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 پشت یک دیوار سنگی

 آرام رضایی

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 پشت یک دیوار سنگی
 یباسمه تعال

 
 
 رنیدوتا پنجره اس یسنگ وارید کی یتو

 من شونیکیتو  شونیکیخسته دوتا تنها  دوتا
 سنگ سردو سخت خارا اهیاز سنگ س وارید

 ما یخسته  یبه لبا ییصدا یقفل ب زده
 وارید ینیسنگ ریز میکه بجنب میتون ینم

 دارید یو قصه است قصه عشق منو ت ی همه
 منو تو یدستا نیفاصله بوده ب شهیهم

 منو تو یگذشته شب و روزا یتلخ نیهم با
 ادهیز نمیاما باز ا ستیما ن نیب یدور راه

 منو تو دست مهربون باده وندیپ تنها
 میریتا اس میزنده هست میبمون ریاس دیبا ما

 میریمیم میمرگه تا رها بش ییما رها واسه
 میریخرابشه منو تو باهم بم وارید نیا یکاشک

 میریهمو بگ یدستا گهید یایدن کی یتو
 نباشه یزار یدلها درد ب یاونجا تو دیشا

 نباشه یوارید گهیپنجره هاشون د ونیم
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 نام خدا به
 و تو قفل در چرخوندم. دیکل
و برق و زدم. خونه روشن شد. کفشام دیباز شد. رفتم تو. کل یکیت یبا صدا در

 .دمیپوش هاموییو سرپا در آوردم
صف م یوا شتم ن ستگ یکه پدرم در اومد. دا صاب یشدم از خ . چه روزه اع

 بود. یخورد کن
. رفتم تو اتاقم. یخونه رو روشننن کردم. خونه چلاراش شنند و نوران یچراغها

 طرف. هیپرت کردم  فمویک
 داد. یدوش حال م هی. لباسهامو عوض کردم. گهیور د هیو مقنعه امم  مانتو
م . کدیچسب یدوش آب ولرم واقعا" م هیامو برداشتم و رفتم سراش حمام.  حوله

 شیلحظه آت هیخدا  یبسنتم. وا زهیر زهیآب سنرد و ر ریکم آب و داش کردم. شن
 گرفتم.

آب  ریش کمی. یشیو بازم آدم نم یکن یغلطو م نیهم شهیکه هم نیآرش یریبم
 سرد و باز کردم.

 .یشدوش آب داش با ریداد ز یم حال
 زهیبر خیآخرم آب داش و بستم و گذاشتم آب  قهیکردم. دو دق یکف مال خودمو

 کنار. دمیدوش کش ریخودمو از ز عیلحظه لرزم گرفت. سر هیروم. 
ستم. حوله امو پ ریش س هیدورم. با  دمیایآب و ب ام  نهیسنجاق حوله امو دور 

 .وفتهیسفت کردم که ن



wWw.Roman4u.iR  6 

 

موهام  ومدیتو آشننخزخونه. خوشننم مرفتم  دیچک یکه آب ازشننون م ییموها با
و شونه  یشونیرو پ ختیر یآب که از رو موهام م یدورم باشه. قطره ها سیخ

 داد. یهام حس بارون بهم م
 .دیچسب ینسکافه داش م هیو پر آب کردم و گذاشتم رو گاز.  یکتر

شن کردم. اند ونیزیتو هال. خودمو رو مبل ولو کردم و تلو رفتم شت یو رو  دا
 د.خون یم

 بر*ق*صن. دیبر*ق*صن، خوشگال با دیبا خوشگال
و قر ت دیبا سننتیکه خوشننگل ن یهر ک یعنی. ومدیآهنگ بدم م نیچقدر از ا اه

 کمرش باسبه؟
سرگرم نمیکردم و کانال و عوض کردم. ا یپوف شده بود  سه من   نیی. باال پایوا

 کردن کانالها. زدم کانال فشن و مد.
شون و هما نیا دمیمفه یواه خدا به دور من نم واه کنن.  یم نیفشنا چرا خود

 ده. یجلو ملت و تازه مانورم م ادیم یختیر نیا یمدله با چه اعتماد به نفس
سفند تو  یدکر یپف داده بود فکر م یصورت دختره نگاه کردم. موهاش و گو

 یمو. پشت چشمهاشم پِر رنگ بود. زرد و صورت یتوپ گذاشته رو سرش جا
تا خط رو دهیها رو کشنن هیسنننا نیا نی. همایو آب که آدم  شیبود  هاش  مو

 رنگ. یکرد. رنگشم که ماست. لبهاشم ب یوحشت م
ع راه زد موق یباد م میبود. ه دایکه همه تنش پ ریبود از حر دهیپوشنن میلباسنن هی

با اون چاکش وقت نیرفتن ا تا ف یراه م یدامنش که بلند بود  لیرفت   دونشخا
 بود. دایپ
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 7 یک دیوار سنگیپشت 

. اسننم خودشننونم گذاشننتن طرا ؟ نایکردن ا یسننته مچرا خودشننونو خ خوب
لد بودن  یمدل نیآباد خودمونم اگه اجازه داشننتن هم نیام یخوب باه ها ب

 آباد بود. نیهمون ام نایا یهمه  یجا یعنی. گهیکنن د یطراح
ه واسه نسکاف هیو خاموش کردم.  یکتر ریبلند شد. رفتم ز یسوت کتر یصدا

گفتم فنجون تاغار  یه فنجونم کردم. بهش نمب ینگاه هیخودم درسننت کردم. 
 دسته هم داشت. هیکاسه متوسط بود که  هیبود واسه خودش. مثل 

م. آروم رو مبل نشست ونیزیتلو یکردم و فنجون به دست رفتم دوباره جلو یپوف
 کردم تا نسکافه ام سرد بشه و بخورمش. یآروم فنجونم و فوت م

 ال.کان نیتو ا دمید یس درست و حسابلبا هیصفحه نگاه کردم. چه عجب  به
شم از ز نهیس ریهفتش تا ز قهیکه  یلباس قرمز حلقه ا هی  نهیس ریباز بود و دامن

 خورد. یم یقشنگ یشد تا رو زانو. موقع راه رفتن هم تکونا یکلوش م
 .......... لباس
گرفتن داشننتا. با  یعشننق مهمون سننمونمیرئ نیبخوشننم. ا یمن شنننبه چ حاال

سبت  سبت مهمون یبمنا  یه اآخر هفت هیکرد  یگرفت. بابا ولمون نم یم یمنا
 کار عقب مونده داشت. یکی دی. شامیریبه درد خودمون بم

 نوبره به خدا. یرفتنم زور یمهمون
شنننبه و  شنندیآخر هفته امون م نیهم یالملل بود برا نیکارم تو سننازمان ب من

 کردم. ی. پوفکشنبهی
ر آدم. بزرگه و پ شیمهمون گفتیم دهیبکنم. شنن لباسننم یهم برا یفکر هی دیبا

خواسننتم واسننه خودم  ی. خوب به من چه. منو سننننه؟ مسننتنیفقطم همکارا ن
 زارن. یکمبود خوابمو جبران کنم حاال مگه م کمیتو خونه و  نمیبش
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بگه پدر جان شننما که هجده  سننتین یکیچه کنم.  هیافغان نیرو بگو. با ا فردا
به عروس و پسننرت  یبد هیاسننت چ هیزیهاسننت جهب ریپول شنن یدار ونیلیم

پول مهاجرت و  دیمملکت خودت. چرا ماها با یبر یخوب چه طور پول ندار
 م؟یبرگشت به وطنتو بد

آورده  هیزی: عروس مان انقده جهگهیبا اون مدل خاص حرف زدنش م همشننم
 افغانستان. میعروسمان باز گرد هیجزیبدون ه میتوان یما نم

 یاجازه داد. از جنگ در رفت یکس رانیا یه اون موقع که اومدبرنگرد. مگ خوب
شورت  ایور. حاال  نیا یاومد ست برگرده هم همه  یبمون. هم م ایبرو ک خوا

 اشو با خودش ببره. هیاسباب اثاث
 خواستا. یم یآدمهام اعصاب فوالد نیکله زدن با ا سرو

ار ک هیدن.  یم میلپو هیخوبه کالس داره.  میکن یگفتم سننازمان ملل کار م یه
کارم تونستم م*س*تقل شم و  نیهست. حاال درسته که من به مدد هم میدیمف

صابم  رونیاز خونه بابام بزنم ب  کمیمهاجرام  نیاما خوب ا رهیآروم بگ کمیو اع
 .ستیحرف گوش کن باشن بد ن

د بلن نفس دادم باال. هیکردم و نسکافه امو که حاال سرد شده بود  یپوف هی دوباره
ه روز خسننت هیو المخها رو خاموش کردم. و رفتم تو اتاقم. بعد  ونیزیشنندم تلو

 .دیچسب یخواب شبانه توپ در آرامش م هیکننده 
داشت ساز  یکیبود؟  یچ یصدا ..... صدا نیرو هم گذاشتم. باز ا چشمهامو

 داد. یآرامش م بی. عجومدیدفعه صداش م هیزد. هر چند وقت  یم
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ستم ا یشتم. کاش مدا یهنر هیمنم  کاش سات مختلفمو  نیتون سا  هیهمه اح
 بکشم دلم خنک بشه. غیج کمیخوبه.  یکنم. برم شهر باز یخال یجور

 چشمهام و بستم. دمویکش ازهیخم هی
درش آوردم تا  عیزنگ زد. سننر لمیتو اداره نشننسننته بودم که موبا زمیم پشننت

 نجایا کرد یدونسنننت فکر م ینم یکیصنننداش مزاحم همکارا نشنننه. حاال 
 تیفابه قدر ک نجایا سننتین امیطور نیسننکوتش مثل کتابخونه اسننت. نه بابا ا

 ندازه. یبازار بورس م ادیمن و  ییوقتها هیسرو صدا داره 
ش هی صفحه گو ش ینگاه به  ست خواهرم. گو شا صل کردم و  یانداختم. آر و و

 گذاشتمش کنار گوشم.
 ؟ی: سالم چه طورمن

)  ؟ینه خبر ینه زنگ ؟ییعلوم هسننت کجا: سننالم مرده شننورتو ببرن مآرشننا
ام نداره اون بلوزتو بر یسفارش مامانه به من ربط نایصداشو آروم کرد و گفت( ا

 حتما" ( اریب
 یصبح من دارم ..... م 10دونم ساعت  یاز سر حرص کردم. آخه من نم یپوف

 کنم ، اه خدا لعنتت کنه....
 شم؟خواستم با یحرص گفتم: آرشا سر کارم کجا م با

 گفت: ِاهههههههههه ....... یمتعجب یبا صدا آرشا
 .دیشناسینم تیهنوز کار من و به رسم یشماها انگار ؟یچ یعنی: مرگ و ِاه من

: خوب حاال انقده جوش نزن. مامان گفته زنگ بزنم بهت بگم پس فردا آرشننا
 یلی. خیبهتره که تو هم باشنن انیخوان ب یم ییو دا نایخونه خاله ا یایشننب ب

 .رنیگ یهمه سراغتو م ی. بهتره خودتو نشون بددنتیقته ندو
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 رفت تو هم. اخمم
و  یو اون بدم ک نیباش وحش خودمو نشننون ا مونی: چرا؟ من نخوام مثل ممن

 نم؟یبب دیبا
ود خ یکنم حرص ب یم هیاما بهت توصنن ینیبب دی: ننه امون و آقامون و باآرشننا

 .تیخونه زندگبعدم برو سر  ننتیبب نایا لکسیر ای. بینزن
 کردم. یپوف دوباره

. اه من حوصننله سننوال جواباشننون و ادیبدم م لیفام یفضننول نی: چقدر از امن
 ندارم.

 رنیگ یهمه سراغتو م یساله رفت هی. نیآرش یریگفت: بم یآروم یبا صدا آرشا
کجاسننت. مامانم به همه گفته به خاطر  نیآرشنن گهیخونه امون م ادیم یهر ک

ش اداره اشه. هم کیخونه دوستش که نزد رهیم شهیم رید شبها که یکارش بعض
 .یبفهمه تو کال" از خونه رفت یخواد کس ی. نمکنهیم یداره ماسمال

 یم مویبگه؟ قتل که نکردم. دارم م*س*تقل زندگ دیگفتم: چرا؟ چرا نبا یعصب
حالم بهم م مردم. از  یتو زندگ یفضننول نیخوره از ا یکنم. گ*ن*ا*هه؟ اه 

کهیا که د دیبا ن بدم. رفتم  مه جواب پس  ها برام مهم  نیحرف ا گهیبه ه آدم
 گوش بدم. شونینباشه که مجبور نشم به خاله زنک باز

بر منم ب ایب یکه رفت یکرد ی. اصال" کار خوبیخور ی: باشه چرا حرص مآرشا
 خودتو نشون بده. اینگفتم. فقط فردا شب ب یزیخودت. من که چ شیپ

 .شهیم یچ نمیاخم گفتم: بب با
 .یایکنه ن ینه مامان سکته م شهیم یچ نمی: ببآرشا
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 . حاال هم قطع کن کار دارم.امی: اه باشه ممن
تاپ  یم میکرد. ه یزور تلفن و رو آرشنننا قطع کردم مگه ول م به گفت اون 

شک شم. ا یخوام مهمون یم اریب تویم سهامو و ب نیبخو از  رشتیخواهر ما هم لبا
 من دوست داره.

لباسهام  زیر زیو ر یکی یکیبه بهانه درس خوندن با دوستم  شیپ ساله هی یوقت
 نیآرشننا خانم اول نیشنند. بعدم کتابهام بعدم عروسننکهام ا بیاز تو اتاقم غ

مونده ام. اول نصننف  یباق لیبود که اومد و چنگ انداخت رو وسننا یغارتگر
شوآورد تو اتاقم بعد هر چ سها و م تکرد. کم ک دشکه مونده بود و مال خو یلبا

 داد. یدوتا اتاق جولون م
دم تو کردم و سننرمو بر ی. پوفیسننتیتو اون خونه ن گهیتو که د ن،یآرشنن الیخ یب

جمع  لهیسو دی. از االن بایمسافرت کار میرفت یم دیبا گهیهفته د هی. وتریکامخ
 کنم ببرم. یو فراموش م یدونم همه چ یروز آخر م یکنم چون اگه بزارم برا

 بود؟ آهان پنج شنبه. یکار کنم؟ ک یو چ یخاله زنک یمهمون نیا حاال
 سر کار. میایب دیما با دیکار یبگه شماها فرداش ب ستین یکی
 .دمیکش یحوصله نفس بلند یب

 ای. خدادمیکشنن قینفس عم هیگذاشننتم رو زنگ. چشننمهامو بسننتم و  دسننتمو
 فضولو امشب تحمل کنم. یخاله زنکا نیخودت بهم صبر بده که ا

 یپرسش چیز کردم و زنگ و فشار دادم. بعد چند لحظه در بدون هبا چشمهامو
باز شنند. در و هول دادم و رفتم تو. از پله ها باال رفتم. دکمه آسننانسننور و زدم و 

 دمیشبه موهام ک یدست هینگاه کردم.  نهیمنتظر موندم. تو آسانسور به خودم تو آ
 .دمیکش یو شالمو درست کردم. پوف
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. طبقه چهارم. در و هل دادم و اومدم ستادیه. آسانسور انوبر یهم زور یمهمون
 4 آپارتمان هیدر آسانسور بود. خونه امون تو  ی. در خونه درست رو به رورونیب

واحد و تو طبقه اول و سننوم هر کدوم دو  هیطبقه بود. تو طبقه دوم و چهارم 
کردم با  باز شد. از همون دم در شروع عیواحد بود. زنگ خونه رو زدم و در سر

دادم که  یخودمو خوشحال نشون م یجور هی دمیلبخند به همه سالم کردن. با
م. ذوق کرد یلیخ دمشونیبعد مدتها د نکهیهمه تنگ شده و از ا یانگار دلم برا

 دنشننونیبد بود. اصننال" هم از ند یلیهم خ یزور یذوق و ابراز خوشننحال
حت نبودم. از ا کهینارا م ن باج نیا هاز ه خان  له  هم  یلیدور بودم خ هایخا

 بودم. یخوشحال و راض
س یکی یکیدم در با همه  از سه و مردا هم  یرو ب*و* کردم. زنا ماچ و ب*و*

 یننن ننننننننننننننننننننننننیدست. کف کردم بس که به همه گفتم: وا
 نننننننننننننننننننننننننیسالمنننننننننننننننننننننننننم چه طور

 ؟ی. خوبیننننننننننننن
 خواد باشه به من چه آخه. یم یحالتون هر چ حاال

با دو  نایاومده بودن. کال" خانواده مامانم ا هامیاز خاله هام و دو تا از دائ یکی
دختر به اسننم  هیتا دختر داشننت. خاله مهناز  2موافق بودن. مامان من  یفرزند

که  سر داشتپ هیهم  یمهد ی. دائالدیپسر به اسم م هیکه باه اولش بود و  نایم
سامان و دخ سم  س یی. دانایسا ترشبزگتر از دخترش بود به ا ر محمدم دو تا پ

 یلی. حاال نه خمیبود یرنج سن هی" همه مون تو بای. تقرنیو شرو انیداشت. شا
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سالش بود  20بود که  الدیامون م کترهی. کوچ28تا  میداشت 20سنا نه . از  هیتو 
 ش بود.سال 28بود که  انیو بزرگتره هم شا

جور نبودم اما با همه خوب بودم.  یبا کس ادی" من از خانواده به دور بودم. زکال
 یدونسننتم که پشننت سننرم کل یکردن. خودم م ینم یکه فضننول یالبته تا وقت

دونسننتن که من از خونه رفتم  ی" مبایکنن. باه ها تقر یدر موردم م یکنجکاو
. ناوردیخودشون نم یاما به رو دونستن یو موافق کار من بودن. بزرگترها هم م

ض نامیمامانم ا شون خوش بود که همه باور کردن من بع رم خونه  یشبها م یدل
 دوستم.

 ه کمرم.زد ب یکیتو اتاقمو پشت سر من آرشا اومد تو اتاق و در و نبسته  رفتم
 ؟؟یزیاخم برگشتم و گفتم: وات کر با

با هم انگل من بت م یسننیو آرشنننا  ب یلی. خمیکرد یصننح بود  یدیان مفز
 ارنیمامان و بابا از حرفهامون سننر در ب میخواسننت یکه نم یمخصننوصننا" وقت

 .ومدیبه کارمون م یلیخ
حرص خورد. داشت سکته  یمامان کل ؟یگفت: کجا بود یسیهم به انگل آرشا

 حتما". یایکرد. گفت نم یم
 .یخواست یکه م یلباس نیا ای. بدیگفتم: بابا کارم طول کش یفارس

من  الیخ یو گرفت و ب لونیتو دسننتمو به سننمتش پرت کردم. با ذوق نا لونینا
 .رونیشد. لباس عوض کردم و رفتم ب

سته بودم. کاش مومدیخوابم م چقدر شد برم تو اتاقم بخوابم. اما  ی. چقدر خ
 یبنفشننشننو بکشننه سننرم. منم که ب غیبود از جام بلند شننم تا مامانم ج یکاف

صله ج صاب حو شتم. غیاع سر جام و مثل دخترها و داد ندا ستم  ش  یآروم ن
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 تموشسبزرگترها ن یصحبتها یخوب و خانم و حرف گوش کن از اول تا آخر پا
 یچون نم دیپرسنن یازم سننوال نم یکله تکون دادم. حاال خوب بود کسنن یه

ستم چ شم ا دیبا یدون شون و بدم. همه تال شد یبود که جلو نیجواب سته  ن ب
 .ادیبم منفهمه خوا یتا کس رمیچشمهامو بگ

و بردن.  فشونیهمه تشر 12هم تموم شد و ساعت  یزور یمهمون نیا خالصه
. بابا تا رونیاز اتاق اومدم ب دهیمنم حاضننر شننندم برم خونه ام. لباس پوشنن

اخماشنو کرد تو هم که اشنهدمو  نیشند. هما رغضنبیچشنمش بهم افتاد م
 امشب. میبابا برنامه داشت نیخوندم. باز با ا

 : کجا؟بابا
 کار دارم فردا. یگفتم: برم خونه کل مآرو
. برا منم یمونیجا م نی. شننب همیخود کرد یبا همون اخم ترسننناکش: ب بابا

کشننم. من هنوز زنده ام تو  یم شیخونه اتو به آت امیخونه ام خونه ام نکن که م
 .یکنیم یزندگ گهید یجا هی یر یم

سع یو با لبخند آروم شه گف یم یکه   شهیهم شاللهیتم: اکردم آرامش دهنده با
 برم. دیدارم کار دارم. با یخودم خونه زندگ یاما من برا دیزنده باش

ش یغیج هی بابا شتن به  دمیمتر پر هیکه  دیک هوا. مامان و آرشا هم که با ترس دا
 از ترس خوردن. یتکون بد هیکردن سکته زده  یمن و بابا نگاه م

جا. اون یبرگرد گهیخواد د ینم. اصال" یمون یم نجایگم امشب ا ی: بهت مبابا
که همه اش به  هیچه کار نی. ایخواد بکن یکن. کارم نم یخونه زندگ نیتو هم
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...  سننتیروز تو اون شننهر. کار که ن هیشننهر  نیروز تو ا هی. یگشننت و گذار
 .هیکار

تونسننتم خونسننرد باشننم. االن دوباره به خودمو کارم  یرفت تو هم. نم اخمام
مت م یشننتم جون مکرد. من دا یم نیتوه ندم. زح  ی. عرق مدمیکشنن یک

حق  دیرس یشعورشون به کار من نم نای. حاال استمیخودم با یتا رو پا ختمیر
 نداشتن در موردش بد بگن.

 .دیریبگ میمن تصم یدر مورد زندگ دیتون یگفتم: شما نم محکم
خوبم .  تونم ی. اتفاقا" میبلبل زبون شنند نمیب یابروهاشننو برد باال: نه م بابا

 که گفتم. برو تو اتاقت حرفم نباشه. نیهم رمیگ یم میتصم
بزرگ شنندم. االن  یو با اخم گفتم: من به قدر کاف سننتادمیسننر جام ا محکم

 .دیدم تو کارم دخالت کن یخودمو دارم. به شما هم اجازه نم یزندگ
به  یا هدیکشنن هیحرکت اومد جلوم و  هیو گفتم و به سننمت در رفتم. بابا با  نیا

 تیترب یوکشوندم سمت اتاقمو با داد گفت: دختره ب دیصورتم زد و دستمو کش
پدرت  یتو رو یجور نیکه ا دنیم ادتی یکارت چ نیتو ا سنننتیمعلوم ن

 .مکن یم تیبگو چشم. حاال حال یریجا نم چیگم ه ی. بهت میسیوام
کردم خودمو از دستش نجات بدم اما دستمو محکم گرفته بود. به دستش  یسع

شا ش نیر آوردم خودمو رو زمف سمت اتاق و  غی. جدمیک زدم اما ولم نکرد.بردم 
سر سمت در و اومدم در برم که از  دمییدو عیپرتم کرد تو و اومد برگرده که من 

 و پرتم کرد وسط اتاق و اومد سمتم. دیپشت موهامو کش
 رخونه فرا نیشده بود که به خاطرش از ا یشده بود. دوباره همون یوحش دوباره

 کرده بودم. دوباره شده بود همون م*ر*ت*ی*ک*ه نه بابا.
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شتم خورد م ریز شت و لگدش دا ستمو جلو یم صورتم گرفته  یشدم. فقط د
. ینمن و بز یگفتم: تو اجازه ندار یو داد م غینشه. با ج یبودم که صورتم طور

 .یریگ ینم میمن تصم ی. تو براریجلومو بگ یتو حق ندار
ها دادایداد و ب نیا وسننط با (  یخوردم صننندا یکه م ییو کتک با خدا  ) ترو 
 .دمیشن یجان گفتن مامان و م دیآرشا و حم یا هیگر یگفتنها
 که خوردم یکتک یکرد بابا رو ازم جدا کنه و باالخره بعد کل یم یسننع مامان

شون بابا رو از اتاق برد ب شون ک شد و ک صدارونیموفق   ومدیداد بابا م ی. هنوز 
من آدم شننده. دم از حق  یع*و*ض*ی برا ی. دختره کنمیت م: آدمگفتیکه م

صم شمت. پاتو نم یزنه. م یو اجازه م میو حقوق و ت  یخونه بزار از یتون یک
 .رونیب

 اومد کنارم نشست و کمکم کرد. یاشک یبا چشمها آرشا
 شد؟؟؟ تیطور ؟؟؟یجونم خوب نی: آرشآرشا

شالم دور گردنم به شدم.  شا بلند  شه لبم پاره  زور و با کمک آر افتاده بود. گو
 به زور بلند کردم. لباسهام کج و کوله بود و موهام آشفته. فمویشده بود. ک

 یبار وحشنن هی. هر چند وقت امیب دیدونسننتم نبا یحرص و بغض گفتم: م با
 .شهیم

کرده تو  ریبا بغض گفت: ولش کن م*ر*ت*ی*ک*ه رو بازم کاراش گ آرشنننا
 .کنهیم یهم، حرصش و سر ما خال
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باز شنند و مامانم اومد تو اتاق. صننداش و آروم کرده بود و با حرص گفت:  در
. خدا بکشننتت از دسننتت یمرد و حرص داد نیچقدر ا ینیبی. میریبم لیزل

 .یندار یزیکه جز دردسر برامون چ میراحت بش
ضم شد. هم شتریب بغ شک جمع  شمهام ا بود. مامانم  نیهم شهیشد. تو چ

 یدستها و پاها ریاگه ز یت طرف بابام بود. حتخدا طرف عشقشو داش شهیهم
 ما بوده. ریتقص گفتیبازم م میمرد یمردم م نیا

 ده.نش یعصبان دنتیدوباره با د ومدهی: بردمش تو اتاق. بدو برو تا نمامان
 .ومدمیم دیانداختم رو دوشمو گفتم: از اولشم نبا فمویحرص ک با

دنبالم بودن. رفتم سمت در خونه و  . مامان و آرشا همرونیاز اتاق اومدم ب آروم
ستگ ستم به د س رهیتا د و با  رونیو در و باز کردم، بابا از تو اتاقش اومد ب دیدر ر

 چند نفر با هم حرکت کردن. هویمن  دنید
سرعت از  بابام سمت پله ها. با  سمت بابام. و من به  سمت من. مامانم به  به 

م افتاد که کفشننها ادمیتازه  دمیرسننبه طبقه اول  یو و وقت نییپله ها اومدم پا
 .ستیهمراهم ن

سته جلوش و بگ ومدیبابا نم یصدا شا ب یزنگ هی. رهیپس حتما" مامان تون ه آر
 زدم.
 : الو آرشا.من

مامان بابا رو به زور نگه داشننت که دنبالت  ؟یرفت نیبا هول گفت: آرشنن آرشننا
 .ادین

سمو شهامو بف رونیصدا دار دادم ب نف شا کف ست پاو گفتم: آر زنگم به  هی. نییر
 آژانس بزن برام.
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. نییگفت و تماس و قطع کرد. کفشهامو با آسانسور فرستاد پا یباشه ا هی آرشا
. سوار بعد آژانس اومد قهیو رفتم تو کوچه. پنج دق دمشونیبرشون داشتم و پوش

 و چشمهامو بستم. یدادم به صندل هیشدم و آدرس خونه رو دادم. سرمو تک
س زایچ نیهم یبرا شعور ک  یبود که از خونه زده بودم. بابام م*س*تبد بود و به 

ا ج چیه گهیو د سننتیعهد بوق ن گهیکه د دیفهم ینم نمیزاشننت. ا یاحترام نم
ها یجور نیا اه  تاد و من  نیکه ا یبار نیزنن. آخر یبزرگو نم یب فاق اف ات

 .ادمهینکنم  یتو اون خونه زندگ گهیگرفتم که د میبعدش تصم
و تو  واریکوبوندم به د نیخود بابا به جونم افتاد و هما یب یلیموضوع خ هی سر

سته شد خ نکهیسه کنج اتاق خفتم کرد و با مشت و لگد به جونم افتاد که بعد ا
نستم تو ینم یتو تنم نبود و اما دستم .... حت یدرست و حساب یجا هیو رفت 

 تکونش بدم.
شته بود  یمرد نیا شو بابا گذا سم خود ستم که ا شکونده بود. از درد د ستمو  د

مرد  نیا یوقت جلو چی. البته هختمیر یتونستم آروم بمونم. مدام اشک م ینم
 چیی. نصفه شب آرشا رفت و سونهیخواستم شکستنمو بب یکردم. نم ینم هیگر

 و دستمو گچ گرفتم. مارستانیو ربود و من و برد ب
شت 2ساعت  یکه وقت نهیا شیجالب شب برگ صفه  س مین ا که ما دوت دینفهم یک

 .میخونه نبود
شوهرش بود. حم شهیهم مامانمم شت   یجان از زبونش نم دیجانف حم دیپ

اما خار تو چشم شوهرش نره. ناله و  میریافتاد. حاضر بود ما دو تا دختراش بم
 به راه بود. نشمینفر

http://www.roman4u.ir/


 19 یک دیوار سنگیپشت 

 .میدی: خانم رس-
 باز کردم و دست از کنکاش گذشته مزخرفم برداشتم. چشمهامو

 یکی یکیشدم. وارد خونه شدم. از همون دم در  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا
گوشننه انداختم تا به اتاقم برسننم. بلوز و شننلوارمم در  هیدر آوردم و  لمویوسننا

ش صله لباس خواب پو سته امو رو تخت انداختم. حو  ندیآوردم و برهنه تن خ
 نداشتم.

 رد.و خوابم ب دیبه آرامش رس هیبستم و بدن کوفته ام در عرض دو ثان چشمهامو
**** 
شم نم ستادمیا نهیآ یجلو ام  افهیرقمه ق چی. هادیو به خودم نگاه م کردم. اه خو
ض صورتم م یکنه. هر چ ینم میرا . همه اش کج و شهیمالم خوب نم یهم به 

 .شهی. همه کارهاش خراب مگهید شهیم نیرفتن هم یزور ی. مهمونشهیکوله م
کارها نبودم. معموال" هم  نیاهل ا ادیبزک دوزک کردم. ز بود یهر جون کندن به
 شه؟؟؟یم دایماست تر از منم پ یعنیرفتم اداره.  یزدم م یبرق لب م هی

س نه شم  لهیکه و شته با شم نه.  ایندا سالم بود  14-13 یاز وقت ادیم ادمیبلد نبا
ته بودم و توش و از رژا فیک هی که تهش مونده بود پر م یگرف م. ردک یمامان 

سه خودم خانم 15-16 شد وا  نامیخودم رژ و ا یرفتم برا یشدم. م یسالم که 
 .دمیخر یم

 داشتم. یشیپر امکانات آرا فیک یسالگ 18-17سن  تو
سته بود. بدون آرا شیآرا سوپر شیکردن به جونم ب نم سر کوچه امو یکامل تا 
 رفتم. ینم
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تم خودمو شننناخ یتبزرگتر شنندم. وق کمی یدانشننگاه قبول شنندم وقت یوقت اما
 نداره. یفرق یو نکن یبکن شیآرا نمیکه هما دمیفهم
که چمثال مال یروز کل هی ی"  خاطر اون چ یبه خودت ب به  کوچولو  هی زایو 

ش شگل ب شه و آب بر یزیچ هیوقت  هیاگه  ؟یکه چ یخو ارون ب ایسرت  زهیب
 ؟یپاک بشه اون وقت چ شتیکه باعث شه آرا ادیب

 پره. یهم م تیذره خوشگل هی همون
ص افهیق شتم. آنانان یخا شگل یوقتم ادعا چینبودم. ه یندا ردم. ک ینم یخو

 بودم رو به باال. یمعمول
شتم نبودم. با رمیگ یم لیدارم تحو خودمو  و شیکم آرا هی. خوب در هر حال ز

 داشتم. یعاد افهیق هی ی. اما در حالت معمولشدمیخوشگل م نایا
 یبمونه و فکش ب رهیخ مییبایچشننمهاش از ز مدنیبا د یکیجور نبودم که  نیا

 افته و دردم عاشقم بشه.
 هم نبودم. ایجور نیا نه
شمها یشونیپ  حالت دارم که یپر و ابروها یو درشت با مژه ها رهیت یبلند. چ

شون م ود و ب کیمامان کوچ هیکه به لطف ارث ی. دماغدادیچشمهام و قشنگتر ن
 و متناسب. دهیکش یخوب. لبها

 به قسمت سخت ماجرا. دمیمو باز کردم. اوه االن رسکمد در
 بخوشم؟؟؟ یچ من

سهام کردم.  هی شت باال 4کوتاه تا  راهتیپ هینگاه به کل لبا شممو  یانگ زانو چ
 گرفت.
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 یگرد باز ی قهی. یحلقه ا نیاز جنس مخمل بود و آسنت راهنشیآوردم. پ درش
س شت و دو طرف لباس از کنار  شده بود و چبا کش جم نییتا پا نهیدا  ینهایع 

 .ستادیا یلباسم حالل م نییداشت. پا یزیر
. دمیپوشنن ممیمشننک ریج یپوشننم. کفش پاشنننه دارا یم نویخوبه هم نیهم

ش یم یکه وقت ییهمونا شونیپو ساس م دم  یکردم ملت و از باال نگاه م یاح
 .دمید یم زیکنم. همه رو ر

 و زنگ زدم آژانس. مدیبلند پوش یمانتو هی. یشده بودم. آماده مهمون خوب
آهنگ کل آپارتمان و برداشننته. هر چند  یچه خبره. صننندا نجایا نیاوه بب اوه

 نبود. یکردن مشکل یباس آهنگ و کم م کمیبزرگ بود  یلیخونشون خ
. از نمیآشنننا بب هی دیوارد شنندم و از همون جا نگاه نگاه کردم شننا یدر ورود از

 براش دست تکون دادم. دمیرو د کایدور مل
 .میسمتش و باهم دست داد رفتم

 یاکه بر ی. فکر کردم اونقدنیآورد فیخانم باالخره تشننر نی: َبه آرشننکایمل
 .یاینم یغر زد یمهمون

شم براش نازک کردم و گفتم: اگه م هی شت چ ا دلم ام ومدمیخوب نم امین شدیپ
 بزنه. هیهفته بهم کنا هیازم دلخور بشه حوصله ندارم  یخواد اخرائ ینم
 هیدونم زن و باه اش از دسنننت کنا یو گفت: من نم دیبلند بلند خند کایمل
 کنن. یکار م یاون چ یها
. یعشق مهمون یلیاز روئسامون بود و خ یکی یعنیبود  سمونیرئ یاخرائ یآقا

شوخ بود اما  یآدم خوب سر خوش و  هم که دلخور  ییوقتها هیبود. به موقعش 
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که خودت به غلط  یجور اوردیم زدنش در هیشنند پدرمونو با گوشننه و کنا یم
 آدم ساکت بشه. نیبلکم ا یافتاد یکردن م

 کنم؟؟؟ کیجون کجان برم سالم عل نیگفتم: حاال خودشو مه کایمل روبه
فت: نم یقلوپ از شننربت هی کایمل  یخواد بر یکه تو دسننتش بود خورد و گ

ست که خودش پ شه. دور م داشیاالنا  یچرخن و با مهمونا خوش و بش م یب
 نن.ک

همراه زنش  دمیخندونش و د افهیکه ق دینکشنن قهیگفت. به دو دق یم راسنننت
 بود و خوش خنده. یخوب یلیجون. زنش آدم خ نیمه

 .یجون ب*ش*لم کرد و روب*و*س نیمه دنمیسمت ماها و با د اومدن
 میمن تف باسننبون هینداره  ی. معنادیبدم م یکه من چقدر از روب*و*سنن یوا

 ماله. یبه صورتش م زیم زیچ یکه آدم کل یهمونرو صورت هم اونم تو م
 زنم به گونه طرف مربوطه. یخودم که به شخصه گونه امو محکم م من

 نیزاشننت ی. منیآورد فی: به به خانم آزاد حال شننما. چه عجب تشننریاخرائ
 .نیومدیمهمونا که همه اشون رفتن م

شد. انقده دلم م هیکنا نیبابا باز ا یا شروع  ست ب یزدنش  ن گم بابا ول کخوا
 ما را.

گردوندم که آروم تر بشم و بتونم با لبخند جوابشو بدم که چشمم خورد  نگاهمو
 .شدیپسر جوون داشت وارد م هی. یبه در ورود

ستن مهمونایاخرائ یآقا نیدار اریزده گفتم: اخت ذوق  یی. من که زود اومدم. ه
 .ارنیب فیکه قراره دم صبح تشر
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 رو نشونش دادم. دهیرس ریبدبخِت د پسر جوون جانیذوق و ه با
 .. انقده که قدش بلند بود از همون فاصله کامل تو چشم بود.ماشا
 اومد. ریپسره چقدر د نی: اه ایاخرائ

 دم.باز کر شمویبا اجازه رفت سمت پسره. منم خوشحال ن هیو گفت و با  نیا
 ؟یکن یجان چه خبر چه م نی: خوب آرشنیمه
. ستین یخبر یمعمول ی. کارهامیمهاجرا هست نیا ریدرگ یایه ی: سالمتمن

 باه هاتون کجان؟؟؟ یراست
 نی. تو انایزد و گفت: فرسننتادمشننون خونه خواهرم ا یلبخند هیجون  نیمه

 خورده. یبه درد باه ها نم نجایکه ا ینیب ینباشن بهتره م یمهمون
 ینبند و بساط جشن و مهمو یهمه آدم جور واجور با کل نیگفت. ا یم راست

 نیسناله نبود. مه 10دوتا باه  ی. واقعا" جایقیو موسن یج یبلند د یو صندا
پسر. انقده باحال و زشت بودن  هیدختر و  هیدوتا باه داشتن دوقولو.  نایجون ا

 بودن. اشقشونهمکارا ع یزدن. همه  یبه شدت بامزه م یکه از زور زشت
 جون و صدا کرد و رفت. نیمه یکی

 نیماشنن نیکار کرد با ا یکجاسننت؟ چ لتونیفام نیا کایگفتم: مل کایبه مل رو
 ما؟؟؟

 یبده بعد ادعا نتویابروشننو باال انداخت و گفت: تو اول پول ماشنن هی کایمل
 کن. تیمالک

 شننما خوش سننفره لیفام نیابرومو بردم باال و گفتم: من که پولم حاضننره ا هی
پوالم  نیدم به اتا من تر نز یدوسنننت دار ی. جان هر کگهیور د هی رهیم ومدهین

 .گهیبده د لمیو تحو نیماش نیو ا ادیبگو زودتر ب
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زارم  یقرار م هیهفته تهرانه.  نیزد و گفت: شننانسننت گفته ا یچشننمک هی کایمل
 قولنامه. یبرا نیبر
دار  نی.... ما هم باالخره ماشنن ولیو گفتم: ا دمیذوق دسننتهامو به هم کوب با

 .میشد
ش انقدر شحال بو نمیبه خاطر ما شدم. آهنگ خو سر حال  دم که خود به خود 
شد.  دیزدن مز یهم که م یشاد ست مل هویبر علت  شدم و د  کایاز جام بلند 

 .میقرش بد میبر ایو گفتم: ب دمشیرو گرفتم و کش
تا اونم به  میوسننط و شننروع کرد میرفت ییبا خنده از جاش بلند شننند و دو 

 .دنیر*ق*ص
ص یمدد کالسها به صم. که رفته ب یمختلف ر*ق* ودم خوب بلد بودم بر*ق*

 هاپ. پیه یعرب یترک یرانیهمه رقمه. ا
 خوردم. یو من از وسط جم نم شدیعوض م یه آهنگا

ضا ادیکه از ر*ق*ص ز یکل بعد شده بودم ر ست میدادم و رفت تیقرمز  ش . مین
 یمنم ب دیر*ق*صنن یاز پسننرا م یکیداشننت با  کایالبته خودم تنها. چون مل

 ستم.شدم و رفتم نش الشیخ
 خنک بشم. کممیصورتم کمتر بشه و  یدستم خودمو باد زدم تا سرخ با

 شدم به مهمونا. رهیانداختم رو پامو دستامو گذاشتم رو پاهامو خ پامو
 یهارنگارنگ با مدل یلباسها یبازار مد بود دروش نگفتم. کل نجایبگم ا ییخدا

شونشناختم و جزو همکارا بودن اکث یکه م ییمختلف بود. باه ها سها  را" لبا
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 یو کشننورها یو دب هیترک یخورد برا یم تیمارک دار بوده. چون بهمون مامور
 گرفتن. یمعموال" لباسهاشونم از همون جا م گهید یعرب

تا از دوستام آخر هفته  2" لباس خودمو از لندن گرفته بودم. چند ماه قبل با مثال
 بودم.گرفته  یهفته هم مرخص هیمسافرت. البته  میرفته بود

 مختلف. یجورواجور به کشور ها یمسافرتها نیبودم و هم من
شتم به آدمها نگاه م رهیخ رهیخ شمم خورد به  یدا سر یجمع هیکردم که چ ا از پ

 .دنیخند یجمع شده بودن و م یکیو دخترا. دور 
ه آدم هم نیخودش معرکه گرفته و ا یکه برا هیک نمیچشننم چشننم کردم بب کمی

 دور خودش جمع کرده.
و حواله  یچشننمم خورد به همون پسننر قد بلنده که من اخرائ تیجمع نیب از

 بود. دایاز اون وسط پ رانسلیاش کرده بودم. انقدر بلند بود مثل دکل ا
کرد. برخالف صننورت خونسننرد اون  یم فیو تعر یزیچ هیداشننت  خونسننرد

و  شندنیکج و کوله و دوال و راسنت م یکه دورش جمع شنده بودن ه ییآدمها
 .دنیخند یلند بلند مب

سهراب و تعر یچه نقال نی... ببشیچ ستم و  ستان ر کرد  یم فیراه انداخته. دا
 .شدیانقدر آدم جمع نم

 قار و قور شکمم به خودم اومدم. یصدا با
 که چقدر گشنم بود. کاش شام و زودتر بدن. یوا
 امیخواسننتم حاال که م ینخوردم. م یزیچ شنننبیاز د یمهمون نیخاطر ا به
ست ا یهمه غذا نیو ا یمونمه و پر بخورم  ریس یاونم مجان نجایرنگارنگ ه
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همه کار  نیهفته با ا نیداشته باشم. معلوم نبود ا ییغذا رهیهفته ذخ کی یتا برا
 بتونم تو خونه غذا درست کنم.

 رو شونه ام نشست. یفکر بودم که دست تو
 تو گشنننتخودمون.  یبرا میشنننام بکشنن میدختر؟ پاشننو بر یی: کجاکایمل

 ست؟؟؟ین
و با ذوق به اطراف نگاه  دمیخود به خود باز شنند. خوشننحال از جام پر شننمین

 م؟یبر دیکجا با میبر میکردم و هول گفتم: بر
فت: نم هی کایمل خت و گ ندا باال ا غذا نخورد یریابروشننو  باز   و یدختر تو 

 ؟؟؟یاومد
 ها. نکهیمثل ا نجایا امیتوجه بهش گفتم: نه که نخوردم قرار بود ب یب
ستام منو م گهید لذت  نیبودم. بزرگتر ریگ یلیشناختن. تو غذا خوردن خ یدو

 شدیغذا خوردن بود و من به شدت بهش عالقه داشتم. دهنمم که باز م یزندگ
ستم جلو یبه زور م ر کردم دورو ب یم یسع نمیهم یبرا رمیشکممو بگ یتون

 یبرا شننب هیو  فتمریم یکه مهمون شنندیم یغذا نباشننم که نخوام بخورم. چ
 خوردم. یخواستم م یم یگرفتم و هر چ یخودم جشن م

سما سمت مر ش زی"  شو بکن ویرفتم و هر چ رجهیغذا  ش یکه فکر . مدیازش ک
 رفتم سر جام نشستم و تند و تند تا خرخره خوردم.

 ریمن س شیبه شکمم زدم و گفتم: آخ یدست هیکه شدم بشقابمو پس زدم.  ریس
 .میخونه بخواب میبر میتون یشدم. حاال م
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 میرخجالت بکش ب نیآرشنن یضننربه محکم به بازوم زد و گفت: بترک هی کایمل
 ؟یچ یعنی میخونه بخواب

س شونه  ریس یمهمون نی. هدف از ادمیامو باال انداختم و گفتم: من به هدفم ر
خوام  ی. مندارمیکار  نجایا گهیشنندم. االنم د ریکردن شننکمم بود که خوب سنن

 برم خونه.
گه ا ییبا چشننم غره بهم گفت: سنناکت باش دختر. به خدا زشننته. اخرا کایلم

 .شهیبفهمه ناراحت م
پا م همون که از جام  به من چه؟ گفت  شننندمیجور  گفتم: خوب نزار بفهمه 
براش کردم. شننامم خوردم.  ی. مجلس گرم کندمیاومدم. ر*ق*صنن ایب یمهمون

 بار مصننرف هی یظرفها دیبگه بمون نکهینمونده انجام بدم. مگر ا یکار گهید
 تو سطل آشغال. میزیبر میشامشو براش جمع کن

 ؟؟؟یبا من ندار یرفتم. کار من
ازش دور شنندم و رفتم و لباسننهامو  عیغر بزنه سننر شننتریب کایندادم مل مهلت

 .ایدرآوردم و زنگ زدم به پور لموی. موبارونیبرداشتم و از خونه زدم ب
ردم. ک یازش استفاده م ییجابه جا یبرا شهیبود که من هم یراننده آژانس ایپور

 یداد و خودش و م یجواب م یزد یهر سنناعت شننبانه روز که بهش زنگ م
ساعت  سوند. باهاش هماهنگ کرده بودم که  دنبالم. زنگ که زدم  ادیب نایا 11ر

 .رسهیو داره م کهیگفت نزد
م سننوار شنندم. تا خونه چشننمهامو رو ه عیو منم سننر دیبعد رسنن قهیدق 5 هی

 گذاشتم.
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. اول لنزامو در آوردم و ییراسننت رفتم سننمت دسننتشننو هیخونه که شنندم  وارد
 برداشتم و گذاشتم چشمم. ییدستشو نهیاز تو آ نکمویع

 لیوسننا نیبود و بدون ا 4رسننما" کور بودم. نمره چشننمم  نکیلنز و ع بدون
 ه منرفت برام. و از اونجا ک یفرو م یو محو یکیاز تار یدر هاله ا ایدن یکمک

 ییتا داشتم و تو جاها 3-2از هر کدوم  نمیهم یبه شدت فراموش کار بودم برا
 کنم. داشونیزاشتمشون که راحت پ یکنم م یم داشونیدونستم پ یکه م

بک دوش گرفتم. س هیو لباسهامو عوض کردم و رفتم  رونیاومدم ب ییدستشو از
شد  کمیشدم.  شک  ش راهنیپ هیکه تنم خ صوص خواب پو شاد مخ و  دمیگ

 تو رختخواب. دمیپر
 ده. یبا شکم پر چقدر حال م دنیجونم خواب یا

***** 
مشتم  که تو یاییاومدم. به سو رونیب لیو خوشنود از در بنگاه اتومب خوشحال

 .دمیکردم و ذوق ینگاه هیبود 
ش کایمل شد نیاومد کنارمو با لبخند گفت: خوب خانم. ما ا . حاال بیدارم که 

 ؟؟؟یچرخون یور مارو مد هی نتونیماش نیا
 کنم. یسوار نم نمیو تو ماش یابرو باال انداختم و گفتم: هر کس براش

 نیگفت: نکن ماش ضیبسته شد و با اخم بهم چشم غره رفت و با غ لبخندش
 رم. خداحافظ. یننر. اصال" خودم تنها م دهیند

 .میبا هم بر ایو با لبخند گفتم: خوب حاال ب دمیبره که دستشو کش اومد
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شم غزه بهم رفت و گفت: خ هی دوباره س یلیچ  یندونه فکر م یکی. حاال یلو
 هاچ بک انقده پز و کالس داره آخه؟؟؟ دیپرا هی. یدیکنه بنز خر

دتها بود. م ادیاز سرم ز نشمیخوشگلم نگاه کردم. هم یمشک دیبه پرا جانیه با
نار پول ک از مسننافرتام زدم تا تونسننتم براش یبردم. کل یدر آرزوش به سننر م

 بزارم.
. در لحظه خوشم. چون رمیگ یبه خودم سخت نم یعنی. می" آدم ولخرجاصوال

بل از ا ما ق نه من پوالمو جمع کنم ا نداره. ممک کهیآدم از فرداش خبر  بتونم  ن
 .یدی. خدا رو چه درمیافتم بم یازشون استفاده کنم ب

 .ستادمی. کنار در راننده انیسمت ماش میو رفت دمیرو کش کایمل دست
 نمیتونستم بش یخودم بود. م نیماش نیبه در نگاه کردم. االن ا دیشک و ترد با

شد که گرفته بودم. اما سر جمع  یم یسال 6-5 هیهم داشتم  نامهیپشتش. گواه
 بارم پشت فرمون ننشسته بودم. 10 دیشا
 رد.ک یبا تعجب به من نگاه م ستادهیدر بود و ا رهیدستش رو دستگ کایمل
شو د ؟؟یزن یچرا قفل و نم نی: وا آرشکایمل ش هیچ گه؟یسوار   ؟یشد مونیپ
 من برم؟ ؟؟؟یمنو سوار کن یخوا ینم

 .نینگاه به ماش هیکردم. دوباره  کاینگاه به مل هیبلند کردم و  سرمو
 گرفتم. کایبه سمت مل نیو از رو سقف ماش چیباال آوردم و سو دستمو

 کرد. نگاه چیبا تعجب به دست من و سو کایمل
 : تو برون.من

 .500تا سکه  2شد  کایمل یچشمها
 ؟ی: چکایمل
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 : تو برون.من
 : چرا من؟کایمل

 .نییانداختم پا سرمو
ندارم. تو هم که دسنننت  دهیجد نمی: خوب اخه هنوز ماشننمن بهش عادت 

 .گهیبرون د ایفرمونت خوب. ب
دم و دور زدم و رفتم سننمتش و هلش دا نیمجال ندادم حرف بزنه. ماشنن گهید

 .نیاون سمت ماش
رد و و باز ک نینگفت. قفل ماشنن یزیچ گهیبهت زده بود اما د کایمل نکهیا با

 .میسوار شد ییدوتا
 خونه من. میو شبم رفت میو شام گرفت میشهر زد یتو یدور هی

فت: خواست بره گ یم کای. آخر شبم که ملمیدیو خند میچرت و پرت گفت یکل
 بخر برو حاضر شو منو برسون. یارد نیخانم حاال که ماش نیخوب آرش

ار گرفتم تو آژانس که ک نی. ماشننیبردم باال و گفتم: برو بابا حال دار ابروهامو
 ای. ارمیدر ب نگیاز تو پارک نیوقت شب ماش نیکنم. اصال" حالشو ندارم ا ینم

 شب بمون. ایبا آژانس برو 
 شننتم توکه من گذا نتمیماشنن نیآرشنن یریچشننم غره بهم رفت و گفت: بم هی

هم که  یتعارف درست و حساب هینکنم. یتو کار ی. تا من باشم که برانگیپارک
 .تیترب یبا آژانس برو. ب ایبمون  ای. یستیبلد ن

 من تعارف و یدون یبراش باز کردمو رو مبل لم دادم و گفتم: تو که م شننموین
 .یریم ای یمون ی. مریبگ می. حاالم زودتر تصمستمیبلد ن نایا
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 کرد و گفت: نه ممنون از لطفت. پاشو زنگ بزن آژانس برم خونه.اخم  بهم
 یوصلگحیو ب یتفاوت پاشدم زنگ زدم. راستش خستگ یلبخند زدم و ب بهش

 اعتماد دی. هنوز اون جور که بانمیخواسننتم پشننت فرمون بشنن یبهانه بود نم
 .ارمیب کایسر خودمو مل ییبال هی دمیترس ینداشتم. م یرانندگ

 .یگشت به دوچرخه سوار یاشم بر م همه
شا دیشا شه.  سخره با ش یبفهمه بگه بابا دوچرخه چه ربط یهر ک دیم  نیبه ما

 زانیکه تو دلم گذاشننته کم نبوده و به م یکه هسننت ترسنن یداره آخه. اما هر چ
 اعتماد به نفسمو گرفته. یکاف

 رخهدونه دوچ هی یکیو همه  تگریچ میبا باه ها رفته بود شیچند سننال پ ادمهی
شده  یدونم اون روز چ ی. نممیروند یجاده هاش م نیو تو ا میکرده بود هیکرا

 هی هشننیکه هم شییرایمسنن هیکجا خراب و بسننته بود که باعث شننده بود  ایبود 
 وسط. ادیبدوچرخه  هی یطرفه بود حاال دو طرفه بشه و از هر طرف

ن. کار نکن دوچرخه ها مشکوک بودم که نکنه خراب باشن و نیکه کال" به ا منم
. چقدرم ملت نیرو زم دمیکشنن یترمز پاهامو م یسننمتم به جا ومدیم یکیتا 

بود که از ترس برخورد با  نیکارم. اما خوب بهتر از ا نیمسننخره ام کردن سننر ا
 سکته کنم. گهید یدوچرخه ها

با خودم گفتم خوب هر ک هی مت من م ادیم یبار  تو  رمیمن دارم م نهیبیسنن
شو م شهیشکمش خود ضا گهینار منم دک ک  و جفتک ارمیدر نم یباز عیانقده 

 .نیندازم رو زم ینم
فرمون و کج کرد  ییشاخ به شاخ شدم اما دوچرخه سوار روبه رو یچند بار هی

 و رد شد. اما دفعه آخر ...
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شنندم که شننلوش بود. از رو به رو هم چند تا دوچرخه سننوار  یریمسنن هی وارد
 .ومدیم

س نیه اهمه حرف نکهیا الیبه خ منم ش یو ک به  اننی. با اطمستیتر از من ن ینا
که دوچرخه هامون شنناخ به  ادیپسننره داره م دمید نکهیپسننر دوچرخه سننوار با ا

 شاخ بشه بازم ....
 من رفتم جلو .. پسره اومد جلو ... یه

 کنار ... کشمیکشه کنار ... پسره گفت م یگفتم م من
 ... اونمیپ یفرمون و م.... پسره گفت  اونهیپ یگفتم فرمون و م من

 وهی دمیکه اصننال" نفهم میکن یکار م یکه کدوممون چ میبود نیا ریدر گ یه
 لمهایف نیمثل ا یچه جور

پشنننت بارو و بعدم گرومپ خوردم  هیتو هوا زدم و  یکله ملق هیهوا و  دمیپر
و بدتر از اون دوچرخه ام افتاد رو پام که رسننما" نابودم کرد. من سننمت  نیزم

تا آدمم  600لو شدم تو درختها پسره سمت چپ ولو شد اون ور جاده راست و
 .مینماند ای میماها زنده ماند ننیدور و بر ما که بب

و  نیشد. ساعتم شکست. لباسهام خون یو خون دهینابود شد. دستام خراش پام
 یشننند و رفت. شننلوارمم سننناب رفت و خودمم که م یو خاک و خل نیمال
 از جام بلند شدم.. با کمک دوستام دمیشل

 شد .... همون
س ییجورا هیشد که من  همون  یب یموتور ریو غ یموتور هینقل لهیبه هر گونه و

 اعتماد شدم.
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حافظ کایمل کارامو کردمو رفتم تو رختخوابم دراز  یخدا فت. منم  کرد و ر
ش ش ی. انقده برادمیک شو د نمیما شب خواب شتم که   مدی. خواب ددمیذوق دا

 کنم. یم و قان قان مپشت فرمونش نشست
به به قول مل ییخدا  یجانیمن انقده ه سننتین شننتریب تیدر پ دیپرا هی کایخو

 براش. شمیم
ود. ب ادیز هاشیخسته شده بودم. کارمو دوست داشتم اما دوندگ یحساب امروز
 رفت غذا بخورم. یم ادمی یشدم که حت یروزها اونقدر خسته م یبعض
 افتادم. نمیماش ادیساختمون که شدم  وارد

ص ینم شم اما  ومدهیهنوز دلم ن نکهیکه با ا هیا غهیدونم چه  شمیسوارش ب  اد
 کنه. یخوشنودم م

شدم. به جا سوار سور  سان و  نگیرو بزنم برم باال دکمه پارک 3دکمه  نکهیا یآ
 زدم.

رک پا کایبود که مل ییهنوز همون جا نمیشدم. ماش ادهیاز آسانسور پ خوشحال
 کرده بود.

 نیماش هیداشتن  یآرزو ییروش. چه روزها دمیش. با ذوق دست کشجلو رفتم
 و داشتم که فقط راه بره.

خرت و پرت  یکل نیاز ب اموییو سننو فمویفکرم. دسنننت بردم تو ک نیا با
 داخلش در آوردم.

