیاسی

 
 !ارهی خامن منهی آدم حرف رو حرف نیبرو آدر-
 
 .ی خواد به من نظر بدیتو من-
 
 نی اما تو ای عضوموننیهمه جوره مورد اعتماد و باهوش تر! نهی همتیتنها بد! نیاه آدر-

 ...مورد
 
 !ادیبــدم م! ؟یفهمی مادیچون بدم م-
 

 : دادم چشماش گرد شداز
 
 !؟یشی میباشه بابا چرا عصب-
 

دستام رو مشت کردم !  شد و من همچنان منتظر بودممی فورا جدی که وضع رو بد ددخرته
 سفت و سختم نشست ی بازوی رونیاسیچشمام رو به کف سالن دوخته بودم تا که دست 

 :و گفت
 
 ! اومداوشمیبالخره آقا س-
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 ی کمدی مرد به ظاهر شاهی هم شد و سرم رو کامل باال گرفتم و چشم تو چشم ی توامخام

 نشست کنج لبم یپوزخند!  نابود کردموی که زندگیکس! مسن اما شاد و سر زنده شدم
 و ی کجکیلبخند! شدمرهی رنگش خی قهوه ایوآروم دو سه قدم به جلو رفتم و به چشما

 :دندون منا زد
 
 نی کمک کننده و باهوش ترنی که بزرگرتیکس! نمیبی رادمهر رو می که آقاهیچه افتخار-

 !عضومونه
 

 : گفتی رو آروم کرد و با حلن خاصصداش
 
 که هیی اوناری افتاده باشم اما همش تقصری اوقات گی بعضدیشا! رهی درز نقشهات منی مو ال-

 !؟یفهمی میتو حمشر.. پسر! رنیگی منینقشهات رو جد
 
 !ی کـــامرانی آقاتتونینهایب فاتیممنون از تعر-
 

رگ گردمن متورم ! زدی میدی مشت کرده بودم که بند بند انگشتام به سفی رو جوردستام
 .! : که نزمن بکشمشکردمیشده بود بد جور خودم رو کنرتل م

 
 .ی صدام کناوشی سیتونیم. راحت باش پسر-
 
 ی صداتون مینجوری راحتم که ادیپس مطمئن باش. زمنیمن هر جور که راحتم حرف م-

 !کنم
 

 رو بغل کرد نفسام تند تند شده اما من جمــــبور بودم من ی زد و دخرتی کجکیلبخند
 ! بودمی خونسرد مدی باکردمی تالش مدی بایلعنت

 
 : دراز کرد و گفتدست

 
 . باهات صحبت کنمخوامی پسر منیبش-
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 پا یپا رو. وند پاش نشیخودش هم نشست و دخرت رو رو.  تکون دادم و نشستمیسر

 :انداختم و گفت
 
 رو به خودت جذب گرانی راحت دیتونی و می داری خاصی جذبه گفتی راست منیاسی-

 !گمی مکیبهت ترب.  به توئهنجای ای دخرتایچشم همه . یکن
 
 ینجوریا. ی کامرانی آقاپسندمی مشرتیحبث کار رو ب.  برامستی نندیچندان هم خوشا-

 !ست؟یبهرت ن
 
 یتونی می رو خواستنای خواستم بگم هر کدوم از ایول. نطورهی درسته هم.البته پسر-

 ...ـنی خوشگلیعروسکا! یبرب
 
 ! سر اصل مطلبمیبر. نه-
 
 !یری پنجاه ساله رو بگـرمردی منه پی جایتونیتـو م! خوبه-
 

 : زدم و ادامه دادیپوزخند
 
 !؟ی حافظت رو از دست دادیچه جور-
 
 !شی سال پزدهیه س بشهیمربوط م. ـستی نادمی-
 
 !ادته؟ی از گذشتت یزی چ-
 

 : حس شده بودن اما خونسرد گفتمی از زور مشت کردن بدستام
 
 . با کمک عمومهدومنی ممی هرچستی نادمی یچیه-
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 ومدی تو گروه خوشم منارهی تو رو بنکهیراستش از ا.  از ماهاستیکیعموت هم ! خوبه-
 چقدر امحق بودم اگه قبولت فهممیا اآلن که مواقع...  کالمون بره تو هم امادمیرتسیم

 .کردمیمن
 

 . : زدمیپوزخند
 
 ! چطوره؟دیقرارداد جد. خب-
 
 !ی کنشنهادی بهم پینی زمی راهای سرهی دیبا.  دارمازی به نقشهات بد جور نیول! یعال-
 
 ! به اون مدارک دارمازی نداره فقط نیمورد... باشه-
 
 !ونـارتشی که برات بگمی منیاسیبه -
 

 ییچه فضا. دمی کشتی از سر عصبانینفس.  مانع حرفامون شدی تکون دادم و دخرتیسر
. یدنی خمصوص سرو غذا و انواع نوشی قسمتدمی کشینگاهم رو سر تا سر مهمون! هم بود

 ی مدادی و تو نگاهاشون هوس بدنیرقصی که باهم مییوسط پر بود از دخرتها و مردها
 یچراغ ها. شناختمی جور نگاه ها رو منیودم و خوب ا مرد بکی بود من یهر چ! کرد

درومن پر . کردی مشرتی رو براشون بدنی و هوس رقصشدی رقص زده مستیخمتلف وسط پ
 ... جز صرب نداشتمیشده از خشم بود اما چاره ا

 
 آرامش

 
 به آرسام انداختم مثال اومده من حوصلم سر نره ی سـر رفته بود نگاهی بدجورحوصلم

 ی وی کردم و چشم به تیپوف. ادی می کستی هم که معلوم ننی آدرنیا!.دی خواب خرسنیع
بلم رو گاز گرفتم و !  دوازه شبهکیساعت نزد! ومده؟ی ننی چرا آدرزدیدمل شور م. دوختم

 زدم و یلبخند!  بچها خواب بودنی آرسام که عی رفت روهم رو خاموش کردم نگای ویت
و رو انداختم روش و چشمام رو دوختم به در ، در انتظار  پتو برگشتم پتکیرفتم باال و با 

 فرق داشت دمی که دیی با متوم پسرانیاسرتس داشتم آدر. ـادی بـنی که در باز شه و آدرنیا
 چشماش ی بود که در کنارشو توی اون آرامشهم چرا برام با همه فرق داره مدمیفهمیو من
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 گاهم نبود تنها بودم و هی تکچکسی عمرم هیتو!  گاهم شدههی تکنکهیحس ا.  کرده بودمدایپ
 گاه داشته هی تکهی نکهیحس ا... نیاما امروز آدر!  کارام رو برعهده داشتمتیخودم مسئول

 بابت ناراحت نی آورده بود و از ان برام به ارمغانی جترمب رو آدرنیاول!  رو بهم دادیباش
و حمکم تو بغلش نگه داشت و ازم  کارام من ری پس زدن من و تالفی که به جانیهم. نبودم

 یایچرا من. کردمی نگاه مرونیموندم کنار پنجره و به ب!  برام ارزش داشتییایدفاع کرد دن
 ی برم و کمتاقم برگشتم و قصد کردم که به ادینا ام!  بس شور زددی دمل ترکیلعنت

 یرفتم که صدا اول رو باال یپله .  اومدمی مرونی بالی همه فکر و خنی از ادیشا.خبوامب
 گهی دنیا.  سر جام خشک شدمنی آدردنیبا د.ستمیباز شدن در خونه باعث شد سر جام با

 لرزون رفتم سمتش از یچشمام تا حد آخر گرد شد و آروم و با پاها! چه نوعش بود؟
 : و با اخم چشماش رو بست آروم گفتمواری داد به دهیتک! دیباریدستش شرشر خون م

 
 ؟...آقا-
 

 : چشماش رو باز کرد و گفتهبالفاصل
 
 !؟یداریتو چرا ب-
 
 !خوامب نربد اما شما حالتون خوبه؟-
 
 !خومب تو برو خبواب-
 
 ! کهنیدی دستتونو برارمی باال من برم باند و چسب بدیبر! نیستیاما ن-
 

 رفت ه،ی به چی چدمی فهمی نگاهم کرد من هم که دست و پام رو گم کرده بودم و منفقط
 :گفتسمت باال و 

 
 !تو اتاقمم-
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 بال رو سر دستش آورده بود؟ بدون مکث رفتم نی ایحاال ک! زدی نبود دمل شور می الکپس
 ی داشتم برداشتم و رفتم باال تقه ااجی رو که احتییزای و چـهی اولی کمک هایسمت جعبه 

 :به در اتاقش زدم
 
 . توایب-
 

 ختت و کراواتش رو یته بود رو طرف و خودش نشسکی تو و کُتِش رو پرت کرده بود رفتم
 : کرد دستش رو شسته بود، آروم نشستم کنار ختت و گفتیشل م

 
 !ینیاجازه نداده بودم بش-
 

 : هم دادمی رو توامخام
 
 . به اجازتون نبوداجی بارو احتنیا-
 
 !ی من داری به اجازه ازی نشهیاما تو هم-
 

 یباند رو گذاشتم رو. خورمیو م ری کی من امحق رو بگو غصه دم،ی هم کشی رو توامخام
 :ختت و بلند شدم و گفتم

 
 !پس شبتون خوش-
 

 که حمکم من رو برگردوند و در رو رونی سمت در و در رو باز کردم خواستم برم برفتم
 چشماش خون یگلوم رو حمکم با دست ساملش فشار داد تو! بست و من رو چسبوند به در

 ! :شهی تر از همیبود و عصب
 
 رو هم یکی کشنت تو ی زهی خراب هست که انگیحامل به قدر! وفتیه با من در ن بچنیبب-

 . برو رد کارتایپس ب! داشته باشم
 

 : گفتمومدی رو بهم فشار داد باز هم از دستش خون مدندوناش
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 ..ادی دستتون بازم داره خون منینی بشدیبر-
 

 اما زدی گنجشک منیم ع لرزش دستم دستش رو گرفتم قلبی ختت و من هم با کلی رونشست
 ری داشتم زکردم،ی حس می نگاهش رو به خوبینیسنگ!  دستش بودهیچیحواسم به باند پ

 ! زدمی اما خودم رو به خونسردشدمینگاهش آب م
 

 : بسته و اخم گفتی گره رو به باندش زدم و با چشماـنیآخر
 
 !اری رو در براهنمیپ-
 

 : گرد شد و گفتمچشمام
 
 !ما؟ شیراحت! نه بابا-
 

 :دی رو باز کرد و غرچشماش
 
 ! که گفتم اجنام بدهویکار-
 
 !ـــدمی کار رو اجنام مننیمن ا-
 

 با دستاش برام ساخت که نتومن از جام ی داد رو ختت و حصارچمی دستم رو گرفت و پحمکم
 : مرت تکون خبورمیلی مکی

 
 !یایاز پس خودت برب یتونی دستت رو که باند نگرفتم خودت میکیاون ! ومل کن بزار برم-
 
 !ی گرفته باشادی حرف زدن رو کردمیفکر م-
 
 ! گرفتمادی یاز بچگ! اووو-
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 ! :شدمی رو حمکم فشار داد و داشتم خفه مگلوم
 
 طور حرف نی که ای داشتیموندم چه خانواده ا!  خودم ادبت کنم؟ی دوست داریلیخ-

 ! دادن ادیزدن رو بهت 
 

. دخلورم کرده بود...  راحت تر بگمای کرده بود میب عصیلی هم خی تودمی رو کشامخام
با .  داشت که حاالی احرتامی زد؟ مگه خودش حتمل بی حرفنی همچیچرا؟ به چه حق

 : آشکار که هم از صورت و هم از حلنم مشخص بود گفتمیتیعصبان
 
 ! حرف نزنینجوری وقت راجبم اچیه...  وقـتچی هگهید! خفه شو-
 
 !شمی می چرا عصبستمی که رئیپس بفهم من! ؟یاحت شد نار؟ی شدیعصب! چرا؟-
 
 !ی من حرف بزنتی راجب تربیتو حق ندار.. تو-
 
 !زمنی که خواستم بهت میهر حرف! کنمی که خبوام باهات می هر کارستمیرئ-
 
 !!حاالم ومل کن برم! ؟ی شدی بده راضادیمن خانواده نداشتم که بهم ادب ! آره-
 

 : هـم شدی تر توشی بامخاش
 
 !؟ی نداشتی خانواده ای چیعنی! ؟ینداشت-
 

داشت غرورم رو جلو ! دادی شکنجم می واقعی داشت به معنادی از زور بغض لرزچومن
 ! : که من هرگز حتملش رو نداشتم و ندارمیزی چکردیچشمام خرد م

 
 ! بود؟یمنظورت چ! باتوام-
 
 ! من به خودم مربوطه و بسهی شخصهیزندگ-
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 :دیم ساب هی رو رودندوناش
 
 چیتو ه!  امحق؟ی دخرته یکنی می بازری با دم شی داریفهمی چرا منید لعنت! جوامب رو بده -
 !کنم؟ی کار می دارم چفهممی منزهی من اعصامب بهم بریدونیم
 

 دنی بار با دنی کرد اما ای مدادی چشماش بی تویغرور و سرد!  خودخواه نکبتمغرور
 : منناکم آروم تر گفتیچشما

 
 ؟.. بودی حرف چنیورت از امنظ-
 
 .! نداشتم بزار برمیمنظور-
 

 : ابروش رو داد باالی تاهی لبش نشست و ی گوشه یپوزخند
 
 ! جواب سوامل رو بدهای...  خواهش کن که ولت کنمای-
 

 : گرد شدچشمام
 
 ! پنبه دانهندیمن و خواهش از تو، شرت در خواب ب! من! نه بابا-
 

 من رو از درون داغ خوردی داغش به صورمت می داد هرم نفسا چومن رو گرفت و فشارحمکم
 : بند انگشت بود گفتمهی ی صورتش با صورمت همش اندازه یفاصله .  کردیم
 
 .یدی آزارم میدار. بزار برم-
 
 !ده؟ی آزارت منقدری مرد اهی بودن به کینزد-
 
 .ومل کن بزار برم! ی که فکرش رو بکنیزی تر از اون چشیب-
 
 .یوامل رو ندادجواب س-
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 !رسه؟یتو چرا همش زورت به من م-
 

 : لبش نشستی گوشه یپوزخند
 
 !جوب سوامل؟.! رسهیمن زورم به همه م... اشتباه نکن-
 
 ای دنخوامیبه جون خودم م!  ندارم،ندارم، ندارم نیهم! آقا من خانواده ندارم متوم شد؟-

 .نباشه ندارم
 
 !؟ی بدومن چرا ندارامخویاما م. دومنیاون رو که خودم هم م-
 
 !شه؟ی میاگه نگم چ-
 
.  کنمدای پتومنی حرفا منیمن جواب سوامل رو راحت تر از ا.  داره یخب عواقب خاص-

 خوامی به پرسش از خودت نباشه اما مازی هست که نادینفوذ من اونقدر به همه جا ز
 !یخودت بهم بگ

 
 خواستیدمل م!  نفرت بود؟نقدری چشما ای رنگش چرا توی خاکسرتی زدم تو چشمازل

 رو ازش بپرسم که مطمئنم جواب یزی چتونستمینه من! اما غرورم؟... ازش بپرسم اما
 ... :ی ولشکنهی و فقط غرورم رو مدهیمن
 
 .ی اگه من جواب بدم شما هم به سوال من جواب بدنکهیبه شرط ا-
 

 : پررنگ تر شدپوزخندش
 
بچه تر ! ؟ی واسه مـن شرط بزاریخواید تو م من شرط بزاره بعی براتونهی منی احدچیه-

 .یی حرفانیاز ا
 
 !پَ بزار برم-
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 !جوامب رو نگرفتم-
 
 !گفتم شرط داره-
 
 !سوالت؟-
 
 .. : رو بپرسم امانی کنم که ازش ای دمل رو راضتونستمیمن
 
 ! نفرت نشسته؟نقدریتو چشمات ا.. چرا-
 

 : سوامل چشماش گرد شد و گفتاز
 
 !ره؟ دایبه تو چه ربط-
 
 ! به تو داره؟ی منم چه ربطهیپس زندگ-
 
 !ستمی چون من رئ،یدی و تو هم جواب مپرسمی که خبوام میمن هر سوال-
 
 ! خدمتکارم و بسهی فقط دم،چونی کس جواب منچیمن هم به ه-
 

 : چومن رو فشردحمکم
 
 ...ی دخرته ی گستاخیلیخ-
 
 !؟ی تو دور وحشیباز شما رفت-
 
! اد؟ی بادتی دستت رو بشکنم تا دوباره یخوایم!  نه؟یفراموش کردانگار امروز صبح رو -

 .شهی پودر منگی فشار انگشت من بکهیاستخوونات با 
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 ...بزار برم-
 

 هی. شهی ول کن منرهی تا جواب سوالش رو نگگفتی خدا آرسام راست می نگاهم کرد، افقط
 .:مغرور خودخواه به متام معنا

 
 !مطمئن؟!  برم؟یکنیجواب بدم ومل م-
 
 .ربمی مشیکار خودم رو پ. دمی مننانی کس اطمچیمن به ه-
 
آره آقا من خانواده ندارم ! مگه خونواده نداشنت تعجب داره؟.  خدا ومل کن بزار برمیا-

 ...آخه
 

اما ...  کنهی دلسوزهی خبواد مثل بقنمیاگه ا.ذاشتی منی غرور لعنتنیا.  رو خوردمحرفم
 :عمرا! ا؟ جور حرفنی و از انینه آدر

 
 !یکنی ممی عصبی دارگهید! ؟یچرا حرفت رو خورد-
 

 :دی وحشتناک غری به خنده شد با امخالیلبام ما!  حرفش خندم گرفتاز
 
 !؟یخندی میبه چ-
 

 : با خنده گفتمدم،ی رو نفهملشی تر شد و از امخاش کاسته شد و دلشی بخندم
 
 .بزار برم! ؟ی راحت شدـمیپرورشگاه-
 

 . :شمام زل زد تو چفقط
 
 .دونستمی رو هم منیا-
 

 : گرد شدچشمام
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 !؟ی کردچمی سوال پنقدری و ایدونید م! ماذا فازا؟-
 
 ... نهای یخواستم ببنم اهل دروغ-
 

 :گفت!  زل زدم بهشفقط
 
 !آرسام رفت؟. حاالم برو-
 
 . رو مبل خوابش بردرینه خ-
 

 رو ی اراده لبخندیشت و ب بر لب داییبایتو عکس لبخند ز. نای رفت سمت عکس آدرنگاهم
 ! :امی باعث شد به خودم بنی آدریلبام موندگار شد امخا

 
 ! تو اون عکس بود؟ی خنده دارزیچ-
 
 .لبخند زدم. دمیمن خنند-
 
 !؟ی چیبرا-
 
 . از اون عکسرمیگی مثبت می چرا انرژدومنیخودمم من. خب-
 
 : ابروهاش بودی رو و هنوز اخمزی دستش صورمت رو حمکم گرفت و چشماش رو رکی با
 
 !؟یری مثبت بگی از خواهر من انرژدیتو چرا با-
 
 .نی جواب سوالتونو که گرفتگهید!  من برم؟نیدیرخصت م. دومنیواال خودمم من-
 

وارد اتاقم شدم و .  رفنت من رو صادر کردی دستاش رو آزاد کرد و بالخره اجازه حصار
 بغلش شدمیانس آوردم آخراش داشتم خر م شیلیهمه تنم داغ بود خـ! اوف.  رو ختتدمیپر
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 کردم و به یخنده ا!  گفتم؟ بفلش کنم؟ خنده دار بودیمن اآلن چ.  کردمستی ایکم. کنم
لبم رو گاز گرفتم و خودم رو بغل کردم و سرم رو !  اون هم مند،حمال بو. خودم تشر زدم

 چشمم  جلوشی خـاکسرتیچشمام رو بستم و همش نقش چشما.  بالشت گذاشتمیرو
 ! قابل درک بودری غـشیمعن...  کهدمی تو چشماش دی انهی طور نفرت و کنیبود،هم

 
*** 

 
 یی جوراهی شبی کردم بعد اون اتفاق دی بود و کت و شلوارش رو جا به جا مـنیی پـاسرم

 ی مردونه راهنیپ! رهی غرورم رو تو دستاش بگخواستمی که منای دمیکشیازش خجالت م
 شکمش باز گذاشته بود و عضلهاش تو کی بود و دکمهاش رو تا نزدـدهی پوشی رنگیخاکسرت

!  بکنهی اگهی فکر دهی مونده بود راجبم نمیهم. کردمی مپرت بود اما من حواسم رو دید
 ای نگراننینگرانش شده بودم علت ا. فرستادی تو دستش بود و دودش رو به هوا میگاریس

 رو از گاری نه چندان بد رفتم سمتشو سدی شا خوب ولی دلکیبا . دونستمیرو خودم هم من
 :دبا اخم نگاهم کر. رونی و پرت کردم بدمیدستش کش

 
 باهات مدارا یلیخ! ؟ی تو کارامم سرک بکشیخوای به بعد منینکنه از ا! زده به سرت؟-
 !؟یشی پررو مکنمیم
 

 : باال انداختمی اشونه
 
 !به بانو قول داده بودم مراقبتون باشم-
 

 :حمکم گرفت رو چومن
 
هفت سال ازت بزرگرتم .  ازت مراقبت کنه بچهیخوای و میکیتو خودت ! مگه من بچم؟-

 جوجه
 
 : ابروم رو دادم باال گفتمی تاهی

 
 !؟ی خودت هستی برایپس شما اآلن خروس-
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 :دی رو کنار گوشم آورد و غرسرش

 
 !؟یعنتــ آره لاد؟ی خوشت مارمی سرت بییبال! اد؟ی شم خوشت می عصبنکهیاز ا-
 
واگرنه به من .  به خاطر خودتون گفتم، اومن به بانو قول داده بودمی وجه ولچینه به ه-
 . ندارهی ربطچیه
 

 : چشمام و گفتی زد توزل
 
 . تهرانمی فردا بر گرددیشا-
 

 : لبخندم رو پنهون کنمنتونستم
 
 . موندمیی مردم بس تو خونه تنهای خدا مرسیا! ؟ی جدیوا-
 
 ته؟حوصلت سر رف-
 

 : مظلوم شدافمی حمو شد و قلبخندم
 
 .میگردی با جنازم برممی تر مبونشی روز بکی پوسمی دارم مگهیآره د-
 
 ...کنمی دفنت منجای همگردمی با جنازت بر منیریاگه هم مب-
 
 : لب آروم گفتمریز
 
 !ستی ندی بعیچی هیکیاز تو -
 

 : گفتی با حلن خشک و سردـد،ی شنی چه جورموندم
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 . منتظرمتنیـی حاالم برو لباسات رو عوض کن پاستی ندی بعی کارچین از من هشک نک-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !؟ی چیبرا-
 
 .حوصلم سر رفته. رونی بمیریم-
 

 : هم گفتی توی نگاهش کردم و با امخافقط
 
 .... به زورای یریمب-
 

! اوردمیال در م تو اتاقم از ته دل داشتم بدمی تکون دادم و پریسر. شهلی رفش تکمنذاشتم
!  رفتم و فقط هم رفتم دکرت و برگشتمرونی بار بکی بودم همش نجای که ای چند وقتنیتو ا
 کمی رمی خوشحال باشم دارم منکهی تر از اشی بشدی باورم مندمی مانتوم رو پوشعیسر

!  به خودم نگاه کردمنهیتو آ! رونی برمی دارم مـنی بودم که با آدرال خوشحنی از ارونیب
 به یریی و دوست نداشتم توش تغومدی بودم و از ساده بودمن خوشم مشهیده تر از همسا

 هاش بی که جی مشکیمانتو!  و نه کمرتشرتی که هستم نه بمینیمن هم. ـارمیوجود ب
 نی بندم رو هم گذاشته بودم عد رنگ بود هی رنگ بودن شاملم خاکسرتیخاکسرت

 شدم اما نگاهم رو ی جورهی دنشیج شدم با د کمرنگ زدم و از در خاریلبخند... ـشهیهم
 :گفت.  جذاب تر شده بودشهیازش گرفتم از هم

 
 !؟یآماده ا-
 
 .بله-
 

 رفتمی تکون داد و همراهش میسر!  رو درک نکردمشی اما معندمی نگاهش تعجب رو دیتو
 ی لبم نشسـت و همراهش توی کمرنگ گوشه یلبخند.  اسپرت بودشهی همنی عپشیت

 داشت ی قشنگیچه جاها. کردمی نگاه مرونی خودم مجع شدم و به بیستم و تو نشـنیماش
 رو رازی بار بود شـنی کردم اولی نگاه مرونی به بق پررنگ زدم و با ذویلبخند! رازی شنیا
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تنها .  رفته بودمی افتاد که باهاش به سارهی ساادیفکرم .  هم نداشتیتعجب! دمیدیم
 بهرت از اون بود یلی خیلی مسافرت خنیا... ـنیو اآلن آدر رفته بودم هیمسافرمت رو با سا

 !:دمیپسندی تر مشی بنی و آرامش رو کنار آدرجانی هنیمن ا
 
 !راز؟ی شیای بارته منیاول-
 

 : کمرنگ گفتمی درشت سبزم رو سمتش غلتوندم و با لبخندیچشما
 
 .بله-
 
درسته . اهاش حرف بزمن بشرتی بکشه که بشی پی حبثهی نزد اما دوست داشتم ی حرفگهید

سـرم رو . حلنش سرد و خشک بود اما مردونه و دورگه بودن صداشو دوست داشتم
عطر .  بره خوادی کجا مدونستمی کردم منی چرخوندم و با لذت نگاه مرونیدوباره سمت ب

 هیبالخره به .  شدی تر مقی عمهی به ثانهی ثانمن ی هادنیتلخش همه جا بود و نفس کش
 :میرفتی ممی بود و فقط ما داشتنی از ماشی که کامال عارمیدیقسمت رس

 
 .کمربندتو ببند-
 

 : نگاهش کردمپرسشگرانه
 
 !؟یرتسیاز سرعت باال که من-
 
 .ـادی زیلیدوست دارم خ!  وجهچیبه ه-
 
 .پس ببند کمربندتو-
 
 .چشم-
 

 هیو کنا شی و نزدمی آورده بود من هم خوب باهاش حرف مرونی که من رو از خونه بحاال
 و تا دی کشـنیی پاکی ها رو اتوماتشهیکمربندم رو بستم و ش. کردمیهام رو از حرفام اَلَک م
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!  بردمی از سرعت لذت می لبم پررنگ تر شد و حسابیلبخند رو! حد آخر سرعت داشت
 ی اچهی درهی!  رو به روم کپ کردمی منظره د،بایچی تر شد و پمبالخره کم کم سرعتش ک

چه !  کنم اما واقعا سخت بودی خودم زندونی رو توجامنی کردم هیسع! وشگلفوق العاده خ
 : رو پارک کرد و گفتنی آورده بود بالخره ماشیی جانیخوب که من رو همچ

 
 .ی شادهی پیتونیم-
 
 !ممنون-
 
 : چشماش زل زد به منبا
 
 !بابته؟-
 
 ...دمیپوسیداشتم تو خونه م-
 
 . رو دوست دارم حاالم برونجایا.  بسویکارتو خدمت.  به خاطر خودم بود نه تو-
 

 رفتم لب دادی و شامل رو تکون مدیوزی میمی شدم باد مالادهی باال انداختم و پی اشونه
 پررنگ زدم و حضور یلبخند.! بودبایچقدر ز.  کردمی و به سر تا سرش نگاه ماچهیدر

 بی جیرو تو بهش انداختم دستاش ی نگاهی چشمری رو کنار خودم حس کردم زنیآدر
 چهار نشی سی تا روقشی بود که از ـدهی پوشی شرت جذب مشکیت. شلوارش انداخته بود

 داسی آدی بود با کتاندهی پوشیتا دکمه داشت و همه رو بازگذاشته بود شلوار کتان مشک
 بوده دروغ نی و بهش توجه کردم آدردمی که دی مردنی ترپیاگه بگم خوشت. ـدی سفیمشک

 میوزش مال!  و تلخمیمال. د تند و زننده نبوی ولدیچیپیش تا هفت کوچه معطر تلخ! نگفتم
 لبخند زدم شدی پخش مشیشونی پی و رودادی شبش رو تکون میاهی به سی مشکیباد موها

 ی زانوهام رو بغل گرفتم و نفساکردمی نگاه ماچهی صخره و به دریو آروم نشستم لبه 
چرا حرف ! مبونهادمی شهی و خاطرامت همرازی شی آب و هواخواستمی مدمیکشی مقیعم

 غرق بود االتشیاما انگار تو خ! دمی کلمه بگو خودم تا ته کشش مهیفقط !  ؟ اهی لعنتیزنیمن
 همه غم و نی الی حتما دلتونستمیاگه م. دی از چشمانش دشدیحلظه به حلظه غم رو م
ه فقط جواب سوالش  در آورد کیآخر اون قدر زرنگ باز! دمیپرسینفرت رو دوباره ازش م
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 به زی زدم چی شش غروب بود لبخندبایساعت تقر.  ندادمن به سوال یرو گرفت و پاسخ
...  بهار رو هم حس کردی بوشدی تولدم بود کم کم منی منونده بود ده فرورددیتولدم و ع

 : گفتنی آدریبعد گذشت مدّت.دادی رو خرب منی به گرما الی و مامی پچ پچ باد مالیصدا
 
 .می وقته برری دهگید-
 

 ـنی ماشیتو.  به پشت مانتوم دادم و همراهش رفتمی تکون دادم و بلند شدم تکونیسر
 :گفت. در حال پخش بودیمینشستم و آهنگ مال

 
 !گذرهی از وقت شام خوردمن ممی هفته تا برسکی نزدگهی دمیخوری مرونیشام رو ب-
 
 .باشه-
 

 کرد و ی حروم منی وقت وقت هاش رو الکچیه.  کاراش سر وقت بود شهی همومدی مخوشم
 نگه داشت و با اخم یکنار رستوران. شدی رأس ساعت خاص خودش اجنام مدی بازیهمه چ

 :گفت
 
 ! شو؟ادهی بگم پدیحتما با-
 

 : ابروم رو دادم باالی تاهی زدم و ی کجکیلبخند
 
 !رمی ازتون اجازه بگی بابت هر کاریشما خودت امر فرمود-
 

  :ادیم نگاهم کرد که حساب کار دستم ب با اخی چپچپ
 
 !گهی شو دادهیپ! ؟یشی منادهیحاال چرا پ-
 
 ...ستی دوما شما برو من گرسنم نـخورهی شام منسشیاوال خدمتکار با رئ-
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 صورتامون نی بی کرد و فاصله کی خشونت چومن رو گرفت و سرم رو به سرش نزدبا
 : سانت بود با اخم گفتمکیهمش 

 
 !ن؟یکنی مکاریچ! ا-
 
 !؟یذاری من احرتام می به قانونانقدری تاحاال تو ایاز ک-
 
 .نهیبی ما رو میکی حاالم ومل کن دومنیخودمم من-
 
 یوفتی میگیمن. یناهارم خنورد!  من به خودم مربوطههیزندگ! نهی بیجهنم که م-
 !؟یریمیم
 
 !کنه؟ی فرق میواسه ک! رمیمیجهنم که م-
 

 : کردزی رو رشی خاکسرتی زل زد تو چشمام و چشمافقط
 
 اون وقت از مرگ هراس دهی مریبچه دهنت هنوز بو ش. یزنی بزرگرت از دهنت میحرفا-

 !؟یندار
 
من از مرگ !  حمرتمی آقاشناسهی بزرگ منکی به بچه بودن نداره جتربه کوچیربط-

 !کننی ماتشی و مادای دننی هراس دارن که خودشون رو پابند ایی ندارم کسایهراس
 
 : تر شدشی هم فشار داد و امخاش بی رو رواشلب
 
 !یخوری جلو چشم من شامتو منییگمشو پا-
 
 ! کهستی نی زورخورمیمن-
 
 ! شوادهی تو حلقت پزمیری رستوران رو با غذاش می نشادهیپ-
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 !زوره؟-
 
 ! شوادهی پزمی مشی نره همه رو آتشی پلمی من همشون زوره طبق میحرفا-
 

 :گهی می چگهی دنی رو گرد کردم، اچشمام
 
 !اصال مگه مهمه؟-
 
 ینیبی مرونی که بی همه آدمنی جلو ای نشدی شدی شدادهی پشمارمیسوال نپرس تا سه م-

 !ربمتیبا کتک م
 

 : نگاهش کردم و داد زدنهی اندر سفعاقل
 
 !ـــــکی-
 

 : خوردم و چشمام گرد تر شد یترس
 
 !ســـــــــــه!... دو-
 
!  موفق بوداشیی تو زورگوشهی همشعوریب! رونی بدمیم و پر فرفره در رو باز کردنیع

 قسم خبورم که تونستمیم.  من وارد رسـتوران شدی شد و شونه به شونه ادهیاون هم پ
به . دی رو عقب کشی رفت و صندلیزیسمت م.!  ثابت مونده بودنیچشم همه رو آدر

!  رو جلو بکشیبعد صندل نمی رو بکش عقب من بشیل مونده بود بهم بگه صندی واقعیمعنا
 :گفت. رفتمی شامل ور مینشستم و به گوشه ! مغروریلبم رو گاز گرفتم تا خنندم پسره 

 
 رو شک نکن که من نیا!  هم رو مخ من نرونقدری انتخاب کن ایزی چهیمنو رو بردار -

 .کنمی مدارا مننقدری اشهیهم
 

 نکردم و همون اول یتوجه!  سفارش بدم؟یحاال چ.  غره رفتم و منو رو برداشتمچشم
 : خورد و منو رو بستم و گفتایچشمم به الزان
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 متوم؟-
 
 .بله-
 

 با شامل شدم یدوباره مشغول باز! ـمی سفارش داده بودای اومد و جفتمون الزانگارسون
 : زنگ خورد و جواب دادلشی بود موبالشی موباینگاهش با اخم به صفحه 

 
... تومنیمن! نیاسی کنمیحرفم رو چند بار تکرار من.... تومنینه اآلن من!... کجا؟... الو؟-

 .فعال...  خونهایباشه باشه ب
 
 : و گفتزی رو پرت کرد رو ملی موباتی عصبانبا
 
 !یلعنت-
 

 : گرد شد و زل زد به منچشمام
 
 !ی من سر کنـنی تو ماشی تا چند ساعتیفکر کنم امشب رو جمبور-
 
 !چــرا؟-
 
...  بفهمهیزی اگه چـادی در بنی هم از تو ماشکتی جدی اما نباین رو بدولشی دلستیالزم ن-

 !ـستی مربوط به تو ننای امیبگذر
 
 .کنمی درم قفل ممومنی تو اتاقم مزهی خب چ-
 

 که با نی الی شد، دلنیی گلوش باال پابیس! نه.. نگاهش بهم بود اما حواسش!  نگاهم کردفقط
 :امخاش تو هم شد! دمیفهمی کنه رو منریی حرفم حالش تغنیا

 
 ...نه-
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 .سـتی نی باشه انگار چاره ا-
 

 انداختم کم کم اشتهام داشت وا ـامی به الزانی گارسون با غذاهامون برگشت و نگاهبالخره
 ! : رنگ و رو داریـای اون الزاندنی با دشدیم
 
 ! مبونهی از غذات باقی ذره انمینب-
 
 !ــسیچشم رئ-
 
 برام به همراه ی شام خوردن در کنارش چه لذتیول. م چشم غره مشغول خوردنـش شدبا

 کنرتل احساسامت از دستم خارج شده و در کردمیاعرتاف م. دمیرتسی واقعا مگهیداشت، د
 ور خوردم و واقعا امینصف الزان.! دمیفهمی حس هامم مننی الیدل.تازونهیحد توانش داره م

 با اخم نگاهم کرد نی که آدردمیدست از خوردنش کش!  بودنینگ برام ستونستمی منگهید
 یپوف!  خبور غذاتو تا خودم غذاتو نکردم تو حلقتنی کال با زبون خوش گفت بشیعنی

 غذاش نی آدرارمی بود باال بکی که واقعا نزدییکردم و دوباره مشغول خوردنش شدم تا جا
چهار ! یور انگلی گورکلی ههی اون با یفی بدن ظرنیمن به ا! رو متوم کرد البته حق داشتا

 :با اخم گفتم! ـنی دست آدری عضله هاشدی رو کم میذاشتی من رو میتا دستا
 
 !ـارمی دارم باال مگهی خبورم دتومنیبه خدا من-
 
 .نی بشنیپشت ماش! ی راستنی بشـنیباشه بلند شو برو تو ماش-
 
 ...تشکر بابته. چشم-
 
 . بروستیتشکر الزم ن-
 

!  دادم و منتظرش موندمهی سرم رو تکـنشیپشت ماش جون زدم و رفتم نشستم ی بیلبخند
به !  کردی مننی تر از اشی بود که سکومتون رو بیقیبالخره اومد و تو کل راه فقط موس

 : گفتمیدی که رسالیاطراف و
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  !نیدراز بکش نش-
 
 !چشـــم-
 

م  کردم واقعا حوصلیپوف. رفتنیزل زدم به سقـف و آدر!دمی رو در آوردم و خوابامیکتون
 نکرده بود چون دای بهم راه پی ترسچیدروغ چرا ه!  داشتم خبوامبی و سعرفتیداشت سر م

 برام یلیخ! من چه مرگـم شده خدا؟! کنهی کمکم مکردمیچون احساس م.  بودنیآدر
کم کم چشمام گرم شدن و به خواب .  به غبغب انداختم و چشمام رو بسـتمی بادبهیعج

 ...رفتم
 

*** 
 

 و مشامم پر شد دمی کشقی عمینفس! دمی ختت دی باز کردم و خودم رو رو رو آرومچشمـام
!  منو آورد؟یک! االن من اصال کجام؟..نمیبزار بب...  بودمنی ماشیمن که تو.  تلخیاز عطر

 حمکم دستم رو گرفت و همون یکیچشمام تا حد آخر گشاد شد و خواستم بلند شم که 
 آروم یلی دهنم رو گرفت و خی جلوگشید و با دست داشت من رو نگه دهیجور خواب

 :زدیحرف م
 
 .نجاستی ایحرف نزن نزار بفهمه کس. ـادی در نکتیج-
 

 : دهنم رو قورت دادم گفتآب
 
 نی الی حتورمی خودم مادی در بکتی جی خوابت برد آوردمت تو اتاق خودم ولدمید. نرتس-
 !دمتی ماروی

 
بلند شدم و ..  بود اماادیاصلم باهاش ز رو ختت فدی تکون دادم و دوباره دراز کشیسـر

 رو ظشی غلی و امخاخوردی منی نور به صورت آدرینشستم زانوهامم بغل کردم هاله ا
  :نمیتونستم بب
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 ! خبوابریبگ!  چه مرگته؟گهید-
 

 تکون دادم مچ دستم رو گرفت و حمکم پهن ختت شدم در گوشم ی منفی به نشونه یسر
 :گفت

 
 .شو باور کن اصال اعصاب درست و درمون ندارم ـالیخی امشب رو بهی-
 

 اتاق رو ی توی قسمت ختت بردم متام عکسهانی رو گاز گرفتم و خودم به گوشه ترلبم
 تونستمیمن...  اماومدی خوامب می کردم حسابیپوف! ؟ی چـــیواسه ! وا؟! برداشته بود

 . رفتمجمبور بودم چشمام رو بستم و کم کم به خواب!  جا خبوامبهیباهاش 
 

*** 
 

 ـنیآدر
 

.  رفته بود خوشحال شدمنیاسی نکهیاز ا. کردمی نگاه مرونی بودن و به ببمی جی تودستام
 یآرامش هنوز رو. به دست خودم... شهی وجودش نابود می روزکی دادیوجودش آزارم م

...  دخرتـنیا! ـنیی پاوفتادی ور شک نداشتم منی ادمشیکشی بود اگه مندهیختتم خواب
...  غرورشزشیدل و جرئتش زبون تند و ت! کنهی کالفم مر بدجوکنهیکالفم م! ومندیمن

 شمی بزارم از پخواستمیمن. شدی دخرت داشت بهم ثابت منی قلب اهیپاک.  داشتیبرام تازگ
!  منهیشده بود متوم سرگرم.  مبونهشمی کنم اما پشیحاضر بودم تو خونه زندون! بره

 در نقدری و چرا اخوادی می وجود سفت و سخت من چ دخرت ازنیواقعا مونده بودم ا
 به ساعت انداختم ی و نگاهـدمی کشقی عمینفس. دهیمقابل من دل و جرئت به خرج م

 بی خودمم عجیرفتارام واسه .  و تا اآلن هم به خاطر آرامش مونده بودمشدی مرمیداشت د
 م اجنای جز خواهرم کار دخرتهی وقت به خاطر چی بود هادمی که ییتا اوجنا! من. شده بود

 بازوش یدستم رو گذاشتم رو. نشستـم کنار ختت و ابروهام بهم گره خورده بودن. دادمیمن
 :و تکونش دادم و گفتم

 
 !شهی مرمی داره دگهیپاشو دخرت پاشو د-
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 : جت بلند شد و گفتنی ععی تکون خورد و آروم بازشون کرد سرچشماش
 
 !سالم-
 
من با مهمومن ...  رو مجع کنـالتیو صبحونت رو خبور و وسا شد پاشو بررمید.. سالم-

 . شدرمی دیلیتا االمن خ!  که اصال وقت ندارمعیفقط سر. صبحومن رو خوردم
 
 !چشم-
 

 نهی تو آی رو مجع کردم نگاهزی و من همه کارام رو حل کرده بودم و همه چرونی برفت
 خسته شده یی کذای زندگنیاز ا.  خسته بودمیلیخ...  زدمیبه خودم انداختم و پوزخند

 انتقام خون دیبا... دی شده بود از بای من غنیزندگ... دیبا! کردمی حتمل مدیبودم اما با
 نی رو واسه ازمی ساله تو دمل انباشته شده و انگزدهی که سی انهیک... گرفتمیخـانوادم رو م

 !کنهی مشرتیانتقام ب
 

*** 
 

 بانو تنگ شده بود ی بودن دمل برارونی خدمه ها بی هی رو باز کردم و بانو و بقنی ماشدر
 سمت دی شد و دوئادهی بزنه پی آرامش حرفنکهیبدون ا.  کرده بودی من مادریبانو برا

 هی بقدونستمی که مییتا اوجنا!  بانو رو دوست داشتنقدری بود که بعد من ایتنها کس! بانو
 من در امان ی شکنجهاریاز ز... د که با بانو خوب نبوی باهاش خوب نبودن و هر کسادیز

 شدم و ادهیپ... دادمی بانو اجنام می مادر خودم نتونستم اجنام بدم و برای که برایکار! نبود
 :نگهبان سمتم اومد

 
 . قربانـنیسالم خوش اومد-
 

 : تکون دادمیسر
 
 چی سوئنمیا.  رو جا به جا کننیماش. سالم-
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 !چشم قربان -
 

 هم شد و رو به ی امخام توشی اشکی چشمادنیمت بانو با د رفتم سبی دست به جخودم
 :روش قرار گرفتم و گفتم

 
 ..سالم بانو-
 
 ! ذره شده بودکیدمل واست !  ماهت پسرمیسالم به رو-
 

 : بغلم و گفتمی تودمشیکش
 
 ! نکن؟هیچند بار بگم گر! ی کردهیباز که تو گر-
 

 : ابروش رو داد باالی تاهیش زد و آرامش دستاش رو به کمر. حمکم بغلم کرده بودبانو
 
 !میما که رفت! ؟یکنی بانو خامن ما رو بغل منگهیدستت در نکنه د-
 

 سال بود که خنده رو فراموش یلیخ.  خبندمتونستمیاما من! گرفتی خندم مـاشی بچه بازاز
رد  اومد و آرامش رو که به حالت قهر مونده بود بغل کرونیبانو از آغوشم ب.... کرده بودم

 بلند باعث شد نگاهم به سمت راست ی دخرت اومن با صداکی اسمم توسط دنیشن! دیو خند
!  دخرت عموم بدومن نی دخرت رو عنی اتونستمیمن! صدف!  گره خبورهمبره و ابروهام به

 و گرفتمی ملشی حتوکمی نداشت و فقط به خاطر نقشه ها و عموم بود که یواسم ارزش
 آرامش گرد ی سمت من چشمادنشیبا دوئ. اج با اون قبول کردم ازدوی عمو رو براشنهادیپ

 :شد و گفت
 
  !میری پـناه بگمی من و تو برایبانو ب! تارزان محله کرد!  روح القدوســای-
 
 کاریآرامش داشت با من چ!  ابروم رو دادم باال کنرتل خنده برام سخت شده بودی تاهی
 هم شد و ی توشرتیامخام ب! دومنیمن! کرد؟یداشت مثل اسمش آرامش وارد قلبم م! کرد؟یم

. برق حسـادت بود! آره... دمی که تو نگاه آرامش دیزیاما چ!دمی بغل خودم دیصدف رو تو
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 حمو کنج لبم نشست و صدف یلبخند!  بدمصی بودم که بتومن نگاها رو تشخرکی زیبه حد
 :گفت

 
 یری می داریرا بهم نگفت چنی آدری بدلیخ...  برات تنگ شده بودیلی عشقم دمل خیوا-
 !راز؟یش
 

 : هم گره خورد و لبخندم حمو شدی توامخام
 
 . رفتادتیفکر کنم سالم -
 
 ...هاینگفت!  سالمزمی عزدیاممم ببخش-
 
 ! داره؟ی من به تو چه ربطهی بود سفر کاریسفر کار-
 
 !یربدیمنم با خودت م.  نکنتمیاذ! ـــنیآدر-
 
 .. نبود تورو با خودم بربمیازین-
 

 .: هم مجع شدی توامخاش
 
 سرم قراره زنت ری خنیآدر!  نبودم؟ازی من فقط نی بربیتونستیچطور اون دخرته رو م-

 !شم
 
 :دمیغر.  که بانو و آرامش رفنتدی نکشیطول.! لعنت بهت! دادی حرف آزارم منیا

 
 یمن آدم! یشناسی صدف خودت بهرت من رو منیبب!  قرار رو گذاشته؟نی ایاون وقت ک-
 اون قدر کله خرامب که اگه بگم یدونیم!  راه بدممی رو تو زندگگرانی دمی که تصمستمین
 !زمنی اجنام شه واجنام نشه به قتلم دست مخوامی می کارهی

 
 ... منستیمگه قرار ن.. نیآدر-
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 ! هنوز که ازدواج نکردم باهاتیول... آره آره قرار من با تو ازدواج کنم-
 

 : زدیآزاد کردم پوزخند رو از دور کمرم دستاش
 
 ! بهت ساختهیلیانگار اون دخرته خ-
 

 : دستم گرفتم و گفتی چونش رو توحمکم
 
 ! دردم گرفتنیآخ آدر-
 

 :دمیغر
 
 !اری سگم رو باال نیاون رو! یگی میاول بفهم چ!  صدفنیبب-
 
 !یکنی خفم می داردیببخش.! خوامی معذرت منیباشه آدر-
 

 !الی ولش کردم و رفتم سمت وحمکم
 

*** 
 

 آرامش
 

 خودشه و عموش هم ی باشه لنگه یهر چ. خوادی که صدف رو مزدمی حدس مدیبا! هــه
من چرا .. من!  ادامه بدناشونی تر به کثافط کارشی تر شه و بکی بهش نزدتونهی میحساب

 هم فشـار دادم لباسام رو یلبام رو رو!  داره؟یبه من چه ربط! خوردم؟ی حرص منقدریا
 بد یلیخ! واقعا قرار بود با صدف ازدواج کنه؟.  هم بودنی و امخام توکردمی مجا به جا

 : رو تنم کردم و در اتاقم زده شد و گفتمیری شدی بافت سفکیتون! قستیسل
 
 !؟یستیک-
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 !منم بانو-
 
 ! تو بانو جومنایب-
 

 : ختتم و نشستم کنارشی روتی در رو باز کرد و اومد تو و نشبانو
 
 !و؟ شده بانیزیچ-
 
امشب چنگ انداخته رو ...  توشی پـامی صدف رو نداشتم گفتم بیحوصله ... نه دخرتم-

 ! مبونهششی پخوادی منیآدر
 

 :رفتمی دستم ور می زدم و با انگشتایپوزخند
 
 !خوش گذشت بهت مادر؟-
 
 ... نداشتی فاز و نولچیبدون شما ه! ؟یینه بانو چه خوش-
 
 !؟یگی منوی که ای کردی رو عصبنی آدرنی اینکنه بازم زد-
 
 ! شد خودش شروع کرده بودی که عصبمیهر بار-
 

 : گرد شدچشماش
 
 !؟ی نکنتشی اذی دخرت مگه بهم قول ندادی وایا-
 
 بانو تو بگو چه می بگذرتی تو فاز عصبانرفتی اون خودش میبه قومل عمل کردم ول-

 !خرب؟
 
 ! نداشتیی صفاچی خونه هنیبدون شماها ا! واهللایچیه-
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 !شهی خونه گرم تر هم منیان شــــــاهللا با اومدن صدف جون ا-
 
 کس و چی وقت به هچینه تو کارم نبود ه! حسادت؟! خوردمی حرص منقدری چرا ادومنیمن
داشتم ! رو بغل گرفـت؟نی آدرنکهی شدم از ایچرا عصب... اما!  حسادت نکردمیزی چچیه

 که نهیآره به خاطر هم! وستش داره دیلی خنیحتما آدر... حتما! خوردمیبدجور حرص م
 :بانو گفت!  کنهانتی خنواست به صدف ختمااون شب اون دخرت رو ول کرد ح

 
 ؟یچرا پکر!  شده مادر؟یچ-
 
 ... خـستمیلی بانو از راه اومدم خیچیه-
 
 ری بگی اجنام بدی منونده که خبوای کارهی خبواب ساعت نه و خرده اریشب شده دخرتم بگ-

 !خبواب
 
 ...م بانو جومنچشـ-
 

 و دمی رو بوسدشی چروکبای بلند شد و من هم به احرتامش بلند شدم و صورت تقربانو
نشستم ...  بهم گفت و جواب رو دادم و رفتیریشب به خ! دی رو بوسمیشونیاون هم پ

 بچها پوف نی زانوهام گذاشتم و لپام عی ختتم و زانوهام رو بغل کردم و سرم رو رویرو
 و بر زدمی رو ماتی متام عملدی خونه شک نداشتم که قنیاگه صدف بشه خامن ا... کرده بود

اه .!  صدف رو تو خونه حتمل کنمتونستمیمن! شدی اگه منجر به مرگم می حتگشتمیم
 دمی و برق اتاق رو خاموش کردم و دراز کشدمیدندونام رو بهم ساب!  چندش لوسیدخرته 

چطور تا اآلن ! کردمیم حرص رو احساس رتشیاما ب... کردیقلبم درد م...  ختتیرو
 ! صدف نامزدشه؟دمینفهم

 
مطمئن بودم .! کردمی خمتلفم شنا می افکارای به سقف تورهی گذشته بود و من خدوساعت

 آب یوانی لرفتمیتشنم شده بود بلند شدم و به سمت آشپزخونه م. اآلن همه خوابند
 امشب رو کنار هم یعنی! ود گل کرده بمی شدم فوضولدنشیبرداشتم و مشغول نوش

 آروم و آروم قدم رفتمی و از پلها باال ماشتم رو شستم و سر جاش گذوانیل! خوابن؟یم
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 آره تو شدی به داخل انداختم باورم منیلبم رو گاز گرفتم نگاه.! برداشتم در اتاقش باز بود
 کردمیخره م مسویداشتم ک!  هم شد و رفتم سمت اتاق خودمیامخام تو!  بوددهیبغلش خواب
 اما دونستمی رو منی داغنی الیدل گرمم بود و یلیدر اتاقم رو نبستم خ! هـه! خودم رو؟

 ی تهی رو هم کندم کمیموهام رو باز کردم و تون!  ختتیشامل رو پرت کردم رو.  بودمیعصب
 سبز و ی با چشمای دخرت عروسکهی سبز بود و طرح قشی و نی آستی که لبه هادیشرت سف

 رو نی اسام لبانی وقت از بچیلباس خودم بود و ه!  بودمدهیند رو داشت و پوش بلیموها
شونه رو ... دادیبهم آرامش م. تنها راه آروم شدمن شونه کردن موهام بود.  بودمدهینپوش

 شرتیاعصامب ب!زدمی و موهام رو تند تند و با حرص شونه می صندلیبرداشتم و نشـستم رو
 و زی می و دستام رو گذاشتم روزی می رودمیم شونه رو کوب حرفا خرد بود و حمکنیاز ا

چرا تو نگاهم ...  با اخم به خودم نگاه کردمنهی دستام و تو آیچومن رو هم گذاشتم رو
اصال اگه ... اصال!  داشت؟ی چه ربطشعوری بیآخه به منه لعنت!  غم نشسته بود؟نقدریا
 هم دادم و لب و لوچم یام رو توامخ! کنه؟ی دوسش داره چرا باهاش ازدواج مننقدریا

حمـکم از جام بلند شدم و دررو ... حاال! یعوض! ت نکبی انگورلیگور...  بودزونیآو
 ختت و بالشت رو هم ی ختتم و بالشتم رو برداشتم و سرم رو گذاشتم رویبستم افتادم رو

  اما با وجوشکردی مینی تو گلوم سنگیزی به چدمی کشقی عمی سرم گذاشتم نفسیرو
 یبه من ربط.  با خواب فرار کنمی از همه چخواستمی مدمیچشمام رو بستم و خواب

 ... کردی مدای پتی برام اهمدی نبانینداشت، چون آدر
 

*** 
 

.  پوف داشتی چشمام کمری به خودم کردم زنهی تو آی و صورمت رو شستم و نگاهدست
 اجنام ی حرکات کششیم کم به بدمن دادیکش و قوس. ـدمی کشقی عمی تراس و نفسیرفتم تو

 ساعت وقت داشتم کی کردم و همش ی محوم حسابهی خواستی می دوش حسابهیدادم و دمل 
 همه اتفاقات خواستمی و افتادم به جون موهام مداشتمتا موهام رو خشک کنم حوله رو بر

 هی تونستمیاما من...  خودش بودهی نداشت زندگی ربطچی رو فراموش کنم به من هروزید
 خودم رو ی حوصله ی هم بودن حتی امخام توکردی متمی تو وجودم بود که اذینی سنگحس

 و اتاقم رو مرتب ـدمیش کقی عمی نفسدمی رو پوشکمیهم نداشتم موهام رو بستم و تون
 نشده بود داری از خواب بی از اتاق و وارد آشپزخونه شدم هنوز کسرونی بدمیکردم پر

 خودم ی براییده بود و وحشتناک سر درد داشتم چا گرسنم شی جدیاما بعد مدتها جد
به !  هنوزم صدف کنارشه؟یعنی.  مشغول خوردنش شدمی و با نون و خامه شکالتختمیر
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 که نیاصال در و ختته خوب با هم جور شدن آدر! ی انگورلی گوری قهی بدسلی هپسر! جهنم
خب نامزدشه ...  کهنی بغل آدردی پرروزی دنیهمچ!  اون هم که تارزانههی انگورلیگور

 سرم رو ی کسی هی بود با ساـنیی و سرم پادمی کشقی عمینفس.  حق داره دلتنگش بشهدیشا
 : حدقه چرخوندم و گفتمی رو توام سامره چشمدنیباال گرفتم و با د

 
 .ریسالم صبح به خ-
 
 .سالم-
 
 یآخ.  آروم کردمی تک خنده زد،ی می هم عصبیلی توجه به من مشغول کارش بود و خیب
. کردمیلبم رو گاز گرفتم و بر و بر به سامره نگاه م!  هم به سنگ خوردهیکی نی اریت

 : سمت مندیچشماش با اخم چرخ
 
 !؟یدیآدم ند-
 
 !ش؟ی داشتی بازار کاررفتیچرا داشت م-
 

 : بهم زد و گفتی غره اچشم
 
 مرگ ی مساونی مبونه و انجای هفته اکی خوادیم!  ندارم آرامشویکی نی ایواقعا حوصله -

 !اه!  بشه خامن خونهنی اون روز رو که اارهی خدا نیوا! دهی دستور میهممونه ه
 

 : رو گرد کردم و گفتمچشمام
 
 ! هفته؟ـــــکی! یگیدروغ م-
 

 : و با اخم سر تکون دادی داد به صندلهی رو به کمرش زد و تکدستاش
 
 اد؟یتوام ازش بدت م-
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 !کنهی فقط خودش رو آدم حساب مانگار!  لوسیمتنفرم دزش دخرته -
 
 ..ـادی دک و پز مینجوری گاهش باشه اهی آقا تکی جاش باشه وقتیهر ک-
 

 نی که اولیکس... یول! شه؟ی گاه صدف هم مهی تکیعنی! شدی قلبم تند و تند تر مضربان
 : هم فشار دادم یدستام رو رو.... رو بهم داده بود و حاالی حامهی داشنت هیجترب

 
 !؟یامش تو فکر آرهیچ-
 
 ! جهـــنمکنهی منی برام فرقـستینه بابا مهم ن-
 

 اما درون داشتم حرص کردمی رو با هم مجع و جور مزی باال انداخت و همه چی اشونه
 هم بود و یامخام بدجور تو! اه!  خونه باشـه زوره؟نی تو ای اون لعنتخوامیمن. خوردمیم

 وارد ی اومن سر صبحی وضع وحشتناککی با  صدفـننی رو بچزی تا مکردمی کمک مهیبه بق
فکر کنم قبض !  واقعایکی نی از دست اکشهی می چنی آدرچارهی شد بشرتیامخام ب! شد

 رو لبم نقش بست و بدون توجه به ما نشست یپوزخند.! ـنیی پـاومدهیروح شده که ن
 امخاش ی صندلی هم اومد و نشست رونیکم کم آدر. ـنی آدری به صندلکی نزدی صندلیرو
 نا حق دخلور بودم و به. دخلور بودم...  نگاهش کنمتونستمی منی هم بود اما حتیتو
 : که صدف با اخم گفترفتمیداشتم م!  چرادمیفهمیمن
 
 ! تـویه-
 
 : گفتمی به غبغب انداخته و با چشم غره ای اخم برگشتم و بادبا
 
 ! و پنج مرتبهستیاسم داره هزار و ب» تو «نیا-
 
 !زمنی که خبوام صدات میهر جور یخدمتکار-
 
 !باشه صدف جون-
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 : گفتی وحشتناکی صدابا
 
 .... کهیدی چطور به خودت جرئت می عوضیدخرته -
 

 : ابروم رو دادم باال و حرفش رو قطع کردمی تاهی موندم و نهی به سدست
 
 .!» تویه «ی به من بگیدیهمون طور که شما به خودت جرئت م-
 
 !ـستمیرئامـــــــا مــــن -
 
 !رمیگیمن از شما دستور من! یستین-
 

 : و گفتنی برگشت سمت آدرضی با غصدف
 
 !کنهی متی داره خامنتو اذنیبب...  بهش بگویزی چهی تو ــنیآدر-
 

 با اخم نگاهش نیآدر! دخرته لوس ننر!  هم فشار دادم و دستام رو مشت کردمی رو رولبام
 :کرد

 
 . نکنی زبون درازنقدریتوهم برو سر کارت ا! ؟هی چـای بچه بازنیبست کن صدف ا-
 
 : نگاهم کردی آشپزخونه و بانو با نگرانی چشم غره برگشتم توبا
 
 ! داد؟ری شد دخرتم بازم بهت گیچ-
 
 : گفتمضی غبا
 
!  بزنهغی رادمهرو بشنوه جی که نام خونه ـارمی دخرت من بنی سر ایی بالکیبه خدا بانو -

 یغوی جغی جیدخرته . قابل حتمل ترهی انگورلیاون گور. هـی کثافط انگار کیدخرته 
 !ی آمازونیوحش
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 دستام ی خندش گرفت از حرص خوردمن و من رو نشوند کنار خودش سرم رو توبانو

 :گرفتم و گفتم
 
 ...آخ سرم-
 

 : شد ودستش رو دور شومن انداخت و گفتی بانو پر از نگرانیچشما
 
 !؟یخوب! زم؟ی شده عزیچ-
 
 . عود کردهگرمنیفکر کنم م...  از دردرتکهیسرم داره م... نو بایچیه-
 
 ... از تونمیاون از آقا ا! ـمی بکشگـرنی منی خدا چقدر قراره ما از دست ایا-
 

 : رو بستمچشمام
 
 .ـمی کنزی کمکت خونه رو متـامی صرب کن بی ملودشمیخوب م... ستینه بانو مهم ن-
 

 بود و کار خودم رو ـنیی سرم با اخم پاـمی رفترونیب تکون داد و با هم از آشپزخونه یسر
 : گفترفتی از رو به روم رد شد و همون جور که از پلها باال منی که آدردادمیاجنام م

 
 . باال کارت دارمایب-
 
 .چشم آقا-
 
اگه اون نامزد داره پس از اومل کارم اشتباه ...  نداشتمنمی کل کل با آدری حوصله ی حتگهید

 سر به سرش بزارم و از حرص تومنی آزادهو مکردمیفکر م.. شدمی مکی بهش نزددیبود نبا
 کرد و مطمئن ی ناجور نگاهم میلی و صدف خرفتمیازپلها باال م... خوردنش لذت بربم اما

 : رو زدم و گفتنیدر اتاق آدر.  کردی مکهی تکهین نبود من رو با دندوناش تیبودم اگه آدر
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 . توـایب-
 

 چرا اصال دادمی اجنام مـدی رو بامیشگی همی رو چرخوندم و وارد شدم کارا دری رهیدستگ
با ! تو روح همتون! اه!  بشه شوهرش؟نی کرد مگه قرار نبود آدری کار رو مننیصدف ا

 نایعکس آدر! ا؟!  ختتش گذاشتمیاخم مشغول کارام شدم و کت و شلوارش رو رو
همچنان اخم کرده بودم و ساکت کارام .!  بودداشته عکس مادر و پدرشم بریحت! کجاست؟
 : و گفتدادمیرو اجنام م

 
  باال کارش دارمادی کارت متوم شد برو به بانو بگو بنکهیبعد ا-
 
 ...چـشـم آقا-
 

 چرا بهم زل زده بود دمل بدجور گرفته دومنیمن. کردمی خودم حس می نگاهش رو روینیسنگ
!  رو هم برام به مثر رسوندنی انیا آدر کس دمل نگرفته بود امچیبود تاحاال به خاطر ه

 : انداختم و با اخم گفتمنیی پایمی برم که سرم رو تا نخواستمیم
 
 !اجازه دارم برم آقا؟-
 

 و ستادی رو به روم وادیرسی قدم هاش به سمتم به گوش می صدای ولدمی از نشنیحرف
 خبوره، نه تنها  که دستش به صورمتنی دستش متنفر بودم از ایحمکم چومن رو گرفت تو

 :با اخم زل زد به من و گفت... دی رسی منیکی نی زورم به ای ولیگری بلکه هر مرد دنیآدر
 
 ! شده؟یزیچ-
 
 ! بشه؟یزی چدینه آقا با-
 
 !ه؟یبگو دردت چ. یتونی من رو منی گول بزنی رو بتونیهر ک-
 

 : تر شدشی بامخام
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 .بگم  برم به بانو نیحاالم اجازه بد. ستیحامل خوب ن-
 
 !؟ی چیبرا! ست؟یحالت خوب ن-
 
 .کنهیسرم درد م-
 
پس به . یریگی جلو زبونت رو منیطی شراچی که من نسبت به تو دارم تو هیاما با شناخت-

 .ستیخاطر سردردت ن
 
 .چرا هست-
 
 !!ستی بدون چون و چرا بگو که نستی نیعنی ستی نگمی میوقت! ستینــ-
 

 نگذشـت که یزی طپش قلبم رو کر کننده کرده بود چ با صورمتـشی مرتیلی چند می فاصله
 بغلش کرد و بای و تقرنیصدف با اخم اومد سمت آدر.  ومل کردنیدر حمکم باز شد و آدر

 :گفت
 
 !زم؟ی عزیکردی مکاریچ-
 
 بانو گهی دقهی که گفتم برس تا دو دقیتو کار من دخالت نکن صدف، توهم برو به کار-
 .یدیچشم خودت د از دی دی نباشه هر چنجایا

 
 ...چشم آقا-
 

 :دمی صدف رو شنی هم فشار دادم و رفتم سمت در و در رو بستم و صدای رو رودندونام
 
 ...ی نگاه کنگهی دی به خدا جز من به کسنیآدر-
 

 دیربی سر درد داشت امومن رو مرفتمی مـنیی زدم و از پلها پای قطع شد و پوزخندحرفش
 : آشپزخونه و گفتمیرفتم تو! بود ی لعنتی فشار عصبنیهمه از ا
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 ...آقا باهات کار داره! بانو؟-
 
  .رمیچشم دخرتم االن م-
 

 از سردرد اوردمی داشتم باال مگهی گذاشتم دزی می و سرم رو روی صندلی رونشستم
 : شومن و گفتیسامره دستش رو گذاشت رو

 
 ؟یآرامش خوب-
 
 .رتکهیسرمم داره م. خورهی نه سامره حامل داره بهم م-
 
 . پاشو برو دکرتیخوای بابا میا-
 

 : زدم و گفتمیپوزخند
 
 . رو بده من پاکشون کنمای اون سبزنمیبب.. ـستینه مهم ن-
 
 ! وضعت؟نیبا ا-
 
 ...شمی خوب مکنمی حواسم رو پرت مستیمهم ن-
 

 بودم که ضعف یی حرفانیاما سرسخت تر از ا . شدنی از زور درد داشنت بسته مچشمام
دندونام رو فشار  .. خی کهی تکی کرد دستام شده بودن یبند بند وجودم درد م. نشون بدم

 :دادم و گفتم
 
 ! برام؟یکنیآب قند درست م... سامره-
 
 . صرب کنکمیآره دخرت -
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 :سامره گفت. دیلرزی برام درست کرد و همش رو خوردم همه تنم می تند آب قندتند
 
 ...یشی خوب منینجوری خبواب آرامش اری برو تو اتاقت بگایب-
 
 .ـمی کار داریکل.  سامرهشهینه من-
 
 . بروایب... ـادی ازت بر منی کارچی اوضاع هنیاما با ا-
 

 : وارد شد و گفتبانو
 
 ! شده دخرتم؟یچ-
 

 : امخو شدسامره
 
 خبواب حالت خوب ری برو بگـای بگمی بهش میهر چ!  دخرت بگونی به ایزی چهیبانو تو -

 . نهگهیشه م
 

 : دستشو گفتیکی اونی نگاهم کرد و دستش رو حمکم زد روزی توبان
 
 . دخرت بدو بدو تا خودم با کتک نربدمتـمی باهم برایب-
 
 ختت و بانو هم ی رودمی اتاقم دراز کشی مقاومت نداشتم و همراه بانو رفتم تویی تواناگهید

 :کنارم نشست و گفت
 
 آقا سردرد امرزهی خدا مادر خدا بی شهیهم! نمیبی ساله که م۳۱ رو من گرنی منیا-

 !داشنت
 

 : بازم گرد شد و گفتممهی نیچشما
 
 !ــــامرز؟یخدا ب-
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آب دهنش رو قورت ...  منونده بودی صورتش باقیرنگ رو!  دادهی چه سوتدی بانو فهمتازه

 :با من من گفت. داد و من هم بدون پلک زدن چشم دوخته بودم به بانو
 
 اگه آقا بفهمه من یعنی. دونهی منی وقت از دهنت در نره کسهیآرامش تورو خدا دخرتم -

 !کشهیرو واقعا م
 

 : رو گاز گرفتملبم
 
 ....دونستمی منی بهش بگم؟ ولدینه بانو چرا با-
 
 !ری بگدهی اآلمن نشننیهم-
 
پس خواهر و پدرش .  عکساش کهی نداشت تویچرا سن!  هم مرده بود؟نی مادر آدریعنی

 جون بودم مهیدر اتاق به شدت باز شد و من که ن... صدف کم بود حاال! پکر تر شدم! ؟یچ
 دنیهمون طور موندم و دو تا دست رو بازوم نشست و من رو با خشونت بلند کرد با د

 :صدف تو همون حال و هوا موندم و گفت
 
 ! بشه؟ی که چیدی خوابنجای ای افتادهی پررو کارت خدمتکاریدخرته -
 

 : داد زدبانو
 
 دخرت به اندازه نیا! یدی اجنام می خبوای هر غلطینیبی رو دور منیچشم آدر!  صدفبسته-
 ! حالش بد هستی کافی
 

 : صدا دار زدی پوزخندصدف
 
  ...رزنیتو ساکت شو پ-
 
 ! نگه دارشویحرمت بزرگ! یبا بانو درست حرف بزن عوض-
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. دمیچیپی جون پرت شدم رو ختت و چشمام بسته شد داشتم از درد به خودم میب

 بود که ازم دفاع یکیکاش ... کاش...  دفاع کنمزدی که بهم میی از خودم و حرفاتونستمیمن
 .  اراده چشمام بسته شدیب!  که توانش رو نداشتمیطیاومن تو شرا. کنه

 
چشمام رو باز کردم و چشمم به چشم بانو افتاد و .  نشـستمیشونی پی سرد رویدستمال

 : هم شد و گفتمیتو افمی بلند شدم اما قیفور
 
 ...آخ سرم-
 
 ...یدکرت گفت بهرته خبواب... اسرتاحت کن.خبواب دخرتم -
 
 !؟ی چیدکرت؟ دکرت برا-
 
. ی رو خبورتیی غذای متام وعده هادی شده و حتما بافیگفت بدنت ضع... یاز هوش رفت-
 .ی همش رو خبوردی سوپ االن درست کردم بانمی اایب

 
 . بچها رو تنها بزارمخوامیمن...  بانو بـزار برمخورمیمن-
 
آقا هم اومده گفت ! ؟یهوشی چند ساعته بیدونی می بودهوشی بیکل!  خبواب دخرتریبگ-

 .ی شدارینذارم ب
 

 : زدمیپوزخند
 
 ! تاحاال آقا به فکر خدمه هاشه؟یاز ک-
 
 !ال اله اال هللا... یدخرته .  چقدر تند با صدف رفتار کردیبس کن دخرت بدون-
 
 ! جفت و جورنی عمو،پسر عمو خوب از نظر اخالقدخرت-
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 !یی آقایآقا به اون خوب!  چلغوزه؟ی دخرته نی اهیآرامش؟ کجا آقا شب! وا-
 
 !یلیخــــ-
 

 در هم و ی ابروم رو دادم باال و طبق عادت ابروهای تاهی نی آدردنی اتاق باز شد و با ددر
 : گفت رو به بانومتی با مالخ،ی و ی پر از سردییچشم ها

 
 .ـرونیبانو برو ب-
 
 ...چشم آقا-
 

 : بلند شم که حمکم من رو سر جام نگه داشت وخودش نشست و گفتخواستم
 
 !؟یچرا سوپت رو خنورد-
 
 !دوست ندارم-
 

 :چشمام گرد شد و گفت!  نگاهم کردثانهی زد و خبیپوزخند
 
 ! باشه؟ی زمان خوبی تالفی برایکنیحس من-
 

پ رو برداشت و به زور من رو گرفت چشمام داشت از  قاشق سوهی کردم و سـکوت
 :خوردم و گفتم!  به زور سوپ رو تو حلقم کردرونی بزیحدقه م

 
 !ـارمینکن تورو خدا االن باال م-
 
 !یخوریهمش رو جلو چشم خودم م!  هم سوپ خوشمزستیلیخ! نــه-
 

به خوردم سوپ رو داشت !  بودیساله به فکر تالف۴ ی پسر بچهانی گرد شد عچشمام
کم کم اخم ابروهاش رو ! ـنی اومن از دست آدرشدی اما سوپ داشت برام خوشمزه تر مدادیم
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 نیاما آدر. یدنی صدف دی افهیق!  شده بودای وضعکی یعنی! پوشوند و دوباره در باز شد
 : کردغی جغی خونسرد قاشق رو گذاشت داخل سوپ صدف جیلیخ
 
 !؟یدیام م اجنی دارهی چه کارنیا! ــــــن؟یآدر-
 

 : قاشق رو به سمتم گرفت اما دهنم قفل شده بود با اخم گفتنیآدر
 
 !دهنت رو باز کن-
 

 : و گفتنی آدری جلودی همون جور نگاهش کردم و صدف پریول
 
 ! با توامنیآدر-
 

 : خونسرد نگاهش کرد و گفتنیآدر
 
 ! شده صدف؟یچ-
 
 !؟ی تو خدمتکارشای اون خدمتکارته نیآدر-
 

 : گفتتی تو هم شد و با خشونت و جدنیر آدیامخا
 
 ! بهت ندارم که کارام بهت مربوط بشهیهنوز تعهد! صدف-
 
 نی منم از اینجوریا!  کارشی بره پمی زودتر ازدواج کنای بشهی منمی من حالنیآدر-

 ...ـامی در میدلواپس
 
 .میزنی بعدا راجبش حرف مرونیبرو ب-
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 با نی آدرخوامیمن. خوامی منخوامی منخوامیمن! یـ حرص دستام رو مشت کرده بودم لعنتـبا
 دی کوبنی زمی هم دادم صددف با حرص پاش رو رویامخام رو تو.  ازدواج کنهی عوضنیا

 : کردزی جفتمون رو تی گوشانیو خواست اعرتاض کنه که داد آدر
 
 ! صدفزمنی بعدا بـاهات حرف مرونیگفتم بـــــرو ب-
 

 و با چشم اول برام خط و نشون رونی رفت بی با دخلوری فوردی که اوضاع رو بد دصدف
 : و با اخم گفتمدیکش

 
 .شهی واسه جفتمون دردسر مینجوریا...  آقاـدیبهرته شما هم بر-
 
 .شهی دردسر منیچی من هیبرا-
 
 ...شهی من میاما برا-
 
 : ابروش رو داد باالی تاهی

 
 شهی همی برای بالخره روزدیا چون شیایبهرته باهاش کنار ب! ؟یرتسینکنه از صدف م-
 . موندگار شهنجایا

 
 !کنمی فرار منجای از ایکیاون روز من -
 

 :دی هم و غری شد روم امخاش و داد توزی خمی رو حمکم گرفت و نگلوم
 
 بهت تذکر داده بودم نجای ای که اومدیفکر کنم روز اول! ی برنجای از ایکنی مجایتو ب-
 !ش؟ینی ببیتونی نه کال منای... ینی کنار من ببیتونیرو منصدف !  نداره ی راه برگشتنجایا

 
 اما با نمشی ببنی کنار آدرتونستمی بود که مننی تر به خاطر اشیقطعا ب!  رو گاز گرفتملبم

 :اخم گفتم
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مگه من ! من رو سننه؟!  به من داره؟ی شما چه ربطهیزندگ.  باطل عموالی خیزه-
 ! شما به من مربوط شه؟هیندگ که زشهیازدواج کنم به شما مربوط م

 
 :دی هم سابی رو رودندوناش

 
 ! گوشت فرو کنی رو تونی ایتو هـرگز حق ازدواج ندار-
 
 !؟یمی وصلیوک! ؟ی چیبرا! زرشــک-
 
تا آخر عمرت !  رو تو اون گوشت فرو کننی استمیمن رئ! ی وصلی باال تر از وکیزی چهی-
 !یمونی منجایا

 
 ...رمی مبدمی محی مبونه ترجنجای اغوی جغی جیاگه قراره اون دخرته -
 

 : شامل و با اخم گفتمری رو برد زگشی ددستش
 
 !سی رئی آقاادی میکی االن رونیبرو ب! نکـن-
 

 : موهام و گفتی فرو کرد تودستشو
 
 .شهی خونه منی اون خامن ایاما بالخره روز-
 
 !به جهنم-
 

 :ت آب دهنم رو قورت دادم موهام رو داشی زد و دستش حالت نوازش رویپوزخند
 
 .یکنی متمی اذی داررونیبرو ب-
 
 . دسـتمهارتیاخت.  کنمتتیدوست دارم اذ-
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 ! دست خودمهارمی من اختستی ننطوریاصال هم ا!  گفته؟یک-
 
 .زنهی من پلک هم منی بدون اجازه شناسهی که من رو میهرکس-
 
 .زننیک من و بدون اجازتون پلشناسنی که شما رو مییچقدر خرن اونا-
 
 !؟ی تو خریعنی-
 
 !رمیگیمن که واسه پلک زدن از شما اجازه من-
 
 .یریگیاجازه م. چرا-
 

 : و گفتمدی رو کشموهام
 
 . نکنکنهیآخ سرم درد م-
 
 !؟ی دارگرنیم-
 
 . شدمینجوری امیشونیباد سرد خورد به پ... آره-
 
 .یمی هدبند و شالت قاری زشهیتو که هم-
 
 رو حتمل شی تارزانی کر کننده غی جغی جدی دوباره باانی مندتونیر آاالن همس... ومل کن-

 !کنم
 
 ! همسرم شه؟ادیخوشت من-
 
 ...یکنی متمی اذیدار!  داره آخهی به من چه ربطگمیم-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٧٨

 لباش با ی جم خبورم فاصله ذاشتی و منداشتیبا خشونت من رو نگه م!  تو بغلش بودمکامال
 مرد نیچرا ا...  ردمکی به اخم و به چشماش نگاه مهری خرهی سانت بود و خکیلبام همش 

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفت!  بودی مدی بود نه نه نبای مدیاما نبا! برام جذاب بود؟
 
. کنمی صدف رو دک می جورهی کار مهم دارم باهات هی.  اتاقمیای م۸امشب رأس ساعت -

  .ارمیسرت م یی چه بالیدونی تر بشه خودت مشی ذره بکیاگه از هشت 
 

 : تکون دادم و گفتیسـر
 
 خودم با دست یاز جات بلند نشو به بانو سپردم، از جات تکون خبور. مراقب خودت باش-

 ! که؟یفهمی مستمی کردن بلد نی هم ندارم من شوخیشوخ. کشمتیخودم م
 
 .آره-
 

 : و گفتمدی رو کشموهام
 
 ! بلهیعنی-
 

 عضله و پر توانش ی تو حصار دستافمی بدن ظردی از موهام تا صورمت کشی رو نوازشدستش
 و بلند دمی کشقی عمی نفسکردمیعطر تلخش رو راحت حس م! شدی له مشیکلیو بدن ه

 بالشت گذاشتم عطر ی و سرم رو رودمیلبم رو گاز گرفتم و سر جام خواب.. شد و رفت
ز گرفتم لبم رو حمکم تر گا! ؟یکنی مکاری من چبا ی داریلعنت.. تنش رو دوست داشتم

 دونستمی که منیاعتماد!  بهش اعتماد کنمتومنی که مهی بشم که تنها مردنی منکر اتونستمیمن
 یاون هم برا! ش؟یغرورش و خودخواه! آرامش چشماش؟! رهیگیاز کجا سر چشمه م

 خامش ییک جورهای که از مردها متنفره؟ چطور باور کنم که یدخرت سر سخت و دخرت
تشنم ! گستی نفر دکیمنبع آرامشم مال ...  بربمنی منبع رو از بنی ادی اما من باشدم؟یم

 من چشماش گرد شد و من رو دنیسامره با د.  آشپزخونهیکرده بود بلند شدم و رفتم تو
 :گفت!  مهربون شدهنقدریگرفت مونده بودم چرا ا

 
 ؟ی چرا اومدستیحالت خوب ن!  شده آرامش؟یچ-
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 .ستی نمیزیتشنم شده چ-
 
 .کشهی ما رو منیی پای اومدنهیبب! نرفته هاهنوز آقا -
 
 هم شد و ی امخام توی دخرتی شدم با صدادنشی و مشغول نوشختی آب برام روانی لهی

 :گفتم
 
 ! اومده؟یسامره؟ کس-
 
 .آره دوسته اون دخرتست-
 
 !خودش کم بود حاال! پوف-
 
 ! رو بگونیهم-
 

 : دخرته گفتدمیاشون رو شن کرد تا برم باال و صدی زدم و سامره کمکم میپوزخند
 
 ! حد دوستت دارهنی تا انی صدف خوش به حالت که آدریوا-
 

 :صدف با ناز گفت!  دوسش دارهیلی خنیآدر! آره!  هم فشار دادمی رو رولبام
 
 ! عشقه منهـنیآدر!زمیعاشقمه عز-
 
 ! ناز شده بودیلی نفسم خیوا!  صدف؟ستی نیعشق کـ-
 
 !ت حرف بزنـابا نامزدم درس! ی هوی هویهو-
 
 !سی خب بابا خسلیخ-
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 : ختت و گفتمی زدم و سامره باهام نشست رویپوزخند
 
 !؟یسام-
 
 ! سامره خامنه؟ی کیسام! هیعمت سام-
 

 : زدم حلنش شوخ بود ی کجکیلبخند
 
 یلی خ؟ی ساعت اجنام دادی جهت خالف عقربه ی درجه ا۱۸۰چرا تو تقارن . خب حاال-
 !ی کردریـیتغ
 

 :نگ زد  پرریلبخند
 
 ! تورو خدا؟یکنی بگم کمکم میزی چهی! آرامش؟.. خب آره-
 
 !دمی واست اجنام مادیبگو از دستم بر ب-
 

 : بلند تا کمرش رو کنار زد و گفتی زد و نشست رو به رومو موهایلبخند
 
 !ـم؟ی خواستگارادی بنیدی بزاره آی با آقا صحبت کنشهیم-
 
 :با خنده گفتم! د بود، چشمام گرد شـنی آدرلی وکـنیدیآ

 
 ! کرده؟ی از تو خواستگارنیدیدخرت؟ آ-
 

 : آره تکون داد و چپ چپ نگاهش کردمی رو به نشونه سرش
 
 ...ـنی مثل آدرای یواقعا دوسش دار-
 

 : هم شدی توامخاش
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 نتونست چکسیه...  خوشگل بود منم دوست داشتم مورد توجهش باشم امانیآدر! آرامش-

 یلیاون خ..  اونخوامی رو منیدیاما من واقعا آ..  منی حت مورد موفق باشهنیتو ا
 تو کنمی که حس مهیآرامش اون تنها کس... مهربونه آرامش اون واقعا من رو دوست داره

 ...کنهی خونوادم ترکم منل اون مثخوادی من رو مای دننیا
 
 !خونوادت؟-
 
 :دی کشیآه
 
 و من رمردی پهی من رو فروخنت به .هرگز نشد بگم که خانوادم من رو خنواسنت ... آره-

 ... باز شدنجای پام انکهیتا ا... خدمتکارش شدم
 
 : شده و بعد حمکم بغل گرفتمش رهی چشماش خی توهی نگاهش کردم چند ثانرتی حبا
 
 !دونستمیمن واقعا من... ــــزمیعز-
 
 . بهم بزنه روزی به آقا بگه و همه چرتسهی منیدیآ! ؟یکنیحاال کمکم م. دونهی منچکسیه-
 

 :دمیخند
 
  بگم؟دی بای من که خدمتکارشم چرتسهی ازش ملشیوک-
 
 گهی دخورهی حرص منیاومن از هم! ی باهاش حرف بزنیآخه بزمن به ختته خوب رو دار-

 !ینگو دقت نکرد
 
 !زنه؟ی مطمئنه جا مننیدی آنیا. زمنیباشه امشب باهاش حرف م... چرا-
 
 !ـنیـدی نه و آقا آنیدیآ! اوهوم-
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 : و گفتدمیخند
 
 ..خسته شدم...  فالکت فرار کنمنیآرزومه از ا-
 

 : به سرش زدم و گفتمیبوسه ا...  رو گاز گرفتم و بغلش کردملبم
 
 با شهی رو همحتی نصنی ایتونی ترم سامره اما مطمئنم مکیهرچند دو ســال ازت کوچ-

 .خودت داشته باش
 

 : زدم بهش و گفتمزل
 
 ستیقرار ن! ی که هستی هستینی نکن تو همیزی تظاهر به چهرگز!  خودت باششهیهم-

 وضع دوست دره بدون عالقش از تهه دله، نی تو رو با همی هر ک،ی کنـریی تغیبه خاطر کس
 ! اخالقه که مهمه نه ظاهرنیا

 
 : تکون داد و گفتی لبخند سربا
 
 . خبواب تا حالت بهرت شهریحاالم بگ. ممنون آرامش-
 

 نقدری اتونهی عشق میعنی شدیباورم من.  ختتی رودمیدراز کش. رفت تکون دادم و یسر
 از اون دستهافراده نیآدر.  کنمی رو راضنی آدردیبا.  زدمیلبخند! آدم ها رو عوض کنه؟

 نی اما انشونهی می حرف خودش رو به کرسادی بنی به آسمون بره آسمون به زمنیکه زم
.  بعد از ظهر بودی و چشمام رو بستم ساعت دو باز شدشمین!ـارهی ازم کم بدی بار رو باکی

.  رو گرفته بودنی عطر آدریختتم بو.  خودم مجع شدمی خودم و توی رودمیپتو رو کش
 . لبم نقش بست و دوباره خوامب بردیلبخند رو

 
 و به نی رفتم سمت اتاق آدری مونده بود به هشت، آروم مقهی به ساعت کردم پنج دقینگاه

 و در دمی مونده بود به هشت خندهی ثانهی موندم تا که همش نقدری ا. دادمهی تکوارید
 :اتاقش رو زدم
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 . توـایب-
 

 بود، ستادهی انهی پنجره دست به سی در رو چرخوندم و وارد شدم رو به روی رهیدستگ
 : گفتمیری نگه داشتم، با سربه ززونیدر رو بستم و بد دستامن رو گره کرده و آو

 
 !ن؟یکارم داشت-
 
 .نجای اـایب-
 

 : ابروش رو داد باال و گفتی تاهی و ستادمی رفتم سمتش ، کنارش اآروم
 
 .ی اجنام بدخوامی رو می کارهیازت -
 
 !؟یچه کار-
 

 بارون و باد دی کرد نگاه منم رفت به رو به رو شدی نگاه مرونی جور که به بهمون
 :ت مچ دستم رو گرفت و من رو برد رو به روش و با اخم گفومدیم
 
 ... مبونهنجای هفته اکی خوادیصدف م-
 
 !؟یخب که چ... خب-
 
 : ابرو رو داد باالی تاهی

 
 ! اجبارهکی نی ایتونینگو من! ی بدشی فرارخوامیم-
 

 : گرد شدچشمام
 
  کنم؟کاریچ! ؟یچــــ-
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 ی هفته اون رو تو خونه کیاصال حوصله ندارم . دمی اجازه رو بهت منیا.  بدهشیفرار-
 .ل کنمخودم حتم

 
 ! بپرسم ماذا فازا؟شهیم-
 
 ! بدهشیفقط فرار. ـستی به تو مربوط نشیبق. شهینه من-
 

 ابروم ی تاهی!  باهاش ازدواج کنه؟خواستی چرا مگهی دهینجوریاگه ا!  گرفته بودخندم
 :رو دادم باال

 
 ! دارمی درخواستهی من هم یول! خب قبول-
 

 : کرد و گفتزی رو رچشماش
 
 !؟یچه درخواست-
 
 ..راجب سامرست!  باهاتون حرف بزمن؟ی موضوعهی ی درباره شهیم-
 

لبم رو گاز گرفتم و .  بودم به پنجره و اون هم رو به روم بوددهی تکون داد و چسبیسر
 :گفتم

 
  ...زهی بهتون بگه آخه چنوی ادیرتسیسامره م... راستش-
 
 ! نکن برو سر اصل مطلبینی مقدمه چ-
 
 !واسش خواستگار اومده-
 
 :گفت!  جور حرف زدمننینه به اون کش دادن حرفم نه به ا!  رفت باالنی آدری ابروی تاهی

 
 !خب؟-
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 !اجازه داره ازدواج کنه؟-
 
 ! هست؟یک-
 
 !لتونیوک-
 

 : گرد شد و گفتچشماش
 
  کرده؟ی من چرا از سامره خواستگارلهیوک! لم؟یوک-
 
 .اره دوسش دیلیسامره خ! ن؟ی بزارشهیم. چون دوستش داره-
 
 ؟یگی رو منی ایاون وقت تو چرا دار-
 
 که اطرافتونن ی افرادی شما تو کارای اجازه نیمگه نگفت. گهیخب ازم درخواست کرد د-
 اگه نشد بعد سامره رو رهی شما رو بگی هم خواست اول اجازه نیدیآ!  مهمه؟یلیخ
 ! حاال؟شهیم! دزدهایم
 

 یزل زد و منتظر نگاهش کردم زل زد تو نامعلوم ی نقطه هی و به دی به صورتش کشیدست
 :دی کشقی عمی نفسدیچشمام و خواهش رو از چشمام د

 
 ! ندارهیرادیا. باشه-
 

 : لبام رو پر کرد و گفتمی و لبخند رورمی لبم خندم رو بگی جلونتونستم
 
! هیاه تو روحت سا... ـموی دستتون ممنون مدی ببخشزهی چیعنی...  خرسـیدستت مرس-

 !ی بود ممنومن مرسنیمنظورم ا
 
 : اخم نگاهم کرد و گفتم با
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 ! نزدم که تشکر کردمیحرف بد-
 
 ! بود؟ی کهیسا-
 

 ! : بد تر؟نی از ایسوت! اوف
 
 ...قبال دوستم بود-
 
 ست؟ی نگهیدوستت بود؟ د-
 
 سر تومنی خواستم میی سوال هر بالهی زهیچ.وفتمی بادشی به خوامی منمیبگذر. اوهوم-

 !ـارم؟یهمسرتون ب
 

 : سرش رو با سرم کم تر کرد و گفتی دستش و فاصله ی رو گرفت توچومن
 
 !یدی بارت باشه اون رو به من وصله منیآخر-
 
 ...نیخودتون امروز گفت! ا-
 
 تو خوامی بده منی خونه فرارنیفقط صدف رو از ا.  من دخالت نکنی مسائل شخصیتو تو-
 .! مبونهنجای هفته انیا

 
 . نداره یار من که کیباشه واسه -
 
 ! حالت بهرته؟نمینه مبون ب... برو-
 

 : تکون دادم و گفتمیسر
 
 !بهرت شدم-
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 کنارش نبود لب و نای تکون داد و دوباره نگاهم افتاد به کنار ختت هنوز عکس آدریسر

 : شد و گفتزونی آویلوچم تا حد
 
 .ی بریتونی مگهید-
 
 ...جانی شده ای جورهی! ن؟یچرا عکسا رو برداشت... چرا-
 
 !؟یتو چرا به اون عکسا دلبست-
 

 : باال انداختم و گفتمی اشونه
 
 .اما بودنشون بهرته. دومنیمن-
 
...  مامانش مرده باشهشدیگردمن کج شد باورم من.  اخم روش رو سمت پنجره برگردوندبا
 : انداختم و گفتمـنییسرم رو پا...  آرسامنیع
 
 ! سرم کم نقشه بکشم توهی دی بارمی مگهیمن د-
 

اگه صدف رو دوسـت نداره ! وانهی دیپسره ...  رفتمرونی تکون داد و از اتاقش بیسر
 که کردمی فکر منی اتاقم و داشتم به ایرفتم تو! اه!  باهاش ازدواج کنه؟خوادیچرا م

 : لبم و گفتمی نشست روثی خبیلبخند!  بدمشی فراریچطور
 
 !دارم واست صدف جــــــون-
 

 !وندم تا صدف برگرده و منتظر مدمیخند
 

*** 
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 صداشون رو ی ولنی موندم تا کال نتونه من رو ببواری و کنار دـنی رفتم سمت اتاق آدراول
 :دمیشنیم
 
 . خبوامبشتی بزار امشبم پی بدیلی خـنیآدر-
 
 تو اتاق خودت تو ی هم نصفه شب فرستادمت برشبید. بودی واسم کافشبید! نه صدف-

 ... منیدونیخودت م
 
 .تورو خدا.  کارشی متوم شه بره پمی ازدواج کنای بنیآدر-
 
 .امروز بعد از ظهر حرف آخرم رو بهت گفتم هنوز زوده-
 
 ! رو مشخـص کنی زمانهیخب عشقم حداقل -
 
 !باشه حاال برو بزار من هم خبوامب صدف خستم-
 
 ...شبت خوش نفسم-
 
کثافط انگار ! بت خوش نفسمش«  زبومن رو در آوردم و تو دمل گفتم رونی از در اومد بو
!  زدم و صرب کردم همه برقا خاموش شه هموجنا منتظر مونده بودم یچشم غره ا» !هیک
 ی شل دنبال سوسک و کرمهاشی دستم کردم و با نی دستکشاطی حی باز شد و رفتم توشمین

 :رمی باعث شد سرم رو باال بگنیآدر ی که صداگشتمی منی زمیرو
 
 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا-
 

 : ابرومم دادم باالی تاهی رو غنچه کردم و لبام
 
 !ـامتی اجنام عملیدر ط-
 

 : و گفتمکی پالستی توختمیسوسک ها رو ر.  نزدی گرد شد و حرفچشماش
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 ! رفت تو اتاقش؟شهیم! عروس خامن تو محومه؟-
 

 : تر شد و گفتمشی بامخاش
 
 ! محومه حاال؟دی ببخشیاوک-
 
 .فکر کنم-
 

 : زدملبخند
 
 ! شدیعال-
 

 تاب کنار درختا ی نشست رونی اما خب دستکش دستم کرده بودم آدرشدی چندشم مخودم
همه .  دکمهاشم باز بود به تن داشتشرتی مردونش که براهنی کرد پیو به آسمون نگاه م

 ی تو لباسختمیرو مجع کردم و رفتم باال تند تند وارد اتاقش شدم و سوسک و کرم هارو ر
 افتادم هوا وحشتناک نی آدرادی رونی زدم رفتم از اتاقش بیشخندین! پوشـهکه قرار بود ب
 اتاقش و کاپنشش رو برداشتم عطر تلخش به ی تودمی بازم سرما خبوره پردمیسرد بود ترس

 بارون ری و همون جا زاطی حیرفتم تو. دمیکشیمشامم محله کرد و عطرش رو نفس م
 : رسوندم بهش و گفتعی سرروخودم . داشتنشسته بود حاال خوب بود که تاب سر پوش 

 
 !؟ی داری کارنجایا-
 

 : رو دراز کردم سمتش و گفتمکاپشن
 
  ...نیخوری بازم سرما مشهیسردتون م-
 

 باز به یشی و با ندمی صدف رو از پنجره دی هی کرد و کاپشن رو ازم گرفت و سانگاهم
 :فتم ابروش رو داد باال و گی تاهی نی نگاه کردم و آدرنیآدر
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 !ن؟یآماده ا-
 
 !؟یواسه چ-
 
 !ســــــــه! دو!.... ــــــــکی-
 

 : گرد شدنی آدریچشما! دیچیپی صدف تا هفت کوچه مـغی جی رو بستم و صداچشمام
 
 ! باهاش؟ی کردکاریچ-
 
 ! تو لباسشختمیسوسک ر-
 

 : و گفتمدی لبش کشی رویدست
 
 !شهی می شاکادیبت من خان بپر برو االن م-
 
 داری کردم وامنود کنم از خواب بی نگاهم کرد و بلند شد من هم همراهش رفتم و سع اخمبا

 وارد شد و صدف نی همه رفته بودن سمت اتاق صدف و آدرهیشدم بانو سامره و بق
 : و گفتنیخودش رو پرت کرد تو بغل آدر

 
 !شهی خدا حامل داره بد میا!  چندشا از کجا اومدن؟نی اـــــــنی آدریوا-
 

 : و سامره گفترونی بمی به هممون گفت برنیآدر.  تا خنندمدادمی هم فشار می رو روملبا
 
 ! خله چش شد؟نیا-
 
 ! فدات؟ی داری خل چه انتظارهی خل از یگیخودت م-
 

 : افتادادمی بهم انداخت و تازه ی و نگاهدیخند
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 !ی خواستگارـادی عروس خامن به آقا داماد بگو بیراست-
 

 دهنش رو گرفتم و حمکم بغلم کرد ی بزنه که جلوغیواست ج گرد شد و خچشماش
 : و گفتمدمیخند

 
 !وونهی دیدخرته -
 

 : تو گوشم گفتآروم
 
 ! کنهی ازت خواستگارنی آدریاهل-
 

 : گرد شد و گفتمچشمام
 
 ! کنمامونشی نکن پاشم برم پشی کارهیسامره -
 

 : رفتم و گفتی شومن چشم غره ای و زد تودیخند
 
 .وامب  خبرمیمن م-
 
 ! به حق پنج تنینی ببنیدی با آی شکالتیایرو-
 
 !اِن شااهللا-
 

 بهم کرد و رفتم سمت ی اشاره انی اتاقم که آدری و رفت من هم خواستم برم تودمیخند
 : هم بود و وارد اتاقش شدم و در رو بستم و گفتمیاتاقش امخاش تو

 
 ن؟ی داریبا من کار-
 
 :اخم نکرده بود و گفت گهی ابروش رو داد باال دی تاهی
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 . قبض روحا شدهنیع!  بده نگفتم سکتش بده دخرتشیگفتم فرار-
 

 : نگاهم کرد و گفتمیچپ چپ! دمی و خندرمی خندم رو بگی جلونتونستم
 
 قربستون هی راهنجای راست از اکی دوارمیفقط ام.  خنده دار بودافشی قیلیخب خ-

 .نکنمش
 
 ...شهی بدم مننیهمچ-
 

 باال انداخت و عقب گرد کردم برم که مچ دستم رو گرفت و ی وشونه ا گرد شدچشمام
 کرد که همه تنم رو دای با لبش پیفیلبم برخورد خف!تعادمل رو از دست دادم و افتادم تو بغلش

 بکشم اما رونیآب دهنم رو قورت دادم و خواستم از بغلش خودم رو ب! از شرم داغ کرد
 :وش رو پروند باال ابری تاهی دحمکم من رو گرفته بو

 
 .ی استاداتیتو صحنه ساز-
 

 : هم دادمی رو توامخام
 
 . نبود تعادمل بهم خورد ومل کن بزار برمیصحنه ساز-
 
 !؟ی سرخ شدنقدریچرا ا-
 
 ...بزار برم تورو خدا... ومل کن -
 

 بود و ی موهام چرتی تر شد و هد بندم مجع شده بود وجلوشی دستاش دور کمرم بفشار
 : و گفتدمی دنی آدری رو لبای لبخند حمومیشونی پیوافتاد ر

 
 !شگاه؟ی آرایریچند ساله من-
 
 ...بچه بودم-
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 !کنمی روزگار حموت میواگرنه از صحنه .  وقت کوتاهشون نکنچیه-
 
 ! خودمهیموها! رم؟ی از شما اجازه بگدیواسه کوتاه کردن موهامم با! وا-
 
 .!دمی کار رو بهت مننی ایمن هم اجازه -
 
 . برمخوامیم-
 
 .!خب برو-
 

 هم فشار دادم و چپ چپ نگاهش یلبام رو رو! ـارهی حرص من رو در بخواستی مهمش
 ! : نذارهری ها روش تاثزی چنی مغرور و خودخواه بود که ایکردم اما به قدر

 
 ! بردار من برمتوی انگورلی گوری دستانیا-
 
 ! رفت؟ادتیبازم حرف زدن -
 
 ! کهشهی منتیخب با زبون خوش حال-
 
از کارش جا .  و موهام رو تو فرستاددی دستش رو آزاد کرد و هد بندم رو جلو کشکی

 : هم شد و گفتی شدم تو چشماش و امخاش تورهیخ! خوردم
 
 . خبوابریبرو بگ-
 

 : که به زور از گلوم اومد گفتمیی انداختم و با صداری رو زسرم
 
 ...شبتون خوش-
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 ختت ینشستم رو. لبم رو گاز گرفتم و در اتاقم رو بستم. دم شدم از اتاقش وارد اتاق خوو
 مرد واقعا آدم نیا.  بوددهی کشـنیی هد بندم رو پامیشونی به خودم نگاه کردم تا پنهیو تو آ

خدا ...  حاضر باشه به قتل دست بزنه امادیشا!  رو باور کنم؟نی اتومنیمن چرا من! ه؟یبد
 ی خاکسرتیچشما... ــــشهی نه منشهیازه معلومه که من هوس بهی نی کرد آدرباور شهیمن
 ختت و لبخند سر تا سر لبم رو ی رودمیدراز کش!زننی مـادی درونش رو فرهی پاکشیخی

 نکهیاز ا!  نداشتمی توش شکگهی بود دنی هم آدرلشیدل.زدی تند تر مشهیپوشوند قلبم از هم
..  بودی بدیلیهم ح خ...  شدمی جورهی کرددای با لبش متاس پام لبنکهیتو آغوشش بودم از ا

کم کم چشمام رو !  شم تعادل من به هم خورد، از قصد نبود کهری ازش دلگتونستمیهم من
 .دمیبستم و همون جور بدون پتو خواب

 
 تو ی خواب آلود بود اما با توجه به نقشه افمی قنکهی شدم و با اداری زود از خواب بصبح

 و آروم رونی از اتاقم بدمی رو شستم و بعد نرمش پردست و صورمت! سرم سرحال بودم
 رفتم کنار ـنی پاورچنی زدم و آروم آروم و پاورچی کجکیرفتم سمت اتــاقِ صدف لبخند

 ی که تو بسته بودن رو باز کردم و گذاشتم کنار ختتش و بالشتییختتش و متام صابون ها
 بلند شدم و در اتاقش شخندی با ن! نشه کار دستمون ندهی ضربه مغزوفتهیجلو گذاشتم تا ن

 و دمی خودم رو عقب کشکمی! یکیرو بستم و تا سرم رو بلند کردم حمکم خوردم به 
 : و آروم گفتمدمی رو دنیآدر

 
 ...سالم-
 
 .سالم-
 
 : ابروش رفت باال و با خنده گفتمی تاهی

 
 .کنمی تو آشپزخونه صبحونتون رو حاضر مرمیمن م-
 
 .دم خودت بروبانو بود صبحومنم خور-
 
 .چشم-
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 انداختم و رفتم سمت آشپزخونه و از پشت بانو رو بغل کردم و با خنده نیی رو پاسرم
 :گفتم

 
 !سالم بانو جون من-
 
 !؟یدی خوب خوابریسالم دخرتم صبحت به خ-
 
 ... شنداری بهی تا بقمیبزار کمکت کنم باهم صبحونه خبور! دمی خوابستیب-
 

 : وارد شد و بانو گفتنی که آدرمیخوردیون رو م و صبحومنمی هم نشستکنار
 
  شده پسرم؟یزیچ-
 
 !؟یایتوام م. رمیبانو امروز م-
 
 ...امی هم ثواب داره بزار لباس رو بپوشم باهات میآره مادر صبح مجعست کل-
 
 . نفهمهیمراقب باشه کس-
 
 !چشم-
 
 و رفتی منی با آدرخواستیهر جا م!  خوش به حال بانوکردمی می دستم بازی توی لقمه با

 :بانو گفت. ذاشتی ارزش و احرتام می بانو کلی حداقل برانیآدر
 
 .ادی تو خونه بزار آرامشم بدی مادر بچم پوسنیآدر-
 

 : گرد شدچشمام
 
 .خوادیمن! وا!  بانو؟امی کجا بگهیمن د-
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 : اخم کردنیآدر
 
 یفقط کس... میری ممی دارمیری که منی مهمونستی مهم نادی بخوادیاگه م. کنهیفرق من-

 ... بدونِدینبا
 

 : جواب دادمکردمی می جور که با لقمم بازهمون
 
 .شمی من مزاحم مندینه بر-
 

 آشپزخونه بزنه، نتونستم جلو خودم رو رونی باعث شد نگاهمون به سمت بیغی جیصدا
 : کردی پوفنیآدر!  خندهری زدم زی پُغرمیبگ
 
 !؟ی کردکاری بار چنی ایشی ول کن مننوی اینکش-
 
 ! وقتهی شد په باشه ی باال نکنه ضربه مغزنی برکنمی می گذشتشم دارم خالی حرفایتالف-
 

 بانو چپ چپ نگاهم کرد و دمی رفت باال و دوباره خندعی گرد شد و سرنی آدریچشما
 :گفت

 
 !؟یاری بالها رو تو سـر صدف منیا-
 

 : گفت گردی و با چشمادمی آره تکون دادم و خندی به نشونه یسر
 
 !گه؟ی بهت منیزیاون وقت آقا هم چ-
 
 : ابروم رو دادم باالی تاهی

 
 ! نگو بانو جومنیبه کس!  آقانی من و همنی بهی رازهی نیا-
 
 ...گهی دـایآرامش دخرتم توام ب-
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 !ـامی دوست نداره من بنمیحتما آدر! ـام؟ی کجا بگهیبانو جون من د-
 
 سگ و گربه ادی زگهید! م؟ی خربی و ما بهینکنه خرب! ن؟یاالن شد آدر! چشمم روشن-

 !نیـاری در منمیباز
 
 !ن؟یـاری پشتمون حرف در ممی صلح کردکمیحاال که  ! گهیوا بانو دستت درد نکنه د-
 
 !کشهی دست از غرورش منرهی اگه زبومن الل مبی حتشناسمی رو خوب منیمن آدر-
 

 لبم رو پر ثمیافکار خب! نشست زی می روی تاسـف تکون دادم و زنبوری به نشونه یسر
 :کرد بانو خواست بزنتش که گفتم

 
 !نـــه-
 

 : کردم در رو بستم و گفتمرشی آوردم و اسی خالی شهی شهی یفور
 
 !دارم واست صدف جـــون-
 

 : چشماش گرد شدبانو
 
 ! کارو دخرتنینکن ا-
 

 تا نی آدری فهای و قـنیی کبود اومد پای رو کنار گذاشتم صدف با صورتشهی و شدمیخند
 نی آدری از پلها باال و چشمادمیدوئ! خورهی داره خندش رو مکردمی سرخ بود حس میحد

 به ی حسچی هدمی فهمیراستش رو بگم از وقت!  باال انداختم ی شونه اگرفتیرَدَم رو م
وارد اتاق صدف ...!  درومن فعـال شده بودطونی و کودک شتم گرفی انرژیصدف نداره کل

 صدف رو باز کردم و زنبور رو انداختم توش و دعا دعا کهی باز شد،تونشمیشدم و ن
 رو شهی و در رو بستم شرونی از اتاقش بدمیپر!  که زنبور پرواز نکنه برهکردمیم

 از نی خوردن بود آدربحونه رفتم صدف در حال صـنییگذاشتم تو اتاق خودم و از پلها پا
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رفتم تو . نگاهم کرد و خندم رو خوردمی چپ چپ خندهری بود بزمن زکیپلها باال رفت و نزد
. ـمی شده بودن سامره و من از همه سرحال تر بودداری بهی و سامره و بقیآشپزخونه ملود

ـن اومد اما یی دخرت کش پایپی با تـنیآدر!  شاد نبودمنقدری تو عمرم ایی شل شد خداشمین
!  کردهدای راه پمیط املستق به صرای راستیپس راست!  سامره بهش زل نزدگهی بار دنیا

 ی باز شد طولشمین!  صدف رفت باالی و حاضر شد ولنیی زدم و بانو هم اومد پایلبخند
 خودم رو گرفتم ی چقدر جلودونهی بازم خونه رو پر کرد خدا مغشی جی که صدادینکش

 نشسته بود و چپ نی رو مجع کنم آدرلی صبحونه تا وسازی سمت مفتمر! که قهقه نزمن
 ی توی که دوندمی پلها دی باال انداختم و صدف رو روی شونه کردین رو نگاه مچپ م

 : و گفتنی و اومد سمت آدردیمانتوش رو پوش! دستاش بود
 
 حامل بده فکر کنم بهرته برگردم خونه زود کمی برم خوامی مگهی من دزمی عزنیآدر-

 .! عمرمشتی پگردمیبرم
 

 : بلند شد و گفتنیآدر
 
 .فعال. باشه -
 
 .خدا نگهدار-
 

 شده بود از رفتنش که رهی رفت بانو با تعجب به در خرونی بهم زد و از در بی غره اچشم
 : خنده و گفتمریمطمئن شدم زدم ز

 
 !شهیصدف جومن رفت دمل واسش تنگ م! ـــــشیآخ-
 

 :بانو گفت! دمیدی رو رو لبش می و اثر لبخنددی به صورتش کشی دستنیآدر
 
 .می بپوش آماده شو برآرامش برو لباس-
 
 ـام؟ی کجا بگهینه بانو جومن شما برو من د-
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 : و بانو گفتواری داد به دهی با اخم تکبی دست به جنی چپ نگاهم کرد و آدرچپ
 
 ! خودم به زور بربمت؟ای ی لباس بپوشیریم-
 
 ... نکنتیبانو اذ-
 
 !برو-
 
 رو تنم می مشکیمانتو! تاقم  ای زد و رفتم توی تکون دادم،بانو لبخندی پف کردن سربا

 نهی بشنی آماده شدم،همراهشون رفتم بانو خواست عقب ماشری و سعی سریلیکردم و خ
 :گفتم

 
 ! جلونیبــــــانو بش-
 

 : ترس خورد و گفتغمی بنده خدا از جبانو
 
 ...نینه دخرتم تو بش! دیآروم تر دخرت زهرم ترک-
 
 ...ی کارو کننی اگه اامیا بانو به خدا من-
 

 نیا چه خوب که آدر.  نشستمنی نگاهم کرد و رفت جلو نشست و من هم عقب ماشیکم
 بفهمه؟ دی نبای بره که کسخوادیگه کجا م. ستی و رانندش نکنهی میخودش رانندگ

سرم رو چسبونده بودم به .  شدم، هوا گرفته بودرهی خرونی زدم و به بیلبخند حمو
 تا می چقدر راه رفتدومنیمن.کردی منتقل مم به روی حس خوبمیشونی پی روشی و سردشهیش

 چرا دونستمی اصال من؟ی چی بهشت زهرا؟ بهشت زهرا واسه میدیبه بهشت زهرا رس
 میدار!  راه چهار تا دسته گل گرفت چه خربه؟ی تونیآدر. قراره من هم باهاشون برم

 : گفتوبان یبعد مدت...  و چشمام رو بستمدمی کشقی عمینفس!  مرقد شهدا مگه؟میریم
 
 . شوادهی دخرتم پمیدیرس-
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 .چشم بانو-
 
 هم بانو دوتا هم یکی دسته گل رو من برداشتم و هی شدم و دست بانو رو گرفتم و ادهیپ

 فی ازش تعرنی کـه رامتینه اون!  مرد خوبههی نی که آدراورمی ممانی داشتم اگهی دنیآدر
 با خودش ی آبیبانو برت! شتباه گرفته اگهی دیکی رو با نی آدرنیمن مطمئنم رامت... کردیم

 ـانایمرحوم ک«  روش نوشته بود دی به قرب کشی و با آب دستی قربی روتآورده بود نشس
 دسته گل رو نی لبم رو گاز گرفتم و همراه با بانو مشغول فاحته دادن شدم و آدر»یصابر

 ی خونی ها هم بود رگهی توشهی تر از همشی قرب گذاشت و نشست کنارش امخاش بیرو
 نی آدری جدی جدیعنی دمیلبم رو گز...!  آها حتما مادرشـهشد،ی مدهی چشماش دیتو

 راجب ی کسگفتی مگه بانو منام؟یاصال چطور اجازه داد من ب!  نه؟ای دهی هم کشیسخت
 گهی دی و جاموندنی کاش حداقل پدر و خواهرش کنارش مدونه؟ی منیچیخانوادش ه

 م و پر پرش کرددمی کشرونی دسته گل بی از تویتم و گل انداخنیی سرم رو پارفنتیمن
 و من ی بلند شد رفت سمت قرب کنارـنیآدر.  تلخ لبام رو پوشوندی سنگ قرب لبخندیرو

 دنی کرد وبا دی روش خالی آب رو تا حدودیهم همراه بانو رفتم سمت اون قرب بانو برت
!!!  باباش هم مرده بود؟ی حتیعنی... یعنی»  رادمهرـریام« ! دی قرب دمل لرزی روینوشته 

 حلظه به نی آدری لبم رو گاز گرفتم چشمادادمی شوک فاحته می روز اینشستم و با امخ
خب اون ! گهیموند دوتا دست گل د! شدیحلظه سرخ تر و دل من هم داشت واسش کباب م

که  و شودونستمی رو میکی نی سر قرب خالش اـمیبعد هم رفت!  بود؟ی کی براگهیدوتا د
 که شدیباورم من! مگه قابل باور بود؟!  باعث بغض تو گلوم شدیاما سنگ قرب... نشدم اما

 نچکن اشک تو چشمام نیی تو چشمام پایلبم رو گاز گرفتم تا اشک ها!  هم مرده باشهنایآدر
 : با اخم گفتنیآدر! حلقه زد

 
 ...ـامی مگهی دقهیبانو تو برو من چند دق-
 
 .باشه پسرم-
 

!  کردمتی اذنقدری طفل رو انیخاک بر سر من که ا. ته و دو رگه تر شده بود گرفصداش
 بانو ده؟یکش!  باشهدهی کشی من سختیاما فکر نکنم به اندازه ...  من تنها بودنیاومن ع

 : و با بغض گفتمنی سمت ماشمیدستم رو گرفت و باهم رفت
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 .شهیباورم من-
 
 ی درخواستنی ازت همچیدم چطور وقتمون...  نزنیآرامش تورو خدا راجبشون حرف-

 بود دی بعنیاز آدر...  رو امتحان کنمنی آدرخواستمی قبول کرد، من میایکردم که باهام ب
 .اریتوام سکوت کن و به روش ن...  بفهمه اما حاالیبزاره کس

 
 .هویفقط بغضم گرفته .  بکنمنکاروی ادینه بانو چرا با-
 
 !؟یه پسرمو دچارش کرد بود کی چه سرنوشتنیا...  خدایهع-
 

 : بانو زد تو پاشو گفتدی اشک از چشمم چکی اراده قطره ای رو گاز گرفتم و بلبم
 
 ؟.یکنی مهی مادر تو چرا گررمی مبیاهل-
 
 ...مینی بشمی بانو برستی نیزیچ-
 
 هم اومد و نی که آدردی نکشی طولـنی پشت دستم اشکم رو پاک کردم و نشستم تو ماشبا

 نای سنگ قرب آدردنی انداختم هنوز هم تو شوک دـنییگاز گرفتم سرم رو پانشست لبم رو 
 نفس نِی تو اتاق آدرشهی که عکساش همی معصومیپس اون دخرت کوچولو... بودم

 !رمی مبیاهل... کشهیمن
 
 

*** 
 

 اتاق خودم و لباسم ی شدم و رفتم توادهیپ! الی به ومی و بالخره برگشتدمی کشقی عمینفس
 بهشت زهرا یصحنه صحنه !  کمک کنمـهی آشپزخونه تا به بقیم و رفتم تورو عوض کرد

 همه دارن سر و نجای از کنارش رد شد انای زد و سی لبخندیملود. تو سرم ثبت شده بود
 رفته بود تو اتاق خودش ـنی بهشت زهرا بود آدرشی فکرم پهنوزماما کال ! رنیگیسامون م

 سامره با کردمیک کردن بود و من هم کمکش م سرخ مشغول برجن پایو بانو با چشما
 : گفتیناراحت
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 !؟.ـنی شده چرا غمربک زدیچ! آرامش؟! بانو؟-
 
 ... مادرستی نیزیچ-
 

 ی باهاش قاطیی و نعناختی رییبانو چا! کردی با لبخند نشسـت کنارم و بهم کمک مسامره
 :کرد و گفت

 
 !تناک رو برب واسه آقا سر درد داشت وحشنیآرامش دخرتم ا-
 
 ...چشم بانو-
 

 مظلوم ی پسربچه هی حس کردم اآلن برم حکم ی ترحم کنم ولخواستمیمن! دی واسش لرزدمل
 :دی مردونش به گوشم رسی به در اتاقش زدم و صدایتقه ا! رو داره

 
 ... توـایب-
 

 زدم و یلبخند کمرنگ!  زده بودواری رو باز کردم و وارد شدم دوباره عکسا رو به ددر
 :گفتم

 
 ... آقاتونیی هم از چانیا-
 

 دنی دوباره بارون شروع به بارـرونی و با اخم زل زده بود به بنهی پا و دست به سسر
 بار کنار نیاما ا. داشتی اما هنوز دست از سرمون بر منمی بهار بودیکایکرده بود نزد

 . اه کردم نگرونی پررنگ زدم و با ذوق به بیلبخند.  درشت برف هم بودنی هاکهیبارون ت
 

 رو جا گذاشته اومده بود اما خدا لشی موبانکهی ای شده بود و دوباره صدف به بهونه شب
 نی داره به آدری که چـمردمی میرو شکر قصد برگشت به خونه داشت داشتم از فضول

 برف داشت همه دمی کشقی عمینفس!  دوست داره؟یلی رو خنیواقعا صدف آدر... گهیم
 اتاق یرفتم تو...  درختا و ن ها مشخص بودنی ِبا مـیی هایدی و سفپوشوندیجا رو م
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 هی سا،ی جون جونیقای شده بودم نه از اون جور رفقی رفی باهاش حسابگهیسامره د
 نشستم وسطشون و ی سامره کالً عوض شده بود با لبخند ملودی بود ولیرفاقتش برام کاف

 :گفتم
 
 !د؟یخب رفقا در چه حال-
 

 : گفت شلشی با نسامره
 
 !در حاله حال-
 

 : گفتی و ملوددمیخند
 
 !کنهی مفی بانو تعرنقدری که اـنمی موهات رو ببخوامیآرامـــــش شالتو بردار م-
 

 کپ کرده ی واقعیبه معنا.  زدم و شامل رو برداشتم و موهام رو باز کردمیلبخند
 : و گفتدی لب ورچی و موهام رو بستم ملوددمیخند!بودن

 
 ! بلند و صاف موخامیمنم موخوش به حالت -
 

 : و شامل رو سرم کردم و گفتمدمیخند
 
 . آب خبورموانی لهی رمیباشه بچها تشنم شده م-
 

 صدا و حرف صدف لبخندم از دنی سمت پلها اما با شنرفتمی تکون دادن و داشتم میسر
 : لبام فرار کردیرو

 
 می خوشحامل که تصم... دوستت دارمی که فکرش رو کنیزی تر از اون چشی بنیآدر-

 ... نباشهی اگه قطعی حتمی تا آخر تابستون با هم ازدواج کنیگرفت
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 مرت باهم یلی مکی چرخوندم سمت اتاق و نگاهم رفت سمتشون که همش لباشون چشم
نه ... دی چومن از زور بغض لرزلی دلیب... فاصله داشت و من شاهد اون اتفاق شدم

 نیآدر!  اتاقم یرفتم تو...  رفتادمیرفتم و تشنه بودمن از لبم رو گاز گ... نمی ببتونستمیمن
 و سرم رو ی صندلینشستم رو... دتشی بوسی مناشتاگه دوسش ند... دوسش داره
به منه ! دم؟ی اشک به گونهام محله کرده بود که خودم نفهمیک! ی دستم لعنتیگذاشتم رو

 بودکه ی بارنیگه بگم اولا.  اشکم رو با لبام حس کردمهیشور!  داشت؟ی چه ربطیلعنت
من حتمل نداشتم ... من ... کردی دروغ نگفتم دمل بدجور درد مختمیری اشک میاوجنور

سخت بود منه !  بود که تو دمل شکل گرفته بودیتی واقعکی نیا! نمی ببی رو با کسنیآدر
  مردای من از همه دهینه از من بع! من؟.. آره...  کرده بودمدای پی بهش وابستگیعوض

 قلبم دی در چرخی رهیدستگ! ـــــکنهیواسه من فرق م... کنهی فرق منیاما آدر! متنفرم
هنوزم مغرور بودم، هنوزم طاقت . نهی رو ببمی اشکی چشمایدوست نداشتم کس! ختیر

 سامره با پشت دستم اشکام رو پاک کردم دنیبا د... نیاما آدر... ضعف نشون دادن نداشتم
 : گفتاخم کرد و نشست کنارم و

 
 !؟یکنی مهی چرا گرزمیآرامش عز-
 
 .. حامل بدهکمی ستی نیزیچ.. یچـیه-
 
 !زم؟ی شده عزیچ! یدروغ نگو تو که تا اآلن خوب بود-
 
 .ستی مهم ن،یچیه-
 

 : وار زدطونی شیلبخند
 
 ! شده؟تیحسود-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !؟ی به چی به کیحسود! ؟یحسود-
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 : نگاهم کردزی ری و با چشمادی کشیآه
 
دوسش !  پوشمی مشکشهی همنهیبه من دروغ نگو آرامش من ختم روزگارم واسه هم-

 !؟یدار
 
 : گفتمیجی گبا
 
 ! رو؟یک-
 
 ! نه؟ی رادمهر رو دوست داریآقا-
 
 .عمراً!  رو دوست داشته باشم؟ی انگورلیمن اون گور! معلومه که نه چرت نگو سامره-
 
 ...شک ندارم! هی چی اشکا واسه نیخودت رو گول نزن آرامش پس ا-
 
 !می کاله تو همشهیمن با اون هم!  نکنتیسامره تورو خدا اذ-
 
 . از چشمات مشخصهنیا. یاما دوسش دار-
 
 ... مردا متنفر بودم و هستمیمن از همه ... ندارم-
 
 ؟ی ندارمی خبوامب کاررمیمن دارم م...  خودت رو گول بزنیباشه حاال ه-
 
 !شد؟ ی چنیدیآ! یراست.. نه برو-
 

 : رنگ گرفنتلپاش
 
 ...ادیفردا شب م-
 
 .. حاالم بروزمیخوشحامل عز-
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 .شبت خوش-
 
مگه !  بلد نبودمیمعلومه که عاشق..  بلد نبودمینه من عاشق!  زدمیپوزخند..  رفتو

 ازم ی هوسی داشتم که در برابر عشق هایمگه پدر! ه؟ی داشتم که برام بگه عشق چیمادر
 ی حصار خودش زندونی رو گاز گرفتم بغض بد جور گلوم رو تولبم... نه! مراقبت کنه؟

 واسم اتی عملی حتزیاز همه چ! گرفتمی فاصله مزی چهمن داشتم از هم... کرده بود
 عی سردی بانطورهیحاال که ا. نداختمیکمرنگ شده بود و فقط داشتم خودم رو تو دردسر م

 ... خونه برمنیتر از ا
 

 زدم و بعد رفتنش یپوزخند! هـه.  لبشهی رویو لبخند که صدف رفته دمی پنجره داز
 ی رهیهمه خواب بودن دستگ...  برفا قدم بزمنری برم زخواستیدمل م. مانتوم رو تنم کردم

 هوا سرد بود و اول دندونام حمکم بهم یلی رفتم خرونیدر خونه رو چرخوندم و ب
گناه .. دیچکیهمچنان م اشکام زدمی و قدم ماطی حسط رفتم ونهیاما دست به س. خوردن

من که ! اه! دنه؟ی درد کشی فقط براای دننیاصال مونده بودم وجود من تو ا!  بود؟یمن چ
 تفاوت نی الیدل.  فرق کرده بودمیلیمن خ.. من!  چرا؟دادمیهرگز از خودم ضعف نشون من

 تا ید جیجد. شدی بشم اما مناشکام مانع خواستمی و مدمیلبم رو گز...!  بودـنیها هم آدر
 تومنی معلومه که منرمی خونه منیمن از ا!  باهاش ازدواج کنه؟خواستیآخر تابستون م

تا اآلن ! شه؟ی گاهم منهیتک! کنه؟ی وقت ازم دفاع منچی هگهید... یعنی. صدف رو حتمل کنم
 منجمد رو صورمت نشست و اشکام ی درشت رویزل زده بودم به آسمون و برفا!هم نبود

 ی جفت چشماهیامن رو گرفت و من رو برگردوند چشم تو چشم  بازویدست.  کردیم
 : سرخ زل زد به منیبا اخم و چشما!  شدمیخاکسرت

 
 . برو توایب! ؟یخوری لباسا سرما منی با ایگی امحق منیدخرته -
 

 : رو بندازم تو دمل سرد گفتمنی آدرشرتی بتونستمی منگهی دخواستمی منگهید.. نه
 
 ! برم توخوامی من!دوست دارم سرما خبورم-
 
 !گمی برو تو بهت مای رو بای بچه بازنیبس کن ا-
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 تر از شی بدی نباگهی و به راهم ادامه دادم ددمی زدم و بازوم رو از دستش کشی غره اچشم

اصال من دل و احساس دارم؟ ! بشه هرگزی با دل و احساسم بازذارمیمن...  وابستش شـمنیا
 : دستم رو گرفتحمکم نگهم داشت و برم گردوند مچ

 
 !تو چت شده؟-
 
 ! خودمههیزندگ! شهیبه خودم مربوط م-
 

 :خوردی داغش به صورمت می زد و زل زد تو چشمام و نفسایپوزخند
 
 !شهی تو به من هم مربوط مهی زندگیهمه -
 
 !چون خدمتکار شمام؟-
 
 .ی منیچون تو خونه -
 
 . ندارهی که کارنیا.. رمیخب م-
 
 :م کرد و حمکم گلوم رو گرفت و گفت طور وحشتناک نگاههی

 
 !حاالم برو باال!  باشادتی شهی رو همنی ایری مننجایهرگز از ا! تو-
 
 ! خ و ا مین م -
 
 : ابروش رو داد باالی تاهی

 
 !؟یخوایکه من-
 

 : و با اخم روم رو ازش گرفتم و گفتمنهی به سدست
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 !نه-
 

 : زدمغی گشاد جی بلندم کرد و با چشماحمکم
 
 !نیـــیرمت پابزا-
 

 : و گفتنشیسرم رو چسبوند به س! سمت خونهربدی ول کن نبود و با اخم من رو ماما
 
 . کنغی جغی شن آبروت بره جداری همه بیخوایاگه م-
 
 . برم بگردمخوامیبزار م-
 
 !یخوریهوا سرده سرما م-
 

 : زدمیپوزخند
 
 .! وقتهی نکنه تیسرد!  آقا؟یکنیدوتا دوتا هوس م-
 

 : دندوناش گفتیکم فشار داد و از ال رو حممن
 
 !رسمی حرفامت منی باال حساب امیبر-
 
 !ومل کن بزار برم-
 

 قلبم تند تند دمی کشی به کاپشنش مدام عطر تلخش رو نفس مدی چسبمینی کرد بی ومل مناما
 گهید!  نهنیاما آدر... اما! رم؟ی باشم و آروم نگنی تو آغوش آدرتونستمی مگه مزدیم

 تو نی چرا آدردمیفهمیمن.  بعدش دوباره با صدف ببنمش و بشکنمتونستمیمن! تمتونسیمن
 ...اما.. عشق نبود.  خاص بهش داشتمیحس.  شدهیررنگ نقش پنقدری امیزندگ
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 ی ختت و انگشتش رو به نشونه ی به اتاقم رفت من رو گذاشت روی نشدم که ِکمتوجه
 : گرفتدیتهد

 
 ! کارم ندارمی هم تویشوخ!  تو اتاقرمتای با کتک منباری ای بریبلند ش-
 
 ! ندارهی هم ربطیاصال دوست دارم و به کس! خوامیمن-
 

 : دستشی هم شد و نشست کنارم و چومن رو گرفت توی تر توشی امخاش بدیلرزی مصدام
 
 ! مدتنی تو ای گرفتادی آدم بودن رو کردمیفکر م! ؟یدوباره تو جلباز شد-
 
 .مومنی فرشته مشهینه من هم-
 

 تا آخر تابستون نکهی نزد و فقط نگاهم کرد دوباره همون صحنه و دوباره فکر ایحرف
 : و اشک تو چشمام حلقه زددیچی خبواد با صدف ازدواج کنه تو سرم پنیآدر

 
 !آرامش؟-
 

 از من نی واسم لذت داشت ازدی بار بود که اسمم رو صدا منیاول!  گره خوردنمی تو سنفس
 ... :نی اسمم رو صدا کنه اما آدری پسرنکهیدم از امتنفر بو!  بوددیبع
 
 ! شده؟یچ... باتوام-
 

 از خشونتش کم شده بود اما هنوزم مغرورانه کمی!  عوض شده؟نی آدرکردمی حس مچرا
 ! :فرستادی سوال منری از ابهت مردونش رو زی و ذره اکردیرفتار م

 
 ...یچیه-
 

 : نگاهم کرد صورت خودش برد و موشکافانهکی رو نزدصورمت
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 .شناسمیمن تورو بهرت از خودت م-
 
 : ابروم رو دادم باالی تاهی

 
 !ه؟یاسم ننم چ-
 

 هم شد و از جاش بلند شد یامخاش تو. رهی بود خندم بگکی نگاهم کرد که نزدی چپچپ
 :رفتیهمون طور که م

 
 . خبوابریبگ-
 
حس ! کرده بودمدستام رو مشت کردم و نشستم وسط ختت و زانوهام رو بغل !  رفتو

 یدوباره برگشته بودم به سال ها.  رو داشتم که پدرش ترکش کردهیی تنهایدخرت بچه 
 ادی خودم رو شناختم ی کردم و وقتی سپرهی که هر شبش رو با گرییبه ساال... میکودک

... اما اآلن!  من رو نداشتی اشکااقتی لیکسگرفتم که از اشک متنفر باشم چون 
 من بود که بهش ری نداشت تقصیری که تقصنی چون دمل پر بود آدر کنمهی گرخواستمیم

 و به خاطر دمیلبم رو گز...  که کنارش بودمیمی و ماه و نکی نی ایوابسته شدم اون هم تو
 که از چراغ ی نورم به خودم نگاه کردنهی آسمون سرخ رنگ بود تو آدیباری که میبرف

 یعطر تلخش هنوز تو.. کام سو سو بزنن اششدی باعث مخوردی پنجره به صورمت مرونیب
 بود که ـنیتنها آدر.  حمبت خالصهیتو اوج تشنه بودن ... می کسیتو اوج ب... مشامم بود

.  چشمم به سمت گوشم رفتی بالشـت اشک از گوشه یبا مانتو سرم رو گذاشـت رو! بود
 ... و کم کم خوامب برددیچی پنمی سی تو قفسه یبی بستم درد عجوچشمام ر

 
 رو مییچا. شدی تر مدی و شددیبارش برف شد.  نگاه کردمرونی تلخ زدم و به بیلبخند

 با نی نشده بود اما ساعت هشت بود و مطمئن بودم آدرداری بی هنوز کسدمی سر کشیکم
 که تا عمق وجودم دمی کشقی عمیبانو صبحونشون رو خوردن پنجره رو باز کردم و نفس

لبم رو گاز گرفتم ...  من پر از سرمـا بودهی زندگی داد هاخ رمتام!  سرد بشهدمیبا. سرد شد
 و به شدنی که آب میی چک چک برف های و صدادیچی باد سوزناک تو گوشم پیو صدا

 لی اوادتای ماه و بهمن ماه برف نباریتو کل د. یچه زمستون. شدی مدهی شنخوردنی منیزم
کاش بهار !  هم هنوز زمستونهبازه  روز به بهار مبونکی اگه ی حتگنی که منهیا! اسفند
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 خسته می داشتم از زندگی جدی جدگهید...  دوباره از اول متولد شمخواستیدمل م... ادیب
 در آورده ی نواختکی رو از می بود که زندگنیتنها حضور بانو و به خصوص آدر... شدمیم

 حس نیاما ا... ار بنی اولی کرده بودم، اون هم برادای پی که بهشون وابستگیب کسان... بود
 دهنت ی اندازه ی که سهمت نباشه و لقمه یوابسته به کس! دیبـا!  دفن شهدی بایوابستگ

 و دمی از ترس پریپنجره حمکم بسته شد و چشمام باز شدن و سر جام تا نصف... نباشه
 :گفتم

 
 !ییوا-
 
ود اخم و  جفتمون شده بیزندگ.  هم بودی کردم و امخاش تویفی اخم ظرنی آدردنی دبا

 :دی دندوناش غریاز ال! اخم
 
 !؟؟یخوریچقدر بگم سرما م-
 

 : زدمیپوزخند
 
 !کنه؟ی می شما چه فرقیبرا-
 
 . بربمت دکرتشهیزمحتم م-
 

 :گفتم. حرف بهم دست دادنی از ای زل زدحمس بدرونی هم شد و به بی تر توشی بامخام
 
 . دکـرتنی بهتون نگفـته من رو بربیکس-
 

 : ابروش رو باال دادی تاهی تنش بود و شی ورزشی لباساواری داد به دهیک تنهی به سدست
 
 . که بربمت دکرتگهی متمیپس مسئول. ستمیرئ-
 

 : لـب گفتمری رو با حرص مشت کردم و زدستام
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 ! مغروره نکبتی انگورلیگور-
 
 !؟ی گفتیزیچ-
 

 : نازک کردم و گفتمی چشمپشت
 
 ! شدهتونیتوهمات فانتز باد باعث ی نزدم حتما صدای حرفریخ-
 

 و خواستم برم که بازوم رو گرفت و زی می رو گذاشتم رومیی نگاهم کرد و چای چپچپ
 ی فشارشدنیمن رو برگردوند دوتا بازوهام رو تو دستاش گرفت،بازوهام داشنت داغون م

 : هم شدیبه بازوم داد و امخام تو
 
 ! مرگت هستهیتو -
 
سرمم ! دوست ندارم بگم!  بگم زوره؟ آره؟ی به کسخوامیمن!  مرگم هستهیآره آره اصال -

 دادنا اصال به عقل ری گنی اس،یبابا من خدمتکارم شما رئ! گمی بازم مننیوتی گی الیبزار
 .ادیجور در من

 
 !؟ی حرف بزنی که هرگز نتونرونی خودم زبونتو از حلقومت بکشم بای یشیخفه م-
 
 !؟یدی مری تو فقط به من بدخبت گچرا!  همه خدمتکارنیا. ومل کن بزار برم-
 

 : زدیپوزخند
 
 . و دوست دارم خفت کنمی گستاخیلی که خییآخه فقط تو-
 
 ! خسته شدمگهیخب پس خفم کن راحت شم، د-
 

 : آروم تر شدصداش
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 !ه؟ی بگو دردت چ؟یاز چـ-
 
 خوشم ارهی واسم حرف در مادی میکیبرو کنار بزار برم اآلن . دردم به خودم مربوطه-
 .ـادیمن
 

 اما شدی مدهی نفساش راحت شنیصدا. ذره باهام فاصله داشتکیهمش .  زل زد بهمفقط
 به نفس نفس یی جوراهیآب دهنم رو قورت دادم !  نگذشت که ومل کرد و با اخم رفتیزیچ

 نشده تاحاال کیاما نه به من که نزد .. پرهی بار با صدف مهی! چقدرم پرروئه. افتاده بودم
 بود که باعث شد ازش شی لعنتاتی خصوصنیهم!  خودش رو دونسته حدشهیهم... 