 .دیشد د یو تو صورتم م جانیزد. لبخند رو لبم بود. ه یبرق م چشمهام
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قت. و چیه ایحاال  ایشستم پشت فرمون. و باز کردم. ن نیبردم و در ماش دست
جرات کنم سننوارش  یک گهید سننتیبرونمش معلوم ن دیاالن که تو مودشننم با

 بشم.
 و گذاشتم تو جاش. چیبردم و سو دست
 بعدش؟ کالج کدوم بود؟ ترمز کدوم بود؟ گاز کدوم بود؟ خوب

 .ی. خاک بر سرت روشن نکرده هول شدادمهیفقط دنده و فرمون  من
صدا اوندمیو پ چییسوزور  به شنش کردم.  ه موتورش ک یو با همه تمرکزم رو

 .دمیخند یاومد از خوشحال
 .یخانم تو هم که بلد نیآرش ولیا

 روشن کنه. نیبلده ماش یگرفتم. هر کور و کال یم لیمن خودمو تحو چقده
سبت خلوت بود. راحت م نگینگاه به دور و برم کردم. پارک هی ستم از تو یبه ن ن

 .امیک در بتو پار
 یرو از هم جدا م نگایپارک ییجورا هیسننتون داشننت که  هی نگمونیپارک وسننط

 کرد.
با احت آروم و حرکت دادم. دنده عقب گرفتم. صنننافش کردم.  نیماشنن اطیو 

 خواستم دورش بارخم. یحرکت کردم. رفتم سمت ستونه. م
پامو بزارم تو خعمرا قان قا نگیپارک نیتو هم کمی. بزار ابونی" من دفعه اول  ن 

 .رونیب رمیکنم اگه خوب بود م
 دور، دور ستون زدم. هی اطیو با احت آروم
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 یبستن هیاالن  نیانقده خوب بود که نگو. اگه هم ین ننننننننننننننننننننننیوا
 شدم. یجلوم که عاشقشم انقدر ذوق زده نم زاشتنیگنده م

 هگیدور د هیاال شد. خوب ح یبسته نم شمیخوشم اومد. ن دمیدور که زدم د هی
 بزنم.

 یالک و دمیپر یم نییباال پا میرو صندل جانیشروع کردم به حرکت از ه دوباره
 .دمیخند یم

چه طور شنند فرمون از دسننتم در رفت و  دمیحال ذوق کردن بودم که نفهم در
 چرخش صاف رفت سمت ستون. یبه چا نیماش

شمهام شد. م چ ستم مثل ا یگرد  ستامو بزار لمهایف نیخوا  صورتم و یم جلود
 بگم ننننننننننننننننننننننه ... یبیمه یصدا هیبا 
ترمز کدومه. به  ومدینم ادمیلحظه آخر عقلم فرمان داد بزنم رو ترمز. حاال  تو

 .ریبود ترمز کردم اما د یهر جون کندن
 خورده بود به ستون. نیماش سخر
 شده. یچ نمیشدم و رفتم بب ادهیپ نیاز ماش یتند

شک خدا ش یتماس جزئ هیر فقط رو  شتن و ما هنوز نگرفته درب و داغون  نمیدا
 نشده بود.

ش آروم و آهسته حرکت یلیروشنش کردم. خ اطیشدم و با احت نیسوار ماش رفتم
 پارکش کردم. اطیبا احت یلیو خ نگیدادم و بردمش تو پارک

شنندم. رفتم جلوش. رو کاپوتش  ادهیسننر و صنندا ازش پ یکردم و ب خاموشننش
 و نوازشش کردم. دمیشدست ک
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غلط کنم تکونت بدم. نگران  گهیجا اسننتراحت کن اصننال" د نیتو هم زمیعز
 .یالاقل سالم یبمون نجاینباش ا

 کمیرو کاپوت.  دمیکمر خم شنندم و دسننتهامو از دو طرف باز کردم و خواب تا
ب*و*س که رو کاپوت نشننوندم  هیب*ش*ل کردم و ماچ کردم و بعد  نمویماشنن

 تم سمت آسانسور.بلند شدم رف
به آدم  ی.. خونه .. اسننمشننم حس خوب شیو باز کردم و رفتم تو خونه. آخ در
 .دهیم

سهامو ش هیعوض کردم.  لبا شلوارک پو سرد مدمیتاپ و  شت  ا . بشدی. هوا دا
 بود. زییهنوز ماه دوم پا نکهیا

 نداشتم. ونیزیقهوه درست کردم. حوصله تلو رفتم
ت. گرف یدلم م یخود یب ییوقتها هیبودم اما  مییعاشننق خونه و تنها نکهیا با

 دونم چرا امشب هم همون حس مزخرف و داشتم. ینم
س هی شهیهم  یاما گاه انیکه م ییدوستا یبرا شتریتو خونه داشتم. ب گاریبسته 

 .دمیکشیم یکیخودمم اگه مثل امشب حالم گرفته باشه 
 یآزاد م یدلم هوا فنجون قهوه. فندکمم گرفتم. هیبرداشننتم.  گاریدونه سنن هی

ست. رفتم  ش هیخوا سادمیژاکت بافت بلند پو س لموی. و شتم و رفتم  مت بردا
 تراس.

تم از خواسنن یکه م ییو وقتها میمواقع دلتنگ یبرا کیکوچ زیم هیو  یصننندل هی
 جدا شم و فکر کنم گذاشته بودم رو تراس. زیهمه چ
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 هی روشن کردم و موگاری. سزینشستم. قهوه امو گذاشتم رو م یو رو صندل رفتم
 پک زدم.

شونیکوچه بود که ب هیام تو  خونه طبقه  5آخرش  گهیطبقه د 4 یآپارتمانا شتر
بود. آپارتمانها جفت به جفت کنار هم سننناخته  یجور نیبودن. کل محل ا

تا راس کیهمه درها و پنجره ها و تراسها رو در  یکرد یکه نگاه م نییبودن. از پا
 .ریخط س هی. تو یدید یم
شهر محله خلوت نجایا سط  سبت و شت شویخلوت نیبود. هم یبه ن ست دا م. دو

 نداشت. یکار یبه کس یکه کس ینیهم
 شناختم. یهامو م هیبه زور همسا یحت من
شم  یکردم. چراغها یکه به خونه ها نگاه م یرو تراس وقت از شون تو چ شن رو

و اون خونه که ت ییهایره. تو فکر زندگ یتو فکر م نهیب یخونه م هی یبود. ادم وقت
 یبرا یغصننه دارن. هر ک هیقصننه و  هی یتو خونه. هر ک یهان. تو فکر آدمها

 خودشه.
ها آدم دلش نم یگاه مه دن ی. دلش منهیرو بب یایخواد ه یوقت  ایخواد از ه

 زیدوست داره از هر چ یکه دور و برشه. گاه یزیجدا بشه. از هر کس و هر چ
 .نهیبب یهاله ا هیفقط 

م . دوباره به منظره جلوزیاز چشمم برداشتم و گذاشتم روم نکمویردمو عب دست
 نگاه کردم.

که واقعا" از ضننعف  یتنها مواقع دیاومد رو لبم. شنننا یلبخند هی اریاخت یب
ض شمم را ستم چ یکه نم ییوقتها بود. وقتا نیبودم هم یچ . نمیرو بب یزیخوا
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ودم پا کور ب هیسننما" بردارم. مخصننوصننا" تو شننب که ر نکمویبود ع یفقط کاف
 خودم. یبرا

 ییتوده ها هیروشننن فقط  یبا پنجره ها ییآپارتمان ها یروم به جا یجلو االن
 شد. یزدن و نورشون پخش م یکه برق م ییبا چراغها دمید یرو م

و االن واقعا"  دمید ینورها رو م نیچشمم من فقط هم یاون همه منظره جلو از
 بودم. یراض

ازش خوردم. آروم آروم  کمیزدم. قهوه امو برداشننتم و  ارمگیبه سنن گهیپک د هی
 .... زهیر زهی... ر

ش گاریس دل مرده  گهیروم نگاه کردم. د یجلو یو قهوه خوردم و به نورها دمیک
 رفته بود. آروم شده بودم. نینبودم. حس بدم از ب نیو غمگ

باره شنننده بودم خودم.  یکالفه و حرصنن لیدل یب گهید همون نبودم. االن دو
توجه به حرف مردم و  یبود. ب سننتادهیخودش ا یرو پا ییکه تنها یقو نیآرشنن

 کرد. یم یخودش زندگ یکه با اعتقادات و باورها ینیخانواده اش. همون آرش
صفه امو خاموش کردم. ه گاریس ستم ب یوقت نم چین صفش شتریتون و  از ن

 بکشم.
ستام گرفتم و توش ها کردم تا ب نیامو ب قهوه شه و بخوردوتا د ه تو خارش بلند ب

 داد. یبهم م یکم جون حس خوب یگرما نیصورتم. ا
 زدم. یلبخند هیامو تا آخر خوردم. دوباره  قهوه
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پخش شننده نگاه کردم. ذهنم و  یبه نورها گهید کمی. زیگذاشننتم رو م فنجونو
آسننمون  یتونسننت برام مثل سننتاره ها ینورها م نیکردم. ا یاز هر فکر یخال

 شه.درخشان با
سرد اومد.  هی شد. ژاکتمو به خودم پ کمیباد  ست ی. اگه نمدمیایسردم  م خوا

 رفتم تو. یم دیسرما بخورم با
. که وضننو  داشننت ییایگشننتم به دن یبرم دیبرداشننتم. با زیاز رو م نکمویع
 .داد یخوب و بدش کامل خودشو بهم نشون م اتیبا جزئ زیکه همه چ ییایدن
 ح شد.همه جا واض نکیگذاشتن ع با
 بردارم... زیو از رو م گارمیکه فنجون و س دمیو چرخ دمیکش قینفس عم هی

 ننننه ....... هنننننننننننننننننننننننن
 .رونیقلبم پرت شد از دهنم ب ایخدا

 یترس دستمو گذاشتم رو قلبم تا مطمئن بشم سر جاشه. گرومپ گرومپ م از
 .ستادیزد. بدبخت بهش شوک وارد شده بود. خوبه نا

 فکر کنم ترسوندمتون. دی: ببخش-
که باعث وحشننتم شننده بود چشننم غره  یخودم اومدم. اخم کردم. به عامل به

 رفتم.
 قِد ..... هیپسر جوون با  هی

که من نشننسننته بودم روبه روم شننکمش بود.  ییبه قدش موند. از اونجا نگاهم
باال زهیر زهیقدش چقدره. سننرم ر نمیاومدم بب باال ..  باال ..  ب ی.. ا رفت  ا با

 .گهیگردنم درد گرفت تموم شو د
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بلند تر بود )همون  امرزممیقدش که از نردبون خونه مادربزرگ خداب دنید با
شت یکه م ینرده بون شه د مشیزا س واریگو شت بوم خونه(  میتا بر ابروم  هیبه پ

 رفت باال.
وارد بدنش کرده  یپسره در سن رشدش چقدر عنصر رو نیبهش شدم. ا رهیخ

 . کوفتش شه.دیها به ما نرس یرو نیپس چرا ا ده؟؟؟؟یقد کش یجور نیاکه 
ش با سبه قدش ک ست از محا سره به خودم اومدم و د سرفه پ . نگاهمو دمیتک 
تار نییپا به صننورتش نگاه کردم. هر چند تو اون  د با وجو یحت یکیآوردم و 

 .دمیند یایداشتم ه نکمیکه به مدد ع یریوضو  تصو
 تر شد روشن تر نشد. اهیس ریکردم تصو زیچشمهام و ر یچ هر

 شدم. الیخ یب آخرش
سره شم که د گاریس هیکه  رونیدوباره حرف زد: من اومدم ب پ  نجایشما ا دمیبک
 که گفتم اعالم حضور نکنم. نی. اونقدر غرق فکر بودنینشست
 مگه اومده خونه من؟؟ ؟یچ یحضور؟ برا اعالم

ود ب یه پسننره که رو تراس خونه ب*ش*لنگاه ب هینگاه به تراسننم انداختم.  هی
 یباال اومدگ نیمتر فاصننله بود و ا یسننانت 20 هیتراسننها  نیب دیانداختم. شننا

 کرد. یتراسها که خونه ها رو از هم جدا م
 شتریب دی. من بادیبه اعالم حضور نبود. شما تو تراس خودتون هست یازی: نمن

 رسم.نت یجور نیتا ا ستمیتنها ن رونیب نیکردم که بفهمم ا یحواسمو جمع م
 خوام. ی: به هر حال بازم بابت ترسوندنتون معذرت مپسر
 کنم. ی: خواهش ممن
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. دمیدن یایاما ه هیچه صورت یبم مردونه برا یصدا نیا نمیکردم بب یسع بازم
 اشم خوب باشه. افهیق دیصداش که خوب بود شا

ش از پشننت سننرم و موهامو پخش کرد تو صننورتم. باد دیوزد گهیباد سننرد د هی
 .ومدیم
 دورم. دمیایدست موهامو فرستادم پشت گوشم و دوباره ژاکتم و پ با

 داخل. دی. فکر کنم بهتره برادی: هوا سرده. به نظر شما هم سردتون مپسر
زنه. اه...  یپسره فضوله ها. چه برا من لفظ قلم هم حرف م نننننننننننننشیچ
 .ید یبا تو کار داره آخه واسه خودت تز م یک
ج و بلند شدم. خواستم سر خر و ک زیبرداشتم از رو م لمویتوجه به پسر وسا یب

 پسره بلند شد. یکنم برم تو خونه که دوباره صدا
 : شب خوش ...پسر

ا" که مخصوص نهیب یو نم کهیاومد هوا تار ادمیبهش چشم غره برم که  برگشتم
شتم. ب نکمیع شدم.  الیخ یدا شم غره   شتریه ب. البتهیادب یفکر کردم ب کممیچ

 بود. یهدر دادن انرژ
 .ریگفتم: شب شما هم بخ آروم

و ت لمویسننر خر وارد شنندم. رفتم وسننا یب گهیبار د نیتراس و باز کردم و ا در
 آشخزخونه گذاشتم و رفتم تو اتاق.

 رو تنم. دمیرو تخت و پتو رو کش دمیپر
سره  نیا کنم  یم یزندگ نجایکه من ا یمدت نیشد؟؟؟ تو ا داشیاز کجا پ هویپ

از  واری نیامشننب ا یناغافل هوی. رونیب ادیاز اون تراس ب یکسنن دمیتا حاال ند
 شد َاه چندش ... یم شیمودب یآسمون افتاد؟ چقدرم ادعا
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 دی. حاال شاادیفضل و ادب دارن خوشم نم یادعا لیدل یکه ب یی" از آدمهاکال
 ....هگینباشه اما خوب د یمدل نیا لیدل یبنده خدا ب نیا

سرعت بیعج شتم از ب شیساعت پ کیکه  یاون حس بد یبود که به چه   نیدا
اومد...  یهم م یدلنواز آهنگ یرفت و من چه آروم چشمهام رو هم افتاد. صدا

 یصدا ِن یطن نیتونستم فکر کنم ا یبودم که نم جیکالم. اونقدر گ یآهنگ ب هی
 .دمی. چشمهام رو هم قرار گرفت و خوابهیچ

**** 
شنندم. اه چقدر من از آالرم  داریاز خواب ب میزنگ سنناعت گوشنن یداصنن با

 یرو مخ بود. چون هر وقت م یلیآهنگ آروم بود اما خ هی. ومدیبدم م یگوشنن
 شد. یجمله تو ذهنم تکرار م هی اریاخت یب دمشیشن

 ..... لیتعط خواب
جام بلند شنندم و رفتم دسننت و صننورتمو شننسننتم. دکمه قهوه جوش و زدم.  از

 فکر کردم. مینشستم و به زندگ زیپشت م
کد نکهیا با ما زندگ یآدم را  به تنوع ازیشنننده بود. ن یدچار روزمرگ مینبودم ا

شت.  ساتمو بر یزیچ هیدا سا شه تخلرونیب زهیکه اح  یروح هی. بتونه باعث ب
 بشم.

اسننتعدادش و نداشننتم. عاشننق  ادیبودم اما خوب ز یعاشننق نقاشنن یباگ از
 هم بودم. یقیموس
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از باه ها که  یکیمدرسننه  یاز چشنننها یکی یسننالم بود تو 10 یوقت ادمهی
 یزد سننازش و آورده بود و تو مراسننم زده بود. چقدر اون روز دلم م یسنننتور م

 زدم. یخواست که منم بلد بودم و سنتور م
 هیتونم  یخودشه من م نهیاز ذهنم گذشت. خوشحال لبخند زدم. هم یزیچ هی

 خارج کردن احساسات مختلف از ذهنم. یبرا لهیوس نی. بهتررمیبگ ادیساز 
سط هال انداختم. خوب م هی ساعت و ستم برم  ینگاه به  شگاه و در  هیتون آموز

 رفتم اداره. یمورد کالسهاشون بخرسم بعد م
شخزخونه و تو ل عیسر شتم تو آ شدم برگ ضر  شدم و حا س وانیبلند   لیتدر دار ا

صوصم قهوه ر ستم ی. بدون قهوه نمختمیمخ شمهامو  هی یحت تون لحظه هم چ
 باز نگه دارم.

که چند وقت قبل  یغاتیتبل کیوسننط مبلها پ زیم ریوسننط هال و از ز رفتم
 انداخته بودن تو آپارتمان و برداشتم.

شدم. دفترچه رو باز کردم و تند تند ورق  رونیخونه رفتم ب از سور  سان سوار آ و 
 زدم.

 کردم خودشه. آموزشگاه هم نوا. داشیپ ولیا
از  عیاالن برم. سننر نیتونم هم ی. مکهینگاه به آدرسننش انداختم. خوبه نزد هی

 گرفتم. نیماش هیآپارتمان خارج شدم و رفتم سر کوچه و 
هم  . آموزشگاهدیشد د یکوچه بود که از سر کوچه تابلوشو م هی یتو آموزشگاه

 نوا ....
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 کیموز یاآپارتمان بود. از همون طبقه اول صننند هیتو طبقه دوم  آموزشننگاه
صداومدیم شتن تمر ییساز باه ها ی. البته  د کردن. جالب بو یم نیبود که دا

 راه بندازه؟ نگیدل نگیوقت صبح اومده دل نیا یبود. ک 9:10ساعت 
هال بزرگ  هیداشننت و  یورود هیبه دورو برم انداختم.  ینگاه هیشنندم.  وارد

سالن انتظار. چند نفر رو شه  ییها یصندل یبهتره بگم  ست یگو ش ه سالن ن
د پشتش نشسته بو ییآقا هیبود که  زیم هیزدن. آخر سالن هم  یبودن و حرف م

 کرد. یبود صحبت م ستادهیکه جلوش ا گهیمرد د هیو داشت با 
شون  دور شمردم شم  سالن کالس بود. با چ  یکیتا کالس بود که دِر  5تا دور 

ونسننت بهم کمک ت یکه م یمرد زیدوتاشننون باز بود. آروم آروم رفتم سننمت م
 کنه.

سها یرکیز ریز شون باز بود نگاه ییبه کال  یکیانداختم. تو هر کالس  یکه در
 تنبک.... یکی تار،یگ یکی. زدنیدونفر بودن که داشتن ساز م

 تموم بشه. ونیجلو و منتظر موندم حرف آقا رفتم
م بود رفت. تازه چش ستادهیکه ا ییکه تموم شد با هم دست دادن و آقا حرفشون

 نشسته به من افتاد. زیمرد پشت م
 اد؟؟؟یاز من بر م یخوشرو گفت: بله خانم کمک یلیزد و خ یلبخند مرد
 .ریاز اون لبخند زدم و گفتم: سالم صبحتون بخ تیبه تبع منم
 : سالم ممنون.مرد
 خواستم در مرود ساعت کالسهاتون بخرسم. ی: ممن
 ؟؟؟یچه ساز ی: برامرد
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 گفتم: بله؟؟؟ جیگ
 یشدم. خودش گفت: چه ساز جیکه گ دیفهم یشد انگار شتریندش بلبخ مرد

 ؟؟؟یچ انو؟یتنبک؟ فلوت؟ پ لون؟یسه تار؟ و تار؟یگ د؟؟یزن یم
 بگم. یخدا چقدر ساز بود. حاال من چ یوا

ودم نب یتیموقع نیوقت تو هما چینشننون ندم. ه جیکردم که گ مویسننع تینها
کردم اما  یمسلط عمل م یکار تو همه شهیخبر نداشته باشم. هم یزیکه از چ

 باه دو ساله شده بودم. هیمثل  نجایا
 کمی دیتون یانتخاب نکردم. م یمن هنوز ساز ه؟یچ دیدون یمن من گفتم: م با

 د؟؟؟یکن مییراهنما
 .دینیبش دییزد و گفت: البته بفرما یلبخند مرد

صندل با ست به  سر زیکنار م ید شاره کرد و منم  صوال" از  عیا ستم. ا ش  یبن
 .ادیخوشم نم ستادنیا یخود
 ن؟؟؟یکار کرد یقی: خوب تا حاال موسمرد

وقتها  یزنم و بعض ی. با دهنم ساز میقیتا موس میدار یقیفکر کردم. موس کمی
رفت رو  یهم که حوصله ام سر م یو گاه دمییسرا یمسخره م یبا خودم شعرا

 نه. ای شهیحساب م یقیجزو موس نایدونم ا یگرفتم. نم یضرب م زیم
 کار نکردم. ریبه مرد گفتم: نخ رهیخ

 ... نایو ا ی: نت خوانمرد
 دونم. ینم یایحرفش و تموم کنه. خودم گفتم: ه نذاشتم

اشه چون براتون بهتر ب تاریکه فکر کنم گ هیجور نیتکون داد و گفت: اگه ا یسر
 به نسبت راحت تره. شیریادگی
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 سشیاستادش و نحوه تدر در مورد سازش و حیگفت و شروع کرد به توض نویا
 و ....

 یآهم در اومد. سنناعتهاش بهم نم دینوبت به سنناعت کالسننها رسنن یوقت اما
مامور یخورد. از طرف مدام  مامور یبهم م تیمن  نداشننتم خودم  تمیخورد 

سافرت بودم.  سها ازین ییجورا هیم ساعت و  ییبه کال شتم که خودم بخوام  دا
ستاد گک نییروزش و به دلخواه عوض کنم و تع ضبط تارینم. اما ا بود و  یآدم من

 روز نرم. 10روز برم  هیکرد که  یکار نم یجور نیا
 ی. داشننتم غصننه مرونیو مغمومتشننکر کردم و از آموزشننگاه اومدم ب ناراحت

 .شدینم فیو انجام بدم رد یخوردم. حاال که من همت کرده بودم کار
 ده ...ش رمیخدا د یبه ساعتم کردم. وا ینگاه هیحوصله  یب

 دست تکون دادم. یتاکس نیاول یو برا ابونیرفتم کنار خ عیسر
 : آقا در بست ....من

 توش و آدرس دادم. دمینگه داشت و من پر نیماش
سرعت نور پ یساعت بعد جلو مین شت و من با  شدم و به دو  ادهیاداره نگه دا

چند نفر و به  دمییتو راهروها دو یچه جور نکهیخودمو رسننوندم به دفترمون. ا
 کنم بماند. یو عذرخواه ستمیبرخورد کردم و مجبور شدم با

همه صاف سر جاشون نشستن و دارن  دمیدر دفتر خودمو پرت کردم تو که د از
 کنن. یگوش م یبه اخرائ

اه به من نگ یتوجه به اخرائ یمن. بعد ورود به جا انهیقبل از ورود وحشنن البته
 کردن. یم
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ستادش اجازه ورود سر کالس ریکه د یشاگرد مثل شه و بخواد از ا ضر ب ش حا
سب ره،یبگ ست چ سالم شمیبه در ن دهیجفت د سانه گفتم:   و باز کردم و چاپلو

 د؟یخوب هست
خدا  یسننمتم. وا دیزد و چرخ یانگار حالش خوب بود چون لبخند یاخرائ

 کنه. خمیتوب ادیخواست ب یاشتباه کردم حالش خوب نبود م
م رد بدم که از کنار حیشد مظلوم کردم و خواستم توض یکه م ییامو تا جا افهیق

 گفت و رفت. یریصبح بخ هیشد و 
 نگفت خدا رو شکر. یایه ننننننننننشی. آخدمینفس راحت کش هی

ا مشکوک دوت نیکردن. ا یداشتن با لبخند نگام م دهیو ش کایرفتم تو. مل عیسر
 غیج یسرم و کل شدنیکردم هر دوشون هوار م یم ریبودن. معموال" هر وقت د

 .دنیخند یکردن. اما امروز برعکس داشتن م یو داد م
 دوتا. نیاز ا نمیا یاز لبخند اخرائ اون

شمهامو شکوک گفتم: چ زیر چ  ینگام م یجور نیچتونه ؟ چرا ا ه؟یکردم و م
 ن؟؟؟یخند یو م دیکن
 .میسرشو کج کرد و لبخند به لب گفت: چون به شدت دوِست دار کایمل
 داد. ینشونم م ششوینداخت باال و ن یروهاشو برام مهم اب دهیش
 مطمئنن به نفعم نبود. یدوست نیکاسه است ا مین ریکاسه اس ز هی
 دیگ یاالن م نیهم اینگاشننون کردم و گفتم:  رهیخ رهیخ زیر یبا چشننمها کمی

 کنم. یلهتون م فمیزنم با ک یم ای هیچ هیقض
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. دنیترس یمن م فیا هم از کدوت نی. اهیجد دمیدونستن که تهد یم خودشون
س ای یکلیه فیک شهیچون هم ستم بود و توش پر و ت و خرت و پر لهیکوله د
 ود.ب یناکار کردنشون کاف یضربه برا هیکرد و  یم نشیسنگ یکه حساب

 شمال. یبر دیگم آخر هفته با یم کیگفت: بهت تبر یتند دهیش
 رفت باال. ابروهام

 : شمال؟ شمال چرا؟من
مد و تو رو برا یاخرائ: چون کایمل با اخرائ تیمامور یاو خاب کرد.  و  یانت

 .دیگرد یو بر م دیر یوند م لیجل
 داره آخه؟ تیاالن حس مامور یک ی. وایرفته نشستم رو صندل وا
 ت؟یکنه ببره مامور ینم دایمن پ ریو غ یاکیه یاخرائ نیا یعنیناله گفتم:  با
به هم کردن و سننرشننونو انداختن  یچشننم رینگاه ز هیدوتا موزمار  نیا میدید
 و خودشونو مشغول نشون دادن. نییپا

بر چه خ نجایمن نبودم ا دیبگ دیرفت تو هم. مشننکوک گفتم: زود باشنن اخمام
 .نیبود؟ چرا شما انقدر مشکوک

 .... فیگفتم: ک دیکدوم حرف نزدن. با تهد چیه
شت دهیش هوی و  یکید اوم یئاخرا نیبابا ا فتیک نیبا ا یگفت: اه تو هم مارو ک

شد بره. چون تو نبود چیبا خودش ببره ه ضر ن ص یکس حا  هیباه ها تو رو تو
 هم خوشحال قبول کرد. یکردن اخرائ

 یکدومشننون نمونه. ب چیه یکه گوش برا دمیکشنن یم یغیج هیجاش بود  اگه
. ییآوردن. کبود شده از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشو ریگ بیشعورا غر
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بار به در و د با حرص چند  تا خال وارشیلگد  شننندم. آرومتر که شننندم  یزد 
 .زمیبرگشتم تو دفتر و نشستم پشت م

شون کفر هیتوجه به بق بدون ست ودم که ب یسرمو کردم تو پرونده هام انقده از د
 بزنمشون. ریدل س هیدوست داشتم 

بغ  یجور نیسننمتم و گفت: حاال چرا ا دیچرخدارشننو کشنن یصننندل کایمل
 .دهیم فمی. کگهیه دشمال هی ؟یکرد

 برگشتم سمتش و نگاش کردم. خودش خفه شد. زیت
 م.بگ یزیچ هی میکش یو آروم تر گفت: حاال اگه نم نییو انداخت پا سرش

 بهتره. یساکت بمون یمزخرف بگ یخوا ی: اگه ممن
 .گهی: نه مزخرف نمدهیش

 نگاه کردم. بهش
 .یدون ی: تو از کجا ممن

 .گهیدو باز کرد و گفت: خوب  ششین
 گفتم: بگو. کایبه مل رو
وردم آ ریسننمتم و گفت: راسننتش برات شنناگرد گ دیبا ذوق خودشننو کشنن کایمل

 کن که خبرشون کنن. نینفر ساعتش و مع 6شدن 
سما" ترک نیا گهید ش یشدم و با دندونا زیخ می. با حرص ندمیبار ر رده به هم ف

شتنم چ نیا یتو ؟یشد وونهیگفتم: د شوربا کالس گذا که  ینیب یم ؟هیشلم 
 .تیبرم مامور دیبا
 هی. روحگهیبده. خودتو لوس نکن د لیکالستو تشک تی: خوب بعد ماموردهیش

 .شهیاتم باز م
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 یم یکالسننا انرژ نیگفت. خودمم با ا یو راسننت م یکی نیتر شنندم ا آروم
 گرفتم.
 .نمی" غرش کردم: حاال تا بببایسر جام و سرمو بردم تو پرونده هام و تقر نشستم

کارها کایو مل دهیموقوف. شنن یادیحرف ز یعنی نیا  یهم برگشننتن سننر 
 خودشون.

وند راننده اداره تشننکر کردم.  لیجل یبه خونه. از آقا دمیو کوفته رسنن خسننته
شده بودم. لخ لخ کنان  یچمدونم و گرفتم و رفتم تو خونه. وا سته  که چقدر خ

سامو در ن  کمیدوش آب گرم گرفتم.  هیرفتم تو حموم و  اوردهیرفتم تو اتاقم. لبا
 رفع شد. میخستگ
نباشننه. اما در هر حال کاره  یکه زور یرو دوسننت داشننتم به شننرط تهایمامور

ود ب یدیبه خاطر قانون جد تمونیمامور نی. امیکه خودمون انتخاب کن شننهینم
 یها هیاز ناح یسننر هیوضننع کرده بودن. تو  رانیا میمق یها یافغان یکه برا

رشون و کشو بهگشتن  یبر م ایاجازه سکونت نداشت.  یانافغ چیه گهیکشور د
که  میکرد یخواست. ماهام بهشون کمک م یکه دلشون م یا گهید یهر جا ای

شور مورد نظرشون و بگ ش ای. رنیبتونن اجازه اقامت تو ک ور راحت تر برگردن ک
دت م نیا یکه تو ییزایکه بتونن پول و چ میکرد یخودشننون. بهشننون کمک م

سخت نرایتو ا شون ببرن. کار  ست آوردن و هم با خود شون یبد ستادن . بود فر
 یکرده بودن و کار و بار درست و حساب یزندگ نجایسالها بود که ا هاشونیبعض

 هم داشتن.
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نامزد داشننت که هنوز تو  هیسنناله.  28-27 یپسننر افغان هیکاظم افتادم.  ادی
 تگفیم ی. همیردکجا مهاجرت کنه بحث ک نکهیافغانسننتان بود. چقدر سننر ا

دوسننت نداره. فالن جا دوسننت نداره، فالن کشننوردوسننت نداره.  رانینامزدم ا
 یو اقامت م زایو ایرانیراحت تر از ا نایآلمان. به ا میبر میخوا یآخرشم گفت م

 .... دهیکارمون به کجا ها کش ینیب یم ایدادن. خدا
ست کردم.  ییو به برق زدم و چا یکتر و  تمخیر ییم چاخود یفنجون برا هیدر

تا چا بل خوردن بشنننه. از  ییرو مبل ولو شننندم. منتظر موندم  قا خنک تر و 
 خسته بودم اما آرامش نداشتم. نکهیچشمهام و بستم. با ا یخستگ

 .رمیکردم با آزاد کردن ذهنم آروم بگ یسع
س هی یصدا صاف رو  کیو نزد میمال یقیمو شمهام و باز کنم.  شد چ باعث 

بودم بود. اگه مطمئن ن کینزد یلیو برم نگاه کردم. صدا خ مبل نشستم و به دور
 .ادیخونه م نیکردم صدا از تو هم یتنهام حتما" فکر م

شام و ت زیو رو م فنجون شدم. گو شتم و از جام بلند  صدا  زیگذا کردم و دنبال 
 یشننبگرد تو کوچه داره آهنگ م هیوقت شننب  نیا یعنی. ومدیم رونیرفتم. از ب

 .زدنینبود که معموال" شبگردا م یتنبک و دهل یداص نیا یزنه؟ ول
باد پ درِ  باز کردم  کت برداشننتم تنم کردم و هیتو خونه. رفتم  دیایتراس و   ژا

 .رونیدوباره در و باز کردم و رفتم ب
 بود و منم که کور ..... کیتار هوا

 داده بود و حس کردم. هیتک یکه خم شده، به تراس ب*ش*ل ینفر هی هیسا یول
گاه رفتم سننمتش. کورنمیکردم تا بتونم بهتر بب زیو ر هامچشننم بد  ی. ناخودآ

 .هیدرد
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شد. اون آدم صدا سمتم. تو اون  یکه رو تراس ب*ش*ل یمتوقف  شت  بود برگ
 کنه. یکه حرکت م دمید یم یفقط هاله ا ینکیع یو ب یکیتار
 : سالم ...-

اس کردم اما احسنن گهیکس د ایدونسننتم با منه  ی. نمسننتادمیصنناف ا عیسننر
 صورتش سمت منه.

 خاروندم و آروم گفتم: سالم .... گردنمو
 .ومدیپسره م نینداشتم بزنم. فکر کنم صدا از هم یحرف گهید

 ن؟یداد یساز م یگفتم: شما صدا آروم
 قدم رفتم عقب. هیو  دمیکه ترس یجور دیخند هوی

 دن؟ی. هاله هم شد دنمیتونم حرکاتش و درست بب یچقدر بده که نم َاه
سره صداپ ساز دهن ؟یچ یعنی نیداد یساز م ی:  شتم   یم یآره من بودم. دا
 زدم.
 .شمیزده گفتم: خوب بزن من مزاحم نم ذوق
 شدم به هاله. رهیرو تراسم نشستم و خ یرفتم رو صندل تند

 کرد. وا ساز زدن کجاش خنده داره؟ یبلند یخنده  هی پسره
دونم آهنگش  یزدن. نمحرف شننروع کرد به سنناز  یاش که تموم شنند ب خنده

شنگ م یلیبود اما خ یچ شده بودم که ب یق  یزد. اونقدر تو حس آهنگ غرق 
سلول ها اریاخت ستم و دلم آروم گرفت. انگار تک تک  شمهام و ب ا بدنم ب یچ

 بود. دهیهماهنگ شده بود و به آرامش رس شیقیموس
 که تموم شد چشمهامو باز کردم. آهنگ
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 بود. ممنونم.قشنگ  یلیلبخند گفتم: خ با
 کنم. ی: خواهش مپسره
سره س پ سمت لبه ترا ستش و جلو آورد  کیکه نزد یاومد  تراس خونه ام بود و د

 َسرم*س*تم. اریو گفت: من کوه
کادم ادی  گوگوش و ماهان افتادم. سرم*س*ت شد دلم ..... یآ

خودمو جمع کردم و از جام بلند شنندم و همون جور که باهاش دسننت  عیسننر
 آزاد هستم. نیم: خوشبختم منم آرشدادم گفت یم

 نجا؟یا نی: منم خوشبختم. تازه اومدپسره
 .شهیم یماه 5 هی: هان ؟ نه .... فکر کنم من

 بودمتون. دهیچون تا هفته قبل ند ؟ی: جدپسره
همه منو  سننتیقرار ن ؟یبه هاله انداختم. خوب که چ هینگاه عاقل اندر سننف هی

و دزد  میشناسمت اومد یسافرتم. من چه موقتا م شتری. عمرا" بهت بگم بننیبب
 .یبود

شده بود. ژاکتم و پ هیگفتن  به سردم  تم: بازم دورم و گف دمیایآهان اکتفا کردم. 
 ممنونم بابت ساز زدن قشنگتون. من برم با اجازه. شب خوش.

ون رو به ا نیام از ا هیاومدم تو خونه. روح سننتادمینا گهیگفت. د ریشننب بخ هی
 آروم بودم. دمیرو تختم دراز کش یقترو شده بود. و

***** 
 خوام استراحت کنم. یم لمیامروز و تعط هی: بابا زوده من

 .دیایپ یتو گوش کایمل یصدا
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ته هف هیملت  ؟یکالسات و شروع کن یخوا یم یپس ک یخود کرد ی: بکایمل
 برگردن. تیاست معطلن خانم از مامور

کن من ول ب یرو نفرسننته خونه  نداشننت تا شنناگردا دهیفا کایکردن با مل بحث
 نبود.

ساعت  یاوف هی شه بگو  سا نجایا 4کردم و گفتم: اوف ... با شن. و . ارنایب لمیبا
 .یدون یخودت که م

 راحت. التیتند گفت: آره آره بهشون گفتم خ کایمل
ه امروز و بهتر هیو قطع کردم و از جام بلند شدم.  یو بعد گوش میحرف زد کمی

 هفته نبودم همه جا رو خاک گرفته. هیبرسم.  میبه خونه و زندگ
. دمیکل خونه رو سنناب یشننوهر دار وسننواسنن یبه کار شنندم و مثل زنا دسننت

 برق یزیبه کل خونه انداختم. از تم ینگاه هیظهر کارم تموم شنند.  یکاینزد
غذا ب ی. زنگ زدم برادنشیزد. خودم حض کردم از د یم هار، برام  و  ارنینا

شدم که  داریب 3و ساعت  دمیخواب کمیگرفتم. بعد ناهار دوش  هیخودمم رفتم 
 کالس آماده بشم. یبرا

شاگردا  4ربع به  هی س یکی یکیبود که  شدنیر اومد که باه ها  دهی. قبل همه 
ستا و فام یرو هم معرف شون دو شون  کایو مل دهیش یالیکنه. همه ا بودن. خود

که  ییبود اما از اونجا گرفته ادیکامل  کایقبل تو کالسننم بودن. مل یها یسننر
 .ومدیم ساماز کال یتنبل و کند بود هنوز هم با هر سر یلیخ دهیش
بهشون کردم. خوبه همه اشون کمر بند و آورده  ینگاه هیباه ها آشنا شدم.  با

 بودن.
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کمربندتون  یچون صنندا نیگفتم: خوشننحالم که همه تون کمربند آورد بلند
 .دیریو بهتر بگ تمیر شهیباعث م

 ؟یآهنگ و بزار شهیجان م دهیگفتم: ش دهیبه ش رو
شننند. واقعا"  جانیاومد وجودم پِر شننور و ه یبلند آهنگ عرب یصننندا یوقت

 هی. خودم از دمیر*ق*صنن یسننال بود که م 10. دادیم هیبهم روح دنیر*ق*صنن
شده بود که  ادمیز نیبودم و عالقه و تمر دهیخوب آموزش د یلیخ یمرب باعث 

 .خوب بشه یلیر*ق*صم خ
 یکالس گذاشننتم. جلسننه آخر وقت دهیو شنن کایمل هیدفعه هم با توصنن نیاول

 و ذوق رو به مرگ بودم. جانیاز ه دمید یر*ق*ص شاگردام و م
 .... دمیم ادتونیجلسه اول لرزوندن و  ی: خوب برامن

گرفتن و  یخوب م یلیها خ ی... بعضنن نیسنناعت تموم ر*ق*ص و تمر کی
 و تکون بدن. خودشون ومدیهام زورشون م یبعض
سننناعت ر*ق*ص کالس و تموم کردم. ضننبط و خاموش کردم. همه  هی بعد

 بودن. یخوششون اومده بود و راض
با  دیتون یم گهیجلسنننه د 2. دیکن نی: کارتون خوب بود تو خونه هم تمرمن

 .نیآهنگ بر*ق*ص تمیبا ر نیگرفت ادیکه  یهمون حرکات
 ییو چا مینشننسننت دهیبا شننکردن باه ها  یخوشننحال شنندن. بعد از راه همه

 .میحرف زد کمیو  میخورد
**** 

شمن . من رمیم یدارم م ؟یشنویصدامو نم ستمیسالم ... نه خوب ن دهی: الو 
 .... ممنونم.یرد کن یبرام مرخص شهیاداره م امیامروز نم
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ش صدام به زور در م یگو سرفه کردن.  شروع کردم به  . دومیو قطع کرده نکرده 
 .دمیجو زده شدم و پنجره اتاقم و باز گذاشتم و خواب شبیها د وونهیمثل د
 یخورده بودم. کل یبد ی. سننرمارمیم یدارم م یهم از بدن درد و کوفتگ حاال

ش سته  دهیلباس رو هم پو صف ب ستمال کاغذ یبودم و ن صرف کرده  ید و م
 بودمش قرمز شده بود. دهیبودم. دماغم بس که کش

صر شدم ورمیمیدارم م دمید یع ش . بلند  تا  2. رفتم دکتر یم دی. بادمیلباس پو
 .ومدیزد حالم جا م یآمخول م

تم. از راه رفتنم نداش یاون ورتر بود. آژانس گرفتم. نا ابونیخ هی یدکتر عموم هی
 تو اتاق دکتر بود. ضینوبت گرفتم و منتظر شدم. مر یمنش

رد شد. اپسر جوون و هیکردم که در باز شد و  یپاک م موینیبا دستمال ب داشتم
و شننروع کرد به خوش و بش کردن باهاش.  یرفت سننمت منشنن میم*س*تق

 زدن. یرو نداشتم چقدر ور م نایاعصاب ا
 رون؟یب ادیم ضهیمر نیا یک َاه

سره صله  کمیبعد  پ صندل 2با خنده اومد و به فا ست. ب یتا  ش توجه  یاز من ن
د باالخره اوم ضننهینشننده بود که مر قهیشنندم به در اتاق دکتر. دو دق رهیبهش خ

 .رونیب
 م.شده بود زیخ می" نبایاسمم و بگه هر چند خودم تقر هیشدم که منش منتظر

 : آزاد ...یمنش
با  دیبود و زحمت کش نییسرش پا یاز جام بلند شدم که برم تو اتاق. منش تند

قدم رفتم  هیدسننت به در اتاق دکتر اشنناره کرد. پسننره هم از جاش بلند شنند. 
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شاادیداره م نمیا دمیسمت در اتاق که د شتباه م دی. گفتم   گهید قدم هیکنم.  یا
 دنبالم. ادیواقعًا داره م نینه ا دمیرفتم جلو د

 ؟یسمتش و با اخم گفتم: چته دنبال من راه افتاد برگشتم
 بود. ختهی. اعصابم بهم رگمیم یدارم چ دمیفهم یخوب نبود و نم حالم
سره ش هی پ شو داد باال و گفت: خانم ا شما کار دیکن یتباه مابرو ندارم  یمن با 

 تو مطب. رمیدارم م
 ؟یمنو صدا کرد تو چرا راه افتاد یمنش یدیکردم و گفتم: کجا؟ نشن اخم
 ینشم ؟یحواس پرتم شد یضی... مر گمینم یایه یبا تعجب گفت: ه پسره

 منو صدا کرد.
 ن؟یتا حاال شما آزاد شد یگفتم: از ک زیآم ریشد و تحق شتریب اخمم

 اومدم. ایبه دن ی: از وقترهپس
 تمیشننخصنن ؟یکن یگفتم: منو مسننخره م غیپسننره رو روانم بود. با ج نیا گهید

 .هیزیخوب چ
 گفتم. یدارم بکنم. جد یمتعجب گفت: خانم من چه مسخره ا پسره

 پس من غضنفرم. یگفتم: اگه تو آزاد یعصبان
 ؟یدونم .... غضنفر یلبخند زد و گفت: نم پسره

 فیرفتار کنم. با حرص ک یتونستم درست و منطق یبد بود که نمحالم  اونقدر
 یره بگفتم: پسنن غیپسننره و با ج یبه بازو دمیگنده امو بلند کردم و محکم کوب

 تو رو ندارم. نفهم ... یهایخجالت بکش. من اعصاب خوشمزگ تیشخص
و تو همون حال  رهیبگ مویضننربات متوال یبازوش و آورد جلو که جلو پسننره

 کنم. ینم تیه خدا اذگفت: ب
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کار ما باال گرفته بلند شد و اومد خودشو انداخت وسط و گفت:  دیکه د یمنش
 مشکل کجاست؟ دیکنم آروم باش یخانم خواهش م

م*ر*ت*ی*ک*ه خجالت  نیاخم و حرص پسننره رو نشننون دادم و گفتم: ا با
 کنن. یتو مطب دکترم ول نم گهی.. دکشهینم

 آزاد؟ دیشما نگفت مگه
 مطب نجامیخنده. ا ریزد ز هویزنه.  یم جیکه گ نمینگام کرد. َاه ا کمی دختره

 .وننیهمه د ضاشیگرفته تا مر یبود من اومدم؟ از منش
 .دمیو بعد گفت: حاال فهم دیخند کمی

ببرن  فیمنتظر باش تا خانم آزاد تشر رونیکرد سمت پسره و گفت: آزاد تو ب رو
 دکترو. شیشن بعد تو برو پ تیزیتو و و

 کنه؟یآزاد آزاد م یچرا ه نینگاشون کردم. ا جیگ
 ؟یگیآزاد م یرو شونه دختره و گفتم: چرا ه زدم

ش سره کرد و گفت: ا هی یمن شاره به پ شما هم فام نیا شون آزاده  سم  تونیلیآقا ا
 .دیخانم آزاد ببخش گفتمیم دی. من بانیاشتباه کرد نمیهم یبرا

که از  نیهما گاش کردم  بدتر  10ن خدا رو خوش نتا فحش  مدیبود.  من  مو
 کنن. تیو انقدر اذ ضیمر
سمت در اتاق دکتر. دکتر جونم لطف کرد و  با شتم رفتم  تا آمخول  2حرص برگ

 برام زد. یدادم منش رونینوشت برام که اومدم ب
گاو م نیهما ع*و*ض*ی به  گار  نه. خ یآمخول زد ان دردم  یلیخواسنننت بز

 گرفت.
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ه ک ابونیکنار خ سننتادمی. ارونیز مطب اومدم بجام بلند شنندم و لنگ زنون ا از
ش شرمیبگ نیما صب ما شت تارومدینم ریگ نی. اما الم  .شدیم کی. هوا هم دا

 خدا سردم بود. شهیمنم که هم
ستهامو شنم و خودمو جمع کردم.  بیچخوندم تو ج د ش هیکاپ اومد جلوم  نیما

 بود. یمشک یآزارا هیبهش انداختم.  ینگاه هی. سرمو بلند کردم و ستادیا
رفتم جلو تر.  کمی. رومو کردم اون سننمت و ضننمیفهمن مر یشننعورا نم یب

 .نییاشو داد پا شهیهم دنبالم اومد. ش نهیماش
با لگد ب یزر هیمنتظر بودم  یعنی  ی وقت. معموالنشیبه جون ماشنن وفتمیبزنه 

 .شدمیم وونهیبودم د ضیمر
شتم ش یخودمو آماده م دا ش نیکردم لگد و حواله ما گلش کنم حالش جا خو

 .نهکیکه صدام م هیک نمیاسمم متعجب سر خم کردم بب دنیکه با شن ادیب
 .دی: خانم آزاد لطفا سوار ش-
سوار شو جون  گهیخوشحالم هست م یاست. چ هیکه همون پسره مطب نیا ِاه

 .شمیعمه ات سوار م
ش یلیخ شت گفتم: نه ممنون ما  یم نیمحترمانه که با رفتار قبلم کامال فرق دا
 .رمیگ

سره شما نیکه تو مطب بهم زد ییجبران کتکا یپا دیبزار نویا دی: تعارف نکنپ  .
 .ستیخورش خوب ن نیهم ماش نجایا ستیهم حالتون خوب ن

تم تونسنن ینم نجایگفت ا ینگاه کردم. راسنننت م ابونیفکر کردم و به خ کمی
بدزدتم منم  یکالس مالس شننندم. فوقش م الیخ ی. برمیبگ نیماشنن خواد 

 .گهید ارمیالشو جا مح
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 کنه. یبا لبخند نگام م دمیدر جلو رو باز کردم نشستم. برگشتم د کیش یلیخ
 ... ی: ام ... مرسمن

 کنم. یو گفت: خواهش م دیخند
مهم  برام یبشم. ول نشیکرد بعد اون ناز کردن انقدر راحت سوار ماش ینم فکر

 نبود. ینبود. پسره عدد
آدرس خونه رو بهش دادم. برد صاف  کیش یلیافتاد. آدرس خواست منم خ راه

 بشم که به حرف اومد. ادهیکردم و اومدم پ یتشکر هیرسوندم دم در خونه. 
 : خانم آزاد...-

 سمتش و منتظر نگاش کردم. برگشتم
زتون که ا هیبه خاطر کتکا دیدونم چرا شننا یزد و گفت: راسننتش نم یلبخند هی

ستش ازتون خ شم اومد. م یلیخوردم. را ستم اگه ما یخو ش لیخوا  با هم دیبا
 .میدوست بش

بود.  یپسر امروز هینگاش کردم.  قی. دقتمیدر و ول کردم و صاف نش رهیدستگ
شت سمت یبود. موهاش کم پیخو شن بود. ق یتا ق شم خوب بود. ب افهیف  شتریا

 خوبه. شمیبود که وضع مال دایپ ختشیتو چشم بود. از سر و ر خشیت
و  و بکشننم سننرش غیج شنننهادیپ هینبودم. که با  یچشننم و گوش بسننته ا دختر

 . آشغال برو گم شو....یخودت فکر کرد شیپ یع*و*ض*ی چ یبگم: ه
بود. اون موقع که همه دخترا فکر و  میسالگ 15دوست پسرم تو  نیکنم اول فکر

پسننر و جلب کنن. چقدر خنگ  هیکنن که نظر  یذکرشننون پسننره و همه کار م
 رفتم. یسر کوچه امونم نم یتا سوپر شیقلم آرا 6 بودم اون موقع ها. بدون
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 یم ییکه به شدت احساس تنها شدیوقت بود که تنها بودم. چند وقتم م یلیخ
 اخالقش چه طوره. دید دیکه بد نبود. با شیظاهر پیکردم. ت

کردم  یناز و نوز م کمی یکردم. در حالت عاد یبودم و مدام فس فس م ضیمر
ن یول کارم   رمیخواسننتم زودتر برم تو خونه و بگ یداشننتم. ماالن حس اون 

 ایآره  گفتمیو م ومدیخوشننم م یاز کسنن ایبودم  یهم آدم رک یبخوابم. از طرف
 گفتم نه. یو م ومدیبدم م
 به چشمم خوب اومده بود. آزادم

 شیباال انداختم و بدون عشننوه و ناز و با دسننت پس زدن و با پا پ یا شننونه
 گفتم: باشه. دنیکش

اصرار  یعجب کرد. برگشته بود کامل سمتم. خودشو آماده کرده بود برات اولش
قبول کردم خوشننحال  یو راحت و بدونه چونه زن کیشنن یلیخ دیکه د یوقت

 ؟یشماره اتو بد شهیو در آورد و گفت: م شیو گوش دیخند
 انداخت. سیو برام م شیامو گفتم و زد تو گوش شماره

 هستم. ین آزاد خسروو به سمتم دراز کرد و گفت: م دستش
 آزاد هستم. نیو تو دستش گذاشتم و گفتم: منم آرش دستم
 زنم. یزد و گفت: بهت زنگ م یلبخند

ستم د یشدم. رفتم تو خونه و وقت ادهیکردم و پ یخداحافظ فتاد و راه ا دمیدر و ب
 شییآسانسور به خودم نگاه کردم. خدا نهیرفت. رفتم سوار آسانسور شدم. تو آ

سره  نیا شت. از چپ شم و دماش قرمز  یمخش تاب دا من خوشش اومد؟ از چ
سرفه ها ایشده ام  سه و  شامیدر پ یپ یاز عط  یب یو لبها دهیپر نگاز ر دمی. 
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که خورده خوشش  ییروحم. اما فکر کنم حرف راست و خودش گفته. از کتکا
 اومده.

 شدم و رفتم تو خونه. الشیخ یب
شحال شمردم. مل خو شمام که  ستادهیا کنارم کایحقوقم و  بود و با خنده به چ

 زد نگاه کرد. یبرق م
 ینبورز هی. مثل یهست یختیچه ر ی. اگه بدونیبامزه شد یلیخ نی: آرشکایمل

 .ینک یبه پوال نگاه م یکنه دار یبه گل مورده عالقه اش نگاه م اقیکه با اشت
که  هیقیوشبه خاطر ت ستیعالقه به خاطر حقوقم ن نیباز کردم و گفتم: ا شموین

 بهم دادن. تیمامور یبرا
 چرا؟ ؟یقیگرد گفت: تشو یسمتم و با چشمها دیپر عیسر کایمل

تا جا زبونم  چیبراش در آوردم و گفتم: دلت بسننوزه. چون ه شننندیکه م ییو 
 دادن. یقیو من باه خوبه بودم و رفتم بهم تشو دیکدومتون نرفت

 یخوا ی. حاال مکوفتت بشننه ینازک کرد و گفت: اله یپشننت چشننم کایمل
 ؟یبکن یباهاش چه غلط

خوام  یکه دلش آب بشه گفتم: م یو باز کردم و ابرو انداختم باال و جور شمین
 حال کنم... کمیباهاش برم اسخا 

 ؟؟؟؟یی.... تنهایریحسرت گفت: بم با
 دلم براش سوخت. کمی

 .ایتو هم ب یخوا ی: خوب اگه ممن
 .امیبگم ب انین برم به شاباال و گفت: آخ جون. پس م دیذوق پر با
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ا لگد ب شنندمیپا م میو گفت و زود تلفنش و برداشننت و رفت. اگه اداره نبود نیا
به  یدختره هم شننورش و در آورده بود آب م نیزدم تو کمرش. اه ا یم خورد 

 ل؟یداد. آخه آدم انقدر دوست پسر زل یخبر م انیشا
سر خوب انیشا درسته ست بودن و تروقت بود با هم د یلیبود و خ یپ الو  بیو

 اما خوب. نایو ازدواج و ا
 زنگ خورد. لمیدادم که موبا یتو دلم بهشون فحش م داشتم

 جونم آزاده. یا
 .کمی: سالم علمن
 ؟یخانم ی. خوبزمی: سالم عزآزاد

خوام برم  یگرفتم م یقیباهاش حرف زدم و بهش گفتم تشو کمیباز شد.  شمین
هاپول ند یکنم کل یپوله رو  خانواده و . گدیخ با  بده  فت زنگ زده بهم خبر 

 وقت نتونست جواب تلفنش و بده نگرانش نشم. هیشمال اگه  رهیدوستان م
با آزاد ط یلیکل من تو روابطم خ در که م یراحت بودم. از اولم   یکرده بودم 

ن اولش م تیکه اولو یهم باشننه به شننرط هیبا من با بق یتونه تو دوره دوسننت
شم. کال مدلم ا سرا خ یبود. م نیبا  ریگ یخود یو دلن اگه ب زیه یلیدونستم پ

ضا شون فقط خودمو   هیبق گفتم با یم کیش یلیخ نیهم یکردم. برا عیبدم به
 یکه هسننت یهر کسنن شیپ دیزنم با یبهت زنگ م یباش اما وقت یخوا یهم م

 .یاول جواب منو بد
شش اومد. خوب کدوم خر یلیبعدش خ یتعجب کرد ول کمی اولش  هک هیخو

 .ادیخوشش ن
 .کایقطع کردم که همزمان شد با اومدن مل ویگوش
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 گرویهمد ییجا هیو  میخونه هامون و از اونجا حاضر ش میشد بعد کار بر قرار
 شناخت. یم یخوب یجا هی کای. ملمینیبب

 یشنده بود و نم رمیجمع کردم. د لمویو سنرحال رفتم خونه و وسنا خوشنحال
 گهید نگیزده بودم به سننتون پارک نیکه با ماشنن یبرم. از اون روز ادهیتونسننتم پ

 کردم. یازش استفاده م دیبود با یدست بهش نزده بودم. االن مورد اورژانس
 شدم. نیو برداشتم و رفتم سوار ماش چییسو عیسر

سم سم ... گوب ش انی.. ، ب شن کردم و از خونه اومدم ب نیما . اولش با رونیو رو
شده یتا م 20سرعت  ش رفتم که باعث   هی شدیکه از کنارم رد م ینیبود هر ما

ا فحشننم چند ت هیبره. فکر کنم  رهیبوق ممتد برام بکشننه و بعد ازم سننبقت بگ
 خوردم.