 از ترس خوردم و دستم رو ی لبم رو گاز گرفتم ،بانو وارد شد و با صداش لرزادیخوشم ب
 : گذاشتم و گفتمنمی سی قفسه یرو

 
 .ریسالم صبحت به خ!  بانودمی ترسیوا-
 
 !ری توام به خهیسالم دخرتم صبح قشنگ و برف-
 

لبم رو ! کرد؟ی مکاری داشت با دل من چیلعنت... م و نشستم هنوز تو شوک بودم زدیلبخند
 به نیاز ا.  نکردمدای مرد پکی به یتا اآلن حس...  شدمرهی خرونیبه دندون گرفتم و به ب

 نی رامتشد،ی جور منی ادینبا.  دستام گرفتمیسرم رو تو... نی کنم اما آدردای پدیبعد هم نبا
 نی ماه اکی بود که بعد از دی مثل من بعی جدا از اون، از دخرت سرسخت. کردتمادبه من اع

 .... مرد شمکی یجور وابسته 
 

*** 
 

 نیآدر
 

حمکم در رو بستم و با اخم رفتم کنار پنجره دست .  اتاقم رو باز کردم و وارد اتاقم شدمدر
ا زبون تازه داشت ب.  شده بودشیزی چهی شبی دخرته امحق از دنیا.  موندمنهیبه س

! دمیفهمی برگشت رفتارش رو منلیدل.  اما دوباره غد و جلباز شدومدی باهام راه مزادیآدم
 کنم اما آرامش ینی بشی نبود که نتومن رفتاراش رو پی کسمیتو زندگ! بودمبهم ..  دخرتنیا
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 کی ی جدقهی دقکی خوب قهی دقکی.  رفتاراش قرار بدهی منگنه یخوب بلد بود من رو ال
اعصامب از دست صدف بابت اون کارش هنوز خرد بود .!  گستاخشهی و همطونی شقهیدق

.  متوم شهزی تا قبل تابستون همه چدیبا! یلعنت.  کنم شی جمبور شدم همراهی کدمینفهم
 رو یحرف! اما نه..  کهوفتمی می هچلیواگرنه تو! دی بارمی انتقامم رو تا اون زمان بگدیبا

 که گفتیاحساسم م.  رو بهم بزمنزی همه چتونستمی خوب م.که زدم راه فرارشم بلد بودم
 تقاص دی جمرم بود و باماون ه! ستی نشی سال پزدهی سی هاهی ربط به قضی بیلیعموم خ

 می مشکی موهایکالفه دستم رو تو!  و سپهرمنشی کامرانیاما نه به اندازه ... دادیپس م
 ی چه غلطموندمی کنار آرامش مشرتیب قهی دقکی معلوم نبود اگه دمیفرو کردم و لبم رو گز

اما خودم حد خودم رو ...  کنهکمی بود که تونست حتریاون دخرت تنها دخرت. دادمیاجنام م
امـا .  بودی قویزی تر از هر چشیارادم ب..  از حد پر ارادمشیبلد بودم مشخص بود که ب

 ونی گریچشما ادی من رو ومدی جلو چشمم مشبی سبزش که از دهی اشکیچشما... آرامش
 روزید. شدی کنه اونقدر مظلوم مهی گرخواستیاون هم هر وقت م... نداختی منایآدر

 که مطمئن بودم به روم شناختمشی می اونقدرـادی نکردم باهام به بهشت زهرا بیخمالفت
 بشی نصیزی کار رو بکنه جز خشم من چنی و اگه اارهی حداقل فعال به روم منای.! ارهیمن
 بهش بگه که دهنش قرص باشه دی باادینو هم گفته بودم که اگه قرار هست ببه با. شهیمن

 ای یاگه کامران. وفتای به خطر مشناختمی مه کیجون متام افراد.. جون خودم... واگرنه
 قی عمینفس...  رو به خاطر دارمزی که من همه چدنیفهمی عموم، می حتای.. سپهرمنش

 قصد داشتم برم دمی رو پوشمی کتان مشک و رفتم سمت کمدم تند تند شلواردمیکش
چشمم رفت سمت عکس .  فرو رفتم میخیحامل خوش نبود و دوباره تو قالب . شرکت

دوسش ... کردمی مینیتو دمل احساس سنگ. قاب عکس رو برداشتم و بهش زل زدم. مادرم
نتونست .  کنهی سال تونست مادر۱۵ رو که همش ی دوسش داشتم مادریلیخ.. داشتم
 ...باشه

 
 
  »یی پاشای مرتض– یگی تو راست مآره«
 

  جون منمهی نی چشاسهی بدون من خی بریخوای مامشب
 

 ای کار کنم خدای باورت چشهی منحرفام
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 ... مای باهم مبونه دستادی که بشکنم عشقم بزار نگات کنم شایری می دارراحت
 
 خونه نی و انایر راحت رفت ، به خاطر پدرم به من و آدیلیآره خ..  راحت رفتیلیخ

 ...! گناه بودیهنوزم مادرمو دوست دارم اون ب! اما دوسش دارم... پشته پا زد
 

  منی نفس منونده واسه گهی جونه تو دبه
 

 رهیمی دمل رو نشکن دمل جلو چشات داره مگهی توهم دمبون
 

  ذره آخه مهربون باشهی پاهاش فقط ی نکن بزار دمل مبونه رونگام
 

 ــــرهی داره می چه جورنی ببخدا
 

  که جون به لب شدمیگی که بد شدم آروم میگی تو راست مآره
 

 .شهی درست منیزی چی مبون اگه برامشب
 

 شهی همی از من بگو کنارمی بگذرشهی عشقم بگو منی خرب بری بشهی منساده
 

 یری که دستمو بگخوادی دمل میری نگو که ممی چه حالنی خدا ببتورو
 

 شهی آخرگمی منیزی چگهی مبون دشمی پشمی بدون تو شکنجه منرو
 

 .رمی من واست مبی مبون اهلشهی تو منهی واسم شبیکس
 

 ینفس ها!من اشک و خنده رو باهم فراموش کردم.  بلد نبودمخنتی من اشک رتونستمی مننه
 حنس شی سال پ۱۳ اون ادی باعث شده بود که خودم رو بهرت کنرتل کنم، تا کم تر قیعم

 که ی فنجونهیآرامش بود با .  رو حس کردم و سرم رو چرخوندمیکسحضور ! وفتمیب
 ذره سرش هی سبزش رو گرد کرده بود و ی ترسو چشمایا دخرت بچهنیع. ومدیازش خبار م

 : هم شد و گفتمی تر از حد ممکن توشی بود امخام بنییپا



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�١�

 
 ! تو؟یای بهت اجازه داد بیک-
 
 ...ـنیهر چقدر در زدم جواب نداد-
 

 دی تهدی برداشتم سمتش انگشتم رو به نشونه زی و خدمی کشقی عمینفس!  بـود؟ زدهدر
 :نشون دادم و گفتم

 
 !هرگز!یشی من وارد اتاق منی هرگز بدون اجازه گهید-
 
 .شهی تکرار منگهید... خوامیمعذرت م-
 

!  بودبی من عجی دخرت و رفتاراش برانیآره ا.  بودبیعج.  قفل شد تو چشمامچشماش
 ختتم که پالتوم روش بود ی به روی نگاهزی می از دستش گرفتم و گذاشتم روقهوه رو

 :انداخت و گفت
 
 ..رونی بدی برنیخوای مدونستمیمن-
 
 .ستیمهم ن-
 
 ... دور گردنتوننی شال گردن بزارهیحداقل ! شهی برف که سـردتون منی تو اینجوریا-
 
 ...باشه برو -
 

خوب .  نگه دارهی کرد کنارش سردی میش سع که همی غمهی! نگاهش غم داشت.. نگاهش
 هاش رو کنار گذاشته بود هی و کناشی غما و ننی خوب ایلی بود که خیشده بود چند روز

 آماده شدم قهوم رو عی و سردمیپالتوم رو پوش.  انداخت و رفتنییسرش رو پا... اما
 الزم رو  و سامسونتم رو برداشتم و درش رو باز کردم مدارکدمیشمرده شمرده نوش

چشمام رو بستم .  موندنای عکس آدری رورمیانداختم توش و درش رو بستم نگاه آخر و خ
 .! زودتر متوم شهی بازنی ادیبه سمت در رفتم با.  رو تو دستام گرفتمفیو ک
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 ؟یدی ور اون ور نشه فهمنی هم اقهی دقکی باش نجایرأس ساعت هشـت شب ا-
 
 .دی شما بگیبله قربان هر چ-
 

 از بی که به ترتیی شرکت رفتم، از پله های رو باز کردم و به سمت در ورودنیاش مدر
 ی اشهیدر بزرگ و ش.  رسوندمی باال رفته و خودم رو به در ورودشدنی مکیبزرگ کوچ

 دمنی اول با دی ثابته طبقه ی در حال رفت و آمد بودن منشیادیشرکت رو باز کردم افراد ز
 :د دالمی حتویبلند شد و لبخند

 
 . مهندسی آقـاـریروزتون به خ-
 

 یواردش شدم و دستم رو تو.  آسانسور رو زدمی با اخم براش تکون دادم و دکمه یسر
با خاطر !  مونده بود به دهقهی به ساعتم انداختم هنوز دو دقینگاه.  کتم گـذاشتمبیج

 رو لمیموبا.  دادم هم فشاری لبام رو روگردمی بر منالی به بانو نگفتم شام به ونکهیآوردن ا
 : به گوشم خوردـفی نازک و ظریی خونه رو گرفتم صدایبرداشتم و شماره 

 
 !الو؟-
 

 ...: بـودآرامش
 
 ...فعال.  رو به بانو هم بگو نی ادیامشب شام منتظرم نباش-
 

 : قطع کنم که تند گفتخواستم
 
 !!!!ن؟یگردی بر میشب ک-
 

 : حرفش متعجب شدماز
 
 !چطور؟-
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 !سامره؟... ت امشب رفادتونی-
 
 .ساعت هشت خومن فعال-
 
 من لبخند زد دنی رفتم آرسام با درونی و من ازش بستادیآسانسور ا.  متاس رو قطع کردمو

 .: خندان داشتی درد، پشت چهره شهیمثل هم. و اومد سمتم
 
 ؟یخوب!  مغولزیچنگ! به به سالم جناب مهندسه بزرگ-
 
 !؟یتو چطور. خومب. سالم آرسام-
 
 ! تو دفرت باهات حرف دارممیبر! منم خومب مرد مغرور-
 

 و اون هم جلو روم ی صندلی و نشستم رومی تکون دادم و باهم وارد دفرت شدیسر
 : و گفتشدمی منی عصباشیبا آرسام راحت بودم و از شوخ. نشست

 
 !خرب دارم واست دسته اول-
 

 : لب گفتمری ززدم،ی جور که پرونده رو ورق مهمون
 
 !ده؟ شیچ-
 
 ! تهرانـادی بخوادیسپهرمنش م-
 

 : آشکار گفتمی تر شده و با حرصشی رو گرفتم باال و زل زدم تو چشماش، اخم هام بسرم
 
 !؟ی چیبرا! ـاد؟ی بخوادی منیاسی! ؟یچ-
 

 : باال رفته گفتی ابرویی تاکی باال انداخت و با ی اشونه
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 ی خودم هم جا خوردم اما هر چ.ی بدی نقشه قرار بود به کامرانی سرهی یگفت انگار-

 .شهاب هم همراهشه... سـتیهست تنها ن
 
 هی گذشته بود اما بقیباز هم از بانو سن!  کنم؟کاری ها رو چهیبق.  آرامش افتادمادی اراده یب

.. و شهاب! علل خصوص آرامش که از همشون جوون تر بود .  خدمه هام جوون بودنی
 : کردمزیچشمام رو ر

 
 !ـاره؟ی بخوادیب رو با خودش م شهایواسه چ-
 
 . موضوع نزدنی راجب ایحرف-
 
 !ان؟ی میک-
 
 .احتماال مجعه-
 

 : تکون دادم و گفتمیسر
 
 اون دخرته باز هم تکرار بشه،اما آرامش ی هی مثل قضخوامیمن.  همه رو بفرستم برندیبا-

 ! کنم؟کاریرو چ
 
 .گهیخب اون رو هم بفرست بره د-
 
 که باهاش ی چند برخوردیارم شهاب به خاطر آرامش اومده،تئواوال که شک ند... نه-

 انتقام کار آرامش داره ی شک برایب... هیری آدم انتقام گدمیداشتم به خصوص سر آرامش فهم
 . رو نداره که برهییدوما،اون دخرت جا.ادیم
 

 : شدثی آرسام خبیچشما
 
 !؟ی اوننوی تو به فکر دخرت ایاز ک! ؟یجد! ا؟-
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 : هم شدی توامخام

 
 بهش شک یدونیم.  بزارم برهتومنی منمیاز طرف.  بچستهی بباف آرسام اون فیکمرت اراج-

 .دارم
 
 یبعد تو به آرامش اعتماد دار.  ازش سر نزدهیی اون بنده خدا که خطانیبس کن آدر-

 ! بهشت زهراادی اون باهات بیذاشتی منینداشت
 
 ... بزنه خودمی حرفیدونیخودت م سر نزده بود، یی ها هم خطایآره از اون قبل-
 
 ! بره؟یدی می دخرتتو داریحاج ! ی خواستگارادی داره منیدی آدمی خرب شنمیبگذر-
 

 : چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
 
 !حال روشا چطوره؟-
 
 ...رهیگی داداشش رو میهنوز بهونه -
 

 : موهام فرو کردم و گفتمی رو تودستم
 
 خودمت نجای اارتشیبرو ب.  برادرششی بره پدمشدایم..  واگرنهسهی که برادرش پلفیح-

 .برو تو دفرتت
 

 : آرسام نشست و گفتی لبای رویلبخند
 
 .نی مرام و معرفتتم آدرنیعاشق هم-
 

 تی تلفن رو زدم و با جدی خودم نشستم و دکمه ی صندلی زدم و رفتم روی حمولبخند
 :گفتم
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 .اری هفته رو برام بنی ای فروش مصاحل هایمتوم برگه ها-
 
 .چشم قربان-
 

 بزرگ که سر تا سر ی رفتم سمت پنجره بی جی رو قطع کردم و بلند شدم دست توتلفن
در اتاق . دیباریهنوز هم برف م. اتاقم رو هم از نظر عرض و هم از نظر طول پوشونده بود

 که دستش تو دست آرسام ی آرسام برگشتم نگاهم رفت سمت دخرت بچه ایباز شد و با صدا
 اخم کرده بود صداش ننازک ی سرخ شده بود و حسابهی گرر به خاطشی عسلی چشمابود و

 ..:بود و بچه گونه
 
 ! برمخوامی بدجنس بزار منی اشی پیچرا من رو آورد-
 

 فکر کنه من اون نجوری هم ادیبا.  من بدجنسمکردی بچه هم فکر منی ای زدم،حتیپوزخند
 ی تا راضزدمی باهاش حرف مدیاما انگار با. اررو از برادرش جدا کرده بودم اون هم به اجب

 :آرسام اخم کرد و گفت.  نکنهتی آرسام رو اذنقدریشه و ا
 
 ! هازنهی حرف منینجویآدم با بزرگ تر از خودش ا.  خامن کوچولوبهیع-
 

 : رفت و گفتمی غره اچشم
 
 .آرسام تنهامون بزار-
 
 :دی کشغیج
 
 . تنها نزارنینـــه تورو خدا منو با ا-
 

 از دمی کشقی عمینفس... رونی روشا رفت بیغای توجه به جی هم شد و آرسام بی توامخام
 قسمت نی کرد خودش رو به گوشه تری می به سکسکه افتاده بود،سعهیزور ترس و گر

 : تلفن رو زدمی کردم دکمه یهمون جور که با اخم نگاهش م. دفرت برسونه
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 .اری آب بوانی لهی-
 
 : و گفتمی صندلیردم و نشستم رو قطعش کی معطلی بو
 
 ...نجای اایب-
 
 !ی بدیلیتو خ! خوامیمن-
 
 ... کوچولونجای اایب...  ندارمتیمن که کار-
 
 ! سامله۹ ستمیمن کوچولو ن-
 

 بزنه نشستم غی حمو زدم و بلند شدم دوتا بازوهاش رو گرفتم که باعث شد فقط جیلبخند
 : و گفتنمی سی قفسه ی رودی کوبکشی کوچی خودم با دستایو اون رو هم نشوندم رو پا

 
 . داداشمشی برم پخوامی مخوامیمن داداشم رو م! ادیومل کن ازت بدم م-
 

 لطافت رو رفتارم خرج کمی کردم ی سعنمی سی بغلم و سرش رو گذاشتم روی تودمشیکش
 ... : گناه بودی بچه بنیا. کنم

 
 ؟ی داداشتو دوست داریلیخ-
 
 دمی کشقی عمینفس....  هم بود کهنایکاش آدر. کمرنگ زدمیو لبخند سر تکون داد هی گربا

 :و سرش و باال گرفتم و گفت
 
 . تورو خدا دمل واسش تنگ شدهنمی داداشمو ببیذاریچرا من-
 
 !دلت واسه مامان بابامت تنگه؟-
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 !من که بابا و مامان ندارم-
 
 ! ؟ی چیواسه -
 

 : و گفتمدمی بلندش کشبای تقری به موهای نگاهم کرد صورتش رو نوازش کردم دستمظلوم
 
 ! سرت نبود؟یچیتو ه-
 
 . بهرتهینجوری گفت اهیاما اون منش. چرا-
 

 :دمیغر
 
  کرد شالت کو؟جایب-
 
 ...رونهیب-
 
 : کرد گفتمی می بازکشی کوچی انگشتابا
 
 !اد؟ی از من بدت میلیخ-
 
 .کنهی متیون مرده که همش اذهم تو هم ا. نمی ساله نتونستم داداشمو ببکی! یـــلیخ! آره-
 
 ؟ینی داداشتو ببذارمی قسر در بره حاال بگم چرا منزارمیمن! کنه؟ی متتیآرسام اذ-
 
 !چرا؟-
 
 وفتهیجون داداشت به خطر ب... مثال. وفتهی بری اتفاق جربان ناپذهیممکنه ... چون که-
 !؟ی رو دوست دارنیا

 
 .معلومه که نه-
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 : آب اومد اخم کردموانی با لیتو گفنت من در اتاق باز شد و مرد ای به در خورد و با بی اتقه

 
  ؟ی کردری دنقدری چرا ا-
 

 : من من افتادبه
 
 ...قربان به من هم االن گفنت-
 
 .نجای ااری شال روشا رو هم بستی نحی به توضازیبرو ن-
 
 .چشم قربان-
 
 : ازش خورد و گفتمی آب رو گرفتم سمتش و ذره اوانی رفت لو
 
 . برادرتشی پی زود برگردهی به زوددمیول مق-
 

 : پررنگگفتی و با لبخنددی درخشچشماش
 
 !واقعا؟-
 
 . منی خونه می بریایحاالم آروم باش امشب با من م. یآره خامن-
 

 : که فقط خودم بشنوم گفتمی بغلم و طوری تودمشی کشآروم
 
 .ادی بییمش بال سر تو و آراذارمیاما من...  نتونستم مراقبت کنمنایاز آدر-
 

 ی بار جلوکی...  بار ضربه خوردمکی.  دست شهاب به آرامش برسهذاشتمی مدمینبا
 اشک یاما به جا.  سخت گفت راه گلوم بسته شدیگفنت نداشت، اون حلظه ها... چشمم

 : نگاهم کرد و گفتمجیگ.  فقط اخم کردمختمیر
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 .ـنی بشنجایهم-
 

 : رو دادم دستشمیگوش
 
 .تا ساعت هشت حتمل کن.  حوصلت سر نرهکهنی واسه انمیا-
 
 .ممنومن-
 

 . و مشغول چک کردن کارام شدمی صندلینشستم رو.  براش تکون دادم و بلند شدمیسر
 

*** 
 

 : خورد و گفتمی و به در دفرتم تقه ادمی رو مالچشمام
 
 . توایب-
 

ارد شد و  مبل آرسام وی خوابش برده بود بلند شدم و خوابوندمش روی صندلی روروشا
 : ابروش رو دادی تاهی

 
 !؟ی آرومش کردیچطور!  باباولیا-
 
 !؟ی دارکاری چمیبگذر.  رو براش روشن کردمتیواقع-
 
 . هفتهکهی ساعت نزدنیآدر-
 
 خونه از رمیگفتم امشب ساعت هشت م. می شام خبوررونی بمیبرو آماده شو بر. دومنیم-

 .ادی منیدی نباشه امشب آی االن برم هر چخوامی منمیطرف
 

 : تکون داد یسر
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 .امی من برم بدارکنی غرغرو رو بی فسقلنیتو ا-
 

 من رو شی بهش انداختم سادگی رو براش باز و بست کردم و رفتم کنار مبل و نگاهچشمام
 : موهاش و گفتمی رودمیدستم رو کش.  آرامش انداختادی

 
 .دخرت کوچولو؟ بلند شو-
 

 :ا اخم گفتم خورد و چشماش رو باز کرد بیتکون
 
 !ست؟یگرسنت ن.  شامرونی بمی برمیخوایم. گهیپاشو د-
 

شالش رو برداشتم و !  بودزهی مزهی رو تکون داد و بلندش کردم به نسبت سنش رسرش
 :حمکم به سرش بستم گفتم

 
 .می موهات مشخص باشه، حاالم برنمینب-
 

 شیه ساعت کردم و امخام ب بینگاه.  و منتظر آرسام موندمرونی بـمی زد و باهم رفتیلبخند
 سمت میرفت! خوردمی سر ساعت شامم رو مدی هفت بود من باکینزد.  هم شدنیتر تو

 کردیاگه فرار م.  وقت فکر فرار به سرش نزنهکی و دست روشا رو گرفتم تا یرستوران
با ...  روشا توسط منکردنی بود و همه فکر مسی پلهی راون خواه! رفتی لو مزیهمه چ

 که دستام رو شستم نی بعد امی هم فشار دادم و وارد رستوران شدینام رو روحرص دندو
 : و آرسام گفتزینشستم سر م

 
 !م؟ی سفارش بدیحاال چ! خب-
 
 : کردم که آرسام گفتی اخم به منو نگاه مبا
 
 بهت ی خبوای من هر چشی خبندونی امخوئه اگه بتونیلی خنی عمو آدرنیا!  روشانیبب-
 .دمیم
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 بهش کردم و نگاهم دوباره رفت سمت منو فکرم مشغوله آرامش ی انهیقل اندر سف عاینگاه
 شدی هم که باعث میتنها کس.  ذهنم رو به خودش مشغول کردهیلی چند وقته خنیا! بود
 !اوردی که سر صدف نیی آرامش بود، چه بالرهی واقعا خندم بگی جدیجد

 
 که صدف من یا معلوم آرامش اون موقعاز کج.!  تو سرم زده شدی صدف جرقه ای آورادی با

 بودم دهی که صدف بغلم کرده بود فهمی اون روزی افهیبا ق!  اوجنا نبوده باشه؟دیرو بوس
 بهم نداره اما ی که حسدهیحرفاش نشون م!گرفتمشی منیجد...  کرده امای حسودکمی

 : آرسام من رو به خودم آوردیصدا.!گهی مگهی دزی چهیعملش 
 
 ! تو کما؟یبومن الل دوباره رفتز! ــــنیآدر-
 

 گفت، باز با اون دوباره گفنت یرو من» دوباره «نی کردم چرا گفت دوباره؟ کاش انگاهش
 : مکث گفتمیبعد از حلظه ا.  افتادمیی کذای اون سال هاادی

 
 ! شده؟یزیچ... تو فکر بودم-
 
 ! نه؟ای رهیگی خندت منهی روشا امتحان کنه ببنی ایدیفرصت م-
 
 ! شماها؟خورمی مکیمن که است!  رو آرسامای مسخره بازنیکن اول -
 
 . جنابی عالیی بنمالی که شما میهر چ-
 
 !؟ی دوست دارایالزان. نهی روشا سنگیاما برا-
 

 آره تکون داد و آرسام سفارشات رو به گارسون داد پالتوم رو گذاشتم ی به نشونه یسر
 شهی همنیع... راهنممی پیدکمها.ده بودم مونمی مشکی مردونه راهنی و با پی صندلیرو
 :آرسام اخم کرد ! باز

 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٢٨

 گهی مطونهیش! یکنی مردم رو از راه به در میببند اون دکمه ها رو دخرتا!  نفس کشیآ-
 !نیی پاارمیبرم بزمن دک و پوز اون دخرته رو ب

 
 : رو شل کردششی ابروم رو دادم باال و آرسام نی تاهی

 
 زل زده بهت نی همچنی خوشگله کوفتت شه آدریلیکثافط خ کنهی غلط مطونهی شیول-

 !! اشاره از توئههیمنتظره 
 
 : به روشا کردم و گفتمی ابرو اشاره ابا
 
 . حرفا نزننیآرسام جلو بچه از ا-
 
 ! بده به منری تو رو خدا تو برو شماره بگنیآدر-
 

 : نگاه کردمی چپچپ
 
 ! کارا کردم که خودم خرب ندارم؟نی از ایک-
 
 !سی خب بابا خسیلیخ-
 
 شهاب و ی که وقتیی جای فردا شب بربدیاما تو با. مونهی مشمیآرسام روشا امشب پ-
 .ننشی اومدن نتونن ببنیاسی

 
 ن؟ی بهرت از ای چدوننی بابا هم که منی بابا، خونه ی خونه ربمشیم!  مبل داداشالتیخ-

 ! اوجناادیاصال به آرامش هم بگو ب
 
 !بزارم جلو چشمام نباشه تومنینه آرسام من-
 
 !؟ی دوسش داریلیخ-
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 !آرسام-
 
 : دادم خفه شد و گفتبا
 
 !غلط کردم-
 

 و آرسام می کردیشام رو در کمال سکوت سپر.  با اخم رفتم و گارسون اومدی غره اچشم
 :بعد شام گفت

 
 . برمگهیخب داداش گلم من د-
 
 .رونی بمیصرب کن باهم بر-
 

 و نمی ماشی روشا رو فرستادم تورونی بمی رفتزی کردن م تکون داد و بعد حـسابیسر
 :آرسام گفت

 
 .خوش بگذره داداش-
 

 : موهام فرو کردم و گفتی تویکالفه دست.  که زدم ناراحت شدهی کردم به خاطر دادحس
 
 !ن؟ی شده آدریزیچ-
 
 حرکت رو از من نی اراده حمکم بغلش کردم،چند حلظه مکث کرد، انگار انتظار ایب

 :گفتم...  بوددیت، از من بعنداش
 
 .دست خودم نبود.  آرسامخوامی که زدم عذر میبابت داد-
 

 : گفتزدی که خنده توش موج میی به خودش اومد و با صداتازه
 
 !هوم؟. دمی اخالق تو عادت دارم و بهت حق منیمن به ا! وونهی دهی چه حرفنیا-
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 : بغلم کرد و گفتسفت

 
 .ی ترکیتو از هزارتا برادر به من نزد. ـنیرم آدر چقدر دوستت دایدونیخودت م-
 
 باشه؟. مراقب خودت باش.  برمگهیمن د.  طور آرسامنیتوام هم-
 
 .چشم توام مراقب خودت باش-
 

 : به شومن زد و گفتی اومد و دسترونی بغلم باز
 
 !زمی کرمم برنیبزار آخر-
 

 : تکون دادم و گفتیسر
 
 !یکامال مشخصه عاشقه آرامش-
 

 رو از ی حق عاشقدونستی کرد و رفت،می نگاهش کردم که با خنده خداحافظیچپ چپ
 گفت، ی به عشق ندارم و باز هم می که اعتقاددونستی گفت، می و مرمیگیخودم م

 وبه ـنی ماشینشستم تو... گفتی شده و باز هم مخی ساله که از ۱۳ قلب من دونستیم
 :راننده گفتم

 
 .برو خونه-
 
 .چشم آقا-
 

 : رو گرفتم و با اخم گفتمکشی و دست کوچرونی غم زده زل زده بود به بی حالتهیبا  روشا
 
 ! شده ؟یزیچ-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٣١

 ...:دمی آره تکون داد جوشش اشک رو از چشماش دی به نشونه یسر
 
  شده ؟یچ-
 

 ی مهربونکمی کردم ی و سعدمی کشقی عمینفس! ذره حمبت داشته باشمهی تونستمی منیحت
 . :متو حرفام به کار برب

 
 ...دمل داداشمو خواست-
 

 نامیآدر... زدی بهم زل مینجوری جلو روم سبز شد که انای آن صورت آدرکی.  کردمنگاهش
 به ی بغلم و بوسه ای تودمشی اراده کشیب.  منوندشمیپ... منوند... منو دوست داشت اما

که با  ناسی کنارمِ حس کردم باز هم آدرنایسرش زدم، دست خودم نبود حس کردم آدر
 که خواهرم بود می متام زندگی دمل برادیفهمی میک.  نگاه کردهن به مونشی مظلوم گریچشما

 :؟...یچقدر تنگه؟ ک
 
 زمنی قومل منری زرمیمن مب. بهت قول دادم. زمیفعال زوده عز... شـشی پربمتیزوده زود م-

 !باشه؟
 

 . تکون دادم و گذاشتم که تو بغلم مبونهیسر
 

 به روشا ی نگاهدمیـدی رسی بود وقتالی به وکی نگاهم به مناظر نزددم،ی کشقی عمینفس
 : گفتممتیانداخته و در حد توان به مال

 
 . شو خامن کوچولوادهیپ-
 

 منتظر من بود، چه ستادهی ارونی شد اما از جاش تکون خنورد و همون بادهی زد و پیلبخند
 یپاک و ب...  بچه هانیا هم عکاش ما بزرگ تر ه. دل بچه ها رو به دست آوردشدیراحت م

 شدم و دستش رو گرفتم، وارد ادهیمن هم پ... می شدی وقت بزرگ منچیکاش ه... می بودایر
 : زد و گفتی من لبخنددنی سمت در اومد و با ده بانو بمیخونه شد
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 .نیسالم آقا خوش اومد-
 
 .سـالم ممنون بانو-
 

 : آروم گفتیی و صدافی طری با امخآرامش
 
 ..سالم-
 
 :گفتم! دمی تصور حسادتش تو دمل خندبا
 
 . خامن کوچولو رو برب باال امشب مهمون منهنیبانو ا-
 

 پر سوال بود افشیق.  زد و روشا رو با خودش برد اما آرامش زل زده بود به منی لبخندبانو
 :با اخم گفتم

 
 ! شده؟یزیچ-
 
 ! بشه؟یزی چدیبا! نه-
 
 . باال کارت دارمایب-
 
 !م شما رو کار دارممن! چشـــم-
 
 ختت،درحال مجع ی ابروم رو دادم باال و رفتم تو اتاقم پالتوم رو کندم و انداختم روی تاهی

.  نگاهش کردم امخاش تو هم بودی چشمری حمو نشست کنج لبم و زیکردنشون بود لبخند
 : رو کامال باز کردم و گفتمراهنمی پیدکمه ها

 
 !ان؟یساعت چند م-
 
 . آقاگهی ساعت دمین-
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 .مراقبش باش.  به روشا بد بگذرهنی نزارـامی و مرمیگی دوش مرمیخوبه من م-
 
 ! چشمزهی چیعنیباشه -
 
 ! خونه؟ومدی نیامروز کس-
 
 !نهی صدف جون اومده بود شما رو ببدی انداختادمیچه خوب شد -
 

چرا دوست نداشتم آرامش حرص خبوره . رهی لبم تا از حرصش خندم نگی رودمی کشدست
اخم کردم و ...  تفاوت بودم امای بود نسبت به حرص خوردناش بیهر ک! از دست صدف؟

 :گفتم
 
 ! تاحاال صدف شد صدف جون؟یاز ک-
 
 !نهی دوسش دارم به خاطر همیلینه که خ-
 

 نی کنم، دوست داشتم افسار اتشی دستش رو گرفتم، دست خودم نبود، دوست داشتم اذمچ
 : اون از من ناتوان بود،یاز نظر جسم و وفتهیدخرت سرسخت به دستم ب

 
 !ومل کن-
 

 شده نی بودنش واسم دلنشطونی حال مهربون بودن و شنی اما در عش،ی گستاخاقتدارش،
ذهن .  کنهدای اما آرامش خوب تونسته بود تو ذهن من راه پوفتادی اتفاق منی ادینبا... بود

 : خودمیبه رو رو دمشیحمکم تر دستش رو گرفتم و کش!نه...آره اما قلب
 
 !تو دوباره چت شده؟-
 
 !ن؟ی حال خدمه هاتون نباشیای جونقدری اشهیم-
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 !ستمی کس نچی حال هیایمن جو-
 
 ... برمدیپس بزار-
 

 : و گفتمدمیچی دستام رو دور کمرش پحمکم
 
 .! ولت کنماری در نیسرتق باز-
 
 ... از کدومستیمعلوم ن! ومل کن -
 
فوقش ! ؟یخوری چرا حرفتو می بار من کردی خواستی چحرفتو بزن تو که تا اآلن هر-
 ! نه؟زمنتیم
 
 .شهی مرمونید...  برمدیبزار-
 

 غی بود جکی نزددمی بلند تنگ بود،شالش رو کشی اون موهای دمل برادمی کشقی عمینفس
 :دیبزنه که با امخام حساب کار رو به دستش دادم غر

 
  زده به سرت؟؟یداری شاملو چرا بر م؟میمگه من عروسک بارب! ه؟ی چه کارنیومل کن ا-
 

 راپونزل ی که به پای بلندیموها...  کارم اشتباست امادونستمی رو خواست برداره،مشالش
 . :نمی بلندش رو ببی موهاگهی بار دکیدمل خواست .  رو دوست داشتمدیرسیم
 
 .!ی من کوتاه کرده باشضی موهات رو از غدیگفتم شا-
 

 از دیشا...  سرش سرخ شده بودی منظم گذاشتم رویلیو خ رو از دستش گرفتم شالش
 :با اخم گفتم! خجالت

 
 .یداری کس شالت رو بر منچیجلو ه-
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خودت . ذارمی منشی موهام روبه منای احدچی هیمن جلو!  شمای داری فوق سرمریآلزا-
 ! بار دومتونهنیا!  تکرار نشهگهمی شاملو دیبرداشت

 
 : تو هم شدامخام

 
 !بار دومم؟-
 

 : گرد شدچشماش
 
 . اشتباه شدیچی هزهی چیعنی-
 
 ! بـود؟یمنظورت چ-
 

 : آب دهنش رو قورت دادتمی جداز
 
 .شهی بد مادی میکی به خدا بزار برم یچیه-
 
  بود؟ی حرف چنی منظورت ازاادی کس منچیه-
 
 !یدی میریچه گ-
 
 !آره چون به خودم مربوطه-
 

 :دیچی فضا پی بانو توی اتاق زده شد،صدادر
 
 !؟یینجای انیپسرم آدر-
 

 :گفتم!  رو ول کردم و اون هم خدا خواسته پا به فرار گذاشتآرامش
 
 . توایبله بانو ب-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٣�

 
 : نگاهم کردی رفت و بانو با تعجب وارد شد چپ چپی باز شد آرامش فوردر

 
 ! چرا انقدر سرخ شده بود؟نی آدری داشتکاریباهاش چ-
 
 !؟ی داریکار! من از کجا بدومن بانو؟-
 

 : رو لباش نشون داده شد که باعث امخام شد و گفتیلبخند
 
 ...شهای مریبدو پسرم د-
 
 ...چشم-
 
 . بال پسر گلمی خوشگلت بیچشما-
 

لباسام رو تنم کردم و با .  دوش گرفتمهی رو کندم و راهنمیپ.  زدمی رفت و پوزخندبانو
 یی جوراهیگردمن زدم عطر تلخم رو به !  مشغول خشک کردن موهام شدمدمی سفیحوله 

چون سامره رو دوست داشت و خنواستم حسرت .  کار رو کردمنی انیدیفقط به خاطر آ
 اگه وجود آرامش دمی خودم به عهده گرفتم شاممیتگاربه دل جفتشون مبونه مراسم خواس

 کسالت هی زندگنیا. کردی رو به اون رو منی من رو از اهیآرامش داشت کل زندگ... نبود
 و آماده شدم و رفتم دمی کشقی عمینفس. وجود اون مثل اسمش پر آرامش شده بودبار با 

 من ینه برا..  منیاما برا. ده و سادهی پوششهی همنیع.  آرامش رو برانداز کردمـنییپا
چشماش رو . دونستیحد خودش رو م... دناشویساده نبود من دوست داشتم لباس پوش

 ...کشهی ازم خجالت منکهی اتصور!  و نگاهش رو ازم گرفتدیمن چرخ
 

 ی و و مادرش لبخندنیدی آدنی مبل بلند شدم و با دی به صدا در اومد و از روفونی آزنگ
 بهش اعتماد ی و تا حدودشناختمشیچند سال بود که م...  دست دادمنیدیکمرنگ زدم و با آ

ه رفتار داشتم به مادرش هم سالم کردم هـرگز نتونستم با بزرگرت از خودم خودخواهان
همه !  از مادرم به خاطر داشتمشهی رو همنیو ا! داشتمیشه نگه میحرمتشون رو هم. کنم

 .... نداشتمی شلوغی حوصله ادی دور هم اما زمینشست
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 آرامش

 
 ی داشت رفتنی جدی جدگهیسامره د.  زدم و از تو آشپزخونه بهشون نگاه کردمیلبخند

 قلبم تند تند دنشی با دنقدری چرا ادومنی منن،ی زدم و نگاهم رفت سمت آدریلبخند. شدیم
 که بغلم کرده بود شی پی قهیاز چند دق.! شده بودپی خوشتمیلی شده بود خپیخوشت! زدیم

. دادی خودم رو، دست خودم نبود حس انزجار بهم دست مای کشمک اونو بای خواستیدمل م
 : پاچه بود گفتم دستی بود و کلستادهیلبم رو گاز گرفتم و سامره هم با حجاب وا

 
 ! دخرت آروم باشی شدینجوریچرا ا! وا سامره؟-
 
 !؟یدی اسمت رو بهم مکمی!  آرامشسنتی و اضطراب ول کنم نشیتشو-
 

 : و گفتمدی و همش رو سر کشختمی براش ری و آبدمیخند
 
 !آروم باش-
 
 ..کشمیخجالت م-
 
  رو بربیی که اومدن چاقستی االن ده دقـایب! خجالت هم نکش-
 

 :دی رو گزلبش
 
 . ممنومن آرامشزیبابت همه چ-
 
 . رادمهر تشکر کن نه از منیبرو از آقا-
 

 ی و داشت با گوشه ی زدم و نشستم کنار ملـودی رو برد لبخندی چاینی زد و سیلبخند
 که خنده توش موج یی شونش و با صدای کرد دستم رو گذاشتم روی میشالش باز

 :زد،گفتمیم
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 ! من برم وساطتش رو بکنم؟ینکنه توام خواستگار دار! ؟ی چته ملودگهیتو د-
 
چشمام گرد شد و لبخند از لبم !  آره تکون دادی نگاهم کرد و سرش رو به نشونه کمی

 :دیپر
 
 ! کرده؟ی ازت خواستگاری کگهیتو د! ؟ی شدیتوام رفتن!  بابایا-
 
 ...نایس-
 

 : و گفتممدی شد، خندی کم خجالتکی افشی با تعج نگاهش کردم، قاول
 
 نداره تونیبابا بنده خدا کار! ؟یرتسیتوام از رادمهر م! گفتانش مشخص بودیدیاز اون ل-

 !که
 
 ! بره و نه ازدواج کنهنجای آرامش نه از اذارمیمثال به بانو گفته هرگز من... چرا-
 
 : باال انداختم و گفتمی شونه ا؟ی چیعنی ذاره؟ی ابروم رفت باال،منی تاهی

 
 . ندارهتی باهاش حرف بزنه مطمئن باش که کارنایبزار س.. فرق دارممن با تو -
 

 : به گومن زدی تکون داد و بوسه ایسر
 
 ! آرامش گرفتهی بویهمه چ! عوض شده آرامشی رنگ همه چنجای ای اومدیاز وقت-
 
 ...ـزمیعز-
 

 قیعم ینفس!  اما خودم آرامش ندارمدمی آرامش مگرانیآره دارم به د.  زدم ی تلخلبخند
 : و گفتمدمیکش
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 . روشا تنهاست شی پرمیمن م-
 

 اتاق خودم و ی رفتم تونهی من رو نبی شدم تا کسمی از پله ها جعی تکون داد و سریسر
 نه تنها فوق العاده ناز افشی زدم قی لبخندکشهی می ختتم و داره نقاشی که نشسته رودمید

 :گفتم... نداختی نفر مکی ادیبود بلکه من رو 
 
 !ا خامن ما چطوره؟روش-
 
 .خومب خاله جون-
 

 : بسته بود گفتمی رو دم خرگوششی قهوه ای عسلیموها
 
 تو چند سالته خاله جون؟-
 
 !سال۹-
 
 ؟یریمدرسه م-
 
 !ارهی مربهیهمون من رو م... آها آرسام!  بود؟یاون آقاهه اسمش چ-
 
 !؟یلشیشما فام! اوه-
 
 : گفتی حلن بامزه ابا
 
 ...شومنینه زندون-
 

 :دمیخند
 
 ! بودیجوک با مزه ا-
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 جدا کردن و همون ـنمی ساله من رو از داداش رامتکی اآلن گمینه به خدا راست م-
 ...ششی پربهی گفت زوده زود من رو منیعموهه آدر

 
 : هم شد و گفتمی توافمی نه؟ قدمی من بد شندی شان؟یرامت! ؟یچ!  گرد شدچشمام

 
 ؟یداداش چ-
 

 : شدرهی رنگش به من خی عسلی چشماتیا مظلوم رو کج کرده و بگردنش
 
 !سهی پلنم،یداداش رامت-
 
آره ! روشا که زنده و سامل! روشا بــــــود؟... گفتی ازش منی که رامتی خواهریعنی... یعنی

 نگفت نیمگه رامت! چطور؟... فهممیاما من من!  برام آشناستافشی قنقدریآره پس بگو چرا ا
لبم رو گاز گرفتم و !  مبهمه؟تی تو زندگنقدریچرا ا! ـــــــنیرآد!  روشا رو کشته؟نیآدر

 :گفتم
 
 
 ! کردن خاله؟ی تو رو زندونی چیواسه -
 
 خواستی می بد چشم آبیلی خیلی خی آقاهی! یی جوراهی جنامت داد نی اما عمو آدردومنیمن-

گوش  رو فال نایا... دهی جنامت می بکشمش ولخوامی من مگهیمن رو بکشه اما عمو م
 ! نگو باشه؟ی بودم خاله به کسستادهیوا
 

!  خالفکار باشهنیامکان نداره آدر! نیآدر...  هم دادمی تکون دادم و امخام رو تویسر
 روشا شهیباورم من...  شدمجی خدا گیا! گهی که مییاتایپس اون عمل... پس! نه! قاتل؟

 : و گفتدیروشا لب ورچ!  مردهکنهی فکر منی که رامتهیخواهر
 
 !بخشه؟یخاله؟ به نظرت عمو من رو م-
 
 !زم؟ی عزیواسه چ-
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 یامشب کل...  سال از داداشم دور کرد اماهیمن رو .  باشهی آدم بدیلی خکردمیآخه فکر م-

 ...ی بود؟ آدریک... دومنیبغلم کرد و گفت نتونستم از من
 
 !نایآدر-
 
 !کنمیمراقبت کنم اما از تو و آرامش مراقبت م! آره خودش-
 

 به نیاصال آدر! کرد؟ی مدی من رو تهدی من مگه چه خطریواسه چ! من؟!  گرد شدامچشم
! ی رو استخراج کننی دل آدری تو حرفانکهیا!  از من مراقبت کنه؟خوادی می مغرورنیا

 : زدم و گفتمیلبخند
 
 مونه؟ی خودمون منی حرفا بنیا-
 
 .!نمیالبته به جون داداش رامت-
 

 نیچقدر آدر . دمی زدم و به پهلو خوابیلبخند...  ختتم رودمی زدم و دراز کشیچشمک
هنوزم ثابت ... اما! ـــــزمیعز!  بودی دوست داشتنی مرد مغرور و خودخواه و کمهیواسم 

 هی از شهی داره؟ همکاریواگرنه با عمو و اون سپهرمنش چ..  خالفکارههیشدست که 
 رو با نیا! که خالفکاره مورد شک ندارم نی تو اگهید... زننی حرف ماتی عملیسر

 یزیچ.... شدن و روشا رو کنار خودم خوابوندمزونیلبام آو! دمی خودم دیچشما
هر .  وارد آشپزخونه شدم رونی زدم و بلند شدم رفتم بیلبخند... نگذشت که خوابش برد

 ی توینیریخندم گرفته بود ش! ارمی ی وسط فقط من بنی داره ایاری هی واسه خودش یک
 :تم و گفتمدهنم گذاش

 
 بانو؟-
 
 جان بانو؟-
 
 !دن؟ی شد به توافق رسیچ-
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 ... آخراشهگهیآره د-
 

 :دی کشیآه!  بودکی ی انگار پنج به عالوه دم،ی دمل خندیتو
 
 ! عقد ساده باشههیسامره هم عروس شد قراره -
 
 ! باب کرده؟نی رو آدرنینکنه ا-
 
 !؟یباز تو فقط اسمش رو گفت-
 

 : باز شدششی نیملود
 
 ! خونهنی منونده آرامش بشه خامن ایزیچ! گهیآره د-
 
 : و بانو حمکم زد تو پشتم و گفتکردمی تو گلوم و تا حد آخر داشتم سرفه مدی پرینیریش
 
 !ی ملودیری منیا-
 

 : آروم گرفته و گفتمیکم
 
 ! اهدهی فکرش آزارم مارهیخدا اون روز و ن-
 

 : نگاهم کردی چپ چپبانو
 
 ! تکه آرامش خامنای من تو دنپسره! دلتـم خبواد-
 

 : و جواب دادمدمیخند» !بر منکرش لعنت« دمل گفتم تو
 
 ! ندارهمینه بابا فرق چندان-
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 فکر فرو ی توی رو لبم نشست، کمیلبخند...  دونستمی رو مننی نه که خودم فرق آدرحاال

 نکهیا! ؟ پسش بزمنخواستمی مگرفتی چرا تا با خشونت من رو تو آغوشش مدومنیرفتم، من
 ... حاالی اون شب مست بود ولدمی خجالت کشیی جوراهیشامل رو برداشت 

 
 و نیدیبعد رفنت آ!  متوم شداشی و خوبی و اون شب هم با متوم بددمی کشقی عمینفس

 :بانو اومد سمت ما و گفـت! گفتی داشت بهش می چدومنی رفت کنار بانو و مننیمادرش آدر
 
 ! و آزاددیلی بعد همتون تعطیبچها هفته -
 

 شل شد اما شمی رو بهش بگم شاد شدم و نزی و همه چنمی رو ببنی رامتتومنی منکهی فکر ااز
 ! : شدیچی قشمی حرف بانو نیبا ادامه 

 
 ...البته به جز آرامش و خودم-
 

 : هم گذاشته و دادم رفت هوای دندونام رو روتومن؟ی من منی چیعنی کردم، اخم
 
 !نجای تو ادیدمل ترک! بابا خو منم آدمما! م؟ دم دارایمگه من شاخ -
 

 : لبش رو گاز گرفتبانو
 
 ... حرفش همونهگمی بهش می دخرتم برو به خود آقا بگو هر چدومنیمن-
 

 : هم دادمی رو توامخام
 
 کجاست؟-
 
 ...تو اتاقش-
 

 : گفتی که ملوددمی شدم و پشت سرم شنبلند
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 ! بگذرونریخودت به خ!  باب احلوائجای-
 
 کرد در ی مندای بودم که خنده به لبام راه پی عصبی حرفش خندم گرفته بود اما به حدزا

 : گفتیاتاقش رو زدم خشک و جد
 
 ! توایب-
 

سرش با لب تاپش گرم بود !  هم بود اون از من بدتری رو باز کردم و وارد شدم امخام تودر
 :گفت

 
 .بگو-
 
 !م؟ستیمگه من آدم ن! رون؟ی برم بتومنیچرا من من-
 
 ! رفته؟ادتی یستی آدم نیخودت گفت-
 

 زدم و یچشم غره ا!  رو بگهی کجا چدونستی خوب مشعوریب!  حرفش حرصم گرفتاز
 :ادامه داد

 
 !رونی برو بی جوابت رو هم گرفته باشدوارمیآدما از فرشته ها باال ترن ام-
 
 ! برمهی با بقخوامیمنم م! رمیمنـــــــــ-
 

 عادت کرده بودم گهیبلند شد چومن رو حمکم گرفت تو دستش د هم و از جاش ی توامخاش
 :دیغر!  بودشیی زورگوی نشونه نیا

 
 !رمیگی که من مهیمی مهم اون تصمی نداری حقچیتو ه-
 

 : کرده گفتم کردمبُق
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 ...رهیحوصلم سر م...  برمخوامیاما منم م-
 

 .:دی کشقی عمینفس
 
 ...ی بذارم برتومنیمن-
 
 .نمکیبه خدا فرار من-
 

 : آروم تر شدحلنش
 
 بدم حی برات توضدیحتما با! گمی بفهم به خاطر خودت میلعنت. گمیمن به خاطر خودت م-

 تهران واسه ادی اون پسره شهاب داره می بفهمیدوست دار! باشه! تا تو اون خمت بره؟
 !ارهی سرت بیی بزارم بالخوامید المصب بفهم من! ره؟ی که از تو انتقام بگنیا

 
 یبی من به طرز عجی که برایی خاکسرتی گرد شدم دوخته شده بود به چشمایچشما

 :دی کشقی عمینفس.. خاص شده بود
 
 گم؟ی می چی برایدیحاال فهم-
 

 : نگاهش کردمی تکون دادم و چپ چپیسر
 
 .شهی منینجوری انی رو روشن کنزای چی سرهیاز اول اگه -
 
 .یخنواستم ترس به دلت راه بد-
 
 ! شش مرتبهستی هزار و برتسمی منچکسی همن جز خدا از-
 

 رفت باال، نی آدری ابروی تاهی!  و از ترس چشمام رو بستمدی رعد به گوشم رسیصدا
 :دی دیخی ی ته اون چشمای توشدیخباثت رو م
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 !؟یرتسی منچکسیجز خدا از ه-
 

 : زدمی و زورکی آبکیلبخند
 
 ! قاعده مستثناستنیالبته رعد و برق از ا-
 

 :نگاهم کرد ، گردمن رو کج کرده و گفتم ی چپچپ
 
 برم تومنی حداقل میاوجنور! کنه؟ی از نظر شما کار رو بدتر مننجایخب موندن من ا-

 !رمی دوستم پناه بگیخونه 
 
 با وجود من نجایا! شهی نکنه ول کنت منداتی تا پشناسمیمن اون رو از تو بهرت م. نه-
 باشه؟...  هم هستگهی نفر دکیچون ! ی پنهون شدیبا...  کنه امای کارتونهیمن
 
 !چشم-
 
 . هم غر نزن نقدریخوبه حاال برو ا-
 

 چشما واسم نی انقدری چرا اشی خاکسرتی چپ نگاهش کردم و زل زدم تو چشماچپ
 بودن و پر شده از غرور چشماش رو دوست یخی با وجود ی شده بودن؟ حتنیریش

 !! :داشتم
 
 !؟ی بهم زل زدیلی خیکنیحس من-
 
 : تو دمل ساختمی حرفش به خودم اومدم و دروغدنی امخاش و شندنی داب

 
 ! شدی قاطری بودم صدا و تصوگهی دزی چهیتو فکر -
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 لبام نقش ی رویلبخند.  رفتمرونی از اتاقش بی نگاهم کرد و با شب خوش گفتنی چپچپ
... قدر خوبچ!  خـــدایوا! واقعا؟!  به فکر من بود؟نیآدر. رفتی مننیبسته بود که از ب

وارد اتاقم !  بهم ثابت شدهشی که مردونگی مردنی کنه و اولی متی که ازم محای مردـنیاول
 ی تر شده بودن برف کمزی برف ها ری بارش برف کمرت و اندازه نجرهشدم و رفتم کنار پ

 هرچند دادی مییبای و بهش زدیباری مزی رزی نشسته بود همراه برف ، بارون رنی زمیرو
 گوش هام شدی که باعث مزدی رعد و برق مکی ی هر از گاهشدی آب شدن برف ها مکه باعث

 لب هام به لبخند نی آدری خاکسرتیشما ختت و با تصور چی رودمیدراز کش! رمیرو بگ
 .... شد و غرق در لذت خوامب بردلیمتما

 
 !شهیبچها دمل واستون تنگ م-
 

 : به روم زدی لبخندیملود
 
  .زمی بانو هم باش عز مراقبمیگردیزود برم-
 
 ....باشه-
 

 : رفتم و بانو دستش رو دور شومن حلقه کردرونی از در بهمشون
 
 ! دوست دارم؟یلی خیدونیآرامش م-
 

 :دمی بانو رو بوسی و حمکم گونه دمیخند
 
 ! دوست دارم بانو جونه منیلیمنم تو رو خ-
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 ...ـادی مـنی آدرگهی ساعت دکی!  ناهار درسـت کنمرمیمن م-
 
 .ـنی تو بشکنمیخوم درست م! نــــه بانو-
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 !؟یتونیم... اما-
 
 !خورم؟ی مواری فقط به درد جرز دیعنی! گهیدستت درد نکنه د-
 
 !یکنی که چه منمی برو ببـایب! ه؟ی چه حرفنینه دخرتم ا-
 
 ...اممم!  خوبه؟یقورمه سبز!  درست کنم؟یچ-
 
 ! درست کنیخوایشقشه م که عانیآدر! ؟یقورمه سبز-
 
 ی اما خب جنبه »هی مورد عالقش چی غذادمی خدا چه خوب شد فهمیوا« بگمخواستمیم

 ابروم رو ی تاهی رو در نظر گرفتم و با غرور سرم رو باال گرفتم و ای بافیاحتماالت و منف
 :دادم باال دستام رو هم به کمرم زدم و گفتم

 
 ! درست کردنیاسـتاد قورمه سبز! آرامــش! مــــن-
 

 قورمه درست کردن بودم یمشغول سبز. می و همراه هم وارد آشپزخونه شددی خندبانو
  :زدمیو همزمان با بانو حرف م

 
  آرامش؟گمیم-
 
 !جامن؟-
 
 !؟ی کار کننجای ای شد اومدیچ-
 

 یبی گرفتم تقرمی کردم و تصمیسرفه ا!  به بانو دروغ بگم؟شدیمگه م!  رو گاز گرفتملب
 : رو براش بگمداستان

 
 ... که منیدونیم...  بانوهیداستانش طوالن-
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 !ی بگیزی چخوادی اصال منی خب اگه قراره ناراحت بشلیخ-
 

 : گذشت و گفتمیمدت! چقدر بهرت!  به لبام اومدلبخند
 
 !رمی دوش بگهیبانو من برم -
 
 : بانو باعث تعجبم شدی رهی که نگاه خکردمی بند رو داشتم باز مشیپ

 
 ! شده بانو؟یزیچ-
 
 !برو دخرتم.. نه... نـه-
 
 ی خدای بگم بهم نظر کردی پسر هم ندارنیبب!  چند وقته نگاهات خاص شدهنینه بانو ا-

 !نـکرده
 

 : کرداخم
 
 !؟ی عروس شیدوما نکنه دوست ندار! اوال که پسر دارم-
 
 !؟ی اصال مگه ازدواج کرددمش؟یوا پس من چرا ند-
 

 : و گفتدیخند
 
 !سر خودمه پـنیآدر-
 
 !ی باردار شدی اسالمی گرد افشانقیآخه فکر کردم از طر! آها از اون نظر-
 

 ی روزانی بهرتی جدیجد!  با کاسه بکوبه تو سرم که با خنده رفتم سـمت پله ها خواست
 و سامره و مهم ی مثل ملودییوجود بانو و و جود دوستا. شدی می سپرنجای داشت امیزندگ
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 محوم و با حوصله ی تودمیپر!  که برام خاصهینی هم وجود آدرشنیو خمصوص تر.. نیتر
 اومدم و حوله رو دور رونی بی محوم حسابهیبعد ! دم موهام شیمشغول شست و شو

 لباس هی نهی آی وموهام رو با حوله گرفتم که رفتم جلودمیخودم گرفتم لباس هام رو پوش
 زانوم ی باالکمی تا شی و بلندشدیل م بود و به انگشتم وصی مثلثنشی بلند که سر آستنیآست

 ی بود، به همراه شلوار پارچه اد مانننی چنی چنشی سی و سر قفسه ی، رنگش سورمه ا
هدبندمم هم .  باشمنی سر سنگخواستمی بود می زدم شامل هم مشکی و لبخنددمی پوشییمشک

 رو ی لبخندنی مونده به اومدن آدرقهی به ساعت انداختم همش پنج دقینگاه! طبق معمول
 بود نجایا که روشا شی پی از هفته دومنیمن.از صبح دمل واسش تنگ شده بود. لبام نشست

 مورد اعتماد داشتم که آدم نی در انی به آدرگهیاما د... آرسام اون رو با خودش کجا برده
 و ختیبا فکرش متوم تفکرامت بهم ر.. نامزدشه خب حق داره...صدف هم. ستی نیهوس باز

 به دادمی می توت فرنگی بودمی کشقی عمینفس...  کردوندی ابروهام رو بهم پیفیاخم ظر
اما نه .  رفته بودادمیاه صدف از .  غرق شده بودنامی کشتنییآروم رفتم پا! پومخاطر شام

. دندونام رو بهم فشـار دادم!  رو تو سرم باب کنمنی ادی صدف رو دوست داره من بانیآدر
 : گفتمفی ظری بهش انداختم و با امخی و با ورودش نگاهدمی کشقی عمینفس... اومده

 
 ...سالم-
 

 باهاش سالم ی و به گرمدیبانو رو د.  شد و جوامب رو داددهی هم کشی تر توشی بامخاش
 : گفتنی و آدرمیدی رو چزیبا بانو م. کرد

 
 !یخوریبانو تو با من نهار م-
 
 ..اما-
 
 .ستی نی که کسنجای که گفتم، انیهم-
 
 ...پس آرامش-
 
 !ستیاون خودش هم اعرتاف کرده آدم ن-
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 رسما من رو آدم حساب یعنی!  و خودخواهی جدشهی همنیع! تی نهای به توان بیعوض
 مونده بود نمیهم! یلعنت.  آشپزخونهی صندلیلبم رو گاز گرفتم و نشستم رو. نکرده بود
.  کردم آروم باشمیعدستام رو مشت کردم و س!  بغض کنمی انگورلی گورنیبه خاطر ا

... اصال!  مهم باشه؟دیواسه من چرا با! آروم باش آرامش غرورت رو حفظ کن به جهنم
 قورمه نی اما خب از ادیکشی منلمی مادی زدمی خودم کشی برجن برای برداشتم و کمیظرف
 بانو چارهیب.  گذشتشدی رنگ و رو گرفته بود هم منی که درست کرده بودم و حسابیسبز

 سر ی خوردم و لبخندیبزبرجنم رو با قورمه س!  ازشمی کرد من الـان عصبیکر مچقدر ف
.  نقشه بودمهی و تو ذهنم فکر خوردمیآروم آروم غذام رو م. تا سر لبم رو پوشوند

 می عظهی انگورلی گوری آقاستمی نکنم آرامش نیمن اگه تالف! نی فکر نکن آقا آدرینجوریا
 هی زدم و منتظر یپوزخند! ی بزاردیا رو دم آرامش نباپ ! رمیگیبدجور حالتو م! اجلثه
 دستم کردم تا ظرفا ی و دستکشکردمی مناسب بودم لبخند زنان ظرف ها رو مجع متیموقع

 :رو بشورم بانو اومد کنارم و گفت
 
 . شهینجوری اخواستمیدخرتم به خدا من من-
 
 : لبخند گفتمبا
 
 فقط جواب ستیمهم ن!  ناراحت شم؟دیا نشد که مگه من بیزیچ!  من؟زدلهی عزیچطور-

 !ـادی از خجالتم در بی تا حسابدمیاون حرف پسرمت م
 
 ...آرامش تورو خدا-
 
 . بانو جومنی شما نگران نباش شما عشق منگمیم! ا-
 

 : زدیلبخند
 
 ! فرشتهیتوام فرشته ا-
 

 رو  کمرمگمی و با دست ددمی کشمیشونی به پی دستشستمی زدم و ظرف ها رو میلبخند
 : کردم و بانو گفتیپوف! گرفتم
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 . قهوه رو هم برب واسه آقانی ازمیعز-
 
 .زمیچشم عز-
 

 جوامب رو داد وارد شدم نکهیدر اتاقش رو زدم و بعد ا. رو گرفتم و از پلها باال رفتمفنجون
. لباساش هم آماده کردم و رفت.  محومرفتی و داشت مزی میفنجون رو گذاشتم رو

 ی صفحه یلبم رو گاز گرفتم نگاهم رو.  زنگ خوردلشی برم که موباونریخواستم از در ب
حال جفتتون رو ! چرا که نه؟!  باز شدثانهی خبشمین! صدف بود! ثابت شدشیگوش

 ریی زحم صدام رو تغی گوشم گذاشتم، با کلی رو برداشتم و روشی گوشی اساسرمیگیم
 :دادم

 
 !الـو؟-
 
 !؟یخودت!!! الو عشقم؟-
 

 ! :ه؟ی شکلنی انی آدری مردونه و دورگه یواقعا صدا!  امحقچقدر
 
 .ی خامن؟ اشتباه گرفتهیعشقت ک! وا-
 
 ! شماره عشقه منهنینه مطمئنم ا! ن؟یآدر-
 
 !یکنی عشقم عشقم می هیزنی مهی حرفا چنیا!  نامزده منهنیآدر! خفه شو خامن-
 
 ! کرد؟نکاروی چطور با من انیآدر! شه؟ینه مگه م.. نه-
 

 ! :از گرفتم تا خنندم رو گلبم
 
 ! مزاحم تلفن عشقه من نشوگهیخامن د-
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 روز اول گذاشتم سر جاش و رفتم تو اتاق خودم و نی رو عی متاس رو قطع کردم و گوشو
 غی جی سرهی رهیصدف برات مب!  جونــــــمنی آدررمی منیآخ! از خنده منفجر شدم رو ختت

 کرم ی به بهونه یالک. ستمی آدم نگهیم به من شعوریحقته ب!  خبوره تو سرتدی باغیج
 یبا لبخند نگاهش کردم سع.  بانو نشسـتمشی پنیی و رفتم پام به دست و صورمت زدیکرم

 تو ـنی بهم شک نکنه و اگرنه آدری وجودم رو بکشم تا کسی و خنده هاطنتیداشتم ش
 : و بانو گفتخوردمی رو ممییچا! کنهی قرب واسم درست مهی یانبار

 
 . رو گرفتممریماشاهللا آلزا!  چند سالته؟یدخرتم گفته بودآرامش -
 
 .. سامله۲۱ بانو هی چه حرفنیا-
 

 بانو بوسه به ی شونه ی پوست کندن بود سرم رو گذاشتم رووهی زد و درحال میلبخند
 :دمیلبم رو گز!  به صدا در اومدفونی زدم و زنگ آیسرم زد لبخند

 
 !ه؟ی کیعنی-
 
 دومنیمن-
 
 !هی کنمیبب رمیاآلن م-
 

» !دیتارزان فرا رس!  حضرت عباسای«  لب گفتم ری صدف زدنی و با دفونی سمت آرفتم
 : تکون داد و گفتی آشپزخونه بانو سری رو زدم و رفتم توفونی آیدکمه 

 
 !ه؟یک-
 
 !عشـقم اومده-
 

 : بانو گرد شدیچشما
 
 !ه؟ی کگهیعشقت د! عشقت؟-
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 !گمیصدف جــــومن رو م-
 

 داشت از نیاز درگاه آروم نگـاه کردم که آدر! ه غبغب انداخت که خندم گرفت بی بادبانو
 شلوار گرمکن بنفش و هی!  خند دار وارد شدی و صدف از در با وضعنیی پاومدیپله ها م

 گرد نی آدریچشما!  افتاده بود پشتامرزهی و شالشم که خدا بییموی شرت لی تهی با یمشک
 :شد

 
 !؟یکنـی مکاری چنجایا صدف هی چه سر و وضعنیا-
 

 : گفتهیصدف با گر! نی آدرچارهی گرفته بود بخندم
 
 ! آره؟یاریحاال سر من هوو م! ی بدیلی خنیآدر-
 

 : اخم کرد و داد زدنیآدر
 
 زده به سرت صدف؟-
 
 !من نامزد توام! ــــــنیآدر-
 
 !؟یاری رو در مای بازوونهی دنی ایحاال واسه چ! از نظر عمو آره-
 
 بهت زنگ زدم برداشت بهم گفت ی بود وقتی اون کنی؟ آدر!یالیخی بنقدری تو چرا-

 !هـــا؟! نامزدته؟
 
 !سر من داد نزن صدف-
 

 :صدف هق هق کنان فقط نگاهش کرد!  خود داشتی دادش من کر شدم صدف که جااز
 
 ! شده؟ی چنمی کن ببفیاز اول تعر-
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 بهت وی و بهم گفت که تو نامزدش دخرته برداشتهیامروز زنگ زدم حالت رو بپرسم که -

 !ن؟ی آدری چیعنی نیا! نگم عشقم
 

 نی صدف و آدری بهم داد و با اخم به حرفای بانو و بانو پرتقالشی رو گاز گرفتم و رفتم پلبم
 : گرد نگاهم کرد و گفتی خنده بانو با چشماری زدم زهوی دادیگوش م

 
 !نگو کار تو بوده آرامش-
 
 !م نگوتوا! گمیباشه بانو من-
 

 : آروم گفتی داد و با صدانیی رو پاوشی کرد و به زور می سرفه ابانو
 
 بفهمه نی آدرخورهی دفعه چشمم بد آب منیبه خدا ا! ؟یدخرت تو مرض دار! کار تو بود؟-

 !و ازت بگذره
 
 !حقش بود!  به جهنمستیمهم ن-
 
 ! کاراتنی با ایکنی مدی سر پسرم رو تو سفیمن شک ندارم موها-
 
 ! با کارام صرب کنکنمی مرشیپ! خآ-
 

 زی رزی و من هم آروم و رزدی لب با خودش حرف مری نگاهم کرد و بلند شد و زی چپچپ
 : و آروم گفتمدمیخندیم
 
 !ـنی آقـا آدرمیبچرخ تا بچرخ-
 

 شهی شده بود، باورم منی انهی عاقل اندر سفافمی صدف رو دست به سر کرد قی کدمینفهم
نگاهم رفت سمت بانو که !  سر سبکه چندشیدخرته ! انع شده باشه راحت قنقدریصدف ا
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 به دست رو به روم فی رو به چشماش زده بودو کنکشی به دوش داشت و عیشنل
 : بودستادهیوا
 
  بانو؟یریکجا م-
 
 .گردمی از دوستام،دخرتم زود برمیکی ادتی عرمیدارم م-
 
 ! تنها نذاری انگورلی گورنینرو بانو من رو با ا-
 
 تی خودخواه هست که به حضور من هم اهمی بکنه اونقدری خبواد کارنی واال آدرگهید-

 !نده
 

 : و گفتمدمی شدم و گونش رو بوسبلند
 
 .برو مراقب خودت هم باش بانو جومن-
 
 ... طور عسل خامن فعالنیتوام هم-
 

 رفتی م ضربنی زمی مبل نشسته بود و با پاش روی با اخم رونیآدر.  زدم و رفتیلبخند
 :بعد رفنت بانو بلند شد و گفت

 
 . باال کارت دارمایب-
 
 ...چشم-
 

از !  باش آرامشدوارینه بابا ام! ده؟یفهم!  باشهدهی فهمیزیفکر نکنم چ! رو گاز گرفتملبم
سرم . در اتاقش رو فشار دادم و وارد شدم اما در رو نبستمی رهیپلها باال رفتم و دستگ

 مین!  رو مظلوم کنم، چشماش سرخه سرخ بودافمی قکمیم  کردی انداختم و سعنییروپا
 : و به دستم فشار آورد واری شد سمتم و حمکم من رو چسبوند به دزیخ
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 ! ها؟ی بود اجنام دادی اون چه غلطی عوضیدخرته -
 

 :اورمی دادش چشمام رو بستم اما کم ناز
 
 !ن؟یزنی حرف میاز چ! کدوم کار؟-
 

 : زدیپوزخند
 
 تی کارسوزهیکه دمل م!  هــا؟ی با صدف حرف زدیبا چه حساب! یرو نشناختتو هنوز من -

 !ندارم؟
 
 .نیفکر کنم خواب منا شده باش-
 
 !کنمیمن ده تا مثل تو رو آدم م! واسه من خودت رو تربئه نکن-
 

 : زدمیپوزخند
 
 !پس چرا هنوز آدم نشدم من؟-
 
 !کنمیچون اآلن آدمت م-
 

 :م و گفتشی عصبی زدم تو چشمازل
 
 رو به خاطر داشته نیا!  واال حضرت بزار روشنت کنمنیبب! ؟ی کنکاری چیخوایمثال م-

 ی بر و بر تو سرنمیشیچرا؟ چون من ساکت من! وفتهی ور موفتهی با آرامش در بیباش هر ک
 بزمن و از تو و تومنی مییحاال آدم بودمن ثابت شد که دست به چه کارا! ستم؟یمن آدم ن! خبورم

 ! ندارمی ترسنمی زور بگنی بلدفقط که امثال تو
 

 یرگ ها!  بود دندوناش بشکنهکی که نزددادی فشار متی بهم از عصبانی رو جوردندوناش
 :گلوم رو با دستش گرفت. زدی تند تند متی از عصبانقهاشیشق
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 !؟یکه ترس ندار-
 
 ! وجهجیبه ه-
 

نه ! و دمل به وحشت افتادمدر اتاقش رو قفل کرد که ت.  سرشهی توی چدمیفهمی کرد منومل
 :داد زدم! آروم باش! ستی جور آدما ننی از انیآرامش آدر

 
 !؟یکنی مکاریچ-
 

 : بد تر از من داد زداما
 
 !کنمی مکاری چادی سگم باال بـیخـفه شو تا نشونت بدم اون رو-
 
 دمی ازش ترسی دروغ نگفتم، به حدزدی گنجشک منی غضب نگاهم کرد، اگه بگم قلبم عبا
 وار باش دی از ترس بغض کردم، املی دلیب!تنها.. نیآدر...  بودم، مندهیه تا به حال نرتسک

 راهنشی از پی دکمه ا؟ی رفت؟ بانو کجا رفتادتیروشا رو . ستی نی مرد بدنیآرامش، ادر
 :دیرو باز کرد و غر

 
 !شهی تر مرهی هم ترهی از تتی زندگیعنی کنمی ماهی بگم روزگارتو سی وقتیفهمیاآلن م-
 
 هی خواستم بهش بگم ی کسه تنهاس هر چیب! ؟ی که چی فکر کرد؟ی بکنیخوای کار میچ-

 عمر غرور مجع هی... ینه عمو اشتباه فکر کرد!  هم روش؟ستیخاک تو سرش آدم ن
 ! اتاق هم باز کن بزار برمنیدر ا! ی همش رو خراب کنی خودخواه خبواینکردم که تو

 
 یعنی!  شده بودم؟یاصال چرا نازک نارجن. له ور شده اشکام به چشمام محی کدمینفهم

اشکام رو با پشت دستم پاک کردم اما اون فقط با ! لعنت به من!  صدف براش مهم بود؟نقدریا
 . :کردیاخم نگاهم م

 
 زل زدن داره؟!  به من؟یچرا زل زد! ه؟یها چ-
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 از شیاکسرت خیچشما.  جفت دستام رو گرفت، تقال کردم اما دستام رو ول نکردمچ
 :دمینال.  تر بودننی خشمگشهیهم

 
 ... بهم نداشته باشی بزن بکش اما کاری بکشیخوایتو رو خدا م-
 

 نی همچیتو... اما.  کرده بودم گفتمدای که تازه بهش اعتماد پینی رو به آدرنی چرا ادمینفهم
 باشه غمربی باشه، حاال چ اون مرد پسر پتونهی منی دخرت همکی تنها کابوس یی هاتیموقع

 پر قدرتش ی خودم مجع شدم، دستایتو.  چسبوندواریحمکم من رو به د... و چه خالفکار
 کیسرش نزد.  برام منوندهی کردم دستی حس مشکسنت،ی رو در هم مفمیضعیداشنت دستا
 :آروم جنوا کرد... نیانگار آروم شده بود و ا. گوشم اومد

 
 ...ستی کارم سوء استفاده نیتو... ستمی کار ننی مرد افیفقط ح... فیح-
 

 : گفتمدمی که خودم به زور شنییبا صدا.  هاش کش دار شدنفس
 
  برم؟دیذاریم-
 

از درد . ادی منرونی دستام سامل از دستاش بدونستمیم.  و جواب نداددیشن.  ندادجواب
 : مچاله شدافمیدستام ق

 
 ...دستام... تو رو خدا دستام-
 

 : م گفتآرو
 
  آرامش؟ی کرد کار ونیچرا ا-
 

 صداش خشونت بار یکم. زبومن رو با لبام تر کردم! زد؟ی بار بود که اسمم رو صدا منیدوم
 :شد
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 !با تــوام-
 

 :دمی ضعف دست درد نالاز
 
 .شکنهیتو رو خدا دستامو ول کن داره م-
 

 شده فیچقدر ضع!  کردم تا دستام رو ول کنه؟ی مرد التماس مکی من بودم که داشتم به ان
آروم آروم از فشار دستاش کم کرد اما .  چشمام مجع شدیاشک تو. ودم و خرب نداشتمب

 :دستام رو ول نکرد
 
 .ینگفت-
 

 و از حرص ستمی که به من گفت آدم ننیاز حرص؟ از ا!  گفتم؟ی می، چ. کردمسکوت
 صورمت قرار داد و به رد یصورتش رو رو به رو. دی اشک از چشمم چکیقطره ا! صدف؟
 :دیچی گوشم پی مردونش تویصدا. اه کرد، از امخاش کم شده بوداشکم نگ

 
 نی کنار اومدم اما ای زدهی و کناشی نی هر چ،ی گفتی تا اآلن هر چ؟ی کارو کردنیچرا ا-

 .ستی هم نی درست شدن،یکله شق!  چقدر خطر ناک باشه؟تونستی میدونستیکار تو م
 

 : کردماخم
 
 یدی منری کس گچی به ه،ی به من زور بگیخوایو فقط مت. ستمی آدم نی به من بگیحق نداشت-

 ...اما من
 

 : نگاهم کردیکم. دی کشقی عمینفس
 
 .ستمی ننیاگه بهت زور گفتم آدر. تو سرت تو کار خودت باشه.  باشهنِ؟یمشکلت ا-
 

 :دستام رو آزاد و با نگاهش به در اشاره کرد...  دومنیخواستم؟منی رو منیهم
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 .برو-
 

 : مظلوم، با اشک، با ضعف اما دوباره با حتکم گفت کردم،نگاهش
 
 !برو-
 

 ینی گلوم سنگی توی وحشتناکزی چکی.  رفتمرونیاز اتاقش ب.  حرف اضافهی ذره ابدون
مچ .  اتاقمی و رفتم تودمی کشیآه... خسته بودم؟ آره. دومنی بود؟ منیاز چ.  کردیم

 اد؟ی داره به سر من می چایاخد...  باره شدکی زیچقدر همه چ. کبود بود... دستام
 

.  کردمیسرفه ا...  چرا اما از صبح حامل خوش نبوددومنیمن.  اصالزدی بدجور شور مدمل
خودم هم با ... کردی نگاهمم منی حتگهی دنی بودم حداقل فردا بچه ها برگردن آدردواریام

و مشغول  دمی کشقی عمینفس.  ترش افسرده شده بودم، حس کمبود داشتمشی بیای سردنیا
 خودم بودم که بانو ی تونقدریا. کردی پاک می نشسته بود و سبزوشسنت ظرف ها بودم بان

دمل .  رو هم نداشتمی حرف زدن با کسی حوصله یحت...  کرد امایداشت بهم شک م
برگشتم و داشتم  .دمی آروم کشیآه.  نهگهید...  بزارم امانی سر به سر آدرخواستیم

 یای دمل واسه امخو شدنی حتدن زده بوخی دستام اوردمیم در مدست کش ها رو از تو دست
 هی با من هم مثل بقخواستیدر کل م.  کردی مغیاما همون رو هم ازم در!  هم تنگ بودنیآدر

 که واقعا برام خاص و مبهمه شده ی اآلنگهیاما د...  که خودم خواستمیزیچ. رفتار کنه
 بودم به کف ههمون جور زل زد..  ندارهدهیفا گهینه د...  که وابستش شدمیاآلن... رهید

 :سالن که بانو گفت
 
 ! تو فکریری میلی چند روز خنیا!  شده؟یزیآرامش دخرتم چ-
 
 : کردم تا که با حرف بانو به خودم اومدم و گفتمی می انگشتام بازبا
 
 ..ـستی نیزینه بانو چ-
 

 ی لب گفت، از ترس توری زیی هم شد و وای قلبش، امخاش توی دستش رو گذاشت روبانو
 : گرد گفتمیقلبم زلزله به پا شد و با چشما
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 !حالت خوبه؟!  شده بانو؟یزیچ-
 

 : بودم رفتم سمتشو دستش رو گرفتم که گفتدهی باال بود که خودمم ترسی صدام به حدتن
 
 ...قلبم گرفت.. قلبم-
 
 !بانو بانو جومن آروم باش تورو خدا آروم باش داروهات کجاست؟-
 
 بانو از دی ترکیلیبغضم بر هر دل... شهی داره از حال مدمی نگاهش به کمد اشاره کرد که داب

 سمت دمی دوئدهی حالش بده نفهمنمی ببتونستمی تر شده بود مونسم بود منکیمادر واسم نزد
 در اتاقش رو بزمن وارد شدم و ی حتنکهیبدون ا! کردمی مهی و همون جور هم گرنیاتاق آدر

 یحق داشت داشتم ب.  من متعجب شددنی کنار پنجره، با اخم برگشت و با ددو بستادهیا
 : صداش خشونت بار بودشهی همنی عبای اومد سمتم و تقرکردمی مهیمقدمه جلوش گر

 
 ! چه طرز اومدنه؟نی ایکنی مهی گریواسه چ! چت شده؟-
 
 ....بانو ؛ بانو حالش بد شده.. تورو خدا-
 

.  آروم رفتم سمت پلهه انیی سمت پادیدوئی پس زد و م گرد شد و من رو حمکمچشماش
 یلبم رو گاز گرفتم و نشستم رو.... بانو رو بغل کرد و برد... نینگاهم رفت سمت آدر

زانوهام رو بغل کردم و .  زده بودنخیاز اسرتس دستام ! شه؟ی می چیعنی خدا یوا... پله
!  تنها موندم؟ی بزرگنی به ایونه ا که تو خدی من رو دنی آدراصال... کردمیآروم هق هق م

 حواست ایخدا..  ختتینشستم رو...  اتاق خودمیلبم رو گاز گرفتم و بلند شدم و رفتم تو
 نیا! خسته شدم!  بشه؟خوادی می حسام چنیآخر ا! اد؟ی داره سرم میچ! بهم هست؟

 تونستمی من...اما! وفتهین اتفاق ها بیقرار نبود ا!  کردم؟ری گنونی که بهی مبهم چیحسا
 آخه من که کردی داشت که من رو به سمت خودش جذب می چه جاذبه انی آدردومنیمن

 به خودم نهیاشکام رو پاک کردم و تو آ!  چرا؟ومدیمن که از مردا بدم م!  نبودمینجوریا
 حالش خوب انو بدوارمی سرخ شده بود و لپام پوف کرده بودن امیکمینگاه انداختم صورمت 
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مطمئنا به سرم ...  شدمیاالتی اما حتما خدمیشنی باز و بسته شدن در می صدامدام... باشه
 ! خونه نبودنی جز من و بانو و آدریزده بود چون کس

 
*** 

 
 نیآدر

 
 جز جنات زی از همه چی مغزم کامال خالرومنی رو منی دارم ماشی باچه سرعـتدونستمیمن

 :گفتمی لب مریبانو شده بود آروم ز
 
 ...اریطاقت ب.. نو بااریطاقت ب-
 

 ی تر شده بودن عصبی دراز تر و طوالندنیرسی ممارستانی که به بیی جاده هانی متام ااما
 به ینگاه...  کرده بودمری که من توش گیکی رو فرمون و با ترافدمیشده بودم حمکم کوب

به سمت  رو نمیبا متام توامن ماش!  و چراغ قرمز مهم نبودسیچپ انداختم اآلن اصال واسم پل
 که مونده بود چراغ قرمز رو رد کردم که باعث ی کوچکی کهیچپ چرخوندم و از اون ت

 حال کنارم افتاده بود پام ی که بخواستمی بانو رو مهی شد اما من فقط سالمتسیسوت زدن پل
 سرعت داشتم که گرد و ی به راه افتاد به حدنمی آخر ماشی گاز فشار دادم و دنده یرو رو

 ترمز و ی حمکم زدم رومارستانی بی تابلودنی و با دختم اندای نگاهکردمیا مغبار به پـ
... رونی کردم و با برانکارد رفنت بدای پی پرستارعی سرمارستانی بی و رفتم توستادمیوا

 و دمی کشقی عمی اسم آرسام نفسدنی زنگ خورد با دلمی بودم که موباستادهی ایگوشه ا
 :جوابش رو دادم

 
 ! شده آرسام؟ی بگو چعیسر-
 
 !ی منم خومب داداش سالمت؟ی خوبنیسالم آقا آدر-
 
 ! گوش بدماتی که به مسخره بازستمی نیتیبست کن آرسام تو موقع-
 
 ن؟ی شده مگه آدریچ-
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 ...یچی همارستانیبانو حالش بد شده آوردمش ب-
 

 : متعجب و ترسون شد، و تن صداش رو باال بردصداش
 
 ــــــمارستان؟یکدوم ب-
 
 و بعد مارستانیهمراه دکرت وارد ب. رو بهش گفتم و متاس رو قطع کردممارستانی بدرسآ

 ی نشسته بود و با صدایپرستار.  بدملی بانو پرونده تشکی شدم تا برارشیوارد خبش پذ
 هم ی تر توشی کرده بود امخام رو بدایمن سرش رو باال گرفت و لبخندش تا گوشش کش پ

 :دادم و گفت
 
 ! که براتون اجنام بدم؟ادیتم بر م از دسیکار-
 
 . مادرم پرونده بسازمیاومدم برا-
 
 !ه؟یاسمشون چ-
 
 ...یدیبانو س... بانو-
 
 چند سالشونه؟-
 
-۵۱. 
 
  رو اجنام بدنناتشی تا دکرت معادی منتظر مبوندیتونیباشه م-
 

 نهیبه س و با اخم دسـت ی صندلینشستم رو...  تکون دادم و رفتم تو خبش انتظاراتیسر
اما خودم رو .  پرستار رو اعصامب بودی رهی خی کردم نگاه هایبه رو به روم نگاه م

!  و منتظر موندمرفتمی ضرب منی زمیبا پام رو... خونسرد نشون دادم و منتظر دکرت بودم
 یبلند شدم و دستام رو تو.  هم فشار دادمیدندونام رو رو. ومدی از انتظار بدم مشهیهم
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 صاف و ی موهای بار دستم رو تونی نداشت، کالفه ادهیفا. فرو کردممی شلوار لبیج
 به ساعت کردم سرم رو باال گرفتم و با آرسام چشم تو چشم ی فرو بردم و نگاهمیمشک

 : سمتم و گفتدیشدم دوئ
 
 !سالم-
 
 ..سالم-
 
  شد؟یکجاست؟ حالش خوبه؟ اصال چ-
 
  ..دومنیتو خبشه دکرت باال سرشه خودمم من-
 

 :دمی هم دادم و غریامخام رو تو.  کرد و چشم دوختم به دری پوفمآرسا
 
 !خورهیحامل از انتظر بهم م-
 
 . آرومنیآروم باش آدر-
 

 توجه جفتمون ی تق تق کفشی تا که بالخره صداـمی رو گذاشت پشتم و نشستدستش
 شدم و  اخم بلندد،ی سفی لباسی چاق توبای دکرت تقردنیروجلب کرد، سر بلند کرده و با د

 : گفتمیخشک و جد
 
 !حالش چطوره دکرت؟-
 
 مار؟ینسبتتون با ب-
 
 ! حالش چطوره؟گمیدکرت تفره نرو م-
 

 : کردی سرفه اآرسام
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  داداش ما اعصاب نداره بگو حال بانو چطوره؟نیدکرت ا-
 
 یلی رو رد کرده خی قلبی محله هی شدی می قلبی دچار سکته نشیاوردی مرتریاگه د-

 شی بسرتمارستانی امشب رو تو بنانی اطمی برایاآلن هم حالش خوبه ول نیشانس آورد
 !میکرد

 
اگه خدا بانو رو هم ازم ..  تکون دادم و چشمام رو بستمی و سردمی کشقی عمینفس

 اگه هم ی بکنم تا دوباره مادرم رو از دست بدم حتتونستمیفکرشم من! نه... گرفتیم
 ! :خونش نباشم

 
 .نمشی ببخوامیم-
 
 ...اما-
 
 ! که گفتمنیهم-
 

رفتم کنار ختتش و با .. می تکون داد و اتاقش رو نشومن داد و با آرسام وارد شدی سردکرت
 : اومد نشستم کنارش و آروم گفتمدشی رنگ و رو پری جون به لبای بی من لبخنددنید
 
 ...ستی ننجای تو ایپاشو جا! زدمل؟ی عزهی چه وضعنیا!  شده بانو خامن؟یچ-
 

 دوسش نداشته شدی مگه مشد؟یمگه م!  صورمت و چشمام رو بستمی گذاشت رو رودستش
 شهی همیول!  که هستم بشمینی که باعث شد ایکس! ومن؟ی که جومنو بهش مدیباشم کس

 : به گوشم خوردفشی ضعیصدا...  بود که نتونست توش موفق باشه اومن انتقاممیزیمانع چ
 
 .آروم باش من خومب... پسرم-
 

 : کردزونی رو آو لبشآرسام
 
 ! من رو دوست ندارهی کسی انگاررمیمن م-
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 : و من هم به با اخم به آرسام نگاه کردم و آرسام نشست کنار من و بانو گفتدی خندبانو

 
 !؟یینجای بانو تو ازدلیعز-
 
 ! واقعا خودممستیآره بانو روحم ن-
 
  !زی مزه نرنقدریا-
 

 : دستش رو گذاشت پشتم و گفتآرسام
 
 حرف رتسمی مشهی ماشاهللا روز به روز عضله بهت اضافه منیبزمن به ختته آدر! اوف-

 !ی شی انگورلی کنه گوردای پقتیاون دخرته آرامش حق
 
 تنهاش دینبا! کال آرامش رو فراموش کردم نه نه!  اسم آرامش لبم رو گاز گرفتمدنی شنبا
اومن با بودن شهاب ! شتم تنهاش گذای به اون درندشتی کردم؟ تو خونه اکاری چذاشتمیم

اب دهنم رو . نه نه بازم اشنتباه، بازم اشتباهد،یچی پی دمل حس بدیتو!  خطرناک بودیلیخ
 : گفتمی شد؛ بلند شدم و با دستپاچگنیی گلوم باال و پابیقورت داده و س

 
 !گردمی برم خونه زود بر مدی کارت دارم بانو من بارونی بایآرسام ب-
 

 : تکون دادی سربانو
 
 .برو مراقب خودمت باش-
 
 .فعال-
 

 : و گفتمرونی بمی تند رفتتند
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 دنبالش تو رمیمن م...  اومن با وجود شهابذاشتمی اون دخرتو تنها مدیآرسام من نبا-
 .مراقب بانو باش 

 
 : آشکا و با عجله گفتبای تقری باز موند و با ترسمهی ندهنش

 
 !بدو بدو برو-
 

!  حواسنی شدم،چرا؟ چرا تنهاش گذاشتم؟ لعنت به انمیش و سوار مارونی سمت بدمیدوئ
 دی باشهی منینجوری نه ارفتمی مالی رو روشن کردم و با متام سرعت به سمت ونیماش

 که کابوس هر یی صدان،یاسی گوشم انداختم و زنگ زدم به ی رو تومیهندزفر! مطمئن شم
  :دیچی گوشم پیشبم بود تو

 
 !ا چه عجب باب؟ی خودتنیالو آدر-
 
  شهاب کنارته؟نیاسیالو -
 
 ! بره بگرده چطور؟خوادی کجا رفته گفت مشی ساعت پ،دویکی دومنینه من-
 
 : گفتم و جواب دادمیی لب لعنتریز
 
 . برم فعالدیکارش داشتم من با.. یچیه-
 
 یزی بار چنی ازمنی مشیهمشونو از دم آت.. ادی سر آرامش بیی متاس رو قطع کردم اگه بالو

 از ی به خوبی خونی نگاهم به چشمام افتاد رگ هانهیتو آ.! دست دادن ندارمواسه از 
دست چپم رو مشت کرده بودم و ! خوردی داشت بهم ممی تعادل عصبشدی مدهیچشمام د

 :دمی غری لبریز! دمیکوبی پام میرو
 
 ...ادی اومد سر آرامش بنای که سر آدریی بالذارمیمن... ذارمیمن-
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 بانو رو خواستمی بود که می از اون دفعه اشرتی فشـار دادم سرعتم ب پدال گازی رو روپام
 اگه یحت.  به راه افتاده بودشیسال پ۱۳ته دمل،ترس تکرار کابوس ...  برسومنمارستانیبه ب

 بار خودم رو نی تونستم ای اون بود باز هم منی جاگهی دیآرامش هم نبود، و کس
 یداشت، خودم شاهد بودم و حاال آرامش بره  یدی شدیری انتقام گی هیشهاب، روح.ببخشم

 آخر، یبا سرعت آخر، پدال گاز تا ته، دنده . ذاشتمیاما من من...  بودی بازنی ای توی اگهید
 . گشتمی بر مالی به سمت وسی پلبی تعقای مهی از جریبدون هراس

 
ه ها متوم  جادنی چرا اگذره؟ی منونده بود، چرا منالی با وی فاصله اگهی ددمیچی چپ پبه
 ی؟ وقت..کنهی بهم سالم مهی و کناشی با اخم و نشهی که مثل همنمی و ببالی که برسم وشهیمن

.  که داغ کرده بودن تو فضا پخش شده بودیی هاکی الستی حمکم ترمز کردم و بودمیرس
 : با نفس نفس زدن گفتدوی نگهبان به سمتم دوئگذاشتم، رو دم در نیماش

 
 .سالم آقا-
 

دستام رو ....  نگهبانا رو اگهذارمی زنده مندمیدوئی نکردم و به داخل خونه م بهشیحمل
آره ! دم؟یدرست شن!  بودغی جی صدارفتمی خونه باال میمشت کردم و تند تند از پلها

!  در رو چرخوندم اما در قفل بودی رهی سمت اتاقش دستگدمیدوئ!  آرامش بودیصدا
 آرامش فضا رو پر کرده ی هی گریفقط صدا. شدیمن باز ینتچرخوندم و چرخوندم اما در لع

 :داد زدم. بود
 
 ! درو وا کنیلعنت-
 

 بازم تکرار شه؟ شی سال پ۱۳ اتفاق شهی مگه مذارم؟ی مگه مزدم،ی نفس نفس متی عصباناز
 :چرا بازم اشتباه کردم؟ 

 
  !یاری سرش بیی بالکشمتیبه خدا م-
 

از حرص زورم چند برابر . رو مشت کردم دستام شد،ی اما باز مندم،ی در رو کوبحمکم
 صحنه رو حتمل نی اتونستمی منتونستمی منگهید!  حمکم در رو شکستم، نهیشده و با زور

محله ور شدم سمت شهاب و !  چقدر درد؟،یالی خیچقدر حتمل؟ چقدر صرب و ب! کنم
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 پست تونهی آدم مکی چقدر زد،ی از ترس نفس نفس مواری تو ددشیگردنش رو گرفتم و کوب
 ی ذره ایبدون حت.  کنهی راحت تتو چشمام نگاه میلیباشه؟ چقدر گستاخ که حاال خ

 :دمی توقف عربده کشی بنده هات، بنی چشماشخدا متنفر بودم از ای تویمونیپش
 
 ! کردم؟ی من راحت ولت می فکر کرد؟ی بکنیخواستی کار میآشغال چ-
 

 خواتی که می اآلن، کارش،ترسی پی سال های عقده زدم،ی به شکمش و مشت مزدمی ممشت
 ترس کشتنشريا، ترس به هم یاجنام بده همه و همه دست به دست هم دادن و بون حت

.  و هرجا با من بودشهی همرتی رگ غنی نزمنش اتونستمیمن.زدمشی متام نقشه هام مخنتیر
و  کرد پرتش کردم ری می دخرت بازکیداشت با روح .  اما به جهنمومدیاز دهنش خون م

 ی که بینگاهم رفت سمت آرامش!  از حال رفته برام مهم نبودای مرده دونستمی مننیزم
 تر دی سفشهیرنگش از هم. جون افتاده بود رو ختت با دو قدم خودم رو رسوندم بهش

 : بلندش پخش شده بود صورتشو گرفتم تو دستام و داد زدمیموها
 
 .!آرامش وا کن چشاتو-
 

  :دمی نگهبان رو شنیصدا. اما از حال رفته بود! م تر تو صورتش حمکم و حمکزدم
 
 ...قربان-
 

 : زدمداد
 
 !زود! زنگ بزن دکرت-
 
 !کنمی فرار کنه قتل عامت می برب تو انبارنجای آشغامل اگه زندست از انی ا-
 

 تو دمی چون و چرا به حرفم گوش داد آرامش رو کشی بلند بود که بی دادم به حدیصدا
.  گردنش سرخه سرخ بودزدمی دستم گذاشتم و مدام به صورتش میوبغلم و سرش رو ر

 جلو من تکرار دی صحنه بانیچقدر؟ چقدر ا.. ومدیگوشه لبش پاره شده بود و خون م
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.  بالشتیو سرش رو گذاشتم رو. کنمی کارکشم روش بیی که پتونینتونستم جز ا! شه؟
 :دمیغر

 
 نیدوباره ا.. دوباره تکرار کردم. ارمشذی زنده منادی سرت بییبال.  آرامشایبه هوش ب-

 .ذاشتمی تنهات مدینبا... اشتباهو تکرار کردم
 

 شدی بود از صداش می آرامش به سمت در رفت،صادقی اتاق زده شد ، نگاهم از رودر
 : دادصیتشخ

 
 . توایب-
 

 : لبخند زددمنی شد و با دوارد
 
  پسرم؟ی جان خوبنیبه آدر-
 
 ...: و اونشدمی تر می مرگ آرامش عصب وسط، من داشتم از ترسنیا

 
 ! حالش چطوره حال منم نپرسنیدکرت بب-
 

 : کرد و نگاهش رفت سمت آرامش نشست کنارش و گفتزی چشماش رو ردکرت
 
  شده؟یچ-
 
 ...فکر کنم از حال رفته-
 
 ..پس چرا-
 
 ! حالش چطورهنی بباتیدکرت نرو تو جزئ-
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تو ذهنم ...  هم بود امایو گرفت امخام تو دادم سرش تو کار خودش شد و فشارش راز
 هیواسم مهم نبود ک.  بهش ندارمیتی زنگ خورد اهممیگوش! دوباره به گذشته برگشته بودم

 :دکرت لب باز کرد!  زنگ زده ی واسه چهیچ
 
 بهش وارد شده ممکنه حالش بدتر هم بشه اگه حالش بدتر شد حتما بهم یحتما شوکه بزرگ-

 . اومدهنیی فشارش از ترس پاکنمی سرم وصل مهیهش زنگ بزن فعال فقط ب
 

 : رو گذاشتم رو دستام و گفتمسرم
 
 ! بکن دکرت فقط حالش خوب شهیکنی میهرکار-
 

 : به لباش اومد و گفتیلبخند
 
همه تالشمو واسه ! هیدخرت خوب.  تا صبح باال سرتون بوددی که تب کرده بودمیاون شب-

 !دمیخوب شدنش اجنام م
 

.  فرق دارههیبهم ثابت شده بود با بق.. دمی کشقی عمینفس! باال سر من تا صبح؟! آرامش؟
 از جلو ی حلظه انای آدری افهیق.  دادم به ختتهیسرم رو تک...  که توش هستی جاذبه ایول

 : گفتیصادق.شدی تکرار میداشت همه چ.رفتیچشمم کنار من
 
 .شمی از حضورتون مرخص مگهیخب جناب من د-
 

 تمی صداش داشت باعث عصبانگهی دوباره زنگ خورد دلمیموبا. دادم و رفت تکون یسر
 .: کردم آرسام بودی نگاهشدیم
 
-... 
 
 ...یدی شد پسر چرا جواب منی چیخوب! ن؟یالو آدر-
 
 .میزنیبعدا حرف م..  آرسامستیحامل خوب ن-
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 : زدداد

 
  سرش اومده ؟ییبال!  شده؟یچ-
 
 .. آرسامستیحامل خوب ن... م آره بوددهی تر رسری دقهی دقکیاگه -
 
 ! آشغاله بوق برسهنیفقـط دستم به ا! یوا ... یوا-
 
 . کردمشی زندونیتو انبار.  برسهازین-
 
 .الی وامیباشه اآلن م-
 
 .نذار بفهمه.  بانو مبونشینه تو پ-
 
 کنمی بهونه جور مهی اآلن ششی پمومنی بود گفت خودم منجای ای اتفاقیاون دخرته ملود-
 .امیم
 
 .باشه-
 

نگاهم رفت .  دست و گردمن برجسته شده بودنیرگا. واری رو پرت کردم تو دلمیموبا
 سرش ییاگه بال.  بلندشی موهای رودمیدستم رو کش. سمت آرامش چشماش من داشت

 ...مومدیم
 

 و خشمم رو در خودم حس تی و جوشش عصبانشدنی تند و تند تر مدنامی کشنفس
 گذشته نی رو پرت کردم رو ختت ما بمیام بلند شدم و کاپشن مشکحمکم از سر ج! کردمیم

 اشتباه نیدوباره ا... دوباره! ذاشتمی تنهاش مدی نبایمن لعنت... دینبا.  کرده بودمریو حال گ
 دمی هم سابی دندونام رو روواری تو ددمی رو مشت کردم و کوبتمدس!  رو تکرار کردمیلعنت

 ی کرده بودم؟ اآلن چه گناهی من؟ گه من چه گناهی چیچرا من؟ برا! و چشمام رو بستم
 .یریگی اعصاب میماری دوباره بدادی شده بود ه هشدار مادی زیکردم؟ لرزش دستام به حد
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*** 

 
 .: حوصله نگاهش کردمی آرسام چشمام رو بستم، برگشتم سمتش و بی باز شد و با صدادر

 
 ...نیآدر-
 
 :عجب شد متینجوری که ادی در من دی چدومنیمن
 
 ! قرمزه؟نقدریپسر چشمات چرا ا-
 

 : رو ازش گرفتمنگاهم
 
 . نکنممی جمی آرسام اآلن سستیحامل خوب ن-
 

 : آرامش و دستاش رو مشت کردی رفت رونگاهش
 
 !کجاست؟-
 
 ...تو مبون کنارش!  حسابشو بزارم کف دستشرمیمن دارم م. یتو انبار-
 
 یی بالخواستمی بزنه بگه من مرتسمیتوئه مرگ خواب آرامش دست . تو مبون! نینه آدر-

 !ارمیسرش ب
 
 ...دونستینه خودشم م-
 
 .به هر حال تو مبون-
 

 : زدمداد
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 !اورد؟ی سرش میی داشت چه بالیفهمیم! ـــــتومنی منی لعنتتومنیمن-
 
 !نی که قبضه روحش کنم آدررمیخودمم دارم م... فهممیچرا م-
 
 ! خودمی با دستا؟یفهمیم! کشمشی خودم می دستابا! شمی خونسرد منینجوریاما من ا-
 
 ...ـادیبزار حداقل آرامش به هوش ب! باشه برادر من آروم باش-
 

 !: موهام فرو کردمی دوتا دستام رو توکالفه
 
 بار هرگز نی اومدی سرش مییاگه بال! ی تکرار شد همه چی همه چیلعنت...  آرسامتومنیمن-

 ...دمیبخشیخودم رو من
 

 : و زد تو پشتمدی بغلش کشی رو تومن
 
 . آروم باشکمی گذشت، ریداداش مغرور من بسته حاال که فعال به خ-
 
 یچشما. نشستم کنار ختت و زل زدم به آرامش! دیفهمی منچکسی رو هنی و اشدیمن. شدیمن

 به سرمش ینگاه.  که رنگ به رو نداشتیصورت.  که بسته شده بودنیدرشت سبز رنگ
مت سرمش بردم و اتصال سرم رو قطع کردم و آروم سوزن رو از انداختم خودم رو س

 : آرسام گفتدمی کشرونیدستش ب
 
 . فرار نکرده باشهنمی ببرمیم-
 

!  نگذشت که چشماش تکون خوردیزی و چدمی کشقی عمی تکون دادم و نفسیسر
 من فقط وار،ی آن از جاش بلند شد و زل زد به دکیچشماشو با ترس کامل باز کرد و 

 اون رو ی دهی ترسی زمزمه هاشدیفقط م. نمی کردم تا عکس العمل خودش رو ببیاهش منگ
 :شدی ملیتما مغی که کم کم صداش داشت به جنی تا ادیشن

 
 !ولـــــــم کن!  ومل کن آشغالیومل کن عوض-
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 ... : لرزشنی اد،یلرزی می دستش رو و بازوهاش و گرفتم بد جورمچ
 
 .وفتادی نی اتفاقچیه نشد یچیآروم باش آرامش ه-
 
 !ولـــــم کن! خورهیومل کن حامل از همتون بهم م! ومل کن کثافط آشغال-
 

 غی و با جزدی مشت منمی فحش دادناشم واسم مهم نبود حمکم نگهش داشته بودم و به سیحت
 . : کنه،برام دردناک بودهی گرینجوری دخرت مغرور انی بودم ادهیتا حاال ند. کردی مهیگر

 
 ! بکنهی غلطچی نشده آروم باش نتونست هیزی چگمی باش دخرت مآروم-
 
 !خورهی آشغال حامل از همتون بهم میکثافطا! شعوری بی عوضخوامی منخوامیمن-
 
 نمی سی بغلم و سرش رو گذاشتم روی تودمشی کنم کشزی چشمام رو رشدی باعث مغاشیج

 : خودش رو کنار بزنهخواستی و مخوردیاما مدام وول م
 
 !ومل کن ! یتو به من نزن عوضدست-
 

 داره دمی که دیی به هق هق و سکسکه افتاده صورتش سرخ سرخ بود تا جاهی شدت گراز
 : دستام و داد زدمی صورتش رو گرفتم توکشهینفس من

 
 چت شد آرامش؟-
 

 اما حمکم به ومدیدمل ن.  شده بودشهی انگار راه نفسش قفل بود، چقدر مظلوم تر از هماما
 نبود فکرشم نجای نبود حواسش اای دننیتو ا... اما. ادی برونی از شوک بدیدم تا شاصورتش ز

 وارد اتاق شد و با تعجب به مهی حد بهش شوک وارد شده باشه آرسام سراسنی تا اکردمیمن
  :کردیآرامش نگاه م

 
 !عی سراری آب قند بوانی لهی برو -
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 صورتشو یدستم رو گذاشتم رو.  بودیعی از حد طبشی لرزش بدنش بدیلرزی بغلم فقط متو

 :گفتم
 
 . نفس بکشهگهی دذارمی منکشمشی به خدا مکشمشیم... آروم باش-
 

 آب قند رو به دستم داد و خودش هم نشست آب قند رو به وانیآرسام ل. شدی آروم مناما
 حتمل کنم تونستمیمن...ختیری که از چشماش مییدای دهنش مرواری توختمیریزور م

چشماش بسته بود و فقط اشک .  گذاشتمزی میآب قند رو کنار، رو.  کنههی گرخواستمیمن
 قی عمینفس. دمیشنی خوردن دندوناش بهم رو هم می که صدایطور. دیلرزی و مختیریم

 : و رو به آرسام گفتمدمیکش
 
 بود؟-
 
 .آره دست و پاشم با طناب بستم فکر فرار نزنه به سرش-
 
 ...ون از دمهمش. متوم نگهبانا رو مجع کن-
 
 !دونسنت؟یاون بنده خداها چه م ! نیبست کن آدر-
 

 : داد زدمیعصب
 
 !ه؟ی خونه چنی تو اای عوضنیپس کار ا-
 

 و انگار شدی نزد آب دهنم رو قورت دادم و لرزش بدنش داشت کم می کرد و حرفسکوت
.  نداشتمی بهش آرامش بدم و آرومش کنم احساس بدنکهیاز ا. رفتیداشت به خواب م

 تا گهی آرامش بود مطمئناً دی جای اما هر ککنهی مکاری دخرت داره با من چنی ادونستمیمن
 نشون تی و حساسشدمی میرتی روش غلی دلی بدادمیمن نشون تی حد از خودم حساسنیا
 و دمی کشقی عمی اما خواب بود نفسدیلرزی بالشت هنوز میسرش رو گذاشتم رو. دادمیم

 : گفتمیجد
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 . به خودم بگوای شد بداریب.  مبونششیپ-
 

 من دنی نگهبان با درفتم،ی می و به سمت انباررونی تکون داد و بلند شدم با اخم به بیسر
 :در رو باز کرد و گفتم

 
 .ادی بنجای به سمت ایخودت برو و نذار کس-
 
 .چشم قربان-
 

به . دم  مشت کردم تا همون اول کار به کشتنش نشرتی دستام رو بدنشی شدم و با دوارد
 دنی کشگاری سی و فعال فقط آروم شدمن توخواست،ی دادم دمل آرامش مهی تکوارید

 رنگ روشنش کردم و یی و خملوط طالی در آوردم و با فندک نقره ابی از جیگاری،س..بود
 گرانی که روح و جسم دیی داشتم، عطش کشنت کساعطشدودش رو به هوا دادم از درون 

دندونام .  من ثابت کردی که به زور باز مونده بودن رو روییچشم ها.ستیبراشون مهم ن
 :دمی رسا غریی و با صدادمیرو به هم ثاب

 
 .ی بزار از اول بگم در اشتباهکنمی خالصت مری تهی راحت با یکنیاگه فکر م-
 
 : لبم گذاشتم و دوباره دودش رو تو هوا پخش کردمی رو گوشه گاریس
 
 ! آشغالکشمتیشک نکن با عذاب م-
 

 هم شد و ی امخاش تودمی سرش رو تو چنگام گرفتم و رو به باال کشی سمتشو موهارفتم
 : دندوناش گفتی از الدینال
 
 اون یفهمی مچیتو ه! ؟یزنی منهی سنگشو به سنقدری که ای اون دخرتیتو چه کاره -

 !کرد؟یداشت من رو کور م
 

 : زدمداد
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 ! کرد هان؟نکاروی ایواسه چ-
 

 :دمی و غردمی موهاش رو کش ترشیب.  نزدیحرف
 
 ! و اون از خودش دفاع کردی داشتتشوی آشغال قصد اذیتو-
 

 :دمیغر
 
 نجایزنده از ا! کنمی کارم منیهم.  کنمکتی تکهی تخوامینگاه به آروم بودمن نکن از درون م-
 .ی برفرستمتیمن
 

 یم صدا دستش گذاشتی لبم برداشتم و روی رو از روگارمی رو حمکم پرت کردم و سسرش
 که داشت یلذت انتقام! آره! شدمیغرق لذت م! دمیکشی دادش عذاب منینه از صدا... دادش

! رمیگیانتقامشو از تک تکتون م... رمیگی رو هم منایانتقام آدر! دیرسی مجهیکم کم به نت
 :گردنش رو گرفتمو فشار دادم

 
... دیشا. ته باشانتظار بدترشو داش.  کم بودیلی که خنیاما درد ا! درد داشت نه؟-

چرا .... اصال! کدوم بهرته؟! ؟یکنی فکر میچاقو زدن تو چ... دمیشا... شی آتیسوخنت تو
 !رگبار گلوله نباشه؟

 
 : فرو بردم و گفتمبمی جی زدم و و گردنش رو ول کردم دستام رو توی سکوتش پوزخنداز
 
 ای و اون دنای دننی ا توکنمی میکار... یفرار کنـ...  رادمهرنیآدر! یشناسیمن رو که م-

 !یمعلق مبون
 
  :دی رفتم سمت در و در رو باز کردم و نگهبان به سمتم دوو
 
 بال رو نی طناب رو بتونه باز کنه سر خودمت همهی ی مراقب باش اگه حتیچهار چشم-
 ! پس واستو خوب مجع کنارمیم
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 !اطاعت قربان -
 

در اتاق آرامش رو . رفتمی تند باال م و از پلها تنددمی به صورمت کشی سمت خونه دسترفتم
 تر از شیبه آرسام ب.  کردیآروم باز کردم و وارد شدم آرسام نشسته بود و به آرامش نگاه م

 :خودم اعتماد داشتم نگاه آرسام به سمتم اومد و گفت
 
  اومد؟نجای دادش تا ای صدای کار کردیچ-
 
  حال آرامش چطوره؟ستیمهم ن-
 
 ...لرزهیفقط م-
 

 : و گفتمدمی کشقی عمی هم دادم و کنارش نشستم نفسی رو تومامخا
 
 .کنهی شک مینجوریا.  بانوشیآرسام تو برو پ-
 

 : نگاهم کرددی با تردیکم
 
 . تنهات بزارمخوامی مننیاما آدر-
 

 : شونشی شدم و دستم رو گذاشتم روبلند
 
بعداً .  اومدشی پنی واسه آدری کار مهمهیبگو .  بانوشهی برو پی کمکم کنیخوایاگه م-

 .دمی محیخودم براش توض
 
 ..باشه-
 
 : زد و گفتیلبخند-
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 ! رفتی که به باد فنا دادتمیگوش... البته!  بهم زنگ بزنیهر وقت کمک خواست-
 

 : کردمیپوف
 
 !ستیاصال کنرتمل دست خودم ن... قبول کن آرسام -
 
 ... امادمیبهت حق م! یکنی خودت رو پر پر میدار... نی کنرتل کن آدرتوی عصباننی اکمی-
 
 ! تا قبل تابستون متوم شهزی همه چدیبا! دیبا-
 
 ...فعال خدانگهدارت داداشم!  داداش َمَهراسشهیمتوم م-
 
 .برو مراقب خودمت باش-
 

 ی به هفت شب منونده بود برقایزی به ساعت انداختم چینگاه.  تکون داد و رفتیسر
 چند وقت، نی که ایآرامش. آرامشملیتنها دل... شاتاقش رو روشن کردم و زل زدم به آرام

 ...اما حاال.  نکردمتشیبه خاطر خودش اذ
 

 آرامش
 
. شدی از سرم پاک منی مکان زمامن رو همون حلظه توقف کرده بود و حلظه ادونستمیمن

. کردیاون آشغال داشت ازم سوء استفاده م...  بودکی شوک اون حلظه بودم نزدیهنوز تو
 لباش با لبام نکهی از اتونستم،ی منشدنی اشک چشمام خشک منهیز کردم منچشمام رو با

 نیا. یجسمم سامل و روحم زمخ.  به خودم گرفته بودمزجار کرده بودم حس اندایمتاس پ
 تر شیلرزش بدمن ب...! خوردی بفهمه حامل از خودم بهم متونستی دخرت منهی کس جز چیرو ه

 :کرد و تو آغوشش فشرد و زمزمه کرد من رو بلند ی و دستشدی تر مشیو ب
 
 ...تو چت شده دخرت؟ آروم باش-
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 یلی خزیهمه چ.  بودی رو پس بزمن، اون هم هجنس همون عوضنی نا نداشتم که آدریحت
 بارش اشکام رو یجلو. همون حلظه بودلهی اتفاق افتاده بود اما من خمم تعطعی و سرییهوی

 که ی فراموش کرد؟ زمانشدی بود مگه میشدن نه اون صحنه فراموش نرمی بگتونستمیمن
 یتو . استفاده کنممی ورزشی نتونستم از فنای شده بود که حتلی خمم تعطی به طوریحت

 : لب گفتمری زشی آوراوریتنم لباسامو پاره کرده بود با 
 
 ...ی عوضی آشغاالخورهیحامل از همتون بهم م-
 

 رو سر زی همه چی تالفخواستمیگار م اننی به آدرزدمیمشت م.  سکسکه افتاده بودمبه
دستاش رو گذاشت دو طرف صورمتو ! ن؟یآدر!  من رو جنات داده بود؟یک. ارمیاون در ب

 :گفت
 
 چی متوم شد و هزیهمه چ! ی متوم شد همه چ؟ی دخرت؟ واسه چیلرزیچرا م! آروم باش-

 !وفتادی نمیاتفاق
 

 : زدم بستم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم و دادچشمام
 
 ...یفهمی منیـــــفهمینـه نـه نــــــه تو من-
 

 : سرم و گفتی و چونش رو گذاشت رونشی هقم سر گرفت و سرم رو چسبوند به سهق
 
 .فهممیبهرت از تو م. فهممیچرا م-
 
 : گفتمنشی هق هق و مشت به سبا
 
 ...یفهمی منغمربی به خدا، به پیفهمیمن-
 
 رونی و از در بدی کشرونی من رو از بغلش بکردمیم هی و گرنشی به سدمی مشتم کوببا

 من ی چـرا؟ واسه چکردمی مهیزانوهام رو بغل گرفتم و گر!  تنهام بزارهدمیآره،با. رفت
!  بودنی پشتم نشستم و سرم رو بلند کرد آدریدست!  بدخبتم؟نقدریآخه چرا من ا
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خوردم داد و من رو  آب رو به زو ربه وانی کرد و لهدستش رو دور شومن حلق! برگشت؟
در ... دمیلرزی ختت خوابوند و پتو رو روم کشوند من تو خودم مجع شده بودم و میرو

 :گوشم زمزمه وار گفت
 
 ! رفت؟ادتی یدیرتسی منیچکیتو جز خدا از ه.  نرتسیچیاز ه-
 

 ! :داد؟ی میداشت به من دلدار!  بود؟ی حرف چنی از امنظورش
 
 ! رو تو گوشِت فرو کننی برسونه، ابیهت آس بی کسذارمیمن من... در کنارش-
 
... اما! ؟یبه چ. کنهی اما مشخص بود داره فکر مدومنیمن...  بلند شد و رفت سمت پنجرهو
 و چشمام رو دونستمی مزی چنی تو فکر و شوک بودم که خواب رو بهرتنقدری دومن اما ایمن

 ...بستم
 
 بـانو؟-
 

 نبود که ی دو روز زماننیتو ا.دیرسیبه گوشم م بود که گنگ یزی تنها چنی داد آدریصدا
شک !  اومدمی منرونی و شوک بی چم شده بود از اون گنگدومنیمن... کنارم نباشه اما من

 نیچشمام باز شده بود اما انگار تو ا...  اماکشتمی خودم رو مومدی سرم میینداشتم اگه بال
 وارد اتاق شد و مهیبانو سراس کردمی به صورمت رو حس میلی ضربات سقط نبودم و فایدن

 :گفت
 
  شده پسرم بازم حالش بده؟یخدا مرگم بده چ-
 
 !زنگ بزن دکرت بانو، تب کرده تنش داغه-
 

 : دستش گذاشت و گفتی و سرم رو رودی بغلش کشی رو تومن
 
 !؟یشنوی من رو میصدا! ؟یآرامش؟ آرامش خوب-
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 بانو هم بهش اضافه یو کنار زد و صدا صورمت افتاده بود ری که رویی مخار بود موهاچشمام
 :شد

 
 ... خدایا...  کارش کنه آخهیخدا بگم چ-
 
 ! بانو؟یزنگ زد-
 
 ...رسومنیآره پسرم گفت االن خودم رو م-
 
 .ای هروقت دکرت اومد برونیبانو برو ب-
 
 .چشم-
 

 : دو طرف صورمت رو گرفت و با اخم زل زد به مننیآدر
 
 یاری خودتو از پا در میچرا دار! ی نبودفی ضعنقدریتو که ا! چت شده آخه دخرت؟-

 .یدی خودتو عذاب منقدری ای که داروفتادهی نی باور کن اتفاقوفتادهی نیاتفاق! ؟یلعنت
 

 : خشکم رو با زبومن تر کردم ی شه لباقی رمق به وجودم تزری باعث شد کمحرفش
 
 ...امـا-
 

 : بگم مخوای میمده بود چDانگار فه!  حرفم کامل شهنذاشت
 
 دووم یکی حداقل تو ی د لعنت؟ی خودتو بکشی بکنیخوای مکاریچ! ؟یاما که چ! دومنیم-
 !اریب

 
 : گفتمهیبا گر! ارم؟ی دووم بیکیمن .  بودی حرف چنی منظورش از ادمیفهمیمن
 
 ....خورهیحامل از خودم بهم م-
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 موهام ید بر رو قرار داد دستش نوازش مانننشی سی رو کشوند تو بغلش و سرم رو رومن
.  بهمدادیآرامش م... امی برونی از آغوشش بخواستمی مندمی شاای تونستمی منشدی مدهیکش

 در دی کشرونی من رو از بغلش بنیدر زده شد و آدر.. نداشتممی که هرگز تو زندگیآرامش
 شد، دکرت کنارم نشست و انی تار شده از اشکم منای به چشم هاباز شد و قد بلند دکرت

 : و گفتگرفتی و تند تند فشارم رو مزدیلب با خودش حرف م ریز
 
 .ـدی مراقبش باششرتیفقط ب. ستی نی خطرناکزی شده چفی بدنش ضعکمی-
 

تنها خواستم بود . نی دور و برم نباشه جز آدرچکسی هخواستمی بستم می رو کمچشمام
ست کنارم، نگاه  فرستاد و خودش نشرونی دکرت و بانو رو بنی آرامش داشته باشم آدرکمی

نگاهش کردم و ! مچ دستم رو گرفت و به زور بلندم کرد. من به سقف بود و نگاه اون به من
 و با نهیبلند شد و دست به س! ه؟ی حرکتا چنی منظورش از ادمیفهمیمن. با اخم نگاهم کرد

 نباریا. ومدی چک چک باران می صدارونشی که بستادی ای هم رو به پنجره ای توییابروها
 من ی که واسه یی خاکسرتی عمق چشمایتو...  هم نبودی خشونت امخاش تویاز رو

 ی بود لب از لب باز کرد و با صداه از غم نشستییای چشم ها بودن دننهی تریدوست داشتن
 : جذابش گفتیمردونه و دو رگه 

 
 از ترحم ،ی باشانی که در جرگمی رو منیا. ی دل بسوزوننکهی ای براگمی رو مننایا-
در برابر .  تو افتادی که برایاتفاق... بگمخوامیبه خاطر آرامش دل خودت م..  امازارمیب

 ... کهیاتفاقات
 

 :دی کشقی عمیچشماش رو بست و نفس.  رو ادامه ندادحرفش
 
.  موضوع نباشهنی واسه گفنت ایلی اصال دلدیشا.  رو بهت بگمنی اخوامی چرا مدوومنیمن-

 ...ی اگه از اعتمادم سوء استفاده کنیول.  چون بهت اعتماد دارمدیشا
 

 : و باهام چشم تو چشم شدبرگشت
 
 !ی سنگ پنهون شری اگه زیحت! کشمتی شده ممی اگه اجباریشک نکن حت-
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 : موند و آروم گفترهی خنی دگه نگاهم کرد، بعد نگاهش رو کف زمیکم
 
متام .  از حرف هامیفو با گفنت حر.... کنهی کارو منی اگهی دیکی...  اگه من نکشمتیحت-

 .یدی خونه رو به کشنت منی ایآدما
 

دوباره .  هم گذاشتم و باز کرده و زانو هام رو تو بغلم گرفتم و نگاهش کردم ی رو روپلکام
 : چرخوندرونینگاهش رو به ب

 
.  تو افتادی که برای اتفاقنیاما بدون ا. ستی چون بهت مربوط نگمی برات منزویهمه چ-

 ی کرددایبازم تو جنات پ... یفهمیمن... جلو چشمم...  خواهرم افتادیبراجلو چشم خودم 
 .تو رو تونتم جنات بدم اما اون رو نه. اما اون نه

 
رفت سر .  مقدمهیب! هضمش برام سخت بود. شدی درشتم درشت و درشت تر میچشما

 حمکم  امای چی برادمیعقب گرد کرد که بره نفهم! دمی رو فهمکشی تهی که فقط یموضوع
 چشمام ی به خون نشستش رو روی خاکسرتی و چشم هاستادیا. مچ دستشو گرفتم

 : آشکار گفتمیچرخوند و با تعجب
 
 ؟ی چیواسه -
 
 !؟ی چی واسه یچ-
 
 !مگه چند سالش بود؟!  کارو با خواهرت کردن؟نی ای چیچرا برا-
 

 : و با اخم گفتدی رو حمکم از دستم کشدستش
 
برو خدا رو شکر .  بهت ربط داره چون درد خودتهنجایتم تا اگف! ؟یپرسی می چیواسه -

 هینه تنها زندگ... ی بگی اگه به کسنجاشمیتا هم! یکن به سرنوشت خواهرم دچار نشد
 ...شهی نابود مشنی که به من مربوط میی خودم و بانو و متام کساهیبلکه زندگ. خودت
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 هر کلمه دمیفهمیمن. سواالمت تنها بزاره از ییای من رو با دنخواستمیمن.  نگاهش کردممظلوم
 یدگیچی داشت و پی ادهیچی پهیزندگ.  کرددای ازش پشدی سوال می کلگفتی که میا

 به فکر عشق دمی که دیمعموال هر مرد.  سوال بودی برام جانی چون آدری مردهی هیزندگ
 : و گفتدی کشقی عمینفس... نیدرو حال خودش بوده اما آ

 
 ها هم نابود هیخودم به جهنم اما بق... ی بگی کلمه از حرفامو به کسکیاگه . تومنیمن-
 ..شنیم
 

 : خواست بره که گفتمدوباره
 
 ! نگم؟ی اگه قول بدم به کسیحت-
 

 : و گفتستادی هم اباز
 
 ؟ی بدونزوی همه چیخوای می چیواسه -
 
 ...دومنیمن-
 

 . : شلوارش فرو کردی هابی جی رو تودستاش
 
 .ماد کنم بهت اعتتومنیمن-
 
 .یگفتی رو هم بهم مننی ایاگه اعتماد نداشت-
 

 یعنی دمیفهمی مدی باکردی خودش ترمجه میانگار داشت حرفم رو برا.  چشمامی زد توزل
 ! : رو بفهممشی که متوم زندگخواستمیاز ته دل م

 
 . بگممی از زندگیزی که خبوام برات چنمیبی منیلیدل-
 
 .ی و به سوامل پاسخ بددمیه من پرس کنیاومن ا.  هستی خوبلیچرا دل-
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 ! بدمی پاسخی به سوال کسستمیمن جمبور ن-
 
 تونستمی بهم بگه منیزی چخواستی انداختم حاال که مننییو رسم رو پا.  نزدمی حرفگهید

 رو به پنجره نگاه کرد و دی شنشدی قدم هاش به مست پنجره رو میصدا. اجبارش کنم 
 :گفت

 
 ... منیگم؟ گفنت زندگ چه طور بهت بتومن،یمن-
 

 .: دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردمآب
 
 .ستمی نیآدم دهن لق... اما من. نی نگن،ی نگنیخوایم-
 

 ی چشماش بنقدریکاش بگه که چرا ا.  شدنیی گلوش باال پابی سد،ی کشقی عمینفس
 ... :کاش... احساس و سرده

 
 خودته اگه یخونت به پا. گمیخر م بار آیاما دارم برا. باشه! ؟ی بدونی دوست داریلیخ-

 . به شدت متنفرمی از ترحم دلسوز،ی بگیزی چیبه کس
 

 : کمرنگ زدم و گفتمی ته دل خوشحال شدم و لبخنداز
 
 ...قول دادم-
 

 ...!یبهم اعتماد کرد؟ چه حس قشنگ...  گفته هاش بودمدنیمشتاق شن. دی کشقی عمینفس
 

 نیآدر
 
 از غم به ی که هرگز رنگیخانواده ا. هی غم و گریچدور از هر ... شادی خونواده هی-

 مادر مهربون هی.  پدرای همه نی پدر مهربون عهی. طی شرانی تو بدتریخودش نگرفت حت
 دخرت و یکی.  دو نفر بودننی عشق ای که مثره یی دوقلویدو تا بچه .  مادرایمثل همه 
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عاشق .  بلد نبودی چچی هی که جز مهربونبی و جنمهربون پاک و یدخرت.  پسریگرید
 یبرادر و خواهر.  برادرش بودهی که همه زندگیدخرت...  گالنی باغ و گشنت بی تودنیدوئ

 مغرور که عاشق مادرش بود و ی بار دعوا با هم بزرگ شدن پسرکیکه به دور از 
 رو دوست برادرش و دادیاون به شدت عالقه به پدرش نشون م.دیپرستیخواهرشو م

 پدرش نی عخواستی و ماوردی در مشویرتی پدر پر غی ادایکی از کوچ کهیبرادر. داشت
 همه کسم بود و نایآدر.  به ارث بردرتشی از پدر پرغرتشوی که غیپسر...  قهرمان شههی

بچه بودم ! ادی سر خواهرم بیی بالدمیرتسیچون م!  آب خبورهوانی لهی تونستیاز ترسم من
 همه توجه من به نی بود که پدرم از اییساعتا. ره خواهرم بی خار تو پانمی ببتونستمیو من

 نیاما ا... هه... امی مرد بار منقدری ایکی کوچنی که از اکردی و بهم افتخار موفتادیخنده م
 ی وابستگنی و اگذشتی سال مانیسال! مرد مغرور نتونست از خونوادش مراقبت کنه

 رو برامون تلخ یز هم زندگ حلظه جدا اکی که یطور. شدی متر شی تر و بشی بیخانوادگ
 در شهی هممی چشم باز کردنای من و آدری بود که از وقتیدر کنار ما زن.  کردیتر از قهوه م

 نشونی بتونستمی منی فرقچیه. بانو مادر دومم بود. کنارمون بود مهربون بود مثل مادرم
 و می هم بودهیب شنایمن و آدر.  ساملون شد۱۵نا ی من و آدرنکهیگذشت و گذشت تا ا. بزارم

 کالفه به خونه شهی شد که پدرم برخالفه همیروز . می کردی همو درک میراحت حسا
 نگاهش که به من و می بوددهی که هرگز تاحاال ازش ندی اافهیق.  کالفهیکالفه ... اومد

 ی مشکل کارهی ها چه بستی نی مهمزیچ«: گفتی و مزدی می زورکی لبخندوفتادی منایآدر
 که بتونه کل خونواده رو ییمشکل کار! ؟یمشکل کار... هه».نیانقدر نرتس.  اومدهشیپ

 خونواده هی بود که طاقت نداشت ای دننیمشکل از ا.  نبودی مشکل کارنیاما ا! نابود کنه؟
 ی حرفا بودم که گول حرفانیپدرم اهل دروغ نبود و من هم باهوش تر از ا! نهیرو شاد بب

شب  . کنهی از مادرم پنهون منیزیودم پدرم هرگز چ رو خبورم مطمئن بشیدل خوشکنک
آروم آروم ...  رفتمرونی آروم از اتاقم بقهی همه رفنت تو اتاقشون من بعد چند دقنکهیبعد ا

 پدرم شک کرده ی اما فقط من نبودم که به حرفاداشتمیبه سمت اتاق مادر و پدرم قدم بر م
 دمنی خواست با ددمشیت در اتاق د پشنکهی حس خودم رو داشت بعد ام هنایآدر. بودم

 ی درخشش چشماتونستمی بود فقط مکی تارکهیهمه جا تار.. حرف بزنه که نذاشتم
 اما ستمیخودم مهم ن... انای کدومنیمن«  پدرم سپردمیگوش به حرفا... نمی ببشویخاکسرت

 شونهی سال سن دارن اول زندگ۱۵اونا همش . ادی سر خودت و بچه ها بیی بالخوامیمن
 مادرم ی و صدااوردمی پدرم در منیسر از حرفا» .می حاال در به در شنی از همخوامیمن

 نباشه تو رو برتسونن تا به یاز کجا معلوم سر کار! ریام«  رو برام مشکوک تر کردهیقض
 رو یس کی خبوان زندگی الکی الکی طورنی همواننیآخه مگه ملت د! خواستشون برسن؟
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 رو حمکم نای آدریدستا!  نابود کنه؟مونویم خواسته که زندگکدو! خواسته؟» نابود کنن؟
 تا نای بودم آدردهیتا حاال ند.  دستاش قلبم رو به لرز آوردفیتو دستام گرفتم و لرزش خف

 مادر و پدرم رد نی که بیی از اول متام حرفانای نبود که آدریدیترد!  باشهدهی حد ترسنیا
 و بردم سمت اتاقم برق شب خواب رو دمی رو کشنای دست آدردهیو بدل شده رو شن

 کن فی تعرزوی همه چنایآدر«  گفتم نای ختت نشستم و رو به آدریروشن کردم و خودم رو
 تو ی ترسخواستمی منکردی متمی صداش اذی لرزه تودیلبش رو گز» !  شده؟ی چنمیبب

 رو انخوی که می و بهش گفته اگه کارده به بابا زنگ زی کدومنیمن « وفتهیوجودش ب
مگه ! کشنت پدر پر اقتدار من؟» !رتسمی من میداداش... کشنشیبراشون اجنام نده م

مگه .  خطر بودیشغل پدره من کامال ب! وفته؟ی حتمل کنم هراس تو خانوادم بتونستمیم
 یمند ثروت ی خانواده یاز طرف!  توش داشت؟ی چه خالفییمای شرکت هواپسیِسَمت رئ

 نایآدر.  کار نبودنی به ایازی نشده چون ندهیم به راه بد کش و مطمئن بودم که پدرمیبود
 کردی موومنی آرومش کنم لرزش بدنش دتومنی که مدونستمی مدمیرو به آغوش خودم کش

 شماها ی برای اتفاقزارمیمگه من م! ؟یرتسی می از چیخامن«  آروم شدنش گفتمیبرا
 به صورتش زدم و چشماش ی ابوسه» .  آروم برو اتاقت خبوابو نرتس یچی از هوفته؟یب
 که از یی هم شد و اشکایامخام تو... نای آدری اشک اومن تو چشمادنی ددیدرخشی تر مشیب

پا رو ... ی کنهی گرگهی بار دکی اگه فقط نایآدر«  رو پاک کردم و گفتمخوردنیگونش سر م
رو لباش موفق شدم لبخند . تونستم» ه نکنی گرگهی پس دزمنی کتکت مزارمیدوست داشتم م

از ته دل ... الیاما من موندم و هزار تا فکر و خ.  گفت و رفتی و شب خوشدی خندارمیب
 نی ادنیهراس از هم پاش...  هراس رو نداشتم امانی تو دمل بود که تو عمرم ای هراسهی

 بادا نی نبودم که با ایدیب! اما باهاش مقابله کردم. اوردی شک من رو از پا در میخونواده ب
.  گذروندماالمتیاون شب رو با متام فکر و خ. مغرور... استوار...  پسر حمکمهی. مبلرز

.... ی بود و اون جتربیاضیمن رشتم ر. نایروز بعد بود و بعد ازمدرسه رفتم دنبال آدر
 تیساسح.  بزارم تنها از مدرسه برهیامکان نداشت روز... اما... آرزوش بود دکرت شه

 یپسر بچه بودم و سرم پر از بادا. مادرمی حتناینه تنها آدر...  روش داشتمی از حدشیب
هنوز از اون . ومدی همه توجه خوشش منی کرد چون از ای هم اعرتاض مننای آدر،یجوون
 تا وفتادهی نی اتفاقدمی دنکهی و بعد امی کردی رو سپریی بودم روزاومدهی نرونیفکرا ب
 ی کسخوردیرتس بود تا تلفن زنگ م دمل آروم شد اما خونوادمون پر شده از اسیحدود

 تو خونه بهم زی روز که از مدرسه برگشتم همه چکی. وفتهینبود که لرز به وجودش ن
 کردی مهی گریبانو حساب... بود و نهینه سر و وضع مادرم درست حساب..  بودختهیر

 مشکل هم ی بنی همچدمیفهم. دکم کم حسم فعال ش...  مادرم وحشتناک تر بودتیوضع
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 و حرف کردی مهی مادرم رفتم گرشی رو به اتاقش فرستادم و خودم پنای آدرعی سرتسین
 پدرتو یحاال من چه جور! زم؟ی توسرم بری من چه خاکنی باباتو دزدنی بابات آدر«زدیم

روزگار خوب کار خودش ... هه... شدی داشت کم کم رو سر من خراب مایدن» جنات بدم؟ 
حاال ... مونده بودم.  رو برام جهنم کردیکم کم، زندگ... روم آروم آ.. ذره ذره.. رو بلد بود

 ۲۴ حداقل دیاما با!  داشتم؟یی چه تواناسی بودن جز خرب دادن به پلدهیکه پدرم رو دزد
» !سی پلزمنیزنگ م«  و گفتماوردمیطاقت ن... و بعدگذشتیساعت از مفقود شدن پدرم م

 اون وقت کشنیو نکن به خدا پدرتو م کارنی انینه آدر«  و بلند شدردمادرم وحشت ک
حمکم بغلش !  مادرم بود؟هی جز خودم حامی فعال کگهی د»زم؟ی تو سرم بریمن چه خاک

 اجنام ی کارمیتونی منمیی تنهاوفتادهی نیآروم باش فعال که اتفاق... مامان گلم«کردم و گفتم
 حی رو توضزیم همه چ متاس گرفتسی شد و با پلی راضره بالخ»می خرب بدسی به پلدی بامیبد

 مادر و خواهرم رو ی و طاقت اشکاتونستمیمن... دادم از اون متاسا از اون درخواستا
 نی ادینبا. ادی خانواده از پا در ننی تا اذاشتمی داشتم همه جومن رو مکردمیتالش م. نداشتم
 نی بره انی بر لب داشت از بنده خشهی که همی اون خانواده اخواستمی منشدیجور م

 ... من بود که از خونوادم مراقبت کنم امای فهیوظ
 

 نیا.  رو نشکستمی وقت هرگز بغضچیه.  رو مشت کردم و آب دهنم رو قورت دادمدستام
 تو ذامت خنتیمن اشک ر...  کنم من هی گرتونستمیاما من. کردی من رو نابود میغرور لعنت

 ...نتونستم ادامه بدم... نبود
 

 عمر فقط بانو و آرسام کی که یی گفته بودم و بالخره حرفانجایم، تا ا اومده بودنجای تا ااما
 شد، ی بغض تو گلوم کم منی داشت از ای گفتم،انگار کمگهی دی کسی رو برادونسنتیم

 :ادامه دادم 
 
 باره سرم اومد چطور کی زیچون همه چ. من نتونستم توانشو نداشتم.. اما نتونستم-

 ی شدن پدرم از طرفدهی دزدی درس از طرفیاز طرف کردم؟ی با هم مجع مزویهمه چ
 پدرم گذشت تا که دنی ماه از دزدکی!  بود؟یچاره چ.  کرده بودمریگ.. خواهر و مادرم اما

جلوشو گرفتم ..  مادرم لباس پوش شددیباری مارون که وحشتناک بی شبهی...  شبهی
پدرم اقدام کنه که بره تو  واسه جنات ینجوری اذاشتمیمن...  برهذاشتمی بره منخواستمیمن

 بدون تونهی که مننی بره اما جواب اون فقط اشک بود و اذارمی که مندمیداد کش! ریدهن ش
داشت به خاطر پدرم به بچه هاش پشته پا ! آره آره... بره دنبالشدی کنه و بایپدرم زندگ
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 بده نیداشو تسک داشت تا درازی مادر نهی نای آدرطی اون شرایتو.. من به جهنم اما... زدیم
 وارد اتاقش شدم که فقط یوقت.  مانعش شدم بالخره فرار کرد و رفتیهر جور. رفت.. اما

 ای... گردهیا با پدرم بر می و رهی که توش نوشته بود داره مینامه ا..  نامه رو ختتش بودهی
ما  تر از جونه خودش دوست داره اشی رو بنایگفت من و آدر.. گفت...  گردهیاصال بر من

 هی گرنای نبود که آدری روزگهید...  نابود کردشهی خانواده رو از رنیرفت و ا.رفت
! نرفت. بانو هم کم در حقمون لطف نکرد... تنها مرهمش و همدردش شده بودم من. نکنه

 وسط نیا.  دادمونی خودش دلداری بچهانی رو تنها نذاشت موند و عناینرفت و من و آدر
 بچه گونشم یتای همون محای تر بود ولکی ازم دو سال کوچدید شا کار منونده بویآرسام ب
 که ممکن بود یداغون خانواده ا...  اما من داغون بودماوردی لبخند تلخ به لبام مهیحداقل 

البته ... دی من نکشی به اندازه ی ولدیآرسام هم کم درد نکش... شه َکن شهی رهیواسه هم
اواسط زمستون بود و .  دوست نداشته باشهدی بزمن شای از جانب خودش حرفخوامیمن

 که معلوم نبود ی شبا چشمم به در بود و انتظار برگشت پدر و مادرومدیمدام بارون م
اما من چشمام به در و ..  کننداشونی پودن که نتونسته بسایپل. شهی میسرنوشتشون چ

 درس و از باشگاه  بود ازختهیخواب و خوراکم بهم ر...  دری رهی تکون از دستگهیمنتظر 
 که متام آرزوم درس خوندن بود تو اون روزا به زور ی دل کنده بودم منیو از هر کوفت

 ...رفتمیمدرسه م
 

 دونستمی نگاه کردم منرونی موندم و از پنجره به بنهی و دست به سدمی کشقی عمینفس
سرم رو .  که هنوز مشتاق گوش دادنشونهایآرامش خوابش برده از حرفام و از سرگذشتم 

 مشتاق و ییبا چشما...  بوددهینه خنواب.  به سمتش چرخوندم و با اخم نگاهش کردمیکم
به !  بزارهری روش تاثنقدری سر گذشتم اکردمی منفکر!مشتاق؟!کردیمتعجب نگاهم م

سرم رو به سمت !  سرگذشتم رو بهش نگفتمی جانی که تلخ تریخصوص اآلن اومن تا زمان
 :ه دادمپنجره چرخوندم و ادام

 
 که نگرانه گفتی مافشیق.  کردی بود که شرکت رو اداره می اون روزا عموم تنها کسیتو-

 دمیبا! ستی هم ناراحت ننی از چشماش خبومن که همچتونستمیراحت م.. پدرمه اما
 که من ی البته تا زمانرسهی پدربزرگم به اون میی متام دارانکهی بود از ایخوشحال م

 با همه نای بود که آدرنی قسمت ممکن انیبدتر.! ربدی آرزو رو به گور منی ادیمنرده بودم با
 به پنجره و انتظار زدی زل مدیخوابی نه مخوردینه غذا م!  با خودشیقهر کرده بود حت

..  راحت حسش رو بفهممیلی ختونستمی خواهر دو قلوم بود مدیکشیپدر و مادرمون رو م
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 آرومش کنم و کردمی میچقدر سع . بود خانواده نی من ترس بر پا نشدن انیحس اون هم ع
 خودش فرو یی اما بعد دوباره تو الک تنهاشدی که کنارش بودم آروم می مدتیحداقل برا

 یاما با صرب کردن چ....  و من کارم شده بود صرب و صرب و صربگذشنتیروزا م. رفتیم
 ری گنیاشت من رو زم سر پدر مادرم اومده باشه دیی بالنکهیهراسم از ا! شد؟یدرست م

 کردم تودار ی می آوردم و سعی خودم منی که داشتم به رویاما به خاطر غرور.  کردیم
 اومد و همراه بانو یشب...  زبون من حرف بکشهریباشم اما آرسام خوب بلد بود از ز

 رو نایبه زور تونسته بودم آدر.. نشسته بودم و متام فکر و ذکرم سمت پدر و مادرم بود
دستم رو .  دستام گرفته بودم تا که تلفن زنگ خوردیسرم رو تو.  بربهوابش کنم تا خآروم

تلفن رو ! ستی خوش در راه نی خربدادی بود که گواه مشممی حس شنیمشت کرده بودم ا
 طرف ی اصلی که مشخص بود صدایی حرف زدن بهم نداد صدای اجازه یبرداشتم و حت

با ! هی سانهیع...  دنبالتمهی سانیمن ع... ته باش خودت رو داشیهوا!  بچهنیبب « ستین
قطع کرد و من رو تو ! نذاشت حرف بزمن»  کنی خداحافظشهیپدر و مادرمت واسه هم

 نی اون شب آخردونستمیمن.  گذاشتادی خونواده بنی قرار سر ایی چه بالنکهی اهیمخار
 هی با که دمیو فهم که دوباره زنگ زدن یزمان. کشنینفس م... پدرم...  که مادرمهیشب

 دمل رو خوش تونستمیچطور م!  سر بلند کنم؟تونستمیچطور م...  زدنششونیخونه آت
! ره؟ی موضوع از دستم منی ادنی که شک نداشتم با شنیینایبه آدر! ؟ی به چ؟یکنم؟ به ک

 کشته ی اانهی به طور وحشیوقت!  مادرم و پدرم زنده نبودن؟گهی دی وقتکردمی مکاریچ
راحت تونسته بودن با اون .  فقط ازشون خاکسرت مونده بودکه ی و مادرپدر! شدن؟

 باند هیاما ...  رعد و برق اون شب بندازنری رو تقصزی همه چی آتش سوزهیصحنه ساز
 کرده بود افسرده شدنش دای پخی بنایکار آدر.  حرفا بودننیبزرگ خالفکار زبل تر از ا

 زی همه چنایآدر. شدمی خاطرش پا به پاش آب م و بهدادمیآب شدنش رو با چشمام م... رو
دو ماه بعد مرگ پدر و مادرم کامال داغون شده بودم از ... من بود هست و خواهد بود

 شرتی هم بیلیبانو باز هم ما رو تنها نذاشت بلکه خ...  خودمی و از طرفنای آدریطرف
 از رونی بدز رفته بو دو روی که بانو حال مادرش بد شده بود و برایروز. کنارمون بود

.  قبل بودیاون روز آروم تر از روزا.  نبود که از کنار خواهرم تکون خبورمیحلظه ا. شهر
چقدر دمل ...  تلخ زده بودمیلبخند» !ن؟یآدر«  بود گفتمدهیهمون طور که تو آغوشم خواب

هوس ! ؟ی واسم آب انار خبریریم » « زم؟یجومن عز« !  صدام کنه تنگ شده بودنکهیواسه ا
 نینه آدر» « ! باشه؟میریبا هم م« ...  تنهاش بزارمنکهی ایترس داشتم دهلره » .. هوی مکرد

به » « ! تنهات بزارمتومنی مننایاما آدر « »مومنی خبوامب برو منتظرت مخوامی مکنهیسرم درد م
 جون خودشو شدیمگه م» . نایجون آدر..  تورو خداشهی منیزی چقهی دو دقنیخدا هم
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. دمی اجنام مموی اشتباه زندگنی دارم بزرگرتدمینفهم... اما! وره و من نه بگم؟قسم خب
رفتم که به خواسته .. رفتم .  بودنای گناهم تنها گذاشنت آدرنی اشتباهم بزرگرتنیبزرگرت

 به عیسر.  بوددهی کرده بودم که فروشنده ترسدی تند تند خرنقدریا.  عمل کنمنای آدری
 شاهد ی اون جوردی بود که بای چی زندگنی گناه من از ادومنیمن... اما... سمت خونه رفتم

 ... درک کنهتونهی منیکس.. نه. بودمیاون صحنها م
 
 قی عمینفس..  منهی متوم اون حلظات تلخ زندگیادآوری برام سخت بود گهی دتونستمیمن

 : و گفتمواری تو ددمیمشتم رو کوب.! شدمی بار دوبار اما آروم منکی دمیکش
 
 ...  تلخ رو بگمهی زندگنی ای هی بقخوامی منگهید!  بگمخوامی منگهید.  بستهگهید-
 

برگشتم و زل زدم تو .  بار بلند شد و حمکم دستم رو گرفتنی و خواستم برم که ابرگشتم
 نی کرد؟ چرا ای می چشم هاش زندونیچرا اشک هاش رو تو.  بودیچشماش که بارون

 :؟ اخم کرد سرسخت و مغرور بودنقدریدخرت ا
 
 خواهرت رو کشنت؟-
 

 در یبی عجیچه تضاد ها... مهربون، تلخ. مغرور، مظلوم...  مظلوم بود کهی به حدصداش
 دخرت اعتماد داشتم؟ مگه بهش شک نداشتم؟ نی چرا به ادمی کشقی عمینفس. دخرت بودنیا

 اما زهی ری به هم مزی بگه همه چی از حرفام رو به کسی اگه حرفدونستمیمن که خوب م
 : نگاهش ثابت نگه داشتم ی رو رومنگاه... بهش اعتماد کردم

 
 !! من پر رجنه؟هی خوشت اومده زندگیلیانگار خ! ؟ی بشنوشمی بقی مشتاقیلیخ-
 
 : گشاد نگاهم کردی چشمابا
 
 آرزو ی واسه کسی همه بدخبتنی انکهی چه برسه به استمی به مرگه دشمنم نیمن راض-

 . اعصبتون خرد بشهادی زخوامی اصال نگو منیخوایاگه منه به قرآن حاال . کنم
 
 !؟یشی می آخرش رسمیزنی حرف مانهیآم!  دخرت؟یبا خودت چند چند-
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  :کردی گونش بامنک ترش می روی رو لبش نشست چال هایلبخند

 
 . کردم واالی من قاطگهید-
 
 من همه دونهی کس منچیچون ه! ؟یفهمیم! یگی منی که به کسی رو قولت مبوندی بایول-
 !ادمهی زیچ
 
 : شدجی گافشیق

 
 !ادتونه؟ی!  بله؟دی ببخشزهی چیعنی! ها؟-
 

 : موهام فرو کردمی دستم رو توکالفه
 
 همه رو به ی زندگی نداره اگه خبوادهی فاگمی رو هم مشی بهت گفتم بقنجاشویحاال که تا ا-

 !ی به باد بدیتونی که اآلن گفتمم میی کلمه از حرفاهی با یباد بد
 
 : آشکار گفتی حرصبا
 
 !ستمی ادب باشم دهن لق نیمن هر چقدر ب-
 

 : به صورت بامنک و سادش نگاه کردمیکم
 
 .یستی ادب هم نیب-
 
 . هستمنیچرا هستم خودتون گفت-
 
 : ابروم رو دادم باالی تاهی

 
 !؟یکنی مهی من تکی تاحاال به حرفایتو از ک-
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 !دومنیمن-
 
 !گفتمی زود تر مکنهی حالت رو خوب مدرنقی امی زندگدونستمیاگه م-
 

 : زد و گفتیلبخند
 
 باهاش کنار تومنیهنوزم من...  حامل خوب شدکشمی می تونست درک کنه چیکی که نیهم-
 ... اماامیب

 
 انگشت سرش رو هی با دهی ازم خجالت کشی چی برادونستمیمن.  انداختنیی رو پاسرش

 :باال گرفتم و گفتم
 
 ...یکشیم م خجالت هدونستمیمن-
 
 ...ستمیاون قدرام پررو ن-
 

 دخرت نینگاهم تو نگاهش قفل بود ا.  من به صورت اونی و نفساخوردی به صورمت منفساش
به ! ده؟ی من نقشه کشی برای زندگنی نکنه باز هم ااورد؟ی به سر من داشت مییچه بال

 قی عمیسنف... رو ازش گرفتمرمی تر باعث آزار روحش نشم نگاه خشی بنکهی ایجا
من هم دوباره سمت پنجره ....  دخرتنی اشستبه سمت ختتش رفت و روش ن. دمیکش

 دنی شنی که مشتاق برانمشی ببتونستمی مدمی کشقی عمی و نفسواری دادم به دهیتک. رفتم
 :ادامه دادم ... حرفامه بهم چشم دوخته بودیادامه 

 
 گهید... شمام با چاقو کشتنشجلو چ...  اون اتفاق افتادنکهیبعد ا.. گمی سربسته م-

...  کس شدمیب..  تنها شدمگهید.  پدر و مادرمشی تر از جومنم رفته بود پزیخواهر عز
 به هوش نکهیبعد ا.  کردن که خودم دوماه تو کما بودمیکار.. قصد جون خودمم داشنت

نتقام ا! رمی خانوادم رو بگی قول دادم که انتقام خون همه مبه شرافت.. اومدم قول دادم
 یخانواده ا!  قول رو دادمنیبا همون بچه بودمن به خودم ا.  انتقام پدرم انتقام مادرمنایآدر

 انی من بر اثر همون جرکننیهمه جز بانو و آرسام فکر م. دی نکرده از هم پاشیکه به جرم
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 ای دننی مدت بعد به هوش اومدمن اصال تو اهیمباند که تا .. کما حافظم رو از دست دادم
 .بودمن

 
 ! با پدرت داشنت؟ی ؟ چه دشمنی چیآخه برا-
 
 با پدرم یکه بفهمم چه دشمن.  بود که من رو به راه انتقام کشوندیسؤال...  سؤالنیا

 : هم شدنیامخام تو.داشنت
 
 .ستی به بعدش مهم ننی از اگهید! ؟یکنی مییبازجو-
 

 : بهم زد و گفتمی غره اچشم
 
 !ی چقدر وقتم رو گرفتنی بب... غروبشیساعت شد ش.  برمگهید-
 
 !می باهم درد و دل کنای بیشما دلت گرفته بود گفت! به من چه؟! وا-
 

 : گرد شدچشمام
 
 !ی هم دارییعجب رو-
 
 : باال انداختی توجه به حرف من شونه ایب

 
 ! سوال بپرسم؟هی-
 
 ! بپرس،ی باشدهی نبود ازم نپرسی که سوالنجایتا ا-
 
 !اومد؟ ییسر اون آشغال چه بال-
 
 ...مرد! ؟یگیشهاب رو م-
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 : شوک رفت با من من و با تعجب گفتی گرد شد، انگار توچشماش
 
 !مــــــرد؟... مــ-
 
 ...آره-
 
  کشتتش؟یک-
 
 !خودم-
 

 :بُق کرده گفت.  ناراحت شدانگار
 
 ! اصن؟ی اونا شدیتو چرا قاط! ؟یمگه تو قاتل! ؟ی کارو کردنیاما چرا ا... اما-
 

 بفهمه که اون خواستیمن.  حرفشنی شدم از ای ختت، عصبی و نشستم روشیکی نزدرفتم
 : داشته باشن؟ی تا فرصت زندگسنتیها آدم ن

 
خودش .  حاال حاال ها نداشتمیعنیقصد کشتنش رو هم نداشتم، ...  باره خالصش نکردمکی-

 ... باهاش کار داشتمی اگرنه کلاوردیطاقت ن
 

 : بچه ها گفتنی کرد و عبغض
 
 !ی قاتلم باشکردمیر منفک-
 

 که نی متنفره از ادونستمیم.  موهاش ُسر خردی سرش گذاشته بود ازروی رو که رویشال
 سمت خودم و دمی موهاش و صورتشو کشیدستم رو بردم ال. موهاش مشخص باشه

 :دمیغر
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 اون فقط سر یفکر کرد!  رو بفهمنیا! ووننی حسنت،ی مثل اونو و امثال اون آدم نییکسا-
 دی شک اآلن جنازتو بای بکردی اگه فرار میدونستیم! اره؟ی بال رو بنی همخواستهی متو

 !کردم؟یدفن م
 

 دمشیبازوش رو گرفتم و کش.  خودش مجع شدی بلندش رو ول کردم و توی موهاآروم
 : گذاشتم هنوز تنش داغ بودشیشونی پیسمت خودم دستم رو رو

 
 ...ی اسرتاحت کندیبا. یهنوز تب دار-
 

 ی بی دخرت بچه هی.  دخرت بچه شده بودهی نیع.  سبزش رو سمت من چرخوندیاچشم
 : کشوندمش سمت خودمو آروم گفتمشرتیب... پناه

 
 ذارمی باشم اما منناینتونستم مراقب آدر.  رو بهت قول دادمنی و اادی سرت بیی بالذارمیمن-

 .ادی بال بنیسر تو ا
 

 : سواله خودم از خودم بود کهدی پرسیسوال..  باعث شد اخم کنمسوالش
 
 !ومد؟یمگه از من بدت من! ؟یچرا مراقبم-
 

 :دادم؟ی می چه جوابدمی کشقی عمینفس
 
 !؟یخوای از من میتو چ . دومنیخودم هم من-
 
 ! خبوام؟یزی چدیمگه با... یچیه-
 

.  مننی مغرور عی مردیاون هم برا.  بودنی هم دلنشاشی خنگ بازیحت.  گرفته بودخندم
 . : که هرگز نداشتمی دخرت برام لذت داشت حسنین با احرف زد

 
  فرق داره؟هی که با بقیدی اجنام میچرا حرکات...  بود کهنیمنظورم ا-
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 .کنمی مندیتقل.  که هستممینیخب من هم-
 

 : بپرسهخوادی داره اما منی و حس کردم سوالدمی کشقی عمینفس
 
 !بپرس-
 
 : تعجب نگاهم کردبا
 
  رو؟یچ-
 
 ...که تو سرته یسوال-
 
 !نه بابا سوامل کجا بود؟-
 

شک نداشتم سوالش راجبه صدفه، ! زدمی حدس مدیبا..  دستام گرفتمی رو توصورتش
 یبا چشما.  از چشماش خبومنتونستمیبرق حسادت رو م!  حسادتش رو دوست داشتمیلیخ

 :درشتش زل زد به من 
 
 !دستو بردار دور برندارتتونا! ؟یشی مریوا چرا جو گ-
 
 !سوالت رو بپرس-
 
 ه؟یسوال چ-
 
 : لب با حرص گفتری زو
 
 !!!ی انگورلیگور-
 
 : بلندش فرو کردم و گفتمی موهای از دستام رو الیکی
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 ی به بعد هر چنی اما فکر نکن از اگمی بهت منیچی هشهی بارو چون حالت داره بهرت منیا-
 .ی بگیتونی میخواست

 
 !اد چشت درگمی مخوامی دمل میاصال هر چ-
 
 !؟.یاری از کجا موی همه گستاخنیتو ا-
 
 !زبومن-
 
 ... زبون بکنمنی ادنی واسه برمی فکرهی دیبا-
 

 : باال انداختی اشونه
 
 !ستمی شما زورگو ننی عکنمیاز حق خودم دفاع م-
 
 .یگذرونی از حدت می دارگهید-
 

 خودم رو یونتونستم جل. لب غر غر کردری با اخم بهم پشت کرد و آروم زنهی به سدست
 : نصفه جون رو لبام نقش بسته شد و بلند شدم و گفتمیلبخند.  که لبخند نزمنرمیبگ
 
 . برم کار دارمدی خبواب من باریبگ-
 
 !به سالمت-
 

 و بانو رونیرفتم از اتاقش ب. دی خودش کشی ختت و پتو رو هم روی رودی کشدراز
 : با اخم گفتمومدی باال ممهیسراس

 
 ؟ بانویدوئیچرا م-
 
 ! حال آرامش چطوره؟نمی ببامی آقا خواستم بیچیه-
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 یزی چهی زبونش به کار افتاده نگرانش نباش فقط شهی همنیدوباره ع. حالش خوبه خوبه-

 ! برمیشامش رو سوپ درست کن خودم براش م
 

 : نگاهم کرد و گفتی چپ چپبانو
 
 !ات بده رو از دست من جننای اای جنات بده نای من رو از دست اای ایخدا-
 
 !چرا بانو؟-
 

 : و حبث رو عوض کرددیخند
 
 . سوپش رو درست کنمرمیم-
 

آرامش، شده بود تنها آرامش و . ـدمی کشقی عمی اتاقم نفسی تکون دادم و رفتم تویسر
 .  دادی منمی زندگی توی نواختکی ی که بوی و تنها رنگیخوش

 
 آرامش

 
 خودم رو یلی خخوردی صورمت سر م داغم ازی بالشت پنهون کردم و اشکای رو السرم

 من چرا وارد ای؟ خدا.شدیمگه م.  نکنمهی گرینجوری انی آدریکنرتل کرده بودم که جلو
! ستی نای لعنتستین... ستی خالفکار ننیآدر! گناهه؟ی بکنشی شدم که بازیی لعنتهی بازنیا
و مطمئنم  کرد ی من چه فکرا منی حمو شده بود اون هم عم تو سرنی رامتی حرفاگهید

 روشا رو نی و سامله پس بگو چرا آدرحی اما خواهرش صحشهی باورش مننی آدریحرفا
 نی که اینیآدر! ره؟یگی انتقام می جورنیداره ا. دادی پسش مننیجنات داده بود و به رامت

 خانواده هی پست باشه که با نقدری اتونهی آدم مهیچطور ! ش؟ی تو زندگدهیقدر زجر کش
 نیدوسش داشتم ا.  شده بودی تر از قبل برام دوست داشتنشی بنیآدر! ؟. کنهی کارنیهمچ

 دراز تر ممی پام رو از گلتونستمیمهم تر بود، هنوزم من.. المصب مغرور رو، امام غرورم
 دمل گرفتی مشیتاشکام رو پاک کردم اما دمل داشت آ!  کردمی کار رو مننیکنم و هرگز هم ا

 دمیفهمیحاال م.  نه غرورمذاشتینه جنابتم م...  امازمی بغلش کنم و اشک برخواستیم
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.  کرده بودسی درشتم لباسم رو خیاشکا... هی چدادی که مدام گوش میی اون آهنگاهیمعن
 منم ای آدم دننی تردهی و زجر کشنی بدشانس ترکردمیچقدر درد؟ فکر م! چقدر زجر؟

 ی همه تلخنی با وجود ا... از من بدتر هم وجود دارهدمی حرفاش فهمدنیبا شن... اما
 یبلند شدم و شامل رو رو... کردمی می خودش رو کشوند و من چه فکرنجایروزگار تا ا

در اتاق باز شد و ...  به خودم انداختم رنگ به رو نداشتمنهی تو آیسرم گذاشتم نگاه
 هی دست وارد شد و در رو بست چشماش و ظرف تهی با نیآدر. دینگاهم سمت در چرخ

 هی ی که اآلن برام حکم چشماییی خاکسرتیچشما! زدی مثیخب...  داشتبیحالت عج
 : هم شدیامخاش تو.  مظلوم و مغرور رو داشتیپسربچه 

 
 !اد؟ی خوشت میلیخ-
 
 : گفتمیجی گبا
 
 ! رو؟یچ-
 
 ! به من؟یزل بزن-
 
 !نه اتفاقا برعکس-
 
 !کامال مشخصه-
 

 : زدم و گفتمی غره اچشم
 
 ! حاال؟نی داشتیکار-
 

 : و گفتدی رو شامل چرخاهشنگ
 
 ! به خوردت بدمخوامیسوپتو م. آره-
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 هی خودش باهوش بودم نی که خود هم عییاما خب از اوجنا!  کنهی تالفخوادی مدونستمیم
 : ابروم رو دادم باالیتا
 
 ! جومن سوپیا-
 

 : بود گرد شد و گفتی که دورش مشکیی خاکسرتیچشما
 
 ! سوپتو خبورنیبش... خب-
 

 داشت از سوپ بهم گهی حامل دنکهیو سوپ رو هم با لبخند ازش گرفتم و با ا نشستم
 :و آخرش گفتم!  همه رو خوردمخوردیم
 
 ! خوب بودیلی خولیا-
 
 و با دمی خندزی رزی اراده ریب!  به سنگ خوردهرشی اخم نگاهم کرد چون شک نداشتم تبا

 :حرص گفت
 
 !رسهی منم مدنیخبند زمان خند! خبند-
 

 : گفتمدهی بردهی تر شد و برشی بخندم
 
 ! مادرینی ببای اون دنای دننی اری بودم خدهی خنندیر...نجویا... تو عمرم... خدا... یوا-
 
 :دی اخم اومد سمتم و مچ دستم رو گرفت و بلندم کرد با اخم غربا
 
 ! حرص خبورم؟ی دوست داریلیخ-
 
 : گفتمیی کامل پرروبا
 
 !یــــــلیخ-
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 جفتمون به ی بزنه که در اتاق باز شد و چشمایو خواست حرف چپ نگاهم کرد چپ

 : زدی هم دادم و صدف پوزخندیامخام رو تو!  صدف مهمون شددنید
 
 ! بد موقع اومدم نه؟نیآقا آدر! به به-
 

 : حوصله و با خشونت گفتی بدم،ی به هم رو شننی آدری شدن دندونادهی سابیصدا
 
 .برو تو اتاقم! درست حرف بزن صدف-
 
 .شمی مزاحم عشق و حالت منگهینه د-
 

 : هم شدی توشرتی خبواد راجب جفتمون قضاوت کنه امخام بنکهی ااز
 
 صحبت کردن راجب کار فکر نکنم عشق و حال هی. دیمراقب صحبت کردنتون باش-

 !حمسوب بشه
 

اه .  ختتینشستم رو.  بهم انداخت و دستم رو ول کرد و همراه صدف رفتی نگاهنیآدر
 خوام،ی اصال مننی من و آدری وسط حرفادی پریکیدوباره ! ومد؟ی منمردیبهش ملعنت 

 وونهی داشتم دگهید.  زدمیلبخند! فقط ما دو نفر... نی فقط خودم باشم و آدرخوامیم
 حس نیاآلن فقط ا...  شم اماکی بهش نزدادی زخواستمی هم دوستش داشتم هم منشدمیم

 و مثال قصدم رونیرو کامال مجع کردم و رفتم ب موهام کردیحسادت بود که داشت خفم م
گوشم رو چسبوندم به در و .  به حرفاشون گوش بدمخواستمی می بانو بود، ولشیرفنت پ

 :دی شنشدیحرفاشون رو راحت م
 
من به اون دخرت . اری در نی لوس بازنقدی ادا اطوارا متنفرم پس انی من از ایدونیصدف م-
 ! دارم؟کاریچ
 
 ست؟ی شما دو نفر ننی بیچی هیبگ یخوای میعنی-
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من عقلم رو . بعد!  انگ رو اون دخرت نچسبوننقدریا!  صدفیکنی ممی عصبی دارگهید-
 ! ببندمی دخرتنیاز دست ندادم که خبوام دل به همچ

 
با !  نکبتیپسره ! چالقم؟! المل؟! کورم؟ کَرَم؟! مگه من ه؟.  رو مشت کردمدستام
... ی عاشق من شو پسره ای بگمینه بابا اآلن م.! اتاقم ی و خشم برگشتم توتیعصبان

 حالت ی بلدم چه جورشعورینکبته ب!  خودم انداختمی رو ختت و پتو رو هم رودمیخواب
 برام مهم دینبا. دومنی وجود رو منینی سنگنی الیدل! دمی کشقی عمینفس...  کهرمیرو بگ

 نداره اما اگه ی بهم حسدومنیم! مه نه مهای داره ی به من حسنی آدرنکهیا. باشه اما هست
 کم کم ـنیآدر.  کس نداشتمچی وقت به هچی که هی دوسش دارم حسی ولدومنیمن... داشت

 یدل... وفتهی دل من بنی ای قرار برایت چه اتفاقادومنیمن! کردیداشت قلب من رو تصاحب م
 هی به میتگ دلبسنیحق داشتم برتسم از اول.  کس جز خدا نبستچی وقت دل به هچیکه ه
 روزگار نی مغرور و خودخواه که ایبه مرد. دهی کشی همه سختنی که ایبه مرد... مرد

 خونه نی ای تونم.  نشسته بودقی عمیلبم رو گاز گرفتم ته گلوم بغض... باهاش بد تا کرده
... بغض.. اشک.. انی سراغ من منکردمی فکر مشهی رو جتربه کرده بودم که همیی هازیچ

 سرنوشت داشت نیا...  مَردکی یدوست داشنت خالصانه ... و مهم تر از همه... آه... هیگر
چشمام رو بستم و آب دهنم رو قورت . ستی که برندش مشخص نیباز.  کردی میبا من باز

نه به .  خونه مبومننی تو اارمی طاقت نگهی ددی با صدف ازدواج کنه شانی آدرهدادم اگ
 نی اسم اشدیم. نمی ببگهی دی رو کنار کسنی آدرتومنیمن صدف بلکه یخاطر اداهاو رفتارها

 حد حس نی تر باشه که تا اشی دوست داشنت بکی از دیشا! رو دوست داشنت گذاشت؟
 دنی تکون خنوردم چشمام رو باز کردم و با دی ولشددر اتاق باز ! شهی مکیحسادمت حتر
 :نارم و گفتبلند شدم نشست ک. چشماش مجع شدی زدم که اشک تویبانو لبخند

 
 !زم؟یحالت بهرته عز-
 
 ...آره بانو بهرتم-
 

 :دی صورمت کشی رو رودستش
 
 ... برات کهرمیمب-
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 ! بهرته نه؟می راجب اون موقع نزنی حرفگهینه خدا نکنه بانو د-
 
 .ی که تو خبوایهرجور-
 
 !گردن؟یبچه ها فردا برم-
 

 : تکون داد و گفتیسر
 
  کجاست؟نیآدر-
 

 : باال انداختمی و شونه ا هم شدی توامخام
 
 .هر جا هست با صدف جونشه! دومن؟یمن چه م-
 
 : و گفتدی کشیآه
 
 .ومدهی نشی زندگنی به ایرنگ خوش.  بشهخوادی می پسر من چنی آخر عاقبت ادومنیمن-
 

 : گرفتم و بانو بلند شددهی رو نشنحرفاش
 
 ! بانو؟یریکجا م. عه-
 
.  موندگار نشهنجای دخرته امشب انی فقط ادوارمی به غذام بزمن نسوزه امی سرهی رمیم-

 .چون واقعا حوصلش رو ندارم
 
 .خورهی فصل فحش ازم مهی که موندگار نشه و اگرنه کنمیبرو بانو منم دعا م-
 

به سمت پنجره رفتم .  و بلند شدمدمی کشقی عمینفس. و به سمتِ در، رفتدی خندبانو
 و سرم رو به دمیکشی میروش نقاش. دیباری پنجره خبار بسته بود و هنوز بارون میرو

 ی سر بزارم رو شونه خواستیدمل م.  داشتمازی آرامش نکمی دادم چقدر به هیپنجره تک
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 اراده از چشمام ی که بییاشکا...  غمخوارمه نه کهقعا کنم و بدومن که واهی و گریکس
تم بغض  نداشی پاک کردم احساس خوبکمی و کوچفی بودن رو با پشت دست ظردهیچک

 که یی بود؟ اشکای اشکا چنی الیدل.  بودملشی دنبال دلی در پی تو گلوم بود که پیبد
 گهی رعد و برق خودم رو بغل کردم دیبا صدا!  سال جلوشون رو گرفته بودم؟نیچند

 ینشستم رو ختت و بالشت رو رو.  بود هوا ترس به همه وجوم رخنه کردکی تارکهیتار
 شامل دادمی هم فشار میم رو گرفتم و حمکم پلک هام رو روسرم گذاشتم و باهاش گوشا

 ی و صحنه به صحنه دادنی غرش آسمون گوشام رو آزار میصدا. وفتادیداشت از سرم م
 شد و فمی خفغی پشتم نشست که باعث جیدست! اوردی رو به چشمام می سوزشیاون آت

 که یی خاکسرتیحمکم جلو دهنم رو گرفت چشمام رو گرد کردم و زل زدم تو چشما
 :حمکم بازوهام رو گرفت و گفت.  داشتی مشکیدورشون حلقه 

 
 .منم! آروم باش-
 
 !ن؟یکنی مکاری چنجایشما ا-
 
 !؟یرتسیمگه من-
 
 !د؟یندازی به شما داره شما چرا خودتون رو به زمحت می چه ربطنیا... خب-
 
ا رو روشن کردم و بلند شدم و برق ه... دمی هم کشی موند به چشمام امخام رو تورهیخ

 :گفت
 
 ! هم نامشخصهلشیدل. یکنی رنگ عوض مقهی به دققهیدق-
 

 : زدمیپوزخند
 
 .ستمی آدما هفت رنگ هم نی هی بقنیرنگ خودمم ع.  جنابستمیآفتاب پرست ن-
 

 شد و من دو قدم عقب رفتم و خوردم کی لبش نشست دو قدم بهم نزدی گوشه یپوزخند
 : و گفتدی کشرونی بشیوار ل شلبی دستاش رو از جواریبه د
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 ... و اآلنی خوب بگو خبند بلد بودشی پقهیتا چند دق-
 
 ... آقاکردمی رفتار می اوجنوردینبا. کارم اشتباه بود-
 
 ...ی نداری فرقهیتوام با بق! ؟یجد-
 

 :دمی دندونام غری شدم و از الیعصب
 
 ... هستمی کمندوی که خودم منهیمهم ا!  فکر کنی دوست داریبه جهنم هر جور-
 

 : دستش و گفتی رو گرفت توچومن
 
 ؟ی حرف بزندی بای رفته با بزرگرتت چه جورادتی!  چه طرز حرف زدنه؟نیا-
 
 . به احرتام ندارهازی که خبواد زور بگه نیبزرگرت-
 

آب دهنم رو قورت .  کردی موومنی هم عطر، عطر تلخش داشت دی نفسادی کشقی عمینفس
 به رشی نگاه خی کوره یداشتم تو.  کردی منرابیون چشما من رو س ایدادم نگاه کردن تو

 . : شدمیچشمام ذوب م
 
 ! نگفتمیزیمن که اصال بهت چ! ؟یک! من حرف زور زدم؟-
 
 ...من اشتباه کردم... ستیمهم ن-
 

 هم فشار دادم ی رعد و برق قلبم رو لرزوند و چشمام رو بستم و پلک هام رو رویصدا
 ینفس هام تند تر شدن و سرم رو. دیست و من رو تو آغوشش کشدستاش نرم پشتم نش

 جدا کرده بود ای ضربان قلبش من رو از اون دنیقیاگه بگم موس...  بود ضربان قلبشسنشی
 درست کرد و دست خوردی داشت از رو سرم سر مکه ی دستش شالکیبا ! دروغ نگفتم

 . : دور کمرم حلقه بودگشید
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 ؟ی از رعد و برق وحشت دارنقدریاچرا ... نجامینرتس من ا-
 

 باز دم،ی کشقی عمینفس!  عطر تلخش رو ببلعمخواستمی گفت چون فقط می منیچی هکاش
 .:دمی کشرونی رو فراموش کرده بودم خودم رو از آغوشش بتمیموقع

 
 ... باهاش دارمی بدیخاطره -
 
 !؟یچه خاطره ا-
 
از ..  گرفتشی رعد و برق آتنیهم خونه بود که بر اثر هی کنار پرورشگاهمون ادمهی-

 رو سقف پرورشگاه و از اوجنا دمی فعال بودم پرشی کنجکاو و بیلی خی که از کودکییاوجنا
 ی اون مَردشهیهم... ی ولدمی و آمبوالنس دی شده که آتش نشانی چنمیرفتم سمت خونه بب

 .رهیکه جزغاله شده بود از خاطرم من
 

 : متعجب گفتی گرفت و با نگاه رو از سرم برداشت و چومن رودستش
 
 !اوجنا کجا بود؟-
 

 :دی پرورشگاه رو بهش گفتم و لبش رو گزآدرس
 
 !؟ی اوجنا رو نشومن بدیتونیم-
 
 .اوهوم-
 
 !عیلباس بپوش سر-
 

 : نگاهش کردممتعجب
 
 ! موقع شب؟نیا-
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 ! که گفتمنیهم-
 

 : گفترفتی تکون دادم و همون جور که به سمت در میسر
 
 !لباس گرم بپوش هوا سرده... تظرمت بعد مننییپا-
 
 !چشم-
 
 به آغوش چسبهی میکدوم خدمتکار!  نبودی خدمتکار معمولهی هی من شبی جاچیه

!  آرومم کنهی چه جوردونهی خوب مکنهی واسه من با همه فرق منیامــا آدر! سش؟یرئ
 بانو با نییها پا از پلدمی بار سرم کردم دوئنی و هد بندمم ادمی و تند تند لباس پوشعیسر

 : من گفتدنید
 
  مادر؟یریکجا م-
 
 ! باهاش برمدی آقا کارم داره بادی ببخشزهی چیعنی!  کارم دارهنیآدر-
 

 بارون به شدت نشی سمت ماشدمی کردم و دوئی باهاش خداحافظعی و سردی خندبانو
. در اومد نشی ماشیکای الستغی که جی وفقه راه افتاد طوری و بـنی ماشینشستم تو.ومدیم

 همه عجله و تفکرش رو نی الیدل... لبم رو گاز گرفتم و بهش گفتم که از کدوم طرف بره
 . :دمی فهمیمن
 
 !نجا؟ی انیای بنی خواستییهوی بپرسم چرا شهیم-
 
 !یفهمی ممیدی رسیوقت-
 

 ... کج کردم و منتظر موندمگردن
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.  بودشی خاکسرتیها چشم ی توی مبهمی اون خونه چشم دوخت چه حس های خرابه هابه
 : لب باز کرد و گفتی همه تالش و پرسشش رو بدومن، لب از رونی الی دلتونستمیکاش م

 
 . شوادهیپ-
 

 خودم مجع شده ی اوجنا تودنی شدم نگاه من به پرورشگاه بود، با دادهی تکون دادم و پسر
 شومن  دورنی که دست آدرنی نداخت تا ای رعد و برق من رو به وحشت میصدا. بودم

 :حلقه شد و با اخم نگاهم کرد
 
 .نجامینرتس من ا-
 

 وارد نیهم قدم با آدر. اومده بودادمی از اوجنا به یادی دهنم رو قورت دادم خاطرات زآب
 :خرابه ها شدم و گفت

 
 ! اتفاق افتاد؟نی اشیچند سال پ-
 

ده  ششهی مردونش دورگه تر از همیچرا غم داشت؟ چرا صدا!  چرا گرفت بود؟صداش
 :بود؟ 

 
 ...شیسال پ۱۳ شهیم... سامل بود۸من -
 

 . : حمکم نگهم داشتنی که آدروفتمی بود بکی چوب نزدهی کرد به ری گپام
 
 !اری در نی بازیدست و پا چلفت-
 

مظلوم نگاهش کردم و چشماش ..ـدیکشی مقی کردم چشماش رو بسته بود و نفس عمنگاهش
و کاش در ... م داشت، غصه داشت، درد داشترو باز کرد و نگاهش به نگاهم برخورد، غ

 اما حداقل دهی فای بدم، هر چند بی از غرورم رو کنار گذاشته و دل داریتوامن بود که کم
 .:تالش خودم رو بکنم
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 گفت، یراست م...  پدر من بودیدی که تو دیاون مَرد... هموجنا...  هموجناستنجایا-
 که آرسام به ییمتام آدرسا.  پرورشگاه بودهکی گفت که اون خونه کنار یآرسام راست م

 . دارهی همخوننجایمن داد با ا
 

 :آب دهنم رو قورت دادم،!  گرد تر شدچشمام
 
 ! منی خدایوا! ؟یجد-
 

 ی رو نشون می هم شد، ته چهرش غم اندوه ناکی تر توشی و امخاش بدی کشقی عمینفس
...  بود کهی پدریدر جست و جو بود که وجود نداشت، ی مادریانگار که در جت جو. داد

 :آروم گفت
 
 ...ـمی برگردایحاالم ب...  مطمئن شمخواستمیم-
 

 ازش شیسال پ۶ که یی جای شم نگاهم رو رونی سوار ماشنکهی برگشتم و قبل اهمراهش
 : گفتنی چشمام حلقه زد آدریفرار کردم ثابت کردم و اشک تو

 
 .نیبرو بش-
 

 که ازش فرار یی موندم به جارهیش هم نشست و خ گرفتم و نشستم خودنیی رو پاسرم
 :کردم

 
 !حالت خوبه؟؟-
 
 : کنم گفتمفی لرزشش رو خفکردمی می که سعیی صدابا
 
 ...بله-
 
 . شدتیزی چهی... یستیاما ن-
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 ... افتادمیزی چهی ادی. ستیمهم ن-
 
 !یستی خدمتکار نهی هی جوره شبچیه-
 
 به ابروهام فی ظریگردن کج کردم و امخ مردونش، ی گرد زل زدم به چهره ی چشمابا

 : دادم و گفتمهیهد
 
 ! خدمتکارمی جدیجد... زمنی منیفانتز-
 
 !کنمی خدمتکار رفتار منهی نی هم باهات عنی همچی آره اما دقت کن-
 

چقدر .  نزدی و اون هم حرفدمی کشقی عمینفس.  نزدمی خارج شد،حرفی فرعابونی خاز
 زل زدم رونیاز پنجره به ب!؟یلیاما آخه به چه دل! م باهاش هم صحبت شخواستیدمل م

 نی انی بودم و عدهی رو ندرونیانگار هزار ساله که ب! چقدر دمل واسه تهران تنگ شده بود
 !:کردمی جا نگاه مه به همی زدگان آمازونیقحط

 
 !؟ینی کنم قشنگ تر همه جا رو ببادتی پیخوایم-
 

 بود که من رو وا داشت ی ازهی چه انگدومنی من. که به صدف زد افتادمی حرفادی دوباره
 : گفتمیسرد حرف بزمن، به سرد

 
 !دی کار رو بکننی واقعا اگه اشمیممنون م-
 
 ! اعتماد کردشهی دخرت هرگز منهیبه -
 
 !اما به من چرا-
 
 ! بهت اعتماد دارم؟یکنیچرا فکر م-
 
 ! جنـــــابیگفتی اون حرفا رو منیچون اگه نداشت-
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 .گفتمی میزیهت چ بدینبا-
 

 : کردماخم
 
 !دهی نشندهیآرامش شن. رهیاما من سرم بره قومل من-
 
 : و ابروهاش بهم گره خوردندی کشقی عمی بهم انداخت و نفسی نگاهمین

 
 .دوارمیام-
 

 : هم شد و گفتی امخاش تونیآدر
 
 ؟!کنهی مکاری چنجای موقع شب انیآرسام ا-
 

 :شم که داد زد ادهی رو نگه داشت و خواستم پنیماش
 
 !کجـا؟-
 
 : گرد گفتمی چشمابا
 
 ! خبنمی عقب بشرمیدارم م-
 

 : به چشمام نگاه کرد و گفتهی ثانچند
 
 .خوادیمن-
 
 ..اما-
 
 ! که گفتمـــنیهم-
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 کردم و آرسام هم در یپوف!  داشت جز حتکم در حرفاش؟ی چه انتظارشدی زورگو منی ااز

 : رو باز کرد و نشست و گفتنیعقب ماش
 
 ! خان مغولنیبه سالم آدر-
 
 : چپ چپ نگاهم کنه و گفتنی که باعث شد آدردمی خندزی رزیر
 
 ..سالم-
 

 : زدم و گفتمی هم لبخندمن
 
 .سالم-
 

 : گرد شد و گفتچشماش
 
 ! خامن؟غوی جغی جی بانو کنارته تو خوب شدکردمی فکر میوا-
 

 : گفتمیبه آروم. دمی کشیخجالت م.. خجالت؟ آره.. دمی کشی مخجالت
 
 .بله-
 
 !ن؟یکنی مکاری چنجای موقع شب شماها انی انی شده آدریچ-
 
 !؟یکنی مکاری چنجایخودت ا. ستیمهم ن-
 
 سپرد و انعقاد می خداوند جان به جان تسلیاری به نمی خبرم ماشیزی چهیرفته بودم -

 !شهی فردا هم خاکسپاراوردی رفته بود دووم ننی از بنشیبنز
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 رو حفظ شینی همچنان سر سنگنی آدری ولدی آرسام هم خنددمی خندزیر زی کردم و ریپُغ
 : و با خنده گفتنی آدری شونه یآرسام زد رو.  کردیم
 
 ! تو؟یگفتی می ما چی پسرخاله نی آرامش به ایراست!  دو روزهای دنیخبند حاج-
 
 : رو باال دادم و حمکم جواب دادممی قهوه ای ابروی تاکی

 
 یلی کنارش نشستم خنجای اذاشتمی دادم دوتا هم روش میم جوابتو ماگه پشت نشسته بود-

 !خطرناکه
 

آرسام !  از هم باز نشد که نشدنی آدری امخای رو پر کرد ولنی ماشی قهقهش فضاآرسام
 : گفتدیخندیهمون جور که م

 
 نهی بعد همزمان با ماشنیی رو باز کرد و پرتت کرد پانی در ماشهوی دی شایگیراست م-

 !می تو رو هم خاک کندیمن با
 
 ! من جون ندارهیسگ اندازه ! نرتس بابا-
 
 !؟ی گذاشته بودیخب پس بگو اسمشو چ-
 
 !ی انگورلیگور! ادی مادتی ی بندازکلشی نگاه به ههی-
 

 .: از خندهکردی داشت غش مگهی دآرسام
 
 !گهیبسته د-
 
 و ادامه میدی خندزی رزیر.  و خندهامون قطع شدمیستادی واخی جفتمون سنی داد آدربا

 :داد
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 نی که همی رو فراموش کردتتیتوام انگار موقع! تو! آرسام بست کن حوصله ندارم-
 !یگی می هر خبوایجور

 
 . : و اخم کردمدی حرفش خنده از لبم پر کشبا
 
 !نهی همی زندگتی چون واقعادمهی تمی موقعشهی من همریخ-
 
 !پس حرف اضافه نزن-
 

 شدم که صورتش پر رهی به آرسام خنهیاز آ.!  نگاه کردمرونی زدم و به بی غره اچشم
 ی منری اش دلگی ذره ای حتزدی سرش داد منی شد که هر چقدر آدریآرامش بود، چطور م

 : و اشاره به من گفتمای ای با کلیرلبیشد؟ ز
 
 .ستی نکن حالش خوب نتشیاذ-
 

تا آخر عمر ...  امادمی فهم امخو بودنش روشهی هملیدل. رو گاز گرفتم و سر تکون دادملبم
 کنن ی همه آدم دور و برشن که حاضرن هر کارنیا. شهی باشه که منی جورنیخبواد هم

 و اول آرسام رو به دمی کوتاه کشیآه! میریالبته اگه صدف و باباش رو فاکتور بگ. خبنده
 : شه در گوشم گفتادهی که پنیخونش رسوند و آرسام قبل ا

 
 ! نکنتشی اذادیز. ندارم اآلن سردرد داره شک ریآرامش به دل نگ-
 

 : تکون دادم و گفتمیسر
 
 ...خدا نگهدارتون-
 
 .خداحافظ-
 

 ی فضانی بود که سکوت سنگیقیتنها موس.  خودم مجع شدمی و تودمی کشقی عمینفس
خودم ... نی تند خودم و آدری نفس های صدایقیدر کنار اون موس.  شکستی رو منیماش
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لبم رو گاز ! دومنی رو مننیآدر...  اماشدمی عطر تلخش سر مست م داشتم ازگهیچون د
 ی و با صدادمی کشقی عمی نه شب شده بود نفسیکای ساعت نزدمیدیگرفتم و بالخره رس

 : گفتمیفیضع
 
 ! برم؟تومنیم-
 

 بزمن که غی جلو روم سبز شد خواستم جی تکون داد و رفتم به سمت خونه که مردیسر
 :گفت

 
 !نگهبانه خونه! مانی منم پدی خامن نرتسسیه-
 

 :دمی کشی از سر آسودگینفس
 
 .هی منم برم هوا باروندی کنار بزاردیلطفا بر. بله شناختمتون-
 
 .... چند وقتهنی باهاتون حرف بزمن ای موضوعهی راجب خواستمیم... راستش-
 

م و  باهام حرف بزنه اما من حوصله نداشتخواستی مدت مدام منی بهش انداختم اینگاه
 :گفتم.  کردمی بعداً بعداً میه
 
 .ی رضوی آقاستیاآلن وقتش ن-
 
 ...اما آخه-
 
 .گهی دتی موقعهی ی برادیبزار!  که گفتمنیهم-
 

 : تر خودش رو مجع و جور کنهعی باعث شد که سرنی آدریصدا
 
 ! توو؟یتو چرا هنوز نرفت-
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 : کردمنگاهش
 
 . آقارمیاآلن م.  داشنتی امرهی ی رضویآقا-
 
 یلبخند. دمنی کردم و بانو با دی و تند تند پلها رو طالی رفتم سمت وی گفتندی ببخشاب

 .:ستادی انهیپررنگ زد و دست به س
 
  شد؟یسالم دخرتم چ-
 
 !وفتهی بیقرار نبود اتفاق. یچیشکر خدا ه. سالم بانو-
 

 : باال انداخت و گفتی شونه ابانو
 
 . برات پوست گرفتموهی تو آشپزخونه مایب-
 
 !گردمیدست گلت درد نکنه بانو جومن برم لباسم رو بکنم زود بر م-
 
 .برو دخرتم-
 

 وهی مهی و نشستم کنار بانو با لبخند نیی وارد اتاقم شدم و مانتوم رو کندم و رفتم پاعیسر
 :برداشتم و گفتم

 
 !حالت چطوره؟! خب بانو-
 
 ! داروهام اضاف شدهستی به لیشکر خدا بهرتم ول-
 
 !زدملی عزی و سامل باشحی که صحنهی نداره مهم ارادیا...  بابایا-
 
 ...آخ مادر-
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 : پررنگ زدم و گفتمیلبخند
 
 !؟ی واسمون کالس درس بزاریخوایبانو من-
 

 : به خودش گرفت و گفتی حالت پرسشگرانه و تعجبصرتش
 
 ! مادر؟هیکالس درس چ-
 
 !گهی دیبافتن-
 

 : و گفتدیخند
 
 .صرب کن. ارمیم لی کاموا و مرمیاآلن م-
 
 .رمی خودم منینه بانو بش-
 

 قدم هام همه جا رو پر ی و صدادادمیآروم آروم قدم بر م.رفتمی شدم و از پلها باال مبلند
 و رفتم نیی پادمیدوئ.  رو که الزم بود برداشتمیی هازیوارد اتاقم شدم و متام چ. کرده بود

 : تا که بانو گفتمیافنت شد آشپزخونه و نشستم کنار بانو و با هم مشغول بیتو
 
  رفت؟ادتی گهی دی پرداخت کنمیزی چهی گرفنت ادی ی به ازادیبا-
 

 :دمیخند
 
 !غزل خوبه؟!  خبومن؟ی و از چینه بانو حاال از ک-
 
 . رو دوست دارماتیآره غزل-
 
 . : برات خبومنیبزار فکر کنم چ-
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 »یموری تدهاشمی س- فرشتهاتی غزل– ی از من ربوددل«
 

  اشارهکی تو با یغمم را فزود... اشارهکی تو با یز من ربود ادل
 
  اشارهکی تو با ی زدوددمیام... چه حاصلکنی لی تو بوددمیام
 

  اشارهکی تو با یسر شکم گشود... غمنی در کنارم زی دمیمناند
 

  اشارهکی تو با یز چشمم تو رود...ی منودی ماه و جاری ای گشتنهان
 

  اشارهکی تو با ی چه کردینگفت... اره پاره از هجر خود پی کرددمل
 

  اشارهکی تو با ی سرودیخبوند... ی و خرمان برفتی زداشــارت
 

  اشارهکی تو با ی منودیچه تلخ... تو با منی چه کردی که رفتینگفت
 

  اشارهکی تو با یجهان را چو دود... ی چو فرهاد بر من منودنیری شتو
 

  اشارهکی با ی تو جودینکرد... ید ندامن، چه سوی که بودی بودچه
 

 . اشارهکی تو با یبه نزدت بزود... ی مرا چشم دارم خبوانکنیول
 

 . اشاره کی تو با یکه مهرت منود... یی منایی وفایچرا ب» مصلح «به
 

 : زدم و گفتمی چشماش مجع شد لبخندی و اشک تودی کشی آهبانو
 
 درد آورده؟ رو به کشی دل کوچی خودم چی واسه بانورمیمب-
 
 . خودم افتادمی وفای باری ادی.. خدا نکنه مادر-
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 : گرد و پرسش گرانه گفتمیی گرفت و سرفه کنان با چشم هاسرفم
 
 ! وفـــا؟ی باری-
 
 . باالرمیتو کارت رو اجنام بده من م...  مادرمیبگذر-
 

 :تم حرف ها نداره، پس اسرار نکردم و گفنی ای به ادامه لی مدادی نشون مصورتش
 
 .ی کنفی روز برام تعرهی وی قول بددی بایول! باشه پس-
 
 !چشــم-
 

 : و گفتمدمیخند
 
 ! خوشگله منیشبت خوش بانو-
 
 .شب توام خوش-
 

 و یامشب چهار شنبه سور!  که خودم به گل ها آب بدمرمی تونسته بودم اجازه بگبالخره
 چقدر که بهم خوش نجای اادیب اگه آرسام امشب یوا!  رو لبام نشسته بودیلبخند پت و پهن

 با اون ی حتشدی تر مشی تر و بشیعالقم بهش ب! گذرهی خوش منی هم با آدرادیاگه ن. گذرهیم
.  و حتکم حرفاش بودمتای جدنیعاشق هم.  تُن عسل خوردتشونکی با شدی که منییامخا

ن رو  اضطراب داشت میول! رمی که واقعا دارم از دست مدمیرسی مجهی نتنیداشتم به ا
 زدم و به گل ها یلبخند! الیخیب...  رو راجبم بفهمهزی همه چنی آدری اگه روزکشتیم

!  سوزان خودش رو نشون داده بودو چند روز آفتاب داغ نی ای چون حسابدادمیآب م
 یوا!  شدمدنشی دستم گرفتم و مشغول بوئی رو توی گلشدیلبخندم هر حلظه پررنگ تر م

آروم چشمام رو !  نشستهمینی بی رویزیبستم و حس کردم چچشمام رو ! که من عاشق گلم
 زود خندم رو ی ولدمیخند! ؟ی و خنندنهی بشتینی پروانه رو بهی شدیمگه م! باز کردم

 ی که با صدازدمیمجع کردم که پروانه فرار نکنه تکون خنوردم و همون جور آروم پلک م
 :با اخم نگاهش کردم!  کنم بود خودمم فرارکی نه تنها پروانه فرار کرد نزدنیآدر
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 !دی دادشی بابا فراریا-
 
  رو ؟یچ-
 
 !پروانه-
 

 : تر شدشی بامخاش
 
 !برو لباس بپوش آماده شو. ستی نـای بچه بازنیاآلن وقت ا-
 
 : نگاهش کردمجیگ
 
 !؟ی چـیبرا-
 
 یی امشب رو تنهای آماده نباشگهی دقهی فقط برو لباس بپوش تا پنج دقستیبهت مربوط ن-

 !یکنیاتاقت حتمل متو 
 

 : گفتمرفتمی غره زدم و همون جور که مچشم
 
 ! خودخواهیزورگو-
 

 باز دومنی نرفتم تا خود اآلن که منرونی بگهی درونی رفته بودم بنی که با آدری اون شباز
 که نیی از پله ها پادمی و شامل رو هم سرم کردم و پردمیمانتوم رو پوش!  بربمتخوادیکجا م

 :بانو گفت
 
  تو؟ی فلفل شدنقدریمواظب باش دخرت امروز چرا ا-
 

 : به صورتش زدمی و بوسه ادمیخند
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 رونی برمیدوما که بعد مدت ها دارم م!  و من عاشقشمهیاوال که امشب چهارشنبه سور-
 کی شده همش رمیآها د!  بود؟یچ...  چهارما کهادی سوما که داره بهار مارمیدارم بال در م

 نی همچکنهی بگم البته غلط منمی ااوردی ننییآقا نزنه دک و پوزم رو پا وقت دارم تا قهیدق
 ! کنهیکار

 
 با ی نگاهم کرد و ملودیبانو چپ چپ! دمی پوشی رو ممی و کتونزدمی وروره حرف منیع

 :خنده گفت
 
 ! نشهرتیوروره خانوم برو د-
 
 ! به چشم خداحافظ فعالیا-
 

 لبخند زد اما بهش دمنی با دمانیپ! ل شده بوداصال کودک درومن فعا. نشی سمت ماشدمیدوئ
داشت روش رو . دادمی و حمل منرفتی تو خنم ره میلی مدت بود که خنیحمل ندادم، چند

 شدم نی آدرنی سوار ماشیوقت.  توپمی جور ادامه بده بهش منی کرد حتم داشتم همی مادیز
 نهیع!  منهی وصلیوک بشه نی رو کم داشتم که انی همی جدی جدگهیامخاش تو هم شد، د

 : سر جام موندمخیس
 
 ! که نکردم؟رید-
 
 !ی کنری مونده بود تا دهیدوثان-
 

 : لبخند به لب بودم شهی من برخالف همیول. چپ نگاهش کردم و با اخم راه افتادچپ
 
 !خونهیکبکت خروس م-
 
 !رم رو دوست دایچهارشنبه سـور. نه واال کبکم کجا بود که خبواد حاال خروس خبونه-
 

 ذاشت؟ی آهنگ شاد مکمی شدی میچ.  سر جام آروم گرفتمکمی و من هم ـدی کشقی عمینفس
 دی خدا دم عی شهیهم. تو جاده راه نبود! نی آهنگ غمگی از هر چشدمی داشتم زده مگهید
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.  متنفرهی و شلوغکی که از ترافدادی نشون منی آدرینگاه عصب.  شدی شلوغ منقدریا
 : گفتمدمی که خودم به زور شنی لب طورریروم و ز کردم و آزیچشمام رو ر

 
 !رهی منشی بی ازش انتظارگری است دی انگورلیگور-
 

 یسرفه ا! زهی تیلی گوشاش که خیول!  نهای دی حاال شندومنی بهم انداخت منی چپ چپنگاه
 ی با خوشحالی چطوردونستمی داشتم که منی انرژی دادم کلیکردم و خندم رو قورت م

 هی به میدیبالخره رس.  بدوئمخواستیچقدر دمل م! دی شادمی با دوئدومنی منهضمش کنم،
 ی حوصلگی شد و با برهی من خشبهی خاکسرتی با چشم های درندشت و بزرگ، کمیخونه 

 :گفت
 
 !یخوریاز جات تکون من. امیمبون اآلن م-
 
 !چشم-
 
 و جفت بند  شل شدشمین! زدی موج مطنتی وجودم شیتو.  شد و رفت سمت خونهادهیپ

 منتظر ی اقهی پنج، شش دقرونی بادیکفشم رو باز کردم و منتظر موندم که از خونه ب
 خم شدم و خودم رو مشغول بسنت بند کفشام عیسر. ادی با آرسام داره مدمیموندم تا که د

 شمین.  کس ننشستهچی کرد انگار هی نگاه منی به ماشی کهر نی ماشرونیکردم و کامال از ب
!  به شدت باز شدنی بستم که در ماشی می معطلی جفت بند کفشام رو با کلشدی مداشت باز

 تندش ی نفس هایصدا!  سرخ شده بودتی نگاهش کردم که از عصبانرهی بلند شدمو خعیسر
 :دی غرزد،ی مادیر رو فتی و چشم هاش هم عصباندی رسی به گوش میبه خوب

 
 ؟یکردی می چه غلطری اون ز؟یینجایتو ا-
 
 !کفشم باز شده بود خببند -
 
 که نی تا خنندم هممردمیداشتم م!  به سرش زدهالی تونستم تصور کنم چقدر فکر و خیم

 نگاهم کرد که ی جورهی آرسام باز شد و دنی با دشمی داد بهم و نی انرژی کردم کلیعصب
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 ی زدم که سرشخندی با نیچشمک!  نه؟ای ی کار و کردنی از قصد ایعنی! دمی رو فهمشیمعن
  :می تا خنندمیردیمی ممیجفتمون داشت. دی و سوار شد و خندداد تاسف تکون یبه نشونه 

 
 !سالم -
 
 ! خامن شجاع؟یچطور!ریسالم بر دخرت دل-
 
  !شمی مننیبهرت از ا-
 
 : و گفتدی اشاره کردم که خندنی ابرو به آدربا
 
 !کامال مشخصه-
 
 آرسام لبخند به ،یغرق در خوشحال و نی شد، من تو فکر آدری اوقات در سکوت سپرهیبق

 ییتا که بالخره به جا. خستهی در هم و صورتیی با ابروهانی آرام، آدریلب و چهره ا
 : گفتنی که آدرمیدیرس

 
 !امیآرسام تو باهاش برو من هم م-
 

 : رو به من گفتبعد
 
 ...فکر فرار به سرت بزنه-
 

 : رو قطع کردمحرفش
 
 ! فرار کنم؟دیغز خر خنوردم خبوام برم اصال چرا با مهی امشب چهارشنبه سورزنهیمن-
 

 : تر شدشی هاش باخم
 
 .یپری بارت باشه وسط حرفم منیآخر-
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 : رو باال داده و گفتممی قهوه ای ابروهای تادوتا

 
 !دمی پسرخالتون نپرنیبه خدا به جونه هم-
 

 : بر و بر نگاهم کردآرسام
 
 !؟یذاری مهیخب چرا از من ما-
 
 !دومنیچه م-
 
 :دمی تو صورمت بدم پرسیجانی هریی که تغنی شد، بدون اادهی شدم و آرسام هم پادهیپ

 
 !م؟یری ممیکجا دار-
 
 : گفتطنتی شل و لبخند و ششی نبا
 
 ! نه؟ی رو نپرسنی که ای با خودت ور رفتیلیخ-
 
 !نه-
 

 بهش ی بود، حس خوبیآرسام از نظر خودم پسر خوب. دمی چپ نگاهم کرد و خندچپ
 نی هست که ایتنها مرد...  اصالیچیه...  کهنیاما آدر.  و شوخ بودهی خودم پانیع. تمداش

 ! : برمیقدر ازش حساب م
 
 ؟ی نکنعی ضاشدیمن-
 
 !نوچ-
 

 : و گفتممی شدی وارد گل فروشباهم
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 !ه؟ی چیگل برا-
 
من و بانو !  جور کارا رو ندارهنی ای اصال حال و حوصله یدونی رو که منیراستش آدر-
  !می تا قبول کرد امشب رو واسه چهارشنبه خوش باشمی در گوشش خوندنقدریا

 
 : داد حامل بد شده گفتمی که نشون می حالتبا
 
 !صدف جومنم هست؟! اوه-
 
 !ادی بگم بیخوای اگه مستینه ن-
 

 :دمی کشی از سر آسودگینفس
 
 !جانه عمت امشب رو زهرم نکن-
 

 :دیخند
 
 !من عمه ندارم-
 
 ...لـخب جونه خا-
 

  :ومدی داشت منی دهنم رو گرفت و نگاهش رفت سمت چپ که تازه آدرجلو
 
 من ی نبود خاله نی آدریشانس آورد! ؟یگفتی می چی داشتیفهمیم! ریجلو زبونت رو بگ-
 ! مادر اون امحقشهیم
 

 : دهنم رو قورت دادم و دستش رو برداشت و مظلوم گفتمآب
 
 . نبودادمی اصال دیببخش-
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 . حرف رو نزننی اگهی دی ولدی ببخشی بگدیابه من نب-
 
 ...چشم-
 
از نظر تو ! یای گفتم بنی به خاطر هممی کننی باغ و با کمک تو و بانو تزئکمی میخوایم! خب-

 ! بهرته؟یچه گل
 

 پسر جوون بود هی مکرر فروشنده که ی کردم اما نگاه های زدم و به گل ها نگاه میلبخند
 گهی رو دیکی نی امخو شدن الیدل! سام هم اخم کرده بوداخم به ابروهام آوردم و آر

 کنار لبم ی به فروشنده نگاه کرد و لبخندیاما صورتش سرخ بود تا که چپ چپ. دونستمیمن
 : و گفتدی بهمون رسنیآدر! نشست

 
  شد؟یچ! خب؟-
 
 !ادی بهش میلی که تو باغ هست گل رز قرمز خاسیبه نظر من گل -
 
 .دی دارازی چقدر ننی خودمت ببیرو کشوندآرسام خودت من . باشه-
 

. مشونی برداشتازی و به تعداد نمی تکون داد و من و آرسام باهم مشغول شمارش شدیسر
 فروشنده و اون هم مشغول حساب کردن بود یآرسام گل ها رو برداشت و گذاشت جلو

. دمیبو کش قرمز رنگ رو خکی زدم و با عمق وجود گل می افتاد لبخندخکینگاهم به گل م
نگاهم . نبودگهی که جلو روم بود دی باز کردم گلدیچشمام رو با ترد!  بوش قطع شدنکهیتا ا

 شدو با اخم زونیلب و لوچم آو.  بود و با اخم نگاهم کردنیرفت سمت چپ تو دست آدر
 :گفتم

 
 .کردمیداشتم بوش م! ا-
 

 : بزنه گل رو برد سمت فروشنده و گفتی حرفنکهی ابدون
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 .دیو هم حساب کن رنیا-
 

 به سر ینگاه! بده به صدف؟خوادی نه مای! د؟ی رفت واسه من گل خرنی اآلن ای جدیجد
 نی بود که آستدهی به رنگ چشماش پوشی شرت چسبون خاکسرتی تهیتا پاش انداختم 

چقدر . ی اسپرت مشکی با کتونی شلوار کتان مشکهی داشنت و ی مشکیهاش لبه ها
 سمتشون فروشنده با لبخند پت و رفتم و دمیاه کردنش کشدست از نگ!  بودپیخوشت

 : گفتیپهن
 
 ! هست خامن جوان؟می اگهیامر د-
 
 :دی با اخم غرنی بدم که آدری اومدم جوابتا
 
 !سرتون به کار خودتون باشه ! گفتمی بود خودم میامر-
 

 نیی لبام و سرم رو پای نشست رویلبخند کمرنگ!  گفتی رو بست و چشمششی نپسره
 : با اخم گل رو داد دستم و با حتکم گفتنیانداختم آدر

 
 .نی بشنیبرو تو ماش-
 
 ...چشم-
 

 رو باز کردم و نشستم با لبخند به گل نگاه نشی ماشی رفتم و در پشترونی بی گل فروشاز
 هرگز ريا،یبی و غربیچه حس عج! مــــنی برادهی من خری رو برانی انیآدر. کردم

 پاهام گذاشتم یچشمام رو بستم و گل رو رو...  خبره و حاالیزی برام چی کسذاشتمیمن
 گذاشتم در آن واحد در شهی شی دادم و سرم رو روهی تکنیشبه در ما. نگاهم به گل بود 

 رهی گشاد به آرسام خی شدم با چشمای منی پخش زمداشتمیباز شد و اگه خودم رو نگه من
 :شدم

 
 !خنوردم حق و حقوقتو که !  خب؟یزنی چرا مییدا-
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 :دیخند
 
 !دمتی اصال نددیببخش-
 
 ! توام موش کورهی انگورلیماشاهللا بزمن به ختته اون که گور-
 
 : و گفتمدمیخودم خند!  خندهری زد زیپُغ
 
 !کجاش خنده داشت؟-
 

 : نشست و گفتنیآدر
 
 ! آرسامنیبش-
 

پشت  در رو بست و در جلو رو باز کرد و نشست گل ها رو هم گذاشته بودن آرسام
 : زدم و آرسام گفتیلبخند. دیخندیآرسام هنوز داشت م. نیماش

 
اسم !  مردم از خندهشی که با خودت آوردی مرسنی دخرته درد نکنه واقعا آدرنیدست ا-

 ! اآلن اسم منم شد موش کوری انگورلیتو رو گذاشته گور
 

 : اخم گفتنی رو گاز گرفتم و آدرلبم
 
 !ی حرف بزرگرت از حدت بزننجای ااوردمتین! آرامش درست حرف بزن-
 
 ذاشت دو ی مننکهی از ای بهم گفت آرامش و عصباننکهیذوق مرگ از ا! دی کرده بودم شدریگ

 :نی آدریآرسام زد تو شونه !  خوش باشمقهیدق
 
 شد ری ما دوتا پنی عی وقتخوادی نکنه می هنوز بچست اآلن بچگنی انی نکن آدرتشیاذ-

 ! کنه؟یبچگ
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 !م؟یری من و تو پ گفتهیحاال ک-
 
 !؟ی بچه هاتو با عصا بزرگ کنیخوایم!  پسرشهی سالت م۲۹ گهیبابا دو ماه د-
 
 :دی کشقی عمی نفسخندمی که مدی دنیآدر! دمی خندزی رزیر
 
 ! کنارمهشهی مهم صدفه که همستیمهم ن-
 

 حرف ی کجادومنیمن! دیخندیدستام رو مشت کردم و آرسام داشت م! رو بستشمی نرسماً
 نی فکر ارونی شدم به برهیخ. کال روزم رو کوفتم کرد!  خنده داشت؟نی آدرتی از جدپر

!  برام مهم باشه مهمهدی که نبایزیچ.  کردی می رو روانیکی من نیکه صدف بشه زن آدر
ضربان قلبم ...  نهای رو دوست داشنت بزارم ی حس لعنتنی اسم ادومنیمن.  هم مهمهیلیخ

.  کرده بودریآره بازم حسادت بود که وجودم رو تسخ! ت؟حساد. شدیتند و تند تر م
 و زی به هم چزمنیشک ندارم پشت پا م. بشهگهی دی مال فردنی آدری روزنکهیحسادت ا

 : و آرسام گفتدمی کشقی عمینفس! شک ندارم. کنمیفرار م
 
 !م؟ی ترقه خبرکمی میبر-
 
 !ه؟ی چای بچه بازنیول کن آرسام ا-
 
 !شه؟ی بدون ترقه هم مهیه چهارشنبه سور آخنمیآقا نگه دار ب-
 
 دمی کشقی عمی حرف نشسته بودم نفسیب.  که داشتم ازم گرفته شده بودی اون انرژگهید

 : و گفتستادی انی کردم دوباره ماشی نگاه مرونیو به ب
 
 . کار دارمیبرو زود برگرد آرسام معطل نکن کل-
 
 .گردمی گلم زود برمیقربونت پسرخاله -
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 منتظر نقدریا..  کردمی دستم نوازش می نگاه و گل رو تورونیبه ب. د و رفت شادهیپ
 دمنونیبالخره بعد رس.  راه سکوت بود و سکوتی هیبق... موندم تا که بالخره آرسام اومد

 : جلوم سبز شدمانی که پرفتمی شدم و به داخل مادهیپ
 
 !م؟ی امروز باهم حرف بزنشهیخامن م-
 

 : کردمیپوف
 
 .دیمنتظر باش. ی رضویباشه آقا-
 
 ونیزی بانو داره تلودمیوارد شدم و د!  اعصابیمن هم ب.  بهم داده بودیری چه گدومنیمن
 : آروم گفتمدیدی راز بقا رو می هامونیداشت م.نهیبیم
 
 .سالم بانو جومن-
 
 !؟ی برگشتزمیسالم عز-
 

 : و گفتمدمی رو بوسگونش
 
 !گهیمعروف شد د! کنه؟ی مکاریاز بقا چ تو رنجای انیآدر! عه! نه هنوز تو راهم-
 

 ، دست و پاهام گم شد، خاک بر نی آدری امخادنی و برگشتم با ددی خندزی رزی ربانو
 : کردمیسرفه ا.سرم

 
 ! گردمیمن برم باال بانو زود بر م-
 

 مقابله کنم و نذارم مدام از نقطه ضعفم نی خواستم با آدری تند از پله ها باال رفتم متند
. زمی می مانتوم رو در آوردم و گلم رو هم گذاشتم روعی اتاقم و سریرفتم تو! ده کنهاستفا

 دادم ی رو تکون مرهیچشمام گرد شد هر چقدر دستگ!  که در قفل بودرونیخواستم برم ب
 داره هی ختت دگیلبم رو گاز گرفتم و نشستم رو! ـــنیآدر! کار خودشه! شدیدر باز من
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 یمن رو خوب نشناخت.  زدمی کجکیلبخند. کنهی زهر مار مامروز رو برام تلخ تر از
 تونستم؟ یم...  طناب بودهی کمدم ی بهش انداختم تویرفتم سمت تراس و نگاه! زدملیعز

 و چشمام لهی می گره زدم و پام رو گذاشتم رواس تری لهیطناب رو صدبار به م!  بتومندیبا
 ی طناب مقی از طرنییودم رو به طرف پا لب گفتم و آروم آروم خری زیرو بستم و بسم الله

خودم رو پرت کردم دستام سوخته بودن و دستام رو تو هوا تکون دادم باز هم . دمیکش
 : گفتی التماسی جلو چشمام ظاهر شد و با حالتمانیپ

 
 ! حرفمو بگمدی بزارگهیآرامش خامن د-
 

 : حدقه چرخوندمیچشم تو. دی رسی به نظر می الهی پلهی شی کردم، مرد سمج و بیپوف
 
 ! امرتون؟ی رضوی آقادیی بفرمایوا-
 
 : انداختری سرش رو زکمی

 
 ...ری امر خهی... رهیخ-
 
 : نگاهش کردمجیگ
 
راستش بدجور .  چند وقته اخالقتون من رو به خودش جذب کردهنیراستش بدجور ا-

 ...خاطرخواهتون شدم
 

 : کردماخم
 
 ! شما حالت خوبه؟ی رضویآقا! وا-
 
 .دی بعد جواب بددی خدا اول فکر کنتو رو-
 

 : داد زدمباًیتقر
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 !ه؟ی چه بساتنیا! ؟ی چیعنی آقا هیمن از اآلن جوامب منف-
 

 : کرد و با حرص گفتاخم
 
 ! منه؟ی جاگهی دی کسدمیشا-
 

 :دمی هم و غری رو دادم توامخام
 
 به شما  باشه اصالمی هم تو زندگیاگه کس! یکنی زر زر می حرفاتو داشته باش چیهوا-

 حقه منه که خبوام خمالفت کنم نه تاحاال نیا.  منهی نه وصی منلینه وک. شهیمربوط من
 خامن خاطر یشی جلوم سبز می بارکهی.  نه اصال واسم مهم بودهشناسمتی نه مدمتید

 ! آقایخوات شدم؟ هر
 

 : وارد شدم و گفتمی دوباره از در ورودعی و سرتند
 
 !بـــــانو؟-
 
 لشی حتویلبخند پت و پهن!  باشهدهی بود، انگار جن دیی متاشای جدی جدنی آدری افهیق

 :دادم بانو گفت
 
 !؟یجامن خامن-
 
  کمک؟امی بییکجا-
 
 ! مادر کنار گلدوننجایا-
 

 : اومد سمتم و با اخم گفتنی کردم آدری سمتش و با خنده کمکش مرفتم
 
 . باالایب-
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 !چشـم-
 

 دمیچقدر حرص م. فصل غر غر بشنومهیتظر بودم که  کردم منی رفتم باال و سرفه اعیسر
 نیی در رو چرخوندم و وارد شدم دست به کمر به پای رهیدستگ!  رو حقش بودنیمن آدر

 : کرد در رو که بستم و برگشت و گفتیاز پنجره نگاه م
 
 دو برابر دهی امشب تدارک دی برای هر چیگیبه بانو م!گمی می چنیخوب گوش کن بب-
 دی رو بهت تاکنیا! یریگی زبونتم میصدف و عموم هم هسنت امشب جلو چون کنهیم
 !کنمیم
 

 : موندمنهی ابروم رو دادم باال و دست به سی تاهی!  رو مشت کردمدستام
 
 ! نداره خواستگار خودمم باشه؟رادیپس ا... امشب که همه هسنت-
 

 :دی صحت حرفم رو بسنجه غرخواستی صورمت می گرد شد،توچشماش
 
 !تگار؟ کدوم خواستگار؟خواس-
 
 ! فکر کنمدیمنم گفتم با!  کرده آخهی ازم خواستگاری رضویآقا-
 

 : رو با خشونت حمکم گرفت و داد زدبازوهام
 
 ! داد؟ی اجازه انی به شما دوتا همچیک! یتو غلط کرد!  کرد با توجایاون ب-
 

 :چشمام گرد شد و گفتم!  بود کر شم با ُتن صداشکینزد
 
 ! به شما داره؟ی من چه ربطهیزندگ! ؟یشی میصبحاال چرا ع-
 

 :دی سانت در آورد و غرمی نی صورمتون رو به اندازه ی و فاصله واری رو کوبوند به دمن
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 ! آره؟؟ینکنه دوسش دار!  مربــــــوطهیمربوطه لعنت!  تو به من مربوطههیمتام زندگ-
 
 : زدمی کجکیمهم بود؟ لبخند اصال چرا برا ارم،ی تر حرصش رو در بشی بکمی خواستمیم
 
 ! واسشدمی جون م؛یلـــیخ-
 

 : رو حمکم فشار داد و گفتکمرم
 
 !؟یکنیمسخره م-
 

 ست،ی من و اون ننی بیچی داشت بفهمه که هازیانگار ن.  کردی مدای داشت آرامش پصداش
 : کرد یو من رو متعجب م

 
 ! ؟دی بدوندی دوست داریلیخ-
 

 . : هام کردمهی و عطر تلخش رو وارد ردمی کشقی عمی و نفسدمی رو با امخش دسکوت
 
 !گمی میاگه صدف جومن رو دعوت نکن-
 

 : شدثی خبچشماش
 
 !؟ی رو صدف حساسنقدریچرا ا-
 
 !ادیاز ادا اطواراش بدم م-
 
 ! کهیدونیم.. ی عادت کندیاما با-
 

 : دندونام گفتمی الاز
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 با اون کشمی خودم رو مای کنمی فرار مای یکی موندگار شه من شهی همیاگه قرار برا-
 !ستی ندی بعرمی هم مبیعی اگه به مرگ طبشی جلغوزی افهیق

 
 !کنمیباشه دعوتش من-
 
 ! دوسش دارمیلی که خگمیحاال م.حاال شد حرف حساب-
 
 :دی غضبناکش چشم دوختم که غری افهی رو باز کردم و به قشمی نو
 
 ....ذارمی اما منکشمتی اگه شده میحت! ذارم؟یمگه من م! یکنیتو غلط م! یکنی مجایتو ب-
 

 : نگاهش کردمنهی اندر سفعاقل
 
 ی رضونی ای جلومی جورهی ی کارو اجنام بدنی اگه اشمیممنونتم م! ستیاصال واسم مهم ن-

 . باهام بد حرف زدیلی خریرو بگ
 

 :حمکم پسش زدم و گفت. ومدیداشت از خودم بدم م...  صورمت، بازی رودی رو کشدستش
 
 !؟ی فرار کردیه جورچ-
 

 :دمیخند
 
 !کار نداشت که! با طناب-
 
 :دی اعصاب غریب

 
 !؟ی فکری بنقدریتو چرا ا! ن؟یی پایوفتی مینگفت-
 
 ! من رو هنوزینشناخت! ارمی کم بخواستمیمن-
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 : آروم تر شدصداش
 
 !؟ی هستیتو ک.. شناسمتیمن... آره-
 
 . تک و تنهای خدای بنده هی!  قرار باشم؟ی ک-
 
 !تک و تنها؟-
 

اون .  دادم تا دست از سرم بر دارهی ستربش بود و هُلش می نهی سی کردم دستام روسکوت
هضم !  کردقی بهم تزریری نا وصف پذجانیه.  داشت تا فرار نکنمیحمکم من رو نگه م

 بشنوم، تونستمی قلبم رو راحت می کرد و صدای به ضربان قلبم اضافه مجانیاون همه ه
 کند و سرم رو به میشونیلب هاش رو آروم از پ. ز خودم و ضعفم بدم اومد هم ایاز طرف

 : فشار داد وگفتنشیس
 
 و ی خونه هستنی باهات ازدواج کنه، خدمتکار ای بزارم کسی من رد شیاز رو جنازه -

 . بودیخواه
 

 چاه لذت هی یکیبوَسش من رو به عمق تار... بوسَش!  نبودمای اون دنی من اصال تواما
 که نی از ابی عجی هلره هی بد، ی دهلره هی دومنیمن ... نکهیا... نکهیاخته بود و ترس ااند

 خودم رو از آغوشش عیسر...  بکنهتونهی خبواد می فرض کرده که هر کاریمن رو کس
 : هم گفتمی تویی و با اخم هادمی کشرونیب

 
 ی جوامب منفدین که زدم فراموش کمیحرف... رمی مگهیمن د! اصال کارتون درست نبود-

 .!بود
 

در اتاقم قفل بود و قفل هم روش، . سمت اتاقمدمی حرف زدن بهش ندادم و دوئی اجازه
 کنم؟ خبندم؟ شاد هیگر. بازش کردم و وارد شدم در رو قفل کردم و پرت شدم رو ختت

 دستم ی از صورمت به روی حالت دهلره داشتم اشکهی!  منتظره بودریکارش غ... ایباشم 
 هی گرنقدری ا؟ی رو فراموش کنم چی لعنتنیاگه نتومن ا!  کردم؟ی مهی گری بابت چ.دیچک

 نوک هی به خودم نگاه کردم که از شدت گرنهیاز جام بلند شدم و تو آ. کردم تا سبک شدم
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لبم .  پوف کرده بودرشونی داشنت و زی خونی سرخ شده بودن و چشمام هم رگه هامینیب
 به دست و صورمت زدم و با حوله صورمت رو خشک کردم یرو گاز گرفتم و بلند شدم آب

 رفتم و دنبال بانو نییاز پله ها پپا.  قفل در چرخوندم و در رو باز کردمی رو تودیکل
 .گشتمیم
 

 و گفنتی و خودم منی کرده بود همه جز آدری صورمت رو داغ و نورانشی و نور آتگرما
! دمی کشی ازش خجالت میی جوراهی... ن بود اما مینجوری اشهی که همنیآدر. دنیخندیم

آرسام .  هم بودمی که کرده بود عصبیبابت کار...  امادنی بشه گفت خجالت کشدیشا
 : رو شل کرد و گفتششین

 
 !چت شده خواهر؟! آرامش؟-
 

 : حوصله گفتمی باال انداخته و بی اشونه
 
 ! بشه؟یزی چدی مگه باستی نیزیچ-
 

 : پر از گل رو کنار گذاشت و گفتینی دستاش رو به کمرش زد و سبانو
 
 ! اآلنتهی صبحت نه به ساکتهینه به اون ولوله باز-
 

 : و گفتمدمیخند
 
 !اون صبح بود و اآلن شبه-
 

 دی باشهی همگهی دیچهارشنبه سور!  اومد که باعث شد چشمام رو ببندمی ترقه ایصدا
 :آرسام گفت!  باشهی جورنیهم

 
 !ستمیندومن آرسام ن رو من امشب خنیکی تو نیآدر-
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به !  لبخند کوتاهکی از غی بودم که خبنده،دردی بار هم ندکیتاحاال !  که خبندونتش؟شدیم
 دور بیبه ترت...  و گرم بودیمی کنارم نشسته بود شکر خدا مجع صمنی زل زدم آدرشیآت
 کیکه  ینیدی ، سامره و آنای و سی ، ملودنیآرسام و بانو ، من و آدر! می نشسته بودشیآت

خنده دار !  بودنی هم کنار آدرمانیو متاسفانه پ. شونی سر خونه زندگرفنتیهفته بعد م
 غضب نگاهش ری منی عنی اوفتاد آدری به من ممانی بود که تا نگاه پنی قسمتش هم انیتر

 :دی کشیآرسام آه. شدانی رو لبم منایلبخند! کننی کرد انگار ارث باباشو دارن نگاه میم
 
 ! اِآل من و بانو و آرامشنی داریاری هیهمتون ! لتوناخوش به حا-
 

لبخند از رو لبم کنده شد و افکار و ...  صدف رو داشتنیآدر.  هم نگهدیبا! نی آدرنگفت
 : باز گفتشیآرسام با ن. شدمنی بد به سراغم اومدن، باز سرسنگیحس ها

 
 !م؟یای در بیی تنهانی عقدت کنم جفتمون از امیآرامش فردا بر-
 
 :تا خواستم جوابش رو بدم با حتکم گفت!  بودیدنی دنی آدری افهیق

 
 !تو برو به فکر درس و مشقت باش. الزم نکرده-
 

 : چپ چپ نگاهش کردآرسام
 
 !میی من و آرامش تک و تنهایاری یکیتو با !  خان داداشیدست شما مرس-
 
 !ن؟ی به ای دادـری همه آدم چرا گنیا-
 

 :فتم کردم و با اخم گی اسرفه
 
 ! اسمش آرامشِدیگی رو که میـنی انی اگنی رو به دار و درخت منیا-
 

 : بلند شدآرسام
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

��٣

 ! هوس کردمی که من حسابمی بگذرشی از آتنیایوللش بابا ب-
 

 : هم بلند شدبانو
 
 !اول من-
 

 : و بانو به هممون چپ چپ نگاه کرددمیخند
 
 !یرو آب خبند! رنیعمه هاتون پ-
 

 :ا خنده به بانو گفت زد و بی سوتآرسام
 
 ! بانوایتوام راه افتاد-
 
 !رم؟ی نگادی یانتظار دار!  آرامشنیاز دست ا-
 

 : و بلند شدم و گفتمدمیخند
 
 !اول خودم بانو -
 

 ... زد و سر تکون دادی لبخندبانو
 

*** 
 

 نیآدر
 

 ی و خنده ها و رفتارادی پری مشی کردم که داشت با بانو از آتفشی ظری به جثه ینگاه
 ی کسنکهیحتمل ا!  باشهی مورد توجه کسخواستمی منکردیبچگونش همه مجع رو شلوغ م

 از حد مهم بود شرتیب..  اماشدی برام مهم حمسوب مدینبا...  خبواد با لذت نگاهش کنهگهید
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دندونام رو بهم .  آرامش رو هدف قرار داده بودرشینگاه خ.  کرد یم می عصبمانی پینگاه ها
 :تمفشار دادم و گف

 
 !؟یرضو-
 

 : نگاه کردناش دست برداشت و گفتاز
 
 !بله قربان؟-
 
 !پاشو برو به کارت برس-
 
 ...اما-
 
 ! که گفتمنیهم-
 
 ...چشم-
 
 و نای کردم به آرسام اعتماد داشتم اما سدای پیحس راحت. دمی کشقی عمی شد و رفت نفسپا
 و نشست آرم تر از دی کشیزبالخره آرامش دست از با!  باشه باز هم مردنیهر چ... نیدیآ

 :دمی نفهمه غری که کسیآروم طور
 
 ! آروم تر خبندکممی!  نروی جورنی اگهید-
 
 : دادم گردن کج کرده بود و آرسام با خنده گفتلشی حتوی گرد نگاهم کرد و امخی چشمابا
 
 ! پسره کجا رفت؟نیا! ا-
 

 :ال و گفتم ابروش رو داد بای تاهی انگار تازه متوجه نبودنش شد آرامش
 
 !فرستادمش بره سر کارش-
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 تو چشماش ی خاصتی مظلومهی اما دومنیمن...  سبزش نگاهم کرد کهی با چشمای جورهی

 ری دخرت و رفتاراش هست که زنی در اطنتی و شی مهربونی زبونش تلخ، اما کوهدیشا. بود
رو  که تو وجودش هست یاون ظرافت... خوادیم.  کنهی پنهونشون میغرور و سرد

فکر .  کردی می رو ازم گرفت و با انگشتاش بازهشنگا... برخالف متام دخرتها... بکشه
 سرخش به خاطر پرش یگونه ها!  کارم باعث بشه اون همه شور و شوقش خبوابهکردمیمن

نفسم رو فوت کردم و آرسام ترقه به سمت آرامش پرت کرد .  آتش سرخ تر شده بودیاز رو
 :دمی بود غرشته قلب گذای و آرامش دستش رو رودی ندخیمآرسام ! شدغشیکه باعث ج

 
 ! همه جانیا! بست کن آرسام-
 

 : باال بردمی تسلی به نشونه دست
 
 !شهی تکرار منگهی ددیببخش-
 

 کردم ی و درک مدی شد شنی ضربان قلبش رو راحت می آب دهنش رو قورت داد صداآرامش
 که جلو روم بود رو برداشتم و دادم یآب پرتقال. دمی کشقی عمینفس. دهیکه چقدر ترس

باور کنم .  کردی لب تشکرری رو ازم گرفت و زوانی شد و آروم لرهیدستش به چشمام خ
 آورده مانی قلبش اهی بود که به پاکنیتنها اعرتافم ا!  شد؟م براش گرون متونقدری ادمنیبوس
 ی خونه منی تو اشهی همدیبا!  جز خودم تصور کنمی کسی شد اون رو برایاصال من! بودم

!  برهنی خونه از بنی ای متوم آدمای نواختکی که باعث شده بود کسالت و یتنها کس... موند
 : زد و گفتیآرسام لبخند

 
 ! دملون باز شهمی چندتا آبشار روشن کنهی ایآرامش پاشو ب-
 

 : به من انداخت و گفتی نگاهآرامش
 
 .نه وللش-
 

 :نو رو گرفت و بلندش کرد و گفت کرد و بلند شد دست بای پوفآرسام
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 .!رمیاصال با بـانو جومن م-
 

 در یبه حرفم گوش داد و غد باز.  صورتش ثابت کردمی کمرنگ زد و نگاهم رو رویلبخند
 به شومن زد و ی دستنیدیآ.  بزارمتونستمی بره اما منخوادی دلش میلی خدونستمیم! اوردین

 :گفت
 
 !ن؟یچه خرب آقا آدر-
 
 .ندارم یخبـر خاص-
 

 : تو دست آرسام افتاد و گفتمکی زد و نگاهم به پالستیلبخند
 
 !نجای اایب-
 

 : سمتم و گفتاومد
 
 !جومن داداش؟-
 
 !نجای رو بزار همشیکی-
 
 !ای ناقال توام راه افتادیا-
 
 .خوامیواسه خودم من-
 
 ؟یخوایپ واسه صدف م-
 
 .آره-
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 یامخا! کنارم گذاشت و با خنده رفت از آبشارها رو یکی دی متعجب شد و با تردافشیق
 بودن که به ایلیخ. کنهی اما مشخصه حسادت مادی گفت از صدف بدش می مدیشا... آرامش

 .!ومدیخوشم م... صدف حسادت کردن و برام مهم نبود اما آرامش
 

*** 
 
 .خداحافظ آرسام مراقب خودت باش-
 
 . فعالنیباشـه آدر-
 

 : راست کرد و گفت خم وی رفته بودن و بانو گردنهمه
 
 ! خوب بود امشب یلیمن برم خبوامب مادر خ-
 
 .یخوب خبواب.برو بانو-
 

 : زدیلبخند
 
 .شبت خوش. توام برو پسر گلم-
 

 : رو باز و بسته کردمچشمام
 
 .ـامیباشه شما برو بعدا من هم م-
 

 : کرد و گفتی من امخدنی رفت و آرامش با دبانو
 
 .رمیشبتون خوش من هم م-
 

 : که بره، آروم فتمتبرگش
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 .صرب کن-
 

 : رو رو چشمام چرخوند و گفتمنگاهش
 
 .کارت دارم. فعال نرو. صرب کن-
 

 ی بدنش رو حس مفی بود و خودش رو بغل کرده بود لرزش خفدهی رو حمکم چسبناشیآست
 :کردم کاپشنم رو در آوردم و گذاشتم رو دوشش و گفتم

 
 ...صرب کن . شهیسردت م-
 

 :ش دادم و گفتم رو دستآبشار
 
 . ندارهرادی ای روشن کنیخوایم. ستی نیاآلن کس-
 
 : گرد سبزش زل زد به چشمام و گفتی چشمابا
 
 ...اما-
 
 .نرتس. منم کناردرختام! اما و اگر نداره-
 

 یگاری درخت و سکی دادم به هی جور خشک موند و من هم رفتم سمت درخت ها تکهمون
 همه جا پخش شده بود نگاهم رو به سمت گارمیود سزل زدم به آسمون و د. روشن کردم

 و به ماه دمی کشقی عمی بچه ها در حال روشن کردنش بود نفسنیآرامش چرخوندم که ع
.. ی حمافظه کاری و با کلی پنهانشهیاما مثل هم... زهرا بهشت رفتمی فردا مدیبا. نگاه کردم

 خودم رو ی کرد اما جلوی ملیا آرامش داشت لبام رو به لبخند متمزی رزی ری خندهایصدا
 دونستم حتما یاگه من...  سال سن داره اما۲۱ کهگهی تو شناسنامش مخهی تاردیشا. گرفتم

 گاری که متوم شد به سمتم اومد و سش کردنای بازیوقت!ساله بود۱۴ ی بچه هیتصورم ازش 
 : پام له کردم و گفتریرو ز
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 . شبتون خوشرمی مگهین من د هم کاپشنتونی ادی داد ببخشفی کیلیخ! ممنون-
 
 .فعال برو خبواب.  فردا بهم پس بدهشهی سردت مالی تو وینگهش دار تا بر-
 
 ! لب گفت و رفتری زیری نگاهم کرد و آروم شب به خدی با ترکمی

 
 *** 

 
 آرامش

 
در اتاق رو قفل کرده بودم شامل رو .  ختتم دراز شدمی رو حمکم گرفته بودم و روکاپشنش
 بلندم یرداشتم و موهام رو باز کردم سرم رو به چپ و راست چرخوندم و موهااز سرم ب

 دهی طاقتم از کف برگهی خودم انداختم دی و پتو رو رودمیدراز کش.  ور اون ور شدننیا
 معتاد اون اخالق و اون یحت..  شده بودمنی معتاد عطر تلخ آدربگم تونستم دروغ یبود من
 دمی کشی مقی عمی آغوشم فشردم و نفسایشنش رو توکاپ. شده بودمشی خاکسرتیچشما

ـِ.  کرد یمستم م... عطر تلخش  پررنگ یلبخند... عطر تنش.  مست کننده تر بودییاز هر م
 خواستیچرا م.  کردمی فکر مبهشزدم و همون جور که کاپشنش رو بغل گرفته بودم 

 که من دهی فهمدیشا!  اون رو برداره؟خوادی صدف می که گفت براارهیحرصم رو در ب
.  کردم خوشحال بودمی عطرش رو حس منکهیلبخندم پررنگ تر شد از ا! شهی ممیحسود

 .کم کم چشمام گرد شدن و به خواب رفتم
 

*** 
 

 قرمز ونیسبزه ها رو بهشونپاپ.  کردمی رو کنار گذاشتم و با لبخند بهش نگاه می ماهتنگ
 بای زیلی آورد و خبی پر سیبانو ظرفزده بودم و حافظ رو هم کنارشون قرار داده بودم 

 : لبخندم پررنگ تر شد بانو گفتدتشیچ
 
 .نیی پاادیبدو برو به آقا بگو ب-
 
 ! به چشمیا-
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 بودن و شامل به سرم سی خکمی سرم به خاطر محوم رفنت ی تند از پله ها باال رفتم موهاتند

 ید شدم و داشت دکمه ها ورود داد واری اجازه نکهیدر اتاقش رو زدم و بعد ا.دی چسبیم
 : انداختم و گفتمنیی بست سرم رو پای مردونش رو مراهنیپ

 
 . سال منوندهلی به حتویزی چنیی پادیایآقا بانو گفنت بگم ب-
 
 .امیباشه اآلن م-
 

 : برم که گفتخواستم
 
 .نمی ببنجای اایب... صرب کن-
 

 : به شامل کردی دهنم رو قورت دادم و رفتم جلو تر و نگاهآب
 
 .یخوری برو عوضش کن سرما مسه؟یشالت چرا خ-
 

آب دهنم رو قورت دادم بازم و جواب ! لرزوندی حلن سرد اما نگرانش هم دل من رو منیهم
 :دادم

 
 .چشم... محوم بودم-
 
 . برو-
 

 میشال صورت.  سرتا سر لبم رو پر کرد و وارد اتاقم شدمیلبخند.  تکون دادم و رفتمیسر
 نییاز پلها پا.  اومدمرونیردم لبخندم کم کم حمو شد و از اتاقم برو برداشتم و سرم ک

 تونستم ی نگه داشتم اگه می بود براندازش کردم و لبخندم رو خمفـنیی هم پانیرفتم و آدر
 سال لی حتوی بچه ها برایوارد آشپزخونه شدم همه .  کردمی نگاه مشفقط ساعت ها به

 صدف پشت دنی و با ددی رسی به گوش مفونی آیصدا...  خودشونیرفته بودن خونه ها
 مرد یم!  چلمنگیدخرته . فروکش کرد و با اخم رفتم تو آشپزخونهامیدر متوم خوش
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 یمن. کردمی به رو به روم نگاه ماخم و با نهی و دست به سنتی دادم به کابهیتک! ومد؟یمن
 : و گفتمدمیوا پر مرت هکی بانو یبا صدا! شیری سیدخرته .نی آدردنی دادیخواستم اصال ب

 
 !دمی بانو ترسیوا-
 
 .منم ! نرتس دخرت-
 

  :ی صندلی رفتم و نشستم روکنار
 
 ! سال؟لی مونده به حتوگهیچقدر د-
 
 .ـادی اآلن آرسام هم مقهی دقستیب-
 
 ...چه خوب-
 
 : زدم و گفتمیلبخند. دمی آروم کشیآه
 
 !ششون؟ی پیریبانو تو چرا من-
 
 ؟ی مبونچرا برم دخرتم؟که تو تنها-
 
 ! کهشهی منیمثال حکم مادرشو دار... گهی آقا دشیبرو پ!  بانو؟هیتنها چ-
 
 .. دخرتمشهیاما من-
 
 .ستمی نی به خدا منم راضینجوری اگهی برو دشهیچرا م-
 
 : به صورمت زد و گفتی نگاهم کرد که با بست و باز کردن چشمام بوسه ادی تردبـا
 
 .گردمید بر مزو... یاز فرشته ها هم مهربون تر-
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 به من مهربون نگفته ی از فرشته ها هم مهربون تر؟ تا به حال کسمهربون؟

 و زانوهام رو بغل کردم و ی صندلی زدم و بعد رفتنش پاهام رو گذاشتم رویلبخند...بود
 بودم و امسال تو هی رو کنار سادی عشهیسال هم۵ نیتو ا...  زانوهامیسرم رو گذاشتم رو

 واری و به دزدمیآروم پلک م. دوسش داشته باشمدیبا دوسش دارم و ن کهی کسهیچند قدم
 دخرت هیشده بودم .  و بغض گلوم رو گرفتدمی کشقی عمیآه. رو به روم زل زدم

 رو دوست نی تونستم آدرینه تنها من...  ازش فرار کرده بودمشهی که همیزیچ! یاحساسات
پلک هام رو . خواستم فراموشش کنم ی ارادش رو هم نداشتم و منینداشته باشم بلکه حت

 آرسام دنی چشمام رو باز کردم و با دی فوری تقه دستی هم گذاشته بودم که با صدایرو
 : کم جون زدمیبلند شدم و لبخند

 
 ! سالمد؟یینجایا شما ا-
 
 ! خواهر؟یینجایتو چرا ا.نجامیبله که ا! سالم آرامش خامن-
 
 : گفتمیجی گبا
 
 !گهیباشم د نجای ادیمن با... خب-
 
 !گهی تو مجع دایتو هم ب! ا-
 
 !ام؟ی بیمن واسه چ... نه بابا-
 
 !؟ینی ببنی صدف رو کنار آدری تونی منای یای مننیواسه خاطر ا-
 

 : کردماخم
 
 !من رو سننه؟! نمشی نتومن ببی انگورلی نه که کنار اون گورنمی تومن صدف رو ببیمن-
 

 :من هم نشستم و گفتم و نشست و دی رو عقب کشی و صندلدیخند
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  تو مجعشون؟دیریشما چرا من-
 
 !مزامحتم؟-
 
 ! من چه کارم؟یینجای صاحب اینه بابا شما خودت پسرخاله -
 
 !رمی حال و احوال بگکمی خواهر زبون درازمون نیاومدم از ا..  نرتسرمیم-
 
 !شما حالت خوبه موش کور؟! اوه-
 

 : و گفتدمی خندزی رزی به هوا رفت و من هم رقهقههش
 
 !یدست شما مرس-
 
 !ی خرسیلیخ-
 

 : و گفتدی خندبازم
 
 !پس دستت ممنون! اس؟ینجوریا! عه؟-
 

 : دادم و گفتملشی ژکوند حتویلبخند
 
 !مونیم-
 
 : و همزمان بلند شد و گفتدی تر خندشی بار بنیا

 
 . برمگهی من دی خواهر مرسولیا-
 
 ...به سالمت خوش بگذره-
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 گذاشتم و چشمام رو زی می و دوباره نشسـتم و سرم رو رودمی کشقی عمی رفت نفسو

«  زدم و چشمام رو بستم و تو دمل دعا کردم ی و لبخندومدی مکی تربیکم کم صداها. بستم
چشمام رو باز کردم و بانو اومد سمتم و حمکم » ... همه رو به مراد دلشون برسونایخدا

 :بغلم کرد و بغلش کردم
 
 !ـمسال نوت مبارک دخرت گل-
 
 ! مـــنی توام مبارک بانویسال نو-
 

 : به دستم داد و گفتی تومنده
 
 ! توهیدی عنمیا-
 
 ...نه بانو آخه-
 

 : کرداخم
 
 !شمیبه خدا ازت دخلور م.! کنهی رو رد منیدیآدم ع-
 

 :دمی زدم و حمکم گونش رو بوسیلبخند
 
 ! بانو جومنیمرس-
 
 : خندم گرفت و گفت شلششی آرسام و ندنی خنده کنار رفت و با دبا
 
 ! مبارک وروره خامندتیع-
 
 ! شما هم مبارک موش کوردیع-
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 : گرد نگاهم کرد و آرسام خنده کنان رو به بانو گفتی با چشمابانو
 
 نیی پرت شه پانی بود از ماشکینزد!  موش کور گفتناشم باحالهنیتعجب نکن بانو ا-

 !موش کور به من داده بودمش از اون روز به بعد لقب دهیتوسط من چون ند
 

 : جلوم گرفت و گفتیی و آرسام چک پول پنجادی خندبانو
 
 ! خواهرمتیدی عنمیا-
 

 : کردماخم
 
 ...ینه آقا-
 
 !همون موش کور-
 
 ! قبول کنمتومنی موش کور منیآها نه آقا-
 
 !کنهی رو رد منیدیآدم ع! آخه چرا؟! ا-
 
 ! موش کوریقا فرق داره آتمیمن موقع! چرا من حق دارم رد کنم-
 
 ! خواهر؟ستمی نتیمگه من برادر مصلحت! قبول کن جونه موش کور-
 
 ! قبول کنمتومنی به جا اما منتونیبرادر-
 

 : متسخر و دخرتونه وار گفتی بهم زد و با حلنی غره اچشم
 
 ! پاشو برو کنار من جات هستمگهی منیبه آدر! لـوس! ــــشیا-
 

 : و گفتمدمیخند
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 .هی کافی که به فکرم بودنیهم... برادر موش کوردستت درد نکنه -
 
 : باز شدششین

 
 !جونه صدف قبول کن-
 
 : ابروم رو دادم باالی تاهی

 
 من واسه صدف جون یدونی دِ المصب تو که مکنم؟ی قبول متویی وقت متام داراهی یگیمن-
 ! صدف فدام بشهیاهل!  آخه هـــان؟یخوری قسمم رو منیچرا آخر!دمیم
 

 : پول رو تو دستم انداخت و گفت ودیخند
 
 ! بــرادرمت دخرتیمن جا! گهیجونه آرسام قبول کن د-
 

 : کردی پوفبانو
 
 !دهای مری آرسام بهت گنیآرامش قبول کن و اگرنه تا سال بعد ا-
 

 تاسف تکون دادم و به بانو ی به نشونه یسر!  و به زور پول رو دستم داد و رفتدمیخند
 :بانو گفت. کردمیکمک م

 
 . دوتا فنجون قهوه رو با خودت بربنیدخرتم ا-
 
 ...چشم-
 
 به یصدف نگاه!  اصال غمم گرفته بودرفتمی منی رو برداشتم و به سمت صدف و آدرینیس

 : گفتنی متسخر وار به آدریبا حلن. سر تا پام انداخت که موجب شد اخم کنم
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 !شه؟پوی خدمتکارا لباس منی هی بقهی دخرته چرا شبنیا! عشقم؟-
 

صدف با حرص .لبم رو گاز گرفتم تا خنندم!  شدعی ضایا.  نزدی سکوت کرد و حرفنیآدر
 :گفت

 
 !نی آدردمیسوال پرس-
 
 !یدونی صدف خودت بهرت مدمی که منفعت نداشته باشه جواب منیسوال-
 
  بدومن چرا؟خوامیاما داره م-
 

 : کردم و گفتمی اسرفه
 
 آقا اجازه دارم برم؟-
 

 : کردی دستشی پصدف
 
 ! بروی بپرسیزی از عشقم چستی نیازیتا من هستم ن-
 

 : جام تکون خنوردم و گفتماز
 
 اجازه دارم ؟-
 

 آشپزخونه هی صدف زدم و راهی افهی به قی برام تکون داد و پوزخندی با آرامش سرنیآدر
 : تر کردشی غضبناک صدف خندم رو بیصدا! شدم

 
 !شهیباورم من! نیآدر-
 

 ..گاه آشپزخونه تا حرفاشون رو بشنوم دادم به درهیتک
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 : با ناز گفتصدف
 
 !ی رو اعالم کنمونی بابا گفت بهت بگم هر چه زودتر نامزدنیآدر-
 
  گفت؟نویعمو ا-
 
 ! تو مبومن تا ابدشی پامی بستی دل تو دمل ننیآدر! اوهوم-
 
 ! خوبه؟میریگی جشن مهی نجایهم... می کنی اعالم ممومنی نامزدگهی روز د۱۱... باشه-
 
 !عاشقتم! ی عشقه من مرسیوا-
 

 : داشتم حرص وجودم رو کنرتل کنم و گفتمی رو مشت کردم و سعدستام
 
 ست؟ی نیبانو با من کار-
 
 . بروی بریخواینه دخرتم م-
 

 یاشک تو چشمام حلقه زده بود اما اجازه . رفتمی از پله ها باال معی تکون دادم و سریسر
 واسه از یزی چگهید.  شدنریرد اتاقم شدم و اشکام سرازوا!  رو بهشون ندادمدنیچک

 خونه نی از ایشک ندارم به زود...  هم اشتباههنیمتام تفکرات رامت.. دست دادن ندارم
 ختتم و آروم و ینشستم رو. دنیباریاشکام تند تند از چشمام م! رمی مشهیواسه هم! رمیم

رفتاراش !  المصب دل بستم؟نی که به ا بودیگناه من چ.  کردمی هق هق منیی با تن پایلیخ
 من ری معلومه که تقصست،ی من نری تقصنی اکنهیکاراش همه من رو جذب خودش م

 ومدهی مرد خوشم نکی بار هم از کی ی سال عمرم حت۲۱ی نداشتم، تویمن گناه... ستین
 سال چه...  زل زدمرونیاشکام رو با پشت دستم پاک کردم و از پنجره به ب... بود و حاال

 ی شم دونه های داشتم خالازین.. دمل پر بود! که زهرمارم شدییسال نو! ی مسخره اینو
 روز کی قایدق. کردمی و من با پشت دست پـاکشون مدیباری درشت از چشمام مدیمروار

 رونی زدم و به بیپوزخند! ی مناسبی هیچه هد!  رو اعالم کنهشی نامزدخوادیبعد تولدم م
 .... کردمینگاه م
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 کی ی چند زور حتـنی ای تورفتمیاز پلها باال م...  و فنجون قهوه رو برداشتمدمی کشیآه

داشتم روز ...  بودادشونی و سامره یفقط بانو و ملود... بار هم لبخند نزده بودم تولدمم که
 رو نی اجبار بود که آدرنیا...  خونه برمنی تا از اشونی کردم واسه نامزدی میشمار

 بود ستادهیدر اتاقش رو زدم و وارد شدم طبق معمول کنار پنجره ا!  اجبارهیفراموش کنم 
 : گذاشتم و خواستم برم که گفتزی می کرد فنجون رو روی نگاه مرونیو به ب

 
 !یاجازه ندادم که بر-
 

 : انداختم و گفتری جا موندم و سرم رو زهمون
 
 !امروز تولدته نه؟-
 

 : گفتمیفی ضعیبا صدا. ز درون پر از تعجب شدم بود؟اادشی رو باال گرفتم، چطور سرم
 
 ...بله-
 
 .! رو بردارزی می رویجعبه -
 
 قرمز یبا اخم نگاهم کرد و بالخره جعبه . دمی فهمی نگاهش کردم منظور حرفاش رو منجیگ

 هی بود رو برداشتم روش ی و قرمز و زرد و مشکی نارجنیرنگ رو که درش خط خط رنگها
 : داشت کمرنگی نارجنونیپاپ
 
 ! کنم؟کاری چدی رو بانیا-
 
 ...واسه تولدته-
 

 تا رهی از من بگیشگونی نبود تا نیکس! نیاون هم آدر!  تولد من؟ی گرد شد، براچشمام
 !: که نه، حتمادیشا... کنهی هم داره مسخرم مدی نه؟ شاای ستمی خواب ننمیبب
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 ! خب؟ی چیاون وقت برا! واسه تولدم؟-
 
 .بازش کن. ستیوط نبهت مرب. دمل خواست-
 

 یلی به اون دستبند خزدنی که برق مییبا چشما.  دهنم رو قورت دادم و بازش کردمآب
 نشست کنج لبم و درش رو بستم یلبخند.  طال که با املاس روش کار شده بود زل زدمفیظر

 :و گفتم
 
 . رو ازتون قبول کنمنی اتومنیاما من من. خوشگلهیلیممنون خ-
 

 :دی و غر تر شدشی بامخاش
 
 !کنه؟ی خودش رو رد می هی هدیکدوم امحق-
 
من . تومنیاما من. ممنومن...  ارزش داشتیلی موند تولدم امروزه خادتونی که نیهم-

 .سیخدمتکارم و شما رئ
 

 برم که مچ دستم رو گرفت و به زور نگهم داشت دستبند رو گرفت و به زور خواستم
 :بست به دستم و گفت

 
 حرف نزن و گهی پس دکنمی نره نابود مشی پمیلی که بر طبق میزیچ! ه باشادتی رو نیا-

 .برو
 

 کاراش داره من رو نی بفهمه با اخواستیچرا من...  رنگشی خاکسرتی زدم تو چشمازل
 رهیهمون جور که بهم خ...  کنهی باشه و به من مهربونگهی دیمال کس! زنه؟ی مشیآت

 : گفتممیمونده بود
 
 !خرن؟ی مهیرم هد خدمتکاهیمگه واسه -
 
 ...ستی مربوط نیبه کس... کنمی که دوست داشته باشم میمن هر کار-
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 شهیتو پرورشگاه هم هم...  نههیجز سا! نه!  بود؟دهی خریزی واسه تولدم چی حاال کستا

 ینه خانواده ا!  داشت؟یتولد من چه سود... دادمی کار رو مننی ای و اجازه کردمیجل م
 بندازم و با نیی اما حلقه زدن اشک تو چشمام باعث شد سرم رو پامندویمن... داشتم و نه

 :اخم گفتم
 
 ...رمی مگهیباشه ممنومن من د-
 

  :زدی کرد و آروم و نرم پلک میسرم رو بلند کردم و با اخم به من نگاه م.  ومل نکرداما
 
 . بشنومخوامیم! اما تو نه...  رو گفتممیمن زندگ-
 

  :ذاشتم؟ی دمل می رو کجانیا! ×ستی طمع نی ها سالم گرگ بگنی رو گردکردم، مچشمام
 
 ...ستی نی خاصزی دارم چیکنواختی یزندگ!  مـن گفنت داره؟هیمگه زندگ-
 
 !یینجایحتما هست که اآلن ا-
 

 مانی انی به آدرگهیمن اهل دروغ نبودم به خصوص اآلن که د.  دهنم رو قورت دادمآب
 . : بهش دروغ بگمتومنیآوردم من

 
 ! من گفنت ندارههیبزار برم زندگ-
 
 !کنمی ولت منی تا حرف نزنیدونیخودت خوب م. شنومیدارم م-
 

 :دمی رو گزلبم
 
 ! همه باور کننیمنم ع.  ندارمی خاصیزندگ-
 
 !بگو-
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 : و گفتمدمی کشقی عمینفس

 
 ...بـاشه-
 

. فکر بود ی قدر تونی ای چی چرا و برادومنیمن... اخم کرده بود.  انداختری رو زسرش
..  کهدادی چشمش نشون می هایدی سفی توی خونیسرش رو باال گرفت اون رگه ها

حس ب و . طپش قلبم تند تر و تند تر شد. آب دهنم رو قورت دادم! ؟ی چیداغونه اما برا
صورتش اون آرامش بل رو . نهیدست به س. برگشت سمت پنجره.  داشتمیبی عجیدهلره 

نفس هاش تند و .  انداختمری و سرم رو به زدمیلبم رو گز.  بودیطوفان! نداشت، برعکس
 : لب باز کرد و گفتیلب از رو.  آرومیلیخ... آروم. تند تر شد

 
 ! نه؟یسیتو پل. آرامش-
 
درست ! خی تر از خیدست هام . گوش هام گرفته و چشمام تار! ستادی آن قلبم از طپش اکی

 نداره، نه انی رگ هام جری خون توگهی د کردمیحس م...  بود که مندهیفهم!  بودم؟دهیشن
 یترس ب...  آوردم امامانی انیمن به آدر! نه... زدی ازش حرف می منی که رامتیاز ترس
 برگشت، نهیدست به س.  پلک زدن هم نداشتمی نایحت. دمی رو گزبمل... به منشیاعتماد

رص داره  داد کهاز حیمنبسط شدن فکش نشون م.  شده بودیانگار از سکوت من عصب
 : رسا تر گفتیی بار با صدانیآب دهنم رو قورت دادم و ا. دهیدندون هاش رو به هم فشار م

 
 ! داره آره؟قتیحق-
 
 به شی سر گفنت زندگنیمگه آدر... نه!  گفتم؟یدروغ م!  جز اعرتاف بود؟ی چاره اگهید

 یمن. . تونستم بهش دروغ بگمینه من من! مگه به من دروغ گفت؟! من اعتماد نکرد؟
آروم فقط .  آروم بشمی کمدی تا شادمی کشقی عمینفس. تونستم دروغ اومل رو بزرگ تر کنم

 پلک هم یاگه بگم از اعرتافم جا خورد که حت.  آره تکون بدمیتونستم سرم رو به نشونه 
 که قرار ی از اتفاقیبیدل درد عج.  بوددهی وجودم بغض خروشیتو.  زد دروغ نگفتمیمن

 :دستاش رو مشت کرد.شتم داوفتهیبود ب
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 ...تو-
 

 : دهن باز کردمبالخره
 
 . اومده بودمسیآره،من از طرف پل-
 

 .:زدی پلک هم منیحت.  روم ثابت موندنگاهش
 
 ...ی اهی بقنیتوام ع. زدمیحدس م-
 

 ضعف دی گذاشتم، نبای موندم و پاهام رو ضرب درنهی هم دادم و دست به سی رو توامخام
 :گفتم.ستمی نمونی که از کارم پشدی فهمی مدیبا.  دادمینشون م

 
 !ستمی نسیحدستون غلطه، چون من پل-
 

 : برداشت سمتم و گردمن رو حمکم گرفت و فشار داد و داد زدزی ختی عصباناز
 
 ! رو فرستاد هان؟ی لعنتی توسیپس چرا پل-
 
 : خفه گفتمیی صدابا
 
 .ازم درخواست شد. ستمی نسیمن پل-
 
 ! آشغال اعتماد کردمین به تو می لعنتیتو... تو-
 

 : گفتمآروم
 
 ی اعتماد شما باعث شد بفهمم که آدم بده نیهم.... ی که بهم اعتماد کردی کردیخوب کار-

 ی اصال وقتیدونی م؟یفهمی می تو بدگفنتیاونا م. کننیهمه اشتباه م! یستیداستان تو ن
 ی آقارتسمی منقتیقمن از ح! آره؟ آره! زنه؟ی به سرشون می چه تفکراتادیاسمت م
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 بدم اما لشونی که من از طرف اونا اومدم که آدم بده ها رو حتوگمی متویواقع. رادمهر
 وقت به چیمن ه!  رادمهر ساخنت همش اشتباههنی که اونا از آدری که اون غولدمیفهم

خودت .  شدهانتی به اعتمادم خمی اما تا دلت خبواد تو زندگکنم،ی منانتی خیاعتماد کس
به .  بگمیزی چی تا خبوام به کستم نذاشرونی خونه پامم بنی از ای من حتیدونیمخوب 

 سی ساله که پلنی چندیکنی فکر مه؟یچ! خوامیچون من. تومنی چون منگمی منیزی چیکس
 نی که گفتم فقط با امی من همون دخرتیکنیاشتباه م.. نه!  دروغ گفتم؟زویبودم همه چ

 یمورد!  که به خودم مربوطهیلی کنم اومن فقط به دالی همکارسیتفاوت که خواستم با پل
 مهم گهی برام نداره دی فرقچی اصال بزن بکش منو هی اعتماد کنگهی دیخوایمن... ستین
 سینه از دزد و پل.  نکردمیچی بودم که هستم و تظاهر به هینی همشهیمن هم... ستین

 . و نه دوست دارمادی خوشم میباز
 

 نییسرم رو پا. شمی کردم ذره ذره دارم آب می کرد حس می داشت ذومب مرشی خنگاه
 :انداختم و گفت

 
 ! باال منو نگاه کنریسرت رو بگ-
 

 ... : رو باال گرفتم و زل زدم بهشسرم
 
 !چرا؟-
 
 ! چرا؟یچ-
 
 !؟ی که من رو نابود کنشدی مبتی نصیچ! ؟یچرا قبول کرد-
 
 ... بودیران سپهرمنش و کامینابود...  شما نبودیحبث ما نابود-
 
 شون؟یشناسیپس م-
 
 ...آره-
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 . نبودم که قرار بود نابود شهیی اون کسانینگو من ب-
 

 : تکون داده و گفتمدیی تأی رو به نشونه سرم
 
اما اون هم اشتباه  ... دمی هم فهملشیدل. ادی ازت بدش میلی خی علونیرامت.. چرا اتفاقا-
 !کنهیم
 

 یلیخ..  بودیعصب.  زده بودنرونی و دستاش بیشونی رو گرفت تو دستاش، رگ پصورمت
 :داد زد!یعصب

 
 !یدونی بدم و تو منیلی من خدیاز کجا معلوم شا!  اشتباه کرده ها؟یدونیاز کجا م-
 

 : بلند تر داد زدممن
 
 ! روشا زنده نبودیاگه بد بود-
 

 :دیغر! هی عصبیلی خدمیفهمی و مزدنی هاش تند تند مقهی شقی هارگه
 
 !یای منرونیاز اتاقت ب! تاقتگمشو تو ا-
 

کنار پنجره رفتم و اشکام .  رفتم و وارد اتاق خودم شدمرونی تکون دادم و از اتاقش بیسـر
 گهی کرد دیدروغ گفنت فقط کار رو بدتر م.  رو گفتمتیواقع.  شدنریاز چشمام سراز
ودم رو  خینجوری اگه دوسش نداشتم ادیشا!  کشتی اگه من رو هم میبرام مهم نبود حت

 شونه هام هی صورمت گذاشتم و از شدت گری رو روامدست. دادمی نشون منفیضع
 دوستش دارم که ی بفهمومن بهش که اونقدرشدیکاش م...  نداشتمیچاره ا. دنیلرزیم

 ....زهیکاش بدونه چقدر برام عز.  از اعتمادش سوء استفاده کنمتومنیمن
 
 انی پانجایا!  متوم شدزی همه چگهید... کردم ختتم اشکام رو پاک ی و نشستم رودمی کشیآه

 یاز تو. گمی منیزی چی بدونه که به کسدیاما با... رمی مشهی همیفردا برا... نیخطه آدر
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 ازش کندم خودکارم رو برداشتم و مشغول نوشنت نامه یکشوم دفرتم رو برداشتم و برگ
 ...شدم

 
 یپاک کردم دفرتم رو برداشتم نامه ا داغ بر گومن رو با دستم ی رو مشت کردم و اشکادستام

 ی غلغله یصدا.  ختتش و دستبندمم کنارشیکه نوشته بودم رو دوباره خوندم و گذاشتم رو
.  کردی مدای نفر تعهد پکی به یی جوراهیامشب داشت رسما ... دیرسیمهمونا تا باال م

راوات قرمز  همرنگ موهاش و کی زده کت و شلوار مشکیپی که چه تنمشیتونسته بودم بب
 ی اتاقم زندونی توروزیاز د...  به لرز افتاده بوددنشیدمل با د. بودی مشکراهنشیرنگ و پ

 برم به درد خواستمیم.. ی و مارنی رامتشی برگردم پخواستمی منگهی دیحت.شده بودم
 رو داشتم و ی سرگرداننی درد اشهیقبال هم.. حاال درد من دو برابر بد...  امارمیخودم مب

طناب انداختم و از پنجره فرار کردم ، . رو هم محل کنمی لعنتی وابستگنی درد ادی باحاال
 ی اشک منهی من رو نبی به زور و زمحت رفتم تا کسیاز در پشت.دیدی من رو مدیچون نبا

.  خونه برمنی متام افراد اهیندگ تنها راه من بود که از زنیا.. آره. دمیدوئی و مختمیر
برم که اشتباه وارد ...  موقع شب برمنی اون هم ای با دست خالاستمخوی نداشتم و میچیه
 خونه در ذهنم موندگار نی خاطرات اشهیاما هم. ومدمی مدی شدم، برم چون نبای بازنیا
 خواستم یمفقط !  ور اون ورنی گذشتم، چپ راست ای مابونای خنی و از بدمیدوئ. شهیم

 کردم یحس م.  شد از اوجنا فاصله گرفتمی شدن تا می هوا پخش میاشکام تو...دور شم
 یاونقدر.  برمخوامی دونستم کجا میمن. جون نداشتم.  رمق از پاهام فرار کردهگهید

اآلن وقت . رفتمی تازه کردم و آروم آروم می و نفسستادمی که نفسم گرفته بود ادمیدوئ
 انتظارش یندل صی اتوبوس و نشستم روستگاهی اهیرفتم کنار ! مثال بهاره!بارون بود؟

 یاشکام از رو. دور شده بودمالی از ویلی خدمی کشقی عمیخودم رو بغل کرده بودم نفس
 دور تر بگذرومن یی جاهی بود که امشب رو نی دونستم اما چاره ایمن.... گومن سر خوردن

 هی ی پارک و روهی یبلند شدم و تند تند رفتم تو!  دنبامل بگرده؟نی داره آدریلیاما چه دل
 : زدم و رو به آسمون گفتمیپوزخند...  نشستممکتین

 
... ی نکردی ابدنیری رو شمی بار زندگکی...  ازت تشکر کردم امای بابت همه چشهیهم-
 ... خستممی برری دستمو بگایب...  خسته شدم حداقل من رو با خودت بربگهید
 

 ی غرور لعنتنیم و ااگه از قهر خدا ترس نداشت. رو بغل کردم و لبم رو گاز گرفتمزانوهام
 سرم ی توبی عجی دستام گرفتم دردیسرم رو تو. کردمی ذاشت خودم رو خالص میم
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 شومن ی رویدست.  کردی پارک استفاده کردم و هق هق آرومم فضا رو پر مهیاز خلوت. دیچیپ
 : گفترشی پی دمل آروم تر شد و با صدارمردی پدنیبا د.. ستادمی اعینشست که از ترس سر

 
 !؟یکنی مکـاری چنجای موقع شب تنها انیده دخرتم؟ ا شیچ-
 

 .: هام رو پاک کردماشک
 
 .دمل گرفته...  پدرستی نیزیچ-
 
 ... برگرد خونتایب!  خطر ناکه؟یگی موقع شب مننیا-
 

 : نگاهش کردم و گفتمفقط
 
 !؟یکدوم خونه حاج-
 
 !؟ییتنها-
 

 :نشست کنارم و گفت...  نزدمی کردم و حرفسکوت
 
 ینجوری امشب رو اهیحداقل ...  رو ندارمی من، من تنهام دخرتم کسی خونه می برایب-

 ..می برای بیخوری بعد سرما مشهی مدی شدینگذرون بارون بهار
 
 .شمیمزامحتون من... ینه حاج-
 
 .سامله۷۰ دخرت من ؟یرتسینکنه از من م!  دخرتم؟هیمزامحت چ-
 
 ...هی چه حرفنینه ا-
 
 !می برایپاشو پاشو ب-
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 ... کردهی خبش بهم هدتی رضای نگاهش کردم که لبخنددی تردبا
 

*** 
 

 نیآدر
 

 داغون تر از ی و درونیشگی همی کردن بانو، با اخم هادایبعد پ.  به اطراف کردمینگاه
 : گفتمشهیهم

 
 .نیی پاادیبانو برو بگو آرامش ب-
 

رمم رو به درد  به شومن زد اون همه غلغله سیآرسام دست.  تکون داد و رفتی سربانو
 :اوردیم
 
 ه؟ی جدمتیتصم! داداش-
 

 رو به اون هم بدم نانی اطمنی تونستم ایکاش م...  چهرش غم بود، وحشتناک غم بودیتو
 ...:شهیکه صدف زن من من

 
 . صدف رو تا تابستون خفه نگه دارمی جورهی دیبا... جمبورم آرسام-
 

 چی کمرنگ که هیبلند صورت یراهنی تاسف تکون داد و صدف با پی به نشونه یسر
 : هم نداشت جلوم ظاهر شد و حمکم دستش رو دور بازوم حلقه کرد و گفتیدگیپوش

 
 ! کنار هممیای کنار نامم تا آخر تابستون خودمون مادینفسم امشب نامت م-
 

 : نگاهش کردم و گفتفقط
 
 ...نی آدرکننی موومنیچشمات د-
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 یفکر و حواسم قاط.  آرامش بودشی افکارم پ متامروزیاز د..  کمرنگ زدمی لبخندیزورک
 رو باور ی چدومنیمن... اوردنشیدروغ رو دروغ ن... تشی بگم قاطعی چدومنیمن. شده بود

 : از رو رفته نگاهم کرد و گفتمیبانو با رنگ. کنم
 
  بهش؟ی شد بانو؟ گفتیچ-
 
 . آقا؟ کارتون دارمدیای مقهی دقهی-
 

 :در گوش صدف گفتم! طوفان تو راهههی یعنیو  نگـاه باننیا!  ششمم فعال شدحس
 
 . گردمیبر م-
 

 : خلوت گفتی رو دستش دادم و همراه بانو رفتم و گوشه االسمی تکون داد و گیسر
 
 !ستیآرامش تو اتاقش ن.. آرامش... نیآدر-
 

 : و گفتمدمی گرد شدن،دندونام رو سابچشمام
 
 !؟ی همه جا رو خوب گشت؟ی بانو؟ مطمئنیمطمئن-
 
 ! شده؟یخاک بر سرم چ... ستیمگه سوزنه؟ آره ن-
 

 سمت پله ها رفتم و در اتاقش رو باز دمی هم شد کنرتل خودم دستم نبود دوئی توامخام
 تو اتاق خودم دیاما هنوزم شک داشتم شا! ستی گفت که نیبانو راست م.. کردم،نبود

 موهام فرو کرده و یتودستام رو !  سمت اتاق خودم و در رو باز کردم نبوددمیدوئ. باشه
 :داد زدم

 
 !یلعنــــــت-
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 بهم ی و کاغذدیدرخشی که میدستبند..  ختت افتادی در رو ببندم که چشمم به روخواستم
 : ختت و بازش کردمی نشستم روی کاغذدنی سمت ختتم و با ددمیدوئ.  کردی میدهن کج

 
جمبور ...  امادی تری عصبشهی از همدیخونی نامه رو منی ادی که داری االندومنیم... سالم-

 نی الیدل.. ی کنم ولی خونه رو فراموش مننی ای که هرگز آدمانی خونه برم با انیبودم از ا
 یزی چی که از شما به کسدمی به متام وجودم قول مدمیقول م.. دمی که بگم قول منِینامه ا

 ی آقاکنمیوء استفاده منهرگز از اعتمادتون س.  قول رو قبال هم بهتون داده بودمنی و اگمیمن
... دیدی خوش حامل که فهمی ولدی بردی ماجرا پتی چطور شد که به واقعدومنیرادمهر، من

 رو که به اجبار رو دوشم بود ادامه ی بار اون دروغ لععنتگهی تونستم دیچون واقعا من
 ی احدچی که دست هشمی جا گم و گور مهی رمی گردم می هم برمنسی پلشی پگهی دیحت.بدم

 قشی که الی تولدی هیممنون بابت اون هد...  دوستش دارمیلی که خدیبه بانو بگ. بهم نرسه
موفق ..  حالنی کردم اما با اتتونی اذیلی که خیی طور متاسفم بابت روزهانیو هم. نبودم

 ...آرامش. دیباش
 

 : ،بلند شدم و داد زدمواری رو مچاله کردم و پرتش کردم تو دکاغذ
 
 ! کشمتیق م امحیدخرته -
 

 شده راه ججی گنی داغ شده بودم کراوامت رو شل کردم، عتی اتاق باز شد و از شدت عصاندر
آرسام با »  کنمی مداتیپ« گفتمی لب مدام مری کردم و زی میاتاق ر رفت و برگشت ط

 : شد و گفترهی متعجب به من خیصورت
 
  حالت خوبه؟نی شده آدریچ-
 
! ره؟ی امحق فکر کرده راحت از دستم در میدخرته !  کشمشی آرسام به خدا مکشمشیم-
 ! کنمی مداشی اگه تو قربستون خبوابه پی سنگ باشه حتری اگه زیحت!  کنمی مداشیپ

 
 !ت؟ی از عصبانی سرخ شدنقدری شـــده؟ آروم باش چرا ایچ-
 

 : رو با کراوات پرت کردم رو ختت و گفتمکتم
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 .سـتی حامل خوش ن رو بهم بزن آرسام اصالیبرو متوم مهمون-
 

 : رنگ تعجب گرفتنگاهش
 
 ... اومدنتی همه مهمون به خاطر نامزدنیا! ن؟یحالت خوبه آدر-
 

 : تر از دستم خارج شد و گفتمشی بکنرتمل
 
!  کشمی دخرته مننیمـــن دست از ا. اری از اون آدمامت بی سرهیبرو !  که گفتمـــــــنیهم-
 ! کنمی مـــــداشیپ!  کنمی مداشیپ

 
 !شهیآروم باش پسر هنجرت پاره م-
 
 !زنــده! خوامیبه جهنم من اون دخرت رو زنده م! به جهــــنم-
 
 ؟ی چیآرامش فرار کرده؟ برا-
 

 : دستام گرفتمی رو توسرم
 
 ... بودسیاز طرف پل! ی بود لعنتسیاز طرف پل-
 

 سخت  آرسام همی برادمی فهمی که خودم وقتی موضوعنی هضم ای گرد شد، حتچشماش
 ... :کاش...  کردمی که از اول بهش داشتم اعتماد میکاش به اون شک. بود

 
  بود؟ی خمفسیپل! یگیدروغ م-
 
 !فهممی من مننی کنداشی پدی شدم آرسام فقط باجی گدومنیمن... دومنیمن... نه-
 
 ! رفتمیبدخبت شد!  رو دست زده باشهشهیباورم من!  الکرداریاَ-
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 کنه اما من یقول داد از اعتمادم سوء استفاده من..  نگهیزی چیقول داد به کس.. نه-

 !دی خونه باشه بانی تو ادی اون باخوامیخودش رو م
 

 : دستام گرفتم و گفتی ختتم و سرم رو باز هم توی رونشستم
 
 !؟یکنیتوام به قولش اکتفا م-
 
 از نوی ا ...گهیاون چشماش دروغ من.. اون... یفهمیبه خدا من..  آرسامیفهمیتو من-

 رو دروغش دروغ دمی ازش پرسی بد بود وقتیاگه اون لعنت... خوندمیچشماشم راحت م
 ازش ی وقتی تالش کردم تا مطمئن شدم، ولیخودم کل! سهی اما قاطع گفت که پلاوردیم

 رو نی ترس و پروا ای فکر کرده بود که بی با خودش چدومنیمن... انکار نکرد.. دمیپرس
 ...گفت

 
 : و دستش رو گذاشت پشتم کنارمنشست

 
 . فرق داره هیاون دخرت با بق. دمیبهت حق م-
 
 .زمی تو سرم بری چه خاکنمی ببای رو بهم بزن بیبرو آرسام برو مهمون-
 
 ؟یمگه بهش اعتماد ندار-
 

 : رو بلند کردم و زل زد تو چشمامسرم
 
 !؟یکه چ-
 
 !؟یبگرد دنبالش یخوای می چیبرا! ؟ی چی برایاگه بهش اعتماد دار-
 

 : رو ازش گرفتم روم
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 و حیمن آرامش رو صح!  نداره؟یفهمی رو نداره میکس! دی خونه مبونه بانی تو ادیاون با-
 .. کهارمی سرش مییبال...  به خدا برگردهیول!  برگردهدیبا.خوامیسالمت م

 
 !آروم باش! یختیری بهم منی جورنی وقت اچیتو که ه. نیآروم باش آدر-
 
 !و آرسامفقط بر. برو-
 

 یمن هم بلند شدم و رفتم سمت پنجره دستام رو تو.  تکون داد و بلند شد و رفتیسر
 : زل زده بودم گفتمرونی شلوارم فرو کردم و همون جور که به ببیج
 
 خمی مری تو کره ی سنگم باشریز... کنمی مداتیبه خدا پ... کنمی مداتی پنایبه روحه آدر-

 ... نداشتمتی من که کاری لعنتیر کرد فرایاز چ. کنمی مداتی پیباش
 

 موهام و ی دستام رو فرو کردم تودمی رو باال کشنامی رو باز کردم و آستراهنمی پی هادکمه
 کرد کجا ی ازش داشت کالفم میحس دور..  بودی وجودم حس بدیچشمام رو بستم تو

ه در باز سرم رو چسبوندم به پنجره ک!  امشب؟ی مبونیخوایکجا م! ؟ی آخه لعنتیرفت
 :خورد صدف به گوشم ی عصبیشد و صدا

 
 بابا یدونی م؟ی رو بهم زدی توام که نامزدیمگه من مسخره ! هـــا؟! ن؟یتو چت شده آدر-

 !ه؟یچقدر عصب
 

 : هم باز کنم گفتمی پلک هام رو از روی که حتنی ابدون
 
 . خرد هستی کافیاعصامب به اندازه ... خفه شو صدف-
 

 اومد ی چشمامداشت جلو تر می برهنم و زل زد توی هانهی سیرو نشست فشی ظریدستا
 : پسش زده و گفتمیکه عصب

 
 که فکرشم می عصبیاالن به قدر! ی کردمی عصبی کافی بار به اندازه کیهمون ! صـــدف-
 !یکنیمن
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 توسون یلی کر خی که فکر میی باز هم خر کردنا،ی الکی هم عشوه، باز هم ناز هاباز

 :استاده
 
 !هوم؟!  عشق من رو کالفه کرده؟نقدری ایچ-
 
 !؟ی عشق استفاده نکنی از کلمه نقدری اشهیم-
 
 ! ها؟ی چیعنی حرف نیا! حالت خوبه؟! ـــنیآدر-
 
 !رونی اعصامب خرده گم شو برو بیعنی-
 
دستبندش رو برداشتم .  دستم و چشمام رو بستمی رفت و سرم رو گذاشتم روتی عصبانبا

 :بانو وارد شد و گفت. دم و نشستم رو ختتو تو دستم فشارش دا
 
 !؟ی پسرم خوبنیآدر-
 

 :گفتم. دمی به صورمت کشیدست
 
 ! رفتیرفت بانو اون لعنت! ام؟یخوب به نظر م-
 
 : گرفته گفتیی صدابا
 
 ...نجای اون که ا؟ی چیآخه برا-
 
 ... سوالنی جواب بدم به اخوامینپرس من... نپرس بانو-
 

 : و گفتمدی کشی آهبانو
 
 ...بانو-
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 جامن؟-
 
 ... دوستت دارهیلینوشت بهت بگم خ-
 

 رو دمیدراز کش... فقط رفتی حرفچی بانو مشخص بود بانو بدون هی چشمای اشک توبرق
آرسام .  کنمداشی تا پگرفتیدمل آروم من.  صورمت گرفتمیختت و دستام رو به صورت قائم رو

 :برگشت و گفت
 
  داداش؟گهیامر د... خب-
 
 !عیسر... ادی بگو بثمیه مبرو ب-
 
 .چشم-
 

 رو پرت زمی می روی دستام رو مشت کردم و متام عطرازدمی شدم و تو اتاقم قدم مبلند
سرم رو گذاشتم رو . و گُر گرفته بودمزدمی نفس نفس متیاز عصبان! کردم و شکوندم

 : به چشمم افتادثمی می تق تق در برگشتم و چشمای و با صداوارید
 
 ! ردش کنن؟نیوتی کرده بدم از گتی من رو اذسی رِئیک! ی وایا-
 

 :دمیغر
 
 ! کار مهم دارم باهاتهی! بسه-
 
 !ـسیسر تا پا گوشم رِئ-
 
 پنهون واری اگه ال درز دی حتیکنی مداشیسه سوت پ. دمی دخرت رو بهت مهی ینشون-

 !خوامشیم! شده باشه
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 !زنده مردش فرق نداره؟-
 

 : دندونام گفتمی و از الدمیو چسب رقشی نگاهش کردم و حمکم یعصب
 
 تار مو از اون دخرت کم شه کی...  تار موکیفقط ! گمی می خوب گوشات رو باز کن چنیبب-

 ! فهم شـــد؟ـــری کنن شهی آسمون به حالت گری که مرغاارمی بر سرت مییبال
 

 : هاش گرد شده و با لکنت گفتچشم
 
 .شهیهمون م ی شما امر کنی هر چسیبلـه رئ..بـله...بـ-
 
 ! زودیلیخ. خوامشیزود م-
 
 !د؟؟ی ازش داریزی چی عکسفرستمی رو مرویمتوم ن! چشم-
 
 !گمی مشخصاتش رو بهت میول...  عکس نه-
 

 : زدی رو گفتم لبخنداتشی خصوصنکهی ابعد
 
 ! باشهگری جیلی خدی کنم بای مداشی سخته اما پیلی خنکهیبا ا-
 

 : دادم گفتم نگاهش کردم و گلوش رو فشارغضبناک
 
 !ی مردهاتو مالقات کنفرستمی دستت بهش خبوره م،یحرف دهنت رو بفهم عوض-
 
 . برم دیبزار! چشم چشم غلط کردم-
 

 به ینگاه.  دستام گرفتمی و سرم رو توواری دادم به دهیتک.  رو برداشتم و رفتدستم
 ...دـای سرش بییاگه بال.  شب بودازدهی کی چرمم انداختم ساعت نزدیساعت مچ
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در اتاقش رو .  اتاقش خاموش بودنی و در اتاقش رو باز کردم و برقادمی کشقی عمینفس
 گشت ی باز هم بر مدیبا. به سر تا سر اتاق نگـاه انداختم. بستم و برق ها رو روشن کردم

 رهی اتاق به خودم خنهیتو آ... برگردهدی باستی باشه باز هم مهم نسی اگه پلیحت... نجایا
 نی انکهیاز ا.  بودمدهی تا آخر باال کشنممی باز بودن و آستمی مشکراهنی پی هاشدم دکمه

 و ناراحت از فرار یکالفه و عصب.. اما.  امشبمون بهم خورده بود ناراحت نبودمینامزد
همه جا پر شده بود از عطـر .. چشمام رو بستم و عطر اتاقش رو استشمام کردم... آرامش

. دمی کشقینشستم رو ختتش و مدام نفس عم. دادی مامشبهم آر اسمش نیعطر تنش ع... تنش
آره واسم ... کنهی مکاری اآلن کجاست و چنکهی و دلواپس ایمن عصب... صبح و من ۳ساعت 

 هم نبود که آرامش ییشد و چـاره ا...  اماشدی طور منی ادیمهم بود آرامش واسم مهم بود نبا
 که کنمیحس م.. کنمی دوره حس مازمن که اآل!  رفتاراش کنهریتونسته بود من رو درگ

چشمام .  بوددهی دستام گرفتم سردرد امومن رو بریسرم رو تو.کنهی ترم می روانشیدور
نفسم رو حمکم فوت کردم و قاب عکس . شدی تو چشمام حس میبیرو بستم و سوزش عج

دا کرده یراه پ آرامش به دمل هی...  رو ختت آرامشدمی رو تو دستام گرفتم و دراز کشنایآدر
 ...:کشهی پر ممی نشه آرامش زندگدای که آرامش پیاما تا زمان. بود

 
 ذره هیهمون ... نای آدری از همه چدمیبر.  خستتیلیداداشت خ... یخسته شدم آدر-

 ... رفتیرفت لعنت... آرامش وجودمم رفت
 

 : خودم گذاشتم و گفتمی رو رونای آدرعکس
 
 ! متوم شن؟ای بدخبتنی اخوانیچرا من! خواد؟ی می چ از جومنی لعنتیای دننی اگهید-
 

نگاهم رو رو جزء جزء اتاقش گذروندم و از اتاقش .  رو فوت کردم و بلند شدمنفسم
 کرد که چشمام رو ببندم و یسر دردم حکم م.  اومدم و به طرف اتاق خودم رفتمرونیب

 ... تو وجودم بودی تونستم درد بدیخبوامب اما من
 

*** 
 

 . مترکز نداشتمی کارچی جور به هچیه.  زل زده بودمرونی شرکت به بیجره  پناز
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 ...کنمی حتمل مویهمه چ. کنمی و هول منمیبی رو متو
 

 ...ی منالیتو که فقط تو خ. ی آخه مال مناملی ختو
 

 ...زمیری رو بهم مای تو دندنی دواسه
 
 ...ـــــزمی عزشمی پای منونده بی راهگهید
 

 : گفتمقی عمی نفسدنیدر دفرتم زده شد و بعد کش...ود هم بی توامخام
 
 ... توایب-
 

آرسام به طرفم اومد و .  لبخند به لبشهی اتاق باز شد و برگشتم، آرسام بود مثل همدر
 : دستش کرد و گفتی توهیاشاره به ساعت مچ

 
 .شهی مرتی ناهار دمی دوازدت برکی ساعت نزدنیآدر-
 

 :گفتم حوصله ی و بدمی کشقی عمینفس
 
 . آرسام خودت بروستیگرسنم ن-
 

 : هاش گرد شدچشم
 
 !شه؟یاما مگه م-
 

 : و گفتواری دادم به دهی تکنهیدست به س.  نزدمی کردم و حرفسکوت
 
 !ن؟یمعلوم هست تو چت شده آدر-
 

 : موهام فرو کردم و کالفه گفتمی رو تودستم



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

�٧٩

 
 !کالفه! ؟یفهمیم! کالفم-
 

 : رو از هم باز کرددستاش
 
 ی خواهرم بود خب منم نگرانشم ولنید المصب اون ع!  آخه برادر من؟یالفه از چک-

 ....دمیشا!  ندارهی کالفگگهی که دنیا! میگردی دنبالش ممیدار
 

 : کردم و با اخم بهش زل زدمزی رو رچشمام
 
 !؟ی چدمیشا-
 
 : گفتی باز و مسخره بازشی نبا
 
 ! دل داداش منو برده؟یکی دمیشا-
 

 !:دل من؟ من دل داشتم؟.... م، حمال بود زدیپوزخند
 
 .دمی منتی اهمی من به عشق و عاشقیدونی ندونه تو میهر ک-
 

 : کرد و با حرص گفتیپوف
 
 !باور کن... نی آدرنی همتیمشکل زندگ-
 
 . خامته بده آرسامنجای حبث رو همنیا-
 
 ؟یدوسش دار-
 
 ...ندارم-
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 !یدار-
 
 !نـــدارم-
 

 باال رفته یی مرموز و ابروهای لب لبخندستادی ایلت ضرب در و اها حانهی به سدست
 :گفت

 
 ! که؟ی نداریمشکل. شی خواستگارامی بخوامی شد مداشیباشه پس پ-
 
 : نگاهش کردمزیت

 
 ...تو-
 

 : گفتی کجکی رو با حرص ادامه نداده و دندونام رو بهم فشار دادم و با لبخندحرفم
 
... به هر حال گفته باشم من عاشق آرامش شدم! یقرمز شد!  حاال؟یخوریچرا حرص م-
 ! باهاش ازدواج کنمخوامیم
 
 : بار کنرتمل از دستم در رفتنیا

 
 !ی کنیتو غلط م-
 

 : و گفتدیخنند
 
 خودت رو گول ی دارنیآدر. یشدی منیرتی غینجوری ایتو که سر هرکس! ؟یدید-
 !؟یزنیم
 

 : هوا تکون دادمی چپم رو تودست
 
 !ام؟ داره آرسیچه ربط-
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 : بره گفتخواستی باال انداخت و همون جور که می اشونه

 
 !می بشه زن زندگخوامی خودم می خونه شیاری می کردداشیاز من گفنت بود پ-
 

 وارش زل زد به طنتی شی شونش و چرخوندمش و با چشمای رو حمکم گذاشتم رودستم
 :من و گفت

 
 ش؟یفرما-
 
 رو دارم یکی فقط تو ای تو دنیدونی خوب م خودت رو داشته باش خودتیهوا... آرسام-

 !ی رو خراب کنی دوستنی نکن ایپس سع
 
 !ی که تو عاشقشی دست بزارم رو دخرتامیبرادر مـن داداش من، من غلط بکنم ب... نیآدر-
 
 : حرص گفتمبا
 
 ..نیبه خاطر هم... ناسی آدرهیفقط شب!  بفهمنوی آرسام استمیعاشق ن-
 
 نای؟آدری در به در دنبالشینجوری اناسی آدرهیچون شب! رهخویدروغ نگو که بهت من-
 ! زبون دراز بود؟ینجوریا

 
 !؟یدونی خواهر من رو ماتیتو مگه همه خلق-
 
 ی شل می رو کممی کراوات مشکگمی و با دست دبی دست به جکی و نشست دی کشیآه

 :گفت. کردم
 
 . دوست دارهاحتمال بده اون دخرت هم تو رو.  مثبت فکر کنایب... نیآدر-
 
 ؟یکه چ-
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 : گفترتی حبا
 
 !ست؟ی واست مهم نی بگیخوایم! ـــــــــنیآدر-
 
 ...نکنه! بر فرضم باشه-
 

 : کردم و برگشتمزی رو رچشمام
 
 ... کهنهینکنه منظورت ا-
 
 : باز شدششین

 
 !نهی منظورم همقایدق!  باهوش بودنامت به موالنیعاشق هم-
 

 :دمی دست تو موهام کشکالفه
 
با ..  هستی ترشی آرسام چون احتماالت بادهی زیلی خی فکر کنینجوری انکهی اسکیر-

 . روی چچی مغروره که بروز نده هی که من از آرامش دارم به حدمیشناخت
 

 : زد گفتی که خنده در اون موج میی سر داد و با خنده و صدای اخنده
 
 ی شما دوتا چیور زندگاون مغرور توام مغر. در و ختته باهم جوره جورن! به به-
 ! و بستدونهی بشه خدا مـخوادیم
 

 ... : کردمسکوت
 
 ؟ی که دوستش داریپس قبول دار-
 
 ... تر از اون مبهمهشیو ب...  برام مهمهن،یهم. فقط برام مهمه... فقط. البته که نه-
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 : کنج لبش نشست و گفتیلبخند

 
 ! بهش دارمی حس خوبدومنیمن...  منم مهمهیواسه -
 

 : و گفتدی هم دادم که خندی رو توامامخ
 
 نی بود که عنیمنظورم ا.  فداتستی نی کنی که فکر می نشو منظورم اونیرتیحاال غ-

 ..ادهیاسمش منو ...  که اسمشیدونیم. مونهیخواهرم م
 
 .دمی فهمیزی چهیراجب خواهرت ...  آرسام راجبیراست... دومنیآره م-
 
 کی با هی ثانکی یتو. م اومد چشماش گرد شده بود درنگ از جاش بلند شد و به سمتیب

 خوش تر از ی تونستم خربیکاش م! فقط در آن واحد.  بوددهی من رنگ از روش پریمجله 
 : با لکنت گفتب،ی انداخته و دست به جریآروم سرم رو به ز.  خرب بهش بدمنیا

 
 !خب؟... خـ-
 

 : رو با زبون تر کردم و گفتملبم
 
 .فقط آروم باش-
 
 !نیبگو آدر-
 
 . آشغال گره خوردهی کامراننی من و تو از اول به ایزندگ-
 

 :دی هاش لرزلب
 
 ..مگه...مگـه-
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 ی راجب کامرانزای چیلی بودم خرازی که تو شیاون چند وقت.  بدمحیبزار برات توض-
 عموم چه دومنیآرسام من...ستی خواهر تو نی هی ربط به قضی بادیعموم ز... و. دمیفهم

 شدن دهی دزددمی شنی که از کامرانیزیاما از چ... دومنی با خاله داشته منیخصومت
 !تاده اتفاق افیخواهرت توسط کامران

 
 : رو گرفت تو دستاشسرش

 
 ۵ کرده بود اون که همش ی خواهر من اون طفل معصوم چه گناهی چی برا؟ی چیآخه برا-

  من داشت؟یه  کار به کار من و خانوادی چگهی تو دیعمو! روزش بود چرا؟
 

 : شونش گذاشتم و گفتمی رو رودستم
 
...  و فروش آدم هم هست اما بچها رودی کارش خرنای عالوه بر ای اما کامراندومنیمن-

 ...خب
 
 ! بدومنخوامی همشو منیبگو آدر-
 

 : گفتمیو پر از ناراحت..  و متاسفانه وارآروم
 
 ...فکر نکنم خواهرت زنده مونده باشه آرسام-
 

 ...: من سخت بود چه برسه به آرسامیو چشماش حلقه زد، سخت بود، برا تاشک
 
 ..نه!  کردنش زرشک آب؟دای پی همه سگ دوئام برانی ای مثره یعنی-
 

 نیی و سرم رو پادمی کشقی عمینفس...  بود که بر سر جفتمون اومدییبال.. کردمی مدرکش
 :انداختم و گفتم

 
 . بکنمگهی دیزای چدنی فهمی تالشم رو برا بازمدمیاما بهت قول م... متاسفانه-
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 !خورهی اما حامل ازش بهم منی آدرخوامیمعذرت م... تویاما عمو... اما... ممنون-
 

 : آشکار گفتمی و خشونتتی بازوش رو گرفتم، با عصبانحمکم
 
 من دست داره،واسه ی اون تو مرگ خانواده اد؟ی من ازش خوشم م؟ی که چیفکر کرد-

 ! صدف رو هم باهاش نابود کنمامخوی که منهیهم
 

 ی برادمینفهم.  زدی پلک هم منیحت.  و آرومری فکر بود، سر به زیتو... دی کشقی عمینفس
  :ارمی طور خواستم از اون جو درش بنی ایچ
 
  نشد؟ثمی از میآرسام؟ خرب-
 

 : زل زد بهم و گفتی رو آروم باال گرفت و کمسرش
 
 ! کارش رو شروع کرده خبشبی دنی همبرادر؟ حالت خوبه؟ بنده خدا از-
 
 ی بار هم خشونت بار از النیا.  که انگار نصف وجودم رو گم کردمدی فهمی مند،ی فهمیمن

 :دنیدندونام غر
 
 کنن؟ پس من داشی پتوننی از شهر خارج بشه پس چرا منتونهی تا به حال که منشبی از د-

 !دم؟ی مفـــــت خور پول منی به ایالکــ
 

 درشت ی چشماهیحالت چشماش رنگ چشماش شب..  سبزش گرد شدیچشما دادم از
 ی با خنده و شوخشهیهم...  خودم امانی عشی از زندگی تودار و ناراضشهیهم. آرامش بود

 .:زدیهمه رو گول م
 
 ! کنهدای زودتر عشقتو پگمیچشم م! ؟یزنیخب دادا حاال چرا م-
 

 : کردمی غرچه ادندون
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 !آرسام-
 
 ! کنهدایم رو پخب زودتر عشق-
 

 : و گفتدی چپ نگاهش کردم و خندچپ
 
 ...گردمیبر م! من برم ناهار خب؟! کیساعت شد -
 
 ! رو بچرخون اصال حال و حوصله ندارمنجای برگردم خونه تو خودت اخوامیم-
 
 ! که عشقولت ساملهگمی شد بهت میبرو داداشم مراقب خودت باش خرب... باشه-
 

 : و با حرص داد زدمیعصب
 
 !آرسام-
 

 به چپ و راست تکون دادم و کتم رو برداشتم تا به خونه یسر!  فرار کردی و زوددیخند
 .برگردم

 
مشغول باز کردن .  ختت گذاشتمی رو پرت کردم کنار ختت و کتم رو هم روسامسونتم

 یلی رو هم باز کردم،خسته بودم خراهنمی پیهمراه با کراوات دکمه ها.کراوامت بودم
چشمام رو بستم متام فکرم رفته بود .  به در خوردی و تقه ادمی پوشی شرتیت... خسته

 .. : تو اتاقمومدی بعد اومدمن مشهیسمت آرامش هم
 
 ... توایب-
 

 : بانو از امخام کاسته شددنی اتاق باز شد و با ددر
 
 . اصال متوجهت نشدمی سر و صدا اومدیسالم پسرم چقدر ب-
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 : خسته پاسخ دادمیلت و با حادمی به صورمت کشیدست
 
 ... نداره بانورادیا.. سالم-
 
  پسرم؟یناهار خورد-
 
 .ستینه بانو گرسنم ن-
 
 ... ازیخرب-
 

 :دمی دمل آه کشیتو
 
 .. نشدیخرب. نه-
 

 ی خونه رو تونیاون هم آرامش ا!  آرامش ناراحت بود؟ی شد، بانو هم مثل من از دورپکر
 :د؟ی دیآرامش م

 
 من برم؟.. باشه-
 
 ...یاری بانو؟ تو صاحب اختیریگی من اجازه ماز-
 

 تر شد سرش رو باال گرفت تا باهام چشم تو چشم کی لبخش رو گاز گرفت و بهم نزدبانو
اما بألخره قفل زبونش .  بگه اما دو دلهیزی چکی خوادی بود که مدایبشه، از صورتش پ

 :شکسته شد
 
 . باهات حرف بزمنخوامی میزی چهی راجب نیآدر-
 

 : شد، اما با مالحظه گفتمی صورمت جدیکم
 
 .شنومیبگو بانو م-
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...  اماستی مهم نی اگه دوسش دارنی بب؟ی با صدف ازدواج کنیخوای می جدیجد... تو-

 خونه نی از ایکی من ی کارو بکننی به خاطر انتقامت ای متاماً خبوایاگه دوستش ندار
 .!رمیم
 

 ستی گفتم بانو مثل مادرم نی مدی بایزبون با چه ی شونش گذاشتم، چه جوری رو رودستم
 ....: جور نگرامن باشهنیکاش مادر خودم هم بود که ا!و خوده مادرمه؟

 
 . کار به ازدواج بکشه بانو مطمئن باشذارمیمن... اما.  نابود شهخوامیآره م-
 
  پسرم؟یری بالخره سر و سامون بگیخوایمن-
 

 مزخرف ی حبث هانی قرار بود از ایک! نو من با آرسام و بایشگی هم همون حبث همباز
 :خارجشون کنم؟

 
 .باور کن.  ساخته نشدمی عادی زندگهیمن واسه . حبثو عوض کن بانو-
 

 : ابروهاش نشستی رواخم
 
. ستی حکمت نی خدا بی کدوم از کاراچی به خدا هشه؟یمگه م!  پسر؟هی چه حرفنیا-

 ...هریگی و پر آرامش می روال عادتیتوام بالخره زندگ
 
 !!! بانورهیگی هم می روال عادمی کنم زندگدایهر وقت آرامش و پ-
 

 : کج نگاهم کردبانو
 
 . کردهری تورو در گی آرامش بدجورنیا-
 

 : ختتی رونشستم
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 ! وجهچیبه ه-
 

 : صداش آشکار شدی توحرص
 
 !چپ، راست،غرور! یامرزتی در برابراصل مادر خدا بیبزمن به ختته اصال کپ-
 

 : بانو کنارم نشستدمی کشقی عمیزدم و نفس یپوزخند
 
 .... سوالهیبانو -
 
 جامن؟-
 

 : به خودش گرفتی پرسشی حالتصورمت
 
 ! رفت و آمد داشنت؟نایعمو با خاله ا-
 
 چی هیول!!!ی رفتـتی مادری تودار بود کال توام به خانواده یلی خامرزیواال خالت خدا ب-

 بودم کاله دهی شنامرزی که از مادرت خدا ب خوش به عموت نشون بده منی رودمیوقت ند
 شهی تر خالت چون عموت همشیخالت و عموت تو همه اصال با هم خوب نبودن البته ب

 جمد ازدواج کردن و رفنت آملان ی که خالت با آقانیتا ا. اشه بکی داشت به خالت نزدیسع
 ... دو سال برگشنتیکیو بعد 

 
 .باشه ممنون بانو... آها-
 
 یزی شامم که چشبید... ی خنوردیزی مادر؟ صبحونتم که چیخوریناهار من یمطمئن-

  !یخنورد
 
 .نه بانو اشتها ندارم-
 

 : داشت شاد باشه گفتی که سعی به بازوم انداخت و با حلنینگاه
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 ... گفتیبه خدا آرامش حق داشت بهت م! کمرت برو باشگاه-
 

 حضور نجای ای بزنه ولی حرفنیحاضر بودم بهم همچ. دی چپ نگاهش کردم که خندچپ
 :داشته باشه

 
 . برمگهیمن د.  جانی انگورلیخب گور-
 
 ....برو بانو-
 

 پخش رو زدم و دست به یدکمه . تو خودم بودم.  رفتنش بلند شدم و رفتم سمت پنجرهبعد
 ...سپردمی بسته گوش به آهنگ می و با چشمانهیس
 

 ...مکنی حتمل مویهمه چ. کنمی و هول منمیبی رو متو
 

 ...ی منالیتو که فقط تو خ. ی آخه مال مناملی ختو
 

 ...زمیری رو بهم مای تو دندنی دواسه
 
 ...ـــــزمی عزشمی پای منونده بی راهگهید
 

  عاشقه مثل دل من دل تواگه
 

  ذره منوهی ی حتی دوست داراگه
 

 یکنی حس منو توهم حس ماگه
 
 ...ی مال منی دفعه بگهی شهی میچ
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 آهنگ گوش بدم و به نی که به اشدی اما اعصامب خرد مدومنیمن... رو قطع کردم آهنگ نصفه
اما ...  خودم کنمهی و سنگاهی تلخ و سی رو وارد زندگی تونستم کسیمن من! آرامش فکر کنم

 باهاش مقابله کنم تونستمیمن.شدیآرامش داشت به خواست خودم وارد فکر، قلبم ، روحم م
 یغرورم من.  کردمی اقرار منی ولدمیدی داشتم با چشم م شکست رورم حفظ غرویو برا

 نکهی گردمن گذاشتم و فقط به ایدستم رو رو! با خودم هم جل داشتم. ذاشت که اقرار کنم
 ... کردمی کن فکر مدایچطور آرامش رو پ

 
*** 

 
 آرامش

 
 مردری به پی وقتزدمی بزرگ قدم مبای تقراطی و آروم آروم تو اون حدمی هام رو پوشکفش

من که گفتم از ! ن؟یآخه چرا آدر.  از خونش برمذاشتیگفتم که چند نفر دنباملن من
 فراموشت کنم ؟دارم تالش یذاری چرا من؟یگردی چرا دنبامل مکنمیاعتمادت سوء استفاده من

 از گومن سر خورد اگه امروز صبح زود حسم یقطره اشک... یلعنت که فراموشت کنم کنمیم
 توشون شنا ی که چند تا ماهینشستم کنار حوض!  بودم تو دامشون شد افتادهیفعال من

... رفنتی کنار هم راه مشهی که همی نارجنیکی بود و ی مشکیکی زدم و یلبخند. کردنیم
 ی هر چقدر از موازیکی که من می هستی هم دوتا خط موازنیمنو آدر! ی دوتا خط موازنیع

 بودن دست ینه من از مواز... اما! زنهیبودن بگذرم و به سمتش خم شم من رو پس م
 بهش دینبا. از اول هم مال من نبود! گستی دیکی به نام گهی دیاون لعنت! نی نه آدرکشمیم

 رو لبم یپوزخند!  کردمی دوست داشنت رو جتربه مینجوری ادی نباشدمیوابسته م
 نیع.. . افتاده بودمی اعتقاد ندارم به چه روزی به عشق و عاشقگفتی که میمن. نشست

 باشه مخار عطر تنش بودم مخار اون دهی که چند روز بهشون مواد نرسییمعتادا
 گذشت ی مشیساعت از دور۲۴ که نیهم...سرم داد بزنه...  کنمشیعصب! خشونتاش بودم

 واسه بانو هم تنگ یدمل حت... دمی کشی آهنارشه؟اآلن صدف ک!  کردی موومنیداشت د
 حمسوب می زندگی آدمانی و با وفاترنیبهرت... ام آرسی های بازوونهیواسه د...بود

 اراده یلبخند ب.  آب سرد حوض فرو بردمی و دستم رو تودمی کشقی عمینفس... شدنیم
 فراموشش کنم و دیبا... ما اـامی در بنی از فکر آدرتونستمیمن.  لبخند تلخهی.. به لبم اومد

 و درد بود ییپر شده از تنهاسرنوشت من ... سرنوشـت منهنیچون ا!  تنها راه منهنیا
 : افکارم رو پاره کردی رشته ییصدا...زدمی می حسی و بیالی خیخودم رو به ب.. یول
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 ! دخرتم؟یچرا تو فکـر-
 

 : شدمرمردی رو بلند کردم و چشم تو چشم پسرم
 
 ... پدرجونستی نیزیچ-
 

 : کنار حوض و عصاش رو کنار گذاشتنشست
 
  بود بابا؟ی اسمت چیگفت-
 
 ...رامشآ-
 

 : پررنگ و مهربون زدیلبخند
 
 فقط شبی د؟ی در به در آواره شدنقدری شده که ایچ....  دخرتکمی داریچه اسم قشنگ-

 ...ی رو گفتتی از زندگیی جاهیتا 
 
 .. نگمیقول دادم بهش که به کس-
 
 ؟یبه ک-
 
 ... رازههی-
 
 ؟ی دوسش داریلی که خهیکس-
 
 ...یلی از خشرتیب-
 

  :زدی گنجشک منی شدم دمل عرهی گرد به در خیدا در اومد با چشما تق در به صتق
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 .تو برو تو خونه -
 

اگه .. زدی پنهون شدم دمل تند تند میمیپشت کمد قد.  خونهی تودمی تکون دادم و دوئیسر
از !  کم کم ترسم بر طرف شددنی شناهللای یبا صدا! شهی بد میلی دنبامل کرده باشه خیکس

 ی اهی روم افتاد سای اهی خونه رفتم که سایمیمدم و به سمت در قد اورونیپشت کمد ب
 : پسر شدم و گفتمهیچشم تو چشم .  بلندبایتقر

 
 .سالم-
 

 :چشماش رو گرد کرد و گفت!  تعجب کرده بوددمنی از دانگار
 
 م؟ی دونستی ما منیشما دخرت داشت! ؟یحــاج. سالم! ا-
 

 : گفتمی کردم و خشک و جداخم
 
 . مدت مهمونشومنهی.  حمرتمی آقاستمیندخرتشون -
 

 : مبل و پدر هم آروم آروم با عصا نشست رو مبل و گفتی رونشست
 
 .نی بشایدخرتم ب-
 
 !مجع مردونست... ـاطی تو حرمینه پدر جون م-
 

 : تر تو هم دادم و گفتشیامخام رو ب.  بلندش انداختمبای تقریشای به رینگاه
 
 .رو خدا تو دیراحت باش! چرا خواهر؟-
 
 .من راحتم-
 
 . آشنات کنمی کنار من با پسر حاج ناصرنی بشای بابا جون بایب-
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 : موندم و پدر گفتنهی ناچار نشستم کنارش و دست به سبه
 
 . حملستنی ای از بزرگایکی... یِ آقا پسر،پسر حاج ناصرنیا-
 
  باشه؟اطی تو حرمیبابا جون من م! خدا نگهشون داره واسه ننه باباشون-
 
 .باشه برو دخرتم-
 

 که از درخت آلوچه ی تابی و نشستم رواطی حی خدا خواسته زود بلند شدم و رفتم تواز
 ی پر بود ازدرختااطی بزرگ دور تا دور حبای تقراطیزل زدم به دور تا دور ح.  بودزونیآو

 شامل  فکر بودم هد بند وی و با اخم توخوردمیآروم آروم تاب م! ی اوهی میپر از شکوفه ها
 شامل رو پهن کردم و دور گردمن حلقه مانند گذاشتم و دوباره ی و دنباله دمیرو جلو تر کش

 .کامال پهنش کردم
 
 . جفت چشام مراقبشم برو زود برگردنی عینه حاج-
 
 ! دخرت مهمونه منه امانت من از دست خداستنیا! پس بهت اعتماد کردما-
 

 :دم و گفت به سمتم و اومد و از سر جام بلند شپدر
 
 گردمی کنم زود بر مدی واسه خونه خرکمی رمی دارم مقهیدخرتکم واسه چند دق-
 
 .کنمی براتون خطرساز منجاروی اکمیدارم ...  برم بهرتهنجای از اگهینه پدر من د-
 
 پسرم شهرام نیمراقب خودت باش ا.  بابای برذارمی منینه دخرتم تا مطمئن نباشم در امان-

 .مراقبته
 
 : شلش نگاه کردمشی ابروم رو دادم باال و به نی تاهی
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 . از خودم مراقبت کنمتومنی نبود خودم هم مازیممنون اما ن-
 
 : به ابروهاش هجوم بردظی غلی بسته شد و امخششین

 
 . خامن حمرتمدیستی مهم هم ننی خدمت کرده باشم همچیمن خواستم به حاج-
 
 به ازی برن من ندی بگشونیپدر جون؟ به ا.  حمرتم ی آقای کمک کنی به حـــاجخوادیمن-

 !آقا باال سر ندارم
 
 . من رفتم فعالای رو بزار کنار شهرام خان توام کوتاه بی آرامش جان جلبازشهیمن-
 
 دیمراقب خودتون باش-
 
 .یخدانگهدار حاج-
 

 ی با اخم نشستم رونهی خودمون رفت و من دوباره دست به سهی همون حاجای جون پدر
 قرار ی کرد و بی دمل رو فشرده منی آدری خاکسرتیتصور چشما. چشمام رو بستمتاب و 

 یامخو.  بسپارمشی حس ها مقابله کنم تا بتومن به فراموشنی با ادی بای شدم ولی مدنشید
 : لب گفتمریز! من

 
 ...زمی عزی انگورلیگور-
 
 !یی انگورلی خودت گور؟یچـــ-
 

 ! :رشی تی قهوه ای رو باز کردم و زل زدم تو چشماچشمام
 
 ! حمتـرمی با شما نبود آقایکس-
 
 !ی با مندیگفتم شا.. آها-
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 ذره باهام فاصله هی باغ و ی شده ی کاری کاشی زدم و نشست کنار لبه های غره اچشم
 مغرور و خاص نی آدرنی برام عی مردچی کرد هی می دستش بازی گل توی ساقه هیداشت با 

 :شست  لبم نی گوشه یپوزخند! نبود
 
 ؟ی هستی اصال تو کنجا؟ی ای شد اومدیچ-
 
 .فکر نکنم بهتون مربوط باشه-
 
 !ی نباشیزی چی قاتلیاز کجا معلوم دزد!  پدرمه معلومه که برام مهمهقی رفیحاج-
 

 :دمی دندون هام غری از النی کوره در رفتم و مثل آدراز
 
 تو دهنمه بگم بهت از اول ی نذار دهنم رو وا کنم و هر چنیبب! حرف دهنتو بفهم آقاهه-

 من یشی ممونی بعد پشگمی میزی چهی! نمایشیمن ساکت من!  رو خممیری می دارزی رهیراه 
 ! از من گفنت بودستمی ننی ساکت بشیاز اون دخرتا

 
 : گرد شد و گفتچشماش

 
 !الیخشم گودز.یزنیخب بابا حاال چرا م-
 
 !عمته-
 

 : هم شدی توامخاش
 
 !درست صحبت کن-
 
 ! بگمی دومن چی منم بعدا می حرف بزنی چه جوردی باری بگادی اول تو-
 
 : کم کم به حرف اومدقهی دقنیبعد چند.  نزدی ساکت شد و حرفگهید
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 .ی داریاسم قشنگ-
 

 : لبخند رو لبام اومدنی آدرادیبا ..  کردمی فکر منی من چشمام رو بسته بودم و به آدریول
 
 !یشیخوشحال م اگه بگم اسمت قشنگه دونستمیمن-
 
 . افتادمی فردهی ادی.  ندادم که خبوام خوشحال بشمتیاصال به حرفت اهم-
 

 : از جاش بلند شد و گفتکالفه
 
 . بگویی داشتیمن داخلم کار-
 
 . بفرما بروامینه چالقم نه کر نه کور نه الل خودم از پس خودم بر م-
 

 رو ی دلتنگنیاه اومدن با ا جز ریدمل گرفته بود اما چاره ا.  زد و رفتی غره اچشم
 !نداشتم

 
مشغول باز کردن .  ختت گذاشتمی رو پرت کردم کنار ختت و کتم رو هم روسامسونتم

 یلی رو هم باز کردم،خسته بودم خراهنمی پیهمراه با کراوات دکمه ها.کراوامت بودم
 بود چشمام رو بستم متام فکرم رفته.  به در خوردی و تقه ادمی پوشی شرتیت... خسته

 .. : تو اتاقمومدی بعد اومدمن مشهیسمت آرامش هم
 
 ... توایب-
 

 : بانو از امخام کاسته شددنی اتاق باز شد و با ددر
 
 . اصال متوجهت نشدمی سر و صدا اومدیسالم پسرم چقدر ب-
 

 : خسته پاسخ دادمی و با حالتدمی به صورمت کشیدست
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 ... نداره بانورادیا.. سالم-
 
  پسرم؟یناهار خورد-
 
 .ستینه بانو گرسنم ن-
 
 ... ازیخرب-
 

 :دمی دمل آه کشیتو
 
 .. نشدیخرب. نه-
 

 ی خونه رو تونیاون هم آرامش ا!  آرامش ناراحت بود؟ی شد، بانو هم مثل من از دورپکر
 :د؟ی دیآرامش م

 
 من برم؟.. باشه-
 
 ...یاری بانو؟ تو صاحب اختیریگیاز من اجازه م-
 

 تر شد سرش رو باال گرفت تا باهام چشم تو چشم کیفت و بهم نزد لبخش رو گاز گربانو
اما بألخره قفل زبونش .  بگه اما دو دلهیزی چکی خوادی بود که مدایبشه، از صورتش پ

 :شکسته شد
 
 . باهات حرف بزمنخوامی میزی چهی راجب نیآدر-
 

 : شد، اما با مالحظه گفتمی صورمت جدیکم
 
 .شنومیبگو بانو م-
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...  اماستی مهم نی اگه دوسش دارنی بب؟ی با صدف ازدواج کنیخوای می جدیجد... تو-
 خونه نی از ایکی من ی کارو بکننی به خاطر انتقامت ای متاماً خبوایاگه دوستش ندار

 .!رمیم
 

 ستی گفتم بانو مثل مادرم نی مدی بای با چه زبونی شونش گذاشتم، چه جوری رو رودستم
 ....: جور نگرامن باشهنی خودم هم بود که اکاش مادر!و خوده مادرمه؟

 
 . کار به ازدواج بکشه بانو مطمئن باشذارمیمن... اما.  نابود شهخوامیآره م-
 
  پسرم؟یری بالخره سر و سامون بگیخوایمن-
 

 مزخرف ی حبث هانی قرار بود از ایک!  من با آرسام و بانویشگی هم همون حبث همباز
 :خارجشون کنم؟

 
 .باور کن.  ساخته نشدمی عادی زندگهیمن واسه . کن بانوحبثو عوض -
 

 : ابروهاش نشستی رواخم
 
. ستی حکمت نی خدا بی کدوم از کاراچی به خدا هشه؟یمگه م!  پسر؟هی چه حرفنیا-

 ...رهیگی و پر آرامش می روال عادتیتوام بالخره زندگ
 
 !!! بانورهیگی هم می روال عادمی کنم زندگدایهر وقت آرامش و پ-
 

 : کج نگاهم کردبانو
 
 . کردهری تورو در گی آرامش بدجورنیا-
 

 : ختتی رونشستم
 
 ! وجهچیبه ه-
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 : صداش آشکار شدی توحرص

 
 !چپ، راست،غرور! یامرزتی در برابراصل مادر خدا بیبزمن به ختته اصال کپ-
 

 : بانو کنارم نشستدمی کشقی عمی زدم و نفسیپوزخند
 
 .... سوالهیبانو -
 
 من؟جا-
 

 : به خودش گرفتی پرسشی حالتصورمت
 
 ! رفت و آمد داشنت؟نایعمو با خاله ا-
 
 چی هیول!!!ی رفتـتی مادری تودار بود کال توام به خانواده یلی خامرزیواال خالت خدا ب-

 بودم کاله دهی شنامرزی خوش به عموت نشون بده من که از مادرت خدا بی رودمیوقت ند
 شهی تر خالت چون عموت همشی با هم خوب نبودن البته بخالت و عموت تو همه اصال

 جمد ازدواج کردن و رفنت آملان ی که خالت با آقانیتا ا. اشه بکی داشت به خالت نزدیسع
 ... دو سال برگشنتیکیو بعد 

 
 .باشه ممنون بانو... آها-
 
 یزی شامم که چشبید... ی خنوردیزی مادر؟ صبحونتم که چیخوری ناهار منیمطمئن-

  !یخنورد
 
 .نه بانو اشتها ندارم-
 

 : داشت شاد باشه گفتی که سعی به بازوم انداخت و با حلنینگاه
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 ... گفتیبه خدا آرامش حق داشت بهت م! کمرت برو باشگاه-
 

 حضور نجای ای بزنه ولی حرفنیحاضر بودم بهم همچ. دی چپ نگاهش کردم که خندچپ
 :داشته باشه

 
 . برمگهین دم.  جانی انگورلیخب گور-
 
 ....برو بانو-
 

 پخش رو زدم و دست به یدکمه . تو خودم بودم.  رفتنش بلند شدم و رفتم سمت پنجرهبعد
 ...سپردمی بسته گوش به آهنگ می و با چشمانهیس
 

 ...کنمی حتمل مویهمه چ. کنمی و هول منمیبی رو متو
 

 ...ی منالیتو که فقط تو خ. ی آخه مال مناملی ختو
 

 ...زمیری رو بهم مای تو دنندی دواسه
 
 ...ـــــزمی عزشمی پای منونده بی راهگهید
 

  عاشقه مثل دل من دل تواگه
 

  ذره منوهی ی حتی دوست داراگه
 

 یکنی حس منو توهم حس ماگه
 
 ...ی مال منی دفعه بگهی شهی میچ
 

بدم و به  آهنگ گوش نی که به اشدی اما اعصامب خرد مدومنیمن...  آهنگ رو قطع کردمنصفه
اما ...  خودم کنمهی و سنگاهی تلخ و سی رو وارد زندگی تونستم کسیمن من! آرامش فکر کنم
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 باهاش مقابله کنم تونستمیمن.شدیآرامش داشت به خواست خودم وارد فکر، قلبم ، روحم م
 یغرورم من.  کردمی اقرار منی ولدمیدی شکست رو داشتم با چشم مرم حفظ غرویو برا

 نکهی گردمن گذاشتم و فقط به ایدستم رو رو! با خودم هم جل داشتم. ار کنمذاشت که اقر
 ... کردمی کن فکر مدایچطور آرامش رو پ

 
*** 

 
 آرامش

 
 رمردی به پی وقتزدمی بزرگ قدم مبای تقراطی و آروم آروم تو اون حدمی هام رو پوشکفش

من که گفتم از ! ؟نیآخه چرا آدر.  از خونش برمذاشتیگفتم که چند نفر دنباملن من
 فراموشت کنم ؟دارم تالش یذاری چرا من؟یگردی چرا دنبامل مکنمیاعتمادت سوء استفاده من

 از گومن سر خورد اگه امروز صبح زود حسم یقطره اشک... یلعنت که فراموشت کنم کنمیم
 توشون شنا ی که چند تا ماهینشستم کنار حوض!  شد افتاده بودم تو دامشونیفعال من

... رفنتی کنار هم راه مشهی که همی نارجنیکی بود و ی مشکیکی زدم و یلبخند. دنکریم
 ی هر چقدر از موازیکی که من می هستی هم دوتا خط موازنیمنو آدر! ی دوتا خط موازنیع

 بودن دست ینه من از مواز... اما! زنهیبودن بگذرم و به سمتش خم شم من رو پس م
 بهش دینبا. از اول هم مال من نبود! گستی دیکی به نام هگی دیاون لعنت! نی نه آدرکشمیم

 رو لبم یپوزخند!  کردمی دوست داشنت رو جتربه مینجوری ادی نباشدمیوابسته م
 نیع...  افتاده بودمی اعتقاد ندارم به چه روزی به عشق و عاشقگفتی که میمن. نشست

 بودم مخار اون  باشه مخار عطر تنشدهی که چند روز بهشون مواد نرسییمعتادا
 گذشت ی مشیساعت از دور۲۴ که نیهم...سرم داد بزنه...  کنمشیعصب! خشونتاش بودم

 واسه بانو هم تنگ یدمل حت... دمی کشی آهنارشه؟اآلن صدف ک!  کردی موومنیداشت د
 حمسوب می زندگی آدمانی و با وفاترنیبهرت...  آرسامی های بازوونهیواسه د...بود

 اراده یلبخند ب.  آب سرد حوض فرو بردمی و دستم رو تودمی کشقی عمینفس... شدنیم
 فراموشش کنم و دیبا... ما اـامی در بنی از فکر آدرتونستمیمن.  لبخند تلخهی.. به لبم اومد

 و درد بود ییسرنوشت من پر شده از تنها... سرنوشـت منهنیچون ا!  تنها راه منهنیا
 : افکارم رو پاره کردی رشته ییصدا...زدمیم ی حسی و بیالی خیخودم رو به ب.. یول
 
 ! دخرتم؟یچرا تو فکـر-
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 : شدمرمردی رو بلند کردم و چشم تو چشم پسرم

 
 ... پدرجونستی نیزیچ-
 

 : کنار حوض و عصاش رو کنار گذاشتنشست
 
  بود بابا؟ی اسمت چیگفت-
 
 ...آرامش-
 

 : پررنگ و مهربون زدیلبخند
 
 فقط شبی د؟ی در به در آواره شدنقدری شده که ایچ... . دخرتکمی داریچه اسم قشنگ-

 ...ی رو گفتتی از زندگیی جاهیتا 
 
 .. نگمیقول دادم بهش که به کس-
 
 ؟یبه ک-
 
 ... رازههی-
 
 ؟ی دوسش داریلی که خهیکس-
 
 ...یلی از خشرتیب-
 

  :زدی گنجشک منی شدم دمل عرهی گرد به در خی تق در به صدا در اومد با چشماتق
 
 .تو برو تو خونه -
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اگه .. زدی پنهون شدم دمل تند تند میمیپشت کمد قد.  خونهی تودمی تکون دادم و دوئیسر
از !  کم کم ترسم بر طرف شددنی شناهللای یبا صدا! شهی بد میلی دنبامل کرده باشه خیکس

 ی اهی روم افتاد سای اهی خونه رفتم که سایمی اومدم و به سمت در قدرونیپشت کمد ب
 : پسر شدم و گفتمهیچشم تو چشم .  بلندبایقرت

 
 .سالم-
 

 :چشماش رو گرد کرد و گفت!  تعجب کرده بوددمنی از دانگار
 
 م؟ی دونستی ما منیشما دخرت داشت! ؟یحــاج. سالم! ا-
 

 : گفتمی کردم و خشک و جداخم
 
 . مدت مهمونشومنهی.  حمرتمی آقاستمیدخرتشون ن-
 

 :م آروم با عصا نشست رو مبل و گفت مبل و پدر هم آروی رونشست
 
 .نی بشایدخرتم ب-
 
 !مجع مردونست... ـاطی تو حرمینه پدر جون م-
 

 : تر تو هم دادم و گفتشیامخام رو ب.  بلندش انداختمبای تقریشای به رینگاه
 
 . تو رو خدادیراحت باش! چرا خواهر؟-
 
 .من راحتم-
 
 . آشنات کنمی ناصر کنار من با پسر حاجنی بشای بابا جون بایب-
 

 : موندم و پدر گفتنهی ناچار نشستم کنارش و دست به سبه
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 . حملستنی ای از بزرگایکی... یِ آقا پسر،پسر حاج ناصرنیا-
 