جاده شننده بودم که  خیکردم و به آسننه رفتنم ادامه دادم. م یط یالیخ یب یول
انقدر بهم بر  یگیاز کنارم رد شنند و رفت. من و م یرنو با سننرعت چ هی دمید

 ه حد نداشت.خورد ک
بر خورده بود. پام و  رتمیرنو جا بمونم. به رگ غ هیافت داشنننت از  یلیخ برام

سرعتم و ب شتم رو گاز و  شنگ شتریگذا سر قرار. حاال م یکردم و ف  گمیرفتم 
تا رفتم که به نظر خودم  60تا برونم نه با همون  120نه که با سننرعت  یفشنننگ

 تند بود. یلیخ
س ش دمیر ش یسوت دنمیبا د کایشدم. مل ادهیپ نیسر قرار و از ما فت: و گ دیک

 .نیدر آورد نگیو از پارک نتونیماش نیباالخره ا والیا

http://www.roman4u.ir/


 65 یک دیوار سنگیپشت 

ند خ ب ب یل فه راه  خ تم:  گف ب یزدم و  که  فت  م یا تم.  ق برم  یطا خوام 
 کنم. لکنننننننننننننننسیر

نده رفت یشننوخ با حال داد. ا یباال. وا میو خ قدر  کهیکه چ  یکی ینیبشنن ن
ساژت بده سه خ ما صا" براهیفوق العاده ا زیچ یلیو بهت بر صو ه من ک ی. مخ

ث کلمه باع نیخوام ماساژت بدم هم یبگه م یکیبود  یعشق ماساژ بودم. کاف
 افته. یکنم و چشمهام از آرامش رو هم ب لکسیر شدیم

کور کردن و گذاشننتن چند تا ماسننک  یو پد کوریماشنناژ توپ و مان هیاز  بعد
. رونیب میسنناعت اومد 3و بعد  میداد تیالخره رضننامختلف رو صننورتمون با

 درجه روشن تر شده. 3-2کردم پوستم نرم و  یخودم حس م
 .دنبالش ادیموند که ب انیکردم. نفله منتظر شا یخداحافظ کایدر با مل دم

ش منم سوار ما شتم  ابونیتا خ 2شدم و راه افتادم.  نیتنها رفتم  اون ورتر نگه دا
سوپر دیبا ش ینییسر پا ابونیکردم. خ یم دیخر یاز  شدم.  هادیپ نیبود. از ما

 بر نداشتم. فمویافتاد ک ادمیخواستم در و ببندم 
 کمی. در و رمیبگ فمویب*ش*ل ک یجلو که از رو صننندل یشنندم رو صننندل خم

 باز کرده بودم.
ست گوش خراش  یصدا هیو گرفتم اومدم برگردم عقب که  فیدراز کردم ک د

 .دمیشن
 رونیب نیور اون ور کردم. از ماشنن نیبه ا ینگاه هیهمون حالت تعجب تو  با

صاف ا ش هی. ستادمیاومدم و  شده بود و رفته بود  نیاتوب*و*س از کنار ما رد 
 بود. ستادهیجلوتر ا کمی
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 یرانکنه ب سننتادهیپس چرا ا سننتین سننتگاهیکه ا نجایا دمینگاه کردم د یچ هر
 .شمیار نمدارم سو نیماش نهیبیمگه کوره نم یمنه. ول

ست دراز کردم در و ببندم برم به خر الیخ یب شدم. د سه  س دمیاتوب*و* م. بر
 .شدیم ادهیبود که راننده اش داشت پ سهیچشمم هنوز به اتوبو

 نکردم. داشیکنم ببندمش پ دایدستمو تو هوا چرخوندم که در و پ یچ هر
 باز موند. یدر دهنم مثل چ دنیدر کجاست که با د نمیبب برگشتم

ش رد شه از اون ور  یور نیا نکهیا ینازم به جا نیبدبخت و خوشگل ما چفت 
 .نیو ب*ش*ل کاپوت ماش ریچفت شده بود به گل گ

ش- ص دی: خانم واقعا" ببخ شتم راه خودمو م ریاما تق  هویرفتم  یمن نبود من دا
 بود ول شد. بیباز شد. فکر کنم چون تو ش نتونیدر ماش

 .رمیستم ترمز بگبودم و نتون کینزد یلیخ گهید
زد. راننده اتوب*و*س بود. درمو  یکه حرف م یدهن باز برگشتم سمت مرد با

 اتوب*و*س برد.
ش بغض شد رفت. من ه نیکردم. ما شنگم قر   نینبردمش نو بمونه بب رونیب یق
 شد االن. یختیچه ر

قا  یعصننب ند گفتم: آ کار کنم؟  یدر چ یحاال من ب یدرمو برد یچ یعنیبل
 شد رفت.اپن  نمیماش

 فضوال نینداشتم مخصوصًا ا ویاکیدورمون جمع شده بودن. اعصاب ه ملت
شم چ یصحنه مسابقات رانندگ نیتر جیکردن انگار به مه ینگاه م نیکه هما
 دوختن.

http://www.roman4u.ir/


 67 یک دیوار سنگیپشت 

نکنم بزنم همه رو از دم لت  یکردم خودمو آروم کنم تا قاط یم یاشم سع همه
 و پاره کنم.

ش نیمن با ا یجور نیا حاال کردم؟؟؟ راننده مدام  یکار م یچ یر چخکد نیما
 کرد با حرفهاش آرومم کنه. یم یسع
شتم فکر م یمن توجه اما شتم. دا سر بگ یکردم چه ِگل یبهش ندا . آزاد رمیبه 

زدم تا به دادم برسننه. تو  یبهش م یزنگ هیهم خبرش رفته بود شننمال. اگه بود 
 بشم. یفکر بودم که دست به دامن ک

 کردن و وز وزشون رو مخ بود. یممدام زر زر  ملتم
 شده؟ یآقا چ د؟ید یاجازه م دی.. بخش دی: ببخش-
ار ک یکرد. ملت چقدر ب یپسر جوون و قد بلند اومده بود و از رانند سوال م هی

 و فضول بودن آخه.
. انیتا ب انیو شننا کایکردم. بهتره زنگ بزنم به مل ینگاه م نمیبه در ماشنن مات

 کار کنم. یچ دیبادونه  یحتما" م انیشا
 یبه ما خودمون هماهنگ م نیاتونو بد مهیفقط کارت ب دیی: آقا شما بفرماپسره

 .میکن
د اشو در آورد و شماره اشم دا مهیکارت ب عیبرگشتم سمتشون. راننده سر عیسر
 .رفتیبده گفت و داشت م رتیخدا خ هیو  ارویبه 

که  مریراننده رو بگ یجلوخودشو پسر خاله کرده. اومدم  گهید هینره غول ک نیا
 در نره.

 آقا کجا؟؟؟؟ ی: همن
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و نزاشت دنبال راننده برم. با حرص نگاش کردم و گفتم: برو  ستادیجلوم ا پسره
 .نمیکنار بب

 اشو داده. بزار بره مسافر داره. مهیخونسرد گفت: کارت ب پسره
 گفتم: داره که داره درمو برد. یعصب

سره سرخنده. با حرص ب ریپق زد ز پ شم غره رفتم که  شو جمع  عیهش چ دهن
 کرد.

 یصننو لیوسننط؟ وک نیبه شننما گفته خودتونو بنداز یاخم گفتم: اصننال ک با
 ؟یمردم

 ؟یکمک بخوا تیبهم کرد و گفت: فکر کردم تو عالم آشنائ ینگاه هی
ه رو پسننر نیا ومدینم ادمی ت؟ینگاش کردم. کدوم آشنننائ قیخوردم و دق یتکون

 باشمش. دهید ییجا یه تو مهمونباشم. نکن دهید ییجا
 دمت؟ید یگفتم: تو مهمون دیترد با

 .یباش دهیکنم اونجا منو د یفکر نم یول دمتید ی: دفعه اول تو مهمونپسر
 کردم. اخم
 ؟ی: تو کدوم مهمونمن

 ..یاخرائ یآقا ی: مهمونپسر
 نجات یکه برا میدیپسننر قد بلند د هیاز  یهاله محو هیمغزم فشننار آوردم.  به

 .ومدینم ادمیو حواله اش کردم. اما اونقدر محو بود که  یدم اخرائخو
 خودش به حرف اومد. پسره
 نه؟ ی: نشناختپسره
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 سر گفتم نه. با
 خانم آزاد ... ی: کم حواسپسر

 دونست. یاز کجا م مویلیدر اومد فام چشمهام
نگاش کردم. لبهاشننو جمع کرد و شننروع کرد به سننوت زدن. اما نه  یسننوال
 اومد. ادمی هویزد.  یبا سوت آهنگ م .یمعمول
 پسر... هی هی.. سا ی... ساز دهنتراس

 ؟یاریبهت انگشتمو به سمتش گرفتم و گفتم: تو کوه با
 اومد؟ ادتیخانم باالخره  نیزد و گفت: بله آرش یلبخند

 نیتو ا نکهیمحو خوشننحال شنندم. ا یآشنننا هی دنیاز د هویدونم چرا اما  ینم
 د که کمکم کنه ذوق زده شدم.بو یکی یدر یب تیوضع

با کف دسنننت کوب یب با خنده گفتم: خره چرا زودتر  دمیحواس  بازوش و  به 
 ... ینگفت

که انگار  نیشنندم. هما یمیگند زدم. زرت صننم دمیبه خودم اومدم فهم هوی
 زنم. یکنارم و باهاش حرف م ستادهیا انیشا ای کایمل

شرمنده ن ریپق زد ز اریکوه ش هیز کردم و با شمویخنده. منم  فتم. آروم گ دیببخ
 بق کردم. میور هیدر  دنیدوباره با د

 کار کنم؟ یگفتم: حاال چ ناراحت
 .میکن ی: درستش ماریکوه

بهش انداخت. بعد بلند شنند و  ینگاه هیو خم شنند و  نیسننمت ماشنن رفت
که  یی. آدرس جادمیشننن ی. حرفهاشننو میکیو در آورد و زنگ زد به  لشیموبا
 گفت منتظره و بعد تلفن و قطع کرد. و داد و میبود



wWw.Roman4u.iR  70 

 

 .میمنتظر بمون دیسمتم و گفت: با اومد
 ؟یچ ی: برامن

 دی. بایسوارش بش یتون یکه نم یجور نیکرد و گفت: ا نیبه ماش یاشاره ا هی
 .نیشدنبال ما ادیگاه داره گفتم ب ریزنگ زدم به دوستم که تعم رگاهیبره تعم

سب ...  پی.. تیمعمول افهیشونه ... ق 4قد بلند..  هینگاش کردم.  زیر کمی منا
 بود. پیخوش ت

 بدزده. نمویکنه ماش یدزد باشه بخواد تبان ومدیاش که نم افهیق به
تو  نیبرو بشنن کشننهیطول م کمی ادیاشنناره کرد و گفت: تا ب نشیبه ماشنن اریکوه
 .میبخور رمیبگ یزیچ هیمن تا من برم  نیماش

در ول  یو ب نمیتونستم ماش یبود. اما نمانداختم. خوشگل  نشینگاه به ماش هی
 کنم برم.

 مونم . یجا م نیهم ی: نه مرسمن
 . هوا سرده.یکن یم خی: خوب اریکوه

 در نداره. نیکردم و گفتم: خوب ا نیبه ماش یاشاره ا هی
 گفت . یآهان هی

 .امیجا تا من ب نیهم نی: خوب پس بشاریکوه
ش رفت ستم تو ما ش ش وانید با دوتا لبع کمیدرم.  یب نیو منم ن ت. چه قهوه برگ
ش یداره قهوه خوردن تو هوا یحال شت ب نمیسرد. البته اگه ما ال ح شتریدر دا

 داد. یم
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ش هیحرف ازش گرفتم. خودش تک یو به طرفم دراز کرد. ب شیکی و  نیداد به ما
 کرد. کیو به لبش نزد وانشیآروم ل

 کردم. حلقه وانیشدم. جفت دستامو دور ل رهیخ وانیدود ل به
 ؟یخور ی: چرا نماریکوه

بود اما سننرش و  ابونیبلند کردم و بهش نگاه کردم. روش به سننمت خ سننرمو
 گرد. یاشاره م وانمیبرگردونده بود سمت من و به ل

 گذاشتم سرد شه. کنهی: دود ممن
 دهیبر دهیخنده و همراه با خنده بر ریپق زد ز هویچشننمهاش گرد شنند  اریکوه

 گرفته. شیآت مگه کنه؟یگفت: دود م
سم پرت  نیکنم ا یم یقاط شهیدود و بخارم. هم نیبازم من با ا َاه دوتا رو حوا
 .شهیم

به خنگ دیخند کمی اریکوه  یچ سنننتین ادمیمن  یعنیکه  یمنم خودمو زدم 
 گه؟یگفتم. خنده اش که تموم شد گفت: منظورت بخاره د

 لبخند زد و گفت: سرده بخور. هیکردم.  دییسر تا با
 بوش کردم. لبمو کمیو به سمت دهنم بردم.  وانیل آروم

 قلوپ دادم باال. هیو  چسبوندم
تو  یو از دهنم جدا کردم و هر چ وانیبا همه قدرت ل رونیاز کاسه زد ب چشمام
 مونده بود تف کردم و شروع کردم به سرفه کردن. یدهنم باق

 شده؟ حالت خوبه؟؟؟ یخم شد سمتم و گفت: چ اریکوه
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ست ستمو  د باال آوردم و مثل باد بزن تند تند تکونش دادم. دهنمم باز کردم و را
سعرونیزبونم و آوردم ب ستم تا ته حلقم و زبونم و  نیکردم با ا یم ی.  حرکت د

 خنک کنم. جزغاله شده بودم.
 ؟؟یبا تعجب گفت: سوخت اریکوه

 یچشم غره بهش رفتم و گفتم: نه پس محض خنده دارم ادا هیهمون حالت  تو
 .ارمیپا سوخته رو در مسگ 

قلوپ  هیو از دسننتم گرفت و  وانمیو داد باال دسننتش و جلو آورد و ل ابروهاش
 نیحرکتش نگاه کردم. ا نیبا تعجب به ا یازش خورد. تو اون حالت سننوختگ

. چه هدی. انگار نه انگاره تازه منو دلکسهی. چه رشهینم شیحال یمهن یپسره دهن
 .من قهوه خورده وانیراحت از ل

شاره کرد و گفت:  نییو پا وانیهم از قهوه ام خورد و ل گهیقلوپ د هی آورد. بهم ا
 ه؟یکه خوبه پس مشکلت چ نیا

 تعجب نگاش کردم. با
 شما سرد چند درجه است؟؟ تی: تو والمن

 درجه ها. نیلبخند کج زد و گفت: تو هم هی
شمم شتم که قهوه ام زیو ر چ شم نازک کردم. برگ شت چ  و ازشکردم و براش پ

. هم قهوه خودشننو خورده بود هم مال من و. دهیتا ته سننر کشنن دمیکه د رمیبگ
 کنه. خودش که قهوه نخورده تر بود. یبفرما اومده بود خوب

بودم. دوتا دختر  ابونیبه خ رهیقهوه شنندم و آروم نشننسننتم تو جام. خ الیخ یب
با در حال رد شنندن بودن. من که دختر بودم داشننتم  ابونیفشننن از عرض خ
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. رونیطرف شالشون زده بود ب 6بلندشون از  یخوردمشون. موها یچشمهام م
سقاط برا شونم که ا سرشون. تا حل یرفع ُکت یشال شوانداخته بودن رو   دایپ نق

که من فقط وقت شیآرا نمیبود. هما  یزور یهایرفتم مهمون یم یکرده بودن 
 کردم. یم شیآرا نیهما یاخرائ

 .نگاه کنم گهید یجا هیو برگردوندم که مثال به  نگاه نکنم. روم عیضا اومدم
شمم س اریخورد به کوه چ ست به  ش هیتک نهیکه د  2 نیو زوم ا نیداده بود به ما

ا ب دمیزدم و برگشننتم سننمت دخترا د یلبخند ماهین هیتا دختر شنننده بود. 
 .دنیم اریبه کوه هیچراش رنگ یچشمهاشون هر چ

 ارمی. سر کوهدنیخند زیر زیشدن و ررد  اریمن و کوه یاومدن از جلو یعمد
 .دیچرخ نایهمراه با حرکت ا

 رو.ب یبزن یحرف ای یشماره بد یبر یخوا یام گرفت. با خنده گفتم: م خنده
 ؟یچ دیسمتم و با ابرو ازم پرس برگشت

س با شاره کردم.  ریسر به م سک نایزد و گفت: ا یلبخند هیدخترا ا تو  مثل عرو
قدم جلوتر  2. تازه باه هم بودن. مطمئنن دشننونید از دور دی. فقط باننیتریو

 .زنیر یجور عشوه م نیهم گهیمورد د هی یبرا
 رفت باال و متعجب بهش نگاه کردم. ابروهام

 یو باهاشننون کار ومدهیخوشننت ن نیتریتو و یعروسننکا نیتو از ا یعنی: من
 ؟یندار

اه ب یها یتا عروسننک. به بارب میزد و گفت: عروسننک دار طونیلبخند شنن هی
 ندارم. یکار
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زد. اصننال" هم براش مهم نبود که  یام گرفت. چه رک همه حرفهاش و م خنده
در  دهیتا حرف و عق 4نبودم که با  یفکر کنم. هر چند آدم یمن در موردش چ

 قضاوت کنم. یمورد کس
 شننهیپژو اومد و جلومون ترمز کرد. شنن هیبعد  قهیدق 5 هینگفتم.  یزیچ گهید

تا پسر جوون توش نشسته بودن. راننده خم شد سمت  2و اومد نییب*ش*ل پا
 برده؟ یو گفت: درتون و ک شهیش

 نهیمهم ا سننت،یدرش و برد مهم ن یک نکهیخم شنند و با خنده گفت: ا اریکوه
 ؟یکرد ریچرا انقدر د ؟ی. چه طورارتشیم یک

 .ادیهم منتظر اشکان شدم تا ب یبود بابا. کل کی: ترافپسره
 به من کرد که جوابش و دادم. یسالم هیشد.  ادهیو پ و باز کرد کمربندش

 کار کنم؟ ی: خوب من در خدمتم چپسره
 گهیب*و*سننه د یدسننتت و م نیجان قربونت، ماشنن نی: دمت گرم اماریکوه

 کن. ستشیراست و ر
 شده؟ یختیر نیا یکرد و گفت: حاال چه جور نیبه ماش ینگاه هی نیام

 .الیخ یه درش و بردش. بکوتاه گفت: اتوب*و*س خورد ب اریکوه
 ؟ید یو م چییسمتم و گفت: سو برگشت

درسننت و  ارمیشننناختم. کوه یپسننره رو که به کل نم نیمطمئن نبودم. ا ادیز
ره و بدم بهش. درسته در ندا نمیماش چییکه راحت بخوام سو شناسمینم یحساب

 دزدتش. یبعدم م کنهیاما خوب درش و درست م
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زدم. د یو نم نتیلبخند آروم گفت: نترس ماشنن شنند. با دمیمتوجه ترد اریکوه
 و بدم دستت. نمیماش چییسو نتیتا درست شدن ماش یخوا یاصال" م

ش چییسو شت.  یو فولوکس قورباغه ا میخورد اومد یبه چه دردم م نشیما دا
ش ادی اد؟یبه چه کارم م شت فولوکس نبود که  یزیافتادم. نه خوب چ نشیما دا

 تو ام ...
سو چییسوشدم و  الیخ یب شکر کرد.  ستش. با لبخند ت شتم تو د و  چییو گذا

 کنم. یو گفت: دستت درد نکنه. جبران م نیداد به ام
 .دیخوش باش دی. برهیچه حرف نی: انیام

 . قربانت. بهم خبرش و بده.گهید می: پس ما براریکوه
 فیبرگشت سمتم و گفت: ک اریتکون داد و با هم دست دادن. کوه یسر نیام

 رسونمت خونه. یبردار م تولیو وسا
 نیت امگفت: از باب میکه شد نشیبرداشتم و دنبالش رفتم. سوار ماش لمویوسا

 اش.. نگران نبدهیم لتیو سالم تحو نتی. ماشهیراحت باشه پسر خوب التیخ
شت شمک هیسمتم و  برگ ش یچ ش نتیزد و گفت: اگه ما منو  نیو برد تو هم ما

خونه رو بدم بهت راحت  دیکل یخوا یم یکه خواسننت گهید زیهر چ ای. ریبگ
 ؟یبردار یخواست یهر چ ی. من نبودم بریباش

 .دمیحرفهاش و لحن شوخش بلند خند از
به خونه تو سننکوت آهنگ گوش  دنینگفت: ضننبط و زد و تا رسنن یزیچ گهید

 نگه داشت. میدی. به خونه که رسنمیکرد
 ینتو یفقط اگه ممنزل.  نمیا دیی. بفرمامیدیخانم رسنن نی: خوب آرشنناریکوه

 و بهت بدم. نتیشماره اتو بده که خبر درست شدن ماش
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 .شیشماره امو گفتم و اونم زد تو گوش آروم
 شدم و رفتم تو خونه. ادهیکردم و پ یتشکر ازش خداحافظ یکل بعد

********** 
که دوسننت دارم  ییتونم تا جا یو م لمهیهام. چون روز تعط کشنننبهی عاشننق

 که حد نداره. بخوابم. انقدر خوبه
بود  نجایا کایمل 2تا ساعت  شبینگاه به ساعت انداختم. د هیزدم  یجام قلت تو

 که حد نداشت. میو انقدر چرت و پرت گفت
ستگ بعد شم از زور خ  زیمرو آوردم به ت یخواب یخوابم نبرد و منم از ب یاز رفتن

 خوابم برد. 4ساعت  گهیکردن خونه. د
آدم حس کنه هنوزم  شهیاتاق باعث م یکیاما تاربعد از ظهره.  3ساعت  االنم

 .دیخواب شهیشبه و م
 رهیاتاقم کلفت و ت یپرده ها نمیهم یمطلق بخوابم. برا یکیدارم تو تار عادت

 ان.
و روشن کردم و گذاشتمش  ونیزیجام بلند شدم. رفتم قهوه جوش و زدم. تلو از

لب  ریدن. آروم زخون یبا هم م یو فرامرز اصننالن وشیرو کانال آهنگ. دار
لباسننهامو در  یکی یکیشننعرشننو زمزمه کردم. رفتم تو اتاقم و از همون دم در 

 .رونیباومدم  چیدوش گرفتم و حوله پ هیآوردم و رفتم سمت حمام. 
سلول ها یکاریآرامش و ب نیا شتم. همه  ست دا سکون  یو دو سکوت و  بدنم 

 کردن. یو حس م
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نشننسننتم. نه حوصننله لباس  ونیزیتلو یو رفتم جلو ختمیفنجون قهوه ر هی
 داشتم نه حوصله خشک کردن موهامو. دنیپوش
 نگاه کردم. آزاد بود. چه عجب ..... یزنگ زد. به صفحه گوش لمیموبا

 : بله؟-
 م؟ج*ی*گ*ر یچه طور زمی: سالم عزآزاد
بهم زنگ  یکرد دایپ یچه عجب باالخره وقت خال ؟ی: خوبم، تو چه طورمن
 .یبزن

ندازه. دلم  یدلخوره چنگ م یخودم بشننم که وقت یبه کوچولو: قربون گرآزاد
 .می. شام با همنمتیخوام بب یانقدر برات تنگ شده بود که حد نداشت. م

نننع ور .... تو  یدر اومد. بلند داد زدم: ب چشمهام ننن نن نن ننن نن ننن ن ن ن ن شن
 ؟یبهم نگفت یزیپس چرا چ ؟یبرگشت

سمحبت نیو گفت: ُمرده ا دیبلند خند آزاد صبح ر زنگ  یابگفتم خو دمیتم. بابا 
 نزدم.

 امو خراب نکنه. کشنبهیروز  دهیآروم شدم. خوبه شعورش رس کمی
 .زمیدنبالت حاضر باش عز امیم 9: ساعت آزاد

 و قطع کردم. میحرف زد کمیگفتم و  یباشه ا هی
شدم و ر یذره حوله رفتم و آخرم با تنبل هی. دمید ونیزیتلو کمی فتم از جام بلند 

سته دلم برا شتم. در صله ندا صال" حو شم. ا ضر  شده بود اما  یحا آزاد تنگ 
 .میخونه بخور ادیب رهیگفتم غذا بگ یرفتن و نداشتم. کاش م رونیحس ب

 .گهیروز د هی ی. خونه من باشه براشهیخونه من نه. االن زوده براش پررو م نه
 خشک کردم و کم کم حاضر شدم. موهامو
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 .آزاد زنگ زد 9ساعت  سر
 : جونم؟من
 منتظرتم. نیی: گربه کوچولو پاآزاد

 .امیلبخند گفتم: االن م با
سل یمانتو نیانداختم با ا نهیتو آ ینگاه هیرفتن  قبل ستش و کف فیو ک یع ش 
 دم.خوب شده بو یلیسبز خ یکه فقط به خاطر آزاد کرده بودم و لنزها یشیو آرا

پا ی. آزاد طبق معمول جلورونیخونه زدم ب از مان منتظرم بود. دسننتدر آ  یرت
 .نیتکون دادم و بهش لبخند زدم و رفتم سمت ماش

ستم ش ش ن ش نیتو ما سالم کنم که ک شتم  ستم. برگ س دهیو در و ب متش و شدم 
 لباش نشست رو لبهام.

فس تونستم ن ینم ییجورا هیشده بودم  ریخنده ام گرفته بود هم چون غافلگ هم
 .شدمیو کم کم داشتم خفه م رمیبگ

 مدینرم خودمو کشنن یلیو خ دمیآزاد کشنن یبه بازو یدسننت هیپلک زدم و  آروم
 کنار.

 دلت برام تنگ شده بود. یلیخ یلبخند گفتم: نه انگار با
 بود. ی. جات واقعا" خالیلیاز خ شتریب یلیزد و با لبخند گفت: خ یچشمگ هی
 بود. یجام خال گهیم یتعارفم به من نکرد بعد چاخان هی

 و راه افتاد. و روشن کرد نیماش
 .یج*ی*گ*ر شد ،ینگاه به من کرد و گفت: خوب خوشگل کرد هی برگشت
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بدم  ریگ شننهیکالمشننه نم هیاما چه کنم تک ادیاز ج*ی*گ*ر گفتن بدم م چقدر
 بهش.

 اومدم و گفتم: ج*ی*گ*ر بودم. یعشوه ا هیلبخند  با
 نیماما چه کنم پسننرا عقلشننون تو ه ادیجلف بودنا بدم م نیچقدر از ا عوق

شوه ها و حرفها صوال نیا یبرا رنیمی. مهیلوس یع سخره. ا یادا و ا ل مث نکهیم
 .یو مثل گربه خودتو ملوس نشون بد یباه ها حرف بزن

 .دیحرف من آزاد بلند خند با
 : بر منکرش لعنت.آزاد

 سمت خودش. دمیآورد و انداخت دور شونه امو کش شیپ دست
ه خدا ک ؟یکنیر و پشننت فرمون متو شننه هیچه کار نیبگه آخه ا سننتین یکی

سات کن طیشرا نیدر ا یجور نیواجب نکرده ا سا صادف یسخت ابراز اح . ت
 کنه. یمنم جون مرگ م شهیکوفتت م نایهم میریبم میکن

دستش رو دنده. رسما"  ریکنار. دستمو گرفت و گذاشت ز دمیخودمو کش آروم
در دراز انق ستین که مونینشسته بودم. کج به سمت جلو. بابا دست م یور هی

 بهم زده. ژمویفاصله. کل پرست نیباشه برسه به دنده اونم با ا
 کنه. یم داینمود پ یختیر نیخوب آزاد دوست داره. محبتش ا اما
صدقه ام رفت و ه میبرس تا ش یبه رستوران قربون  سر و گوشم ک ست به   د،ید
 " مثل گربه و نازم کرد.قایدق

ش یبرا منم شوه ر یه ینیریخود  س یو ه ختمیع حرف زدم و  یباه گونه و لو
 حرکاتم. نیکرد از ا یگفتم اونم عشق م یکلمات و چخک
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. من خودمم ادیخوشننش م ایمدل نیاز ا یچه جور نیکردم ا ی" درک نمواقعا
 .گمیدارم م یچ دمیفهم ی" نمقایوقتها دق یبعض

رفت. با گ . آزاد کنارم اومد و دستمو تو دستشمیشد ادهیبه رستوران و پ میدیرس
بهش  یکه چه جور دمید یتو چشننم بود. دخترا رو م یلیخ کلیو ه افهیاون ق

مارک دارش بود که از چند  یبه خاطر لباسننها شننتریکردن. البته ب ینگاه م
 ش عشق پول ....یدارم. دخترام که کم و ب هیزد باه ما یهم داد م یفرسخ

 کرد تو رستوران. می. دستش و انداخت دور کمرم و راهیبه در ورود میدیرس
ضا هی تو شنگ غذا خورد یلیخ یف شب خوبمیق ز کردم که ا یبود. هر کار ی. 

 ی. هر چینگفت. فقط گفت خوب بوده و جام خال یایکنه ه فیسفرش تعر
 کارا کردن. یکه اونجا چ ومدیگفتم مقور ن

 بوده. یخونوادگ هیگفتم گفت دورهم یچ هر
 ه من چه.کرده ب یشدم. هر کار الشیخ یب آخرشم

اال که تا ح ییرسوندم خونه. برگشتم و با لبخند و مهربون نگاش کردم. خدا 12
سر بد شم اومده بود. کمم بهم محبت نم یلینبوده منم ازش خ یپ . کرد یخو

 بود. یهمه جوره اوک
 .زمیبهم خوش گذشت دستت درد نکنه عز یلی: آزاد جونم امشب خمن
ال که بهت خوش گذشننت حق و تو چشننمهام نگاه کرد و گفت: حا طونیشنن

 .میما رو بده بر یزحمه 
با لبخند گفتم: پسننره  یلوسنن  یاکارها رو بر نیا یعنیبد  یبهش اخم کردم و

 ؟؟؟یدست مزد کرد
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دل خودم کردم. منتها مزد  یرو برا نکارهایمن ا زیو گفت: نه عز دیخند مهربون
 چسبه. یم یاست حساب گهید زیچ هیتو 

شمها شده اش و یچ شت رو موهام.  خمار  ستش و گذا بهم دوخت و آروم د
 موهام و بعدم صورتم و نوازش کردم.

 .هیچ یکارها برا نیا یو همه گهیم یداره چ دمیفهم یم
 .صی. اولش آروم و بعد کم کم پر شور و حردمیاومد جلو و ب*و*س نرم

شته بود و با اون  هی شت گردنم گذا ستش و پ ستش بدنم و به خودش یکید  د
 .دمیب*و*س ی. سفت ب*ش*لم کرده بود و با ولع مدادیفشار م

فرصننت مناسننب ازش فاصننله گرفتم. هنوز چشننمهاش بسننته بود و  هیتو  آروم
 بود. ومدهینفسش جا ن

 که بب*و*ستم. دیسرم و به سمت خودش کش دوباره
 دیفردا با .گهیبسه د زمیب*و*س رو لبش نشوندم و با لبخند گفتم: عز هی یتند

 شده. ریبرم اداره د
 ؟یچ یعنینگاه  نیبهش بر خورده بود. خوب ا کمینگام کرد.  دلخور

ش دینبا خودش  ست؟یکارها ن نیا یمن جا یدر خونه  یو جلو نیفکر کنه ما
 نجایکنم و ا یم یزندگ نجایاما من ا سنننتیدرسننته که حرف مردم برام مهم ن

 نداره. تیخوب نهیها بب هیاز همسا یکی. رانهیا
 به وقتش. زیو گونه اش و نوازش کردم و آروم گفتم: همه چ و جلو بردم دستم

 قبول کرد. یزد و مجبور کیلبخند کوچ هی. هیمنظورم چ دیفهم خودش
 داد. تیشدن معطلم کرد اما باالخره رضا ادهیپ یبرا کمی
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انداختم و تا پام و تو ساختمون نگذاشتم برنگشتم  دیرفتم سمت در و کل عیسر
ست تکون بدم. گ ش هیفتم براش د شه بخواد ب مونیوقت پ شتم و باال. ب ادیب رگ

ر و که نثارش کردم د یلبخند قشنننگ هیبراش تند تند دسننت تکون دادم و بعد 
 بستم و رفتم باال.

 خوش گذشت. یلیبودا خ یچه شب خوب ننننننننننننشیآخ
****** 
صبح  زنبودم ا لیتر تعط قیبه عبارت دق یعنیکه اداره داشتم و  ییروزها معموالً 

ه . همشدمیخسته م یلیتا عصر مشغول بودم و وقت سر خاروندن نداشتم. خ
 که چقدر یو بخوابم. وا رمیدوش بگ هیبود که برگردم خونه و  نیعشننقم ا ی

 .دادیحال م
. تا االن باه ها چند تا حرکت و خوب میداشننت یکالس ر*ق*ص عرب روزید
کنم  یب بر*ق*صن. عشق مساده و ضر یها تمیتونن با ر یگرفتن. حاال م ادی
 کنم. یم هیبا ر*ق*ص خودم و تخل میخسته و عصب ی. وقتنمشونیب یم

 گهیآرشننا زنگ زد گفت مامان دلش تنگ شننده. بهش گفتم چند روز د امروز
 که بابا نباشه. یموقع هیخونه. البته  رمیبعد کارم م یعصر

 ا خوب ....ام ارهیدر نم یباز یوحش شهی. هر چند همنمشیخواد بب ینم دلم
تم. نداش مییخودم و تنها یچند وقته همه اش با آزاد سر گرم بودم. وقت برا نیا

کنم  یشنوم حس م یروز که صداش و نم هیشم.  یم کیدارم بهش نزد یلیخ
 دلم براش تنگ شده.
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مه توجه هر با اون ه ند  ها عج نیو ا زایچ نیکه اون بهم داره ا یچ  بیحس 
 کنه. یم تمیاذ کمیکه  زشهیچ هیخوبه فقط  زشی. همه چستین
تعداد  یعنیخانواده دوسننته.  یلیکه خ نهیمجهوله. منظورم ا کمیپسننره  نیا

اشه ب یعیطب دمیدونم شا ی. نمادهیز یلیخ شیخانوادگ یهایمسافرتها و مهمون
طه  خانواده ام راب با  حس و دارم و فکر  نیندارم ا یخوب یو چون من خودم 

 .بنیعج نیمیصم یادیاده اشون زکه با خانو ییآدمها کنمیم
سافرت. ناهار اومد دم اداره دنبالم و  آزاد ساعت ناهار و با هم  هیامروزم رفته م
 . که دلش کمتر تنگ بشه.نتمیخواد قبل مسافرتش بب ی. گفت ممیبود

 یم کیانقدر به خانواده اش نزد ویکی یزنم. وقت یسننر خونه م هیحتما"  فردا
ته فقط براشنننهیتنگ م نایمامان ا یدلم برا نمیب نه اون  ی. الب مامان و آرشنننا 

 م*ر*ت*ی*ک*ه.
از اداره اومدم  کایو جمع کردم و همراه مل لمیتموم شنند. وسننا یکار سنناعت

 .رونیب
 درست نشد؟؟؟؟ نتیماش نی: آرشکایمل

 پسره هنوز بهم زنگ نزده. نی: نه بابا امن
 ؟و رفته دهیدزدو  نتینکنه ماش گمیزد و گفت: م ثیلبخند خب هی کایمل

شم غره بهش رفتم. خودش م هی ش یچ ست چقدر به ما سم برا نمیدون سا  یح
رو  رمی. مخصننوصننا" که چند شننبه ماوردیحرفهاش لجم و در م نیبا ا نمیهم

سوال بخرسم اما چراش خونه اش همش خاموشه.  نمیتراس که ازش در مورد ماش
 باشه. شده یهاچ بک متوار دیپرا هیترسم واقعا" به خاطر  یم
 دم خونه اش .... رمیبخواد بدزده خودم م رمیاخم گفتم: نخ با
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 نمیسننراغش بب رمیفکر کردم و گفتم: دم تراسننش ... آره دوباره امشننب م کمی
 شد. یچ نمیکجاست و ماش

 خونه باشه تا من سکته نکردم. گهیامشب د کردمیخدا م  خدا
ش یصدا با شامیبه خودمون اومد نیبوق ما و  ششیذوق زده ن کایبود. مل انی. 

 باز کرد.
 .ستیبد ن یخود دار باش کمیجلف.  یدختره  شیچ

شا رفتم شم که تا خونه  کیسالم عل انیجلو و با  سوار  صرار گفت  کردم. با ا
 هم گفت سوار شدم. کایمل یوقت گهیبرسونتم. د

کردم و باهاشون دست دادم و رفتم  یدم خونه. ازشون خداحافظ دمیرس راحت
 ام و عوض کردم.تو. لباسه

. چشننمم خورد به آب دمیو باز کردم. سننرک کشنن خاالیبود رفتم در  تشنننم
 .ختمیر وانیل هیخودم  یپرتقال. پاکتش و برداشتم و برا

ره پسنن نیبا ا دیافتادم. با کایحرف مل ادیخوردم که  یقلوپ ازش م هی داشننتم
 زدم. یحرف م

شماره اش  نکهیا یآور ادی با س یکیو نگرفتم چقدر حماقت کردم که  ر زدم تو 
 خودم.

 دیبا یگ یبه ملت نم یدیجور اورت م نیاحمق شننماره اتو هم یدختره  آخه
 ازشون. خاک تو سرت. یریهم بگ یشماره ا هی

ساب نیهما سرم که ح ساژ  یزده بودم تو  سرم و ما ست  دردم گرفته بود. با د
 راس.و برداشتم و رفتم رو ت وانمیو ل دمیژاکت پوش هیدادم. رفتم 
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خونه اش روشننن بود. ذوق زده شنندم. آخ جون خونه اسننت. پس  یچراغها
 نکرده. یو هاپول نمیماش

 الیخ ی. بومدینم ادمی شیلیبود اما فام ادمیصننداش کنم. اسننمش  خواسننتم
 شدم.

 داد زدم. بلند
 ... اری... کوه اری: کوهمن

 . بلندتر داد زدم.ودمین یاز کس صدا
.. کووووووووووووووهههههه  اری ی... کوه ی.. کوه.. آقا . ی.. هو اری: کوهمن

 ااااا رررر ..... ییییی
 اریکوه اریکوه نیداد. کم کم ا یجواب نم یکردم کسنن یصننداش م یچ هر

کردم و با اصننوات مختلف اسننمش و  یکردن برام جالب شنند. لبام و جمع م
 مختلف. یکردم. با صداها و ُتن ها یتلفظ م
ه و گذاشتم رو لب وانمیدم. تازه خوشم اومده بود. لکر یم یبا اسمش باز داشتم

 هی ضننهینبودن عر یخال یکردم برا یتراس و تو همون حالم که صننداشننم م ی
 به در تراسش ... دمیو در آوردم و نشونه گرفتم و محکم کوب مییدمخا

اّر  ننننننننننننننننننننننننی ی: کننننننننننننننننننننُـوو هنننننننننننننننننن-
 نیا اریو د اریدنبال  ی... رفت یکوه یکجا یکوه یباال ؟ی...... َپشننِت کوه.

 ارررریهوهوهو اریکوهو اریورو و اون ور کوه. کوهو 
شممام  ممیدمخا یکیاون  دوباره ستم و بلند کردم که پرتش کنم. چ در آوردم. د

سع شده بود و  کردم لبم و که غناه کرده بودم و تا حد ممکن جلو  یم یچپ 
 م ...و پرت کرد ییحواس دمخا ی. بنمیکوه خوشگل بگم و بب هیرده بودم تا آو
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 : کنننننننننننننننننننننننن نننننننننننننوه ............من
 : آخ .....-
ثل جن د هوی به  دمیها پر دهیم به ل قب و محکم خوردم  تراس کمرش  یع

 رفت هوا .... غمینصف شد. ج
 دهینرسنن هیخدا به ثان یناکار کرد یزد : چوب خدا صننندا نداره. منو ناحق-

 جوابت و داد.
راس ت نیا یپسر و رو نیمن ا ستیدونم چرا قسمت ن ینگاه کردم. نم برگشتم

 . االنم فقطنمشیب یشننب م نجا،یخدا ا ی شننهی. همنمیبب ییتو نور و روشنننا
 بود. دایهمون هاله اش پ

ش رو . دسننتنمشیبب ونریب یقدم جلو اومد و باالخره تونسننتم تو نور المخها دو
 ییدستشم دمخا یکیداد. تو اون  یدماغش بود و آروم با دو انگشت ماساژش م

 من بود.
 ..... دی: اوپنننننننننننننس .... ببخش-

آقا در اومده بودن. البته ناگفته نباشنند  نیمبارک من از خجالت ا یی" دمخاظاهرا
 10دلم خنک شده بود.  ییجورا هیموضوع نبودم.  نیناراحت ا ادمیکه تو دلم ز

 کنم. خوب یانواع و اقسام پرندگان صداش م یدارم با صدا نجایاست ا قهیدق
 .شدمینم ییداد من دست به دمخا یزودتر جواب م

چشمهاش و مشکوک  دمیکورم د یخودش و خم کرد جلو. با اون چشمها کمی
 یاهاصنند نیا دمیفهم یم دیکرد و گفت: اصننال" هم حقم نبود از کجا با زیر

اسم  جغد شبه، در واقع یصدا هیشب شتریکه ب ادیم رونیکه از ب بیو غر بیعج
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 چه نمیبعدم جالب بود که بب ؟؟یکن یصننندام م یدار یمنه که مثل بز کوه
 ...یکن یدهنت و چپ و چوله م یجور

 یکردم و گفتم: ب زیگفتم و لبم و گاز گرفتم. چشمهام و ر یبلند هنننننننننننه
 شدم. یم عیکه من کمتر ضا یکرد یودتر اعالم حضور مز دی. باتیترب

 باال انداخت و سر خوش لبخند زد ... سر خوش .... ابروشو
 داد گفتم: سرم*س*ت ..... با
صنناف  عیگرد شننده نگام کرد. سننر یبا چشننمها اری. کوهدمیذوق بلند خند با
سرخوش تو مغزم  ی. وقتستادمیا گاه فام هیبهش گفتم   شیلیجرقه زد و ناخودآ
 حرکات و کرده بودم. نیا شیلیآوردن فام ادیاومد. از ذوق به  ادمی

 نه؟؟؟ ی: کم حافظه ااریکوه
 ؟؟؟یسمتش و گفتم: چ برگشتم
لبخند  هیکرد.  ینگام م قی. همون جورم دقواریداده بود به د هیتک نهیبه س دست

 رفته بود آره؟؟؟ ادتی میلیزد و گفت: فام
ر زودت نیکنم ا یفکر م یپسننره که من به هر چ نیاز ا ادی.... بازم ... بدم م اوه

 .اوردمیخودم ن یو اصاًل به رو یکیچشمم و چرخوندم به تار عیفهمه. سر یم
 .اوردمیمبارک ن ی. بازم به رودیخند
 ؟؟؟یکرد یصدام م یداشت یچ ی: خوب حاال برااریکوه

ه ام و خاروندم. بلندم کل ی. کله ام و کج کردم و با ناخوناومدینم ادمی هان؟؟؟
 خودم و َاَنک کردم. یچ یبرا ادیب ادمیکردم تا  زیچشمهام و ر

 : آها ...من
 .گهید ی: کم حافظه ااریکوه
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توجه به حرفش انگشننت اشنناره ام و گرفتم سننمتش و با اخم متهم کننده  یب
 گفتم: دزد ...

دسننتهاش و باز کرد.  یگرفت و گره  واریاش و از د هیگرد شنند. تک چشننمهاش
 دزد؟؟؟ یگیاومد جلو و با تعجب گفت: به من م کمی

ار ک یو چ نمی. ماشننگهید یدزد ؟یتند سننرم و تکون دادم و گفتم: پس چ تند
ش چییسو یاز وقت ؟؟؟یکرد ستت دادم  نمیما  تبیغ هویو به خودت و اون دو

.. و بخوام. دزد.. نمیو ماش ارمیب رتیکه مبادا گ یایخونه هم نم یحت گهیزده. د
ش صاًل دلت م نیما خجالت  ؟؟؟یکن لندب زیدختر چ هیاز  ادیمن خوردن داره ا

 ؟؟؟یکش ینم
 یو سننرش و تکون م دیخند یخنده. م ریبلند زد ز هویمات نگام کرد و  کمی

 داد.
تونه پررو  یآدم چقدر م هیکردم.  ینگاه م بشیحرکات عج نیبا اخم به ا منم

ه ک یوونگیودش و زده به دافتاده خ ریدزد بدبخت. حاال که گ نیباشننه. ماشنن
ش شه در  یازش. کور خونده. حت رمیو پس بگ نمینخوام ما شته با سرطان دا اگه 

شو خال شده برم خونه ا شه  ش یحال مرگم با  یو از ُحلقومش م نمیکنم پول ما
 .رونیکشم ب

 کنه. یم میداره عصب گهیخنده هاش د نیا اما
 اخم و ناراحت گفتم: نخند ... با
 .اوردیخودش ن یرو به

 گفتم: با توام نخند .... دوباره
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بود. با اخم جلو رفتم و انگشننت  دنینکرد. کماکان در حال خند یتوجه بازم
س شاره ام و که هنوز تو هوا مونده بود آروم  شکمش. تو  یخونکیا فرو کردم تو 

 همون حالت گفتم: نخند خوب ...
دور  دیایپزدم بهش که بار پنجم انگشننتاش  یخونکیبار انگشننتم و سنن چند

 انگشتم و دستم و نگه داشت.
 گرفتتم. یریزنج ی وونهید نیمامان ا ی. وادمیترس راستش

محکم گرفته بودم. با  یلی. خشنندیزور زدم دسننتم و بکشننم عقب نم یچ هر
 دهیکردم بروزش ندم آروم گفتم: ولم کن ... ) اونقدر ترس یم یکه سع یوحشت

 بودم که مظلوم گفتم(خوب بخند ....
در خودمه که انق ریکردم. تقصنن یم یداشننتم قالب ته گهی. ددیبلند خند رهدوبا

 هوونیدونسننتم پسننره د یکنم. خوب آخه من از کجا م یاعتماد م هیراحت به بق
 خورد خل و چل باشه. یاش نم افهیاست. اصاًل به قد و ق

و ت دیبه پرا یازی. آخه من چه نیدیمنو د نی. تو ماشننوونهید ی: دختره اریکوه
 که درم نداره. یتصادف دیپرا هیارم که بخوام بدزدمش. اونم د
شمهام نگاه کرد و گفت: واقعا" فکر کرد کمی صاف تو چ سمتم و  شد   یخم 

 دم؟؟؟یو دزد نتیماش
 کیوجلبخند ک هی. دیبلند نخند گهیآره تکون دادم. د یسرم و به نشونه  صادقانه

 بدم. حیتوض شتریب دیزد و زل زد تو چشمهام. فکر کردم با
 .یومدیگفتم: آخه چند روزه خونه ن تند

 خونه. امیبودم. تهران نبودم که ب تیلبخند زد و گفت: مامور دوباره
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سفره. وا نمیشاخکام تکون خورد. ا ت؟یمامور خاک  یکه مثل خودم در حال 
 و من بهش گفتم دزد. دستبند نزنه بهم به جرم تهمت. سهیبه سرم نکنه پل

 رفت عقب و گفت: جنوب بودم بندر عباس. کمیو ول کرد و  انگشتم
 .های. رفته بود بندر دنبال قاچاقاسهیپل یدید اوه

 ؟؟؟ یسیگفتم: پل یلب ریز آروم
 .دیو دوباره خند دینبود که بشنوه اما شن نیقصدم ا اصالً 
ه بودم کنم. رفت یکار م یران یشننرکت کشننت هی. تو هیچ سی: نه بابا پلاریکوه

هفته  هیخبر دارم.  نتمی. از ماشننرمیبگ لیآوردن و تحو یکه با کشننت ییجنسننها
 .ارمشیو خودم برات م شهیآماده م گهید

 بود. نمیماش ادیمسافرت بود اما بازم  نکهی. با ادمیکش خجالت
شمهام  یدادم به لبه  هیسمت تراس و تک دمیچرخ کیش یلیو گردونم و خ چ

رو دزد  اروی نیا شیپ ی قهیقد هیکه تا  ارمیخودم ب یبه رو نکهیتراس و بدون ا
 خلوت نگاه کردم. ابونیکردم به خ

 دمیبخورم که د رمیآب پرتقالم و بگ وانیو خاروندم و دسنننت بردم ل گوشننم
 یاما هر چ نییافتاده باشه پا وانیخاک بر سر نشده باشم ل نمی. برگشتم ببستین

رو  منیم ببور اون ور و نگاه کردم. خم شد نی. تند تند ادمشیچشم گردوندم ند
 باشه. فتادهیتراس ن

 ؟؟؟یگرد یم ی: دنبال چاریکوه
 .تسین وانمیدوست داشتم. نگران سر بلند کردم که بگم ل یلیو خ وانمیل

 آب پرتق ..... وانی: لمن
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سش و نگاهش به ل یکه همه  یاریزده به کوه بهت ستش  وانیحوا من که تو د
ورد و خ یز آب پرتقال مقلوپ ا هی لکسیر یلیشنندم. خ رهیلبش بود خ کینزد

 خورد. یم گهیقلوپ د هیچقدر توش مونده. دوباره  نهیکرد بب یبعد نگاه م
 .ستادمیکردم و صاف ا یظیغل اخم
 ؟یگفت آب پرتقال من و بخور ی. کیشیناراحت م یدزد گمی: ممن

 یتهمت یبرا یو به عنوان عذرخواه نیبهم کرد و گفت: ا ینگاه مین هی اریکوه
 کنم. یقبول م یکه بهم زد

 ؟؟؟یپررو... کدوم عذر خواه باه
سره شتم حال ی پ شت مهدا اول که از  ی. کاش دفعه ستین شیچندش .. بهدا

سوخت. با حرص رو  ینم مکردم االن ج*ی*گ*ر یخوردم توش تف م وانیل
 .رمیو بگ وانیپام بلند شدم و دست دراز کردم که ل یپنجه 

 برداشتن من نشد. زیخ یه متوج نمیهم یتو دهنش بود و برا وانیل
م و محک وانیو اومدم بکشمش که با دست و دهن ل وانیدور ل دمیایو پ دستم

 کرد دستم و ول کنم. یگرفت و با ابرو اشاره م
 .... پررو

 حرص گفتم: ول کن ... با
 انداخت باال ... ابرو
 و ... وانمیول کن ل گمی: ممن

 ابرو انداخت باال .... دوباره
شمهام س زیو ر چ شتم و  س یخونکیکردم و با حرص انگ ش. ا نهیفرو کردم تو 

شتم و از طرف شیو ول کرد منم چون آمادگ وانیل هوی شده بودم ب یو ندا  نیخم 



wWw.Roman4u.iR  92 

 

ستم به ل سه با ا وانیدوتا تراس که د ورد و تعادلم بهم خ شیحرکت ناگهان نیبر
ز رو آبشننار ا مثلآب پرتقال بود همه اش  یو هر چ میکج شنند وانیخودم و ل

 .نییپا ختیتراس ر
محکم مچ دسننتم و گرفت که خودم کله پا نشننندم پرت شننم کف  ارمیکوه
 .نگیپارک

 اد؟؟؟یبارون م ی: وا .. نصف شب-
قال و رو آب پرت نمیبود؟ خواستم خم شم بب نگیتو پارک یگرد شد. ک چشمهام

ش عیسر اریکه کوه ختمیر یسر کدوم بدبخت ستش بود و ک ستم که تو د و  دید
. نتمونینگاه کرد نب یاگه کسنن نییخم شنند که از پا کمیو  واریام و داد به د هیتک

 کردم. یبودم و با تعجب نگاهش م ستادهیا خیمن خنگم س
شت ستها هیسمتم  برگ شم غره رفت و با اون د رو  نیهما شیابونیغول ب یچ

 هیسرم فشار آورد که خود به خود زانوهام خم شد و دوال شدم. با حرص اومدم 
سر یچ شت جلو عیبهش بگم که  شتش و گذا شاره کرد  یانگ دهنش و آروم ا

 شنون. یم اینییکه پا
سر تو  یفکر نم زمیمرد اومد که گفت: عز هی یصدا شه. فقط رو  کنم بارون با

 ... نی. ببختهیر
 زن بود. هیمال  هیاول صدا

 ... ختیو بهم ر کاپمیم یمن؟؟ همه  یرو کله  گهید هیچ نی.. ا ی: وازنه
... صورتت نوچ شده موهات بهم  ستیکه هست آب ن یدونم هر چ ی: نممرد

 ..... دهیچسب
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شوه گفت: وا زن ش یبا ع شد چ دیجم  ختهیر یآخه .... ک نیا هی... حالم بد 
 ؟یعنی

 هاست. هیهمسا نیاز ا یکیدونم حتمًا کار  ی: نممرد
رهنگه ف یم بآپارتمان که توش پر آد نیبار بهت گفتم از ا 10گفت:  یعصبان زن
 کارمون کردن؟؟؟ یچ یدید یاما گوش نداد میبر

 کیت کیت یجز صننندا ییصننندا گهیگفت و فکر کنم قهر کرد چون د نویا زن
 .ومدیکفشش ن یپاشنه 

 هم ملتمسانه دنبالش راه افتاد. مرده
 عشقم صبر کن خانمم ... یجون .. فر یفر ؟ی: فرمرد
 .شدمیخندم داشتم کبود مو به زور جمع کرده بودم تو دهنم که ن لبم

 .... یبترک یتو یم گهیحاال د یخوا یعشقم اگه م ی.. فر ی: فراریکوه
 یاز جام بلند شننندم و همون جور که م اریخنده هم زمان با کوه ریزدم ز پق

 به بازوش. دمیمحکم کوب دمیخند
 رفت. یتو بود االن آبرومون م ری: گمشو ... همه اش تقصمن
آب هر  یهسننت یفرهنگ یب ی هیبه من چه. تو همسنناو گفت:  دیخند طونیشنن
جون دعواشننون  دیجون و جمشنن یکه فر نکیتو پارک یکن یو شننوت م یزیچ

 بشه.
 .دمیخند دوباره

سا نایا شوهر حدود  هیدومم بودن  یطبقه  یها هیهم ساله که خانمه  35زن و 
 دیرس یبه خودش م یکل شهیکرد و هم یم یو با کالس یاحساس جوون یلیخ
کرد. من مخالف حس  یسنناله خودشننو فوکول و فشننن م 18 یمثل دخترهاو 
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 یحس برش م یادیز گهیخانمه د نیاما ا سننتمین دنیو به خود رسنن یجوون
ش صدقه  شهی. مرده هم همتدا ستاش  یزنش م یقربون  رفت و مثل موم تو د

 تونست بزنه. ینم کیبود. جلوش ج
 نیبه آب پرتقال من ا یردک یگفتم: اگه تو مثل نخورده ها حمله نم معترض

 .شدینم یجور
 خوردم. یمنم آب پرتقالت و نم یکرد یصدام نم ی: اگه تو کوهاریکوه

و تو  میبود سننتادهیسننانت از تراس ها ا 20یهم با فاصننله  یدو رو به رو هر
 هیاما رو لب هر دومون لبخند بود. انگار  میکرد ی. کل کل مرهیچشننم هم خ

بدم. حس دخترا یکیاون بگه  یکیبود.  یباز له رو  14 یمن جوابش و  سنننا
 نیخوان باهاش کل بندازن. اونم هما یو فقط م دنیو د یپسننر هیداشننتم که 

 .ادیخوشش م ایهم جواب نیکرد انگار واقعا" از ا ینگاه م
عه  یب گاه کردم و آروم گفتم: دف هاش ن قال  گهید یحرف تو چشننم آب پرت

 بگو. یخواست
 ؟؟؟یدیآروم گفت: بهم م اونم

ه تو دسننتم نگا یخال وانیچشننمم و ازش گرفتم و به ل عیزدم و سننر یلبخند هی
رفتم سمت در تراس گفتم:  یو همون طور که م دمیلبخند زدم و چرخ هیکردم. 
 درست شد خبرم کن. نمیکه بهت گفتم دزد. ماش دیببخش

 برم تو خونه برگشننتم و نگاش نکهیگفت. در و باز کردم و قبل از ا یباشننه ا هی
فرو کرده بود و با لبخند  بشیبود و دسننتهاش و تو ج سننتادهیکردم. همون جا ا

 کرد. ینگام م
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 بود. یبراش تکون دادم و رفتم تو خونه. پسر جالب یدست
 یخودم آهنگ گذاشننتم و کل یدر رفته بود. برا میخسننتگ یدونم چرا ول ینم

 کردم. یانرژ ی هیو تخل دمیر*ق*ص
****** 

 .مستادیدر خونه ا یجلو
زنگ خونه رو بزنم که در و برام باز کنن و  نکهی. قبل از ادمیکشنن قینفس عم هی
شم م*ر*ت*ی*ک*ه ن امیب شا حرف زدم که مطمئن ب . خودش ستیباال با آر

 گرده. یشب بر نم 10داد که مرده تا ساعت  نانیخونه نبود اما بهم اطم
کهیاز ا نانیاطم با مان یمزاحم ن ما ندارم در زدم.  نه  باز کرد و  تو خو در و 

 خوشحال سالم کرد.
 زدم و رفتم جلو ب*ش*لش کردم. لبخند

 ؟؟؟ی: سالم مامان جان خوبمن
 خونه. یتو؟ چه عجب اومد ی: سالم چه طورمامان

به رو یدونسننتم االن م یم ما  نه ا له ک  ینم ی. حتاوردمیخودم ن یخواد گ
سته که با هم خ شا اومدم. در ستم بگم که به خاطر تلفن آر اما  میوب نبودخوا

 باشه .... یاما هر چ میری. درسته که از هم دلگمیکرد یحفظ م دیظاهر و که با
شده بود خوب. بعدم کل یهمون لبخند گفتم: دلم برا با کار  یمامان نازم تنگ 

 ور اون ور. نیو ا تیچند وقته. واقعا" سرم شلوش بود همه اش مامور نیداشتم ا
سر سره ر هیو در آوردم و  پالتوم صاف رفتم  شخزخونه و  کله  و خاالیفتم تو آ

خوشننمزه بود. منم که  یها یپر خوراک خاالشی شننهیکردم توش. مامان هم
 نخورده.
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 . برنج، قورمه، فسنجون....رونیدم دستم بود برداشتم آوردم ب یچ هر
 .یچقدر الغر شد نیبب ؟؟یخور یتو تو خونه ات غذا نم نی: آرشمامان

 کنم مامان. ینم دهن پر گفتم: وقت با
 غذا درست کنم. ومدیم میکردما تنبل یوقت م حاال

 .مشیمن روز به روز چاق تر م یشیالغر و الغر تر م یترو خدا تو ه نی: ببمامان
جوون تر بود و هم پوسننت  یلینگاه به مامان کردم. نسننبت به سنننش هم خ هی

به  یلیمامان خ ادیم ادمیکه  یداشنننت. از زمان یخوب کلیشننناداب و هم ه
ستش م س یپو سام کرمها رو م دیر ستش خ یزد. جور یو انواع و اق  یلیکه پو

تا خط  2چشننمش و  ریتا چروک ز 4و صننناف بود. اگه اون  زیشننفاف و تم
 یم دیهم قشنننگ بود و ند یلیکه دو طرف لباش بود و به نظر من خ یندلبخ
 نداشت. ی" چروکبایجوون تر از سنش بود. تقر یلیخ یگرفت

ست با مامان صه د ش یغ شکمش ک شام نم نکهیو گفت: با ا دیبه  خورم  یشبها 
 دونم چرا؟ ینم شهینم کیاما بازم شکمم کوچ

بازم شننکمش تخت  دنییتا شننکم زا 2دونم واال. مامان انتظار داشننت با  ینم
 ه.متعادل باش کلمیدادم تا ه یم یکشتم گشنگ یبمونه؟ اونوقت من خودم و م

 تیمن چرا انقدر خودت و اذ زِ یخوبه. عز لتونکی: مامان جونم شننما که همن
 ؟یکن یم

شقم سمت ک قا شدم. رفتم  شقابم و از جام بلند  شتم تو ب توش  و از فمیو گذا
بهش  رفته بود ادمیبودم و  دهیبراش خر هیقبل از ترک یکه دفعه  یکرم صننورت

 بدم و در آوردم.
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 مامان. یو کرم و گذاشتم جلو زینشستم پشت م اومدم
 مارک کرم نیبهتر گفتیکرم صننورت شننما. فروشنننده م نمیا دییما: بفرمن

 صورتشه.
 الیخ یلبخند بزرگ زد و ب هیکرم اونقدر خوشننحال شننند که  دنیبا د مامان

 ور اون ور کرد. نیکرم و ا جانیشکمش شد. با ه
 قاشق پر غذا گذاشتم تو دهنم و گفتم: مامان آرشا کجاست؟ هی

هم  ی. هر چرونیپسره رفته ب نیونم. باز با اد یکرد و گفت: چه م یاخم مامان
 .دهیگوش نم گمیبهش م

 تعجب گفتم: پسره؟؟؟ با
 .... الدِ یخ الدِ ی... م گهیپسره د نیبا حرص گفت: هم مامان
 ... الدیخ گفتیبدبخت م الدیام گرفت. به م خنده

دوست  نیباه بود و ب کمینبود. درسته  یدوست پسر آرشا بود. پسر بد الدیم
از  یسننال 3 هیحال  نیکه تا حاال آرشننا داشننت از همه فنچ تر بود با ا ییاپسننر

هم براش خرج  یدوسننت داشننت و مثل چ یلیآرشننا بزرگتر بود و خواهرم و خ
 برگرده. یالو دست خ رونیبره ب نینبود که آرشا با ا یروز یعنیکرد.  یم

شتم شون فکر م دا حظه ل هی انداخت تو در. اخم کردم. دیکل یکیکردم که  یبه
 فکر کردم باباست.