  باشه؟اطی تو حرمیبابا جون من م! خدا نگهشون داره واسه ننه باباشون-
 
 .باشه برو دخرتم-
 

 که از درخت آلوچه ی تابی و نشستم رواطی حی خدا خواسته زود بلند شدم و رفتم تواز
 ی پر بود ازدرختااطی بزرگ دور تا دور حبای تقراطیزل زدم به دور تا دور ح.  بودزونیآو

 فکر بودم هد بند و شامل ی و با اخم توخوردمیآروم آروم تاب م! ی اوهی میپر از شکوفه ها
حلقه مانند گذاشتم و دوباره  شامل رو پهن کردم و دور گردمن ی و دنباله دمیرو جلو تر کش

 .کامال پهنش کردم
 
 . جفت چشام مراقبشم برو زود برگردنی عینه حاج-
 
 ! دخرت مهمونه منه امانت من از دست خداستنیا! پس بهت اعتماد کردما-
 

 : به سمتم و اومد و از سر جام بلند شدم و گفتپدر
 
 گردمی کنم زود بر مدی واسه خونه خرکمی رمی دارم مقهیدخرتکم واسه چند دق-
 
 .کنمی براتون خطرساز منجاروی اکمیدارم ...  برم بهرتهنجای از اگهینه پدر من د-
 
 پسرم شهرام نیمراقب خودت باش ا.  بابای برذارمی منینه دخرتم تا مطمئن نباشم در امان-

 .مراقبته
 
 : شلش نگاه کردمشی ابروم رو دادم باال و به نی تاهی

 
 . از خودم مراقبت کنمتومنینبود خودم هم م ازیممنون اما ن-
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 : به ابروهاش هجوم بردظی غلی بسته شد و امخششین
 
 . خامن حمرتمدیستی مهم هم ننی خدمت کرده باشم همچیمن خواستم به حاج-
 
 به ازی برن من ندی بگشونیپدر جون؟ به ا.  حمرتم ی آقای کمک کنی به حـــاجخوادیمن-

 !آقا باال سر ندارم
 
 . من رفتم فعالای رو بزار کنار شهرام خان توام کوتاه بی آرامش جان جلبازشهیمن-
 
 دیمراقب خودتون باش-
 
 .یخدانگهدار حاج-
 

 ی با اخم نشستم رونهی خودمون رفت و من دوباره دست به سهی همون حاجای جون پدر
 قرار یب کرد و ی دمل رو فشرده منی آدری خاکسرتیتصور چشما. تاب و چشمام رو بستم

 یامخو.  بسپارمشی حس ها مقابله کنم تا بتومن به فراموشنی با ادی بای شدم ولی مدنشید
 : لب گفتمریز! من

 
 ...زمی عزی انگورلیگور-
 
 !یی انگورلی خودت گور؟یچـــ-
 

 ! :رشی تی قهوه ای رو باز کردم و زل زدم تو چشماچشمام
 
 ! حمتـرمی با شما نبود آقایکس-
 
 !ی با مندیشاگفتم .. آها-
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 ذره باهام فاصله هی باغ و ی شده ی کاری کاشی زدم و نشست کنار لبه های غره اچشم
 مغرور و خاص نی آدرنی برام عی مردچی کرد هی می دستش بازی گل توی ساقه هیداشت با 

 : لبم نشست ی گوشه یپوزخند! نبود
 
 ؟ی هستی اصال تو کنجا؟ی ای شد اومدیچ-
 
 .ربوط باشهفکر نکنم بهتون م-
 
 !ی نباشیزی چی قاتلیاز کجا معلوم دزد!  پدرمه معلومه که برام مهمهقی رفیحاج-
 

 :دمی دندون هام غری از النی کوره در رفتم و مثل آدراز
 
 تو دهنمه بگم بهت از اول ی نذار دهنم رو وا کنم و هر چنیبب! حرف دهنتو بفهم آقاهه-

 من یشی ممونی بعد پشگمی میزی چهی! نمایشی منمن ساکت!  رو خممیری می دارزی رهیراه 
 ! از من گفنت بودستمی ننی ساکت بشیاز اون دخرتا

 
 : گرد شد و گفتچشماش

 
 !الیخشم گودز.یزنیخب بابا حاال چرا م-
 
 !عمته-
 

 : هم شدی توامخاش
 
 !درست صحبت کن-
 
 ! بگمی دومن چی منم بعدا می حرف بزنی چه جوردی باری بگادیتو اول -
 
 : کم کم به حرف اومدقهی دقنیبعد چند.  نزدی ساکت شد و حرفگهید
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 .ی داریاسم قشنگ-
 

 : لبخند رو لبام اومدنی آدرادیبا ..  کردمی فکر منی من چشمام رو بسته بودم و به آدریول
 
 !یشی اگه بگم اسمت قشنگه خوشحال مدونستمیمن-
 
 . افتادمی فردهی ادی.  ندادم که خبوام خوشحال بشمتیاصال به حرفت اهم-
 

 : از جاش بلند شد و گفتکالفه
 
 . بگویی داشتیمن داخلم کار-
 
 . بفرما بروامینه چالقم نه کر نه کور نه الل خودم از پس خودم بر م-
 

 رو ی دلتنگنی جز راه اومدن با ایدمل گرفته بود اما چاره ا.  زد و رفتی غره اچشم
 !نداشتم

 
 نیآدر

 
 تر قی و عمقی ختت سر دردم عمیردمن انداختم و نشستم رو رو دور گدی سفی حوله

.  خوش بوداشی بازوونهی باشه و دمل به دخواستمیم!  غد جلبازیلعنت بهت دخرته . شدیم
 آرسام بلند شدم دنیدر اتاقم زده شد و سرم رو به طرف در چرخوندم با د.  زدمیپوزخند

 .: باز به سمتم اومدشیو با ن
 
 ! مرد عاشق دلشکستهسالم بر! بـه بـه-
 
 یول.  گفتی دونست و باز هم میم!  کلمهنی متنفرم از ادونستی اخم نگاهش کردم، مبا

 !:چرا اعتقاد نداشتم به عشق؟
 
 .سالم-
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 ! نه جان آرسام راستش رو بگو؟ی بار تو اخم نکنهیشد . نیامخاشو بب! اوه-
 
 : رنگم فرو بردمی مشکیا موهی و بعد دست هام رو تودمی حوصله دست به صورمت کشیب

 
 ؟ی داریکار-
 

 رو متیمن صفا و صم.  و روش رو از من برگردوندستادی انهی حالت قهر دست به سبه
 که جومن ی من در حالی گفته آرسام پسرخاله یک. پسرخامل نبود. دمیدی مرد منی ایتو

ش بتومن کا!  سخت و طاقت فرسا کنارم بوده؟ی که متام حلظه هایدر حال! ره؟یبراش م
 ...:کاش...  نکردهغی موقع دعوا کردن باهاش هم ازم درتو ی که حتیی حمبتانیجربان کنم ا

 
  بهت سر بزمن؟امیحتما باس کارت داشته باشم ب! ی نامردیلیخ-
 

 لبخند حمو و کی و تالشم رو کردم تا یمتام سع. دمی به صورمت کشی نشستم و دستدوباره
 : لبم نشستیکمرنگ رو

 
 ... اعصامب داغون بودی اومدی کردیرخوب کا-
 
سالِ ۲۹۰ به افتی قی سال سن دار۲۹ کهینزد!  برادر من؟ستی اعصابت داغون نیتو ک-

 !خورهیها م
 

 : کنارم وخسته تر و گرفته تر از قبل گفتمنشست
 
 .خستم آرسام-
 

ائه  راه حل ارخوادی من نگران شده و می که باز هم برانی ایعنی شدن ی جدنی شد، ایجد
 :که بگه چرا خستم. بده

 
 ...ـنیآدر. یکنی خودت خودت رو خسته میچون دار. دومنیم-
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 : کردمیچی و حرفش رو قدهی حرفش پروسط

 
 ! نده آرسامریگ!  کنم خوبه؟یپاشم برم با صدف عروس-
 
 : حرص گفتبا
 
 ! از ازدواجادی بدت منقدری چرا ادومنیمن-
 

 : رو ختت و زل زدم به سقفدمی کشدراز
 
همه !  بشه؟ی کنم که چمی رو وارد زندگیکی دیچرا با... خوامینه م... نه دوست دارم-
 . صدفنیلنگش هم... همشون به فکر ظاهر و پولن.  همن آرسام قبول کننیع
 

 :دی هم کنارم خوابخودش
 
  آرامش؟یحت-
 

 : و سرم رو به سمتش چرخوندمدمی هم کشی رو توامخام
 
 ! داره؟یچه ربط-
 
  همن؟نی همشون عیگیمگه من! گهی دخرته دخب اومن-
 

 : زل زدم به سقفدوباره
 
 ... قاعده متثتسناسـتنیاون از ا-
 
 : گفتزدی توشموج مطنتی که شیی صدابا
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 .کنمی خودم باش ازدواج میبگما دست جننبن! ؟یعه؟ جد-
 
 :دمی حرص غربا
 
 .یکنیغلط م-
 

 : و گفتدیخند
 
 !دمی حرصــــت مادی خوشم میآ-
 
 ...:از اعماق وجودم... دمی کشقی عمیفسن

 
 ... توکممی حرصم داد ی همه زندگنیا-
 

 : رو کنار صورمت حس کردمدست
 
 ! واسه داداشـمرمیمب.  داداشم خسته باشهنمینب-
 
 ..ستیحامل خوش ن... آرسام.  خدا نکنه-
 
 حال و هوات مکیاوجنا حداقل ....  آپارمتانتمیریبعد هم م! م؟ی قدم بزنکمی می بریخوایم-

 .شهیهم عوض م
 
 !م؟یبر... دومنیمن-
 

 : و حمکم گفتدی جاش پراز
 
 ؟یشام خورد!میپس بر-
 
 .نه-
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 !!؟یناهارم خنورد-
 
 ...نه-
 
 !؟ی کنی خودکشیخوای م؟ی شدوونهیتو د-
 
 .ستیگرسنم ن-
 
 .ی اگه بذارم تو خمالفت کنانای فقط روح آدرمیخوری با هم غذا مرونی بمیبر! گمشو-
 
 ی قسمم بعد از خدا بود حرفنمنی قسم که آخرنی ای رودونستی میلعنت! دونستیم

 نقطه ضعف نی و از ادمی قسم منی به خاطر اموی همه جومن و زندگدونستیم. آوردم
 :با حرص گفتم!  کردیاستفاده م

 
 . رو قسم خنورانای روح آدرگهید. بـــــاشه-
 

 :دی کشقی عمینفس
 
 .دیببخش... جمبور بودم-
 

 : سبز رنگش نگاه کردمی ختت بلند شدم و به چشم های رواز
 
 . ندارهرادیا-
 
 .من خودم هم گرسنمه. پاشو لباس بپوش-
 
 ...باشه-
 
 . روشن کنمنوی ماشرمیمن م! پاشو-
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 نگاهم به دمی کشقی عمی و نفسدمی رو پوشدمی سفی شرت مشکی جام بلند شدم و سوئاز

 : رو تو دستام گرفتمقاب عکسش..  افتادنایقاب عکس آدر
 
 .ستیاصال خوب ن... ی آدرستیحامل خوب ن...  مومن عشق منی منشتیامشب و پ-
 

همون جور که . رفتمرونی رو مشت کردم و قاب رو سر جاش گذاشتم و از اتاقم بدستام
 رهی گرفتم تا به چشم هاش خنیی و سرم رو پاستادمیا.  رفتم وسط راه بانو سد راهم شدیم

 :شم
 
  پسرم؟یری مکجا-
 
 ...رونی برمی بانو دارم با آرسام میچیه-
 
 . مراقب خودت باش تورو خدازنهیدمل شور م.. مادر-
 
 .ستمیبچه ن...  ازم گذشتهیسن ... گهید... مراقب خودم هستم بانو-
 
 : کم پشتش مشخص بودی اشک از مژه هاهیمن
 
 ...ر داشته باش به خاطشهی رو همنیا! یی برام همون پسر کوچولوشهیتو هم-
 

دستم به سمت دست بانو رفته و بوسه به پشت .  هام رو آروم باز و بسته کردمچشم
 ...: که خواست مادرم باشهیتنها زن. زدمی زن زانو هم منیمن در برابر ا. دستش زدم

 
 .فعال.  دلواپس نشو مامان دومگردمی بر می فراموش کنم؟ زوداتوی مهربونشهیمگه م-
 

 نی داشتم به قدم زدن چقدر از آرسام متشکر بودم بابت اازین. رفتمنییله ها پا تند از پتند
فقط ... زنیری بردن غصه هاشون اشک مننی وقت به خاطر از بچیمردها ه... شنهادشیپ

 : رو باز کردم و نشستم کنار آرسامنیدر ماش!زننیقدم م
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 م؟یبر-
 
 ...میبر-
 

 ...دادمیگوش م مدت چشمام رو بسته بودم و به آهنگ متوم
 

  عاشقه مثل دل من دل تواگه
 

  ذره منوهی ی حتی دوست داراگه
 

 یکنی حس منو توام حس ماگه
 
 ..ی مال منی دفعه بگهی شهی میچ
 

 : آهنگ رو کم کرد و گفتی صداآرسام
 
 !؟ی خوبنیآدر-
 
 ... خومب-
 
 ؟ی اعرتاف کنیخوایمن-
 

 : کردماخم
 
 !؟یاعرتاف به چ! اعرتاف؟-
 

 :دیخند
 
 !یاعرتاف به عاشق-
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 :دمی هام رو به هم سابدندون

 
 !آرســــام-
 
 که به آرامش زنهی چشم هات هم داد میحت. گهی دگمیخب راستش رو م! جان آرسام؟-

 .یحس دار
 
 .ندارم-
 
 یدار-
 

 : کردماخم
 
 !ستمی قسممه عاشق ننی که آخرنایبه روح آدر-
 

.. اما.  عاشق نباشمدادی که مید احتمال درصکی زدم به اون دییانگار مُهر تا.  شدساکت
 : که خوردم حرف نزمنی قسمنینتونتم با ا

 
برام ...  رو نداره آرسام ندارهچکسیچون ه. برام خاص چون تنهاست... اما نگرانشم-

 .یزنی حرف رو به من منی هست که تو ای عشق چدومنیاما من اصال من. مبهم،مهم
 
 .ی خرب نداریق عاشگمیبه خدا من م. کامال مشخصه-
 
 .خدا رو قسم خنور-
 

*** 
 

 ییاما باز هم دلواپس تنها.  کردی بود که اآلن داشت آرومم میزیقدم زدن تنها چ...زدمی مقدم
 رنگ کیمثل . دی پاشی رنگ ممی دخرت که داشت به زندگکیدلواپس نداشنت پناه .  بودمیکی
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. دمی کشقی عمینفس...  کنهجادی نور ای رنگ بشه و پاشندگی بی که وارد منشوریدیسف
 با خودم فکر یتا کم...  با خودم خلوت کنمی کرد تا کمی سکوت مآرسامچه خوب بود که 

 من هم بتومن دی که شانیبه ا...  مهم شدن ها فکر کنمنیبه ا.  احساسات فکر کنمنیبه ا. کنم
 گهی دزیمشغول چتا ذهنم رو ... اما... رمی بگشی ماجرا ها در پنی رو بعد ای عادی زندگکی
 ی اومدن و متام وجودم رو درد پر می کردم، باز هم آرامش و نبودنش به سراغم می میا

 کی...  بودیوابستگ... ینه عاشق... نه دوست داشنت بود... اما از نظر خودم. کرد
 یحت.  من مهم بود و هستیآرامش برا.  شدی ملی که داشت به دوست داشنت تبدیوابستگ

بألخره آرسام قفل .. میزدی قدم ممی ساعت متام داشتکیفکر کنم حدود .حاال که رفته
 :سکوت رو شکست

 
 م؟یبر. میخوری سرما مکنهی گرم و سرد مگهیهوا بهار هست د!  اپارمتان؟میبر! ن؟یآدر-
 

 بی جیدست هام رو از تو.  چشمش شدمی و سرم رو ب سمتش کج کرده و چشم توگردن
 : و گفتمستادهی انهیشلوارم در آورده و دست به س

 
 ...من هم خسته شدم.. میبر-
 

دستام رو با حرص . کردی متی بستم هم چشم هام رو اذی از پشت پلک هادی خورشنور
 ی تبل به خودش منی پلک هام رو باز کردم و از جام بلند شدم سرم عیمشت کرده و آروم ال

 نی بودمو اداریسام ب تا خود صبح با آرشبی کردم، دی و من دردش رو حتمل مدیکوب
 هم ی دستام گرفتم، پلک هام رو دوباره روی رو تومسر. تر شدشی تر و بشیسردردم ب

 : آشنا به گوشم خوردییصدا.  ختت نشسته بودمیگذاشته و رو
 
 . خان مغولزی چنگریسالم بر مرد مغرور و جلباز،صبحت خب-
 
 یپس ب! ؟یل سخت زندگ مراحی رو جز اون داشتم تویچه کس.  نبود جز آرسامی کسو

 ... تنهام نذاشتشبیشک خودش بود و د
 
 ...سالم-
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 ! تو حلقتختمیبدو بدو صبحونت رو خبور تا خودم به زور نر-
 

 : تکون داده و گفتمسر
 
 ... آب به صورمت بزمنهیبزار برم -
 
 .برو -
 

 ییشو درِ دستی سرد و آهنی رهیدستگ.  رفتمیی ختت بلند شدم و به سمت دستشوی رواز
دست دراز .  آب رسوندمریبه داخل رفتم و خودم رو به ش. رو چرخونده و در باز شد

 و جی گنی از ای که کمی شوککی!  خواستی شوک مکی آب سرد رو باز کردمدمل ریکرده و ش
 آب رو بستم ریش.  گرفتم خی آب ری تأمل کنم سرم رو زکه نیپس بدون ا.  خالصم کنهیمنگ

آرسام با .  بودی متام تنم کافیاما حداقل اون شوک برا.  کردی چکه ممی مشکیو آب از موها
 : مکث کرد و با حرص گفتی من از تعجب کمدنید
 
 ...نمی حوله رو ببری بگای ب؟یخوری سرما میگی من؟ی شدوونهید!ا ا ا-
 

 دی سفی بزمن حوله ی که حرفنیبدون ا...  خودم روی حوصله یحت..  نداشتمحوصله
تاش گرفته و با حوله موها و صورمت رو خشک کردم و بعد حوله رو به دور رنگ رو از دس
 رفته و مقصدم رو آشپزخونه قرار رونی و اتاق خواب بییاز در دستشو.گردمن انداختم

 قرار داد زی می روم روی جلوییآرسام چا. زی پشت مم آشپزخونه و نشستیرفتم تو. دادم
 :و گفت

 
 ...اری بـودن در بی معدتو از خالمکی رو خبور یی چانی اول اایب-
 

 : دستام گفتمی رو توسرم
 
 ...رتکهیسرم داره م-
 
 : حرص اومد جلومبا
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نکنه فکر ! ی مونده بودداریتا خود صبح ب! ؟ی چت شده بودشبید! به جهنم! اصال حقت-

 !مونه؟ی سُرُ مُرُ گنده سامل میلی موندنت سرت خداری بنی با ایکرد
 

 بغل دستم نشست ی صندلیخودش رو.دمی رو آروم آروم نوشمیی چا ودمی کشقی عمینفس
 : نگاهم کرد و گفتیکم. و دستاش رو به هم گره زد

 
 .. به من زنگ زدی با چه وضعیدونی منشبیبانو بنده خدا د-
 

 ...: از آرامش نبود؟ حتما نبود که آرسام به من نگفتیهنوز خرب. دمی کشقی عمینفس
 
 الی وادی بگو بمی عوضثمی منی شرکت به ارمیآرسام من من. گردمی من نبود بهش بگم برادمی-
 ! نکردهداشی سه روزه گذشته هنوز پزهیری داره تو سر خودش می چه خاکنمیبب
 

 : زدیطونی شلبخند
 
 !نزار پاشم برم باش ازدواج کنم حسرتشو بزارم به دلت! ــــنیآدر-
 

 : و گفتمدی چپ نگاهش کردم و خندچپ
 
 !؟یزنی منلی خودت رو بی چرا باغچه ی به فکر ازدواج مننقدریتو که ا-
 
 ! بذار با آرامش ازدواج کنم کهگمیم-
 
 . همه دخرتنیچرا آرامش ا-
 
 .خب من چشمام آرامش رو گرفته-
 
 !آرسام-
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 . که شاخ غول رو تونست بشکنه تو رو عاشق کنهی به آرامش که تنها کسولیا-
 
 !ه؟؟ی عشق چدومنیق؟ اصال من م آرسام؟عاشیبافی مفیچرا اراج-
 

 : حدقه چرخوند و گفتی سبز رنگش رو توی کرده و چشم هایپوف
 
 ؟ی برش گردونیخوای چرا منمیبب! ی عاشقشی ولیدونینه من-
 

 : حوصله گفتمی باال انداخته و بی اشونه
 
 .. حداقل تو کنرتل خودمهارمشی لو بده میزی چهیممکنه .. خب-
 

 : و با خباثت متام گفت زدی اثانهی خبلبخند
 
 !ی که رسما اعرتاف کنکنمی می کارهی! منم باورم شد! اوه حتمــــا-
 
 .کنمی تو اعرتاف منیای بافالیمن به خ-
 
 !ی دوسش ندارنایبگو به روحه آدر! نیبب-
 
 ...:انایباز گفت به روح آدر.... باز شروع کرد! باز باز باز.  نگاهش کردمزیت

 
 ! رو قسم خنوری من روح آدریچپ راست برا! من تو دسته توها شده نقطه ضعفنمیا-
 
 !یری در منیچی هری مطمئنم از زینجوریخب ا-
 

 .:دی و قهوش رو سر کشدمی کشقی عمینفس
 
 ! اآلن؟هی چیسکوت نشونه -
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 : فرو کردممی مشکی موهای از سر جام بلند شدم و جفت دستام رو توکالفه
 
! خوامشی که دوسش دارم؟ آره اصال م؟ی بشنویخوای میچ... هم بهت گفتم آرسامشبید-

 !؟ی شدیراض
 
 ! نهای ی دوسش داری بگدیبا!  که نشد حرفخوامشیم! نوچ-
 

 : گذاشتم و گفتممیشونی پی دست روکالفه
 
 . نکنممی جنی سنقدری اخوامی می چدومنی آرسام خودمم مندومنیباور کن خودمم من-
 
 ! اول به خودم بگوی دوسش داریدیت فهم قول بده هر وقیول... باشه باشه-
 

 کوتاه پلک هام رو نرم از یبعد از مکث.  چشم هام رو بستمهی چند ثانی زدم و برایپوزخند
 : هم باز کرده و گفتمیرو

 
 . بفهم آرسامنوی رو دوست داشته باشم ای کستومنیمن من.. من-
 
 بزار کنار به اتویرور باز مغنی اکمی نیآدر! ی خرب نداریاآلن هم دوسش دار! یتونیم-

 . فکر کنتیزندگ
 

 مرد ی دونست که متام زندگیمرد بود و م! خودش مَرد بود.  هام رو مشت کردمدست
 غرور از حد گذرونده ی هم من تودی شاای...  دادی ملی رو به من حتونیغرورش و ا

 ! :بودم؟
 
 . غرورمهنی هممیزندگ-
 

 یاز ال. دهی هم فشا مین هاش رو از حرص رو که داره دندودمی منبسط شدن فکش فهماز
 :دیدندون هاش با اخم غر
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 تا به حال یدارم به روحه مادرم و اون خواهر! گمی دارم می چنی ببنیبه خدا آدر-
 !ارمی هرگز اسمتو تو دهنم منگهی دیکیمن ... یبا صدف ازدواج کن! خورمی قسم مدمشیند
 

 که پدرش دشمن یبا کس! یواج بدم اون هم با کحمال بود من تن به ازد.  گرفته بودخندم
 ...:جون منه

 
 !ارمی تازه اون رو به عقد تو در بخواستمی م؟یجد-
 

 : صورتش گرفتی دخرت ها دست هاش رو جلونی رو گرد کرد و عچشماش
 
 !زمنی مرینگو که-
 

 : نشستم و گفتمدوباره
 
 ! بزمننی عموم رو زمخوامی میدونیتو که خودت خوب م-
 

 :نگاهم کرد کج
 
 !؟ی کار داریبا صدف چ-
 

 : زدمیپوزخند
 
 خوادیکامال مشخصه چون م!  که با صدف ازدواج کنم؟خوادی می واسه چیدی نفهمچیه-

 ... رو صاحب شهدهی که از پدرم به من رسییدارا
 

 : فرو کردشی قهوه ای موهای رو تودستش
 
 ... بفهممتومنی تو منی مادرم و با عموی هیهنوزم قض-
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 اجنام مارستانی تو بی کارنی همچتونستهی میک... ستی ربط به مرگ خاله نیآرسام اما ب-
 ها نیا... خاله اصال با عمو خوب نبوده. دمی سؤال پرسی سرکیبعد من از بانو هم ! بده؟

 ... مشکوکنکمی
 

 : گفتشونی کرد و کالفه و پریپوف
 
 ! شدمجی خودمم گدومیمن-
 

دستش .  شدی حس می من به خوبی نگاه آرسام روینیسنگ. ادم هام رو آروم فشار دقهیشق
 : گفتی پر از نگرانی راستم قرار داد و با حالتی شونه یرو رو

 
  ؟یخوای مسکن مکنه؟یسرت درد م-
 

 : گفتمشهی تر و خسته تر از همدرمونده
 
 ...ارشی سر بهم بی جورهی خودت امی امروز شرکت منالی برگردم وخوامینه آرسام م-
 
اآلن ! ی شرکت که بد تر بشـی بری حال و وضعـت پاشنی بزارم تو با اخواستمیپ ن پ م-

 ...ی از دلواپسزنهی شک نکن اآلن بانو داره پر پر مالی ومی برمیآماده شو پاش
 
 .ـمیبر. باشه-
 

 آرامـش
 

امخام رو .  شدنی رنگ مزی قهوه ای جفت چشم هاکیچشمام به . رو آروم باز کردمچشمام
 نجای داشت همش ای بر منی حاجنی بود؟ چرا دست از سر انجای هنوز انیهم کردم ا یتو

 یی و با صدادمی هم کشی بهش کنم بلند شدم، ابروهام رو توی توجهنکهیبدون ا!چادر زده
 :که توش خشونت داشت، گفتم

 
 د؟ی نشی اجازه وارد اتاق کسی ندادن بادی حمرتم، بهتون یآقا-
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 داده و تند تند هی جماور تکواری به دنهی و دست به سدی هم کشیتو هم ابرو هاش رو اون

 :گفت
 
 دارتی بامی گفت بیحاج!  شکر خدا؟ی من خومب شما چطورریسالم صبح شما هم به خ-

 ! صبحونهیکنم بر
 

 ! بشرنی داشت ایی در آوردم، چه رودنی خندی هنم گرفتم و با متسخر ادای رو جلودستم
 
 تو دی خبوامب بای روسریبلکه من خواستم ب.  آقارونیبفرما ب! دمیچقدر خند! هه ههه هه-
 ؟ی نداریآقا تو خونه زندگ! یزک!  رو من؟ی کنخکوبی میایب

 
 : هم شدی توامخاش

 
 به توام مربوط امی و هر وقت خبوام مهی حاجی خونه ستی تو نی خونه نجایا!  بچهنیبب-
 !شهیمن
 

 رفتم یهمون جور که به سمت در اتاق م. لند شدم ختت بی باال انداخته و از روی اشونه
 : گفتمالی خیب

 
 !حاالم رفع زمحت کن. رمی منجای و از ازمنی حرف می منم اآلن با حاجستیباشه مهم ن-
 
دست و .  رفترونی جدا کرده و جلو تر از من از اتاق به بواری خشم خودش رو از دبا

 بلند ـژشی قیر اتاق رو هول دادم و صداد.صورمت رو شستم و شامل رو دوباره درست کردم
 دی رفتم و با درونیاز در ب.  شده بودی کارشهی که وسطش شی چوبی در قهوه اهی. شد

 : لبخند زدمتقابال زدم و اون هم ی لبخندیحاج
 
 ؟یخوب!  ماه دخرتمیسالم به رو-
 
 . بودی خوبرمردیپ
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 د؟ی ممنون شما خوبریسالم صبحتون به خ-
 
 . صبحونت از دهن افتادنی بشایبا بمنم خومب با-
 

 دونستم چرا یاصال حوصلش رو نداشتم من.  که از شهرام دور باشهیی صندلی رونشستم
 ساعت نیبعد مدت ها تا ا. صبح بود۱۰نگاهم به ساعت افتاد که .  موندهنجای اروزیاز د

 طاقت ـگهید. بغض راه گلوم رو بست... ستمی ننی آدرشی پگهیحاال که د..  بودمدهیخواب
 رو وانی لی چای جرعه ادنیبعد از نوش.دمی رو آروم سر کشمییچا.  رو نداشتمدنشیند

 :یاز لب هام جدا کرده و چشم دوختم به حاج
 
 .رمی امروز مگهیمن د.. ی حاجدیببخش-
 

 شی بشیشونی پی روی هانیصورتش در هم شده و با ابرو چ. دی خوردن کشیی از چدست
 :تر نشون داده شدن

 
 !ی برنجای وضع خطرناک از انیحماله بزارم با ا-
 

 متام یِ انداخت و با کنجکاوی نگاه به حاجکی نگاه به من و کی.  کردی سرفه اشهرام
 :دیپرس

 
 ! مگه؟کنهی مدی آرامش رو تهدیچه خطر-
 

 : لبم برده و با اخم همون جور مونده و گفتمیِکیفنجون رو تا نزد.  کردماخم
 
 !ی سپهرآرامش نه و خامن-
 

 : هم فشار دادی هاش رو با حرص رولب
 
 !یخب حاال خانـم سپهر-
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 ...ی من و حاجنی بیِزی چهی!  ندارهی که به شما ربطگمیدر چهار کلمه م-
 

 : زد و گفتی لبخندیحاج
 
 . رو به راه شهزی تا همه چی برذارمیبه هر حال من-
 
 ینجوری باشم ایی جاهیبرم به فکر  دیبا.  زمحت دادم بهتی به اندازه کافی حاجگهینه د-

 . کهشهیآالخون واالخون من
 
 گذاشتم رونی برمی مدمت که منی که گفتم حرف آخرمِ انیهم.  مبوننجایتا اون موقع ا-

 .شهرام مواظبت باشه
 

 : زدمیپوزخند
 
 نفر مراقبمون هی دی که بای گذشت اون زمانمی ادهی فوالد آب دگهی ما دی حاجستی نازین-
 ....شدیم
 
 ...دمی کار رو اجنام منی دل خودم دارم ای راحتیحاال فکر کن برا-
 

 مجع کردم و زی می رو از روزی ناچار سر تکون دادم و بعد خوردن صبحونه همه چبه
 :شهرام گفت

 
 .کنمیبزار خودم مجع م-
 

 : گفتمخشک
 
 ! خودم بلدمستی نیازین-
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 کردم و میآب گرم و سرد رو تنظ ری رو مجع کردم و وارد آشپزخونه شدم شزی چهمه
 رونی رو که سر جاش گذاشتم دستکش رو از دستم بزیمشغول شستنشون شدم همه چ

 به گل ها آب بدم کمی اطی حی گرفتم برم تومی و شامل رو با هدبند مرتب کردم تصمدمیکش
 به حلظه.  هام رو پام کردمی و کتوندمی کشقی عمیفسن.  و گرم بودی آفتابیلیامروز هوا خ

 تلخ به ی و به سمت حوض رفتم با لبخنددمی کشیآه...  داشتمادی رو به نیحلظه فقط آدر
 : ها نگاه کردم و آروم گفتمیماه

 
 ... مننِی آدری انگورلی واست تنگه گوریلیدمل خ-
 
 کارتونش رو دارم بزارم برات؟-
 
ردم و امخام  حرص چشمام رو بستم ، دندونام رو بهم فشار دادم و دستام رو مشت کبا

 : هم دادمی تویرو
 
 !؟یریگی به خودت مزمنی که می و هر حرفیای مرمی که من مییشما چرا هر جا-
 
 جوجه شی پومدیو اگرنه عمرا م.  که رفتی حاجرونی بامیحوصلم سر رفت گفتم ب-

 ! تونی عییاردک نق نقو
 
 : گفتمی که باال رفته بود و دهن کجیی ابروی تاکی با
 
 !ایبرو کنار بزار باد ب! ؟یگیپتو راست مپدر ژ! یآخ-
 

 : زدیپوزخند
 
 .ی هم دارییچه رو! رو رو برم-
 
 : لب گفتمریز
 
 !ی رو رو تو دو برابرش رو دارنیا-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٧٢٧

 
 :دی پرسی پرسشی رو به کمرش زد و با حالتدستاش

 
 ؟ی اعصابی بنقدریتو چرا ا-
 

 : هام رو به باال دادمکتف
 
 . ندارمبا مردا همکالم شدن رو دوست-
 
 !؟ی بود گفتی کنیاون آدر-
 

 :دمی هم بود غری که وحشتناک تویی هام رو به هم فشار دادم و با ابروهالب
 
 ؟! اصال به تو چه؟یفضول-
 

 کرد ی حوض نگاه می توی های زد و روش رو برگردوند، همون جور که بهماهیپوزخند
 :گفت

 
 ...حتما دوست پـ-
 
! زد؟ی حرف ها رو منی کرده بود که ایخودش چه فکربا .  خشونت از جام بلند شدمبا
 .: فشفشه شدمنیع
 
 به خودم مربوطه و نی من و آدری هی کارا؟ قضنیمنو چه به ا! ارویحرف دهنتو بفهم -

 ! خودم تورو سننه؟یخدا
 
... نی هم بود آدری تند به سمت تاب رفتهنشستم روش و تاب خوردم امخام توی قدم هابا

 ی تنها مردـارهی لبخند رو لبام بتونستی که تو دمل جا داشت و می تنها مرد!نیآدر... نیآدر
 ی ولدی کشی همه سختنیا...  کهیمرد!  کردی میکه مغرور بود و واسه غرورش هر کار

دمل واسه اون ... بدجوریلیخ... رفتیاما بدجور از راه انتقام داشت م! خودش رو نباخت
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ه اون آرامش وجودش تنگ شده بود واسه  پر حتکم واسه اون خشونت واسیحرفا
 مثل من زود بود اعرتاف کردن به دوست یواسه دخرت سرسخت.. استشمام اون عطر تلخ

 و با دمی آروم کشیآه! اما دوستش داشتم. هر چقدرم زود باشه...  مرد اماکیداشنت 
 .انگشتام ور رفتم

 
 . ناراحتت کنمخواستمیمن-
 

 :رفته و گفتم و نگاهم به سمت صاحب صدا سرم
 
 ... برام ندارهیتیاهم-
 

 : لبش نشوندی گوشه یلبخند
 
  مهمون من؟ی بستنهی رونی بمیبر-
 

 : هم فشردمی هام رو رودندون
 
 .رمی منرونی من با شما برینه خ-
 
  باشه؟امی خبرم و برمیم-
 
 .خورمی منیمن بستن-
 
 . مراقب خودت باش تا برگردمیخوری خوبش رو هم میخوریم-
 

! هه! دمی رو ندنمیروزه که من آدر۴ حساب اآلن نی اای.  نزدم و ساکت موندمیحرف
 عالقه مند نی سرم با ایخاک تو.. اما... کاش واقعا مال من بود...  زدمیپوزخند!  رونمیآدر

 ی اندازه یلقمه . ستی که سهم من نی کسی لبم نشست وابسته ی گوشه یپوزخند! شدمن
 من ینجوریچطور تونست ا! ی لعنتنیآدر. مام حلقه زد چشیاشک تو... ستیدهن من ن

 قی عمینفس...  صداش، حرکاتش، مرد بودنشی خودش کنه؟ وابسته یرو وابسته 
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چشمام رو بستم و ...  سرما خورده باشمدادمی کرد و احتمال میهمه تنم درد م... دمیکش
 ـاوردی در می بازسره برجستم به حالت سری لبالب از اشکـم، اشک رو از گونه هایچشما

 ی سختنیا...  و دم نزدم اما حاالدمی کشی سختیلی سال خ۲۱ نی ایتو!  پریلیدمل پر بود خ
 گمی هنوزم منی کنم به وابستگی که اعرتاف منیچرا؟چرا با ا... سخت تر بودزیاز همه چ

 ودم بالی تو فکر و خنقدریا...  منی باشه که معنا کنه عشق رو برایکاش ک! که عاشقم؟
 رنگش بود رو به سمتم گرفت ی که داخل روکش آبییبستن.  شهرام برگشتی کدمیکه نفهم

 :و با لبخند گفت
 
 ...تی بستننمی اایب-
 
 ..ستی سرما خوردم حامل خوب نخورمیگفتم که من-
 

 : گفتیاما جد.  نگران نبودصورتش
 
  دکرت؟میبر-
 
 !نگران من نباش-
 
 ! رو بزار کناریبچه باز-
 

 یچشما...  کرده بودمزیبه خاطر نور آفتاب چشمام رو ر. سر تا پاش انداختم به ینگاه
 که اصال ی بلند قهوه ای هاشی و ردهی کشی صورت،ی و کمرنگِ صورتکی باری لبزی ریقهوه ا

 :گفتم.  پوش بودی الغر داشت، سر تا پا مشکبای تقریکلیه!!!  اومدیبهش من
 
 .ی ندارم تو نگرامن باشازی حاملم خوبه ن. کنمی که خبوام بچه بازستمیمن بچه ن-
 

 : لب هاش برد و گفتکی رو نزدشیبستن
 
 ازم ی که در قبالت دارم رو اجنام بدم تا حاجیتی مسئولخوامی فقط مستمیمن نگرانت ن-

 ! نکنههیگال
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 ...: زدمیپوزخند

 
  نشد اآلن هممیزی همه سال از خودم مراقبت کردم و چنیمن ا!  با منینرتس حاج-
 !شهیمن
 
 ؟یاز کجا معلوم فرار نکن! رونی بی گفت نذارم از خونه بریحاج-
 

 : جام با حرص بلند شدماز
 
! ی و نه به تو مربوطه نه به حاجکنمی خودم مهی خبوام با زندگیمن هر غلط! اروی نیبب-

 تونهی منی احدــــچی هگـمی ممی دادنیبب! ــــچی هی با سرم چون جنامت داد ولیحرمت حاج
  افتـــاد؟یری بگمی من تصمیواسه زندگ

 
از اون خجالت ...  دخرتانهیای از اون شرم و حیچرا ذره ا.  دادم چشماش رو گرد کرداز

 تونستم یچرا من!  نبود؟ی وجود من دربرابر هر مردی در گفتار تومتیمال... در گفتار
 :گفت...  تونستمی کاش که م؟ی چیسکوت کنم؟ برا

 
 !؟ی شدیبباشه بابا چرا عص-
 

رفتم سمت خونه و حمکم بازوم رو گرفت از متاس دستش با بازوم ...  زدمی غره اچشم
 :دمی شدم و حمکم دستم رو کشیعصب

 
 .ـاری سگ منم باال نیاون رو.  آقا پسریگذرونی از حدت می دارگهید-
 

 ی هوا و بی کوتاه بیبعد از مکث.  کردی منی خودش سبک سنگشی رو پیزی داشت چانگار
 :دیمقدمه پرس

 
 ؟ی چرا اسمش رو برده؟ی کنیآدر-
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 به هم فشار دادم که بند بند ی مشت شدم رو جوریدست ها!  اسمنی داده بود به ایری گچه
 : شده بودندیانگشتام سف

 
 ! داره؟یبه تو چه ربط-
 

 : باال انداختی اشونه
 
 . بدومنخوامیم-
 
 !یاصال دوست ندارم بفهم! ی تا ندونگمیمنم من-
 
 : آوردم نیقی سوالش به فضول بودنش نیبا ا.. اما ول کنم نبود.  برمخواستمیم
 
 ؟یدوسش دار-
 
 ! رو دوسـت ندارمی رو دوست دارم و کی من کستیبه تو مربوط ن! به تو چه؟-
 

خودم رو به .  گرفتمشی خودم رو از دست هاش آزاد کرده و راه در خونه رو در پبالخره
 که خمصوص ی رو فشار داده و بعد از باز شدن در توریدر تور ی رهیدر رسونده و دستگ

 داغم از گونه هام یاشکا. رفتم سمت اتاق خودم. تابستون ها و بهار ها بود وارد خونه شدم
 نی الی و اشکام رو با پشت دستم پاک کردم دلی صندلی نشستم رووفتادنی رمحانه میب

 چشماش واسه دنی واسش تنگ بود واسه ددمل... دی بود؟ شانی از آدری دوریاشک هام برا
 ی چطور وابسته شدم و برادم؟ی وابسته شدم که نفهمنقدری ایِک...استشمام عطرش

.  کردیغرق لذمت م. بودمنتاش لبام چقدر حمتاج اون خشوی تلخ نشست رویلبخند! ؟یچ
 ... زدم و چشمام رو بستمیپوزخند.  لذتا حمروم شدمنی از اگهی من دیول
 

*** 
 
 رامـشآ
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امخام رو .  شدنی رنگ مزی قهوه ای جفت چشم هاکیچشمام به . رو آروم باز کردمچشمام
 نجای داشت همش ای بر منی حاجنی بود؟ چرا دست از سر انجای هنوز انی هم کردم ایتو

 یی و با صدادمی هم کشی بهش کنم بلند شدم، ابروهام رو توی توجهنکهیبدون ا!چادر زده
 :ت، گفتمکه توش خشونت داش

 
 د؟ی نشی اجازه وارد اتاق کسی ندادن بادی حمرتم، بهتون یآقا-
 

 داده و تند تند هی جماور تکواری به دنهی و دست به سدی هم کشی هم ابرو هاش رو تواون
 :گفت

 
 دارتی بامی گفت بیحاج!  شکر خدا؟ی من خومب شما چطورریسالم صبح شما هم به خ-

 ! صبحونهیکنم بر
 

 ! بشرنی داشت ایی در آوردم، چه رودنی خندی هنم گرفتم و با متسخر ادای رو جلودستم
 
 تو دی خبوامب بای روسریبلکه من خواستم ب.  آقارونیبفرما ب! دمیچقدر خند! هه ههه هه-
 ؟ی نداریآقا تو خونه زندگ! یزک!  رو من؟ی کنخکوبی میایب

 
 : هم شدی توامخاش

 
 به توام مربوط امی و هر وقت خبوام مهی حاجینه  خوستی تو نی خونه نجایا!  بچهنیبب-
 !شهیمن
 

 رفتم یهمون جور که به سمت در اتاق م.  ختت بلند شدمی باال انداخته و از روی اشونه
 : گفتمالی خیب

 
 !حاالم رفع زمحت کن. رمی منجای و از ازمنی حرف می منم اآلن با حاجستیباشه مهم ن-
 
دست و .  رفترونیده و جلو تر از من از اتاق به ب جدا کرواری خشم خودش رو از دبا

 بلند ـژشی قیدر اتاق رو هول دادم و صدا.صورمت رو شستم و شامل رو دوباره درست کردم
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 دی رفتم و با درونیاز در ب.  شده بودی کارشهی که وسطش شی چوبی در قهوه اهی. شد
 : لبخند زدمتقابال زدم و اون هم ی لبخندیحاج

 
 ؟یخوب!  ماه دخرتمیسالم به رو-
 
 . بودی خوبرمردیپ

 
 د؟ی ممنون شما خوبریسالم صبحتون به خ-
 
 . صبحونت از دهن افتادنی بشایمنم خومب بابا ب-
 

 دونستم چرا یاصال حوصلش رو نداشتم من.  که از شهرام دور باشهیی صندلی رونشستم
 ساعت نی مدت ها تا ابعد. صبح بود۱۰نگاهم به ساعت افتاد که .  موندهنجای اروزیاز د

 طاقت ـگهید. بغض راه گلوم رو بست... ستمی ننی آدرشی پگهیحاال که د..  بودمدهیخواب
 رو وانی لی چای جرعه ادنیبعد از نوش.دمی رو آروم سر کشمییچا.  رو نداشتمدنشیند

 :یاز لب هام جدا کرده و چشم دوختم به حاج
 
 .رمی امروز مگهیمن د.. ی حاجدیببخش-
 

 شی بشیشونی پی روی هانیصورتش در هم شده و با ابرو چ. دی خوردن کشییاز چ دست
 :تر نشون داده شدن

 
 !ی برنجای وضع خطرناک از انیحماله بزارم با ا-
 

 متام یِ انداخت و با کنجکاوی نگاه به حاجکی نگاه به من و کی.  کردی سرفه اشهرام
 :دیپرس

 
 ! مگه؟کنهی مدی آرامش رو تهدیچه خطر-
 

 : لبم برده و با اخم همون جور مونده و گفتمیِکیفنجون رو تا نزد.  کردماخم
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 !یآرامش نه و خامن سپهر-
 

 : هم فشار دادی هاش رو با حرص رولب
 
 !یخب حاال خانـم سپهر-
 
 ...ی من و حاجنی بیِزی چهی!  ندارهی که به شما ربطگمیدر چهار کلمه م-
 

 : زد و گفتی لبخندیحاج
 
 . رو به راه شهزی تا همه چی برذارمی منبه هر حال-
 
 ینجوری باشم ایی جاهی برم به فکر دیبا.  زمحت دادم بهتی به اندازه کافی حاجگهینه د-

 . کهشهیآالخون واالخون من
 
 گذاشتم رونی برمی مدمت که منی که گفتم حرف آخرمِ انیهم.  مبوننجایتا اون موقع ا-

 .شهرام مواظبت باشه
 

 : زدمیپوزخند
 
 نفر مراقبمون هی دی که بای گذشت اون زمانمی ادهی فوالد آب دگهی ما دی حاجستی نازین-
 ....شدیم
 
 ...دمی کار رو اجنام منی دل خودم دارم ای راحتیحاال فکر کن برا-
 

 مجع کردم و زی می رو از روزی ناچار سر تکون دادم و بعد خوردن صبحونه همه چبه
 :شهرام گفت

 
 .کنمی مبزار خودم مجع-
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 : گفتمخشک

 
 ! خودم بلدمستی نیازین-
 

 کردم و می آب گرم و سرد رو تنظری رو مجع کردم و وارد آشپزخونه شدم شزی چهمه
 رونی رو که سر جاش گذاشتم دستکش رو از دستم بزیمشغول شستنشون شدم همه چ

ها آب بدم  به گل کمی اطی حی گرفتم برم تومی و شامل رو با هدبند مرتب کردم تصمدمیکش
حلظه به .  هام رو پام کردمی و کتوندمی کشقی عمیفسن.  و گرم بودی آفتابیلیامروز هوا خ

 تلخ به ی و به سمت حوض رفتم با لبخنددمی کشیآه...  داشتمادی رو به نیحلظه فقط آدر
 : ها نگاه کردم و آروم گفتمیماه

 
 ... مننِی آدری انگورلی واست تنگه گوریلیدمل خ-
 
 نش رو دارم بزارم برات؟کارتو-
 
 حرص چشمام رو بستم ، دندونام رو بهم فشار دادم و دستام رو مشت کردم و امخام با

 : هم دادمی تویرو
 
 !؟یریگی به خودت مزمنی که می و هر حرفیای مرمی که من مییشما چرا هر جا-
 
جه  جوشی پومدیو اگرنه عمرا م.  که رفتی حاجرونی بامیحوصلم سر رفت گفتم ب-

 ! تونی عییاردک نق نقو
 
 : گفتمی که باال رفته بود و دهن کجیی ابروی تاکی با
 
 !ایبرو کنار بزار باد ب! ؟یگیپدر ژپتو راست م! یآخ-
 

 : زدیپوزخند
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 .ی هم دارییچه رو! رو رو برم-
 
 : لب گفتمریز
 
 !ی رو رو تو دو برابرش رو دارنیا-
 

 :دیپرس ی پرسشی رو به کمرش زد و با حالتدستاش
 
 ؟ی اعصابی بنقدریتو چرا ا-
 

 : هام رو به باال دادمکتف
 
 .با مردا همکالم شدن رو دوست ندارم-
 
 !؟ی بود گفتی کنیاون آدر-
 

 :دمی هم بود غری که وحشتناک تویی هام رو به هم فشار دادم و با ابروهالب
 
 ؟! اصال به تو چه؟یفضول-
 

 کرد ی حوض نگاه می توی های که بهماه زد و روش رو برگردوند، همون جوریپوزخند
 :گفت

 
 ...حتما دوست پـ-
 
! زد؟ی حرف ها رو منی کرده بود که ایبا خودش چه فکر.  خشونت از جام بلند شدمبا
 .: فشفشه شدمنیع
 
 به خودم مربوطه و نی من و آدری هی کارا؟ قضنیمنو چه به ا! ارویحرف دهنتو بفهم -

 ! خودم تورو سننه؟یخدا
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... نی هم بود آدری تند به سمت تاب رفتهنشستم روش و تاب خوردم امخام تویم ها قدبا

 ی تنها مردـارهی لبخند رو لبام بتونستی که تو دمل جا داشت و میتنها مرد! نیآدر... نیآدر
 ی ولدی کشی همه سختنیا...  کهیمرد!  کردی میکه مغرور بود و واسه غرورش هر کار

دمل واسه اون ... بدجوریلیخ... رفتیر از راه انتقام داشت ماما بدجو! خودش رو نباخت
 پر حتکم واسه اون خشونت واسه اون آرامش وجودش تنگ شده بود واسه یحرفا

 مثل من زود بود اعرتاف کردن به دوست یواسه دخرت سرسخت.. استشمام اون عطر تلخ
 و با دمی آروم کشیآه! اما دوستش داشتم. هر چقدرم زود باشه...  مرد اماکیداشنت 

 .انگشتام ور رفتم
 
 . ناراحتت کنمخواستمیمن-
 

 : و نگاهم به سمت صاحب صدا رفته و گفتمسرم
 
 ... برام ندارهیتیاهم-
 

 : لبش نشوندی گوشه یلبخند
 
  مهمون من؟ی بستنهی رونی بمیبر-
 

 : هم فشردمی هام رو رودندون
 
 .رمی منرونی من با شما برینه خ-
 
  باشه؟امیب خبرم و رمیم-
 
 .خورمی منیمن بستن-
 
 . مراقب خودت باش تا برگردمیخوری خوبش رو هم میخوریم-
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! هه! دمی رو ندنمیروزه که من آدر۴ حساب اآلن نی اای.  نزدم و ساکت موندمیحرف
 عالقه مند نی سرم با ایخاک تو.. اما... کاش واقعا مال من بود...  زدمیپوزخند!  رونمیآدر

 ی اندازه یلقمه . ستی که سهم من نی کسی لبم نشست وابسته ی گوشه یپوزخند! شدمن
 من ینجوریچطور تونست ا! ی لعنتنیآدر.  چشمام حلقه زدیاشک تو... ستیدهن من ن

 قی عمینفس...  صداش، حرکاتش، مرد بودنشی خودش کنه؟ وابسته یرو وابسته 
چشمام رو بستم و ... ده باشم سرما خوردادمی کرد و احتمال میهمه تنم درد م... دمیکش

 ـاوردی در می بازسره برجستم به حالت سری لبالب از اشکـم، اشک رو از گونه هایچشما
 ی سختنیا...  و دم نزدم اما حاالدمی کشی سختیلی سال خ۲۱ نی ایتو!  پریلیدمل پر بود خ

 گمیوزم من هنی کنم به وابستگی که اعرتاف منیچرا؟چرا با ا... سخت تر بودزیاز همه چ
 ودم بالی تو فکر و خنقدریا...  منی باشه که معنا کنه عشق رو برایکاش ک! که عاشقم؟

 رنگش بود رو به سمتم گرفت ی که داخل روکش آبییبستن.  شهرام برگشتی کدمیکه نفهم
 :و با لبخند گفت

 
 ...تی بستننمی اایب-
 
 ..ستی سرما خوردم حامل خوب نخورمیگفتم که من-
 

 : گفتیاما جد. ران نبود نگصورتش
 
  دکرت؟میبر-
 
 !نگران من نباش-
 
 ! رو بزار کناریبچه باز-
 

 یچشما...  کرده بودمزیبه خاطر نور آفتاب چشمام رو ر.  به سر تا پاش انداختمینگاه
 که اصال ی بلند قهوه ای هاشی و ردهی کشی صورت،ی و کمرنگِ صورتکی باری لبزی ریقهوه ا

 :گفتم.  پوش بودی الغر داشت، سر تا پا مشکبای تقریکلیه!!!  اومدیبهش من
 
 .ی ندارم تو نگرامن باشازیحاملم خوبه ن.  کنمی که خبوام بچه بازستمیمن بچه ن-
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 : لب هاش برد و گفتکی رو نزدشیبستن

 
 ازم ی که در قبالت دارم رو اجنام بدم تا حاجیتی مسئولخوامی فقط مستمیمن نگرانت ن-

 ! نکنههیگال
 
 ...: زدمیوزخندپ

 
 نشد اآلن هم میزی همه سال از خودم مراقبت کردم و چنیمن ا!  با منینرتس حاج-
 !شهیمن
 
 ؟یاز کجا معلوم فرار نکن! رونی بی گفت نذارم از خونه بریحاج-
 

 : جام با حرص بلند شدماز
 
! یحاج و نه به تو مربوطه نه به کنمی خودم مهی خبوام با زندگیمن هر غلط! اروی نیبب-

 تونهی منی احدــــچی هگـمی ممی دادنیبب! ــــچی هی با سرم چون جنامت داد ولیحرمت حاج
  افتـــاد؟یری بگمی من تصمیواسه زندگ

 
از اون خجالت ...  دخرتانهیای از اون شرم و حیچرا ذره ا.  دادم چشماش رو گرد کرداز

 تونستم یچرا من!  نبود؟یرد وجود من دربرابر هر می در گفتار تومتیمال... در گفتار
 :گفت...  تونستمی کاش که م؟ی چیسکوت کنم؟ برا

 
 !؟ی شدیباشه بابا چرا عصب-
 

رفتم سمت خونه و حمکم بازوم رو گرفت از متاس دستش با بازوم ...  زدمی غره اچشم
 :دمی شدم و حمکم دستم رو کشیعصب

 
 .ـاریباال ن سگ منم یاون رو.  آقا پسریگذرونی از حدت می دارگهید-
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 ی هوا و بی کوتاه بیبعد از مکث.  کردی منی خودش سبک سنگشی رو پیزی داشت چانگار
 :دیمقدمه پرس

 
 ؟ی چرا اسمش رو برده؟ی کنیآدر-
 

 به هم فشار دادم که بند بند ی مشت شدم رو جوریدست ها!  اسمنی داده بود به ایری گچه
 : شده بودندیانگشتام سف

 
 !ه؟ داریبه تو چه ربط-
 

 : باال انداختی اشونه
 
 . بدومنخوامیم-
 
 !یاصال دوست ندارم بفهم! ی تا ندونگمیمنم من-
 
 : آوردم نیقی سوالش به فضول بودنش نیبا ا.. اما ول کنم نبود.  برمخواستمیم
 
 ؟یدوسش دار-
 
 ! رو دوسـت ندارمی رو دوست دارم و کی من کستیبه تو مربوط ن! به تو چه؟-
 

خودم رو به .  گرفتمشیرو از دست هاش آزاد کرده و راه در خونه رو در پ خودم بالخره
 که خمصوص ی رو فشار داده و بعد از باز شدن در توری در توری رهیدر رسونده و دستگ

 داغم از گونه هام یاشکا. رفتم سمت اتاق خودم. تابستون ها و بهار ها بود وارد خونه شدم
 نی الی و اشکام رو با پشت دستم پاک کردم دلیندل صی نشستم رووفتادنی رمحانه میب

 چشماش واسه دنیدمل واسش تنگ بود واسه د... دی بود؟ شانی از آدری دوریاشک هام برا
 ی چطور وابسته شدم و برادم؟ی وابسته شدم که نفهمنقدری ایِک...استشمام عطرش

.  کردیق لذمت مغر. بودمنتاش لبام چقدر حمتاج اون خشوی تلخ نشست رویلبخند! ؟یچ
 ... زدم و چشمام رو بستمیپوزخند.  لذتا حمروم شدمنی از اگهی من دیول
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 نیآدر

 
 دای پیعنی. زدمی دستام رو مشت کرده بودم،تند تند نفس می و عصبرفتمی اتاقم رژه میتو

!  ذره آرامشکی داغومن از نداشنت دی فهمی منیچرا کس!  نقدر سخت بود؟ی فرد اکیکردن 
 یلی خیی رنگم فرستاده و با صدای مشکی موهای دست راستم رو ال به الیشتهاحمکم انگ

 :بلند داد زدم
 
 ! هـــا؟هیپس شما امحقا کارتون چ-
 

.  مبثم درشت و درشت تر شدی شون از دادم سر بلند کردهو نگاهم کردن،چشمهاهمه
 : رسونده و بلند تر داد زدمشونیکیخودم رو به نزد

 
!  ماههکی مهلتتون؟ اآلن نیروز آخر۵ مگه نگفتم دم؟یت خورا پول م به شما مفیمن الک-
 .دی نکردداشی ماه بهتون فرصت دادم و هنوز پکی

 
 : لبش رو گاز گرفتثمیم
 
 نام و نشون ی دخرت بهی ه؟ی ماها چریآخه قربان تقص.رهیگیآروم تر قربان صداتون م-

 ! شهر رفته باشهنیال ممکنه از ا اصم؟ی کنداشی پیکه نه خونه داره نه کس و کار چه جور
 

 صورمت یدستام رو رو. ثمی گذاشته و برگشتم و پشت کردم به ممیشونی پی رو رودستم
 : بر آروم بودن داشت گفتمی که سعیی با صدای ولختهی به هم ری و با اعصابدمیکش

 
 !ست؟ی ننیمگه کار شماها ا-
 

انگار دو دل .  پا اون پا کردنی اکمیود؛ بثمی بار نگاهم به پسر کنار منیا.  برگشتمدوباره
 :با اخم نگاهش کردم که گفت.  بزنهیبود که حرف

 
 ! دخرتستنی اومدی مرونی داشت بی حاجی که از تو خونه ی اون دخرتگمیمن هنوزم م-
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 در هم با دست چپ به به گردن یی هم فشار داد و با ابروهای لب هاش رو با حرص روثمیم

 :پسر زد
 
  رو چه به پناه دادن؟یآخه حاج-
 

رفتم رو به روش . بودادی احتمال همون هم زی حتتی موقعنی ای کردم، توزی رو رچشمام
 :دمی مانند پرسی پرسشیو با حالت

 
  بود؟یچه شکل-
 

 :دیلبش رو گز. شده بودری از سؤال من شانگار
 
 هم یلیخ. درشت سبز داشتی آقا،چشمادی بود که شما گفتی در برابر اصل همونیکپ-

 !دی کشی جلو میلی هدبند و شالش رو هم خزدیحمجبه م
 

 دای پیدی امیعنی! شهیهم...  با حجاب بودشهیآرامش هم! خودش بود نه؟.  گرد شدچشمام
 تا اآلن از اون جا دی که شانیاما از فکر ا.  دمل جشن به پا شدهی کردم تویحس م! بود؟

 :دمیا اخم غر بثمی می قهیرفته باشه اخم کرده و با گرفنت 
 
 نش؟یامحقا چرا نگرفت. نی گفتی به من مدی اگه نبود هم بایخودش بود، حت-
 
 :اما بعد زبونش به کار افتاد.  تته پته کردی اولش کمثمیم
 
 رونی از اون خونه بی ِکمینی ببدی دی آبرو تو اون حمل داره اجازه می کلی حاجس،یرئ-
 مش؟یری بگادیم
 

 :ستادمیست به کمر ا رو ول کرده و دقشی حمکم
 
 !خوامی و سامل محی مـن اون دخرت رو صحی ولستی اصال مهم ندومنیمن-
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 : کردی سرفه اثمیم
 
 م؟ی برمی اجازه دارسیچشم رئ-
 

 به صورمت یدست . واری به ددمیمشتم رو حمکم کوب.  تکون دادم و همشون رفنتیسر
 از اون ی ماه دورکی!  نبود برام مهمگهی کردن اما دی متی صورمت اذیشای ته ری زبردمیکش

 دستام گرفتم و یسرم رو تو.  کردی ملی تبدیمارستانی تی روانهیدخرت داشت من رو به 
 نی متام ای خواستمش اون لعنتی رو نداشتم مشی تاب دورگهید.  آسمون زل زدمیکیبه تار

در !هرگز. کشمیمن از انتقامم دست من... یول...  رو ذوب کرده بودمیخی و ی سنگی هاهیال
 و با اخم دمی کشقی عمینفس. واردش شدم و در رو پشت سرم بستم... تراس رو باز کردم

 ازش داشت ذره ذره من ی ماه دورکی بستمچشمام رو ... دادمهی تکواری به دنهیدست به س
وجودم آروم نبود و ..  نباشه اما من آرامش نداشتمالشی خنی اون عدیشا.  کردیرو نابود م

 تکون دادم و واری سرم رو به دنی زمیکم کم سر خوردم و نشستم رو...  نداشتآرامش
 بانو چشم تو بادر تراس باز شد و چشمام رو باز کردم و . چشمام رو بسته نگه داشتم

 :چشم شدم
 
  شده بانو؟یزیچ-
 

 : آشکار گفتی و با دهلره امهیسراس
 
 ! بهم خوردهوی حال آرسام ایپسرم ب-
 

 ی گرد و صورتییبا چشم ها!اون که حالش خوب بود! لند شدم آرسام؟ از جام بحمکم
 :کالفه گفتم

 
 اآلن کجاست؟-
 
 ! حال افتادهیتو-
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 قای دقدمی فهمیمن.  بودکی تارکی همه جا تارـنیی و از پله ها پادمی رو پس زده و دوئبانو
 آرسام و ی فکر کردن هم نداشتم که با صدای و اصال حوصله هی کار چنیمنظورشون از ا

!  به خاطر من بود؟ناتیاون همه تزئ!  شلش که برقا رو روشن کرد چشمام گرد شدشین
 بغلم ، دست هام از هم باز مونده بودند ی خودش رو پرت کردتوسام که بفهمم آرنیبدون ا
 :و گفت

 
 ! َلنگموریتولدت مبارک ت-
 

 ایخوشحال باشم . سام بود آرنی کار بانو و ای جهی دور تا دور خونه نگاه کردم که نتبه
 یاز ک... خودم به جهنم!  خرب بودم؟ی اومد و من ببهشتیارد۱۰ یک! تولدم بود؟! نه؟

 نگاه مشتاق آرسام ی تر از جومن رو فراموش کرده بودم؟ نگاهم روی عزینایتاحاال تولد آدر
 : شونش گذاشته و با اخم گفتم یرودست .  موندرهیخ
 
 ... سرت اومدهیی چه بال امحق گفتمی پسره دمیترس-
 

 : شدزی گندش چشم هاش ریلی خاطر لبخند خبه
 
 ! کنمزتی سوپراینجوریجمبور شدم ا-
 

 :دمی کردم و غراخم
 
 ! خبوره تو فرق سرتزتیسوپرا-
 

 : و گفتدی خندبانو
 
 ...تولدت مبارک پسر کوچولوم-
 

 کیدم هنوز کوچ گذاشته بوی سالگ۲۹ ی که پا تویمن! پسرکوچولو؟..  تلخ زدمیلبخند
آرسام .. نداخنتی مادمیکاش زود تر ..  هم بودنایتولد آدر.. فقط تولد من نبود... اما! بودم؟

 : مبل و گفتی و من رو نشوند رودیدستم رو کش
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 سال بچه ۲۹ تو ی رفتگهی دیدونی نفرست چون خودت خوب م۳ تولد هی نیا! خب-
 !سالت کامل شد۲۸رمرد،ی پیستین

 
 :دمی زبرم کشی هاشی به ته ردست

 
 .نینداختی مادمیکاش زودتر -
 

 : آرسام گرد شدیچشما
 
 ! امکان ندارهنیا!  نبود؟ادتی ی بگیخوایم-
 
 !نه از نظر تو من االن شب و روزم سر جاشه؟-
 

 شی درحال آوردن پدی شد فهمی خمتلف می آشپزخونه و از صداهای که رفته بود توبانو
 : گفتثانهیآرسام خب... یِدست

 
! المصب. رفتهادشیتولد خودش و خواهرشم ! کنهی داره دق ماری آقا از فراق گهیراست م-

 ! شمانیچقدر تفاهم دار. بهشتی ارد۱۰ تولدشه تو هم نی فرورد۱۰اون 
 

 ی وسط بود که هممون ازش بنی ای رازهی.. فکر فرو رفتمی کردم و توزی رو رچشمام
 سمت ما من هم واقعا ومدی داشت مکی کهیو با بان...زدی مبی عجکمی زیهمه چ! میخرب بود

 خودم ی رو هم براکی جشن کوچکی اجازه ی چند سال حتنی ایانتظارش رو نداشتم، تو
 ... دادم اما حاالیمن
 
 !ی اصال به زور هم شده خبنددی امشب بانیآدر-
 

 : زدمیپوزخند
 
 .نمیبی واسه خنده منیلیدل-
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 : چپ چپ نگاهم کرد و با حرص گفتبانو

 
 .می خنده از تو موندهی مادر چشم انتظار گهیراست م-
 

 : گفتشاموی رو ته ردیآرسام زبونش رو در آورد و دست کش.دمی کشقی عمینفس
 
 !؟یبانو؟ ن زن دار-
 

 : چپ نگاهش کردم و بانو با خنده گفتچپ
 
 !اطهیآره تو ح-
 

 : ظرف کنار من گذاشت و گفتهی و آرسام دی بری ها رو مکی کبانو
 
 ! مادرمی خبورتوی عروسکیانشاهللا ک! شهی تولد منکی بشه گذشت از کیاز هر چ-
 

 : تکون دادی سربانو
 
 !انـــشاهللا-
 
 ؟یزنی می تو حرف عروسگمی منیچی هیبازم من ِه-
 

 : حلنش رو عوض کردآرسام
 
بابا باور کن .  رفتی شدرمردی پ؟یفهـمی میشی مـری پی داری سال شد۲۹ واردگهیمادر د-

 ! دنبال بچهاتیدوست ندارم عصا زنان بدوئ
 

 یاما مشغله فکرا.  ناراحتهیزی چهی کردم از ی حس مدی کشقی عمی و نفسدی خندبانو
 : چپ و راست کرد و گفتیآرسام گرن.  تر بودنشیخودم ب



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٧�٧

 
 ! تا نزدمتکتویخبور ک-
 

 : از پشت گردنش و گرفتم و با اخم گفتمحمکم
 
 .ی گفتی چدمینشن-
 

 :گشاد زد یلبخند
 
 دلت یاصال هر چ.  منودم ومل کنلی میمی شکر رژشکنهی جومن؟ گردمن داره منی آدرزهیچ-
 ! خبورکشهیم
 

 : کردی و گردنش رو ول کردم و بلند شدم بانو سرفه ادمی کشقی عمینفس
 
 ن؟ی آدریریکجا م-
 
 ... بهشت زهرا بانوریم-
 

 : ابروش رو داد باالی تاهی آرسام
 
 ؟... بهشت زهرای کمرت برکمی که ستی بهرت ننیآدر!  شب؟ دوما موقعنیاوال ا-
 

 ...: شلوارم کردمبی انداخته و دست هام رو وارد جری زی رو کمسرم
 
 .. قرار ندادهبی من رو حتت تعقیفعال کس...  خطرناکه امادومنیم-
 
 .امیبزار منم باهات ب-
 

 : تکون دادم یسر
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 ؟یایبانو توام م-
 
 ...زارمیهاتون م تندینه پسرم بر-
 

 گل رز رو ی کرده و دسته ی سنگ قربش خالی آب رو روی و برتنای کنار قرب آدرنشستم
 : و گفتدی کشیآرسام آه...  هم بودی کردم متام مدت امخام توی قربش پر پر میرو

 
 . امخاتهنی سردردات به خاطر همنی تر اشیعلت ب! ایریگی سردرد منیاخم نکن آدر-
 

 ی کردم به آرامش دستای فکر مشی اشکیبه چشما. زدمی حرف منایومت با آدر سکی فقط تومن
 :از سر جام بلند شدم و گفتم... کشیکوچ

 
 ...می برگهیآرسام د-
 
 م؟ی قدم بزنکمی میباشه بر-
 

 :می زدی قدم مبی رو براش باز و بسته کردم وجفتمون دست به جچشمام
 
 !ن؟یآدر-
 
 !بله؟-
 
 ...انبه سرم زده برگردم آمل-
 
 گاهم هی که اآلن داشتم، تنها تکیتنها آرامش! بره؟.  گرد نگاهش کردمی و با چشماستادمیا

 :دمیبا خشم غر! بره؟
 
 !یتو قرار نبود وسط راه جا بزن.. تو!  آرسام؟ی شدوونهی د؟یگی که منیجد-
 

 : انداختری رو زسرش
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 ... منظورم بودزیبعد متوم شدن همه چ.. نینه آدر-
 

 : گفتمتی و مچ دستش رو گرفتم و با عصباندمی هم کشیو تو رامخام
 
 ...آرسام! ی بررانیحماله بزارم از ا-
 
اومن که مونده تو آملان و واقعا جز تو ...  بابامویکی تو رو دارم یکی ای دننی من تو انیآدر-

 ... دور شمزی از همه چخوامی میراستش رو خبوا. و ندارم...  رو نداشتمیکس
 

 : رو شوت کردمی انداختم و با اخم سنگنییپا رو سرم
 
 ! از من؟یحت-
 
 !باشه؟..  گردمی بعد چند ماه بر مدمیقول م! ؟یزنی که مهی چه حرفنی اوونهینه د-
 

 : گفتمآروم
 
 !ی بزارم بری من رد شیاز رو جنازه -
 

 :دی کشقی عمیآرسام نفس...ـمی گذشتی خلوت می هاابونی زد و قدم زنان از خیلبخند
 
  از آرامش نشد؟یخرب-
 
 ... کردنداشیپ... چرا-
 

 : گرد شدچشماش
 
 پس اآلن کجاست؟-
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 .... مدتنی کجا بوده ادمیفقط فهم-
 
 ...یخوای مننیآدر-
 
 .! که هرگز فراموشش نشهارمی سرش بیی بالهی دیشا-
 
 !دهیاز تو بع-
 
 ! شک نکنخورهیکتک رو ازم م-
 

 : و گفتدیخند
 
 !زنهیتک منآدم که عشق خودش رو ک-
 

 : نگاهش کردم و گفتچپ
 
 ! نه؟ی که دوسش داریدی رسجهی نتنیبه ا-
 
 !نه-
 
 ! که حالت چقدر خوبه از نبودشدهی نشون مشاکامالی ته رنیا! جون خودت-
 
 ...جمی خودمم گدومنیمن-
 
 حرف دلت ی غرورت رو سرکوب کننی ایزنی حرف می حداقل با من دارشهیم-

 ؟یروبزن
 
 !دیکشـی مننجای غرور رو سرکوب کنم کارم به انی اتونستمیاگه م-
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 بدم لی حتورمی مصب من که منید ب.ارهی غرور داره از پا درت منی ایکنیخوبه اعرتاف م-
 نتونه حالت رو ی که کسیکنی میچرا همه احساستو تو چشمات زندون. کف دستش

 !بفهمه؟
 

 : به آسمون انداختمی رو بلند کردم و نگاهسرم
 
 ... باشمدهی فوالد آب دهی نی خواست که عسرنوشت-
 
پر ...  جفتمونهیزندگ...  کمرنگ زدمیلبخند.. دیخند... دمی کشقینفس عم... دی کشیآه

 رو نیماش..  رو باز کرد و نشستنی شدم و اون هم در ماشنیسوار ماش... بود از غصه
 .روشن کردم و راه افتادم 

 
 آرامش

 
 اوقات به یبعض. از حدش حتمل کنمشی بی دادن هاریرو با گ تونستم شهرام ی واقـعا منگهید

 از خاموش شدنش لت ی چند ساعتی و حداقل برادهی زد که با آجر به سرش کوبیسرم م
 هم فشار داده و دست هام رو مشت کرده یلب هام رو حمکم به رو.  نداشتدهیبربم اما فا

.  شده بودندی دستام سفینگشت ها انگشت هام به هم بند،بند اشارباز هم از شدت ف. بودم
در اتاق رو بسته و قفل پشتش رو . تا آروم بشم!  بار،دوبار،سه بارکی دم،ی کشقی عمینفس

 مرد رو ری اومد که دل پیدمل من.  رفتمی مدی هر جور که شده باگهیامشب د. هم زدم
 !ذاشته بودن کار گسمی وجودش سادیانگار تو. بشکنم اما واقعاً از شر شهرام راحت نبودم

 
 ختت چهار زانو نشسته و دست ی بزرگ کنار ختتِ اتاق رفتم، روباًی تقری سمت پنجره به

اگه بگم تاحاال .  شدمرهی پنجره قرار دادم و به آسمون پر از ستاره خی لبه یهام رو رو
 اراده دستم ی اون همه ستاره بدنیبا د.  بودم دروغ نگفتمدهیاون قدر ستاره تو آسمون ند

گردن ! چند وقت بود که گردن بندم رو فراموش کرده بودم؟...  رفتدمه سمت گردن بنب
 اراده؛ باز ینا خود آگاه و ب... یول...  دونستمی خودم می که خودم اون رو شناسنامه یبند

 از ی و فکر دورالیباز هم خ.  پرواز کردد،ی که نبایهم حواس و ذهنم به سمت کس
چشم ... شدی طور مننیکاش که ا!  کردم؟ی مدای پیمرد وابستگ کی به دیچرا با... نیآدر

 :هام رو بسته و آروم زمزم کردم
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 تو یرو/ ناگاهدی به رخم دویاشک/در خلوت ساکت شبانگاه/ نشسته با ماهنیغمگ/تنها-

  که هنوز عاشقم آهدمید/شکفت در سرشکم
 
دارم از اعماق وجودم آه  کردم که یاقرار م.. شهیبرخالف هم! دمی نکشقی بار نفس عمنیا

باز متام افکارم به هم ...  اومدی شهرام می شدن؛ صداکی نزدیردپا...  کشمیجان سوز م
 که عالقه مندشم تنها ی و فکر کسالی که با خخوادی دمل مدی فهمی منیچرا کس! ختیر

حرصم !  کنم؟دای پی فراموشی برایتا راه حل! کنم؟دای زخم پنی ای برایتا درد! باشم؟
 یبه سمت کوله .  وجودم نبود که از اون استفاده کنمی توی واقعاً حتملگهید. گرفته بود

دوباره به . دمیاون رو به دوشم انداخته و تنها راه رو در فرار د...  همراهم رفتمشهیهم
 راه اطیپنجره بزرگ بود و به ح!  کرد؟فرار شد که از راه پنجره یم. سمت ختت رفتم

 پنجره رو باز ی شهیش.  برخورد نکنمی راه با حاجی بود که تونیا دمیداشت، تنها ام
 پنجره حفاظ نداره شکر نی که انی دمل خدا رو بابت ایچشم هام رو بستم و تو. کردم
 شهرام خماطب ی حرف هایصدا!  مدت فقط شده بود فرار از پنجرهنی ایکار من تو. کردم

 نییپا.  موندمرهیدوباره به پنجره خ نگاه به در و کی.  تر شدکی و نزدکیبه من نزد
 زونیاول پاهام رو از پنجره آو.  هم داشتیارتفاع کم. پنجره پر از علف و بوته بود

 خودم رو عی که شهرام وارد شه سرنی ایگفنت، با ترس، با دهلره ... و بعد با بسم الـ. کردم
 .پرت کردم

 
 به سمت در عیسر.ت از فرار بکشم نبود که دسیاما اون قدر.  جور پام درد گرفته بودبد

 ...اما تا چفتش رو زده و در رو باز کردم.  رفتمیورود
 

حاال کجا و چطور . ضربان قلبم صد برابر شده بود. دمیلبم رو گز.  نبوداری شانس با من اما
وقت . دمی کشقی عمینفس! اآلن وقت اومدن بود؟!  نرسم؟ی حاجدی شدم تا به دیپنهون م

 که دمی ترسیاما م.  کنار باغ پنهون کردمی بوته هانی خودم رو بعیسر. دتعلل کردن نبو
اما .  شدی بد میلیاون موقع خ.  بدهی و خرب نبود من رو به حاجبرسه آن شهرام سر کی

 بعد از بسنت در رو به ی و حاجدی دواطی وقفه به حیشهرام ب!  نبوداریانگار شانس با من 
 : آشکار گفتیشهرام با نگران

 
  افتاده؟یاتفاق!  شده شهرام جان؟یچ-
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 نی بود که چطور از انیمهم ا! مهم نبود! ؟ی چیبرا. ی شهرام پر بود از ترس و نگرانیصدا

 خودت کمکم کن که به ایخدا. خودم رو پشت درخت نگه داشته بودم. خممصه فرار کنم
 : گفتیشهرام با ناراحت. انی جا ننیا

 
 هم آروم بود یلیخ.  مصبیتو اتاقش بود ب. که فرار کرده نیمثل ا... آرامش، اون دخرتِ-

 .اما انگار قصد فرار داشت. گفتم که رفته خبوابه
 

 هم فشار یدندون هام رو با حرص رو! د؟ی بافیچرا دروغ م! من کجا آروم بودم؟! من؟
 یحاج.  خودم رو لو بدمتونستمیاما من. فشارم اون حلظه از خط قرمز هم گذشته بود. دادم
 : گفتی نگرانی دست پاچگیبا کل

 
شهرام !  موقع شبنی اون دخرت به خصوص ای کجا رفت؟ خطر ناک بود برا؟ی چیعنی-

 ! که رفت؟ی کارش کردیچ. راستشو بگو
 
 !ینه به خدا حاج-
 

 به ی حاجیصدا.  حدقه چرخوندمیچشم هام رو تو!  گردن دروغگوها رو بزنهخدا
 :دیگوشم رس

 
 .می کنداشی پمیتونست دی شامی برای با،یب-
 
 .یچشم حاج-
 
 در رو باز کرده و با شهرام از در خارج یدوباره حاج.  من بودی برای خوبتی چه موقعنیا

.  اومدمرونیآروم و کم کم از پشت درخت و بوته ها ب. لب هام رو با زبون تر کردم.شدن
دست، . باز کنم کردم تا مطمئن شم که دور شدن، و بعد در رو ی صرب مقهی چند دقدیبا

 برده و رک رونی سرم ر به بیآروم کم.  چفت در رو باز کردممدست کنان بالخره آرو
.  دادی و برگ ها رو تکون مدیوزی میفقط باد بهار. کوچه خلوت تر از خلوت بود. دمیکش

 بلند بود به خاطر ی کمی بسته شدن در آهنیصدا.  اومده و در رو بستمرونیآروم ازدر ب
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 فرار ی نبود، زمان هم برایهنوز کس! نه. کرده و به دور و اطرافم نگاه کردمهمون مکث 
 . رفتمی می اصلابونی به سمت خعیسر.  بودایحم

 
 ی که اطراف کسنمی پنهون کردم تا ببواریخودم رو پشت د.  بودمدهی نرسابونی خبه

 ...اما. بردمواریسرم رو به کنار د. نباشه
 

 یاما جور!  بودغی جکی حس کردم و تنها کارم مینی بیجلو ی حلظه فقط دستمالنی همیتو
 دست گذاشته تقال یدستم رو رو.  تونستم بکشمی نفس هم منیدهنم رو گرفته بود که حت

 به خودش بده مردِ ی که زمحتنیبدون ا.  هام خفه بودنادیکردم تا دهنم رو ول کنه فر
ضربان قلبم مثل ضربا . دمزی مغی برد و من جی خودش ما من رو کشون کشون ببهیغر

.  نداشنتی ادهیداد زدن من فا.  بشه، شده بودری اسی کسی دستای که توی گنجشککیقلب 
 یی رو باز کرد و با صدای بلند مشکی شاستنی برده و ر ماشنی ماشکیمن رو به کنار 
 :غلدرانه گفت

 
 . اومد تو دستیقنار! ثم؟ی مسیرئ-
 

وحشتم هزار برابر شده و چشم هام گشاد شده . مد از مرد اویپی اکی خنده ی صدافقط
 : که دهنم آزاد شد داد زدمنیبعد ا.  پرت کردنیمن رو به داخل ماش. بودن

 
 !ن؟ی هستی شما کن؟ی کار داریبا من مچ-
 

 چسبونده بودم و هر آن منتظر بود نی وحشت زده به در ماشی گربه هانی رو عخودم
 : لبخند زد و گفتی مرد به آروم! تا بهش چنگ بزمنادی بکی ننزدیکس

 
 از دست ی کسنیدیبچه ها شماها تاحاال د. ی راه فرار نداری کنکهی تکهیخودت رو ت-
 ! فرار کنه؟ثمیم
 

 : صدا گفنتکی همه
 
 !سی رئرینــه خ-
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دار و دسته !  بودن؟ی ها کنیا.  خودت کمکم کنایخدا. دی جوشی و سرکه مری سنی عدمل
 رو برداشت و همون جور که به لشی موباثممیم! کردن؟دامیوباره پاما چطور د! ن؟ی آدری

 : مونده بود گفترهیمن خ
 
 ! جومنهسِیاآلن وقت خرب رسوندن به رئ-
 

*** 
 

 نیآدر
 

 نشسته و زی میآرسام هم رو. بالشت گذاشته و چشم هام رو بسته بودمی رو روسرم
 بالشت ی که رم رو رونیا تر از شی بقهیچند دق.  موکل هاش بودیمشغول به کار ها

 : حوصله گفتمیب. فضا رو پر کردلمی موبایگذاشته بودم نگذشته بو که صدا
 
 . ولش کنستی اگه مهم نهی کنیآرسام بب-
 

 : آرسامیِ هول هولکی اومد و صدای شوت شدن صندلی صدافقط
 
 !ثِمی پاشو منی آدرن،یآدر-
 

 رو به لی ها از جام بلند شده و موبا برق گرفتهنیع.  باز شدهی از ثانی هام در کسرچشم
 : رو دم گوشم گذاشتممی جواب متاس رو قبول کرده و گوشیبدون معطل.دست گرفتم

 
 .ثمیبگو م-
 

 :دیچی تلفن پی شادش تویصدا
 
 که از یی گربه هانی انیکنارم ع.  شددای خامن پی گم که چنگلی مکیترب! ــسیسالم رئ-

 !سی سکته نکنه رئگمیم. در به دهی چسبشهی مخیترس موهاشون س
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 :نفس هام تند و تند تر شد!  شده بود؟دایآرامش پ!  شده بود؟دایپ

 
 !؟ی کنی که منیشوخ-
 

 :دیخند
 
 ی خواد سرم بره الی دمل مندیباور کن!  کنم؟ی شدم که با شما شوخری مگه از جومن سسیرئ-
 .نیوتیگ
 

 بدم ثمی رو به ممییم متام داراحاض بود!  تولد امشبم بودی هی هدنی شدم، بهرتخوشحال
.  تلنگر به آرامش بزمنکیمن قول داده بودم که ...  تر برگردونه اماعیتااون دخرت رو سر

 :پس با اخم گفتم... که بفهمه اگه باز هم فرار کنه
 
 ی که االن فکر مدومنیم.  از من نربینام.  خوب گوش کنگمی که می خب، اآلن هر چیلیخ-

 !باشه؟.  سپهرمنشمنیاسی حرفات وامنود کن به یاما تو تو... شدمیکنه که من دزد
 

 :آروم گفت. زدی مرونی از حدقه بادی آرسام داشت از گرد شدن زی هاچشم
 
 !ن؟ی حالت خوبه آدر؟ی بکنیخوای کار میچ-
 
 : هم با تعجب گفتثمی اخم سر تکون داده و مبا
 
  ؟سی رئدیمطمئن-
 
 .آره-
 

 : اآلننیمثل هم. ب کار بلد بود خویلی خثمی اوقات میگاه
 
 ! خارج شهر؟ی که بربمش خرابه دیمطمئن! ن؟یاسی سیرئ-
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.  بودیدنی لبخند من ددنی آرسام به خاطر دی افهیاون حلظه ق.  کنج لبم نشستلبخند

 :دمی کشقی عمیننفس
 
 !ه؟یپس اسم من چ.  تهرانرونی بیآره بربتش خرابه .  اومدثم،خوشمی منیآفر-
 
 .نیاسی چشم آقا-
 

 :شی شد از زرنگی داشت پررنگ تر ملبخندم
 
 ... دونهیخودش م. امی مرازی بهش بفهمون که من فردا از ش-
 

 : شدی جدصداش
 
 ! اوجنا نگهش دارم؟یتا ک! ن؟ی گردی بر مرازیفردا از ش! ن؟یاسی سیرئ-
 

 : ختت نشست و ادامه دادمیآرسام حمکم رو.  تر شدقی عمنفسم
 
 یاز لونه . ستی نی اون هر دخرتثم،یم.  که گفتمیی همون جادشیبرب. ثمیخوب بود م-

. دی مراقبش باشی چهارصد چشمستمی نیمن به چهار چشم راض. کنهیمورچه هم فرار م
 تار مو کی. ثمی گم می می خوب گوش کن چنیبب... ی ولدیدست، پا و دهنش رو هم ببند

 ...ازش کم شه اون وقت
 
 . شمادهی خوام پی من مای دنستای بگم وادیاون وقت با-
 

 : زدمپوزخند
 
 . کنمی مادتیخودم پ. نه-
 
 .آها بله درسته-
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 ی در اصل من کیول.  رسومنی، پشت سرتون خودم رو م.  کنمیمن هم امشب حرکت م-
 !ام؟یم
 
 . نرهادتونی رازی از شمونیسوغات!  استقبالتون؟امیفردا ب-
 
سر تکون داده و !  گفتم داشته باشه در گفتاریم ثمی به مشهی که همیی های زرنگیعنی نیا

 :گفتم
 
 .پس فعال-
 
 .نیاسی سیفعال رئ-
 

 : که تا اآلن سکوت کرده بود بلند شده و تند تند گفتی رو قطع کردم و آرساممتاس
 
 !؟ی بکنی خوای کار میچ! ن؟ی آدری شدوونهید-
 

 : به شونش زدم و گفتمحمکم
 
 . گمی بهت مم،یلباست رو بپوش بر-
 

...  رفتمرونی شرمت رو تنم کرده و به بی سوئعیخودم هم سر.  کرد و سر تکون دادسکوت
 یتو! با خنده؟! با لبخند؟!  دادن؟ی بروز میخوشحال بودن رو چه جور. خوشحال بودم

 . خلوت خودم لبخند متام لبم رو پوشوند
 

 آرامش
 

 دی بای چیاصال برا! ناخت؟شی من رو از کجا منیاسی ایخدا. دی لرزی تنم از ترس ممتام
 گلوم یاز زور ترس بغض تو!  باطلالی خی دنبامل نبود؟ زهنیمگه آدر!  گشت؟یدنبال من م

 ی کردم از خدا می ادعا مشهیخوب بود که هم.  خودت رحم کنایخدا. نشسته بود
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به  خودم مجع شـده و از پنجره یاز ترس تو! دی ترسدی هم باپا آدم دو نیاما از ا.... ترسم
 یچطور فرار م. دی رسی چهار تا غولِ نر مننیمن که زورم به ا.  کردمی نگاه مرونیب

 ی جاده نی ای خونه هم توکی یچرا حت... دمی آروم کشیآه! چه بهرت... اگه بکشنم! کردم؟
.  تنها به ترسم اضافه کردنی تهران بود، ازانگار که خارج ا!  شد؟ی مندایخموف و خلوت پ

 یاما خودم اون رو برا... قهرمان که داشتم. اشتم که مثل قصه ها جنامت بده دیکاش قهرمان
 ... هم نباشهالشی خنی عی اون حتدیشا...  کرده بودممیخودم قهرمان زندگ

 
*** 

 
 زنگ خواستیدمل م!  کردم که آرامش همش پنج مرت با من فاصله داره؟ی باور مدی بایعنی

طاقت .  شدی مهی تنبدینه با... تا بر گردومنش اما بشم ی همه چالی خی و بثمیبزمن به م
 : و گفتماوردمین

 
 . من رو بدهلی اون موبان،یاسی-
 
 ! باشمنیاسیخدا نکنه من ! ؟یخوب!  برادر من؟هی کنیاسی-
 

 : زدم و چشمام رو بستممیشونیآروم به پ.  حواس پرت شده بودمچقدر
 
 . رو بدهلمیم موباآرسا.  کردمیاصال حواسم نبود، پاک قاط. دیببخش-
 

 : رو به سمتم گرفتلی بلند سر داده و موباباًی تقری اخنده
 
 !ی اما از عاشقیآ-
 

 داد که آرسام مدام انگ ی حرکات من عشق رو نشون می با اخم نگاهش کردم، کجای چپچپ
.  کردمی مینی اقرار کردن عقب نشی هم خودم داشتم تودیشا!  چسبوند؟ی به من میعاشق

 : رو برداشتیبعد دو بوق گوش.  رو گرفتمثمی می و شماره دهیو از دستش کش رلیموبا
 
 !ن؟یاسی سیالو جامن رئ-
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 ی تن به مرگ بدم بیماریاگه قرار بود بر اثر ب... حس سر درد داشتم. دمی کشقی عمینفس

 : دست فرمون رو نگه داشته بودم و گفتمکیبا !  دادمی سر درد جون منیشک بر اثر هم
 
 من اآلن پشت سرتون با ار،ی هم در نی بازعیضا. ثمی گم می می چنیگوش کن ببخوب -

 ...فاصله هستم
 
 !خب؟-
 
 اون جا رو روشن نگه ندار، من که ی کدوم از برقاچیه. می هم با خرابه ها نداری فاصله ا-

اما ...  بتومن بکنمشی کارهی صدام رو دیشا...  من رو شناسهی پس مستمی ننیاسی هیشب
خواستم رو هم . نشی بری که میی باشه جادای نور پی روزنه کی خوام ی منیحت. ه نهچهر

 .ی کنی چه منمی ببرازی شمی رسی امشب ممن... می کنیبرعکس م
 

 : تعجب گرفتیصداش رگه ها..تا فردا طاقت نداشتم...  نداشتمطاقت
 
 ....اما قرار بود فردا شب که!  تهران؟دیایامشب م-
 
 .بده ادامه ن،یآفر-
 
حاال ... گهی دنیای منی واسه امشب تازه داررنی بچه ها برن گوسفند بگگمیخب پس، م-

 !امشب خالص؟!  کار کنم؟ی دخرته چنیبا ا
 
.  بودیی به جاهی اما تنبومدیدل خودم ن...  دادی حرف آخرش داشت آرامش من رو آزار مبا

 :آروم گفتم!  سوخت؟ی دخرت مکی ی تاحاال دمل برایاز ک
 
 کنه قبالً هم بهت گفته ی مورچه فرار می اگه شده از لونه ی نرتسونش که حتادیبسته، ز-

 .پس مراقبش باش فعال. ستی نیبودم هر دخرت
 
 !د؟ی حرکت کردد؟ی رسیساعت چند م! ی راستیراست.  مناظرتومنسیفعال رئ-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٧�١

 
 :پس گفتم!  نداشتم که تا فردا شب اوجنا باشهطاقت

 
 !باشه؟! ثمی سر به راستش کن مگهید... دمی رسمایپمثال من اآلن با هوا-
 
 ... فعالسی رئی اوکد؟ی رسیاوف پس زود م-
 

 آرامش
 
 

 چه سرنوشت نی اای خداد،ی تپی دهنم میقلبم داشت تو!  دادن؟ی رو چطور بروز مترس
 رو قبول کردم که اآلن هم به درد نی رامتی خواسته ی چی که من دارم؟ برایِشوم

 شدم و درخواست یکاش الل م!  خراب شه؟می زندگی جور نی شم و هم ا دچاریوابستگ
 که یطور.  و پاهام و دهنم بسته شده بودندست.  کردمی رو قبول مننی با رامتیهمکار

چون .  نبوددای نور هم پی روزنه کی یحت...  تونستم خبورمی از جام تکون هم منیحت
 بود که از ی داغیون هم قطره اشک هاا!  حس داشتمکیفقط .چشم هام رو هم بسته بودن

 ی که روی اپارچه بردن و گلوله گلوله بعد از حصار یاعماق وجودم به چشم هام محله م
 دهنم رو ی تویپارچه ا.  شدنی پوست نرم صورمت حس میچشم هام گره خورده بود رو

 و هق هیگرآخر کارم فقط به .  بوددهی فای کردم بی داد زدن میبسته و هر چقدر تالش برا
 نیاسی ی چی که برانی ابهام ایهنوز هم تو...  من مبهم بودیبرا!  شد؟یمگه م. دیهق کش
 هم شهاب قبالً راجب دیشا!  شناخت؟یاصال من رو از کجا م.  مونده بودمخوادیممن رو 

 »! کمکم کنایخدا« زدمی دمل داد می توزی چکیفقط ...  به اون زده بودیمن حرف
 

 یخودم هم از ترس تکون ناحمسوس. رو از ترس به لرز آورد در دملـژی قیصدا
.  رو فرا گرفته بودکری در و پی بی مرتوکه ی خونه نی متام ای فردی قدم هایصدا.خوردم

اما .. چشم هامبسته بودن!  هم سه شب؟دی شاای شب؟ ی شب؟ دوکی! ساعت چند بود؟
 برق چراغ زرد نیطر همبه خا.  شدی محس واضح می نیلی اطرافم به صورت خیکیتار

 یصداش کم. دیچی کل فضا پی توی مردیصدا.  پارچه حس کردمیرنگ رو از پشت پرده 
 من ی خودش باشه و زندگدیشا! شناختمی رو مننیاسی یمن که صدا...  بود امابیعج
 : کنهدای جا خامته پنیهم
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 ! درسته؟ی آرامش باشدیتو با... خب-
 
 ی پارچه ای که گره دی نکشیطول... اما نه!  زدن داشت؟ دهن بسته از من انتتظار حرفبا

 دهنم رو گرفته و با ی بکشم با دست جلوادیتا خواستم فر. قفل دهنم رو بسته بود باز شد
 : گفتبشی عجیصدا

 
 !باشه؟... یزنیپس داد من... شهی می چمینی تا ببی داد بزنهیکاف-
 

 ازم دور ی که کمدمیدم هاش فهم قیبا صدا.  تونستم به سرعت نور سر تکون بدمفقط
 : گفتبی متوسط و عجییبا تن صدا... شده

 
 !؟یشناسیمن رو که م-
 

 :دی شد و غرکی و دوباره نزددمی گردش پاش رو شنیصدا... دی هام لرزلب
 
 ! نه؟ای یشناسیم-
 

 :آروم گفتم... شدی بد منمی آدری براشناسمشی گفتم می اگه مدی هم لب هام لرزباز
 
 د؟یخوای میشماها از جون من چ!  بشناسمتون؟دیرا باچ... نه-
 

 ... :دمی پوزخندش رو راحت شنیصدا
 
 . سپهر منشنیاسی... منم! ؟یشناسی من رو منیمطمئن-
 

 تر کی نزدیکم...  کردمی کمرم حس می سرد رو رویعرق ها!  تنمی روختی شد رخی آب
 ...: داشتییچه عطر آشنا... اومد

 
 ...راجبت بهم گفته بود. یشناسیب رو که مشها.. یمن رو نشناس-
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 : گفتمهیبا گر.دنی لرزی که بسته بودن از ترس منی با ای هام حتدست

 
 !؟یخوای از جون من میچ-
 
 !جونتو-
 

 ی جور منچیه.  اشک هام نداشتمی روی کنرتلچی هام شدت گرفت، واقعا اون حلظه هاشک
 ... :تونستم ضعف نشون ندم

 
 !؟یشناسیادمهر رو که م رنیآدر... نمیبب-
 
 !نه-
 

نکنه !  آورده باشه؟نی سر آدریی نکنه بالد؟ی پرسی ها رو از من منیچرا ا...  کردمکث
 : زدیپوزخند. رحم کننی خودت به آدرای؟ خدا... براش نقشه داشتهنی باشه آدردهیفهم

 
 !؟یدونی ازش میچ-
 

 :رد گفتم کی گلوم رو آشکار می که بغضِ تویی و با صدادی لرزلبام
 
 ! راجبش بهت بگم؟یزی شناسمش چطور چی منی دومن وقتی منیچیه... یچیه-
 

 ی دهنم می گنجشک، تونیباز هم قلبم از ترس ع...  شدکیباز هم نزد...  هم پوزخندباز
 ... :زد

 
 !؟ی و خدمتکارش بودیشناسیمن-
 

 همه کنمیاب م دارم خرگهی دایخدا!  دونست؟ی رو از کجا منی.  دهنم رو قورت دادمآب
 :آروم گفتم...  روزیچ
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 ! با خرب باشن؟سشونی و پوک رئکیمگه خدمتکار ها قرار از ج!  داره؟یچه ربط-
 

 ...: بودییچه حرکت آشنا.  رو چومن نشست و فشارش داددستش
 
 ی کنم بریمنم آزادت م... ی به من بگیدونی منی که راجب آدریزیخب، اگه هر چ-

 . کار کنمی چ باهاتدومنیم... واگرنه
 
 یزیاما من که چ...  که بهم کردی و اعتمادنی جنات جون خودم و آدرنیب.  کرده بودمریگ

...  نداشتمی اگهی دزی چچیجز ارزش دخرت بودمن ه! داشتم؟.  از دست دادن نداشتمیبرا
 خشک شدم یلب ها... نی به آدرانتی و خنی دادم تا مرگ آدری محیپس مرگ خودم رو ترج

 :بون تر کردمرو با ز
 
 .دومنی رادمهر مننی راجب آدریچیمن ه-
 
 :دی آروم غریی صدابا
 
 !؟ی خرب نداریچی که از هی هستی خمفسیتو چطور پل-
 

 نی سر آدریی شک بالیپس ب!  دونست؟ی ها رو از کجا منیا!  خواست فرار کنمی مدمل
 پر از ییبا صدا... شتممعلوم بود که ندا! داشتم؟.. نه من طاقتش رو نداشتنم.. آورده بود

 :لرز و ترس و بغض گفتم
 
 از یچیمن ه! خوره؟ی مای خمفسی من به پلیآخه کجا. ستمی به خدا نستم،ی نی خمفسیپل-

 . دومنی باور کن مندومنیمن.  دومنیرادمهر من
 

چهار زانو رو به .  به من بودکیچقدر نزد... دمیدی پارچه می رو از پشت پرده شیسا
 :دی چومن نشست و غریدوباره دستش رو.  خودت بهم رحم کنایخدا. بود من نشسته یرو

 
 !؟یدونی منشی از زندگیچی هی بگیخوایم-
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 ! بدومن؟دیچرا با-
 

 : صدا دار تر شدپوزخندش
 
 ...منم باور کردم... باشه-
 

 نیآدر
 
 ی اشکاخواستی دمل مختی ریداشت جلوم اشک م.  تونستم خودم رو کنرتل کنمیمن

 لب هام یلبخند از رو...  خورد رو پاک کنمی برجستش سر می گونه های رو کهیدرشت
.  کنهی منانتی خی گفت که به اعتماد کسیپس راست م...  شد اعتماد به آرامشیحمو من

 به بعد فرار نی از ارهی بگادیتا .  شدی مهید تنبی تر باشی بیکم... نه! بست بود براش؟
 :اشتم گلوم به درد اومده بود صدام دریی در تغی سعنقدریا!نکنه

 
 !؟یحاضر-
 

 با دندی لرزی که میی و با لب هادمی کشقی عمینفس. دی دشدی تنش رو به وضوح ملرزش
 :لکنت گفت

 
 !؟ی چیحاضر برا... حاضر... حا-
 
 ! نداشتمی باهات کاردی شای گفتی رو متیاگه واقع. من بهت فرصت دادم... خب-
 

 : ناله مانند شدصداش
 
 ! نداشته باشی باهامم کاریول.  بکشی بُکُشیخوایم-
 

 احساسپ ضعف نی تر از اشی بده تا بیی به هم تواناایخدا! ی طورنی شد ای مظلوم مچه
 کردم ی کار و منی قبالً ها ادیشا...رهی آغوشم جا بگی خنوام که تونی تر از اشیکه ب... نکنم
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چشم هام رو .  شدی حفظ مدی اون بایارزش ها. کردمی می روادهی زیمن هم گاه... اما حاال
 : گفتمدمی خودم هم نشنی آروم که حتیلی لب، ریبستم و ز

 
 ...رمشی نذار تو آغوشم بگگهیحداقل د...  ازم سر بزنهیی نذار خطاایخدا-
 

 : تر برتسومنش گفتمشی که بنی ای زده و فقط برای پوزخندیالک
 
 ! کار شهاب رو من متوم کنم؟ستیبهرت ن... شهی که منی جورنیا! راحت بکشمت؟-
 

 امشب ون نیهم! نه... معلوم بود!  جا نگهش دارم؟نی هم اگهی که دو روز داوردمی مطاقت
 جز من و آرسام یکس... گهی دنجایا.  خودش مجع شدی تر توشیب. بردمیرو با خودم م

ت راه اما حداقل سه ساع.  مرتوک بودی خونه نی از ارونی بن،ی ماشینبود، آرسام هم تو
 ی پارچه ی دستم به سمت گره یه.  شدمی مننی منکر اودم،خوشحال ب. بود تا برگشت

 ها از طنتی شنیا...  کنتشی تر اذشی بی گفت کمی رفت اما باز هم مغزم میچشم هاش م
 ریخدا به خ.. هر چه که بود!  داشتم؟یچرا انقدر احساس شاداب! کجا اومده بود؟

 گرفته و وامنود به دستم ی بود رو توی که ُسرسرییکسرت خایِ شال چروکیدنباله !کنه
 : به هوا رفت و گفتادشی کردم که فردنشیکش

 
 ...نه... نه-
 

 !: بودبی واقعا عجگهی دنی گل کرده بود، امی مردم آزارحس
 
 ... دمل سوختدیشا... خواهش کن-
 

 :دون هاش گفت دنیاز ال!  خبندمخواستیدمل م.  دادی حرص لب هاش رو به هم فشار ماز
 
 !خوامیمن-
 

 : گفتمثانهی و خبدمی تر کششی رو بشالش
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 !؟یمطمئن-
 

 آرامش در هم شد، امحق که یابروها! خودم حرف زدمیحواسم نبود و با صدا...  بارنی ااما
 : دادی مصینبود، صدا رو تشخ

 
 ...نکنه! شه؟یتو چرا مدام صدات عوض م... نمیبب-
 

 سبز و ی که به چشم های پارچه ایگره . نستم ادامه بدم نتوگهید... دمی دمل خندیتو
چشم هاش رو . موندزونی گردنش آویدرشتش بسته بودن رو باز کرده و پارچه به رو

 سبز رنگش رو یمشخص بود که نور چشم ها.. چشم هاش رو باز کرد... کم کم.. بسته بود
 قهی دقکی حدود دی شا. موندرهی بألخره به من خماا.شهی چشم هاش متیزده و موجب اذ

 ... به چشم هاش مونده بودمرهیخ...  شوک بود و من هم با لبخند حمو شدمی متام توی
 

 آرامش
 
 

 هی گردم؟یخندیم! ؟ی عصبای شدم ی خوشحال مدیبا.  شوک بودمی تونستم بگم توی مفقط
 یشم ها جفت چکی مونده بودم به رهیفقط خ... اما!  زدم؟ی داد متی از عصبانای کردم؟ یم

 یی خودت به من تواناایخدا.  ماه ازشون دور بودمکی به کی که نزدییچشم ها. یخاکسرت
 نرم پلک هاش یلیخ...  لب هاش بودی که رویاون لبخند حمو.دهنشون دادن عکس العمل ب

 : خودش گفتی دو رگه و مردونه یبا صدا...  هم قرار داد و باز کردیرو رو
 
 !مگه نه؟... ید شهی تنبی کافیبه اندازه -
 

 ی متنایبرا. هی گرینه برا. دیلب هام لرز! ؟ی حرف زدن رو از من گرفتیی چرا تواناایخدا
 و با دهی هم کشیابروهام رو کم کم تو. زبومن به وجود اومده بودیلکنت تو. حرف زدن
 :لکنت گفتم

 
 ...تـو...تـ-
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 ی ابروهای تاکیو  برجسته و پررنگش نشست ی لب های روی بندمهی لبخند نبألخره
 : رنگش رو به هوا فرستادیمشک

 
 ؟یمن چ-
 

...  اون خونه نداشتمی و آدمانی آدری زندگی تویی جاگهیاوالً من د...  افتادادمی باز هم اما
 : کردم؟ ی دمل روشن می تودی امدی بای چیپس برا.  نامزد داشتنیدوماً آدر

 
 ! برم؟یچرا نذاشت! ؟ی من رو گرفتی چیبرا-
 

 : اون ها رو پر کردی کم کم حمو شده و اخم جاندشلبخ
 
 یاومدن به خونه ... ی من رو نداریچون قبالً هم بهت گفته بودم تو حق رفنت از خونه -

 .من راه بازگشت نداره
 

 : گفتمدی لرزی که از زور بغضم میی شدم و با صدارهی خواریبه د.  رو ازش گرفتمنگاهم
 
فکر کنم اآلن هم ... ستمیمن که واقعا خدمتکار ن. دارم اون خونه نی توییاما من جا-

 یخوای من رو می چی براگهیپس د.  گمی هم منیزی چی به کسی حتی باشدهیفهم
 !؟یبرگردون

 
 صورت خشم به خودش اولی شد و دوباره صورتش مثل روز های از حرفمم عصبی حدتا

 باًی نبود، تقرادیصلش زفا.  نشستواری ور و اون ور صورمت، رو دنیدست هاش ا. گرفت
 :داد زد

 
 جز من یتو کس! ها؟ جواب بده!  منتظرته؟ی کس؟ی بری رو دارییجا! ؟یخب که چ-

 !؟یدار
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.  رنگش بودی خاکسرتی به چشم هارهیچشم هام گرد شده و خ!  حرفش جا خوردماز
 تن صداش!  رو داشتم؟نیمگه آدر...  نداشتم امان؟ی رو جز آدریکس!  بود؟یمنظورش چ
 :آروم تر شد

 
... ی رو داریکیاگه ... ی مبونیخوایاگه من... برو...  باشهی؟ اگه دار...یآره؟ دار-

 !؟ی جز من داریکس.. اما... برو
 

 که یغم...  زدی مادیچشم هاش غم رو فر...  رو نداشتمیبه خدا جز اون کس... نداشتم
 ... کنار چشم هاش بود و حاالشهیهم

 
 ...دمیدیم به وضوح اون ها رو من

 
 »یی پاشای مرتض- من ، دل تودل«
 

 ... کنمی و هل منمی بی رو متو
 

 ... کنمی حتمل موی چهمه
 

 ...ی آخه مال مناملی ختو
 

 ...ی منالی که فقط تو ختو
 

 ! نه؟ای رو دارم ی بودن؟ که من کسی چدنی چشم ها منتظر شناون
 

 ..زمیری رو به هم مایدن...  تودنی دواسه
 
 ...ـــزمی عزشمی پایب... منونده ی راهگهید
 

خسته .. آه خدا!  سکوت کرده بود؟نی اشک به چشم هام هجوم برده بود؟ چرا آدری چیبرا
 .ها »چرا«نیشدم از ا
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  عاشقه مثه دل من دل تواگه

 
 . ذره منوهی ی حتی دوست داراگه

 
 ...ی کنی حس منو توام حس ماگه

 
 .ی مال منــی دفعه بگهی شهی میچ
 

 ... آروم جومنایب... تنها مبومن نذار
 
 ... چشمامی ابرنیبب... تومنی تو منی بگهید
 

 ...خوامی تو رو مایقدر دن.. دستامی دست توبذار
 

 ...: کرده بودم امای با خودم چه حسابدومنیمن.  به چشم هاش موندرهی نگاهم خدوباره
 
 ...ندارم... نه-
 

...  شمی موونهی دارم دایخدا! ؟یز سر آسودگ نفس اای...  بودقینفس عم.. دی کشقی عمنفس
 : گفتشهیآروم تر از هم!  چشم هاست؟نی تاب ایچرا دمل ب

 
... ی اون خونه هستی اضافه توی فردی که فکر کننیبدون ا... بدون تعلل... پس برگرد-

 ... کنهرتی حنقی کسدمی اجازه می که فکر کننیبدون ا
 

 زنهی زل ماگه چشات بهم..  منهشی حواس تو پاگه
 

 ؟ی دل بکنی بریخوایچرا م... یکنی توام به من فکر ماگه
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آروم ... با زبومن لب هام رو تر کردم. لب هام خشک شده بودن..  انداختمری زی رو کمسرم
 :دیپرس

 
 !؟ی برگردیدوست دار-
 

سرم رو ...  من بودی آرزونیموندن کنار اون آدم ها و علل خصوص آدر!  داشتم؟دوست
 :دیدوباره پرس...  بهش موندمرهیفته خباال گر

 
 !به من نگاه کن و حرف بزن! ؟یدوست دار-
 
 چرا؟-
 

 : هم شدی توابروهاش
 
 ! چرا؟یچ-
 
 !!!چرا نگاهت کنم حرف بزمن؟-
 

 نی تربایحتما ز!  که نهدیشا..  لبخند جهان بودنی تربای زدیشا...  کنج لبش نشستلبخند
 ...: جهان من بودیلبخند تو

 
 ...گهی تو دروغ منیچشماآخه -
 

 ...گهیبه خدا دروغ من...  توی چشماآخه
 

 ..گهی باره دهیبگو ..  خبی دوست دارمن
 

  عاشقه مثه دل من دل تواگه
 

 . ذره منوهی ی حتی دوست داراگه
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 ...ی کنی حس منو توام حس ماگه

 
 .ی مال منــی دفعه بگهی شهی میچ
 

 ... آروم جومنایب...  تنها مبومننذار
 
 ... چشمامی ابرنیبب... تومنی تو منی بگهید
 

 ...خوامی تو رو مایقدر دن.. دستامی دست توبذار
 

 آرامش
 

 هی گردم؟یخندیم! ؟ی عصبای شدم ی خوشحال مدیبا.  شوک بودمی تونستم بگم توی مفقط
 ی جفت چشم هاکی مونده بودم به رهیفقط خ... اما!  زدم؟ی داد متی از عصبانای کردم؟ یم

 یی خودت به من تواناایخدا.  ماه ازشون دور بودمکی به کی که نزدییچشم ها. یسرتخاک
 نرم پلک هاش یلیخ...  لب هاش بودی که رویاون لبخند حمو.دهنشون دادن عکس العمل ب

 : خودش گفتی دو رگه و مردونه یبا صدا...  هم رار داد و باز کردیرو رو
 
 !ه؟مگه ن... ی شدهی تنبی کافیبه اندازه -
 

 ی متنایبرا. هی گرینه برا. دیلب هام لرز! ؟ی حرف زدن رو از من گرفتیی چرا تواناایخدا
 و با دهی هم کشیابروهام رو کم کم تو. زبومن به وجود اومده بودیلکنت تو. حرف زدن
 :لکنت گفتم

 
 ...تـو...تـ-
 

 یروها ابی تاکی برجسته و پررنگش نشست و ی لب های روی بندمهی لبخند نبألخره
 : رنگش رو به هوا فرستادیمشک

 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٧٧٣

 ؟یمن چ-
 

...  اون خونه نداشتمی و آدمانی آدری زندگی تویی جاگهیاوالً من د...  افتادادمی باز هم اما
 : کردم؟ ی دمل روشن می تودی امدی بای چیپس برا.  نامزد داشتنیدوماً ادر

 
 ! برم؟یچرا نذاشت! ؟ی من رو گرفتی چیبرا-
 

 : اون ها رو پر کردیو شده و اخم جا کم کم حملبخندش
 
 یاومدن به خونه ... ی من رو نداریچون قبالً هم بهت گفته بودم تو حق رفنت از خونه -

 .من راه بازگشت نداره
 

 : گفتمدی لرزی که از زور بغضم میی شدم و با صدارهی خواریبه د.  رو ازش گرفتمنگاهم
 
فکر کنم اآلن هم ... ستمی واقعا خدمتکار نمن که.  اون خونه ندارمی توییاما من جا-

 یخوای من رو می چی براگهیپس د.  گمی هم منیزی چی به کسی حتی باشدهیفهم
 !؟یبرگردون

 
 صورت خشم به خودش اولی شد و دوباره صورتش مثل روز های از حرفمم عصبی حدتا

 باًیود، تقر نبادیفاصلش ز.  نشستواری ور و اون ور صورمت، رو دنیدست هاش ا. گرفت
 :داد زد

 
 جز من یتو کس! ها؟ جواب بده!  منتظرته؟ی کس؟ی بری رو دارییجا! ؟یخب که چ-

 !؟یدار
 

.  رنگش بودی خاکسرتی به چشم هارهیچشم هام گرد شده و خ!  حرفش جا خوردماز
تن صداش !  رو داشتم؟نیمگه آدر...  نداشتم امان؟ی رو جز آدریکس!  بود؟یمنظورش چ
 :آروم تر شد
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... ی رو داریکیاگه ... ی مبونیخوایاگه من... برو...  باشهی؟ اگه دار...یآره؟ دار-
 !؟ی جز من داریکس.. اما... برو

 
 که یغم...  زدی مادیچشم هاش غم رو فر...  رو نداشتمیبه خدا جز اون کس... نداشتم

 ... کنار چشم هاش بود و حاالشهیهم
 

 ...دمیدی به وضوح اون ها رو ممن
 
 »یی پاشای مرتض- من ، دل تودل«
 

 ... کنمی و هل منمی بی رو متو
 

 ... کنمی حتمل موی چهمه
 

 ...ی آخه مال مناملی ختو
 

 ...ی منالی که فقط تو ختو
 

 ! نه؟ای رو دارم ی بودن؟ که من کسی چدنی چشم ها منتظر شناون
 

 ..زمیری رو به هم مایدن...  تودنی دواسه
 
 ...ـــزمی عزشمی پایب...  منوندهی راهگهید
 

خسته .. آه خدا!  سکوت کرده بود؟نی اشک به چشم هام هجوم برده بود؟ چرا آدری چیبرا
 .ها »چرا«نیشدم از ا

 
  عاشقه مثه دل من دل تواگه

 
 . ذره منوهی ی حتی دوست داراگه
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 ...ی کنی حس منو توام حس ماگه

 
 .ی مال منــی دفعه بگهی شهی میچ
 

 ... آروم جومنایب.. . تنها مبومننذار
 
 ... چشمامی ابرنیبب... تومنی تو منی بگهید
 

 ...خوامی تو رو مایقدر دن.. دستامی دست توبذار
 

 ...: کرده بودم امای با خودم چه حسابدومنیمن.  به چشم هاش موندرهی نگاهم خدوباره
 
 ...ندارم... نه-
 

...  شمی موونهی دارم دایخدا! ؟ی نفس از سر آسودگای...  بودقینفس عم.. دی کشقی عمنفس
 : گفتشهیآروم تر از هم!  چشم هاست؟نی تاب ایچرا دمل ب

 
... ی اون خونه هستی اضافه توی فردی که فکر کننیبدون ا... بدون تعلل... پس برگرد-

 ... کنهرتی حنقی کسدمی اجازه می که فکر کننیبدون ا
 

 زنهیاگه چشات بهم زل م..  منهشی حواس تو پاگه
 

 ؟ی دل بکنی بریخوایچرا م... یکنی توام به من فکر ماگه
 

آروم ... با زبومن لب هام رو تر کردم. لب هام خشک شده بودن..  انداختمری زی رو کمسرم
 :دیپرس

 
 !؟ی برگردیدوست دار-
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سرم رو ...  من بودی آرزونیموندم کنار اون آدم ها و علل خصوص آدر!  داشتم؟دوست
 :دیدوباره پرس... ش موندم بهرهیباال گرفته خ

 
 !به من نگاه کن و حرف بزن! ؟یدوست دار-
 
 چرا؟-
 

 : هم شدی توابروهاش
 
 ! چرا؟یچ-
 
 !!!چرا نگاهت کنم حرف بزمن؟-
 

 نی تربایحتما ز!  که نهدیشا..  لبخند جهان بودنی تربای زدیشا...  کنج لبش نشستلبخند
 ...: جهان من بودیلبخند تو

 
 ...گهیوغ من تو دریآخه چشما-
 

 ...گهیبه خدا دروغ من...  توی چشماآخه
 

 ..گهی باره دهیبگو ..  خبی دوست دارمن
 

  عاشقه مثه دل من دل تواگه
 

 . ذره منوهی ی حتی دوست داراگه
 

 ...ی کنی حس منو توام حس ماگه
 
 .ی مال منــی دفعه بگهی شهی میچ
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 ... آروم جومنایب...  تنها مبومننذار
 
 ... چشمامی ابرنیبب... تومنی من توی بگهید
 

 ...خوامی تو رو مایقدر دن.. دستامی دست توبذار
 

 .نیآدر
 

 بود که من یتی حس مالکنیا.  داشتی هم مدینبا...  جز من نداشتی آره کسنداشت؟
..  سبز گردیاون چشم ها. دمی کشقی عمینفس! اما داشتم...  علتیب... لی دلیب.. داشتم
 تبحر یلیخ...  سختیلیخ..  بوددنی سخت قابل دیا بود که خل اون هی تویتیمظلوم

 پاک بود، ی دخرت بچه کیدرونش ...  از درونامادر ظاهر خشک و مغرور ... خواستیم
 به چشم هاش مونده رهی خیلیخ...  کردمی رو حس منیخودش هم خرب نداشت اما من ا

 انی رو بتیچون واقع.. . نبودممونی پشگهی که گفتم چشم هاش دروغ مننیاز ا. بودم
 !:کرده بودم

 
 ! آرامش؟ی برگردیدوست دار-
 

 دست هاش رو به هم گرفته و عیسر.  طناب دست هاش رو باز کردمی گره همزمان
 : خودش پاک کرد و آروم گفتمیاشک هاش رو با دست ها.  دادیمچشون رو ماساژ م

 
 .به خاطر بانو آره-
 

 من ارزش ی حرفش هم برانیهم...  بشنوم اما رونیدوست نداشتم ا!  خاطر بانو؟به
 : و گفتمدمی هم کشی ابروهام رو تویکم. داشت

 
 !؟یکنی فرار منگهیپس د-
 

 : به اطرافش کرد و گفتیبعد هم نگاه...  نگاهم کردیکم
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 ... نهوفتهی اتفاق بنی اگه قرار باز هم انیقیقطع به -
 

 اون موج ی که خنده توییت و با صدالبخند کنج لبم نشس.  خودم رو کنرتل کنمنتونستم
 : گفتمزدیم
 
 . بود براتیخب پس؛ درس عربت خوب-
 

 طناب پاهاش شده و یمشغول باز کردن گره .  من دادلی حتوی بزرگی کرد و چشم غره اخم
 : لب آروم غر زدریز
 
 !بدجنس-
 

  آرومیسرفه ا. که هست نشهی که لبخندم پررنگ تر از اوندمی لب هام کشی رودست
 :کرده و گفتم

 
 . منتظرهرونیآرسام ب. میبلند شو بر-
 

 :پشتش رو تکون داد و گفت...  من بلند شده و بعد هم اوناول
 
  بود؟ی چی همه زمحت برانی اقایدق-
 
 و آرامش هم به ستادمیمن ا.  زنگ خوردلمیموبا.می رفتی می هم به سمت در خروجبا

  هم شد و جواب دادمکیاخم هام تو.آرسام بود. ستادی از من اتیطبع
 
 بله آرسام؟-
 
 ازموکالم یکیآخه .  ها رفتمانی اثمی آننت نداشتم زود تر بهت زنگ بزمن، من با منیآدر-

 ...آ.  بودی فوریلیزنگ زد کارش خ
 

 :آروم گفتم.  قطع شدصداش
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 !الو آرسام؟! الو؟-
 

 صبح با آرسام کار  موقعنیکدوم موکل ا. آننت نبود! ی رو از گوشم برداشتم، لعنتیگوش
 . بودبیعج! داشت؟ ساعت چهار صبح؟؟؟

 
اما ...  رو فشار دادم امارهیدستگ.  زنگ زده رفتمی باال انداخته و به سمت در آهنی اشونه

 آرامش یچشم ها.  شدیدر چرا باز من. دمیلبم رو گز.  هم رفنتیاخم هام تو.  شدیدر باز من
 ... در فشار آوردم امای رهی تر به دستگشیب. هم گرد شده بودن

 
 آرامش

 
 :دمیچشم هام گرد شده و آروم و زمزمه وار پرس!  افتاده بود؟ی اتفاقچه

 
  افتاده؟یاتفاق-
 

 : در داد و آروم گفتی رهی به دستگی اگهی دفشار
 
 . فکر کنم از پشت بسته شدشه،یدر باز من-
 

 : و گفتدهی حمکم به در کوبتیبا عصبان! م؟ی کردی کار می چدیحاال با.  رو گاز گرفتملبم
 
 !یلعنت-
 

 یمن که ترس. کردمی نگاه منی گلوم رو گرفته و با تعجب به آدری که با دست هام جلومن
 بود که نیاون هم ا!  داشتمی ترسکیاما !  رو کنار خودم داشتمنیچون آدر... نداشتم

 : و گفتمدمی کشیآه.اما من به اون اعتماد داشتم... خندم گرفته بود!  بودنجای انیآدر
 
 !م؟ی کار کنی چدیحاال با-
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 : در آورده و گفتبشی جی رو از تولشیموبا
 
 ! نرتسشهی مدای پی راههی-
 

 : گفتمزدی که خنده توش موج مییبا صدا. رمی زبومن رو بگی اون حلظه جلوی تونتونستم
 
 ! ته چاهشهیچاه کن هم-
 

 : شدرهی رو دم گوشش گذاشت و با اخم به من خشیگوش
 
 .میری مرونی بنجایبألخره که از ا.  تو خبندکممی دمی همه من خندنیخبند، ا-
 
انگار که .  دادمهی تکواری باال انداخته و به دیشونه ا. نازک کردمی خنده پشت چشمبا

 ینفس.  لب غر زدری گوشش برداشت و زی رو از روی گوشی آننت نداشت فورشیگوش
 کردم که خدا خودش یپس فقط دعا م.  بوددهی فایتلفن بانگار متاس گرفنت با . دمی کشقیعم

 یمعلوم بود که تو.  کردی و به در نگاه مستادهی به کمرم است دنیآدر... به رحم بگذرونه
من هم با متام توان خودم تالش ....  جاستنی از ای آزادی برایریذهنش در حال پرپورش تدب

 ... نبوددای هم پی پنجره ای حت اتاقنی ایاما تو.  کنمدای پی کردم که راهیم
 
فقط ...  جانی از ایی هم مهم نبود رهایلیبرام خ! دروغ چرا؟...اما...  نگران بودمیلیخ

 خودم یتو.  بگذرومننی هام رو با نگاه کردن به صورت آدرقهی خواستم تا دقی متیموقع
 که نی تا ا. شدی کرد در باز منی تالش میهر چ.  کردمی نگاهش می چشمریمجع شده و ز

 :دی لب غرریدوباره ز
 
 
 . راحت بازش کردشهی منیِدر آهن! یلعنت-
 

لپ هام رو باد کرده و .  شدمشی خاکسرتی چشم های سرم رو باال گرفته و چشم توآروم
 :آروم گفتم
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 .می افتادیریعجب گ.  بابایا-
 

.  رفتشی پی مطلقیکی تاریکل اتاق تو.  زمان برق المپ زرد رنگ هم خاموش شدنی همدر
 : گفتنی و آدردهی چسبواریاز وحشت به د

 
 ! رو کم داشتمنیهم-
 

خدا چرا .  کردمی که تا حد آخر باز بودن به اطرافم نگاه میی کرد و من هم با چشمایپوف
با .  فضا رو پر کردنی آدری قدم هایصدا!  نبود؟دای پیی روشنای برای اچهی درای پنجره کی

 : تر شد و آروم گفتکی به من نزدلشی موبای نور صفحه ییروشنا
 
 !؟یکی از تاریرتسیم!  که؟ی ترسیمن-
 

 : تر گفتمآروم
 
 انتظار نی ایاز بارون بهار... ادی ترسم رعد و برق هم بیم... ادی بارون میاما صدا... نه-

 ...رهیها هم م
 

 کردم و ی مثل قبالً ها عطر تلخ تنش رو حس مگهیحاال د. ستادیکنارم ا. دی کشقی عمینفس
 ...: شدمیسر مست م

 
 !باشه؟... نجامیمن ا... نرتس-
 

 : وار پاسخ دادممظلوم
 
 ...باشه-
 

 ...:نوتستم که نپرسم! نکنه سر درد داشت؟.  گذاشتشیشونی پی به رودست
 
 !کنه؟یسرت درد م-
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اون هم راحت تر ... ای باشم ی هم نداشتم که باهاش رسمی ترسگهید!  راحت شده بودمچه

 پر ی صداش خشونت و سردی تویهنوزم گَه گاه. .. هنوز هم امخو بود.  کردیرد مبرخو
 اون یتو. دیسرش به سمتم چرخ... مهربون تر شده بود... دلسوز تر شده بود... بود اما
 خوش حالتش قابل ی شد فقط چشم های هام بازتاب مچشم که از صورتش به ینور کم

 : بودتیروئ
 
 ...شنیچشم هام دارن بسته م... جور هم سر درد دارمبد . آره، سر درد دارم-
 
 ی مدی کار بای اوفتاد من چی می اون اتفاقیاگه زبومن الل برا!  بودمدهی واقعا ترسگهید

 : لب غر زدریز! ؟یتی موقعنی همچیکردم؟ اون هم تو
 
 .فقط دستم به آرسام نرسه-
 

 ...: اسم آرسام لبخند کنج لبم اومددنی شناز
 
 !ه؟چطور مگ-
 

 : گفتیعصب
 
 !آخه اآلن وقت رفنت بود؟-
 
 :آروم گفتم... دمی کشیآه
 
 . ترسمی واقعاً مگهیاون وقت د... یری گی تر سردرد مشیب...  نباش،، اخم هم نکنیعصب-
 

! ه؟یتی موقعنی همچی دمل توی تویری جرئت و دلنی بود که اون باعث ادهی رو فهممنظورم
گرمم شده ...  ناحمسوس لبخند زدیلی خ،یلیخ... ند من ثابت مویچند حلظه نگاهش رو

 منظورم رو گفته عی ضایلیخ... که زدمیشرمم شده بود از حرف! بود از خجالت بود؟
 : آروم گفتمنم که جو رو عوض کنی ایبودم؟برا
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 !شه؟ی میحاال چ-
 

 ...: کرددای صداش بود که به دل من هم راه پی تویآرامش
 
 ...نی بشیشیخسته م... رونی بمیری منجایبالخره از ا... شنگران نبا... یچیفعال ه-
 
 ...چشم-
 

 ی نشستم، زانو هام رو بغل کرده و سرم رو هم رونی زمی تکون داده و آروم بر روسر
من هم به . شدرهی به سقف خی رو زده و کملشی چراغ موبانیآدر. زانوهام قرار دادم

آروم خبه .  مونده و اخم کردرهیالمپ خ به ی کمنیآدر.  مونده بودمرهی خنیصورت آدر
 ی اون رو گرفته بودن، کنار می که جلویی هالی وسارده اتاق رفته و ُخی گوشه ینقطه 

 : گفتمی پرسشی رفته و با حالتیکیمن هم به نزد. زد
 
 ؟یکنی کار میچ-
 

 : گفتنداختی ها رو به پت خودش ملی و همون جور که وسادی کشقی عمینفس
 
 . وارم که هنوز هم باشهدی بود، امچهی درکی  قبالًنجایا-
 

 لی رفته و همراه با اون وسایکی به نزدیمن هم با خوشحال. دی دمل تابی تودی امی روزنه
 اری نیاما کالً شانس با من و آدر.  زدمی رو گرفته بودن کنار مواری دی که جلوییها

 نیآددر. دمیلبم رو گز! موش شد خالی متوم شده و موبالشی موبای باترقهینبود،بعد پنچ دق
 :دی دندون هاش غریبا خشونت، از ال

 
 ! شانسنیلعنت به ا-
 

 می دست بذاری جور که دست رونیاما هم...نمی تونستم ببی صورتش رو هم منگهی دیحت
 . : شدیهم من
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 ! هم ادامه داد؟ی جورنی همشهیمن-
 

 : آروم تر شدصداش
 
 ... که بتومندوارمیام-
 

 : مکث کرد و آروم گفتنی آدری طوالنیی هاقهیبعد دق.ون مشغول کمک شدم هم با امن
 
 . خبوره بهترتسمیآرامش برو عقب م...  رفتشهی که منینه مثل ا-
 
 ...چشم-
 

...  حرف گوش کن نبودم و حاالنقدریاون موقع که به ظاهر خدمتکارش بودم ا!  جالبچه
 ! بودمریبا خودم هم درگ

 
*** 

 
 نیآدر

 
 

 چهی درنیاما از ا. از ته دل واقعاً خوشحال بودم. تونسته بودم که در رو باز کنم بألخره
 کرده و بألخره با باز یپوف... من که عمراً..  کنهدای راه پرونی تونست به بیفقط آرامش م

 آرامش که ی حمو کنج لبم نشست، صدایلبخند.  نور متام اتاق رو پر کردیشدن در پرتو ها
 : بود به گوشم خوردی جارون ایذوق تو

 
 . خدا رو شکریوا-
 

 : رو به سمتش چرخونده و گفتمسرم
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 . من باز کنی رو برای و قفل در آهنرونی برم، تو برو برونی جا بنی تومن از ایمن من-
 

 : تکون داده و آروم گفتیسر
 
 ...رمیبفرما کنار، من هم م-
 

 از زشی مزهی و رفیاون جسم ظرآرامش هم به راحت با . رفتمی بلند شده و به کنارآروم
.  رفته و متظر اون بودم که در رو باز کنهیبه کنار در آهن.  رفترونی بچهیاون در

 !ی بهاریامان از دست بارون ها.  تر شده بوددی و شددی بارون دلیی سیصدا
 

 :دی ری به گوشم می آرامش به خوبی خفه شده ی پشت در صدااز
 
 ؟یهست-
 
 :دی کنج لبم چسبیه بود؟ لبخند کردی خودش چه فکربا
 
 .آره-
 
اصال !  چهیعنی ی اول خودت بعداً کسی چاه مکن بهر کسیخب، پس هموجنا مبون که بفهم-
 ! بدهی آبزی ری پاهات سبز شه، گالریعلف ز! ی شلی مبون فسنقدریا

 
 لبم جون گرفت و پررنگ تر یلبخند رو! شم؟ی عصبای بودم از حرف هاش خبندم مونده

 . :شد
 
 . دخرترونی بامیدر رو باز کن ب... بست کن آرامش-
 
 ...خوامیمن-
 

 : صدام اوج گرفته و با خشونت گفتمیکم
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 . کهرونی بامیآرامش من بالخره م! باز کن درو-
 
  دمل به رحم اومددیخواهش کن شا-
 

 در و یآرجن دست راستم رو رو. دمی کشقی عمینفس! دادی خودم رو به خودم پس محرف
 : دستم قرار داده و آروم گفتمیو هم روسرم ر

 
 ... دخرتکنهیسرم درد م...  نکنتمیاذ... آرامش-
 

 و دستم دهی باز شدن چفت رو شنیآروم صدا...  مک کردهی ثاننی چندی به اندازه دیشا
صورتش چه . در باز شده و آرامش هم آروم خودش رو نشون داد.  در برداشتمیرو از رو

 !:مظلوم شده بود
 
 ! من بشم قاتلادی سرت بیی بالیوفتی بدمیترس... کر نکن دمل برات سوخت هاف-
 

موش ...  به سر تا پاش انداختمینگاه.  رفتمرونی کنج لبم نشست و آروم به بی حمولبخند
 : شرمت رو در آورده و به سمتش گرفتمیبدون تعلل سوئ.  شده بوددهیآب کش

 
 .ی خوریرما مس...  راههیلی به جاده خمیبپوش، تا برس-
 

 : رنگم چشم دوخت و با اعرتاض گفتدی شرت سفی تبه
 
 .گهی دمی رسی مخوادیمن. نی خوریخودتون سرما م-
 

 مانتوش رو گرفته و یبه زور وشه .  اومدی به دستم میزی دخرت غد و جلباز چنی ااز
 : دوشش انداختم و گفتمی شرت رو رویسوئ

 
 ...می برای هم بحاال.  بپوششیعنی گم بپوشش، ی میوقت-
 

 آرامش
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 ی جلوج بازنیو من هم عاشقونه به دنبال ا.  ما شروع شده بودی و حرف های غدبازدوباره
" مرد "نیدوست داشتم صحبت کردن با ا... دوست داشتم! دست خودم که نبود. ها بودم

نت  نامهربون و پر خشوی سرد باشه، گاهاد،ی رحم بی بنی ها آدریلی از نظر خدیشا... رو
با ذات و ... ستیمرد بودن به ظاهر ن... ی مرد واقعکی!  بودداز نظر خودم مر... اما

 ی مرد تر از مرد هایحت!  تونسنت مرد باشنی زن ها هم می که گاهنِیبه خاطر هم... باطنِ
 دیشا.  بودنی مرد بود، آدری و هم باطنی من که هم ظاهریاما مرد من، مرد واقع... امروز

چه خبواد، چه خنواد؛ تا آخر .  کردمدای مرد پنی ایو رو تدی و امیاما من زندگاون خنواد؛ 
 با دمی ترسیم... دمی کشقی عمینفس... چه گناه باشه و چه...  مومنیعمر عالقه مندش م

 زود تر متام شده و مانع از سرما ریکاش که مس.  سرما خبورهدی شرت جذب سفیاون ت
 .خوردنش بشه

 
 سرش رو گرفت و آروم نیآدر.میدی رسنی گذشت تا که به مـاشی طوالن نسبتاًیی هاقهیدق

 :گفت
 
 !آرامش؟-
 

 اگه دیشا. زدی اسمم رو صدا مینجوری شد که ای حبس منمی سی نفس تودی فهمی مکاش
.  داشتمی هنوز هم داخل اون اتاق نگهش مزدیپشت در که بود اون جور اسمم رو صدا من

 :آروم نگاهش کرده و گفتم
 
 له؟ب-
 
 !!؟ی کنی رانندگیتونیم-
 

 چینگاه به دستش که به طرف من دراز شده و سوئ!  کنم؟ی خواست که رانندگی من ماز
 : انداخته و گفتمدی نگاه به کلکی و نی نگاه به آدرکی.  اون بود انداختمی رنگ هم تویمشک

 
 !چطور؟-
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 : گفتآروم
 
 .. کنمی رانندگتومنیمن... کنهیسرم درد م-
 

قلبم فشرده شد و آروم دستم رو .  کنمدای سر دردش پی برای دردی تونستم دوای م کهکاش
 :سر تکون داده و آروم گفتم. دمی کشرونی رو از دست مردونش بدیدراز کرده و کل

 
 ...تومنیالبته که م-
 

 یلیخ.  به آسمون انداختمینگاه! چه خوش لبخند شده بود.  کنج لبش جا خوش کردلبخند
 رو باز نیهر دو در ماش. کنمی داشتم که رانندگیی توانایاون قدر... مد اما اویخوامب م

 ی رو روشن می مونده بدم، اگر خباریدوراه.  راننده نشستمیکرده و من هم سر صندل
 سرما نی شک آدری کردم بیاما اگه روشن من.. دمی ترسی و مت گرفیکردم، خودم خوامب م

 : آروم گفتنی آدر. به فرمون موندمرهی خیکم.  خوردیم
 
 ! شده؟یچ-
 

 : صورتش ثابت کردمی رو رونگاهم
 
 ...یچیه-
 

 رو روشن کرده و ی خبارنیبعد از روشن کردن ماش.  بودمی ماری کالً هشدی نبود بای اچاره
 ...بالخره راه افتادم

 
وصف حال ! خوشحال؟...  خونه برگشتم و در کنار آدم هاشنی بودم، باز هم به ابرگشته

نگاهم .  تونستم اون رو آشکار کنمی جوره منچی بود که هیذوق!  نبودیط خوشحالمن فق
 ی که با نگاهش داشت من رو میی رضومانی به پیحت. دی کاویدور تا دور خونه رو م

... ی رمحی بی عشق داشت، نه بوی خونه بونیا.  نبودمهم کردم و برام یخورد هم دقت من
.  رو از عطر تلخ تنش متوجه شدمنیم قرار گرفت، ا پشت سرنیآدر... ستم و ظلمینه بو

 ی چشم های هم سرم رو باال گرفتم تا بتومن تویآروم سر و گردمن رو برگردونده و کم
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 پررنگ و برجستش یا لب هی کمرنگ و خسته، گوشه یلبخند.  بشمرهی خشیخاکسرت
 :نشسته و آروم گفت

 
 ! تو؟ی بریخوایمن-
 

 :لبخندمتام لبم رو پوشوند و گفتم. رمی لبخندم رو بگی جلونتونستم
 
 !س؟یمگه نه رئ.  اجازه بدهدیاول صاحب خونه با-
 

لبخند آروم و کم . دی صورمت چرخی متام اجزای لب هاش جون گرفتنگاهش روی رولبخند
آروم .  هم قرار داد و بازشون کردی نرم پلک هاش رو رویلیکم کنار لبش جون گرفت و خ

 :گفت
 
 ...برو... ستی نازیاجازه ن-
 

 : تکون داده و خواستم برم که صداش مانع از رفتنم شدسر
 
 .نه صرب کن-
 

 رهیدوباره به من خ.  بودمانینگاهش به پ. نگاهش کردمرهی رو برگردوندم و دوباره خسرم
 :شد و گفتم

 
 ؟ی چیبرا-
 
 .میریبا هم م-
 
 . رفتمالی تعجب سر تکون داده و همقدم با اون به سمت وبا
 

 برگشت و نی بره آدرنی کرده و منتظر موندم که اول آدرستی من اال؛ی به ودنی رسبعد
 :گفت
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  تو؟یایچرا من-
 

 : باال انداختمی اشونه
 
 .امیاول شما برو منم م-
 

 : به پوزخند بود کنج لب هاش نشستهی تر شبشی که بیلبخند
 
 .یدادی منتیقبال ها اهم-
 

 : خنده دار گفتمیا حالت و نگاهش کردم بستادهی انهی به سدست
 
 . کنمزی بانو رو سوپراامیخواستم بعد شما ب. دمی منتیاآلن هم اهم-
 

 ... زد و من هم با خنده، بعد ازاون وارد شدمی غره اچشم
 

 ی دست از سر من منی بود ذره ادهی من رو دیبانو هم که از وقت.  فکر بودمی توبدجور
...  کردمی جربان مدی بایول.  گذشتنی تولدت آدر رفته بود کهادمیکامل ...  اما مندیکش

 بود که دهی اما فهمد،یالبته خر... دی خرهی من که خدمتکارش بودم برام هدیچطور وقت
!  تولد خبره؟ی هی خدمتکارش هدی داشت که برانی ای برایلی دلچه واگرنه سمیمن از پل

.  براش خبرمیزی چخواتی دمل مگهی عاشق دی مثل دخرتهام،ی شدیمن هم به خاطر عالقه 
 یاصال پول از کجا م!  نفهمه؟نی رفتم که آدری میچطور و با ک. دمی کشقی عمینفس... اما

 شد که یمن. دمی گرفتم بد بود؟لبم رو گزیاز بانو غرض م... دمی آروم کشیآه! آوردم؟
  بانو توجهم رو بهیصدا.. دمی آروم کشیآه...  همیاز طرف! رمی نگیزی چنی آدریبرا

 .:خودش جلب کرد
 
 !؟ی کشیمادر؟ حواست کجاست؟ چرا آه م-
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دل رو به !  گفتم؟ی بهش مدیبا.  ثابت کردمشی مهتابدی صورت مهربون و سفی رو رونگاهم
 : مظلوم اسمش رو صدا زدمی سؤامل؛ با حلندنی واسه پرسدمی زده و زمان رو مناسب دایدر

 
 بـانو؟-
 

 :ت پررنگ تر شد و مهربون تر گفلبخندش
 
 !جانه بانو؟-
 

 : انداخته و آروم گفتمری سرم رو به زیکم
 
 !رم؟ی داره ازت پول غرض بگرادیا-
 

 : زد و گفتیلبخند.  شده بود دروغ نگفتمشهی بگم مهربون تر از هماگه
 
 !؟یآره مادر، پول کم دار-
 

 : تر رفتنیی پاسرم
 
 !کم که نه؛ اصال ندارم-
 

 : و گفتدی خندآروم
 
 وقت حقوقت رو چیتو که ه! کنه؟ی کار می کشوت چیون همه پول تو پس ا؟یندار-

 !یخرج نکرد
 

 جی گیکم!  بود؟دهیچرا به ذهن خودم نرس.  گفتی با تعجب نگاهش کردم، راست میکم
 :نگاهش کرده و بعد با لبخند گفتم

 
 !ستی نازی نگهی دی بانو مشکل گشام شدیمرس. ایگیراست م. عه-
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 : آب گفتی جرعه ادنی هاش گذاشت و بعد از نوش لبی آب رو به رووانیل

 
 ! مادر؟یخوای می چیحاال برا-
 

 : شدم تا برم گفتمی جور که تند تند بلند مهمون
 
 . خبرمیزی چهی دی با،یچی هیچیه-
 
 سفت و حمکم یواری که با دنیتا ا.  بودنیی رفتم و سرم پای متام سرعتم به سمت اتاقم مبا

 قدم به کی عیسر.  سر شده بودمینی بود و نوکش بدهیر ضربه د بدجومینیب!برخورد کردم
 برجسته و یی لبخند کنج لب هاکی دنیقب رفته و با اخم به طرف نگاه کردم، اما با د

 نییلبم رو گاز گرفته و سرم رو هم پا.  اخم هام از هم باز شدنیرت خاکسیپررنگ و نگاه
حاال که ...  رفنت من لبخند بلد نبود و حاال مدت، تا قبل ازنی زد ایچقدر لبخند م.انداختم
 :آروم گفتم...  جور لبخند بزنهنی همشهی دادم تا همی متام دار و ندارم رو مزدیلبخند م

 
 .خوامیمعـذرت م-
 

 : و گفتستادی انهی شلوارش در آورده و دست به سی هابی جی دست هاش رو از توآروم
 
 ادی منرتی که شانس گشهیهم. اه کن و بعد تند بدو به بعد نگنیراهت رو از ا.  ندارهرادیا-

 .ت ابه من برخورد کنه
 
 : زده و آروم گفتمیچشم غره ا.  بزمنهی و کناشی نای از حرفش خبندم دونستمیمن
 
 .جومن اعتماد به نفس-
 

 : از کنارش رد بشم که گفتخواستم
 
 .ستیاعتماد به نفس ن-
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 :شق زده و گفتم از جنس عی پس لبخند پررنگد،یدی رو منمن

 
 ! اعتماد به سقفِست؛یحق با شماست، اعتماد به نفس ن-
 
در طول راه ..  از جانبش باشم به سرعت به سمت اتاقم رفتمی که منتظر حرفنی بدون او

 ...لبخند از لبهام حمو نشد
 
 که ی گرفتم تا که با سامره، تنها کسی اجازه منی اول از آدردیبا!  کار کنمی چدونستمیمن

 یبا کل. خبرمیزی چنی تولد آدری رفته و برارونی چسبوند به بی میه من انگ عاشقب
 یاما با صدا. رمی ورود بگی و ترس دستم رو به سمت در بردم تا در زده و اجازه برادیترد

 : و برگشتمدهی اومد از جا پرپشتم که از یمردونه ا
 
 !؟ی داریبا من کار-
 

 و آب دهنم رو قورت دادم ا از طپش قلبم کم شه، دهیزلبم رو گ!  داخل اتاق نبود؟نیآدر
 :سر تکون داد و گفتم! بودم خبدهیترس

 
 .بله-
 

 در اتاقش رو چرخوند و در اتاقش رو باز کرده و همون جور ی رهی رو پس زده و دستگمن
 : رفت گفتیکه به داخل اتاق م

 
 . توایب-
 

انگشت هام .درصد احتمال نه داشت۵۰!  کرد؟ی قبول میعنی بعد از اون وارد شدم، آروم
 و ستادی من ای رو به روبیدست به ج.  کردمی میرو به هم قفل کرده و باهاشون باز

 :گفت
 
 !خب؟-
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 : تعلل گفتمی ذره اوینی مقدمه چبدون

 
 !دی با سامره برم خرخوامیمن م-
 
 :دی امخو شد؛ آروم غری باال رفته و کمشی مشکی ابروی تاکی

 
 !؟یکه چ-
 

 : لطافت در گفتار اما با عفت و متانت کامل حرف بزمنیردم کم کیسع
 
 .یِ ضروریلیخ. رمیاومدم ازتون اجازه بگ... خب-
 

 : کردی نگاه مرونی به بنهی سمت پنجره و دست به سبرگشت
 
 . دمینه، من اجازه من-
 

 : بزمنیدهن باز کردم تا حرف!  برمخواستمی خودم می انگار براحاال
 
 ...آخـ-
 

 :نذاشت حرفم کامل بشه اما
 
 .می که گفتم، آخه هم ندارنیهم-
 
عقب .  حرص دادنانیباز هم شروع شده بودن ا.  حرص دست هام رو به هم مشت کردمبا

 :گرد کردم که با سرعت برم اما صداش مانع از رفتنم شد
 
 .صرب کن-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٧٩�

، حرص  حدقه چرخونده و برگشتمیچشم هام رو تو!  نبودنی در ایشک!  داشت؟سمیساد
 : گفتارم آشکار بودیکامالً تو

 
 !بله؟-
 

 : هم برگشت و گفتاون
 
 به حالت اگه ی فقط وا،یری ازش فاصله بگی که ذره انیبدون ا.  با رانندهد،یریتنها من-

 ...بازم
 

 : زدم و به سرعت گفتمی برپا بود، اما چشم غره ای عروسی دمل از خوشحالیتو
 
 !نجا؟ی اومدم ای چی فرار کنم براخواستمیاگه م-
 
 د؟ی بردیخوایبه هر حال، ساعت چند م-
 

 :رمی لبخندم رو بگی جلونتونستم
 
 .ساعت چهار-
 

 : تکون داده و گفتسر
 
 ...فعال برو تا بعد-
 

 رو کی کوچباًی تقری به دور تا دور اتاقش انداخته و جعبه ینگاه... دمی کشقی عمینفس
 هیاسرتس نداشتم، !  اومد؟ی می چه ساعتیعنی. ختتش قرار دادمیبه همراه کاغذ رو رو

 و جانی هنی از ای تا کمدمی کشی مقیمدام هم نفس عم!  فرا تر از اسرتس بودیزیچ
به سمت در اتاق رفتم تا از !  رو روشن کنمکی مشعل املپبوداضطراب کم بشه، انگار قرار 

 اومد اوال که یهم من شک ی و باد،ی بودم که بانو به داخل اتاق ندواریاتاق خارج بشم، ام
 ی براگهی دیقی اجازه وارد اتاقش بشه و دوما که بانو تا دقای بی دوست نداشت کسنیآدر
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 دونستم ی شده بودم و مننی اجازه وارد اتاق آدریمن هم که ب.  رفتیخوب به اتاقش م
 گرده؛ ی بر می از بانو بپرسم که کتونستمیکاش م...  باشهخوادی میزیعکس العملش چه چ

چون متام فکر و ذکرم شده بود ...  به من شک کرده بودی کافیبانو به اندازه ... اما
پس اگه ... ومدیامشب شام که ن...  لو برمخواستیدمل من! ادی کم، نه زیاما تا حد... نیآدر

 دراز در یی طالی رهی و به سمت اتاقم رفتم، دستگدهی کشیآه...  شبه۱۲ای ۱۱ ساعت ادیهم ب
 گرفته و چرخوندمش؛ بعد از باز شدن در اتاق وارد در اتاقم شدم تا حداقل  دستمیرو تو

 ... اسرتاحت کنمیکم
 

*** 
 

 نیآدر
 

 برزخ، خسته از نیخسته از ا... خسته تر از خسته بودم.. خسته که کم بود! خسته؟
 ی که انتقامم کنیخسته از ا...  هایداری شب بنیخسته از ا... ی نداشنت آرامش روحنیا
 ینفس! نم؟ی رو ببدنشونی و عذاب کشنمی با لذت بشخوامی میک! رهی بگانی پاخوادیم

 الی شدن به سمت در وادهیبعد از پ.  شمادهی رو باز کردم تا ازش پنی و در ماشدمی کشقیعم
 ی من رو مندنیاون اگه رس... دارهیمطمئن بودم که بانو ب... برق ها خاموش بود اما. رفتم

 . بردی خوابش مندید
 

!!!  نبود؟ادمی برق ها رو خاموش کرده بودم که ی رفتم؛ وارد اتاقم شدم، کی پله ها باال ماز
برق ها رو روشن کرده و به سر تا . هم رفنت اما به شدت سر دردم اضافه شدیابروهام تو

چون تنه !  آرامش باشهدیبا...  وارد اتاقم شده باشهیاگه هم کس. سر اتاقم نگاه انداختم
برام مهم ... نه نشدم! ناراحت شدم؟.  دادی رو به خودش می جرئت هر کارکهود  بیاکس

 رو می سامسونت مشکفیک...  بودمکی اتاق رو با اون هم شرنی ایاینبود، انگار دردا و شاد
.  سردرد مزمن رو از خودم دور کنمنی گرفتم تا ای دوش مکی دیبا.  پر کردمواریبه کنار د

 بودم راهنمی پی در حال کندن کروات و باز کردن دکمه هام،اشت گذزمی میکتم رو به رو
 نیا.  ابروهام به باال رفتی تاکی.  رنگ افتادی مشکیکه چشم هام به برگه کاغذ و جعبه ا

همون . دمی نکشدمی سفی مردونه راهنی پیدست از باز کردن دکمه ها!  بود؟ی چگهید
 دکمه نی از باز کردن آخریی رهازد ا ختت نشسته و بعی کردم به رویجور که بازشون م
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 کاغذ رو ی داشتم اول نوشته هامی دستم گرفتم، تصمی کاغذو جعبه رو توراهنم،ی پی
 : لب آروم نوشته ها رو زمزمه کردمریز... خبومن