شا اومد خونه خ یوقت اما شد و آر شدم و  المیدر باز  شد. با لبخند بلند  راحت 
 داد. یم ییبو هیکردم.  یباهاش رو ب*و*س

 ؟؟یدیم یچ یجدا شدم و با اخم گفتم: بو ازش
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 میترف الدی. با مدمیج*ی*گ*ر م یو تا ته باز کرد و با ذوق گفت: بو شننشین
 .میج*ی*گ*ر خورد

تو سننر آرشننا قشنننگ حس کردم گردنش خم  دیمامان گرومپ محکم کوب هوی
 شد.
 ؟؟؟هی. آرشا با اخم به مامان نگاه کرد. سرش و گرفت و گفت: چدمیخند بلند

شا. مثل دخترا مامان سرت آر سه ینخورده ا یبا حرص گفت: خاک بر   هی. وا
 ؟؟؟یکن یج*ی*گ*ر انقده ذوق م

شا زنه  یهر هفته مامانش زنگ م نایا الدیم ه؟؟یهم بغ کرده گفت: خوب چ آر
 دیه ما بگب یبابا زنگ زد ایتو  ی. کمیج*ی*گ*ر بخور رونیب میبر نیایب گهیم

حال  یخانوادگ دیخواسننت یک م؟یج*ی*گ*ر بخور یخانوادگ میبر با هم 
من  یوقت هی. اگه دیهمه جا خودتون بود شهیو بابا . هم یتو بود شهیهم م؟یکن

 رمیم ممن دیدیشما بهم ج*ی*گ*ر نم یبا زور و کتک بود. وقت میبود نمیو آرش
رو  گهید یکیج*ی*گ*ر نده  الدیخورم. م یبا دوسننت پسننرام ج*ی*گ*ر م

 کنم که بدونه من ج*ی*گ*ر دوست دارم. یم دایپ
 یبود. م ی. اما جدهیکرد شننوخ یبود که آدم فکر م ییجورا هی دیشننا حرفهاش

ج*ی*گ*ر و خوئک خوردن نبود. بحث  هی. بحث سننر گفتیم یچ دمیفهم
ه که مامان به آرشا زدم نبود که اگ یسر کتک یسر دوست پسرم نبود. بحث حت

 کرد و ینگاه نم یجور نیکرد. ا یبغض نم یجور نیبود آرشننا ا نایبحث رو ا
 کرد بره تو اتاقش. یقهر نم یجور نیا
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ثل آه دادم ب نفسننم  میوردم. نغذام و خ یچه جور گهید دمی. نفهمرونیو م
 مردک نکهی. قبل ارونیکردم و از خونه اومدم ب یساعت بعد از مامان خداحافظ

 برسه خونه.
 آرشننا دلم یبرم خونه. از حرفها دمیو قدم زنان رامو کشنن ادهیگرفته بود. پ دلم

ه موقع ک یکه موقع حرف زدن داشت دلم گرفت. از حسرت یگرفته بود. از بغض
 ا خانواده اش تو صداش بود.ب الدیگفتن ج*ی*گ*ر خوردن م

وز ر هیحسرتها رو داشتم اونقدر داشتم تا  نیافتادم که خودمم هم ییروزها ادی
 فراموششون کرد. دینداره با دهیحسرت خوردن فا دمیفهم
صله  یبد جور دلم ش یگرفته بود. حو شتم. گو در  مبیو از تو ج میخونه رو ندا

 دارم. ازین یدونستم االن به ک یآوردم. م
 و زدم و گذاشتمش دم گوشم. لیموبا ی دکمه

 .یاز ما کرد یادیمعرفت.  یب یخانم نی: سالم آرش-
 لبخند زدم. دلم براش تنگ شده بود. اریاخت یب

 لی. شننما تحومیادتونیبه  شننهیما هم ؟یگل. چه طور یبانو می: سننالم مرمن
 خانم. یریگ ینم
شمیمر شو آر ست نی: گم صال ه دم به  رم؟ینگ ای رمیگب لتیکه بخوام تحو یتو ا
 .یینایو ا تیمامور قهیدق

 .دمیخند
 شهر. نیجام. تو هم نی: االن که هممن
 . دلم برات تنگ شده.نجایا ای.... پاشو ب ولیو گفت: ا دیکش یغیج
 دعوت بودم. نیته دل لبخند زدم. منتظر هم از



wWw.Roman4u.iR  100 

 

 اونجام. گهیساعت د میگفتم: باشه تا ن خوشحال
ر شدم و دربست گرفتم. سوا هی قهیو بعد دو دق ستادمیا ابونیرفتم کنار خ عیسر

 آدرس دادم.
در خونه نگه داشننت. پول و حسنناب کردم. انقدر ذوق داشننتم که نگو.  یجلو

 زنگ و فشار دادم.
 باال.... ای: بدمیشن فونیو از تو آ میشاد مر یصدا

شدم ب لبخند ساختمون که  و ت یوقت شهیآرامش گرفتم. هم اریاخت یزدم. وارد 
 داد. یخونه و خانواده بهم آرامش م نیبودم ا یو دپرس یاوج دلتنگ

هم مثل  میخوب بود. مر یخانواده  هیخونه برام مظهر  نیا یدونم چرا ول ینم
خواهر داره که ازدواج کرده. مادرش و پدرش بازنشستن. مادرش پرستار  هیمن 

 بانک بوده. سیو پدرش رئ
قدر با هم صننم اون مه اش تو  ادیکه آدم خوشننش م نیمیخانواده اشننون  ه

 جمعشون باشه.
با هم بود ییروزا هی با هم ب میکه  مادرش و  دمیدیم میرفتیم رونیو  بار  ند  چ

 یکه مامان من وقت یزدن حالش و بخرسننن. در صننورت یپدرش زنگ م یگاه
شب بر م نهیافتاد بب یکرد تازه به فکر م یشب و رد م 11ساعت   ایردم گ یمن 

 نه.
 یکل یعنی یخبر یروز ب هیاز هم خبر نداشننته باشننن.  نایکه ا سننتین یروز

ها رو ه ی. روزایدلتنگ  ممیکنن. مر یوقت فراموش نم چیتولد و مناسننبت 
ب*و*سننه و  یب*و*سننه خواهرش و م یمامانش و م رهیراسننت م رهیچپ م
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صدقه  که  یار. کبهیاز همه اش عج شتریکه برام ب یزی. چرهیباباش م یقربون 
 ت با بابام نکردم.وق چیمن ه

 .... دنشیب*و*س
اونم به زور در حد تماس  لیو سال تحو دایبه ع شدیبابا خالصه م دنیب*و*س

 دوتا گونه با هم.
رام لبخند به لب در و ب میشدم در خونه اشون باز بود. مر ادهیاز آسانسور پ یوقت

 باز کرده بود.
 و تا ته باز کردم و رفتم جلو. شمین

 د؟یخانم خوب هست میمر کمی: سالم علمن
 .دیو گونه ام و ب*و*س دیخند میمر
 تو... دیی. چه عجب. بفرمای: سالم مرسمیمر

 کردم. کیکردم. با باباش سالم و عل یتو و با مامانش روب*و*س رفتم
 زهیزد. از نظر قد و قواره هم ر یکلمه حرف م 4مرد آروم بود. به زور  نیا چقدر

زرگ بابا ب یکردم که وقت یفکر م نیبه ا شننهیا همدونم چر یو کوتاه قد بود. نم
 .شهیمهربون م یلیبشه خ

 ومدیزد. از مامانش خوشننم م یاز باباش حرف م شننتریآروم بود اما ب مامانشننم
 .یبود. روشن فکر و امروز دهیفهم یلیخ

 میرم دمی. داوردمیتو اتاقش. داشننتم پالتو و شننالم و در م میکرد بر مییراهنما
 شلوار گشاد. هیبا  دهیبلند پوش نیبلوز بلند آست هیسرشه و  یروسر

 خونه اتونه؟؟ یکس می: مرمن
 .دنیخواب ی: آره مهسا و منصور هستن. تو اتاق ب*ش*لمیمر



wWw.Roman4u.iR  102 

 

 شل شد. شمین
 شبه خواب چه وقته است؟؟؟ 7: ساعت من

صور دتیترب یزد به بازوم و گفت: خفه ب یکی ساعته  هی اومده کیاز بوت ری. من
 .دین خسته بود خوابناهار خورد

 : مهسا هم رفته بادش بزنه البد ...من
کار به کار زوج جوان  یتو چ یباال انداخت و گفت: حاال هر چ ییابرو میمر
 کنن بکنن فقط زودتر من و خاله کنن. یم یهر غلط یدار

شق باه بود.  می. مردمیخند بلند رد ک یاون جور که اون با باه ها تا م یعنیعا
نداشننتم. لحظه  هیمن  نه ول یعنیهم تحمل   میمر ینه که برم باه رو بزنما 

شون و م یلیخ صله جواب صبر و حو . من کنن یم یبد قلق یوقت یداد حت یبا 
 دیبا طنتشیوگرنه که ش ورانتظار دارم باه مثل آدم بزرگا باشه البته تو فهم و شع

 باشه و کل خونه رو بترکونه. ادیز
سم ستت میو که در آوردم رفت لبا ش شربت و چامیو هال ن و  ی. مامانش برامون 

 و .... وهیظرف شکالت و م هیو  تییسکویب
 یخونه و م نیتو ا ومدیآدم م یعنیهنوز باز بود.  شننمیخونه بودم. ن نیا عاشننق

ده که بود. انق یتخل میخود نبود مر یکرد. ب یم دایاضننافه وزن پ لویک 10رفت 
رد هوا س رونیچشمهام برق زد. ب میمرتو دست  یتا بستن 2 دنیخورد. با د یم

 یدهن کج ییجورا هی یتنو تو خونه هوا مطبوع و گرم. خوردن بسنن خبندونیو 
 .دادیحال م یبود. کل رونیب یبه سرما

 ازش گرفتم و مشغول شدم. خوشحال
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 یاخبار بود و مامانش داشننت روزنامه م دنیطبق معمول در حال د میمر یبابا
 شدیم یرفتم چ یودم سال به سال سمت روزنامه نمخوند. برام جالب بود. خ

گرفتم و از  یم یحوادث و بخونم که دل غشنن یو فقط صننفحه  رمیدسننتم بگ
سر ستمش و م یم عیترس  شه. بس که خبرا هینداختمش  یب شت یگو ناک وح

 تک اقیو همه با اشت ومدیخونه هر روز روزنامه م نیا ینوشتن. اما تو یم توش
 ود.منبع اخبار ب شهیبانو هم میخود نبود که مر ین. بخوند یتک کلماتش و م

شد.  ممی. مامان مرمیحرف زد یاز هر در میبا مر کمی ضافه  صحبتهامون ا به 
شتم پا ست دا ش یانقدر دو بود. تو اون دوره و اون  ی. زن جالبنمیخاطراتش ب

 دانشگاه رفته بود و شده بود خانم میکردن مامان مر یم یزندگ نایکه ا یطیشرا
معاف از  میمر یبود که بابا نیهم رفته بود و بامزه تر ا یسننرباز یپرسننتار. حت

 بود. یسرباز
انک تو ب رهیحقوقش م یبرا میزن و َمردم قشنگ بود. مامان مر نیا ییآشنا یحت
 یمامانش و م یبانک بود. وقت یکارمند سنناده  هی. باباش اون موقع میمر یبابا

 گهیخوره م یبهش بر م ی. مامانشم عصبانیخواستگار رهی. مادیخوشش م نهیب
ود کار کردن نشسته ب یجا هآقا ب نیرفتم اونجا ا یکارم م یمن برا یکه چ یعنی

 زد. یم دیرو د هایمشتر
زاره. حقوق و  یپا تو بانک نم گهیو خودشننم د دهیجواب رد م نکهیا خالصننه

 خواهرش انجام بده. دهیم شمیبانک یکارها
شده پاش و تو  نیشق همکه عا میمر یبابا اما و  نهکیکفش م هیمتانت مادرش 

ش قهیدم به دق ار رفتن بعد چند ب گهیکه د یخواستگار رهیم رهیگ یم ینیریگل و 
شن  نیا گهیزنه و م یبا مامانش حرف م میآخرش پدر بزرگ مر دنیو جواب رد 
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به تو عالقه داره و مورد  داسنننتیجورم که پ نیو ا هیمرد جوون خوب و مصننرب 
 .هیوبخ

 .شنیخوشبخت م ییکنن و خدا یدوتا جوون با هم ازدواج م نیکه ا شهیم نیا
شغول صور اومدن  میحرف زدن بود م شم من سا و بعد شد و مه که در اتاق باز 

 کردم و با منصورم دست دادم. ی. با مهسا رو ب*و*سرونیب
ست کرد.  میمر ش وریپل هینگاه به خودم انداختم.  هیشالش و در م با ودب دهیپو

 ورمیپل نینداشتم. ا یبا شال و روسر یا ونهی. کال" می. بدون روسرنیشلوار ج
 کردم. یتاپ تنم م هیبود که هوا سرد بود وگرنه  نیا یبرا

ود. ب دیمعتقد و مق زهایچ نیبه ا یلیخ میمن که انقدر راحت بودم مر برعکس
شال نم یجلو ست ینامحرم بدون  شاد و بلند و حدالمقدور نیرفت. لباس آ  گ

 داد. ی. به نامحرم دست نمدیپوش یزانو م ریبلند تا ز
سر ا چقدرم ست دادن و ندادن مر نیما  شت مید صور میبرنامه دا تا برادر  3. من

 یبودن. خانواده  یمیخونگرم و راحت و صننم یلیخ یداشننت و کاًل خانواده 
س نیهم هم نایا میمر سط ا نیکه ا یطور تنها ک  میمر براش مهم بود زایچ نیو

 بودن. خونبود. البته ناگفته نماند که مامان و باباش هر دو نماز 
 و دیمق میو مر یتفاوت برام جالب بود. مهسا انقدر راحت و امروز نیا شهیهم

 رد.ک یم تیباشه اما اصول و به شدت رعا یمذهب یلیبا اعتقاد. حاال نه که خ
سا که  یباراول سم عقد مه سم خانوادگ هیکه تو مرا ست یمرا که  یبود و تنها دو

با همه  یکی یکیمنصننور اومدن و  یبرادرا یواردش شنننده بود من بودم وقت
اومدن و هر  میمر یجلو یمنم باهاشننون دسننت دادم. وقت یدسننت دادن و حت

http://www.roman4u.ir/


 105 یک دیوار سنگیپشت 

شتن د یچ شونو نگه دا ست ست بده ن میمر نیدید  اهگ. با تعجب بهش نستید
ر منصننو یاز برادرا یکیبته . الهیختیچه ر میمدل مر دنیکردن. بعدًا فهم یم

 اما دستش و شهیدونه کنف م یم نکهیکماکان مصّر به دست دادن و هر بار با ا
 .رهیگ ینم لیتحو میمر نکهیکنه جلوش. و هر بارم دلخور از ا یدراز م

ه. آدم باش نیبرام بهتر میامن و مر یخونه برام جا نیا شدیباعث م زهایچ نیهم
کار داشننت و نه  نیبه ا ینشننده بود و نه اعتقاددوسننت  یپسننر چیتا حاال با ه

 یراحت با همه برخورد م یلینبود و خ یری. آدم معذب و گوشنننه گیعالقه ا
 کرد منتها با اصول خودش.

 یمن خبر داشت. البته سع یرازها ی" از همه بایبود که تقر یضمن تنها کس در
ئل و ز یکردم بعضنن یم باز نکنم.  ادیاز مسنننا اون  یجلو ییجورا هیبراش 

که انقدر راحت در مورد روابطم با پسننرا حرف بزنم. با  دمیکشنن یخجالت م
من و آدم  ایدر موردم قضننناوت کنه  زایچ نیا ینبود که از رو یاون آدم نکهیا

 بدونه. یبد
شام و با هم خورد یساعت دو ستم. و  ش شون ن ست پخت مامانش میخونه ا . د

 بودم. هاشیحرف نداشت. من عاشق ترش
خود  یب جاناتیبود به دور از ه یو معمول یسنناعت کاماًل عاد 2 نیا نکهیا با

هم مثبت ب یانرژ یرفع شننند و کل میمن آرامش بخش بود. دل گرفتگ یاما برا
 شد. قیتزر

دم و تونستم لبخن یکردم تا برگردم خونه نم یازشون خداحافظ یکه وقت یجور
 زدم. یلبخند م لیدل یجمع کنم و ب
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 کیبهم نزد دهیشنن یا بود و غرق کار. احسنناس کردم صننندلتو پرونده ه سننرم
سرم و بلند کردم و  ستش و ز ینگاه هیشده.  چونه اش زده  ریبهش انداختم. د

 کرد. یتو دستم نگاه م یبه پرونده  قیبود و دق
س الشیخ یب شغول برر شدم.  یشدم و دوباره م ش کمیپرونده   من و دهیبعد 

 ...نیکرد و گفت: ام.... آرش یمن
بگه اول  ومدیخواسنننت بزنه صننناف نم یم یحرف یبود. وقت نیهم شنننهیهم

 .شدینطقش باز م هویو  دادینشون م یخودش و عاد
 بهش نگاه کنم گفتم: بله؟ نکهیا بدون

 ؟؟؟یکاره ا ی.. امشب چزهی: چدهیش
شمهام و ر سرم ست زیو بلند کردم و چ به چونه ام زدم و متفکر گفتم:  یکردم. د

با نمیخوب .. بزار بب هان  نه برا دیآ  کمیخودم قهوه درسنننت کنم.  یبرم خو
. مسننافرت تنگ بشننه یدلم برا کمیغصننه بخورم.  کمینگاه کنم...  ونیزیتلو

دوتا جلسننه هم با رجال ممالک داشننته باشننم. برنامه ام پِر پره چه  یکی دیشننا
 طور؟؟

 باز بود. ششینگاه کردم. ن بهش
شب با یکه برا یاراون همه ک نیب ی... وقت دارگمی: مدهیش  یانجام بد دیام

 ؟؟؟ییجا هی میبر یایباهام ب
 انداختم باال و گفتم: تا کجا باشه؟؟؟ ابرومو
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. امشننب سننتین یبد یباز تر شنند و خودش و لوس کرد و گفت: جا شننشین
 یدوره هم هیخونه امون. پسننر خاله اشننم هسنننت.  ادیخواد ب یمحسننن م

 ..کوچولوئه. منتها به خاطر پسر خاله اش .
شت هیانداختم باال و تک ابروهامو س یصندل یدادم به پ ست به  ستم و ن نهیو د ش

که سننر پسننر  یمن و ببر یخوا یحرفش و گفتم: م یشنندم بهش. ادامه  رهیخ
 آره؟؟؟ نیخاله اش و گرم کنم که سر خر شما دوتا نشه تا شماها راحت باش

 و نشونم داد. ششین فقط
هر وقت با دوسننت پسننراشننون قرار  کایچه مل دهیاش بود. چه شنن شننهیهم کار

طرف و  مونیبردن که مثل م یسرشون من و م شدیسر خر خراب م هیداشتن و 
شت رکیس یگرایکه با باز دنیدیم یدوتا در من چ نیسرگرم کنم. واقعا ا باهم ا

 گرفتن؟ یم
 کلمه گفتم: نه.... کی تو
 .گرفتم و دوباره کله کردم تو پرونده ها یام و از صندل هیتک
ش دهیش ش دیخودش و جلو ک جونم ... تو رو خدا ...  نیو با التماس گفت: آر

 دوست دارم... یلیمن که تو رو خ
 : نه ....من

 : آخه چرا؟؟؟دهیش
 یدوسننت محسننن خانتون به زور م نینرفته که ا ادمیقبل و  ی: هنوز دفعه من

 .ادیخواستن خودشون و باسبونن به من. خوشم نم
شه پسر خاله ا نیکنم. ا یبا التماس گفت: نه خواهش م دستم و گرفت و دهیش

 .هیخوب یباه 
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 رفتم مجبور ینداشتم. اگه باهاش نم یکردم براش. امشب کار زیو ر چشمهام
 . بدم نبود.نمیتو خونه بش ییبودم تنها

 کنم. یصورتم و کج و کوله کردم که نشون بدم دارم فکر م کمی
 هیرکاز ت شیپ یکه دفعه  هیاپ مشننککه ت یشنندم بهش و گفتم: به شننرط رهیخ

 بهم. یو بد یدیخر
ستم و ول کرد.  یتکون هی دهیش شمها کمیخورد و د اهم نگ ثیو خب زیر یبا چ

تاپه رو د یکرد. اما من برعکس اون لبخند م بودم  دهیزدم. از همون موقع که 
و  فرصت بود که اون نیبهم نداده بودش. حاال بهتر دهیچشمم دنبالش بود و ش

 .ستمین ایدونست که تا تاپ و نده من ب ی. خودشم مرمیزش بگا
 .ایبا حرص نگاهم کرد و بعد گفت: باشه.. به جهنم مال تو ب کمی
 نگاش کردم و لبخند زدم. روزمندانهیپ
 خودش. یهم رفت سراش کارها دهیحرف مشغول کارم شدم و ش یب

سننر  یسننوپر . سننر راهمون ازدهیخونه شنن میکه تموم شنند با هم رفت کارمون
شون کل سته دیکرد و خرت و پرت خر دیخر یکوچ . خنده ام گرفته بود. چند ب

 شور و ماست و آب انگور و..... اریو خ خسیچ
 .خرهیداره مزه م دیفهم یم دیدیم یهر ک یعنی

 ؟؟؟یرو بار کرد نایزدم بهش و گفتم: چه خبرته ا آروم
 همارستانیب ضهیمررو حساب کرد و گفت: محسن شوهر خاله اش  دایخر پول

 غصه ارمیسر حالش ب کمیخوام  یناراحته م یلیخ ستیحال خودشم خوب ن
 بره. ادشیهاش 
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شانس  دایحالش جا م زایچ نیگفته با ا یبراش پشت چشم نازک کردم. ک فقط
س ارهیب شه بخو دهیحال م ی. آرهیو غم باد بگ ینره تو فاز دپر ره فازش برعکس 

 ش.بخندم به کمیمن  دهیتو پر ش
 .دمیخونه و منم با ذوق خوشننحال خودمو پرت کردم رو مبل و دراز کشنن میرفت

 .ومدیخوب خسته بودم. خوابم م
و حس خوب لبخند  یهمه راحت نیپاهام و دراز کرده بودم و سر خوش از ا تازه

 زدم که زنگ در و زدن. یم
دن اده بود کیپشت در بود و بزنم. نکبتا کش یخواست برم هر ک یدلم م یعنی

 خونه خراب شن سرمون. میایم یما ک ننیبب
دم  یفحش بلد بودم نثار هر ک یشنندم هر چ یجور که از رو مبل بلند م همون

 در بود کردم.
محسنننه من وقت  یگفت: وا جانیپر ه یو زد. با ذوق و صنندا فونیآ دهیشنن

 کنم. شیآرا کمینکردم 
 ه من گفت برمرفت تو اتاقش و تو همون حالت ب دییدو عیو گفت و سننر نیا

 بدرقه اشون.
 غرغرم شروع شد. منم
پسننر خاله  نیهمون سننر ا ؟؟؟؟یحمال نجایا ی: به من چه؟ من و آوردمن

 ی. حوصله کشهیاعصابم به خود محسن نم گهید هیلیعجوزه اش و گرم کنم خ
 یتون یاصننلت و که نم یهم بکن یرو ندارم. بابا هر کار نایسننر و کله زدن با ا

 .یعوض کن
 .یمونیم یکه بود یتر گفتم: همون زشت آروم
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ام  تا خفه دیصدام و نشن دهیش نکهیو خوشحال از ا دمیبه حرفم خند زیر خودم
 دلم خنک شد. میواشکیحرف  نیالاقل با ا نکهیکنه و سر خوش از ا

در همون موقع زنگ  یو شنالم و در آوردم و انداختم رو مبل و رفتم جلو پالتوم
. پسننر ومدیزده بود. بهش م یسننورمه ا پیت هیمحسننن  و زدن. در و باز کردم.

 کایدوست پسر مل انیکه با شا یبودمش. اما اونقدر دهید ینبود. چند بار یبد
 با محسن جور نبودم. موندیجور بودم و مثل داداشم م

دوسننتاش بود که هر بار  نیا رینداشننتا تقصنن یبدبخت گ*ن*ا*ه نیا البته
 کردن که یفکر م گهیو د داشتیس ورشون ماز اندازه ح شی. بومدنیباهاش م

جمع  یمخ من و بزنن چون معمواًل من تنها دختر تنها دیبه زورم که شنننده با
شانس ا ییبودم. البته وقتا شتم و از  سر ندا ست پ سن تو او نیکه دو چند  نمح

 من تنها بودم. میکه رفته بود یبار
ه کنار در و ب سننتادیا تو . اومد تو و ادیمحسننن دسننت دادم و تعارفش کردم ب با

 .ایاشاره کرد و گفت: پسر خاله ام ارش شیپسر پشت سر
نگاش کردم از چشننمهاش  قیزد و دسننتش و جلو آورد. دق یلبخند هی پسننره

 ختنیپسننره به منظور کرم ر نیتونسننتم حس کنم که ا ی. مدیبار یم طنتیشنن
 سننر یلیخ نیگرفته بود ا یآروم و تا حدود یلیاومده. برعکس محسننن که خ

 .دیخند یزد و م یخوش م
خواستم بزنم  یچشم غره به لبخندش رفتم. م هیدست دادم. وارد شد.  باهاش

و  تشیپس ببند ن ست؟ین ضی... مگه شوهر خاله ات مریتو سرش بگم: هو
 .شهیبازت، دهنت کج م شیاز عذاب وجداِن ن ادیسرش ب ییاگه بال
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نه. تو ک یم یاتاق داره چه غلط تو دهیش نی. معلوم نبود انمیکردم که بش تعارف
 که در اتاقش باز شد و خانم آالگارسون رونیب ارمشیفکر بودم که برم بزنمش ب

خودشو درست کرده بود که فکر کردم امشب شب  نی. همارونیکرده اومدن ب
 .شهیعروس
و کنارشون  دیمحسن دست داد و محسن و ب*و*س یجلو و با پسر خاله  اومد

 پاره کردن. کهیه تعارف تنشست و شروع کرد ب
و من تو ر نجایا یاریمن و ب یدرصننند فکر کرد هیاگه  ؟ینیب یپررو رو م باه
 کنم عمرًا. یم ییرایپذ نایکنم و از ا یو قبول م زبانینقش م یسیدربا

 لم نشننسننتم و رسننماً  نایمبل به ا نیبه مبلها انداختم و رفتم رو دورتر ینگاه هی
شحال از ا شو نکهیدادم. خو س نکهین دورم و احتمال ااز صحبت  یک باهام هم 

 اشتم؟د یو چشمهام و بستم. اما واقعًا چه توقع یلکسیبشه کمه رفتم تو فاز ر
چشننمهام و باز  یتوجه حت ی. بدمیسننرفه شننن یکه صنندا دینکشنن قهیدو دق به

 نکردم. حتمًا گلو درد داره به من چه؟
 اد؟ی: خوابت م-

.......................... 
 ؟یبخواب یبر یخوا یتموم شده؟؟؟ م تیانرژ ؟؟؟؟یسته ا: خ-
خواد  یم یتروخدا هر ک یخسته است. وا یک زنه؟؟؟یحرف م یداره با ک یک

 بره بخوابه زودتر بره که منم راحت تر پاشم فلنگ و ببندم برم بُارتم.
سن داشت با مح دهی. شگهیم یبه ک یک نمیچشمم و باز کردم بب یگوشه  آروم

 یپسره ک نیسرم و چرخوندم. وا ا یچشم هینمونده بود که.  ی. کسدیحرف یم
 یوقت گهیبا من بود؟؟؟ آره د یعنی دم؟؟؟یاومد ور دل من نشست که من نفهم
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شمها که نه، تو هم شم باز من  هی نیزل زده تو چ  ی. مجبورگهید نهبا م یعنیچ
 ؟؟؟یسمتش و گفتم: با من دمیچشمم باز کردم. چرخ یکیاون 

 ادیتو هم اگه خوابت م نمیخواستم بب یند زد و گفت: نه پس با خودمم ملبخ هی
 .میبا هم همراه ش یایب

 دهای. بزنم دک و دهنش و پشننهیم لینخورده فام ییپرو چا یکردم. پسننره  اخم
 محسن و بزنم. یالیکنه فام یترسم اون نصفم م یم دهیکنما. اما خوب از ش

سره به خ ی. حتگهیور د هیو چرخوندم  سرم ودم زحمت ندادم جوابش و بدم. پ
 یم یعنی شد؟؟؟یاما ول بکن نبود شروع کرد ور ور کردن. حاال مگه ساکت م

 خواستم با پشت دست بزنم تو صورتش.
آهنگ  هیو برداشتم و روشنش کردم. گذاشتم رو کانال آهنگ.  ونیزیتلو کنترل
صداش و ز یخارج صد  شه  اروی نیکردم که ا ادیبود. از ق اما همانان به خفه 

 داد. یادامه م شیسخنور
شت تموم م طاقتم ششدیدا سا میصدام کرد که بر دهی. تا  ثل فنر م میاریو ب لیو

 از جام بلند شدم. از خدا خواسته بودم که در برم.
کار  ی: من چدمیو سننر خوش رفتم تو آشننخزخونه و با ذوق پرسنن خوشننحال

 کنم؟؟؟
کرده بود آخه کار کردنم ذوق با تعجب نگام کرد. خوب بدبخت شننک  دهیشنن

 شدم؟ فیداره؟ من مثل االش خر ک
 وسط مبل ها. زیرو م نیو با لیوسا نیا ای: بدهیش
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ص خال ایپسره ارش نیا یهایکه از دست وراج نی. هملیرفتم سمت وسا عیسر
 خوب بود. یلیشدم خ

 .زیبرداشتم که ببرم بزارم رو م گهیدور رفتم و برگشتم. دوتا ظرف د هی
 یلیمحسننن خ ؟؟؟یامشننب جو و شنناد کن شننهیم نیآروم گفت: آرشنن دهیشنن

 جور بوده. یلیشوهر خاله اش خ نیناراحته. با ا
 ناسبه خوب سر حاله ها. ایاون ارش یدلم گفتم ول تو

ک ج سننتمیجو و شننناد کنم؟ من بلد ن یچ یعنیفکر کردم و بعد گفتم:  کمی
 بگم.

 .اریرو سر شوق ب هیبزن و بر*ق*ص کن بق کمی: نه بابا جک نگو دهیش
اونوقت؟؟؟ مگه اومدن کاباره؟  یچ یعنیگرد شنند. با بهت گفتم:  چشننمهام

بخوشننم بجنبونم براشننون؟؟؟ چه  یمنم حتمًا رقاصننشننونم. برم لباس عرب
 از آدما. یدار یانتظارات
شتم بردم تو هال. حق دلخور شقاب و بردا  مونیمن و مثل م دهیش نیا قتاً یدوتا ب

 تونه ملت و سرگرم کنه. یحت مرا یلیکه خ دیدیم
شنده بود و  یسناق ای. ارشنزیها رو دور اول برده بودم سنر م السیها و گ یبطر

 گهیبشننقاب ها رو که بردم د دهیکرد. از حرص حرف شنن یرو پر م السننهایگ
شخزخونه برا شتم تو آ ستم رو مبل و با حرص گ یبرنگ ش سیکمک ن که تازه  یال

 .دمیهوا سر کش یبپر کرده بود و برداشتم و  ایارش
ش تا سرفه افتادم. ار سوخت و به  س خسیچ هی عیسر ایته حلقم  ت و و زد تو ما

 گذاشت تو دهنم و آروم زد پشتم.
 بعد. نهیبش ادیهم ب دهیآروم تر بزار ش کمیتعجب گفت:  با
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 انینشستم سر جام تا همه ب نیهم ینداشتم. برا گهیو د نیکل کل با ا حوصله
 اال.بندازم ب السیبعد گ

ش همه شدن ار ش السیخودش گ ایکه جمع  ستم.  رفت نور هال و  دهیو داد د
 تو حس. میبود که بر کمیکم کرد، موز

کردم دارم عرق  یخوردم. گرم شننده بودم. حس م السیتا گ 3بود که  حواسننم
م پره. تعجب کرد السننمیگ دمیبردارم که د خسیچ هیکنم. دسننت دراز کردم  یم
هون و برداشننتم و  الیخ ینه. اما ب ایو خورده بودم  السننمیکه گ ومدینم ادمی

 دوباره خوردم.
شده بود. حس م حالم سبک یعوض  شدم و م یکردم به   هیبا  یتونم حت یپر 

 جهش بخرم برم بخورم به سقف.
بد جور تو تنم نشننسننته بود و بدنم خود به خود به آهنگ واکنش نشننون  آهنگم

و شننروع  ونیزیتلو یدم و رفتم جلوخورد. از جام بلند شنن یداد و تکون م یم
ص صه.  ای. ارشدنیکردم به تکون دادن خودم و ر*ق* شد باهام بر*ق* هم بلند 

س ستش  سبک وزن هیبود ازش گرفتم و  گاریتو د  شتریب میپک بهش زدم. حس 
 شد.

خورم شور ب اریخ هی. رفتم دمیخند یچ یبرا دونمینم ی. حتدمیخند اریاخت یب
سمیگ ئمید سم به تعداد گ جیدر گپره. اونق ال صاًل حوا سهامیبودم که ا نبود و  ال

نه؟؟؟ آخه  ایخورم  یها رو م السیگ نیکه اصنناًل من ا دمیفهمیاز اون بدتر نم
 .شدینبود و نم یاصاًل خال وانمیل
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ه چ دونمینم ی. حتدمیکشنن گاریچند تا سنن ایخوردم  السیدونم چند تا گ ینم
ص یختیر لو ت شتریدادم اونم به حالت ب یم که خودم و تکون نی. همدمیر*ق*

 شده بود. دهیکش کمی. حرف زدنم دادیتلو خوردن بهم فاز م
و بود و ت السیدسننتش گ هیخورد. تو  یلحظه از کنارم جم نم هیهم  ایارشنن نیا

 .شدیدوتا تموم نم نیوقت ا چیو ه گاریاش س گهیدست د
 .شهیتموم نم لشیوقت وسا چی.. ههیجادوئ ایارش

بار  خودم و جنبوندم. تلو تلو خوردم رفتم شننتریبار بلند تر. ب نیا دمیده خن دو
. خودش تو دهنم مزه گذاشت. دمیم*ش*ر*و*بش و سر کش وانیل ایسمت ترش

 زدم بهش. یو ازش گرفتم. تند تند پک م گارشیس
کردم که فاصننله اش ازم  ی. حس مدیر*ق*صنن یازم م یکمیبا فاصننله  ایارشنن

مه. چرخش دسننتش و دو یلیخ مدمیم یکردم. وقت یر کمرم حس مک تو  و
 یدورم اما نم شهیکردم که دستش حلقه م یچرخ بزنم حس م هی یجیحالت گ

 یایواضننح تر بگم ه ایکار کنم.  یچ دیدونسننتم با ی. نمیچ یعنی دمیفهم
 اعتراض. ایحرکتاش اخم کنم.  نیکه بخوام به ا دنبو میحال

و اونم ابلهانه به خنده  دمیخند یسننرخوش و م*س*ت بودم که فقط م اونقدر
 زد. یمن لبخند م بیعج یها

آرومم شننروع کرد به خوندن. دسننت  یآهنگ خارج هیکه کم نور بود  چراغا
 تو ب*ش*لش. دمیدور کمرم و کش دیایپ ایارش

ستم که دار یبود. م میحال ییزایچ هی ص یم میدون که  دمیفهم یاما نم میر*ق*
دسننتش  دیمگه نبا ه؟یجور نی... چرا ا یهر چ ایر*ق*ص تانگو .. والس  نیا
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 یت محرک نییبه باال و پا یدستاش انقدر انحراف نیدور کمرم باشه؟ پس چرا ا
 کنن؟؟؟

که  ایو ببندم اونم به خاطر حرکت سر ارش شمیلحظه که تونستم باالخره ن هی تو
 و درک کرد. تمیکردم االنه که کله اش بخوره تو دماغم موقع یحس م

که  کرد. حاال درسته یداشت از فرصت استفاده م یلیشعور خ یب یپسره  نیا
ش کمی دیتو با یستیمن م*س*تم تو که ن ص ی. بیآدم با شته  زیخ تیشخ بردا

 لبهام. یبود برا
گفتم: گمننننننننننشو اون ور.  داریاش و کش نهیدونه زدم تو س هی یجیاون گ تو

 گرمم شننننند. یچسننب یچقنندر بهم م
دور دور خوردم  هیم دور کردم و همون جور تلو تلو خورون و از خود اون

 یآب خوردم. همون جور منگ برگشتم و ب وانیل هیرفتم تو آشخزخونه  دمیچرخ
توجه به آهنگ و نور کم و باه ها که هنوزم در حال ر*ق*ص بودن رفتم سمت 

 . در اتاق و باز کردم و رفتم تو.دهیش یاتاق مامان بابا
بسته  آن چشمهام هیپرت شدم رو تخت دونفره و تو  باً یاشتم. تقرتعادل ند واقعاً 

بعد  مکیبودم چون  داریشنند و با دهن باز فکر کنم خوابم برد. البته خواب و ب
 .دهیم متکون یکیحس کردم که  ی. حتدمیباز و بسته شدن در اتاق و شن یصدا

 حالت خوبه؟ ؟؟؟یخواب نی... آرش نی: آرشدهیش
لند شنندم. دسننتهام و حائل بدنم کردم و از کمر خودم و باال فنر از جام ب مثل
 دم.نگاه کر دهی. چشمهام باز باز بود گرد گرد. سرم و کج کردم و به شدمیکش
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و کشنندار گفتم:  بیعج یصنندا هیحال با  نیدر ع دمیدیرو تو هاله م دهیشنن
 . خوب خوبم.دارمینننننننننننننننننننننه ... من ب

 ادیکردم و اونقدر روم ز یرفتار م بیغر بیابلو عجخوب نبودم. ت اصنناًلهم
 نشون بدم. یخواستم خودم و هوش یبود که م

فت: مرسنن دهیشنن ته گ بات امشنننب.  یگرف با یجو و عوض کرد کمیبا  .
ص شاد دنتیر*ق* ستم ناراحت یو   ایدن هی. اما یکردنت. اولش فکر کردم از د
 تشکر...

ها چ حرفهاش که م*س*ت نیا دمیکه فه یزیمفهوم نبود تن ن م یجیو گ یبود 
 مونیم یعنیخواست  یم دهیانجام بدم که ش ویهمون کار قاً یباعث شده بود دق

 و رقاص کاباره شدم.
 کردم. نییخود سرم و چند بار باال پا یو باز کردم و ب شمین منگ

رفت. ناراحت بود تو همون حالت  یور م یبود و با رو تخت نییسرش پا دهیش
 ن زنگ زدن.... گفتن شوهر خاله اش فوت کرده.گفت: االن به محس

 باز نگاش کردم. حرفش و تکرار کردم. شیو کج کردم به چپ و با ن سرم
 : شوهر خاله اش فوت کرده .... هه ....من

 کردم. دوباره تکرار کردم. زیخنده ر هی
 : فوت شد رفت؟من

 .دمیخند دوباره
 مرده؟ یعنی: من

. دهیش یمحکم کوبوندم به بازو هویو  دمید خندخنده. بلند بلن ریپق زدم ز هوی
ش دمیمحکم کوب نیهما شت و تازه با  دهیکه  ضربه ام و ندا که انتظار خنده و 
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کرد تعادلش و از دسنننت داد و  یتعجب سننرش و بلند کرده بود و بهم نگاه م
 .نیپرت شد رو زم

کردم  ینبود. کلمات و زمزمه م میحال یایتو هاله بود. هنوزم ه دهیشنن هنوزم
 دونستم. یو نم شونیاما معن

 .ومدیو خنده ام بند نم دمیخند یبلند م بلند
شمن سن مرد..... )خنده( .... من  دهی:  شوهر خاله مح افتاد..... )خنده( .... 

خدا ...  شیرفت پ یکیم*س*تم .... )خنده( ..... من خوبم... اما امشنننب 
 )خنده( ......

س هی تو ستم و مثل جن زده ها به رو به  خیلحظه خنده ام بند اومد.  ش تو جام ن
ش رهیروم خ س دهیشدم.  ستش و به تخت گرفته بود که بلند  دهیکه تر و نگران د

 شده؟ ی... چته؟؟ چ نیمن آروم گفت: آرش دنیشه با د
 بخوره. یتکون هیبرگشتم سمتش که باعث شد از ترس  عیسر
شدم و ا تند  یشدم به در رهیکردم. خ . منگ به اطرافم نگاهستادمیاز جام بلند 

 هم دنبالم. دهیکه تو اتاق بود. تلو تلو خورون رفتم سمت در. ش
ش ی: چدهیش صاًل. خدا بگم  ریبگ ایب ؟یریم یکجا دار ن؟یشده آر بخواب ا

ش نیا ستیگ یرکیز ریبار بهش گفتم ز 10کار کنه  یرو چ ایار ا و پر نکنه ه ال
 کار کنم؟؟؟ یحالت چ نیگوش نکرد. االن من تو رو با ا

 .گهیم یچ دهیش دمیفهم یداغون بودم که نم اونقدر
 سمت در و در و باز کردم رفتم تو. رفتم

 کار؟؟ یچ یاومد نجایا نی: آرشدهیش
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تو  کردم صاف یسع شدیکه به زور باز م ییبرگشتم سمتش و با چشمها یجد
 چشمهاش نگاه کنم.

 .رمیدوش بگ دیخوام بنننننننرم حمام. من بننننننا یگفتم: م کشدار
شننده بود. چون دسننتم رفت  ریاما د رهیگرد شنند. اومد جلوم و بگ چشننمهاش

 دهیبود که از تو دوش رو سرمون بار یحرکت بازش کردم و آب هیو با  ریسمت ش
 .شدیم

 عقب. دیخودش و کش کمیو  دیکش غیج دهیش
 یبا لباس دوش م یشدم. کدوم خر سیخ وونهید نیحرص و داد گفت: آرش با
 ره؟؟؟یگ

 .دمیخند یدوش واسه خودم بلند بلند م رینبود. ز میمن که حال اما
 رونیآب ب ریمنو از تو حموم و ز یدونم ک یدوش بودم. نم ریدونم چقدر ز ینم

 .هاریداره لباسهام و در م یکیبه تخت. فقط حس کردم  دمیمن رس یآورد و ک
ا ف و له کنم اما بشنند بزنم طر یناموسنن یهم گارد گرفتم که اگه ب یم*س*ت تو
 شدم. الیخ یب دهیش دنید

. تلپ شدم رو تخت و چشمهام بسته شد. یدونم با چ یعوض شد نم لباسام
 . اما حس جواب دادن بهش و نداشتم.دمیو شن میزنگ گوش یصدا
 اومد. دهیحرف زدن ش یزنگ قطع شد و صدا یصدا

 . شما؟؟؟نهیآرش لی: سالم. بله موبادهیش
....... 

 از عیتو حلقم. سر ادیگفت چون حس کردم معده ام داره م یچ دهیش دمینفهم
بار برم  4بار بخورم تو در و  2جام بلند شدم و با حداکثر سرعت که باعث شد 
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تو معده ام بود و از دهن خارج  یو هر چ ییخودم و رسوندم به دستشو واریتو د
 کردم.
 اتاق.اومد و من و دوباره برد تو  یدست هیکه بهتر شد  حالم
 ....اهیپ یدور سرم م ایکردم دن یم حس

. بعد شد تو حلقم ختهیبه زور ر یتلخ عیما هیاز رو تخت بلندم کرد.  یدست هی
 ترش... هیما هیاز اون 

 دادن. مسموم نشم خوبه. یبود به خوردم م یچ نایا تیدونم تو اون وضع ینم
 جنازه شدم رو تخت. دوباره

ما هن کمی که دلم م یوزم حس محالم بهتر شنننده بود ا تو  ادیخواد ب یکردم 
 دهنم.

 .دمیرو شن دهیش یموهام و نوازش کرد و بعد از اون صدا یکی
 .نرویب می. پاشو برزمیجان پاشو اومدن دنبالت عز نی.. آرشنی: آرشدهیش
 کم بود. چرت و یلیخ میاری. هوشدیدیشدم نشستم. چشمهام طاق اتاق و م پا

ما تمرکز ی. مدمید یگفتم. آدمها رو م یپرت م حرفهام و  یرو یشننناختم ا
 حرکاتم نداشتم.

سرم. کمکم کرد و بردم دم در.  هیتنم کرد و  یزیچ هی دهیش شالم انداخت رو 
شم. ه ینم ستم بوتام و بخو ستم. م یبوتم و م شدمیخم م یتون  ومدمیگرفتم د

باره امتحان م یپام و بلند کنم ببرم تو کفش م بار  نیا کردم یخوردم به در. دو
 .واریخوردم تو د یم
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شد و ب یهم هر چ دهیش سته  ست بوتام و پام کنه. آخرش خ  یتالش کرد نتون
 .میشد الیخ
کفشم و  و فیدستشم ک یکیپام کرد و بازوم و گرفت و با اون  ییدمخا هی دهیش

 .رونیاز خونه ب میگرفت و رفت
 اومده دننننننننننبالم؟ یک ننننننندهی: شمن

 پسرت.: دوست ده؟یش
از  یاومده؟ ک یکردم که نگو. با ذوق گفتم: آزاد جوننننننننننننننننننن یذوق هی

 مسنننننافرت برگشت؟ به خاطر من اومده؟؟؟
ر و و نیبه ا کمی. جوابم و نداد. رونیب میدر و باز کرد و از ساختمون اومد دهیش

 اون ور نگاه کردم.
 گشتم. یچشم دنبال آزاد م با
 د؟ی: سالم خانم خوب هست-
 د؟؟؟ی: سالم شما زنگ زده بوددهیش

 : بله من بودم. حالش خوبه؟؟؟پسر
 یچشننمهام رو هم افتاد. وقت یک دمیچرت زدم چون نفهم هی سننتادهیکنم ا فکر

که جلوم  یکردم و به پسر زیچشمم و باز کردم. چشمهام و ر دمیصدا ها رو شن
شدمیدینم یزیشدم. اما چ رهیبود خ ستادهیا شت حا یوقت دهی. چون  م ضردا
نزاشننته بود به چشننمم. منم که کور. تا  نکممیکرد لنزام و برداشننته بود و ع یم

 یدسننتم و گرفته بود وگرنه از همون باال سننقوط م دهیجام که اومدم شنن نیهم
 کردم.
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شنا بود اما خودش هاله بود. با  یصدا سر برام آ ش هیپ ست  ز رو ا دهیحرکت د
 نبالم.اومده د یک نمیخواستم بب یمبازوم جدا کردم. تلو تلو خوردم رفتم جلو. 