 
 بود که جربان کرده باشم نی ای کارم داشتم؛ تنها برانی ای برای و نه هدفنم،یرینه خودش-

. تولد خودتون و خواهرتون پساپس مبارک. دی بوددهی تولدم خریبرا رو که ی اهیاون هد
 .آرامش

 
 داشنت اما دنی به کش اومدن و خندلیلب هام بد جور م!  نه، فرا تر از لبخند؟ نهلبخند؟

.  بودمتی تک خنده، اما همون هم غنکی. دمی و آروم خندفی خفدم،یخند! نتونستم... من
 یزی چکیته دمل خوشحال بودم، شاد .  مغرور بودی وونهی دکی ی واقعی دخرت، به معنانیا

 با چه یول.  بودادشی رو هم نای آدریحت!  تولد من؟ی هی هدیبرا. یفرا تر از خوشحال
... الی خیب! خونه؟ی اون رو مگهی دی نوت و فکر نکرد که کسنجای اسم اون رو اینانیاطم

رو باال انداخته و کاغذ رو کنار  ابروهام یدو تا.  رنگ افتادی مشکینگاهم به جعبه 
 رنگ برخورد کرد، ی مشکی بند چرمیگذاشتم، در جعبه رو باز کردم و چشم هام به ساعت

 به خرج قهی که بود، معلوم بود که سلبایز.  ساعت بودنی تربای من زی برادیاون حلظه شا
 به صورمت یدست.  بود هم خوشحال کننده بودادمی که به نیفقط ا...  منیداده اما برا

 نی ادمیتنها ام..  اومدی ممی داشت سر من و غرورم و زندگیی معلوم نبود چه بالدم،یکش
 .... باشهدهی من نکشی زندگی برای اگهی پر رجن دیبود که خدا نقشه 

 
 آرامش

 
 ی مدی کجا بانیمن با آدر! من؟. زدنی مرونی هام از زور تعجب داشنت از حدقه بچشم

 و گشت و گذار داشت، من رونی به سر رفته بود و قصد رفنت به ب اونیحوصله ! رفتم؟
 خواستی رو هم نه، فقط من رو می اگهی دی کسای هم بانو یاز طرف!  برد؟یرو به کجا م

 به خودم زده ی چشم غره انهی آیتو!  فقط من خدمتکار بودمه خوننی ایانگار که تو. بربه
 :و با تشر به خودم گفتم

 
 ! آرامشستیات هم ننه که تو از خد-
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!  شدی حل ممی از مشکالت زندگی که با خودم چند چندم، نصفدمی فهمی وقت اگه مهر
 خوب ی کردم که روز های باور مدی بایعنی.دمی دهنم گرفته و آروم خندیدستم رو جلو

 لبخند خوبِ نیکاش که ا!  زد؟ی باز هم به سمت من برگشته و به من لبخند میزندگ
دست به سمت شامل .  اون به سمت من برنگردهیِومی بد و بد ی باز هم رو حمو نشهیزندگ

 موهام رو کوتاه خواستیدمل بد جور م.  بار آخر مرتب کردمیبرده و شامل رو برا
کتف هام رو باال انداخته و از در اتاقم .  بلند زده شده بودمی چرا اما از مودومنیمن.کنم

 :دی به من به گوش رسطاب بانو از کنار خیصدا بستم که یدر اتاق رو م.  رفتمرونیب
 
 . اعصابهی بیازاون وقت شناسا...  کهیدونیم.  منتظرتهنیآرامش جان بدو که آدر-
 

 : به غبغب انداختمی رو که بستم دست هام رو به کمر زده و باددر
 
 ! تعجب دارهی خان اگه با اعصاب باشه جانیواال آدر-
 

 زد با ی می به سرخیت، صورت و لپ هاش از خنده کم با دست جلو خندش رو گرفبانو
 : که شاد بود گفتیصدا

 
 . پرروی برو دخرته ایب-
 

 برجسته و ی و حمکم دست هام رو به دور گردن بانو انداخته و گونه دمی هم خندخودم
 : و گفتمدهی سرخ دارش رو بوسی هارگیپر از مو

 
 .خدانگهدار بانو جومن-
 

 :دی رو بوسمیشونیپ تکون داده و ی سربانو
 
 .برو دخرتم. خدانگهدار تو و پسرم باشه-
 

 از اون جا رفته و خودم رو به عیسر.  اومده و براش دست تکون دادمرونی آغوشش باز
 . رسوندمی ماطیح
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*** 

 
 یچرا من رو با خودش آورده بود؟ تو. نشسته و به آسمون چشم دوخته بودممکتی نیرو

 ی هی به تکبی جیر نشسته و چشم بسته و دست توخودش کنا! ر؟ی غروب دلگنیا
 نی الیاما دل.  بودن برام لذت داشتنیدروغ نداشتم که، کنار آدر. داده بودهی تکمکت،ین

چرا ! همه جا سکوت بود و سکوت. دمی فهمی منرو امی که من هم همراهش بنیسکوت و ا
 که خماطب به من نیر آدی دو رگه یصدا... دمی آروم کشیآه! پارک؟نی ای نبود تویکس

 :بود به گوشم خورد
 
 !؟یخسته شد-
 

 : انداخته و گفتمری زی رو کمسرم
 
 !ن؟ی من رو با خودتون آوردی چیبرا!! بدجور-
 

 : صورت خونسردش چرخوندمی رو رونگاهم
 
 .یای و دوست داشتم تو بومدم،ی وقت هم تنها نچیه.امیچون دوست نداشتم تنها ب-
 

 ....ندم رو گرفتم لبخی زور متام جلوبه
 

 در حمو کردن اون ی به لب هام نشست و من سعشیری سی خبتکنی لبخند عبالخره
 خاص بود یاون قدر...  خاص بودیلیخ... خاص بود!  من خاص بود؟یچرا برا... داشتم

 آروم نقدریمن قبالً ا... نمیحتما بود که من اآلن ا!  رو به اون رو کنه؟نیکه من رو از ا
 اتشی و خلقنیآدر... نه!  شدم؟ی می خجالتزدم؟ی مرد حرف مکی راحت با قدرنیا! بودم؟

 ارزش ی رو ندم، هر کسی گرفتم که جواب هر کسادی... هر جور که بود.  داده بودرمییتغ
 شده رمی غرق در افکار متغنقدریا...  دنده نباشمکیجواب دادن و پاچه گرفنت رو نداره؛ 

 :خودم آورد من رو به نی آدریبودم که صدا
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 !آرامـش؟-
 

 پر از امخش یسرم رو برگردوندم و به ابروها! دی تنها خودم لرز برداشتم قلبمم لرزنه
 : کردنشی ماست مالی موندم، برارهیخ
 
 . افتادمیزی چهی ادی د،یببخش-
 

 : و گفتدی کشقی عمینفس
 
 .میاگه حوصلت سر رفت، پاشو بر-
 
 ! خوبهیهمه چ... نه-
 

 واقعاً به دی کردم، شایمن که اون رو درک من.  دوباره چشم هاش رو بست تکون داد ویسر
 مرد واقعاً خسته بود، نیا...  داشت، خسته بودازی آرامش نی مناظر برانی سکوت و انیا
 و من هم چشم هام رو دهی کشقی عمینفس. بوددای خونسردش پشهی همی از چهره نیا

چقدر دمل ... لبخند کنج لب هام نشست! شه نداشی پی کسکه بودم دواریام. آروم بستم
 یخجالت... دلتنگ شدم...عاشق شدم!  شده بودم منیچه احساسات.  همه تنگ شده بودیبرا

 ی هارییچه تغ!  کنمی منیریپاچه گ... خوش اخالق شدم... مغرور اما آروم شدم... شدم
 !یمبهم

 
 که سرم رو نیبدون ا. م دستم قرار دادی گذاشته و چومن رو هم روزی می رو روآرجنم

.  کردمی چشم هام متام رستوران رو نگاه می حدقه یتکون بدم، با چرخوندن چشم هام تو
 : به غب غب انداختمی نشسته و بادنهی دست به سی حرفی هم بنیآدر

 
 . سؤالکی گمیم-
 

 : مب و مردونه گفتیی جور که چشم هاش رو بسته بود، با صداهمون
 
 .بپرس-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨٠١

 
 : شدی به خودم هم مربوط میی جور هاکی. دمی پرسی مدی با سؤال رونیا

 
 !رون؟ی بنیری آمار بده به نامزدتون که با خدمتکارتون میکی ی ترسیشما من-
 

 ابروم باال رفت، آروم ی تاکی!  لبخند که کنج لب هاش رو اِشغال کرد؟ای پوزخند بود اون
 : هم باز کرد و گفتیپلک هاش رو از رو

 
 ! خودت؟ای یتو نگران من-
 

 آمار کی ی خطر بود، چون حتیچون جون اون تو...  تر از خودمشی خودش بودم، بنگران
 : مرد رو به خاطر انتقامش به خطر بندازهنی تونست جون ای هم مکیکوچ

 
 .نگران جفتمون-
 

 : من بود گفتی به چشم هارهیهمون جور که خ. دی کشقی عمینفس
 
 بگردم، دوست خوامی که می ندارم، دوماً من آزادم با هر کیدنگران نباش، اوالً که من نامز-

 .هم ندارم فضول کش داشته باشم
 

 یم! با صدف بوقلمون نامزد نبود؟!  بودم؟دهی من بد شنایاون اشتباه کرده بود ! نداشت؟
 : چشم هام گرد شدیکم!شد مگه؟

 
 ...پس بوقلمون!  شما؟ینامزد ندار-
 
 یچشم هاش رو بست و لبخند رو!  دادمیی عجب سوتی وا دهنم رو گرفت،ی دستم جلوبا

 :لب هاش نشست
 
جواب سوالت هم . ی به صدف بگو، مواظب باش فقط به من فحش ندیخوای میهر چ-

 به هم خورد...نه
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 که نی ادنیشاد تر از حلن اون دل من بود که با شن. داد، اما شاد بودی متسخر منی بوحرفش

 آروم کردم و آروم یتک خنده ا.  آوردمی داشتم بال در مستی نیهنوز هم متعلق به کس
 :گفتم

 
 .دیحواسم نبود، ببخش-
 
 . ندارهرادیا-
 

 من امروز معنا ی برای حوصلگیب. دی شام رو چزی حلظه گارسون اومده و منی همدر
 کردم من رو به ی اما حس مدومنیمن.  روز فوق العاده بودکی...  امروزنینداشت، کنار آدر

 . خدمتکارکی آورد نه رونی به خودش به بکی فرد نزدکی عنوان
 

*** 
 
سرم .  رفتمی با انگشت هام ور مری بودم و سر به زستادهی انی رستوران منتظر آدررونیب

 کردم اون ی کرد، سعیبد جور نگاهم م.  چشم شدمی چشم تویرو باال گرفته و با مرد
 هم بردم ی اخم تویهام رو به نشونه  رو حفظ کردم و فقط ابرومیخونسرد... آرامش نشم

 ی تر مکی تر و نزدکی نزدابونیداشت از اون ور خ.دم خودم مجع شی تر توشیو ب
 خامن رفتار کی نی بار هم که من عکی!  خودت کمک کنایآب دهنم رو قورت دادم، خدا.اومد

من  به سمت یعنی.  بازشون کردمی حلظه ایچشم هام رو بسته بودم و برا...  کنمیم
 : آوردم من رو به خودییصدا... پس من توهم زده بودم!  بود؟ومدهین

 
 !می برای بیستادی وانجایتوام که ا-
 
 چهرش برده و نگاهش کردم ینگاهم رو به رو! بود؟نی متعلق به آدری عصبی صدانیا

رگ .  رفتمی و همراهش مدهیدنبالش رو کش...  پر از خشونتیصورت...  همی توییابروها
! ؟ی چیاما برا! ؟یِ حد عصبنی تا ایعنی هم مشخص بود، شیشونی پیرجسته از رو بیها

 :دیآروم غر
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 ! کرد؟ی داشت نگاهت میدینفهم-
 

 اون ی برادی کرد؟ چرا بای داشت به من نگاه مگهی دیچون فرد!  بود؟ی عصبنی خاطر ابه
 :مهم باشه؟لب هام رو مجع کردم و گفتم

 
 ...آره اما-
 
 : خشونت بار و بلند گفتیی و با صداستادیا عی هوا و سریب

 
 !؟ی رستوران منتظرم مبونی تویومدی نی ولی دونستیم! ؟یاما چ-
 

 ریسرم رو ز!  همه آدم؛ سر من داد زد؟نی انی موقع شب بنی هام از دادش گرد شدن، اچشم
 در اون حلظه اون قدر دی من بودم که سکوت کرده بودم؟شانیا.  نزدمیانداخته و حرف

 : کرددایمظلوم واقع شدم که صداش آرامش پ
 
 !؟ی بودم چدهی رسریاگه د-
 

 : نه؟ آروم گفتمای بود ی مهم مدیبا!  اون مهم بود؟ی چرا برااصال
 
 ... کردم که خبواد مزاحم شهیفکر من-
 

 : هم فشار دادی هاش رو با حرص رولب
 
 .یگی مزاحم من شه راست مخواستیم-
 

 ... خونهمی دنبالش راه افتادم تا که برگردیفبدون حر.  گرفته بودخندم
 

 با اون همه کاغذ و بند زی می روی خالی کردن جادای گشنت و پی رو بعد از کلی چافنجون
.  شد از چشم هاش هم خوندی رو منی خسته بود، ایلیخ.  قرار دادمزی میو بساط رو

 و انگشت شصت  موهاش زد و با انگشت اشارهی رنگش رو به روی دور قاب مشکنکیع
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آروم . کرده و انگشت هام رو به هم گره زدمزونیودست هام رو آ.دیمالیچشم هاش رو م
 : انداخته و گفتمنییسر پا

 
 ! برم؟تومنیم-
 

 :دی کشقی عمینفس
 
 .نه-
 

 رهی و به اون خستادهیهمون جا ا!  بکنم؟تونستمی کار می هام رو باال انداختم، چکتف
 هی تکیبه سمت پنجره رفت و به گوشه ا...  و بلند شددی به صورتش کشیدست. موندم

 : تاب شدم و آروم گفتمیب.  به آسمون بودرهیداد، از پنجره خ
 
 !ن؟ی داریبا من کار-
 

 : و گفتستادی انهی به سدست
 
 .نه-
 
 هی تکواریسرم رو به د. بر و بر به اون نگاه کردم.  دادی ملی فقط به من نه حتوی طوطنیع

 : رفتم و دوباره تکرار کردمشیکیبه نزد. اش رو بستداده و چشم ه
 
 !خب، پس من برم؟-
 
 .نه-
 

 دیبا.  گرفته بودمادی ی که به تازگیزی گرفته بود، اما خودم رو کنرتل کردم؛ چحرصم
 به غبغب ی سر و صدا بادیآروم و ب. کنرتل کنه.  اوقات واقعا آدم خودش رویگاه

 : هم باز کردیندم و اون هم چشم هاش رو از رو حدقه چرخویچشم هام رو تو.انداختم
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 !؟ی مبونیشیخسته م-
 

 ! کنری خودت ختم به خایخدا...  مدتنی ای داشت تویبی عجی حرفا و رفتا هاچقدر
 

*** 
 

 نیآدر
 

دمل حرف زدن !  همدرد دارم؟هی به ازی لب باز کنم و بگم که نی تونتم لب از روی منچرا
با اون ...  برام سخت بودتونستم،یاما من...  اعتماد کرد که بشه بهشیبا کس. خواستیم

 دمیدی که من اون رو مظلوم می معصوم و گردش زل زد به چشم هام و با حلنیچشم ها
 :گفت

 
 ... ندارمی کاریخب آخه وقت-
 

 و ستادهی انهیدوباره دست به س... دمی رو باال، تا آرجنم کشمی لباس خاکسرتی هانیآست
 :آروم گفتم

 
 .شمیض کن من آروم مفر-
 

 ریی تغیلیخ...  کرده بودریی قابل باور بود، آرامش هم تغری غیکم!  حرف رو گفتم؟نی امن
 رو راحت تر و تی تونستم اون مظلومی شد، حاال می اعصاب منیمثل قبل مدام ب. کرده بود

رو کج گردنش .  کردی خامن رفتار مکی نی واقعا عگهی حاال دنم،یبه وضوح از چشم هاش بب
 :کرده و گفت

 
 .فرضش سخته-
 

 : کنج لبم نشست و گفتمیلبخند
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 جز تو ی نفر کنارم دارم و االمن کسکی به بودن ازی خستم که نی کن، اونقدرست،فرضین-
 ...ستین

 
... سکوت کردم...  به بودن خودت دارم اماازی فقط نمی خستگی تونستم بگم که برای مکاش

 امی از خستگی حرفای!  کردم؟ی سکوت مدیبا.  موندرهیخاون هم سکوت کرده و فقط بهم 
 ! :زدم؟یم
 
 !ره؟ی شما در میبا بودن من خستگ-
 

 : حرف بشمنیکه جمبور به گفتنه ا... دی پرسی رو مننی اکاش
 
 ...دومنیمن-
 

 :آروم گفت.  شالش برد و شالش رو مرتب کردری به زدست
 
 !د؟ی کنی اسرتاحت منکمیخب، چرا -
 

 رنگ و لعاب، اما معصوم و ی صورتش ب،ی هم باطن،ی تر شده بود هم ظاهر سادهچقدر
 :آروم گفتم... یدوست داشتن

 
 ... به اسرتاحت ندارهاجیروح که احت-
 

 : هم باز شدی نگاهم کرد و لب هاش از رویکم
 
 . فکـر رو هم آروم کردشهی می گاهدنیبا خواب-
 

 : رو پر کرد لبخندمی لبم نشست و جای گوشه کی کوچیپوزخند
 
 .شهی مدنی باشه مانع از خوابختهیذهنت به هم ر-
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 : انداخت و گفتری به زی رو کمسرش
 
 .دی روحتونو آروم کنگهی دی جرکی دیخب پس با-
 
 : ابروم رو باال دادمی تاکی

 
 !چطور؟-
 
 .دی بربنی از بدهی که روحتون رو عذاب میزیاون چ-
 

 دمل رخ ی که تویاز خنده ا...  دملی اما تلخ و تودمیخند ،ی اما نه از سر شاددم،ی دمل خندیتو
 که روح من یزیمگه چ. دمی کشقی عمینفس.  تلخ نشستی از لبخندی لب هام اثراتیداد رو

انتقام از !  بود؟افنتی انیمگه قابل متوم شدن و پا!  دوتا بود؟ای یکی دادیرو عذاب م
ذهنم بدجور آشفته . طرفکی هم  احساسات شدنریدرگ...  طرفکی یکامرانسپهرمنش و 

دوست داشنت؟ !  عادت؟؟ی بود؟ عالقه؟ وابستگی دخرت چنیاحساسات من به ا... بود
 ... عشقدمیشا

 
کم کم هوا داشت گرم . رنگم شدمی مشکی رنگم مشغول خشک کردن موهادی سفی حوله با
هنوز دکمه  بودم اما دهی رنگم رو پوشدی سفی مردونه راهنیپ.  گرمیلی خیلی شد، خیم

 ینقدریا...  شمرهی به خودم خنهی آی مدت جرئت نداشتم تونی ایهاش رو نبسته بودم، تو
امام امروز، به ... نمی ببنهی آی متحرک رو توتیّ مکی فقط دمی ترسیخسته بودم که م

 چشم هام گود ریز.  شدمرهی و به صورت خستم خستادهی انهی آیجلو. خودم جرئت دادم
 خرب بودم، حاال ی که از آرامش بیی همون موقع هانیوباره شده بودم عد.... رفته بودن

 رنگم از ی مرتب و مشکی هاشیته ر! خستهیلیخ... خسته شده بودم... آرامش بود اما من
 درد هام، ی همدم براکی همدم، کی داشتم به ازین. زده بودنرونی پوست صورمت به بریز

 نابود شدن ی شد، ذره ذره ی که دمل خنک مدی رسی می زماندیبا. اما حاال نه... زخم هام
 اون مانتقا... دیبا! خودمیبا دست ها!  چشم هامیجلو... دمیدی رو ماوشی و سنیاسی

 درد ها شدم رو ازشون نی عمر حمکوم به محل اکی شد، لی عمر به من حتمکی که ییدردا
 رفنت، نیبا راه رفنت از ب که ییکم بغض داشتم؟ بغض ها! من کم درد داشتم؟د،یبا... رمیبگ

 و به در دهی هم کشی رنگم رو توی مشکیابروها!  هوا باز شدیدر اتاق ب. خنتینه با اشک ر
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.  نذاشته بودمی اتاقم باقی توی عکسچیباز هم صدف، خوب بود که ه...  آه خدام،نگاه کرد
!  نهدی تردیب!  بلد بود؟ای از شرم و حیزی دخرت چنیا!  آغوشم جا گرفتی توی کدمینفهم

چشم هام به آرامش افتاد، لبم رو ... اما... بازوهاش رو گرفتم تا اون رو از خودم جدا کنم
 دم،یمن اون غمو تو نگاهش د... اما من!  قرار داد و رفتزی می رو رویفنجون چا. دمیگز

 در ییصدف رو حمکم از خودم دور کرده و با ابروها! من؟... ناراحت شد... دمیبه خدا د
 :م گفتمه
 
  اتاق من صدف؟ی توـای هوا نیچند بار بگم ب-
 

 نی موند، حاضر بودم قسم خبورم عشق ارهی من خی رو باال گرفته و به چشم هاسرش
 : بودیدخرت ظاهر

 
 سراغ هم از کی باهات قهر بودم اما ی از روز نامزدنیدمل برات تنگ شده بود، آدر... نیآدر-

 ... تو،یمن نگرفت
 

آروم ! زدم؟ی به دروغ حرف مدیباز هم با.  فرو کردممی مشکی موهایم تو رو حمکدستم
 :گفتم

 
 !؟ی صدف، چرا اومدستیحامل خوب ن-
 

 ... : کرداخم
 
 ! سر به عشقم بزمن؟هی امی بدینبا-
 

باز .  پدرش بود انداختمی که همرنگ چشم هایی به چشم هارهی به غبغب انداختم و خیباد
 : کردم به دروغهیهم تک

 
 ... مونده تا آخر تابستونیلیخ.  مونده تا عشقت بشمیلیخ-
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 بدن ی به سمت صورمت اومد اما وسط راه حمکم مچ دستش رو گرفتم و نگاهش رودست
..  رنگم رو نبسته بودمدی سفی مردونه راهنی پی برهنم موند، هنوز هم دکمه هامهین

 :گفت
 
 .یتو از االمن عشقم-
 
 .برو... ستیصدف من حامل خوب ن یول. یگیتو راست م... باشه-
 

 دخرت فقط نی ای چهره یمن تو...  نبودی نبود، به خدا واقعیبغضش واقع... دی لرزچونش
 ...:دمیدیخباثتو م

 
 ...یمی بفهم زندگی مبومن تا حالت خوب شه، لعنتشتیخب بذار پ-
 

 ...: هام رو به هم مشت کردمدست
 
 .گمیصدف برو بهت م-
 

 ...آرامش...  کلمه بودکی سرم فقط یتو... داد سر تکون ی حرفبدون
 

*** 
 

 آرامش
 

.  گونه هام سر خوردنی درشتم از روی اشک هام بذارم اشک های برای که مانعنی ابدون
!  نه؟ای افتادم، دوستش داشته باشم ری گایخدا.  با دست جفت اشک هام رو پاک کردمعیسر

 که خبوام نهی سخت تر از ارمیقرار بگ ندونسنت ی که تونیدرد ا!  نه؟ای شهیسهم من م
 ... مشخص بشهفمی تکللکاش حداق. ازش دل بکنم

 
حتماً مگه قرار .  که نهدیزدم،شای مشخص بود و خودم خودم رو گول مفمی هم تکلدیشا

من . اشک هام رو پاک کردم، حمکم و حمکم تر! که من دخلوش بودم؟وفتهی بیبود چه اتفاق
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 یآه. کننیدرسته، هنوز نامزد نکرده بودن، اما ازدواج که م.. . گل کرده بودمی بافالیخ
 نی سخت و بچگانه و پر از اشتباهم رو از بیای شدم که دنی منییای کاش وارد دندم،یکش

 شهی جور عالقه مند و عاشق پنی پر از اشتباه بود، حداقل امیبربه، هر چقدر همکه زندگ
 قرمز شده بود، اما یچشم هام کم. وندم مرهی محوم به خودم خی نهی آیتو.  شدمیمن
بعد شسنت دست و روم؛ در .  آب زدم به صورمتعی سؤال برم سرری زی ذره اخواستمیمن

 ... شدمی رفتم کمک دست بانو می مدیبا.  اومدمرونیمحوم رو باز کرده و از اوجنا ب
 

*** 
 

 نیآدر
 
 

...  گذاشته بودمواری دیسرم رو رو.  پرپشتم فرو بردمیِ مشکی موهای هام رو تودست
 : حوصله گفتمی کنده و بواریخودم رو از د.  مغزم بودی تق تق اتاق رویصدا

 
 ... توایب-
 

 رو یاومده بود فنجون چا.نه بانو بود.. سرم رو برگردوندم اما!  آرامش بود؟نکنه
 : گفتی به فنجون کرد وبا نگرانی بانو اشاره اومد؟یچرا آرامش ن! برداره؟

 
 ! پسرم؟ی خنوردتوییچرا چا-
 

 :دمی صورمت کشی رو رودستم
 
 ... رفت بانوادمی-
 

 : گرفته گفتییبا صدا... خوندمی رو می چشم هاش نگرانیتو.  بهم موندرهی خبانو
 
 ؟یکنی کار می با خودت چی پسرم دارن؟یآدر-
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ش  چشم هایتو.. دل و احساسم... ای کردم؟ با خودم ی کار میمن داشتم با خودم چ! من؟
 : شدمرهیخ
 
 ... بانویچیه-
 

 دست هاش بذاره تو ی داشت متام قدرتش رو توی گرفت، سعفشی دستم رو با دست ظرمچ
 : به دستم وارد کنهیبتونه فشار

 
 نی ایآخه تو ک! ؟یدی دافتوی و قختیر...  خوشگلت بشهی اون چشم هایآخه بانو فدا-

 ...گود رفته چشمات ری زنی آدر؟ی شدینجوری که االن ای بودیشکل
 

 اون من مچ ی حرکت جامون رو عوض کردم و به چاکی تلخ کنج لبم نشست با یلبخند
 : قرار دادمنمی سیسرش رو رو... دمیدستش رو گرفته و اون رو به سمت خودم کش

 
 ...شمیخوب م...  مدت ذهنم آشفتسهی.. شمیخوب م...  منیبانو-
 

به خاطر من موند به ...  ازدواجم نکردیتح...  زن به خاطر مننیا... رو باال گرفتسرش
 ...: گرفتدهیخاطر من خبت خودش و ناد

 
! م؟ی مگه قرار حتما هم خون باشی به خدا تو خد پسرمی بفهمیخوای میک.. نیآخه آدر-

 سر ی که داریی بالهانی با ای دمل رو خون کنیخوایچرا م...  من تو رو بزرگت کردمنیآدر
 ؟یاریخودت م

 
دستش رو باال آوردم و به ...  بودمونشی، مادرم بود، جومن بود،جومن رو مد گفتی مراست

 :آروم گفتم.  زدمیپشت دستش بوسه ا
 
 .... منیباشه؟ نگران نباش بانو....  برسهانی که انتقامم به پاشمی خوب میزمان-
 

 سرم نارجنک و مخپاره ی تووی کردم کسیحس م...  کردی درد میلی درد داشتم، سرم خسر
 :بانو آروم گفت...  از حد بستمشیچشم هام رو از درد ب.  زنهیم
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  شد پسرم؟یچ-
 

 ...: زدممیشونی به پیدست
 
 ....کنهیسرم درد م-
 

 : گفتی گذاشت و با نگرانمیشونی پی دست روبانو
 
  دکرت؟یری ثواب کرد، آخه چرا منی و نکشیاگه تو من رو دق ند-
 

 ...: حمو زدمیلبخند
 
 .شمی خبوامب خوب مستی نیزی دارم؛ چگرنی میدونی مخودت... بانو-
 

با انگشت اشاره به ختت ...  دستم رو گرفت و به سمت ختت رفت، من هم به دنبالشبانو
 :اشاره کرد

 
 ...اتیمثل بچه گ... یتا خبواب... نمیشی منم کنارت مزدمل،ی خبواب عزریبگ-
 

 که ییمن شبا از کابوسا...  بودیبعد اون اتفاق ها اگه بانو کنارم من...  گفتی مراست
 که سر نی ایبه جا... دمی ختت نشستم و کم کم دراز کشیآروم رو...  بردی خوامب منمیدیم

 یچشم هام رو بستم و اون هم دست ها...  بانوی پاهای بالشت، سر گذاشتم رویبذارم رو
 ... دی کشی رو به موهام منشپر از نوازش مادرا

 
 کردم تنم سبک شده، سر یحس م...  بودمدهیکردم، چقدر خواب هام رو آروم باز چشم

 صورمت یدست راستم رو رو... مونده بودی سرم باقی برایدردمم بهرت بود و فقط حالت گنگ
 هم یابروهام تو!  کش و قوس به دست هام دادم و بلند شدم، بانو رفته بود؟یکم.دمیکش
 کنار ختتم جا خوش کرده بود کیکوچ زی می که روی رنگدیف ساعتِ سینگاهم رو رو. شد

 کینزد... پس بانو حق داشت که بره!  بودم؟دهی خوابنقدریمن چرا ا! یثابت نگه داشتم، وا
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 کی که مدام نی هوا و اهی از جام بلند شدم، به خاطر گرمعیسر!  بودمدهی ساعت خواب۶به 
 یز جام بلند شدم توتا ا... اما عرق سرد.  صورمت عرق نشسته بودی بودم رودهیطرف خواب

 ینگاه به تنم انداختم، حوصله . چشم هام پوف کرده بودنری نگاهم به خودم افتاد، زنهیآ
 ی رو از تنم در آوردم و به سمت کمد خاکسرتراهنیپ.  نداشتمدنی مردونه پوشراهنیپ

 حوصله ی و بردهدرش رو باز ک. اتاقم و جماورت ختتم بود؛ رفتمواری که کنج دیرنگ
.  و خنک برداشتمی رنگ خنی طوسی شرتی تنیی کت انداخته و از پاکی ی رو رونراهیپ

 هیهد...  دست راستم بندازم و حاالینگاهم به مچ دست راستم افتاد؛ عادمت بود ساعتم رو تو
 ی جورکی دیبا... حرکت به تن کردمکی ی شرت رو تویت.  دستم بودی تولد آرامش توی

 بود نیمهم ا...  امارهی که ناراحت شده مننی بار اری زنستمدویم.  کردمی قانع موآرامش ر
که حس اون !  داشته باشه؟ی شد که اون هم به من حسی میعنی ناراحت شد دمیکه من د

 پر پشت ی به موهایدست. حمو کنج لب هام نشستیلبخند!هم مثل حس من مبهم باشه؟
دستم . ار دادم و در باز شد و سرد در رو فشییطال ی رهی و دستگدهی کشمی پر کالغیمشک

 داشتم، حداقل ازی خواب ننیاما واقعا به ا.  کردی گردمن درد می گردمن گذاشتم، کمیرو رو
 ... جسمم برطرف شدهیخستگ

 
بانو هم .  پله ها گذاشته بودمی دسته ی اومدم و دستم رو هم روی منیی پله ها تند تند پااز
 :با لبخند نگاهم کرد... باال ادی بخواستی پله ها بود، انگار منییپا
 
 . کنمدارتونی بامی بخواستمی مد؟ی شدداریعه، آقا ب-
 

 : کنج لبم نشوندملبخند
 
 !آرامش کجاست؟. ممنون بانو-
 

 : به باال کرد و گفتی اشاره ابانو
 
 .کاراش متوم شده بودن، رفت باال اسرتاحت کنه-
 

 : آروم گفت تکون دادم و خواستم عقب گرد کنم و برم که بانوسر
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 !ن؟یآدر-
 

 : که باال داده بودم، آروم گفتمیی ابروهای برگشتم و با دوتا تادوباره
 
 جان دمل؟-
 

 : به چپ و راست نگاه کرد و آروم گفتی کمبانو
 
 ! افتاده؟یاتفاق-
 

 : موندمرهیبه بانو خ! ؟یچه اتفاق!  اتفاق؟دم،ی هم کشی رو توابروهام
 
 !چطور مگه؟-
 

 : به باال کرد و آروم گفتیش اشاره ا با چشم هابانو
 
 خودت نکن، اون ی ماجراهیتو رو خدا آرامش رو قاط... نیحالش اصال خوب نبود، آدر-

 .دهیدخرت کم درد نکش
 

لبخند کنج لبم ...  ناراحت شده امای چی برادونستمیمن که م!  خودم؟ی ماجراهیقاط
 باشه حاضر باشم باهاش تن به ی اگه اون تنها دخرتیحت« بگمخواستیدمل م... کشوندم

هنوزم از احساس خودم کامل خربدار ...  دونستمیاما هنوز خودم هم من» ازدواج بدم؟
 : پاسخ دادمی حرفنی همچیپس به جا... نبودم

 
نگران نباش، خودمم دوست ندارم .  فرق دارهای قضانی آرامش با متام ای هینه بانو، قض-

 . باعث آزارش باشهیکس
 

 پله ها و به سمت اتاق یعقب گرد کردم و دوباره به باال.  و سر تکون داددی کشی آهبانو
...  تر ناراحتش کنمشی کارم بنی با ادی کردم، شاستیا... دمیبه دم در که رس. آرامش رفتم

 اشتباه مبونه که نی ای تونستم بذارم تویمن... اما. شهی ناراحت تر مدی تردی که نه، بدیشا



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨١�

...  به در زدمی دستم سمت در رفت، تقه ادیبا ترد...  هستیزیقعا چ صدف واو من نیب
 : از پشت در اومدفشی نازک و ظریصدا

 
 .امیاآلن م! ؟ییبانو جومن شما-
 
 لب هاش ی به صورتش موندم،لبخند رورهیخ.  باز شدی بزمن در فوری خواستم حرفتا

. دمی هم کشی تویدودابروهام رو تا ح.  برخورد کنمی کردم جدیمن هم سع...خشک شد
ابروهام .  بذارمی دخرت به ظاهر سرسخت اما باطنِ پر از سادگنی سر به سر اکمیبد نبود، 

 : از من گفتل و قبدمی هم کشی تر توشیرو ب
 
 !د؟ی داریبا من کار-
 

 خواست،ی کردن منی و پرخشونت باشه، البته سعی خودم رو کردم تا که صدام جدیسع
 ...: و خشونت بار حرف زده بودمی رو جدمی سالگ۱۵ بعد از یمن کل زندگ

 
 !؟ی کنی اتاقتو اسرتاحت می تویای که راحت میتو مگه کار ندار-
 

 : نگاهم کرد و آروم گفتنهی عاقل اندرسفی و چشم هاش متعجب شد، کمصورتش
 
 . نبودمنجای بود که ایاگه کار... نه-
 

 : هام رو مشت کردمدست
 
 تو ایحاال هم ب.  فرق ندارهی با کسی کسنجایا. ستی بقشی پنییا تو،پی هم نباشه جایکار-

 . مشخص کنمفتویاتاقم تکل
 
 سره کی راه، لبخند ی حرف زدن بهش بدم راه افتادم سمت اتاقم توی که اجازه نی بدون او

 ... بوددهیبه لب هام چسب
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منتظر بودم .ردم کی نگاه مرونی و از اون جا به بستادهی کنار پنجره امیشگی عادت همطبق
برگشتم و .  باز شدن در اومدی در اومده و آرامش وارد اتاقم بشه، صداـژی قیکه صدا

 شالش برد و ری وارد شده و آروم دستش رو به زریآرامش سر به ز. موندمنهیدست به س
 که دوست داشتم یدر صورت.... من هم اخم کرده بودم. ودمشغول مرتب کردن شالش ب

 و دمی کشقی عمینفس...  نا حمسوسیلیالبته خ. گ از رو باخته بودصورتش رن! خبندم
 :گفتم

 
 .خب-
 

 لب هاش رو با زبونش تر کرد و کتف هاش رو به باال انداخت، همون هی از ثانی کسردر
 : مونده بود گفترهیجور که به چشم هام خ

 
 .گهی دنیخب که شما کارم داشت... خب-
 

 کی!  اونیِ شدم از دخلوریداشتم غرق لذت م... ا منام..  نداشتیحق دخلور! بود؟دخلور
 ینفس.  خواست حاال که ناراحت شده، بهش آزار هم برسومنیدمل من...  ابروم رو دادم باالیتا

 اراده ی که بی اما مثل اون روزدومن،یمن.... دوست داشتم باهاش حرف بزمن... دمی کشقیعم
 که یاون هم با آرامش، کس. هم حرف بزمنمو براش گفتم، دوست داشتم که بازیمتام زندگ

... شدی آرامش گفته می جلودی دمل بود، نبای که تویاما حرف...  شد واقعا بهش اعتماد کردیم
بهرت بود بگم آه ...  نهق؟ینفس عم.. دمی کشقی عمینفس. داشتم به وجود آرساماجیاحت
 . : شدمرهیآروم به چشم هاش خ.دمیکش

 
 ...گرد بروبر. اشتباه شد... یچیه-
 
 : گفتجیگ...  متعجب تر شدافشیق

 
 ! افتاده؟ی شدم، اتفاقجیمن گ-
 

فقط نگاهش کردم و .  تونستمیاما من...  گرفتمشی آغوشم می خودم بود، دوباره تودست
 :گفتم
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 ...برو...یچیه... یچیه-
 

 بوده  سوء تفاهمزیخواستم بگم که همه چ...  باال انداخت و عقب گرد کرد که برهی اشونه
 ...نتونستم... اما نشد

 
 ی شماره ی زمانی فاصله ی در آورده و بمیخی ی آبی شلوار لی رو از رولمی رفتنش موبابعد

 ی وانهی دکی رو از گوشم فاصله دادم، آرسام لیموبا! اوف! شوازیآهنگ پ.آرسام رو گرفتم
 :دی رسی خواننده از اون فاصله هم به گوش میصدا. به متام معنا بود

 
 ... وفـی بسته بودم؟ آخ که چه بی خدا بود، دل به کی و بنی دی بود بای حی بی بگینر-
 

 !: فرفرهنی گرفت، که آرسام بألخره جواب داد، طبق معمول، عی خندم مداشت
 
 !تی هم غذاتزای و پایالزان. تیجامن به فدا!  سالم سلطان طغرلیآ-
 

 ی که مسخره بازای کرد، ی میکی خی تارنی سالط اسم من رو با متامدی باای... گهی بود دآرسام
 ...:اما خسته و تلخ...  کنج لبم نشستیلبخند.  آوردیدر م

 
 ؟یخوب.. سالم آرسام-
 

 : آروم تر شدصداش
 
 ؟یکار دار. آره داداش خان-
 
 .ستی آرسام؟ حامل خوب ننجای ایایم... آره-
 

 : نرم تر و بهرت شدصداش
 
 .فعال.  داداشممشی جفت چشمام سه سوت پیبه رو-
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 آروم یآه. من انداختی ختت، کنار آرسام نشستم، آرسام دستش رو به دور شونه یرو
 : انداخته و همون جور که به کف اتاق چشم دوخته بود گفتریسرش رو ز... دیکش

 
 . از دستش ندهی اگه دوستش دارن،یآدر-
 

 :امه داداد....  چشم هاشی رو برگردوند و چشم تو چشم من شد، توسرش
 
 ....مونهی میمونی عمر پشکیباور کن بعداً برات -
 

دست هاش .  هم بردمی ابروهام رو تویکم.  جاش بلند شد، دستش از دور شومن کنده شداز
 نی اولدی آرسام باشم، شانی عتونستمی کاش من مهم میا...  هاش فرو برد، کاشبی جیرو تو

 دنیغرق در د... دمیدی به ظاهر شاد مشهی همی اون چهره ی رو تویبار بود که ناراحت
من هم بلند ...  گذاشته بودشی مجعه رو به مناری غروب دلگه کیآسمون...آسمون بود

 که غم ییآروم با صدا...  از قد آرسام بلند تر بود، آرسامی قدم کمستادم،یکنارش ا... شدم
 : بود شروع به حرف زدن کردیاز اون جار

 
 ...که هرگز بهت نگفتم هست یزی چهی... نیآدر-
 
 از من پنهون شوی از زندگیزیآرسام هرگز چ!  که به من نگفته باشه؟ نا ممکن بودیزیچ
 :دمی هم کشیابروهام رو تو.  کردیمن
 
 ...اما-
 

 ...:صداش غمناک تر شد...  انداختری و سرش رو زدی آه کشآروم
 
 که کارا رو رو به راه نی ایواسه ! راز؟ی رو که رفته بودم شی سالکیاون ... ادتهی-

 ؟ی جور شنیاسیبا .. کنم
 

 : موندم و همون طور گفتمرهی اتاقم خی به گوشه یکم.  هم شدی تر توشی بابروهام
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 چطور؟؟... آره-
 

 : موندرهی و به پنجره خدی آه کشبازم
 
 ترم اما، حداقل کیکوچ... نی آدرکنمی محتتیمن خودم به دردش دچار شدم که تورو نص-

 ... ترهشی از تو بی عاشقی توجترمب
 

 :دمی اون رو به طرف خودم کشی آرسام گذاشته سری شونه ی رو رودستم
 
 ه؟یمنظورت چ-
 

 ی اشک، اومن تو چشمادنی سخت بود، دیلیخ...  من سخت بودیسخت بود، برا!  منیخدا
 :آروم تر گفتم...  من از مردن بدتر بودی مرد؟ براهی

 
  آرسام؟ی زودتر به من نگفت؟چرای عاشق شده بودتو...  اشکانی اوونه،ید-
 

 : پر بغض تر شدصداش
 
 ...یدونی رو منزیتو که همه چ-
 

 خودم بود، دوستش کیبرادر کوچ...  صورتش و اشک هاش رو پاک کردمی رودمی کشدست
 : آروم زده و گفتمیلبخند! داشتم

 
 ...بگو که بدومن-
 

 : موندمرهی چشم هاش خ تر شد، بهمی اما آروم تر و مالی جدصدام
 
 جومنم متوم شه متی اگه به قی تنهات بذاره، من حتی باشه، هر کادتی رو نیآرسام، ا-

 ...یهمون طور که تو منو تنها نذاشت.ذارمیتنهات من



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨٢٠

 
 :آروم گفت.. لبهاش نشستی قهوه به روهی به تلخیلبخند

 
 م؟ی گفته من و تو فقط پسرخاله ایک... نیممنومن آدر-
 

 :دمیخند آروم
 
 ... کنفیحاال هم تعر... می کس، برادرچیه-
 

 :آروم گفت...  مننیع... ستادی به سمت پنجره انهیدست به س... دی کشقی عمینفس
 
 که توش ی اون آپارمتانیی رو به روواری دقای اما اون موقع، دقاد،ی مسخره به نظر بدیشا-

روز و شبم شده بود ... ی خجالت آرومیلیخ... آروم...  بودی دخرتهیمستقر شده بودم، 
 ی که هنیبعد ا..  بودی هم نبود، اما دوست داشتنی بهشتی حورایخوشگل !  دخرتنی ادنید

 کیبعد ...  چرا چشمت دنبال دخرت مردمهزدمی به خودم تشر مدمی کشیاز پنجره سرک م
 دایو آمد پ تونسته بودم که رفت یتا حدود...  از آب در اومدمقیمدت با پدر اون دخرت رف

 به زدمیخودم رو م! شهی می احساسم داره نسبت بهش قودمی فهمی مننیکنم خونشون، آدر
 ی از چدومنی مندمی بگم، ترسدمیترس.. ردمسکوت ک... دمی فهممیوقت... دنیدر نفهم

 نیآدر... اما...  فرصت مناسبکی یکه برا...  بعدیحرف نزدم که بذارم برا... دمیترس
 که نی و درد االیمنم موندم با هزار تا فکر و خ... دمیو منم به کامم نرسمنوند ... منوند

 نیبه هم...  کردتصادف...  مدت همهیبعد ... نامزد کرد. چرا زود تر اعرتاف نکردم
.. دوستش داشتم... ختی بهم ریهمه چ... ی مسخرگنیبه هم! ی راحتنیبه هم! یسادگ

 ... دوستش داشتمیلیخ
 
 ی چهره نی چرا زود تر به من نگفته بود؟ چرا به من نگفته بود پشت ا...دمی آروم کشیآه

 ...: شومنیدستش نشست رو.. دمی هم نشسته؟ لبم رو گزی اگهی دیخندانش غم ها
 
 بهش ی دوستش داری اگه واقعا مطمئن،ی که تو اشتباه من رو مرتکب نشگمیدارم به تو م-

پس دست دست .  ندارنی خودشومن خربی گهی دی قهی دقکی بعد، آدما از ینذار برا... بگو
حداقل بهش بگو، درسته ! از آرامش بهرت؟... ی دارازی تو اآلن واقعا به همدم ننینکن، آدر
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 یوقت... نذار از قفس بپره...  بهش بگویول. ی که باهاش ازدواج کنیر ندایطیاالن شرا
 .ستی نلی می ناراحت شد پس بهت بدیصدف رو تو بغلت د

 
...  گفتیراست م...  بهش وارد کردمی آرسام گذاشتم و فشار آرومی بازوی رو رودستم

 ... از دستم برهی راحتنی که به همذاشتمی مدینبا..  کردمی فکر مدیبا
 
 !باشه؟... خوب فکرات رو بکن-
 

نتونستم مانع خودم ... دمل فشرده شد، به درد اومد...  به صورت ملتهبش نگاه کردمیکم
 نی عی حرفیاون هم ب. اون رو به آغوش خودم دعوت کردم...  هامونی بچگنیبشم و ع

 روشن و صافش ی قهوه ای موهایسرم رو رو...  هامون، پناه به آغوشم آوردمیبچگ
 :آروم گفتم... گذاشتم

 
 .خوامی تورو شاد مشهیمن هم! باشه آرسام؟... نمی اشکاتو ببگهی وقت دچی هخوامیمن-
 

 :آروم گفت.... ش اومد خندی صدازی رزی و رآروم
 
 ن؟یآدر-
 

 ...: به اون شدت غم نداشتگهی کنج لبم نشست، صداش دی حمولبخند
 
 جامن؟-
 

 ... : چشم من شدی رو باال گرفت و چشم توسرش
 
 . بهم بدهی قولهی-
 

 : هم گذاشتم و آروم گفتمیآروم و نرم پلک هام رو رو.  کنج لبم جون گرفتلبخند
 
 .زمنیقومل من ری که زیدونیباشه؛ م-
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 ی دست هاش رو از پشت به هم گرهززد و با لبخندستاد،ی و صاف ادی به صورتش کشیدست

 بار اشک نی اولی داشت براشی پی قهیپررنگ نگاهم کرد، انگار نه انگار چند دق
 ... :ختیریم
 
 ! موقع عمو شمنی همگهیسال د-
 

 : متوجه نشده بودم و همون جور گفتماولش
 
 ...استـر. باشه حاال-
 

 : هم بردم و با اخم گفتمی ابروهام رو تویکم
 
 ؟ی گفتیتو چ-
 
حمکم به پشت گردنش !  من بچه دار شم؟یعنی ؟ی چیعنی! عمو شه؟!  خندهری زد زیپغ

 :زده و گفتم
 
 ...اون وقت تو. کهستی با خودم مشخص نفمی تکرار نشه، من هنوز تکلگهید-
 

 :آروم گفت...  کنج لبش نشستیلبخند
 
 .یدوستش دار-
 

 ...:دمی کشقی عمینفس...  شدمرهی به چپ اتاقم خیکم
 
 .دومنیمن-
 
 که رسهی مییبه اون جا.  مطمئن باشیکنی مدای پازیبهش ن... ی عاشقشگمیمن بهت دارم م-

 .کنهی مریشب و روزت رو تسخ
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 چشم  و دوباره بهدمی کشقی عمینفس..  شدنیی گلوم باال پابیس...  دهنم رو قورت دادمآب
 : موندمرهی آرسام خیها
 
 ...اآلن هم شب و روزم شده-
 

 : بلند گفتبای و تقردیخند
 
 .ای باقالی قاطیاومد. خب پس کارت متومه-
 

 : مقدمه گفتمیآروم و ب...  دست به کمر موندمگمی و با دست ددمی به صورمت کشیدست
 
 از اون آشغال چه خرب؟-
 

 ..:دی به موهاش کشیدست
 
ناراحت کننده، اما دارن کوچ ... ای خوشحال کنندس دومنیمن... ی انداختادمیخوب شد -
 . تهرانکننیم
 
 : قرار دادم و گفتمواری دیسرم رو رو!  اومدن؟ی داشنت به تهران میعنی! ؟یچ
 
  کنم؟کاری رو چاوشی و سنیاسی! یوااا-
 
 ی هر کایرامش هر وقتم اومد آ.  تو کهیالی تلمپ شن وستی نداره، قرار نرادیا... یچیه-

 .گهی دی جاهی بفرست برن رهیکه چشم گ
 

 :آروم گفتم. انگشت هام قرار دادمی رو برداشتم و موهام رو ال به السرم
 
 ... از من دور مبونهدیآرامش نبا... نه-
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 ... خب بابا، حاال فعال بهش بگو بعدیلیخ-
 

 : نگاهش کردمی پرسشی با حالتیکم
 
 ؟... بهش بگمیعنی-
 
 ! اآلننی همی پرسیز من ما. بگو-
 

 : تو هوا تکون دادم وچند قدم به جلو رفتمیدست
 
 ... امشبدیشا...  فردا شبدیشا... نه اآلن که نه-
 

 :آروم تر گفت... دمی آهش رو شنیصدا
 
 .بهش بگو...  هم نکنهی اون ثانهی ثاننی اای قهی اون دققهی دقنی ایامروز فردا نکن، حت-
 

...  کنم امای گفتم بهش، نه که اعرتاف به عاشقی گفت، میت مراس...  تکون دادمسر
تا ..  که خودم بهش مطمئن بودمیاحساس...  از احساسم رو بدمی حداقل نشونه اتونستمیم

 .یحدود
 

اگه ... امشب نه...  کنج لبم نشستیلبخند...  که کنارم باشهخواستمیم...  داشتمدوستش
 ...جانی دور از ایی جاکی.. قرار بر گفتنه

 
*** 

 
 رو باال داده و با حتکم و می مشکی ابروهای رنگم کردم و دوتا تای به دون مشکی ااشاره

 : رو به آرامش گفتمیجد
 
 . برم مسافرتتومنی رو مجع کن، بدون خدمتکار که منالتیتوام وسا-
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 نگاهم کرد، جانهی گی چشم هاش گرد شد، با انگشت اشارش به خودش اشاره کرد، کمیکم
 نیا...  که منی در صورتاد،ی اون همراه با من بی جاگهی دی خواست کسیحتماً باز هم م

 !:فقط... فقط با اون! خواستمیمسافرت رو با اون م
 
 .دی رو بربگهی دیکی بار نی من باهاتون اومدم اشی پیمن؟ آخه چرا من؟ دفعه -
 

اره کردم و حمکم تر و بهش اش...  شدمکی بهش نزدی نفسم رو فوت کردم و چند قدمحمکم
 : تر گفتمیجد

 
 ! تویعنی تو، گمی میوقت! زمنی بار مکی حرف رو، کی-
 

 و با چشم دادی حرص به هم فشار میلب هاش رو از رو. هاش رو حمکم به هم گره زددست
 : بزرگ گفتیغره ا

 
 !سیچشم رئ-
 
 ی که رویمن موندم و لبخند.  و به سمت در رفتدی پاشنه پا چرخی روی بدون حرفو

 رهی و به دومن خدمی کشقی عمینفسس...  جلبازیدخرته ... کنج لبم جا خوش کرده بود
 ی جاهی کردم تا به لی کارم رو تعطم،ی فضا و مکان باشنی که دور از انیبه خاطر ا. موندم

 یی جاکی بهرت از ییپس چه جا...  رو دوست دارهاچهی و درایدرگفته بود ... می برگهید
 ! داشته باشه؟هاچیکه در

 
 آرامش

 
با ...  مادرکی نی باز هم دل نگران، عستاد،ی دستش بود رو به روم ای که توی با ظرف آببانو

 که ییحرکت به سمت جا.  کردی و بعد با من خداحافظنیاول با آدر! احساس مادرانهکی
 داشت  مسافرتنی ای برای چه بهونه و تعللنیآدر...  موقع شبنیاون هم ا.. دونستمیمن

من نگران خودش ! ؟ی چگرانیپس د!  خدمه؟کیبه عنوان !  بربه؟دشکه من رو هم با خو
 بانو یبه جلو رفته و خودم رو به آغوش گرم و مادرانه ... آه...  کهنیهم ا... بودم
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 داد،یبانو هم من رو در آغوش گرفت و دستش نوازش گرانه پشتم رو نوازش م... انداختم
 : مهربون گفتییبا صدا

 
 نمیآدر... گهی دیِاما سفر کار... شب خطرناکه.  تو بشم، مراقب خودت باش آرامشمیفدا-

 .مشکالت خودش رو داره
 

 یطی و شراتی وضعنی ای تونیآدر!  کردم هایمن هم چه فکر ها م... پس بگو! ؟ی کارسفر
از آغوش بانو ... دمی آروم کشیآه!  هم بره؟یحی تونست سفر تفریکه داشت مگه م

 : قهوه زده و آروم گفتمهی تلخ، به تلخی اومدم، لبخندرونیب
 
 ... قانعشون کنی جورکی زده شد یبانو هوام رو داشته باش، اگه پشت سرم حرف-
 

 : جوامب رو دادی جدی اخم کرد و با حالتبانو
 
خودت که !  شکی باره،ی سرشون میی بالکی نی نزمن شک نکن آدریاگه هم من حرف-
 ...شیشناسیم
 
که پشت قالب ...  مرد دلسوز و مهربونکی... میبر خالف افکار اول... شناختمشی مرهآ
 باعث شد که نگاه کردن نی آدریصدا... که خودش رو گم کرده بود!  پنهون شده بودشیخی

 :و حرف زدن با بانو رو به امتام برسومن
 
 . شدرمی دمی بهرته برگه،یبسته د-
 

 ... کردیآخر باهامون خداحافظ بار ی تکون دادم و بانو برایسر
 

 بارم بود نی انگار که اولنی با آدریی داشتم از تنهایبی قدر حس عجنیا...  شدمنی ماشسوار
... دادی مبی خودش گواه از اتفاقات عجی براکمی... اما دمل!  رفتمی مییباهاش تنها جا

 . کنهری که خدا خودش ختم به خدوارمیام
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 بود و به سفر الی خی بنقدریچطور صدف ا...  و راه افتاد روشن شدهنی توسط آدرنیماش
 داد؟ی منتی اهمنی آدریها
 
بازم آه و آه و !  رو دوست داشت؟ بهش وابسته بود؟نیاون هم مثل من آدر... دمی کشیآه
 با فشار دادن نیآدر...  کردمی نگاه مرونی خودم مجع شده بودم و از پنجره به بیتو!آه

 و دی کشنیی طرف خودش رو پای شهی طرف من و هم شی شهیهم ش نی ماشی کناریدکمه 
 :آروم گفت

 
 !؟ی ندارتی حساسگاریبه س-
 
 نکشه؟ گاری کردم که سی کار میچ.  انداختمریسرم رو ز...گاریباز هم س! گار؟یس

 :لبخند حمو رو لب هام نشست
 
 .رهیگیسرم درد م. بله دارم-
 

 : و آروم گفتدیجره رو باال کشدوباره پن...  نزدی نگاهم کرد و حرفیکم
 
 ! کنه؟ی منتتیآهنگ که اذ-
 

 گرفته بود؟ ی نه، من رو به مسخرگای شم تیمهم بود که من اذ! د؟ی پرسی از من مچرا
 :آروم گفتم

 
 ..کنهی منتمینه، اذ-
 

 انداز نی طننی ماشی آهنگ آروم همه جایصدا...  دستش به سمت دستگاه پخش رفتآروم
 ...به پنجره چشم دوختم و گوش سپردم به آهنگ... گ همه جا پخش شدترمنِ آهن... شد

 
 »بابک جهانبخش-ایدر«
 

  کنار تو، با شعله ها همنفسمی ولیسرد
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  رسمی با تو به بارون م،ی ام ولیری کویشب

 
  شم دم به دمی مونهی با بودنت؛ دی ولیتلخ

 
  کنمی رو ،نفس نفس حس می زندگینیریش
 

 مدت اون ها رو نی ایمجالت دمل بود که تو! ییون شد، چه مجالت آشنا کنج لبم مهمیلبخند
 ! ذاشت؟ی مونیبا من در م

 
  نور و شبنمهی اما تو چشات، غوغایساکت

 
  که مبهمهی اندهیدنه؛آی ترسم از رسیم
 
  کسمی ام،اگرچه دور و بی شادای دنهی تو با
 

 ... رسمی مای نگاه تو،به مرز دری خشکاز
 

 ... رسمیم ای مرز دربه
 

چشم و ! دی شنی آهنگ رو منیگوش هام فقط ا...  رو تصور کردمای هام رو بستم و درچشم
 ... کردی آهنگ تصور منی رو با انیذهنم فقط آدر

 
  غرق طوفان تو ام،کهیی خود خود توایدر

 
  کنمی نگاهت می شه،وقتی مییبای غرق زشب

 
  غرق طوفان توام،کهیی خود خود توایدر

 
  کنمی نگاهت می شه،وقتی مییبایز غرق شب
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چشمم به پنجره بود، ...  دمل جنوا کردمی آهنگ رو تونی هام رو بستم و فقط و فقط همچشم
 ی رو از اون متاشا منی آدرریانعکاس تصو...  کردمی رو نگاه منرونی پنجره، بیاما تو
 !کردم

 
م گود رفته  چشم هاریچقدر ز....دمی کشدمی و رنگ پرخی به صورت سرد و دست
 ی مدهی به وضوح دی خونی درشت سبز رنگم رگه های چشم هایِدی سفیتو.... بودن

 بی عجیلیخ! نجای به امیدی بودم تا رسداریمتام مدت رو ب.  اومدی خوامب میلیخ...شد
 اچهی کنار درقای دقنیآخه آدر!  مشکوکادی زیلیخ...  هم مشکوک، کم که نهیکم... بود

بألخره که متوجه ...  به غبغب انداختمیباد!  داشته باشه؟تخواسی میچه سفر کار
 انصاف بودم، یچقدر ب.... راحت که نه!  اتاق هتل راحت خوابهیحاال هم که تو...شمیم

شونه هام رو ... ان تهرنی همیتو!  هم نبودی کرده بود و خسته بود، اما راه آنچنانیرانندگ
 زی چکی که نیحس ا...  بدیلیخ!  داشتمیاس بد احسکی...  بردیخوامب من... باال انداختم

 احساس داشتم و نی بود، به آدرنیحس منم هم... ارهی نباشه و قلبت رو به درد بلتیباب م
 یعنی...  شدی چرا مندونستمیمن...  کنم امای ازش دورخواستمی مجهیدر نت.. اون نداشت

! امش سفت و سخت و خشن؟پس کو اون آر!  کرده بودم؟دای پی حد به اون وابستگنیتا ا
 کردم، رییکه من هم تغ... آه از اعماق وجودم، از اعماق احساسامت... دمیآه کش! کجـاست؟

 احساسات نیا!  با احساست و عواطف خاص و خمتص به خودم،ی دخرت واقعکیشدم 
 ری گرفته بودم و زی رو به بازدمی سفیانگشت ها...  درد ناکم بود و هبایهم ز... دخرتانه

 ... : خوندمیلب شعر م
 
  کنمریصنما با غم عشق تو چه تدب-
 
  کنمری در غم تو ناله شبگی به کتا
 

  شنودحتی از آن شد که نصوانهی ددل
 

  کنمری هم ز سر زلف تو زجنمگرش
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 که چشمک یی نگاه کردم، ستاره هاکی آسمون شب تاری و به ستاره هادمی کشقی عمینفس
با ... لبم رو با زبومن تر کردم...  شکالتِ تلخ به لب هام آوردنیِلبخند تلخ، به تلخ... زدنیم

 کارتون ها ی ترسوی گربه هانی و عدهی مرت هوا پرکی اون هم از پشت سرم ن،ی آدریصدا
 و از ترس به پنجره نی آدریبرگشتم رو به رو!  شد شده بودمیخ میکه موهاشون س

 ...:دمیچسب
 
 ؟یدیتو چرا خنواب-
 

 خواب آلودش رو افهی تاحاال قشد،ی مداری که از خواب بی داشت وقتیک صورت بامنچه
 ی خاکسرتی چشم هاری و زشدی مدهی دی کمرنگ خونی چشم هاش رگه های بودم، تودهیند

 بود کینزد.  چشم، لپ هاش هم باد کرده بودنریرنگش هم پوف کرده بودن، به انضمام ز
 به چپ و راست نگاه انداخته ی گرفتم، کم خودم رویجلو...  امانهیلبخند به لب هام بش

 :و با من من گفتم
 
 !خوامب نربد..یچیه... یه... زهیچ-
 

 ی شد، اخم مهمون ابروهارهی و به ساعت خدی و بعد گردنش چردی به صورتش کشیدست
 : همون حالت گفتی شده و توشیخوشحالت و مشک

 
 ! صبحه؟۳ ساعت یدقت کرد-
 
 ابروهاش ی شد، همچنان اخم رورهی به چشم هام خ بار سرش برگشت سمت من ونیا

 :بودن
 
 . خبوابریچشمامت که پر خونه، برو بگ-
 

 ی پسر بچه هاادی بامنک شده بود که من رو ی به حدافشی قرم،ی خودم رو بگی جلونتونستم
 اخم هاش شدت گرفت و دم،ی خندزی رزی خودم رو نگرفتم و ری جلونداخت،یخوابالود م

 :گفت
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 !ه دار بود؟ خندیچ-
 

همون ...  دست راستم به صورتش اشاره کردمی با انگشت اشاره دمیخندی جور که مهمون
 : آروم گفتمدمیخندی مزیجور که ر

 
 ! بامنک شدهافتونیق-
 
 به ی نگاهنهی آی بزرگ بود، توباًی تقری نهی آکی کنار من قای ابروش رو باال داد دقی تاکی

 کنج لبش نشست و بهم ی لبخندکنهی اخم تَخم میکه کلبر خالف تصورم ... خودش انداخت
 :آروم گفت.  موندرهیخ
 
 ... ندارهرادیا. خبند-
 

 یعنی...  رفت نگاهش کردمی قطع شد و همون جور که به سمت آشپزخونه مخندم
 پس چرا لبخند زد؟! ناراحت شد؟

 
پارچ . زخونهآروم آروم قدم برداشتم سمت آشپ..  قرار دادمنمی سی قفسه ی رو رودستم
 گردمن رو کج کرده و یکم.  دست چپشی هم توی اشهی شوانی دست راستش و لیآب تو

لبخند دوباره به جون لب .. دی که برگشت و من رو دنی موندم تا ارهیهمون جور بهش خ
 : گفتروم خونسرد و آیهاش افتاد و با حلن

 
 ! هست؟ی خنده دارزی چه چگهید-
 

 سرم رو یکم...  داده بودمهی خودم رو به درگاه در تکدم،یز ناراحت شده، لبم رو گحتما
 : انداختم و آروم گفتمنییپا
 
 !ن؟یناراحت شد-
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 چشم ی رس نگاهم بود، گوشه ری آب رو از لب هاش جدا کرد، فقط چشم هاش در توانیل
 یی گرد نگاهش کردم که لب هایبا چشم ها!  خنده؟ی داره میعنی...  برداشته بودنیهاش چ

 :دون بر گشت و آروم گفتخن
 
 دی باایتا اآلن دن... من بشه کهی حرف تو خبواد باعث ناراحتنیاگه ا. نه، ناراحت نشدم-

 .دی رسی مانی من به پایبرا
 

!  آخرش پر درد بودیحرفش رو خندان گفته بود، اما حروف به حروف مجله ... حرفش
 . راحت هم حس کردمیلیخ...  رو حس کردمنیا

 
 داد و لمی حتویلبخند.  عقب رفتمعیمت درگاه آشپز خونه اومد و من هم سر به سآروم

 موندم که ی راحت اتاقش رو مقصد قرار داد و من همون جور خشک شده به در اتاقیلیخ
 ...توسطش بسته شد

 
 نیآدر

 
 ی اچهیچه در... دمی کشقی عمی جا ساکت بود،نفسنی خوب بود که تا مدت ها اچه

 ی رفت و صورمت رو هم نوازش می رنگم می لَخت مشکی موهای ال به الیمیباد مال! ییبایز
 ریز.  بودمدهی رسیاون حلظه من واقعاً به آرامش خاص... اون هم در کنار آرامش... داد

وقت .  رنگ بودی آبی اچهی دردنیاون هم با لبخند غرق در د...  نگاهش کردمیچشم
اما اگه از دو ... یری غروب دلگنی همچیاون هم تو! اعرتاف بود؟ وقت حرف زدن بود؟

 بای من زیبرا... شهی منری من دلگی غروب برانی احساس مطمئن شم، انیطرفه بودن ا
 یتا م. کردمژنی اکسز پر ادنی کشقی هام رو با نفس عمهیر! شهی از روز می قسمتنیتر

ومد که اگه  ایمدام به خاطرم م...  کنمینی لب باز کنم و مقدمه چیاومدم که لب از رو
لب هام رو ...  اومدی مادمی آرسام به ی حرف هایاما وقت! ؟یاون غرورت رو خرد کنه چ

 و رتس از اسدیقلبم به مالش در اومده بود، شا... دی گفتم، بای مدیبا... با زبومن تر کردم
 ی اگهی دقینفس عم... پناه به خودت...  دارم، از غرورم دارمی من هر چایخدا. اضطراب

 دست اون دست نیبألخره دل از ا! یتونینرتس مَرد تو م.  کنهدای تا قلبم آرامش پدمیکش
 بزمن که آرامش، ممانعت کرد از حرف زدمن و رشته یکردن با خودم برداشتم، خواستم حرف

 : دست هاش گرفتی اون تول کالم رو اوی
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 !؟ی سفر کارنیومدیشما مگه ن-
 

 کنار یلبخند.  کلمات مجالمت کرده بوددنیشروع و چ ی به من برای سؤالش کمکنی با ادیشا
 نی به من، عرهی چشم نگاهش کردم، صورتش پر سؤال بود و خیاز گوشه .. لبم گنجوندم

 !: رنگ و لعابی مظلوم و بشهیهم
 
 ؟ی کنی فکر میخودت چ-
 

 : کردتی هاش رو باال هداکتف
 
 . خورهی منی سفر، به سفر کارنی ای جاچیه-
 

 ای اچهی که وسط دریی خوار های کرد، نگاهم رو به مرغ ماهری لبم رو تسخ سراسرلبخند
 ادتی رفت؟ ادتی! دیبا! نی آدری بگدیبا...  موندرهی درحال فرود خایدرحال پرواز بودن 

 تا برگرده؟ دست راستم رو ی بکنی هر کاری که نبود حاضر بودیرفت چطور اون موقع
 رو باال زدم، و نمی دست چپم گذاشتم و آستیِ خاکسرتی مردونه راهنی پنی آستیرو

 نی کار رو کردم، بعد از امتام آستنی دست راستم هم همی مردونه راهنی پنیمتقابالً با آست
 : و گفتمستادمی انهیباال زدن، دست به س

 
 .ستی نیچون سفر کار-
 

 ییق ها اتفای حلظه به حلظه ی که چشم هاش گرد شده، حتدمی که نگاهش کنم فهمنی ابدون
 : بود؟ ی چه دردگهی دنیا!  تصور کنمتونستمی رو مدادی رخسارش رخ میکه تو

 
 ن؟ی اومدی چیپس برا! ست؟ی نی سفر کار؟یچ-
 

دوباره سرم و ...  متعجب سبز رنگش موندمی به چشم هارهی رو چرخوندم و خگردمن
 : و آروم گفتمدی چرخاینگاهم به سمت در
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 ؟ی داردنی شنیحوصله -
 

 فشی نازک و ظری و بعد صدادی طول کشهی گفتار حدود چند ثانیث کرد، مکثش تو مکیکم
 : انداز گوشم شدنیطن
 
 !البته، دهنمم قرصِ قرص-
 

 !: پررنگی چاکیپررنگ تر از ... پرنگ...  زدملبخند
 
 ... بهت اعتماد دارم کهیاون قدر... اون رو که مطمئنم بهت-
 

 بی جی باز و رها شدن، دست هام رو توگهی ددست هام از قفل هم. رو قطع کردمحرفم
 چند تا سنگ رو شوت کردم و می انداختم، با کتونری زی فرو کردم و سرم رو کممیشلوار ل

 :آروم گفتم
 
 ! آروم هستم؟ی زندگکی قیمن ال...از نظر تو-
 
 :چپ نگاهم کرد و با لبخند گفت...  شدمرهی چشم هاش خیتو..  حرفنی بعد از گفنت او
 
 کی حق برخورداره که نی از ایهر آدم. نیخب معلومه که هست... هی چه سؤالنیا-

 .. آروم داشته باشهیزندگ
 

 ... : موندمرهی خاچهی زدم و به دریپوزخند
 
 ! حق من رو خوردن؟نیپس چرا ا-
 

 ی منی و تاب من غمگچی پر پپی اون هماز زندیعنی...  آهش قلبم رو در هم فشردیصدا
 :شد؟آروم گفت
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 وفتهی که افسارش بی وقتنی آرومش کننیتونی آروم نبوده، اما متونیدرسته، زندگ-
 ! دستتونهنجایکه تا ا. دستتون

 
 ... : تلخ کنج لبم نشستیلبخند

 
 ! بدم؟لی و خانواده تشکی هستم که زندگنی اقیمن ال...پس-
 
 !یدی تردچیالبته، بدون ه-
 

 ینتونستم نگاه کنم تو...  سبز رنگشی ها موندم به چشمرهی پررنگ تر شد و باز خلبخندم
 : موندمرهی دوباره به غروب آفتاب خهی بزمن، بعد چند ثانیچشم هاش و حرف

 
 ی آرامش توی وقت ذره اچیه... بعد از اون همه اتفاق وحشتناک...  آرامشهی چیدونیم-

قامم رو  شم تا انتی بزرگ می که کنیشب و روزم کابوس شده بود و درد ا... وجودم نبود
 هم برگشتم تهران یوقت.  بانو سر کردمشی رو خارج از تهران و پی سالگ۲۰من تا ... رمیبگ

 بر اثر همون تصادف نی آدرنی جوره و همه باورشون شد که ازی چه همدونستمیم... که
دروغ ... دهی ملی رو از اون به بعد دروغ تشکمیمن هم کل زندگ...  رفتهنیحافظش از ب
 جهنم قرار ی جمبور بودم که روحم رو توره،ی که روحم آروم بگنی ایبرا... پشت دروغ

 خستم، از یلیخ.. اما خسته شدم... برسم اون ها باشه یبدم تا به بهشت روحم که نابود
 کس شاد نبود، بانو رو خندان چیتا قبل از ورود تو به اون خونه ه.. از همه کسز،یهمه چ

 ... منه که شادهیو لبخند ها اآلنه که به خاطر وجود تو ن،ینب
 

 : سکوت من استفاده کردنیآرامش هم از ا...  کردمسکوت
 
 خواهرتومن یمن مطمئنم حت!  آخه؟ی چی برای با خنده قهر کندینبا... یکنیشما اشتباه م-

 ...نی خودتون رو زجر بدنقدری شما استی نیراض
 

 : آروم تلخیتک خنده ا... خندم
 
 ...یستی من نیجا-
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من ...  شمایتا قبل از ورود من به خونه ...  هم نداشتمی خوبی اما زندگستم،ی شما نیجا-

 . بودادیحس پرخاشگرامن ز...  نبودمی دخرتنیهم همچ
 

 ...:دمی کشقی عمینفس!  به جنگ و دعوا داشتلی اومدنش، ملی گفت، اوای مراست
 
 آرامش؟-
 

 نگاهش رو حس ینیدم و سنگ اطراف چشمم متوجه شدگاهی رو از دنیا...  کردنگاهم
 ..:کردم

 
 !بله؟-
 
 ...خوادی آروم می زندگهیدمل -
 

 آرامش یرو به رو. وزش باد تند و تند تر شده بود.. چند قدم جلو رفتم...  نگاهم کردیکم
.  چشمش شدمی گرفتم تا چشم تونیی سرم رو پایکم...  بودنمی سیقدش تا رو... ستادمیا

 :آروم تر گفتم
 
 ی زندگکی قیاگه ال... نمیتا بب... یتا با تو حرف بزمن، تا تو فکراتو بکن... جانیاومدم ا-

 می که به زندگییچون فقط تو... فقط تو. گهی دی رو با تو بسازم، نه کسیآرومم، اون زندگ
 ...یدیمثل اسمت آرامش خبش

 
 قی عمینفس!شهیگرد تر از هم... چشم هاش که.  از حد تعجب گذرونده بودچهرش

 : و ادامه دادم به حرف زدندهیکش
 
 خوام،یم...  طور که تا اآلن نداشتمنی دارم، همی کنم، نه شوخینه دارم مسخرت م-

 ... رو با تو بسازممیزندگ
 

 : اشارم رو به سمتش گرفتم و آروم تر گفتمانگشت
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 با همه فرق داره، ممکنه طمی من شرایدونیآرامش م!  خوبیلیخ... خوب فکرات رو بکن-

 من یزندگ. رمی اآلن هم ممکنه که مبنی که همای... امی انتقام سر بلند از آب در بنیااز 
 از بابتت خوامیاما م. کنمی هم منمی اتفاق ها متوم نشه تو رو وارد زندگنیتا ا... خطرناکه

 و ذارمی جون دارم میاون موقعست که هر چ... یمونی و تا آخرش می هستهک. مطمئن شم
 ...یخوب فکر کن که وسط راه جا نزن. وفتهی تو بیاتفاق برا ی ذره اذارمیمن
 

....  بوددای صداش پی که توی بغضیاز رو...  خشم و اخمینه از رو...  در هم شدابروهاش
: 

 
 ...ی مگه من مسخره ؟یکنی من رو مسخره میدار-
 

 : گرفتم و آروم تر حرف زدممینی بی اشارم رو جلوانگشت
 
 یدید!  کنم؟ی من شوخیدیتو تا حاال د...  ندارمیم که شوخ اآلن گفتنیهم! ــسیه-

پس واقعاً ...  رو با تو بسازممی زندگخوامی بهت گفتم میوقت! ارم؟ی در بیمسخره باز
 . کار رو بکنمنی همخوامیم
 
 گلوشه ی که توی داره اون بغضی جفت دستاش به خودش اشاره کرد، مشخص بود که سعبا

 :بغضش فروکش کرد و آروم گفت!  بود؟ین بغض چ اولیدل...  بدهنییرو پا
 
 ...مگه شما خودت! من؟ چرا من؟-
 

 کنج لبم یلبخند!  کرد من با اون دخرتواقعا قصد ازدواج دارم؟یچرا فکر م!  هم صدفباز
 :حرفش رو قطع کرده و گفتم.  هم قرار داده و باز کردمینشوندم و آروم پلک هام رو رو

 
 !؟ینیبیتو م! ؟ رو دارمیکس! ؟یخودم چ-
 
 ...صـ-
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 با خودت؟ که من با ی فکر کردیتو چ...  از نقشمه آرامشیاون فقط جزئ! اریاسمشو ن-
 ... حمالهکنم؟ی ازدواج می دخرتنیهمچ

 
 ینی ور رفتم، سنگنی رو زمی با سنگ هابی انداختم و باز هم دست به جری سرم رو زیکم

 :ادامه دادم..  شدینگاهش حس م
 
 چیه. فقط با تو...  اگه قراره ازدواج کنمیول... ود هرگز تن به ازدواج بدممن قرار نب-
 خوب فکر کن و بهم جواب می هستنجای که ای سه روزنیتا ا...ستی هم برام مهم نیزیچ

من تو رو به ... ی کنری گی که رو درباستیستی نی آدمشناسمتی هم که مییاز اوجنا... بده
 جوانب رو در یهمه ..  درخواست رو دارمنیم هم از خودت هو خوامیخاطر خودت م

 یبر م...  خودشی پیهر ک... اگه هم نه... بهم بگو... ی تا آخرش مبونیتونیم... رینظر بگ
 ...یریی تغچیبدون ه... توام سر کار خودت... سی تهران، من همون رئمیگرد

 
دروغ ...رو تنها بذارمرفتم که اون ...  بار مکث کردم و از کنارش عبورکرده و رفتمنی او

 ... شدمی بار، باز هم نابود منیا... شدمی بود، نابود میاگه جوابش نه م... که نداشتم
 

 آرامش
 

 کف دست هام عرق کرده یادی زجانیاز ه. دی لرزی مجانی تنم از زور اون همه هی همه
. .. احساساتش شدم؟ که دوستش دارمری بشم که درگی کسی زندگکیمن شر! بودن من؟

 خودم رو به خونه عی مبومن و سراچهینتونستم کنار در... چشم هام لبالب پر از اشک بود
 خواستم خودم رو یو من..  بودم، شاد بودمیجانیه.  کردمل اتاقم در رو قفیتو... رسوندم

واقعا ! الی خیب... هم خوشحال بودم و هم...  داشتمیبیته دمل احساس عج... اما... لو بدم
 بود که مطمئن ی جدیچرا من؟ حلنش اون قدر!  رو با من بسازه؟شیدگ زنخواستیم

 ی فکر کردن استفاده می براز سه رونیاز کل ا... اما...  خواد مسخرم کنهیباشم من
 کم نی آدری گفت، زندگیراست م!  منتظر وقت مونده ها بپرم بگم قبولهنینه که ع.کردم

 وقت بود که یلی رو خنیمن آدر! د من اون خطر هم مهم نبویاما برا...خطر نبود
.  ذاشت دل کندمی مشی که داشت شب رو به منای و از پنجره ادمی کشیآه... خواستمیم

 به غذا هم ندارم و فقط لی کردم می حس می داشتم اون حلظه که حتیدومن چه حسیمن
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 لبخند سر تا سر لب هام رو پر...  ختتمینشستم رو...  فکر کنمنیدوست دارم به آدر
 : زمزمه کردمفی آروم تر از ضعییو با صدا...  پر رنگیبا لبخند... کرد

 
 !کنمی حتمل مویهمه چ... کنمی و هل منمیبیتو رو م-
 
 ... : هاوونهی دنیع! دمی صدا خندی و بزی رزیر
 
 !ی منالیتو که فقط تو خ... ی آخه مال مناملیتو خ-
 

باز ...  چقدر هم با خودم کلنجار برمهر...  موندمرهی ختتم و به سقف خی رودمی کشدراز
 به دوست دینه شک و ترد! دهی شک و تردی در صد مابق۱۰درصد جوامب مثبت و۹۰هم 

 ... که دوستم داشته باشهنی به ادیشک و ترد... نیداشنت آدر
 

 ..: خودم جنوا کردمیآروم تر از آروم برا... دمی کشقی عمینفس
 
 ...دوستش دارم-
 

 هم قفل کردم، کارم شده بود ی رو تودمی سفی قرار داده و انگشت ها رو پشت کمرمدستام
 به نیی و پانییراست به چپ، چپ به راست، باال به پا...  طول و عرض اتاقیقدم زدن تو

 جونش یشرط سالمت...  شرطنیا! شرط داشتم... کردمی شک اگه هم قبول میب! باال
 ی برانییسرم رو چند بار به باال پا...امه نده ادگهی داد که دیم به من قول دی بادیبا...بود

 مونده ی باقگهی روز دکیهمش .. دمی کشقی عمینفس.  شرط قلب و مغزم تکون دادمدییتأ
 ی گفت که کمیعقلم م!  کردم؟ی باز هم صرب مای...  گفتمی اآلن بهش پاسخم رو مدیبا! بود

!  به فکر منِ عاشق باش،ید گفت بست کن هر چه قدر فکر کریقلبم م...  تر تعقل کنشیب
 مدت نی ایچون تو...  رو ندارهدنشی گفت که با قلبم موافقه و طاقت ندیاحساسم م
 قلب و مغز و احساسم یسر حبث ها ... ای خجالت بود دومنی مننمش،ینتونستم بب

 دی باگهی دنهتا درومن آروم بشه، ... دمی کشقی عمینفس...  بودن با همریچه در گ!دمیخند
آروم به سمت .ذارهی من هم احرتام می گفتم، اگه واقعا من رو خبواد،به خواسته یمبهش 

دستم .  بزرگ قرار داشت، رفتمباًی بدون حفاظ تقری چوبیدر اتاق که در جماورت پنجره 
 نیی بودنش سرد بود گذاشتم، به سمت پای رنگ که به خاطر آهنیی طالی رهی دستگیرو رو
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 دونستمیمن...  و در رو کامالً باز کردمدهی رو کشرهیدستگ تا در بازشد، ادمفشارش د
 کرده و مبل و یآروم آروم طول حال رو ط. اتاقش باشهی تودادمیکجاست، اما احتمال م

 دیبا!  وسط مبل رو دور زده و به سمت اتاقش رفتم، کارم درست بود؟زی و مونیزی تلوزیم
 به سمت در رفت تا دیدستم با ترد! ه؟ شد تا بپرسی مقدم شی اون پای گفتم یاول خودم م
 بهرت بود که اون از دی شادم،یدستم رو عقب کش..  راه دستم متوقف شدمهیدر بزمن اما، ن

 باز یاما از پشت سرم صدا.  تا برگردم به اتاقمدمی پا چرخی پاشنه یرو... من بپرسه
 ...:شدن در اومد و 

 
 ؟ی با من داشتیکار-
 

 ی مستشی راست و ریحاال چه جور. ز خجالت، گر گرفتما!  حبس شدنمی سی تونفس
 داده به درگاه در بود و با هی تکنهیکردم؟ آب دهنم رو قورت داده و برگشتم، دست به س

 و من من یلب هام رو با زبون تر کرده و با دستپاچگ.  کردی حمو به من نگاه میلبخند
 :گفتم

 
 ... نداشتمیکار.. نه... نـه-
 

 : راستش باال تر رفت و آروم گفتیابرو... ر شد پررنگ تلبخندش
 
 ؟ینکنه هنوز خوب فکر نکرد. ی رو به من بگیزی چکی یخواستیم! ؟یمطمئن-
 

 ی چاشنه ای و آروم با اندکیخشونت وار هم نبود، جد...  مسخره وار نبودحلنش
 :آروم گفتم..  نگاه کنمشی خاکسرتی چشم های توتونستمیمن! تیمظلوم

 
 ...و که کردم اماخب؛ فکرام-
 

 : تر جون گرفتشی تر و بشی بلبخندش
 
 یفکر هم نکن که اگه جوابت منف... می هم نداریرودرباست...  گفتم که؟یگیخب، چرا من-

 ...رهیگی صورت منی بد خلقچیمطمئن باش که ه... اصال...  رفتارم بدمی تویرییباشه تغ
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 با من کنار گوشم، جنوا ی متاسچی هبدون.  ترکی و نزدکی تر اومد، نزدکی قدم نزدچند
 :کرد

 
 من قابل یهم برا...  که به هر نوع خواستت احرتام بذارمی برام مهمیاون قدر-

 . با خودته، نرتس و بگوشیبق. یهم دوستداشتن.. یاحرتام
 

نفس ...  شده بود اماپی قدم از من فاصله گرفت، دهنم ککی...  دهنم رو آروم قورت دادمآب
 : پر از لرزش و آروم، پاسخ دادمییبا صدا!  بهش بگمدی بالخره که بام،دی کشیقیعم

 
 !من شرط دارم... من-
 

 کی شد خوند، ی چشم هاش تعجب رو می چشم هاش نگاه کنم، توی رو باال گرفتم تا توسرم
 شگشی فرو رفت، عادت همشی شلوار لبی جی ابروش باال رفته و دست هاش هم تویتا

 دو سه تا از شهیطبق معمول هم...  گردنش اومدی تر از چشم هاش و رونیینگاهم پا... بود
 : کردتیلب هاش رو به جلو هدا...  اولش باز بودنیدکمه ها

 
  خامن کوچولو؟هیخب، شرطت چ-
 

 قند و شکر حل لوی به کلوی دمل کی از اون توی لفظنی همچدنی که نداشتم، از شندروغ
 ... :نهی لب هام لبخند نشیمتام تالشم رو کردم که رو... کردم

 
 !یتو دست از انتقامت بردار....  کهنهیا... شرطم... من-
 

 هیبعد چند ثان.  صورتش رخ ندادی توی حرکتچیه...  شد به چشم هامرهی پلک زدن خبدون
و ... شهی می کردم عصبیفکر م... دی کشقی عمی گذشت نفسی برام طوالنیلی که خیا

 خبواد ی موضوعنی اگه به خاطر همچیول!  منو خنوادگهید... دی که شانی ترم اشیاحتمال ب
 دمی گلوش فهمبیاز تکون خوردن س...  نشهمی مرد زندگکهپس همون بهرت ... جا بزنه

 :آروم گفت... دهیکه آب دهنش رو قورت م
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 ؟یخوای رو از من منیچرا ا-
 

 :آروم و بغ زده گفتم...  کردمی با انگشت هام بازیکم
 
 ی به جون می باشم که متام خطرات رو به خاطر انتقامت دارنی شاهد اامخویمن من-

 تر شی روز به روز خطر بی ولی هستنای ساله که تو باند انی که االن چنددومنی م،یخر
 .سی به پلی بسپاروی که همه چنهیشرطم ا... شهیم
 

 باالتر گرفتم سرم رو..  تر اومدکی نزدیکم..  بودی دو راهنیانگار ب.. دی کشقی عمینفس
 .. : شمرهی چشم هاش خیتا تو

 
 ... آرامشی برام گذاشتیبد شرط-
 

 موندم با هزار تا رهیو من مبهوت به در خ!  اتاق، در رو هم بستی گرد کرد و رفت توعقب
 ...اما و اگر و چرا

 
 نیآدر

 
 

مت  گذاشتم، جماورواریسرم رو به د...  موهام فرو کردمی جفت دستام رو توی هاانگشت
 که یشرط!  من گذاشت؟ی برای شرطنی همچی چیبرا...  قرار داشتی چوبی پنجره کی

 یچطور مزه !  و چند سامل بردارم؟نیمن چطور دست از زمحات چند! حماله...  ممکنهریغ
 بند یی جاچیمغز و فکرم به ه!  رو ازم خواست؟نی اچرا...  انتقام رو نچشم؟ چرانیریش

 احساسم دوست داشنتِ نی کرده بودم، اولریس متفاوتِ قلبم گ دو احسای دوراهینبود، تو
تنها راهم صحبت کردن و ...  رونایانتقام آدر....  همیکی و اون زدی مادیآرامش رو فر

 ی بار با دست راستم که تونی و ادمی خودم رو عقب کشعیسر... حرف زدن با آرسام بود
 هم مشغول گرفنت شماره گهیبا دست د دادم و هی تکواری شلوارم فرو رفته بود به دبیج

 گهید.  رو کنار گوشم قرار دادمی کردن شمارش متاس گرفته و گوشدای بعد از پعیسر.بودم
 شهیهمو بألخره جواب داد و مثل !  بوق، دو بوق، سه بوقکی!  شدی هم پخش منیآهنگ
 :دی به ظاهر شادش به گوشم رسیصدا
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 !حال و احوال آقا داماد؟! سلــام-
 
 ...: بودم وی دوراهنیب...  نداشتم، واقعا حوصله نداشتموصلهح
 
 ...سالم-
 

 پر از تعجب و سؤالش به یصدا... حتما بود!  بود که نگران بشه؟ی قاطی به حدصدام
 :گوشم خورد

 
 ... سرت داداشی بود جوابش؟ آره؟ فدای نکنه منفن؟ی شده آدریچ-
 
 دم،ی که وسطش حرفش پرنی ایمالحظه  ی حرف هاش گوش کنم، بی به ادامه خواستمیمن

 : دست هام گرفتمیافسار صحبت رو تو
 
 ...نه، صرب کن-
 

آروم .  فال گوش نبودیاز اون دخرت ها... هر چند. داشتم که، پشت در باشهدی و تردشک
 رفتم، در تراس رو باز کرده و بعد از وارد شدن به تراس دررو یبه سمت تراس کنار

 :بسته و ادامه دادم
 
 ...می دوراهنی شدم بجی آرسام گدومنیمن-
 
 چطور؟-
 
 .گفت برام شرط داره-
 

 :ادامه داد...  مکث کردیکم
 
 ؟ی نشدتشی که تو به خاطرش حاضر به قبولیچه شرط-
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 : و سرد حفاظه تراس گذاشتمدی سفی لهی می هام رو بستم و دستم رو روچشم

 
...  آرسامتومنیمن. سی واگذار کنم به پل همویهمه چ...  کنار بکشمی بازنی که من از انیا-

 دهیچطور همه رو ناد..  تا لو نرمدمی که کشیی درداام،ی همه زمحتام خستگنیچطور ا
 !رم؟یبگ
 

 :آروم گفت...  پخش شدلمی موبای نفسش توی صداد،ی کشقی عمی نفسآرسام
 
 ! نه؟ای یدوستش دار-
 

 هم یزبون کرده و پلک هام رو رولب هام رو با .. هیبه مدت چند ثان..  مکث کردمیکم
 : گفتمی آرومیبا صدا... فشار دادم، معلوم بود که دوستش داشتم

 
 .دارم...آره-
 
  نه؟ایبرات مهمه -
 
 ... نبود کهی اگه برام مهم و دوست داشتنه؟ی چی سؤاال برانیا... معلومه که مهمه-
 
 که به تو داره یقه ااون دخرت به خاطر عال! ؟یتا آخرش چ.  قبول کننیخب پس، آدر-
 سرطان نی عی کامرانیدونیخودت که م...نی آدرگهی شرط رو گذاشته، راست هم منیا

. تونهی بهرت مسیپل. کنهی رشد مگهی دیکی ی شو قطع کنیکی که ی دارشهی شاخه و ریکل
 .نهیبی هم عذاب منای آدرینجوریباور کن ا... یدی زمحتت رو کشنجایتوام تا ا

 
 :دمی کشقی عمینفس

 
 ...دومنیمن-
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 اما شهی انتقام متوم منیا. یاری به دستش منگهید... یخوب فکر کن، اگه از دستش بد-
 . باشهشتیآرامش قرار تا آخر عمرت پ

 
 : و آروم گفتمدمی به صورمت کشیدست.  راه هم نبودن حرفاشی بنی گفت، همچی مراست

 
 ... کنمیباشه، ممنون، بازم فکر م-
 
 کس دلتو نلرزونده، فعال داداش من برم به پرونده هام چیکه جز آرامش ه فکر کن نیبه ا-

 ...برسم
 
 ...خدانگهدارت... برو-
 
 خداحافظ-
 

بعد هم ... دمی صورمت کشی ختت پرت کردم و جفت دست هام رو از باال روی رو رولمیموبا
 به یچیپ..  کردم گردمن رگ به رگ شدهیحس م... دست راستم رو پشت گردمن قرار دادم

 یدستم رو رو... نایآدر... انتخاب من آرامش بود اما.  ختتم نشستمیگردمن دادم و رو
..  شرط رو گذاشته امانی بود که آرامش به خاطر خودم الومخب مع...  گذاشتممیشونیپ

 از دست شهی همی آرامش رو براخواستمیمن!  داشتم؟نی جز ای چاره ادم،ی کشقی عمینفس
 کرد که به خاطر خودش یحتما فکر م...  کردمی اگه االن قبول منش،خواستمیمن م...بدم

 روشنم رو برداشته و بازش ی قهوه ام پول چرفی پومل کنار ختتم بود، کفیک...  خوامشیمن
 رو که پنهون کرده بودم در نای آدرکیعکس کوچ... شی خمفبی جیکردم، از تو

 انتقام تو وجودم شینت، باز هم حس آت قلبم گرفیباز هم رگ ها...  موندم بهشرهیخ.آوردم
 ی جعبه..  ختت بلند شدمیاز رو...  تا آروم شمدمی کشقی عمینفس... شعله ور تر شد اما

 رو برداشته و به سمت پنجره رفتم، پنجره رو باز کرده و می نقره ا،یی و فندک طالگاریس
 یوشن کرده و جلوفندک رو ر..  لبم گذاشتمی جعبه برداشتم و گوشه ی رو از توگاریس
 هیطعم تلخه اون رو تا ته ر... دنشی و نفس کشگاری گذاشتم، بعد از آتش گرفنت سگاریس

 دنیبا د...  انگشت هام گذاشتم و دود اون رو فوت کردمنی رو ما بگاریس... هام حس کردم
 لبم ی گوشه یپوزخند...  بودمدهی رسمیباز هم به خاطرات تلخ زندگ... یعکس آدر

 : زمزمه کردم...نشست
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 ...مثل قلبت مرد باش... ریسرتو باال بگ-
 

من همه تالشم رو ...  زدمگاری به سی اگهیپوک د... خندم حمو شد.. آروم و کم... دمیخند
من باز ... ادی هم به خاطر آرامش وسط بسی پلی اگه پایحت... کنمیو باز هم تالش م... کردم

 ... :کنمیبه قومل وفا م
 
  گاه درد باشهیون تکعاشق بغضت مب-
 

 ... خم نکنای دنری هاتو مثل کوه زشونه
 
 و دودش رو به دمی زده و طعم تلخش رو بلعگاری به سیچند پوک...  بار سکوت کردمنیا
 خوندم، به وسط آهنگ ی که داشتم می آهنگی ادامه ی بار به جانیا...  برگردوندمرونیب

 ... :دمیرس
 
 ...نیب غمت صرب ساحل رو باستیاگه در-
 
 ...نی بچای درنیقلب ا...  ها رو ازی قراریب

 
و ...  دارمیمن هم آرامش رو نگه م! ذره ذره... آروم آروم...  تکون دادمنیی به باال پایسر

 !  جفتشون رو داشتمی زهیچون انگ...مطمئنم!  کنمیهم به قومل وفا م
 

 آرامش
 
 یتو...  شده بودن پاک کردمری درشتم سرازی رو که از چشم هایی پشت دستم اشک هابا

 به خاطر نم،ی از خودم رو ببی هاله اتونستمی پنجره فقط می شدم، تورهیپنجره به خودم خ
 ی براییاهایچه رو.. می بلند کشیآه.  سبز و درشتم ملتهب شده بودنیاشک هام چشم ها

م به سرم من ه!  باشه؟نینکنه آدر!  به در اتاق خوردیتقه ا...خودم ساخته بودم و حاال
 کار یچشم هام رو چ.. دمیلبم رو گز!  جا بود؟نی انی مگه جز آدریکس... زده بود ها
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همزمان آروم .. با انگشت هام به جون چشم هام افتادم و به سمت در راه افتادم! کنم؟؟؟
 :گفتم

 
 بله؟-
 
 ... باهات حرف بزمنخوامیم... در رو باز کن آرامش-
 

 کرد در رو باز ی خودش مشی پی اگهی کردم حتما فکر دیز مناگه در رو با.. دمی رو گزلبم
 یلبخند حمو...  به من انداختیدست به کمر نگاه.  شدانیکرده و اون هم از پشت درمنا

 :آروم گفت! اما تلخ... لب هاش بودیگوشه 
 
  تو؟امیب-
 

 : صورمت سر تکون داده و گفتمی تویریی تغبدون
 
 ...بله، چرا که نه-
 

 رهی ملتهبم خی به چشم هاادی کردم پشت کرده بهش باشم تا زی و وارد شد، سع رفتمکنار
 :آروم آروم مشغول به صحبت شد.. دمی رو شنقشی عمی نفس هایصدا.نشه

 
 اما اون ی اشهی همیتو برا... خوامی مشهی همیمن تو رو برا... من فکرامو کردم... آرامش-

 ...شهی متوم می روزهیانتقام 
 

چشم هام گرد !  شد که بشنوم قبول کرده؟؟یم!  شد؟؟ی میعنی!!  منیداخ..  کردمکث
پشتم بهش بود و ..  قرار داده بودمنمی سی قفسه یشده بودم و دست هام و هم قفل شده رو

 نفس هاش هی گرمیکنار گوشم حس شد حت... صداش از پشت سرم... نمشی تونستم ببیمن
 ...: شدی حس مود دوشم بی که روی شالیهم از رو

 
 خوامیمن تو رو م.... اما داشنت تو... کنم ؛ تا به انتقامم برسمی همکارتومنی هم مسیمن با پل-

 ...شهی همیواسه ...آرامش
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 : زمزمه وار شدصداش

 
 ...یی من تویآخه مهم واسه ...  کنمیپس من شرطتو قبول م-
 

 یم.. یعنی...  دادمیآب دهنم رو تند تند قورت م...  قلبم تند و تند تر شده بودضربان
 : کرددایحرف هاش ادامه پ! شد؟

 
  خامن کوچولو؟ستی نی اگهیشرط د-
 
آروم برگشته و چشم تو چشمش ...  گشتمی بر مدیاما با...  نهای برگردم دونستمیمن

 :دمی اما پرسی چی برادومنیمن...  کنج لبش بودنیری شیلبخند... شدم
 
 ...مگه... یچرا قبول کرد-
 

 : گفتی نگه داشت و جدستی ای نشونه  رو بهدستش
 
 .ی مهمیلی من خیتو برا... گفتم که-
 

 ... : دهنم رو قورت دادمآب
 
 ...نایاما نه مهم تر از آدر-
 

 : چشم هاش به وجود اومدی گوشه هایکی کوچی هانی پررنگ شد که چی به حدلبخندش
 
 به ی طورنیون باز هم همقبول کردم چ... ی برام مهمِمی همون که همه زندگیبه اندازه -

 کنار هی از قضتومنی راحت منی بدوندیخودت با. دمی اطالعات مسیبه پل. کنمیقومل وفا م
 باهاشون دی اما خودمم باسی دست پلسپارمیم!  بکشن منو؟یمگه دوست دار... بکشم

 . داشته باشمیهمکار
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 :آروم گفت...  موند بهمرهیلبخند زد و خ..  تکون دادمیسر
 
 بوله؟پس ق-
 

 :آروم گفت...  انداختمریسرم رو ز!  مکث هام خجالت بودلیتنها دل...  مکث کردمیکم
 
 .. خوبهیهمون پررو باش! ادایخجالت بهت من-
 

 ی آرومیتک خنده ...  کردمنی آدرهی حوالی بزرگی گرفت، چشم غره ی خندم مداشت
 :اخم کردمو با اخم گفتم. دادی مگاری سیباز هم بو... کرد

 
 ! هم دارمگهی شرط دکیرا من چ-
 

 :دی بار با تعجب پرسنی ابروهاش رو باال داد و ای تادوتا
 
 ؟یچه شرط-
 
 .کنهی متتیاذ..  نکشگاری سگهید-
 

 : زد و آروم گفتثانهی خبیلبخند
 
 ! بشه؟؟خوادی می شروع بشه آخرش چی جورنی ایاول زندگ...  خدایا-
 

 : حلن خنده وار گفتمی و کمتیبا جد... م موندنهی نازک کرده و دست به سی چشمپشت
 
 ! که هستنهیهم-
 

 : کج نگاهم کرد و آروم گفتنهی هم دست به ساون
 
 ! نه؟ای یشام خورد-
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 ری سرم رو خاروندم و زیکم... از خاطرم رفته بودزی که همه چیوا!  خورده بودم؟شام

 :لب زمزمه کردم
 
 .معمول نه فکر کنم گرسنم نبود طبق ی ولاد؛ی منادمی-
 

 : گفتتی شلوارش فرو رفنت، با جدی هابی جی کرد و دست هاش از هم باز شدن و تواخم
 
 میریلباس بپوش م. یری که سوء هاضمه بگستی ننی بر الیگرسنت نباشه دل.  خودیب-
 .رونیب

 
 : گرد گفتمی هم باز کردم و با چشم های هام رو از رولب

 
 ...آخه-
 

 : رفت گفتیه سمت در م گرد کرد و همون جور که بعقب
 
 ... منتظرمنی تو ماشرونیحرف نباشه، من ب-
 
 ...ستی ننی از اشی بیانتظار... گهی دنهیآدر!  به رفتنش موندمرهی گرد خی چشم هابا
 

 ی لب هام بود به سمت کمد چوبی مونده روی و اثراتش که همون لبخند باقدمنی از خندبعد
و کنج اتاق و در جماورت ختت جا خوش کرده بود  که گوشه ی سوخته ای اف قهوه ایام د

 اون چند ست ی که تویکی کوچفی نکرده بودم اما، کزونی اون آویرفتم، لباس هام رو تو
چه ...دمی کشی از سر آسودگی بودم قرار داشت، نفسگذاشته سه روز نی ایلباس برا

 و رو شدن دست پارسا هی کودکانه با سای جلبازکیاولش از ...  شده بود داستان مایداستان
 من عاشق نینه رامت... " هم بهش داده بودمیچه قول! نی رامتشنهادیبعد هم پ... شروع شد

 یمانتو... دام من افتادی اون هم تودی که شاوت تفانی افتادم تو دامش، با ایول...!" شمیمن
 شین توش هست باعث یزی چی هوا تکون دادم تا اگه حشره ای رو تومی خاکسرتیشگیهم

شامل که سرم بود، ...  اون شدمیمانتو رو تنم کردم و مشفول بسنت دکمه ها. زدن من نشه
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مثل !  بودمه شددهیچه رنگ پر... دمی به صورمت کشیدست.  مرتبش کردمیفقط کم
 . رسوندمی مرونی و تند خودم رو به بدمی کشقی عمینفس... شهیهم

 
 نی ماشیگرم بود و خدا رو شکر کولر ها یلی خیلی رو باز کرده نشستم، هوا خنی ماشدر

 بهم ی با لبخند نگاهنی رو برام ساخته بود آدرینیری شی فضایاز قبل روشن بوده و حساب
 : و خنده دار گفتی لطافت و مهربونیانداخت و حمکم، با چاشن

 
 ! شام مشرتک شروع شدنیاول-
 

 ور نی جام ای تونهیبه س لب هام دست ی روی بزرگ و لبخندی و با چشم غره ااوردمی نکم
 :اون ور شدم و گفتم

 
 .ستی شام مشرتک از االن نر،ینه خ-
 
 : بهم حواله کرده و طنزوارانه گفتی برداشت کرد چشمکی از حرفم چدومنیمن
 
 !!!شهی شروع مگهی شب دهیاز .. یگیراست م-
 
 : گفتمعی گرد نگاهش کردم و تند و سری چشم هابا
 
 . حرفمویریبد نگ! ه؟؟؟یمنظورت چ-
 

 : سر داد و همون جور که دستش با فرمون مشغول بود گفتی خنده اتک
 
 . خواستم فکر کنمگهی جور دهیاما من -
 

 رهی توپ برگشتم و به پنجره خی هم فشار دادم و با چشم غره ای رو با حرص رودندونام
 :شدم، با حرص غر زدم

 
 !نیبس که شما مردا منحرف-
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 پنجره که نگاهم بهش افتاد لبخندش پررنگ تر ی شهیشچون از .. دی کنم شنفکر
 :آروم گفت...  پررنگ زدمی و خنده لبخندیخودم هم با شاد...شد

 
 ...هیحس خوب-
 

 ...: ابروم رو باال دادمی تاکی د،ی چرخنی نگاهم و گردمن دوباره به سمت آدرسرم،
 
 !ه؟ی حس خوبیچ-
 

 : گفتهی ثانمی حدود ندیعد از شاب.  مکث کرد، انگار شک داشت به گفنت حرفشیکم
 
 .بودن کنار تو-
 

 یزیاون هم چ...  کردمهی لبخند تککی نزدم و فقط به یحرف! گره خوردنمی سی تونفس
 . برقرار بودنمونی بیتا خود رستوران، سکوت پر آرامش... نگفت

 
م رو  کردم، در که باز شد، نگاهی رستوران رو طی پله نی از اولنی آدری به شونه شونه

 یلی خک،ی کوچیلی بزرگ و نه خیلی نه خی فضاکی... سر تا سر رستوران چرخوندمیتو
 شده زونی آوکی شیلی خیبرق هاش روشن نبودن و فقط دوتا لوسرت که از سقف چوب

 کی روشن بودن و کنار شمع هم یکی کوچشمع هم زی هر میبودن، روشن بودن و رو
 و بای زیلی اون بود فضا رو خی تویعیهر طب گل رز به ظاکی ساده که یلیگلدون مستط

 کی لبخند زده و آروم به سمت نی آدریبا صدا و اشاره .  و عاشقانه تر کرده بودیاحساس
اول من نشستم، بعد ...می بزرگ بود رفتیلی خی رستورانو کنار پنجره ای که گوشه زیم

 زد ی کجکیش لبخند کردم بعد نشستنی به اون و حرکتاش نگاه منهیدست به س.نیهم آدر
 :و گفت

 
 !یشام شما با من، شما حق سفارش ندار... خب، خامن کوچولو-
 

 : ابروهام رو باال دادم و آروم گفتمی تادوتا
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 ! تورو انتخاب کنم؟یخوبه منم برا! ؟ی چیبرا! وا-
 

 : تکون داد و با فرستادن ابروهاش به باال گفتی منفی رو به نشونه سرش
 
 که یخوری غذا مننقدریا. هم نباشهیحرف... کنمی تو رو انتخاب میاما من برا! نوچ-
 .یزی رنقدریا

 
 : کرد گفتی دست هاش گرفت و همون جور که بهش نگاه می رو تومنو

 
 . دوست ندارمیمن زن ُمردن-
 
 نی با اارهی حرص من رو در بخوادی فقط مدونستمی حرص دست هام رو ممشت کردم، مبا

 :ر زدمحرف ها، با چشم غره غ
 
 !ی بدجنسیلیخ-
 

 : پررنگ زدیلبخند
 
 !ی بهم بگیتونی می خبوایهر چ.. ی به بعد راحتنی از اگهید. ینظر لطفته خامن-
 
 مونده و با رهی خشی خاکسرتی چشمای ابروم رو باال دادم، مردمک چشم هام روی تاکی

 :دمی پرسیجیتعجب و گ
 
 !چطور؟-
 

 فرد سوم کنارمون یت جوامب رو بده که با صداخواس! آروم و کم، به اندازه... دیخند
 بهم نیآدر.  سفارشات رفتدنی خدمت بعد از پرسشیپ...  حرف هامون پاره شدیرشته 

 : موند و آروم گفترهیخ
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨��

 .گهی دی بهم بگیتونی می خبوای هر چی باشه که زن من شنی قرار بر ایوقت-
 

 ی هام رو کج کرده و با دهن کجلب...  گرفنت گونه هام و داغ شدنشون رو حس کردمرنگ
 :گفتم

 
 !!بله-
 

 لب هاش جا خوش ی که کج روی داد و همون جور با لبخندهی تکی به صندلنهی به سدست
اما انگار ..  شامل ور رفتمی هاشی رشی نزدم و با گوشه و ریحرف.  موندرهیکرده بود بهم خ

 گذشت و ی اقهیپنج دق.. . نزدمیباز هم حرف!  دست از نگاه کردن من بردارهخواستیمن
سرم رو باال گرفتم و ... اوردمی بار تاب ننی حس کردم، ارو نگاهش ینیهمون جور نگ

 :نگاهش کردم
 
  شاخ در آوردم؟-
 
 ....: لبخندش هم جون گرفته بودیعنیپس ...  تر شدشی چشم هاش بی گوشه ی هانیچ
 
 .رمی گی اجازه من نگاه کردنتم ازتیواسه ... نه، من دوست دارم نگاهت کنم-
 

 حرف رو کیتنها !  آوردمی خودم منیاما به رو...  کردمی قند آب ملوی کلوی دمل کیتو
 »...ری رو از من نگای شادنی اایخدا« ...ارمی ذهن و قلبم بیتونستم تو

 
 سکوت فقط یتو. دی کشقی عمینفس... انداز کرده بودنی کل فضا رو طنیتی الیقیموس

 چشم غره یهر از گاه... شدمی نگاهش ذوب مریکرد، من هم داشتم ز یداشت به من نگاه م
دعا دعا ! اما انگار نه انگار.  دست از سر نگاه کردن من بردارهدی کردم، تا شای مبشی نصیا
اما انگار شانس با . نشهرهی به من خنقدری تا ااره،ی و غذا رو بادی خدمت بشی کردم که پیم

 : صورمت گرفتم و با حرص گفتمی شامل رو جلویه با خنده دنبال...  نبوداریمن 
 
 !نی منو ببیتونیحاال اگه م-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨��

 :دیچی گوشم پی آروم توصداش
 
 .میریخونه هم که م... ی خبوریتونی منیشامت رو که همون جور-
 

 : صورمت برداشتم و با اخم گفتمی شامل رو از روعیسر
 
 !؟یخونه که چ-
 

 ...: پررنگ زدیلبخند
 
 ...میذر بگستیمهم ن-
 

نگاه به غذام کردم، قرار !  مدت اومدی گارسون منت سرمون گذاشت و بعد از کلبالخره
 به غذا رهی گردم خیبا چشم ها!  رو من خبورم؟ی بزرگنیبود اون کاسرتول گوشت به ا

 : گفتی پر حتکم و جدیی کنارم گذاشت و با صدای کارد و چنگالنیمونده بودم که آدر
 
 . مبونهی باق ذره ازشکی نمینب-
 

 : به ناله کردن گفتمهی شبی رو باال گرفتم و با اعرتاض و حالتسرم
 
  خبورم؟ی همه رو چه جورنیآخه من ا-
 

 دست هاش گرفت، کامالً ی رنگ داشت رو توی و نقره ایی طالی که دسته هایی و چنگالکارد
 : نگاهم کرد و گفتیجد

 
 .ستی نیکار سخت-
 

. وم شروع کردم به تکه تکه کردن کاسرتومل با کارد و چنگامل به غبغب انداختم و آریباد
 : غذاش ر و خورد گفتی کهی تنی که اولنی بعد از انیآدر
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 . رو ازت بپرسمنی ادی بای ولاد،ی غذا خوشم مننیمن از صحبت ب-
 

 ی باال رفته و چشم های ابروی تاکی غذام با ی هی تکنی اولدنی و بلعدنی بعد از جوئخودم
 :فتمگرد گ

 
 .خب بپرس-
 

 :گفت... دنشی پرسی با غذاش ور رفت، انگار دو دل بود برایکم
 
 با ی شد که قبول کردیچ. مهم ترهنی فعال ایول...  بپرسمدی سؤال ها هست که بایلیخ-

 !؟ی دونستی بودن منسی از پلیچی هی حتی وقتی کنی همکارنیرامت
 

بعد ... موندمرهیون پلک زدن بهش خ مدت بدی طوالنی هیچند ثان!  سؤالش جا خوردماز
 :آروم گفتم...  موندمرهی و به غذام خدمی کشقی عمی ها نفسهیاون ثان

 
 !؟یپرسی رو منیچرا ا! یعجب سؤال-
 

 : متام گفتتیبا جد... کم رنگیلیاما خ...  کنج لبش نشستیلبخند
 
 زی چچی همخوایمن فقط م...  بربهنی من رو به تو از بی عالقه ستی قرار نزی چچیه-
 . پنهون نباشهنمونیب

 
 ...: غذام شدمی تکون دادم و مشغول تکه کردن قسمت بعدیسر

 
اما ...  بودزی خودمم تعجب بر انگی سوخت، برانی رامتی برایلیاوال که دمل خ... راستش-

 نی ای داد که نرم شم برای قولکیهم به من . غول خدا نشناس ساخته بودکیهم اون از تو 
 ...کار

 
 : ابروهاش باال رفنتی تاوتاد
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 !؟یچه قول-
 
 .کنهی مدای که خونوادمو پنیا-
 

 ...: کرداخم
 
  کرد؟داشونیپ-
 

 ..:نرم و آروم.. دمیخند
 
 رو زی که همه چنی بعد ایدونی ؟ خودت خوب مرونی من از خونه برم بیمگه تو گذاشت-

 از مجله زی همه چگهیهم دمن ... ی شد بهم اعتماد کردی واقعا چدومنیکه من... یبرام گفت
 و ی بگوی بهش همه چیتوام قول داد...  هر چندیول.  از خاطرم رفتنی و قول رامتنیرامت

 . کناریخودتو بکش
 

 :دمی هم پرسدی نگاهش کردم و با ترددی با تردبعد
 
 مگه نه؟-
 

 :دمادامه دا... دمی کشقی عمینفس!  مثبتیبه نشونه ...  پررنگ زد و سر تکون دادیلبخند
 
 نی شک کردم به کل اکمیخودم ... دمی رو دنی خواهر رامت،ی بگویقبل اون هم که همه چ-

 ... بگمنی شم که برم به رامتمی جور جهی خواستمیهر بارم م. ایقضا
 

 : کرد و گفتی آرومی خنده تک
 
 ! ذاشتیآقا گرگه من-
 

 ...:دمی آروم خندخودمم
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨�٨

 .بره از گله فرار کنه که نی اذاشتی بدجنسمون منیآره آقا گرگه -
 

 : به غذام کرد و گفتاشاره
 
 !ی در بریتونیفکر نکن از دست غذات م! غذات رو خبور خامن... خب-
 
 .ی منو بدی توام جواب سواالدی اما بارم،یچشم در من-
 
 ! بازرسدمی تو رو هم می خونه جواب سواالمیچشم، بر-
 

 .... و به خوردن غذام ادامه دادمدمی خندآروم
 

 نیآدر
 
 
 پاسخشون رو ای شدم و ی از جواب هاشون با خرب مدی سؤال ها بود که بایلیخ
 که ی پارکمکتی نی که کنارم روی گردمن گذاشتم و به آرامشیدست راستم رو رو.دادمیم

اول نوبت اون بود که سؤال ...  بود نگاه کردماچهی کنار دری دور تر از خونه یلیخ
 :آروم گفت و دی کشقی عمیبپرسـه نفس

 
 
 با نی وقت برنگشنت، آدرچی براتون هفرستادهی مسی پلی گفته بود که هر چنی رامتادمهی-

 !؟ی کردکاریاونا چ
 

 خلوت پارک نیما هم که فقط از ا!  کنج لبم نشست، چقدرم که حواسش مجع بودیلبخند
 ...:می کردی شب استفاده میکی تاریتو
 
 سی برخالف پلیعنی...  بودننیخب ظاهر ب اشونی نداشتم، بعضیمن باهاشون کار-

 هم نه به من،به اون شهیهم. ی اومن فقط به خاطر دلباختگوفتادنیبودنشون تو دام م
 ...نِیاسی
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 تا آرامش خودم رو دمی کشقی عمینفس!  رو نگممی بعدی رو مشت کردم تا مجله دستم

 :حفظ کنم و ادامه دادم
 
 . ترشی از من هم بدی جذبه داره که شایاونقدر اما ،یدی رو خوب ندنیاسی تو دومنیم-
 

 : داد و گفتلمی بزرگ حتوی غره اچشم
 
 .!دروغ نگو-
 

 : کنج لبم نشوندم و ادامه دادمیلبخند... وانهی دی گرفته بود، کوچولوخندم
 
 یلیراحت هم نه، خ.  همشونو از دم کشتیاما کامران... با اون ها نداشتمی کارچیمن ه-

 مبونن چون مطمئن بودم به ذاشتمی باز هم می ولن،ی خمفسی پلدونستمیمن م. انهیوحش
 اواخر ی بودن تو توسیهمون جور که از پل. ذارمی از خودم به جا منیخودم که رد

 اونا افتادن، از من ریگ...  و سپهرمنشم رفنتی کامرانمرزخربدار شدم، اما اونا چون تا 
 ی کامرانلیاون اوا. اما نشد... جناتشون بدم کردم یسع... شروع کردن، دست اونا افتادن

 بودم که ی کرد، من پسر همون خانواده ای اعتماد مدیاصال به من اعتماد نداشت، نبا
 شد و ی من حمسوب مهی پارتطالحخودش نابودشون کرد، فقط به خاطر عموم که به اص

 که ی تنها کس کردن حافظم از دست رفته، بهم اعتماد کرد، چون بهی که همه فکر منیا
 ی سشمی کرد من می فکر میی جوراکی.  داشت من بودمازی محل حمموله هاش نیواقعا برا

 . دارمیی چه نقشه هانیاسی خودش و عموم و ی من برادونستیاما من.  باندشوعهی یپ
 
 :آروم ادامه دادم...  انداختمنییخودم هم سرم رو پا..دی بلند کشیآه
 
 ی تا بعد به اون ها برسی نابود کندی من رو اول بای کردیم که فقط فکر یتنها تو بود-

 !درسته؟
 

 :خواستمی منشوی شرمندگنیانگار شرمنده بودو من ا!  تلخیلیتلخ، خ... دیخند
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨�٠

 ...یی تونشونی گفته بود مهم ترنیآره، آخه رامت-
 

 : زدمی لبخند تلخخودمم
 
 نی بود تا اششیرش روشا هنوز پاون موقع خواه...  بوددهیچیآخه اون موقع من آوازم نپ-

 .اون اتفاقا افتاد... که
 

 :دی پرسی کرد و با حالت پرسشاخم
 
 کدوم اتفاق؟-
 

 : موندمرهی باال رفته بهش خی ابروی تاکی و با دمیخند
 
 ...حاال نوبت منه که بپرسم! یزرنگ-
 

 ...:دیخند
 
 .بپرس-
 
 شد؟ شد راهت عوض یاصال چ! ؟یدی دنوی شد که رامتیچه جور-
 

 : به رو به رو نگاه کرد و آروم گفتیکم
 
به خاطر ... اما...  اومده بودشی پی مشکلکی... کنمی تنها دوستم زندگیرفته بودم خونه -

 آواره شدم، روز بعدش یی جوراهی...  کودکانه از اوجنا رفتمی جلبازکیچند تا موضوع و 
 کرد، شانس رمی دستگنی رامت... عطروی مواد گذاشته بود جافمی تو کیمیکه پارسسا کر

به نفعم شهادت .  و پوکم با خرب بودکی کرد و از جی مبی قبال من رو تعقنیآوردم رامت
 ... راه شم کهنی گرفتم وارد امی تصمشنهادشیبعد هم به پ... داد

 
 : کردم و گفتمزی چشم هام رو ریکم
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 !؟یاز قلم ننداز، چرا با دوستت در افتاد-
 

 :انه نگاهم کرد و آروم گفتخجول وار.. دیخند
 
 !!! که عاشقشه رو بدزدم ازشی اونخوامی کرد من میاوال که فکر م-
 

 : صورتش بردم و آروم گفتمیکیصورمت رو به نزد.  آروم و کوتاهدم،یخند
 
 و اون هی بود که ارزش واقعقی نارفیلیدوستت خ. دهی بعزای جور چنیاز آرامش من ا-

 درظاهر خشن بود و دیشا. خوادی ماقتیدوست بودن با تو ل. د بودهی ندتوی واقعهیمهربون
 ی آرامش، داشتی نکردیتو بچگ... مغرور و خودخواه، اما دست خودت نبود آرامش مطمئنم

 خشن ی از اون خوی خربگهی دنی ببیحاال که آروم شد... یکردی می سن بچگنی ایتو
 ... و با وقارنی خامن متکی یشد... ستین

 
 : انداخت و آروم صورمت رو به عقب بردمریز سرش رو یکم
 
 خب بعدش؟-
 

 : شالش رو مرتب کرد و ادامه دادیکم
 
 ! بود بندازه گردن منکی مردن و معتاد شدن خواهرشم نزدیزده بود به سرش حت-
 
 :دمی ابروم باال رفت و با تعجب پرسی تاکی

 
 !مگه خواهر معتادم داشت؟ عجب-
 
 شهاب ی کنبی کرد تا ساحل رو تعقی گل منهی من و سای بازآره، اگه اون روز کار آگاه-

 معتاده میدی که ما فهمدی که خواهرش فهمنیبعد ا...وفتهی که اون اتفاقا بدمیدیرو هم من
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 که نیهم ا...  معتاد بودیادی شده چون زدای خرب اومد جنازش پمیبعد مدت...  شدیفرار
 ... داشتدزی بود و اه شدی قربانیانگار

 
 شی چند وقت پن،ی آدریآ« ...دیچی گوشم پی تونیاسیحرف ! چقدر آشنا بود... ساحل

 از یخودش حساب. دخرته رو آورد بود، اسمش ساحل بودهی تهران، شهاب میاومده بود
چقدر » !!!بای غرباًیمعتاد بود عج.ابونی ولش کرد تو خیدونیخجالتش در اومد، آخرم که م

 چشم ی جلویکیدست کوچ!  بکشمشیب رو با هم به آت و شهانیاسی خواستیاون روز دمل م
 :چشم دوختم به آرامش و گفت... هام به حرکت در اومد

 
 !ن؟ی شده آدریچ-
 
 ...هی کهی قرباندومنیمن م...یچیه... یچیه-
 

 : هاش گرد شدچشم
 
 ؟ی مگه ساحلو مشناخت-
 
 ... بهم گفته بودنیاسی. اما کار شهاب بود... نه-
 
 ... منیخدا-
 
 .ینوبت توعه که سوال بپرس... میگذرب-
 

من ...  سرش قرار داد و مشغول فکر کردن شدی تکون داد و انگشت اشاره اش رو رویسر
 ! رنگ و روشی صورت مظلوم و بدنیهم غرق د

 
 : گفتعی شد و سررهیبهم خ.  به خاطرش اومدعی سری که سوالانگار

 
 ! بود؟ی روشا چی هیجوابه همون سؤامل رو بده، قض-
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 : موندم و آروم گفتمرهی اون گذاشته بودم بهش خی که متام حمبتم رو توی لبخندبا
 
 کشن ی اما اونا نقشه مفش،ی بود و وظسیپل.  در افتاده بودنای ای و کامراننیاسی با نیرامت-

 فرسته و ی چند نفر رو میکامران...  که اون کنار بکشه خواهرش رو بدزدننی ایبرا
 ی کارو کردم چون که من برانی من اکنهی هم کر منیرامت... دزدنیاوناهم روشا رو م

 کشتنش ی اما به جاکشم،یجنات جون روشا جمبور شدم به دروغ بگم که خودم روشا رو م
 چند ماه بد نبود نی ای تویول...  دوریلی خی جاکیاون رو با آراسام فرستادم که بربتش 

، بهش هم قول دادم که زود تر از زود بفرستمش  مکان بدهریی منونه تغی که ردنی ایکه برا
 .نی رامتشیپ

 
 :آروم گفت.  باد کردندشی سفی به غبغب انداخت و لپ های بادآرامش

 
واقعا معذرت ...یکنی بچه هم رحم منهیکه به ...  راجبت کردمییو منم چه فکر ها-
 ...خوامیم
 

 :تم موندم و آروم گفرهیبه چشم هاش خ.. آروم و کم... دمیخند
 
 سوخت ی مننی فکر کن که اگه تو دلت به حال رامتنیبه ا...  حرف رو نزن، آرامشنیا-

 آرامش نجایاآلن من ا... دادی کردن خونوادت رو مندای پشنهادی هم بهت پنیو رامت
 . دارمی انگار همه چ،یخامن خونه نداشتم، اما حاال که تو هست... نداشتم

 
 : چشم هاش با لبخند گفتمی چشم توی متاسچی بدون ه صورتش بردم،یکی رو به نزدصورمت

 
 متوم شه و با زیزود تر از زود همه چ...  زودیلی که خدمیقول م.  خوبهزیبا تو همه چ-

 ...میهم ازدواج کن
 

 فیو من چقدر کنرتل کردم خودم رو تا اون جسم ظر... سرخ شد!  رنگ گرفتصورتش
 سرخ ی پوف کرده یمشت کردم تا اون لپ هاچقدر دست هام رو ... رمی آغوشم نگیرو تو
 ... شده رو نکشمدیو سف
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 بود که سکوت مطلق اتاقم رو یزی تنها چیواری آونگ ساعت دیصدا... دمی کشقی عمینفس
 یی اما تا برگشتم به تنهادومنیمن...  که با آرامش زدمییامشب بعد حرف ها...  شکستیم

 گلوم ی توی بدیلی خزی چکی. تنگ شده...  پدرم...نا،مادرمی آدریخودم، حس کردم دمل برا
 نی اون رو از بتونستمیپس چرا مثل قبالً ها من!  بغض بود؟دونستمیمن...  کردی مینیسنگ
با .  دادمهی رنگ و سرد حمافظ تراس تکدی سفی آهنی به نرده هانهیدست به س...بربم

 یک!  و مادرم و پدرمنای هم آدر بازییاما تو تنها...  رفتی از خاطرم مزیآرامش بودم، همه چ
 ...دمشونی ساله که ند۱۵ به کی که نزدی وقته؟ اون ها تنگی چقدر دمل برافهمدیم
 

حمال بود اشک ... ختمیریمن اشک من.  هم شدیابروهام تو... سنی کردم مژه هام خی محس
 ی کنارواریدبه .... دوباره... میی چند ساعت تنهانی ای دوباره توتونستم،یاما من... زمیبر
 گهید» بود«اما !  هم عاشق ستاره ها بودنایآدر...  موندمرهی دادم و به ماه و ستاره خهیتک

 خنتی ریاما اجازه ... چشمام تا لباب پر اشک شد» هست« عاشق ستاره ها بگم که ستین
 زدمی راجب خانوادم حرف منیکاش امشب با آرامش کل...  دونه از اون ها رو هم ندادمکی

بغض راه نفسم رو داشت حلظه به ! دوباره دلتنگشون بشم... وفتمی بادشونیدوباره به که 
...  داشتیبی گلوم و آروم فشارش دادم، درد عجی روتمدست گذاش.  کردیحلظه تنگ تر م

 خودم شهی اون موقع همدیشا!  درد بغض رو حس نکرده بودم؟نی حد انی وقت تا اچیچرا ه
 پدرم، مادرم، ادی افتاد، ادمی...  اما امشبوفتمی نامیلتنگ دادی که زدمی میرو به در
 ... من؟ چرا منیچرا خانواده ... خواهرم

 
.. دمی کشرونی ببمی رو به همراه فندک از جگاری شلوارم رفت پاکت سبی سمت جدستم

اما تا نگاهم به نخ ...  از توش در آوردمگاری سی رو باز کرده و دونه اگاریدر پاکت س
 رو با گاری هم فشار دادم و سیلب هام رو حمکم رو.  حرف آرامش افتادمادیفتاد  اگاریس

 گذاشته و دی سفی نرده یدستام رو رو! پرتاب کردمنیی به پااس تریپاکتش از همون باال
 قرار بود می اما انگار اون شب متام خاطرات بچگدومنیمن... سرم رو هم رو دستام قرار دادم

 .ادی بادمیبه 
 

 ادمی یهمون شب... به ماه نگاه کردم!  کردیهم هر وقت ناراحت بود به ماه نگاه م پدرم
 ی نگاهش مرهی خرهی بچه بودم و پدرم ناراحت بود به کنارش رفته و خیاومد که وقت

 دیشا...  بچه تر از بچه بودمیلیخ... ارمی رو بشی ناراحتدنینتونسته بودم تاب د... کردم
از کنار دست هام رو دور کمرش ! دی رسیر پدرم به زور م کمتاقدم ...  نُهایهشت 
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 موهام رو به ی که کسنی دونست متنفرم از ایم...  موهامیدستشو گذاشتم رو... انداختم
. اون شب نتونستم ناراحت بشم بابت کارش... هم بزنه، اما همه موهام رو پخش و پال کرد

بابا؟ ناراحت «  داشتم گفتمیه گانه ا بچنبا همون حل... دی و اون هم خنددمیبه جاش خند
...  زدیلبخند. ناراحت نباشهخواستمی بودم چرا ناراحته، اما فقط مدهینپرس»...نباش

 تر به خودش شیمن رو ب... آروم دست انداخت دور شونه هام! پررنگ و پر معنا
 ازم پدرمو خواسنتی انگار که مدم،ی تر و حمکم تر بهش چسبشیمن هم ب... چسبوند

 بود رهی که داشت، همون جور که به ماه خی با لطافت پدرانه ایلیآروم و خ! دزدنب
» ... ناراحت بشندیبا... خورنی که میی اوقات از زخم هایآدما بعض... پسرم«گفت

 دنی بودن که انگار به هم چسبی مشت کلماتکی حرف ها نیبرام ا... گهی می چدمیفهمیمن
 نیخب درمون کن ا«  منم با سماجت جواب داده بودم...زن مجله بساخوانی میو فقط الک

 ی رو که تویی خنده هایحت...  مونده بودادمیخوب !  کاملی قهی دقکی... دیخند» !زمخو
 ... شدنی مادی کم و زقهیاون دق

 
همون .. اراده نشستم کنار تراسیآروم نشستم و ب...  کردمی به صحنش رو تصور مصحنه

 خودم ادی رو به یشگی همی اون خاطره ی بودم دوباره ادامه  موندهرهیجور که به ماه خ
 ...آوردم

 
 ی بار من کمنیاما ا...  هم قدش بشمی کمدی و چهارزانو نشست، تا شادهی آروم چرخپدرم

 یاثرات لبخند بعد از خنده هنوز رو! آخه چهارزانو نشسته بود... از اون بلند تر شدم
 زهی رو به هم برمی پر پشت و کوتاه مشکیکه موها نی ای بار به جانیا... لب هاش بود

 رو گفت که یزی مهربون چیآروم و با حلن..  چشمامی به رودیمرتبشون کرد و دست کش
 تا به راهت ی زخم ها رو درمان کنی بعضدی اوقات بایبعض... نمیآدر«! نرفتادمیهرگز از 
اآلن ... ی وقت راهت رو گم نکنچی زخم ها مبونن تا هدیبا...  اوقات همی اما بعض،یادامه بد

 »...گمی می چیشی متوجه می بزرگ شد،یفهمی رو مننیا
 

 چطور دمینفهم...  و حاالهی حرف چنی منظورش از ادمیاون شب نفهم...  گفتی مراست
 ... پاکش کردمعیسر. گومن سر خوردی قطره اشک از دستم دررفت و از روکی... یو ِک

 
 ینفس... ی آبی کردم تا ته گلوم خشکه از بیحس م. دمیش لب هام کی روعی رو سرزبومن

 ی دستم ساعت دوی توی بزرگ مردونه یساعت مچ...  چشم هام رو بستمدمی کشقیعم
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دست راستم . سر دردمم دوباره شروع شده بود... خسته بودم... دادیشب صبح رو نشون م
 ... : قرار دادممیشونی پیرو رو

 
 !؟یدیشما چرا خنواب-
 

آروم بلند ...  موقع شبنی به سمت در تراس بردم، آرامش بود، اون چرا اعیو سر رسرم
 :با اخم گفتم... شدم

 
 ...برو. برو خبواب! ؟یدیتو چرا خنواب-
 

 : انداخت و آروم گفتری زی رو کمسرش
 
 .یدی چرا حس کردم شما خنوابدومنی بودم، اما مندهیخواب-
 

 :فتمآروم گ...  حمو کنج لب هام نشستیلبخند
 
 .شما نه و تو-
 

 : زد و با حرص گفتی غره اچشم
 
 !؟یزنی شما چوب مگمی ما رو اآلن میزدی گفتم تو چوب میهمش م-
 

 ...: حامل خوش نبود که خبندمیاونقدر...  شدی خبندم اما منخواستی مدمل
 
 .برو دخرت خوب... برو خبواب...بعد.اون موقع فرق داشت پررو خامن، من اسم هم دارم-
 

فقط .  شده بودرمونی شب فقط نور ماه بود که منیکی اون تاری موند،تورهی چشم هام خبه
 ... :نمی تونستم ببی بود رو مدهینصف صورتش که ماه بهش تاب

 
 ن؟یآدر-
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 که تا ییلبخندم جون گرفت، با متام اون دردا... زنهی اسممو صدا مدمی شنی با که منیاول

 ...: هم لبخندم جون گرفتدم،بازی با خاطرامت کششی پی قهیچند دق
 
 !بله؟-
 

 : گفتدی تردیبا کم...  گرفتی شالش رو به بازی گوشه
 
 ...دهی رو نشون مننیچشمات که ا! حالت خوبه؟-
 

 : کف سالن نگاه کردم و آروم گفتمهی یکم...  حمو شلبخندم
 
 ... داخلمیاول بر-
 

اون خودم وارد شدم و در تراس رو  تکون داد اول اجازه دادم که اون وارد شه، بعد یسر
...  روشن،خاموش برق اتاق بود برق رو روشن کردمدی کلواری دیبستم، کنار در تراس، رو

 رهی که چند ثانبه چشم هاش خنیبعد ا...  و آروم و منتظر نگاهم کردستادی وایآرامش کنار
 : رو به روم اشاره کردمی ختت و به صندلیموندم آروم نشستم رو

 
 .نیوقته واسه حرف زدن، اما بش رید-
 

 ی تکون داد و آروم بعد از مجع کردن لباس بلندش که تا زانوش بود نشست رویسر
 ...:باز هم منتظر نگاهم کرد...یصندل

 
 ...نی شده؟ چرا چشمات قرمزن آدریزیچ-
 

 :با انگشت هام به جون چشم هام افتادم و آروم گفتم... دمی کشقی عمینفس
 
 ...یدونیخودت بهرت م-
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 : و تاب دادچی انگشت هاش پبه
 
 خواستم از خانوادت نقدری پارک ایآره،راستش امشب عذاب وجدان داشتم که چرا تو-

 که ی حالنی تر راجبشون بدومن، در عشی دوست داشتم بیلی اما خدومنیمن... یبگ
 ... از حرف زدن راجبشونیشی چقدر داغون مدونستمیم
 

 : نگاهش کردمرهی و خدمی لبخندم جون خبشبه
 
 زای جور چنی هم به خاطر اگهید.  وقته باهاش کنار اومدمیلی که خهی نداره، دردرادیا-

 عذاب و چیپس بدون ه. پدرم افتادمادی یادیمنم امشب ز. حال خودتو خراب نکن آرامش
 . برو خبواب خامن کوچولوییناراحت

 
 ؟یاالن خوب-
 
 :روم گفتم هم گذاشتم و آی نرم پلک هام رو رویلیخ
 
 .آره، خومب-
 

 : زد لبخند
 
 پس برم؟-
 

 ...: پررنگ تر شدلبخندم
 
 . راحتالتمیبرو خامن، برو خ-
 

 به چشم رهی آروم برگشت و خدیبه کنار در که رس...  بلند شددی تکون داد و با تردسر
 :هام موند

 
 ...شبت خوش-
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 .شب توام خوش خامن کوچولو-
 

 رهی ختت دراز شدم و به سقف خیرو... تاق خارج شد زد و از در ای خجول وارلبخند
 !بی عجیِ دخرت دوست داشتننیامان از دوست داشنت ا.. شدم

 
 آرامش

 
 رفتارش به خرج داده بود اما ی انعطاف توی کمدیشا...  هام رو با حرص مشت کردمدست

 قصد آدم شدن شونی ار،ینه خ!! شدی بد اخالق وش منی همون آدریهنوز هم گاه
 هی تکنی ماشی به صندلنهی دست به سی و با حرص و ناراحتدمی کشقی عمینفس. دارنن

 نی که از کولر ماشی خوب و اون باد خنکی هار فکی کردم فقط ذهنم رو رویدادم و سع
 ی تونقدریا.  دوباره اخالق گندش عود کرده بودی و پوچ اول صبحچیسر ه!  بذارمومدیم

 اون دمیشا.  بردی که حوصلم رو داشت به سر ممیود فرو رفته بیسکوت اعصاب خرد کن
 یمن هم که ب...  جنبه شده بودم، اون فقط حوصله نداشتی بیلی نداشت و من خریتقص

 پلک هام یآروم ال.  حوصله رفتار کنمی خودش بنی دادم عحی ترجدمی و امخاشو دیحوصلگ
 : به گوشم خوردنی حال آدری بیصدا...رو باز کردم

 
 آرامش؟ شده یزیچ-
 
... آروم سرم رو برگردوندم! دی اون از من پرسدم،ی پرسی از اون مدی رو که من بایزیچ

 : گفتمیآروم و عاد.. دی رسی حال و خسته و بداخالق به نظر میهنوزم صورتش ب
 
 .ستی نی مهمزیچ... نه-
 

 ..: ابروهاش نشسته بودنی روی هم اون اخم هاهنوز
 
 . هستیزی چهی-
 

 : کردم و گفتمتیبه باال هدا هام رو شونه
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 .ستی نی خاصزیچ-
 
  افتاده؟یاتفاق... ی حوصله ایب-
 
 : موندمرهی بهش انداخته و بعد به رو به روم خی نگاهمین

 
 . نه منینه، تو حوصله ندار-
 

 : بزنه آروم گفتی که لبخندنی ابدون
 
 ... حوصلمیآره ب-
 

 : شامل ور رفتمی با گوشه یکم
 
 ...دم نزیمنم که حرف-
 

 گلوم ی تویکی بگم تا دل من شاد شه بغض کوچیزی گفت حداقل چیمن.  هم سکوت کردباز
 و درشتش عادت کرده بودم که حاال طاقت زی ری به همون حمبتادی شادومنیمن. نشسته بود
 که از ی نشسته به منظرنهیدست به س.  رو نداشتمی حوصلگی و بی حالیو تاب اون ب

 هم گذاشتم تا یآروم پلک هام رو رو...  موندمرهی شد خی مهدی دنی ماشی شهیپشت ش
 . اسرتاحت کنمیکم
 

*** 
 

 نیآدر
 

 نبود نیحق آرامش هم ا!  کشتیسردرد داشت من رو م...  حال خودم رو هم نداشتمواقعا
 کی به کنار انداختم، دمل ینگاه! اما واقعا حامل خوب نبود...  حوصله باهاش رفتار کنمیکه ب

 سردردم رو بد تر دی شادونستمی که منی خواست با ای فوق العاده سرد میدنیش نووانیل
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.  حمو کنج لب هام نشستیلبخند! پارک کردم، نه انگار آرامش واقعا خواب بودیکنار. کنه
 ها که مهربون تر شده بودم، ی حالی ها و بی بود، بعد اون افسردگبی خودم هم عجیبرا

اما با ... اطر آرامش، چون اون هنوز هم منبع آرامش من بودنه به خ...  حال شدمیدوباره ب
 ! بودمی به حالی حال، حالنیا

 
.  شدمادهی رو باز کرده و پنیدر ماش.  رو خاموش نکردمنی ماشی ولدمی رو کشی دستترمز

 که ی اشهی شزیفروشنده پشت م...  بلند به سمت فروشگاه رفتمی با گام هایآروم ول
 شدن من از کی کرد، با نزدی ها بود نشسته و به من نگاه میخوردنداخلش پر از انواع 

 ...: بودریپ... جاش بلند شد
 
 .دییسالم، بفرما-
 
 ن؟ی داروهیسالم ، آب م-
 

 : تکون دادیسر.  نشسترمردی ترک خورده و خشک پی به لب هاحی ملیلبخند
 
 ؟یبله البته، با چه طعم-
 

 :دمی کشمیشونی پ بهیدست.  رفتی مشی کنارخچالی سمت به
 
 . سرد باشهیلی خشهی نداره فقط اگه میفرق-
 

 :دی رو کشخچالی در
 
 ن؟یخوای میکی. چشمیبه رو-
 
 . دوتار،یخ-
 
 رنگم رو از ی چرم قهوه افی پشتم، کبی رد و بدل نشد، دست بردم سمت جی حرفگهید

دوباره . گذاشتم زی می برداشته و به روییپنج متون...  رو باز کردمفیاون در آورده و ک
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 با چه دونستمی رو ه منی سردی هاوهی آمبرمردی بار پنی قرار دادم و ابمی جی رو توفیک
 پومل ی هی دستم گرفتم، بقی رو توکیپالست.  قرار دادکی پالستیو هسنت تی احهیطعم و را
 ... از اون جاخارج شدمیعی انداختم و با روز خوش سرکی همون پالستیرو هم تو

 
 رسوندم، هنوز هم نی خودم رو به ماشعی جور سوزنده و طاقت فرسا بود، سر بدآفتاب

 رو به نیدر ماش.  به خودش بده چشم هاش رو بسته بودی که تکوننیآرامش بدون ا
 سرد شه و وهی آب مخواستمیمن!  باز کردم،آروم هم نشستم و آروم هم در رو بستمیآروم
 کرد ی من دخلور شده، اما درک منی حوصلگیب از دونستمی هم میاز طرف...  شهداریبعد ب

بدون .  که اسرتاحت کنمدمی دیالزم م. ستیچون خودم نگفته بودم که حامل واقعا خوب ن
 ..: و آروم صداش کردمدهی کنه شالش رو کشدای باهاش پی که دستم متاسنیا

 
 .آرامش پاشو! آرامش؟-
 

 هم باطز یوم چشم هاش از روآر!  خورد، خوب بود که خوابش هم سبک بودی آرومتکون
 :شدن و بدون وقفه گفت

 
 !م؟یدیرس-
 

 ی به نشونه یسر!  رفتمیالبته اگه سرعت م. مونده بوددمنونی به رسی ساعتکی هنوز
 : تکون داده و گفتمینف
 
 ... خبوروتویآب م. میدینه، نرس-
 

 دونه به کی.  آوردم که با طعم انار بودن رو از اون دریی هاوهی رو کنار زده و آب مکیتیپال
 به ی خبورم با دست اشاره ایزی چی اومد با نیبدم م.  خودمی هم برایکی... خودش دادم
 : کردم و آروم گفتمنیداشبور ماش

 
 ...ی بهم بدوانوی لیکنیدر اون داشبورد رو باز م-
 

 : حال و خسته ادامه دادمی کامال ی موندم و با حلن خنده دار ولرهی به چشم هاش خیکم
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 ...لطفا-
 

 یکی پالستوانی لب هاش حس کردم در داشبور رو باز کرده و لی لبخند حمو رو رواون
 یبا ن.  رنگ رو از داخل اون در آورد و به دست من داد، بعد هم در داشبورد رو بستدیسف
متام آب انار .  برعکس کردموانی لی رو سوراخ کرده و پاکت رو تووهی خمصوص آب میجا

 وانیبا ل.  موندی از اون باقی ذره اوانی کم لشی خاطر گنجابه اما ختی رانویبه داخل ل
 ...خوردی رو موشی آب میآرامش هم به آروم...  آب انارترش شدمدنیمشغول نوش

 
 مونده بودم آروم رهی همون طور که به رو به روم خوم،ی جرعه از آمبدنی از نوشبعد

 :گفتم
 
 !آرامش؟-
 
 : موندرهی گرفت و بهم خنیی رو پاوهیرداشت و پاکت آمب لب هاش بونی رو از مین

 
 !بله؟-
 

 کردم حامل داره حلظه به حلظه بدتر و بد یحس م...  فرمون قرار دادمی آزادم رو رودست
 فرمون یدست آزادم رو از رو...!رمی از سردرد مبخواستمی که می شه، طوریتر م

 :آروم گفتم.  سرم قرار دادمیبرداشته و رو
 
 ؟ی کنی من رانندگی جایایم-
 

 :آروم گفت...  سبز رنگش درشت شدی هاچشم
 
 چرا؟-
 
 ...: که بهش نگم حاملاوردمی تاب نگهید
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 .ستیاصال حامل خوب ن...  کنی من رانندگی جاایفقط ب.  بدهیلیحامل خ-
 

 : در گفتم بده گفتی که پاسخنی اقبل
 
  شده؟یزیحالت بده؟ چ-
 

 ...: زدمی آروملبخند
 
 ! اسرتاحت کنمخوامیرد دارم، فقط مسر د-
 

 تکون داد و کمربند رو باز کرد، من هم بلند شدم و در رو همزمان دیی تای نشونه بهیسر
.  اومدنی ور ماشنی رفتم و اون هم به سمت در ای کناریمن به سمت در صندل. میباز کرد

 :آرامش آروم گفت.. مینشست
 
 !باشه؟... خبواب-
 

آروم .  کنج لبم گنجومنیلبخند!  و از ته دل نگرانت باشهی واقعی داشت، کسی حس لذتچه
 دنی بر خوابی روشن شد و من، سعنیماش...  کردم که خبوامبیپلک رو هم گذاشتم و سع

 !داشتم
 

 آرامش
 
 و درد موج ی توشون خستگی کردم، امااون چشم ها اونقدری کار می چدی دونستم بایمن
 خواست به خاطر یدوستش داشتم، و دمل من. و خاکسرت شد گرفت شی زد که دمل از ته آتیم

 ی من زود میمتام جاده ها برا.وفتهی خودم جونش به خطر بی بچه گانه ی هایجل و جلباز
 زود گذشنت زمان ی من برالی تنها دلنی بودم و انیکنار آدر...  نبود اماادیگذشنت، سرعتم ز

 و یبا من شاده، اما هنوز هم اون افسردگ گفت که ی مدیشا. لبخند کنج لب هام نشست!بود
 کردم کم تر بهش خرده ی میمن هم سع.  وجودش شعله داشتیغم و اندوه و خشم تو

 دنشی خواستم مزاحم خوابیاما من...  نهای دمل آشوب ود که بدومن حالش بهرته یتو. رمیبگ
 ۲۰ حدود دیاش...  منونده بودالی تا ویزیچ. آروم بشمی تا کمدمی کشقی عمینفس. بشم
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 دهی مظلوم خوابی پسر بچه کی نمیع. جاده خلوت بود، به سمت راستم نگاه کردم. قهیدق
 !بود

 
 ،ی خبارینه به اون ب!  برسهوونهی دل دنیخدا به داد من با ا.  کنج لبم جا خوش کردلبخند
را  نبود، تو عمق ماجبی خودم عجی هم برایلیاما خ...  از حدشی دوست داشنت بنینه به ا

 بودم که ی گفت، من آدم بزرگ قصه ای راست منی شدم که واقعا آدری رفتم متوجه میکه م
 رو کنار پدر و شونی خانوادشونن دوران بچگشی که پییبچه ها...  نکردمیتوش بچگ

 و اخالق و رفتار مناسب رو ی گذرونن و اون ها هسنت که راه و روش زندگیمادرشون م
 گرفنت حرف بزمن و مسائل رو ادی که ی بارنی اما من از اول...دنی مادیبه بچه ها شون 

 خواستم یاز اول فقط پدر و مادر م! یراض نامی هم بود و از زندگیدرک کنم ابروهام تو
 و یگوشی کردن و بازی بچگی کردم خودم رو وفق بدم و به جایبزرگ تر که شدم سع.. اما
 در کنهی مفای رو خانواده ای پررنگچه نقش!  کار کردم و کاری دوران جوونی هاطنتیش

 .... اونهی بچه و مادر هم فرشته کی بچه، پدر قهرمان کی یزندگ
 

 کردم ی کردم احساس می خالنی رو متوم کردم و همش رو سر آدرامی حاال که متام بچگاما
 بر خامنانه یحاال که متامً سع! ی و فکری از نظر عقل،ینه از نظر سن! وقت بزرگ شدنه

 غرور به جا به وجود کی در من ُمرد و ی خود و الکیاون غرور ب.  کردن داشتمرفتار
 ....:اومد و

 
 . آپارمتانمیرینرو خونه، م-
 

 : کنج لبم نشست و آروم گفتمیلبخند!  شد؟داری بی کنی هام گرد شدن، اچشم
 
 !؟یبهرت-
 

 : نظر داشتمشری چشم زی گوشه از
 
 به قومل وفا کنم دیبا.  مدارک از اون جا بردارمی سرهی دی آپارمتان، بامی بریول. آره بهرتم-

 !مگه نه؟
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لبخند کل لب هام رو پر .  کردی که واقعا داشت به قولش وفا منی بردم از ای می لذتچه
 .:کرد

 
 ! درسته... بله-
 

 شد که منم به آرزو هام ی میعنی!  دمل غوغا بودیتو... دمی به صورت سردم کشیدست
فردا .  کنج لب هام نشستجانی از سر هیلبخند.  تر از صورمت بودنخی دست هام! برسم؟

 رو انایهم مار...  چقدز خوشحال بودمم،ی رفتی منی رامتشی با روشا به پنیهم من، هم آدر
 بودن سی پلی باشم و چه کارا که به جای خمفسی قرار بود پلکه رو ینی هم رامتدم،یدیم

 و دست چپم رو هم نمی سی قفسه یدست راستم رو رو... دمی و آروم خندزی رزیر! نکردم
 لب زمزمه ریز...  دست راستم قرار دادم، سرم رو به باال گرفته و چشم هام رو بستمیرو

 :کردم
 
اگه بد بودم، ...  بابت متام داده هات شکر کنمخوامی اما مستم،ی نری از تقصی خالایخدا-
 ! بودم، خودت ببخشوونهید
 

 : گرفتمریو پر کرد و سرم رو آروم به ز سراسر لبم رلبخند
 
 ! کرد؟ی فکر میخامن به چ-
 

 از ی خاکسرتی جفت چشم هاکی پر لبخند و ی لب هادنیاما با د!  برگشتمعی ترس سراز
 : و آروم گفتمدمی کشی از سر آسودگینفس. طپش و ترس قلبم کاسته شد

 
 ! کنم؟ی سکته موفتمی میگیمن. ی اوهومی اهمکی-
 

 : به ابروهاش نشست و آروم گفتیکم و آروم ی هااخم
 
 .خدا نکنه-
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اخم هاش از هم باز شدن ...  کردمی به چشم هاش بودم با خودم فکر مرهی جور که خهمون
 :و با لبخند گفت

 
 !؟ی کنی نگاه میبه چ-
 

 ... : تکون دادمنیسرم رو به طرف...  به خودم اومدمتازه
 
 ....یچیه-
 

کنار .  به کنارم و به سمت پنجره اومدبیدست به ج.. نگاه کرد به چشم هام ی هم کماون
 رونی کنار زد، همون جور که به بی رو کمری حری و با دت راستش پرده ستادیپنجره ا

 : کرد آروم گفتینگاه م
 
 مطمئنا یزی چکیکه ...  کردمی فکر مزی چکی داشتم به شبیاز د...  آرامشهی چی دونیم-

 .هی که اون چدومنی مدیشا... باعث آزارته
 

 قی عمینفس. می چشم هم بشی گرفت تا چشم تونیی سرش رو پای سمت من و کمدیچرخ
 حرف هاش رو بفهمم از اول هم ی کردم تا دنباله ی و من متعجب به لب هاش نگاه مدیکش

 ! : دو دلهی بزنه که کمی حرفخوادیکه اومده بود مشخص بود م
 
 کنم که ی ثابت مشهیهم...  زمنیاز دوست داشنت من ی حرفی وقت به کسچیآرامش، من ه-

مبنا بر ... از دوست داشنت نزدمیپس فکر نکن چون بهت حرف!  نهایطرف رو دوست دارم 
 .یشیمتوجه عالقم م... به کارهام دقت کن.  که دوستت ندارمنهیا

 
م چقدر برا... کردمیبه زور داشتم خودم رو کنرتل م!  آغوششی بپرم توخواستی مدمل

 : آروم زد و ادامه داد یچشمک!  اومدی که از دهنش میارزش داشنت تک تک کلمات
 
 .ستیاآلن هم برم خبوامب، سردرد ول کن من ن-
 

 : هم بردم و آروم گفتمیابروهام رو به صورت نگران تو! باز هم سر درد... دمی رو گزلبم
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 ن؟یآدر-
 
 : ابروش باال رفت و آروم جوامب رو دادی تاکی

 
 !ه؟بل-
 
 سردرد نی اهیبذار من و بانو هم از نگران...  چکاپ کاملکی دکرت؟ تورو خدا برو یریمن-

 .میای تو در بیها
 

 : موندرهی من خی لبخند زد و به چشم هاحی و ملآروم
 
 خواد ی منی کالبد شکافگهی دنیا. ی دارم اومن ارثگرنیخامن کوچولو، گفته بودم که م-

 ...که
 

 :با حرص گفتم..  نبود بشوی انگار راضنه
 
 !؟یری به خاطر منم منیحت-
 

 : مثبت تکون داده و آروم گفتی به نشونه یسر.  مکث کردیکم
 
 !رمی چکاپ کامل مکی بگذره کمیبذار . رمیباشه، م-
 

 : سر و گردمن رو کج کردممظلوم
 
 قول؟-
 
 حاال برم؟... قول-
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... دمی کشقی عمینفس...  که برهسر تکون دادم آروم عقب گرد کرد..  پررنگ زدمیلبخند
 ... نکنغی از من درگهی دی رو که دادی خوشبختنی اایخدا

 
 نیآدر

 
 

 کی شی پرفتمیداشتم م.  هم آروم نبودمیلیاما خ... اسرتس که نه. دمی به گردمن کشیدست
 بود که آرامش شاد ی برام کافنیهم...  کنارم نشسته بودی پر از شادیآرامش با لبخند! سیپل
آروم کنار . کنج لب من هم جا خوش کردی لبخند اون لبخند حمودنیبا د. اشه از کارمب
...  بردمنگی رو به داخل پارکنی هم نبود، ماشی جورنیهم.  روشا برمنبال تا به دستادمیا

 :آروم رو به آرامش گفتم
 
 !باشه؟. میاری آرسام تا روشا رو بشی باال پمیریآرامش، اول م-
 
 آرامش چشم هاش رو آروم باز و بسته کرد، آرامش نگاهش به من هم منتقل  لبخند پر ازبا

 : نگاهش کردم و آروم گفتمرهیخ. شد
 
 ... شو کوچولوادهیپس پ-
 

.  شدادهی بازش کرد، در باز و پنوی تکون داد و آروم دست برد سمت کمربند ماشیسر
اول ... ت آسانسور رفتمهم شونه با آرامش به سم.  رو زدمری شدم و دزدگادهیخودم هم پ

 .گذاشتم اون وارد شه و بعد هم خودم وارد آسانسور شدم
 

 کل آسانسور رو پر کرده و ما هم تی الیقی موسیصدا...  بودنهی سر آسانسور پر از آسرتا
انگار که هرگز آرامش رو ! می کردی به هم نگاه منهی آی از توی سکوت آرامش خبشیتو
 کرد، اما ی می انداخته و با انگشت هاش بازنیی وار سر پااون هم خجول...  بودمدهیند

 . رس نگاهم بودری در تحشی لبخند ملنهی هم از آیهمون طور
 

 خارج شدن ی باز شد و با دست اول به آرامش اشاره کیدر اتومات.  آسانسور موندبالخره
 .کردم و بعد خودم خارج شدم
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 : زد و آروم گفتیآرامش لبخند. دمی رفتم تا به در واحد آرسام رسی قدمچند

 
 !ن؟یآدر-
 

 : موندم به آرامشرهی زنگ برداشته و زنگ رو نزدم، خی رو از رودست
 
 بله؟-
 

 : کرد و آروم گفتنی لب هاش رو تزئلبخند
 
 !؟یآروم-
 

 : حرف زدن رو بهم نداد و ادامه دادیاجازه !  کردی خوب حامل رو درک مچقدر
 
 یول... شهی باعث آزارت می هم بگنی به رامتدی رو بازیه چ که دوباره همنی از ادومنیم-

 ... فقط چونست،یبه خدا به خاطر مرض داشتنم که ن
 

 لب هاش با فاصله قرار دادم ی نداشتم وسط حرفش بپرم، اما انگشت اشارم رو جلودوست
 :و آروم حرف زدم

 
 ندارم، یاعرتاضمن ...  به خاطر خودمهی خواستی هرچدومنیم.  نگو آرامشیچیه! سیه-

 خوام،ی مشهی همی کردم، منم تو رو واسه ی کارو مننی اخواستمیباور کن اگه از ته دمل من
 .می وسط بکشسمی پلی ماجرادیپس با

 
 : شالش بردی گوشه ی و دست به سودی لب هاش کشی اسرتس زبون روبا
 
 ! ندارن؟ی شهاب و کشتنش به تو کاری به خاطر ماجرانیآدر-
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پاسخم رو خودم دادم، چرا من همش ... م شدم، چرا همش نگران من بودم آرویلبخند
 ...: طورنینگران اومن؟ اون هم هم

 
 .گمی رو بعداً بهت مقتشیحق. من اونو نکشتم، خودش خودشو کشت-
 
 به روش یلبخند.  شددای از تو نگاهش پی که متعجب شده بود، اما آرامش خاصنی ابا

 هی حدود چند ثاندیشا. نگ گذاشته و آروم فشارش دادم زی بار دست رونی و ادهیپاش
 .گذشت تا در توسط آرسام باز شد

 
 : کرد و آروم گفتدای لبهاش به لبخند کش پآرسام

 
 . توودییبفرما! یرانیسالم زوج جوان و نام دار ا-
 

 شهی همنی به اطراف نگاه کردم، عیکم. می من و بعد آرامش بعد از سالم کردن وارد شداول
 شده از زی ری جلو اومد و رو به آرامش با چشم هایآرسام کم!  انبار کاغذ بودزشی میور

 :لبخند گفت
 
 . شدن ندارهزی وقت قصد متچی من خومن هدا،یببخش-
 

 :دی خندنی آروم و متآرامش
 
 .می که مبونمیومدی نم،ی که برمیاومد. ستیمهم ن.  ندارهرادیا-
 

 در آورد ی رفت، باز هم مسخره بازی می کناریه  جور که آرسام به سمت آشپزخونهمون
 : لب هام نشوندیو لبخند به رو

 
من که از دست بچه هام شب و روز ! ه؟ینجوریشوهر شمام ا! ؟یگیاوا خواهر راست م-

 !ندارم
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 و نهیبه آرامش اشاره کردم که بش. دی خندزی رزی لب هاش گذاشت و ری دست روآرامش
 :آروم رو به آرسام گفتم

 
 روشا کجاست آرسام؟-
 

 : بلند جوامب رو دادی با صداباًیتقر.  قهوه بودخنتی رمشغول
 
 دی کشی برگه نوشته بودم روشون نقاشیهر چ!  کچلم کردشبی دده،یتو اتاق خواب-

 .نوشتمی پرونده هامو میداشتم تا صبح دوباره همه 
 

زم رفنت به اتاق کردم،  آرسام موند و بعد عی نگاهم رویکم...  سر دادمی آرومی خنده تک
 ... آروم بودی زندگکیحق آرسام 

 
در رو باز کرده و آروم .  رنگ گذاشتمدی در سفی سرد و آهنی رهی دستگی دستم رو روآروم

کنارش نشسته و آروم .  موزون به سمت ختت رفتمیبا قدم ها. وارد شدم و در رو بستم
 ادی من رو خوامین داداشم رو م که منیچقدر با گفنت ا... دمی موهاش کشیدست به رو

 :آروم صداش کردم. دمی کم و آروم کشیآه... نداختی منایآدر
 
 ...یپاشو خامن.. روشا خامن-
 

 رو با شینیآروم ب.  شدداری سمت چرخوند، اما بنی تکون خورد و سرش رو به ایکم
 ی از رو پر مژشی پلک هاهیبعد چند ثان.  هم صداش کردمگهی بار دکی و دمیانگشتام کش
 و همون حلن دی به صورتش کشیدست.  نگاهم کرد و آروم بلند شدرهیخ. هم باز شدن

 :بچگونه گفت
 
 !سالم عمو-
 

 :لبخند لب هام رو پر کرد و آروم گفت!!! عمو
 
 .می خبور برزی چهیپاشو برو . سالم روشا خامن، وقت خواب-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨٨٣

 
 : کج کرد و کنجکاوانه نگاهم کردگردن

 
 !م؟ی برمیخوای کجا مدم،ینه خوردم دوباره خوابخوردن و که صبحو-
 

 : کردم آروم گفتمی و همون جور که نوازشش مدهی پر پشت و صافش کشی به موهایدست
 
 . که بهت قولشو داده بودمییهمون جا-
 

 هو از جا کی!  کردی هم شد و نگاهش رو به ختت دوخت، داشت فکر می ابروهاش تویکم
 : و با شوق گفتدیپر
 
 !!داداشم؟؟ شیپ-
 

 خودش رو به ی کدمینفهم.  تکون دادمنیی کمرنگ و حمو زدم و سرم رو به باال و پایلبخند
 دخرت بچه رو نیمن ا... دست هاش دور گردن و سرش کنار سرم! آغوشم پرتاب کرد

 دمی موهاش دست کشیآروم به رو...  از خونه و خانوادشیعذاب دور.. عذاب داده بودم
 :و آروم گفتم

 
 . کنمیفته بودم که به قومل وفا مگ-
 
 !یلیخ...  ممنومنیلیخ-
 

. رونشی بی سمت لباس هادی اومده و دوئرونی هوا از آغوشم بی کنج لبم نشست، بلبخند
 :بلند شدم و به سمت در رفتم و رو بهش گفتم

 
 .لباساتو بپوش.  و منتظرمترونی برمیمن م-
 

 ... تکون داد و در رو باز کردم و رفتمیسر
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. دمی قهوم رو هم سر کشی جرعه نی لبم رو خاروندم و آخری انگشت اشارم گوشه با
 یلبخند.  روشا مشغول بودیروشا کنار آرامش نشسته و آرامش هم آروم به نوازش موها

 ... من هم بشهی افتادم که اگه مادر بچه هایبه فکر روز. دمیکمرنگ به روش پاش
 

 : رو به آرامش و روشا گفتمدمیمت کش به صوری سر جام بلند شدم و دستاز
 
 .می کار داری که کلمی برگهیخب د-
 

 : هم بلند شدآرسام
 
 . خونه، فقط خدا کنه خونه باشهای ادارس نمی زنگ به اداره بزمن، بببهیصرب کن من -
 

 : دمل روشن شدی تودی امکی نگاهش کردم نور یکم
 
 ؟یاری بری شمارشو گیتونیم-
 

 : پررنگ زدیلبخند
 
 . صرب کنکمی. سای و سر کارم با پللمی سرم وکریچرا نتومن، خ-
 

 :بعد دور شدن آرسام آرامش آروم رو به من گفت.  تکون دادم و دوباره نشستمیسر
 
 .ی آدریخوای شمارشو می چیبرا-
 

 : کنج لبم نشستلبخند
 
 .نمیمن آدر! ی خامنگستی دیکی یآدر-
 

 : با تعجب نگاهم کرد، آروم گفتمیکم
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 .گفتمی می آدرنای به آدرشهین همم-
 

 :دی رو گزلبش
 
 ...خوامیمعذرت م-
 
 دی شام،ی جا باهاش قرار مالقات بذارکی که خوامی شمارشو منی ای نداره، واسه رادیا-

 . تر به نفعمونهشی بیلی خینجوریا.نجایهم
 

 : تکون داد و آروم گفتدیی تای به نشونه یسر
 
 ...ممنومن-
 

 :دی سبز رنگ و درشتش غلتی ها چشمی هام به روچشم
 
 ! خامن کوچولو؟ی چیبرا-
 
 .ی همه چیواسه -
 

 آرسام سر هردومون به سمت ی پاهای هام رو آروم براش باز و بسته کردم و با صداچشم
 :دی چرخگهید
 
 !نی حاج آقا رامتی شماره نمیا-
 

 به شماره یهنگا.دمی کشرونی شماره رو از دست آرسام بعی اما من فقط سردی خندآرامش
 : بار زمزمش کردمکیانداخته و 

 
 .زمنی اآلن بهش زنگ م،یاوک-
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 ی رو از تومیگوش»  خدادیبه ام« دمل گفتمیچشم هام رو بستم و آروم تو..  آروم بودمنا
 شماره رو وارد کرده و عی رنگم در آوردم و بعد از زدن رمزش سری آبی شلوار لبیج

... دو بوق..  بوقکی...  رو دم گوشم قرار دادمی گوش.قسمت مربوط به متاس رو ملس کردم
 : به گوشم خوردلی از پشت موبایی آشنای مردونه یسه بوق و بالخره صدا

 
 .دییالو، سالم بفرما-
 

 رهی پر انتظار خی مضطرب و نگاهیآرامش با چشم ها...  تا آروم باشمدمی کشقی عمینفس
 : به روش زدم و گفتمیبه من بود، لبخند

 
 !؟ی علویآقا... مسال-
 

 : صداش پر سؤال شدیکم
 
 !شما؟. خودم هستم.. بله-
 
 . بذارمی قرار مالقاتکی باهاتون خواستمیم... مباند-
 

 : سر دادی آرومی خنده
 
 . خدا نگهدارذارمی منی اما من تا طرفم رو نشناسم قرار مالقاتد،یببخش-
 

 : که قطع کنه گفتمنی قبل اتی کردم و با جداخم
 
 ! رادمهر باشم؟نی اگه آدریحت-
 

 : گفتیعصب... رو بشنومشیعی طبری غی نفس های صداتونستمی مفقط
 
 . ندارمی شوخی حمرتم، من با کسیآقا-
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 :دمی کشقی عمینفس
 
 قرار مالقات کیمن فقط ازتون ! ی علونی رامتی آقامی مورد مشرتکنی ایخب پس، تو-

 ...خواستم
 

 : مکث کردیکم
 
 .ی باش خودتدومنی مدیبع-
 
 !هیجمان... نی امتحان کننیتونیم-
 
 !کجا؟-
 

 ینجوریا... لبخند کنج لبم نشست و آدرس آپارمتان آرسام رو دادم.  موفق شده بودمخب،
 ! بهرت بودیلیخ
 
 ... باشهی فقط اگه سرکاریول... رسومنیخودم رو م-
 
 .فعال-
 
 !م و خرب نداشتم از خودم ساخته بودیچه غول...  بدون مکث متاس رو قطع کردمو
 

 و نیآرامش و روشا رو به اتاق فرستاده بودم تا فقط خودم باشم و رامت. دمی کشقی عمینفس
 چون خودم د،ی کشی می چه درددونستمیم...  هم کم ظلم نکردمنیدر حق رامت! آرسام

 ... گشت اما خواهر من نهی تفاوت که خواهر اون بر منیدچارش بودم، با ا
 

 موند و رهی بهم خهیآرسام هم چند ثان.  سرم رو باال گرفتمعیسر. ر اومد در به صدا دزنگ
از . آروم تر شدمی تا کمدمی کشی اگهینفس د. من به سمت در رفتم... میهمزمان بلند شد

 در رو باز کرده و ریزجن!  هم کرده بودیچه عجله ا. نه، خودش بود...  نگاه کردمیچشم
 یلیجفتمون خ.  شدمنیرده و چشم تو چشم رامت در رو باز کدم، رو چرخونرهیدستگ
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 دهی خودش دی رو با چشم هالیاون خشکش زده بود، انگار که عزرائ...  امامی بودیجد
 کنار رفتم یکم. به من مونده بودرهی ذاشت و خی هم منی از زور تعجب پلک رویحت! باشه

 :تم گفتیمی صمی اره توجه به اون همه تعجبش آروم و خشک، بدون ذیو ب
 
 ... توایب-
 

 کردم دلش یحس م.  نزدمیوارد شد و خودم رفتم و حرف...  سر جاش تکون خوردیکم
 آدم قاتل رو داشتم کیحس ...  نداشتمیحس خوب!  کنهی تو قلبم خالری تکی نجای همخوادیم

 به مبل یاشاره ا...  سالم دادنی رامتدنیآرسام هم با د.. که قرار به تربئه کردن خودم بود
 : داشت گفتمی که چشم از من بر منینیت به رامرهیردم و خک
 
 .نیبش-
 

 : به من گفترهی انداخت و بعد خنی به رامتی نگاهآرسام
 
 ...ذارمیتنهاتون م-
 

 نفس هاش کل فضا رو یصدا.  من نشستی هم رو به رونیرامت.  تکون دادم و نشستمسر
 هم قفل کردم نگاهم قفل ی رو توانگشت هام.  حاکم بودنمونی بیسکوت بد. پر کرده بود
آروم و .  شکستمی سکوت رو منی ادیبالخره با. دمیلبم رو گز.  کف سالنیشده بود رو

 : شروع کردمیجد
 
 کی بارته که از نزدنی اولدومنی منمیو ا... یای ازت خواستم بی تعجب کردیلی خدومنیم-

 ...ار مالقات نذاشتم من به خاطر جنگ و دعوا و کشتار با تو قریول. ینیبیمنو م
 

 : آشکار گفتی با حرصباًی رو قطع کرد و تقرحرفم
 
 یای که بدهی نکنه دستور رسه؟یچ! ی قرار گذاشتسی پلهی با یموندم با چه جرئت! آره-

 !؟یمنم بکش
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 :دی آن از جاش بلند شد و غرکی
 
دن اول جون دا.  طعم بودن کنارشو بچشمی که نذاشتیبه روح همون خواهر... اما-

 !رمیمی و بعد منمیبیتورو م
 

 احساس خودم بود قای مرد به من، دقنیاحساس ا..  هم گذاشتمی نرم رویلی هام رو خپلک
 :آروم گفتم!  و سپهرمنشیبه کامران

 
 دارم که به ی حتما کار مهمن،یبش... نذاشتمی جنگ و دعوا قراریفکر کنم گفتم که برا-

 !مالقات بذارم قرار سی پلکیقول خودت جرئت کردم با 
 

 ...: و دوباره نشستدی مشت شدش رو به پاش کوبی هادست
 
 . بزمنی که به خونش تشنم حرفی با کسخوامیاما من من-
 

 به نهیهمون جور که دست به س... به سمت پنجره رفتم...  از سر جام بلند شدمآروم
 : کردم بدون مقدمه گفتمی نگاه مرونیب

 
 یخوایهمون جور که تو م...  و سپهرمنش دارمیه کامران من ب،ی که تو به من داریحس-

 که تو یلی همون دلنی عقایدق! ه؟ی چلشیدل.  اونا رو نابود کنمخوامیمن م... یمنو نابود کن
 . من نابود شمیخوایم
 

 :دی غردی که رسمیبه چند قدم.  شدبلند
 
 ! که زده باشه به سرتیفکر کنم به انضمام خالفکار بودنت معتادم باش-
 

 ... : زدمی پررنگپوزخند
 
 ... فقط به خاطر آرامشهگمی بهت موی که االن دارم همه چینیبیاگه م-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٨٩٠

 : متعجبش شدمی و چشمش چشم هابرگشتم
 
 ... نزنیپس فقط گوش کن و حرف-
 

من هم دستام رو مشت کردم تا دوباره خودم رو به خاطرات ... قی عمیسکوت..  کردسکوت
 !ارمیاره همشون رو به زبون بکه دوب.... تلخم بسپارم

 
 بگم؟ چه ی کنم از چفی براش تعریمونده بودم از کجا و چه جور. دمی کشقی عمینفس

 رنگم فرو بردم و ی پر پشت و کوتاه مشکی موهارهی رو بپذزی کنم که همه چی کاریطور
 :اول اون گفت

 
 !؟یزنیچرا حرف من! خب بگو-
 

! فقط به خاطر حضور و وجود من بود.. . پر خشونتیاون صدا...  صورت قرمزاون
دوباره بر گشتم . نهی مالقامتون رو ببینجوری تونست ای وقت تو خوابش هم منچی هدیشا

لب رو از . بگمنی که به رامتنی به آرامش آسون تر بود تا ازیگفنت همه چ... سمت پنجره
 : لب باز کردم و آروم گفتمیرو

 
 .گمی میول... سخته-
 

 شدن یعصب... کالفه شدن .... ینیمقدمه چ. چشم هام رو بستم... دمی کشقی عمینفس
 دادم که حیاما ترج...  دوباره اومده بود سراغمزی شدن از همه کس و همه چنیخشمگ

 :مقدمم رو خوب آغاز کنم، تا اون هم خوب گوش بده
 
 ...کنمی منفی دارم برات تعری رو الکنایا-
 

 :ونش پر خی چشم های و زل زدم توبرگشتم
 
 ... کنمی هم کارسی با پلخوامی چون مگمیهمه رو م-
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 : زدپوزخند
 
 !؟یری از حکم اعدامت در می با همکاریکنیفکر م-
 

!  بوددهی اعدامم کشی نقشه سی تا اون حد موفق بودم که پلیعنیپس ... دمی دمل خندیتو
 باال ی ابرویتا کی دادم و با هی تکواری به دنهیدست به س...  لبم نشستیپوزخند گوشه 

 :داده گفتم
 
 ... گناه باشمی بدمیشا!  حکمم اعدامه؟یدونیاز کجا م-
 

با . همقدم بود...  نزدمیبازم حرف.. دی رو چسبقمی.  ور شد سمتم، جلوشو نگرفتممحله
 : آشکار گفتیخشم

 
 ! گذرم ازت؟یکه م! ی هستاملیچه خوش خ-
 
 سکوت بهش نگاه کردم، ی نزدم و توی حرفبازم...  گفتراهیبد و ب... دی تر کششی رو بقمی

 یحق رو به اون م...  بار از من کتک رو خورده بود امانی جاش بود تا االن چندیهر ک
 گفتنش راهی بعد اون بد و بیوقت...  کشمی و دارم مدمیدادم، چون دردشو خودم هم کش

 :دیخسته شد غر
 
 !؟ی لعنتی گرفتیچرا الل مون-
 

 : درومن کمرنگ تر شهی شعله یم تا کدمی کشقی عمینفس
 
 .زمنی بعد منم حرف م،ی آروم شکمیبهرته -
 

 :دی حرص دار شد،با حرص دندون هاش رو به هم فشار داد و غرمی ظاهرهی خونسرداز
 
 صاحاب نی تو ای قلب چید المصب به جا! ؟یستیتو آدم ن! ؟ی تو وجدان نداریآخه لعنت-

 !مردس؟
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 : هم گذاشتم و باز کردمیم پلک هام رو روآرو... دمی کشگهی دقی عمنفس

 
 .خواهرت االن زنده نبود... اگه قلب و وجدان نداشتم-
 
 خودم ی بزمن از گذشته ی که حرفنیاصال بدون ا!  مقدمه پروندمی رو بنی چرا ادومنیمن

 رو نی بود که به من هم همیکاش کس... دی پریپپلک چشم راستش م...  رو گفتمنیفقط هم
چون من خودم با ! اما فقط کاش...  گفت که خواهرت زندستیبه من هم م. .. گفتیم

 سر خورد نوبت من بود که قمی یدستهاش از رو...دمی خودم جسد خواهرمو دیچشما
 مونده بود به رهی متعجب خیاون چهره ....  کنمفی رو تعرزیحرف بزمن و همه چ... بگم

 گفتم ی مدیبا!  گفتم تا به مدارکم برسمین مباورش نشده بود اما م... لب هام تا حرف بزمن
 . نبودری برام امکان پذیی انتقام تنهانی محل اگهید
 
 

 اون قدر رمق نداشتم که به یحت.  بوددهیچی طرف سرم پکی ی تویبی سر درد عجدوباره
 که زده ییاون هم سکوت کرده بود و احتماال به متام حرف ها...  نگاه کنمنی رامتیچشم ها

 از همه فی ربع متام بعد حرف ها و تعرکی دی شادمی کشقی عمینفس...  کردیفکر مبودم 
 : به حرف اومدیچ
 
 . حرفاتو باور کنمتومنیمن من-
 

 ی گردمن قرار دادم حس میدست راستم رو رو.  بودی و ناباوردی پر از شک و تردصداش
 دادم و گردمن رو هیک رنگ تیبه مبل چرم قهوه ا. گردن متام قسمت گردمن، رگ به رگ شده

 :دمیمالیم
 
 .یکنی باور مندونستمیم-
 

 کنار آشپزخونه وجود داشت رفتم قای که دقی از سر جام بلند شدم و به سمت در اتاقآروم
 : به در زدمیو تقه ا
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 ...رونی بایآرامش، ب-
 

.  خشک شده بود سمت درنیرامت... نی عقب گرد کردم و برگشتم سمت رامتدوباره
 آرامش از دنیبا د... اول از همه آرامش اومد.  در تکون خورد و در باز شدی رهیدستگ

 : و آروم گفتدی به شالش کشیآرامش دست. اخم کردم. جاش بلند شد
 
 ...سالم-
 

 : به آرامش گفترهی هم مامت زده خنیرامت
 
 !کجاست؟-
 

با انگشت . م چشم هام رو براش باز و بسته کردنانیبا اطم.  به من انداختی نگاهآرامش
فقط !  رو دور زده و رفت سمت اتاقزی مبل و معی سرنیاشاره به اتاق اشاره کرد رامت

لبخند زد و بعد ...  موندرهیآرامش کنارم نشست و به در اتاق خ. دمی روشا رو شنیصدا
 :به من نگاه کرد

 
 !ن؟یحالت خوبه آدر-
 

 لبخند و چهره یجا... حمو شد لب هاش یلبخند از رو...  تکون دادمی نفی به نشونه یسر
 اومد صورتش مقابل صورمت بود اما میکی به نزدیکم...  و غم پر کردی شادش رو نگرانی

 :ی متاسچیبدون ه
 
 !بازم سرت؟... ییچرا آقا-
 

با لبخند ... هنوز وقتش نبود... اما هنوز نه! رمشی آغوشم بگی توخواستی دمل مچقدر
 : نگاهش کردمیحمو

 
 .نگران نباش... ی خامنشمیخوب م.. آره-
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 .خوامیمعذرت م... دومنیم... سخت بود-
 

 : اشارم رو به سمت لباش بردم و با فاصله نگهش داشتمانگشت
 
 ... رو خنواهی معذرت خواهنیا..خنواه-
 

 ...  دوباره به لب هاش نشستلبخند
 

 آرامش
 

 ای حی وجدان و بیم بهنوز اون قدر ها ه... اما نه!  تو بغلشدمی پری خودم بود که مدست
 هم رو ول ی و روشا که حلظه انی چومن زدم و به رامتریدست راستم رو به ز! نشده بودم

 عمق چشم ی و حسرت رو توی اون ناراحتتونستمیم... نیآدر.  موندمرهی کردن خیمن
 دم،ی آروم کشیآه! رو به اون بدهی خربنی شد که همچیدا می پیکاش کس... نمیهاش بب

 : آروم گفتنی جا به جا شد و رو به آدریم کنیرامت
 
 . دهنم کامال قفل کردهی کردفی که تعریی هازیبا متام چ...  بگمی واقعا چدومنیمن-
 

 : جور که مونده بودم آروم گفتمهمون
 
 . جای بابت قضاوت بمی خبورنی مشت حمکم از آدرکیحقه هممونه که -
 

 : کنج لبش نشوند و آروم گفتی لبخند حمونیآدر
 
 هم ادیپس ز.  کردم و موفق بودمی که نقشمو خوب بازنی ایعنی حرفا نیا... نه اتفاقا-

 ...هر چند که موضوع آرامش فرق داره. رمیخرده من
 

 من با ی هم برانیموضوع آدر! موضوع من فرق داشت؟...  دمل از خوشحال لبخند زدمیتو
 که پر ییررنگ زد و با چشم ها پی لبخندنیرامت!  من بودهیشگیمرد هم.. همه فرق داشت

 : بود به جفتمون نگاه کرد و آروم گفتی خونزی ریاز رگ ها
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 !ه؟یخرب-
 

 نی دام آدریکه بهش قول داده بودم تو!  گفتم؟ی میچ.  هام از شرم داغ و سرخ شدنگونه
 : من جواب دادی و جادی کشقی عمی نفسنیآدر...  و حاالوفتمین

 
 ...یدی شنی هم از من منیزی و چیود نبنجای نبود تو ایاگه خرب-
 

 کمرنگ ی به روشا انداخت و لبخندی نگاهنیآدر.  نشستنی کنج لب رامتحی ملیلبخند
 بازوهاش رو نیآدر...  اومدنی بلند شده و به سمت آدرنی رامتی پایروشا از رو... زد

شرمنده  نی زدم اما نگاه رامتیلبخند پررنگ...  خودش نشوندی پایگرفت و روشا رو رو
 : گفتنی رو به رامتی هم همون طورنی و آدرنی آدرنروشا دست انداخت دور گرد. شد

 
 از رونی و نه بیذاری خونه تنهاش میاما نه تو. یربی روشا رو با خودت مچ،یامروز که ه-

آدرس خونتم بده، خودم .  کشنی بفهمه که زندس هممونو با هم می اگه کسشیربیخونه م
 !قبول؟. بهت بدمحامتی توضی سرکی دیبا. دمیمدارک رو بهت م و متام امیفردا م

 
 دستش رو به هم قفل ی رون پاش قرار داد و انگشت های دستاش رو روی آرجن هانیرامت
 :آروم سر تکون داد و گفت. کرد

 
 ... شرمندمیمن بابت همه چ... ی تو بگیهر چ-
 

 : کرد و گفت متام نگاهشتی تکون داد و با جدنی سرش رو به طرفنیآدر
 
 ی راحت بگذریخواستی که تو مستی نیدرد کم. دمیشرمنده نباش، درد تورو من هم کش-

 یلیخ... ی دو ساعت سرم داد بزنستادمی منی نبود که وانطوریاگه ا. کنمیپس درکت م. ازش
 .ستمیهم آروم ن

 
 : زد و آروم گفتی لبخندنیرامت
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 .به هر حال-
 

آروم و ...  بودانای که واقعا دمل تنگ مارنی خارج کنم، هم ا مجع رو از اون فضای کمخواستم
 : و گفتمدمیبا ذوق دست هام رو به هم کوب

 
 ! مدت؟نی ای شد تویاصال چ! انا؟یچه خرب از مار! یراست-
 

آروم !  رو به اون رو شدنی از اانای اسم ماردنیانگار با شن... دی کشقی نفس عمنیرامت
 :گفت

 
 ... که رفتانایمار-
 

ضربان قلبم !  دوست من کجا رفته بود؟نیبهرت! رفته بود؟! هام گرد شدن از تعجبچشم
 کردم در نوع ی می روادی من زدیشا...  با اخمی کرد گاهی فقط نگاهمون منیاوج گرفت آدر
 :آروم گرفتم و گفتم. رفتار و حرفم

 
 ... رفتی چیواسه ! رفت؟-
 
 :دی آروم کشیآه
 
 از تو نشد هممون ی که خربنیبعد ا...  برمدی منم باهی طوالنیلی خشیقض... گمیبعدا م-

 ... االنیول! می مطمئن شده بودگهی دیعنی.  سر توام اومدهیی بالمیفکر کرد
 

 :آروم گفت.  انداخت و بلند شدنی شرمنده به آدرینگاه
 
 ... برمگهیمن د-
 

 داشت اومد وهی آب مانوی لکی که چهارتا فنجون و ینی طول دادن با سی تازه بعد کلآرسام
 :و آروم گفت
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 رد ییرایما مهمون بدون پذ.  قهوتو بنوش بعدنیبش! ؟ی برادر نظامیریکجا م! اوا-
 !میکنیمن
 

 : لبخند کنج لبش نشست و آروم گفتنیرامت
 
 . شدرمی برم ددی باگه،ینه د-
 

 : سمت روشا و آروم گفتبرگشت
 
 ...زدملی خونه عزمی بهرته برگردگهید-
 

اما !  کرد که دل من هم برادر بزرگ تر خواستی نگاه مکشی با عشق به خواهر کوچچنان
 ! برادرم بودیآرسام هم جا...  رو داشتمنیمن آدر

 
 یحمکم گونه !  کندی مننی بود که دل از آدریی همون جور سر پا منتظر روشانیرامت
.  لب هامون اومدی رووفتهی بنی زمی پر که روکی نیلبخند همزمان ع. دی رو بوسنیآدر
 ی عسلی و آروم همون جور که به چشم هادی پر پشت روشا کشی به موهای دستنیآدر

 : کرد گفتیرنگش نگاه م
 
 . به قومل وفا کردم کوچولوگهیبرو که د... برو-
 

 رفت و روشا رو به آغوش نی شد و روشا رو هم با خودش بلند کرد به سمت رامتبلند
 : آروم گفتنیم و آدر داد، من هم بلند شدنیرامت

 
 ...مراقبش باش-
 

 : پلک هاش رو باز و بسته کرد و آروم گفتمنانی با اطمنیرامت
 
 ...باشه-
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 : رفتم و آروم گفتمنی جلو تر و به کنار آدری و من هم کمدی کشقی عمی نفسنیآدر
 
 ...امیم اجازه بده فردا باهاش نیاگه آدر...  رو بگوی رفنت ماری هیحتماً، حتما برام قض-
 
با .  موندمرهی خنی که زدم آروم سرم رو چرخوندم و به صورت آدری بعد گفنت حرفو

پس من رو هم با خودش .  نگاهم کرد و آروم چشم هاش رو باز و بسته کردیلبخند کمرنگ
 کم کم جا به جا شد و نیرامت.  زدمیاز ته دمل خوشحال شدم و لبخند پررنگ!!!  بردیم

 :آروم گفت
 
 .ی کنی به من و ماری کمکی تو تونستدی شاگمی مزوی همه چایو فردا بباشه ت-
 
 بار رو کرد به نیا!  خربمی افتاده که من از همشون بی چه اتفاقاتنیبب...  منی خداآه

 : و آروم گفتنیآدر
 
 میدی مدت فهمنی ای توی که خودمون راجب سپهرمنش و کامرانمییزای چی سرهیفردا -

 ...گمیرو بهت م
 

 : سر تکون دادنیآدر
 
 ...ی پنهانیلیاومن خ! پس قرارمون فردا، خونه شما... باشه-
 

بالخره . می رفت و هممون به بدرقش رفتی می سر تکون داد و به سمت در خروجنیرامت
بعد به من نگاه کرد ...  مونده بود به دررهی دست به کمر خنیآدر.  کرد و رفتیخداحافظ

 :و آروم گفت
 
 ...می بهرته که برگهیم دخب خامن، ما ه-
 

 : شد گفتمی از لبم حمو منی که ذره ای تکون دادم و با لبخندسر
 
 .چشم-
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 : مسخره گفتی قرار گرفت و با اخم و حالتنی من و آدرنی دست به کمر بآرسام

 
 . منشیامروز ناهار پ!  سر جاتوننینیبش-
 

 : اکتفا کرد جونی لبخند بکی فقط به نیاما آدر. دمی خندزی آروم و رمن
 
 .میبهرته بر... نه آرسام-
 

 : کرد و با حلن بچگانه گفتزونی پنچر شده خودش رو آوآرسام
 
 !ن؟ی برنی من و تنها بذارادیدلت م-
 
 ی از دستش قهقهه بزمن ولخواستیدمل م!  بود، اما عقلش بچه بوددهی قد کشدی پسر شانیا

 ی شونه ی دست رونی کردم و آدر اکتفادنی خندزی رزیبه ر...  اومدی خوشش مننیآدر
 :آرسام گذاشت

 
 . مزامحت شمخوامیمن-
 

 : و با پشت چشم نازک کردن گفتنی آدری حمکم زد تو بازوآرسام
 
 فوتبال میشکنی ختمه ممینیشیمن و تو م.  حرفم نباشهنی بشریبگ!!! از اون حرفا بودا-
 !پزهی ناهار مرهی ، زن داداش هم ممینیبیم
 

حس ...  شدمی جورکی... دمی زن داداش رو شنیحرفا، من فقط اون کلمه  نی کل ای جابه
 : اخم کردنی زدم اما آدریلبخند کم رنگ...  لذت بوددی بهم دست داد، شایبیعج

 
 ! من فوتبال نگاه کنم؟یدی دی دوما تو کیکنی می پس خودت آشپزمییاوال که مهمون تو-
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آرسام با اخم ...  به کل کل هاشوندمی خندزی رزی دهنم قرار دادم و ری راستم رو رودست
 : کرد و رو به من گفتینچ نچ

 
 که نداره،صدا که نداره،مرد افهیاخالق که نداره، ق! ی شدنی اهیمن موندم تو عاشق چ-

 . کنهی فوتبامل نگاه مندنشهیبه فوتبال د
 

 : رفتم گفتمی زدم و همون جور که به سمت آشپزخونه می غره اچشم
 
 مردا هی بقنیبعدش مثال ع!!! ن؟؟؟یستی دخرت کش ننیشده که مثل آدر تونیحسود-

 !ستی کار نی مثل شما برم،ینه خ!  نود نگاه کنه مَرده؟ی شب برنامه ۲ و تا۱ تا نهیبش
 

 ی تاکی نی کردم، آدری نگاه منی بودم و به آدرستادهی و پشت اپن ادمی پا چرخی پاشنه یرو
 : موندرهی آرسام خیِ بر و بری افهیابروش رو باال داده و به ق

 
 .میحاال بر!  آرسام خان؟یخورد-
 
 می شدم، تصمی تاسف تکون دادم و مشغول آشپزی به نشونه ی و سردمی خندزی رزیر

 ی لب دوباره شروع به خوندن شعر کردم و مشغول آشپزریز!  بودیپخت قورمه سبز
 ...شدم

 
 نیآدر

 
 که یگاه.  من نبودی نگاه هاینی متوجه سنگی حواسم به آرامش و حرکاتش بود، ولمتام

 که چند بار طول و عرض شدی داره کجاست باعث ماجی که احتیلی وسادونستیمن
من هم که .  موَکِالش بودیآرسام کنارم نشسته و مشغول کارا...  کنهیآشپزخونه رو ط

 . داشتمیچشم از آرامش بر من
 

 رهی رنگ و لعابش خیانه و معصوم و ب که پلک بزمن به صورت بچه گنی بدون ای گاهیحت
 شی حموش بودم که آرسام حمکم به بازوم زد و بألخره حواسم رو از پنقدریا.  موندمیم
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 که نی ای به نشونه یسرم و نگاهم رو سمت آرسام چرخوندم و سر. آرامش منحرف کرد
 :ت زد و آروم گفی به لب داشت، چشمکی اثانهی خبدلبخن.  تکون دادمی دارکارمیچ
 
 ...ی کردی انکار میبعد ه!  هارهیدلت بد گ-
 

 : لب هام نشوندم و آروم گفتمی جون روی حمو و بیلبخند
 
 کیاون موقع ..  خودم، خامن خونه شدی متوم شد و آرامش تو خونه زیهر وقت همه چ-

 !کشمینفس راحت م
 

ه لب هاش قاب  بدادی که فقط بهم آرامش می لبخندشهیمثل هم...  پام گذاشتی رو رودستش
 :کرد و آروم گفت

 
 بود که دوستت داره نیاون موقع مشکلت ا!  رفت؟ادتی... شهی درست مزی همه چنیبب-
 .ی که دوستش داریاما حاال دوستت داره و بهش گفت...  نهای

 
 : تکون داد و آروم گفتمنی رو به طرفسرم

 
 ...اون هم نزد..  از دوست داشنت نزدمینه نگفتم، من حرف-
 
 : گفترتی هاش گرد شد و با حشمچ
 
 !؟یچرا بهش نگفت! ؟ی شدوونهی دنیآدر-
 

 :دمی کشقی عمینفس
 
 گم دوستش دارم، به خاطر ی که مننی از اشهی ناراحت مدونستمیمن م... ستیوقتش ن-

هر وقت بهش . کنمی ثابت مشهی همارم،یهمون بهش گفتم من دوست داشتنم رو به زبون من
 . گم که دوستش دارمی بهش ماون موقع... ثابت شد
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 : به غبغب انداخت و با حرص گفتی تاسف تکون داد و بادی به نشونه ی سرآرسام
 
 .ی کار نشستی کمکم کن بکمی ایب! یستی ول کن نیتو منو نکش-
 

 کی بهش کمک کرده بود که خودم هم نقدریا.  پام گذاشتمی تکون دادم و لپ تابش رو روسر
 آرسام یی جنای خوندن متام پرونده هاشمی سال پنی چندیگرمسر!  شده بودملیپا وک

 هم ی دستام گرفتم و مشغول خوندنشون شدم و هر از گاهیمتام پرونده ها رو تو... بود
 ... هارونده پپی تای کردم برایکمکش م

 
*** 

 
 آرامش

 
 

 وانی برداشتم، آرسام هم سه تا لزی می ظرف رو هم از رونی رفتم و آخری غره اچشم
. یی دستش گرفت و برد سمت ظرف شوکی ی بود رو با انگشت هازی می رو که رویبلند

 ی کرد مسخره بازیآرسام هم هموجنور که کمک م!  کردی هم کمک منیفرج شده بود و آدر
 : آوردیدر م

 
 !ی اگه ظرفا رو خودت نشوریونیزن داداش مد-
 

 حمکم ءیدن دستش از هر ش و رها شنکی سی اخم کرد و بعد از گذاشنت ظرف تونیآدر
 : گفتتیگردن آرسام رو فشار داده و با جد

 
 !ی وقت خسته نشهی-
 

 و تی پر جدی زد و با حلن خنده دار همون جور که به چشم هایی لبخند دندون مناآرسام
 : مونده بود گفترهی خنی رنگ آدریخاکسرت
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توام .  کنمیش کمک ممنم باها! ه؟ی چیدونیاصال م.  داداشمینه به جون تو خسته من-
 . ظرفا رو پاک کننیبش

 
 روشن ی اپن قهوه ای رنگ آشپزخونه که روی نقره انکی و به سمت سدمی خندزیر

 ی صورتنیی که نصفش رو به باال زرد و نصفش رو به پایی بود رفتم و دست کش هادهیچسب
 :تمدست کش ها رو به دست هام پوشوندم و گف..  آب برداشتمریبود رو از پشت ش

 
 از شماها هم کمک کنم،ی سر کارتون من خودم همه کارارو منیشماها بر. الزم نکرده-

 .خنواستم
 

 و با چشم دی آشپزخونه چسبی در رفت و به ستون ورودنی از دست آدرعی سرآرسام
 : گفتنیهاش به من اشاره کرد، رو به آدر

 
 !ثابت کن-
 

هام رو باال انداختم، با دست چپم  هم شد و کتف یابروهام تو. هی منظورش چدمینفهم
 ظرف هی ماری رو برداشته و به زیی ظرف شومی برداشته و با دست راستم هم سیظرف
 هی و مشغول شسنت ظرف ها شم که سادمی ظرف کشی رو رویی ظرف شومیس.  بردمییشو

 هیتککنارم به اپن .  لب هاش بودی رویلبخند کمرنگ.  افتاد روم و کامال احاطم کردنی آدری
 :داد و آروم گفت

 
 ...ی کنم خامنیمن خشکشون م-
 

 : تکون دادم و گفتمنی چشم هاش سرم رو به طرفی شدم تورهی زدم و خلبخند
 
برو به کارات برس خسته هم .  کهستی نیزیچهار تا دونه ظرف چ...  خوادینه من-

 .یهست
 

 گرفتتشو با دستمال عی سرنی و کنار گذاشتم اما آدردمی که تو دستم بود رو آب کشیظرف
 :خمصوص ظرف مشغول خشک کردنش شد و همون جور که لبخند رو لب هاش بود گفت
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 ...می که من و تو با هم تنها مبونکنهی کارارو منیداره ا-
 
 : و آروم گفتمدمی خندزی رزیر
 
 !!توام حرف گوش کن-
 

من .  کردیم شستم اون پاک ی زد و مشغول کمک کردن شد، من ظرفا رو می آرومچشمک
 شهی منیری طور باشه و چقدر شنی کردم که بعد از ازدواج همی فکر منیهم همش به ا

 رو به داخل مینییلب پا!!! الی فکر و خی کردم توی می روادهی منم چقدر زن،ی با آدریزندگ
 :دمیدهنم بردم و آروم پرس

 
 
 !ن؟یآدر-
 
 !بله؟-
 
 :دمی بهش انداختم و آروم پرسی نگاهمین

 
 !ره؟یگی غذا مرونی بشام-
 

 : زد و آروم گفتی تلخلبخند
 
 .آره-
 

 : هام رو مجع کردم و آروم گفتملب
 
 ! شامشم مبونه؟ی درست کنم که برای چهی من می نداره مبونرادیا-
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هرگز . شدمی تو چشمام داشتم ذوب مرهی بود و خقینگاهش عم...  نگاهم کردرهی خیکم
 هی مبومن، به چند ثانرهی چشم هاش خی توقهی دقکینشده بود که بتومن کامل به مدت 

بدون مقدمه و مکث . حاالنیمثل هم..  گرفتمی و نگاهمو ازش مشدمی می جورکی دهینکش
 : شد آروم گفتوانی لکردنهمون جور که دوباره مشغول خشک 

 
 ...شمی منمونیمطمئنم که هرگز از انتخامب پش-
 

 سرخ شده نگاهمو دوباره ازش یته و با لپ ها بهش انداخی نگاهمی و ندی سرم چرخدوباره
 : زدم و آروم گفتمیلبخند حمو. گرفتم

 
 !کتلت دوست داره؟...  دم کهی اجنام منیکار خاص-
 

 : پررنگ تر شدلبخندش
 
 !! باشهی فقط خونگخوره،یآرسام سنگم باشه م-
 

 : نگاهشو حس کردمینی بار سنگنی و ادمی خندآروم
 
 ؟یدیا اجنام م کارنیواسه ما هم از ا-
 

 : شدی لب هام حمو منی جوره لبخند از روچی نازک کردم، هی چشمپشت
 
 ! بود؟ی پس به خاطر کیقورمه سبز-
 
 :آروم گفت.  رو سر جاش قرار داد وانیل

 
 دوست ی قورمه سبزیدونستی از کجا م؟ی درست کردیبه خاطر من قورمه سبز-

 !دارم؟
 

 : قاشق و چنگال جواب دادمنی باال انداختم و بعد شسنت آخرشونه
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 . منم شامشو درست کنم بذارم مبونه بعدا گرم کنه خبورهششیتو برو پ... مبونه-
 
 پخنت ی غذا برای هی مواد اولی لبخند سر تکون داد و بعد رفتنش دوباره مشغول مجع آوربا

 ...کتلت شدم
 
 بر یدستمال.  سرخ شده رو کنارش گذاشتم و در ظرف رو هم گذاشتمی هاینی زمبیس

 زیهمه چ.  به اطرافم نگاه کردمیکم... داشته و مشغول خشک کردن دست هام شدم
 نگاه ینی سنگیلبخند کنج لبم نشست هر از گاه.  خودش بودیدرست و مرتب سر جا

 رفتم از آشپزخونه که خارج ونه آشپزخیبه سمت خروج.  کردمی رو هم حس منیآدر
 و هال ی بعدی به ستون هادی رسی تا مخوردیم بود ی شدم چند پله که سنگ مرمریم

 : آروم گفتمدنی کشقی موندم و با نفس عمنی آدریرو به رو. خونه
 
 !م؟یخب، بر-
 

 حرفم تکون داد و دست دیی تای موند سرش رو به نشونه رهی سر بلند کرده و بهم خنیآدر
 : قرار داد و بلند شدی زانو هایهاش رو رو

 
 .نمتیبیفردا م... امخب آرس.  خامنمیآره بر-
 

 : گفتنی آدری از جاش بلند شد و آروم دست گذاشت رو شونه آرسام
 
 . داداشنمتیبیباشه پس، فردا م-
 
 : گفتی بار بدون خنده دار بازنی اولی بعد با لبخند مهربون رو به من براو
 
ر  عذی شدزبانی می زدی مهمون شیدست زن داداشم بابت ناهار و شام درد نکنه اومد-
 .خوامیم
 

 : تکون دادنی زدم و سرم رو به طرفی پررنگلبخند
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 .نی بعد خبورنی دور گرمش کنهی شهی نداره، فقط کتلتا تا شب سرد مرادیا-
 

آرسام دوباره همون مسخره باز . ستادی ابی قدم زدنان کنارم اومد و دست تو جنیآدر
 : گفتنی شد و رو به آدریشگیهم

 
 !!ی دست روش بلند کنشکنمیگشتاتو مقدر عروسمو داشته باش ان-
 

 : با لبخند زد و رو به من گفتی چشم غره انیآدر
 
 . برم شرکتدی بای شد خامنرمی که من دمیبر-
 

 رو به دستم داد و با فی رو بردارم که آرسام زود تر کفمی کج کردم وخواستم کگردن
 :لبخند گفت

 
 .کهی کوچیبفرما آجب-
 
 ...ممنومن-
 

 بار آخر یبرا.  بدرقه بودی و آرسام هم پشت سرمون برامیا دم در رفت تنی آدرهمراه
 ...می کرده و رفتیخداحافظ

 
 نیآدر

 
 با من ی کمیمنش.  دادمی خودشون قرار داده و به دست منشی پوشه های ها رو توپرونده

 :من آروم گفت
 
  رادمهر؟یآقا-
 

 : گفتمرمیکه سرم رو باال بگ نی اسناد بودم، بدون ای هی بقی جور که مشغول امضاهمون
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 ! شده؟یچ-
 

 : با من من گفتدوباره
 
 ! داخل؟انیدو نفر باهاتون کار دارن، بگم ب-
 
 : بار سرم رو باال گرفتم و با اخم نگاهش کردمنیا

 
 اسمشون؟-
 

 :دی دهن کشی رو توشینیی پالب
 
 . کردنی هم خودشون رو سپهرمنش معرفیکی عموتونن، اون شونیکی-
 

بالخره به . دونستمی اومده بود تهران که من منیک...  رو کم داشتمنیهم! ؟؟!!شسپهرمن
 :خودم حرکت دادم و با اخم سر تکون داده و پاسخ دادم

 
 . توانیبگو ب-
 

 : تکون دادیسر
 
 .چشم قربان-
 

 یدست هام رو تو.  رفتی پرت کردم و منشزی می حوصله به گوشه ی ها رو بپرونده
 یطول. کردمزونشی آومی صندلی مبل برداشته و رویم رو از روکت.  فرو کردمبمیج

 گفتم که دمل مرگ ی چطور مایخدا! نیاسیاول عمو و بعد .  در زده و باز شددینکش
چشم تو چشم دوتاشون ..دی کشی مری جور تدقلبم ب! ن؟یاسی دنی بعد هر بار دخواستیم
 با لبخند نیاسی...  تا لو نرم آوردمی خودم منی به روی شدم ولی شدم و بعد نابود میم

 که ازشون متنفر ی رنگی آبی خواست اون چشمایچقدر دمل م...  به سمتم اومدیپررنگ
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 یدستش رو حمکم به طرفم گرفت و من هم دستش رو!  بسته شنشهی همی برایبودم روز
 : گفتممیبا متام سع... دستم گرفتم

 
 .سالم عمو... سالم -
 

تعارف ! دیبا... دمی فهمی عمو رو با اون ها هم می هی قضدیمن با..  سالم کردنجفتشون
 تو شهی همنیع.  نشستمارنی بی چای که سه تانیکردم به نشسنت و خودم هم بعد گفنت ا

از ...  چرخوندمنیاسی صورت ینگاهم رو رو! پر خشم...  خشک و ،ی عادخ،یقالب پر 
 جلو ی روزهی فرد نیقراره هم مبونه ادمیکه ...  کردمش سرش تا خود بدنش نگاهیموها

 یِ آب،ی آبزی درشت و ریلی نه خیچشم ها...  رنگی گندمیپوست!  خودم اعدام شهیچشما
 بود و شیی تر از لب باالی گوشتشینییلب پا...  متوسطینیب... ای تر از رنگ دریآب! یآب

 بازوش  کناریبه خالکوب...  کم بودنشاشیته ر...  رنگ داشتی قهوه اشی هم ته رشهیهم
 :چشمام رو با حرص بستم و آروم گفتم... نگاه کردم

 
 ! تهران؟یای می داری؟ تو چرا به من نگفت...نی شد که اومدیخب، چ-
 

 : شدرهی بهم خی اون پا انداخت و با لبخند مضحکی پاش رو روی کمعمو
 
 .منم اومدم راجب کار باهات حرف بزمن.  کنهزتی خواست سوپرانیاسی-
 

 : داده و گفتمهی به مبل تکنهی به سدست
 
 !خب؟-
 
 : موند به من رهی راحت تر نشست و با لبخند خی هم کمنیاسی

 
 !حال حافظت چطوره؟-
 

 نوی ادیدی اصال چرا هر وقت من رو مد؟ی پرسی منویچقدر ا...  هام رو مشت کردمدست
 : و قبل از جواب دادن من عمو گفتدمی کشقی عمینفس! د؟ی پرسیم
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 التی خادی منادشی میچیخودم با دکرتش حرف زدم ه... یدی پرسنقدری اشی کشتنیاسی-

  وسط؟نی ایگی می چگهی قانع شده تو دیکامران....آسوده
 

چون گفتم که چرا ...  نزنهی من حق السکوت گرفت تا حرفی که با رشوه یدکرت! آره
 : و آروم گفتم اخم کردمیکم.  آوردمی در می بازعی ضادیاما نبا...  بفهمهی کسخوامیمن
 
  به کار و بار داره؟ی من چه دخلیمگه حافظه ! چطور؟-
 
 : مجع و جور شد و آروم گفتی کمنیاسی

 
 از ی و دپرس شیاری بادی مرگ خانوادتو دی شامیگفت. ستی نی خواستزیچ...  بابایچیه-

 !مام که حمتاج مغز متفکر تو. کار
 

 ی مقیمدام نفس عم! چرا؟! کشم؟ جفتشون رو بنجای چرا دست من نبود که همایخدا
 تا دمی کشقی عمینفس... تنم گر گرفته بود.  آروم باشمشنومی دروغا رو که منی تا ادمیکش

 فضا رو از اون سوال دیبا... آروم سر تکون دادم.  درومن خبوابهیآروم تر شدم و شعله 
 ... کردمیخطرناک دور م

 
 

 یعمو م. ر خشم دهنم هم خشک شده بود از زویحت. دمی لب هام کشی رو آروم روزبومن
 رو نیترس ا... اشونی حل کثافط کاری گفت تا از من کمک خبواد برای گفت و میگفت و م

 متام حمموله ی دونستم که من پنهونیاما من...  بار هم حمموله هاشون لو برهنیداشنت که ا
...  هم تابلو نباشمیلیخ لبم گذاشتم تا ی به زور گوشه یپوزخند!! دم ی لو مسیها رو به پل

 ی چشمری بود که زنیاسی اما متام حواسم به دادمیبه ظاهر داشتم به حرف هاش گوش م
 چند نفر رو با نی که مردن ای روزدنی رسی چقدر التماست کنم براایخدا.  کردینگاهم م

 کرده بودم که بند بند انگشت هام به مشت یدست هام رو جور! نم؟ی خودم ببیچشم ها
 ی رودمیدست کش! نای آدرری چشمام پر از تصونا،ی آدریگوشم پر از صدا.. زدی میدیسف

چشمام ...  کردم اما حاالی خوب خودم رو کنرتل منیاسی ی وقت بود جلویلیصورمت، خ
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 و آروم د گردنش رو تکون دانهی دست به سنیاسی...  کردمیرو با حرص باز و بسته م
 :گفت

 
 .ی رسیظر منخوب به ن! ن؟ی شده آدریزیچ-
 

 : تر و خشک تر رفتار کنمی عادی کردم کمیسع.  هم شدنی تر توشی هام باخم
 
 . گرمهکمیفقط . ستی نیزینه چ-
 

 گر گررفته تیو هم از عصبان... چون هم داغ بودم!  بگمتونستمی بود که می دروغتنها
 !بودم

 
*** 

 
 آرامش

 
 کرد ی درد می استخوون دستقایدق...  کرد گذاشتمی که درد می دستی ساملم رو رودست
بعد مدت ها درد به ...  هم شدیابرو هام تو...  شمال در رفته بودی تصادفم تویکه تو

 با یبانو کم.دی کشی مری کرد و تیاز سر شونه تا سر انگشت هام درد م. سراغم اومده بود
 : و آروم گفتصورتش دستش رو زد تو ینگران

 
 ! بدم؟ی چنوی خدا من جواب آدرای... ی کردی بلند منزویمکاش اون .  مادررمی من مبیاهل-
 

 رمق یبه بانو نگاه کردم و آروم و ب.  گرفتی که داشتم خندم می اوج دست دردی توداشت
 :گفتم

 
 ...شمیخوب م... خدا نکنه بانو جونه من-
 

 دستش گرفت و دستش رو به ی ختت نشست و آروم دستم رو توی درنگ کنارم روبدون
 :با ترس گفت... نهی داد تا دستم گرما ببیروش حرکت م یآروم
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 !!!کشهی هممونو منیآدر! نکنه بازم در رفته باشه آرامش؟-
 

 : زدمی غره اچشم
 
 تار مو کی که نذاره ستی جمنون نگهی بزرگش نکن بانو دیادیز! نه بابا، کشنت کجا بود؟-

 !ــدیشا اومن یول!! دی شامردمی موفتادمیحاال اگه م. ازم کم شه
 

 : زد و لب هاش رو با حرص مجع کردی چشم غره ابانو
 
 تار مو ازت کم هی که اگه نی ایعنی براش ی مهمیوقت.  حرفا رو دخرتنینگو ا!! آرامش-

 !!زنهی مشی رو هم آتیکیشه من 
 

 : جونیآروم و ب... خندم
 
 . اگه چپ نگاه کنه بهتکشمی منوی من خودم آدرهی چه حرفنیا-
 
 ...: نگران شهنی تر از اشیخنواستم ب!؟؟یبهرت نشد-
 
 !ساعت چنده؟... آره بهرتم-
 

 کنار ختت بود نگاه انداخت و زی می که رویکی گردنش رو چرخوند وبه ساعت کوچبانو
 :همون جور گفت

 
 !! خدا آرامش تورو خدا خوب شوای... ادی بنی اآلن هاست که آدرگهید.  هشتیکاینزد-
 

 :دمی بلند خندبای و تقررمیبگ خودم رو ی جلونتونستم
 
 !؟ی ترسی میاز ک! بانو-
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 : و دوباره مشغول ماساژ دادن دستم شددی آروم کشیآه
 
 .... خراب شهاشی خوشنی خواد ای که دمل مندهیواال بچم اون قدر زجر کش-
 
 !منتظر بودم که هر چه زود تر برسه خونه...  هوا دمل براش تنگ شدیب.. دمی آروم کشیآه
 
 پاش یبانو زد تو.  باشمششیکاش که زود تر برگرده خونه تا دوباره پ... دمی آروم کشیآه

 :دمی نگاهش کرده و پرسزی و تعیسر!  در آوردالیو من رو از فکر و خ
 
  شده بانو؟یچ-
 

 : به پنجره انداختنگاه
 
 !!!؟یخوب شد... اومد-
 

 :دمی خندزی و رآروم
 
 .نوی آدرنمیبذار برم بب! آره بانو-
 
به .. سر تکون داد و من همون جور که دستمو گرفته بودم از جام بلند شدمی نگرانبا

 رفت داخل ی بسته شد، ِکنیدر اتاق آدر... سمت در رفته و در رو باز کردم و خارج شدم
 نیآروم آروم خودمو به اتاق آدر.. نگران شدم!  من؟شی پومدیپس چرا ن! اتاقش؟؟

 یآروم ول.. بازم جواب نداد...  در زدمگهی بار دکیب نداد جوا... رسونده و آروم در زدم
 : گفتمیبا نگران

 
  تو؟امیب! ؟ی خوبنیآدر! ن؟یآدر-
 

 و نگاهش ستادهیصاف ا.  اجازه وارد شدمی واقعا نگران شدم و بگهی جواب نداد دبازم
 نیع.. موندمرهی خنیاز پشت با دست ساملم در اتاق و بستم همون جور هم به آدر.. کردم
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..  زدی متی و عصبانیصورتش به سرخ...  کردی میمرغ سر کنده طول و عرض اتاق و ط
 : گفتم آروم ی تر رفتم و با نگرانکینزد

 
 !؟ی آشوفته انقدریچرا ا!  شده؟ی چن؟یآدر-
 

 رو راهنشی پیدونه دونه با حرص دکمه ها...  رو باز کرده و پرت کرد رو ختتکراواتش
 :تآروم گف...  کردیباز م

 
 یآرزو! ؟ی چیعنی ی فهمی مرگ میآرزو... ستیحامل خوب ن...  آرامشستیحامل خوب ن-

 .خوامی منویفقط هم! مرگ
 

 !: تونستم آرومش کنم؟ی منیعنی...  تو قلبمزدی با تک تک حرفاش خوار مداشت
 
 ...نیبش...  آروم باشکمی-
 

 گرفتم تا نییسرمو پا...  دستش گرفت و منم هم کنارش نشستمیسرشو تو. نشست
 اشک ها رو نی ای خواست باعث و بانیدمل م!  چشم هاش مجع شده بودیاشک تو... نمشیبب

 : و آروم گفتمدیچومن لرز.  چشم هاش بودی مغرورم اشک تونیآدر...  دار بربمیبه چوبه 
 
 ؟ی کنینگام من! ن؟یآدر-
 

 سرش هیتر از دو ثان شی بایچشم هاش رو بست و بعد از دو ...  مغموم و گرفته بودصدام
با بغض و ...  بودشهیصورتش گرفته و غمناک تر از هم...  موند بهمرهیرو بلند کرد و خ

 :دمی پرسینگران
 
  شده آخه؟ هوم؟یچ-
 

 : لب باز کردیآروم لب از رو..  گذاشتشیشونی پی رو رودستش
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 تومنیمن... امشآر...  اعصامب داغون شددمشید...با عموم اومد شرکت...  اومده بودنیاسی-
 !شمیدارم خفه م.. تومنی منگهید
 

 : انداختم و آروم زمزمه کردمری رو زسرم
 
 ...رمی مبیاهل-
 

 : هم آروم تر از من گفتاون
 
 ...خدا نکنه-
 

 که آروم شه نی ایبرا..  باهاش نداشتمی رو مرتب کردم اما متاسقشی با دست ساملم آروم
 :گفتم

 
... برو. ی آروم شکمی ارمی جا غذا منیمنم برات هم... ری دوش بگهیپاشو برو .. نیآدر-

 ...برو
 

 : تکون دادی منفی به نشونه یسر
 
 ...ستیحامل خوب ن... حوصله ندارم آرامش-
 

 تند و داغش یسرش رو چرخوند سمت من، صورت به صورت، نفس ها.  جلو تر رفتمیکم
 :آروم گفتم...  من همی خورد به صورمت و نفس هایم
 
 ! آرامشت نبودم؟ی هی من مامگه-
 

 :سر تکون داد...  چشم هام نگاه کردی مکث و تویکم
 
 ...یمونی هم مشهیهم... یهنوزم هست-
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 : هم گذاشتم و باز کردمی پلک هام رو رویبه نرم...  کنج لبم نشستلبخند
 
 ...ادی حالت جا بریپس برو دوشش بگ-
 

 موندم و فوتشون کردم و آروم رهیخ ولو شده بود شیشونی پی کوتاهش که روی موهابه
 :گفتم

 
 ...انی خوب هم میروزها-
 

 : زد و آروم گفتیپوزخند
 
 ...نمیبی خواب میمن اون روزا رو فقط تو! خوب؟یروزها-
 

 : زدم و گفتمی غره اچشم
 
 تو ویمنو بگو که ک! شیا... ممنومن واقعا! ست؟ی بودن با من واست خوشحال کننده نیعنی-

 !دمل جا دادم
 

 نیی سرم رو پادمویبعد گفتنش لبم رو گز.  گفتمی مدی رو زدم که نبای حرفدهینفهم
 :انداختم و آروم گفت

 
 ... نبودنیمنظورم ا-
 
 :آروم گفتم.. اوردی خوب بود که به روم نیلیخ
 
... بچه داشت...  داشتی خونه و زندگوبیحضرت ا! ؟یدونی موبوی صرب ایقصه -
 باعث شد نیا...  نکردی وقت ناشکرچیه...  رفنتیسر سفرش م هم مایتی...  داشتییبایز

 نداشته یچی هوبی حضرت ای که وقتکنهیگله م..  خداشی شه بره پی عصبطانیکه ش
 در هر وبی که ثابت کنه حضرت انی ای براهم و خداوند کنهی منی شکر گذارنقدریباشه ا

 ی مال اموال و زندگی گفت برو هر چکنه،ی مشی سخت اون رو ستاطی شرای حتیطیشرا
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... ربهی منی از بوبوی حضرت اهی و فرزند و خونه و زندگرهی مطانیش... ریداره ازش بگ
 بار نی و اشهیم ی عصبطانیش... شهی هاش کم منی هم از شکر گذاری ذره اوبیاما حضرت ا

 یی هفت قسمت بدنش کرم های توکنهی میکار... وبی حضرت اهی به جون سالمتوفتهیم
 از اون شهر بره دی باوبی گن که حضرت ای شهر می که متام مردم هایطور... ته افیم
 ی تورنی با زنش موبیحضرت ا...  کنهتی به بچه هاشومن سرایماری که اون بدنیرتسیم
 ی و زندگیی که چرا اون همه داراپرسهی میلیزنش خ... کننی می بر هوت زندگابونی بهی

 وبیباز هم حضرت ا...  کنهی حتمل موبیضرت ا آسون رفت و باز هم حنقدریراحت ا
 یول... شهی کاسته منشی از شکرگذاری گذره و ذره ایهفت سال م... شکر گذار خدا بود

...  نهوبی خوره اما حضرت ای مطانوی گول شیلیزنش خ.  زنش به ستوه اومده بودگهید
 به روش باز  از رمحتشوی که خدا درکنهی دعا موبیبالخره حضرت ا... بعد هفت سال

 ی هم دوباره اون روز هاشهی و هم حالش خوب مکنهیخدا هم دعاش رو مستجاب م... کنه
 وبی حضرت ای زندگنی کل ادیشا. شهی مشهور موبیو به صرب ا...  گردنیخوب بر م

 دردا ی همه ی اوقات دوای که بعضنهی اصل موضوع انیاما آدر..  نباشهتی به زندگوطمرب
 صربا خوب نی اانی که پانهیا...  سال طول بکشه و بعد از اونانیال اگه سیحت... صربه
 ! وقتچیه...  ذارمیمنم تا آخرش باهامت و تنهات من... صرب کن... شهیمتوم م

 
 : و آروم چشم هام رو باز و بسته کردمدمیلبخندم رو به روش پاش...  نگاهم کردفقط

 
 ...ارمیحاال هم برو محوم تا غذاتو برات ب-
 

 :دمیبلند شدم که برم براش لباس بذارم از پشت شن... تکون داد سر
 
  شده آرامش؟یدستت چ-
 

... اخم کرده بود. سرم رو باال گرفتم... دمشی و پشت سر خودم ددمی پا چرخی پاشنه یرو
 :آروم لبخند زدم

 
 ...قبال در رفته بود امروز درد اومد.. ستی نیزیچ-
 

 : تر شدقی عمامخاش
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 کار ی چنمیبگو بب. ی که استخوون درد گرفتی کردی کارهیحتما . ادید من که دریالک-

 !؟یکرد
 

 ...: دروغ بگمتونستمی که مننیبه آدر..  انداختمری زی رو کمسرم
 
 ...می بلند کنزویبه بانو کمک کردم م-
 
 هی منیچشم هام هم تا حد آخر گشاد شده و با دهن! دی رقصی دور بندرکی صداش گوشم با

 :اهش کردمباز نگ
 
 !!ی کردجای بیلیتو خ-
 

 : کج کردمگردن
 
 .ادی زستیمهمم ن. خومب باور کن... آروم باش-
 

 : با خشونت و حرص گفتی لباس دستم رو گرفت و آروم ولی رواز
 
 ..!دستت ورم کرده دخرت! ستی نیزیکه چ-
 
 .شهیخوب م-
 
 . دکرتمی برو لباس بپوش برشه؟ی رو خوب می چیچ-
 
 ...ـیمن-
 
آب دهنم رو قورت داده و سر تکون !  نگاهم کرد که اسمم رو هم فراموش کردمی چپنانچ

 !: رو آوردمی اصفهانی چرا به هلجه دومنی منی مسخره بازیدادم و برا
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 !یگی شوما بیهر چ-
 

چقدر هم ذوق کرده بودم ...  رسونده و رفتم که لباس عوض کنمرونی خودم رو به بعیسر
 ...!شیاز نگران

 
 مطب به ی ورودیاز تو...  بودمنی اومدم همون جور منتظر آدررونیدر مطب که ب از

.  هم اومدنی و آدردمی آروم کشیآه...  به ساعت نه بودکینزد.  نگاه کردمیواریساعت د
دکرت گفت که با ...  کرد امایهنوز دستم درد م. می هم از مطب خارج شدیهمشونه 

لبخند ... ستی نمی درد حالی ذره انیمن کنار آدر دونستیاما من... شهیاسرتاحت خوب م
 هم تو یاز غم اون چه غم... دی رسی خوب به نظر مننیهنوز هم حال آدر..  زدمیکمرنگ

 : رفتم آروم گفتمی منییاز پله ها که پا! شدیدل من برپا م
 
 ن؟یآدر-
 

 : توقف آروم گفتبدون
 
 !جامن؟-
 

...  شدی جورکیته دمل .  بردیبه کار م» منجا« بار اول بود که در جواب سواالمت یبرا
 :لبخند زدم و آروم گفتم

 
 !؟یبهرت-
 

 : کرد و آروم گفتستی امیدی که رسنی کنار ماشبه
 
 .. بهرتمیتو باش... بهرتم... آره-
 

 :آروم گفتم...  رنگ گرفنتی پررنگ تر زد و لب هام کملبخندم
 
 !؟یخوریغذا م رونی نه بای... یخوری خونه دستپخت منو ممیریم-
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 : زد و آروم گفتی خسته البخند

 
 ..دستپخت تورو-
 

 : اشاره کردمنی ماشبه
 
حاال . ی تو خبوابذارمی نه مخوامبی تا امشب تورو به خنده نندازم نه خودم ممیپس بزن بر-
 . گفتمی کنیبب
 

مطمئن بودم که .  رو دو زدم و خودم نشستم اون هم نشستنیمن ماش...  نزدیحرف
 . مبونهی اون افسردگی تورمذایمن
 

 دهیهمه خواب...  کردمی شکمم قرار داده بودم و فقط با دست ساملم کار می رو رودستم
 رو به زور به محوم فرستاده و خودم هم مشغول بردن نیآدر... نیجز من و آدر... بودن

قدر ما چ!!  دستکی اون هم با وفتهی گرفته بودم که نی رو طورینیس. غذا به اتاقش بودم
 در اتاقش رو باز گذاشته دم،ی کشقی عمینفس... میمون رو بدونی قدر نعمت سالمتدیبا

 شامل برجن و ینیس...  ختتش گذاشتمی رو روینیس. وارد شدم و با پا در رو بستم. بودم
 ختت یرو...  بره خبوابهی واقعی امشب با لبخندخواستیدمل م.  بودی چاشنیخورشت و کل

... لبخند سراسر قلب و لبمو پر کرد...  موندمرهی که کنار ختت بود خنشستم و به عکسش
 موندم رهیعطر شامپو همه جا پخش شدو چشم هام رو چرخوندم و خ.. در محوم باز شد

 سی خی شده و موهازونی از پشت گردنش آودشی سفی حوله شیشگیطبق عادت هم... بهش
 رنگ و شلوارش ی شرت مشکیت...  کرد رو خشک کردی رو که آب ازش چکه مشیمشک

 : من با اخم گفتدنیبا د... یمشکهم 
 
  مگه نگفتم برو خبواب؟؟یتو کار کرد-
 

 : گرفتمی جوره نگاهمو از صورتش منچیه...  زدملبخند
 
 ...اول شامتو خبور بعد-
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 ! دستت اسرتاحت کنه؟دی دکرت گفت بایدینشن-
 

 :گفتم...  موندرهیخ ختت کنارمو به دستم ینشست رو. دمی کشقی عمینفس
 
 خودم یخواینکنه م. نمی غذاتو خبور تا خودم ببایحاال هم ب... ازش کار نگرفتم به خدا-

 !!غذا بذارم دهنت؟ خجالت نکشا
 

 ... : دل خودم بودهی خوشیبرا..  بودیاما مصنوع...  زدی کمرنگلبخند
 
 ...کنمی ولت منی خنندیتا واقع-
 

 ...: کردیبا غذاش باز دستش گرفت و آروم ی رو توقاشق
 
  خبندم آخه کوچولو؟ی چه جورستی حامل خوب نیوقت-
 

 :آروم گفتم...  لب هاشکی رو از دستش گرفتم و پر از برجن کردم و بردم نزدقاشق
 
 !! خودم بهت غذا بدمخوامیاصال م-
 

 : راستش رو باال دادیابرو
 

 ..من االن بزرگ شدما... آرامش
 

 : زدملبخند
 
 دل ندارن؟مگه بزرگا -
 

بالخره قبول کرد و با خنده بهش قاشق ...  نگاهش کردم و اون هم فقط نگاهم کردمنتظر
 :آروم گفت... دادمیقاشق غذا م
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 ؟یخودت شام خورد-
 

 : تکون دادمی منفی به نشونه یسر
 
 .گرسنم نبود-
 

 ... : و بلند شددی کرد و قاشق رو از دستم کشاخم
 
 .ارمی بگهی قاشق دهیرم  بستایوا. ی خبوردیتوام با-
 

 : بلند شدم و گفتمخودم
 
 .رمینه خودم م-
 

 : رفت سمت دری زد و بدون حرفی غره اچشم
 
 . حرفم نزننی بشریبگ-
 

 ... و دوباره نشستمدمی خندزی رزیر!!! ایخدا...  موندمرهی جور بهش خهمون
 

سر .  در باز شدهقیبعد پنج دق. ادی زانو هام گذاشتم و منتظر بودم که بی رو رودستم
 یبا چشم ها.  وارد شدگهی و قاشق چنگال دگهی بشقاب پر برجن دکی با نیچرخوندم که آدر
 کی برجن رو پر خورشت کرد و بعد هم یدوباره نشست کنارم و رو... گرد نگاهش کردم

 : آورد و گفتهنمقاشق پر از غذا به سمت د
 
 !دیبا... ی خبوردیهمش رو با-
 

 قاشق رو ی توی متام غذای حرفچیاز شدت تعجبم کم شد و بدون ه. ست کنج لبم نشلبخند
 :لبخند کنج لبم نشست و آروم گفتم!  اون به مندادمیمن به اون غذا م... دمیبلع
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 ن؟یآدر-
 

 : جور که مشغول برداشنت غذا تو قاشق بود آروم گفتهمون
 
 جامن؟-
 

 انداخته و آروم نیی آروم سر پا! رفتادمی که خواستم بزمن از یحرف..  لرز برداشتقلبم
 :گفتم

 
 ...یچیه-
 

 : و آروم گفتدی شامل رو کشی گوشه
 
 ! شده؟یزیچ-
 

 ...: تکون دادمنی رو به طرفسرم
 
 .ستی نیزیچ... نه-
 

 : هم گفتی توی با ابروهانی خودم رو مجع جور کردم و آدرعیسر...  اتاق زده شددر
 
 بله؟-
 

 دمی ها شاملو کشوونهی دنیچشم هام گرد شدن و ع... ل اتاق باز شد و بانو اومد داخدر
 : گرد گفتی هل شد و با چشم هادیبانو که من رو د. جلو

 
 .من برم مزاحم نباشم... نجاستی آرامش ادونستمی مندیببخش!  خاک به سرمی وایا-
 

 : بلند شدم و با من من گفتمعی سرمن
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 !من برم خبوامب! زهیچ... نه نه-
 

 :د کری امخنیآدر
 
 . بعدیخوریغذاتو کامل م. رمینه خ-
 

 : انداختم و ادامه دادری زسر
 
 !؟ی دارکارمیبله بانو چ-
 

 : دست اون دست کردنی ای کمبانو
 
اومده بودم بگم که دستش ...  نزدهی و به توام حرفدهی کردم آرامش خوابیراستش فکر م-

 .کنهیدرد م
 

 : زد وآروم گفتی لبخند کمرنگنیآدر
 
 . خبوابریبرو راحت بگ. نگران نباش بانو...  بردمش دکرتنیب بودشما خوا-
 

 گفنت ریبا شب به خ...  آسوده شده بودالشی لب هاش نقش بست انگار خی لبخند روبانو
 ... من هم دوباره نشستم و مشغول غذا خوردن شدم!  رفتعیسر

 
.  زده بودرونیندم ب دوتا تار موم از هدبای یکی فقط دیشا... دمی به سر رو روم کشیدست

 که زنگ در رو فشار نی قبل از انیآدر.  شدی منمی حالیچی هم خواب آلود بودم که هنقدریا
 : اومدم اشاره کردرونی بیبده با انگشت اشاره به موها

 
 .موهات در اومده-
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 بودم و فقط دهی خوابری دیلی خشبید.  هم نداشتمی جنگ و دعوا و جل و جلبازی حوصله
 هدبندم و اون رو جلو ریدست بردم به ز.  کردمی که خبندومنش تالش منی ایاداشتم بر

 دستش رو به سمت نی که درستشون کردم آدرنیبعد ا. و موهام رو درست کردمدمیکش
 از نیرامت.  در باز شدقهی دقکی داد بعد کمرت از ار بار زنگ رو فشکیزنگ برد و فقط 

 می کردکی که هممون سالم علنیبعد ا. گاه کرد و با لبخند به جفتمون نستادیپشت در ا
 :کنار رفت و آروم گفت

 
 ... تودییبفرما-
 

 تعلل وارد شدم و چون متام ی تا اول من برم من هم که خسته و خواب آلود بستادی وانیآدر
 هم پشت سر من و نیآدر.  آپارمتان رو بلد بودم خودم رو به هال رسوندمنی ایراه ها

 : به مبل کرد و آروم گفتی با دست اشاره انیرامت.نی آدر هم پشت سرنیرامت
 
 .ارمی تا من برم براتون قهوه بنینی بشنییبفرما-
 

 : گفتنی و آدرمی و خودم نشستنیآدر.ازداشتمی هم به قهوه نواقعا
 
 .من تازه قهوه خوردم ممنون-
 

 یآلود و با لپ ها خواب مردمیداشتم از خواب م!!  نداشتمی رو درباستنی من که با رامتاما
 :پوف کرده گفتم

 
 . از خوابرمیمی دارم مخوامی من قهوه میقربون دستت ول-
 

 اومد یخوامب م.  تالش نکردم که بفهممادمی و زدمی نفهملشمیدل.  اخم کردی کمنیآدر
 لب رو ری آروم زنیآدر.  با لبخند سر تکون داد و به سمت آشپزخونه رفتنیرامت!خب

 :به من گفت
 
 ! بهت دست داد؟نی با رامتی حس راحتنقدریچرا ا-
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 رون پام قرار دادم و چشمام باز و بسته ی دستم و آرجنم رو هم روی رو روسرم
 ...:شدنیم
 
 .هیخب بچه خوب-
 

 : تر شدشی بامخاش
 
 !؟ی باهاش حرف بزنیتونی می خوب بود تو هر جور خواستی هر کیعنی-
 

 : دادمهی به مبل تکسرمو
 
 . خواد سرم داد بزنی خونه تا دلت ممی برادی خوامب مالی خیمش ب مرگ آرانیآدر-
 

 که هم رو نی ای اون نقشه هاتومن که برایآخه من کشته مرده .  بودمیداری خواب و بتو
 باز مونده مهیچشم هام ن!  هم شک نکنهی کسذارنی ساعت چهار صبح با هم قرار مننیبب

 : گفت اومد و آروم در گوشمکی سرش نزدیکم. بودن
 
 ... خبوابای کوچولو؟ من که گفتم نادیخوابت م-
 
 : رو خاروندم و آروم تر گفتممیشونی دست راستم پی ناخن هابا
 
 نیموندم تو کف ا... بعدش.  پسرهنی من آورده اقی سر رفیی چه بالنمیبب... ومدمی مدیبا-

 !آخه یداری راحت بنقدریچطور ا... ی بودداری بکیکه توام مثل من تا ساعت 
 

 نفس هاش رو از پشت هی داغی شده بود که حتکی آروم زد و اونقدر به گوشم نزدیلبخند
 : کردمیشامل هم حس م

 
 . خونه خبوابمیدیرس. فعال خودت رو مجع و جور کن-
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 و نی پشتم حرف مونده که بی کافی به اندازه نجای کنن بهم تا ایشک م... نی نه آدریوا-
 . هستیمن و تو سر و سر

 
 .:زدیقلبم داشت تاالب تولوب م!  برم عقب ترکمی گفت یمن
 
 !ست؟یمگه ن-
 

 : کرد و آروم تر گفتدای خنده به لب هام راه پبالخره
 
 !باشه؟...  خبوابنی تو ماشمیریبعد م-
 
 هم بالخره دل کند و خودش رو نیآدر.  خودم رو مجع و جور کردم و خوب تر نشستمکمی

 .دیعقب کش
 

 اون بود ی توی رنگدی که فنجون سفیینی سیی مبل رو به رویشست رو اومد، ننیرامت
 : قرار داد و آروم گفتزی میرو رو

 
 ...بفرما آرامش خامن-
 
 دست ی کنار خودش رو توی پوشه نیآدر.  لب تشکر کردم و منتظر سرد شدنش شدمریز

 : داده و گفتهی قرار داد، بعد اون دوباره به مبل تکزی میگرفت و رو
 
 چند نیزمحات متام ا.  و سپهرمنش و عمومی کامرانهی متام اسناد و مدارک بر علنمیا-

 . که به باد نرهدوارمیام... ساله
 

 : تکون دادنی پوشه رو برداشت و سرش رو به طرفنیرامت
 
 .دمیقول م... کنمیجربان م.  به باد برهذارمیمن من.. نه-
 

 : سر تکون داد و آروم گفتنیآدر
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 .نی کنرشونی دم در خونشون دستگنی برنی تونیمن راحت یلیخ-
 

قهوم رو برداشتم ... من هم که فعال فقط گوش شنوا بودم.  ابروش رو باال دادی تاکی نیرامت
 : ادامه دادنیآدر...  رو حتمل کردمشی فوت کردن و ذره ذره خوردن، داغیو با کل

 
...  ارتکاب جرمنیر عد! نی کنرشونی از حمموله هاشون دستگیکی موقع محل دیبا-

من هم نقشه . انی به مبازه بتوننی مجع کنن نه ماشونوی گندکارتوننینه م! ندارنیراه
 . که به بن بست خبورندمی عبور میهاشون رو جور

 
 : سر تکون داد و آروم گفتنیرامت

 
پس هر وقت قرار محل حمموله گذاشنت اطالع بده و خودت ... اتیممنون بابت متام همکار-

 .سی پلی اداره ای بهم
 

 : قهوم رو متوم کردم و آروم گفتمنصف
 
  اومده؟ی چانای بده سر مارحیتوض... نیخب آقا رامت-
 
 : چرا اما آروم گفتدمینفهم...  آروم بلند شدنیآدر. انداختنیی و سر پادی آروم کشیآه
 
 !روشا کجاست؟-
 

 : رنگ اشاره کردی با انگشت اشاره به در قهوه انیرامت
 
 ...و اون اتاقت-
 

 : انداختنی به من و رامتی سر تکون داد و نگاهنیآدر
 
 ... روشاشی پرمیمن م-
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 با نیرامت...  و رفتدمی نگاهشو فهمیمعن... سر تکون دادم...  با اخم نگاهم کردقی عمیکم

 :لبخند به رفتنش نگاه کرد و سرش به سمتم برگشت
 
 یول...  بگمانای راجب مارستمیحت ن جلوش رادیخوب فهم!  عاشق حرکتش شدمایعنی-

  غضب نگاهت کرد؟ری منیچرا ع
 

 : فکر کنم و خودم رو کنرتل کنمنی کردم به نگاه آدریسع
 
 !میی جفتمون رو هوامی تو دست از پا خطا کنای من ای یعنینگاهش ... یچیه-
 

 :دی آروم خندنیرامت
 
 !رتیجومن غ-
 

 : رو مجع و جور کردم و آروم گفتمخودم
 
 . کنفیتعر.. بخ-
 

 : انداختنیی داد و سر پاهیتک...  حمو شدلبخندش
 
 یوقت... اون روزم گفتم..  اتفاقا افتادیلی نشد خداتی پگهی و دی تو رفتیوقت...  بگمیچ-
 ی نتونگهی ددی شای گفته بودی که به مارنی با ایچی نه همی کرددای پی نه ازت متاسگهید

تو ... یول.ی مامورامون دچار شدی هی سرنوشت بق بهمی کردی هممون فکر می بزنیحرف
 با دیوح!  شدینقشم جد...  کردمی رو بازی تو نقش عاشق ماراست که به خویاون مدت

تنها شانس بااون بودمن ..  شدمرشیمن بدجور درگ.. اما قبل اون.. ازدواج کردگهی دیکی
د ازدواجش ازم تشکر کرد اما بع..  ازدواج نکنه تا من به نقشم عمل کنمدی بود که وحنیا

 اون مدت من واقعا ی تودونستیاما من! و... و ...  که داده و ویی زمحتانیبابت متام ا
 بهش حس پدرانه دومنیمن! موندی پسر خودم منی عدینو.. خودش و پسرشو دوست داشتم

قعا وا... خوامشیبهش گفتم که واقعا م... کردنی که اون قرارداد نقش بازنیبعد ا... داشتم
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.  حس کوچولو بهم دارههی که اومن حداقل کردمیمن فکر م.. اما قبول نکرد.دوستش دارم
...  رفتم دم خونشگهیچند بار د...  شدممونیاز کارم پش...  شد کهی چنان عصبیول

 ... گفتم گفتم گفتم تا قبول کرد باهام حرف بزنهنقدریا
 
 : و ادامه داددی کشیآه
 
 شهیواسه هم... رفت...  اون قصد رفنت داشتی انگاریم ول کشیبهش گفتم ازش دست من-

 ..دمی رسرید... رفت اصفهان
 

 چشم هام مملو از دمی آروم کشیآه!  من؟هی مدت به مارنی گذشت تو ایچ... دمی رو گزلبم
 ...  کردی مری خودش سی هاای روی هم تونیاشک بود و رامت

 
...  دادمی لباس هاش قرار می کشویم تو شرت ها رو تا کرده و همه رو تک تک و با نظیت

به ...  موندمرهیسرم رو چرخونده و با باال خ..  قد بلندش به روم افتادی هیآروم سا
کنارم چهار ! لبخند کمرنگش.... ابروهاش... لب هاش... کم کم فقط چشم هاش... صورتش

آروم،نرم،با .. م ازش گرفته و دوباره مشغول به کار هام شدآرومنگاهم رو ... زانو نشست
 : گفتمیلطافت و همراه با مهربون

 
 ! شده مردِ خسته؟یچ-
 

 :آروم گفت...  هم حس کردمدهی پررنگ تر شدن اون لبخند رو ندیحت
 
 ؟...ی کار کنستی نازیچقدر بگم ن-
 

 ...:اما از لبخندم کاسته نشد...  هم بردمی ابروهام رو تویکم
 
 .دمیکارام رو اجنام م...  که هستممینی هم هم بعد ازدواجیمن حت! قا؟ی دقی چیبرا-
 

 نکنه دای بود که باهام متاس پنی ای اندک که فقط برای تر اومد و سرش با فاصله اکینزد
 : داغش من رو از اون حال و هوا خارج کردیکنار گوشم قرار گرفت و جنوا کنان با نفس ها
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 ...ینی که متفاوت ترنی همیواسه -
 

 بعد جنوا ارمی کردم که نفهمومن چقدر ضعف میسع... ارمی در نی بازعی کردم که ضایسع
 شرت ها رو تا ی که تنی ای و نایی دست هام هم توانای حتگهید...  کنار گوشمیکردن ها

...  که کنار گوشم بود گوش بدمیی نفس های به ملودخواستمی رمق فقط میب... کنن نداشنت
 :آروم تر گفت... دمی کشقی عمینفس... دیوب کی وار موونهی که دیی قلب هاتمیبه ر

 
 ی زبوننیبه خاطر هم... ستی نیزبون.. ستی نیعشق گفتن...  آرامشهی چیدونیم-

...  اثبات بشهدیبا.. هیعشق اثبات شدن... چهی روز ها عشق شده بازنی عشقه که ایگفتنا
 ...ادیهر وقت اثبات شد، اون موقع به زبون م! دیبا
 

انگار ! ارم؟ی دووم بتومنی فهموندم که منی و بهش مزدمی پسش مدیچطور با.. دمی رو گزلبم
. دی خودش رو به عقب کشعی سرنی هوا باز شد و آدریدر اتاق ب... دل خدا به حامل سوخت

لبم رو از خجالت !  که سر جاش خشک شده بود رفتیینگاه جفتمون به سمت در و بانو
 : نگاه کرد و آروم گفتنیبانو به آدر... م انداختری رو زم تر گاز گرفتم و سرشیب

 
 ...دونستمی من من؟ی اومدیپسرم تو ک...  خداای-
 

 : تکون داد و آروم گفتنی سرش رو به طرفنیآدر
 
 !؟ی داریبا آرامش کار...  بانوستیمهم ن-
 

 : و بشنومنمی رو باال گرفتم تا جواب بانو رو ببسرم
 
 . رو هم بسپار به من مادرنایا. کردم برو حاضرش ایآره مادر، آرامش جان ب-
 

 چشم دوختم و در نی به آدردمی بلند شدم و به سمت در رفتم، به کنار در که رسعیسر
 دادم، پلک هام رو هم براش باز و بسته لشی حتوی که زد لبخند پررنگییجواب متام حرف ها
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 تا دمی کشی مقی عمیانفس ه.. زدی وقفه میضربان قلبم هنوز هم ب... کردم و از اوجنا رفتم
 ! منبع آرامشنی دارم من از ایچه آرامش.. از شدتش کم بشه

 
 نیآدر

 
چه خوب بود که بانو زود تر ...  هم قرار دادمی دادم و پلک هام رو هم روهی تکواری دبه

 کف دم،ی به صورمت کشیدست...  نهای و گرنه معلوم نبود که دست از پا خطا کنم دیرس
 بانو ی شدم که بلند شم صدازی خمیاما تا ن.  قرار دادم تا بلند شمنیزم ی رو روگمیدست د

 ...: وادار کرددوبارهمن رو به نشسنت 
 
 ن؟یآدر-
 

 :دمی پرسی پرسشی و با حالتواری دادم به دهی تکدوباره
 
 !بله بانو؟-
 

چهار زانو نشست و دست ..  کشو قرار داد و در کشو رو بستی لباس رو تونی آخربانو
 : چشم هام نگاه کردیتو... پاهاش قرار دادی رو هم روهاش

 
 !؟ی با آرامش ازدواج کنیخوای که میمطمئن-
 

  :د؟ی پرسی بود که از من می چه سوالنیا.  گرد شدی هام تا حدودچشم
 
 شده؟ یزی ندارم پا بذارم؟ چنانی که توش اطمی کاری من تویدیالبته که مطمئنم، شما د-

  هست؟یمانع
 

 : چشم هاش رو بستی حلظه ای تکون داد و برانیسرش رو به طرف...  زدلبخند
 
 فرق هی آرامش با بقی قبول داریول.  شده و نه قراره بشهیزینه چ...  هستینه، نه مانع-

 داره؟



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٩٣٣

 
 : مجع و جور تر شده و آروم گفتمیکم.  آوردمی کنندش در منجی گی از حرف هاسر

 
 ! بانو؟هیمنظورت چ-
 

 :آرامش فقط سرش رو داخل انداخت و آروم گفت... باز شد اتاق زده و در
 
 اجازه هست رُئَسا؟-
 

 : مثبت تکون دادمیسرم رو به نشونه ...  کنج لب هام نشستی کمرنگلبخند
 
 ... توایآره ب-
 

 : هم گفتبانو
 
 . مادر، با جفتتون کار داشتمیخوب موقع اومد-
 

 موندم و بانو بعد رهیو بانو، به بانو خ بعد نشسنت آرامش کنار خودم دم،ی کشقی عمینفس
 :دی که به جفتمون انداخت آروم پرسینگاه

 
 !ن؟یکنیچرا شما دوتا ازدواج من-
 

 انداخت و ریسرش رو ز..  سکوتش گونه هاش رنگ گرفنتنیآرامش در ع.  مکث کردمیکم
 :اما من سکوت رو شکستم.  کردی شالش بازیبا گوشه 

 
 سکی رتومنی متوم نشه من منای قضانی که ایتا زمان... گفتم بانومن که قبالً هم به آرامش -

 به هم زیاگه بفهمه همه چ!  کار کنم؟یصدف رو چ.  تو شناسناممارمیکنم و اسمشو ب
پس !  که کنم ازدواج باشهی کارنی اولزیمن قول دادم بعد متوم شدن همه چ. زهیریم

 !هست؟.. ستی نیمشکل
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 :م گفت زد و آروی لبخند کمرنگبانو
 
 !ن؟یخوای رو مگهی هم دنیشما دوتا مطمئن-
 

 : اخم کردمیکم
 
 ! بانو؟هیمشکل چ.. خب معلومه-
 

 : آروم تر گفتبانو
 
 که فهممی آرامش هم می افهی از قیمن که حت... گمی منوی جفتتون اهیمن به خاطر راحت-

م از دست  بودم بچدهی من نرسشی پی قهی چند دقنیمثل هم..  اوقاتی گاهشهیمعذب م
 ... فهمهی منیزی چی کسینجوری ان؟یکنیچرا حداقل موقت عقد من! رفته بود

 
 :بانو ادامه داد! ازدواج موقت؟... آرامش بد تر از من!  شدمخشک

 
 ادی می ازش به عنوان نامزدشهیم.  با همنی مدت هم کامال راحتنیا... نیفکر بد هم نکن-

 !کرد
 

 : لبش رو گاز گرفتآرامش
 
 ...گهی دشهی زود درست مزیهمه چ... یزنی مهی حرفا چنیا... ونه بان-
 

 : باال انداخت و آروم گفتی شونه ابانو
 
مطمئن ... نیبهش فکر کن...  کنمحتتونی دونستم که نصفهی بزرگ تر وظهیمن به عنوان -

 .خوامی که صالحتونو منیهم باش
 

 آرامش
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٩٣�

 ی نزد اما من خجالتیحرف خاص... مدی خجالت کشیلیخ...  بانوی بودم تو حرف هامونده
 یعنی...  ختتم جا به جا شدمی و رودمی آروم کشیآه!  شدمی هم خجالتیلیشده بودم، خ

 تا دمی کشقی عمینفس... شامل رو مرتب کردم! به درومن برد؟ی که پافمی بود قعی ضانقدریا
ن کج کردم و  گردیکم... در اتاق زده شد.  کاسته بشهجامنی هو از اون حس خجالت یکم

 :دمیآروم پرس
 
 ه؟یک-
 

 : که از پشت در خفه بود به گوشم خوردی مردونه و دو رگه ایصدا
 
 ...منم آرامش-
 

 : بلند شدم و آروم گفتمعیسر
 
 . توایب-
 

 وارد نی در تکون خورده و آدری رهی تا دستگدمی هم تند تند به سر و روم دست کشیکم
آروم به ختت اشاره کرد و . اش نقش بسته بود لب هی رویلبخند کمرنگ و حمو... شد

 :گفت
 
 .کارت دارم.. نیبش-
 

 رهیرو به من خ...  و نشست روشدی رو عقب کشزی کنار میخودش هم صندل... نشستم
 :به من آروم گفت

 
 .یدی بانو خجالت کشی از حرفادومنیم... آرامش-
 

 : زدملبخند
 
 !شمیخوب م. ستیمهم ن-
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  :... پررنگ تر شدلبخندش

 
 تو ی به تو و خواسته زی همه چیول. زنهی هم حرف منراهی بیلی خکنمیاما من که فکر م-

 که ی اما اگه نه دوست نداشته باشکنمی من هم قبول م،یاگه قبول کن...  دارهیبستگ
 میاتفاق...  جفتمون خوبهی راحتی واقعا برایول.  ندارمیمنم مشکل... می ازدواج کنیموقت

 !!هوفتی بستیقرار ن
 
 

 : هام پررنگ تر شد و آروم گفتمگونه
 
 که بهش اعتماد کردم ی هستمی مردنیاول. من بهت اعتماد دارم...  ندارهی فرقچیمن برام ه-

 ... هم اعتماد خواهم داشتشهیو هم
 

 : و نرم چشم هاش رو باز و بسته کردآروم
 
من به .  طول بکشهیتا ک اتفاق ها نی استیمعلوم ن... بعدا جوامب رو بده... خوب فکر کن-

 .گمی خودت مهیخاطر راحت
 

 : و ادامه داددی کشقی عمینفس
 
 ؟ی فرقچی من هیبرا!  شد؟یپس چ-
 

 : پررنگ تر شدلبخندم
 
 .کنهیمن-
 

 : تکون دادسر
 
 .جوامبو بده... خوب فکر کن. نیآفر-
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 :نصف راه رو رفت که آروم صداش کردم...  شد که برهبلند

 
 ...نیآدر-
 
 :عقب گرد کرد... ستادیا

 
 جامن؟-
 
 ! رفت؟ادتی...  دکرت هامیقرار بر-
 

 : کنج لبش جا خوش کردلبخند
 
 ..رهی سر و سامون بگی همه چکمیبذار . میریدکرت هم م... باشه-
 

من هم از جام .. آروم چشم هاش رو باز و بسته کرد و از در خارج شد...  تکون دادمسر
 پشت سرم دامن ی هاعهیدوست نداشتم به شا... ر برم کایبلند شدم تا به آشپزخونه برا

 !بزمن
 

 از ی خواستم ذره ای داشت اما منی گوش خراشیصدا... رو به کنا قابلمه کوبوندمقاشق
از بانو ... وفتهی فقط مونده بود تا جا بگهید.  بود هدر برهی که مال قورمه سبزییاون سبز

 که جفتمونو تو اون نیمد تو اتاق آدر آن اوکی رو سرخ کنه و یخواسته بودم که سبز
متام ذهنم رو !  کردم؟ی بود اگه قبول میکار درست...  بودرشی درگمهنوزم ذهن! دیحالت د

 نیپس ا.  جواب دادن هم زود بود و وقت فکر کردن داشتمیاما هنوز برا..  کرده بودریدرگ
 قدم ستادم،ی انهیس رو به ته مغزم برده و دست به دیچرخی سرم مهی که همش حوالیفکر

مشغول پاک کردن برجن ...  بود رفتم و نشستمو بانی که کنار صندلییزنان به سمت صندل
 که هنوز ییذره ذره برجن ها.  برداشتمزی متینی سکی اپن یدست دراز کردم و از رو. بود

 بدنش ی و کمدیبانو دست از کار کش.  کردم تا کمکش کنمی اون خالیپاک نشده بودن رو تو
 چشم ی رونکی عش بودن چشم هافیبه خاطر ضع..  تا کمر دردش خوب بشهدیرو کش
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..  هم شده بودیصورتش از درد تو.  بودزونی رنگش از گردنش آویهاش بود و بند قهوه ا
 :همون جور هم گفت

 
 .کنمی برس خودم پاکشون مگتی دی خواد مادر، تو برو به کارایمن-
 

 : هم دادمیبروهام رو توا...  تکون دادمنی رو به طرفسرم
 
 .یشیخسته م! ؟ی همشون رو پاک کنییمگه مردم بذارم تنها. عمراً-
 

 :آروم گفت... می دوباره مشغول کار شدجفتمون
 
 .. وقت ناهارهگهی ساعت دکیغذات حاضره؟ . دور از جونت مادر-
 
 .وفتهیمونده جا ب. زمی عزیآره بانو-
 
 داشتم اون یمن هم سع..  شدی سکوت سپری تویقیدقا..  رد و بدل نشدی حرفگهید

هوا هم که روز به روز .  کنمی خمفی کرده بودم تا حددایخجالت رو که نسبت به بانو پ
 ! خوردی برگ از جاش تکون منکی ی که حتیطور...  شدیگرم تر م

 
 به ی که کمنیبعد ا...  سکوت توسط بانو شکسته شدنیبالخره قفل ا.. دمی کشقی عمینفس

 : آروم گفتستی دور و برمون نی نگاه کرد تا مطمئن شه کساطراف
 
 ن؟یمادر فکراتونو کرد-
 

داغ شدن !  بربم بانو دوباره تالشم رو به صفر رسوندنی اومده بودم که خجالتم رو از بمن
 :آروم گفتم...  کردمی گونه هام حس میرو تو

 
 ی به خودم بستگزیهمه چ و کنهی گفت فرق مننیآدر... شهی امروز که مننیهم... بانو-

 . فکر کنمخوامیمنم م... داره
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 : کج موند و آروم گفتیکم..  شدانی کنج لبش منالبخند
 
 ن؟ی به آدریشک دار-
 

 : هام گرد شدچشم
 
خودشم گفت که ...  برهشی بدون تأمل پی کارچی هی برادیآدم نبا... یول... معلومه که نه-

 ...من اول فکر کنم بعد جواب بدم
 
ولت ...  ازش سر زدییاگه خطا. ی داری نگرانی اگه از هر جهتکنمی منشیمن تضم... درما-

 . خودم رو بُکُشای تو بگهی هر مورد دای... کرد
 

 :دمی رو گزلبم
 
 ... بانوهی چه حرفنیا-
 

 : چشم هاش رو آروم باز و بسته کرد و گفتبانو
 
 ... اسوده فکر کنالیپس بهش با خ-
 

 بانو ی کرده بودم اما با حرف هارونشیاز سرم ب... ول کارم شدممشغ..  تکون دادمسر
 ... فکر به مغزم هجوم آوردنیدوباره ا

 
 نیآدر

 
 یپرونده ها رو به گوشه ا!  گرمیلی خیلیخ.  هوا گرم بودیلیخ... دمی به صورمت کشیدست

هام  چشم ی رو از رونکمی عهیبعد چند ثان...  دست هام گرفتمیپرت کردم و سرم رو تو
 رو که کنار پرونده هام گذاشته بودم ی آبوانیل... برداشتم و مشغول مالش چشم هام شدم

.  رو هم نداشتمنیی رفنت به پای توش آب مونده بود اما حوصله ه ذرکیهمش .. برداشتم
خسته .. دمی گرم، گرم شده بود رو سر کشی فضای رو که بر اثر موندن تویهمون ذره ا
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سرم رو باال . در اتاق زده شد.  کردمی چک مدی بود که بای پرونده انیشده بودم اما آخر
 : آروم گفتمن هم بودی توی که تا حدییگرفتم و با ابروها

 
 بله؟-
 

 : و نازک آرامش از پشت در اومد فی ظریصدا
 
  تو؟امیاجازه دارم ب-
 

 : دادمهی به لب هام هدی اخم هام کاسته شد و لبخند حمواز
 
 .ایآره ب-
 

 ابروم رو باال ی تاکی!  آبوانی لکی بشقاب بود و کی دستش یتو... اتاق آروم باز شد در
قورمه . قرار دادزی می رو رووانی جا باز کرد، بشقاب و لزی وکنار مستادیکنارم ا. دادم
 : نگاه کردم و آروم گفتماتشی گرد به حمتویبا چشم ها!!!یسبز

 
  منه؟یبرا-
 

 : زدیقی عمی غره چشم
 
 دارم تو ی چشمات خبورم بگم سوسو من قورمه سبزی مال منه آوردم جلوزمینه عز-

 !یندار
 

 : رو برداشت و آروم نشستی کناریصندل...  سر دادمی آرومی خنده تک
 
 ایدگی رسنی به منم از ای که گفته بودنمیا.  خمصوصی آقاکی یناهار خمصوص، برا-
 . نهای یکنیم
 

 :دمی تر و کم تر خندآروم
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 .ی حرفام حرف گوش کن باشی همه ی تودوارمیام! یچه خامن حرف گوش کن. ..عجب-
 
 :آروم گفتم... دی خندزیر
 
 ؟؟یپس خودت چ-
 

 : رو کج کردگردنش
 
 ...خورمی غذا مهیمن با بانو و بق-
 

 : زدمی غره اچشم
 
 !شه؟ی می با من غذا خبور چایخب ب-
 

 : کردزونی رو آوشینیی پالب
 
 بردارم گهی بشقاب چنگال دهی برم جلو چشم همشون تومنیمن... ننکی که بهم شک مشهیمن-

 !!! ناهار خبورمسی برم با رئخوامیبگم من م
 

 :آروم چشم هام رو باز و بسته کردم.  کنج لبم نشستلبخند
 
 .جزام ندارم که. تو بشقاب من، با قاشق چنگال من غذا خبور-
 

 : زدی حمکمی غره چشم
 
منم وقت ...  بشه غذا خوردنتی ناهارتو خبور بذار حالنی بش شمارینه خ. دور از جون-

 . خبوامب بعد ناهارکمی رمی داشتم اجنام دادم میاسرتاحتمه هر کار
 

 : گفتمآروم
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 ...فکرامت بکن-
 

 : هاش رنگارنگ شدگونه
 
 ...من رفتم... باشه-
 
 .مراقب خودمت باش.. برو-
 

 :دیخند
 
 ب خودم باشم؟ برم سفر قندهار که مراقخوامیمگه م-
 

 : به غبغب انداختمی حدقه چرخوندم و بادی هام رو توچشم
 
 .باشه مراقب خودت نباش-
 

 ... کردمی کرد و خوشبختش میمطمئناً خوشبختم م...  و بلند شد که برهدی خندآروم
 

 میاز طرف..  رو بدمنیاسیحوصله نداشتم جواب ...  رو کنارم قرار دادملمیموبا
 اسرتاحت ی کردم کمیچشم هام رو بستم و سع! رمی بگیفشار عصب دوباره خواستمیمن

 رو هم به سرنوشت یکی نی روبرداشتم تا امی گوشی زنگ خورد عصبمیدوباره گوش... کنم
 یکم...  دستم گرفتمی رو تویگوش... دمی نا شناس دی دچار کنم که شماره می قبلهیگوش

متاس رو ... یی آشنایچه شماره ...  کردم و آروم شماره رو خوندمزیچشم هام رو ر
 : رو دم گوشم قرار دادملی و موبارفتمیپذ
 
 بله؟-
 
 ...نیمنم رامت... سالم-
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 : ختت بلند شدم و نشستم، آروم گفتمی رواز
 
 !؟ی داریکار. سالم شناختم-
 
 ! اومدن تهران؟ی رادمهر، سپهرمنش و کامرانیآقا-
 

 :که بهش نگفتم حواس شده بودم یچه ب.. دمی به صورمت کشدست
 
 بار نیانگار شانسمونه چون ا.نی مجع کنیلیحواستونو خ.  رفته بود بهت بگمادمی... آره-

 .رازی شمی نقل مکان کنستی نمیاجیاحت. کاراشون از تهرانه
 

 جوره پاک چی سرم بود که هی تویسوال..  اخم کردمیکم... دمی رو شنقشی نفس عمیصدا
 ..: شدیمن
 
 ... سؤالکی-
 
 .متمدرخد-
 

 :آروم گرفتم و گفتم... دمی کشقینفس عم...  مکث کردمیکم
 
 !؟ی به من اعتماد کردعی سرنقدری شد ایچ-
 

 ...: مکث کردیکم
 
 که دمیدی منیلیدل... خواهرمم که زنده و سامل.آرامش که از خودمونه... خب معلومه-

چون ... ستی ن وقت ضد حقچیچون مطمئن بودم که آرامش ه.  اعتماد باشمیهنوز بهت ب
 .به آرامش اعتماد داشتم

 
 : هم شدی هام توابرو
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 !یبعد، آرامش نه و خامن سپهر... باشه-
 

 :دی خندآروم
 
 .ی آرامش نه و خامن سپهرگفتی بهش مدیدی مویهر ک!  داده؟تی خدا به توام سرایا-
 

 : کنج لبم جا خوش کردلبخند
 
 ؟؟ی ندارمیکار-
 
 .نه بزرگوار، فعال-
 
 ...فعال-
 

 ! خوبی روزهادیباز هم به ام... دمی ختت دراز کشی رو قطع کرده و دوباره رومتاس
 

 هم دست از سر نیاسی...  کردمی ساعت متام داشتم راحت اسرتاحت مکی حدود دیشا
 مرگش رو داشتم یفقط آرزو... من هم که.  اعصاب خرد کنش برداشته بودیزنگ زدن ها

 دی باگهید... دمی کشقی عمینفس.  و افسرده نکنمیصبپس همون بهرت که باز هم خودم روع
.  شدیکیاز جا بلند شدم و باز شدن در .  شرکتم برسمی کار های هی تا به بقشدمیبلند م

به .  هوا و بدون در زدن وارد شهیاول فکر کردم آرامشِ چون تنها آرامش اجازه داشت ب
حامل ... دمی رنگ دی آبی لهی دوتا ت مردونه ویخاطرش لبخند کنج لبم گذاشتم اما تا چهره 

 باال و نمی سی دو بار قفسه هی ثانکی ی شده بود که توی هام جوردنینفس کش. دگرگون شد
 :آروم آروم قدم برداشت و پشتش بانو اومد. شدی منییپا
 
 ... اقا من بهشوندیببخش-
 

 :خوردی که خون خومن رو می کردم آروم باشم در صورتی تکون دادم و سعسر
 
 . ندارهرادیا-
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لبم رو .  به اطراف اتاق نگاه کردی کمنیاسی.  انداخت و رفت، در رو هم بستری سر زبانو
 ! کردم؟یچطور پنهونش م...  پشت سرم بودقای دقنای خدا عکس آدرای.. دمیگز

 
 : همون جور که حمو اطراف بود گفتآروم

 
 ... بزرگنیسالم به آقا آدر-
 

... نجای اادی بذاشتمی وقت منچیه!  خونه نذاشته بود؟نیبه ا مرد پا نی سال بود اچند
قاب » !نهی من ببی خونه ی تورو تودی نبایکس« بود نی اادی که ننی ای هم تعللم براشهیهم

 :آروم جواب دادم...  دستم گرفتمی رو از پشت تونایعکس آدر
 
 !؟یکنی مکاری جا چنیتو ا... سالم-
 

 نیاسیبودن .  کردی لباهاش بود منزجرم می که رویلبخند چندش... دی کشقی عمینفس
 به یوقت.. آب دهنم رو قورت دادم!  بودیی آور همون روز کذاادی قایدق...  خونهنی ایتو

 کی ی رفتم و قاب عکس رو الزمی به من کامال قطع شد به سمت مدشیسمت پنجره رفت و د
 آرامش از خاطرم ایخدا. دم پرونده ها نشون دای مجع آورلپرونده جا و خودم رو مشغو

دست هام رو مشت کردم و . چشمام رو با حرص بستم...  تو اتاقمومدیاگه م! رفته بود
 : گفتمنیاسیبرگشتم، رو به 

 
 .ی اومدی چی براینگفت-
 

 چشم ی و چشم تودی دست هاش رو از پشت به هم قفل کرده بود، آروم چرخی هاانگشت
 رفت قفل دست هاش از پشت باز زیبه سمت م..  داد ابروهاش رو باالیدوتا تا... من شد

 ی آبی هالهی و نشست روش آروم تدی به سمت خودش کشزی رو از کنار میشد و صندل
 : گفتمن به رهی سمت من و خدیرنگ چشماش غلت

 
 ه؟ی رسم مهمون دارنیا-
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 سرش داد خواستمی که می مثل قبل ها خودم رو کنرتل کنم اما االنتونستمیمن...  بودمیعصب
 : بلند گفتمی با صدای مکثچی داشتم و پس بدون هلیبزمن، دل

 
 لو بده به نتتی ببیکیمگه نگفتم اگه !  امحق؟نجای ای پاتو بذاریمگه نگفتم حق ندار-
 !؟ی کودننقدریا! کشه؟یعقلت من!  ها؟شهی مختهی سرمون ری چه خاکسیپل
 

 و ستادی بلند رو به روم ای صدا هم،ی توی پاشد و با ابروهای درنگچی جاش بدون هاز
 :گفت

 
 یربی واسه خودت صداتو منی همچی ترکی چند سال از من کوچیدونیبچه م! بسته-

 ! ندادن؟ادتیحرمت بزرگ تر ! باال؟
 

...  شدلی تبدی عصبکیسرتی هی خنده کیپوزخندم به ! حرمت؟!  کنج لبم نشستپوزخند
 ... :دمیخند

 
 !ی بکنیتونی منی غلطچی هی که پنج سال بزرگ ترنی با وجود ا نبودادمیآره آقا بزرگ .. آها-
 
دست هام .  هم دادمیابروهام رو تو.  رفتادمی مشت هاش گرفت، خنده از ی رو توقمی

 ...: ضربه بودن امادنی کوبیمشت شده و آماده شده برا
 
 ! نه؟یخوای می اگهی دزیاما انگار تو چ!  بودم واسه دعواومدهی من ننیآدر-
 

 :دمیغر
 
 نجا؟ی ای اومدی چیواسه -
 
 ! کارت داشتیچون کامران! یچون کارت داشتم لعنت-
 

 یوانگی از خط قرمز دیعنی... حس جنون داشتم جنون...  تر شدنی کش دار و عصبنفسام
 یزی چی و پستی که توشون جز رذلیی اون چشم های توخواستمیمن.. رد شده بودم
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... دیقلبم لرز.. دیتنم لرز.  هوا باز شدیفتم که در ب نگاه کنم نگاهم رو ازش گردمیدیمن
 به رهی خن،یاسی یچشم ها! دی برام لرزای دنی کلدی آرامش، شادنیبا د..دیوجودم لرز

 : سمت آرامش داد زدمدهینفهم!  مغزو سرم گرفنتیمتام رگ ها... آرامش
 
 نی در بزنانی بنیخوای هر وقت مگمیمگه من من! رونی گمشو ب؟یکنی کار می چنجایتو ا-

 ؟. تونیای بعد بنیریاجازه بگ
 

... شناختیمن... شناختی به ظاهر مننویاسیلرزش چونشو حس کردم اما اون ... دیترس
 به در رهیهمون جور خ... نیاسیاما ...  گفت و رفتدی آروم ببخشدیچونش باز هم لرز

 :دمیهُلش دادم و غر!  تر شدمی شدم، عصبیعصب.. بود
 
  ها؟؟یموند رهی خیبه چ-
 

 :چشم از در گرفت و آروم گفت..  کنج لبش نشستلبخند
 
 ! بود؟ی کنیا-
 

 که قرار بود یسر کس...  نداشتمیمن سر آرامش شوخ..  رفتمی از کوره واقعا در مداشتم
 :دمیغر!  نداشتمی از من بشه شوخیجزئ

 
 ... خدمتکارهی ؟ی کار داریتو چ-
 

آروم !  بودمیعصب...  موند به من ، اما من هنوزرهی خآروم گرفت و...  کنج لبش موندلبخند
 :گفت

 
 .سی خسی دعوا آقانی از امیبگذر... ی سراغ مبحث اصلمیبر-
 

 رو نای اون عکس آدری رو که توینشست، من هم پرونده ا...  زور سر تکون دادمبه
 رو به روش دوباره برگشتم و...  برداشته و کنار ختتم قرار دادمیگذاشته بودم به بهونه ا

 ..نشستم تا حرف هاش رو بشنوم
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 یحامل خوب نبود، سردرد داشت چشم هام رو از حدقه در م... دمی به موهام کشدست
 هی کرده بودم، آرجن هام رو به پاهام تکزونی ختت نشسته و پاهام رو از ختت آویرو. آورد

 کی دی چرا من نبا!دی کوبی طبل منیسرم ع...  دستم گذاشتمی رو هم رومیشونیدادم و پ
 ی از دل آرامش هم در مدیحاال با... گفتم آرامش!  و آرامش داشته باشم؟شیروز آسا

... فقط مرگ..  خواستمیمرگ م. دیچرخیاونقدر حامل بد بود که اتاق دور سرم م... آوردم
 واری دیدست رو... بلند شدم! شد؟ی پررو تر می زندگشدمی صبور تر میچرا من هر چ

 نو برش گهی دجهیسرگ...  سرم رو گرفتمگمیبا دست د...  ممانعت کنم از افتادنگذاشتم تا
 ی در رو با دست لرزومن توی رهیدستگ. با زور و زمحت خودم رو به در اتاق رسوندم! بود

خودم رو به در ...  رفتمرونی سرد رو چرخوندم و از در به بی رهیدستگ... دستم گرفتم
 ینیغم سنگ...  رو نداشنتنی وزن سنگنیهام و کمرم حتمل ا پاگهید..اتاق آرامش رسوندم

 : تر گفتمفیضع... آروم رو رو زدم...  آوردی بزرگم رو هم از پا در مکلی دمل بود که هیتو
 
 !؟یهست... آرامش-
 

 یچهره . در آروم باز شد..  کارو نکردنیاما ا.. حق داشت قهر کنه...  داشت جواب ندهحق
 :آروم گفت... چشم هام اومد یمغموم و گرفتش جلو

 
 !ن؟ی داریکار-
 

 : معلوم بود گفتمشی که کم و بیچشم هام رو با درد بستم و با بغض...  شدی رسمچه
 
 ... تو اتاقت؟ کارت دارمامی بیدیاجازه م-
 

 خواستم که ی جا مکی شد، فقط ی تر مشی حتمل نداشتم سردردم داشت بگهید...  رفتکنار
 یبرگشت سمتمو رو. آروم در رو بست...  ختتش رسوندم و نشستمخودم رو به... نمیبش

 قرمز باد کرده یاون چشم ها..  انداختریسکوت کرد و سرش رو ز..  نشستیصندل
 :آروم گفتم... قلبم دو برابر به درد اومد... ودن بختهی داد که ری مییخرب از اشک ها
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خودت که ... رامش حامل خوب نبوداما آ... ی از دستم ناراحت شدیلی خدومنیم... آرامش-
 دومنیم...  شدمی عصبدهی تورو ددمی دی جلو چشمم بود وقتی اون عوضیدید

 .باور کن... اما باور کن دست خودم نبود...  بودنیاسی اون شیشناختیمن
 

از خودم بدم ...  کردههی که گردادیصداش گرفته بود و نشون م..  رو باال گرفتسرش
 ... :اومد 

 
 بدون اجازه دی هست نبایکی ی نبود وقتادمیمن ..  خودم بودری تو نبود تقصری تقص...نه-
 ...امیب

 
 : تکون دادمنی رو به طرفسرم

 
 ..آرامش...  حرفونینزن ا-
 

 ...:: دستام گرفتمی رو توسرم
 
درسته صرب ! ی که اسمشو بذاریاز درد از غصه از هر چ... رمیمیدارم م... تومنی منگهید-

 ...خسته شدم!  چقدر؟گهیا دخوبه، ام
 

 ی چشمری زویهمه چ...  فاصله نشستی ختت کنارم با اندکیرو..  جاش بلند شداز
 :آروم گفت... نمی ببتونستمیم
 
 ؟یخوب... نیآدر-
 
...  خستهیلیخ!  خسته؟یفهمیم... خودمم خستم ... شهیسرم داره منفجر م... نه-

 ...آرامش
 

 :با بغض گفت.. آروم
 
 ...نیآدر-
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 جامن؟-
 

 ی رودمی بود دراز کشزونیآروم همون جور که پاهام از ختت آو... ادامه نداد..  نزدحرف
 ازی سکوت ننی به ادونستیچقدر خوب بود که م...  نگفتیزیچ..  نزدیحرف.. ختت
 ...دارم

 
 آرامش

 
 صرب و گهی که دیاز چهره ا... رمی حلظه چشم هام رو ازش بگکی ی برای حتتونستمیمن

 بهش، دادمیحق م...  نبوددای پگهی و مقاوت هم دی نبود، اون غرور و سختدای توش پحتمل
 ... داغون باشهینجوری حق داشت ادی کشی که مییایبا متام سخت

 
 که ازش نی رو که مبومن و نه توان انینه توان ا...  رو داشتم که پاشم برمنی توان انه

چقدر مظلوم ...  بودمشدهی خواب ندیوتاحاال ت...  بودمریبا خودم درگ! رمیچشم بگ
 ! باشهنیاسی کردم اون مرد ی فکرش رو هم منیحت.شدیم
 

 ی منی تا از دستش خالص شم و نه از بختیری چشمم بود، نه می جلوجانه گوشه اشک
 ! رو آروم کنم؟نی آدرتونستمیچطور م.. دمی آروم کشیآه... رفت

 
دست دراز کردم و پتو رو ...رد بود اتاق به خاطر روشن بودن کولر خنک و سیهوا

بلند شدم ... نی آدریپتو رو باز کرده و گذاشتم رو! یبرداشتم، پتو نازک بود و مسافرت
دمل ... عقب گرد کردم که از اتاقم برم... دمی نگاهم رو با لبخند به روش پاشنیآخر

 رفتم رونیباز در اتاق که ..  داشتازی خواب ننیبه ا...  بذارم اسرتاحت کنهخواستیم
 : بانوعه آروم گفتمدمی بعد که فهمی ولدمیبانو رو به روم قرار گرفت اولش ترس

 
 ...دمی بانو ترسیوا-
 

 : لبشو گاز گرفتبانو
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٩�١

چرا آروم حرف ...  دمل هزار راه رفتست؟ی چرا تو اتاقش ننجاست؟ی انیآرامش آدر-
 ؟یزنیم
 

 : زدملبخند
 
... زمنی خوابه به خاطر همون آروم حرف مستنجایآره ا! ؟یپرسی می سوالستیبانو ب-

 ...کنهی خبوابه سردرد ولش منکمی داشت ازی بانو حالش خوب نبود، نمیبر
 

 : موندرهی با حرص لب هاش رو به هم فشار داد و به در خبانو
 
 ... بره دکرت کهکنهیمن رو دق نده ول من-
 

 : تکون دادمنی رو به طرفسرم
 
 میحاالم بر. شهی شده خبوابه خوب می عصبدهی رو ارویون ا... هینه بانو فشار عصب-

 . خبوابهمیبذار
 

 ..می تا برنیی پامی برد و با هم سر انداختنیی سرش روباال پابانو
 

 رو نی تالش کرده بودم تا آدریمن هم کل...  که از اون ماجرا گذشته بودشدی می روزچند
 اضطراب و یاما کم! م رو کرده بودم هم خوب فکرایلیخ... ارمیاز اون حال و هوا در ب

 ... قصد ادامه دارن کهی تا کای قضانیمعلوم نبود که ا... ترس داشتم
 

... دمی کشی نقره ا،یی طالی جمسمه ی بار رونی آخری زرد رنگ رو برای خمملدستمال
  همنیآدر...  بانو بودشنهادی و پنی آدرشی کردم اما متام حواسم پی میریمثال داشتم گرد گ

حس . ی قبلنی امروز شده بود همون آدرنی امروز حالش خوب شده بود،تازه همنیتازه هم
 دونستم ی مازی خورد، نی گرد و خاک نشسته حامل از خودم به هم م متام بدمنی کردم رویم

 ظرف نکی و به سمت سدمی جلو ترکشیشامل رو کم!  داشته باشمی محوم حسابکیکه 
بعد .  بشهزی رنگ انداخته و شستمش تا متی نقره انکیدستمال رو داخل س. رفتمییشو
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 و با ناخن انگشت اشاردست شتمآروم برگ.  گذاشتمنکیشستنش اون رو تا کرده و کنار س
 : مچاله گفتمی اافهی شال خاروندم و رو به بانو با قیراستم موهام رو از رو

 
 ...رمی برم دوش بگخوامیم! ست؟ی نیبانو؟ با من کار-
 

 کمرش ی کمرش قرار گرفت تا از خشکی روهی رو بلند کرد، دست هاش با زاو سرشبانو
 : گفتفیکاسته بشه آروم و ضع

 
 دنبامل ستمی من نیدی دی اومدیفقط مادر رفت.  کارا متوم شدستیبرو همه ... نه مادر-

.  شدهضی مربی دوستمه بنده خدا عجادت،ی ها عهی از همسایکی شی برم پدینگرد با
 . وقتهی ی نررونی بستی خونه ننی جز آدری کسای باشمراقب خودمت

 
 ی جورنی رو داشتم که ای بچه بودم کسیکاش وقت...  بودمکی کوچی بچه کی که من انگار

 : بردم، لبخند زدمنییسرم رو باال پا. نگرامن شه
 
  هنوز خوابه؟نیآدر. مراقب خودت باش ها. باشه بانو جومن-
 

با زبونش مشغول تر کردن لب هاش شد و آروم .  تکون داد دیی تای سرش رو به نشونه بانو
 :گفت

 
 . بالخره جمبورش کردم خبوابههیلی روز تعطهی... آره بچم خسته بود-
 

 : گفتدادی با لبخند بهم زد و همون جور که به گردنش قر میچشمک
 
 . خودت رو داشته باشیهوا!!  پا برات مادر شوهرمکی-
 

 :دمی خندزی رزی و ررمیگ خودم رو بی جلونتونستم
 
 .چه خوب که دوتا مادر شوهر دارم-
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خودم هم خنده از خاطرم .. دی کشیآه..  بانو حمو شدی نرم از لب هایلیخ...  کم کم لبخند
 : و آروم گفتدمی کشیآه... رفت

 
...  سنگ صبورم بودشهیهم...  واسش تنگ شدهیلی دمل خرمی مبیاهل.... امرزتشیخدا ب-
 ...انگار نه انگار که من خدمتکارشمو اون...  بود خواهرمنیع
 

 بود که دوستش ی رو که مادر کسی زنیای مهربوندمیدیکاش م! دمشیدی زنده بود تا مکاش
 : کردمنییسرم رو باال پا... داشتم

 
 ...کاش زنده بود-
 

 کردم و رفتم تا دوش ی بار خداحافظنی آخریمن هم برا.  نزدی و حرفدی فقط آه کشبانو
 دهی ندیحت!  رو دوست داشتمنی آدری لبم نبود، من خانواده ی لبخند روگهیاما د... رمیبگ

 ... نسبت بهشون داشتمی چرا اما احساس خاصدومنیمن... و نشناخته
 

حوله رو ...  تا موهام خشک بشندادمی حوله و موهام رو فشار می الدمیچی رو پموهام
 از حد شی بیلی خگهی ختت انداختم، موهام دی و بعد هم حوله رو رودمی موهام سابیرو

 پسیکل!  کردم؟ی مکاری رو چنی کوتاهشون کنم اما آدرخواستیبلند بود، فقط دمل م
اول هدبند و بعد شامل رو .  سرم بستمی برداشته و موهام رو باالزی می رو از روکیکوچ

...  بزمننی آدر سر بهکی داشتم می تصمدم،ی به سر و صورمت کشی سرم گذاشتم و دستیرو
لبخند به لب از در اتاق خارج شده ..  خنک شده بودمیلی که از محوم اومده بودم خنیبعد ا

 :دمیآروم شن... آروم در زدم...  در نزمندمیترس.  قدم برداشتمنیو به سمت اتاق آدر
 
 !بله؟-
 

 :لبخند کنج لبم نشوندم...  شده بودداری بپس
 
 ام؟یمنم آرامش ب-
 
 ...ی خامنایب-
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 ختت نشسته بود یرو.. در رو بستم و به سمتش رفتم.  پررنگ تر شد و وارد شدملبخندم

 :آروم گفتم..  باال رفته نگاهش کردمی ابروی تاکیبا !  آلبوم بودکی دنیو مشغول د
 
  قربان؟نمیاجازه دارم بش-
 
 :لبخند زد..  چشم هاش بودی رونکیع
 
 !بانو رفت؟. نیبش.  خامنیاریصاحب اخت-
 

... نگاهم به عکس ها افتاد.  کردم و به سمت ختت رفتم و کنارش نشستمنیی رو باال پاسرم
 :دمی خندزی رزیر..  با مزه بودیلی خشیکی! با خانوادش..  بودشیکی کوچیعکسا

 
 !!ادای بهت ممیکچل!  فکر کنم چند ماهت بود نه؟نجایا-
 

 :دی خندآروم
 
 ! برم کچل کنم؟یخوایم!! آره-
 

 : زدمیا غره چشم
 
 ! دست به موهات نزننی ولی من رو بُکشیحاضر!! اومن تو-
 

 : آروم گفتارهی تر در بشی که حرصم رو بنی ایبرا
 
 !صد البته-
 

 :دی روم رو ازش گرفتم که بلند تر خندنهی به سدست
 
 ...ی کردم خامنیشوخ! جنبهی بیا-
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 بعد متام یس صفحه  عکیتو...  عکس ها شدمدنی خنده دوباره برگشتم و مشغول دبا

 :سرش رو بلند کرد. دمیبلند تر خند! عکساش امخو بود
 
 !؟ی فسقلیخندی میبه چ-
 

 : عکس قرار دادمکی ی ابروهاش توی اشارم رو روانگشت
 
 !ای امخو بودی جورنی همتیتو از طفول-
 

 : کنج لبش جون گرفت لبخند
 
 .ی اشاره کردی خوبیبه نکته -
 

 هدبندم عقب ی که کمدمی فهممیشونیس کردن موهام کنار پ با حدمی به صورمت کشدست
 کی حدود دیشا..  عکسا شدمدنیمشغول د..  درست کردنشم نداشتمیحوصله . رفته

 : گفتدیدی تو همون حال که عکس ها رو منی گذشت که آدرقهیدق
 
 .هدبندتو بکش جلو-
 

چقدر ! ب رفته بود عقیلی که خنینه مثل ا.  به هدبندم دست زدمکمی. هام گرد شدچشم
 :آروم گفتم...  لذت بردم که بهم گفتنیهم از ا

 
 ..دیببخش-
 

سرش رو باال گرفت و به سرم نگاه کرد اخم از ابروهاش ... دمی هدبندم رو جلو کشعیسر
 با من هدبند رو جلوتر ی متاسچیبرداشته شده و لبخند زد دست دراز کرد و بدون ه

 :دیکش
 
 .اآلن درست شد-
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 :آروم تر گفت..  انداختمری رو زسرم

 
 ! تو دستمون خجول خامن میریگی رو می آلبوم عروسی روزهیمطمئنم -
 

 بود ریلبخند کنج لبم نشست اما سرم ز!  شدیُتن تُن قند آب م... چی که هلوی کلوی دمل کیتو
 ! :وقتش بود که بهش بگم؟...  رفتمیو با شامل ور م

 
 .بگو-
 
 : تعجب سرم رو باال گرفتمبا
 
  رو؟یچ-
 
 .یکنی دست دست می بگیخوای که مویزیهمون چ-
 

 :آروم با من من گفتم!  صورمت رنگشون رو باخنتی هی هام رنگ گرفت اما بقگونه
 
 ..خب... خب-
 
 :دوباره به من نگاه کرد.  ابروش باال رفت و آلبوم رو بست و کنار خودش قرار دادی تاکی

 
 !خب؟-
 

 : باره بدون تامل گفتمکیمقدمه و  ی کنم، بی مقدمه سازنتونستم
 
 !من فکرامو کردم-
 
 ... : ابروش هم باال رفتی تایکی بار اون نیا
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 !خب؟-
 

 :آروم گفتم! یلیخ... دمی کشی مخجالت
 
 ... ندارهی منم فرقیبرا...  ندارمیمن حرف... گهیخب د-
 

.. مرتبش کرد دستش گرفت و ی شامل رو تویگوشه ..  آروم و کم کم کنج لبش نشستلبخند
 : فاصله کنار گوشم گفتی اومد و با اندککیآروم سرش نزد

 
 ! دمیقول م... ی شمونی پشمی تصمنی از اذارمیمن-
 

 شامل مشغول ی انداخته و با خجالت به ور رفنت با گوشه ریفقط سر ز...  نزدمیحرف
 :دمی آرومش رو شنی خنده یصدا.. شدم

 
 . هم شدممری آلزای داراایست؟تازگی ن بانوی گفتنمیبب. کشهی ممیچه خجالت-
 

 : زدم و آروم گفتملبخند
 
 . رفتست،یآره ن-
 

 : مردمک چشمم ثابت مونده بود گفتی زد و همون جور که مردمک چشمش رولبخند
 
 نکی کمدت فکر کنم عیفقط تو.. کهستی نیکس.. رونی بمیبرو لباس بپوش ما هم بر-

 دمتونی دی که اگه کسرونی بمی بری ظاهرهی با دیا بمیتونی که مییتا اوجنا.  باشهیآفتاب
 راز نگه دومنی چون مگمی رو به تو منیا. ستیآرامش اوضاع مثل روال قبل ن... نشناسه

 ی گفت که کامراننجای اومد ای اون روز که اون عوض،ی داره که راز نگی و بلدیداریم
 نی از تهران اخواسنتیم که قبال ی بفرسته در صورتوی داره از راه شمال همه چمیتصم

 . به نفعمونهی جورنیپس ا...  بو برده باشهیزی چی کسرتسمیکارو بکنن من م
 

 :دمینال. همی نگران رفنت تویابروهام به حالت..  کنج لبم کمرنگ شدلبخند
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 ...مگه من نگفتم... ی خطر نباشی قرار بود تو تونیآدر-
 

 :آروم گفت..  با فاصله اشارش رو آروم به سمت لب هام آورد اماانگشت
 
 تومنیآرامش من که من!  بگم؟سی به پلی قوملم هستم، مگه نگفتیآره قول دادم و رو... ــسیه-
 که قصد نیمگر ا. رونی از باند قاچاق شما اومدم بگهی بزمن بگم خب من دوی همه چدیق

 یکساولش مگن ... یشناسیتو که اونا رو من..  داشته باشمامنویجون خودم و اطراف
 اونا رو با خانوادشون ی اانهی بعد به طور وحشی باهامون کار کنه بره ولخوادیمن
 اشتباه داغ هی با دی همه از اونا زخم خوردم چرا بازم بانی که ایآرامش، من... کشنیم

 !بذارم رو دل خودم؟
 

 یرو آوردم و رونیزبومن رو ب... متام حرف هاش راست بود...  انداختمنیی رو آروم پاسرم
 :دمیلب هام کش

 
 ...نیهم... من فقط نگران توام-
 

چشم هاش رو نرم باز و بسته .. لبخند کنج لبش بود...  رو باال گرفتم تا نگاهش کنمسرم
 :کرد

 
 .حاال برو لباس بپوش...  کوچولودومنیم-
 

 : تکون دادمنی رو به طرفسرم
 

 . هم با صفاستیلی خ،یشت باغ پمیریم! رونی بمی از خونه برستی نازی خطرناکه ناگه
 
 : کرددیی رفت و حرفتم رو تانییسرش باال پا..  ابروش رو باال دادی تاکی

 
 !پاشو.. میپاشو بر. هیفکر خوب-
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 به همراه ی خوبی ها هم برامون حلظه هادنی ترسنیهم...  و بلند شدمدمی خندزیر
 ! خدایمرس...  بگمزی چکی تونستمیفقط م... داشت

 
 نی تازه و سبز کنار آدری ن های ندادم و همون جور رویتی گرم بود اهم که هوانی ابا

 سرش قرار ری و دست هاش رو هم زدی ن ها دراز کشی راحت رویلی خنیآدر.. نشستم
با لبخند چشم هاش رو ...  بوددهی خوابهی نشسته بودم اون هم تو ساهی سایتو... داده بود

 :بست
 
 ! باشه خامن؟یقرار حمضر ک-
 
 رونی از اون افکار خجوالمن بی داشنت که تا من ذره ای و بانو چه اصرارنیآدر...  خدایا
 رنگ گرفته آروم ی انداخته و با لپ هاری بندازن؟ سرم رو آروم زادمی دوباره به امیم

 :گفتم
 
 ...دومنیمن چه م-
 

هاش رو باز  و نرم پلک زدی به من فقط لبخند مرهیخ.. با تعجب نگاهش کردم.. دی خندآروم
 : انداختم و آروم گفتریسرم رو ز...  کردیو بسته م

 
 ه؟ی چگمی رو مزای جور چنی که مدام انی هدفم از ایدونیم-
 

 : تکون دادم، گردمن رو کج کرده و نگاهش کردم»هیچ« که نی رو به حالت اسرم
 
 یکشیاالن که خجالت م.. ی پررو بودشهی بعد هم هم،یشی بامنک میکشیچون خجالت م-
 . خوبهیلیخ
 

 : زدم و آروم گفتمی غره اچشم
 
 ! شد؟ی جورنی شد که ایاگه پررو بودمن بد بود چ-
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 تونستمیمن که من..  نگاهم کردقی عمهی حدود چند ثاندیشا...  کنج لبش جون گرفتلبخند
 ...: بودیکی چشم هاش و ذوب شدمن ینگاه کردن تو.  چشم هاش نگاه کنمیتو
 
 ...چه کم رو..  چه پرروخوامت،ی من همه جوره م،یگیراست م... آره-
 
 :سر بلند کردم.. دمی خندزی رزیر
 
 !!مرو؟ی نیحت-
 

 : رفتنیی باال پاسرش
 
 !مروی نیحت-
 

 هی کرد و بعد چند ثانتیلب هاش رو به جلو هدا.. دمشی که راحت شندی کشقی عمینفس
 : باال رفته گفتیبا ابروها

 
 !ی بستنکی اآلن دهی میفیچه ک-
 

 : حدقه چرخوندم و گفتمی هام رو غنچه کردم، چشم هام رو هم تولب
 
 ارم؟ی بی که پاشم برم بستنی بگیخوایم-
 
 : کردنیی صراحت سرش رو باال پابا
 
 !قایدق-
 

 :دمیخند
 
 ...رمیاآلن م.. باشه! عجب-
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 سمت  قد بلند و با راه رفنت مسخره بهی مرددمی خونه که رسکیبه نزد.  شدم از جام بلند
خوب که دقت کردم متوجه شدم ...  و کنار درخت موندمدمی ترسی رفت کمی مالیو

 :آروم گفتم...  رفتیلبخند زدم و آروم قدم برداشتم، داشت از پله ها باال م. آرسام هست
 
 .سالم-
 

 رنگش رو از ی مشکی آفتابنکی دست راستش رو باال برد و عد،ی به سمت من چرخسرش
 قسمت لبش نشست و آروم نی گوشه تری رویشت، لبخند به نرم چشم هاش بردایجلو

 :گفت
 
 !داداشم باالست؟! ؟یکنی کار می چنجایشما ا. زن پسرخاله! به به به-
 

 افتادم، ی منی آدری اخم هاادی رفتم ی مرد مکی یهر وقت جلو..  و کنرتل کردملبخندم
 :دمی کشقی عمینفس.  خودم رو گرفتم تا خنندمی گرفت اما جلویداشت خندم م

 
 !ارمی بی مل داده منم برم بستنینه داداشتون تو پاغ پشت-
 

من هم فقط بر و بر نگاهش ... دی بلند خندباًی تقری به عقب پرتاب شد و با صداسرش
 : تاسف تکون دادیاز خندش که کاسته شد سرش رو به نشونه ... کردم

 
 ی که منکارای عشق با آدما چنیبب. .. خدایا!  تو؟یکنی کار می من چی با پسرخاله یدار-

 نمیمن برم بب. چسبهی جهنم مانند می هوانی دوبل تو اخوامی میبرو برو منم بستن... کنه
 .احوال شاه داماد چطوره

 
کتف هام ...  گرفت و رفتشی از طرف من باشه راهش رو پی که منتظر حرفنی بدون او

 . کرده و رفتمتیرو به باال هدا
 

*** 
 

 نیآدر
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 که با ی و از اون قالبی خودت باشکممیچقدر لذت خبش بود که ... دمی به گردمن کشستد

به ..  مونده بودمرهی خیبه آسمون آب! یای برونی بی خودت ساختی خودت برایدست ها
 ها از روشون پاک شده بود و با باران خودشون رو یاهی متام اون سگهی که دیدی سفیابرا

 تر از برف دی به تابستون منونده بود سفیزی چگهی که دالشست و شو داده بودن و حا
 کردم که متوجه حضور آرسام ی مری احواالت خودم سی خودم بودم و توی تونقدریا! بودن

 :دی که صداش به گوشم رسنیتا ا.. کنار خودم نشدم
 
 ! نه؟هیروز خوب... عجب-
 

 از جا بلند عیبود، سر دهی رو ن نددنی خوابتی من رو تا حاال تو اون وضعی کسخب
 : زدم و با خنده گفتمشیشونیحمکم به پ. دیآرسام بلند بلند خند... شده و نشستم

 
 !؟یکنی کار می چنجایتو ا.. سالم-
 

 : کردتی هاش رو به جلو هدالب
 
 !!! آرسام اوجنا آرسام همه جانجایمن آرسام خانَم آرسام ا!سالم-
 

 :دمی کشقی عمینفس... دمی و کم خندآروم
 
 !خب چه خرب؟-
 
 ...ی مهمون داشتدمیشن... خربا دست شماست-
 

 ی هاشی انداختم و با دست راستم به ته رریسرم رو ز...  لب هام حمو شدی از رولبخند
 :دمیصورمت دست کش

 
 ...شدمی موونهی بار دنیاگه آرامش نبود واقعا ا!  بگم؟یچ-
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دست ... از ته دل... ز عمق وجودا...  تر بودقی من هم عمیآهش از آه ها.. دی کشیآه
 : گفتدمی عمرم ازش دی که توی و حمبتیبا متام مهربون...  شومنیگذاشت رو

 
 متام گذشتتو لمی فمونهی منی انیالمصب ع... شینی خونه ببنی ای سخت بود تودومنیم-

 ...شنی روزا هم متوم منی ایول. برات پخش کنن
 

... دیدی منو میهر ک...  جز صرب نداشتمیواقعا چاره ا که نیمثل ا..  دادمنیی رو باال پاسرم
 ... کردی صرب اکتفا میفقط به کلمه 

 
 آرامش

 
.  کردنش به باد نرهنی تزئی کردم تا که متام زمحتام برای رو با دقت محل می بستنینیس

 دم،ی رسنی آرسام و آدری به چند قدمی لب هام گذاشتم و وقتیلبخندم رو کنرتل کرده رو
 یا...  آرسامی آروم ولشهی مثل همنیآدر...  موندنرهیون قطع شده و به من خحرفاش

 خودم رو ی خنده اما جلوری بود بزمن زکینزد. ی و مسخرگشل شی با نشهیمثل هم! خدا
 قرار دادم و آرسام نی زمی رو روینیس!  اما با فاصلهنیآروم نشستم کنار آدر.. گرفتم

 :گفت
 
 ! به فنا برهنتی خبورم تزئنوی ادایخب من االن دمل من! اوف-
 

 : تکون دادمنی رو به طرفسرم
 
 ...می درست نکردم که نگاهش کنمی نداره، درست کردم که خبوررادیا-
 

 و بعد هم خودم نیاول آرسام، بعد آدر.  هم فقط با لبخند سکوت کردنی و آدردی خندآروم
باز هم اون ها مشغول . ..می ها رو برداشته و مشغول خوردنشون شدی بستنبیبه ترت

... دمی دمل خندیتو!!  خوش باشمانی روز اومده بودم با آدرکی..  شدنشونی کاریحبث ها
.. شدی آب معی و سرذاشتمی دهنم می رو با قاشق تومی فرنگت با طعم تویذره ذره بستن

 : گفتنی و رو به آدردی قرار داد و گردنش رو مالینی سیآرسام ظرف رو رو
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 ...ادی بخوادی میحدس بزن ک!  خرب دسته اولکی نی آدریراست-
 

 : آوردنیی رو پایظرف بستن...  متفکرانه به خودش گرفتی افهی قی کمنیآدر
 
 اد؟ی بخوادی میک.. دومنیمن-
 

 : زدی لبخند آرومآرسام
 
 ...ادیداره م... بابا-
 

 : گرد شدباًی تقرنی آدری هاچشم
 
 !؟یگیراست م!! نه-
 

 آروم یآه! خوش به حالش! ومد؟ی آرسام داشت میبابا..  کردمین م که فقط نگاهشومن
 ...: نشنوه و نفهمهیاون قدر آروم که کس... دمیکش

 
 . گرفت بهم خرب دادتیامروز بل. رسهیفردا م... ادیآره داره م-
 

 :نی آدری فرود اومد رو لب هالبخند
 
 ...دمشی ساله ندیلیخ... نمشی ببامیحتما م... چه خوب-
 

 ی شکمش و دست هاش رو هم رویپاهاش رو مجع کرد تو.  زدیی لبخند دندون مناامآرس
 :زانوهاش قفل کرد

 
 !نهی عروس خامنو ببخوادیتازشم م.  گرفتی سراغتو میلیاومن خ-
 

 ای!  بود؟دهی آرسام هم فهمی بابایعنی...  گرد نگاهش کردمی هام رنگ گرفنت و باچشم هالپ
 : موندرهی آرسام خی افهی کرد و موشکافانه به قزی چشم هاش رو رنیآدر... خدا
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 .ینگو بهش گفت-
 

 بسته شد، مشخص بود که باًی و تقرزی گُندش ریلی هم چشم هاش بر اثر لبخند خآرسام
 !!: بلهیعنی

 
 ! هم توروکشتیهم منو م!  نگم؟ینکنه انتظار داشت! آره گفتم-
 

 : تر انداختمنیی به غبغب انداخت و من هم سرم رو پای بادنیآدر
 
 ... آرسامیآ-
 

 رو میمن هم آروم تر و کم تر بستن...  شدی بستنی و مشغول ادامه دی خندآرسام
 !! خجالت هام کم بشهنی از ایتا کم... خوردمیم
 

 گفت و »یاعلی«  لب ری مچاله زی هم و صورتی توی اافهی دست به کمر بلند شد و با قبانو
 برجن رو کنار گذاشتم و به کمکش ینی سعیسر. لند شه گاه دستش کرد تا بهیاپن رو تک

 هل شده بودم اما تونستم که حمکم نگهش دارم و کمیدستش رو گرفتم کمکش کردم ...رفتم
 :آروم گفتم

 
 .امی از پس کارا بر بتومنی هستم منجای برو تو اتاقت اسرتاحت کن، من خودم اایبانو ب-
 

 :دی لبش رو گزبانو
 
 از پس یای بر بیی تنهایخوای می بودن چه جورلیه بچه ها امروزم تعطهم... خوادینه من-

 کارا؟
 

 : هم فشار دادمی هام رو حمکم رولب
 
 ...می پنج نفرمیسر مجع بزن!  مگه؟می چند نفره؟ی حرفا چنیبانو ا-
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 ...آخه-
 
منم ...  منوندهی کارگهی دی خبوابیری تو اتاقت راحت بگمی برایب... می برای آخه بیآخه ب-

هر وقت ...  منونده برگردنیزی محوم حاضر شم چرمی دو سه تا کارو اجنام بدم منیهم
 ...گمی بهت مامیاومدن خودم م

 
متام غذا ها ... رفت و من هم دوباره برگشتم تا به کارهام برسم...  کردمشی راضبالخره

چاقو رو . م قرار دادزی می رو روستالیظرف کر. آماده بودن اما فقط مونده بود ساالد
 رو برداشته و اریکاهو، کلم، گوجه خ. رفتمخچالی دستم گرفتم، به سمت یبرداشته و تو

مشغول خرد کردن کاهوها ..  و نشستمدمی رو عقب کشیندل قرار دادم، صزی میرو
.  زنگ خوردی گرفتم که گوشی ها رو پوست ماریبعد امتام خرد کردن کاهو، خ... شدم

 فرودگاه دیآخه قرار بود هروقت رس!  باشهنی آدردیخودم گفتم شااما با ... دمیاولش ترس
 مطمئن یر لب زمزمه کردم و وقتی رو برداشتم شماره رو زمی سیتلفن ب... بهم زنگ بزنه

 که از کار هام عقب منوندم نی ای قبول متاس رو زدم، برای هست دکمه نیشدم که آدر
 گرفتم اول گذاشتم ی پوست ماریهم خ گوش و کتفم قرار دادم و همزمان نی رو بیگوش
 : پخش بشهنی آدریصدا

 
 !الو آرامش؟-
 

 : که کامال دمل قرص شد جواب دادمیوقت
 
 .یالو سالم آدر-
 

 !:بامزه بود برام... ی داشتم بهش بگم آدردوست
 
 رم؟ی بگی نداریزی به چاجیاحت!  رو به راهه؟یهمه چ-
 

 : زدملبخند
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 . حاضرهینه آقا همه چ-
 

 کرد و فقط دای حمکم با انگشت اشارم متاس پزی تی حرف هام رف و چاقوشی به پمحواس
 : بلند گفتمبایحس سوزشش رو که حس کردم بعد متوجه خونش هم شدم تقر

 
 . خاک بر سرمیا-
 

 : از پشت تلفن گفتنی نکنه آدردای و کل ساالد متاس پاری رو کنار گرفتم که با خدستم
 
 !؟یخوب!!!  شد؟؟یچ-
 

 : صداش باال تر رفتنی آب بردم آدرری شری دستم رو به زعیسر
 
 ! شد آرامش؟ی چگمیم-
 

 : تر به گوشم چسبوندمشی رو بیگوش. زدمی افتاد داشتم باهاش حرف مادمی تازه
 
 ... آقا چاقو خورد تو دستم اومدم دستمو بشورمیچیه-
 

 :خند به لب هام آورد که بود لبیهر چ.  بودی نفسش از سر آسودگدی شاد،ی کشقی عمینفس
 
 .رسهی مگهیمن برم اآلن د... مراقب خودت باش-
 
 .باشه، منتظرم-
 
 .فعال-
 
 .خداحافظ-
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 ی صندلی رو رویگوش.  رد متاس رو زدمی گوشم برداشتم و دکمه ی رو از رویگوش
!  بودنجای همشهی سرم رو باز کردم، چسب زخم همی باالنتی پرت کرده و در کابیکنار

 داشیاما بالخره پ.  نداشتمتی کوتاه تر از اون بود و خوب روئکمیکردم، قدم دست دراز 
 رو پاره کرده و چسب رو به شییکاغذ رو..  هم بستمرو نتیبرداشتمش و در کاب... کردم

 ... نشستم و مشغول ساالد درست کردن شدمی صندلیدوباره رو... انگشتم چسبوندم
 

 بار آخر به ی و برادمی به لباسم کشیدست!  خودمیت آماده بودن، حی کارهام آماده ی همه
لبخند به لب هام راه .  خودش بودی سر جاقی منظم و مرتب و دقزی نگاه کردم، همه چزیم
 بانو دنی با ددی تق تق کفش ها از پله، سرم به سمت صدا چرخی صدادنیبا شن.  کردندایپ