 یزیرفتم جلو که دستهام مماس شد با بدن طرف. اما قدش بلند بود چ اونقدر
دستم و بردم باال و انداختم دو طرف صورت  میکور نی. با حرص از ادمید ینم

ش اروی صاف آوردمش نزد نییپا دمشیو ک صله  کیو   یسانت 5 یصورتم تو فا
 ود.ب شدهواضح  یلیگردشم خ ی. چشمهانمشیم ببتونست یاز خودم. حاال م

که  نیو کشنندار گفتم: اااااه ا دمیبلند خند هویفکر کردم.  کمیاخم کردم.  اول
 کار؟؟؟ یچ یاومد نجایجون خودمونه. ا یکوه نی. انننننننننستیآزاد ن

صورتش از جلو هی ستم و گرفتم به گوشش که  شمها ید شده ام کنا یچ ر کور 
چون  دمیکشنن یگوشننش و م ییجورا هیاما فکر کنم داشننتم  مدیفهم ینره. نم

ست د ستم. با د سمت د شد  شاره کردم و گفتم:  گهیسرش کج  ام به خودم ا
با معرفت  ِی خوب .... دوست تراس یدنبال من؟؟؟؟ باه  یاومد یآخنننننن

.... 
 باشن..... دایو باز کردم تا کل دندونام پ شمیخمارم و مل مل دادم و ن یچشمها

صدا یضربه که م هی شه اما محکم بود و  ستم آروم با  جادیهم ا یبلند یخوا
 .اریکوه یکرد زدم رو گونه 

 ... پسر خوب ... ی: نننننننازمن
ستم و از گوش کوه شمین دوباره سمت  اریو باز کردم و د شتم  جدا کردم. برگ

 خوردم. یثبات تکون م ی. بدهیش
 .... مریمن با اون م یو بده به کوه لمی: وسامن
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بود  کیتو هم و از پشننت نزد دیایخوردم و پاهام پ یتکون هیپام بند نبودم.  رو
 کمرم و گرفت. اریکه کوه نیبخورم زم

ش تو سرش و برگردوند و رو به  ش برمشیگفت: من م دهیهمون حالت   نیتو ما
 ازتون. رمیگ یو م لیوسا امیبعد م

 .... رمایو م لیمن وسا دیگفت: نه ... نه بزار عیسر دهیش
در  اری. کوهدمیخند یشدم. هنوزم واسه خودم م نیسوار ماش اریکمک کوه با

 عقب. یگرفت و برد گذاشت رو صندل دهیو از ش لیو روم بست و وسا
ش نیا تو صت من در ما صف تنم و ب نیفر ستم رونیو باز کردم و ن  آوردم و خوا
 شم. ادهیپ

 بب*و*سمت ..... ایم. بگفتم: من ب*و*سنننننننننننت نکرد دهیبه ش بلند
 یو گفت: نم نیاومد و به زور چخوندم تو ماشنن اریشننم که کوه ادهیپ خواسننتم

 .میبر دیخواد بعدًا بب*و*سش االن با
 دهیاز شنن یو روم بسننت و رفت که خودش سننوار شننه. سننرسننر نیماشنن در

 کرد. یخداحافظ
ش اریکوه تا ست و ما ش ش نین شد  شن  ش شهیرو کمر ا و ت نییپا دمیرو تا ته ک

 دهیباز مثل عقاب پنجه انداختم رو ش یو با دستها رونیآوردم ب شهیبدنم و از ش
به زور کشنن به زور  دمشیو  نده ازش گرفتم و  هیتو ب*ش*لم و  ب*و*س گ

 .دمیکش یمداد  باً یزدم و تقر یبلند حرف م اریگردنش شدم. بدون اخت زونیآو
 .میبا ما بر ای... ب عشننننننننننننننننننننقم.. شهی: دلم برات تنگ ممن
بودم که اون بدبخت فقط داشت دست و پا  دهیش زونیآو یدونم چه جور ینم
صدا م یم سمم و  ش اریکرد. کوه یزد و به زور ا شت و تو ما سم و  نیاز پ لبا
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ش ش دیک ش دهیو به زور من و از  سر  دهیجدا کرد.  ستم  ش سرفه افتاد و من ن به 
 جام.
 دهیبوق از شنن هیباال با  دیها رو هم کشنن شننهیو زد و شنن یقفل مرکز اریکوه

 داشت. ینگه م یکرد و راه افتاد. به زور من و رو صندل یخداحافظ
م خواسننت یتونم پرواز کنم با اصننرار م یکردم م یداشننتم فکر م یبیعج حال

 کنم . چند بارم محکم زونیآو شهیبکشم و خودم و از ش نییو پا نیماش شهیش
 .اریکم کوهبا دست کوبوندم به بازو و ش

که ق رفتمیم یم*س*ت تو فهیجلو تو حلقش  ب نمیاش و بب ا به زور   هیا و اونم 
ست م ستادم عقب و م ید سر جام و م یفر شوندم   یریآروم بگ کمی: گفتین

 خونه. میرسیم
که داشننتم حس باال اومدن دل و رودم تا تو  یتنها حسنن میدونم کجا بود ینم

 یکیدهنم و تو همون حال تند تند اون  دستم و گذاشتم رو هی عیحلقم بود. سر
خودم و  و رونینگاهم کرد با دست به ب یوقت اریکوه یدستم و کوبوندم به بازو
 ادهیپ یو قفل در و زد. تند ابونینگه داشننت کنار خ عیحالم اشنناره کردم. سننر

مد او اریحالم بهتر شد. کوه کمیشدم و نشستم کنار جوب. چند تا عق زدم و 
 یختو بدب نیگفت مثل: ماش یم ییزایچ هیلبم  ریو ماساژ داد و ز کنارم و کمرم

 ..... نایو کاه و کاهدون و ا تیظرف یو ب
. کمرم و صنناف شنندی. با هر بار باال اومدن حالم بهتر مگهیم یچ دمیفهم ینم

و  اش و گرفتم قهیبودم. دسننت بردم و  جینگاه کردم. هنوز گ اریکردم و به کوه
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 یکن یبلغور م یچ یگفتم: دار یودم با م*س*تسننمت خ نییپا دمشیکشنن
 دوسنننننننننننت ... بتیخوب بگو منم بشنوم من غ ؟؟؟یکوه

هر  یبگم دوسننت دارم که دوباره حالت تهوع گرفتم و قبل هر حرکت خواسننتم
 زدآب ریشننده بود و غ یخال گهیمونده بود که فکر کنم د یتو معده ام باق یچ
 .... اریکردم رو کوه یتوش نمونده بود و خال یزیچ

 .میبود اریکوه یدو مات لباس زرد شده  هر
سننرم و باال آوردم و به چشننمهاش نگاه کردم و م*س*ت و مظلوم گفتم:  جیگ

 زرد شد ....
شمهاش م زل شمهاش .... چ شد چرخ و فلک ...  ای... دن دیچرخ یزدم تو چ

 ....دمینفهم یایحال افتادم و ه یچشمهام رفت باال و ب
تو  ابونیتو دهنم آروم چشمهام و باز کردم. کنار خ ینیریگرم و ش عیوم ماهج با

ش صندل اریبودم. کوه نیما ش یکنارم رو  سته بود و  نیما ش ه دهنم و ب وانیل هین
شار م ست  ؟؟؟ینگاش کردم گفت: بهوش اومد یداد. وقت یف بخور... قهوه ا

 ورش.ود ... بخب ادهکردم بخور برات خوبه. فشارتم افت نشیریکه با عسل ش
به  دیایپ یبود م یجور هیو باز کردم و قهوه و عسننل و خوردم. معده ام  دهنم

در اومده بودم اما هنوز  یمخلوط حالم و بهتر کرد. از م*س*ت عیما نیهم اما ا
 هید نبو ادمی یادیز زیبدنم و نداشتم. چ یقدرت حرکت و کنترل درست اعضا

صاو ست تمی. رکهیت کهیمحو و ت ریت شت.  یو کامل در  اریوهبود که ک ادمیندا
دوش  ریز ادمهیرو هم  ایبودم و محسننن و ارشنن دهیشنن یخونه  ایاومد دنبالم 

 گنگ بود .... زی... همه چ ادیاش و ... نه ز هیاما بق ادمهی یرفتنم هم تا حدود
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به خوردم داد ماشنن یهمه  یوقت اریکوه و روشننن کرد و راه افتاد  نیقهوه رو 
 .یحرف چیدون هسمت خونه. ب

ش ینگاه م رونیب یاهیس به شده بود. تو ما شن   نیکردم که با چراش مغازه ها رو
 .ومدیم یو بد بیعج یبو

ه بد نبودا. دارم خف زدیادکلن به خودش م هیچقده بو گندوئه. خب  ارمیکوه نیا
 ذار ...ب نتیتو ماش ریبوگ هی.... خب  فیکث ی. اه اه حالم بد شد پسره شمیم
 شهیاخم و چشم غره بهش نگاه کردم. دکمه رو زدم که ش ایو جمع کردم و  مینیب

 اومد سمت من با تعجب به دستش عیسر اریکه دست کوه نییپا ادیب نیماش ی
 ؟؟یکن یچرا حمله م نییپا دمیدارم م شهیش هینگاه کردم و گفتم: چته؟؟؟ 

 نگاه بهم کرد و مشکوک گفت: حالت خوبه ؟؟؟ مین هی برگشت
 .ضیمر ایکه نبودم  وونهیبودم اما د جیروم و انداختم باال. درسته گاب هی

 کمیتونم  یچشننم براش نازک کردم و گفتم: با اجازه اتون بله... حاال م پشننت
 هوا بخورم؟؟؟

رو  هشیکرد بهم و دستش و برد عقب و گذاشت رو فرمون. منم ش گهینگاه د هی
 تا هوا عوض شه.. دمیکش نییپا

 ....شدمایم داشتم خفه شیآخ
 ینگاش کردم. هر چ کمی. اریدر خونه. برگشننتم سننمت کوه یجلو میدیرسنن

 اونم و چرا با اون اومدم خونه. نیچرا تو ماش ومدین ادمیفکر کردم 
 ....یخونه اما مرس یدونم چرا تو منو رسوند ینم نکهیگفتم: با ا جیگ
 خنده. یاش هم متعجب بود و هم آماده  افهیابروش و برد باال. ق هی
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 .یبد م*س*ت یلیدهن جمع شده گفت: خ با
 یتیعواق هینبود که جواب بخواد. انگار داشت  ینگاش کردم. حرفش سوال کمی

 .گفتیبهم م یو عاد
ست نبود. من ه یایه صال در بد م*س*ت نبودم و  امینگفتم چون حرفش ا

 دونستم. یحد خودم و م شهیهم
شکر کردم و پ یب سا شدم. ادهیتفاوت بازم ازش ت صندل لممیو ب عق یاز رو 

 برداشتم.
هنوز جون نداشننت و تو راه رفتن و کنترل دسننت و پام مشننکل داشننتم.  پاهام

 در آوردم . خواسننتم فمیو از تو ک دیدر خونه و به زور کل یرفتم جلو یکزاکیز
 .نییاز دستم افتاد پا دیدر خونه رو باز کنم که چون دستم ِسر بود کل

 نگ زد.ز لمیو خواستم دوباره بندازمش تو در که موبا و برداشتم دیشدم کل خم
ش ود. ب ستادهیهنوز نرفته بود و همون جا ا اریدر آوردم. کوه فمیو از تو ک میگو

 با دست بهش اشاره کردم که بره با سر گفت باشه.
ش یصفحه  به شا بود.  یگو ساعت کردم  هینگاه کردم آر شب بود.  11نگاه به 

 و وصل کردم. یگوش عینگران شدم. سر
 ....نی: الو آرش-

 شده؟؟؟ یچ ؟؟یگفتم: سالم آرشا خوب نگران
 نشده فقط.... یخاص زی: نگران نباش خوبم چآرشا

به؟؟؟ تو خوب ؟یتر گفتم: فقط چ نگران مان خو باره اون مردک  ؟؟یما دو
 کرده؟؟؟ یکار
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؟؟ ؟دنبالم یایب یتون یم نکهینشده همه هم خوبن. فقط ا یزی: نه .. نه چآرشا
 تو؟؟؟ یخونه  امیامشب ب شهیم
 ... ای یگیشده م یحرص گفتم: آرشا چ با

 ادهیپ نشیخوام برم خونه. از ماش یدعوام شده. نم الدیبا م نیآرش یای: هآرشا
 دنبالم؟؟ یایب یتون ی. مشهینم دایبه اون صورت پ ینیشدم و االنم ماش

 .امی؟ االن م ییحرص و نگران گفتم: بگو کجا با
باعث شننده بود که قدم هام  میو نگران تیدرس و داد. حرص و عصننبانآ آرشننا

 محکم بشه.
 تمی. عصننبانرمیبگ نیراهم و کج کردم تا برم سننر کوچه و ماشنن یظیاخم غل با

 فکر کردنم و گرفته بود. یجلو
پام ترمز  یکرد دنده عقب گرفت و جلو یکه هنوز داشنننت نگاهم م اریکوه

ش ش و گفت: نییرو داد پا شهیکرد.   نیخونه؟ با ا یریشده؟ چرا نم یچ نیآر
 ؟؟؟یبر یخوا یحالت کجا م

 ..... نی.. شب.. آرشا... ماشاریاخم نگاهش کردم. کوه با
ش یاز پنجره  یتند  ییجا هیمن و تا  شهیم اریشدم و گفتم: کوه زونیآو نیما
 .... ستین نمیعجله دارم و ماش ؟؟؟یببر

شفته بو کمی شو. نگاهم کرد فکر کنم حالم آ سوار  سر تکون داد و گفت  د که 
 ییجا نیبخرسه و بگه ا یزیازم چ نکهیو آدرس دادم. بدون ا نیتو ماش دمیتند پر

 حرکت کرد. یکار دار یو تو اونجا چ ابونهیخ هیعجله دارم وسط  یگیکه م
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ستم به ا ینم طیشرا نیا تو سم. که شنا ینم ادیو ز اریفکر کنم که کوه نیتون
اصله که به ف هیکنه همون کس ین کنارم نشسته و داره کمکم مکه اال یپسر نیا

 دمشیند شتریبار ب 5سر جمه  دیو شا شناسمشیسانت از تراسهامون م 20 ی
. ستیخوب ن شیسشنا ینم ادیکه ز یهمه کمک خواستن از کس نیا عتاً یو طب

سوند که بدون ه یاونو م یکمکها خوب نیاما در هر حال ا شت چیر شم دا  یچ
 دوست.... هی..  هیهمسا هیکرد. مثل  یکمکم م

 که آرشا آدرس داده بود. یابونیبه خ میدیرس
 کنیکه من چقدر خنگم ع یگشتم. اما همه جا تار بود. وا یچشم دنبالش م با

 نیو از ب دمی. چرخدمید ینم یایه نمیهم یچشننمم نبود. لنز هم نداشننتم برا
 جلو خم شدم عقب. یدوتا صندل

 ؟؟؟یکن یم یجور نیحرکت من نگاه کرد و گفت: چرا ا با تعجب به اریکوه
 یاز مو ب فی. همون جور که در کمیو برداشتم و دوباره نشستم رو صندل فمیک

بال ع هان  نکی. عنمیخوام بب یگشننتم گفتم: م یم نکمیکردم و دن ندارم. آ
 .نجاستیا

ما ا منیتونستم راحت همه جا رو بب یو به چشمم گذاشتم. خوبه حاال م نکیع
 .دمیبازم آرشا رو ند

ستم سمت گوش د شمم خور نمیکه زنگ بزنم بهش بب میرفت  ست که چ د کجا
داده بود  هیبود و بهش تک ستادهیدختر کنارش ا هیرو که  ادهیپ یدرخت تو هیبه 
 یبودن و نم سننتادهیدختره ا یجلو ابونیهم پشنننت هم تو خ نیتا ماشنن 2و 

توجه  یکرد ب یم یکرده بود و سعگفتن که دختره اخم  یداشتن م یدونستم چ
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شه. اما پ شون با ش دایبه سوار کنن و اون نم یم نهایبود که ما  یخوان دختره رو 
 خواد.

 داد زدم. اریبلند سر کوه اریاخت یشدم که ب یعصبان اونقدر
 جا نگه دار .... نی: هممن

سر اریکوه شده بود  شوکه  ش عیکه  شدم و با حرص  ادهیپ نیزد رو ترمز. از ما
ست ش نیمانتوم و زدم باال. به اول یها نیآ س نیما  دمیقدرتم کوب یبا همه  دمیر

 و با داد گفتم: برو آقا وانستا.... نیبه صندوق ماش
به درش و گفتم: برو ... برو که امشب  دمیو محکم کوب دمیرس نیماش نیدوم به
 ....ادینم رتیگ یزیچ

س شمها یجلو دمیر شا که با چ بهم  بهت زده شتریبته بگرد و متعجب و ال یآر
 کرد. ینگاه م

ش کیش سرن ش ینایرفتم جلو و ب*ش*لش کردم.  فتن گ یم ییزایچ هیها  نیما
 .دمیفهم یکه نم

ست ش د شا رو گرفتم و دنبال خودم ک ش دمیآر سمت ما در  .اریکوه نیبردمش 
 قتتای: همون لگهیها م نیاز ماش یکی دمیپشت و باز کردم که سوار شه که شن

 .... یبر یدگور یها یکول نیا اکه ب نهیا
 شدم. یکشتم آروم نم یو نم یکیخون به صورتم هجوم اورد که تا  نیهما

گاز  یدتن دیرو داغون کنم که خودش زودتر فهم اروی نیبرگشتم برم ماش عیسر
شون دادم  4 سادمیهمون جا وا هایداد رفت. منم مثل کول شگل به تا فحش خو

 شدم. نیماش و دلم که خنک شد برگشتم سوار
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 کردن اخم کردم. یکه با تعجب بهم نگاه م نیو آرش اریکوه به
 اعصاب ندارما... ه؟؟؟یگفتم: چ اریبه کوه رو

سر اریکوه سمت جلو و به رو عیبدبخت  شو برگردوند  ه ک اوردیخودش ن یرو
 شده. یو چ دهید یچ

 یچ نجایوقت شب ا نی: تو ادمیپرس یسمت آرشا و با حرص و عصبان برگشتم
 االن وقت دعوا کردن و قهر کردنه؟؟؟؟ ؟؟یکن یکار م
شا سه گفت: نم ینگاه هیکرد و  اریبه کوه ینگاه هی آر ستم ت یبه منو به فران ون

 شدم... یم ادهیپ دی.. با دیاون باشم ... با نیتو ماش
 لبش پاره شده بود و خون مرده بود یشم. گوشه  قیتونستم رو صورتش دق تازه

 سمت چپ صورتش کبود بود. شیشونیو کنار پ
 ینفهمه گفتم: آرشننا چ اریکه کوه یسننیگرد و بهت زده به انگل یچشننمها با

 ه؟؟؟یجور نیشده؟؟ چرا صورتت ا
شا  دوباره س اریبه کوه ینگاه هیآر سه گفت: بزار بر نه بهت خو میکرد و به فران

 گم؟؟؟یم
سه م یمن م مگه شا فران صبر کنم؟؟؟ آر ستم تا خونه  الن ا نکهیخوند و ا یتون

از موضوع  یزیچ اریخواد کوه یداد نم یزد نشون م یداشت به فرانسه حرف م
کردم اما اعصننابم اونقدر کشننش نداشننت که تا خونه  یدرک م نویبفهمه. من ا

 ی. برازنمتونسننتم حرف ب یاما درسننت نم دمیفهم یصننبر کنم. من فرانسننه م
 ینفهمه. اگرم م اریهکو نکهیا دیدادم به ام یجوابش و م یسننیبه انگل نمیهم

از خودم  شتیو ذهن ارینبودم که بتونم به کوه یطی. تو شرایایه گهیکه د دیفهم
 و خواهرم فکر کنم.
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 بخرسم؟؟؟ الدیزنگ بزنم از م ای یگیگفتم: م یعصبان
سر چ یاخم شد...  صبانیشگیهم یزایکرد و گفت: دعوامون  شد... با  ی.. ع

 دست کوبوند تو صورتم.
 د..تا ش 4 چشمهام

 خود کرده یتو رو زد؟؟؟ تو رو زد؟؟؟ غلط کرده. ب الدی: مدمیحرص داد کش با
مش. کشنن یدسننت رو تو بلند کرده؟ م یبته. به چه جرات یب وزیپوف یپسننره 

 ....یچ یعنیبزنمش که بفهمه دست رو دختر بلند کردن  نیهما
ش تند سعالدیو در آوردم و زنگ زدم به م میگو شا  شدن و کرد با خم  یم ی. آر
 اما موفق نشد. ارهیاز دستم در ب ویشدن سمت من گوش زونیآو
 و برداشت. تا الو گفت شروع کردم. یگوش الدیبوق م نیدوم با

سره من شا کس و کار نداره  یفکر کرد ؟؟یآورد ریصاحاب گ یانتر ب ی: پ آر
 ؟؟؟یبکسش کرد سهیک یجور نیکه ا

 من .... نی: آرشالدیم
 یتو رو نم گهی. من دایاریاسننمم و به زبونت نم گهیو کوفت ... د نی: آرشننمن

 یبود که فکر م یکردم وقت یشننناسننم. اون موقع که مثل خواهر باهات رفتار م
. یدوروبر آرشا بگرد نمینب گهی. دیبدتر وونامیاز ح دمیاما االن فهم یکردم آدم
 ؟؟؟یدیسراغش فهم یرینه م یزن ینه زنگ م

 ...من آرشا رو دوست  نی: آرشالدیم
شا رو به زبون نمن سم آر سره اری: ببند دهنت و ا  ..... ی. دهنت و آب بکش پ

. اگه ید یمرده شننور تو و اون دوسننت داشننتنت و ببرن که با زور نشننونش م
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شت ستش دا صورتش نم یجور نیا یدو سیزد یتو دهن و  سا  هی. چه جور اح
 .یکن یطرف با مشت نوازشش م هیاز  یریطرف قربون صدقه اش م هیکه از 

بفهمم  ای اسننمت و بشنننوم. گهیبار د هی.. فقط گهیبار د هی هیفقط کاف الدیم نیبب
سننرت  ییبال نیسننراغش هما یبدونم رفت ایزنه.  یم یآرشننا در موردت حرف

تونم و حرف  یکه م یدون ی. خودتم خوب میاز کجا خورد یکه نفهم ارمیم
 ...زنم. اونقدر دوست و آشنا دارم که بتونن . یخود نم یب
صبان گهید شت ادامه بدم. بدون کلمه  تیع ش ینزا ضافه گو . و قطع کردم یا

سر به ز شده بود و  شا موش  صندل ریآر سته بود. کوه شیتو  ش نگاه  مین هی ارین
 نگفت. یایبهم کرد و ه بیعج

سوخت. مال با شا... دلم براش  سمت آر شتم  گفتم:  یسیتر به انگل میاخم برگ
ه که دست بزن داشته باش یپسره شو. کس نیا الیخ یغصه نخور ب گهیتو هم د

جوجه  هیحاال  میبهتره. کم از دسنننت م*ر*ت*ی*ک*ه کتک خورد رهیبره بم
 خواد دست رومون بلند کنه؟؟؟ یخروسم م

کهیا یبرا به شننوخ ن ما یحالش بهتر بشنننه  ته  با  نده گفتم: هر وقتم  هیو  خ
 دم. یبرم بهت ج*ی*گ*ر م یخبرم کن خودم م یج*ی*گ*ر خواست

 لبخند کج زد بهم. هیو بلند کرد و  سرش
سر به کوه با شم و  سمش چ اریچ سرته؟؟؟ ا ست پ شاره کرد و گفت: دو  یا

 بود؟؟؟
 یم هیتک میگشتم و به صندل یرفتم کمکش. همون جور که بر م ومدینم ادشی

 امه.... هی. همساستیدادم گفتم: آزاد... نه اون ن
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ساگفت:  یسیبا خنده و قر به انگل آرشا سر خوب یخوب ی هیچه هم  ی... چه پ
.... 
مه  کالً  هامون غ یه نا ریحرف به انگل الدیکه در مورد م ییاو زده  یسننیبود و 
 آرشا به فرانسه گفت. الدمیم ی. حرفهامیبود

 یخوب هیهمسننا اریکوه شییزدم. خدا زیلبخند ر هی اریاخت یحرف آرشننا ب از
 .... دیبود. امشب که رسمًا به دادم رس

 از خودتونه آرشا... درسته؟؟؟ ی: نظر لطفتونه. خوبرایکوه
به  اریشنننده بودم. چون کوه ریبا بهت سننرش و تکون داد. منم غافلگ آرشنننا

 جواب آرشا رو داد. ییکایآمر یبا لهجه  یسیانگل
 سر م*س*ت هستم خوشبختم. اری: من کوهاریکوه

ست و کج از ب*ش*ل سرش گرفت سمت آرشا و آرشا هم آروم بهش د دستش
 هستم. نیداد و گفت: منم خوشبختم. من آرشا خواهر آرش

 : بله متوجه شدم.اریکوه
که انگار از ضنننا یلبخند هی ماها خوشننحال بود.  عیهم رو لبش بود  کردن 

 کردم انقدر زبانش خوب باشه. یفکر نم شییخدا
س شخندین هیبا  اریکوه شت طرفم و با بدجن  گمیگفت: محض اطالع م یبرگ

بوده و تو شرکت واردات صادرات با  یسیزبان انگل میدانشگاه یکه من رشته 
 فهمم. یرو م ایدن یاز زبان ها یلیخ باً یکنم و تقر یکار م یکشت
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ستم با ینم شون بدم. ا یچه عکس العمل دیدون  نیا قاً یحرفش دق نیاز خودم ن
 تونمیفرانسو یچون حرفها دینکن یمن زبون باز یخود برا یکه ب دادیو م یمعن
 .میکرده بود عیخودمونو ضا یخودی. بدمیمفه

ش کمی شا آروم خودش و ک صندل دیبعد آر ست  سمت را آروم که  میجلو و از 
شا ا اریمثاًل کوه شدهیچقدر بو گند م نجاینفهمه گفت: آر سردمه تو   شهی. من 

 .میخفه شد نییبکش پا کمیجلو رو  ی
 دیر گفت: ببخشننزودت اریبوگندو بخرس که کوه نیدونم از ا یبگم نم اومدم

 خواهرتونه. ریبد. تقص یبو نیآرشا خانم شرمنده بابت ا
برگشننتم سننمتش و گارد گرفته گفتم: باه پررو من به  عیگرد سننر یچشننمها با

 تنیگردن من که. ماشنن یگ*ن*ا*ه خودتو بنداز دینبا گهید یول اوردمیروت ن
 داد به من چه؟؟؟ یبد م یاز اولم بو

سمتم و  اریکوه شت  شت و به خاب هیبرگ ستاد باال. دوباره برگ  ابونیروش و فر
نار ک ستین ادتی گهید نهیهم یبد م*س*ت گمیروبه روش نگاه کرد و گفت: م

 د؟؟؟یفرموند نیجوب لباس بنده رو مز
 کردمش. نیمز یچه جور نمیکردم تا تمرکز کنم بب اخم
کردن و خواهرتون ما رو زرد  واری: گالب به روتون آرشننا خانم روم به داریکوه

 بهش نگه. یزیچ یبعدم از ترس غش فرمودن که کس
 تو ذهنم دنبال صحت گفته لمیف یها کهیخنده. من اما تو اون ت ریپق زد ز آرشا

 یداره دروش م اریکردم کوه ی. هنوزم فکر مومدینم ادمیبودم. اما  اریکوه یها
درصننند  هینگم.  یزیکرد که چ یگه که خودشننو تبرئه کنه اما عقل حکم م

 شدم. یم عیبود من ضا یحرفهاش درست م
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ه من و نه به خونه ن دنیساکت شدم و تا رس گهینکنم د عیضا شتریب نکهیا یبرا
 .مینگفت یایآرشا ه
س باالخره شا از کوه میدیر ست داد و پ اریخونه. آر شکر کرد و باهاش د  دهایت

 شد.
ام نجکه امشننب برام ا ییکارها یو گفتم: بابت همه  اریسننمت کوه برگشننتم

 بودم. نتیدونم چرا امشب تو ماش یهنوز نم نکهیممنونم. با ا یداد
 گفت. جیمثل گ یزیچ هیلب  ریزد و ز یلبخند سرخوش اریکوه
خواست درست  یو م نتیکه ماش ییارویخواستم بهت بگم اون  ی: ماریکوه

هنوز  نتیماش یعنیگرده.  یبر م گهید یمدته که رفته مسافرت. تا هفته  هیکنه، 
 .یصبر کن کمی دیرست نشده. باد
در  هیدرسننت کنه. مگه  گهید یکی دیخوب بد ر؟؟؟یاخم گفتم: چرا انقدر د با

 بره؟یدرست کردن چقدر زمان م
 نانیاطم رکارهیتعم نیکه دوسننتم به ا نهیموضننوع ا برهینم یادی: زمان زاریکوه

ش ییکنه و بال یکار م یدونه چ یداره و م سا ای نتیسر ما  یا. برهارینم لشیو
 .یا گهیو درست کنه نه کس د نیماش دیفقط خودش با گهیم نمیهم
تم: شدم و گف الیخ یدونستم. ب ینم رشیو نه از تعم نینه از ماش یزیکه چ من

 بهم. بازم تشکر و ... شب خوش. ی. ممنون که خبر دادستین یباشه مشکل
باز کردم و شندم. در خونه رو  ادهیو جلو آورد و باهاش دسنت دادم و پ دسنتش

شد و بعد من. کوه شا وارد  سمت  یبوق خداحافظ هیبا  اریاول آر کرد و رفت 
 خودش. یخونه 
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شا رفت با ست رفتم ز هیتو خونه. من  میآر سها یدوش. ب ریرا که  ییتوجه به لبا
دونم چرا بو  یگرفتم. نم یدوش آب گرم حسننناب هیتنم بود درشننون آوردم و 

 .دادمیم
و باز گذاشتم تا  سمیخ ی. موهارونیاومدم ب چیوله پجا اومد. ح یحساب حالم

سته بود و  ش شا رو مبل ن شه. رفتم تو هال. آر شک  ستش هیخ  فنجون قهوه تو د
 و اومدم نشستم رو مبل کنارش. ختمیفنجون ر هیخودمم  یبود. رفتم برا

 کرد. یکه آهنگ پخش م ونیزیتلو یشدم به صفحه  رهیآرشا خ مثل
 است؟ هیهمسا هیفقط واقعًا  اری: کوهآرشا

که تا حاال چند تا کمک گنده بهم  هیهمسننا هینگاه کردن بهش گفتم: آره  بدون
 کرده.

 تکون داد. یسر
 : از آزاد چه خبر؟ اوضاعت با اون چه طوره؟آرشا

 آزاد افتادم. کوتاه گفتم: خوبه ... ادی. دمینفس بلند کش هی
 ...شنومیخوب بگو ... م برگشت سمتم و موشکافانه نگاهم کرد و گفت: نیآرش

 مشکل داره. یزیچ هی یعنیکشم  ینفس م یجور نیا یدونست وقت یم خوب
 گفتم. یم یکی یبرا دیشدم بهش. با رهیسمتش و خ برگشتم

 افهیهم خوش ق خه،یبخار قهوه ام نگاه کردم و گفتم: آزاد خوبه... هم خوشننت به
گذاشت... فقط  یرادیا روش شهی... نم هیاست، هم پولداره .. در کل پسر خوب

... 
 : فقط....آرشا

 شده بود به حرفهام. قیکردم. دق نگاش
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هر دو هفته  یعنی. ادیو من خوشننم نم رهیمسنننافرت م یلیخ نکهی: فقط امن
 .نمشیروز تهران باشه و بتونم بب 4-3به زور  دی. شاونیدرم

 یردو یگینم شهیخوبه. مگه تو هم نکهیسرش و کج کرد و گفت: خب ا آرشا
 ؟؟؟یو دوست

شتم و گفتم: چرا من هم سمیخ یموها  یاما م گمیو م نیهم شهیو انداختم پ
به. خ یلیهسنننت خ یآزاد وقت ه؟؟؟یچ یدون  یلیکنه خ یم یمهربون یلیخو

تو اوج  هویسننمت خودش و بعد  کشنننهیآدم و م ییجورا هیکنه.  یمحبت م
وباره د یت کنبه نبودنش و دور بودنش عاد یای. تا مرهیو م کنهیکشننش ولت م

م دون یرابطه ام ثبات ندارم. نم نیاز نو. من تو ا یگرده و روز از نو و روز یبر م
با هم  هم یتماس ادیمسافرته ز یباشم. مخصوصًا که وقت یچه جور دیبا قاً یدق

 یاز هم. از طرف میدور یلیخ سننتین یهسننت خوبه. وقت ی. کاًل تا وقتمیندار
... 

 ؟؟؟یچ ی: از طرفآرشا
 ییهای. شوخادیهم داره که من اصاًل ازشون خوشم نم ییدوستا هی یز طرف: امن

ست و ... نم یلیکنن که خ یم ستاش  ینم یکیدونم.. من  یزننده ا تونم با دو
 .امیکنار ب
 نه؟؟؟ ای ادیتو از آزاد خوشت م ؟؟؟ی: آخرش که چآرشا

گاهش کردم و گفتم: آره ... خوشننم م قیدق  یهابه محبت ییجورا هی... ادین
 .ادیبودنش عادت کردم و خوشم م یتو دوره  ادشیز

 زد و گفت: خوبه... یلبخند آرشا
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 داد به مبل. هیتک
 ؟؟؟یزن یبهم م الدی: با ممن

سخته ول یسر ست روم بلند  یتکون داد و گفت:  آره ... از همون لحظه که د
وم تونم کنارش آر ینم گهیکنم. د یمثل قبل بهش نگاه نم گهیکرد برام مرد. د

 ی.. همه  یدون یبرام باه اسنننت. تو که م الدیم ه؟؟؟یچ یدون یباشننم. م
تا با  نمتو ی... من نمکهیکوچ یلیخ الدیبزرگ بودن. م یلیمن خ یدوسنن
آدم بزرگ  هیدونم دوسننتم داره اما ..... من  ی. مامیباگانش کنار ب یاخالقها

 باه ... هیمرد... نه  هیخوام.  یم
 هیکردنام دنبال بزرگتر از خودم بودم.  یتو دوسننت شننهی. خودمم همدمیفهم یم

که نقش اون و برامون  میبود یکسنن هیدنبال  شننهیبه خاطر بابامون هم ییجورا
 داشته باشه.

تم: آرشننا زدم و گف یبه پا یلگد آروم هیسننر درد گرفتم. با پا  ادیفکر کردن ز از
 ه ام.ن خست. ممیرو تخت با هم بخواب می. پاشو بریدیمن و که پوش یلباسا

 تکون داد و از جاش بلند شد. یسر
**** 

.. دروش دهیشنن یگیدروش م ن؟؟؟ی: نه .. نه .. امکان نداره .... بگو مرگ آرشنن-
 یبرام نزاشننت تیثیتو که ح یریمثل سننگ ... آخه چه طور ممکنه .... بم یگیم

... 
و  مو قطع کردم و انداختم رو مبل. دستهام و فرو کردم تو موها یحرص گوش با

 آرنجم و گذاشتم رو زانوهام.
 شده؟؟ یچ نیو گفت: آرش رونیاز آشخزخونه اومد ب آرشا
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 همون حال گفتم: گند زدم. آبروم رفت.. تو
 رفت؟؟؟ یک یکنارم و گفت: آبروت چرا رفت؟ جلو نشست

محسننن  یهمه... جلو یسننر بلند کردم و نگاش کردم و گفتم: جلو ناراحت
اما  شننناسننمشینم ادی. من زاریکوه یجلو . بدتر از همهدهیدوسننت پسننر شنن

 .دهیممکن من و د تیوضع نیدر بدتر شبید
 یلیو دوسننت خ هیهمسننا هیکردم  یبا تعجب گفت: واقعًا من فکر م آرشننا
 یو برا یفکر کردم خونه اش بود یکه تو داشننت ی. آخه با اون شننکلهیمیصننم

 .نیبا هم اومد نیهم
که من  ی: منظورت از اون شنکلتعجب برگشنتم سنمتش و با اسنتفهام گفتم با

 ه؟؟؟یداشتم چ
ها آرشنننا فت: منظورم  یچشننم لک زد و گ بار پ ند  خت. چ گردش و بهم دو

 ....گهیلباسهاته د
 مگه؟؟ هیزل زل نگاش کردم و گفتم: لباسام چ کمی

شا ص آر ش یپوف یحر  شبید ستین ادتی. بابا مگه زنمتایم نیکرد و گفت: آر
 ؟؟؟یبود دهیپوش یچ

 نبود... با سر گفتم نه... ادمی واقعاً 
 ....ینگاه به لباسهات بنداز هی یابروش و انداخت باال و گفت: پس بهتره بر هی
سمت حمام. نم جیگ شدم و رفتم  سام چش م دمیفهم یاز جام بلند   یمگه لبا

 گه؟؟؟یم یجور نیتونست باشه که آرشا ا
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سته بودم که  شبیحمام و باز کردم. د در م سهام و بندازرفت لبا ادمیاونقدر خ
شو س سهام مییتو لبا سهام. دنبال لبا سمت لبا شتم اما جز  ی. رفتم  ژاکت  هیگ

 گشنناد یبلوز مردونه  هیگنده و  یمردونه  ی ژامهیپ هیمردونه و  یبافت قهوه ا
مثل جن زده ها خم شدم سمتشون  هوینگاشون کردم.  کمینبود.  یا گهید زیچ

 و گرفتمشون تو مشتم...
باباش و تنم  یمنگل لباسننها یکه من راحت بشننم.. دختره  دهیشنن یریبم یا

 مامانش و تنم کنه؟؟؟ یلباسها مردیکرده بود. م
. آرشا با هول خودش و پرت کرد تو دمیبلند کش غیج هیشدم که  یعصب اونقدر

 حمام...
 ؟؟؟یکش یم غیشده؟؟ چرا ج ی: چآرشا

 نی.. من اکشننمیگفتم: م بود هیآه و ناله کردن و زجه مو یکه آماده  یا افهیق با
شم.. کالش م یرو م دهیش کنم...  یکنم... تار تار موهاش و با دندونام م یک
نزاشننت برام نه  تیثی... حمونیزشننت م یزارم مو به سننرش بمونه دختره  ینم

حاال  ی... واهیهمسننادر و  یاشننون نه جلو نهیبوز لیمحسننن و اون فام یجلو
 اقتتیخواسننتن سننوارت کنن گفتن ل یکه م ایروزیفهمم چرا اون پسننر د یم

با اون ج نیبب ی.. واهیدگور یها یکول نیهم خدا  که من  یو داد غیترو  هم 
 ام... یکردم حقا که کول

 شده؟؟؟ یبدم که چ حیتوض اریکوه یبرم برا یکار کنم؟؟ چه جور یچ حاال
 که به لباساش یدر آوردم و بعدم گند نایکه من سر اون ماش یباز یبا اون وحش

 و م*ر*ت*ی*ک*ه گفتن من... الدیتو و م یزدم و بدتر از اون دعوا
 خنننننننننننننننننننننننن ننندا........................ یوا
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کردم حتمًا  دیو تهد الدیمنو بگو.. اون جور که من م یدهایو تهد غایج غیج
ار ک یزیچ ییها یقاچاقا ،ییایبا ماف ایگانگسننترم  هیکنه من  یفکر م اریکوه

 گفتم ... الدیبه م یکنم که اون جور یم
با دوتا دستم لباس ها رو زدم تو سرم. آرشا به زور لباسها رو از تو مشتم  محکم

 آرود. رونمیدر آورد و هلم داد و از تو حموم ب
 ارمی: خوب حاال که کار از کار گذشننته تموم شننند رفت. بعدًا از کوهآرشنننا

 بده. حیکن و براش توض یعذرخواه
در  یبد تیبود ذهن هیهمسننا هیکه  اریخواسننتم کوه یبد بود. نم یلینه خ یوا

شه. هر کس د شته با سا یا گهیموردم دا  هی بود ینه. کاف هیبود مهم نبود. اما هم
و خاله  هعیبشه و بازار شا ریهمه گ هویمحل پشت سرم حرف بزنه تا  نینفر تو ا

 تا تهش گهیو ... د رسننهبه را بشننه و بعد به گوش صنناحب خونه ب یزنک باز
 برو...
 آرشا رو ول کردم. آرشا با تعجب نگاهم کرد. دست

 بدم. حیاالن براش توض نیهم دی: بامن
 زنگ بزن بهش. ؟؟یبده. شمارش و دار حی: باشه توضآرشا

 .شهینم یحرف بزنم. تلفن یحضور دی: نه .. نه بامن
م اما خدا خدا باهاش حرف بزن دیدونستم با یو کج کردم سمت تراس. م راهم

شه خونه که من بتونم  یم شم با خودم فکر کنم  کمیکردم که نبا شته با زمان دا
 دم.ب حیببرم توض نیاز ا شتریآبرومو ب نکهیو بدون ا شبید یکه چه جور

 ؟؟یریکجا م نیآرش ی: اوآرشا
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 بدم. حیبراش توض رمیتمرکز گفتم: دارم م یوب جیگ
 آرومتر گفت: خواهرم خل شد... آرشا

. به رونیبود رفتم ب نییتوجه به اون و حرفش در تراس و باز کردم. سننرم پا یب
سم، رو به رو ستادمیو ا دمیسمت چپ چرخ س نف هی. اریتراس کوه یکنار ترا

 که صداش کنم. دمیکش قیعم
 و تا نصفه بلند کردم که اسمش و بگم....... سرم

 هاشم.... یقمربن ای: -
 قدم به عقب رفتم. هیترس  با

 ... نی.. آروم... بش نننننننشی: هاریهکو
و  داده بود به تراس هیزده، زانو به بقل تک پیکه ت اریگرد به کوه یچشننمها با

 ه ها.پسره تخته هاش کم نیافتم. ا یبود پس ب کیشدم. نزد رهینشسته بود خ
چرا آروم حرف  ؟؟؟یکن یکار م یچ نجایتو ا نم؟یکردم و گفتم: چرا بشنن اخم

 ؟؟یزن یم
. نیبشنن گمیتکون داد و با حرص گفت: به من نگاه نکن. بهت م یسننر فهکال

 .ستین نجایا یوانمود کن که کس یجور
 .... یینجایتعجب گفتم: اما تو ا با

 ... یخنگ یلیدندوناش و رو هم فشار داد و گفت: خ یحرص
خونه نگاه کرد و بعد  یرو به رو ابونیتراس به خ یبلند شنند و از گوشننه  آروم
ست من و با ب یتند شد د ش هیلند  شار ک ست مثل  دیف شوندم. در و به زور ن

 خودش.
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 یاما صداش و م دمشید یکه نشوند خودشم نشست درست مثل قبل. نم منو
ه و نصنف وارید هیبود انگار  دهیتراسنهامون به طور کامل پوشن ی وارهی. ددمیشنن

 یتونست یمنه  ینشست یم یوقت نیهم یتراس گذاشته بودن و برا یکوتاه به جا
 و .... ابونیو خ رونینه ب ینیو بب یتراس ب*ش*ل

 .یبود لوم بد کی: نزداریکوه
ام درسننت بود که خالف  هیمشننکوک بود. مطمئنن حدس اول یلیپسننره خ نیا

 تحت نظرش سیهمه اش مسافرته و االنم حتمًا پل نمیهم یو برا هیکار قاچاقا
سم  یو م اریکوه نینن من اخدا خودم و نابود کردم. نکنه فکر ک یداره. وا شنا

 کنن. میکنن. نکنه زندان بمیدنبالم و تعق انیبخوان ب
را من چ ینامرد یلیخ یهوا گفتم: دزد قاچاقا یفکرام بودم که ب ریدرگ اونقدر

خاطر تو  یبودم نم یدختر معمول هیمن  ؟؟یکرد هایباز نیو وارد ا به  خوام 
 کنن. میشم و زندان سیپل ریخوام درگ ی. نمرمیبم

خوام ب لیادامه تحصنن ی. من ممکن بود برایگرفتم از ناراحت یغم باد م داشننتم
شور د هیبرم  سخت م نایو ا سیو اگه کارم به پل گهیک شه رفتنم  صداشدیبک  ی. 
 .دمیو شن اریکوه
 سیپل ه؟؟؟یو دزد چ یقاچاقا ؟؟؟یگیکه م هیچ نایا وونهید ی: دختره اریکوه

 ان؟؟؟ببرنت زند دیچرا با ؟یچ یعنی
 ؟؟یکن یفرار م یدار یگفتم: به خاطر تو، از چ یعصب
 .شمهیریشدم به خاطر دوست س میدختر. من اگه قا یُخل یلی: خاریکوه

 ؟؟یچ یعنیگفتم:  جیگ
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ستم زنگ زد گفت براریکوه صبح دو صله  ی. ولییجا هی می:  ونو ا یمن نه حو
بکنم.  به سرشمخواستم دست  ی. البته ممیبر میخواست یکه م ییداشتم نه جا

 خواست چتر بشه. یگفتم م یاگه بهش م یچون شب قراره برم مهمون
 شدن ما داره. میبه قا یچه ربط نی: خوب امن

رده اومده ک لهیو بندرم. اونم از صبح پ ستمی: آخه بهش گفتم من تهران ناریکوه
 المیخ یب یرفتم بندر. لعنت ایمن واقعًا خونه ام  نهیبب سننتادهیا کیدم خونه کشنن

 ....شهینم
 ده؟یو م کتیتعجب گفتم: خوب چرا کش با

از دوسننتام خل و چلن  یاسننت. بعضنن وونهیگفت: بس که د یحرصنن اریکوه
 خوب.

 رون؟یب ی: خوب چرا اومدمن
ام و تونم پ یو تا اون نره من نم یبرم مهمون دیشننده با رمید نکهیا ی: برااریکوه

 .رونیاز خونه بذارم ب
 ؟؟؟یار کنک یچ یخوا ی: حاال ممن

 مونم. ی: منتظر ماریکوه
س یزیچ گهید ستم. دمینخر ش بعد  ی قهیدق 5. زانوهام و ب*ش*ل کردم و آروم ن
 اومد که چرا اومدم اونجا. ادمی

 بدم... یحیتوض هی دیبا شبیدر مورد د اری.. کوه زهی: چمن
احتماال رو لباسنننت باال  ،یدوسننتت، م*س*ت کرد یخونه  ی: رفتاریکوه
دور هم شنناد بودن اون لباسننها رو  یو اونا هم برا یزیچ نیهما هی ای یآورد

 .ستیالزم ن حیتنت کردن. توض
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 شگو؟؟؟یپ ه؟یپسره ک نیشدم. ا رهیدهن باز به جلو خ با
عد کوه ی قهیدق 7-6نگفتم.  یزیچ گهید فت: اه ا یحرصنن اریب چه  نیگ

شه؟ ا ضع بهش  یتدرس عبر هی دیبا سته؟؟؟یخواد اونجا با یم یکنه تا ک نیو
 چوب بزنه. دیبدم که بفهمه زاش ملت و نبا

 ود.خسته بشو هم نب ی. لعنتدمیاز جام بلند شدم و از کنار تراس سرک کش آروم
 ؟؟یکار کن یچ یخوا ی: ممن

 : صبر کن. اریکوه
شن ییدکمه ها یصدا صدا دمیو  و کرده بود: ال رییتغ یکه کم اریکوه یو بعد 
 نیماشنن هیمورد مشننکوک و بدم.  هیگزارش خواسننتم  یآقا م دی... ببخشنن 110

ما پارک کرده  یخونه  یمرد هم داره از صبح تا حاال جلو نیسرنش هیکه  206
 شیمزاحمت پ مونکنه. بله بله برا یما نگاه م ی. همه اشننم به خونه رهیو نم

ندارن از دسننت  تیآقا. زن و دخترام امن میآورده. ما دختر جوون دم بخت دار
 مرد ... نیا
 .دیکن یدگیرس شمیممنون م لهب

 .دمیو شن اریخوشحال کوه یکه صدا دینکش هیثان به
 .رهیگ یم ادیدرست شد. حاال  گهی: خوب داریکوه

عًا زنگ زد یدلم م یلیخ هت زل بزنم بهش و بگم: واق با ب  یخواسنننت برم 
 جدًا؟؟؟ س؟؟یپل

 یشه و برا. ممکن بود ادا در آورده بادمشید یخودم و گرفتم. من نم یجلو اما
قدر زود  یزیمسننخره کردن من و اگه چ گه تو چ نده ب عد بهم بخ بهش بگم ب
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 یمک هینداشننتم اما خوب  یکار رونیب نیرفتم تو خونه من ا یم دی. بایباور
 .برمزاشت  ینم شهیخالص م یچه جور اریکه بفهمم کوه یهم کنجکاو

 یدار بودم که صبعد که هنوز تو فک ی قهیافکارم مشغول بودم. حدود چند دق با
نگاه  ابونیبه خ یرکیز ریو آروم و ز ابونیبرگشتم سمت خ ی. تنددمیشن ریآژ هی

پسننر  هیگفته بود.  اریکه کوه 206بود. رفت سننمت  سیپل یجد یکردم. جد
شنند . راه افتاد.  ارحرف زد و بعد سننو سننهیبا پل کمیشنند.  ادهیجوون از توش پ

ه شدن و رفتن. هنوز رو زانو نشست رفته سوار نیمطمئن شدن ماش یوقت سامیپل
 تراس بود. ی وارچهیباالتر از د کمیبودم و کلمه امم 

 : حقش بود.اریکوه
رو کرده ف بشیبود و دسنتهاش و تو ج سنتادهیکه ا اریبلند کردم و به کوه سنرمو

 بود نگاه کردم.
 یتموم شند م ؟؟یشند میبهم انداخت و گفت: تو چرا هنوز قا ینگاه اریکوه

 .یستیبا یتون
هسننتم. از جام بلند شنندم و پشننت لباسننم و  یهنوز تو جو پنهون کار دمیفهم

 خطرناک بودا. ارمیکوه نیتکون دادم. ا
 گهیتموم شد. من د گهیبرگشت سمتم و بهم لبخند زد و گفت: خوب د اریکوه

 . به آرشا سالم برسون.یکه موند یبرم. مرس
 برگشتم تو خونه.رفت تو خونه و منم  اریو کوه میهم دست داد با

 زد. یحرف م لشیداشت با موبا آرشا
شه مامان. من خونه آرشا شه .. با خوب  لهی. خمیایبا هم م ی. اوکنمیآرش ی: با

 . باشه .. خداحافظ...ارمشیکنم ب یم یسع
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 یو قطع کرد و برگشت سمت من. همون جور که به سمت آشخزخونه م یگوش
 ...اماینم ییجا گفتم: من زمیخودم قهوه بر یرفتم تا برا

. خاله می. مامان گفت حتمًا بریایب دیداد و گفت: با هیاومد و به اپن تک آرشننا
 .میباش دیفرناز اومده و ماها با

 با باه ها؟؟؟ ایتنها اومده  دمیبرگشتم سمتش. تند پرس عیسر
اما از باه ها فقط آرام  سنننتیتنها که ن یزد و گفت: تنها یشننخندین آرشنننا

 همراهشه.
 ... آرام

 ...میتکون دادم و سر خوش گفتم: بر تیاز رضا یزدم و سر یلبخند
 یا دوره هیرفتن و تو  یمامان بود. با هم مدرسه م هیمیقد یفرناز از دوستا خاله

 با هم هم خونه بودن. رستانیتو دوران دب شونیاز زندگ
شننمال کل  میرفت یکرد. ماها هر وقت م یم یوقتها مامان شننمال زندگ اون

دوسننتش  شننتریب میواقع ی. از خاله هامیبود نایخاله ا یقامتمون خونه مدت ا
 تر بودم. یمیداشتم و با باه هاش صم

 تا باه و آرام دختر آخر بود. 5داشتن  یتیپر جمع ی خانواده
صبح ب ییشبها چه شون تا  ستونها تو خونه ا  یرف مو ح میموند یم داریکه تاب
شاه پر. دختمیکرد یکه نم ییهای. چه بازمیزد  یوه .. چه قی. پرنسس بازونیر 

 ماها. میداشت یلیتخ
اونم  دنمی. حتمًا مامان از دمیدر خونه بود یگذشننته بود که جلو 7از  سنناعت

 کنن. یفرق م نایکنه اما خاله ا یانقدر زود تعجب م
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ما هم خبر داشت. اونقدر ساده بود که هر وقت  یخونه  یاز اتفاقات تو باً یتقر
 هی. میکرد یم فیافتاد و براش تعر یکه م یهر اتفاق مشیدید یآرشننا م ایمن 

 حسنش بود. نمیکرد و هم ینم یجفت گوش شنوا بود و حرف و قضاوت
ند میزد در با دمیو منتظر مو باز کرد.  مان در و  ما ته ب دنی.  من  شننتریما الب

 برق زد. تیچشمهاش از رضا
شا هر ذوق کردم. رفت یخاله و آرام کل دنی. با دمیشد وارد م جلو و زودتر از آر

 دلم براشون تنگ شده بود. یلی. خدمیدوشون و ب*و*س
. میزد یحرف م یتو اتاق آرشننا. از هر در میو بعد رفت میحرف زد کمیخاله  با

 یبود که از تنها زندگ یکردنم. جزو معدود افراد یاز تنها زندگ دیاز کارم پرسنن
 به تظاهر کردن جلوش نبود. ازین نمیهم یخبر داشت برا نایکردنم و علتش و ا

د . خویدر کنارشننون خودت باشنن یکه بتون شنننیم دایپ یکم یآدمها ایدن تو
 خودت بدون تظاهر.

 شننبید هی. با آرام در مورد مهمونارهیب وهیو م ییرفت و چا رونیاز اتاق ب آرشننا
که از  یلمیف یها کهیکه دادم. همون جور که از ت ییها یزدم و سنوت یحرف م

که  یهمه خرابکار نیخوردم از ا یزدم حرص م یتو ذهنم بود حرف م شبید
 کرده بودم.

عث و با اوردیلجم و در م شتریو ب دیخند یرو تخت ولو شده بود و فقط م آرامم
حالم بد بود که از خوردن  شننبیکنم. اونقدر د دایاز خودم پ یحس بد شنندیم

 شدم. مونیاون م*ش*ر*و*بها پش
اه به نگ هیگذاشت و  زیو رو م ینیبه دست وارد شد. س ینیباز شد و آرشا س در

 برگشت سمتم که سکته کردم. نینگاهم به من و بعد هما هیآرام کرد و 
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 ؟؟؟ یبهش گفت یچ نی: آرشآرشا
 نبود.... یبد زیچ یایگرد گفتم: ه یتعجب و چشمها با

 که براش حرف شننبتیدر مورد د نمیو مشننکوک گفت: بب زیاخم ر هیبا  آرشننا
 ؟؟؟یدنز

 گفتم شبی: چرا اتفاقًا از دمن
ژه . االن سویمحکم کوبوند تو سرم و گفت: خاک بر سرت بدبخت شد آرشا
 کنه. یات م

 ؟؟؟ یچ یسوژه  کنه؟یگفتم: سوژه ام م جیگرد نگاش کردم و گ یچشمها با
شا ستان م وونهی: دآر ه کن یسوژه م یکن فیبراش تعر یهر چ سهینو یآرام دا

 بره. یشرفت و مبعدن تو کتاباش 
 ؟؟؟یسینو یگه؟ کتاب م ی: آرشا راست مدمیبرگشتم سمت آرام و پرس تند
 یباال انداخت و بدجنس گفت: چ یبهم کرد و شننونه ا یباز نگاه شیبا ن آرام

. مگه دیداسننتان یبرا یخوب یهم سننوژه  یایکار کنم شننما خودتون بدون ه
 منه؟؟؟ ریتقص

 چشم غره بهش رفتم. هی
 جازه هست؟؟: حاال اآرام
 ؟؟یچ ی: اجازه من

 ...یمنو برد یآبرو یچه جور هینرفته سر قبل ادمی... هنوز  ری: نخآرشا
 و باز کرد. ششیآرام ن دوباره

 ...شناستتیکه نم یکس ی: آرشا جونآرام
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 خودش و ولو کرد کنارش و گفت: خفه ... آرشا
 .سیبنو یتفاوت گفتم: اگه دوست دار یام گرفت. ب خنده
قت بذو اونم با د بالشنننت و برداشنننت و ب*ش*لش کرد و به  یشننتریق زده 

 یکرد االن م یو ضبط م زیهمه چ یحرفهامون گوش داد. خاک بر سر بدجور
زنه و  یکلمه حرف نم کیو  شننهیانقدر آروم م رسننهیبه ماها م یفهمم چرا وقت

 .ارهیدختر تو حرف زدن کم نم نینابه. وگرنه ا ی. دنباله سوژه دهیگوش م شتریب
شننده بود که بحثمون به  یچ سننتین ادمیگل انداخته بود و اصنناًل  حرفامون

 شد. دهیازدواج کش
ده که تازه ازدواج کر شییاز من بزرگتر بود. داشت در مورد دختر دا یسال هی آرام

 سوال بخرسم... هیبرگشت سمت ماها و گفت:  هویزد.  یبود حرف م
 : بخرس ...من
چونه اش و متفکر کفت:  ریو دستهاش و زد ز بالشت و گذاشت رو پاهاش آرام

 ه؟؟یچ ندهیتصورتون از آ یعنیباشه؟؟  یچه جور ندتونیآ دیکن یشماها فکر م
 د؟؟؟یازدواج کن دیکن یفکر م

 .میستیکدوم اهل ازدواج کردن ن چیدونست که ماها ه یم آرام
ا هنوزم تنه نی.. آرشنن گهیسننال د 20من جواب بدم آرشننا گفت:  نکهیاز ا قبل

 الیخ یکنه و ب ی... مثل االن کار مگهیکشننور د هی ای رانیکنه. تو ا یم یزندگ
 ازدواج کردم. رمردیپ هی. اما من ... من با زهیهمه چ

 مرد؟؟؟ رهیبا تعجب گفت: پ آرام
 جوون اما پولدار... دمیلبش و کج کرد و گفت: شا کمی آرشا
 ؟؟؟یبا تعجب دوباره گفت: خوشبخت آرام
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 مئن گفت: البته که خوشبختم چون طالق گرفتم.مط یلیخ آرشا
 آرام گرد شد. یچشمها

 ؟؟ی: چرا طالق گرفتآرام
 دیشننا نکهیا یبرا رمردیالزم دارم. گفتم پ یزندگ یام و برا هی: چون مهرآرشننا

ندگ رمیو من ارثش و بگ رهیبم گه جوون بود هم مهم  یکنم. ول یو خوب ز ا
 کنم. یو م یو عشق زندگ شمیو ازش جدا م رمیگ یام و م هیمهر ستین

ند پلک م ینگاش کرد و در حال جیگ آرام ند ت  یزد گفت: خوب اگه م یکه ت
 ؟؟؟یازدواج کن یخوا یپس چرا م یجدا بش یخوا

شا شمهاش و مل مل داد و گفت: خنگ آر  یم میزندگ یپولش وبرا گمی.. مایچ
 پول و بده بهم؟؟ نیکه بابام ا یخوام. انتظار ندار

 به ماها نگاه کرد. جینگفت و فقط گ یزیچ گهید آرام
 ؟؟؟یکن یسمت من و گفت تو چرا ازدواج نم برگشت

صواًل ازدواج چ یا شونه ستگهیمزخرف زیباال انداختم و گفتم: ا ده. چرا ب ی. واب
. میبونباسنن یکیبه زور خودمون و به  یعرب یچند تا کلمه  هیبرگه و  هیبا  دیبا

 چیباشم ه یدم اگه قراره با کس یم حی. من ترجو استقالل عمل میآزاد رویمن پ
شانهیهم تشونبه دست و پاش نبندم. پسرا ذا یریغل و زنج حظه از ل هیتو  دی. 

شش ب یا گهیکس د نفر  مدیم حی. اما ترجرمیتونم جلوش و بگ ی. من نمادیخو
 باشم. شیاول زندگ

هم  یا گهیتونه با کس د یاون آدم م یدوسننت باشنن یتو اگه با کسنن یعنی: آرام
 باشه؟؟؟
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 : البته ...من
 ؟؟یندار ی: و تو مشکلآرام
 باشم ... گهید یکیمنم بخوام با  دی: نه .. چون شامن

 براش سخته. تیذهن نیگرد شده اش بهم فهموند که درک ا یچشمها
اون آدم  یتون یراحت م یلیخ یوقت ه؟؟یچه احساس نی: اما .. اما چرا ؟؟ اآرام

 یدر اون حالت محبت یکن ی... اصال فکر میتصور کن یا گهیو در کنار کس د
 باشه؟؟؟ نتونیهم ب

اما همو  میو همو دوست دار ادیتفاوت گفتم: معلومه که از هم خوشمون م یب
 .میذار یآزادم م

شتناکه.  نیبه تنش افتاد و با اخم گفت: ا کیلرز کوچ هی ستو تاح ایوح  یاال ک
 نبوده. یت جداونقدر طرف برا نکهیا ای یو دوست نداشت

نفر  5دسنننت کم عاشننق  میکردم و گفتم: نه اتفاقًا فکر کنم تو زندگ یفکر هی
 ...کنه یبهم محبت م یلی. چون خشمیفکر کنم دارم عاشق آزادم م یشدم. حت

 یوقت ای یعاشق ی.. وقتیتون ی.. نمشهیبهم نگاه کرد و گفت: نم رهیخ کمی آرام
س ست دار یک ست دارشهیبرات مهم م زشیهمه چ یو دو فقط تو رو  ی. دو

و  یسودح کمیوقتها  ی. گکاهیا گهینه کس د یو فقط تو براش مهم باش نهیبب
طرف  تاباشننه  نایتو دوسننت داشننتن الزمه. الزمه که ا یحس خودخواه کمی

بدونه بهش اهم تا   چیه یو برات ارزش داره. وقت ید یم تیبدونه برات مهه 
همه  تسیباشه ن نتونیب دیهم که با یاون محبت ستیاحساس ها ن نیکدوم از ا
 عادت زودگذر مسخره. هی شهیو همه م
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نه  ینه به نشو یباال انداختم و سر یشونه ا تفاوتیو قبول نداشتم. ب حرفهاش
 .یهست یاحساسات یادیتکون دادم و گفتم: تو ز

گاهم کرد و د کمیبا حرص..  کمی.. جیگ کمی آرام نگ ن مه  گهیگ حث و ادا ب
 نداد.

به افک تو با ا نیرم  قه م تشیذهن نیدختر بزرگتر  بت و عال ند یاز مح . دمیخ
 زهایچ یلیکه از خ شنندیباعث م نیبود و هم یاحسنناسننات یادیز کمی شننهیهم

 هیبه  نینابیب نیمسننائل نکنه. و ا یلیخ ریخودش و کنار بکشننه و خودش و درگ
 د.بو دهبود. اما هنوز ذهنش و تفکرش عوض نش دهیرس یتفاوت یو ب یسرد
شب و موندم و  نایخوش گذشت. به خاطر خاله ا یبود و کل یخوب یلیخ شب

 نداشتم. یبودم مشکل لیبود و من تعط کشنبهیکه فردا  ییاز اونجا
****** 

شدم. کل با و از تو قفل در آوردم و پرت  دیحرص در و خونه رو باز کردم و وارد 
 یتوم و با حرص در مرفتم پال ی. همون جور که به سننمت اتاقم مزیکردم رو م
 کردم. یلب هم غرغر م ریآوردم و ز

 کمیچه وضننعش بود؟  نیبودن؟ ا یک گهید نای. آخه ایچه شننب مزخرف ایخدا
 نیا ات ه؟؟؟یبق یتو زندگ ی. آخه انقدر فضننولسننتیبد ن تمیشننعور و شننخصنن

 حد؟؟؟
باره حرصنن یمهمون یآور ادی با  یغیج هیشننندم و از حرص  یو اتفاقاتش دو

 .دمیکش
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با یم ادمی یتوق بعد من  قهیو چک کنم و دو دق لمیافتاد که رفتم تو اتاق تا مو
به  نهیآزاد اومد بب  یلیو خ میبود سننتادهیهم ا یرو به رو ینه. وقت ایحالم خو
 .میزد یحرف م میراحت داشت

خوردم و حالم بد شنننده که اومدم تو اتاق در  یادیکرد که من ز یفکر م اون
 گهیدر آوردم د اریکوه یکه اون افتضننا  و جلو یرکه من از اون با یصننورت

صم گرفته بودم م*ش*ر*و*ب نخورم. حالم خوب بود اما نگران آزاد بودم.  میت
ستم د و ستادمیسر خوش بود. رفتم جلوش ا یادیصورتش گل انداخته بود و ز

شتم رو گونه اش. م ستم چک کنم بب یو نگران گذا نگاه  هینه.  ای زونهیم نمیخوا
نگران  زمیلبخند قشنننگ بهم زد و گفت: خوبم عز هین بهم انداخت و مهربو
 نباش.
باز  یبد یصنندا هیو آروم گونه اش و ناز گردم همون موقع در با  دمیخند بهش

تو . اونقدر تعجب کردم که دهنم باز  دنیآزاد پر یشنند و دو سننه تا از دوسننتا
س سر دیموند. آزاد بدبخت که تر سمًا.  شت طرف در ب عیر شده  حمله نهیببرگ ن

 باشه.
 یبرا ونتیباز ی. وحشدیدوستاشن با اخم گفت: چتونه؟ درو شکوند دید یوقت
 ه؟یچ

 یم یکار نیدار میو م*س*ت بود گفت: فکر کرد جیدوسننت آزاد که گ نیرام
ا جاه نیمهرسننا به خونه اش حسنناسننه. ا میبگ میریماتون و بگ میاومد نیکن

 .ارهیپرتونو در م دینکن یکار
نبودم اما سرخ شده بودم. نه  یبهت زده بهشون نگاه کردم. خجالت یهاچشم با

 نیا باشه که تا تیشخص یتونه ب یآدم م هی. چقدر تیاز خجالت که از عصبان
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و تازه نظر بده.  ارهیبلند به زبون ب یآدم ها رو با صنندا یحد مسننائل خصننوصنن
شننروع  گهیدنفر  وبعد از تموم شنندن نطقش خودش و اون د نکهیبدتر از همه ا
 بگه. یزی. منتظر بودم که آزاد چدنیکردن به خند

به شما  رونیب دیبا لبخند رفت سمتشون و گفت: گمش دمینگاهش کردم د یوقت
 نداره. یهم ربط

سه نفر و پرت کرد ب و شون ربط نکهی. با ارونیبعد هر   نکهیا انداره. ب یگفت به
کرده بود. انگار واقعا از ن ی. اما لحن حرف زدنش من و راضرونیپرتشون کرد ب

 اونها. یبود از حرفها ومدیبدش ن ادمینداشت و ز یگمشو گفتنش منظور
سمتم و وقت اونا شد حالم به  دیمن بهت زده رو د یرو که دک کرد اومد  متوجه 

نداشننتن.  یخاطر حرفهاشننون گرفته اسننت. با لبخند گفت: باه ها منظور
 کردن. یم یشوخ

*لم کنه که با اخم دسننتهام و جلو بردم و مانعش و باز کرد که ب*ش دسننتهاش
ضح تر با نیاز ا گهیشدم و گفتم: د شون و م دیوا سوندن تا بفهم یمنظور  یر

 داشتن؟؟؟ یمنظور
 .یایکنار م نهایبا ا یتو چه جور ح؟؟؟یانقدر وق آدمم
 باال انداخت و گفت: راحت ... یا شونه

 م افتاد کنارم. اونم که فکردسننتها اریاخت یحرفش اونقدر تعجب کردم که ب از
فکرهام  ریجلو اود و ب*ش*لم کرد. اونقدر درگ سننتمیناراحت ن گهیکرد من د

شم م یرو یبودم که تمرکز سرش و تو گردنم فرو  یحرکات آزاد که نواز کرد و 
 نداشتم. دمیب*و*س یکرده بود و م
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 نیخود آزادم ا یعنیباشنننه اونا دوسننتاشننن.  یراحت بود. هر چ یلیخ آزاد
وارد  که دهیحد به خودش اجازه م نیپرده و بهتر بگم تا ا یحد ب نیتا ا ه؟یجور
 بشه؟ هیبق یخصوص میحر

ه دونن ممکنه ک یم نویرفتار برام قابل درک نبود. دخترا فضننولن. همه هم ا نیا
 چیاما ه میرو به هم بگ زهایچ یلیخودمون خ یدر خلوت و تو جمع دخترونه 

. میزن یحرف نم زایچ نیصننراحت در مورد ا نیبا امذکر اونم  هی یوقت جلو
کهیفکر ا که ز ن تهن شیپ ادمیآزاد در مورد من و روابطمون  حد  رف بود و در 

 از دهن یروز هیممکنه  یعنینه ...  یرفت ... وا یم شیپ شننتریاحتمال اگه ب
تاش در مورد خلوتمون چ یکی  یلیخ نیا یبشننننوم؟؟؟ وا یزیاز دوسننن

 وحشتناکه.
شه اما  یفکرها رو از خودم دور کنم. نم نیا کردم یسع شبم خراب ب ستم  خوا

 شد....
 صدا کرد. جانیاسمم و با ه یغیج یصدا هیاومدم  رونیبا آزاد از اتاق ب یوقت

 کنه. یوحشتناک صدام م یجور نیکه ا هیک نمیتعجب برگشتم بب با
 شوکه شدم. نجایاونم ا ترایم دنید با
زده ب*ش*لم کرد و  جانیه یعشننوه ا هیو با  تند خودش و بهم رسننوند ترایم

 دوتا ب*و*سم از گونه ام کرد. یظاهر
ردم ک یفکر نم ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا نیآرش یو عشوه گفت: وا جانیه با
 .دنتی. چقدر خوشحال شدم از دنمیجمع بب نیآشنا تو ا هی

 یمنم تا حدود دیشنننا دمشید یاگه م یزدم. در حالت عاد یزور لبخند به
 اما االن با حضور آزاد کنارم اصال هم خوشحال نبودم. شدمیخوشحال م
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 هیکرد که چشمش به آزاد افتاد.  یهنوز داشت با عشوه ابراز احساسات م ترایم
غافلگ که  گار  باال و ان فت: ام... ا ریابروش و برد  باشنننه گ قا ک نیشنننده   یآ

 هستن؟؟؟
 پسرم.آزاد هستن دوست  شونیزور لبخند زدم و گفتم: ا به
خدا چقدر خوشحال شدم.  یو و ناباور گفت: جدًا وا دیکش یغیزده ج جانیه

هنوز ناراحت  یبهم زد دیبا سننع نکهیهمه اش نگران بودم که نکنه به خاطر ا
 .یباش
هم عذاب وجدان داشتم اما  یمتظاهرانه گفت: واقعًا خوشحالم. تا حدود بعد

 االن خوشحالم.
مزه مطمئنم که اصنناًل هم عذاب  یلوس ب یزور بهش لبخند زدم. دختره  به

نداشنننت. فکر م جدان  نه من چ یو خواد  یم نیهم یدونم و برا ینم یزیک
 خودش و خوب نشون بده. انتر.

از  ترشیخواستم ب یبا ناز و عشوه با آزاد دست داد و خوش و بش کرد. نم ترایم
سر یسع نمیهم یبا آزاد حرف بزنه. برا نیا زاد خودم و آ عیکردم لبخند بزنم و 

حرفها بود. هر کار کردم  نیدختر کنه تر از ا نیو از دسننترسننش دور کنم اما ا
با من  هنکیاز ا شننتریو ب ومدیباهامون م میرفت ی. هر جا ماونمشینتونسننتم بخ

 زد. یحرف بزنه با آزاد حرف م
س ییکار به جا گهید شدم به بهانه  دیر سر درد آزاد و بلند کنم تا  یکه مجبور 

 و برسونه خونه.من 
 بلند شد. یمجبور اونم
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 نرفته بودم. و آنقدر حرص نخورده بودم. یافتضاح نیبه ا یوقت مهمون چیه
ش هیاومدم و تند  رونیب چیدوش. حوله پ ریز رفتم شده سرد دمیلباس گرم پو م 
 بود.

داشتم بخوابم اما اونقدر فکر تو سرم بود  میو پرت کردم رو تخت. تصم خودم
خواب شنندم. ازجام بلند شنندم و نشننسننتم.  الیخ یت بخوابم. بذاشنن یکه نم

 یب یبرداشننتم. زدم به چشننمهام. وقت یپاتخت یو از رو نکمیدسننت بردم و ع
 .بونهکه دهنم و بجن یزیخواد غذا بخورم. هر چ یدلم م یحوصله ام و عصب

شخزخونه در  رفتم ش خاالیتو آ سرک ک  یزیچ هی. دنبال دمیو باز کردم و توش 
 تم که باهاش خودم و آروم کنم.گش یم

ست سته  وهیبردم آب م د شمم خورد به ب ب آ الیخ ی. بگاریس یبردارم که چ
ه . دو دل بودم کرونیب دمینخ از توش کشنن هیو برداشننتم.  گاریشنندم و سنن وهیم

 ینن مو تف یو از سر لجباز گارینه. مطمئن نبودم که آرومم کنه. س ایبکشمش 
 دودش کنم. قهیدم به دق نکهینه ا دمیکش

 آرامش یصدا هی. یریگ میاپن بود و در حال تصم یرو گاریچشمم به س هنوز
صدا رونیبخش از ب س هی یاومد.  صدیایپ یکه تو روحت م میمال یقیمو دا . 

شنندن به در تراس صنندا هم  کیاز تراس بود. آروم به سننمت تراس رفتم. با نزد
 .شدیم ادتریز

بودم  دهی. سرد بود اما اونقدر لباس پوشرونیبردم و در و باز کردم. رفتم ب دست
 که بتونم سرما رو تحمل کنم.

. اریکوه یسننرم و چرخوندم سننمت تراس خونه  ومدهیاومده ن رونیدر ب از
 مطمئن بودم خودشه.
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 زد. فکر کنم یتراس و سنناز م یداده بود به لبه  هیبود. آرنجهاش و تک خودش
شبه پس اون چرا هنوز  2ساعت حدود  و چرا االن  دهیچرا نخواب داره؟یبنصفه 

 هیریزنه؟ نکنه اونم حالش مثل من گرفته اسننت؟ نکنه اونم درگ یداره سنناز م
 داره. یذهن

شده بودم. ب یسازدهن محو س یزدنش  ست به  دم ش رهیو خ ستادمیا نهیصدا د
 بهش.

که حت اونقدر عالم خودش غرق بود  به  رهیحضننور من و حس نکرد. خ یتو 
 .دید ی. انگار افکارش و منهیو بب ابونیکه خ ومدیا به نظر نمبود ام ابونیخ
 دادم به در تراس و چشمهام و بستم و آروم گرفتم. هیتک

آورده بود اما هنوز  نییساز که قطع شد چشمهام و باز کردم. سازش و پا یصدا
 بود. ابونیچشمش به خ

 قشنگ بود. یلی: خ-
 کمیزد و گفت: سالم عل یلبخند هیمن  دنیخورد و برگشت سمتم. با د یتکون
 خانم. حال شما. نیآرش

ند دادم. تک جواب با لبخ ندش و  ثل  هیلبخ ام و از در گرفتم. رفتم جلو و م
 تراس. یدادم به لبه  هیخم شدم و تک ابونیخودش رو به خ

 هی ؟؟یگرفت ادی یقشنگ بود. چه جور یلیو کج کردم سمتش و گفتم: خ سرم
 .دهیبه آدم آرامش م تو آهنگاته که یحس هی.. 
حسه تو نفسهامه که موقع فوت کردن تو  یشد و گفت: راستش و بخوا طونیش

 کنه. یم یشکل نیاهنگها رو ا یسازدهن
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تر  طونیشنند سننمتم و دسننتش و باال آورد تا بندازه دورگردنم و شنن لیمتما کمی
 حسه رو بهت بدم؟؟ یخوا یگفت: م

ستش و تو هوا زد هی شم غره بهش رفتم و د د خنده . بلننییم که بندازه اتش پاچ
 تراس. یکرد و دوباره دستش و گذاشت رو لبه  یسرخوش ی
نبود. انگار حالش عوض شننده  ابونیمات خ گهیصننورتش گرفته نبود. د گهید

 .شدم رهیتراس بود خ یلبه  یکه رو یآوردم و به ساز دهن نییبود. سرم و پا
آهنگ  هی شدیو صدا دار کرد؟ م کیساز کوچ نیا شدینفس م هیفوت  هیبا  واقعاً 

 قشنگ از توش در آورد؟؟؟
ش یزیچ هی شعله ک شحال لبخند  یفکر هی. دیتو وجودم  سرم جرقه زد. خو تو 

 .اریتراس کوه کیتراس نزد یسمت لبه  دمیخودم و کش کمیزدم. 
 هیکه کمتر شده بود و بعد به من  یشد. برگشت سمتم و اول به فاصله ا متوجه

 ابروش و انداخت باال. هیکرد و  زیت. چشمهاش و رانداخ ینگاه
 ؟؟؟یخوا یم یچ ه؟یگفت: چ مشکوک

 خوام؟؟؟ یم یزیمن چ دیاز کجا فهم نیتعجب نگاش کردم. ا با
 خوام؟؟ یم یزیمن چ یدی: از کجا فهممن

ون نگاه کرد و گفت: چ ابونیو دوباره به خ رونیو مثل فوت فرسننتاد ب نفسننش
 یم کیخودشننو نزد یجور نیخواد هم یم یزیچخواهرمم هر وقت که ازم 

شم مثل تو  یپهنا هم لبخند م نیکنه بهم. به هم شمها ص هیزنه و چ  یبرق خا
 زنه. یم
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شمهام سر چ شد.  ستم. خودم نفهم شمین عیگرد  سع یک دمیو ب  یلبخند زدم. 
شم. کوفت بگ یکردم عاد شت یریبا اهر خو نیحاال الزم بود ا ؟؟یتو خواهر دا

 کرد؟؟ یتو استفاده م یمن برا یخرکنک یهاگرام از روش
 ؟یخواست یم یسمتم و گفت: حاال چ برگشت

باز شد و دستهام و حلقه کردم تو هم و  شمیافتاد. دوباره خود به خود ن ادمی تازه
ساز م یلیکه خ یدون یمظلوم گفتم: م  یدوبار نیمن هم ؟؟؟یزن یخوشگل 

 ادیبه منم  شننهی.. م شننهی. .. میدون یعاشننقش شنندم. م دمیکه صننداش و شننن
 ؟؟؟یبد
از  شتریگرفت بره سمت گوشهام و ب یلبهام از هم فاصله نم نیاز ا شتریب گهید
 هیتونسننتم خودم و مظلوم و خوب و ملوس نشننون بدم. درسننت مثل  ینم نیا

 گربه.
 یداد به تراس و دست چخشم گذاشت لبه  هیتک یور هیبرگشت سمتم و  کامل

سمتم و گفت: اواًل لبخند کنت هیتراس و با  شاره اش و گرفت  شت ا شده انگ رل 
 .یخر خودت
شمهام شم باز کرد و گفت: دومًا ن چ صت ش شت  شد. انگ شاد  د االن ببن شتمیگ

 ...شهیدهنت پاره م
 و بستم. شمیدهنم و جمع کردم و ن عیسر

. این ایعشوه ملوس نیمن از ا یبرا گهیباز کرد و گفت: سومًا د شمیوسط انگشت
 .یامروز ینه مدل لوس دخترا یخود خودت باش یکیتو  مدیم حیترج
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 یجور نیا سننتیالزم ن گهیاشننم باز کرد و گفت: چهارمًا د گهیانگشننت د هی
 .یخودت و تاب بد

 و کلمیسننره داشننتم کل ه هی اریاز اول حرف زدنم و خر کردن کوه دمیفهم تازه
گاه که وقت هیدادم.  یبه چپ و راست تکون م استم خودم خو یم یعمل ناخودآ

تکون  گهیو د سننتادمیصنناف ا عی. سننرشنندیو لوس کنم خود به خود انجام م
 نخوردم.

شت کوچ یلبخند هی اریکوه شمیزد و انگ شتش جلو 5باز کرد و حاال  ک  یانگ
 رسه؟؟؟یم یروم بود و گفت: پنجمًا به من چ

 ... یبخوا یگفتم: هر چ تند
شمهاش جرقه زد و  طنتیش برق کرد  یبه زور کنترلش ملبخند کج که  هیتو چ

شه. تک شماً یش هیزد و گفت: فکر کنم  شتم و خودش و  هیهم الزم با اش و بردا
 یآروم یسمت جلو به طرف من و صاف تو چشمهام نگاه کرد و با صدا دیکش

سر بگه هر چ هیبه  دیوقت نبا چیگفت: دختر ه به  یه کله نگای... یتو بخوا یپ
 نیتونه از ا یپسننر م هیاخت باال و گفت: انداخت و ابروهاش و اند کلمیکل ه

 سوءاستفاده کنه... یحرفت کل
ضح حرفش و بزنه و به نوع یاما فکر نم گهیم یچ دمیفهم یم  یکردم انقدر وا

 بخواد بهم هشدار بده.
ونه بد دیپسرم با هیگفتم:  یزل زدم تو چشمهاش و محکم و بدون شوخ صاف

پاره  از گوشهاش یکی یاحتمااًل پرده  حرفم سوءاستفاده بکنه نیاگه بخواد از ا
 نگاهش کنم. سمیکه وا ستمین یچون منم دختر شهیم
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تا  یپسر چیزدم و گفتم: ه یچشمک ادیز طنتیبا حس ش هویپوزخند زدم و  هی
 تونه ازم سوءاستفاده بکنه. یخودم نخوام نم

قب و  دیخودش و کشنن اریحرفم کوه با ند  ریپق زد ز هویع ند بل نده و بل خ
 .دیخند
ها  هیتند دستم و جلوش مثل بادبزن تکون دادم و گفتم: آروم بابا االن همسا تند

 شب گذشته. 2. ساعت از  شنیم داریب
و  شیزور صنننداش و آروم کرد و خنده اش و تموم. برگشنننت و سننناز دهن به

 .ینز یم یچه جور نمی.. امتحان کن ببایبرداشت و گرفت سمتم و گفت: ب
 .ستمیمن اصاًل بلد ن یکردم و گفتم: ول یننگاه به سازده هی جیگ

تونه تو  یسنناله هم م 2 یچشننمهام تکون داد و گفت: هر باه  یو جلو سنناز
 یخوام بدونم که م یم ری.. بگای. ب ارهیازش در ب ییصنندا هیسنناز فوت کنه و 

 نه. ای یفوت کن یتون
ساز و گرفتم. خواستم ببدیخند یکردم. داشت م نگاش م ر. دست جلو بردم و 

 نیکل لب و لوچه اش رو ا قهیدق 5کم کم قد  اریافتاد کوه ادمیدهنم که  یجلو
 ساز. یکرده تو سوراخها یتف بوده خال یو هر چ دهیساز چرخ

ه داده بود ب هینگاه کردم. دوباره تک اریبه کوه یچشننم ریچندشننم شنند. ز کمی
ست ستادهیا ابونیتراس و رو به خ شتم و  فتمو گر ورمیبلند پل نیبود. آروم آ تو م

ستنییسازم آوردم پا ستم آ شا نمی. و خوا ساز تا  شم رو  تف  از اون کمی دیو بک
شه و  شت کمیمفا کمتر ب شه. تا  یبهدا ست هیتر ب ش نمیدور آ  غیوش جر دمیو ک

 در اومد. اریکوه
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 ؟؟؟یکن یکار م یچ ی: داراریکوه
ست جلو آورد و هما تند ش نید ستم ک شمبود پ کیکه نزد دیساز و از د  رت 

 .یوحش ی. پسره نییپا
ستش گرفت و آروم با اون  هیو مثل  ساز شروع ک یکیباه تو کف د ستش  رد د

 .یش تیخواستم اذ ینم دیببخش زمیبه ناز کردنش و گفت: عز
نگاه کردم. مطمئنن با من نبود چون نگاهش به سنناز بود و  اریتعجب به کوه با

 .وونهید یکرد. پسره  یداشت نازش م
شت هوی شت نیا گهیسمتم و با اخم نگاهم کرد و گفت: د برگ  یکار و نکن. دا

 ؟؟؟یپاکش کن نیبا آست یخواست یم ؟؟یکرد یکار م یچ
 دونستم. یو نم شیکنم اما چه جور شیماست مال خواستم

 راستش و گفتم. نیهم یبرا
 بود. ی: خوب آخه تفمن

سول باز یبخوا نیابروش و برد باال و گفت: بب هی  ادتی یایه یاریدر ب یسو
 .میو پاکش کنم و دستمال بکشمش ندار هیو تف فهی. کثدمینم

فت: فهم نیهما گاهم کرد و گ که هیدین مه ا چی.   ینم دمیجز فهم یکل
 تونستم بهش بگم.

 خونسرد شد. هوی
ش مظلوم  گهید تا بزنمش. شیبد شهی. حاال مدینگاش کردم و گفتم: خوب ببخ

 کنم. یپاکش نم
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بدن روشننو کرد  یخوان به کسنن یو نم شننونیسننباب بازپسننر باه ها که ا مثل
 شیباال انداخت و خودش و سرگرم ناز کردن ساز دهن یسمت تراس و شونه ا

 .دمیکرد و گفت: نم
 .الیخ یکه باه شد. بابا ب نمیا وا

ش تیاذ اریتر گفتم: کوه آروم  گهید یواخ ینم یعنی. دینکن. من که گفتم ببخ
 ؟؟؟یبد ادمی
 یارک هی دیقبلش با یول دمیم ادتیم انداخت و گفت: چرا نگاه نصننفه به هی

 .یبکن
 ؟؟؟یگفتم: چ تند

لبخند گشاد زد و گفت: گلوم خشک شد بس که با تو چونه زدم برو برام آب  هی
 .اریب یزیچ یپرتغال
بخوره به من  شننهینم دایپ یاینگاش کردم. باه پررو. خونه خودشننون ه مات
 کنه. نینش و تامبد ینایتامیخواد و یم رسهیکه م

باشنننه پس منم  ؟یارینم ه؟یتند گفت: چ دیمن و د ینگاه مات و چخک یوقت
 بدم. ادتیکه  ستمیبلد ن یایه

 صبر کن. قهی. چند دقارمیگفتم: نه نه االن م تند
سمت در و بازش کردم. دو تند شتم  شخزخونه.  دمیبرگ سمت آ تو خونه و رفتم 

ند گر ختمیر وهیآب م وانیل هی عیسننر همه عجله ام  نیدونم ا یفتمش. نمو ت
 بشه. مونیپش اریکوه دمیترس یم دیبود شا یچ یبرا
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 رونیب وانیاز تو ل وهیاز آب م کمیسننمت در تراس. اونقدر تند رفتم که  دمییدو
سرام ختیر شتم رو همون  یکرد و منم ب سیو خ کیو پارکت و  هوا پام و گذا

 نیرو زم گهیبعد د یشنند که تو لحظه  یچ دمیشننده و نفهم سیقسننمت خ
ستم ج کلمینبودم. تمام ه شم و به  غیرو هوا بود و من فقط تون ش هیثانبک  دینک

کل وجودم و گرفت و نفسننم و  یدرد بد هیو  نیکه با پشننت محکم خوردم زم
آب  وانیشکستن ل یزد و نفسم بند اومد. صدا رونیبند آورد. چشمهام از درد ب

ه بود ک ییزهایکرد تنها چ یاسمم و صدا مکه  اریکوه یو بعد از اون صدا وهیم
شن نیب شونیاون همه درد  س کیتار زیو بعد همه چ دم  یزیچ گهیشد و د اهیو 

 .....دمینفهم
ضربات با شمهام و باز کردم.  یرو یسیبه گونه ام و خ یحس  صورتم آروم چ

 دو تا دمیکه د یزیچ نیاول
برام آشنننا نبود هنوز زل زده بود بهم. چشننمها  یکم یبود که از فاصننله  چشننم

 .نمیوقت نکرده بودم کل صورت صاحب چشمها رو بب
 بار پلک زدم. چند

 : حالت خوبه؟؟؟-
شمها رو د تازه سه چ اری. کوهدمیصاحب چ سه؟ وا یحالم و م یبود. وا  یپر

 از رو تراس افتادم؟؟ یعنی
 ترس گفتم: از رو تراس افتادم؟؟؟ با

م برا یاومد وونهیخنده و گفت: نه د ریپق زد ز هویبا تعجب نگاهم کرد و  اول
صدا زیکه فکر کنم پات ل یاریب وهیآب م ست غتیج یخورد. من  شک ن و بعد 
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از  نمیهم ی. نگران شدم برایصدات کردم جواب نداد ی. هر چدمیو شن وانیل
 .یافتاد هوشیب دمید نجایو اومدم ا دمیرو تراسها پر

 هی هیدرازش فقط کاف یاون لنگا خوب البته با د؟؟؟یاز رو تراسننها پر اریکوه
سها رد م کمیقدم  االن اومده خونه  نیعی. اما... شهیبلند برداره راحت از رو ترا

 .الیخ یدعوت اومده. ب یمن؟؟؟ ام... ب ی
 ؟؟؟یبلند ش یتون یم ؟؟ی: االن خوباریکوه

 کردم. به نظرم خوب بودم. ینم یدرد حس
 : آره فکر کنم خوبم.من

ستهام شم. دراز کش رو زمو حائل بد د . افتاده بودم نینم کردم که از جام بلند 
 شدم ... زیخ مین

 . از زور درد کبود شدم.رونیبند اومد و چشمهام زد ب نفسم
 شده؟؟؟ یکه هنوز رو پاش کنارم نشسته بود نگران گفت: چ اریکوه

 ...نمیتونم بش یزور گفتم: نم به
ستهام و گرفت ک یسع اریکوه ه کمکم کنه اما درد دوباره تو کرد کمکم کنه. د

 .دیایبدنم پ
دستهاش و گرفت دو طرف بدنم و کمرم و گرفت  اریکوه هویبلند شم.  نتونستم

ش نیحرکت هما هیو با  سکا دمیک ول که ا یشب باز مهیخ یباال که مثل عرو
ستن رو زم ش نیولو ه شون  دهیاما به محض ک  .ستنیوا م خیس هویشدن نخها
 .ستادمیرو پاهام ا سرپا یمنم همون شکل
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ته بود.  اریکوه تا ب کمیکمرم و گرف چشننمم.  یجلو ادیخودش و خم کرد 
 ؟؟؟یو راه بر یسیوا یتون ینامطمئن گفت: م

آره  یتونستم تحمل کنم. چشمهام و بستم و سرم و به نشونه  یداشتم اما م درد
 تکون دادم.

گاه هی اریکوه ب ین جاسنننت؟  پالتوت ک فت:  پام کرد و گ  میبر دیابه سننرتا
 .مارستانیب

 .شمیخواد استراحت کنم خوب م یحرف زدن نداشتم اما گفتم: نم ینا
 یگی. بعد میاز جات بلند بشنن ینتونسننت یکرد و گفت: تو حت یاخم اریکوه

 شم؟؟یاستراحت کنم خوب م
به خونه کرد و صنناف رفت سننمت اتاق  ینگاه هیتوجه به من برگشننت.  بدون

 . پالتو و شالم دستش بود.رونیکه اومد ب دینکش قهیدق هیخوابم و به 
 کنارم و کمک کرد پالتوم و بخوشم. اومد
 که پاته خوبه. هیشلوار مشک نی: هماریکوه

شتم فکر م ستادیا جلوم سرم انداخت و مرتبش کرد. دا شالم و رو   یو با دقت 
نه ک یبدنم درد م یخوردم قسمت تحتان نیبد متوجه شده. من زم اریکردم کوه

 سالمه. دستهام
 کرد که گفتم مزاحمش نشم. یداشت کار م قیاونقدر دق اما

 ؟؟یایراه ب یتون یقدم رفت عقب و گفت: م هیو درست کرد و  شالم
 کردم. دییسر تا با

به ا هیزحمت  ی: فقط بمن نداز بب نینگاه   دایپ یتون یو م نکمیع نیدورو بر ب
 چشمهات و برات نگهداره. یخدا سو ؟؟یکن
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و  انداخت ینگاه هی. فکر کنم خنده اش گرفته بود. دمیشننن نفسننش و یصنندا
و برداشت و زد به  نکمیع نی. از رو زمنجاستیا ناهاشیخم شد و گفت: ا هوی

شمم. وا شد. با چ یچ شن و خوب  شکل کینزد یزهایهمه جا رو شتم  یم ندا
 .دمید یاما دورها رو نم

ندن به با هر جون ک با هر  هیبود  یزور و  حرکتم درد تو تنم م قدم برداشننتم. 
و  نمیماش چییصبر کن من برم سو قهیدق هیاومد کنارم و گفت:  اری. کوهدیایخی
 .ارمیب

عد از  منتظر ما رفت سننمت تراس و ب باره  قهیدق 4موندم بره سننمت در ا دو
 کنه. یچه خوشش اومده از رو تراس رفت و آمد م نمیبرگشت. ا

 دستش و کج آورد باال کنار بدنش. ستادیقدم برداشتم. اومد کنارم ا هی دوباره
 کن. هی: به دست من تکاریکوه

ستش و تک هی ساعد د شتم رو  ستم و گذا شکر کوتاه کردم و د ش تا دادم به هیت
 بهتر بتونم قدم بردارم.

پارک از مد نگیدر  با  یرفت سننناختمون ب*ش*ل اری. کوهرونیب میخونه او و 
 .رونیاومد ب نیا ماشو باز کرد و رفت تو و بعد ب نگیدر پارک موتیر

ش یحاال من چه جور خوب ش ستادهیتو جام ا نم؟؟یب  ینگاه م نیبودم و به ما
 کردم.

ش شهیش شمیسوار نم دیکه د اریکوه سوا نییو آورد پا نیما ر و گفت: پس چرا 
 ؟؟؟یشینم
 نم؟؟؟یتونم بش یکنه نم یدرد م منگاهمیگفتم که نش یم یچ
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 برگشت و اریو به زور سوار شدم. کوهرفتم سمت در عقب و بازش کردم  آروم
نگفت و آروم حرکت کرد. منم که مطمئن شنندم  یزیبا تعجب نگام کرد اما چ

 پشت. یرو صندل دمیآروم دراز کش هیحواسش به رانندگ
و پارک رکد و اومد در سننمت من و باز کرد و  نی. ماشننمیدیرسنن مارسننتانیب به

 .رمیبور شدم برم عکس بگ. مجمیشد مارستانیشم. وارد ب ادهیکمکم کرد پ
گفتمک  و اریمنتظر بودم عکسها حاضر بشه رو کردم به کوه نکهیا یفاصله  تو
 ؟؟یو بهم قرض بد لتیموبا شهیم

با فهم و  یازم فاصننله گرفت. چه باه  کمیو بهم داد و  یحرف گوشنن بدون
 .یشعور
شت اجیزدم به آزاد. جواب نداد. دوباره زنگ زدم. االن بهش احت زنگ م. االن دا

 یدوست .اارهیب اریکنارم باشه نه کوه ستیبا یداشتم و اون م ازیبه کمک اون ن
 یداشنننت مطمئنن من خودم و بهش م اجیبهم احت یبود. اونم وقت نیهم یبرا

 الشیخ یب گهیموند د وابج یبار که بازم تماسم ب نیرسوندم. اما بعد از سوم
 شته بود.گذ 3باشه ساعت از  دمیشدم. حتمًا خوابه. با

شاره دکتر. با ا شیپ میرفت عکسها رو گرفت و برد اریو صدا کردن. کوه اسمم
سها رو با  ی سوالش جواب دادم. دکتر عک ستم و به چند تا  ش دکتر رو تخت ن

 دقت نگاه کرد و ....
راقب م شتریجور که چشمش به عکسها بود گفت: بهتره موقع راه رفتن ب همون
 هی براتون دینیبشنن ییهر جا دیتون یو نم دیدار چند وقت دردر هی. تا دیباشنن

سفارش م صوص  شتک مخ ش نشیبهتره بخر دمیبال جا  و همه دینیو رو اون ب
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شار ن ادمی. زدشیهم با خودتون ببر ستن از ن دینتو ی. تا مدیاریبه خودتون ف ش
 .دیکن زیسفت هم پره یرو جاها

 ه؟؟یدکتر مگه مشکلم چ یتعجب گفتم: آقا با
به دهن  رهیهر دو خ اریه نگاهش و از رو عکسا برداشت. من و کوهباالخر دکتر

 .گهیم یچ مینیبب میدکتر بود
ون، سننتون فقراتت یهمه درد تو .... انتها نیاز ا د؟یدیخودتون نفهم یعنی: دکتر

 دنبالاه اتون ترک برداشته.
چه  یچ یحرف؟؟؟ چ نیا یچ یعنی. شدیشدم. باورم نم رهیبهت به دکتر خ با

 ک برداشته؟؟؟ام تر
س تو عک ییجا هیعکس و جلو آورد و به  دیمبهوت من و د ی افهیق یوقت دکتر

... 
 نننه ... ننننننننننننننننننننننننن

 میکبود شنند. مبهوت ترک خوردگ اریدکتر اسننم برد کوه یچرا وقت دمیفهم تازه
 .گهیم یدکتر چ دمیبودم نفهم

تا چ هی دکتر مات سننر جام . رونیگفت و رفت ب گهید زیچند   یور هیو من 
 نشسته بودم به زور.

اما آماده بود که منفجر بشنننه. برگشننتم با اخم نگاهش کردم و گفتم:  اریکوه
 .کشمتیم یدیخند

شن کردم.  تینامید هی ی لهیتیحرفم انگار ف نیا با خنده  ریزد ز اریکوه هویو رو
 .دنیو بلند بلند شروع کرد به خند
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اشننک اومد. همون جور که خم شننده بود و  که از چشننمهاش دیخند اونقدر
شته بود لبه  ستش و گذا ستانیتخت ب ید  یعنی. یگفت: دختر تو معرکه ا مار

شب  سر  شم ص هی یکه کرد ییکارها نیکوچولو دلم گرفته بود تو با ا هیاگه  دم
 .ینزاشت یباق
 مردم خنده نداره. یاخم بهش چشم غره رفتم و با حرص گفتم: بدبخت با
همون جور  ارمیجام بلند شدم. و گاماس گاماس رفتم سمت در. کوه زور از به

با کمک کوه یم برهیکه و بالشننتک و  میرفت اریرفت دنبالم اومد.  دارو ها و 
ش یعنی. میدیخر شدم کوه نیمن تو ما . بعدم کمکم کرد و دیرفت خر اریولو 

 اریکوه. دمیکشنن زدرا یور هیبردم خونه. پالتو و شننالم و در آوردم و رو تخت 
شت رو پا تخت شب یبهتره بخواب گهیو گفت: خوب د یداروها و گذا ذره  هی. ام

 بود. یشب طوالن
 احتماال ... یکردم و گفتم: ممنون بابت کمکت. اگه تو نبود نگاش
 نینبود احتماال ع اریدادم. اگه کوه یو حرفم و ادامه نم نییو انداختم پا سننرم

هم نبود که کمکم  یاکیاده بودم و هافت نیجنازه تا صننبح همون جا پخش زم
 کنه.
 ریگبهش فکر نکن ب گهی. حاال که بودم. دالیخ یزد و گفت: ب یلبخند اریکوه

 تا دردت تموم بشه. ریبگ یدو روزم نرو سرکار. مرخص هی یبخواب. راست
 کردم. یکارو م نیهم دیتکون دادم. با یسر
ار ب هی دادمیم حیترج خونه ام یاومد یتیوضننع نیهما هیکه تو  دی: ببخشننمن

 .یایاز رو تراس ب یجور نیا نکهیدعوتت کنم نه ا یدرست و حساب
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 من برم. مواظب گهیحالش بهتره. خوب د یجور نیلبخند گشاد زد و گفت ا هی
... 

 و جمع کرد و کبود شد و آروم و پر خنده گفت: دنبالاه اتم باش. دهنش
و  رونیشننت و از اتاق رفت ب. بهش چشننم غره رفتم. اونم برگدیبلند خند بعد

بسننته  یو به صنندا دمیقبل رفتن چراش و خاموش کرد. دمر رو تخت دراز کشنن
 و برداشتم. لمیموبا زمیشدن در گوش دادم. از رو م

و  یگوشنن شنندمیم دیکه داشننتم ناام یآزاد زنگ زدم. بعد از چند تا بوق وقت به
 جواب داد.

 : الو ...آزاد
 خواب آلود نبود. صداش

 چند بار بهت زنگ زدم؟؟؟ یدونیم ؟ییکجا ؟یم خو: سالمن
 ساعت چنده؟؟؟ یدونیشده؟ م یزیچه طور چ زمی: من خونه ام عزآزاد
لوسم کنه. هنوزم درد داشتم با بغض  کمینازم و بکشه و  یکیخواست  یم دلم

 خوردم. نیگفتم: آزاد زم
 شد. دایپ یتو صداش نگران کمی

 که نشده؟ حالت خوبه؟؟؟ تیزیگلم؟ چراش؟ چ یخورد نی: زمآزاد
ه و گفت ک مارسننتانیشنندم و محبور شنندم برم ب هوشی. بسننتمی: نه خوب نمن

 چند وقت استراحت کنم. هی دیدنب... گفت که با
قب خودت نبود زمی: عزآزاد حت کن. فردا رو هم یچرا مرا . گلم االن اسننترا

 داریبو  یحرف بزن ادیخواد ز می. نشننتیپ امی. من فردا صننبح مریبگ یمرخصنن
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من دم در خونه اتم. االنم قطع کن.  یبخواب. چشننم که باز کرد ری. بگیباشنن
 . ب*و*س ب*و*س.یخانم یخوب بخواب زمیدوست دارم عز

و قطع کرده بودو نه  یمزخرف گوشنن یبهت چند بار صننداش کردم. پسننره  با
س ستانیب یرفت یچه جور دیپر سمار س دی. نه پر سالمت یک  یکمکت کرد. نا 

ستم ب یحد بود؟ نم نیدر هم شینگران یهمه  یعنیشدم.  هوشیگفتم ب ه خوا
ردم ک یسننع نمیهم یکنم. برا تیخواسننتم خودم و اذ یبد فکر کنم. نم یزایچ

 بهش فکر نکنم.
 باشه فردا صبح زنگ بزنم ادمیو سر جاش گذاشتم و چشمهام و بستم.  یگوش
 کنسله. ر*ق*ص یچند وقتم کالسها هیرد کنه  یتا برام مرخص کایبه مل
**** 
 . با حرص کوسن رو مبل و کههیشعور یب تینها نیا شهیباورم نم شهینم باورم

طرف  هیپرت کردم  زویم یرو ی. مجله هاواریعاشننقش بودم و پرت کردم تو د
تا  4 تمرفیم ایشننکوندم  یچند تا کاسننه م رفتمیم شنندمیتونسننتم پا م ی. مگهید

شیم غیج واقعًا  بزنمش؟؟؟بشه بذاره من  دایپ یکی شدیم یشم. آ هیتخل دمیک
 داشتم. ازین یکتک کار هیبه 

 خواد با کف پا بزنم تو دهنش. یافتم دلم م یحرکاتش م ادی یوقت هنوزم
تا  نجایا ادیشندم. به خاطر حرف آزاد که گفت م داریصنبح ب 9سناعت  صنبح

شتم و هنوز از ب یبا اون درد نتمیبب شدم  نیکه دا ست هینرفته بود پا  به  یجزئ د
 دختره چه شل*خ*ته است. نیتا اگه اومد سکته نکنه بگه ا دمیخونه کش
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شگاه برام کل زنگ شستم و مرتب  وهیخرت و پرت آوردن. م یزدم از فرو ها رو 
تا براش  دمیبراش چ دمیکردم. شننکالت خر ماده کردم  تو ظرف . قهوه رو آ

 درست کنم.
باشننه  یکنم. هر چکردم خودم و خوشننگل  یکارهام و انجام دادم سننع ی همه

 باشه. یعال زیخواستم همه چ یتو خونه ام. م ومدیاول بود م یدفعه 
 ونیزیکه تموم شد خوشگل نشستم رو مبل تو هال و منتظر شدم. به تلو کارهام

ساعت خ شدم. به  شدم، نا  رهینگاه کردم و منتظر  سل  شدم. ک شدم و منتظر 
 شدم و بازم منتظر شدم. دیام

 عصر اومد. 5ه اومد. اما نه صبح، نه ظهر بلکه ساعت اومد. باالخر آزاد
 یب*و*سه رو لبم نشوند. حت هیافتاده. اومد و  یو انگار نه انگار که اتفاق اومد

بهم  یگفت و نشست. حت یخشک خال یحالت چطوره  هی. اوردیگلم برام ن هی
 .نیبش ایب یضیمر ستینگفت که حالت خوب ن

ذاشننتم. شننکالت که دوسننت داشننت و بهش گ وهیکردم. براش م ییرایپذ ازش
 شد. یچ شبید دیتعارف کردم. بازم نخرس

بدم برا کمی با یخوش و بش کرد و گفت: اومدم خبر  با  با به   هیرم ب دیکمک 
بگم که  یحضننور امینباشننم. گفتم ب یهفته ا 2 هی. فکر کنم یمسننافرت کار

 .میدو هفته رو بکن نیا یرفع دلتنگ کممی
سننمتم. دسننتش و انداخت دور کمرم و  دیخودشننو کشننو گفت و رو مبل  نیا

 تو ب*ش*لش. دمیکش
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شم شد. از ا یکیبار از نزد نیاول یشد. برا چند شم  رفتارش. از  نیبهش چند
کهیاز ا شیخودخواه نیا به من براش مهم نبود از ا یزیچ چیه ن کهیمربوط   ن

شت و ه تیتو اولو شهیخودش هم  رییمن تغ یوقت برنامه اش و برا چیقرار دا
 داد. ینم

 حرکات یمتوجه  یچرا بهش زنگ زدم. حت شبینبود که من د ادشی یحت اون
 ... یایه دینفهم یاینشد. ه رممیمن و بالشتک ز یمورچه ا

 هلش دادم به عقب. کمیاش و  نهیکردم . دستم و گذاشتم رو س یزیر اخم
 ده؟؟؟ش یگفت: چ جیجدا شد و بهم نگاه کرد. انگار ناراحت شده بود. گ ازم

 ؟؟؟یتو چشمش نگاه کردم و گفتم: آزاد تو منو دوست دار صاف
ستت دارم عز ریلبخند غافلگ هی متعجب گربه  . توزمیزد و گفت: معلومه که دو
 .یخودم یملوسه 
 اومد سمتم. دوباره

 پسش زدم. بازم
قت نم چی: پس چرا همن قت ه چیچرا ه ؟یگ یو که  یکن ینم یکار چیو

 ؟؟ید یکه بفهمم برات مهمم انجام نم یحرکت چیا هچر ؟یبفهمم دوستم دار
با لبخند شننوکه ا آزاد فاصننله گرفت و   هیگفت: منظورت چ یمتعجب ازم 

که ازت خوشننم  دمیمن دارم مدام نشننون م دم؟ینشننون نم یچ یعنی ن؟یآرشنن
 بکنم؟ دیکار با یچ گهی. دوستت دارم. دادیم

 کردم. یبغض م داشتم
ش یچه جور ؟یکار کرد ی: چمن  ای یاگه ب*ش*لم کن یفکر کرد ؟یونم دادن

براز ا یلیمحبته؟ خ یلیگلم خ زم،یعز یبعد هر جمله ات بگ ای میبب*و*سنن
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 یخوام برات مهم باشم. م یخوام. م یرو نم زایچ نیعالقه است؟ نه آزاد من ا
 یشننیم مکه برات مهمم. اگه نگران یخوام با حرکاتت با رفتارت بهم نشننون بد

. نه از سننر یحالم چه طوره. نه ظاهر یبدون یواقعًا بخوا .ینگران بشنن یواقع
 گم؟؟؟ یم یچ یفهم ی. میعادت حالم و بخرس

ند هی با دسننتش دو طرف صننورتم و گرفت و آروم  یلبخ مد جلو و  زد و او
قت چند و نیفکر کنم ا زمیو بعد تو چشمهام نگاه کرد و گفت: عز دمیب*و*س

روز  2 نی. ایحسننناس شننند یلیبود خ ادی. فشنننار روت زیکار کرد یلیخ
ص ش رمیبرات واقعًا الزم بود. منم م یمرخ  یبخواب. وقت کمی. یتا تو راحت با

 ات عوض بشه. هیخوب تا روح یجا هیبرمت  یم گشتمبر
 بلند شد و رفت. رفت.... یخداحافظ هیو با  دمیب*و*س دوباره

 نم.ک ینتونستم ازش خداحافظ ی. اونقدر شوکه بودم که حتیراحت نیهم به
 یخسننته ا زمیبود که عز نیکه گرفتم ا یجواب یهمه حرف زدم و همه  نیا من

مگه  اون یکارها نیاستراحت کنم؟ آروم بشم؟ با ا ؟؟؟یکه استراحت کن رمیم
 تونستم آروم بشم؟؟؟ یم

شننم. اما  یخال دیبا حرص چند مشننت محکم به مبل کوبوندم تا شننا دوباره
شدم. هنوزم حرص م صبخوردم. هنوزم  ین ستم دعوا  یبودم. هنوزم م یع خوا

 کنم.
شدم. با ام یصدا ش دیشا نکهیا دیزنگ منو به خودم آورد. از جام بلند  ه آزاد با

 اشتم.و برد فونی. آارهیشده و برگشته از دلم در ب مونیساعت پش کیکه بعد 
 ه؟ی: کمن
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 ... ضیمر ادتی: اومدم ع-
 ر؟پس هیاونم  ضم؟یدونه من مر یکه م هیکردم ک اخم

 ن؟یباش یگفتم: شما ک یاوقات تلخ با
 در و باز کن. ارمیبد اخالق کوه ی: دختره -

 ... هی... کوه آهان
 رونیب اریباال. در آسننانسننور باز شنند و کوه ادیو باز کردم. و منتظر موندم ب در

جازه نم به خوش و بش کردن. اصننال ا جا شننروع کرد  مد و از همون داد  یاو
 الیخ ی. بیکیسننراش اون  رفتیو بدم م شیواب اولج ومدمیجوابش و بدم تا م

ست داد شدم. اومد جلو و به هم د داد  لونینا هی اریو کوه میجواب دادن بهش 
نگاه کردم. بازش کردم. توش  لونیدسننتم و خودش وارد شنند. با تعجب به نا

 چند تا کمخوت بود.
 .هشعوریاز اون آزاد ب شتریمنگل ب اریکوه نیشعور ا ینیب یم تروخدا

هم پالتوش و  یرفت سننمت مبل و همون جور یتعارف م یکه ب اریکوه دنبال
 راه افتادم. اوردیدر م
 نظر گرفت. ریحرکت کل خونه رو ز نیدر ح اریکوه
 : جنگ شده؟؟اریکوه

 ؟؟؟یتعجب گفتم: چ با
 .یبمب ترکوند ایجنگ شده  ایبه کل خونه کرد و گفت:  یاشاره ا هی

 یید نگاه کردم. هال پر بود از مجله ها و روزنامه هاکه اشنناره کرده بو یزیم به
 یتهاشکال یولو بود و حت ونیزیکه همه جا پخش شده بود و کوسنمم کنار تلو

 بودم و هم از حرصم پرت کرده بودم تو هوا. دهیآزاد خر یکه برا یبسته ا
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رفتم تا  یبه سننمتشننون م یزدم و همون جور که مورچه ا یلبخند هیزور  به
 کنم. یم زشونیبودم. االن تم یعصب کمی دیکنم گفتم: ببخش نزشویتم

تو. تو  دنی. اومدم دومدمیکه ن یخواد. مهمون یو گفت: نم سننتادیجلوم ا اومد
 دن... یناسالمت یضیهم که مثال مر

شد. ا دهنش سره م نیخدا ا یو جمع کرد و دوباره کبود   ادیخواد هر وقت  یپ
 .وقت هی رهیجور کبود بشه؟؟ نم نیه همافت یمن م یترک خورده  یدنبالاه 

 کنم. یخودم جمع م نی: تو برو بشاریکوه
 که. یکار کن شهینم نجایا یدفعه اوله که اومد شهیکه نم نی: نه بابا امن

بازومو گرفت و به سمت مبل حرکتم داد و گفت: بالشتکت کجاست؟  اریکوه
ستیاهان ا ش ریتو بگ نجا عدم رفته؟ ب ادتیو  شبیدوممه. د ی. اواًل دفعه نیب

 نکن. تیکنم خودتو اذ ینم یکار
رو بالشننتکم و خودش رفت اول کوسنننم و برام آورد و بعد روزنامه و  نشننوندم

 ریخواستم بزنم ز یم دیمجله ها رو جمع کرد. سر جمع کردن شکالتا که رس
خورد.  یکرد م یرو باز م گهید یکیذاشننت تو ظرف  یشننکالت م هیخنده. 
 خورد. یرو م گهید یکیذاشت  یم یکیدوباره 

 نبود. زادیکردنشم مثل آدم کار
شته بودم رو م خونه شد اومد و کمخوت ها رو که گذا شت و  زیکه جمع  و بردا

و  ونیزیخودم کنترل و برداشننتم و تلو یبرد تو آشننخزخونه. منم خوشننحال برا
 روشن کردم.

 تو آشخزخونه داد زد و گفت: در بازکنتون کجاست؟ از
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 نمون؟ مگه من چند نفرم؟بازک در
 .یدوم یداد زدم تو کشو بلند

 کاسننه پر هیبه دسننت اومد و کنارم رو مبل نشننسننت.  ینیسنن اریبعد کوه کمی
 پر آب کمخوت. وانیل هیبود. و  السیکمخوت گ

 .زیو گذاشت رو م ینیبود و س ونیزیچشمش به تلو اریکوه
شربتش و بردا السیگ کمخوت شدم که برم  شتم. خم  ست دا  اریرم که کوهدو

و برداشننت و زرت برد سننمت دهنش. هنوزم چشننمش به  وانیزودتر از من ل
عد من آورده بود ب یبودم. کمخوت و برا ضی. من مرتیترب یبود. ب ونیزیتلو

 .خوردیخودش داشت م
 دیو که تا ته سر کش وانیل اریکردم و دلخور بغ کرده نشستم سر جام. کوه اخم

بده به  هیعقب که تک دیسه به دست خودش و کشگرفت و کا ونیزیچشم از تلو
 بخور برات خوبه. ایمن و گفت: ب یمبل و کاسه رو هم گذاشت رو پا

رو تو  وهیلب گفتم: آب م ریاما من بهش چشننم غره رفتم. ز دیو ند صننورتم
 رو باه پررو. نایمن ا یبخور

ده بودم کرو تموم ن السمیدونه گ هیبرداشتم گذاشتم دهنم. هنوز  السیدونه گ هی
 خوره یدونه م هیاومد سمت کاسه. گفتم خوب اشکال نداره  اریکه دست کوه

بار اول  ما تو همون  نداخت تو دهنش. مبهوت  4-3تمومه. ا تا برداشنننت و ا
 بودم.

 خوره؟؟؟ یهمه رو با هم م نیا یجور چه
که  ارمیشننندم. اومدم هسننته رو از تو دهنم در ب الشیخینگاش کردم و ب کمی

ربت ش وانیبرداشت. ل گهیمشت د هیدوباره اومد تو کاسه. بازم  اریدست کوه
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ه هسننت هی. من نیتو ا زیهسننته ها رو بر ایو گرفت سننمتم و گفت: ب شیخال
 تا هسته انداخت. 10-8همزمان  اریاما کوه وانیانداختم تو ل

صه سه  خال ص 6-5حدود  یزیچ دیشا السیپر گ یبگم از اون کا  بیتاش ن
 خان نوش جان کردن. اریو کوهر هیمن شد و بق

ستم بزنمش. خوب ا یم یعنی . خودش کمخوت نخوردتره که، هیچه کار نیخوا
تونسننت بخوره. اومده دل من و آب  ی. تو خونه خودشننم منجایچرا آوردش ا

 کمخوت و بخوره؟ یکنه؟ بهم نشونش بده و بعد خودش همه 
نال و عوض کرد و زد  اریکوه نال ف هیکا باز لمیف هی. لمیکا با   یراگیقشنننگ 

دت م نی. تو ادنید لمیبه ف مینشننسننت یی. دوتالمیمعروف بود. منم عشننق ف
 رفت تو آشخزخونه و برگشت. یدو سه بار هی اریکوه

به خودم بدم که چشمم افتاد  یکش و قوس هیکه تموم شد سرخوش اومدم  لمیف
محبوب  ینصننف شننکالتا باً یبود. تقر وهیپر پوسننت م ینیسنن هی زی. رو مزیبه م

 هم بود. وهیآب و آب م وانیآزادم خورده بود. دو سه تا ل
ست به ه یحت من شکم ا چید شون نزده بودم.  مگه چقدر جا  اریکوه نیکدوم

 داشت؟
 کنه. نیمن تام یو از خونه  ناشیتامیخواد و یپسره م نیدرسته ا حدسم
 شده بودم بهش برگشت سمتم و چشمش به من افتاد. رهیخ مبهوت

 شده؟؟؟ یزیچ ه؟یم کرد و بعد پرو پرو گفت: چنگاه کمی
 ابرومو دادم باال و گفتم: گشنته؟؟؟ هی
 تکون داد و گفت: اره... یسر لکسیر
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 همه لمبونده بازم گشنشه. نیگرد شد ا چشمهام
 ؟؟؟ی: شام داراریکوه
 : من که ور دل تو نشسته بودم شامم کجا بود.من

 و یآورد و شننماره گرفت. گوشنن و در لشیموبا بشیتکون داد و از تو ج یسننر
 ؟یدوست دار تزایپ ؟؟؟یخور یم یگذاشت کنار گوشش و گفت: تو چ

 خورم. یتکون دادم و گفتم: مخلوط م یسر
 یو قطع کرد و گذاشتش رو یمخلوط سفارش داد. گوش یتزایتا پ 2زد و  زنگ

 داد به مبل. هیتک ارهی. دوزیم
 م؟؟یکار کن یمدت چ نیو اکشه ت یطول م کمی ادی: خوب تا غذا باریکوه

ست به م با ش زید شاره کردم و گفتم: بهتره پا شغال ا شده و پر آ رو  نایا ینابود 
 تونم. ینم ضمیمن مر یدون ی. خودت که میجمع کن

شد و م یب ش قهیدق 5کرد.  زیتم زویحرف پا  . دوباره اومد کنارم دیهم طول نک
د. در آور یزیچ هیتوش پال بیج یبار دسنت برد و از تو نیرو مبل نشنسنت. ا

 دستشه. شیسازدهن دمیبرگشت سر جاش د یوقت
 بدم بهت. هیروح کمی امیب یضی: گفتم مراریکوه

 منم بزنم؟؟ یدیصاف نشستم و گفتم: م خوشحال
 یکن زشیو تم یساعت پاکش کن 2 یخوا یتو م ریسمتم و گفت: نخ برگشت

 ....یذار یو ... اصاًل به ساز احترام نم
 ردم و اداش و در آوردم. بهم برخورده بود.و کج ک دهنم

 انگار سازش از طالست. گهیم نی: همامن
 : از اونم با ارزش تره.اریکوه
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 ؟؟یچ یعنیشدم  مشکوک
 : بعد اونوقت چرا؟؟من

ساز انداخت و گفت: چون وقت ینگاه اریکوه بهم  نویسالم بود مادرم ا 4 یبه 
 داد.

مادرش فوت  دیکه حدس زدم باحرف و زد  نیا یبا حسننرت و دلتنگ نیهما
 شده باشه.