 متام وزمن نهیدست به س. اشت بردزی اثر لبخند دندون منا چروک رر چشم هام بیگوشه 
 : راستم انداختم و گفتمی پایرو رو

 
 ! بانو؟یدیخوب خواب...  شدنداری دربار از خواب بیبانو! به به-
 

 آشکار نگاهم کرد، کامال مشخص بود که هنوز ی کمرش گذاشت و با حرصی رو رودستش
 ...:هم کمردرد داره

 
 ! باشم؟شیکه من دوم خوابهی کمر درد راحت منی با اینه مادر، ک-
 

 :دی بار اون از من پرسنی و ادمی خندزی و رآروم
 
 ... دخرت زبر و زرنگمنیآفر! ی قشنگزی چه م؟یمادر همه کارا رو متوم کرد-
 

 ...: با لبخند نازک کردمی چشمپشت
 
 .هی من عادی کارا برانیا...  بانویا-
 

 : کمانک درست کردکی برد و نیی هوا باال پای اشارش رو چند بار توانگشت
 
 . کد بانوگنی منیبه ا! نیآفر-
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 نی بوق ماشقای دقد،ی به گوشم رسی در پی پنی بوق ماشی که صدانی تا ادمی تر خندبلند

 مونده رهی گرد به پنجره خیبا چشم ها!!! ن؟یآدر.  آوردنی بود که عروس می زماننیع
 : حدقه چرخوندیبودم که بانو چشم هاش رو تو

 
 خل نیا! ا؟ی جور مسخره بازنی از انویآدر! نِ؟ی آدری کردالیمادر، نکنه ختعجب نکن -

 .ادی بر میکی فقط از پس ایو چل باز
 

 :می صدا با هم گفتکی و سرم رو کج کردم و همزمان و گردن
 
 !آرســام-
 

 اما من به خاطر می رفتیهر دو به سمت در ورود...  خندهری زمی هم جفتمون زدبعد
...  بانو قائل بودم اول گذاشتم اون بره و بعد خودم از در خارج شدمیا که بریاحرتام

 خجالت کمی.  اومدی آرسام بود می باباناًیقی که قطعا و گهی مرد دکی آرام ی خنده یصدا
 و بعد آرسام نیاول آدر...  رفتمنییآروم از پله ها پا!  بودم کهدهجرم نکر...  امادمیکشیم

... لبخندم پررنگ شد.  قد بلندباًی تقریمرد چهار شونه  کیپشت سرشون هم .. اومدن
 : زدی به کنارم اومد چشمکنیآدر

 
 ...سالم خامن-
 
 !سالم آقا-
 

 : آورد و گفترونی زبونشو بآرسام
 
 .شالم ژن داداس-
 
 ...سالم-
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باباش با خنده جلو اومد و ! شه؟ی وقت بزرگ منچی چرا هنی اایخدا.  هام گرد شدچشم
 :بعد هم رو به من آروم گفتم... و اول به اون سالم کرد به بانرهیخ
 
 ..سالم-
 
 ! دارم؟وی با چه کسیی جوان، افتخار آشنایسالم بانو-
 
 : کردی دستشی پنی و آدردمی خندزی رزیر
 
 . خودمون مبونهشیالبته پ...  مننی ندهی خامن آشونی از،ی عزیشوهرخاله -
 

 : زدی مهربونلبخند
 
 ...م خوشبختیلی خیلیخ-
 
 ... طورنیمن هم هم-
 

 : آرسام کردی به زبون در آورده اشاره
 
 ذوق زده شده، هرگز هم قصد بزرگ شدن دهی بچه منو دنی اخوام،ی عذر میلیمن خ-

 ...خنواهد داشت
 

 : تکون دادمنی سرم رو به طرفدم،ی خندآروم
 
 . برادر مننی جااشونی با متام مسخره بازه،ی چه حرفنیا-
 

 :نو گفت و بادیخند
 
 . داخل دم در بدهدیی بفرماگهیخب د-
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 خودم و بعد خودشو نی آرسام بعد بانو برن داخل، بعد به دستور آدری گذاشتم بابااول
 ...میآرسام وارد شد

 
هم منکش به اندازه ...  خوب بودی دهنم گذاشتم همه چی قاشق برجن و کال غذا رو تونیاول

 کنار نیطبق معمول با وجود آرسام و آدر!  بودمی داشت،خودم که راضیبود، هم طعم خوب
 تو نی آدردادمی محیترج! بهرت... پدر آرسام هم اضافه شده بود!  مجع ساکت باشهشدیهم من

 تر تو شی بار بنیبانو هم ا.  کاسته بشهاشی اعصابی و بای از اون افسردگیحبثا باشه تا کم
 حرف شده ی بهرت بگم بایم حرف فقط من از زور خجالت ک...  کردیحرف ها مداخله م

 و آرسام هنوز نی آدریپدر آرسام سرش رو باال گرفت، بر اثر حرف ها و حبث ها! بودم
 : شدلی متمای به مهربونندش لب هاش بود، اما لبخیخنده و لبخند رو

 
 !؟یدخرتم، چرا شما ساکت-
 

..  تکون دادمنی طرفبا دستمال دستم رو پاک کردم و سرم رو به...  زدمی خجوالنه البخند
 ! : بدمیچقدر دهلره داشتم که سوت

 
 ... جمدی آقاستی نیزیچ-
 

 :دی خندآروم
 
شوهرخاله صدام . ی نه شما که عروس خودمونگن،ی ها مبهی جمد رو غریاوال که آقا-

 . راحت ترمیکن
 

 : انداختمری زی رو کمسرم
 
 ...چشم-
 

 : گفتی سرم رو باال گرفتم، با تعجب اندکدوباره
 
 ... کردهرییچقدر تغ!  غذا دست پخت توعه بانو؟نیا-
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 دوست نداشت؟ چشم هام گرد شده یعنی... یوا! نکنه بد شده بود؟...  رومخنتی رخی آب

 :دی نشست بانو خندمیشونی پیبود و عرق سرد رو
 
 ! بهرت؟ایبد تر شده -
 

 :دی خاله آروم خندشوهر
 
 !صدالبته بهرت-
 

 :بانو با چنگالش به من اشاره کرد.. دمی کشی از سر آسودگینفس
 
 . نزدمدی سفاهیهمه رو دخرتم درست کرده من دست به س-
 

 قاشق پر کرد بهم نگاه انداخت و یهمون جور که برجنش رو تو..  زدی لبخند پررنگنیآدر
 : گرد کرده گفتیشوهرخاله با تعجب و چشم ها...  زدیعی سریچشمک

 
 .ی داریی پخت عالچه دست...  دخرتمنیآفر! واقعا؟-
 

 :نی کرد به آدررو
 
 !ی چاق شرتسمی بود می پسر انتخابت عالنیآفر-
 

 :دی آروم و کم خندنیآدر
 
 . چاقم کنهذارمی مندمیباشگاهمو ادامه م... نه-
 

 :آرسام بعد از خوردن غذاش گفت... دمی خندهمه
 
 . شمامشی به بعد من روز و شب پنی زن داداش، از ایوا-
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 : زدملبخند

 
 . غذا هستشهی همایبفرما، شما ب-
 

 گرفت با اخم و با متام توان به یدگیشامل حالت کش..  مشغول خوردن غذام شدمدوباره
 کردم و حمکم شامل رو ینچ.  همراهمشهی کرده بود به گردن بند همریگردمن نگاه کردم، گ

! دمی کشیکاش من. .. امادمیگردن بند و گرفتم کش.  بدترم شدچ،ی اما باز نشد که هدم،یکش
 : و آروم گفتمدمیلبم رو گز.  که چشم باز کردم پاره شدیزمان از میادگاریتنها 

 
 ...بدخبت شدم! یهــ-
 

 گردن بندم پاره شده همراه با ریزجن.  نگاه همه روم حس شد، سرم رو باال گرفتمینیسنگ
 : قرار دادم آروم گفتمزی میاون رو رو.  دستم افتادیپالکش تو

 
 .گردن بندم پاره شد. خوامی معذرت مدیشببخ-
 

 : که فقط خودم بشنوم گفتکیطور...  آرومیلیخ...  لبخند زدنیآر
 
 ...شهیدرست م.  سرتیفدا-
 

 از دست دادم، اما شامل مویتنها همراه بچگ!! خواستی مهیاما تلخ بود، دمل گر...  زدملبخند
 :دمیلبم رو گز.. متاماً نخ کش شد

 
 ...امیشاملو عوض کنم ب من برم دیببخش-
 

 : بردنیی سرش روباال پاشوهرخاله
 
 . نداره دخرتم، برورادیا-
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 رفت گردن بندم رو با خودم ادمی از اسرتس ی رفتم، حتعی گفتم و سری اگهی ددیببخش
 ...بربم

 
 نیآدر

 
 خوردم تا آرامش برسه، از سرعت غذا خوردن همه کاسته شده ی آروم و کم کم غذا ممن
 :رخاله آروم با سر به گردن بند اشاره کردشوه.بود

 
 . درست شددی شانمیپسرم اون گردن بند رو بده بب-
 

 من ی گردن بند رو برداشتم، تو نگاه گذراری بشقاب گذاشتم و پالک و زجنی رو روقاشقم
همه رو به دست شوهر خاله داده و شوهر ...دمیبه گردن بند فقط اسم آرامش رو روش د

 دی لب هاش مماسی لبخند روهیاما بعد چند ثان... خند و دقت به پالک نگاه کردخاله هم با لب
 : خطاب به من گفتی آرومی و با صداشد در هم یصورتش کم

 
 !آرامشه؟... اسم زنت... نیآدر-
 
 یمرد...  اول اومدنش غصه دار بشهنی همدمی ترسی هم می رفته بود بهش بگم، از طرفادمی

 هم بعدش دیو شا...  شددهی دزددهی بود که ندیرسام و دخرت خاله و آیکه همه زندگ
 : بردمنییسرم رو باال پا! کشته شد

 
 .اسمش آرامشه... آره شوهرخاله-
 

 ی گفتندیبا ببخش. آرامش اومد.... دی آروم کشیآه..  پالک رو پشت رو نگاه کردیکم
 :نشست و گفت

 
 . تورو خدا غذا هم سرد شددی ببخشدییبفرما-
 

 :آروم گردن بند رو به کنار آرامش گذاشت و آروم گفت...  لبخند زدلهشوهرخا
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 !؟یدی گردن بندو از کجا خرنیا... دخرتم-
 

من فقط با .  موندرهی باال رفتش به شوهر خاله خی درشتش و ابروهای با چشم هاآرامش
 ...: کردمی میغذام باز

 
 .یاز بچگ.  تو گردمن بودشهیهم... راستش-
 

 برخورد کرد نمی سی حمکم با قفسه یزیتا که چ...  خودمشیود و حواسم پ بنیی پاسرم
 : شل گفتشینگاه به گوجه انداختم و سرم رو باال گرفتم آرسام با ن

 
 . غلط کردمدیببخش-
 

 : هم فشار دادی پر لبخندش رو روی لب هابانو
 
 ! غلط کردم آخه؟دی که بعد بگه خبششیزنیچرا م-
 

 :دمی خندآروم
 
 . که عادت کردمیکینداره من  رادیا-
 

 :رو به آرامش و بانو گفت.  بودیلبخندش کامال مصنوع.. دی خاله دست از غذاش کششوهر
 
...  اخلصوص شما عروس خامن گل، دست پختت حرف نداشتیقربون دست جفتتون عل-

 ...زیآرامش عز
 

... اشت ندیاون هم حال خوب... دمیدی می چشمریآرسام رو ز..  گرفتمری رو زسرم
 :آرامش لبخند زد

 
 ...نوش جونتون-
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 :شوهر خاله رو به من گفت... میدی دست از غذا خوردن کشهممون
 
 ..می باهم حرف بزنکمی رونی بمیبر... نیآدر-
 
 .امیاالن م. چشم-
 

 :آروم گفتم.  بلند شدمزانهی خمی قرار دادم و نزی می رفنت شوهر خاله دستام رو روبعد
 
 . خوشمزه بودیلینون غذا خ ، ممیآرامش خامن-
 

 من رو در آورد، رو ی موند و ادازی خمی من ننیآرسام ع.  کنج لبش نشستینیری شلبخند
 :به بانو گفت

 
 ! خوشمزه بودیلی ممنون غذا خ،یبانو خامن-
 

آرسام خودش هم در حال . دنی بلند خندباًی آرامش و بانو تقری زدم ولی حمکمی غره چشم
 :ستادمی انهیست به سد. غش بود از خنده

 
 . آقا آرسامارمی مری شرکت تنها گیمن که تو رو تو-
 

 : پشت بانو پناه گرفتآرسام
 
 ! غلط کردمغمرب،ی پای-
 

 ی پله ها شوهر خاله یبه سمت در رفتم و رو.  و از بانو هم تشکر کردمدمی خندآروم
 : شونش گذاشتمیدستم رو رو... دمی به دست رو دگاریس
 
 .چه خربا... زی عزیله خب شوهرخا-
 

 :آروم گفت... میزدیهمزمان با هم قدم م..  شدی کنج لبش جاریلبخند
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...  داشتم اون جا هم دارمنجای که اییای پسرم، متام مشغله فکرستی نی خاصیخرب-
 که هنوزم ی مرگدی شای حتای بعد مرگ خالت و گم شدن دخرتخالت ن،ی آدرهی چیدونیم

 خالت یم آملان که از درد و رجنام فرار کرده باشم، طاقت دورفرار کرد... ستیمشخص ن
 ...اما.  سخت بودیلیخ
 

قدم هامون موزن بود ..  موندمرهی خنی فرو بردم و به کف زمبمی جی هام رو تودست
 :حرفش رو ادامه دادم

 
 اگه به یحت!  مرگ،ی وقت فرار کرد، درد، دلتنگچی هزی شه از سه چیمن... شوهرخاله-

 ...ی سفر کناری دصد تا
 

 : بردنیی رو باال پاسرش
 
 خوادیدمل م.  دخرت خودم افتادمادی دمیاالن که اسم آرامشو فهم... هی چیدونیم... قایدق-

 !کجاست؟...  نهای... بدومن زندست
 

 : گردمن گذاشتمی رو رودستم
 
اشتم آرسام شوهرخاله، نذ... دمیاالن هم م.  بفهمم قول داده بودمویهمه چ.... دمیقول م-

 سرم ییمن اگه بال...  کنه، چون هنوز تورو داره، اما من نهنای اری درگمیخودش رو مستق
 ... که داغم رو دلش مبونهستی نی کسادیب

 
 : گفتی عصبباًی کرد، تقریچی رو قحرفم

 
 با ی که تو رو حتیزی آرامش عزی چقدر برایدونیتو م! ه؟ی حرفا چنی ان،ی نگو آدرنویا-
 نی تو عیدونیم!  چقدر آرسام جونش به جون تو وصله؟یدونیم! رفته؟ی پذطتی شرانیا

 که یی تنها کسایعنی! ؟یری گیچرا ما رو در نظر من! ؟یی بانویجگر گوشه ! ؟یپسر خودم
 ! مامان و بابا و خواهرت بودن؟ی براشون مهم بودتوفقط تورو دوست داشنت و 
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 ...: حرف بزنهیحق داشت عصب.. اشتم صورمت گذیدستم رو رو... دمی کشقی عمینفس
 
تنها شرطتش واسه . ادی سرم بییمنم به آرامش قول دادم که نذارم بال... یگیشما درست م-

 ...ازدوامجون بود
 

نگاهش ...  هوا پخش کردی بود رو توادی که غلظت اون زیدود... دی کشگارشی از سیپوک
 ...: ستاره هایبه آسمون بود و و در جست و جو

 
 .مطمئنم.  دوستت دارهیلیرامش خآ-
 

 : شدی اگهی جوره دکی حرفش نیقلب و احساسم از ا...  رو به سمتش چرخوندمسرم
 
 !چطور؟-
 

 :دی کشی که داشت میگاری سیتلخ تر از اون بو...  زدی کمرنگ و تلخلبخند
 
 .زننی مادیچشم هاش فر... داستیاز نگاهش پ-
 

 :آروم گفت.  و به ستاره ها نگاه کردمدمی کشقی عمینفس..  کنج لبم نشستلبخند
 
 !خانوادش کجان؟-
 
 ...نداره-
 

 :دی به سرعت به سمتم چرخسرش
 
 ! نداره؟ی چیعنی-
 
 ... بودیپرورشگاه-
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 : تکون دادنی تاسف سرش رو به طرفبا
 
 !مطمئنم.. شهی مطمئنم با تو خوشبخت میول...  دخرتهنی افیچه بد، ح-
 

 آرامش
 
 

 ی دستشیپ. و چاقو ها رو گذاشتی دستشی قرار دادم و بانو هم پزیم ی رو رووهی مظرف
 :ها رو جا به جا کردم و بانو با سر به در اشاره کرد

 
 . داخلانیدخرتم برو بگو ب-
 

 پله ها ی منظم به سمت در رفته و خودم رو به رویی رو تکون دادم و با قدم هاسرم
 : بلند گفتمیرسوندم، با صدا

 
 !ن؟یآدر-
 

 ... :دی به سمت من چرخنسرشو
 
 .گهی داخل دنیایب-
 

 : شدی که از اون فاصله هم حس می با لبخندشوهرخاله
 
 . متوم شهگارمی دخرتم، بذار سمیایاآلن م-
 

 : رو تکون دادمسرم
 
 .باشه-
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بانو کنار آرسام نشسته و مشغول حرف ...  گرد کردم و به داخل خونه بر گشتمعقب
 نگاه ینیسنگ.  تک مبل نشستمی دست هام گرفتم و رویتوگردن بندم رو . زدن بودن

 : تر کردکی خودش رو نزدی شد، آرسام کمیآرسام و بانو حس م
 
 ! گردن بندتو چقدرم قشنگهنمیبده بب.  غصه خنورشه،یدرست م-
 
 :لبخند کنج لبش نشست.  رو و اون رو کردنی ایکم.  لبخند پالک رو به دستش دادمبا
 
 !زه؟ی رنقدریچرا ا!  نوشته آرامش؟ی پشتش چنیا.. . منور آشناستهی-
 

 : هام رو باال انداختمشونه
 
 ! خبومنتومنی که روش نوشته رو میفقط اون آرامش... هی اون چدمیخودم هم هرگز نفهم-
 

 : نگاهم کردآرسام
 
 . مادرتهای اسم پدرت دیشا-
 
 ...ستیبرام مهم ن-
 

 شدم تا بلند شم اما به خواست زی خمیمن ن و شوهر خاله وارد شدن، نی زمان آدرنیهم
 که در جماورمت قرار داشت ی و شوهر خاله کنار مبلنیآدر. شوهر خاله دوباره نشستم

 . :دیشوهرخاله گردن بند رو از دست آرسام کش. نشسنت
 
 !؟ی خراب کننمی همیخوایم-
 

 و دمی آروم کشیهآ!  گرفته بود؟ی کمافشی نگاه کردم، چرا قنیبه آدر... میدی خندی گهمه
 ساخته بود یچه داستان... شوهرخاله رو پشت پالک نگاه کرد...  انداختمریسرم رو به ز

 ابروهاش رو کج و ماوج یشوهرخاله کم...  لب هام نشستیلبخند رو!  گردن بند مننیا
 :کرد
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 . بهتدمی مکنمیدرستش م...  گردن بندت رو بده مننیا... آرامش دخرتم-
 

نه !  تا برام درستش کنه؟گهی دیکیبدمش به ! د کردم، گردن بندم؟؟ هام رو گرچشم
 !! :شدیمن
 
 !کنمی درستش مرمیخودم م! نه-
 

 : بر و بر نگاهم کردآرسام
 
 !رن؟ی بچتو ازت بگخوانیمگه م-
 
 بارم از گردمن در هی بود، شمی پشهی چشم باز کردم همی با بچم نداره، از وقتمی فرقچیه-
 .ومدین

 
 :دی خند خالهشوهر

 
 ... برات کوچولو بود که زود شکسترشیمشخصه، زجن-
 

 : لب گفتمری دوختم، زنی پشت پالک شد، نگاهمو به آدردنی دمشغول
 
 !رم؟؟؟ی پوست بگوهیبرات م-
 

 : نگاهم کردمظلوم
 
 !آره-
 

 هی به انتخاب خودم برداشتم و مثل بقوهی مکیخم شدم و ...  لب هام پررنگ شدی رولبخند
 پشت ی شدم، فقط شوهرخاله همون جور خشک شده بود رووهیوست کندن ممشغول پ
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 اون هم از من گرفت، آرسام لب نی و تکه تکه کردم و دادم دست آدروهیم! پالک گردن بندم
 : کردزونیو لوچش رو آو

 
 !خوامی موهیمنم م! بانو؟-
 

 نیا!! اره؟ سال سن د۲۷ به کی پسر نزدنی اگهی می حدقه چرخوندم، کی هام رو توچشم
 کی نی آرسام شد، آدری براوهیبانو خنده کنان مشغول پوست گرفنت م! ستیدو سالش هم ن

 به سمتم گرفت و من هم آروم از دستش گرفتم و مشغول خوردنش شدم، نگاهم وهیتکه م
 : گفتمومی مدنیبعد از بلع!  خورد؟یوه منیچرا م.. به شوهر خاله افتاد

 
 ...گهی ددی خبوروهی مدییبفرما! شوهرخاله؟-
 

 رفت و نییسرش باال پا... دیسرش به سمتم چرخ!  کردی مری سگهی دیای دنکی ی توانگار
 :گفت

 
 ...باشه-
 

 ازش خوشش اومده نقدریا.  قرار داد اما ازش چشم نگرفتزی می گردن بند رو روپالک
و  فقط من یمجع شاد و مشغول حرف بود ول.... شونه هام رو باال فرستادم! بود؟

 : شوهر خاله رو به من گفتم،یشوهرخاله سکوت کرده بود
 
 !ه؟یاسم پدر مادرت چ... دخرتم-
 

 نیآدر...  سکوت فرو رفتی گرفتم، مجع تویانگشت هام رو به باز. هام گرد شدچشم
 : اخم کردیکم
 
 ...من که گفتم شوهرخاله-
 
 ...دیببخش... یچیه...ی ول،ی گفتدومنیم-
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توان حرف زدن نداشتم، ... شد؟ چشم هام گرد موندنمونی پشچرا...  نگاهش کردمفقط
 ... نبود که بزمنیحرف!  گفتم؟ی میچ
 

 نیآدر
 
 ی که تونی برام بو دار شد، اهی الک خودش فرو رفته بود که قضی شوهر خاله تونقدریا
 نقدری فرا تر از اون بود که خبواد به خاطر دخرتش ای کرده بود کمری سگهی دیای دنکی

 آرامش برم، کل شی گرفتم پمی که خبوابه، تصمنی ایبعد رفنت بانو برا... انه رفتار کنهدپرس
 و نشستم روش، دمی آشپزخونه رو کنار کشیصندل...  گردن اونودزمحات افتاده ب

آرامش سرش رو !  دستم گرفتم و مشغول پاک کردن بشقاب ها شدمی تویپارچه ا
 :دمیخودم آروم خند. ..دی من خنددنیبرگردوند و باز هم با د

 
 !! به خامنش کمک کنه؟یدیمرد ند! خنده داره؟! ه؟یچ-
 

 : تر شدشی بخندش
 
 !؟؟یی بانو کجایوا!! نیاومن آدر! ی کارا کننی از ادمی اما تورو نددم،ی رو ددنید-
 

 که خشک یی ظرف های اومد، ظرف رو روزی کرد و به سمت می ظرف رو آبکشنیآخر
 برداشت و مشغول کمک با من گهی دیخودش هم نشست، پارچه ا. نشده بودن قرار داد

 :دی بود پرسنییآروم همون جور که سرش پا... شد
 
 !ن؟یآدر-
 

 نیمثل هم...  آوردمیبه زبون م" جامن"، "بله "ی رفت و به جای اوقات از دستم در میگاه
 :حاال

 
 !جامن؟-
 
 ...دیچرا شوهرخالت اون سوالو ازم پرس-
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لبم رو به .  سواله خودمم بودنیا.. دی طول کشهیسکومت چند ثان... دمی کشقی عمینفس

 : کردمتیداخل دهنم هدا
 
 . مجع بگهیحتما خنواسته جلو...  پرسمی حتما ازش میول.... دومنیمن-
 

 : رفتنیی باال پاسرش
 
 . متوم شدایلی دو روز تعطگهید...  سر کاری بردیفردا با! ؟ی خبوابی بریخوایمن-
 
 ...میری بذار کمکت کنم کارات متوم شد با هم م..باشه-
 
 ...ی شما بگیهر چ-
 

 ...می سکوت مشغول به کارمون شدیجفتمون تو...  رد و بدل نشدنمونی بی اگهی دحرف
 

 آرسام و شوهر خاله ی پرتاب کردم، رو به روزی قسمت منی کنار تری رو روپرونده
 ی خبشتیرت چرخوند و با لبخند رضاشوهرخاله، چشم هاش رو دور تا دور دف... نشستم

 :گفت
 
 ...نی بهت افتخار کرد آدردیبا-
 

 : دست هام گرفتم و با لبخند گفتمی رو توی چافنجون
 
 ...زی عزی شوهرخاله یمرس-
 

 رو شبشی سوال دلی بود که دلنیوقت ا...  انداختری و سرش زدی کشی آهشوهرخاله
 جرعه نیآروم بعد از اول...  بودی چادنیش من مشغول نونیآرسام هم ع... دیشا! بپرسم؟

 : به شوهر خاله گفتمدمی نوشی که از چایا
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٩٨�

 . سوالکیشوهرخاله -
 

 : دادهی دست هاش جا به جا کرده و به مبل تکیفنجون رو تو...  رو باال گرفتسرش
 
 .بفرما-
 

 :دمی رو نوشی از چاگهی دی اذره
 
 ...نیدی اون سوالو از آرامش پرسشبیچرا د-
 

 : گرفتریسرش رو به ز...  رنگ از رو باختورتشص
 
 ... اومده بودمنیاتفاقا به خاطر هم-
 

 دنی مشغول نوشالی خیآرسام ب.  نگاهم کردیکم...  چشم هاش دوختمی هام رو توچشم
 بزرگ رفت، دست هاش رو از یشوهر خاله آروم بلند شد، به سمت پنجره .  بودیچا

 :پشت به هم قفل کرد
 
 .. شدمی جورهی نوشته بود که یزی چهی..  اون پالک گردن بندشراستش پشت-
 

 آخه پنجره نه،ی گردنش رو کج کرد تا پدرش رو ببد،ی خوردن کشی دست از چاآرسام
 .:پشت به اون قرار داشت

 
 ...هی اون چدی فهمی خود آرامشم من؟ی خبونیمگه شما تونست-
 

 : بردنییخاله سرش رو باال پاشوهر.  آرسام و شوهرخاله در نوسان بودنی بنگاهم
 
 ...آخه پشتش نوشته بود...  آشناستیلیاون گردن بند خ-
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فقط چشم هام رو !  خواستم حدس بزمنی منی حتگه،ی داره می دونستم چیمن...  کردسکوت
 ...گهی می چنمیبدون پلک زدن بهش دوخته بودم، تا بب

 
 یآرسام دست از چا...  کردی مری سی اگهی دیای دنی حرف زدن براش سخت بود و توانگار

 کار رو کردم، دسته نی قرار داد، من هم مثل اون همزی می و فنجون رو رودی کشدنینوش
 به ی کمدی بادیشا.  گاه دست هام قرار دادم و با کمک اون از جام بلند شدمهی مبل رو تکیها

 و موزن خودم  آرومی شلوارم انداختم، با قدم های هابی جیدست تو.  آوردمشیخودش م
 یدست راستم رو از تو.  شدی نگاه آرسام از پشت کامل حس مینیرو بهش رسوندم، سنگ

 چشم یتو...دیسرش به سمتم چرخ.  شوهرخاله قرار دادمی شونه ی در آوردم و روبمیج
 چشم هاش بودن توان حرف ی که توییمتام حس ها... هاش درد بود، بغض بود، اشک بود

 سکوت نیاما انگار آرسام حتمل ا...  انداختریسرش رو ز...  بودنزدن رو از من گرفته
 : سکوت توسط آرسام شکستنیقفل ا! طاقت فرسا رو نداشت

 
 ! آخهی دپرسنقدریچرا ا...  همشی روز اومدهی! ؟ی حرف بزنیخوایبابا من-
 

م  هیشوهرخاله تا لب هاش از رو...  شوهرخاله و آرسام در نوسان بودی دوباره رونگاهم
 ی سکوت ها چنی الیدل!  بستی حمکم دوباره اون ها رو مییروی شدن، انگار نیباز م
بألخره زبومن ...  شدم، متام توامن به زبومن هجوم بردی دست به کار مدیانگار خودم با! بود؟

 !:اد آوردیحرف گفنت رو به 
 
و آرسام که خب بگو، من ! ؟یختی به هم رشبی افتاده که از دیچه اتفاق... شوهرخاله-

 به قول خودت منم پسرمت، پدر مونه،ی خودمون مشی پمی هم بدونیزی هر چم،یستی نبهیغر
 .کنهیکه رازاشو از پسراش پنهون من

 
 هم ی بار لب هاش از رونی که بعد از حرفم زدم وادارش کردم که حرف بزنه، ای لبخندبا

کم زده شد، اعصامب به هم باز شدن و زبونش به کار افتاد ، اما در دفرت حم! باز شدن
 ی شهیدندون ها و لب هام رو حمکم به هم فشار دادم و سرم رو به سمت در ش! ختیر
 : شفاف دفرت چرخوندممهین

 
 . توایب-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٩٨٧

 
 به سه تامون انداخت و ی از پشت در نگاهی در تکون خورد و باز شد، منشی رهیدستگ

 : من ثابت موندی نگاهش رونیآخر
 
 .نفر باهاتون کار دارن رادمهر، سه یآقا-
 

 مشت کرده بودم که یحرصم گرفته بود، دست هام رو جور... نبود!  االن وقتش نبودنه
 اشاره بیبا حرکت سر به اون سه خماطب غا... زدنی میدیبندبند انگشت هام به سف

 :کردم و گفتم
 
 !اسمشون؟-
 
 میکی اومده بود و  قبل همراهشونی که دفعه ی همونشومنیکی...  خودتونی عموشونیکی-

 ادیسنشومن ز. نشونیشناسی نگفنت و گفنت که شما مشونویلی هم گفتم فامی هر چده،یجد
 ...زنهیم
 

 نییسرم رو باال پا!  باشه؟؟نجای هم ای بد تر که کامراننی از ایبدشانس!  منی خدایوا
 :گرفتم

 
 ... توانی بگمیبگو االن م-
 
 .چشم-
 

 :گرد شدشوهر خاله چشم هاش .  رو بستدر
 
 !؟ی کنن تو حافظتو از دست دادیمگه فکر من. نهی برات دردسر نشه عموت منو ببنیآدر-
 

 : کردمنیی و سرم رو باال پاستادهی به کمر ادست
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 داده، اونا اصال حی از خانوادمو برام توضی کنن که آرسام تا حدودی فکر میآره، ول-
 دیبا... دومنی که خودم مدونهی میحد کنن تا ی مدونه،فکری مزوی آرسام همه چدوننیمن
 دروغا نی که به است،منی نیکار سخت... میستی نیمی صمادی که زمی وامنود کنی جورهی

 .عادت کردم
 

سر تکون داده و از اون ور در .  و همزمان آرسام از جاش بلند شددی کشی خاله آهشوهر
 :آروم گفتم!  بدتر؟نیاز ا! تقه خورد

 
 .میاری ب دری بازعی ضادینبا-
 
 : بعد بلند گفتمو
 
 .دییبفرما-
 

 : دستم رو سمت شوهر خاله دراز کردمعیسر
 
 نی کردم همچیفکر من...  جمدی که مالقاتتون کردم آقانی خوشحال شدم از ایلیخ-

 . بعدی هاداری ددی داشته باشم، به امی خوبیشوهرخاله 
 

 تابلو بودن یو بدون ذره ا شوهرخاله گرد شده بود، حق داشت، کامال خونسرد ی هاچشم
شوهر . دمیدی راحت عموم رو میلی چشم خیاز گوشه .حرف هام رو به زبون آوردم

 کردم و یبا آرسام هم خداحافظ.  مجع و جور جوامب رو دادی نقص ولیخاله هم با کم
 کنرتل کنم خودم ی قبلش فقط از خدا خواستم کمتنها!  به سالم گفنت با اون سه نفردمیرس
 فقط چپ به شوهرخاله و ادی من بیاما عمو بدون که نگاهش رو...  دومن چرای من...رو

 خاله و ی هیقض..  مشکوک بودیلی خهیقض... آرسام نگاه کرد تا شوهرخاله و آرسام رفنت
 ! ست نهفتی داستانکی وسط نی مشکوک بود، شک نداشتم ایلیعمو خ

 
... ایخدا!  خودش بودیایتو دن... عمو اما م،ی نشستی اجنام بدم همگی که تعارفنی ابدون

انگشت هام ...  کردم جلب توجه نکنمیسع! دم؟یفهمی دو نفر رو منی ای هی قضدیچطور با
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 روشنه شهی همی تا شعله دمی کشقی عمینفس..  دادمهیرو به هم گره زده و به مبل تک
 : گوشه لبش بود گفتمپشی که پیی کامرانهدرومن کم تر بشه، رو ب

 
 ...ی کامرانی آقاشنوم،یخب، م-
 
بعد ...  مبل قرار دادی دسته ی دست راستش گرفت، آرجن دست راستش رو روی رو توپشیپ
 ... : داشتی فوق مردونه ای هم باز شد، صدای دادن دود لب هاش از رورونیب

 
ما قصدمون بر گشت، واسه !  رو بهت گفته باشهزی همه چنیاسیفکر کنم ... نیخب آدر-
 .می از راه شمال استفاده بربمیخواینه، م وارد کردی
 
 قرار زی می بزرگ روی برد و کاغذنیی سرش رو باال پانیاسی اشاره کرد، نیاسی سر به با

 کاغذ یاما بعد باز کردن اون کاغذ و نگاهم رو.  قفل شده بودنیاسی یچشم هام رو. داد
 نگاه بیسه تاشون به ترت ابروهام باال رفت، به ی دوتا تادنشیسر خورد، بالفاصله با د

 :دمیکش قی عمینفس.. کردم
 
 !ه؟ی چی برانیخب، ا-
 

 پُک زد و کی شده زی ریبا چشم ها...  لب هاش قرار دادنی رو ما بپشی دوباره پیکامران
 : از لب هاش آزاد شدنپشیدوباره پ

 
 ! راه بدون دردسرهی.  کنیراه عبور و خط کش-
 
خونسرد ...  کردی و نقشه نوسان می کامرانیهم رونگا!  من نوبرش بودی براگهی دنیا

 : دادمهیدوباره به مبل تک
 
 یزیهر چ.. شهی که منی جورنیا!  کار مهم رو اجنام بدم؟نی من االن انینکنه انتظار دار-
 ازی نی ترشی راه شمال چقدر خطر ناک تره و به دقت بنیدونیم.  دارهی حد و حسابهی

 !داره؟
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 . : کنج لبش نشستی اثانهی خب منزجر کننده ولبخند
 
 .. دستورههی نیا-
 

ابرو هام !  شدمی باره جدکی شد و لی تبدی عصبیکم کم به خنده ... بلند...  زدیپوزخند
 : هم شدنیتو
 
 !ن؟ی اشتباه گرفتهی منو با بقدمیشا! ن؟ی کنی میشوخ-
 

 ها  اونینگاهم رو رو...  بودبی و عمو عجنیاسیسکوت ... دی هم خندیکامران
نگاه ... نیاسی اما گه،ی دی حال و هواکی یچرخوندم، جفتشون اخم کرده بودن، عمو تو

 نی همنیاسی قبل هم نگاه یدفعه .. گهی دیاز طرف...  شدی من و عمو مبی چپش نصیها
 بعد یکامران!  کردمی مدای پی به همشون دسرتسدیچقدر راز بود و من با...  بودیجور

 : من گفت خندش رو بهانیقطع و پا
 
 حاال ،ی کارت رو بلددونستمی چون موفتادم،ی وقت باهات در نچی پسر، من تا حاال هنیبب-

 ... هم نرهی نکن تا کالهمون تویچیهم سرپ
 

دست هام رو مشت ! از زور خشم... تیاز زور عصبان..  هام به شمارش افتاده بودنفس
 .. :کردم

 
 ...شهیگفتم، االن که من-
 

 ... : بست هاش رو حمکمچشم
 
 ..وفتهی بتی تو زندگگهی اتفاق دهی ی دوست داریلی که خنیمثل ا-
 

 دیبا... ضربان قلب نداشتم، خط طپش قلم صاف بود... فکر کنم! ستاد؟ی از طپش اقلبم
 خی آب ی ها انگار کسهی اون ثانی هیاما هر ثان... دیشا! زدم؟ی مگهی راه دکیخودم رو به 

 ... کردی می بدمن خالیرو رو
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 کی خودم رو به دی شده نگاهش کردم، بازی ریبا چشم ها...  رو به سمتش چرخوندمسرم
 :دمی نگاهش کرده و پرسی با حالت پرسش گرانه ازدم،ی می اگهیدر د

 
 ...منظورتون رو متوجه نشدم-
 

 نی داشتم به اگهید...  که روش نشسته بودم دور زدی دور مبلد،یخند...  جاش بلند شداز
آروم خم شد ! باختمی مدینبا...  ببازمخواستمی اما منده،ی رو فهمزیکردم که همه چ یشک م

 ...:کنار گوشم
 
 ؟ی گرفتیچرا جد...  کردم پسریشوخ-
 

 من برداشته ی شونه های از رونی کوه سنگکیانگار که ... دمی کشی از سر آسودگینفس
 دست ستاد،ی پنجره ای چرخ تو کل دفرت زد، به سمت پنجره رفت و جلوکی... شده بود

 .. :هاش رو هم از پشت به هم قفل کرد
 
 .ستی مهم ندیهر چقدرم طول کش.  رو اجنام بدهی اآلن خط کشنیهم-
 

 ...: شدی مکی حترمی داشت رگ عصبگهی رو با دست راستم مالش دادم، دگردمن
 
  .ی که شما امروز با من جلنیمثل ا-
 

 ... :باره به سمت مبل اومد و نشستدو. دی پاش چرخی پاشنه ی کنان روخنده
 
 ...زودتر-
 

 ی همه رو حفظ مدی همراه با خط کش برداشتم، بایخودکار قرمز...  نبودی راه چاره اانگار
 !از من بدشانس تر بود؟..  هم خرب بدمنیکردم تا به رامت

 
*** 
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 آرامش

 
 می رفتی مدی باگهی ساعت دکیتا ...  بودی خوبی نگاه رو به لباسم انداختم، مانتونیآخر

دست به ... دمی کشی تر از اون خجالت مشیب...  من چقدر اسرتس داشتمیوا! حمضر؟
.  کرده بهش زنگ بزمننیی که تعیگفته بود ساعت! ن؟ی آدرزدمی زنگ مدیبا... دمیصورمت کش

.  اتاق بانو بتومن راحت حرف بزمنی هال کش رفته بودم تا توی رو که از تویمی سیتلفن ب
 اون نشسته بود گرفتم، با لرزش ی روی که عرق سردی زده اخی ی دست هاین رو توتلف

 رو گرفتم، دو بار پشت هم از شدت اسرتس نی آدری دست راستم شماره یانگشت ها
 بوق یبالخره درست زده و صدا...  سر بار سومدمیاشتباه شماره رو وارد کردم تا که رس

اما چرا ...  گذشتهیچند ثان...  قلب داشتمطپش... از پشت تلفن به گوشم ضربه زد
دستگاه مورد نظر در دسرتس « پخش شدی زنی خورد و صداگهی بوق دکی!  داد؟یجواب من

اخم .  گفتی رو منی همیسی و دوباره داشت به انگل»دیری باشد، لطفا بعدا متاس بگیمن
ره بهش زنگ زدم و دوبا...  گوشم برداشتم، لب هام رو غنچه کردمی و تلفن رو از روکرده

...  شدمی داشتم نگران مگهید»  باشدی دستگاه مورد نظر خاموش م«دمی بار شننیا
اما ... زدمی بهرت بود که به آرسام زنگ مدیشا... دمیلبم رو گز! موضوع از چه قرار بود؟

 یدفرتچه !!!  رو خاموش کرد؟شیچرا گوش!!  جواب نداد؟چرا کار داشت، پس دینه شا
 داشی آرسام گشتم، بالخره پی اتالف زمان دنبال شماره ی برداشتم و بزی می روتلفن رو از

تلفن رو !  تر بودشی برزنی پای مرد ری پکی ی از لرزش دست هایکردم، لرزش دست هام حت
 ! : تا بالخره جواب دادتا دوتا سه یکیبوق خورد ... دم گوشم قرار دادم

 
 الو؟-
 

 ...: لرزش داشت، ترس داشتصدام
 
 !آقا آرسام؟! الو؟-
 

 : تر شدیمی شاد و صمصداش
 
 حال شما؟. نی آدریبه به سالم، بانو-
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 .. : رفتمی طول اتاق راه می هم بودن توی توی نگرانی که از رویی ابروهابا
 
 ... بدیلیخ-
 

 : نگران شدصداش
 
  حمضر؟دی مگه قرار نبود بریراست!  شده؟یچ! خدا بد نده-
 

  :دمی شامل رو جلوتر کشخمی با دست  رو کنار گذاشتم،خجالت
 
 بار زنگ زدم در نی اولادی که بنیقرار بود زنگ بزمن آدر..  نگرامننی به خاطر همقایدق-

 ...رتسمی میلیمن خ...  رو خاموش کردشی بعد زنگ زدم گوشیدسرتس نبود، دفعه 
 

 : شدیصداش جد...  مکث کردیکم
 
 باشه، نگران وفتادهی نی اتفاقنمیردم شرکت بببذار من بر گ... ینگرامن کرد...  خداای-

 . چه خربهنمیمن برم بب. میترسوند..  اوجنا بودننای انیاسی وی اما کامرانا،ینش
 
 :دی آتش جهنم سقوط کرده بودم، بغضم ناقصانه ترکی که زد انگار که توی حرفبا
 
 ...ادی بنی سر آدرییبال.. تورو خدا آقا آرسام-
 
 دم،ی افتاد بهت خرب می نزن اتفاقی هم حرفی اگهی به کس درم،یمن م.. .نرتس نگرامن نباش-

 .فعال
 
 ..فعال-
 
 ایخدا..  دست هام گرفتمیسرم رو تو...  ختت نشستمی اسرتس متاس رو قطع کرده و روبا

 !خودت کمک کن
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 نیآدر

 
 می برکه امروز... من به آرامش قول داده بودم که امروز... ستادی ای داشت از طپش مقلبم

 آرامش و نگاه و دست هام شیحواسم، فکرم، دمل پ... حمضر، که امروز موقت بشه زمن اما
..  رو خاموش کردممی گوشی سه تا لعنتنیبه خاطر ا.. حضور ذهن نداشتم.  نقشه بودیرو

. ستادی کنارم ایکامران! تنها راهم بود...  اماشهی و ناراحت منگرانمطمئن بودم آرامش 
 :دیآروم خند

 
 ...ی افتخار گروهی هیتو ما... نیآفر-
 

اما حواسم هم بود که ...  رفتمی مدمی کشیفقط خط م!  بودمی بودم، کفری من حرصاما
 سمتش، دیدر صدا خورد، سرم چرخ... رو انتخاب کنم که به بن بست خبورنییجاها

 : با انگشت اشاره بهم اشاره مکردیکامران
 
 . برهتمشفرسیتو کارتو اجنام بده، خودم م-
 
 دی که بایانگار اون معلم بود و من دانش آموز...  حرص دندون هام رو به هم فشار دادمبا

 : آروم گفتنیاسی! مشق هام رو اجنام بدم
 
 ...گهی دهیحرص خنور، کامران-
 

از سر ...  آرسام بودیصدا! دم؟یشنی زدم و مشغول به کارم شدم، درست می غره اچشم
 ی آسودگای دنکی من انگار دنیآره خودش بود، با د. رو کنار زدمیجام بلند شدم، کامران

 ... : بوددای چهرش پیتو
 
 ! افتاده؟ی شده آرسام؟ اتفاقیچ-
 

.. دمیدی صورتش می خشم رو هم به وضوح تویحت.  کردی می بازی من و کامراننی بنگاهش
 !:اون هم آرسام
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 ...نره ادتیاومده بودم بگم جلسه . وفتادهی نیاتفاق.. نه-
 

سرم رو تکون ! نکنه آرامش نگران شده و به آرسام خرب داده؟...  خدایا... نکنه! جلسه؟
 :دادم

 
 ...امیکارامو اجنام بدم م-
 

 ... :با اخم نگاهم کرد. چشم شدمی چشم تویبرگشتم، با کامران.  و در رو بستمرفت
 
 ! سرکارت؟نیمگه نگفتم بش-
 

 : زدمیپوزخند
 
 خمتل کنم به خاطر تومنی منمویمن که کل زندگ... یستی نیو مود خوبانگار شما امروز ر-
 ...ینی زمی دوتا دونه نقشه یکی

 
 مبل نشستم، مشغول کارم شدم تا زود تر ی توجه بهش از کنارش گذشته و دوباره رویب

!  بتومندی بایول... رمی عکس بگکی ازش تونستمیکاش م...  نقشهنی ایول... ازش خالص بشم
 :دمیرو مالگردمن 

 
 ! باشم درسته؟اتی تو عملدیمن هم با-
 

 .. : کردی مینیامروز نگاه هاش بدجور سنگ..  موزنی کوتاه ولی سمتم اومد، با قدم هابه
 
 !چطور؟... آره-
 
 .هی به چی که بدومن چرمی عکس ازش بگهی دیحداقل بذار!  کنم؟داتونیبعد من چطور پ-
 

 ... :نقشه رو نگاه کرد من و یکم...  مبل نشستی رودوباره
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 ...ریعکس بگ-
 

 !ی بدشانسی شانس توگنی منیبه ا...  کنج لبم جا خوش کردلبخند
 

 آرامش
 
 

 که بانو االن داشت مدام نی که قرار حمضر به هم خورد، نه انی مهم نبود، نه ایچی هبرام
من فقط .. . راحت شده بود امااملی خیبعد متاس آرسام تازه کم.  رفتیکل اتاق رو راه م

 ساعت به میاما هنوز ن! تنها خواستم بود... نمشیفقط سامل بب! نمی رو ببنی آدرخواستمیم
چشم ! نیهم... ادیفقط ب...  و منتظرش بودمستادهیفقط کنار پنجره ا... اومدنش مونده بود

 تر شد، دستش کی بانو نزدی قدم هایصدا...  زل زده بودمرونی سوخنت از بس به بیهام م
 :دی کشقی عمیبانو نفس...  شومن حس کردم، سرم رو برگردوندمیرورو 

 
... رونی به اون بی اسرتاحت کن دخرت، از خود ظهر تا االن که غروبه زل زدکمی ایب-

 ...یشیخسته م
 

 : تکون دادمنیسرم رو به طرف.  هام رو بغل کردمبازو
 
 ... کهرمیگی آروم مننمشیتا نب-
 

 موند، رهی خرونی و به بستادی کنارم انهیدست به س... منانهآروم و نرم و خا... دیخند
 ی حرفی بزمن که با شروع صحبتش رشته ی افکار خودش غوطه ور بود، خواستم حرفیتو

 : شدیچی بگم قخواستمیکه م
 
اما ...  تر دوستت دارهشی که از خودش بشهی مدای پیکی ی روزهی ن،ی آدرگفتمی مشهیهم-

...  خدایآ! ومدهی نای هر گز به دنی آدمنی گفت همچی کردو می هم اون انکار مشهیهم
 ... تورو دارهنی چقدر خوشحامل که حداقل بعد من آدریدونیمن
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

٩٩٧

 : مونده و گفتمرهی به بانو خی مصنوعی رو دور شونش حلقه کردم، با لبخنددستم
 
 ...هی چه حرفنی ا،یانشاهللا هزار سال زنده باش-
 

 ی چشمش بهم نگاه کرد، تویکیشمش رو بست و با اون  چکی کنج لبش نشست، لبخند
 ...:شدی مدهی دیصورتش شاد

 
 !من و ول کن برو آقات اومد-
 

 که به دنشی رو جست و جو کرد، با دنی و آدردی پنجره جهرونی به سرعت به بنگاهم
 هی اومد که بقادمی اما ن،یی اومد قلبم طپش گرفت و خواستم بدوئم برم پایسمت خونه م

 نبود، حتما اومده دی رس دری تو تگهی دنی مونده بودم اما آدررهیبه پنجره خ...  هسنتهم
 : برگشتمعی سرورد،در ضربه خ... بود داخل

 
 .دییبفرما-
 

 : زدیبانو لبخند!  پشت درنی باز شد و آدردر
 
 !سالم پسرم، من برم تنهاتون بذارم-
 
 ...سالم بانو-
 

 تر اومد، در کی نزدنیآدر... بانو رفت...  تکون خنورد منی از روی ذره انی نگاه آدراما
 : انداختم و دست هام رو به هم قفل کردمریسرم رو ز... اتاق بسته شد

 
 ...سالم-
 

 : کردستیا... دی که رسمی قدمکیبه ...  اومدکی نزد فقط نزدحرف
 
 ..سالم-
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 لب ها و یبه رو بزمن که انگشت اشارش روبه رو یخواستم حرف...  رو باال گرفتمسرم

 : قرار گرفتمینیب
 
!  باشه؟خوامیمن معذرت م...  عذر خبوامدیمن با...  نگویچیه...  نگویچیه... سیه-

 افتاد یامروز بد اتفاق... میریفردا م... می فردا بردمیاما قول م...  نبودنیامروز قرارمون ا
 ...آرامش

 
 ..نیهم.. دمیترس... فقط... من که ناراحت نشدم.. نینه آدر-
 

 : قدم رو هم پر کردکی همون
 
 ...یکنیممنومن که درکم م-
 

 ... شدی جون گرفت و واقعلبخندم
 
 ...مونهی منینجوریفردا مطمئن باش ا-
 

 : رو کج کردمگردمن
 
 !؟یچه جور-
 

 :دیخند
 
 !!یشیفردا متوجه م-
 

 !ادیچشم غره زدم تا حساب کار دستش ب...  نشدم امامتوجه
 

...  شده بودمی خجالتنقدری مدت انی چرا ادومنیمن! یلی دلی بلی به دلدم،ی کشی مخجالت
 ...گهی اخلصوص حاال که دیعل
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 رو ما دمی سفیگونه هام رنگ گرفنت، انگشت ها...  انگشت هاش قفل شدنی هام بانگشت

 : سرم اومدکیسرش نزد...  انداختمری تر زشیسرم رو ب..  انگشت هاش فشار دادنیب
 
 !م؟یا برخب، حاال کج-
 
 : ذره سرم رو بلند کردم، بدون نگاه به چشم هاش گفتمکی

 
 ..گهیخونه د.. خب-
 

 !:آروم و کم.. دیخند
 
.. نه!  پارک؟میبر... امــم! می من کل امروزو مرخصمی بگردکمی میبر! ؟ی سادگنیبه هم-

 ...ی تو بگی هر چم؟یکجا بر.. نه! نما؟ی سمیبر... هیتکرار
 

 : لبخند زدمیزورک
 
 !یهر جا که تو بگ-
 
 !نما؟ی سمیخب پس بر-
 
 ...میبر-
 

 :دم گوشم زمزمه وار گفت... می داشتی با هم قدم بر مهمزمان
 
 خودمونو کنرتل یلی مدت خنیا...  حلطظه دستات تو دستم نباشهکی خوامیامروز من-

  مگه نه؟میکرد
 
خجالت ... اماخوشحال بودم ..  انداختمنیی تر پاشیسر رو ب.  بعد هم چشمک زدو
 ...دمیکشیم
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*** 

 
 اشاره ی فروشیبا دست آزاد و انگشت اشارش به بستن!  کردی دستم رو ول منی احلظه

 . : رفتی فروشیکرد، نگاهم به سمت بستن
 
 ...چسبهی داغ می هوانیتو ا! ؟یخوری میبستن-
 

 نییباال پا کردم، سرم رو ی از اون خجالتم کاسته شده بود و راحت تر برخورد می کمتازه
 : مجع و جور شده گفتمیبردم و با لب ها

 
 . منم هوس کردمم،یبر-
 

 تونستمیچطور م... می رفتی فروشی موزن به سمت بستنیی به شونه هم ، با قدم هاشونه
 آدم جهان نی حس خوشبخت ترنیگفتنش سخت بود اما کنار آدر!  کنم؟انیاحساسامت رو ب

 : اشاره کردیبه صندل!رو داشتم
 
 !ی نریی من برم برگردم، جانی جا بشنیو ات-
 

 ی و چومن رو هم روزی میآرجنم رو رو..  باز و بسته کرده و نشستمی هام رو به نرمچشم
فکر .  شدی لب هام نقاشی رویحیچشم هام رو آروم بستم و لبخند مل.. کف دستم قرار دادم

 رو که رفتم می از اول زندگ!دیکارم از کجا به کجا کش...  کردی هم تنم رو داغ منیبه آدر
 بدون یواقعا زندگ... تا االن که...  و تنفر از اوننی به آدردمی که رسنیا و تا هی ساشیپ

 ...اون برام سخت بود
 
 !؟ی خامنیکنی فکر میبه چ-
 

 یچه حس ها...  بند به چشم هاش نگاه کردمهی هام رو بالفاصله باز کردم، با لبخند نچشم
 !:ها بود اون چشم ی تویمبهم
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 ...یچیبه ه-
 
 :دی پرت کرد و خندزی می رو به روشی آفتابنکیع
 
 !مطمئن؟-
 

 : کنمتشی اذیکم...  سر به سرش بذارمی داشتم کمدوست
 
 ! باطلالی خیزه!  کردم؟ی داشتم به تو فکر مینکنه فکر کرد-
 

م  قرار داد، خودش رو به سمتزی می کرد و دست هاش رو روزی چشم هاش رو رد،یخند
 :دیکش

 
 !؟یگیراست م-
 
 .اوهوم-
 

نگاهم رو ..  انگشت هاش قفل کردنی و انگشت هام رو بدیدست آزادم رو کش... دیخند
 اومد ی که به سمتمون می که نگاهم به گارسوننیتا ا. خندش آروم تر شد.. ازش گرفتم

 ها یتنگارسون اومد، بس... دی تر خندشی بنیآدر. دمی دستم رو از دستش کشعیافتاد، سر
 ! قرار داد و رفتزی میرو رو

 
با دست راستم قاشق ...  انگشت هاش قفل شدی دست چپم توی رفتنش دوباره انگشت هابعد

 :آروم گفت..  کردمکی رو به لب هام نزدی قاشق بستنهی برداشته و ی بستنیرو از تو
 
 ؟...یستی نمونیخب، پش-
 

 :نگاهش کردم...  رو باال گرفتمسرم
 
 !؟یاز چ-
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 : دست گرفت و زل زد به منی رو توشی قاشق از بستنکی.  پررنگ تر شدلبخندش

 
 .ازدواج با من-
 

 نگاهش کردم، هنوز چهار ساعت از ازدوامجومن نگذشته رتیبا ح.  هام گرد شدنچشم
 ! :بود

 
 !؟ی شدوونهید-
 

 : گفترهی که از من چشم بگنیبدون ا..  رو خوردشیبستن
 
 !؟یشی منمونی وقت پشچیه-
 

 ..:دمیاز تفکرم خند! شدی داشت لوس مگهید...  بزرگ زدمی غره اچشم
 
 !خنده داره؟! ؟ی فسقلیخندی میبه چ-
 
 !یشی لوس میاوهوم، خنده داره که دار-
 

آروم !  کمیلیخ! کی کوچیلی گونش بود، اما خی رویکی کوچیچال ها... دیخند
 : داد گفتمی مرونی که نفسم رو بنی و همراه با ادهی کشقی عمینفس...دیخند

 
 ..کامال متضاد!  از تنفر تا عشقم،یدیاز کجا به کجا رس-
 

 که لبخند روش نشسته بود باال ی همون سمتیابرو!  کنج لبشقای کنج لبش نشست، دقلبخند
 : آروم و مهربون گفتیرفت، با حلن

 
 ...ستیمتضاد عشق، تنفر ن-
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 برداشت و ی از بستنگهی قاشق دکیده  نگاهش کردم که ادامه بی رو کج کرده و طورگردمن
 :دوباره نگاهم کرد

 
 یول!  حسههی داشنت حس، تنفر هم یعنی نه تنفر، عشق زم،ی عزهی تفاوتیمتضاد عشق، ب-
 ...ی تفاوتیب

 
 ... :نگاهم رو ازش نگرفتم..  تکون دادممی تفهی رو به نشونه سرم

 
 ...هی حرفکی نمیا-
 

 : که از جلو مجع شده بودن نگاهم کردیی با ابروها تر فشار داد وشی هام رو بانگشت
 
 ! بود؟ی تو رِشَتت چ،یراست-
 

 :آروم گفتم..  زبومن گذاشتم بعد آب شدنشی رو رویبستن
 
 .اتی ادب،یانسان-
 

 : زدلبخند
 
 !؟ی ادامه بدیخوایم-
 

آرزوم بود که ...  آرزوم بودخواستم؟یم. دمی آروم کشیآه..  کنج لبم نشستیپوزخند
 ...: خبومن و به دانشگاه برسم امادرس

 
 ! چند سال عقب موندم؟یدونیم! گه؟یاآلن د-
 

 !: کامال با حرفم خمالفهیعنی.  تکون دادنی رو به طرفسرش
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 نی با من، اشی اگه آره بق؟یخواسنت توانستنه، تو فقط بگو دوست دار!  داره؟یچه ربط-
 !؟یدوست دار. کنمی مفشی متوم شه ردی لعنتی هیقض

 
 !:من که از خدام بود.  هام رو باال دادمکتف

 
 ! دوست نداشته باشم؟شهیمگه م-
 
 ... براتکنمیدرستش م! خب پس، حله-
 

 نیآدر...  رو خوردممی بستنی هیبق! واقعا خوشحال...  ته قلبم خوشحال شده بودماز
 :سرش رو باال گرفت

 
 دمیرتسی چون من،یرامت شی آرسام رو بفرستم پخواستمی اومد، آرامش مادمیخوب شد -

 . باشمبیحتت تعق
 

 ...: بودبیاگه حتت تعق! ب؟ی هام گرد شد حتت تعقچشم
 
 !ننمون؟یبی میگیمن! ؟یرونی پس چرا االن با من بیبیاگه حتت تعق-
 

 : کردنیی رو باال پاسرش
 
 ... حواسم هستیول. دومنیم-
 
 !ن؟ی رامتشی پی آرسام رو بفرستیخواستی چرا میراست-
 
 ندهی دوماه آای ماه کی کی بگم، احتماال تا نزدنی به رامتدیون نقشه عکس گرفتم، بااز ا-

 .می نقشه بکششی پهیقراره .  با من و تو هم کار دارهنیاما رامت... شهی اجنام ماتشونیعمل
 
 : لبخند نگاهم کردبا
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 ی بازلمی همه فنی ایآخرا!  قصمونهی آخراگهید...  منونده آرامشیادی ززیچ-
 . راحت و آسودهگهیبعدش د... دنامونکر

 
 نی اای د؟ی کشی منی که آدریی دردانی کردن ای مدای پانیپا!  جون گرفت،واقعا؟لبخندم

 فرو می داخلجانی تا هدمی کشقی عمینفس! م؟ی که با اون ها داشتییگرگم به هوا
 م،یهمزمان با هم بلند شد.  هامون هم متوم شدنیبستن!نهیبش

 
 دست راستم رو دور بازوش حلقه کردم، چشم هاش گرد شد، من هم ،ادمی زجانی هاز

خواستم دستم .لبخند کنج لبش نشست. چشم هام گرد شد و تازه خون به صورمت محله کرد
 : کرد و آروم گفتریروعقب بکشم که با انگشت هاش انگشت هام رو اس

 
 ... شدهری دگهید-
 

 .راه بازگشت نداری
 

 و میاز اوجنا هم رفت... فقط لبخند! نیهم... ختم، فقط لبخند زد انداری تر زشی رو بسرم
 که جو رو از اون خجالتم نی ای مقدمه، فقط برای رو به چشم هاش زد، آروم و بنکشیع

 :دمیخارج کنم پرس
 
 ! شد؟یصدف چ! ن؟یآدر-
 

 . : ابروهاش نشستی حمو شد و اخم روی کملبخندش
 
 .عمو گفته بود...  رفتهی مدتیبرا-
 
 !چقدر خوب...  با بودنش حرص خبورمی نبود که من هینجوریبهرت، ا... دمی کشیاه
 

 که دوباره جون تازه ی و با لبخنددی سرش به سمتم چرخد،ی کشقی هم نفس عمنیآدر
  :دیگرفته بود پرس
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  ؟می کجا برگهیخب، د-
 

 : رو بال انداختمشومن
 
 ...دومنی منگهید-
 
 ...یشگیپارک هم...  خلوتی جاهی میبر-
 

 : هام رو غنچه کردملب
 
 ...هیفکر خوب-
 

*** 
 

 نیامروز ع... خواستی میدمل تاب سوار!  سمت تابدمی دستش رو ول کردم و دوئزود
 خنده نیآدر...  تاب و با پام آروم و نرم خودم رو تاب دادمینشستم رو. بچه ها شده بودم

م خودم رو نگه من هم با پا.  حرکت نشستی بی کنارکی تاب کوچیکنان رو
 !:ی مقدمه ای بی مود سؤال های روبودمگردمن رو کج کردم، امروز رفته ...داشتم

 
 کار رونی بمی گفتشمی بهش دفعه پمیآخه امروز نگفت...  کهیگی به بانو می کنیآدر-

 ..میدار
 

 : شدرهی رو به روش خبه
 
هر ... میحرتام گذاشت ادشمی بدونه که به عقدی داد باشنهادیخودش پ... میگیم... امشب-

 . نبودیچند که فکر بد
 
خجول وار لبخند زدم و به ..  دستمی پاش قرار داد و دست خودش هم روی دستم رو روو

که آفتاب ...  پر برگ سبزیدرخت ها...!  بودی قشنگیچه منظره ... رو به رو نگاه کردم
...  بوددایزرد رنگ توش پکه تک و توک ...  کوتاه سبزیپر از ن ها...  بوددهیبهشون تاب
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 ی افهی چقدر قیول... نجایاز بس که خلوت بود ا...  رومون بودبه نفر آدم رو کیفقط 
تا که !  کردم، فکر کردمزی دقت کردم، چشم هام رو ریکم...  نفر برام آشنا بودکیهمون 

... دی تردیب!  خودش بودقایدق... آره خودش بود... خودش بود؟! برق بهم متصل شدانیجر
 ! شکیب

 
 به سمتم نی قلبم گذاشتم، سر آدری و رودمی کشنی دست آدرری دستم رو از زد،ی لرزدستم
 شوک بودم که نتونستم جواب سوالش رو ی با اخم نگاهم کرد، اما اون قدر تود،یچرخ

 :دیدوباره پرس... بدم
 
 ! شده؟ی چگمیآرامش؟ م-
 

 من دنی اآلن عکس العملش بعد دونستمدی که منیاون!  رس نگاهم به اون بودری من تاما
 سرم رو به سمت عیسر!  گشتی گشت، داشت بر میاسرتس داشتم، داشت بر م... هیچ

 : شومنی دست گذاشت رونیآدر... دمی چرخوندم و شامل رو جلو کشنیآدر
 
  شده؟ی چگمی م؟ی خوب؟یآرامش؟ خامن-
 

 :دمیآروم نال و رمی بگری اون حلظه تونستم با اسرتس سرم رو زی توفقط
 
 .بذار بره بعد... خواهش... اسمم نگو...نهی تورو خدا،فقط نذار من رو ببنیآدر-
 

 : تر گفتآروم
 
 ! آخه؟یک-
 
 .نتمی ببخوامیمن! می بزن بری جورهی فقط گم،یبعداً بهت م-
 
 ...میریباشه، م-
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 رو هیا متوجه من شه، و نه من سهی که نه ساخوامی فقط می چی چطور و برادونستمیمن
 ... از اوجنا برمخواستمیفقط م! نمیبب
 

*** 
 

 نیآدر
 

 زود تر دی که بادمی که بهم زد، فهمیبعد زنگ.  نشستمنی رامتی رو به روقای مبل، دقیرو
آرسام هم ... ادی زی فاصله یب... آرامش کنار نشست! می رو بکشی لعنتی نقشه شی پنیا

 ی رو در آورده و عکس نقشه رو رولمیاموب. بود،کنار دستم نشستدهیهمزمان با ما رس
 : هُل دادمنی گذاشته و به سمت رامتزی می روو رلیموبا.  آوردمریتصو

 
 حمموله قراره کم کم ی من شک ندارم از فردا، که کار هاز،ی چکی متام نقشه، فقط نمیا-

 .رهیگی نظر مری نفر من رو زکی شک ی و هم بشه،یاجنام بشه خطم دنبال م
 

 : هم نگاهم کردی توییابروها با آرسام
 
 ... نبودی جورنیقبال که ا-
 

 : بلند شدنی پاسخش رو بدم که زنگ در به صدا در اومد رامتخواستم
 
 .فکر کنم اومد-
 

 کی سالم علدنیبعد شن.. ادی هم بنی رامتیی رو تکون دادم، حرفم رو نگه داشتم تا داسرم
 با آرامش و آرسام کی بعد از سالم عل. بودی مسنبای مرد تقرم،ی بلند شدیهاشون همگ

دستش ..  نگاهم کردشدی مدهی چشم هاش دی که راحت توینگاهش به من افتاد و با تعجب
 : آروم و نرم دستش رو گرفتم و باهاش دست دادمهمآروم به سمتم اومد، من 

 
 . هستمی سرهنگ صاحلتون،ییخوشوقتم از آشنا... سالم-
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 ! هست؟ی به معرفیاجی احتد،یشناسی م فکر کنم منون،یسالم، همچن-
 

 : لب هاش نقش بستی به صورت رفت و برگشت کم کم رولبخند
 
 ... رادمهرنیآدر... شناسمتونینه، م-
 

 : نگاهم کردنیرامت. می نشستی رو تکون دادم و همگسرم
 
 .یگفتی میخب، داشت-
 

 آخر سر نگاهم  و آرسام و سرهنگ نوسان کرد ونی رامتی نگاهم رودم،ی کشقی عمینفس
 : دوختمنیرو به کف زم

 
... اون روز که تو شرکت بودم.  به من شک کردن، مطمئنمنیاسی هم ،یهم کامران-

 که ی اخلصوص وقتی داد، علی رو نشون منی بود، متام رفتار هاش، کردار هاش ایکامران
 نکهیمثل ا«  حرفم گفتی روی شرکت و پافشاری نقشه اومن تودنیخمالفت کردم با کش

 که نیمشخصه شک کرده به ا» ...وفتهی بتیزندگ تو گهی اتفاق دکی ی دوست داریلیخ
 !میهممون تو خطر... راحتتون کنم. آرسام هم تو خطره.دومنی رو مزیمن همه چ

 
 : کرد، نگاهش رو به آرسام دوختنیی باال پای سرنیرامت

 
 ! ها ربط داره نه؟نیتوام مرگ مادرت به ا-
 
 ...بله-
 

 : پا انداختی داد، پا روهی به مبل تکنیرامت
 
 بعد قای که، دقی پسر بچه بودهیتو ... می دور مرور کنهی آرسام هم ی زندگدیخب، پس با-

 نفر با بالشت خفه شده و کی مادرت توسط مارستان،ی بی اومدن خواهرت، توایاز به دن
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حاال . .. شددهیو خواهرت هم دزد.  هم نداشته زود فوت شدیچون اوضاع خوب
  قصد کشتنش رو داشته؟ی کاصال!  بوده؟یخصومتشون با مادرت چ

 
 : صحبتش رو گرفتمی بزنه که با دست جلوی خواست حرفآرسام

 
 . باهاش خصومت داشته و کشتتشی کدومنیمن م-
 

 :دی گرد آرسام به سمتم غلتی هاچشم
 
 !؟یکـ-
 

 :دمی کشقی عمینفس
 
 ...عموم-
 

 که ساکت بودن و فقط نمونی بیی باال داد ، تنها عضوها ابروهاش روی دوتا تانیرامت
 :دی لبش رو گزنیرامت! آرامش و سرهنگ بود...  کردنیمتعجب نگاهمون م

 
 ؟یمطمئن-
 
 : لبم رو خاروندمی دست راستم گوشه کی انگشت کوچبا
 
 ...نود درصد مطمئنم-
 

 : دادهی پنچر شده به مبل تکآرسام
 
 !از کجا؟-
 

 :تم رو بهش دوخنگاهم
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 یتو متوجه نبود..  شرکت، و عموم هم اومده بودیاون روز که با شوهرخاله اومده بود-
...  هستی داستانکی نگاه ها نی پشت ادادی کرد که نشون می به پدرت نگاه میجور... اما

 یی جوراهی که کالً نی ایعنی...  نبودنیمی با هم صمادیبانو هم گفته بود که عمو و خاله ز
 ...نمیبی بد اومدن رو من از طرف خاله منیاما ا.. ومدیون ماز هم بدش

 
 ... :دی کشقی عمی نفسنیرامت

 
 یحت. دهی قتل هارو پوشش منی متام ای نهی پشت زمی داستانکی دیشا... یگیبد هم من-

 ! از کجا معلوم عموت با کل خانوادت مشکل نداشته؟ن،ی خودت آدریمرگ خانواده 
 

 :م کردنیی رو باال پاسرم
 
 هی به پدر من انی بی گروه قاچاقچکی چون کامال مشکوکانس که دومن،یاون رو م-
 گهی داستان دکی وسط نیا... نه، معلومه که نه!  بدن، پدرم قبول نکنه و بکشنششنهادیپ
 .ی کامرانای... نیاسی ای...  از طرف عموایحاال . هستیا

 
 هید و آرجن هاش رو به رون پاهاش تک رو با زبون تر کرد، خم ششی قلوه ای لب هانیرامت

 دادم، هی به مبل تکنهیمن هم دست به س.  کرددیداد و انگشت هاش رو به هم قفل و کل
 :دی کشقی عمیسرهنگ نفس

 
 ! باشه؟ی نقشمون چدییفرمای رادمهر، میخب آقا-
 

 :دمی چشمم رو کشی گوشه
 
 نتی پرهی مهی گوشی که توی نقشه انی بره سر کوچه از هممی آرسام رو بفرستدیاول با-

 هم گفتم، نظرشون کامال برگشته، نی به رامتی ولدم،ی محیبعدش براتون توض. رهیبزرگ بگ
 کارمون سخت کمی برن، خوانی شمال، از راه جنگل منی رو اعزام کنروهاتونی ندیبا
 ییچند تا...  جور آدم هاستنی پناهگاه اشناسم،ی چون من اون جنگل رو خوب مشه،یم

 شونی اما کار اصلحی تفری به بهانه شن،ی شک اون جا نقل مکان می هست که بیه جنگلکلب
 !کری در و پی جنگل بهی هم نداره، ی نگهبانچی که هنهی اشیاون جنگل بد. ستی ننیا
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 ی رو از رولمیآرسام از جاش بلند و خم شد و موبا.  دادهی من به مبل تکنی هم عسرهنگ

 ... :هی چی برادونستمی داشت و خوب می خونیها برداشت، چشم هاش رگه زیم
 
 .امی برمی بگنتی پرنویمن برم ا-
 
 : انگشت اشاره به آرسام اشاره کردمبا
 
 نیفکر کنم اوجنا پوسرت افراد مشهور داره، بعد ا. بتی رو بنداز تو جی نه، گوشینجوریا-

 بت،ی تو جیازندی میکنی نقشه رو تا میریگی از اون پوسرتا میکی ی گرفتنتیکه پر
 . شک نکنهی کسمی باشبی تو دستت که اگه حتت تعقیکنیپوسرت رو لول م

 
 . چشمیبه رو-
 
 . نذارهیری عکس تأثتیفی کی روکنهیبگو داره عکس رو بزرگ م-
 
 ...اومن چشم، فعال-
 
 : از جاش بلند شدنیرامت! صدا شدکی خداحافظ گفنت هممون ی صداو
 
 !ن؟ی ندارلی میزی چی اوهیآب م-
 

 : تکون دادمنی سرم رو به طرفمن
 
 .نه ممنومن-
 

 :نگاهم کرد.  سر تکون داد و دوباره سر جاش نشستنیرامت..  مننی هم عآرامش
 
 !؟یکنی کار می چیبا خامن سپهر-
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 : چرخوند، نگاهش کردمنی و من و رامتنی نگاهش رو بآرامش
 
کال . گهی نفر دکی هم آرامش هم  رس باشه،ری تو تدینبا..  دارمیی آرامش هم نقشه هایبرا-

 که کل خومن رو ستی ندی بعچی هی بره، وگرنه از کامراندی من هست بای تو خونه یهر ک
 . بزنهشیهم آت

 
 دست راستش گذاشت و یمتام وزنش رو رو... دی کششی جوگندمی به موهای دستسرهنگ

 :دیل چهرش د کی توشدی رو میلبخند حمو.  دادهی مبل تکیدست راستش هم به دسته 
 
 ...یخوبه که فکر همه جا رو کرد-
 

 : گفتمیچشم هام رو بستم و با لبخند کمرنگ...  زدمی تلخپوزخند
 
 ... رو کردمزی ساله که فکر همه چ۱۵ به کیمن نزد-
 
تا ...  نبود که گفته شهیحرف!  نبود که زده شهی رد و بدل نشد، حرفنمونی بی حرفگهید

 .ادی که آرسام بیزمان
 
 اول یدستم رو رو!  نگاهمون به نقشه بود، فقط نقشهیهمگ.  گذاشتمزی می رو روشهنق

 : و گفتمدمی کشقی عمینفس.  قرار دادمادی بشی که قرار بود پیی آغاز ماجراای
 
 کی کنم که ی مشنهادی جلو تر از اون ها برسن اوجنا، پیلی خیلی خدی هاتون بارویشما ن-

چون من .  ترری زود تر برم، نه زود تر، نه دتومنیمنمن که . نیروز جلو تر حرکت کن
من هم از اون طرف هواتون رو ... ـنیکنی می رو آماده سازروهاتونین. نمی ذره بریکاملـا ز

 ی داره، بی جا نگه منکی رو روهاشی متام نیکامران. نی کار محله کنوع شرنیدر ح. دارم
 از هر طرف هم م،یتو کل جنگل باش هممون دی پس ما هم باشن،یشک تو کل جنگل پخش م

 که ای با اصلم،یری گی ها، وسط قرار می با چند تا از حرفه ان،ی حماصره باشن، رامتدیبا
 .میجنگی میسپهرمنش، رادمهرو کامران
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 ودرشت کرد و زیچشم هاش رو ر. دی تازه بلند شدش کشی هاشی به ری دستسرهنگ
 : رفتنییهمزمان هم ابروهاش باال پا

 
 . باشه سر دستشونهی هر چم،ی شکستشون بدمیتونی مممیری رو گروگان بگیه کامراناگ-
 

 : تکون دادمنیسرم رو به طرف...  کنج لبم نقش بستلبخند
 
 به فکر جونه ی ها هر کنی باند قاچاق ای شکست خودمون، تویعنی راه نیحماله، ا-

...  اخلصوص سپهر منشیلع.  افتهی منی کامرانشی پینیری کس به فکر خود شچیخودشه، ه
 ...و رادمهر

 
 : با انگشت سبابه و شصت لب هاش رو فشار داد و آروم گفتنیرامت

 
 یادی زیروهاین... می با همشون جبنگدی بامی جبنگمی کرد، خبواسکی رشهی منگه،یراست م-
 .... و دور تا دورشون حماصرهمی خودمون هم اون وسط باشمی با خودمون بربدیبا
 
 ... مجع باشهیلی حواسمون خدیبا... فقط. ها راهمونهتن. آره-
 
 .درسته-
 

 : چونش رو خاروند و به کلبه اشاره کردی کمآرسام
 
 !اگه تو کلبه موندن؟-
 
 ...می کنرشونی قافل گمیتونی تر مشی راحت تر و بشه،یکارمومن آسون تر م! چه بهرت-
 
 ...خب پس، حله-
 

 :م گفتنی رو بلند کردم، رو به رامتسرم
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 . درخواست دارمکیمن فقط -
 
 !؟یچه درخواست-
 

 : به آرامش کردماشاره
 
 ی نفر رو مکی آرامش و اتی دو روز مونده به اجنام عملخوام،ی خوب میلیدوتا حمافظ خ-

 ... پدر آرسام، قبال با آرسام راجبش حرف زدمیفرستم خونه 
 

 : اعرتاض کردآرامش
 
 ...اما-
 
 . از امن بودن جاشون مطمئن شمخوامیم.  همون جانی بفرستدوتا حمافظ هم. اما نداره-
 

 : حرفم تکون داددیی با لبخند سرش رو به تانیرامت
 
 ..کی دم در خونه کشانی بفرستمی آدرس بده می هر وقت خواستکنم،یمن انتخابشون م-
 
 ...ممنومن-
 
 .فستی وظکنم،یخواهش م-
 

 : به نقشه کردماشاره
 
 .کنمی می کپگهی دیکی من . خودتون مبونهشی پنیا-
 
 : بعد دستم رو به پام زدمو
 
 ... وقته رفتنهگهی فک کنم دگه،یخب د-
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 رو فشی مبل به حالت بلند شدن قرار داد، آرامش هم کی دسته ی دست هاش رو رونیرامت

 : گفتنی دوشش انداخت و رامتیرو
 
 ... حاالنیبود-
 
 .شت شبه هکهی ساعت نزدشه،ی مرمونید.. می برگه،ینه د-
 
 ..دیباشه پس، مراقب خودتومن باش-
 

 نقطه که کی خواست، ی نقطه مکیدمل فقط ... میمن ، آرامش، و آرسام رفت...  تکون دادمسر
 ! قسمت داستان رو نشون بده و با آرامش، از سر خط شروع کنمنی اانیپا
 

 آرامش
 
 خودم برگشته بودم،  روز پر کار بالخره به اتاقکی ختتم پرت کردم، بعد ی رو روفمیک

 خوب نی تر از اون به خاطر حمرم بودن به آدرشی بود، بی خوبیلیروز خوب که نه، خ
 ی سرم بردارم اما در باز بود، همون جور که شال رو از رویخواستم شامل رو از رو! بود

 : جلوم سبز شد و گفتنی به مت در رفتم تا در رو ببندم اما آدرداشتمیسرم بر م
 
 .کننه صرب -
 
 سرم قرار دارم، در رو بست و ی دوباره روی شال رو سر سرعی ترس و خجالت سربا

 :دیآروم خند
 
 ! بچه؟یکنی پنهون می موهاتو از کیدار-
 

 : زدمی غره اچشم
 
 !از تو-
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 :دست به کمر و با لبخند، به سر تا پام نگاه کرد. اضافه تر شدخندش

 
 !؟ی داشتکارمیچ-
 

 !: اومدهی چی بود که برا اومدهادشی تازه انگار
 
 !شبت خوش... آها آره، اومده بودم بگم-
 

 هم ی کرد، لبخند مهربونانه ای باال رفته نگاهم می گردم رو بهش دوختم، باابروهای هاچشم
 .:کنج لبش بود

 
 ...شب توام خوش-
 

 ی کهی تکیبا دستش .  افتاده بودرونی شامل بیدو تا تار مو از جلو...  جلو تر اومدیکم
 :موهام رو حرکت داد

 
 .یخوب خبواب-
 
 ... طورنیتوام هم-
 

همه بدمن لرز برداشت، انگار متوجه شد که زود دستش رو ...  شومن نشستی رودستش
بعد رفتنش لبخند کم کم !.  آخر رو گفت و رفتری شب به خع،ی چشمک سرکی و با دیکش
 یی رو هم کندم و به همون جاشامل رو به کنار پرت کردم و مانتوم. لب هام نقش بستیرو

 نشستم، نهی آی ختت درست رو به رویرو. که شال رو پرت کردم، اون رو هم پرت کردم
...  بلندم به هر طرف پخش شدنیلی خی و موهادهیدست بردم سمت کش موم، کش رو کش

 رهیبه سقف خ.  موندنزونی ختت آوی پاهام از رودموی ختت خوابیبا نصف تنم رو
نقدر به سقف نگاه یا.  ماه متوم شه، فقط متوم شهکی نی هر چه زود تر اخوامتیم.... موندم

 .کردم، انقدر فکر کردم که خسته شدم و کم کم خوامب برد
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 پر از قهوه یهر سه فنجون رو تا حدود.  قرار دادمینی سی رویکی یکیفنجون ها رو 
 هم زدن ی اون ها برایو هم تی خوری چای قاشق هاختم،یکرده و شکر رو به داخل اون ر

 نی جز من ، بانو و آدری گذاشتم، هنوز کسزی می رو برداشته روینیس. شکر قرار دادم
 گذاشتم بعد خودم فنجومن نی آدری و فنجون اول رو براتمخودم هم نشس.  نشده بودداریب

 داغ یلی خی قهوه دونستمیخوب م. ادیرو برداشتم اما فنجون آخر رو گذاشته تا بانو ب
 : قهوش با اخم گفتی جرعه نی بعد اولنیآدر. دوست نداره

 
 !شب؟ی بود ددنیاون چه طرز خواب-
 

 ختت کار یپس بگو اون پتو و اون بالشت و رفتنه کامل رو... ی وای هام گرد شد، اچشم
 : داغ و سرخ و رنگ گرفته نگاهش کردمی بود، با گونه هایک
 
 !کار؟ی چی اتاق من اومدی تو تو،یوا-
 
 : کنج لبش نشستخندلب
 
 ؟یخوابی می اون جوررهیگی کمرت درد مینگفت.  نهای ی خوابنمیاومده بودم بب-
 
 ... خوامب بردییهویخب -
 
 شد، با لبخند کنارم نشست، فنجون قهوش رو برداشت و یچی اومدن بانو حرفمون قبا

 :گفت
 
 !خب، دو کفرت عاشق چطورن؟-
 

 خوابونده و خودش هم به دست زی میش رو رودست ها.  موندزی می روزی خمی ننیآدر
 : دادهیهاش تک

 
 با هم ازدواج خوانیکه زده به سرشون م... یدوتا آدم معمول. کفرت عاشق نه بانو خامن-

 .کنن
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 : کنم، بانو اخم کردی حرفش چه برداشتنی از ادی بادونستمیمن...  نزدمیحرف

 
 .شهیناراحت م حاال بعد شهی حرفو، باورش منی نگو انی آدریوا-
 

 نیآدر... زدمی منی انداخته و حرفریمن هم سرم رو ز.  فقط با لبخند نگاهم کردنیآدر
 :آروم گفت

 
 . گفتمنوی بدونه چرا ادیخودش با-
 

 :بانو همراه با فنجونش بلند شد و با لبخند گفت.  کنج لبم نشستلبخند
 
 نکنه، یچیه غنچه داده رو ق تازی باغبونه سفارش کنم نزنه اون گالنیمن برم اول به ا-

 . گردمیبر م
 

 : تکون دادمسر
 
 ...برو بانو جومن-
 

 خواستی ناراحت شده بودم، هنوز هم منی بلند شد، دروغ چرا؟ کمنی رفنت بانو، آدربعد
 :سرم رو چرخوندم! چه برسه به عشق.. می از ما اعرتاف به دوست داشنت کنیکیکه 

 
 !؟یخوای میزیچ-
 
 .آره شکرش کمه-
 
 ..دمیعه خب بذار من بهت م-
 

 : کنج لبش موندلبخند
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 . خامنخوادیمن-
 

.  قرار داشتیی ظرف شونکی اپن و کنار سی شد و رفت، شکر پشت سرم درست روبلند
 به گوشم ی جنوا کننده ای خوردم صدای که داشتم با لبخند قهوه میدرست همون حلظه ا

 :برخورد کرد
 
 چرا اون حرف رو زدم آرامش، قبال هم بهت یدونی م خودت خوب،ی ناراحت باشنمیینب-

تا آخر عمرمم .. هر وقت ثابت شد! کنمی ثابت مارم،یگفتم، من دوست داشنت رو به زبون من
 . که دوستت دارمگمیشده بهت م

 
با همون ... یدوباره نشست سر جاش، با همون لبخند کنج لب..دی لب هام ماسی رولبخند

 رسا ی بار با صدانی خودم بودم که ایتو! وندم و هزار تا فکرو من م... یشگی هملیاستا
 : گفتیتر
 
 .. بچه ها مجع کن، باهاشون کار دارمی همه ،یراست-
 

جرعه »  بالیب«گهیاکتفا کنم و بشنوم که م» چشم «کی تونستم سرم رو تکون بدم به فقط
 ... آخر قهوم رو خوردم و بلند شدم تا فنجومن رو بشورمی
 

 نیآدر
 
!  برام سخت شده بودینی مقدمه چکمی... که...  که منوننگفتمی گفتم، می به همشون مدیاب

 یکم. دمی به صورمت کشیدست. ی متام مدت خشک بودم و جدنی عدم،ی به گردمن کشیدست
 به همشون نگاه کردم، بی جیدست تو... ستادمی رو راه رفتم و بالخره اییرایطول پذ

 نجای که خانوادم زنده بودن ای هاشون از موقعی بعضدیاش...  جوونری بزرگ، پکیکوچ
 : لب باز کرده و شروع به حرف زدن کردمیآروم لب از رو!  کردنیکار م

 
 !ست؟ی کم و کسر نیکس! ن؟یهمتون هست-
 

 :ادامه دادم» نه «دنی شنبعد
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 کم ن،ی خمتلف کار کردی خونه، با سابقه هانی ایهمتون تو... هی چنیدونیم. خوبه-
 خونه نی ای از اعضای باشه، همتون جزئیاما هر چ... می خوب بد، اونا رو کار نداراد،یز

 یاما هر کدوم از اون بد.  کردمی اوقات بدی کردم، گاهی بداخالقدیشا. نیو هست... نیبود
 درخواست کیو االن هم از همتون .  خاص خودشون رو داشنتت ها، علیها و بدخلق

 ...دارم
 

 هام رو پر از هوا کرده و با باز دم هیر. نگاه همه به من دوخته شده بود مکث کردم، یکم
 :خارجشون کردم

 
 خونه نه،ی اشنهادمیالبته پ.  خونه هاتون، به مدت دو ماه کاملدیفردا، همتون برگرد-

 یی بالخوامیمن من.. دی دور از تهران بردیتونی که مییبا خانواده هاتون تا جا. دیهاتومن نر
 .نی برنیتونیم...  از فردای ولنیامشب مبون.. نی رو بدوننیفقط هم. ادیسرتون ب

 
 بگم، تونستمی جا منی اما من فقط تا همرت،ی همه متعجب بود، پر از سؤال، پر از حصورت

به .  سرم رخنه کرده بودی وحشتناک تویقصد رفنت به اتاقم رو داشتم، باز هم سر درد ها
 ... :همشون نگاه کردم

 
 .نیاشموفق ب-
 
اما ... دی رسی پچ پچا به گوشم میصدا.  بلندی آروم ولی از اون جا رفتم، با قدم هاعی سرو

 ! سکوت باشمی اتاقم، توی توخواستمی بهش فکر کنم، فقط مخواستمی منیحت
 

.  گرفتی می گرم بودن از درد سرم ناشنی ختت نشستم، گرم بود، ای اتاق رو بسته و رودر
 نمش،ی ببخواستی به فکر نبود، چقدر دمل میازین...  آرامشهدونستمیدر آروم زده شد، م

 ! داشتمازیچقدر اآلن بهش ن
 
 ... توایب-
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دست هاش رو ...  سر و صدا در رو بست و به سمتم اومدی و بی آروم باز شد، به آرومدر
 : من قرار گرفتیاز جلو بهم قفل کرده و رو به رو

 
 !ست؟یحالت خوب ن... نیآدر-
 

 شک نداشتم نی ای توی ذره اگهید... دونستی که بهش بگم منیدرد من رو هم بدون ا یحت
 جسم نی واقعا برام سخت بود اگهید...  اما اگهشهی من می خوشبختی هیکه آرامش، ما

 ... اخلصوص حاال کهیعل.. می تو آغوشم نگفویظر
 

 : تکون دادمنی رو به طرفسرم
 
 ..ستمیخوب ن.. نه-
 

 :نشست، با اخم نگاهم کرد ختت ی روکنارم
 
 !!گه؟؟ی دیبه من قول داده بود-
 

 و دمی پخش و پال شدش دست کشی کنج لبم نشست، دست دراز کردم و به ابروهالبخند
 :صافشون کردم

 
 فرصت دستتو هی ی سرم خلوت شه، توکمیبذار ... رمی به خدا مرم،یم... آره، قول دادم-
 حرف اونو دی شاست،ی نمیچی من هیبون دکرت بشنوبذار از ز!  دکرتمیری با هم مرمیگیم

 !یباور کرد
 

 حرفم رو رد کنه، لب هاش رو غنچه کرده و به خواستی تکون داد، منی رو به طرفسرش
 : کردتیجلو هدا

 
 ...گهی شه دیریگی پدی با،ی سر درد داریلی تو خی ولست،ی طور ننینه ا-
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با ...  دستم گرفتمی گردش رو توی ابروهاش به سمت چونش رفت، چونه ی از رودستم
 :لبخند گفتم

 
 ... دارمگرنی من می دونیتو که م-
 

 بار دست بردار نبودم، زمن بود، نی داد، اما ای سرخ شدش نشون از خجالتش می هاگونه
 : گفتیلب هاش رو کج کرد و با دهن کج. دوست داشتم

 
 .ی سر درد بکشنقدری هم باشه، دوست ندارم اگرنیم-
 

 مچاله افشی مشتم فشردم و قیچونش رو تو!  قلبمی لب هام، از توی زدم، اما نه از رولبخند
 .: که ولش کنمنی تا ادمی تر خندشیشد، اما ب

 
 ! چومن درد گرفتنیآدر-
 

 :دمی خندآروم
 
 . نداره، بذار چونت کبود شه اصالرادیا-
 

 !: هاش گرد شد، حلنش بچه گانهچشم
 
 !اد؟؟؟یدلت م-
 

 تر باهاش فاصله نداشتم، کم کم لبخند از شی سانت بکی دی تر بردم، شاکی رو نزدسرم
 : کن شد، آروم و زمزمه وار گفتمشهی لب هام ریرو

 
 ...ادینه، دمل که من-
 

لبخند کنج لبم .  به چشم هام موندرهی درشتش خی هاش کج و ماوج شد و با چشم هالب
 :دی به شالش کشینشست و آروم چونش رو ول کردم، دست
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 . برمگهیمن د-
 
 فرار کنه از خواستی کرد متوجه نشدم که می فکر میعنی ابروم رو باال دادم،ی تاکی

 باز گذاشت و خواست بره که انگار مهی بلند شد و رفت سمت در، در رو نعیسر! دستم؟
 : دادهیخودش رو به در تک. افتاد، دوباره برگشتیزی چادی

 
 ...خوامیم... خوامیمن!  آرسام مبومن؟ی باباشیپ برم دیچرا من با... ی راستنیآدر-
 

 : شدم و با اخم گفتمبی رو به روش دست به جقیدق...  شدم، چند قدم جلو رفتمبلند
 
 ؟یای با من بیخوای م؟ی کجا مبونیخوایم-
 
 : جلاجت گفتبا
 
 ! متامامی با تو بخوامیم! آره-
 

حاال !  گرفتم؟یشت هام من می سمت چونش رفت، چند وقت بود مدام چونش رو تودستم
 : و گفتمدمی صورمت کشهیکیصورتش رو به نزد...  کردمی میداشتم تالف

 
 ! توعه؟یمگه اوجنا جا... زمی عزیکنی مجای بیلیتو خ-
 

 من اون رو با خودم افشی کرد با مظلوم شدن قی شد، فکر مزونیلب و لوچش آو..  کرداخم
 !:ربم؟ی مریتو دهن ش

 
 از املیبذار حداقل خ.  آرسام همراه بانوی بابای خونه یری، راه نداره م مظلوم نکنافتمیق-
 . راحت و باشه راحت برم سراغ اونای امن و امانی که تو تونیا

 
 رو حس کردم با اخم در رو کامل باز کرده و ی فردی قدم های انداخت، صداری رو زسرش

 ... : نبودی شدم، اما کسرهی خرونیبه ب
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 !ن؟ی شد آدریچ-
 
 .دمیترس... نجاستی ایکیحس کردم -
 

 : حدقه چرخوندی سبزش رو توی هاچشم
 
 بهرت کمی برو خبواب ای نبود که، حاال بنجای ایکس. نه فدات، انگار سردرد کار دستت داده-
 ! منم راحت شهالیخ... یش
 
 .چشم مامان بزرگ-
 

رفته و نشستم  با مشت به بازوم زد که خندم گرفت و خنده کنان به سمت ختت حمکم
 : ختتیرو

 
 !باشه مامان کوچولو، خوب شد؟-
 

 دور به سمتم ی به سمتم اومد، بالشت رو از کنارم برداشت و خواست از فاصله تند
 گذاشت، بازوهاش رو گرفتم و تعادلش به هم خورد و میکی قدم به نزدکیپرتاب کنه، تا 

 :فت بلند شد و نشست با غر غر گعیسر.  ختت افتادیکنارم رو
 
 !نه؟یبی مارو میکی یگی من، بعدش در بازه منیاصال اسم مامان نذار رو!  ادبیب-
 

 : و با لبخند گفتمدمی تپلش رو حمکم کشی گونه
 
 ! زمنهگمی مننه،یخب بب-
 

 : لب گفتری غره زد و زچشم
 
 . بدونهدی نبایفعال کس... آره جونه اقدس-
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 ...برو بچه، برو بذار منم خبوامب، خامن غرغرو-
 
 .شب خوش.  مسرتی خوب خبوابم،یما رفت.. باشه-
 

 : کرده و به پنجره اشاره کردمزی هام رو رچشم
 
 ...هنوز ظهر نشده! شب خوش؟-
 

 :دی رو گزلبش
 
 ... ندادمی تر سوتشیمن برم تا ب.  واسمون کهیذاری شب و روز مند،یببخش-
 

 کیمن موندم، اتاقم و . فت بلند شد و رعیاون هم سر! دمی خندی آروم، کم، ولدمیخند
... انی خوب هم میبه قول خودش، روز ها...  موندمرهی و به سقف خدمیدراز کش! سکوت

 ! زودیلیخ
 

 زننده، ی بونیا...  گفت، آرامشه امای ماملیخ.  شدمن شدداری خش خش، کم کم باعث بیصدا
حس !مپو داشت شای بوشهیهم... زدی وقت به خودش عطر منچیآرامش ه! مال آرامش نبود

 نور یکم. هم باز کردمیکردم کنار ختت به داخل رفته، آرومو کم کم پلک هام رو از رو
 جفت چشم کی ی رویچشم ها. چشم هام رو زد، چشم هام رو تند تند باز و بسته کردم

 ی از روعیسر! رو هم نداشتمدنشونی دی که حوصله یی موند، چشم هارهی آشنا خیها
ابروهام !  کردی پر نازش باز به گوشم باز خورد میخنده ها.. . مختت بلند شده و نشست

 : هم رفتیتو
 
 !؟ی اومدیتو ک-
 

 هم ی پهن رنگ شدش رو توباًی تقری کرد، ابروهاتی رو به جلو هداشی قلوه ای هالب
 : برد و درست رو به روم نشستنی رو از بنمونی بی جلو تر اومد، فاصله ی کمد،یکش
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 سالمت کو عشق من؟! ته؟یواز رسم مهمون ننیا-
 

دست .  زدم و به جهت همون چشم غره سرم رو هم به همون سمت بردمی غره اچشم
... گفنتیحس انزجار که م...  رو چومن نشست و صورمت رو برگردوندکشی و کوچفیظر

 :آروم گفتم. دستم رو باال بردم و حمکم دستش رو پس زدم! نی همیعنی
 
 ؟یاومد ی تو ک،یجوامب رو نداد-
 

 هم فشار داد صورتش رو جلو آورد، صورمت ی بودن رو روغی جی که پر از رنگ هایی هالب
 ...:دمیرو عقب کش

 
 ...یکنی متمی اذیلی خن،یآدر-
 

مشکالمت کم !  دادم؟ی قلبم قرار می کجادی باگهی رو دنی هم فشار دادم، ای هام رو رودندون
 کشی خواست قلب کوچیدمل من... دیدیاون مآرامش، اگه ...  بهش اضافه شهنینبود که ا

 : حوصله گفتمیب... ناراحت شه
 
 ...ستی صدف، سر درد دارم حاملم خوش نیبد موقع اومد-
 

 اعرتاضانه و یبا حالت.  به سمت پنجره رفتبی جی کرد، از جام بلند شدم و دست تواخم
 : بلند مانعم شد و رو به روم قرار گرفتیاخم و با صدا

 
 ی تو با من دارهی چه رفتارنی بارت باشه؟ انی که دومی من رو داشتیوصله  حیتو ک-

 ... بهت عالقه دارم دوستت دارم، قراره زنت شم اما توگمی بهت می من هن؟یآدر
 

جمبور ...  دفع کردنشی برایول... حتمل نداشتم!  اون حرف ها رو نداشتمدنی شنحتمل
 :بودم آروم حرف بزمن

 
 ... شویاون موقع مدع.. هر وقت اسمت رفت تو شناسنامم.. ن، دومااوال سر من داد نز-
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 :انگشت اشارش رو به سمتم گرفت... و بعد باز کرد...  حرص چشم هاش رو بستبا
 
 ... رو مطمئن باشنیا!  هم بهت برسهی اگهی کس دذارمیمن به تو نرسم، من... مطمئن باش-
 

 : زدمیپوزخند
 
 ...باشه، حاال برو-
 
!  رو برداشت و رفتفیچشم و نگاهش رو از من گرفت و رفت سمت ختت، ک حرص با

 وار بودم آرامش اگه دیفقط ام..  به سمت پنجره رفتمالی خیب..  نبودی من عددیصدف برا
 من در برابر آرامش گهی حاال دزدم،ی باهاش حرف مدیبا.ناراحت نشده باشه... دتشید

 . بذارم قلبش بشکنهمخواستیمن! همه جوره... کامال مسئول بودم
 

 زنگ بزنه که آغازه نیاسی حاال نی ماه حساس بود، ممکن بودهمکی نیا... ی روز بدچه
 بودو طاقت رینفس گ...  روزهانیمتام ا...  زنگ بزنهگهی ماه دکی هم ممکن بود اته،یعمل

 !»حتمل«،»صرب«...  کرده بودمهی فقط به دو کلمه تکیول! فرسا
 

اکتفا کنم، کاش که آرامش »  توایب «ی شد، فقط تونستم به کلمه  اتاق چند بار زدهدر
! شانس انگار با من جل کرده بود.  بانو ثابت شدی آرامش روی اما، نگاهم به جادمیچرخ.باشه

 :آب دهنم رو قورت دادم
 
 ؟ی دارکارمیبله بانو؟ چ-
 

 : نگران نگاهم کردی و با حالتدی خشک شدش کشی لب های رو روزبونش
 
 ... صدف اومده بودی جان، راستش وقتنیرآد-
 

 : خطر به مشامم خوردی هم شد، بوی توابروهام
 
 !خب؟-
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من اعصامب خرد شد چه ...  عشقم عشقم کردنقدریآرامش ناراحت شد، آخه صدف ا-

 ..برسه به زنت
 

 ساعت چرخوندم ی خالف جهت عقربه هاره،ی دامهی حدقه به صورت نی هام رو توچشم
 رو یکی نی دل آرامش طاقت ادونستمیم!  هام رو به هم فشار دادم، لعنت بهشو با حرص لب

 :سرم رو تکون دادم... از همون اول هم نداشت.  ندارهگهید
 
 ! تو اتاقشه؟ششی پرمیاآلن م-
 
 .. حوصله ندارمگهیم. آره-
 
 .اون با من-
 

 بود نییمقصد اون پا.  با بانو به سمت در رفتم اول گذاشتم اون بره، بعد خودم رفتمهمراه
 با وسط انگشت سبابه به در تقه دم،ی درش که رسیبه رو به رو...و مقصد من اتاق آرامش

 :دیچی گوشم پی گرفتش تویصدا... زدم
 
 بله؟-
 
  تو؟امیمنم آرامش، ب-
 

 مغموم از پشت ی اافهیبا ق.  حتمل و بالخره در آروم باز شدیکم...  سکوتیکم.. مکثیکم
 :لبخند زدمدر نگاهم کرد، 

 
 ! داخل مامان بزرگ؟امی بیدیاجازه من-
 

.  اضافه وارد شدمیمن هم بدون حرف. نشد، آروم کنار رفت تا وارد شمی بار عصبنی ااما
!!  با انگشت هاش شده بود، لپ هاش باد کرده بودنیبرگشت و مشغول باز. در رو بست
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 بچه ها ی لپ هانیت ع و درسکننی ناراحته لپ هاش باد می وقتدونستمی خوب مگهید
 ..:دمی کردم تا بهش رسی رو طنمونی بی هاله فاصبیآروم و دست به ج... شنیم
 
 ..نمی باال ببریسرتو بگ-
 

 : مکث کرد و بعد سرش رو باال گرفتیکم
 
 همه حتمل نیا. ی از اومدنش ناراحت شددومنیم... آرامش! ؟ی خامنیهنوز ناراحت-

 ...امی بعد از خجالتت در م... هم روشگهی مدت دهی... میکرد
 

 : خودم آوردمشیکی مشتم گرفتم و به نزدی دست هاش رو تومچ
 
 !حاال خبند، زود باش-
 

 :اخم کردم.  بودی لبش نشست، اما مصنوعی کم کم رولبخند
 
 ! استفاده کنم؟گهی روش دکی که از ای خبند ینشد، واقع-
 

 : هاش گرد شدچشم
 
 ؟یچه روش-
 
 !قلقلک-
 
خنده ... دمیمچ دست راستش رو ول کردم و لپش رو کش... دیواقعا خند... دیند بار خنیا

 گفت به شدیم...  نکردیچون آرامش بچگ...  بچه رو داشتکی برام حکم یدار بود اما گاه
 دلش موندن و با من ی بودن اما توشی هاش مال زمان کودکطنتی متام کل کال و شیعبارت

 !کنار خودم...  رشد کرد آرامشمم،کنار خود...  شدهیختل
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٠٣١

 باخته فقط من رو ییآرسام با رنگ و رو.  دستم گرفتمی آرسام رو به سرعت، تولیموبا
 نی جز ای کنار بکشم، چون راهتونستمیمن من...  نگران من بود امادونستمی کرد، مینگاه م

... زدم کردم و بهش زنگ دای فهرست متاس ها پی رو از تونی رامتیبه سرعت شماره ! نبود
مطمئن بودم که مورد شک .  شدی میابی ردادی شد، احتمال زی که مندم و خط خولیبا موبا

 :قرار گرفتم، بعد چند بوق متعدد بألخره جواب داد
 
 !الو؟-
 
 ! : تا آروم بشمدمی کشقی نفس عمکی

 
 !؟یشناخت... نیسالم، منم رامت-
 

 : شد ترمانهیصداش صم.  اسمم رو به کار نربمدادمی محیترج
 
 ! افتاده؟یاتفاق! ؟یسالم سالم، خوب-
 
 ... بعد فردای ، فردانیرامت.  زنگ خوردلمی اآلن موبانیآره، هم. ممنومن-
 

 : بلند شدیجانی هصداش
 
 !آغاز؟! خب؟-
 
 قهی دقخوامیمن... ربمیاز امروز آرامشو م.  رو که گفتم بفرستیاون دو نفر... آره، فقط-
 .وفتهی بی نود اتفاقی
 
 ! هفته مونده بودکی هنوز که یول.  همه آمادنروهای ن،یاوک-
 
 کامل ی آمادگروهاتونینکنه ن.  ممکنهیزیهر چ.  حساب کتاب ندارهنایمن که گفتم، کار ا-

 !!ندارن؟
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طبق . ستی مهم نمی آزاد داشته باشنی هفته رو مترکی نی امیخواستیم. آمادهینه نه، آماده -
 ی رو در نظر گرفتم برایی جاهاکی شمال، من هم میری ما فردا مم،یدی که کشینقشه ا

 ... پنهون شدنی براهی جنگل، جنگل خوبیپنهون شدن تو
 
 .فعال. منتظرم...خوبه. باشه-
 
 .فعال-
 

اسرتس از چهرش ... رو پر کردنمونی بیآرسام فاصله ...  رو از دم گوشم برداشتملیموبا
 : بوددایپ

 
 ام؟یم ب منستی ناجی احتیمطمئن... نیآدر-
 

 : اما لبخند بود،ی زدم، هر چند مصنوعلبخند
 
 دارم، اوجنا من خودمم ازی به کمکت ننجایمن ا.  پدرت و آرامش و بانوشیآره، تو مبون پ-

 !اضافم
 

 دست راستم نشست، لبخند از ی بازویدست راستش رو... یاما زورک...  هم لبخند زداون
 ! : منهیشگیر کرد، برادر هم صورتش رو پی کن شد و نگرانشهی لبش ریرو

 
 ...ی دونیخودت م! باشه؟..  هایمراقب خودت باش... نیآدر-
 

من که از !  گردمیمطمئن نبودم که حتما بر م...  شونش، مطمئن نبودمی گذاشتم رودست
 نی ادیشا... دمی آغوشم کشیپس بدون تعلل اون رو تو... سرنوشت خودم خرب نداشتم

 .. :به آرسام!  بگم به اونتونستمیرو فقط م
 
 ...اگه بر نگشتم..  خودم ندارمیآرسام، من خرب از فردا-
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، با متام زورش ... هوا به وسط حرفم بپره اما حاالی اومد بی مشی رو قطع کرد، کم پحرفم
 :بهم فشار وارد کرد

 
 !کشمتی خودم میاگه بر نگرد-
 

 ! :نه به زور، اما تلخ... دمیخند
 
 . راحت باشهاملی بذار خیآدر...ی گردیخبور بر م قسم نایبه روح آدر-
 
 آرامش رو یاگه بر نگشتم فقط هوا... کنمی قسم خبورم آرسام، اما تالش خودمو متومنیمن-

 !خواهشا. داشته باش
 
 ! شات آپ گمیم-
 

 ی توتونستمی منیحت... زدمی همون جور که تو آغوشش بودم حرف مدم،ی تلخ خنددوباره
 . :.چشم هاش نگاه کنم

 
 .من بهش قول دادم، اگه نشد، تو کمکش کن... آرسام اون آرزو داره درس خبونه-
 

 : صداش آشکار شدی توحرص
 
 ی خودمت بر میبعد، خودت قول داد!  بدم؟ادیچطوره بهت ! ؟یستی شات آپ رو بلد نهیمعن-

 شده به خاطر ی حتی گردیبر م...  نره شرط داشت واستادتی ،یکنی بهش عمل میگرد
 . عمو شمخوامیمن م! رامشآ

 
 ...:دمی کشرونی رو از آغوشش بخودم

 
 به بانو آرامش بگم آماده باشن، دیحاال هم ، با... کنمی میسع... باشه! ؟یباز شروع کرد-

 ! خونست؟شهیشوهرخاله که هم
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 : به چشم هام نگاه کردنانی رفت، با اطمنیی باال پاسرش
 
 .آره مطمئن-
 

 ی می با آرامش خداحافظدیبا... می از اتاق رفترونیدو به سمت ب رو تکون دادم، هر سرم
 .. رفتمی مدینبا...  همراهشون برمتونستمیچون من من... کردم

 
!  در هم نزدم، فقط وارد شدمی بار حتنی اتالف وقت خودم رو به در اتاقش رسوندم، ابدون

 سرش ینبود که رو بار شالش دم دستش نی شد و اری هم دوباره غافل گنیبه خاطر هم
 : و با اخم گفتدمیآروم خند.. خندم گرفت. بذاره

 
 .ایزدیقبال ها در م-
 

 :آروم جلو رفتم.  رو بستمدر
 
 . مهم بودیلی بار کارم خنیا-
 

 به سمت شالش که اون ور ختت افتاده بود رفت، جلو تر خم شدم و شامل رو از دستش
 ... :دم کری ترکش می خوشی با کمدیچنگش در آوردم، با

 
 .ینچ نچ نچ، راه نداره خامن-
 

 ی آورادیبا . شدی من ، و حرص خوردن اون می باعث خنده نیهم!  بودشونی پرموهاش
با زور محله ور شد .  پشت سرم انداختمزی می شال رو به رونجا،ی که چرا اومدم انیا

 : مقدمه گفتمیسمت شال که حمکم بازوهاش رو گرفتم و ب
 
 ...ی بردیآرامش با-
 

 : کرد، با لکنت گفتی چشم هام نگاه می شد، دست از تالش برداشت، همون جور که توشل
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 !کجا؟.. کج...کـ-
 
 ی صورتش که جلوجانه توی جلوی کردن با موهای بازوش رو رها کرده و مشغول بازکی

 : افتادن شدمیچشم هاش م
 
 ... پس فردا برم شمالدیآرامش من با-
 

 ! :د گردش، گرد تر شی هاچشم
 
 ... هفته مونده کهکیاما -
 
 زی همه چخوامیبهرت، آرامش م... وفتهی زود تر هم اتفاق بدیشا..  اما گفتم کهدومن،یآره م-

 !نیفقط هم...  کنمیمتوم شه و راحت باهات زندگ! زود تر متوم شه
 

 ... :دی لرزچونش
 
 ...کنمی خواهش م؟ی منم با خودت بربای... ی نرشهیمن-
 

 : و صورمت رو جلو تر بردمدمی کشقی عمینفس...  شده از اشک بود هاش پرچشم
 
 از بابتت راحت املیبذار خ.. ستی تو اوجنا نیجا...  مبوننجایتو ا. شهیمن... ینه خامن-

 .یریاالمن با آرسام و بانو م. باشه
 

 !: رو نداشتمیکی نیتاب ا..  تر شدشی تر و بشیاشک هاش ب...  بازوم چنگ زدبه
 
 من تنها برم؟؟!! ؟یایتو من-
 
 :دمی دست کشسشی خی لبخند به چشم هابا
 
 ...تنها که نه، با بانو آرسام-
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 ؟یایتو چرا من. گمی تورو من،یتو آدر-
 

 : مشتم گرفتمی رو توفشی گرد و ظری چونه
 
 مورد شک قرار یری که تو میی جاخوامیمن من... زمی نداره عزدهی که فاامیمن که ب-

 ..شهی شک نکن اون جا برات نا امن مامی باگه منم. رهیبگ
 

 :چونش رو حمکم تر گرفته و سرش رو باال آوردم..  افتادنیی پاسرش
 
 ... نبودانی نکن، آرامش قرارمون اهیگر-
 

 : سرش رو تکون داددی کشقی عمینفس
 
 ...ی گردیقول بده سامل بر م-
 

 : هام رو با زبون تر کردملب
 
 ...دمیقول م-
 
 :دی کشیآه!  ذره مطمئن نبودمچی که هنی ابا
 
 ؟.. لباسامو مجع کنم-
 
 ...آرسام منتظره... آره-
 

 موندم، با خودم رهی بهش خبیدست به ج..  رو به روم رفت سمت کمد لباس هاشاز
 با آرامش باشه، دوست داشتم بهش بگم که دارمی دنی آخرنی هم ادی رفتم، شایکلنجار م

 الی خیپس ب...  شدی که هست مینی تاب تر و دلتنگ تر از ای بدیاما نه، شا... دوستش دارم
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 یبرا... یول!  رو نداشتمشیچون خودم هم طاقت دور...  کنمی کردم ازش دوریسع... شدم
 !دیبا...  گذشتمی هفت خان رستم منی از ادی خوب، بای به روز هادنیرس

 
چشم هام رو با ...  سرش گذاشت، لباسش مناسب بودیشالش رو رو.  رو برداشتفشیک

...  کردمتشی هدارونی شونش گذاشتم و به بیلبخند براش باز و بسته کردم، دست رو رو
 ...که حداقل تا دم در باهاش برم

 
 آرامش

 
 ی کرد، از کنار پنجره ی متمی کردم اذی که فکرش رو میزی تر از اون چشی بن،ی آدرنبود
 نبودش، ی شم اون صورت رو، تا توفقط نگاهش کردم تا حفظ...  فقط نگاهش کردمن،یماش

 نی کردم که ای قبول مدیسخت بود نبودنش، اما با...  و آروم بشمارمی بادی چهره رو به نیا
...  رو به اون رو بشهنی جفتمون از اهی اجبار، زندگنی که بعد اجبار اکی اجباره، کی

 چشم ی توی اشک ها من هم کم تر و حمو تر، نه تنها فاصله، بلکهدی و دشدی دور منیماش
 نم،ی ممکن صورتش رو ببی فاصله نی جوره نتومن تا آخرچی شده بودن که هنیهام هم باعث ا

 ی آرسام اخم های ابروهای موندم، رورهی به رو خروبل اجبار، صورمت رو چرخوندم و به 
 ..حتما! اون هم نگرانش بود؟... نگران نشسته بود

 
...  اعتماد داشتمنی از اشک بود، من به آدرزیمون لرب همیچشم ها!  به دستحی هم تسببانو

 ی وسط، تاب دورنی فقط سخت ایول! حتما...  گشتیپس حتما بر م!  زدی قولش منریاون ز
 به ،ی که دوستش داری از کسی اما سه روز دوردمش،یدی حدود سه روز مندیبود، با

 جلو ی نهی آی از توآرسام... دمی آروم کشیآه! براتشهی سه قرن حمسوب میاندازه 
 : به لب هاش نشوندینگاهم کرد، لبخند مصنوع

 
 ریاون قول داد، ز... نگران نباش. شهی درست مزیهمه چ... نگران نباش زن داداش-

 ....زنهیقولش من
 

 دیترد!  هم باز کنمی لب هام رو از روی که حتدمیترس... دمی بردم، ترسنیی رو باال پاسرم
 که توش پر از آب ی بادکنکنی بغضم عرن،ی مرت از هم فاصله بگیلی مکینداشتم لب هام 

پس بغضم رو .  ، طبق معمول برام آسون نبودی هر کسی جلوهیو گر. رتکهیباشه م
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 هی تکنی داغ ماشی شهیسرم رو به ش...  تا غرورم نشکنهدم، نزیخوردم و حرف... خوردم
 صرب دادم که با صرب ی وعده نیه آدرمن ب.  اومد صرب بودی که دستم بر میتنها کار... دادم

 !فقط با صرب...  کردمی بهش عمل مدی پس خودم هم باشه،یمشکالت حل م
 

*** 
 
 شوهرخاله دنیبا د. حال برگشتمیدرب اتاق زده شد، ب.  اتاق پرت کردمی رو گوشه فمیک

آروم وارد .  نداشتی لب هام اومد، اون هم صورت چندان خندانی روی جونیلبخند ب
 :شد

 
 !نده؟یاجازه هست عروس آ-
 

 : انداختمنیی پای رو کمسرم
 
 ...دیی بفرماه،ی چه حرفنیا-
 

 آرسام ی چشم های که تویهمون آرامش...  داشنتیچشم هاش آرامش خاص..  تر اومدجلو
 : چشم هام نگاه کرد و آروم گفتیتو...  بوددایهم پ

 
!  گردهی خاطرتو هم که شده برم هم نباش، اون بهنینگران آدر... آروم باش دخرت خوب-

 !مطمئن باش... ساملو سالمت
 
 : با دست راستم آرجن دست چپم رو گرفتمدم،ی آروم کشیآه
 
 ... مهمهشی واسم فقط سالمتدوارم،یام-
 
 .رونی برمیراحت باش دخرتم، من م... باشه-
 

 بمی جیدست تو...  ختتیرفت، از در خارج شد و در رو بست، نشستم رو...  زدملبخند
هم .. بل کل از خاطرم رفته بودن!  و پالک گردن بندمری حس کردم، اه خدا، زجنیزیبردم، چ
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 رهی پنجره خرونی قرار داده و از هموجنا، به بی عسلزی می و هم پالک رو روریزجن
 ...نیهم! می مرد زندگاسامل بر گرد تنه... موندم

 
 نیآدر

 
 یاما هنوز چند ساعت!بالخره.. دیه سر رسروز مورد نظر بألخر...  شدمادهی پنیازماش

 ی مردومن ازباال که روراهنی پی دکمه نی اولی شنود توس،ی با پلیتنها راه ارتباط. مونده بود
.  داشتمی بود و راحت تر بهشدسرتسپلماتی دقهی هم قمی.  بود کار گذاشته شده بودقمی

 به یه ساعت انداخته و دست بینگاه.  رو حمکم بستمنیدر ماش... شدمیم یمطمئناً بررس
 ریی تغی کمسی بود، نقشه توسط پلی اصلی مرتب و طبق نقشه زیهمه چ... دمیلباسم کش

 کامل یمن هم نقشه !  بودن و حرف هم حرف اون هاسیکرده بود، به هر حال اون ها پل
و  موزن و آروم،خودم ری و با قدم هادمی کشم به موهایدست...  تر قبول داشتمشیشده رو ب
 جنگل نیا!  کسچی رفت، هی جنگل مننی ای کس توچی خلوت جنگل رسوندم، ههیبه ورود

 نی ای تویکامرانیاما برا!  نشده بودری که از جونش سیکس...  بودی وحشواناتیپر از ح
 چی که ههبود کردیی کلبه داشت، کار هاکی بود، چون هر جا که سری مزیجنگل همه چ

 من دار وپربرگ گذاشتم، نی کردم، پا به زمیکوتاه رو که ط یپله ها. جوره در خطر نباشه
 کوتاه قد یپسر! ورود به آغاز نقشهیعنیورود به جنگل، ! ورود به جنگل آغاز شده بود

سرم رو .  بودی من از طرفکامرانتی هدایبرا. زدی قدم مبی جی دست توکی باریکلیبا ه
 : و آروم گفتمانداخته ری زیکم
 
 .شروع-
 
 ی رویپسرک به سمتم اومد، لبخند کوتاه.  رفتار کردمیعیل ساکت شده وطب بعد کامو

 : آروم گفتد،ی من کهرسهیکیبه نزد.لبش بود
 
 . طرفنیاز ا. دی رادمهر، خوش اومدیسالم آقا-
 

همون جور که پشت سرش بودم، آروم .  رو تکون دادم، همراهشراه افتادم که برمسرم
 :گفت
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 . خطرناکهیلی جا خنی اد،یش و متفرق ندیایدنبال من ب-
 

 پر سی رو پلنجای که گوشه گوشه انی از ادونسنتی لبم نشست،چه می گوشه یپوزخند
 ی بود، چون مطمئناً کلبه یراه دراز.  نزدم و همون جور فقط دنبالش رفتمیحرف! کرده

ت  داشی بزرگهی راه جاده انجا،ی جدا از جنگل بودن ایول...  کردیدور دست رو انتخاب م
.  کردنی در نظر داشت، از اون عبور می که کامرانیرگ بزی هانی ماشیکه به راحتـ

 هی حوالی ما آسون تر کرده بود، تویهر چند کار رو برا! شهی منیجنگل که آزاد باشه، هم
 یروز... دی که قولش رو بهش دادم رسیبألخره اون روز.. دیچرخی منایسرم فقط اسم آدر

 ... گردنی و آزاد منذارنی شهر منی خانوادم راحت پا تویش قاتال از اون به بعدگهیکه د
 
 و ی بود، راهش طوالنی هر چدومن،ی ساعت، منکی قه،ی چقدر گذشت، چهل و پنج دقدومنیمن

 آغاز یآغاز اصل! بالخره... میدی رسکی کوچی چوبی کلبه کیبألخره به . خسته کننده بود
 ! شد

 
 هام رو آروم کردم و تنها به سمت کلبه رفتم، اون پسر،  پسر به در کلبه، قدمی اشاره با
 که از ی ایآروم به در چوب...  خودش رو داشتیکه اون هم نقشه ! دی باشد،ی مفقود مدیبا

 شده و جادی ای کمیصدا.  بود ضربه زدمدهی سبز رنگ چسبی هاچکی اون پیباال بر رو
 دیبا...  اون رو حمو کردمعیسر کنج لبم جا خوش کرد، اما لبخند چفت در اومد، یصدا
 ی رو به روی مو خاکسرتیدر رو ُهل داده و وارد شدم،مرد.شهی بودم، مثل همی میعاد

 نبود، بعد وارد شدمن به داخل کلبه، ی جز کامرانی نشسته بود، کسی چوبی صندلیمن، رو
رو اسلحه به گردن سرش ...  بودافظدر حمکم بسته شد، سرم رو به کنار چرخوندم، حم

 : کردنییباال پا
 
 .سالم قربان-
 

 کرد، ی شلوارم رو بازرسی هابی متام جستادم،ی سر تکون دادن داشتم، صاف ایی توانافقط
 راهنمی پیبه لبه ها.  حمافظ شدمهی بازرسانی حالتم منتظر پای تویریی تغچیمن هم بدون ه

 بر صفر، به نفع کی،  بودنی با ای خودش مساونی اما به دکمه ها دقت نداشت، پس اد،یرس
 ی مثل دفعات قبل رفتار مدیبا.  و با لبخند سر تکون داددی لباسم کشیدستش از رو! ما

 ی سالم مدی باگهی دیکی نی چرخوندم، به ایسرم رو دوباره به سمت کامران... کردم
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 بود زی مری که زی کامرانی رو به روی جلو تر رفتم و به صندلدم،ی کشقی عمینفس. کردم
 !: کجا بود؟نیاسی دادم، پس هیتک
 
 ...سالم-
 
 : شد و آروم گفتانی رو از لب هاش فاصله داد، لبخند کنج لبش منای از چازی لربوانیل

 
 .نیبش. سالم-
 
 قی عمینفس.  اون نشستمی و آروم رو به رودهی رو عقب کشی و با اخم، صندلی عادیلیخ

 کردم، خوب ی می خوب نقش بازدیاب!  رفتی داشت باال مقمی عمی تعداد نفس هادم،یکش
 که اون حرف رو بهم بزنه، مطمئن بودم نی رو جلب کرده بودم، تا قبل از ایاعتماد کامران

با .  کردهدای شک داشتم که به من شک پیکم...  اما حاالدشمکه همه جور مورد اعتما
 : اومدمرونیشروع حرف زدنش، از فکر کردن ب

 
 ! چه خرب؟؟یخب، خوب-
 

 دادم، هرچند ی خسته تر نشون مشهی گذاشتم، صدام رو از هممیشونی پیو رو ردستم
 ! : نبود، واقعا خسته بودمی به نشون دادن خستگازین

 
 . اومدمیچاره داشتم امروز من... سر درد دارم... ستمینه، اصالً خوب ن-
 

آروم ! یت تفاوچی نداشت، هی تفاوتچی هسی ابلکی ی من با خنده های خنده هاش براد،یخند
 : و گفتدی رو نوشی از چای اگهی دیجرعه 

 
 !چرا امروز همه سر درد دارن؟-
 

 غضروف یکی یکی با انگشت هام شدم، ی دادم و با دست راستم مشغول بازهی تکی صندلبه
 : بود؟ ی ابروم رو باال دادم، همه؟ منظور از همه کی تاکی.  شکستمی انگشت هام رو میها
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 !ره مگه؟ سر درد دای کگهید-
 

 : حدقه تکون دادی داد و چشم هاش رو توهی تکی من به صندلنی هم عاون
 
 فکر کنم سردردش از اون ست،ی ننیاسی بار نی اولیبرا! ست؟ی قل دومم نینی بیمن-

 . آدم کشهیسردردا
 

 کی کیحاال ! می شدی که مساونیمثل ا.. نه. کج لبم نشستی صدا،پوزخندی کوتاه، بآروم،
لعنت به هر !  من مهم بودی که برای قسمت نقشه ناقص شد، قسمتکی! سفانه متا،یمساو

 بود، یفعال مهم کامران.  رسوندمیاما هر جور که بود، اون رو هم به سزاش م... چه شانس
 کی بود، که فقط نیفعال تنها شانسم ا! جواب بدهم،ی بوددهی که کشی ساده ایکه نقشه 

 بودم که مطمئن شم نین، فقط منتظر عالمت رامت بودرونی بهیحمافظ داخل هست و بق
 تر شیالبته، ب.  راحت بوداملی بودن مفقود شدن، اون موقع خرونی که بییمتام حمافظ ها

 که مثال بار چوب داشت بودن، ینیاش کلبه، کنار منی دور تر از ایحمافظ ها درست کم
 و دمی تر کشقی عمینفس. شدی شروع می کردن کامرانریمبارزه با اون ها بعد از غافلگ

 : گفتیکامران
 
 !؟یخوری مییچا-
 
 ...نه-
 

 سرم زده ی توی بود، جرقه ایزمی هی خبارکی ی روی درست پشت کامرانی و کرتیقور
 ! : نقشه دست خودم بودینجایشد، ا

 
 ...زمیری مرمیبعداً م-
 

 !دیبا.. کردم ی مداشی پدیبا...  اسلحه داشتمکی به ازی نزد، فقط نی تکون داد و حرفسر
 
بعد ... دمی به صورمت کشیدست.  در اون نبودی داشت، شکی اسلحه وجود مکی دیبا

 : آروم گفتشی چای جرعه نی آخردنینوش
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 !خب نقشه؟-
 

 سر و ی و بقی دقیلیهر چند کارشون خ» ! زود باشنیرامت«  دمل بگم ی توتونستمی مفقط
 دست بردم یم اومدم و با کمال خونسرد دادم، زود به خودی و حق مشدی اجنام مدیصدا با

 رو گشتم، بمی جیکی و اون دمی آوردم، دستم رو کشی ها رو در مجی گیادا... بمیسمت ج
 : رو گرفتممیشونی حمکم پو به غبغب انداختم یباد

 
 ... نهیوا-
 

 ... : که نقشه رو کالً تهران جا گذاشتمدی ترسی گرد شد، مطمئناً می کامرانی هاچشم
 
 !ست؟؟؟ین!! د؟؟ شیچ-
 
 : رو خاروندم و آروم بلند شدممیشونیپ

 
 ی خدا کنه کسنی سقف ماشی بره، بذار خودم برم، گذاشتمش روتونهیحمافظت که من-

 .برش نداشته باشه
 

 :نگاهش به سمت حمافظش رفت! ره؟ی که نقشم بگشدی میعنی... نگاهم کردیکم
 
 .اری دارم، تو، برو نقشه رو بادی زرونیحمافظ ب-
 

 : کردنیی سر باال پاحمافظ
 
 .چشم قربان-
 
 یاگه من... هر چند!  کرده بودم خوشحال بودمدای که پی من چقدر اون حلظه از شانسو

 راه هم ساده بود، هم آسون، اون حمافظ هم مطمئنا نی اما ادی کشگهی دی نقشه اشدیرفت م
 :دی خندیکامران.  افتادی منی رامتریگ
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...  خوبهیلیخ! مغرور، سرد، پر اعتماد به نفس.. یستی بلد نی عذر خواهادیخوشم م-
 اد،ی خوشم منیاسی تر از شی بگم، از تو بویتی بذار واقعستی ننیاسیحاال که !  خوبیلیخ

 . خاصیلیخ! یخاص... اما تو.  خوش گذرونه و حواس پرتیادیاون ز
 

 ... : زدمی آرومپوزخند
 
 .نظر لطفتونه-
 

درش .  بودفی گذاشت، درش ظرزی میته شده از چوب بود رو که ساخیکی کوچی جعبه
 : رو برداشت و جعبه رو به سمتم هل دادیکی!  برگگاریرو باز کرد، پر از س

 
 ....ی کشی متی خاصی بی ساده هانی برگ امتحان کن، همش از اگاری بارم سهیبردار، -
 

 ... : داده بودممن به آرامش قول!  راه نداشتیکی نیا...  پررنگ تر شدپوزخندم
 
 حواس اتی جوره دوست ندارم تو عملچیمنم ه. شمی کنه بکشم بد تر میسرم درد م... نه-

 .کارم برام مهمه...  کهیدونیم.  تر بشهشی بمیپرت
 
 اون دود خواستمیمن.  پخش شدیظی زد، دود غلشی رو آتگاری سی رنگی فندک پهن نقره ابا

.  رو کنار زدمگاریدود س... دادیشتم کار دستم م که دایگرنی رو تنفس کنم، چون مظیغل
 ! کم کم واضح شد، پس وقتش بودد،ی بلبل از دور به گوشم رسیصدا

 
 نی بودم که رامتدواری دادم تا شک نکنه، امی به حرف ها ربط می جورکی رمز رو دیبا

سر  و کاراش کم کم اعتماد کردم، پنیمن به رامت!  بودی مدیبا. حواسش به شنود باشه
 بود که ی رمز میزی چدی اما باد،ی رسیمسخره به نظر م!! بود" یاوک"رمز ...  بودیباهوش

 کلمه استفاده نکنم تا نی از ای اگهی زمان دی کردم که توی سعمچقدر ه. مورد شک نباشه
 حل شده باشه زی هم همه چنجای که اگفتمی رو منی ادی بایزمان.  نشممی شدن تجیباعث گ

 اومد ی مشیکم پ.  هم وارد بشنی و چند تا حرفه انی کلمه رامتنی او به حمض گفنت
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بلند ...  نهای رهی نقشه بگنین که قراره ایاسرتس ا! اسرتس داشتم...  و حاالرمیاسرتس بگ
 :شدم و با نگاهش دنبامل کرد

 
 !کجا؟-
 
 : و اشاره کردمدمی پشت سرش خط کشی نگاهم به سمت کرتبا
 
 .ر بره دمیخستگ... زمی بریچا-
 

 ری از کنار برداشتم، زیوانی رفتم، لی و کرتیآروم به سمت چا.  کردنیی رو باال پاسرش
 رو نی آدرس همنی رامت،ی تو خالی جعبه کی پارچه ری بود و زدی سفی پارچه هی وانیل

 ال،ی خیلبخند کنج لبم نشست، ب... کنهی می جا سازنجایداده بود، گفته بود که اسلحه رو ا
 دادم که اون رو سرگرم حی و ترجختمی روانی رو داخل لی دودیرداشته و چا بیوانیل

 :حرف کنم
 
 ! هست؟نانی مورد اطم،ی کجا صادر کنیخوایم-
 

 پارچه و به داخل جعبه بردم، ری رو با دست چپ گرفته و دست راستم رو به زیکرت
 کردم تیهدا و به سمت کمر بندم دهی کشرونی اون رو بعیسر.  سالح رو حس کردمیسرد

 :دمی اون کشی رو روراهنمیو پ
 
 . کار عموت که درستهگهیآره بابا، د-
 

 .: هم رفنت، حاال وقتش بودی هام تواخم
 
 !!یاوک-
 
قرار بود بالفاصله !!!  اومد؟؟؟یچرا من...  بودمنی رو کنار گذاشتم، منتظر رامتوانیل

من تنها که ! س کجا بودن؟؟پ!!  کارا بود؟؟؟نیچشم هام گرد شدن، اآلن وقت ! وارد شه
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 راه نداشت بگم گهید... چشم هام رو با حرص بستم... ایخدا!  اومدی از دستم بر منیکار
 !یاوک

 
 و لبخند هی و بقنی رامتدنیبا د!  منم همزمان باز شدن، حمکمیچشم ها.  حمکم باز شددر

آروم اسلحه  آروم از جاش بلند شد، دست بردم سمت اسلحه و یکنج لبم نشست، کامران
 ! داستانینجای به نفع ما تا اکی دست گرفتم، دو یرو تو

 
 که بود، یاما هر چ! تی عصبانای خشم دی از ترس، شادم،ی شنی تندش رو می نفس هایصدا

 دستور دست رو سرش رو داد، ی فورنیرامت.  شدیپوزخند کنج لبم نقاش. مهم بردن ما بود
 خوب دیپس با...  شهمی تسلی نبود که به راحتیآدم ،ی رو مطمئن بودم، کامرانزی چکیاما 

اسلحه .  سرش نشستی کم کم ، آروم آروم، دست هاش روم،یکرد یحواسمون رو مجع م
 :رو درست پشت سرش قرار دادم و آروم گفتم

 
 !دست از پا خطا، ممنوع-
 

هش  نبودن که بارشیدوتا .  شدمی رو خوب متوجه منی کرد و ای چشم نگاهم می گوشه از
 تر کی نزدگهی سرباز دکی هم همراه با نیپوزخندم پررنگ تر شد و رامت!  برسوننیاری

اومد، سرباز حمکم دست راست رو گرفته و دستبند رو هم به دست خودش و هم به 
 دی با تهدی گرفت و رو به کامراننیی به سمت پاو اسلحه رنیرامت...  زدیدست کامران

 :گفت
 
 !ادی هم در منکتی به ضرر خودته، جیرف بزن کلمه حکی کلمه، کیفقط -
 

 : گفتمنی گرفتم و رو به رامتنییاسلحم رو به سمت پا.  فقط سر تکون دادیکامران
 
 آماده ؟-
 
 . مجع و جور شه، رادمهر هم همون طرفهزی که همه چذارنیفعال بچه ها دارن م-
 
 ...مشی بربدیبا... می جا بذارنی هممیتونی که مننوی ایول. خوبه-
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 : سر تکون داد نگاه به سرباز کردنیرامت

 
 . سرهنگ، اوجنا راه فرار ندارهنی جنگل تو ماشرونی بشی بربمدیبا-
 

 : رو به هم گره زدم و به سرباز اشاره کردمابروهام
 
 !شهی سرباز که منکیفقط با -
 
 ..می برساتی عملی هی ب بقمی بردیخودمون با.  فرستمی رو هم مگهینه چند نفر د-
 

 قشی شقیاسلحم رو رو.  نشستی صندلی حمکم روی دوباره زدم و کامرانیپوزخند
 که سال ها دنبالش یزیچ! یلیخ..  خواست که ماشه رو نکشمی کنرتل مییگذاشتم، خ

 : آشکار گفتمبای تقریبا حرص.  گذرم تا خوده قانون به حسابش برسهیبودم و حاال دارم م
 
 .نرتس... می کنی مدای هاشم پشهیر. ..شمونهی که پی اصلیسلول سرطان-
 

 زد و سر تا پا نظارمت ی سرش رو به سمتمچرخود پوزخندی سر تکون داد و کامراننیرامت
 :کرد

 
 ،ی بدوننویفکر کنم حداقل ا.  هم مطمئن نباشیلیاما خ...  پرورش دادن بودنیمار تو آست-

گفته بودم .  بردمیه چاه م من هم اونو با خودم به تد،ی کشی منیی من رو پایهر وقت کس
 ...وفتهی بتی از اون اتفاقا تو زندگگهی دیکی ی دوست داریلیکه، خ

 
 دست راستم گرفتم و صورتش رو مچاله یحمکمصورتش رو تو!  از دستم رفتکنرتمل

  :دی من رو عقب کشنیکردم، رامت
 
 بهرته حرف ؟یکنی مدی تهدسی جلو پلی تو، کامرانست،ی جا جا ننیا!! نیآروم باش آدر-

 . خودتههی بر علی بگی هر چ،ینزن
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 : آورد ی خنده فقط حرص من رو در منیا... دی خندبلند
 
 .هی پسره حرص خبوره کافنی که انیهم...  از دست دادن ندارمی برایزیمن که چ-
 

 :دمیحمکم صورتش رو گرفتم و غر. رهی بار جلوم رو بگنی رو کنار زدم و نذاشتم انیرامت
 
 وی کگهی بود، دی کافی که اون موقع سرم آوردییبال... یفقط خفه شو عوض! !خفه شو-
 !؟ی نابود کنی مونده که خبوای باقی کگهی؟دی نابود کنیخوایم
 

 .. :می کدوممون حق داد زدن نداشتچی دستم رو گرفت، هنیرامت
 
 !ستی جاش ننجایا! نیبس کن آدر-
 
حمکم سر !  کرد؟ نهیدرک م! کرد ی اما اون که من رو درک منزد،ی حرص حرف مبا

 : رو به عقب شوت کرده و ب اسلحه بهش اشاره کردمیکامران
 
 ...وگرنه! فیح..  که بهش قول داده بودمفیح-
 

.. زدمی مششی خودم آتیاگه بهش قول نداده بودم، زنده زنده جلو..  آرامش بودمنظورم
 : کنارم زدنی که سر خانوادم آورد رامتییهمون بال

 
 !آروم باش.  کردنتهیاون قصدش عصبان... نیش خودتو حفظ کن آدرآرام-
 

 خش خش کرد، کم نی رامتمی سیب. دمی کشقی به کمر فقط سر تکون دادم و نفس عمدست
 : صحبت شدلیکم تبد

 
 !ی علو؛ی صاحل،ی علو،یصاحل-
 
 . به گوشمیعلو-
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 :دی فهمشدی هم واضح نبود، اما میلی خصدا
 
 .از قسمت دوم نقشه ها شدن آغدییموردها تأ-
 
 .چشم قربان-
 

 : گفتی سرش رو بلند کرد و با نگاه به من و کامراننیرامت
 
 . خارج شهسی اون همه مواد از دست پلخوامیمن.  اجرا شهدی قسمت دوم بامش،ی بربدیبا-
 

 و ری دلگیاز اون کلبه . می رو بلند کردی رو تکون دادم و با زور اسلحه کامرانسرم
 افتاده بودن، نی زمیچقدر حمافظ رو. نگاه به اطرافم انداختم. می اومدرونی بخفقان آور

 : با حرص گفتنیرامت
 
 .می هوش کردی سر و صدا بی به زور همشون رو بمشون،ی نکشمی سخت بود نزنیلیخ-
 
 : کرداتی اشاره به سمت اجنام عملنیرامت. می جمبور بودیول.. دومنیم-
 
 دوم رو اجرا ی دست اونا و نقشه می بفرستنویبعد هم ا. می کنادی جبه ها رو پدی بام،یبر-

 .میکن
 
 . نشدری تا دمیباشه، پس بر-
 

 آخ سرباز گوش هام رو از خرگوش ی که صدامی به عقب بر گردمی تکون داد و خواستسر
 هم چشم هاش گرد شد، اسلحه نیرامت...  سرباز دورمون بود امای تر کرد، کلزیهم ت

 : آروم گفتنیرامت...  سرباز بودی هقی شقیدرست رو
 
 !اسلحه داشت با خودش؟... می نکرده بودنجاشویفکر ا-
 

 : زدی پوزخندیکامران
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  کنم؟ی تو سرش خالری تهی که ای نیی پانیندازیاسلحه هاتونو م-
 
 : آروم گفتنیرامت... لعنت به هر چه شانس!  حرص چشم هام رو باز و بسته کردمبا
 
اسلحتو ! ؟یکنی تو راحت فرار منیی پامی که ما اسلحمونو بنداز؟یمران کای فکر کردیچ-

 .نییبنداز پا
 

 :حمکم دست تر اسلحه رو گرفت و به سرباز گفت.  زدیپوزخند
 
 .باز کن دستمو-
 

 : هام گرد شدچشم
 
 !نه، باز نکن-
 
 .م کنی می سرت خالی اسلحه رو توی هاری ت،متامی نکردی کردی باز کردشمارمیتا سه م-
 

 یاما برا!  جون اون سرباز مهم نبودی من حتی بران،ی نگاهم کرد ، من هم به رامتنیرامت
 خراب یعنی نیا... سرباز با تاسف نگاهمون کرد و زود دستبندش رو باز کرد...  چراسیپل

.  رفتیآروم آروم همراه با سرباز عقب عقب م... دستش آزاد شد...  رو سر منایشدن دن
 :دمی گذاشت غرنیی رو گرفت و جفت اسلحه ها رو پان می  اسسلحهنیرامت

 
 ! جون من و اون سرباز متوم شهمتی اگه به قی حتشم،یمن دست منک... نیرامت-
 

 : دوتا اسلحه ها رو برداشتماوردمی سرباز رو انداخت و فرار کرد، کم نحمکم
 
 زود رهی مشی هم پ نقشه بدون منی هی با من، بقی نقشه برس، کامرانی هیتو برو به بق-

 !باش
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 از همون جا فرار کرد، تک و ی که کامرانیادی زی سمت درخت هادمی بدون تعلل دوئو
 !دمیجنگیتنها، م

 
 آرامش

 
هم روحم داشت خفه !  شدمیداشتم خفه م.  کردمی گردم فقط نگاهش می چشم هابا
 ی حس م!دی کشی حس بد، شعله می وجودم ترس، تنفر، هر چیتو. هم جسمم... شدیم

مدام طول !  با مرگ ندارمی خاص و چندانیکردم، متام اعضا و جوارحم شل شده و فاصله 
 ی شد و می مرهی و به صورمت خستادی ایم ی کرد، هر از گاهی می رو طی چوبیکلبه 
 اون چشم یتو!  کردمی و زشتش حس محی کری رو از خنده های و من انزجار واقعد،یخند

 خواست طناب دست هام رو حمکم پاره کرده و یدمل م! فقط....  بوددای پیدی فقط پل،ی آبیها
 کهی تکهی تشهی مفسم دهنم رو گرفته و مانع تنی رو که جلوی ای لعنتدی سفی پارچه نیا

 دی که آرومم کنه، شایزی چکی فقط دومن،ی خواست، منی مهی خواست، گریدمل اشک م! کنم
 از مرگ هم ی شک اگه اون بود، حتی نه، ب کهدیشا. نی اومدن آدردی شان،یحضور آدر

 قسمت کلبه، دست و پا بسته بودم، نی گوشه تری و تنها توکهیاما حاال که . ترس نداشتم
 که ی همونخواست،یدمل اون شجاعت و جسارت رو م.  اون شجاعت قبل رو نداشتمگهید

 ی خودم راه منهیقدم رو تا دو ی مردچی که از ترسم هیهمون...  داشتمن،ی با آدرییقبل آشنا
 ی دومن چطور تویمثل حاال که من... اما اوضاع فرق کرده بود، من هم فرق کرده بودم. دادم

 شی بی آبیهر حلظه برق اون چشم ها.چند قدم جلو اومد...  شدمری گرگ اسنی ایدست ها
ر  رنگش رو به دوی مشکیاسلحه .  ترشی تر و بشی من هم بیدهلره ... شدی تر مشیتر و ب

! دیخند...  و اخم هام رو به هم نخ و سوزن کردم امادمیصورمت کشوند صورمت رو عقب کش
 : و آروم گفتدیخند

 
 !ی خوریچه قشنگم حرص م...  جومنیا-
 

 ی نشو، که با من حرف نزن، که توکی بزمن که به من نزدغی خواست داد بزمن، جی مدمل
 ی مژه هام نشسته بود، اما منیست رو چشمم، درهیاشک تا منتها عل! چشم هام نگاه نکن

 انسان ازشون ننی ها هر وقت ببوونی گفنت حی مدم،ی ترسنهی دادم ببیذاشتم، اجازه من
!  نداشتوونی حکی با ی فرقچی هم هنیاسی شدن، ی مر شجاع تر و جسور تدهیترس

دست هام داشنت خشک .  شکمم مجع کردمی تر توشیپاهام رو ب... ی صفت واقعوونیح
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«  داد بزمن خواستمی نفر از نبودم خرب داشت تا دمل خوش باشه، مکیکاش حداقل . شدنیم
 چشم هام زل ی تر شد و تومخ» ...ی آدم عوضنیجنامت بده از دست ا!  و جنامت بدهای بنیآدر

 االن تنها من اد؟ی خواست بی چطور منیآدر.  خودم مجع شدمی تر توشی بدم،ی ترسیزد م
هر چند ! دیمن باعث شدم متام نقشه هاش نقشه بر آب شه، البته شا. .. عذاب بودمی هیما

 رمت صوی داغش رویچشم هام رو باز کردم، نفس ها! به خدا مقصر نبودم... مقصر نبودم
 خورد، چه ی مقدار به هم گره منچی هشی قهوه ای ابرو هاد،یبود صورمت رو فاصله دادم خند

 دادم ی محی من؟ ترجی لهیبه وس! بده؟ رو شکست نی خواست آدریم! سر خوش بود
پلک هاش رو ...  بوددهی امروز نقشه کشی بشم که سال ها برای تا باعث شکست مردرمیمب

 ناتوان شده بودم نقدریچرا ا.  شدی منیی باال پاشی بلند قهوه اینرم باز و بسته کرد مژه ها
 چراها رو نیقط جوابه ا فایخدا! چرا؟. رمی تونستم کمک بگی هم منی فن ورزشچیکه از ه

 :آروم گفت!! بده
 
اون موقع .. انی داستان بی و فرعی اصلی نقش هایبذار همه ... زمینرتس عز! ؟ی ترسیم-

 که ی جورنیهم...  خواهرشنیهمون جور ع!!  باهوشنِی آدری چشمایکارت دارم، جلو
 .ی خوریبه درد من

 
 اراده یب.. ل اشکم رو نداشتم کنرتگهید.  کردی خار داشت گلوم رو سوراخ منی عبغض

 با خواستمیم! دی من خندی هی از گرد،ی گونه هام سر خوردن، خندیدونه دونه از رو
 و منزجر بودم دهی دومن اون حلظه اون قدر ترسیمن!  صورتشیناخن هام چنگ بندازم تو

 ی طاقچه یبلند شد و به سمت پنجره رفت، از رو.  زدی به سرم میکه هر کار و انتقام
 گوشش ی رو رولشی رو برداشت و مشغول گرفنت شماره شد، و بعد موبالشیپنجره موبا

... ختمی تر اشک رشیمن هم چشم غره زدم و ب.  زدی موند و چشمکرهیگذاشت و به من خ
 :دمیصداش رو شن

 
 اوضاع چطوره؟!  شد؟ری دستگی کامراننم،یبب-
 

... 
 
 . به دست خودم کشته شهدیاون با... اشه نکنا حواست بری رادمهر رو دستگنی ام،یاوک-
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... 
 
 نگران ادی خودش می مبونه آخر سر، او خودش با پانی چهار نفر موندن، آدرنیآره، هم-

 .منتظرما!  شد؟ی اون پسره آرسام چنمیفقط بب. اون نباش
 

... 
 