 گفتم: متاسفم. آروم
شن یغرق افکارش بود که حت اونقدر ساز و باال آورد  ی. بدیحرفم و هم ن کالم 

 و گذاشت رو لبهاش و شروع کرد به زدن.
 با صداش آروم گرفتم. بازم

 که تموم شد زنگ خونه هم زده شد. غذا رو آوردن. آهنگ
غذا رو گر اریکوه فت  که کلر غذا ادا اصننول در آورد  قدر موقع   یفت. اون
ساعت دمیخند سا یوقت 11. حدود  شغاال رو جمع کرد و م لیکل و و هم  زیو آ

با  زیتم  یو شننکالت و جعبه  وهیزباله که پر بود از پوسنننت م لونینا هیکرد 
 کرد و رفت. یخداحافظ میکه خورده بود ییغذاها

به  ی گوشنننه چیرفتم تو تختم ه یداشننتم م یوقت به کل ادیذهنم   آزاد نبود. 
م. بود تو اعصاب دهیر یاون جور یفراموشش کرده بودم. انگار نه انگار که عصر

سته بود کار اریکوه و فراموش کنم. اونقدر فکرم و  زیکنه که همه چ یخوب تون
 شده بودم. ردو زهایچ هیمشغول خودش و کارهاش کرده بود که از بق

 ام و بستم.لبخند رو لبم چشمه هی با
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**** 
 یم یک یعنیزنگ زد.  میو آماده منتظر درست شدن قهوه بودم که گوش حاضر

 خوابنا. یملت ب ؟؟یتونه باشه اول صبح
شا هیو احتمال  دیام با صد که  صفحه  دیدر شه به  ش یآزاد با دم. نگاه کر میگو

دونم  یمنزنگ نزده بود.  شننتریبار ب هیکه رفته بود  یبود. آزاد از روز اریاما کوه
شم. البته ا سم شتریبا هم بودن ب نیچرا هنوزم باها قت و چیچون اون که ه هیا

شاستین شا دی.  شه  س هی دیعادت با خوام  یکنارش دارم که نم ناز بود یح
 باهاش حرف بزنم. دیبرگشت با یوقت ؟؟یتا ک یتموم بشه. ول

 و وصل کردم و گذاشتمش کنار گوشم. تماس
 سالم.. نی: الو آرش-

 وقت صبح؟ نیشده ا یچ اری: سالم... کوهمن
 سر کار؟؟؟ یبر دینشده امروز با یزی: چاریکوه
 تموم شده. میبرم. مرخص دی: آره بامن

 من منتظرتم. نییپا ای: خوبه پس باریکوه
 : آخه چرا من هنوز ....من

ش ش یگو صله دادم و مبهوت نگاش کردم. ب یو قطع کرد. گو شم فا  یو از گو
 فم تموم بشه. من هنوز صبحانه نخوردم.نزاشت حر تیترب

شتم و ب خاالیدونات از تو  هیو  وانمیتو ل ختمیام و ر قهوه  ی هیقب الیخ یبردا
شدم. ک شتم و از خونه زدم ب لونیو نا فمیصبحانه  شتکم و بردا . با اون نرویبال

س شتم فکر م لهیهمه و ستم. دا ش نیکردم با ا یبه زور در و ب ص چه ناق منگاهین
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 یول نم؟یبالشتکم بش لونینا یرو ییجورا هی شهیبشم. نم یسوار تاکس یجور
 .شهیم عیضا یلیخ نهیبب یکی

سور سان شت و پ آ س ادهینگه دا ستام پر و شته لهیشدم. د  بود. دوناتم و هنوز نزا
شدم. مجبور یو برا فمیبودم تو ک شکل رو به رو  و با  دنات یباز کردن در با م

 باز کردم.دندونام نگه داشتم و در و 
 نهیدر دسننت به سنن یشنندم که جلو اریدر و باز کردم چشننم تو چشننم کوه تا
 بود و زل زده بود به من. ستادهیا

آورد  یدونات فشار م یبسته  یکه رو یی. با دندونادمیترس هویاونم  دنشید با
 کردم. ینیه
 برداشت و اومد جلو. نیاش و از ماش هیداده بود. تک هیتک نیماش هی به

 ن؟؟؟یخانم خوب هست نیآرش ری: صبح بخرایکوه
 کله گفتم آره. با

 با اون تحتان خراب .... ی: گفتم روز اول کاراریکوه
شمها شم غره م یچ شده ام که بهش چ شد حرفش و ادامه  یگرد  رفت باعث 

 .یبش یتاکس الیخ یگفتم بهتره امروز ب ینده. در عوض گفت: حاال هر چ
 .یو خوب ادا کرد یگیکه حق همسازده شدم. دمت گرم پسر حقا  ذوق

 دستت طال. ؟؟یمن و برسون یخوا یدهن بسته خوشحال گفتم: م با
صوات گنگ یسر هی دیشن اریکه کوه یزیبود که من گفتم اما چ یزیچ نیا  ا

 بود.
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ش یزیر اخم ست جلو آورد و دونات و از تو دهنم ک و گفت:  رونیب دیکرد و د
 ؟؟؟یگفت ی. حاال بگو چدمینفهم یزیمن که چ

شاد گفتم: م یخنده  با ض یلیخ یمنو برسون یخوا یگ ت به زحم یممنون. را
 نبودم.

 افته. یهمه اش تعارف بود از خدام بود به زحمت ب البته
 ی. امروز کله نتیاز ماشنن نمی. ایریرسننونمت. خودت م ی: نه من نماریکوه

 .رمیگب لیو تحو نتیکردم تا ماش داریرو ب رکارهیسحر زنگ زدم دوستم و تعم
شمهام ش چ ستم برم برا ازین نمیبرق زد. االن واقعًا به ما شتم. خوا ش یدا  نمیما

 ابراز احساسات کنم اما دستهام پر بود.
 ای خوب درست شده نمیکنم بب یو وارس نمیخوام برم ماش یفکر کرد م اریکوه

و از دستم گرفت و من راحت تونستم  لیوسا یکمک کرد و همه  نیهم ینه برا
ساب هیم اول بر ش یب*ش*ل ح صدقه خانم طال  ریو بگنم و ز نمیما لب قربون 

 ادیز که سنتهنگاه دلتنگ بهش بندازم. در هیدور دورش بارخم و  هیبشنم. بعد 
 .ادیخوشم ن نمیاز ماش شهینم لیدل نیاما ا ادیخوشم نم یاز رانندگ

ش االنم شتک ب ست کوه ازیواقعًا بهش ن نمیکه مجبورم رو بال شتم د درد  اریدا
 نکنه که به موقع آوردش

 تشکر کنم. اریبا لبخند از کوه برگشتم
 ن.... دایشده اصاًل پ یعال یلیدستت درد نکنه خ ی: وامن

دونات و  ی کهیت نیو بعدم آخر دیکه قهوه ام و سننر کشنن اریبهت به کوه با
 نگاه کردم. باه نخورده.... دیانداخت تو دهنش و دوتا انگشتشم مک
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 یود بب دهیکه کش یو زحمت نمیبه خاطر ماش یبارش کنم ول یزیچ هی خواستم
 .رمیگ یشدم. حاال من بدون قهوه تا شب سردرد م الیخ

و  لمیوسا فم،یک یبره سراش وارس یاز سر فضول نکهیتشکر کردم و قبل از ا ازش
 .نیازش گرفتم گذاشتم تو ماش

 برسونمت؟؟؟ یخوا یسمتش و گفتم: م برگشتم
 صبحونه بخورم گشنمه. هیبا االن زوده من برم : نه بااریکوه
 شکمو هم هست. چ،ینخورده که هست ه پسره
 شدم و بسم... بسم... حرکت کردم. نیکردم و سوار ماش یخداحافظ ازش

 خبر داشتن دنبالاه ام شکسته. یاخرائ یاداره از دربون تا همکارها و حت تو
 یآدم نم یبرا تیثیکه حکار کنه  یرو چ دهیو شنن کایمل نیخدا بگم ا یعنی

 نه؟؟؟ ایبگن بهتره  انیزارن. آخه دنبالاه ام جاست که ملت ب
فا سننالم اکت هیبه  دیهم که رسنن یکرد. وقت رید کمی کایاومده بود اما مل دهیشنن
 کرد. یم یدوباره نطقش باز شده بود و داشت سخنران یچون اخرائ میکرد

ار خودشننون. تا وقت ناهار که تموم شنند همه رفتن سننر ک یاخرائ یهایحرف پر
 حرف بزنم. کایو مل دهیبا ش یفرصت نشد درست و حساب

ساندو موقع شتم برم ب امیناهار  ت پش رونیو در آوردم که بخورم. حوصله ندا
 نیح ییو آوردم کنار من و سه تا هاشونیهم صندل دهیو ش کاینشستم و مل زمیم

 .میحرف زدن مشغول خوردن ناهارمون شد
شنم ب یلیخ ساندوگ  باه ها گوش یزدم و به حرفها یگاز م امیود. با ولع به 
 غذا بود. ریفکرم درگ یدادم. اصواًل موقع غذا همه  یم
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و  یامروز ک دیتو هوا زد و گفت: باه ها اگه بدون یبشننکن جانیبا ه کایمل هوی
 دم؟؟ید
 حدسها رو بزنه. غذام مهمتر بود. دهیاجازه دادم ش الیخ یب

 به حرف اومد. کایبود آخرش خود مل غلط دهیش یحدسها
 ...مدیرو د ترایدم ساختمون م ومدمیامروز که داشتم م شهی: باورتون نمکایمل

 تو گلوم. دیپر لقمه
 همون که .... ترایگفت: م جانیبا ه دهیش
 حرف و زد. کایکرد و حرفش و ادامه نداد. اما مل یمن اشاره ا به
شون و قا شهیجمع مکه تا وارد  ییترای: آره همون مکایمل سرا ست پ  میهمه دو
 ره.دوست شده بره سراش پس یبا ک یک نهیکه فقط نشسته بب یکنن. همون یم

سراش تو رو ازم ادهیدختره واقعًا روش ز نیرو به من کرد و گفت: ا بعد . پرو پرو 
 .دتتید یتو مهمون شیگرفت. گفت چند شب پ

وسننط  هویگفت  ؟یاد بودمکث کرد. اخم کرد و نامطمئن گفت: همراه آز کمی
. سننراغت و از آزاد گرفته اونم گفته حالت خوب نبوده یرفت یپا شنند یمهمون

 رسوندتت خونه.
ضو  رنگم پر به صدادیو و  گفتم: اون... آزاد ومدیم رونیکه از ته چاه ب یی. با 

 ده؟؟؟یاز کجا د
 ....گهید یدونم گفت تو مهمون ی: نمکایمل
با من از مهمون یول چه جوررونیمد باو یآزاد  جا  یتونسنننت وقت یم ی.  اون
عد ا نکهی... مگر ا نکهیبودم؟؟ مگر ا ضیبگه من مر ترایبه م سنننتین ز اون ب

 ...یرسوندن من برگشته باشه مهمون
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ش هی با ش دیببخ شدم. گو شتم و اومدم تو راهرو. با میاز جام بلند   یم دیو بردا
 ود.. زنگ زدم به ترانه دوست دختر دوست آزاد بدمیپرس

 بوق جواب داد. نیدوم با
 .نمیآرش ؟ی: سالم ترانه جون خوبمن

 .یاز ما کرد یادی؟؟؟ چه عجب  یخوب زمی: سالم عزترانه
مهران، من  یداشننتم روز مهمون یسننوال هیمن  زمی. عزادتمی شننهی: من هممن

 رفت خونه؟؟ یآزاد ک ادتهیحالم خوب نبود رفتم خونه. تو 
ستت بود تو مهمون بیبرام عج کمیچون  ادمهی: آره خوب  ترانه  ،یبود. اون دو

. آخر شننبم با آزاد ومدیبود. اصنناًل ازش خوشننم ن دهیتمام شننب و به آزاد چسننب
 انیخواسننت برسننونتش. چون موقع اومدن با اشننکان ا یرفت. فکر کنم آزاد م

 براش رنیبگ نسگفت آژا یآزاد ه ی. جلورهیاومده بود اما بعد گفت خودش م
 رسونمت. یخواد من م یآژانس نمکه آزادم گفت 

 یحرف زدن نداشننتم. ب ینا گهیسننر شنند. خون تو رگهام منجمد شنند. د بدنم
 و قطع کردم. یرو  از ترانه تشکر کردم و گوش

سوند ناراحت نبودم. از ا نکهیا از سب نکهیآزاد اون و ر شب بهش چ ود ب دهیکل 
 یزاد تنها نبود و حتمطمئن بودم اون شننب آ ییجورا هی نکهیناراحت نبودم. از ا

 ناراحت نیخودشم نبود ناراحت نبودم. فقط از ا یمطمئن بودم اون شب خونه 
 کنه؟ یکار و با من م نیا ترایبودم که چرا من؟؟ چرا م

ت به غذا هم نداشتم. پش یلینداشتم. م ییاشتها گهیبرگشتم سرجام. د مغموم
 تم.نداش یهم توجه هدیو ش کایمل ینشستم و مشغول کار شدم. به حرفها زمیم
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. از هر خاطره یالی. از هر خیاز هر فکر یکنم. خال یخواستم ذهنم و خال یم
 .یا

و جمع کردم و رفتم خونه. گشنم  لمیکه تموم شد بلند شدم. وسا یکار ساعت
وارد  یداد. وقت یخونه بهم آرامش م یکیبخورم. تار یزیتونستم چ یبود اما نم

 روشن کنمم نداشتم. چراغها رو نکهیحس ا یشدم حت
 و گارمیو بسننته سنن دمیژاکت بافت پوشنن هیکردم لباسننهام و درآوردمو  همت

صندل شتم و رفتم رو تراس و رو  ستم. ن میبردا ش شتم. ن ازین شتم  ازیبه فکر دا دا
. رمیگقاطع ب میام تصننم ندهیآ یبه گذشننته و حال با هم فکر کنم تا بتونم برا

ت گوش اون و پش دتگرفتم اما بنا به عا یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ یمیتصم
 .شهیهم یکردم برا یقطع م میآدم و از تو زندگ کیحضور  دیانداختم. با

م. کردم. فراموشش کرد رونشیب میکه با فرهود کردم. از زندگ یمثل کار درست
ستم نبود فرهود  یم نکهیبا وجود ا تو  یختس یعنی. زهایچ یلینبود خ یعنیدون

 .تهایافظ کمک ها و حماخداح یعنی. یزندگ
 جهینت نیکه واقعًا به ا ی. بار اولرونیگرفتم از خونه بزنم ب میکه تصننم یاول بار

ه از ک یکنم با کسنن یاون خونه با اون مرد زندگ یتونم تو ینم گهیکه د دمیرسنن
سمش و پز دادنش و م شد همون  یزیفهمه تنها چ یپدر بودن فقط ا که باعث 

 بود. یپول یب نکنم یو عمل ممیموقع تصم
شتن شتوانه  ندا سب. اون موقع تازه تو ا یمال یپ شده  نیمنا ستخدام  سازمان ا

 نداشتم. یبودم وهنوز پس انداز و پول
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ود که ب یزیو نداشتم. ترس تنها چ شیعصب یتحمل اون خونه و فشار ها گهید
. ترس از خورد شدن لیدل ی. ترس از کتک خوردن بومدیتو اون خونه سراغم م

 و م*س*تبد. یمنطق پوچ و توخال هیو نظرم با  هدیعق
زمان موندنم تو خونه  نیشننتریآرام بخش بود و ب یبه زور قرص ها دنمیخواب

 تو خواب بودم. ایکه تو حمام  یبه وقت شدیخالصه م
. قبل از دانشگاه با انواع کالسها خودم رونیاز خونه برم ب دمیچ یبرنامه م مدام

 کیکوچ یسننر رشننته  هی یبود که تو هر کار نمیمه یکردم. برا یو مشننغول م
 .یشگریداشتم از ر*ق*ص گرفته تا زبان و آرا

ستام پر م بعد ساعتهام و با دو شگاه برنامه ها و  شب ب یاز دان . ونریکردم. هر 
 یباه ها ی. نشنند خونه ی. نشنند دور همیهر شننب پارت یهر شننب مهمون

 داشتن. ییکه خونه دانشجو یهمکالس
 خودمون. یخونه  ریباشم غ ییر جابودم ه حاضر

زد. اما  یکرد کتک م یزد دعوا م یکرد داد م یزرت و پرت م یلیخ لیاوا بابا
شب آالگارسون کرده از خونه  11چشمشون ساعت  ی. جلوشهینم فمیحر دید
ا دم . دوست پسرام تدمیکش یم گاری. از لجشون شبها تو اتاقم سرونیزدم ب یم

 .شدمیم ادهیدر پ ی. جلواوردنمیدر خونه م
وقت مام و موقع  چیو ه دید یرفتنها رو م رونیچند بابا فقط همون، شب ب هر
 دوست پسرام نگرفت. نیشدن از ماش ادهیپ ای دنیکش گاریس
ساب نم یکرد. حرف نم یقهر م ییوقتها هی کرد و من  یزد. من و داخل آدم ح

 .ارهینم شیبرام پ یمزاحمت گهید نکهیخوشحال از ا
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تا  4حرفش  یهمه  تیساکت. در نها شهیبود. هم لنتیسا شهیکه هم ممامان
 و نباشم که نتونم آبروشون و ببرم. رمیبم یبود که اله نینفر
شدم.  هایاز همون دورهم یکی تو شنا  شت هیمرد ما هیبا فرهود آ  که پیدار و خو

 یلیخبار ازدواج کرده بود و طالق گرفته بود و  هیسننال ازم بزرگتر بود.  14-15
 یاومده تا خوش بگذرونه و از زندگ ایخوش گذرون. به نظرش آدم به دن یلیخ

 لذت ببره.
 یگذروند. همه  یراحت وقتش و م یلیخوشننم اومد. شننناد بود و خ ازش

 به موقع. یبه موقع، دوست باز یکارهاش به موقع بود. کار به موقع، مهمون
 داشت. تمیر شیبرنامه داشت. زندگ شیزندگ تو

 بود و مهمتراز همه پولدار.... یوبخ آدم
ر با هی. میزد یبا هم حرف م یو هر بار کل دمشیبعد اونم د یچند تا مهمون تو

خوام م*س*تقل شننم و از اون خونه برم.  یم نکهیگفتم از ا ممیبراش از تصننم
 به اسم پول مواجهم. یمنتها با مشکل

صم از ستقبال کرد و پ ممیت شدم یکنه. کل تمیکرد حما شنهادیا شحال  و  خو
 قبول کردم. عیسر

 .ستیو از سر لطف ن یخود یب تیحما نیدونستم ا یم البته
 ازیخواسننتم و بهش ن یداد که م یو م یزی. اون به من چمیهم دوسننت شنند با

 خواست. یدادم که م یو م یزیداشتم. در مقابل منم به اون چ
روزش  3هفته روز  7و سنننامون دادم. از  میکمک اون خونه گرفتم و زندگ به

 .میمن بود. همه جوره با هم بود شیپ



wWw.Roman4u.iR  194 

 

. داشننتم ازین تشیمن بودم. و من به حما تشیو داشننت اما اولو طنتشیشنن اون
 دیمن نبا یدونست که جلو یتونستم ولش کنم. اونم خوب م ینم نمیهم یبرا

 کنه. یکار
همه  بیکرد. درواقع ما جلو یم تیمن رعا یکرد جلو یم طنتیشنن نکهیا با

 .میحرفها بود نیاز ا شتریب یلیو در خلوت خ میبود یدوست معمول دوتا
 یاز دوسننتا یکی. میدیرو د ترایم یمهمون هی یتو نکهیخوب بود تا ا زیچ همه

از  و من غافل میگرم گرفت یلی. به احترام خاطرات مشننترکمون با هم خیمیقد
 پسرا استاده. دنیتو قاپ ترایم نکهیا

سننر راهش سننبز  قهیو دم به دق دیخند خت،یوه رکرد، عشنن نیفرهودم کم یبرا
کرد که فرهود به سننمتش  کیشنند. اونقدر رفت و اومد و خودش و بهش نزد

 شد. دهیکش
 ممیا تصمت دمیکش گاریگوشه نشستم و فقط س هیمثل االن  دمیشبم که فهم اون

 .رمیو بگ
بهش  ناما م میباش گهید یکه با کسا میکه من و فرهود جفتمون آزاد بود درسته

با هیبا  یکردم. از نظر من وقت یخ*ی*ا*ن*ت نم بودم و  یبا همون م دینفرم 
 یتموم م یبا اول دیبا ومدیخوشننم م یا گهیاز کس د ایخواسننتمش،  یاگه نم

ه ک یزیبود و هسننت چ یمعن یمن ب یبا دو نفر در آن واحد برا یکردم. دوسننت
 نداره. یچه دختر و چه پسر معن هایلیخ یبرا
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تام دوس یمهم هست. دوست شدن با دوست پسر قبل زیچ هیقانون من تو  یول
 یو اون نه تنها با دوسننت پسننر قبل هیمعن یب ترایم یقانون برا نیممنونه. ظاهرًا ا

 نداره. یو مشکل شهیدوستاشم، دوست م یکه با دوست پسر فعل
رض و خر ف یاومدم اما با دروش گفتن و پنهون کار یفرهود کنار م یطنتهایش با

ره با و ب اونمیبه دروش بگه کار داره و بخواد بخ نکهی. با اومدمیشننندنم کنار نم
 ه دروش.ن یبهتره راستش و بگ یباش ی. اگرم قراره با کسومدمیکنار نم ترایم

صم تیموندم و در نها داریشبم ب اون  دی. بادشیتموم م دیگرفتم. فرهود با میت
 نیو ا شنندمیدوباره م*س*تقل م دیرفت و من با یم دیبا تهاشیرفت. حما یم

سر د چیه ایکردم نه به فرهود  یم هیبه خودم تک دیبار با ل اون به که مث یا گهیپ
 دنیکنه که با کش فتارر شیشب باز مهیخودش اجازه بده با من مثل عروسک خ

 خواد به حرکت واداره. یهر نخم بتونه من و اون جور که م
 یفت و من مجبور شدم از اون خونه ر تهاشیرفت، پولهاش رفت، حما فرهود

قوقم و تونستم ح یبود که با وجود فرهود من م نیا شی. خوبامیب نجایبزرگ به ا
 .ستمیکنم و بعد از رفتنش تونستم سر پا با رهیتمام و کمال ذخ

ستم بدون ا ونیم گاریس س نکهید شد. ته  شمش تموم  رت و از تراس پ گاریبک
انداختم. چراغهاش روشننن بود. پس  ینگاه اریکوه ی. به خونه نییکردم پا

 .ومدیم یقیموس یخونه صدا یخونه است. از تو
شم ضول زیو ت گو صد ف س یکردم. ق شتم اما ح بود که تو اون لحظه بهم  یندا

 کرد. یو صدا م اریکه لوند کوه دمیدختر و شن هی یدست داده بود. صدا
که جواب  اریکوه ی. بعد صنننداومدیهم م گهیدو تا دختر د یخنده  یصننندا

 ت.و گف یزیچ هی اریکه به کوه گهیپسر د هی یصدا تیدختر اول و داد. در نها
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سرش گرم بود. چه جور لبخند شت.  س نیا یزدم. مهمون دا خان دلش  سیخ
خواد  یم نایبه ا یعنیخوره.  یاومد مهمون دعوت کنه. اون خودشننم غذا نم

 شام بده؟؟
 دا رفتم تو خونه.سر و ص یلبخند زدم و برگشتم و ب دوباره

 کیز ا شننتریب اقتشی. لشننهیهم یکردم، برا یاس ام اس خداحافظ هیآزاد با  با
 یکه بازم زنگ م یخودش و زده بود به نفهم ای دیفهمینم ایاس ام اس نبود. اما 

 کنم. جکتشیزد و من بارها مجبور شدم ر
و  خرت ی. کلدیخر میام زنگ زدم به آرشننا و با هم رفت هیبهتر شنندن روح یبرا

ن و م دنشونید ینداشتن اما تو لحظه  یمصرف دیشا هاشونیلی. خدمیپرت خر
 زده کرده بودن. جانیه

شمها دمیشکالت و تنقالتم خر یکل شا رو  یکه چ شد با  4آر تا کرد و باعث 
 ؟؟یرو بخور نایا یهمه  یخوا یواقعًا م نیتعجب بخرسه: آرش

 یخوام خودکشنن یه اصنناًل مگه مپر تنقالت کردم و گفتم: ن لونیبه نا ینگاه
 کنم؟؟؟

 ؟؟؟یدیخر یپر کالر زیهمه چ نی: پس چرا اآرشا
 گشنه. یباه  هیکردن  ریس ی: برامن

 نگاهم کرد. جیکه متوجه منظورم نشده بود گ آرشا
سمتش و گفتم: ا ستادمیا شتم  ونه ام اومد خ اریکه اگه کوه دمیرو خر نایو برگ
تموم  هامیترسنم که اگه خوراک یم ییوقتها هیباشنه که بخوره. به خدا  یزیچ هی

 منو درسته قورت بده. ادیب یشه از زور گشنگ
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که دورمون بودن برگشننتن و بد  یکه دو سنننه نفر دیبلند خند نیهما آرشنننا
 نگاهمون کردن.

شگاه ب یب شگاه میاومد رونیتوجه به نگاه اونها از فرو شگل ف هی. کنار فرو  یرو
شون و تو ز جانیگلها ه دنیبود. با د سمت شدم. رفتم  صم هیده  فتم تو ر یآن میت

 مختلف م*س*تم کرد. یو مخلوط گلها یگل فروش یمغازه. بو
موجود زنده  هیخواسننت که  یدلم م یلیشنندم. خ رهیبه گلها خ دایبد دیند مثل

 یخودم که نفس بکشننه و بزرگ بشننه. نم ریغ یکیتو خونه ام داشننته باشننم. 
 از خونه بودم و اون بدبخت رونیوقتم ب شننتریبنگه دارم چون  وونیتونسننتم ح

 .تخواس ینم یدگیرس ادمیتونستم گل نگه دارم ز یاما م شدیتلف م
سمت گلدونها رفتم. وقت جانیه با ست ه میاومد رونیاز در مغازه ب یبه  ر تو د

 تا گلدونم بود. 2 دیخر یلونهاینا یکدوممون به اضافه 
و بردم باال.  لمیخودم. به زور وسننا یرو رسننوندم خونه و برگشننتم خونه  آرشننا

ون بهشنن یبلند تراس تا نور کاف یطول یگلدونها رو گذاشننتم کنار پنجره ها
 بخوره.

شگل یبامبوها به ش یخو شته بودم و توش پر آب بو یا شهیکه تو گلدون  د گذا
داشننت انگار مداوم در حال قر دادنه. به گل  یاشننینگاه کردم. بدنه اش چه پ

تونه تکون بخوره. با هر  یکه م یدم. انگار واقعًا جون داره جورش رهیقهرکنم خ
که کف  یگاهکرد.  یخودشننو جمع م دمیکشنن یبرگهاش م یکه رو یانگشننت

 .نییکرد به پا یکل شاخه اش و کج م دمیکش یدستم و رو چند تا برگش م
ست  گهیگلدون د دوتا شون و در سواس جاها شدم. با و شون  شق هم بودن. عا

 کردم.
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بودم. خوشننحال رفتم و پاکشننون  دهیافتادم که خر ییهایسننبز ادیشنند.  گشنننم
 آوردم. رونیب ریپن خاالیدرست کردم و از  ییکردم، شستمشون. چا

 .دیبهم چسب بیعج ییهمراه چا یو سبز ریبودم. نون و پن دهیتازه هم خر نون
 حس یسبز یبهم بده. بو یادیز ی هیتونست روح یکوچولو م یزهایچ نیهم

 داد. یبهم م یلعاده افوق ا
 خوش بودم. کمیکوچ یزهایچ نیبا هم من
 .یلبخند بزن یتون یم یکیکوچ زیفکر آروم باشه به هر چ اگه

**** 
که  نگیدر پارک یشنندم. رفتم جلو ادهیپ نیاز ماشنن یو برداشننتم و عصننب فمیک

 و ببرم داخل. نیبازش کنم و ماش
صبح آزاد زنگ زده بود و اس ام اس دا اونقدر شته از  صاب برام نزا ده بود که اع

کارها رو  نیدونسننت ا یاون که از اولشننم م ه؟یدونم حرفش چ یبود. من نم
 خواد؟؟؟ یم ی. خوب االن چشهیم نیبکنه تهش هم

سته شکل در ش یکه از اول بهش گفتم من فکرم بازه و م نه اما ک طنتیندارم که 
و  عشننق گهید یکی دارم بره با ازیکه بهش ن ینبود که همون شننب نیمنظورم ا

 حال.
و  یکی چشننمش سننتمیگفتم که من ن ییوقتها یندارم برا یگفتم مشننکل یوقت

ره مسافرته خواسته ب ایبکنه.  یزودگذر طنتیش هیخوشش اومده خواسته  دهید
 عشق و حال.
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سطا  نیممکن بود خودمم ا چون شم ب نمیو بب یکیو واد دلم بخ ای. ادیازش خو
س گهید یکیبا  شم. در ست ب ن همون افته م یمن ب یاتفاق برا نیته که اگه ادو

عد. ب کنمیاولش با دوسننت پسننرم اگه الزم باشننه تموم م رمیموقع با اون آدم نم
 آدمها آزادن و تنوع طلب. یهمه 

ت با دوست دختر یخودش شعور داشته باشه وقت دیآدم با شهینم لیدل نیا اما
با یمهمون هیتو  یر یم  یبر یریرو بگ هگید یکیهمون شنننب دسنننت  دین

 خونش.
 طرف یخودت نر یدوسنت دختر دار یکه وقت یاونقدر درک داشنته باشن دیبا

 .ومدی. از خ*ی*ا*ن*ت خوشم نمیکس
 .دادمیخواستم و تعهد نم ینذاشتم چون تعهد نم یحد و مرز براش

شتم  یآزادم تا وقت یها طنتیش شون خبر ندا و  که براش مهم یتا وقت ایمن از
 نبود اما حاال.... یمنم مشکل ینبودن برا یجد
دختر  یتا حرف عاشقانه که برا 4کرد با  یام اس هاش ته خنده بود. فکر م اس

 بده؟؟؟ رییتونه نظرم و تغ یباه ها خوبه م
صب یزنگ بخوره. دفعه  میگوش یخود یب ومدینم خوشم  یآخر که زنگ زد ع

 .ادیصداش در ن گهیو خاموش کنم تا د میمجبور شدم گوش
 کجاست؟؟ دیکل نیپس ا یلعنت
 نیکردم. رو پاهام رو زم ینم دایو پ دمیگشننتم دسننته کل یم فیتو ک یچ هر

که  یلیوسننا نیو برعکس کردم. توش پر خرت و پرت بود. ب فمینشننسننتم و ک
 نبود. دیاز کل یگشتم اما خبر یپهن بودن م نیحاال رو زم

 .ی.. آزاد لعنتی.. لعنت یلعنت
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 کار یو از پشننت در بردارم. حاال چ دیرفت کل دمایاونقدر زنگ زد که  صننبح
 برم تو خونه؟؟؟ یکنم؟ چه جور

 رهیبودن خ نیکه نقش زم لمیماتم زده ها رو پاهام نشننسننته بودم و به وسننا مثل
 شده بودم.

سرم و بلند کنم. با د یصدا شد  ش اریکوه دنیبوق باعث  شت پ نش،یکه تو ما
 بود نگاه کردم. ستاهیمن ا نیماش
 ؟یشده؟ چرا اونجا نشست یچ :اریکوه

 و تو خونه جا گذاشتم موندم پشت در. دمیگفتم: کل غمزده
 .دیخند بلند

 ؟یغمبرک زد نی: واسه هم-
ش یسر ست کنارم و همه  ادهیپ نیتکون دادم. از ما ش سمتم. ن  یشد و اومد 

ب*ش*ل من و  ریو جمع کرد و ز فمی. کفمیو دونه دونه گذاشننت تو ک لمیوسننا
 م کرد.گرفت و بلند

ش هنوز سمت ما  ستیبرد و گفت: حاال الزم ن نشیلبش پر خنده بود. من و به 
 یم یفکر هی. بعد یریوا م یاز خسننتگ یمن. دار یخونه  ایاالن ب یریماتم بگ

 .میکن
 یکار کردم و فشننارها یلی. امروز خشنندمیگفت داشننتم هالک م یم راسننت

 آورد. یبر علت شده بود و داشت از پا درم م دیهم مز یعصب
ونه خ هیو برد  نشیشدم. نشست و ماش نشیسوار ماش اریحرف دنبال کوه یب

 نگه داشت. نگشیپارک یجلوتر و جلو
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درست پارکش کرد و بعد برگشت تو  یگوشه ا هیمن و برد  نیشد اول ماش ادهیپ
 و باز کرد. نگیدر پارک موتیو بهم داد و با ر امی. سونیماش

 یزیکه مطمئنن چ اریکوه نیا یخونه  یتو ایبودم، خسننته بودم. خدا گشنننه
 یبرا یکرف هیآقا  نیاستراحت کنم تا ا کمیبهتره اونجا  شهینم دایخوردن پ یبرا

 خونه ام بکنه.
 در و باز کرد. تعارف کرد اول وارد بشم. دیو با کل میستادیدر خونه اش ا یجلو
شش و در آورد و رفت تو خونه وارد سرم اومد کف شت  . دودل شدم و خودش پ

ت دفعه خواس ینه؟ از صبح پام تو کفش بود و دلم نم ای ارمیبودم کفشم و در ب
 پاهام بو بده. اریکوه یکه اومدم خونه  یاول ی

پاها برم تو خونه. از همون جا داد  نیخواسننتم با ا یو در آوردم اما نم کفشننم
 زدم.
 کجاست؟ ییدستشو اری: کوهمن

 .تهیی: همون در جلواریکوه
شو ست ست رو به رو یید شو یدر ست و  ییدر بود. تند خودم و پرت کردم تو د

 اد.د یبو نم گهیشستم. د زیاول جورابهام و در آوردم و بعد پام و جورابها رو تم
 .رونیاومدم ب ییاز دستشو خوشحال

 ود.نامرتب ب یخونه  هی. تو تصوراتم خونه اش نمیبودم خونه اش و بب مشتاق
نبود  دایخونه پ یدر تو یخونه دهنم باز موند. از جلو دنیوارد هال شدم از د تا

 .شدیراهرو از خونه جدا م هیچون با 
صور من مرتب و تم خونه شن بود و  یو نوران زیاش برخالف ت بود. همه جا رو
 رو به خرج داده بود. قهیسل تیخونه نها دمانیتو چ
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سنت هی سمت خونه رو  س اهیو قال ونیبود با قل دهیچ یق رو  هگیمت دو.... و ق
 یگوشه  کتابم یخوشگل با کل یکتابخونه  هیبار کوچولو...  هیمدرن با  یلیخ

 خونه بود.
باشه  فیکث دیبه آشخزخونه نگاه کردم که شا یدواریاش اپن بود. با ام آشخزخونه

ما برعکس از تم کمیمن   وانیل هی یزد و حت یبرق م یزیروحم و آروم کنم. ا
 نبود. نکیس ای نتیرو کاب فمیکث

ست مبل قهوه ا هی ر راحت به نظ یلیمخمل که خ هیشب یسوخته با پارچه ا ید
 وسط حال بود. دیرس یم

شده  یطبقه بند کیدسته دار بود که مثل ک ی کهیظرف سه ت هیوسط  زیم یرو
 اولش پر بود از سوهان و کنجد و برنجک. یبود. رو طبقه 

 سوم هم راحت یو طبقه  ییو کاک و نون خرما یبرنج ینیریدوم پر ش ی طبقه
 بود. دهیمختلف چ یالحلقوم در رنگها

سمتش  گهیظرف د هی شت تو هر ق سمت دا  هیهم بود که گرد بود و اونم چند ق
 مغز بود. مغز پسته، بادم، تخمه و ....

 پر شکالتم بود. یظرف بلور هی
صالً  شه. انقدر تم اریکوه یخونه  نجایا شدیباورم نم ا  نیا و. انقدر مرتب زیبا

 .قهیهمه سل
 بود افتادم. دهیخونه ام و د اریکه کوه یبار اول ادی

مه تا پخش، کوسننن جلو روزنا  کمی. راسننتش ونیزیتلو یها پرت، شننکال
 .دمیخجالت کش
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ناام هنوز با  کنم که  دایازش پ یرادیا هیگشننتم که  یخونه رو م یدیداشننتم 
 .رونیلباس عوض کرده از تو اتاق اومد ب اریکوه

. واال یترخاکس شرتیت هیبا  داسیآد یشلوار مشک هیبود  دهیپوش یحترا لباس
 .خهیپوشن. تو خونه هم خوشت یشلوارا م نیملت از ا نمیبیم ابونمیمن تو خ

که هنوز اون دم ا ینگاه اریکوه تادهیبه من  بودم کرد و گفت: چرا اونجا  سنن
 .نیبش ایتو تعارف نکن. ب ایب ؟یستادیا

سر بز آروم ستم رو مبل. انقدر همه جا  یرادخت رمثلیو  ش خوب و خانم رفتم ن
م و کنم. خدا رو شننکر که جورابا فشیبا نشننسننتنم کث دمیترسنن یبود که م زیتم

 آبروم حفظ شده بود. کمیشسته بودم 
 آشخزخونه و از اونجا داد زد. یرفت تو اریکوه
 قهوه؟؟؟ ای یخور یم یی: چااریکوه

 قهوه بودم. تند گفتم: قهوه. خمار
 تا فنجون قهوه بود برگشت. 2که توش  ینیس هیبا  اریبعد کوه مکی

ست سمت فنجون اما د دو شتم بخرم  ستم تا تعارفم کنه.  دمیدا ش شته. آروم ن ز
 کنارم نشست و تعارف کرد.

 ؟؟؟یاوردی: راحت باش چرا پالتوتو در ناریکوه
ت. فر ادمیاونقدر تو جو خونه آرامش بخشش بودم که  دیدونستم چرا. شا ینم

خورد. پاشنندم و  یخونه م نیبود که به ا یکلمه ا نیدرسننته آرامش بخش بهتر
ست هی رشیپالتوم و در آوردم. ز سرما لباس گرم  نیلباس آ شتم. از ترس  بلند دا

 بلند شد و پالتوم و گرفت و برد تو اتاق گذاشت و برگشت. اری. کوهدمیپوش یم
 بود.. واقعًا لذت بخش میسکوت قهوه امون و خورد در
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شتم رو فنجونم سمتم و گفت: بب اری. کوهزیم یو گذا شت   یدکی دیلک نمیبرگ
 نه؟ یندار یدست کس

 سر گفتم نه. با
 یتونم از رو تراسننها رد بشننم ول یبه چونه اش زد و گفت: من م یدسننت متفکر

 وارد خونه ات بشم؟؟ یخوب چه جور
تو خونه. صننبح  مریاز رو تراس م نهیو گفتم: هم دمیو خوشننحال از جام پر تند

گلهام هوا بخورن در تراس و باز کردم و اونقدر  نکهیا یرفتم برا یکه داشننتم م
 رفت ببندمش. ادمیفکرم مشغول بود که 

وا ه یفکر کنم گلهات جا یابروش و انداخت باال و گفت: خوبه ول هی اریکوه
و  دیسرد بود. حاال که مشکل خونه ات و کل یلیمنجمد شدن. امروز خ یخور

 و بعد برو. میخور یبا هم شام م نیدر، حل شد بش
فرصننت و از  نیا ومدیداشننتم برم خونه و بدون شننام بخوابم. اما دلم ن دوسننت

شام ست بدم. معلوم نبود چه  ساده هم  هیاگه  یاما حت دهیبهم م ید تخم مرش 
 من و غارت نکرده بود. یبود خونه  ومدهیبود. کم ن متیغن دادیبهم م

 و بخورم. زشیم یتنقالت رو نیو ا نمیدادم بش حیترج
سر جام. کوه با ستم  ش شخزخونه. تو  اریلبخند ن شد و فنجونها رو برد تو آ بلند 

شد منم از ب سرگرم کار  شخزخونه  شن کردم.  ونیزیتلو یکار یآ گ آهن هیو رو
چشننمهام  اریاخت یدر حال پخش بود. اونقدر آروم و قشنننگ بود که ب میمال
 هم افتاد. یرو
 س پرت شدن سرم چشمهام و باز کردم.ح با
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 کجاست؟ نجایکجام؟ ا من
. یراحت کناست کمینکنم بزارم  دارتینشسته خوابت برد گفتم ب دمی: داریکوه

 .یخسته ا یلیظاهرًا خ
کرد  یبود و ساالد درست م ستادهیکه پشت اپن ا اریو چرخوندم و به کوه سرم

 نگاه کردم.
ش نکهیبه خودم کردم قبل ا ینگاه ش نمیب و تنم بودم و ر دهیرو مبل کامل دراز ک

. ارهیو خوب بود. حتمًا کار کوه میخونه مال یتابسننتونه بود. چون هوا یپتو هی
 با مالحظه بود. یلیزدم. خ یلبخند

ستشو پا صورتم و  ییشدم رفتم تو د ست و   اریکوه برگشتم یآب زدم. وقت هید
 شام. یصدام کرد برا

 یاجلوم بزاره اما بوه مرویتخمه مرش ن هیبودم که سمت آشخزخونه. منتظر  رفتم
 کرد. یو کم م مرویبود و احتمال ن بیعج کمی ومدیکه به مشام م یخوب

 یخواسننتم کشننف کنم چ یرفتم تو آشننخزخونه م یو م دمیکشنن یبو م زیر زیر
ستم حدس بزنم غذاش چ شتم و با بهت تون شخزخونه گذا و  هیپخته. پام و تو آ

 شده افتاد. دهیچ زیسم غذا چشمم به مهمزمان با گفتن ا
 ؟؟؟یگفتم: قورمه سبز یناباور با

شت رو اریکوه ساالد و گذا سمتم و ظرف  شت  شاره کرد که  زیم یبرگ بهم ا
 .نمیبش

ست دار ی: آره. نماریکوه ضرش م ای یدونم دو صر دارم حا کنم رفته  ینه از ع
 ذا قسمتت بود.غ نی. ادمیدر د یکنم که تو رو جلو دیخر کمی رونیبودم ب
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ش یصندل شدت بو رونیب دمیو ک شتش. غذا به  ستم پ ش . دادیم یخوب یو ن
. برنج دون شننده بود و ومدیبود از برنج هنوز بخار م یرنگ و شننکلشننم عال

ساب ش یح ش دهیقد ک ساالد  ش یلیکه من خ مویبا آبل یرازیبود.  ست دا تم. دو
 .ودب یچند مدل ترشظرف هم بود که توش  هیپارچ آب و  هیماست و نوشابه و 

صور ا یحت سل اریکوه نکهیت شه و بتونه ا قهیانقدر با  ست نیبا کنه  غذا رو در
 برام سخت بود.

ستم چ یشوکه بودم که نم اونقدر شت و  یزیتون شقابم و بردا بگم. خودش ب
که تو دهنم گذاشنتم چشنمهام گرد شند. تند  یقاشنق نی. با اولدیبرام غذا کشن

 ... هیگفتم: عال لقمه رو فرو دادم و بلند
ن و نا مطمئ زیاخم ر هیبخوره.  یتکون اریبلند بود که باعث شننند کوه اونقدر

 کرد و گفت: ممنون.
د. بو یعال یبلندم ول یباشننه اونم به خاطر تن صنندا ینبود حرفم جد مطمئن

شت. من و  ست  ینداخت و چقدر دلم برا یمامانم م یغذاها ادیحرف ندا د
 پختش تنگ شده بود.

صت شتم. هما فر سر غذا که خودمم فکر نم نیحرف زدن ندا  یبا ولع افتادم 
 همه غذا رو بخورم. نیسرعت ا نیکردم بتونم با ا

 یگذاشتم. داشتم م نیبشقابم قاشق و چنگالم و زم نیکردن دوم یاز خال بعد
 .دمیترک

 خورم. یگفتم: من معمواًل شام نم یو خوشحال جانیه با
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فوق العاده ات  یند گفتم: بله به خاطر غذاخندون شنند. ت اریکوه چشننمهاش
وارد  یکه باعث شننند یهمه کالر نیبه خاطر ا دیخوردم. االن قاعدتًا با یکل

شه نفر شت. بهتر نتیبدنم ب ه بعد بود ک ییغذا نیکنم اما دمت گرم حرف ندا
 ؟؟؟یرس یجور به خودت م نیا شهیتو هم نمیمدتها خوردم. بب

شت ممدتها بود که غذاش و  اریکوه س زیتموم کرده بود و به احترام من پ ش ته ن
 بود.

 یدارم دوست دارم برا یکه حس خوب یی. روزهاشهیزد و گفت: نه هم یلبخند
شخزرمیخودم آهنگ بزارم و آرامش بگ  سهیک ییاز چا نکهیا یکنم و به جا ی. آ

 اهیپ یدم کرده که تو خونه م ییغذا و چا یدم کنم. بو ییاسننتفاده کنم چا یا
 .یو انرژ هیجور روح هی دهیم یحس خوب بهم

شتم  چقدر سش برام قابل لمس بود. انگار دا شنا بود. چقدر ح حرفهاش برام آ
 گفتم. یکردم و م یکه خودم لمس م یی. حسهادمید یخودم و م

 مثل من. قاً یزدم و آروم گفتم: دق یلبخند
ستم م از شدم و خوا سر زویجام بلند  شد و گفت: عیجمع کنم که  ه نه ن بلند 

 .نیکنم تو برو بش یدست نزن خودم جمع م
به ا یم ؟یچ یعنیکردم و دلخور گفتم:  اخم  یخوب نیخوام کمک کنم. غذا 

 و شستن ظرفها کمکت کنم. زیحداقل بزار تو جمع کردن م یدرست کرد
 کار خودمه. ستی: نه الزم ناریکوه
 یعنی. پس کشننم یمن، من پرو پرو ازت کار م یخونه  یای: چه طور تو ممن

ش یمن تعارف ندارم و فکرم نم  پس بکش کنار بزار یکنم تو هم اهل تعارف با
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و  شننمیکارت من آدم م نیکه با ا یدیدرصنند احتمال م هیبه کارم برسننم. اگه 
 .یسخت در اشتباه دمیبهت کار نم گهیخونم د یاومد یوقت

. میو شستو ظرفها ر میو جمع کرد زینگفت. با هم م یزیچ گهیو د دیخند بلند
م د ییو چا میگوش داد زیو خاطره انگ یمیقد یو به آهنگها میتو هال نشننسننت

 .میخورد دهیکش
 یواخ یم دمیو شننن فشیتعر یلیجالب دارم خ لمیف هی یگفت: راسننت اریکوه

 ؟ینیبب
 .مینیخسته نبودم گفتم: هستم بزار بب گهیکه خوابم و رفته بودم و د من

ستگاه. لمیو ف رفت شت تو د ستم و  و گذا ش شت هیمن رو مبل ن م رو کوسن گذا
اومد  ارمی. کوهونیزیشننندم به تلو رهیدادم بهش و خ هیپاهام و آرنج هام و تک

ست و تک نییپا ش سن رو هیداد به مبل و  هیپام ن شت رو کو شم گذا ست  یپا ید
 من.

 .میشد لمیف دنیو زد و با هم مشغول د یپل ی دکمه
 یاسمها تموم شد و یوقت ینگ بود که حتبود. اونقدر قش یقشنگ لمیف انصافاً 

ست اندرکاران ته صفحه باال م لمیف ی هید  لمیرفت ما دوتا هنوز تو جو ف یرو 
 .میکرد یبه صفحه نگاه م

سم که حوا میزد یبا هم حرف م میشروع شد. داشت لمهیبعدش بحث سر ف تازه
 د.فرمش و از دست داده بو گهیبلند شده بود و د یلیرفت سمت موهاش. خ

دسننت جلو بردم و انگشننتهام و فرو کردم تو موهاش. حرفش و قطع  اریاخت یب
 موند. رهیکرد. ساکت شد و به حرکات من خ
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شغلش هر  یهر ک گنیکه م دیدیشدم. شن یزدم به موهاش و مشغول وارس زل
باشنننه اول ایدن یباشنننه تو همه جا یچ کنه  یکه جذبش م یزیچ نیهم که 
. کنن یساختمون ها جذبش م شهیمعمار هم هیشه. که مربوط به کار هیزهائیچ
شک زوم دندونها هی ست خط و  شهیمعلم هم هی. شهیآدمها م یدندون پز به د

شها و منم به خاطر تجر هیکنه.  یتوجه م انشیاطراف ینوشته ها  هیکفاش به کف
جذبم کرده بود. داشننتم تو  اریکوه یموها عتاً یداشننتم طب یشننگریکه تو آرا یا

 .ادیم شتریکوتاه بشن بهش ب یکه موهاش چقدر و چه جور کردمیمذهنم فکر 
 بلند شده. یلیحال خودم بودم. آروم گفتم: موهات خ تو

 کوتاهشون کنم هنوز وقت نشده. دی: آره بااریکوه
 من کوتاهشون کنم؟ یخوا ی: ممن

 ؟؟؟یکالم کن یخوا یگفت: م نامطمئن
و زدم تو سننرش و گفتم:  آوردم رونیکه تو موهاش بود و ب یودسننت دمیخند

خراب  هفیفرم قشنگ بهشون بدم. موهات پر پشته ح هیخوام  ی. نه بابا موونهید
 .یباش یهخل یجور نیا ایشن 

 هی هشننیهم نهیکه کارش ا شننگرهیابروش و انداخت باال و با لبخند گفت: آرا هی
 که نابودشون کنه. یناش هیخوام موهام و بدم دست  ینم گهیزنه د یم یگند
 یو خم شدم و سرم و بردم جلو صورتش و گفتم: دفعه  دمیموهاش و کش آروم

 دارم. یشگریآرا خلمیمن د ی. ناسالمتیناش یگیآخرت باشه به من م
 بامزه گفت: واقعنننننننننننننننننًا ؟؟؟ یصدا هیتعجب نگام کرد و ناباور با  با
قب و گفتم: ع دمیلحنش خنده ام گرفت. موهاش و ول کردم و خودم و کشنن از

 چه طرزشه؟ واقعًا. نیا وونهیگمشو د
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 ؟؟؟ی: تا حاال کارم کرددیشک پرس با
 هامیدوسننتام و دورو بر یبرا شننتریباال انداختم و گفتم: هم آره هم نه. ب ییابرو

 زنم. ینم ی. دست به سر و صورت هر کسدمیکار انجام م
 چشم غره بهم رفت. هیتکون دادم.  یو باز کردم و سر شمین
 ؟یدیانجام م ونمیالسیگفت: اپ دیفکر کرد و با ترد کمی

 وقتها. یاومدم جلو و گفتم: بعض کمی متعجب
 ونیالسیاپ یبرا یگوش تا گوش باز شد و خوشحال گفت: کمک خواست ششین

 داشته باشم. ریدست خ ادی. من خوشم مایخبرم کن. جان من تعارف نکن
شد. بعد که متوجه  اول شاد  شمهام از تعجب گ شدم پق زدم زچ  ریمنظورش 

بل. و  نده و ولو شننندم رو م له  هیخ گد حوا که حت یل تکونم  یبازوش کردم 
 نخورد.

 بزنه. دیملت و کامل د ادیخواست ب یپررو م باه
شو خودتو جمع کن ک دنمیخند شد گفتم: پا شت و م یکه تموم  س دهیگو ت د

 گربه.
شد.  ششین دوباره شد و گف نیاز رو زم عیسر هویشل  ت: آخ جون. چه بلند 

 جان من؟ ؟؟؟یبدون گند زدن موهام و کوتاه کن یتون یم ییخوب شد. خدا
 موهات و مش کنم. یخوا یاز اونم بلدم. م شتریگفتم: ب یبدجنس با
شم غره بهم رفت و گفت: نخ هی سه هیخوبه. فردا  یهمون کوتاه کن ریچ  ی جل

 کار کنم. یمهم دارم و عزا گرفته بودم چ
 ؟؟یو شونه دار یایق نمیتونم فقط بگو بب ی: بله مو گفتم دمیخند
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 نه؟ ای ادیدونم به کارت م ینم یو خاروند و گفت: داشتن که دارم ول سرش
شت اما به درد کار من نم یتو اتاقش. کل میهم رفت با ورد. خ یشونه و برس دا

شونیاز ب سبت بهتر از بق هی ن شتم که به ن  یزپرت یلیخ مشیایبود. ق هیدونه بردا
 نبود. یچاره ا گهیبود اما د

هال و جلو یپارچه  هی رفت نده آورد پهن کرد تو  بل و  یگ آورد  میزیچ هیم
 رو لباسش. زهیانداخت دورش که موها نر

ه جلو ک دمیپام. خودم و کش یاومد نشست جلو ارینشستم رو مبل و کوه منم
 رو سرش تسلط داشته باشم و دسست به کار شدم.

 تمام مدت ارمیمبارک باشنننه گفتم. کوه هیمو  یدسننته  نیکردن اول یایق با
سخره باز شت م  زیر یغایج یکرد و ه یصداش و نازک م یه اوردیدر م یدا

ش یم صول م یو ه دیک شم و بر یوا گفتیبا ادا و ا اه کوت یادیز ی. وایدیگو
 .یپر پر کرد سامویگ یکنه همه  لتیخدا زل ی. وایکرد

خودم  یده بود که با هر حرفش به زور جلوصننداش و نازک و زنونه کر نیهما
 گند بزنم تو سرش. یجد یباعث نشه جد دنمیگرفتم که خند یو م

 کیدردم گرفت. نزد یجنگ انداخت به پام که سکته کردم و کل نیبارم هما هی
 کنم. یایگنده از موهاش و ق یدسته  هیبود 

ش وونهید یحرص گفتم: کوه با فردا  یخوا ینمو فکتم ببند. تو که  نیدرست ب
 تو جلسه؟ یبر 4نمره  یبا موها

ست کوب هی صدا دیدونه محکم با د صورتش و با  ت: با عشوه گف یزنونه ا یتو 
 یکنه عاشق موها یخفه ات م ادیشوورم م ؟یعنیخاک به سرم کال شم  یوا
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 یکشنه چبه سرم استکشنه انس یباسبون یخودتو ببر یسایگ دیبلنده. بعد با
 .یبکن دیاز اوناش با هیچ

م به نبود. مجبور شدم دوتا پام و باسبون ریپسره آروم بگ نی. ادمیبلند خند بلند
 قفلش کرده بودم. ییجورا هیبازوهاش که نتونه تکون بخوره. 

 و تو. دونمیمن م ای یریگ یآروم م ای اریبهش گفتم: کوه دیتهد با
ه ن موقع بود کموهاش و جلسه بود که آروم گرفت و او یکنم از ترس نابود فکر

 دمیتموم شد. ازش پرس یموهاش و کوتاه کنم. کوتاه یتونستم درست و حساب
 نه. گفت تو اتاقه. رفتم و آوردم و با دقت زدم به موهاش. ایداره  یزیچ یژل

 لبخند زدم. هیو  دمیدور دورش چرخ هی تیتموم شد پاشدم و با رضا یوقت
 ؟؟؟یدینامطمئن گفت: ر اریکوه

 ه؟؟؟یچ یدیر شعنننننورید معترض گفتم: بگر یچشمها با
 .یبود گفتم رو سرم چهارراه باز کرد یجور هی: آخه لبخندت اریکوه
 .نهیآ یو بازوهاشو گرفتم و هلش دادم تو اتاق و بردمش جلو میدیخند

صورتومدیبهش م یاز هر حالت شتریکوتاه کرده بودم که ب یو فرم موهاش ش . 
 کرده بود. کشیش یلیه بر اون خداد و عالو یو قشنگتر نشون م

به خودش نگاه کرد. سرش و به چپ و راست تکون داد و بازم  نهیتو آ تیرضا با
به موهاش زد و گفت: نه خانم دسننتتون درد نکنه شننوورمون  ینگاه کرد. دسننت

 خدا امشبه رو بگو ... ی. واستین نیبه استکش ازی. نشهیم یراض
ند بار تند تند پلک زد و آخرشم سرش و زنونه و عشوه گفت و چ یبا صدا نویا

 .دهیکه مثاًل خجالت کش دیخند زیو ر نییانداخت پا
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 منگل.... یبودم از خنده پسره  مرده
 سر کار. رفتمیم دیوقت رفتن بود. فردا با گهیتو هال. د برگشتم

 برم. دیبا گهید ؟یاریپالتوم و ب شهیم اری: کوهمن
 ؟یموندیحاال شب م گفت: دهیکش یبا لبخند و صدا اریکوه
که لبخندم داشننتم گفتم: برو باه پررو روتو کم  یکردم و در حال یزیر اخم
 کن.