 .یبا. یاوک-
 

 ی آرسامم میعنی اون چهار نفر اد؟ی خودش می با پاهانی رو سر جاش گذاشت، آدرلشیموبا
 ...خودت کمک کن! اد؟ی داره سر تک تکمون میی چه بالایخدا× دزده؟

 
 نیآدر

 
 یصدا.  نشمری دادم تا غافلگی مهی گرفته و پشتم رو به درخت تکنی رو رو به زماسلحه

آروم آروم پشت به درخت .  تر در جست جوش باشمشی شد بیخش خش برگ ها باعث م
 و دمی چرخی و من هم دورتا دور مدی چرخیور تا دورم مصدا د... به سمت صدا رفتم

 نفس هاش ی صدای شده بود که حتزی هام تگوشاون قدر .  کردمی مستیپشت به درخت ا
 اون رو به دی که بود، بایمتیبه هر ق.  تر رفتمکی تر و نزدکینزد...  تونستم بشنومیهم م

 : همه جا پخش شدی کامرانیصدا! دیبا.  آوردمیدست م
 
 کنم؟ی کار می کارا چانتی من با خیدونیم-
 

 : کنج لبم نشستیپوزخند!  جا بودنی همپس
 
 ... نکردم، انتقاممو گرفتمانتیمن خ!  کار؟انتیخ-
 

 :با حرص دندون هام رو به هم فشار دادم!  خمم بودی بلندش رویباز هم خنده ها.. دیخند
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 من، چه ی لهیچه به وس. یشیم ری دستگی خنوای خبوا،ی عوضی شمیبه نفع خودته تسل-
 !سی پلی لهیبه وس

 
 : بوددهی اما انگار نقطه ضعف من بد جور به دست رسد،ی هم خندباز

 
 ... زدن پدرتشی بود آتنیریچقدر ش...  انتقامیگیراست م...  خدایآ-
 

چشم هام رو با حرص باز و بسته کرده و با ! خشم انتقامی فشرده شد، باز هم شعله قلبم
 :دمیشکار غر آیحرص

 
 !؟ی بردتی از انسانیی تو بو،یخفه شو عوض-
 

 هم ی معلوم نبود اون کجاست و فقط صداد،ی خندی خوردم و اون می حرص مد،منیخند
 ... :میدی شنیرو م

 
 ضیهم ف!  تر اجنام شد، نه؟کی شیلی به نظرم قتل خواهرت خیول...  مثال مادرتای-

 .داشت، هم آخرش مرد
 

 درخت یبه تنه ...  حس و شل شدنی تنم بی کردم متا عضله هایس م حتی زور عصاناز
 :چنگ انداخته و داد زدم

 
 !کشمتی جومنم شده، ممتی به قیخفه شو، خفه نش! ببند دهنتو-
 
 !؟یمطمئن-
 
 !شک ندارم-
 
 یچه جور... بیکم کم و به ترت! آها، پدرت! م؟یاز کجا شروع کن.. بذار بگم... خب پس-

!  نفر جلو چشمات بسوزه؟کی تر که شی بنیلذت از ا...  خدایا!! شیتزجر کش شد تو آ
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 خواهرت رو هم گمیم..  گرفتشیاومن آت... اومن سوخت...  نفر که نه، مادرمت بودکینه، 
 !!یگناه دار... ی خودت با چشمات شاهد ماجرا بوده بدم؟ نه، اونو کحیتوض

 
 کردنش دای پیفتم و هر طرف رو برااز درخت ها فاصله گر.  طاقت تو وجودم منوندگهید

 :گشتم، داد زدم
 
 ...یشی مدایبالخره که پ!! یشی مریبألخره که دستگ-
 

 ضعفم، نقطه ی تنها نقطه ی کنم، دست گذاشته بود روداشی تا پدمی چرخی خودم مدور
 میاسلحه رو مستق! بردمی مادی رو از زی که با اون هوش، عقل، منطق و همه چیضعف

 :دمی کردم، غریط اطرافم رو نگاه مگرفته و فق
 
 ؟یری از دستم قسر در میکنیفکر م! ؟ی لعنتییکجا-
 

 دینبا... نه! آخر خط؟...  حس کردم، چشم هام رو آروم بستمقمی شقی رو روءی شیسرد
 :دیخند... کردمی رو ه حس مشیطانی وجود شهی داغیحت.  جور بشهنیا

 
 پسره منی در برابر من تسلگرانی دشهیهم. نییپا ازمن، حاال اسلحت رو بنداز نمی اا،یب-

 !!رادمهر
 

 و سگ دو نزدم دمی همه جننگنیاما ، من ا!  شدم؟ی ممی تسلدیبا...  دهنم رو قورت دادمآب
 اون حلظه انگار یتو!!  نبودنی ادهی حقه من نبود، حقه منه درد کشنیا...  بشممیکه تسل

!! آرامش، آرسام، بانو...  رو، مادرم رو، پدرم روانیآدر!  آورده بودم، همه روادیهمه رو به 
 و مادرو پدرم قول انتقام دادم، به آرامش و آرسامو بانو قول سامل و نایبه آدر...! همه

حاال ...  گفتمنوی هم همنایبه آدر... زمنی قومل منریسالمت برگشنت، من به آرامش گفتم ز
 ای یمتی رو به هر قی گرفتم و کامرانی انتقام مدیهم با!  سخت بودیلی سخت بود، خگهید
 ...  موندمی زنده مدی و هم باربدم،ی مای کشتم یم
 

 آرامش
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 ی دهنم رو گرفته بود، متنا می که جلوی پارچه ای که از پشت پرده ی نا مفهمومی صداهابا
 که اعصامب رو ی بلندی هادنیاما اون، در کمال خند!  نشهکی به من نزدنقدریکردم که ا

 چهار ی فاصله اچی هی بقای داد،دقی تر عذامب مشی و بومدی تر مکی کرد نزدی میطخط خ
 وول خوردم دستش عقب نقدری به سمت چومن اومد تا که ادستش. زانو کنارم نشست

 : تر اومد و با خنده نگاهم کردکیرفت، سرش نزد
 
 بودن و هسنت یر طونی همنی آدری خانواده یکال متام اعضا...  بودی جورنی هم همنایآدر-

 !!یانگار
 

 سر خوردن از گومن شد، اشک رو گومن رو پاک کرد، از ی از چشم چپم روونه ی درشتاشک
با عجز .  شدخی بهرت بگم، مو به تنم سایمتاس دستش با پوست صورمت، متام تنم مور مور شد 

. م نباشه تا ومل کنه، اما اونقدر پست و رذل بود که براش مهختمی تر اشک رشیو متنا ب
 : که کنج لباش بود گفتی تر اومد، با لبخندکی و نزدتحمکم چومن رو گرف

 
 ..در جا. ی بزنغی ذره جکی ی به حالت خبوای کنم، اما وایدهنت رو باز م-
 
 حاضر بودم همون رو هم د،ی گردنش کشی جا انگشت سبابش رو به حالت برش رونی همو

 یعنی کردم که نییبدون تعلل و فوت وقت باال پاسرم رو . قبول کنم فقط دهنم رو باز کنه
 :دی پارچه رو باز کرد و غریآروم گره !!قبول

 
 ن،یجلو چشم آدر.ستی اآلن وقت مردنت ن،یری ترسم مبیم... فکر نکن دمل برات سوخته-

 !اره؟؟ی بار طاقت بنی ای کنیفکر م.اون حلظه رو دوست دارم
 
 ی مدی کنم، هر چند بعی رو با حرف خالمیدل تونستم حرف بزمن و دق و ی راحت مگهید

همون جور که اشک .  داشته باشهیتی اهموونی حنی ای انسان که نه، برانی ایدونستم برا
 :دمی غرختمیریم
 
 !؟یفهمی از انسان بودن میزیتو چ-
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 گلوم ارهی بنی آدرای خبواد سر من یی که چه بالنی بلند، اما زود مجعش کرد، بغض اد،یخند
 .: کرده بودیلیم و زرو زخ

 
!  نبود؟ی کافی بهش دادی که تو بچگیعذاب! ؟ی عذاب بدنوی آدرنقدری رسه ای بهت میچ-

 ..دهی که اون کشیی از دردایدونی میتو چ
 

صورتش درست رو !!دمی رو هم دتشی راستش حمکم رو گلوم نشست، بألخره عصباندست
 : صورمت قرار گرفتیبه رو

 
 !! عذاب بکشن، همشوندی رادمهر بایام خانواده مت!  عذاب بکشهدیچون با-
 

 : که نداشتم گفتمی شدم، با متام نفسی کردم، داشتم خفه مزی هام رو رچشم
 
 ! کردن؟یمگه چه گناه!! چرا؟-
 

متام ...  داشتمدنی نفس کشی دستش رو ازگلوم برداشت، به سرفه افتاده بودم و متناحمکم
 هوام ی بی مجع کرده و به شش هاژنیدم تا بتومن اکس هام داچهی که داشتم و به ماهیزور

بلند شد، .  اون حلظه از پمپاژ افتاده بودی انگار توزد،ی مشهیقلبم تند تر از هم. بفرستم
 اون گهید.  صورتش اخم بود و خشمی فقط توگهی لب هاش نبود، دی از خنده روی اثرگهید

 چیه!  نبوددی بعزی چچی آدم هنی ااز...  برم رو اعصابشودمی ترسیجرئت رو نداشتم، م
 رو به لی حوصله موبای رفت، بلشی زنگ خورد، به سرعت به سمت موبالشیموبا... زیچ

 .:دم گوشش گذاشت
 
  شد؟یالو؟ چ-
 

... 
 
 .رزنهی رادمهر، دخرتش، اآلن فقط مونده اون پسره آرسام با اون پنیخوبه، ام-
 

... 
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 فعال. اری بیهمون راه پنهونمنتظرم، اون دو نفر رو از .  خبیلیخ-
 
 ی موند، لب هاش از رورهی خرونی به بی چوبی رو پرت کرد کنار و از پنجره لشی موباو

 :هم باز شد
 
 برم دیاگه نه که خودم با! ربه؟ی جون سامل به در میبه نظرت عشقت از دست کامران-

 هم یکامران... یان بکشم عشقتو، حق منه نه کامردی در کار باشه خودم بایکشتن... کمکش
 ...رسهی به خدمتش مسی نه به دست من، پلیول! رهی مبدیبا
 

 :دمیچشم هام تار شدن اما خفه پرس... دی لرزچومن
 
 !شه؟ی مبتی نصیچ-
 

 در آورد، یگاری فندک و سراهنش،ی پبی کنج لبش نشست، دست برد سمت جیپوزخند
 : و گفتدی کشگاری از سی قویپوک! گاری پشت سگاریس
 
 .شهیدمل خنک م-
 

 :دمینال!  خنک بشه؟دی چرا باگهی دنی رو گرد کردم، دل اچشمام
 
 !شه؟ی دل تو خنک مدنشی در حقت کرده که با عذاب کشی چه بد انیآدر-
 

 : رو پخش کردظشی دود غلگار،ی هم سباز
 
 زی سؤال نپرس، اعصاب درست درمون ندارم سوپرانقدرمیا..  رادمهری فهی نه، طانیآدر-

 !کنمی رو خراب منیآدر
 

 و دعا ختمیفقط دونه دونه اشک ر...  نزدمی حرفگهی خودم مجع شدم و دی تودم،یترس
فقط سامل !!  سامل مبونهنی زنده مبومن، فقط آدرای رمی مهم نبود مبگهی داد،ی ننیکردم که آدر
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ه با وجود  کی دردسرنی گرده تهران اما حاال با ایمبونه، به من قول داده بود که سامل بر م
.  صدا منفجر شدی قولش، بغضم بری شدم که بزنه زنی بود، خودم باعث اشدهمن ساخته 

 بانو و آرسام ن،ی سر خودم، آدریی که چه بالنی فقط خودم بودم و اشک و اسرتس اگهید
 ...ادیم
 

 نیآدر
 
 !!گمی منییاسلحتو بنداز پا-
 

 دای پی راه حلکی تا نداختمی اسلحم رو مدی نبود ، بای هام تند شده بود، اما انگار چاره انفس
 شک نی شدم، به ای منمی تسلی دونستم، من به راحتی رو خوب مزی چکیکنم، فقط 

 خنده هاش بودن که اعصامب نی اد،یخند.  گذاشتمنی زمیآروم اسلحم رو به رو! نداشتم
 :حمکم داد زد.م کردم تا جون سامل به در بربی کارو منی ادیاما فعال با.  کردیرو متشنج م

 
 .نیبش-
 

 د،یخند.  زانوهام نشستمیجمبور شدم، سخت بود، اما رو.  بار بلند تر گفتنی انشستم،
 سرم اومد، دم گوشم زمزمه هیکیپشت سرم قرار گرفت، سرش نزد... بلند تر و بلند تر

 :کرد
 
 !!نی ایعنیبه زانو در آوردن -
 
!  اوج شکسنت غرورم بوددم،ی هم سابیرو حرص چشم هام رو بستم و دندون هام رو به با

 ی از شکست، مدمی ترسیداشتم م! جلو پدرم.. جلو مادرم.. نایسر افکنده بودم جلو آدر
« ... سرم اکو شدی پدرم تویصدا! دمی ازش ترسشهی که همیزی شکست خبورم، چدمیترس

ست نرتس از شک! ترس از شکسته... کنهی تو نا ممکن می رو براای روکی که یزیتنها چ
 عدالت نشسته، اگه حق با تو باشه، شک ی شد باهاش جبنگ، خدا جایبا هر چ. باهاش جبنگ

 »... نربادی رو از نی وقت اچیه! یشی مروزینکن پ
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 جنگ دوونی مینجای تا اشدم،ی مروزی پدیمن با!  خواستمی خواستم، من شکست منیمن
 خشاب یصدا... مطمئن بودم! تم گشی رفت، زنده و سامل بر میاومده بودم، تا آخرش م

 ذاشتمی مدیمن نبا!  آخر خط بود؟نجایا... چشم هام رو حمکم بستم. تفنگ به گوشم خورد
 :دیخند. ت نشسقمی شقیاسلحه رو... باشه

 
 !؟ی بشماری دوست داریاز چه شماره ا-
 

 :دیخند...  نزدمحرف
 
 ... آخراشهگهیحرف بزن، د! سکوت قبل مرگ؟-
 

سرتو «  دور کامل دورم زد، به خودم اومدم، به خودم تشر زدم کیت و  رو برداشاسلحه
 ری که حاال سر به زی انداختری سرت رو زی کیتا حاال جلو! مرد باش!!  مردریباال بگ

چشم هام رو !  حمکمیسرم رو باال گرفتم، قو» !شهیصرب کن، درست م!  باشیقو! ؟یشد
 رو نشونه میشونی که درست پی با اسلحه ا بود،ستادهی ان میباز کردم، درست رو به رو

 :شمارشش شروع شد. گرفته بود
 
 ...پنج-
 

 : هم گذاشتم و باز کردمی و نرم پلک هام رو روآروم
 
 ...چهار-
 

پس !  خودم رو هم برداشته بود، قرار بر مرگ بود؟ی از دستم ساخته نبود، اسلحه یکار
 !: مردمی سر بلند محایترج

 
 ...سه-
 

 : رفتیبه حلظه پمپاژش باال تر م حلظه قلبم
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 ...دو-
 

 کلمه از کی بود که چرا به آرامش نیتنها افسوس اون حلظم ا... دمی کشقی عمینفس
 ...چرا حداقل دم رفنت اعرتاف دوست داشنت نکردم... احساسم نگفتم

 
 !کی-
 

هام چشم . بوددهی به من نرسی صدمه اچی گلوله متام گوشم رو پر کرد، اما هکی شلیصدا
 که به سرم ی افتاده و تنها جرقه انیی پای کامرانی که اسلحه دمی باز کردم، فقط دعیرو سر

 یهر ک.  بود که زود اسلحه رو بردارم، بعد از برداشنت اسلحه بال فاصله بلند شدمنیزد ا
 زد، حاال هم نوبت من ی رو به دست کامرانریبود، قصد کمک به من رو داشت که درست ت

 : مردونه و آشنا اومدییاسلحه رو به سمتش گرفتم، صدا!  کنمیفبود که تال
 
 ! نکنکی شلن،ینه آدر-
 

 راه گهی بود که دی ای پا و شکسته شدن برگا، اما من فقط نگاهم به کامراندنی دوئیصدا
 ضامن اسلحه، دنیحاال تو چنگم بود و با کش...  کهی ایفرار از دستم نداشت، به کامران

 حمکم بازوم رو یاما دست.  از شرش خالص شمشهی همی راحت برایلی تونستم خیم
 :آروم گفت... نیپس رامت!  بودنیگرفت، رامت

 
 فرض کن به گم،ی رو بهت مننی اسی کارو نکن، به عنوان پلنی سخته، اما ان،ی آدردومنیم-

 .بذار قانون خودش حکمش رو اجرا کنه! عنوان دوست
 
 !تومنی منگهی دتونستمی م تا اآلن اگهتومن،یمن... شهیمن-
 
 !می برگرددی بان،ی آدرمی داری عوضنیمن مطمئنم، فعال کار مهم تر از ا! یتونیتو م-
 

 ی من رو دور زد و اسلحه نی گرفتم، رامتنیی اسلحه رو پادی تردی آزاد شد، با کلنفسم
 یعنی.  سرش قرار دادی و اون هم دست هاش رو رویخودش رو برداشت، پشت کامران

 ...!ی چه شانس خوب؟ی آسوننیبه هم! ز؟یوم شده بود همه چمت
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*** 

 
 آرامش

 
به !  که تازه وارد ماجرا شده بودن نگاه کردم، قابل باور بود؟ی گرد به افرادی چشمانبا
!  بودنیاسی بد تر از همه، هم دست یول...! صدف، پدرش، آرسام!  امکانچی وجه، به هچیه

به چشم هام اعتماد کنم، مگه اون منرده بود؟ مگه حکمش  تونستم ی اون حلظه منی تویحت
 واری خشن مانندش به دی افهی با همون قنیاسی در هم بود، زی همه چاچر!  بود؟ومدهین

 ی افهی واقعا به قافشی خورده بود، قهی داشت و خبی راستش شکستی داد، ابروهی تکیچوب
 بود، چشم بی غربی عجی هایکوباز گردن تا خود دستش پر از خال. خوردی خالفکار مکی

 هم نه،ی اوقات کی هم گاهد،ی فهمشدی مو هم خشم رشدن،ی که گاه به گاه عوض مییها
 ،یی طالی هم دستش، همون موهاهی آبی لبش گذاشت، چشم های گوشه یگاریدستش هم س

 همه نی ای که باعث بانی راه بذارم، همون آدمنی که باعث شد من پا به همیهمون چهره ا
 ونه شدمی آشنا منی و نه با آدردم،یدی رو منی شد، که اگه نبود، نه رامتمیاتفاق و زندگ

 ! بودمی همه اتفاق تو زندگنی از ایپارسا خبش بزرگ...  کردمی مریی همه تغنیا
 

 قهیتازه بعد چند دق.  گوشه و کنج اتاق، آرسام کنارم، صدف اون طرف و کنار پدرشمن
 پارسا روشن کرد، خشن تر از گاری رو با سگارشی سنیاسی. همشون به هوش اومدن

 شکل گرفته بود، شی استخوونباًی تقری گونه یشکل رو) Z( زِد ی شده بود، زمخشهیهم
 پاش رو از پشت باال برد و با کی کم نداشت، زی چچی هیاز پست...  پر جذبه بود، امادیشا

 با نی که آدری ماه قبلنیند و خشک، درست مثل چی جدیلی داد و خهیبدنش خودش رو تک
 : ترشی بدی سرد، خشنانه، همون قدر شا،ی درست مثل خودش، جدزد،یمن حرف م

 
مثل اون دفعه دردسر درست ! مطمئن باشم؟!ردتو که نگرفنت؟! دتت؟ی که ندیکس-

 .ی راه دادمونی دخرت رو تو کل بازنی که اینکن
 

 : پر پشتش بردی دستش رو به داخل موهاپارسا
 
 !داداش، حواسم بودنه -
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 ی چشم های شده بود، حتجیمن که گ... ای داداش گفتنش به رسم رفاقت بود نیا! داداش؟

 ... :می خرب بودیچقدر ابهام وجود داشت و ما ب.  دادیگرد آرسام هم خرب از تعجبش م
 
 ی دستاری کارش با زسیاگه پل!  شد؟ری دستگی کامراننی سر و گوش آب بده، ببهیبرو -

 ای بفرستم بفهمه دننی به آدری اهلامهی نابود شد، خرب بده که ی متوم شد و کامرانیرانکام
 !است؟ی راحتنیمگه به هم!! هیدست ک

 
 . چشمیبه رو-
 

 کند به سمت صدف رفت، باز واری خودش رو از دنیاسی برد، ی هم از اون حساب مچقدر
 شدی منهی کهی لبخندش نی ایتو!  لبخند فرق داشتنی لبخند کنج لبش اومد، اما اکیهم 

 ی گرد شدم نگاهش می رفت، من هم فقط با چشم هابشیدستش به سمت ج!  خشمکی د،ید
 صدف نشست، حاال نوبت اون ی زانو رو به روچهار در آورد، بشی از جیکردم، چاقوا

 : نگاهم کرد و آروم گفتعی بزمن که آرسام سریخواستم حرف! بود؟
 
 . آرامشیلمه هم نگ ککیبه نفعته ... ــسیه-
 

 : رو تکون دادمسرم
 
 اورد؟ی که سرشون نییبال! بانو و پدرت؟-
 
 .ارتشیاومن م. رونهیاومن دزده، ب... بانو نه، اما پدرم-
 

 ضامن نیاسی رفت، نیاسینگاهم به سمت صدف و !  بودیری تو شری چه شدم،ی رو گزلبم
 تر شیصدف ب!  نداشتمگهی رو دنی ادنی لبم رو حمکم گاز گرفتم، حتمل دد،یچاقو رو کش

 دستش گرفت و با نوکش آروم اون ی مداد توکی چاقو رو مثل نیاسی خودش مجع شد، یتو
 نیاسی د،ی ترسی کرد و می مهی تر گرشی هر چه صدف بد،ی کشی صورت صدف میرو رو

راه !  هممون رو گرفته بودیترس، سر تا پا!  کردی می صورتش رو خط خطی تر روشیب
 ...ایخدا! م؟ی داشتیجنات
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!  به ما نزد؟ی حرفنیاما چرا رامت!  همون شوک بودم، پس پارسا فرار کرده بودی توهنوزم
 حلظه دست کی نیاسی به غبغب انداختم، یباد!  بود؟ومدهی مگه حکم اعدامش نچ،یاون ه

م ها  بودمش، اما حاال، فقط از اون چشدهی داشت، من که تا به حال ندی بر منتیاز آزار اذ
 ی م،یاز طرف. زدی توش موج منهی که فقط کی وحشتناک ترسناکی هاشمچ! دمی دی منهیک

 آروم بلند شد، از صورت نیاسی!  سر آرسام، سر خودماره،ی بنی سر آدریی بالدمیترس
!  بودنیاسی صورت ی که روی همون زمخنیقشنگ و درست ع!  کردیصدف خون چکه م

 دم،ی و خارج شد، گردن کشت باز گذاشمهی در رو نبه سمت در رفت،. شکل" z" زخم کی
 آرسام از خشم قرمز یچهره ! اوردتش؟یاون پدر آرسام بود که کشون کشون م!  منیخدا

 رو که خون ازش یی چاقونیاسی که می بزنادی که فرمیشده بود، جفتمون دهن باز کرد
 :فت حرص گی حوصله و با کلی کرد رو به سمت شوهرخاله گرفت و بیچکه م

 
 ! قشنگ از نوع کشتنم نشونتون بدمی منونه هی تا دی کلمه حرف بزنکی-
 

 جفتمون بسته شد، آب دهنم رو قورت دادم و بالخره شوهرخاله رو هم دست و پا دهن
 کیکه همون !  کلبه مونده بودنی ای توی کنج خالکی برد، فقط ی گهی دی گوشه کیبسته به 

 :نگاهم کرد روش پا گذاشت و نیاسیکنج رو هم 
 
آرسام دندون !  جونتنی خمتص به آدری جاکی نمی داره، ای اختصاصی جانی آدرشهیهم-

 حساس بود، درست مثل من، اما من به نیرو آدر... مشخص بود!  کرد، خبیغرچه ا
 : برادرکی رو دوست داشتم و آرسام هم مثل نی که همه جوره آدریعنوان کس

 
 !؟یاری سرش بیی چه بالیخوای مگهی د؟یر کار دای چنی با آدرگهید! یعوض-
 
درست !  بشهختهی رشی آتی شعله کی ی نفت بود که روکی نی حرف آرسام درست عنیا

 قشی به سمت من هجوم آورد به سمت آرسام محله کرد و حمکم نیاسیمثل اون بار که 
 ی گرفت رگ های از کجا نشئت مدومنی که منی مشت هاش گرفت، از شدت خشمیرو تو

 :دیغر!  زده بودرونی شدش بی خالکوبی و دست هایشونیردن، پگ
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 ی کدومنی من خودم خوب م،ی پسرخالت رو بکنی طرفدارخوادی منیکیتو ! تو خفه شو-
 ! برسهیی به چه سزادیبا
 
 که تو نیجز ا!  به تو فروخته که خبواد سزاشو پس بده؟ی ترزمی چه هنیآدر! سزا؟-

 ... جلو چشمششیپونزده سالگ
 
 ! شوگمخفـــهیم-
 

 و اگه دست و پامون می خودمون هم لرز برداشتیحت!  کل کلبه لرز برداشتنیاسی داد از
 : بار آروم تر گفتنیآرسام ساکت نشد ا! میدی پری مرت هوا مکیبسته نبود، 

 
 .ی من رو بکشدی اول بایاری سرش بی خبوایی بالزتره،ی اون از جومنم برام عزشم،یمن-
 
 . اول تواد،یبباشه، بذار -
 

 : به من اشاره کردبعد
 
 نیا!  آشغالش، بعد پدر تو، بعدم خودشیبعد اون خوشگله، بعد هم اون عمو و دخرت عمو-

 .... بهرتم هستیجور
 

 !»! خودت کمک کنیخدا« مجله گفنت بودکی ماها، فقط ی مونده ی راه باقتنها
 

 نیآدر
 

 دادم، خسته بودم، هی جا داده بود، تک خودشی که تک تک جمرما رو توسی ون پلنی ماشبه
مونده بودم ...  خواست اما حاالی با آرامش رو میی دمل تنها،ی و هم روحیهم از نظر جسم

 که از نگاه، صورتش مشخص شونی پری با حالتنی کار کنم، رامتی چنی و امنیاسیکه با 
 نرفت، نه شی پمیت که گفی طبق نقشه ازی چچیه. نگاهش کردم. گرفتبود رو به روم قرار 

 یبه رنگ و رو...دی لنگیبد جور هم م! ـدی لنگی کار می جاکی ما بد باشه، یکه نقشه 
 :دمی موندم، نا نداشتم اما پرسرهی خنی رامتی دهیپر
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  افتاده؟ی اتفاقن،ی شده رامتیچ-
 

 ی هم به مجعمون اضافه شده و حاال دوتا چهره نی رامتیی داای ون بسته شد، سرهنگ، در
 : من من گفتی با کمنی من بودن، رامتینگران رو به رو

 
 !نی آدری پشت بدخبتیبدخبت-
 
 چشمام رو بستم، دست راستم رو چرخوندم و مشغول ماساژ دادن گردمن شدم، ی خستگبا

 شده بود از بس از یبرام عاد!  من بودی هی که همسای بدخبت،یی آشنایچه کلمه ! ؟یبدخبت
 ...:دمی کلمه زجر کشنیدست ا

 
 ! چرخن؟ی هنوز آزاد منی بد تر که هنوز سپهرمنش و امنی از ای بدخبتگهید-
 

 ی به موهای راستش انداخت، سرهنگ دستی پای متام وزنش رو رونهی دست به سنیرامت
 : و گفتدیکم پشتش کش

 
 !؟یشناسی رو میمیآره، پارسا کر-
 

 بود، بود؟حمکم چشمام هام  که بسته شدهیحاال وقت باز کردن پرونده ا! ؟یمی کرپارسا
 : خورده گفتموندی به هم پییرو باز کردم و با ابروها

 
 ! شده مگه؟یچ! چطور؟-
 
 قایدق! فرار کرده، البته نه امروز، سه روزه فرار کرده و تازه امروز به ما خرب دادن-

 .میشدی منجای عازم امی که ما داشتیهمون موقع
 

 : هام گرد شدچشم
 
 !!شد؟؟مگه اون اعدام ن-
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 ... افتاده بودقیحکمش به تعو-
 

 یباد!  با هم؟ی همه بدشانسنیا!  بود؟ی همه بدخبتنی اآلن وقت ادم،ی کشمیشونی به پیدست
 فضا ی تود،ی دوئی که همزمان با قربان، قربان گفتنش می سربازیبه غبغب انداختم و صدا

 ی تولمیا رسوند، موبا سر هر سه تامون به سمتش پرتاب شد تا که خود رو به مد،یچیپ
 : به طرفم دراز کرد و گفترو لیموبا! دستش بود

 
 .خوردی بود، داشت زنگ منی تو ماشلتونیموبا-
 

 اون دنیاز د.  کردمهیگفتم تک" ممنون "کی رو از دستش گرفتم، و همزمان فقط به لیموبا
به همون  عی آرسام بود، سریهمه هم از طرف خونه ! پاسخ تعجب کردی بیهمه متاس ها

 فقط دستم دیپرسی که با سر و دست ازم منی رامتیشماره زنگ زدم و در جواب سوال ها
 ی بوق متعدد جواب داده شد، صدانی صرب داشته باش، بعد چند فعالیعنیرو باال آوردم که 

 :دیچی گوشم پی تویپر ترس
 
 !؟ی مادر خودتن،یالو آدر-
 

 !: بانو بودیصدا
 
  افتاده؟ی اتفاقی همه زنگ زدنیچرا ا!  شده؟یالو بانو خودمم چ-
 

 کردم و ی رو آروم مشی گردی اومد، اول بای حلظه بند منکی از پشت تلفن شی گریصدا
 :شدمی با خرب مزیبعداز همه چ

 
 ...نکنه!  اومده؟ی سر کسیی شده؟ بالی نکن بگو چهیبانو، گر-
 

 رو ته ذهنم فرستادم ییایولخی فکر کردن بهش هم برام دردناک بود، پس اون افکار مالیحت
 : بانو گوش سپردمیو به صدا و حرف ها
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 ...من هم تازه به هوش اومدم!  آرامش و آرسام و شوهر خالت، همشونو بردنن،یآدر-
 
 دادم و آروم سُر خوردم، هی به درخت جماور از پشت تکد،ی دورسرم چرخی حلظه اایدن

 : فکر کردمن نداشتمی نایحت
 
 !جا؟ کا؟یک! بردن؟؟-
 
 . افتاد به منم بگویفقط خواستم خرب بدم تو رو خدا اتفاق... دومنیمن-
 
 ...باشه... باشه-
 
 رو به کنارم پرت کردم، ی کنم، متاس رو قطع کرده و گوشی خداحافظی که حتنی بدون او

 من نشست، دست رو شومن نی به کنارم اومد و عنی دست هام گرفتم، رامتیسرم رو تو
 اون زی چچی بد تر؟ چرا هنی نبودم، از اای دننی ای کردم، توی اصال حسش منگذاشت، اما من

 ...: شدینجوریچرا ا! رفت؟ نشی پخواستمیجور که م
 
 !؟ی شده؟ خوبی چن،یآدر-
 

 : گفتتی بلند، پر از عصبانیی بودم که حمکم بلند شدم و با صداجی گاونقدر
 
 دمل ی کجاوی بدخبتیکی نیحاال ا! غندر؟ نه برگ چای نیاون دوتا حمافظ بودن شما فرستاد-

 ! داشتم؟ی داشتم؟ کم بد شانسیکم بدخبت!! بذارم؟
 

 حمکم انگشت ،ی حرکتچی گرد فقط نگاهم کرد، خشک زده، بدون هیی با چشم هانیرامت
 نی به خودش حرکت داد، ای کمنیرامت.  موهام فرو بردمی دست راستم رو به ال به الیها

 :نشست، آروم گفت بازوم یبار دستش رو
 
  سر آرامش اومده؟یی شده؟ بالی چنمیبگو بب-
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و ! نهیاسیشک هم ندارم کار ... دنیهم آرامش، هم آرسام هم پدر آرسام، همشونو دزد-
 زی چهی لنگه،ی کار می جاهی...  رو دور زدی هم من، هم کامرانن،یاسی هم ندارم که دیترد

 !ستی وسط درست ننیا
 

 به بعد نی که از انی هر سه آشفته از اب،ی جیدست تو...  تر اومدکی نزدی هم کمسرهنگ
 هم شد، خم شده و ی کاغذ افتاد، ابروهام توکی گذشت تا که نگاهم به یمدت. بشهیقرار چ

 : لب متام نوشته رو خوندمری برداشتم، زنی زمیاون رو از رو
 
 ی صحنه کی با ،یاین خطر، منتظرم، اگه ی بی جنگل، راه پاک ساز شده ی کلبه نیآخر-
 ! مگه نه؟،ی داشته باشی صحنه خاطرات خوبنی فکر نکنم از ا،یشی مواجه مگهید
 

 : رو باال گرفتم و حمکم کاغذ رو مچاله کردمسرم
 
 . اسلحت رو بده مننیرامت-
 
 ؟ی چیبرا-
 
 دیایاگه شما هم ب... کشتشونی من اگه نرم مم،ی شنود هم که داررم،ی بده من، من مگمیم-
 .ذارمی دست رو دست منگهی دفعه دنیطر ناکه، اخ
 
 ...اما آخه-
 
 .اما آخه نداره، اسلحه رو بده من-
 

اسلحه رو گرفتم و به سرعت از اوجنا پا به .  رو از کمر برداشت و به دستم داداسلحه
 حتملش رو هم نداشتم، اون موقع ی حتتونستم،ی منگهی ورود به جنگل گذاشتم، دیپله ها

 اتفاقات تکرار بشه، خودم هم نی بار هم باز انیاگه ا! ستمی حاال که بچه نبچه بودم،
 ...کشمی خودم خودم رو مای ق، از زور دای... رمیمیم
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 فکر کنه قصد اومدن ندارم و دمی ترسیم...  بود کهی طوالننقدری ادم،ی راه رو دوئمتام
 سر آرامش و ییاگه بال. رهای که دوستشون داشتم بی مونده ای باقی سر تنها عضو هاییبال

 ! گناه بوده باشمی اگه بی حتدمی خبشی وجه خودم رو منچی بار به هنیا...  اومدیآرسام م
 

 باعث ی مردیآروم تر به سمت کلبه رفتم، صدا!  فاصلم با کلبه کم شد، بالخرهبالخره
 : شدستادمنیا

 
 !صرب کن-
 
 : اومدیسرم م قدم زدن پا، با شکسنت برگا از پشت ی صداستادم،یا

 
 . سری پسر خوب، حاال دستا رونیآفر-
 

 صدا، نی بود، اما انیاسی ی نبود، فعال برگ برنده تو دستای هام رو آروم بستم، چاره اچشم
 یدست.  سرمیدست هام رو آروم باال بردم و گذاشتم رو!  هم نبودنیاسیمتعلق به فرد 

 :اشت و گفت اسلحم رو بردگشی شومن فرود اومد، دست دیحمکم رو
 
 .وفتیراه ب. خب، حاال شد-
 

پا گذاشتم به .  حمکم باز شدمی آروم قدم بر داشتم سمت در، در توسط فرد پشت سرآروم
 ... برام دارهی که، معلوم نبود چه انتظاراتیجهنم

 
 ی بعد رون،ی صورت خشمگکی وارد شدمن، آروم چشم هام رو باز کردم، اول نگاهم به بعد

 معصوم تره شهی و از همدهی ترسیچهره ...  شوهر خاله ون،یصدف، ام آرسام، یچهره 
 من رو از اون نیاسی ی سرم سُر خوردن، صدایدست هام آروم از باال.دیچرخ... آرامش

 :دی کشرونی تک تک افراد حاضر بدنی دیحال و هوا
 
 ...هیحاال وقت شروع باز!  که اومد، خبمومنی اصلتیشخص! به به-
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 قسمت کلبه کشوند، اون نیازوم رو گرفت و من رو به سمت گوشه تر پشت سرم بفرد
 ! :فقط...  جلوش مقاومت کنم، فقط زل زده بودم به آرامشیقدر نا نداشتم که حت

 
 !االیدستتو پشتت نگه دار د -
 

 بست یدستم رو حمکم با طناب از پشت م!  بد جور به گلوم محله کرده بود، بد جوربغض
 نیاسی...  کرده بودمدای آرامش پی که جلوی ای کردم جز سر افکندگی حس منیچیاما من ه

 نهی راستش انداخت و دست به سی پای به دور تر رفت، متام وزن خودش رو رویکم
 ! : شروع شدهیانگار که تازه باز.. دی بلند خندباینگاهم ، کرد، تقر

 
 همه دنیه که زجر کش جات باشواری برات در نظر نگرفتم، با اون وسط دی خوبینه، جا-

 !زم؟ینظرت عز! هوم؟...ینیرو بب
 

!  پاسخ بود، تا به وقتشنی نداشتم که فعال بزمن، فعال، سکوت بهرتیحرف..  نزدمحرف
 : بار گفتنی و استادی دور ایدوباره کم

 
 ! شدیخب، االن عال-
 

از صورت صدف خوب مشخص بود که بدجور ... نی به امدی عقب عقب رفت، رسیکم
 ... سه نفرنیفقط ا!  من مهم آرسام و پدرش و آرامش بودنیکشش کرده، اما برازجر 

 
 رو حمکم چفت و قفل کرده بود، باز کرد، بعد هم به نی رو که دهن امی پارچه احمکم

 که حاال خوب ی جماورم بود رفت، با سر به اون آدمواری دی که رویسمت پنجره ا
 :شناخته بودمش، اشاره کرد

 
 .نجای شلغم منون انی بده، عکی کشرونیبرو ب-
 

با چشم گفتنش .پوزخند کنج لبم نقش بست!  غلدریمی کرد پارسا کری هم می اطاعاتچه
 ی قطع منیارتباط نگاه من آرامش حلظه ا... دمی کشقی عمی از کلبه خارج شد، نفسعیسر

رفت، با حلن  قرار گنمونی ما بنیاسی که نیتا ا!  با نگاهم باهاش حرف بزمنخواستمیشد، م
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 تر بود، ی چهره انگار واقعنیا.  چهره، مثل اون چهره نبودنی نگاهم کرد، ایمسخره وار
 ترسناکش دی نگاه و صورت شای که توی انهیعقده و ک! داشت، عقده داشتنهی چهره کنیا

 خالفکار پر سابقه کی نی هم خودش درست عپش،یحال هم ت! زدی شده بود، موج مزیلرب
 که تنها عضو ی آدمنی از من گرفت، ان شکل ممکنی که خواهرم رو به بد تری آدمنیبود، ا

 یجلو!  شکل و روشنیبه بدتر...  من رو کشتی چهار نفره ی مونده از خانواده یباق
 ...:ساله۱۵ ی پسر بچه کی ی چشم هایجلو...  خودمیچشم ها

 
 .تونی احساسی افتادم وسط نگاه هادی ببخشیچه عاشقونه، وا-
 

 مشت هاش گرفت، ی رو توقمی بلند خودش رو به من رسوند، حمکم ی و با قدم هامحمک
 به خون نشستش ی قرار گرفت، چشم های مقابل با صورمت با اندک فاصله اقیصورتش دق

 برجسته شد، شیشونی پی کرد، رگ های مانی رو مناشی واقعی تر چهره شیحلظه به حلظه ب
 :دی غرشده به هم قفل ییبا حرص، دندون ها

 
 عاشقونه سر ی که نگاه ها و حرفانجای امیومدین!!  به سزاش برهی که هر کنجای امیاومد-

 !هو؟ی شد ی چ،ی مغرور بود،یاز دخرتا متنفر بود!  ها؟نیچت شده تو آقا آدر. میبد
 

 بست و ضامنش رو ی دستشو می تویمدام چاقو..  نزدمی رو ول کرد، بازم حرفقمی حمکم
 ی قدم زد و آروم به سمت من اومد، کنارم قرار گرفت، اشک هاکمی.کرد ی و باز مزدیم

 همه یمن باعث بان...  شوهر خالهی هوش شده ی بی پر ترس آرسام، چهره یآرامش، چشما
 گلوم رو یحلقه،حلقه ! بد جور...  بد جور خفه کننده بودم گلوی ها بودم؟ بغض تونی ای

اما قورت دادم بغضم !  کنهی رو داره قطع مدمنیش کردم راه نفس کی و حس ماوردیبه درد م
 بد تر از شکسن ی کرد، چی شکسنت نبود، چون غرورم رو نابود می بغض، برانیرو، ا

 چاقو، یسرد...  شکنهی مرد مکی ر غروی وقتزه،یری به هم مایقانون دن!  مرد؟کیغرور 
 اما د،یروم خندآ...  صورمت حس کردمی اون داشت رو روی که خون روی ایبا چسبناک

 ی همون خنده نیع!  خودم بودشی چند وقت پی خنده هانیدرست ع... جنس خنده هاش
 ! : تلخیهمون خنده ها... کیری هستیپر خشم، همون خنده ها

 
 ادشی متاسفانه حافظش رو از دست داده، د،ینیبی رو که می پسرنیا... ونیخامن ها، آقا-
 ...ارهی نادیاون رو حق داره به !  مادر پدرش جون دادنی چه جورادیمن
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 : دادهی تکواری شد، به دبلند

 
 ...بیچقدر عج! آخه چطور؟!  بربه؟ادی مرگ خواهرشو از شهیاما مگه م-
 

 به دم،یکشی درد رو من منی هام رو همون جور که بسته بودن مشت کردم، بد تردست
 ... : درد از آن من بودنی احد و واحد قسم که بد تریخدا

 
 .ارهی آدم مادی رو به زی بر خاطرات هست که همه چی مرورهی شهی نداره، همرادی، اخب-
 

 : هاش رو پشت سرش به هم قفل کرد و شروع به راه رفنت به سمت پنجره کرددست
 
 ادتی!  اسم خودت بود، فکر کنهیشب! اد؟ی مادتیاسمشو ... امــم! ساله؟۱۵ نیمگه نه آدر-
 گهینذار به روش د. ـادی بادتی بود، فکر کن بذار هتی شبیلیخ! ن؟یدو قلو بود... ادیم

 !واصل شم
 

 : برگشت سمتمدوباره
 
 نداره رادیا! ومد؟ی نادتیتو اون اتاق؟ ! ادته؟ی بود، خواهرت، نای اسمش آدراد؟ی مادتی-

  نگران نباش، چقدر بچه بود اما امان از انتقام،ادی مادتی اد،ی مادتی گم،یبازم م
 

 : گرفتی تر اوج مشیو ب شرتی بیصدا
 
 آدم نی ع،ی باشفی که اگه ضعای دننیامان از ا... امان!  امــان از عقدهاه،ی دل سهیامان از -

 ! مورچهکی نی عکنن،درستی هلت می کنی زندگیخبوا
 

 درد آور و زجر ی ذاشت ممانعت کنم از حرف های ذاشت داد بزمن، منی گلوم منی توبغض
 ...: ذاشتیآورش، من

 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٠٧�

 هی گرادتهی!  دادمبی جلو چشمات ترتیینمای سلمیچه ف! ادته؟ی!  نداشت، نه؟ینس-
 !ادته؟ی گهی خواهرت که دی هیهاتو؟ گر

 
 ...: شدزی لربگهی طاقتم طاق شد، دگهید!  سختیلیخ...  حتملش سخت بودگهید
 
 !خفـــــه شو... خفه شو-
 

 که از یی به رگ هاتم،یبان به صورت سرخ شده از عصدنام،ی به زجر کشد،ی فقط خنداما
 برد یچر لذت م!  از عذامب؟دی فهمی میچ!  زده بودرونی دست و گردمن ب،یشونی پقه،یشق
 : کرد؟ سرش به کنار سرم اومد، در گوشم زمزمه کرد ی ملی که به من حتمیی دردانیاز ا

 
 ! اومد؟ادتی!  نه؟ادی مادتی ییزای چهینه، خوبه، انگار داره -
 

 :نستم زمزمه کنم هم فقط تومن
 
 شه؟ی شده و مدتی عای همه حرفا و کارات، چنیاز ا-
 

 صورمت سرخ از نی عقیصورتش دق! ی مساوکی کی حاال د،ی خودش رو عقب کشحمکم
 :دی مشت هاش گرفت و بلند غری رو توقمی شد؛ حمکم تیعصبان

 
 !رمیگیانتقام م! فهمه؟یم! شهیدمل خنک م-
 

سرم رو به ! ؟ی چی براگهیاون د! چرا همه قصد انتقام داشنت؟!  انتقامیانتقام تو... انتقام
 :دمی پرسـنیی پایکی باال یکی ی چرخوندم و با ابروهایحالت پرسش

 
 !؟یچه انتقام! انتقام؟-
 

 قرار داد، نی امی گلوخی عقب رفت و ضامن چاقوش رو زد، حمکم چاقو رو بی کمد،یخند
 ...: بوددیشا! وقتش بود؟
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.  شدن دخرت خاملدهیدزد. کشنت مادرم،خواهرم، پدرم وخامل!  بود؟یه کارا چ همنی الیدل-
 پست ی به تو اون کامرانی ترزمیچه ه! چرا فقط چرا!  کار ها رو به من بگونی الیدل

  فروخته بودن؟نی امنی همایفطرت 
 
 و همه رو ذاشتی هممون می گلوخی کرد، چاقو رو بی می جون هممون داشت بازبا
 ...:از ترس زهره ترک کنه خواستیم
 
 هدف کیمن و تو، ... نی فرق داره آدریلی ختی عوضی و عمویحبث من، با کامران-

از من و ... و تو! ی رادمهر، کامرانی فهیمن انتقامم از تو، عموت، طا!  همهی علی ولم،یداشت
 و یمران دو نفر بودن و هسنت، حاال که کانی مشرتک ما همیو نقطه ها...  و عموتیکامران

 روزی من پای دی تو، حاال بایمونی مسازم،ی عمومت که خودم کارشو م،یتاز سر راهم بر داش
 خانوادت تو ی مونده های که متام باقیینه تو...  منمروزیپ... که شک نکن!  توای شدمیم

 ! مننیمشتا
 

 از  به سمتم قددم زد وبی گرفت، دست به جی تر اوج مشی نفس هام حلظه به حلظه بشدت
 :باال به من نگاه کرد، منم سرم رو باال گرفتم و به اون نگاه کردم

 
 ! سر خانوادت آوردم که خرب ندارم؟ییمگه من بال-
 

 : سرم قرار دادری شد، چاقو رو زخم
 
 یحاضرم از تو بگذرم بر! عموت که حبثش جداست.... عموت...  چرافتیتو نه، اما طا-

 خودم، فکر نکن آرومم، منزجرم از ی بکشم با دستادیاون رو خودم با! عموت نه... اما
 ... کشمیاول از همه هم باشه، اونو م! فشیحضور کث

 
 . کشنی که آدم منلی دلیب! اری بلیچرا، دل-
 

 یو گرفنت پاسخ ها... کشنت وقت!  همه سوال و جوابنی بود از ازی خواسته من دو چتنها
رفت سمت ... هنوز نه...  کامل نشده بودیباز نی ای که هنوز تو سرم بود، پازل هایسوالت

 خودم ادیچرا االن متام رفتار هاش من رو !  کردم؟یچرا االن دقت م! گاریپنجره، باز هم س
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...  کردی می آورادی خودم رو بهم ی درست چشمانهی نگاه پر عقده و کونا!  انداخت؟یم
  خواد حل بشه؟ی پازل ها منی ایِک
 
 بود که نی هممون، تنها امنی رفت؛ بنیو برداشت، به سمت ام تازه روشن شدش رگاریس

از سر و صورت کبودش مشخص بود که قبل تر از همه !  نداشتیحال درست و حساب
!  رو از پشت گرفته و اون رو به وسط کلبه پرتاب کرد، دراز به دراز شدقشی.  افتادهریگ

 سرش رو یحمکم موها. بودن جفتشون رو به منشوند،دوباره حمکم اون رو چهار زانو ن
 :دیگرفت و غر

 
 . هست به پدربزرگت رفتهیاما هر چ...  عقده دارهدمیشا! مارهیضه،بی تو مریعمو-
 

 ! :؟یاز چ!  خرب بودمی که من از اون بزدی حرف می چاز
 
 ! خربم، فقط بگوی سرت آوردن که من بیی من چه بالیخانواده -
 
...  و منی خالنی گردن امی رو روگاریاکسرت س لب هاش جدا کرد، خی رو از روگاریس

 پوست گردنش ی رو روگاریس!  کردمزی ردی کشنی که امیچشمام رو از شدت درد
 همه بال سر خانوادم نی که با وجود همخون بودمنون ای گردن مرد مسنیچسبوند، رو

و به سمت  رو با اون حال ولو کرد نیام. بودل پازی دهی نچسبی کهی هنوز تلش؛یآورد و دل
 دهنش مونده بود صورمت پخش کرد اما من، همون رو ی رو که تویگاری سیمن اومد، دوده 

 به یحمل!میشدی و مات مشی کدی بامونیکی ن،یاسی ای من، ای... نجایا! فوت کرد تو صورتش
 :دیحرکتم نکرد و بلند غر

 
 !یتــ لعنگهیبگـــو د. نی باشاوردهی مونده بود که سر من نییبگو چه بال-
 

 زد و نی امی نهی سی بهش جنون دست داد، حمکم برگشت و با پا به قفسه انگاردوباره
 شد حمکم نشست و به صورتش مشت زد و همزمان نی پخش زمنیهمون جور که ام

 :دیغر
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 که نی الی موندمن، تنها دلی باقلی ازم گرفت، تنها دلموی تو نصف زندگیِ لعنتی عمونیا-
 ... ازم گرفتشی سال پیلیخ!مومن ازم گرفته!!زنده مونده بودم

 
 اون دخرت قائل نبودم ی برایتی اهمچی که هنیبا ا!  بار به سمت صدف رفتنیا...  شدبلند

 سرش یحمکم موها... صورتشی روهی خط خطیاز ترسش دمل سوخت، از اون زخم ها
 اتالف ی که ب آرامشم بودشی از ترس باال رفت، اما دل و فکرم پدی صدف شاغیروگرفت و ج

 نیاسی... شجاعش رخنه کرده بودشهی همی چشمایو و ترس تختیریوقت داشت اشک م
 : شدرهیباز هم به من خ

 
 !ارمیمنم همون بال رو سر دخرتش م-
 

 : زد و با غرش ادامه دادنی امی با پاش به پهلوحمکم
 
 ... کهرتهی غیاون قدر ب!  براش مهم باشهدومنی مدیهر چند بع-
 
 !؟یکنی مشی چرا سر اون بدخبت خالی داری دشمننیاگه با ام! نیاسی بست کن-
 
 ی که حتید،طوریخند!  کردمفی اون تعری حرف جوک برای چرا اما انگار به جادومنیمن

 سر خورد و نشست، دست هاش رو از رو واری دیاز رو.  چشم هاش مجع شدیاشک هم تو
 : کرد و گفتزونیزانو آو

 
 !؟ی دخرتو ُبکُشنی ای بگم که خودت پاشویزی چکی بهت یخوایم-
 
 !: کردی ممی عصباننی و همزدی نگاهش کردم، مبهم حرف مزی ری چشمانبا
 
 !! لو داده باهوشتی گرامی که آرامش زن توعه رو خود دخرت عمونی آرامش رو، ایجا-
 

 کنج لبم ی تر مجع شد، پوزخندشی نگاه من بیننگاهم به صدف گره خورد، از سنگی
 ... :تنشس
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 .. تهه چاهشهیآره، چاه کن هم-
 

 : نشستنیاسی کنج لب پوزخند
 
 ! تونیع-
 

 :دمی خندآروم
 
 ! مثال توای-
 

چشم !  کنهی قاطستممی باعث شد سنی بار به سمت آرامش رفت و همنی بلند شد، احمکم
 :هام تا حد آخر گرد شد

 
 .ی توام دوست داشته باش فکر نکنمارم،ی بیکی نی سر اییدوست ندارم اول از همه بال-
 
 دی فهمی میزی چتمی کردم و اگرنه، شک نداشتم که از حساسی خودم رو کنرتل مدیبا

 : کردم حبث رو منحرف کنمی و سعدمی کشقی عمی دستش، نفسوفتادی مشدینقطه ضعف م
 
 !؟یچه انتقام! انتقام. هی چای بازنی الی دل،یهنوزم نگفت-
 

 میخواستی شد، جفتمون می کم منیج لب من ذره ا پوزخند کننی کنج لبش عپوزخند
 زد، انگشت هاش رو پشت ی رو دور منیقدم زنان ام!اون با زور، من با زبون... میبرب

 رو ی ای خفگی قرار داد، حتنی گردن امی بار پاش رو حمکم رونیا. کمرش به هم قفل کرد
 شک نی و به ا بودوانهی دنیاسی!  حس کردمهم خودم ی گلویکه اون داشت رو رو

 ... : همدیالبته شا... نداشتم
 
 !ادی بادشی یمی کرنیاسی بده، البته اگه اسم حی عموت بتونه برات توضدیشا-
 
 با پارسا برادر باشن گرد دی که شانی خودم به خاطر ای دومن، اما چشم های رو منگرانید

 بد جور خشک نیاما ام چرا دومنیمن!  امروز قرار بود متام مسئله ها حل شه؟یعنی! تر شد
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 به نی و امنی به امنیاسی ی رهی که انگار نه انگار در حال خفه شدنه، نگاه خیشد، طور
 بار نی قطع کرد، در عوض انیاسی رو رهی نگاه خنیبالخره ا. شدی منقطع ی حلظه انیاسی

 : به هم قفل شدنیاسی من و یچشم ها
 
 ساله که اقدام به ۹تو همش ... دا از اونج! نی آدریدونی که تو مندومنی مزای چیلیمن خ-

 که پدربزرگت یاز همون موقع!  ساله که منتظر امروز بودم۱۹...  اما منیانتقام کرد
 ... که عموتیتا موقع...  نشونداهیپدرمو به خاک س

 
 ی کردم خونسردیسع!  برداشت، هنوز داستان پشت داستان بودنی امی گلوخی رو از بپاش

صدا خفه ...  رو بلند کرد، چاقوش رو به کنار پرت کرد، اسلحشنی، امخودم رو حفظ کنم
 ...: رو کرده بودزیپس فکر همه چ. کن داشت

 
 اصال نم،یبب...  بعدی هستی کشمت، بذار همه رو روشن کنم که چه پست فطرتیاالن من-

ک بر  منه خای وقتادتهی! ؟ی سر خانوادم آوردیی چه بالادتهیاصال !  اومده؟ادتیمن رو 
 ی نوسازلی سر تنها دلیی از نو بسازم چه بالموی که برگردمو زندگیسر رفتم سرباز

 ! نــــــه؟ای ـــــادتهی! ؟ی آوردمیزندگ
 

فعال که دور دور !شهی می متالششیکی ن،یاسی ی هنجره ای گوش ما ای نداشتم امروز، شک
!  رو بدومندی جدیباز نی الی دلخواستمی بود و ما هم شنونده، من هم که فقط منیاسی

 : آشکار گفتی دندون هاش با حرصیاسلحه رو حمکم پشت سرش قرار داد و از ال
 
 ! گوله حرومت کنم؟هی نجای همای یگیم!  نه؟ایآره -
 
 ...ادمهی... آره... آ-
 
 ! نه؟ای ی آوردمی سر همه زندگیی چه بالادتهی-
 
 ...ادمهی-
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 ست،ی نی دونه گلوله کافهی... طور بکشمت چدومنیم...  که مرگ هم برات پاداشهفیح-
 ! نه؟هیفکر خوب!  بکشمت؟می مرنیچطوره ع

 
 ! : بود؟ی کمیحاال مر!  شدنی وارد داستان می ترشی افراد بیه
 
 رو خودم یپست! ؟ی سر به تن اون دخرت نذاریچطور تونست... درست همون جور-

 !یهمون جور که زمنو کشت... دمینشونت م
 

 خواست،ی هم انتقام منیاسی بود، دهیچی به هم پمهی سکی نی عزیال همه چ کامگهی دحاال
چه !  منیاون هم توسط عمو. ازدواج کرده بود، خانوادشو نابود کرده بودن، زنشو کشنت

 :دیغر.  ها بود که من روحم هم از اون ها خرب نداشت و غافل بودمزیچ
 
 که از نبود ی اون موقعادتهی! د شدمهمون موقع رو که بعد مرگ پدر مادرم معتا! ادته؟ی-

 بدخبت من رو میکه مر!  تو؟ی دستاری از زیکیپدر مادرم معتاد شدم و دست به دامن 
 ...یمن فقط بهت بدهکار بودم عوض! ؟یبرگردوند به زندگ

 
 ! : و درشت شدنزی هام رچشم

 
 !؟ی ما چدونه،ی رو مزای چنیاون ا! ؟ی واضح تر حرف بزنشهیم-
 

 نی اشدیحالش خوب نبود، هم از حرکتاش هم از رفتاراش و هم از صورت کامل م شد، بلند
 بود و دنی تنها راه نرتساوردم،ی خودم نیگلوم رو گرفت، حمکم اما به رو!رو خوند
 .:یخونسرد

 
نرتس، قبل مرگ همتون همه !  انتقاممو؟لی منو؟ دلیزندگ! ؟ی بدونیخوای رو میچ-
 !کشمتونی بعد مگمی مزویچ
 
... گاریچقدر س! گاری زد و برگشت، به سمت پنجره رفت، باز هم سنیلگد حمکم به ام کی

 ...:گاریپشت س
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 که پدربزرگت یاز همون موقع!  نه؟ایاز کجا برات بگم؟از پدربزرگت شروع کنم -
 ی نه، همون موقعای!  که پدرم مرد، مادرم دق مرگ شد؟یپدرمو انداخت زندان، تا زمان

 با یکه درست وقت!  شد؟می وارد زندگمی نداشتم تا مروی کچیارسا ه پنی جز اگهیکه د
 که یگفنت نداره وقت! گفنت نداره! دم؟ی دشوی اعالمگشتم بری و آرزو از سربازدیهزار ام

 بود که تا نی هم اهی مثبت قضی از نو خراب شد تنها منره می بسازم زندگمویبرگشتم زندگ
 مثبت بود ازی امتهی نیا. فرستادی دستاشو مری زهشی بود، همدهیبه حال عموت من رو ند

 ترک کردم، از همون موقع دمل می به کمک مرادموی که اعتی سالگ۲۰ انتقام، از همون یبرا
چون اون موقع !  شدتنی نه به ای تلنگر به خانوادت بزمن، ولهی هر جور شده خواستیم

 ی اومن به اون وحشتناک،می بعد دوسال که مرگ مریول..  داشتمی زندگلی دلهیهنوز 
 بهش موی بدهکاردیکشیچون هنوز اون قدر دست و بامل من.  آشغالت رخ دادیتوسط عمو

 سقفم هی ری که هنوز باهاش زی مهلت کسی عموت به جایازش مهلت خواستم، ول... بدم
 به دی باگهیاصال قابل حتمل نبود، د...  قابل حتمل نبودمی مرگ مرگهید. نرفته بود کشت

... البته!  خانوادتی گرفتم، از عموت از همه ی انتقاممو ممیطر مرگ تنها فرد زندگخا
 ...گهیبه قصد د.  کشتهگهی دیکیخانوادت رو 

 
.  رو بدومنقتی دهنم رو قورت دادم، سر تا پا گوش بودم تا حرف هاش رو بشنوم، تا حقآب

 : داد و پوزخند زدهی به پنجره تکنهیبرگشت، دست به س
 
 که شرکت و اموال پدربزرگتو کامل صاحب شه نی ای خوش اشتهات، برایعموبازم -

 رو هم وارد ماجرا کرد، به ی شد، کامرانیخواست پدرت رو بکشه، اما دست تنها که من
 یی خودش وارد ماجرایمادرمت که خودش با پا.  که امواال رو با هم نصف نصف کننیشرط

چون قصد منم !  کردمیتقامم با عموت همکار اناطراما من به خ...  شدشدی مدیکه نبا
 بودم، اما هر حلظش برام ی عوضنی طور عموت، کنار انیو هم!  تو بودی خانواده ینابود

نگم ... یدونیخواهرمت که خودت بهرت م. ارمی سرش بیی بالتومنیسخت بود که کنارشمو من
 ...یبهرته دوست ندارم قبل مرگت حرص کش ش

 
 رونی دست هام بی کردم متام رگ هایمشت شده بود که حس م به هم ی هام جوردست
 پاهاش ی دوباره اوج گرفت،فقط صدادنامی نفس کشیچشم هام رو حمکم بستم، صدا. زدن
 بسته هم حس ی حنسش رو با چشم های هی که سای اومد، طورکمینزد... دمیشنیرو م
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 نی که شک نداشتم عیی کردم، با چشم هااهش پلک هام رو باز کرده و نگیآروم ال.کردم
 :دمیآروم غر... خونهی کاسه هی شهیهم

 
مگه اون !  کرده بود؟یاون چه گناه! ؟ی لعنتدیرسی دخرت بچه مهیتو فقط زورت به -

 !زن تورو کشته بود؟
 
 نی مونده هاشم تو، و ایتنها باق...  گرفتمی انتقام مدی رادمهر بای فهیاز طا... گفتم که-

 .نیشیز نابود م که امرونیتی عوضیعمو
 
 وی من رد شیاز رو جنازه ... گمی بار دوم می و برانیا! ی من رد شیمگه از رو جناه -

 .یاری بنی سر آدریی بالیبتون
 

تنها ...بازم برادرم... برادرم... شهی سمت صدا، بازم مثل همدی خومن، چرخی هاچشم
 بسته یهمون دست و پا رو گرفت و با قشی تند به سمتش رفت، اسنی... ی از بچگمیحام

 تر زی که از جون برام عزیتنها افراد... بلندش کرد، حتمل عذاب آرامشو آرسامو نداشتم
 :بودن داد زدم

 
 یآرامشو آرسام که جزء خانواده !  هست؟ستی رادمهر نگهیاون که د! یولش کن لعنت-

 !ولشون کن بذار برن... سنتیرادمهر ن
 
 هی دخلوشی هی که تورو عذاب بده مامیزیچ! شهیکه م اما باعث عذاب تو ستیرادمهر ن-

 ...منه
 

 :دی هم کشی در نوسان بود، ابروهاش رو تونیاسی من، آرسام و نی نگاهش بآرامش
 
 !ستی نیدی بودنت هم شک و تری روانیپس تو-
 
لبم رو ... حاال وقتش نبود! حاال وقت زخم زبون زدن نبود..  به خاطره منه امادونستمیم

 موندم، انگار متوجه اشتباهش شد، اما رهی گرد به آرامش خیاز گرفتم و با چشم هاحمکم گ
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 کرده بود رو گرفت و ری آرامش رو اسی رو که دستای حمکم طنابنیاسی شده بود، رید
 :دمیکشون کشون بلندش کرد غر

 
 !؟ی کار داریبا اون چ! یولش کن لعنت-
 
 !!ادی بر میروان ماری بنی نشونتون بدم چه کارا از اخوامیم-
 

 : کردمی که با زبون قانعش منیجز ا!  کردم؟ی مدی باکاریچ.. دی آرامش پری از رورنگ
 
 ...ی نگفتزویاما تو که هنوز همه چ-
 

 ...:بلند.... دیخند
 
 .رهیمیدخرت خالت قبل تو م...نرتس! ؟ی با حرف زدن سر من رو گرم کنیخوایم-
 

 گرد نگاهش کرد، ی با چشم هانیام باال اومد، ام فرو رفت، سر آرسیبی سکوت عجی تومجع
 حد چشم هاش گرد نی که تا االن نا نداشت چشم هاش رو باز کنه تا آخریشوهر خاله ا

 : کردم و آروم گفتمزیچشم هام رو ر.. شد، اما من
 
 ! حالت خوبه؟؟یزنی حرف میاز چ-
 

 :دی شال آرامش کشی رو روچاقو
 
...  طور که معلومهنیا!  گمشدته؟یله دخرتخاله  خوشگنی ایدونی منی بگیخوایم-
 ...یدونی خالت منی راجب زندگمیزیچ
 

 !!! :زمن؟!! آرامش؟!!  من؟ی خشک شده بود، دخرتخاله آرامش
 
 . بدخبتمیمن پرورشگاه! ه؟یدخرت خاله چ... ی اوانهیتو د... یضیتو مر-
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٠٨�

  :دی آرامش کشی لبای رویچاقو رو آروم.  چهار زانو نشستنیاسی
 
 !دست از سرش بردار-
 

 : سر داد و به سمت آرامش گفتی صدا خنده ایآروم و ب... دی به سمتم چرخسرش
 
 بپرس، شی از باعث و بان؟ی کنیباور من... رو دارمزیمن خرب همه چ... ساده نباش دخرت-

 نجای که االن اوی پدرنی که عاشق مادرت بود اما مادرت همیهمون! نی آدریکنارته، عمو
 .ون نا هست دوست داشتبد
 

 که یبه صورت...  تو شوک بودم، هنوز فقط زل زده بودم به صورت پر شوک آرامشهنوز
 کنارش خواستی که بود دمل میاما هر چ..  بوددهی ترسدیشا... شدیداشت کم کم مغموم م

 : زد و بلند گفتنی حمکم به امنیاسی.  تا ناراحت نباشهرمشیباشمو تو آغوش بگ
 
 .ی بچه آوردنی سر مادر آرسام و اییبگو که چه بال! ند شو خودت بگو بلاالی-
 

 رو لشیقلبم بد جور درد داشت، دل...  کردمی حس منمی سی قفسه ی رو توی وحشتناکدرد
 :ادامه داد! دونستمیهم اصال من

 
 و تو ومدی ازت بدش منی بازم خودم دهن وا کنم بگم که چون خاله خامن آدر؟یگیمن-

 فکر یچ!  که کنارتهی دخرتنی اومدن همای سر به دنقایدق! ش؟ی کشتیالش بود دنبشهیهم
 قیدق! کنه؟ی کارو منی دخرتم با مادرش بکشه همنی ای که فرستادویکه اون فرد! ؟یکرد

 رانی بچه که اون زن خارج بود، پاشو گذاشت انی قبل بودن اات!  افتادی چه اتفاقدومنیم
 شینه، اما اون گوشش بدهکار نبود، چون عاشق زندگ که شوهرشو ول کیبهش تلنگر زد

 همه رو خراب هی زندگی خودت حاضریبه خاطر زندگ! ی فهمیمن... نه! ؟یفهمیبود م
 شه،ی از گور اون بلند مشای آتم کردن متای که همه تا االن فکر می بدخبت اون کامران،یکن

 بکشتش ی رو که فرستادیونآرامش منرد، چون ا! نجاستی همی واقعسی که ابلنیغافل از ا
خودش همه ... هنوز جربزشو نداشت بدخبت، اسمشو نوشت رو کاغذ داد پرورشگاه

 .ستی به انکارمت نازین.  رو بهم گفتزیچ
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 :از جاش بلند شد...  مشت شدم شل شدنی وا رفت، من هم دست هاآرامش
 
 رو بفرستم اون یکی وقتشه تو ست،ی مهم نادی رو گفته باشم، کم ززیفکر کنم همه چ-
 ...ایدن
 

 . :دهی ترسدمیشا...  همه گرد شد وی رو بلند شد، چشم هانی شد و امخم
 
 !؟ی کار کنی چیخوایم-
 

 : نگاهم کردی انهی عاقل اندر سفی سمت من،کمبرگشت
 
 می بربی وقتشه به ترتده،ی حکم رسیکم کم وقت اجرا!  کار کنم؟ی چخوامیبه نظرت م-

 !تا آخر
 
 ...اما-
 

 : آورد سمتمومهج
 
 !؟ی ها؟ اما چیاما چ-
 

، نه از ... و ناحمسوسفی لرز خفکی کل وجودم رو لرزوند، ی ناگهانغی گلوله، جیصدا
 بود از رهیهمون طور که به من خ...  با من نداشت اماییترس، مرد ترس نبودم، ترس آشنا

 سر خوردن، نییپاچشم هام به ...  زده بودنی جز امیاگه به کس...  کردی اندازریپشت ت
کاش کنار آرامش و آرسام بودم، اون ...  هام رو آروم بستمچشم خورد، نی حمکم زمنیام

 ! داشتم که حداقل کنارشومنی احساس بهرتیجور
 
کف کلبه ... برد و به پارسا سپردرونی رو کشون کشون از کلبه بنی از ما کم شد، امیکی

 از سرنوشت یزی واقعا چگهیحاال د! د داده بولی از خون تشکیکی باریرو رودخونه 
 ...دادی راه حل منکی مغزم دستور ی ذره ای بار بود که حتنی اولیبرا... دونستمیخودم من
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*** 
 

 آرامش
 

دمل . دمی که دی از متام اتفاقاتدمی که شنیی همه حرف هانی از اد،یلرزی و پاهام مدست
 نیاسی یباور کنم حرف ها شدیمگه م!  مغزم پر بود از سر و صداخواستیسکوت م

 ی ذاشت، چشم های آرومم منی آرسام حلظه ای رهینگاه خ.  خودم مجع شدمیرو؟تو
ن دست هام رو گرفت و حمکم من رو بلند کرد، ی طناب بنیاسی. جفتمون پر از اشک بود

 روم ثابت موند، با صورت نینگاه آدر. کنارش سر خوردم و نشستمن،یپرمت کرد سمت آدر
 :زمزمه کرد... گاهش کردمپر اشکم ن

 
 ...باشه؟ آروم... زمیآروم باش عز-
 

 برام سخت بود، قلبم از زی تونستم، هضم همه چی خواستم هم منی اگه می من حتاما
 . : رو خوب متوجه شده بودنی انی شک آدری بودم و بربهی ویرو. زدی تند تر مشهیهم

 
 ؟یخوب... آرامش؟ با توام-
 

 ...  بودنی که از من ساخته بود، همیتنها عمل...  بربمنییال پا تونستم سرم رو بافقط
 

 حمکم در رو بست، اگه نیاسی...  نداشتمی همه وجودم رو گرفته بود، اما چاره ادرد
 بود که تو یچون تنها کس!  تنهایلیخ... شدمی تنها میلیخ...  آورد منی منی سر آدرییبال

 ی آرسام رهام منی رهی نگاه خیحلظه ا... حاال داشتمش، از بودنش مطمئن بودم و میزندگ
سخت بود، ... نه که خنوام اما. شدمی موونهی که اون برادرمه داشتم دنیکرد، از فکر ا

 کردم تا خودم ی تصور مچارهی و بری خودم رو فقی خانواده شهیباورش سخت بود، من هم
سال ۲۲ که من متام نی الیل ددمی بدم که نتونسنت من رو نگه دارن، اما حاال فهمنیرو تسک
 ... بودنی خانواده بزرگ شدم، ایعمرمو ب

 
 د،ی چرخی بار دور صدف منیا...  نداشتمدی تردنی ای بود، مطمئن بودم، تووونهی دنیاسی

 اتفاق اونه، با هم دمل نی ای بودم باعث و باندی و حاال که فهمومد،ی که از صدف بدم میمن
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 از دستم بر یچه کار... اما. م، آدم بودم و احساس داشتم سوخت، از سنگ هم نبودیبراش م
 نی اما آدردومنی داشتم، منی ترشی بودم احساس آرامش بنی هم که کنار آدریالنا!  اومد؟یم

فعال مشکلم، . مطمئن بودم... می کردی مدای من قهرمان بود، هر جور که شده جنات پیبرا
 از شوک دومنیمن.  شمهوشی و بوفتمیاالنه که ب کردم ی بود و حس مخی بود که متام تنم نیا

حمکم صدف رو .  اعصامب زده بود به معدمی که حتیطور... اشتم اسرتس دیادی زایبود، 
 دهن ی پارسا مشخص نبود، با دست جلوی افهیگرفت و بلند کرد، در رو دوباره باز کرد، ق

فرصت رو !!  سپرد؟؟صدف رو حمکم گرفته بود تا نتونه داد بزنه، اون رو به پارسا
 :دمی پرسنی زمزمه وار از آدردم،یمناسب د

 
 سنت؟ی ننای انیمگه رامت-
 

 :دی کشقی عمینفس
 
 ی آرامش، مطمئنگمیم... فعال که دست و پامون بستس. نهی به همدممیهسنت، تنها ام-

 ...ای رنگ به رو ندار؟یخوب
 

 :دمی خشک شدم کشی لب های رو روزبومن
 
 ...یتو به من قول داده بود. نیمن نباش، نگران خودت باش آدرتو نگران .. خومب-
 

 ...:دی کشقی عمی هاش رو آروم بست و نفسچشم
 
 ...سر قوملم هستم مطمئن باش-
 

 : دندون هام گفتمی که کامال مشخص بود از الی با حرصدمی هم کشی هام رو توابرو
 
 ...ن مارهی سر تو بییاگه بال!  زد عموتو کشتنیبب!! مطمئن؟-
 

 هم نی من و آدرنی حبث بنیاسیبا برگشت . نگفتنش اآلن بهرت بود...  و قورت دادمحرفم
 :با ژست کجا رو به رومون قرار گرفت. خاموش شد
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 م؟ی چطوره قرعه بندازگمیم. شما چهار نفرنیحاال موند-
 

  اومد؟ی سرمون مییحاال چه بال...  آروم چشم هاش رو باز و بسته کردنیآدر
 

 نیآدر
 
 من ی اصلی سه نفر که جزء خانواده نیا! ست؟ی من نیمگه تو انتقامت از من و خانواده -
 هیتصف...  سه نفرنیولشون کن بذار برن، کار تو با منه، من رادمهرم، نه ا... سنتین

 . من و تو باشهنی بدی باشه، بامیحساب
 
 :رد و نگاهم کستادی انهی دست به سد،ی خط کشنی راستش رو زمی پابا
 
 ...گفتم که-
 
 دهی هم وسط کشگرانی دی خودم و خودت باشه، نه که پانی بخوامی اما من م،ی گفتدومنیم-

 سه نفر نی بذار ایباشه، شکنجه کن با زجر بکش، ول. قصد تو کشنت و مردن منه. شه
 .برن

 
 : آرسام و آرامش گرد شد، جفتشون هم زمان بلند گفنتی هاچشم

 
 !نیآدر-
 

 که از جومن یوقت... ادی سرشون بیی که دادم بذارم بالیتونستم به خاطر قول ی من مناما
 موندم، خود به ی اومد و من زنده می سرشون میی که اگه بالیوقت...  تر بودنزیبرام عز

 ی تونست من رو راضی جوره منچی آرامش و آرسام هم هیاعرتاض ها... مردمیخود م
 :سرش رو کج کرد...  کردمنییم و سرم رو باال پا موندرهی خنیاسی یبه چشم ها.... کنه

 
 ...اما آرسام نه...  بودیفقط چون آرامش هم قربان!! قبول-
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 . بود، پس بذار برهینه، سه تاشون، بذار هر سه تا برن، آرسام هم قربان-
 

 :دی غرآرسام
 
 !خورمی که من از جام تکون منای ،یکنی آزاد منمی آدرای ر،ینه خ-
 

 : موندم گفتمید و درد داشت، با متام رمق باق گنگ بوسرم
 
 .به حرفش گوش نده.  درخواست کردمهی ازت ن،یاسی-
 

 کنج لب هاش نقش بست، به سمت آرسام رفت، بازوش رو گرفت و خواست یپوزخند
 : بزنه گفتمی حرفنیاسی که نیبلندش کنه اما آرسام بلند نشد، قبل ا

 
 .کنمیآرسام خواهش م-
 
 تنهات گذاشتم که االن تنهات تی زندگیکجا!  جوره راه ندارهچیه هخواهش نکن ک-

 !بذارم؟
 
 .برو. هیاالن فرق داره، حبث مرگ و زندگ-
 

 حمکم دهنش رو گرفت و مانع حرف زدن آرسام شد، نیاسی اعرتاض کنه، اما خواست
 خراب تر نشه، نی چشماش و حامل از ای نشم تورهی که خنم،یچشم هام رو بستم که نب

 :دیچی آرامش تو گوشم پیصدا
 
 !؟یفهمیم! رمی منرم،یمن من... نیآدر-
 
 ...ی بردیاما با-
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 تلنگر کی، فقط ...  موندمرهی از اشکش خزی لربی چشم های هام رو آروم باز کردم، توچشم
زمزمه ...  کننی مانندش از گونه هاش آروم سرسره بازدی مرواری تا اشکاخواستیم

 :کردم
 
حاال هم ... ادی سرت نیی تا بالکنمی می هر کار،یگفتم اگه واقعا من رو خبوااز همون اول -

 از بابتت مجع املیبرو آرامش، برو بذار خ. ادی سرت نیی بالیحاضرم پا رو قولت بذارم، ول
 ی شانس آخرنیبذار از ا.  داره، پس بروازی اون االن بهت ن،یباشه، اگه واقعا خواهر آرسام

 ... نرم کنم استفاده کنمنجایا ا دلش رو تنستمکه تو
 
 ...ادی سرت بییاگه بال... اما-
 
 .تو نگران من نباش، فقط برو-
 

 یبه سمت آرامش اومد، آرامش حلظه ا.  کردیچی کالممون رو قی رشته ن،یاسی اومدن
 موند، چشم هام رهی چشم هاش بهم خی توینگاهش رو ازم نگرفت و همون جور با اشک ها

 ی پر از لرزش تویصدا...  که درد داره بد تر نشهینیم بستم، تا دمل از ا آرامش هیرو رو
 :دمیشنی بود که اسمم رو از زبونش می بارنی آخردیشا... چهیگذاشتم بپ... دیچیگوشم پ

 
 ...تورو خدا... نیآدر-
 

برگشت، سر بلند ... نیاسیشوهرخاله رو هم برد، حاال من موندم، با ...  ندادمجواب
 :کردم

 
  مطمئن باشم؟شون؟یرستادف-
 

 : کوتاه نشست و گفتی صندلی رود،ی کشقی عمینفس
 
 پارسا قبل رفتنمون گمیاالن که نه، هر وقت کارتو متوم کردم م... نگران نباش-

 ...دمیاالن که مغز خر جنوئ.  جنگلرونیبفرستتشون ب
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 .خوبه... باشه-
 

 : موند بهمرهی خنهی دست به سد،یخند
 
 ...می خرب نداشتویفدا کار بود-
 
 ...: بار نوبت من بود پوزخند بزمننیا

 
 ...ستمی نی تو عوضنیآره، ع-
 

 : چشم هاش نگاه کردم و ادامه دادمی جاش بلند شد، آروم آروم اومد سمتم، تواز
 
 ...ستمی نرتی غی تو بنیع-
 

 بود که سرم به دی صورمت فرود اومده بود، اون قدر شدیدستش رو!  صورمت سوختنصف
 از پوزخند یاما ذره ا...  خون رو هم از کنج لبم حس کردمهی شوریهمون سمت موند، حت

 ...: بودی مشتاش گرفت، دوباره صورتش قرمز و عصبی رو توقمی. کنج لبم کم نشد
 
ترس از کشنت ! ادی بر می از من هر کاریدی فهمنجایفکر کنم تا ا!  زبونت بلنده بچهیادیز-
  کرده؟ینیسرت برات سنگ! ندارم! ؟؟یفهمیم!  کسم ندارمچیه
 

 : رو به ظاهر حفظ کردممیخونسرد...  کردی می بد جور سرکشغرورم
 
 ! داره؟ی چه فرقگهی منو، دی بکشیخوایتو که م-
 

 خواست ی آروم چشم هام رو بستم، چقدر دمل مد،ی چومن چسبری درست، زاسلحش
.. ینه اسرتس.. ی، نه اندوه بودی که نه غمیی به سال ها،یبرگردم به بچگ.. برگردم

 ی خراب شدن اسباب بازی زندگیکه تنها دغدغم تو.. خواستیچقدر دمل اون روز ها رو م
که پدرم چقدر دنبال .  اومده بودادمی، حاال ...چشم هام رو آروم باز کردم... هام بود

همون ...  بودی گفت از آن کی که می اومد اون حق و حقوقادمیحاال !  بودنیاسی یخانواده 
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 دی جربانش من بایبرا...  که پدربزرگم خورد و پدرم خواست جربان کنه و حاالیحق
 ریتفنگ رو از ز!  بودم؟دهچقدر به من زل زده بود؟ چقدر من به اون زل ز...  شمیقربان

خشاب رو باز کرد و دوباره جا زد، باز ... دی نگاهش کردم، خشن خندیچومن برداشت، کم
 ..:من نشست چوریهم اسلحه ز

 
 ز،ی چچیبه ه...  خوش نکنزی چچیدلت رو به ه! ی از دست من سامل در بریکیحماله تو -

 ...ربمی تو رو هم با خودم مرم،ی اگه خودم هم مبیحت
 

 ی معصومیهمون چشما... دمیدی رو منای کردم، آدری خون آلودش که نگاه می چشم هایتو
 ... من احساس گناه داشتمودمیشا... ه شد بستشهی همی من برایکه به خاطر سهل انگار

 
 ... : که ماشه رو بکشه منونده بودنی به ایزی اسلحه ثابت کردم، چی هام رو روچشم

 
 .ی شمیبه نفعته تسل! یمی کرنیاسی-
 

پس ...  کردی دندون غرچه اد،ی سرش به سمت پنجره چرخنیاسی هام گرد شد، چشم
 ! : کار خودش رو کردنیبالخره رامت

 
 .یکها-
 

 کرده بود پاره کرد، ری که پاهام رو اسی دم دستش طنابی زانو نشست و با چاقوچهار
 :دیاسلحه رو به سمتم گرفت و غر

 
 ...فکر فرار به سرت بزنه-
 

در کلبه رو باز کرد، من ...  طناب دست هام رو گرفت و بلندم کرد، دنبالش راه افتادمحمکم
 : قرار دادقمیوش شق خودش قرار داد و اسلحه رو ریرو جلو

 
 .ی کنمی بار دوم، بهرته خودت رو تسلی هشدار برا،یمی کرنیاسی-
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 حلظه کی تو جومن نبود، سر درد ی رمقچی واقعا رمق نداشتم، هگهی خشک شده بود، ددهنم
 ! کردی مواقع هم ومل مننی تو ای سر درد که حتنی کرد، لعنت به ایهم ومل من

 
... آرسام... آرامش...  سربازی ایبی تقریبا عده .. هنگ بود و سرنی چشمم، رامتجلو
 گُندَم حمکم کلی هنی کرد، شک نداشتم که با همی ومل منیاسیاگه ...  گرفته بودمجهیسرگ

 : داد زدنیاسی!خورمی منیزم
 
 !کنمی می گلوله تو سرش خالهی نیایجلو ب-
 

 حمکم بسته نقدریاما ا... کنم کردم که بتومن طناب دست هام رو شل و باز ی تالشم رو ممتام
 رمق بودن یاما اونقدر دست هام ب... نشدم و به ور رفنت باهاش ادامه دادممیتسل... بود که

 ...: نگاهش رو به من انداختنیرامت.. اومدمی از پسش بر منیکه درست حساب
 
 .ولش کن بذار بره. ی حتت حماصره ای کنیتو هر کار-
 
 کشمی هم منویا شم پس ریاگه قرار من دستگ-
 

 ی نداشتم، ولی من رو بربه، اما فعال چاره اخوادی کجا مدونستمی مند،ی من رو کشحمکم
 دمل زنده شد، اگه دست هام ی تودینور ام.  کردم که طناب دست هام کامل شل شدنیحس م

 :بلند تر گفت.امی از پسش بر بتونستمی راحت تر مشدن،یباز م
 
 .برم من دی کنار، بذاردیحاال بر-
 

 : کردیری هدف گنیاسی ی اسلحش رو رونیرامت
 
 . بذار برهن،یاسی ،ی کنی تر منی جرم خودت رو سنگیدار-
 

 : تکون خوردنی به طرفنیاسی سر
 
 ...میبرو کنار، بذار ما بر-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١٠٩�

 
 ! رو ول کن نیآدر-
 

 :دی اسلحه رو کشضامن
 
 .ــــکی. رمای دخلشو منجای همنینرفت. نی کنار، رفتنی رفتشمارم،یتا سه م-
 

 : به سرهنگ نگاه کردنی گذاشت، اما آرسام جلوش رو گرفت، رامتشی پا پآرامش
 
 !دو-
 

 : هام رو حمکم بستمچشم
 
 !کنمیخواهش م. نیاسلحتو بنداز رامت-
 

 قلبمو از جا نیهم... متنا داشت... دی لرزیصدلش م... دیچی گوشم پی آرامش تویصدا
 .. :کند

 
 ســـــــه-
 
 !سلحموانداختم ا-
 

 ی اسلحه رو از رونیاسی دست هاش رو باال گرفت، نیرامت.  هام رو آروم باز کردمچشم
 : اشاره کردی پشتی برداشت و با اسلحه به کمکاقمیشق

 
 .بگو اونا هم اسلحشونو بندازن-
 

..  انداخنت، من رو کشوندنییهمه اسلحشون رو پا...  بهشون اشاره کردنیرامت
هر بار بر ..فقط جمبور بودم دنبالش برم... ربهیودش به کجا م من رو با خدونستمیمن
...  نشهری تا غافل گدادتی قرار مقمی شقی روای قلبم ی روای و اسلحه رو دوباره گشتیم
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و من مونده بودم و اتفاق ... می گرفتی ها فاصله مونهر حلظه از ا.. رفتی رفت و میم
تنها ... خودم رو سپرده بودم به خدا.. . کدومشون خرب نداشتمچی که از رخ داد هییها

 ... تر شل کرده بودمشیهم تالش خودم، طناب دستم رو ب... راهم بود
 

 ...:دمیشنی رو منیاسی ی و غرغرامی رفتی درختا منی ما بمی داشتفقط
 
 ... وقت نتونست خوب کار کنهچی امحق، هیپارسا-
 
آروم سرفه کردم و از حرکت . روغ به دیحت... هر جور که شده..  کردمی متوقفش مدیبا

 :دیغر.  بودم که تکون هم خنوردمنی سنگیحمکم هلم داد اما اونقدر. باز موندم
 
 .ی لعنتوفتیراه ب-
 
 . پام درد گرفتتومن،یمن-
 
 ... نه؟ به جهنم کهای یوفتیراه م-
 
 !؟یفهمیمن! امی راه بتومنی منگمیم-
 
 .وفتیراه ب! فهممینه، من-
 

 :دمی کشقی عمی، نفس حرکت نکردماما
 
 ... بتومن اسرتاحت کنمقهی که دو دقمی دور شدیفکر کنم اونقدر-
 
 !؟ی زرنگیکنی فکر میلیخ-
 

 :دمی چشمش غری کردم، چشم توی دست به سرش مدی کنج لبم نشست، بایپوزخند
 
 ...بکش! ی لعنتگهیبکش د!  بُکُشنجای همی ُبکُشیخوایتو که م-
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 دستش گرفت به سمتم گرفت،طناب رو کامل از یش رو تو اسلحد،یخشن خند... دیخند

 همون جور دستم رو پشت نگه داشتم، خواست خشابش رو جا بندازه یول!دستم باز کردم
 انداخته و حمکم اسلحهش رو نییطناب رو پا. که فرصت مناسب تر از اون حلظه نبود

استم خشابش رو  خودم،ی حمکم از دستش کشو اسلحه رمی دستم گرفت، در جدل بودیتو
 ...می شدن نداشتمی انگار جفتمون قصد تسلیجا بزمن، ول

 
*** 

 
 آرامش

 
 .مومنی مننجای من اام،یبذار منم ب.. نی رامتکنمیخواهش م-
 

 : رفنت بود انداختی که آماده ینی نگاهم کرد، بعد نگاهش رو به رامتی با نگرانآرسام
 
 .میایجفتمون با هم م-
 

 :دمیغر...  تر و خشن تر بودی جدهشی صورتش از همنیرامت
 
.. هی زندگی ادامه ی برادی من تنها نور امیبرا... بفهم! هی گروگان قرباننی تو آدریبرا-

 ...بفهم
 

 ...: نگاهم کردرهی خیکم
 
 .نیای بعی سرم،یوقت ندار-
 

 میرفت.. می رفتی بهرته بگم سه نفرای...  حرفش شادم کرد، رفتمنی همی اون همه بدخبتیتو
 ی از جنس اشکی کردم پرده ی میمدام سع! می من رو جنات بدیکه گروگان دوست داشتن

 . خنورمنی کنار بزمن، تا راهم رو درست برم و زمشهی مدمنیرو که مانع د
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 : و آروم گفتدی لبش رو گزنی رامتم،ی جا شد که موندکی
 
 نی ام،ی راه برکیم از هر کدو... می اشتباس، اما آرامش، آرسام جمبوردومنی که منیبا ا-

 .میکنی مداشی راحت تر پیجور
 

 ..: چشم هاش رو گرد کرد، با انگشت سبابش به من اشاره کردآرسام
 
 !ادی از پسش بر مننتشیآرامش که بب-
 

 : رو تکون دادسرش
 
 .دیشما دوتا با هم بر-
 

حمکم .. ا کنه امتمی کردم و آرسام حمکم دستم رو گرفت، که هدانیی سرم رو باال پامن
متعجب نگاهم کرد، !  برق بهم وصل شـده بودانی انگار که جردم،یدستم رو از دستش کش

 : انداختمری و سر به زدمی هم کشی ابروهام رو تویکم
 
 . تکرار نشهگهیخواهشا د...  آقا آرسامستی مشخص نزی چچیهنوز ه-
 
ش، اما من هم حق و  مظلومی چهره یدمل سوخت برا... شرمسار نگاهم کرد... دمی کشیآه

 : بزنه گفتمی که حرفنی داشتم، قبل ایحقوق
 
 .میبر.  تو خطرهنی ، جون آدرستی حرفا ننیفعال وقت ا-
 
 ...میبر-
 

 به تونستی سبز رنگ، آفتاب زننده منی درخت هاچی تا پچیپ..  تر از اون حرکت کردمجلو
 اسرتس و بیه دمل عجت.  شدی درخت ها قطع می لهی نورش به وساره،یصورمتون هجوم ب

 که تنها کسم ی نگران جون کسدی حق من بود، باینگران بودم و نگران... دلشوره داشتم
 ... بودمیشده بود م
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*** 

 
 ... آبی بی صحراکی نی بد جور خشک شده بود، عدهنم

 
 به نظر اومد و به راهم ی حلظه برام عادکی دمش،ی که به آرسام نگاه کنم، اما ندبرگشتم

با !  آرسام ترس به کل وجودم رخنه کرددنی بار حمکم برگشتم و با ندنیا..  دادم اماادامه
 : گرد آروم گفتمیچشم ها

 
 !ه؟ی االن وقت شوخ؟یکجا رفت! آقا آرسام؟! آرسام؟-
 

!  نبودم کهییکم جا..  بودمدهی تنها ترسی گمشده ی بچه کی نی نبود، عی انگار شوخاما
 نداشت، راهم رو دهیموندن فا...  موندمکمی.. دمی چرخیدور خودم م...  جنگلکی یتو

 ... کنمدای راه آرسام رو هم پی تودیکج کردم تا شا
 

.  افتادی و به جومن مشدی تکون خوردن برگا همه و همه ترس میصدا...  راه رفنتیصدا
هر ... دستم قفس گلوم کردم و فشارش دادم.  افتاده بودمی ای چه گرفتارریگ... دیچومن لرز

 ی ختته سنگیخسته شده بودم؛ آروم رو.  قفس برتکهنی ای بود بغض توکیآن نزد
 پاهام یآرجن هام رو رو! اره؟ی بنی سر آدریی کنم؟ نکنه بالی منداشی چرا پایخدا... نشستم

...  کنمداشی پدیبا... ختمی صورمت قرار دادم و آروم اشک ریقرار دادم و دست هام رو رو
 !دیبا
 
بلند شدم تا برم ...  شد، پس بلند شمدی حل منیزی با نشسنت چدونستمیم رو خوب نیا

 ...نیاگه هم نداشتم، حداقل خودم هم با آدر...  دفاع داشتمیی اون قدر توانان،یدنبال آدر
 
 قار قار کالغ بد جور باعث سوت ی صدادم،یچی درختا پیال به ال... از نهادم بلند شدآه

.. .  و جلو تر رفتم، حاال نه راه بازگشتمو بد بودمجلو تر..  گوم شده بوددنیکش
که ممکن بود هر .... ی به ان بزرگی جنگلی م کردم؟ اومن تودای رو پنی آدردیچطور با...نه

 به یبی عجی هایصدا... ستادمی ای بزنه؟ کمرونی از اون بی وحشوونی حکیحلظه 
 ...:شدیر مصدا واضح تر و واضح ت...  کم جلو تر رفتمکی خوردیگوشم م
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 ...بکش!ی لعنتگهیبکش د!  بُکُشنجای همی ُبکُشیخوایتو که م-
 

 تا دمی شد، چرخخیپشت ... شک نداشتم!  بودنی خودش بود، آدرد،یچی گوشم پی توصدا
آروم آروم از پشت .  ور بودنی به گوشم خورد، صدا ازهمنیاسی ی خنده ی که صدانیا

 : بلند تر شدنیاسی یصدا.  شدمدهیدرخت ها به سمت صدا کش
 
 !یولش کن لعنت-
 
 دم،ی طرف دور پرتاب شد، خودم رو جلو تر کشکی دستشون بود که به ی توی چدومنیمن

 ! بودندهی جفتشون من رو دگهیحاال د
 

 داد نی که آدرامی خواستم جلو بدمیلبم رو گز...  سالحشون دست هاشون بودنجفتشون
 :زد

 
 ! آرامشایجلو ن-
 

 دیمن با..  اومدی سرش میی رفتم؟ اگه بالی مدی رفت؟ نبای جلو مدیبا ندم،ی رو گزلبم
حاال من ساکت ...  جنات من از خودش گذشتی کردم؟ اون برای برگ چغندر نگاهش منیع

 حرکت ییاما پاهام اونقدر سست شده بود که توانا!  و به جدالشون نگاه کنم؟ستمیوا
 نی حلظه رامتنی کاش همیا!  بودمی دوراهنیب...  بزمننیزم حرفش رو تونستمیمن. نداشتم

 ... کاشیا.  آرسام برسنای
 

دستش مشت شد و ...  رو گرفت و اون رو به درخت چسبوندنیاسی ی هیقی حمکم نیآدر
سر از ...  افتادنییحمکم مشتش پا... مشتش تو هوا موند! موند... اما.. به سمت باال رفت

 .اوردمیکارش در من
 

و ...  شکمش قرار دادی فاصله گرفت و دستش رو رونیاسی از یتاد، کم افنیی آروم پاسرش
...  بزمنغی تنها تونستم از ته دمل، از اعماق وجودم، با همه توامن جدم،ی که دیزیاز اون چ

هر ... غمی که از جیهمون طور...  بعد اون نتومن حرف بزمنی که حتی بزمن؛ طورغیفقط ج
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...  که خودم رمقم از جومن رفتیطور... رفت و رفت ترس پر پرواز گاز پرنده بود یچ
 ییاز چاقو...  و کردی که لباسش رو کامل رنگی خوندنیاز د... قلبم از حرکت باز موند

دمل ... نیاز دو زانو افتادن آدر... نیاسیاز بُهت ... نیاسی ی کرد تو دستایکه خون چکه م
نبود، ...  توهم بوده امازیمه چ چشم هام رو ببندم و باز کنم و بفهمم که هخواستیم

 قصد فرار دی و شارفتی که آروم آروم عقب مینیاسی توجه به ی بنی سمت آدردمیدوئ
قهرمان ! نیحمکم خورد زم! افتاد...  خودم رو بهش رسوندمنیاما قبل افتادن آدر. داشت

 نیاکه ! سر خدا... من داد بزخواستمیفقط م!  آوردیقهرمان من داشت خون باال م! من
دستم رو دو طرف صورتش قرار !  مرد انصافه؟کی ی همه اتفاق واسه نیا!! انصافه؟؟؟

 من چهار نی نفر باال سرم اومد، نشست، اون هم عکی ی هیسا...  پادنی دوئیصدا... دادم
 : رو گرفت و گفتنی صورت آدرنیرامت... زانو نشست

 
 ...نیآدر-
 

 مهی ننی دور تر رفت من موندم و آدریشد، کم اورژانس؟ بلند یبرا... زدی ممی سی بداشت
 حرف دهی بردهی لبم قرار داد بریبا فاصله رو به رو...  رو باال آوردشیدست خون... جومن

 ...:زدیم
 
 ...خومب... من... ه،نکنیگر-
 

... خواست حرف بزنه اما...  عرق نشسته بودشیشونی پیرو...  تر شکستشی ببغضم
 زدم و همزمان اشک غی رو رو دهنم گذاشتم و جمی خونیتاآروم چشم هاش بسته شد، دس

 !مردمی منیمن بدون آدر... ختمیر
 

 دو نی که زدم رامتیغی رو آروم تکون دادم و پشت هم اسمشو صدا زدم، از اون جصورتش
...  شدیاما چشماش باز من...  کردی کنارم اومد، اون هم صداش معیسر. دیمرت هوا پر

 : آروم گفتنیرامت
 
 ...نهیاما سنگ.. می بلندش کندیبا-
 
 ! چه خربه؟نجای شده؟ ایچ-
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دو زانو افتاد با بهت ...آرسام خشک موند... دی آرسام سر جفتشون به پشت چرخی صدابا

 :دی لرزی بود صداش مدهیرنگ از روش پر...  نگاه کردنیبه من و رامت
 
 ...نی شده؟ آدریچ-
 

 : بلند کردمی رو ننی آروم آدرنیرامت
 
 هم رهیمی مبونه شک ندارم ممش،ی بربنجای از ادی بام،یآرسام فقط کمک کن بلندش کن-

 ..فهی داره هم نبضش ضعیزیخونر
 

نا نداشتم راه ... پر بودم از بغض!  شمی تا خالخواستی مهیدمل فقط گر...  کنار رفتممن
 ! خودت بهش رحم کنایخدا...  رفتمی کنان دنبالشون مهیفقط گر.. امیب

 
*** 

 
.. دست خودم نبود!  اومدیبند من... ختمیآروم سر خوردم و اشک ر...واری به ددمیچسب

آرسام . اومده بودلی چشم هام سی اومد، انگار که تویدست خودم نبود که اشک هام بند من
 بار اخم کی که هرگز یمن! می کردی مهیهر دو، با هم گر.  نشستنی زمی من رونیهم ع

 دست هام گرفتم، یسرم رو تو... دمیدی داشتم اشک هاش رو ماال بودم حدهیآرسام هم ند
 اومد یچرا من!  داد؟ی رو منشی اومد و خرب سالمتی منرونی بیچرا دکرت از اون اتاق لعنت

 ی وقت نکرده بودم، صورت و دست هایحت.  حالش خوبهشهی مثل همنی گفت آدریو من
 نی اومدن دکرت از ارونی سر افراز بمراواسم مهم هم نبود، فعال ب...خون آلودم رو بشورم

زانوهام رو حمکم بغل گرفتم و چومن ! نیهم... که بفهمم حالش خوبه...  بودیاتاق عمل لعنت
 :دادمیخودم رو آروم تاب م...  زانوهام قرار دادمیرو رو

 
 .. عاشقش شدمنی کن تو چشم من، ببنگاه

 
 ...اونو دارم..  من فقط اونو دارمیدونی متو
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 رمی دستشو بگخوامی کن باز تو چشام ماهنگ
 

 ...رمیمیم... رمیمیم..  عشق من نشهاگه
 

 هی زانوم گذاشتم و از ته دل گری رو رومیشونیپ...  هام صورمت رو چسبناک کرده بوداشک
 ...جمبور...  و جمبور به سکوت کردمادمیفر!  صدایاما ب.. کردم

 
  قلبمو توام بشنو حرفموحرفی اگه هنوز بنده ایخدا

 
 تومنی بدون اون منمن

 
 ... و تا ابد برهرهی و پر بگارهی وقت کم بهی اگه ـایخدا

 
 ...مومنی نکن من منشک

 
  چه به سر من اومدستی مهم نوی رفتنگو

 
  تو فالت رفنت اومدی ولی مبونیخواستی منگو

 
  چه به سر من اومدستی مهم نوی رفتنگو

 
  اومد تو فالت رفنتی ولی مبونیخواستی منگو

 
 داشت، که حلقه یبد درد!  بدیلیخ..  بد بودیلی خد،یچیپی منمی سی تو قفسه ی بددرد

 به گلوم مشت بزمن خواستیدمل م...  کردنی و چکش سوراخ مخی گلوم رو انگار با میحلقه 
از نشسنت خسته شدم،بلند ... سرم رو بلند کردم. نبودیتا دردش قطع شه، اما قطع شدن

 دادم و هی تکواری به دیکم.  هام بودهی شک به خاطر گری رفت و بجی گیسرم کم... شدم
 نمیبرم و بب..  برم داخلخواستیدمل م...  در قرار دادمیدستم رو رو... قدم زدم سمت در

 ! رو که حالش خوبهنیآدر
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 ی طول راهروی بار آرسام بلند شد، تونیا... ی صندلیبرگشتم و نشستم رو...  برگشتماما
 دادم و هی تکواریسرم رو به د... خسته شدم! برگشت... رفت...  کردینوسان مانتظار 

 رونی از اون بی که معلوم نبود چه خربی موندم به دررهی نشستم و خنهیدست به س
 اون یحت!  و خودتی فهمی که فقط خودت میی همون درد هازا!  دمل درد داشتبیعج! ادیم

 و ی سکوت کنی که جمبورییاز همون درد ها. .ی کنفشی توصی تونی خدا هم منیرو برا
روح رو ..  کنه و دل رو زخمی که چشم رو خون مییهمون درد ها... یزی خودت بریتو

 ...خسته
 

 حدقه یچشم هام رو تو...  کرد رو قطع کردی که بهم اصابت می نوری فردی هیسا
روم و خسته آ... شی موندم، به صورت خسته و سرخ از گررهیچرخوندم و به آرسام خ

 هیخستگ... یتصعن... ی زرنگه؟ تلخیلی کرد خی کنج لبش نشست، فکر میلبخند حمو
 ...: تونست بفهمهی خرب نداشت هم مزیچ چی که از هی ابهی غرکی یلبخند حموش رو حت

 
 ؟ی ظاهر شنی آدری جلویخوای می جورنیبرو دست صورتت رو بشور، ا... آرامش خامن-
 ! تو کما کهرهی مرتسهیم
 

 ی لبخند به لبم هام نقاشی ذره اتونستی حرف ها هم مننی خنده دار تریحت..  حلظهاون
صدام گرفته بود، ... ی پوزخند خشک و خالکی از غی دریحت! ی دخلوشی برایکنه، حت

 ... :زدمی که انگار از ته چاه حرف مفیاونقدر ضع
 
 ...شمیخوبه خوب من که حالش نمیمن تا خودشو با چشم نب... دستی فایتالشتون ب-
 

 ...:ی کناری و خودش رو پرت کرد رو صندلدی کشقی عمینفس
 
 ..شمی خارج منمارستانی بنیمنم سامل از ا... رونی بادیمطمئن باش که سامل از اون تو ن-
 
 هم قرار یپلک هام رو آروم رو... متام تنم درد داشت، کوفته بودم... دمی آروم کشیآه

 رو میشونیبرگشتم سمت آرسام و با دست راستش پ!  رفته بوددمایکال بانو از ... دادم
 :گرفتم
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 ...شهی وگرنه از دستمون دخلور ماد،ی رفت، زنگ بزن بهش بگو بادمیبانو رو .. یوا-
 
 ... تا برسه کهشهینصفه جون م!!! اد؟؟ی بی چه جوراد؟یب-
 
 . حداقل بهش خرب بدهشه،ی از دستمون ناراحت میول-
 
 ...باشه-
 

چند ربع . آروم چشم هام رو به روش بستم...  چشمم رو به در اتاق عمل دوختمبارهدو
 ...باز شه و!  در باز شهنی اخواستمیفقط م...  اتاق عمل بسته شده بودنیبود که در ا

 
*** 

 
 ...می اومد اجنام دادی از دستمون بر میهر کار... من متاسفم-
 

 اومد ی از دستشون بر میهر کار!  از حرکت موند کوتاه، قلبمیبا چند مجله ! ستادی اقلبم
 که زنده یی کسای حرف رو برانی بود؟ مگه ای حرف چنیمنظورش از ا! اجنام دادن؟

! زد؟ی حرف رو منی ُسر مُر ُگندم انی آدری بردن؟ پس چرا برایمنونده بودن به کار من
..  کنهیباهام شوخ خواستیم... آره...  کنهی با من شوخواست خیحتما م! امکان نداشت
 ... : تکون دادمنیسرم رو به طرف... دمیبلند بلند خند

 
 ... هم خوبهیلیخ!  که حالش خوبهنی دکرت، آدری شدوونهیشما د-
 

 دل ی داد برای تأسف چه معنا می انداخنت از روری سر به زنی انداخت، اری رو زسرش
مگه ! دی تپی متپه،ی منگهیکرت د دی که به گفته ی اون دلدی که به امی دلی من؟ براهیزمخ

 :دکرت آروم گفت...  ولو شدی صندلیآرسام رو!  شد؟ی مشی ها حالزی چنیدل من ا
 
 ...اوردیاما طاقت ن.. می جناتش اجنام دادی متام تالشمونو برادیباور کن... من واقعا متاسفم-
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 من تا حاال بزمن یدیدتو ..  سامل مبومن آرامشدمیمن بهت قول م «یدو مجله ... ستادی اقلبم
 دست هام یسرم رو تو!  رفنتی سرم اکو میتو» ...اوردیاما طاقت ن« و»  قومل؟ریز

سرم رو به ! موندیاون زنده م..  قول داده بودنیآدر!  دادنی میداشنت من رو باز... گرفتم
 :م تکون دادنیطرف

 
 برو ای ب؟یگیدروغ م چرا زنه،ی قولش منریاون ز! اون به من قول داد! دروغ نگو دکرت-

 ی منتظر به هوش اومدنش باشم، من حوصله دی رو ختته من بادهی االن خوابدومنیکنار من م
 ! ندارمیشوخ

 
در اتاق عمل باز ...  مغموش به من و آرسام نگاه کردیفقط با چشم ها...  نزدی حرفدکرت

 :شد، لبخند کنج لبم نشست
 
 ... ندارمیمن از شما انتظار شوخنگفتم؟ دکرت ! اد؟ی نگفتم االن من؟یدید-
 

 به متام د،ی سفیاون حملفه ... دی خمم سوت کشی حرکت چرخ ختت تویصدا...  اومدختت
قهرمان !  متوم شدشهی همیبرا!  متوم شدنمیآدر! متوم شد!  روشن دمل خامته دادی هادیام

 !من رفت و متوم شد
 
 !پاشو گمی مینیبی خواب میدار! پاشو آرامش! آرامش، پاشو-
 

 حمکم آرسام حمکم چشم هام رو ی هام به هم چسب خورده بودن، اما با توپ و تشر هاپلک
لب .. با بهت فقط به صورت آرسام زل زده بودم... عرق بودسیباز کردم، سر و صورمت خ

 خوامب ی صندلنی همیرو...  به اطرافم نگاه کردمیکم.هام خشک و پوسته پوسته شده بود
 به سمتم گرفت، ی آبی پاهاش نشسته و بطریرو... در اتاق عمل ثابت موندنگاهم به ... برد

 آب رو بدون تعارف ازش یبطر..  بهشرهینگران بود، همون جور خ.. صورتش... چهرش
 زبومن به سقف ی که حتی حتمل کنم، جورتونستمیمن.  خشک شده بودیلیگرفتم، دهنم خ

 یدهانه ! دمی سر کشالجرعه آب رو  رو باز کرده وی رنگ بطریدر آب.دیچسبیدهنم م
 دم،ی خشکم کشی لب های رو از لب هام فاصله دادم، زبون تر شدم رو روی بطریکیپالست

 دادنش درش رو چی گذاشتم و با پی بطری دهانه ی رو رویدر بطر...  سوختیلب هام م
 :رهیگ رو از دستم بیبستم، اون رو به دست آرسام دادم و آرسام دست دراز کرد که بطر
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برو ... برو!؟ی خودت رو نگاه کردنهیتو آ! ؟ی دست و صورتت رو بشوری بریخوایمن-
 . کهستی نیراه.  به دست و صورتت بزنی آبهی

 
 سرم بی ترتنی مبومن، به همنجای سر و رو انی بود با اعی ضایلی خگهید..  گفتی مراست

آروم از سر جام بلند شدم و به .  و قبول کرده باشمدیی بردم تا حرفش رو تانییرو باال پا
 خوردم، هم پاهام درد داشت، هم سر درد امومن رو ی رفتم، تلو تلو می بهداشتسیسمت سرو

 رو چرخوندم و رشی بانوان، دستگی بهداشتسی در سروی روگذاشتمدست . بوددهیبر
  سرمهفی و کثی خاکی مانتوی هانیآست.  رو بستمشی رنگ چوبدیوارد شدم، و بعد در سف

 خمتلف ی دستم با نقش و نگار های موندم، خون رورهی رو باال سرم و به دست هام خمیا
 عی رنگ ظرف مادی دادن به قسمت سفر آب سرد رو باز کردم و با فشاریش. خشک شده بود

سرم ...  و از مچ، تا خود انگشت هام رو حمکم شستمختمی دستم ری رو روعی ، ماییدستشو
 چشم هام بد جور گود ریز!  شدم، حق با آرسام بودرهی به خودم خنهی آیرو باال گرفتم و تو

 بار دست هام رو دو که نیبعد از ا...  بودی و خونی خاکیهم که صورمت کم... رفته بود
دوباره ... شستمی صورمت و چنگ زنان صورمت رو می روختمی شستم آب رعیخوب با ما

 ی که بدم منی پاک کردم، با انمی با آستصورمت رو. آب رو بستمری و شدمیدستم رو آب کش
به سمت در رفتم و با .  من نداشتی برایتی چندان اهمتی موقعنی ایاومد، اما االن و تو

 . رو باز کردم و بعد خروج بستمیی مانتوم در دستشویلبه 
 

 کیدرست نزد.  کردم تا به خبش انتظار برسمی رو قدم زنان و با تلو تلو خوردم طراهرو
جلو و جلو تر رفتم، کنار ...  از اتاق عمل نبودی بود که هنوز خربی ساعت و خرده اکیبه 

 یخودم رو بهشون رسوندم،رو... نی رامتدم،ی کشیآه...  هم بودگهی نفر دکیآرسام 
 من لبش دنی سر برگردوند و با دنی و آرسام نشستم و رامتنیامت ری رو به روی آبیصندل

 :دیرو گز
 
 ...دهی؟ رنگت پرحالت خوبه آرامش-
 

 : کردمنیی رو باال پاسرم
 
 ! نشد؟یخرب... من خومب-
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 یی انداخت و با لب هاری زی شد، سرش رو کمنیی باال تنش باال و پادنشی کشقی نفس عمبا

 ی و خسته، فقط انتظار پاسخ منفجانی هی صورت بنیمجع شده سرش رو باال گرفت، از ا
 ... : رفتیم
 
 کنن، شما دوتا هم از داشی گردن تا پی اما بچه ها دارن م...متاسفانه فرار کرد-
 در نگهبان هست، با اون رونی بن،ی خارج بشنیخوای اگه هم من،ی خارج نشمارستانیب

 ری که دستگمیتا زمان.  قمر در عقربهزی چون فعال همه چن،یخوای که میی هر جانیبر
 ... ترسهث خوف ناک باعی هی ساهی نینشه، ع

 
 یی خواست انتقام جوی ذره اتی اون موقعی تویحت.  نزدمی انداختم و حرفری رو زسرم

 سرم فقط یتو.  کردی رو طلب منیفقط دمل صحت و سالمت آدر...  رو نداشتمنیاسیاز 
 کرد، دست ی می و با روح و روامن بازدی چرخی مدمی رو که دیاون خواب وحشتناک

در اتاق آروم باز شد، سرم . دمیرمت کش صوی و روم جماور براشتی صندلیراستم رو از رو
به سرعت برق !  برگشت سمت در اتاق عمل که حس کردم گردمن رگ به رگ شدهیبه شدت

 نگاه کرد و رو نی به من و آرسام و رامتی کمستادم،ی دکرت ایو باد از جام بلند شدم و جلو
 :به من گفت

 
 !د؟ی داری رادمهر نسبتیشما با آقا-
 

 : کردم و گفتمنییاال پا رو تند تند بسرم
 
  شد؟ حالش خوبه؟یچ. بله دکرت-
 

دکرت کاله سبز رنگ خمصوص . ستادنی هم بلند شده و دو طرف من انی و رامتآرسام
 :دی کشقی عمی دستش گرفت، نفسی رو برداشت و تویپزشک

 
 ..می اومد اجنام دادی از دستمون بر میما هر کار-
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 دی باتی خواب و واقعی حرف و تونیچرا ا. دیزمتام تنم لر!  سرمی پتک شد توحرفش
.  نداشتممانی اومد به طاقت آوردن خودم ای منی به سر آدرییبشنوم؟ اگه واقعا بال

 رو از دهنش بشنوم ی دکرت موندم تا مجالت بعدی به لب هارهیضربان قلبم اوج گرفت و خ
 ... :ق بدمی خوامب تطبی تویو با حرف ها

 
 دست زی فعال همه چاد،ی دست خدا، طول چاقو نه کم بود نه زمی بسپاردی رو باشیبق-

 ...می منتظر به هوش اومدنش باشدیبه هر حال با... جراحتش هم کم نبوده. خداست
 

 گره نمی سی رو که تا اآلن توی به خودش گرفت، نفس زجر آوری قلبم حالت عادضربان
 : لب زمزمه کنان گفتمریخورده بود رو حمکم فوت کردم و ز

 
 . ارزهی مای دنکیخودش ...  که زندستنیهم.. ممنون دکرت-
 
 .توکلتون به خدا-
 

 : برگشتمعی بره که سرخواست
 
 .دیدکرت ببخش-
 

 گردنش رو چرخوند و با به جلو حرکت کردن من ستاد،ی شد و امونی از رفنت پشدکرت
 :گردنش حرکت کرد و آروم گفتم

 
 !نمش؟ی ببتومنیم-
 

 چی رو به هشی هم گذاشت رو باز کرد، معنی، چشم هاش رو آروم رو کنج لبش اومدلبخند
"  استلی تعطیتا اطالع ثانو"  مغزم پالکی شد بفهمومن که روی کاش مدم،ی فهمیوجه من

 :انگار از چشم هام خوند که متوجه نشدم! برچسب شده
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 کمیمراقبت،  بذار منتقل شه به خبش ادیدخرت خوب، فعال که تازه داره از اتاق عمل در م-
 ی بازیالبته اگه سر و صدا و کول... شینی ببی برذارمی بذارم مدی که نبانیبگذره چشم، با ا

 !یاریدر ن
 

 و دمی کشیآه!  و شوخ بشه، اما مهربون چرایمی خورد که زود صمی مسنش منی افهی قبه
 ... نزدم، سرم رو تکون دادمیحرف

 
 قرن ها و ی ساعت به اندازه کی نی همیگار توان...  داشتمازی ننی آدردنی جوره به دهمه

 آرسام، ی و آسوده قی نفس عمیصدا...  بودمشدهی کرده بوده و نددایقرن ها ازش فاصله پ
 ی چگهید.. نی آدریجز سالمت...  نشستمی صندلیبر گشتم و رو.  گوشم وارد شدیتو

 مرد اجنام نی ایرباره  عدالت دیکاش روز. نبود...  نبودنی من ایحق مرد تنها! خواستم؟یم
 !کاش.. شه

 
 تنم از شدت یکم...  صورمت قرار دادم و همراه با پرستار رفتمی روشن رو هم روی آبماسک

 مات رو هل دادم ی اشهیدر ش... نمی رو ببنی آدرخواستمیاسرتس داغ و سرد شده بود اما م
 دونستمی مند،ی کوبی منمی سی وار تووونهیقلبم د.  وارد شدمژهی ویو به خبش مراقبت ها

 . پزشک خودم شدم و گفتم که حتما به خاطر اسرتسِشهیاما مثل هم.. هیعلتش چ
 

 و من جلو افتادم، آروم آروم ومدی همراهم نگهی پرستار دن،ی به در اتاق آدردنی رسبعد
 ی که بنیبا ا.  و باعث آزارش بشهجادی سر و صدا ادمی ترسی میلی داشتم، خیقدم بر م

 مهی اتاق رو نی رو به رو ای نور از پنجره ی بود و فقط هاله هاکیاتاق تار.. .هوش بود
 قدم برداشتم، درست نیلبم رو حمکم گاز گرفتم و به سمت آدر... دروشن قرار داده بو

 طرف صورتش مهین...  صورتش چرخوندمی متام اجزاینگاهم رو رو! ستادمیکنار ختتش ا
 رو نی ها، و بعد از رفنت من و آرسام، آدرنی ایبل همه  قیعنی زد،ی می سرخ و به کبودیکم

 به غرورش خدشه ی بود که اگه ذره ایحکمت چه دونستمیقلبم فشرده شد، من! زده بود؟
 و دمی کنار رو آروم کشیصندل. انگار که غرور من رو خدشه دار کرده بودنشدیوارد م

دست . دمی جلو کشیندلخودم رو همراه با ص.  رنگ نشستمی آبیکی پالستی صندلیرو
 عیسر... دم رو کنار زشیشونی پی روی افتاده یراستم رو بلنده کرده و آروم، چند تار مو

 زی چکی ای ژنشی سر ماسک اکسیی کار هام بالنی با همدمی ترسی مدم،یدستم رو پس کش
. ..آروم سرم رو کنار سرش قرار دادم، با فاصله.  و باعث بد تر شدن حالش بشمادی بگهید
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که با بسته شدن ...  بستشی چشم هایرو...  صورتش ثابت نگه داشتمیچشم هام رو رو
 نفس یصدا.  تر و پر پشت تر شده بودی مشکشهی مژه هاش از همرنگچشم هاش انگار 

باال !  کشهی که هست و نفس منیهم...  خبش بودی زندگیقی من موسیهاش، اون حلظه برا
 نفس دی باکشه،ی هنوز نفس منیآدر... ه کنج لبم آورد لبخند بنشی سی رفنت قفسه نییپا

 رو ی واقعیقرار بود با هم طعم زندگ... می خوب و بسازیقرار بود با هم روز ها... بکشه
باز هم همون ...  خودمی با خداشدمی رفت، من باز هم تنها می منیاگه آدر! با هم... میبچش

خوب و بد رو ...  تفاوت که پخته شدهنیبا ااما ... ابونهی کوچه و خیدخرت تنها که آواره 
 به نبودن خواستمی منیحت... فهمهی رو بهرت مینی سکوت و سر سنگیمعن... فهمهیبهرت م

 و از چشم هام ومدی ملی سنی کردم، بغض عی حلظه که بهش فکر مکی...  فکر کنمنیآدر
 . موندیقلبم از حرکت م... دیباریم
 
 دستم رو ولو نکردم و فقط حای بازوش قرار دادم، اما ترجی دستم رو رود،ی لرز و پر تربا

 وقت قهیهمش چند دق...  اشک هام رو از صورمت پاک کردمگمیبا دست د...حالت متاس بود
 به دو انگشتم زدم و انگشت هام یدستم رو برداشتم و بوسه ا...داشتم تا خوب نگاهش کنم

 بلند شدم، خم شدم کنار گوشش یدل صنیآروم از رو...  چسبوندموشرو دوباره به باز
 :رو آروم زمزمه کردم

 
 .من رو قول تو حساب باز کردم...  نره هاادتیقولت -
 

 ی نگاهم رو بهش انداختم، تا که صدانی جون آخرمی لبخند خسته و نکی و با ستادمی اصاف
ره  بزرگ خورد من رو به خودم آورد، نگاهم رو به پنجیلی مستطی که به پنجره یتق تق

 که نیوقت ا!  وقت متامیعنیکه ..  دستش کردی تویدوختم، پرستار اشاره به ساعت مچ
سرم رو تکون دادم و آروم عقب . نفس بکشم متامکشه،ی منفس توش نی که آدریهموجنا ا

 روشن یاز اتاق خارج شدم، ماسکم رو همراه با کاله آب. دمیعقب رفتم تا به در رس
 .همراه با پرستار از خبش خارج شدم. کردمزونیردم و آوبرداشتم و لباس رو هم در آو

 
 : قتل وقت از جا پا شد و آروم قدم برداشت سمتمی بدمنی با دآرسام

 
 !مگه نه؟... حالش خوبه-
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 هی تکواری سرم رو به د،ی صندلی کنج لبم کاشتم و آروم دورش زدم، نشستم رویلبخند
 :دادم

 
 .کشهی نفس مشهیمثل هم... کشهینفس م-
 

 ... : جماورم نشستی صندلی روآروم
 
 . حرفاسنی تر از ای قونیآدر! مطمئنم... ادیبه هوش م... خدا رو شکر-
 

 حرف بود که نی داشتم و با هممانی حرف انی گرفت، من هم به ای ترشی جون بلبخندم
 :دیآرسام سرش رو به سمتم گرفت و آروم پرس. دادمی میخودم رو دلدار

 
 !آرامش خامن؟-
 
 !بله آرسام آقا؟-
 

 ..:دی و تلخ خندآروم
 
 !؟یشی سوال بپرسم ناراحت منهی... گمیم-
 

 : موندمرهی کندم و بهش خواری رو از دسرم
 
 .نه، بفرما-
 
 که لب ی انداخت و موقعری سرش رو زی کرد، کمی می بلند و مردونش بازی انگشت هابا

 :ت هم باز شد تا حرف بزنه ، سرش رو باال گرفیهاش از رو
 
 !؟یکنی مکاری باشم چتیاگه من برادر واقع.... تو-
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!  موضوع رو از خاطرم پاک کرده بودمنی هم دور از ذهن نبود، اما من بل کل ایلی خسؤالش
 : کردمنیی، کتف هام رو باال و پا.چشم هام رو گرد کرده و نگاهش کردم

 
 شوکه ی کافیدازه  به اندمی شنی چون وقتشمی خب، شوکه منیول. دومنی منتشیواقع-

 !چرا نشم؟. شمی هم خوشحال میلینه، خ... ی که برادرم باشنیاز ا... اما. شدم
 

 : لب هاش پررنگ تر شد،نرم پلک هاش رو باز و بسته کردی رولبخند
 
 !یراست. گمی رو از ته دل منیا... ی خواهرم باششمیمنم خوشحال م-
 
 :نگاهش کردم و فقط دی گفتنش لبخند رو لب هام ماسی راستبا
 
 شی رو از جونش بنی گرفت، آدرشهی اون رو منیجلو... گفتم که... نجای اادیبانو داره م-

 ... خودش بزرگ کردی بچه نی عنویبچه نداشت آدر... تر دوست داره
 

 :دمی رو گزلبم
 
 .خورهی تر غصه مشی بی اوجنوراد،یبذار ب...  نداره هر چندرادیا...  بابایا-
 

 : کرد و گفتدیی تا رو با سرحرفم
 
 .یای سر حال بکمیبذار .  اسرتاحت کنکمیآرامش برو تو مناز خونه -
 

لبخند ! نه...  بودمی اومد و من خواب می به هوش منی اگر آدردم،ی هم کشی هام رو توابرو
 :زد

 
 تا شب به هوش نمی آدرکنم،ی خربت می اهی کسر ثانوفتهی بی هم نباش، اتفاقیزینگران چ-
 . خبوابکمیبرو ... برو. ک ندارم شاد،یم
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چون واقعا خسته و کوفته .  اسرتاحت کنمیبرم و کم...  که واقعا برمشدمی شل مداشتم
 . :بودم

 
 . شد خربم کن، خواهشایفقط هر چ... باشه-
 
 !قول-
 

 سکوت کیبه ...  داشتماجی احتقی خواب عمکی زدم و از سر جام بلند شدم، واقعا به لبخند
 .ی و آشفتگیشونی از هر پری خالیحت و ذهن اسرتایبرا

 
لبخند کنج لبم نقش بست و کفش هام رو در ! نجای مناز خونه شدم، چه خنک بود اوارد

 نبود، یکس...  رفتم، آروم نشستمی مناز خونه قدم زنان به کنجی فرش هایآوردم و رو
 . دستم قرار دادمی سرم رو رودموی دراز کشالی خیپس ب

 
 باشه، حمکم دستم رو یزی چی حشره ا،ی مگسدیقلک گرفته بود، گفتم شا دستم قلپوست

.  باز، گذاشتممهیچشم هام رو ن.  برخورد کردگهی دست دکیاما دستم، با . تکون دادم
، بعد .دمی خوابیلی من خدمی شاای! دیچه زود رس. صورت بانو بود، خودش بود

 دادم، بالفاصله از جا بلند شدم، چشم  مغزم اجنام اجنامی که توزشی و آنالییدنش،شناساید
 : و گفتمدمیهام رو مال

 
 ؟یخوب. سالم بانو جومن-
 

 دستش ی گردم رو توی تا چونه دی کشنیی صورمت از سمت راست به پای رو از باالدستش
 :رهیبگ
 
 . مرگت بشمشی من پیاهل! ؟یتو خوب.. سالم مادر، خومب-
 
 ...خدا نکنه-
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 دی پشتم کشیدستش رو رو. می آغوش گرفتیم و حمکم هم رو تو هام رو از هم بازکرددست
 :و گفت

 
 آره؟ خوبه؟!  خوبه مگه نه؟نیحال آدر...  آرامشیوا-
 

 ... : مب شده بوددمی به خاطر خوابی من کمی صداد،ی لرزی جفتمون میصدا
 
 .مطمئنم... ادیبه هوش م. شهیخوب م... گهی چاقو خورده دهی خوب نشه؟ شهیمگه م-
 
 .دا از ته دلت بشنوه مادرخ-
 

 :دمی کشرونی رو از آغوشش بخودم
 
  بانو؟یدی رسیک-
 

 : هم گفتی توی کمرش رو گرفت و با چهره ایکم
 
 . اسرتاحت کنمکمی...  توشی پامی االن مادر، آرسام گفت بنیهم-
 
 ...شدمی مداری بدی ساعته که خوامب، با۵ کیمنم االن نزد. ی کردیخوب کار-
 

 : موندرهیو سرش رو کج کرد و بهم خ گردن یکم
 
 دن؟ی مالقات منیاجازه -
 
 .نمشی ببقهی اجازه دادن دو سه دق،ی خواهش قبلی فقط منو با کلژسی وینه، خبش مراقبتا-
 
 : بهم کردی نگاهدمیمن هم بعد اون آه کش...  از نهادش بلند شدآه
 
 !؟ی خوردیزی چییغذا-



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١١١�

 
 : پشتمو گفتمی دادم به پشتهیو تک تکون دادم، دو زاننی رو به طرفسرم

 
 .ستیگرسنم ن... نه-
 

 : کرداخم
 
 بگم می برای بم،ی برای حتما؟ آره؟ بی خنوردیچی هشبی از دست،ی گرسنش نگهیباز م-

 .گهی دی جون داشته باشکمی دیبا. ی خبوررهی بگیزی چهیآرسام 
 

 از بانو شهی مورد همنیا ی بود، توهودهی و بدهی فای نزدم، چون بی نگاهش کردم و حرففقط
 به بدمن کش و قوس یکم. می خوردم، همزمان بلند و از مناز خونه خارج شدیشکست م

 .می رفتژهی وی انتظار خبش مراقبت هایدادم و به سمت راهرو
 

.  داده و خواب بود، لبخند کنج لبم نشستهی تکواری سرش رو به دنه،ی دست به سآرسام
 یبانو رو جلو زدم و رفتم رو به رو.  شاد کنمیرو کم که من هم اون تونستمیکاش م

 :دی و از خواب پردمیآرسام، حمکم دست هام رو به هم کوب
 
  خوبه؟نی افتاده؟ آدری شده؟ اتفاقی چهیچ-
 

 :دمی خندی لب هام قرار دادم و مصنوعی رو رودستم
 
 .دهیفته خواب افتاد به من خرب بده بعد خودش گری مثال قرار بود هر اتفاقنی ببنویا-
 

 چشم دهی که ترسزی رنگ از دست دادش داد می افهی قد،ی زد و گردنش رو مالی غره اچشم
 : کردم و گفتزیهام رو ر

 
 ...دیزهرم ترک-
 

 : زدم و کنارش نشستم، بانو خودش رو بهمون رسوند و آروم به آرسام گفتلبخند
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!  آخهی گرسنگنی موندشبید موندم چطور از ن،ی جفتتون خبورری بگزی چهیمادر، برو -

 .اریبرو حرفم رو حرفم ن
 
 رم؟ی بگیحاال چ. ارمی قصر حرف بیمن غلط کم رو حرف بانو.  به چشمیا-
 

 : افتادمنیی هوا پرت کردم و پای حال دستم رو توی نشستم و بی صندلی روکنارش
 
 ...هی کافکی و کری شهی من یبرا-
 

 :دی هم کشیپشتش رو تو کم ی چشم هاش رو گرد کرد و ابروهابانو
 
 ک؟ی و کری شهیحرف نزن تو، -
 

 : سرم رو کج و چشم هام رو مظلوم کردمزون،ی و لوچم رو آولب
 
 . خبورمتومنیباور کن دوستش دارم راحت تر م-
 

 نگفت آرسام از جاش بلند شد و چند یزی هم فشار داد و چی با حرص لب هاش رو روبانو
 : دور شد که گفتمیمیقد

 
 !رسامآقا آ-
 
 : برگشت و نگاهم کردستاد،سرشیا

 
 !جومن؟-
 

 :آروم گفتم.  دادرییچقدر زود حلنش رو تغ!  مطمئن بود که من خواهرشمچقدر
 
 .دایبا نگهبان بر-
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 .چشم نگران نباش-
 

 :دی و رفت، بانو خنددمی به روش پاشی کمرنگلبخند
 
 . هاهیمی حد باهات صمنی تا انقدری بارشه انیاول-
 

 رفنت آرسام و اومدن ارم،ی به زبون نی مشخص نشده حرفیزیادم فعال تا چ دحیترج
 هی شروع به احوال پرسنی رامتم،یبا اومدنش جفتمون از جا بلند شد.  شدیکی نیرامت

 :به بانو نگاه کردم... شناخنتی هم رو مننیگرم با بانو کرد، اما بانو و رامت
 
 ... خبش مبارزه با مواد خمدرسیپل...  هسنتی علونی رامتی آقاشونیبانو، ا-
 

 : چشم هاش رو گشاد کردببانو
 
 .دونستمی مندی ببخشی وایا-
 

 :دنی کشقی نگاهم کرد و با نفس عمیکم.  زدی لبخندنیرامت
 
 ومده؟ی چطوره؟ به هوش ننیحال آدر... ندارهرادیا-
 

 که آرسام یانکاش تا زم...  انداختمری تکون دادم و بعد هم با آه سر زنی رو به طرفسرم
 ... کاشیا...  به هوش اومدهنی و به اون بگم که آدرادی به هوش بنی آدرادیم
 

 : نگاهم کرد و آروم گفتی کمنیرامت
 
 ..می آوردری رو گنیاسی نه، اما ای خرب برات خوشحال کنندس نی ادومنیمن-
 

 : دهنم قرار دادمی به شدت به سمت باال رفت، دست هام رو روسرم
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 !که هستمعلومه -
 
اون جنگل خطر . می که ما برسنیقبل ا.. ُمرد... میاوردی نرشیزنده گ...  طور کهنیو هم-

 ... هموجنا شدیوونای حی خطرناک، طعمه یلیخ... ناک بود
 

کاش قانون به ...  شدت تعجب چشم هام تا حد آخر گشاد شد، دمل به حالش نسوخت امااز
تنها ...  بودنی دغدغمون، به هوش اومدن آدراالن تنها.. دمی کشیآه...دیرسیحسابش م

 !دغدغمون
 
 : انداختنی به من و رامتی بانو نگاهم،ی بار هر سه نفر نشستنیا

 
 ! شد؟ی جمد چیآقا-
 

 پاهاش گذاشت، صورتش خسته بود، ی داد و دست هاش رو روهی تکی به صندلنیرامت
 !:میهممون خسته بود

 
 که نجای آرامش، همیالش خوب نبود، راست کرد حی اسرتاحت مدی هتل، بامشیبرد-

.  راست نگفته؟ ضرر ندارهنیاسی با آرسام بده، از کجا معلوم ی ان ای تست دهی. دیهست
 . رو که داشتم ادا کردمینی منم به اون دینجوریا

 
 آورد، اما ی حرف رو به زبون مننی االن انی کاش رامتد،ی هم کشی ابروهاش رو توبانو

 :اودی کنم، اما بانو طاقت ندییشده بود، فقط تونستم حرفش رو با سر تا ری واقعا دگهید
 
 ! چرا؟ی ان ایتست؟ تست د-
 

 : انداختمری خسته سر زدم،ی کشقی عمینفس
 
 درست هم داد، اما فعال ی چند تا نشونهی...  آرساممی گفت من خواهر گمشده نیاسی-

 ...می بدی ان ای تسـت دهی میخوای مم،یستیمطمئن ن
 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١١١٩

... کشهی حس کردم نفس هم منی حلظه حتکی پلک هم نزد،یحت..  چشم هاش گرد شدبانو
 :حمکم بازوم رو گرفت

 
 ؟یگیآره؟ راست م-
 
 . بانوهی دروغم چگم،یراست م.. آره-
 

 :من من کنان گفت..  و فقط نگاهم کردی صندلی شد روشل
 
 ن؟ی آدری دخرت خاله یشیپس تو م-
 

 می مرد زندگیم مور مور شد و دمل غش ضعف آورد، دخرتخاله  فکر، از شدت ذوق تننی ااز
چه ...  بودن فکر کردمنی آدری افکارم به دخرتخاله یسرم رو تکون دادم و تو! شدمیم

چشم هام رو نرم بستم، در اتاق خبش به شدت باز شد، قبلم از گلوم راه اومد تا ! یحس خوب
 !دهنم

 
 متعجب نیستار با دو خودش رو دور کرد، رامت و چشم هام رو حمکم باز کردم پردمیترس

 :گفت
 
 ! شد؟یچ-
 

 : هام رو باال انداختمشونه
 
 .دومنیمنم مثل تو، من-
 

 : شدمبلند
 

 ! باشهومدهی ننی سر آدریی بر سرم بالخاک
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... پرستار با دکرت برگشت و رفنت تو اتاق.  کردم بانو هم با ترس بلند شد جادی که ای جوبا
چشم هام رو حمکم ... چنگ زدم به صورمت و پشت در موندم...  شد از ترسهکیقلبم هزار ت

 : لب گفتمریبستم و ز
 
 ...خودت کمک کن...  خداای-
 

 هم دی از ترس شازد،یقلبم تاالب تولوب م.  هام رو بستم و همون جور منتظر موندمچشم
 !ده بدم، که حتما حالش بهرت شیدواری کردم به خودم امی میاما سع. جانیه
 

 جلوش سبز شدم و اد،ی برونیتا دکرت خواست از در ب. دمی نفر از جا پرنی باز شد و اولدر
 :دمی وصف پرسی بی و ترسجانیبا ه

 
 !حالش خوبه؟؟!  شد دکرت؟یچ-
 

 : نوسان کرد و گفتنی نگاهش به من، بانو و رامتی کنج لبش نشست، کملبخند
 
 بازم حتت دیبا. نوز اون قدر خوب نشدهاما ه... بألخره به هوش اومد. گمی مکیترب-

 .مراقبت باشه
 

 هم نی رو به من داده بودن، همایانگار که متام دن!  لبم رو حمکم گاز گرفتمی خوشحالاز
 دمل هزار بار خدا رو یتو...  باز بودشی خاکسرتیاآلن چشم ها.  ارزش داشتیبرام کل

 حمال ی همه خوشبختنی من و ادم،یشنی از خدا منمی بانو رامتیشکر کردم و تشکر ها
 که یبه ذوق! می کردمنون برسی از کنارمون رفت تا ما به شاد گفنتدیدکرت با ببخش!!بود

 به نی سجده کنم رو به خدا که آدرنجای همخواستی کردم، فقط دمل میداشتم اعرتاف م
! دی هممون پری از چهره ی خستگگهی چشم هام مجع شد، حاال دیاشک تو. هوش اومده

 امشب غلبه نی کدوممون رو منتظر نذاشت، همچی امشب به هوش اومد، هنی همن،یآدر
 نمشی ببتومنی رفت از دکرت بپرسم که مادمی حواسم پرت بود که نقدریا... کرد به درد هاش

 بگم، از اوجنا خارج شدم و مقصدم رو اتاق دکرت یزی چی که به کسنیپس بدون ا!  نهای
 رو  دکرتخواستی من منی که عی در اتاق رو بزمن، از پرستار کهنیقبل از ا.قرار دادم

 :دمی پرسنهیبب
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 !دکرت داخل هست؟-
 

 : زنان نگاهم کردلبخند
 
 . بفرما توزم،یآره عز-
 

وارد شدم،پرستار هم پشت من اومد، اول .  در رو چرخوندمی رهی در زدم و دستگآروم
 . بعد درخواستم رو بگمگذاشتم که پرستار حرفش رو به دکرت بزنه و بره، تا

 
 :بعد رفتنش دکرت مسن آروم از جاش بلند شد و گفت.  منتظر پرستار موندمی اقهی دقچند

 
 اد؟ی از دستم بر میخب، جامن دخرتم چه کمک-
 

 با یمشغول باز.  کردم خودم رو مظلوم کنم، چشم هام رو گرد کردم،تا مظلوم تر بشمیسع
 : دادم و گفتم شامل شدم، آب دهنم رو قورتیگوشه 

 
 !نمش؟ی ببشهیمن... دکرت-
 

 : سرش رو تکون داد،ی بلند و طوالنبایتقر... دیخند
 
 اما دخرت خوب، حالش چندان ،یخوای رو منی اتی ِشرِکی گربه ی چهره نی با ادونستمیم-

 . که راحت حرف بزنهستیمساعد ن
 

 : گفتمی زورزورکی و با لبخنددمی خشکم کشی لب های روزبون
 
! خواهشا.. خواهش دکرت.  حرف بزنهذارمیمن.  کهشمی آروم مننمشیتا نب... اما... دومنیم-

 ! سه سوت بر گردم، قبول؟دمیقول م
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 شد، همچنان هم زشی می روی نشست و مشغول باز کردن پرونده شی صندلیرو
 :دیخندیم
 
 .ازه بدموگرنه حمال بود بهت اج... یندازی دخرت خودم مادی که من رو نجاستیمشکل ا-
 

 : شل شد و گفتمشمی زدم، تا حد آخر نلبخند
 
 !نمش؟ی ببتومنی میعنی-
 
 !یآره، اما هر وقت سه تا سوت زدم برگشته باش-
 

 : و سر تکون دادمدمی و کم خندآروم
 
 برم؟! چشم-
 
 ادی باهات بگمیبه پرستار م. برو-
 
 . گرفتمادی خودم گهینه د-
 

 اوجنا عیمن هم از خدا خواسته سر!  برویعنیکه .. د و با سر فقط به در اشاره کردیخند
 شک دمیدوئی تر برسم، اگه معی داشتم تا سریقدم هام رو حمکم و بلند بر م. رو ترک کردم

 دی تردیپس اومد و ب! دمی آرسام رو هم ددمیبه راهرو که رس! شدمی منینداشتم پخش زم
 : تند گفتم ودمیبهشون رس. نی هوش اومدن آدرهاالن خب داشت از ب

 
 .نمی ببنوی آدررمیمن دارم م-
 

 : گفتجانی با هبانو
 
 دش؟ی دشهیم-
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 : فرستادمنیی رو چند بار به باال و پاابروهام
 
 . االن با دکرتش حرف زدمنمش،ی ببتومنینچ نچ، من م-
 

خواستم برم که بانو صدام . و بانو همزمان به من چشم غره زدن که باعث خندم شدآرسام
 :زد

 
 !کنصرب-
 

بانو . نمی رو ببنی باز آدری هر چه زود تر چشم هاخواستمیم!  مبومنخواستمی منبرگشتم،
 : رو به طرفم گرفتری و شکیک
 
 .اول خبورشون بعد-
 

 : گفتمزونی آوی هام رو گرد کردم و با لب و لوچه چشم
 
 .خورمشونی برم برگشتم مخوامی حتمل ندارم مگهید! نه بانو-
 

 ی برادمی و دوئدمی گونش رو بوسعی زدم، حمکم و سری بازشیخند ن نگاهم کرد و لبچپ
 !نی آدردنی لباس و ددنیپوش

 
*** 

 
 رو داشتم که ی همون احساسقای رو بستم و وارد شدم، متام تنم رعشه گرفته بود، دقدر
 .جانیاسرتس و ه. نمی رو ببنی آدرخواستمی بار منیاول

 
 سخت برگشت سمتم، زل زد به من، یلی سرش خ منی قدم های برداشتم سمتش، با صداقدم

 هم باز شد تا ی کار رو کرد، لب هاش از رونی به روش و اون هم متقابال همدمیلبخند پاش
 فاصلمون حمکم انگشت اشارم رو به سمت لباش گرفتم نیحرف بزنه اما با پر کردن آخر

 :و گفتم
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 یاومدم با چشما. نمتیبب ذارهی منگهی دیدکرت بفهمه حرف زد... یچیه!  نگویچیه-

 ... چشمات باز شدننمیخودم بب
 

 دستم گرفتم، انگشت هامون به هم قفل ی و نشستم کنارش دستش رو تودمی رو کشیصندل
صدام از شدت ترس لرز . ستی تو تنش نی کارچی رمق هدونستمیم.  جونیشد، اما ب

 ...:داشت
 
ازم تالش کن که حالت خوب تر بشه، پس ب... ی و موندیممنومن به قولت عمل کرد.. نیآدر-

 !؟؟یدیباشه؟ قول م
 

 ی کرد، لب هاش از رونیی جونش پررنگ تر شه، سرش رو آروم باال پای کرد لبخند بیسع
 ... :هم باز شد

 
 ...دمیقول م-
 

 :سرم رو کنارش گذاشتم و گفتم...  گرفته بود، مب بودصداش
 
 !با هم.. می خوب بسازی روزامیخوای مگهیآخه د... ای ختت پاشنیزود از رو ا...ممنومن-
 

 . : رو بلند کردم و آروم از جام بلند شدمسرم
 
 نیهم.. نجامیمن هم!! کنهی مرومنی بتهیسی الکرتانی با جرادیاالن دکرت م.. من برم-
راحت . یاالمن که قولشو بهم داد... یای تا تو بمیهممون منتظر.. با بانو و آرسام.. رونیب

 ...یا خوب شاسرتاحت کن ت
 

 نداشتم، چشم هام نی جز ایمن هم انتظار...  جوامب فقط تونست لبخند بزنه و لبخندیتو
.. رنیم... انی سخت میروز ها! آره... رو براش باز و بسته کردم و از اوجنا خارج شدم

 ها یاما بعد، همون تلخ... میکشی می و سختیتلخ... دنی می و خوشیجاشون رو به خوب
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به .. از اون در خارج شدم... کننی تر منیری رو شی که زندگشنی می خاطرات هایو سخت
 ! خوب زود فرا برسنی که روز هانی اتین

 
 ***چند سال بعد *** 

 
 
 ذره هم آماده نشده کیهنوز .  رفتمی و غرغر کنان از پله ها باال مدمی مالی رو ممیشونیپ

 ذاشتم، اگه ی مونیای سر به بدینفر با دو نی آورد، از دست ای حرصم رو در منیهم! بودم
 یلیتا اآلن هم خ!  بودمارستانی تی کرد از دست جفتشون جام تویبانو نبود و کمکم من

 توجه به یدر اتاقم رو حمکم باز کردم، ب.  گفتمی مننی به آدریچی که هم کرده بودیبزرگ
 یکراوات صرمه اداشت . نگاهم اول از همه با خودش اصابت کرد.  داخلهنی که آدرنیا

 : باال رفته گفتی ابروی تاکی لب هاش اومد و با ی لبخند رودمنیبا د.  بستیرنگش رو م
 
 !ایستی خودت اصال آماده نیزنی به من غر منقدریتو ا-
 

جلو تر رفتم و .  کنمتی و شکاهی بار جمبور بودم گالنی رفت،اما ای باال مننی جلو آدرصدام
 سکوت کردم تا به پر بودمن یل بسنت کراواتش شدم و کمدستش رو پس زدم، خودم مشغو

 :دقت کنه، سرش جلو اومد و آروم گفت
 
 ! افتاده که ناراحتت کرده؟یاتفاق!  ملکه خامن چرا تو همه؟یسگرمه ها-
 

 رو ملس کرد و با میشونیآروم پ.  رو حمکم کردم و ُبغ کرده باز هم سکوت کردمکراواتش
 :اخم گفت

 
 !خه؟ چرا سرتیشونیپ-
 

 حضور دی بادی آفسای افهی قکی با یوسط اون جشن به اون مهم!  وسط کم بودنی انمیهم
 : دستش گرفت و سرم رو بلند کردیچومن رو تو.  کردمی مدایپ

 
 ! شده؟ی چگمیآرامش؟ باتوام، م-
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 : به حرف اومدمبالخره

 
 .روح و روان نذاشنت امروز برام.  برو از بچه هات بپرس؟یپرسیاز من م-
 

 : با دست هاش صورمت رو قاب گرفت و گفتد،ی خندآروم
 
  کار کردن؟یچرا؟ مگه چ-
 
 .میشونی توپشون خورد تو پکردنی میداشنت توپ باز-
 

 میشونی پی گرفت و آروم لب هاش رو رونیی لب هاش پررنگ شد، سرم رو پای رولبخند
 رو میشونیپ. بودیاف که من رو از بغضم جدا کنه کنی ایبرا..  آرامششنیهم.. چسبوند

 : کردم و گفتمی لباسش بازی مردونه راهنی پی بچه ها با دکمه نی قرار دادم و عنشی سیرو
 
 .ختهیاعصامب به هم ر... خستم-
 

 : سرم گذاشت و آروم گفتیچونش رو رو. دیچی هاش دور کمرم پدست
 
آماده شو، شما برو . رسمی اآلن به خدمت جفتشون منیاعصابتو خرد نکن کوچولو، هم-

 . داداشمونی عروسی برسریزشته د
 

 گفت شهیهم!  وقت نگفت برادرتچی که واقعا آرسام برادرمه، هدمی فهمی وقتاز
 به الالم ی لی لادی چون زدی شده بودم، شای نازک نارجننقدری چرا ادونستمیمن... برادرمون

 ... :گذاشته بود
 
نه من !  رفنتی دوتا بچه به کنی ادومنی نکنن من منتی اذگهی دعواشون کن دن،یآدر-
 .ی بوده باشینجوری اخورهی بودم،و نه به تو مینجوریا

 
 : و سرم رو آروم برداشتمدیخند
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 ! شر بودنقدری رفنت، آرسامم بچه بود اشونییمعلومه، جفتشون به دا-
 
 : و گفتمدمی کشیآه
 
 .زمی سرخ به سرم بریشونی پنی با اتومنی می چه خاکنمیبب... برو بذار منم آماده شم-
 
خودمت ناراحت نکن، از التهابش . ی جشنیشونی که نه، سرخ پیشونیماه پ!  هم خوبهیلیخ-

 .شهی کم می عروسمیتا برس
 
 . بچه هاتو دعوا کنکمیباشه، برو، برو -
 
 .باشه خامن، نگران نباش-
 

به سمت کمد ! متام آروم شدنام بودلی دلشهیلبخند کنج لبم موندگار شد، مثل هم... رفت
 کت کیشلوار قرمز دمپا گشاد، با .  رو برداشتمدمی پوشیرفتم و کت و شلوار قرمز مشک

 کت یِ مشکی ارهی بزرگ دایتک دکمه .  رو به تن کردمرشی زی بلند و تاپ حلقه انیآست
مثل .  سرم قرار دادمی و هدبند قرمزم رو هم روی مشکشال. رو که وسطش بود بستم

 خوشش نی رو دوست داشتم، و نه آدرنینه خودم ا. کردن واصل نشدم شی به آراشه،یهم
 رهی نسبتا سادم خیی و طالدی سفی گذاشتم، نگاهم به حلقه زی میدستم رو رو.  اومدیم

!  کردمی و بچه هام رو آماده مگذشتمی از هفت خان رستم مدیحاال با... لبخند زدم. موند
جفتشون داشنت از پله ها .  از در خارج شدم رو برداشته ومی پاشنه کوتاه مشکیکفش ها

 که همش پنج سال سن نی بودن با وجود اری نا پذی دو تا بچه خستگنی اومدن، ایباال م
 جفتشون به نا،یر و آنیآر.  خبومنتونستمیواقعا اگه باز هم بانو نبود، درسم رو هم من!داشنت

 :سمتم اومدن و آروم گفتم
 
 .شهی مرمونید. می بردیاساتونو بپوش لبدی بامی بردیپاش. دیبدوئ-
 

!  بودن؟نی در برابر اصل آدری دوقلو، کپی بچه هانی جلو اومد، چرا جفت ای کمنیآر
 :آروم گفت
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 !مامان؟-
 

دمل بد سوخته بود از ... زدمی زمان رو به عقب برگردونده بودم و سر جفتشون داد منکاش
 ی رفتار می جورنی حداقل ادی نبامدی که طعم پدر مادر رو خوب نچشیمن... کار خودم

 :کردم، پس لبخند کنج لبم بردمو گفتم
 
 !جامن؟-
 

 : اومد و با آب و تاب دست هاش رو تکون دادنی هم کنار آرنایآر
 
 ! درد گرفت؟یلی ختیشونیپ-
 

 : حرف خواهرش رو گرفتی دنباله نیآر
 
 !شه؟ی خوب ممیبوسش کن-
 

 دو ی هاتیمتام عصبان... دمی جفتشون رو بوس پاهام نشستم، صورتی و رودمی خندآروم
.  هم نبودی ای تعجباتزی فراموشم شد و جفتشون رو تو اغوش گرفتم، چشمی پی قهیدق

 نیچشم هام رو باز کردم، آدر.  تر بودی قوای دنیاز متام حس ها... یمادر بودم و حس مادر
... بخند نگاهمون کرد داد و با لهی تکواری به دبی به جدست هر سه تامون یرو به رو

 ! بود و بسنیعشق هم
 

*** 
 

همه با هم ... میشدی مهی منتظر آرسام و سادیبا. می شدم و به سمت باغ رفتادهی پنی ماشاز
 هم رفنت نای و آرنی و آرمی شدکیاول از همه مشغول سالم و عل.. میبه سمت بانو و بابا رفت

 شومن ی آروم دست رونی حرف شدم، آدر مشغولهی موندم و با بقنیکنار آدر. کننیتا باز
 :گذاشت و گفت

 



 ل  تود,  من  دل 

  

goldjar/me.Telegram 

١١٢٩

 . اومدنقامومنیرف-
 

 زدم ی بازشی لبخند ننی و رامتانای ماردنی رو متوجه نشدم، سر بلند کردم، با دمنظورش
 دنی اومد با دی هم آروم پشت سرم منی بلند خودم رو بهشون رسوندم، آدریو با قدم ها

اما ... قبال خرب داشتم از اومدنشون! قعا خوشحال بودم سال وانی اون هم بعد چندنا،یمار
 هم مشغول نی و رامتمی دو طرفه همون بغل کردغی با جدنش،ی واسه دم داشتجانیواقعا ه

 :دمی اومدم، آروم خندرونی بزمی عزیانایاز بغل مار.  شدنی با آدرکیسالم عل
 
 دومنیم... گهی دیدومی من نیعروس!  بکشمتخوامی حرف نزدن که مای تو؟ ماریخوب-

 . به حسابتو برسمیچه جور
 

 :دی و خجول خندشرمنده
 
 امی وگرنه من آرزوم بود ب،یدونیخودت بهرت مشکالمتو م... زمی ببخش عزگهید-

 . خوشحاملیلی شاد خنقدری اومن ادمتی االمن که اومدم و دت،یعروس
 

!  چه بزرگ شده بوددیو بازوش گذاشتم و لبخند زدم نگاه به کنارش کردم، نی رو رودستم
 : و گفتمدمیحمکم لپش رو کش

 . به خاطرتمی داشتیگرفتار! ادته؟ی آقا؟ ما رو که دی نویشما خوب-
 مخ بود کرد و ی متعددش روی که بوق های عروسنی به ماشی اشاره انیآدر. دی خندایمار

 : شده گفتزی ریبا چشم ها
 
 !شه؟ینگفتم آرسام ازدواجم کنه آدم من-

 : و منم ادامه دادممیدیند سه خهر
 . هم خلههیسا! دوتا خل خوردن به تور هم، کبوتر با کبوتر باز با باز-

حاال که داشتم ..  دوباره دوست شدمهیحال که با سا...  هر سه به هوا رفتی خنده
از نگاه ... از داشته ها و نداشته هام.. میاز زندگ! خوشحال بودم.. شدمیخواهر شوهرش م

از داشنت منبع !!  گرفتی و خندم مدمیدی پدرمو بانو منی بی که گه گاهی و راز پر رمزیها
 مثل ی از داشنت دوستانذاشتم،یاز بچه هام که جومن رو براشون م...  مثل شوهرمیآرامش

 یاگه چشم هاشون رو رو... انسان ها خوشبخنت.... همه و همه... انای و مارنیرامت
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 رو با تشونیاگه شخص... رنیزرگ تر از دهن نگ بیداشته هاشون نبندن و لقمه ها
با متام ...  دوست داشنت و دوست داشته شدنیآدم ها ساخته شدن برا...  نکننیکی یخشک

 ! مونهی وقت منچی هگذره،ی میزندگ...  هایتلخ
 
 .می را به همگان نشان دهای عشق دننی تا مقدسرتایب
 .می را بچشای عشق دننی ترنیری تا طعم شایب
 .می کنای حلظه ها را در عشقمان مهنی تا بهرتایب
 .می احساس کنمانی عشقمان را در قلبهای تا گرمایب
 .می داشته باشکرنگی و کدلی ی تا عشقایب
 .می کنبای عشقمان به همگان زی واقعی عاشقان را با نشان دادن معنزی تا غروب غم انگایب
 می بربنی عشق را از بی واقعی تا فاصله عاشقان را با ثابت کردن معناایب

 .می جلوه دهتی عاشقان را کم اهمنی فاصله بو
 .می عاشق مبانشهی همی متام عاشقان براانی در ممی توانی ما ممی تا ثابت کنایب
 شی بی و متام حلظه ها و فصلها بهارمی نداشته باشی فصل خزانمانی فصلهاانی تا در مایب

 !نباشد
 .میپر از ستاره کن با هم بودمنان را ی تا شبهاایب

 !می را باور کرده اگری که همدای بحاال
 

    انیپا
 

٧/9/٩;  

 ...مهرناز
  ?٩<�ورد��: ��2� (��ب 
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