شوخ یم ستم داره  شم  یشوخ یلی. کاًل خکنهیم یدون شت. همه ا ست دا دو
 .ختیر ینمک م

 برداشتم. ممفیو شالم و گذاشتم و ک دمیتو اتاق و با پالتوم برگشت. پوش رفت
 موندم. اریکوه منتظر

 تو باشه؟؟ ایکنم بعد تو از در ب یتو تراس در و باز م رمی: من ماریهکو
 ها دنبالش رفتم. رهیرفت سمت تراس و منم مثل خ اریتکون دادم. کوه یسر

 و نگام کرد و گفت: تو کجا؟ برگشت
 .نمیبب امیخوام ب ی: ممن

 هینگفت. رفت تو تراس و با  یزیبهم انداخت و چ یهینگاه عاقل اندر سننف هی
ند رفت روق به  یدم بل با  یتراس خونه  یل جا   گهیقدم د هیخودش و از اون

 .نییپا دیراحت رفت رو تراس منو پر
 داشت. جانیه یکردم کل یاز حرکتش خوشم اومد. حس م یلیخ

م ... بسم ... و بس نییو گذاشتم پا فمیشدم. ک کیتراس نزد یبه لبه  اریاخت یب
 از اون باال به اریاخت یتراس. ب ی وارچهید یشننندم و به زور رفتم باال زونیآو
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م از قدم قد گهیو نتونسننتم د دمیترسنن هوینبود اما  ادینگاه کردم. چندان ز نییپا
 بردارم.

 و صدا کردم. اریلرزه. با ترس کوه یکردم پاهام م یم حس
 ... اری.... کوهنننننننن اری: کو ...کوهمن

 که از ترس یتراس در حال یرو لبه  دنمیبرگشننت و با د اریمن کوه یصنندا با
پارک به کف  با  یپام نگاه م ریز نگیفقط  و  کمیاومد نزد عیقدم سننر هیکردم 

 دستش و دراز کرد سمتم.
 سمت. نیا ایب ریدستم و بگ ؟؟؟یکن یکار م ی: تو اون باال چاریکوه
نگشتهاش ا نیبه دست قفل شدم ب نانیاما با ترس دستش و گرفتم و با اطم تند
ردم و ک یقدم نامطمئن ط هیتراسننها رو با  نیب یخال یتر فاصننله م یسننانت 20
 تراس خودم. یبه لبه  دمیرس

 راحت یلیدستم و ول کرد و دوتا دستش و گذاشت دو طرف کمرم و خ اریکوه
 .نییتراس بلندم کرد گذاشتم پا یاز لبه 
 در حال لرز بودم. نگیکف پارک ریاز تصو هنوز
 باال؟؟ یتچرا رف یترس یم ی: وقتاریکوه

 زور آب دهنم و قورت دادم. تموم شده بود. به
به نظر ه سننرم گاه کردم و گفتم:  هاش ن ند کردم و تو چشننم  ریانگ جانیو بل

 .ومدیم
 کرد و گفت: خوب حاال چه طور بود؟ یخنده ا هی

 .جیگفتم: وحشتناک اما مه روراست
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 .دیخند دوباره
 .ادهیروت ز یلی: خاریکوه

 زدم. یجوابش لبخند تو
 یارک نجایا گهیبه در تراسننم کرد و گفت: خوب درم که بازه. فکر کنم د ینگاه

 داشتم. یو شب خوب دمتیخوشحال شدم که د یلیندارم. خ
شنگ ی: ممنون بابت کمکت و مرسمن شب ق شمزه ات و  شام خو ود ب یبابت 

 تشکر.
 ما ... ایشبها. خونه شما ...  نیگفت: تا باشه از ا طونیش

 من و کرده. یخونه  یهایو*س خوراککنم دلش ه* فکر
راحت رفت رو تراس خودش.  یلیقدم خ هیبا  اریو کوه میهم دسنننت داد با
و ازش گرفتم و دوباره ازش تشننکر  فمیو برداشننت و دراز کرد سننمتم. ک فمیک

 خودمون. یتو خونه  میکردم و بعد هر دو رفت
ش الیخ یب سابونهیشدم که تو خ نمیما سته بد یو نم دیپرا هی ی. ک ودم و زده. خ

 .دیچسب یم یلیگرفته بودم االن خواب خ اریکه از کوه یا هیروح نیبا ا
***** 

رده ندارم االنم که س یلباس چیسفر ه یمن برا د؟یخر میبر یایم نی: آرشکایمل
 .رمیبگ یزیچ ییپالتو هیمن  میبر

 میه برشسرم و بلند کنم گفتم: با نکهیبود و مشغول کار بدون ا وتریتو کامخ سرم
ماشنن یول فت بنز ادمی روزیندارم د نیمن  کم بود  نشیبزنم امروزم بنز نیر

 .ارمشینتونستم ب
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 یم میو قا نشیماش رسهی... هر وقت به من م ننننننننننشیبا قر گفت: ا ایمل
 خوبه. یایخودتم ب مینخواست نیماش الیخ یکنه. ب
 برداشتم و بهش نگاه کردم. وتریو از رو کامخ سرم
 همون لباس نجایا ؟؟؟یاونجا لباس بخر میبر یکن یچرا صننبر نم گمی: ممن

 ندازن. یمنت گرونتر بهت م یاون ورو با کل
 یندارم. نگران نباش اونجا هم که اومدم م یلباس خوب چی: خوب آخه هکایمل

 خرم.
اشت با که د دهیپشت چشم براش نازک کردم. رو به ش هیو باز کرد.  ششین بعد

 ؟؟یایتو هم م دهیزد گفتم: ش کمیحرف  از همکارها یکی
 سمتم و گفت: کجا؟ برگشت

 .گهید دیمن. خر یزن بابا ی: خونه من
 .رونیقراره با محسن برم ب امی: نه نمدهیش

شدم. امروز اخرائ یسر سه  هیاومد و  یتکون دادم و دوباره مشغول کارم  گروه 
خاب کرد برا از  گهید یکیو  کای. من و ملهیترک تیمامور ینفره رو انت

 .ومدینوبت نم نیهم چون قباًل رفته بود ا دهیهمکارامون. ش
شور یسفرها ش یجنبه  شتریب مونیبرون ک شت. برامون کالس م یآموز  یدا

هایزاشننتن و چ هایمختلف و تو روابط وموقع یز دادن.  یم ادی ادیبهمون  ت
 .دیکشیبه مدت کالسها سفر ماها هم طول م یبستگ

ش یساعت کار بعد شت و  هی یبرا میرفت کایو با مل میکرد یخداحافظ دهیبا  گ
 و خسته کننده. یگذار طوالن

http://www.roman4u.ir/


 217 یک دیوار سنگیپشت 

 یمه تا ه یعنیبود.  دیبد خر یلیبود اما خ قهیخوش سننل نکهیبا ا کایمل چون
 یبعد کل دیبخره. حاال شنننا یزیکرد محال بود چ یو رو نم ریمغازه ها رو ز

بازم م ت یم هیرفت از همون مغازه اول یگشننتن   کرد کل ینم یفرق یا ولگرف
 گشت. یم دیپاساژ و با

 کایکمتر با مل نمیهم یو نداشت برا یجور نیا دیخر یمعمواًل حوصله  دهیش
زود انتخاب  نکهیشنندم چون با ا یباهاش همراه م شننتریو من ب دیرفت خر یم
 یم هیمغازه ها رو دوسننت داشننتم بهم روح دنیگشننتن و د یلیکردم اما خ یم

 بود. یدرمان دیجور خر هیداد. 
شنگ رونیب زدمیکه از خونه م صبح ردم . منم جو زده فکر کیآفتاب بود به چه ق

ش گهیبهاره د ست هی یعنیبودم  دهیلباس گرم نخو ش نیبلوز آآآآآ بودم و  دهیبلند پو
 زدم. یم خیکتم رو مانتوم بود اما داشتم کم کم  هی

سند ییپالتو هی کایمل باالخره شه. خدا خو رفت تو اتاق  دیو پ  یدا مپرو که بخو
 .میبر رهیو بگ نیکردم تن خورش خوب باشه که هم

شده باشه اون خفه ن نمیکرد رفتم در زدم بب رید یصبر کردم تا بخوشه اما وقت کمی
 ره؟یتو بم

داشت  ومدیزدم و منتظر موندم. آروم صداش کردم. در و باز کرد. صداش م در
 د.ز یم دید نهیتو آ دهیش و پالتو پوشزد و همون جور خود یحرف م لیبا موبا

قشنننگ بود البته پولشننم قشنننگ بود فکر کنم حدود  یلیپالتوش خ شییخدا
 .ومدیتومن براش در م 300

 یم . باشننه منتظرمییاونجا گهیربع د هی. کارم تموم شنند تا میای: باشننه مکایمل
 .ایمونم زود ب
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 نکهیحال بودم از ازنه. فقط خوشنن یداره حرف م یبا ک نمینداشننتم بب حوصننله
 بود. دهیپسند یعنی شهیگفت کارمون داره تموم م

 .رمشیگ یخوبه م نیو قطع کرد و گفت: هم یگوش
پالتو رو حساب کرد  رونیبعد اومد ب ی قهیدو دق هیشدم. در و بست  خوشحال

 .رونیب میگرفت و رفت فیتومن تخف 50عشوه  یو با کل
شحال ساژ ب یجا هیخونه، تو  میبر میتونیباالخره م نکهیاز ا خو  رونیگرم، از پا

سمت خ ش ابونیاومدم و رفتم  ش کای. ملمیریبگ نیکه ما ستم و ک من و با  و دید
 خودش برد سمت راست.

 دینگو که بازم خر ؟یریم یتعجب برگشننتم نگاش کردم و گفتم: کجا دار با
 .شمیم زیمن دارم فر کای. به جان ملیدار
. یکه گرم بشنن ییجا هی برمتیندارم م دیربدون توجه به من گفت: خ کایمل

ستاش قراِر کار یکیزنگ زد گفت با  انیشا شام  یداره م یاز دو خواد باهاش 
 .میبخوره گفت با هم باش

 خوان شام بخورن به ما چه؟؟؟ ی: خوب اونا ممن
کرد که از کدوم طرف بره بهتره  یو نگاه م ابونی. همون جور که داشت خستادیا

ته داشنن یبا هم همکار یلیبه بعد قراره خ نیبراش مهمه از ا اروی نیگفت: بابا ا
 یتر بشننه. م یمیخواد باهاش صننم یم انیشننا نیهم ی. برارعاملهیباشننن. مد

 باشه. تههم هواش و داش ارویکه  ادیب یدوست پیخواد باهاش تر
 خواد خرش کنه؟؟ یم یعنی: من
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باهاش راحت  خواد یم ه؟یچشننم غره بهم رفت و گفت: خر چ هیو  برگشننت
 که؟؟ یفهم یباشه، ندار بشن م

 م؟یازیندار شدنش ما ن ی: آهان ... خوب برامن
رفت سننمتش و تو همون حال گفت: آره  میم*س*تق ییجا هیبه  رهیخ کایمل
 نیو ... ا هایهامون و مهمون یدور هم یبه بعد فکر کنم تو همه  نیاز ا گهید

 .هیپسر خوب یلیخ گفتیم انیپسره هم باشه. شا
صله پوف یب شام پس پ میبریم نیکردم و گفتم: حاال که منو به زور دار یحو ول 

 امیدونم ب ی. مهیو داشننته باشننم تا بعد سننفر ترک بمیج یهوا دیبا شننما. من با
 دارم. یقسط و بده یکنم. هنوز کل یم دیخر یاونجا کل

 خوبه؟؟ میانی. باشه بابا مهمون شامیدیو گفت: رس ستادیا کایمل
شحا سر بلند کردم د یسر لخو ستوران ا هی یجلو دمیتکون دادم.  . میستادیر

 یبود. جا دایرسننتوران پ یگنده داشننت که تو یطول یها شننهیرسننتورانش شنن
 و از همه مهمتر گرم بود. ومدیبه نظر م یخوب

ستوران اما مل با شتم برم تو ر ش کایلبخند قدم بردا ستم و ک  نیت: همو گف دید
 .کهی. گفت نزدادیب انیاتا ش میمونیجا منتظر م

 ام شد ناله. من سردمه. افهیق
سانه سمت مل چاپلو جا  من برم تو براتون شهیو گفتم: نم کایخودم و کج کردم 

 رم؟؟؟یبگ
 رزرو کرده. زیزنگ زده م انی. شاستیتفاوت گفت: جا الزم ن یب کایمل
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و مدام و دستهام و ب*ش*ل کردم  ستادمیبه سنگ خورد. ناچارًا همون جا ا رمیت
شا نیا شدم که  شه.  دیپا اون پا  سردم ب رد ک یفکر م دید یمن و م یکیکمتر 

 دارم. ییدستشو
شتم فکر م قهیدق 8-7 حدود شت. دا روش ف تیکردم منم مثل دختر کبر یگذ

از سننوز هوا کم بشننه. تو  کمی ومدی. المصننب برفم نمرمیم یسننرما م نیا یتو
 بشم؟ تونم با اون گرم یفندک دارم چقدر م فمیک

 .دنیقدم به جلو رفت و خوشحال گفت: رس هیاز کنارم  کایمل
سرم و بلند کردم و خ ذوق س رهیزده  . با کهیتا باور کنم که گرما نزد ریشدم به م

ش دنید سرم و  انیشا نیما بردم باال و رو به  کمیخوشحال چشمهام و بستم و 
ببندم.  لیسرما قندتو  21شکرت واقعًا اسفبار بود که تو قرن  ایخدا گفت: خدا

 مثل قرون وسطا.
گرم به  یاز ورودمون به رسننتوران و هجوم هوا ریتصننو هیخودم  شیپ داشننتم

سم م ش یسمتمون تج شدن و آروم گرفتن و لمس م نیریکردم و حس   یگرم 
 کردم.

 .میکرد رید کمی دیحال شما؟ ببخش بایز ی: سالم به خانمهاانیشا
. میمرد یم میداشننت کمتیتو با اون  یحرص چشننم باز کردم بگم غلط کرد با

 کنه؟ یکار م یچ نجایا نیچشمهام در اومد. وا ا اریکوه دنیاما با د
 .میدی. نه ما هم تازه رسی: سالم مرسکایمل

 یمهم ک اریدست دادم. کوه انیبه شا اریبه کوه رهیخ رهیابروم رفت باال و خ هی
 کرد. یمتعجب بود اما داشت با لبخند نگام م
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 از دوستان. یکیسرم*س*ت  اریکنم. جناب کوه یم یمعرف :انیشا
 نیا میندو یباز شنند. خوبه ما م شننتریب ارمیکوه شیرفت باال و ن شننتریب ابروم
 .گهینبند د یواسه ما خال نجاستیو چرا االن ا هیک اریکوه

دسننتش و به  اریدسننت داد و خوش و بش کرد و بعدش کوه اریبا کوه کایمل
 یو از کجا م انی: شادمیتو دستش گذاشتم و آروم پرس سمت من آورد. دستم و

 تو؟ یشناس
 کنه. یما جنسهاش و جابه جا م یها یآروم گفت: با کشت اونم
رو  کایگفت و دست مل دیببخش هی انیتکون دادم. شا دنیفهم یبه نشونه  یسر

شدن. در حالت عاد شغول حرف زدن  سمت تر و م مطمئنن  یگرفت برد اون 
بدنم  گنیم یچ نمیبب شننندم یکنجکاو م ما االن  تر از اون بود که بخوام  خیا

 کنم. یفضول
ا پا و اون پ نیو شننروع کردم به تند تند ا اوندمیدسننتهام و دور خودم پ دوباره

شا هی یلب ریکردن و ز  ادین و اال نجایدادم که ا کایهم به مل یکیو  انیفحش به 
بعد حرف بزنن  تو میکردن بر یافتادن. خوب صننبر م شننونیحرف خصننوصنن

 .گهید
 کنار گوشم گفت: سردته؟؟؟ اریکوه

دارم  ییکرد واقعًا دستشو یبهش کردم. نه پس فکر م یهینگاه عاقل اندر سف هی
 کنم؟ یم یجور نیا
و  یاریدر ب یباز نیفرد یخوا یابروم و انداختم باال و گفتم: آره سننردمه. م هی

 بهم؟؟؟ یپالتوتو بد
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سته سخره گفتم ام در ستش به در  نیکردم ا یا خدا خدا مکه به م کار و بکنه. را
 هم که شده پالتوش و بده. یسیبشنوه تو رودربا واریگفتم که د

 انیا انیتکون داد و نگاهش و ازم گرفت و به شننا یسننر کیشنن یلیخ ارمیکوه
ست دارم که بخوام فرد شتریشد و گفت: من خودم و ب رهیخ  یزبا نیاز اون دو

 زنم. یم خیکارها هم گذشته. پالتوم و بدم خودم  اون ی. دوره ارمیدر ب
 .... نننننننننشی: چمن

ف حر نمیبب نایا کایبراش در آوردم و رومو برگردوندم سننمت مل یشننکلک هی
 .میزدنشون تموم نشد بر

 کارو بکنم. نیتونم ا ی: اما ماریکوه
سم چ نکهیاز ا قبل ست رو بازو یبخر ش ستش ن ست را ستم و با یکار د  هی را
بهش. قسمت راست پالتوش و  دمیتو ب*ش*لش. از پهلو چسب دمیکت کشحر

 پشتم و گرفته بود. شتریبود دور تنم. ب اوندهیپ
 گرد شد. چشمهام

 ؟؟؟یکن یکار م یبهت گفتم: چ با
هم تو گرم  یجور نیشننم ا یم کیتفاوت گفت: دارم پالتوم و باهات شننر یب
 .ستین یرهم خب یباز نیو از فرد شهیهم من سردم نم یشیم

 خودش و داشتا. یراهکارها ارمیکوه نیام گرفته بود. ا خنده
با آرنج زدم تو  دمیخند یهمون جور که م رمیخند ه ام و بگ یجلو نتونسننتم

 ....وونهیشکمش و گفتم: گمشو د
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شم ب یسع حرکتش  هی نیهم شییاما خدا رونیکردم خودم و از ب*ش*لش بک
شده بود که  شم. غ کمیباعث   یکرد و هم جلو یالتوش که هم گرم مپ ریگرم ب

کرده  بدنش گرمم یبه تنش گرما دمیچسنب یگرفت که بهم نرسنه وقت یباد و م
 بود.

 یلبخند م هیفقط  اری. کوهدمیخند یو تو همون حالم م دمیو کنار کشنن خودم
 زد.

 .ستینداشته باش. تو مرامم ن یباز نیگفت: از من انتظار فرد آروم
 انیدن که بدا تیدوتا خل و چل باالخره رضا نیا نمیم ببلبخند زدم. برگشت فقط

 نه؟ االن عالوه بر سرما گشنمم شده بود. ایتو رستوران  میبر
 کنن یو با لبخند نگاهمون م سننتادنیکه رو به ما ا انیو شنننا کایمل دنید با

 شدم. ریغافلگ
 ن؟یشد یمیگفت: چقدر زود صم یبا بدجنس انیسمتمون و شا اومدن

و دارم ت میبر نیای. حاال زود بمیبود یمیه بهش رفتم و گفتم: صننمچشننم غر هی
 .شمیمنجمد م

ند رفتم تو. وا نیا ما یو گفتم و خودم ت به  یتو یخدا هرم گر که  رسننتوران 
کرد انقدر  یب*و*سننم م یکیشنندم. االن اگه  یبه حال یصننورتم خورد حال

 داد. یحس لذت بهم دست نم
ورد خ یبه صننورتم م لیکه از فن کو ییگرمابودم و داشننتم از  سننتادهیجام ا تو

 یپسننره رو از کجا م نی: تو ادیاومد کنارم و آروم پرسنن کایبردم که مل یلذت م
 ؟یشناس
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ام.  هیاهمسنن گهید ارهی. بابا کوهایکم حافظه ا کایسننمتش و گفتم: مل برگشننتم
 رفت؟؟ ادتی

 .اریشد به کوه رهیآهان بلند گفت و خ هیاومده باشه  ادشیتازه  انگار
 افهی. اما قسننتیبد ن کلشننمیبلنده. ه یلی. قدش خسننتین یزی: بد چکایمل

 نداره. یآنانان
به اتیترب یکردم و گفتم: ب یاخم هی فهیق یخوب نی. پسننر  کار  یاش و چ ا

و مردونه اسننت. خوبه مثل آزاد خوشننگل باشننه اما  یصننورتش معمول ؟یدار
 نامرد؟

 نگفتم. یزیچمن که  رهیگ ی: خوب حاال چه طرفشم مکایمل
 .راه افتادم زمونیرفتن سمت م یکه م اریو کوه انیتوجه بهش دنبال شا یب

دونست که انقدر راحت  یم اریدر مورد کوه یچ کایناراحت شدم. مل راستش
تار خوبش م یداد؟ اون چ یدر موردش نظر م  یدر مورد خلق و خو و رف
ست؟ همه چ ضش کنه یمآدم ن هیخدا داد افهی. قستین افهیکه ق زیدون  تونه عو

ساز یتون یکه خودت م هیزیچ هی کلیاما ه ساخته  ارمیکوه شیب . ودببدنش و 
نصافًا ا اری. و کوهیکسبش کن دیکه خودت با زهیچ هیطور رفتار و منشم  نیهم

شرب و خوب ش میبود. حاال بگذر یآدم خوش م سر ییها طنتیاز   یکه هر پ
 بودم. دهیازش ند یبد زیداره. من که چ

 یکنه و تنها کس یکرد با حرفهاش خوشمزگ یم یسع انیل مدت شام شاک تو
ثل م ارمیبود من که با سننر تو غذام بودم کوه کایمل دیخند یکه به حرفهاش م
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. زد یم انیشا یهم به حرفها یلبخند هیکرد و  یم تیاون رعا نکهیمن. فقط ا
 حواسش به غذاشه. یکه همه  دمید یم یول

بعد  بود که شامش خوشمزه بود. یبگم رستوران خوب دیابود. البته ب یخوب شام
 نگاهش به من بود. اریخوابم گرفت. خمار خواب بودم. کوه بیشام عج

جان ممنونم از لطفت و  انیبود شننا یگفت: شننب خوب انیرو به شننا اریکوه
بهتر باشنننه. خانم ها هم خسننته ان. فردا  میکم کم بر گهیدعوتت. فکر کنم د

 سر کارمون. میبر دیصبح هم همه با
اب خو جی. گمیبلند شنند عیهمه منتظر بودن چون تند قبول کردن و سننر انگار

ستوران کوه یبودم جلو شا کایاز مل اریدر ر کرد و گفت: من  یخداحافظ انیو 
 رسونم. یو م نیآرش

که  اریخواستم با وجود کوه یم انیبود که من از شا تیخر یعنیبرسونه.  دمیبا
 من فاصله داره منو برسونه. یبا خونه  وارید هیخونه اش 

 شدم. تا نشستم پرو پرو دست نیراه افتادم و سوار ماش اریحرف دنبال کوه یب
 ارمیو چشمهام و بستم. کوه شهیدادم به ش هیکردم و سرم و تک یبردم اهنگ و پل

 بود که خسته ام. دهیفهم
 ؟یگفت: خسته ا آروم
 و رو کرد. ریکل پاساژ و ز کایمل نی... ایلی: خمن

 کنم. یصدات م میدیچرت بزن رس هی: اریکوه
 ؟یدیفهم انیشا یاز حرفها یزی... تو چ گمی. می: مرسمن

حواسننم به غذام بود المصننب چقدر  یصننادقانه گفت: نه بابا همه  اریکوه
 خوشمزه بود.
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 بسته لبخند زدم. دروش و کالس گذاشتن تو کارش نبود. یچشمها با
 شدم. ادهیکردم و پ یاشت و ازش خداحافظدر خونه ام نگه د یجلو

انداختم و وارد خونه  دیشنندم. کل ادهیپ مایکه از هواپ شنندیم یدو سنناعت حدود
حمام داش  هیو  ییفنجون چا هیبود. خسننته بودم اما دلم  کیشنندم. همه جا تار

 خواست. یم
ش یبه خوب تمیمامور نیا شد. روز آخر رفت یو خو و  میکرد دیخر یکل میتموم 

تموم شدن کارمون با  ی. شبم برادمیخر یسوغات میمامان و آرشا و مر یبرامن 
ند چ نیاز بس ا می. مردمیحال کن میبر*ق*صنن کمی سننکوید میرفت تیموفق
 .میمختلف رفت یسر کالسها  میکه اونجا بود یروز

سئول شش اومده بود و مل م ستفاده گر مجبورم  کایبار از من خو سوءا هم که 
شم کمیکرده بود  شده بود  نمیو هم امیو ابرو براش ب چ جواب داده بود و باعث 

. من که تو ترک رهیبگ لمونیتحو یو ه ارهیب یبرامون م*ش*ر*و*ب مجان یه
 .دنخور یجلوشون و م ومدیم یدوتا هر چ نینخوردم اما ا یایبودم ه

 یکردم اما نم یم سیکه کاش همون جا مبال رو خ ییلحظه رفتم دسننتشننو هی
 نیرد و هماپسره خفتم ک هوی رونیب امیستهام و شستم و برگشتم که برفتم. تا د

سب شم. هما کیبهم که نزد دیچ س نیبود خفه ب ا که ب دمیمثل وحوش ب*و*
 .شمیتمام وجود حس کردم که دارم خفه م

فحش دادم. شننانس  کایدر برم فقط تو اون حال به مل یدونسننتم چه جور ینم
 .ییدستشو ادیو مجبور شد ب آوردم که خانم حالشون بد شده بود
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. رونیب رفت شدیبود و براشم بد م عیکه اومد تو پسره ولم کرد و چون ضا کایمل
اشتم دوست د یلیبرگشتم و دهنم و شستم. خ عیانقدر چندشم شده بود که سر

 .شدیبشورم اما نم عیحلقم و با ما
شو کایمل ست شت حواله  هی رونیاومد ب ییکه از تو د ردم و ش کبازو یچند تا م

تو  نینینر یشننب آخر شنندیپر حرص گفتم: کارد بخوره تو اون شننکمتون. نم
 .خودت یب یتزها نیبا ا کایمل یریچندش. بم یبو گندو یحالم. اه اه پسره 

 یدوست نداشتم اونجا باشم. حس خفگ گهی. درونیزدم ب عیو گفتم و سر نیا
 .رونیب انیبو مهرسا هم مجبور شدن دنبالم  کایداد. مل یبهم دست م

. ومدیبودم. خوشننم نم نیسننر سنننگ کایبا مل مایبرگشننت تو هواپ ریکل مسنن تو
از تن و بدنم و دختر بودنم سننواسننتفاده کنم. البته  یجور نیا ومدیخوشننم نم

 یمشننکل نایگرفتن و ا فیتخف یتا عشننوه اومدن برا 4. با میسننواسننتفاده داشننت
تاوان  ییجورا هیور خفت بشم و ج نیو بعد ا امیبخوام عشوه ب نکهینداشتم اما ا

 .ومدیبدم م
 .یباشه نه زور تیبا رضا دیبا سواستفاده

آرومم کرد و  ومدیکه ازش بخار م ییداش به بدن خسننته ام آرامش داد. چا آب
 خودمم فوق العاده بود. یتو خونه  نکهیحس ا

 تههف هی نیا یباه هام تو یگلهام. طفل یخونه ام تنگ شننده بود برا یبرا دلم
 جون. یزرد شده بودن و ب کمی

 بهشون آب دادم. کمیسمتشون و نازشون کردم.  رفتم
من زود خوب  یزارم. گل قشنننگا یتنهاتون نم یجور نیا گهید دی: ببخشنن-

 .دیبش
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بار خواسننتم برم مسننافرت و  نیبمونه ا ادمی دیدوسننتشننون داشننتم. با واقعاً 
 که بهشون برسه. یکیگلهام و بسخرم دست  تیمامور

مامور یروزم بهمون مرخصنن هیرفتم اداره.  یم دیبا دافر عد  دادن  ینم تیب
 نامردا.

 صبح بود. 3زود نبود ساعت  ادمیزود رفتم بخوابم. هر چند ز نمیهم یبرا
******* 

ساعت خواب به  3. آخه رونیاومدم ب نگیخواب آلود از پارک 7ساعت  صبح
 د؟یرس یمن م یکجا

 نیماشن دمیو بسنتم. برگشنتم که سنوار شنم دشندم و رفتم در  ادهیپ نیماشن از
ش یجلو اریکوه ش ارمیو کوه ستادهیا نمیما و با  رونیآورده ب شهیسرش و از تو 

 کنه. یلبخند نگام م
 ی. بابا دلمون برات تنگ شد. کریبخ دنی: سالم سالم خانم خانما. رساریکوه

 خوش گذشت؟ ؟یبرگشت
 . باهاش دست دادم.ستادمیا نشیزدم و رفتم جلو و کنار ماش لبخند

سمن سالم مر س 3ساعت  ؟ی. تو خوبی:  سدمیصبح ر ش ی. مر  یاما چه خو
 خوش نگذشت. امیآموزش بود. ه یکه نرفته بودم. برا حیتفر یبرا
 چندش دروغم نگفتم. یتوجه به اون خاطره  با

اما اون وسط مسطا هم  رنیم تیمامور یزد و گفت: همه برا یچشمک اریکوه
 .یتم خانمرف یآب ریز شهیم
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ش خنده شدم خودش هم طونیام گرفت. اونقدر   ریز شهیحرف زد که مطمئن 
 .رهیم یآب
 .شهیم رتیبرو د گهیفاصله گرفتم و گفتم: خوب د نشیماش از

 کرد و رفت. یبوق خداحافظ هیتکون داد و با  یزد و دست یچشمک دوباره
ش منم شازم ک ینامرد کل یشدم و رفتم اداره. اخرائ نمیسوار ما رم . مجبودیار ک

. رمی. به خدا دارم وا مسمیبدم و بنو حیو براش توض تمیمامور یهایکار زهیکرد ر
 برم خونه بخوابم. شهیم ی. کشمیدارم له م

ستگ بعد امان م یسر خونه نزنم. دلم برا هی ومدیاما بازم دلم ن یکار با وجود خ
 و آرشا تنگ شده بود.

از  یآورد و نشننسننت کل ریمفت گخوشننحال شنند. گوش  یکل دنمیبا د مامان
باره بهت  هیو  لیآمار کله فام یجور نیمامان ا ومدیحرف زد. خوشننم م لیفام

 .یکه انگار تو تک تک اتفاقاتشون خودت حضور داشت یکرد. جور یمنتقل م
کرده.شننرکت حقوق کارمندا رو درسننت پرداخت  ریکار بابا گفت که بازم گ از
 .شنیداده نم لیموقع تحو سر دیخر شیپ یو خونه ها کنهینم

که براش آوردم خوشحال شد که حد نداشت. به  یانقدر از کرمها و لباس مامان
برداشننت و. تا  بتیکرمها رو بهش دادم دسننت از آمار دادن و غ نکهیمحض ا

 یرو یترک یکرد نوشته ها یبه چشم سع نکیع یکه اونجا بودم ه یآخر ساعت
 یگن. حتیم یچ دیفهم یکرد نم یه منگا یکرمها رو بخونه اما خوب هر چ

 م.داد دست من تا براش بخون یدینتونست بخونه و آخرش با ناام هاشمیسیانگل
که  دمید یزد. اما م یو حرف م ومدیباهامون راه م دیخند یبه ظاهر م آرشنننا

 هیو نداشت. خنده هاش از ته دل نبود  یشگیهم ی هی. روحستین شهیمثل هم
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 یقد گنجشننک غذا م ییغذا یکه تو هر وعده  ییشننالبخند زود گذر بود. آر
خورد االن به عنوان عصننرونه کنار من نشننسننته بود و تا ته غذا رو با هم در 

 .یجد یمشکل و دل مشغول هی یعنی نیبود. ا دیاز آرشا بع نی. امیآورد
 زده ها بودم اما آرشا... یمثل قحط شهی. من همیزیچ هی یمن و بگ باز

به ماها نبود. تو  رفتیو م شننندیم رهیخ ییجا هیبه  هوی  هیتو فکر. حواسننش 
 دنبالش رفتم. عیکه رفت تو اتاقش سر تیموقع

ستم و رو کردم بهش و گفتم: آرشا چته؟؟؟ چ در سرم ب شت   افهیشده؟ ق یو پ
 ه؟؟؟یافسرده هاست. مشکلت چ نیات ع

 .یایبهم انداخت و آروم گفت: ه نینگاه غمگ هی
. دسننتش و گرفتم و گفتم: به من بگو مشننکلت کنارش رو تخت نشننسننتم رفتم

 کنه؟ یم تتیبابا اذ ه؟یچ
 نه. یتکون داد به نشونه  یسر
 : پس چته؟؟من

 ... الدیگفت: م ناراحت
 یزیکرده؟ چ تتیاذ ؟یچ الدیم الد؟یصنناف نشننسننتم و تند گفتم: م عیسننر

 گفته؟؟
 نکرده. دلم براش تنگ شده. تمیبغض سرش و تکون داد و گفت: نه اذ با
ها با قت فکر نم چیه الد؟یم یگرد گفتم: برا یچشننم  نیهما هیکردم  یو

 ی. هر بار زنگ منیبا هم دعوا داشت شهیشما هم ادمهیکه  یی. تا جایبزن یحرف
 .یجواب دادن بهش در بر ریاز ز یجور هی یخواست یزد م
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کنم. خواهرم  ی. دارم غذا درسننت ممیمهمون دار یگفتیبش م یبار چاخان هر
به داد زدن تو که بابا  شنندیآخرش ختم م یداد یهر وقتم که جوابش و م اومده.

 خوام صدات و بشنوم. ی. نمریخفه شو. بم الیم
 .یساخت یپسره نم نیتو با ا دنینه من فکر کنم کل آپارتمان فهم یعنی

 یگ*ن*ا*ه چیه اارهیدونم. اما اون ب یتکون داد و گفت: م یکرده سر بغض
 من بود. رینداشت. همه اش تقص

ته رف ادتی نکهینداشت؟ مثل ا یگ*ن*ا*ه الدیگرد شده گفتم: م یچشمها با
 شب آخر زده بودتت.

بهم زنگ زده  یمن بود. عل ریچشنمهاش و بهم دوخت و گفت: تقصن ناراحت
 کرد. یبود قاط دهیشماره اش و د یوقت الدمیبود. م

شونیاک یاز باه ها یکی یباال. عل دیپر ابروهام بود و به  شیریس یلیبود. خ خ
دعواش شده  الدیموضوع با م نی. چند بار سر همدیچسب یشدت هم به آرشا م

 ریآرشننا رو مجبور کرده بود کل کانتکتش و پاک کنه و غ الدیبار م نیبود و آخر
 برده بود. نیب زپسرها رو ا یهمه  یو خانواده شماره  کینزد یدوستا

پاکش نکر ؟یتعجب گفتم: عل با ما ... مگه   ؟ِی عل دیاز کجا فهم ؟یده بودا
 شماره اش و حفظ بوده؟ یعنی
شمش چک هی شک از چ شماره ها  دیقطره ا و گفت: نه پاکش نکرده بودم. فقط 

 لیفا هی وترممیتو کامخ یبودن. حت ویکارتم سنن میکرده بودم. همه تو سنن میرو قا
 کردم. ویدارم که شماره ها رو توش س

 بهت گفتم: اما .. چرا؟؟؟ با
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شمهام و پر ج از شت و زل زد تو چ شد. دو قدم تو اتاق راه رفت. برگ اش بلند 
 ومدیبهم زنگ بزنن. خوشم م ومدیحرص گفت: چون دوست داشتم. خوشم م

خواسننت  یبشننم. دلم نم ایخواسننت تارک دن یباهاشننون حرف بزنم. دلم نم
 مواستخ یبود، شب م الدیم شدم،یم داری. صبح بالدیخالصه شه تو م میزندگ

بازم  بود. مسافرت الدیم ،یبود. مهمون الدیم رونیرفتم ب یبود. م الدیوابم مبخ
 ...دیبود. خر

با  تموم ساعتها تو نکهی. ایفهم یخسته شده بودم. خسته م نیجا بود. آرش همه
ها یبرا یسننناعت هم وقت خال هی یو حت ینفر بگذرون هی  تییخودت و تن

 یبم که بر مو ش یباش یکیشب با از صبح تا  نکهیسخته. ا یلیخ ینداشته باش
 یردکار ک یچ نهیزنگ بزنه بب یخونه ات و هنوز پات و تو اتاق نزاشننت یگرد

و  دیکه با ی. نه اونقدریکه اونقدرا دوسننتش ندار یعذاب آورده. اونم کسنن
 الزمه.

 یبار بهش م 10از قبل  دیحموم با ای ییخواستم برم دستشو یهر وقت م نکهیا
دارم وارد  یچه سنناعت نکهیدادم. ا یموندن و بهش خبر م یگفتم. مدت احتمال

ت وق هیسخته.  یلیخوام خارج شم و بگم. سخته .. خ یم یو چه ساعت شمیم
تو  یردکحال  ایاومد.  شیپ ی. مشننکلییتو دسننتشننو یبمون شننتریب یخواسننت
 .یباش شتریحموم ب

 سیتا م 50 دمیدیم ومدمیم شنند؟یم یدادم چ یطولش م کمی یوقت یدون یم
 کرده. فیتا اس ام اس رد60کال و 
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جلوش  لیاوا گمی. نماوندمشیگم نخ ی. نمزدیبارم توهم خ*ی*ا*ن*ت م هر
چند ماه  نیا یدید ،یندادم، گند نزدم به اعتمادش اما خودت که بود یسننوت

 ؟زاشت یم شد؟یبکنم؟ م یطنتیتونستم ش یفقط با اون بودم. اصال م
 بکنم؟ یتنها بودم که کار یِک 

واقعًا  دالیکه بفهمم م دمیآدم د ی. اونقدستمی. کم سن و سالم نستمینفهم ن من
بود اما کارهاش باگانه  ادیز یکارهاش از عالقه  نیا یدوسننتم داشننت. همه 

ستم تحمل کنم. از عالقه  یبود. من نم  یام م وونهی. دشدیم وونهید ادیز یتون
 کرد.
ن م گفتمیدنبالم م ومدیم هایآخر نیو در حقش کردم. ا یبدجنسنن تینها منم

سنناعت  2بدون حرف  اارهیب نی. انمیو بب الیو فالن سننر لمیخوام فالن ف یم
ش نییکامل پا ستم برم ب ی. مموندیمنتظرم م نیتو ما زنگ  مثل آژانس رونیخوا

سوند. م یزدم بهش. هر جا بود خودش و م یم ستمیر ش ش ن  ین بهش میتو ما
بردتم شننام  یدارم. با التماس مگفتم فقط خفه شننو حرف نزن اعصننابت و ن

 .رونیب
 .هیگر ریشکست. زد ز بغضش

و بازم  نهیو بب تشیجور خورد شدن شخص نیتونه ا یم یاشک گفت: آخه ک با
 تونه تحمل کنه و بازم عاشقت باشه؟؟؟ یم یدوستت داشته باشه. ک

به خاطر  شنننهی. دلم براش تنگ مرمیگ یم شیکه دارم آت ناسیخاطر ا به ما  ا
خوام دوباره باهاش شنروع  یخوام بهش زنگ بزنم. نم یکه شنده نم خودشنم

به. م یبرا ییجدا نیکنم. ا که  یکیکنه بره دنبال  یخوام زندگ یهر دومون خو
 قدرش و بدونه.
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دونم پسر خوب که تازه دوستمم داشته باشه کمه.  ی. مشمیم مونیدونم پش یم
 نکردم. یا گهیدخوب نبودم. جز زجر دادنش کار  الدیم یاما من برا

اومد و خودش و کنارم رو تخت ولو کرد. رو زانوهاش خم شد و سرش  سست
 دوتا دستهاش. نیو گرفت ب

 شد دست از سرم برداره؟ یراض یچه جور یدون یم نی: آرشآرشا
ه ک رمیمن دارم م الدی. بهش زنگ زدم و گفتم: مرونیروز از صننبح رفتم ب هی

 .رونیب رمیم گهید یکیبهت خ*ی*ا*ن*ت کنم. دارم با 
. یگی: دروش مگفتیشنند. زنگ زد. اس ام اس داد. جوابش و ندادم. م وونهید
 .یکن تمیاذ یخوا یم
ست م گفتیم ش یگیاگه را شنوم تا  هیو بردار بزار من  یگو صداش و ب لحظه 

 باور کنم.
 جوابش و دادم نه .... نه
شکاش و پاک کرد.  با ست ا ش قینفس عم هیکف د ش شینی. بدیک باال و  دیو ک
و فقط  ناابوینبودم. از صننبح رفتم تو خ یاکیگفت: اون روز با ه واریبه د رهیخ

 نمیهم یدونسننتم دم در منتظره. برا یقدم زدم. تنها قدم زدم تا شننب شننه. م
خراب تر.  الدیدوسننتم. حالم خراب بود. حال م یخونه. رفتم خونه  ومدمین

 .یبرام مرد گهی. دیکرد یفقط اس ام اس زد و گفت: نامرد
ش دوباره ستم و انداختم دورش و ک شد. د تو ب*ش*لم.  دمشیهق هقش بلند 

 آروم نازش کردم.
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شته.. کار گهینکن.. د هیگفتم: گر یدلدار یشد ه بودم. برا ناراحت  ینم یگذ
 ...یبکن یتون
کرد. سرش و بلند کرد و تو چشمهام نگاه کرد و گفت: به  یم هیب*ش*لم گر تو

به دردش نمخودش ک یخدا برا با هم  یردم. من  زجر  یعنیخوردم. بودنمون 
همه خاطرات خوب و راحت  نیتونم ا یتونم... نم یجفتمون. اما نم دنیکشنن

 در حال ای رونیب ای. شننب و روزمون با هم بود. میفراموش کنم. کم با هم نبود
سخته.. خ شتم. کاش  یسخته .... عذاب وجدان داره م یلیصحبت کردن.  ک

 .نیدل چرک یجور نی. نه امیتموم کرده بود یوب و راحتجور خ هی
که اونم  یگیچرا راسننتش و نم ؟یگینازش کردم و گفتم: چرا بهش نم آروم

 گه؟ید یکیبا  یو رفت شیدلش آروم بشه. که فکر نکنه گذاشت
دوباره  ا؟یزن یم یحرف هیبه صننورتش و گفت:  دیجدا شنند و دسننت کشنن ازم

 کنم. دوارشیام دنشیوباره دخوام با د یبدتره. نم دنشید
اس ام اس بده. بهش بگو... بگو که دوست  ای. زنگ بزن. نشیبب گمی: نه نممن
 کن... یشاد باشه.. ازش عذرخواه یدار

 ونم ...د ی. رفت تو فکر. آروم گفت: نمدیو باال کش شینینگام کرد. ب کمی
ند شدم. بهتر . از جام بلدهیدونستم که آخرش اس ام اس و م یلبخند زدم. م هی

. گرفت یم میتصننم دیزاشننتم تا فکرهاش و بکنه. خودش با یبود تنهاش م
 ... ییتنها
 خسته ام. یلیبرم. خ دیبا گهیبه شونه اش زدم و گفتم: من د یدست
شد و ب*ش*لم کرد. از مامانم خداحافظ یسر  یکردم و راه یتکون داد. بلند 

 خونه شدم.
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داشتم. همه  یانرژ یبود. االن کل سر حالم آورده یحساب شبیخوب د خواب
کمک به مردم هدفم بود. االن  شننهیو عشننق انجام دادم. هم رویکارهام و با ن ی

 یهم کار ادیبدش م یداد. ک یبهم آرامش م یفقط کمک به مهاجرا بود که کم
 که دوست داره انجام بده هم پول در آره.

 چراش قرمز شهیکه هم هیا غهیچه ص دونمینگاه کردم. نم ییچراش قرمز راهنما به
آهنگ خوشننگل تو ضننبط گذاشننتم و هماهنگ با  هی الیخ ی. بشننهیم بمینصنن

سرم و بدنم و با آهنگ حرکت دادم.  سر خوش  ضرب گرفتم.  آهنگ رو فرمون 
 خواست. یو م اریکوه یدلم آرامش ساز دهن

ه ک یبه چراغ یبه خودم لبخند زدم. موهام و فرسننتادم تو شننالم و نگاه نهیآ تو
شتم رو گاز و راه افتادم. د شده بود انداختم. پام و گذا سبز  ش گهیاالن   نیاز ما

 ترسم. ینم یسوار
 زنگ خورد. لمیموبا

 : بله؟-
 ؟ی: سالم چه طورآرشا

 ه؟یجور هیصدات  ؟؟؟؟یتوخوب ی: سالم آرشا خوبم. مرسمن
 م؟یبگرد میبر کمی ی. حوصله داری: خوبم مرسآرشا

 لت.دنبا امیم ؟یی: آره کجامن
 : من خونه ام.آرشا

 دم در باش. گهید ی قهیدق 20: باشه. تا من
 .دادم رییتغ نایو به سمت خونه مامان ا رمیو قطع کردم و دور زدم و مس یگوش
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 حالش خوب باشه و زودتر دوارمیکرده. ام هیگرفته بود. حتمًا دوباره گر صداش
 بهتر بشه.

نگ و عوض  دمیرسنن نه. آرشنننا منتظر بود. آه نگ آروم  هیکردم و دم خو آه
 .میپاش ترمز کردم. سوار شد و راه افتاد یگذاشتم. جلو

 م؟ی: خوب کجا برمن
 .میبارخ ابونایدور بزن. تو خ کمیدونم.  ی: نمآرشا

 حرف به راهم ادامه دادم. گذاشتم خودش شروع به حرف زدن بکنه. یب
 بکشم؟ گاریتونم س ی: مآرشا

 .یکردم ترک کرد ی: فکر ممن
 الزمه. ییوقتها هی: آرشا
پک گفت: بهش اس ام  نیروشن کرد و بعد اول یگاریتکون دادم. س یسر آروم

ش هیاس دادم.  از  یکردم االن هر چ یکه جوابم و بده. فکر م دیساعت طول ک
 .گهیبهم م ادیدهنش در ب

 کرد. بغض
ش به ببخ ازیکه ن ینکرد ی: اما.. اما فحش نداد. فقط... فقط گفت کارآرشننا

دل  وقت چیه نکهیندارم. خوشبخت باش. فقط ا ی. من ازت گله ایه باشداشت
 نشکون. یجور نیو ا یکس
قطره  هیو  شننهیداده بود به شنن هیگرفت. برگشننتم نگاش کردم. سننرش و تک دلم

 .دیاشک از چشمهاش چک
 ؟یدوباره باهاش باش یخوا ی: نممن

 نگام کرد. برگشت
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تا بتونم فراموشننش کنم. تا  شننمین منگو. من دارم داغو گهی: تروخدا تو دآرشننا
 .شترهیدوباره امون فقط عذاب ب یو حفظ کنم. دوست ییجدا نیبتونم ا
 نگفتم. یزیچ گهیشد. منم د ساکت

 . ممنون.رمیباهاش تماس بگ یکه بهم گفت یبعد گفت: مرس کمی
 زدم. لبخند

 کنم. ی: خواهش ممن
و شننبم بردمش  میردخو یکیذرت مکز هیو  میدور زد کمیو  میآراشنننا رفت با

 خودم. یرسوندمش دم خونه و برگشتم خونه 
 یپارک کردم و رفتم باال. امشننب حالم خوبه. دلم غذا نگیو تو پارک نیماشنن
 درست کنم؟؟؟ یخواد. خوب خوب چ یم یخونگ

شاد  آهنگ هیو روشن کردم  ونیزی. رفتم تلودهیجواب نم دمیفکر کردم. د کمی
 رم باز بشه.قر فک کمیگذاشتم که بلکم با 

 م.درست کن یچ رمیبگ میو گذاشتم قرمم دادم اما بازم نتونستم تصم آهنگ
. دمیکردم و رفتم سننمت تراس. سننرک کشنن یفکر هیبود.  10حدود  سنناعت

پاکت اریکوه شننکالت و راحت  یکه جعبه  یخونه بود. برگشننتم تو خونه و 
دم اس. خم شنننگرفته بودم و برداشننتم. رفتم تو تر اریکوه یکه برا یالحلقوم

 و صداش کردم. اریسمت تراس کوه
 ؟؟ی.. سرمت... خونه ااری: کوه-

 نداد باه پررو. جواب
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غا نمیبی: دارم ممن نه. خودت و لوس نکن ب یچرا نه ات روشنن . رونیب ایخو
 ننننار..... نننننننننننننننننننننیکارت دارم بابا.. کوه

ست  نمیب یمصداش کردم جوابم و نداد. باه پررو خوبه من  یچ هر  ایخونه ا
 .تیترب ی. بومدیهم از تو خونه م یسنت یقیموس یصدا ینه. حت
 بار بلند تر صداش کردم. نیخم شدم و ا دوباره

نی: کوه- ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نار...............  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
 نننننننننننننننننننننار ....... نننننننننننننننننننننیکوه

 دوئه سمت تراس و دستشم به شلوارشه.... یره متند دا اریکوه دمید هوی
 شلوارش هنوز باز بود. ی. بندارونیب دیهول در و باز کرد و پر با
 ؟یخورد نیشده؟؟؟ دزد اومده؟ زم ی؟ چ هیترس و هول گفت: چ با

شمم شلوارش بود که  چ سوب م هیبه بند  شد. هنوز باز بود  یجور کمربند مح
 د.بو ستادهیو شلوارش شل تو تنش ا

قدم اومد جلو. چشمهام گرد شد شلوارش که  هیبا هول  دمیجواب نم دید یوقت
 از پاش سر خورد.... کمیشل بود 

 شلوارت ... اریگفتم: کوه تند
 .نییپا سمت شلوارش افتاده بود رفتیدستش م رترید کمیبه موقع گفتما  یعنی

ت و گرف باال و بندهاش و دیافتادن بود و کشنن یکه تا نصننفه  یشننلوار عیسننر
 بستش.

 یو جمع کردم تو دهنم که نخندم. اومد جلو و گفت: از دسنننت تو. چ لبهام
 مشکل کجاست؟ ؟؟یکن یصدام م یجور نیشده؟ چرا ا

 زدم و پاکت و گرفتم سمتش. یلبخند خرابکار هی
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آورد و پاکت و گرفت و تو همون حال  شیتعجب به پاکت نگاه کرد. دست پ با
 ه؟یچ نیگفت: ا

 شد. رهیپاکت کرد و بهت زده بهم ختو  ینگاه
خند لب هی یشننتریبا جرأت ب نمیهم یکردم از شننکالتا خوشننش اومده برا فکر
 زدم. ضیعر

شو ؟یکرد یصدام م یاونجور نایا یبلند گفت: برا هوی ست با  ییمن و از تو د
 شیبود سننکته کنم. گفتم آت کینزد ؟؟یبهم بد یکه خوراک رونیب یهول آورد

. دختر خجالت بکش. مگه یها رو خبر کرد هیمده. کل همسننادزد او ای یگرفت
 ؟؟یاحضارم کرد یجور نیتا شکالت ا 4ساله ام که به خاطر  2 یمن باه 
کالتا ش نیرفت بگه داشته به خاطر ا ادشی. تازه نییسرم و انداختم پا شرمنده

 .شدیم تیثیح یب
وض کرد. حس کردم تن صنننداش ع یجور م*س*تمر دعوام م نیهم اریکوه

 دمیزد. سنرم و بلند کردم د یزد. اما هنوز بهم تشنر م یحرف م زیر زیشنده. ر
 زاره تو دهنش. یشکالتا رو م یکی یکیکنه  یهمون جور که دعوام م

قل بزار دعوا  ادهیروت ز یلیتوپ بهش رفتم و گفتم: خ یچشننم غره  هی حدا
 ...تیترب یدستت درد نکنه اته. ب یکردنت تموم شه بعد بخورشون. جا

 براش در آوردم و رومو برگردوندم. یشکلک
سراش راحت یتوجه به حرفها یاما ب اریکوه : ها و با دهن پر گفت یمن رفته بود 

 .یچقدر خوشمزه ان. مرس نایا
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 ییزنه. بزار با چا ینخور دلت و م ادیبراش نازک کردم و گفتم: ز یچشم پشت
 بخورشون.

دلش افتاد و در جعبه ها رو بسننت و که خورد در  گهید یتوجه نکرد. دوتا بازم
 گذاشتشون تو پاکت.

 .ابونیشد به خ رهیتراس و خ یداد به لبه  هیمثل من تک اومد
 .یبود ادمیخوب بود. ممنون که  یلی: دستت درد نکنه خاریکوه

 گفتم. یکنم یلبخند خواهش م با
 ؟یزن یآهنگ برام م هیبودم  ادتیسمتش و گفتم: حاال که من  برگشتم

دونم... حسش و  یبهم انداخت و با ناز گفت: نم یب*ش*ل چشمش نگاه از
 ندارم.

 کرد. یمن ناز م یبه بازوش. باه پررو برا دمیحرص کوب با
 .برام ادیم شی. فکر کرده من دوست پسرشم قمنمیبب اری: بدو برو بمن

. بال به دور. اگه تیترب یب یو گفت: وحشنن دیکرد و بازوش و مال یزیر اخم
ش نمیرد رو زمتنها م ضر نم یبا شم. ب شمیمن حا ست ب شعور ..  یباهات دو

 ...یدست بزن دار
ام گرفت. سننرم و کج کردم و صنناف تو چشننمهاش نگاه کردم و گفتم:  خنده
 ساز زدنت... ی... دلم تنگ شده براگهید ارشی.. برو باریکوه

م خر یخوا یدونم م یم نکهیخوشننحال زد و گفت: با ا یلبخند دندون نما هی
 برم. دی. کار دارم بازنمینم شتریآهنگ ب هیاما باشه. فقط بگما  یکن

 تو؟ یکار دار یچ یکردم و گفتم: نصف شب اخم
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بااریکوه پدرم در اومده بس که همه جا رو  یخونه تکون دی:  کنم. از عصننر 
 .دمیساب

 ه؟یتعجب گفتم: حاال چه وقت خونه تکون با
سواس داره. نم یزینه از تمکل خو دی. باادی: مامانم فردا ماریکوه  یبرق بزنه. و

ست تو خونه ام بگرده. با ادیروز که داره م 2خوام  ستمال به د ش دید ه مطمئن ب
 .زهیهمه جا تم

 اد؟یخواد ب یم مامانش
کردم مامانش فوت شننده که اون جور  یباال. من فکر م دیابروهام پر اریاخت یب

 حساسه. شیرو ساز دهن
بود. مطمئنن وسننواس  یبه خاطر چ اریمرتب کوه ی که خونه دمیفهم یم تازه

 مامانش روش اثر گذاشته بود.
 رفت سازش و آورد و شروع کرد به زدن. ارمیگفتم و کوه یا باشه

 ساز گم شدم. آروم شدم. یبه ماه، تو صدا رهیخ
 یو همون برام کاف دیطول کشنن قهییدق 5آهنگش  هیآهنگ اما  هیگفت  نکهیا با

 بود.
 دن آهنگش ازش تشکر کردم.تموم ش بعد
 تعارف. یب ؟یندار ازیکمک ن نمی. ببیخوب بود مرس یلی: خمن

 .امیزد و گفت: نه ممنون خودم از پسش بر م یلبخند
 ن.خبرم ک یباال انداختم و گفتم: خالصه تعارف نکن کمک خواست یا شونه
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ه ب میرس یتکون داد. باهاش دست دادم و برگشتم تو خونه. خوب حاال م یسر
 به اون صورت ندارم. یحس آشخز گهیغذا. خوب االن د

 شد. مرویتخم مرش ن هیقسمتم  آخرشم
 ... نی.. آرشنی: آرشدهیش
 حرص برگشتم سمتش. با

. بابا بزار کارم و انجام بدم. همه یزن یحرف م یدار زیر هیساعته  2 ه؟ی: چمن
 .یو پروند تمرکزمی

 اومد. ادمی یزیچ هی. یدی: خوب حاال انجام مدهیش
صله پوف یب ش یحو شنه ام بود و حرف ز دن مداوم  شدم. گ  هدیکردم و منتظر 

 اره کنم.پ کهیو با دندونام ت یکیبخوام  شدیکرد و باعث م یم میهم بدتر عصب
صبحم ه مروین هیتا حاال فقط همون  شبید از ست یایرو خورده بودم.  م نتون

 شده بود. االنم ضعف کردم بد ... رمیبخورم چون د
 یلیخ دیاز دوستام د یکی یکرد تیالیمن و ها یاون دفعه که موها نی: ببدهیش

ست از آرا صرار ازم خوا شش اومد. با ا کارو کرده وقت  نیکه برام ا یشگریخو
ستم بخرمیبگ نداره  گاهشی. از دهنم در رفت گفتم آرااونمشی. هر کار کردم نتون

ت .. فردا وقزهیچ گمی. مشننده لهیدوسننتم بوده تو خونه برام انجام داده. بدتر پ
 ؟؟؟یموهاش و مش کن شتیپ ادیب یدار

هر  یمن برا یدون یکار کنمش؟؟؟ نه بابا. تو که م یگرد گفتم: چ یچشمها با
 یفهم ی. ملمی. فردا هم تعطیبهش گفت یخود کرد ی. بدمیکار انجام نم یکس

 .ادی. خواب ز یکار یب یعنی ؟یچ یعنی
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س خوب یدونم ول ی: آره مدهیش ستمه. حاال نم ستین یاونم هر ک  شهیکه دو
 گمیکمتر بخواب. اصننال کامل بخواب م کمی ؟یبارو اسننتثنا قائل بشنن هی نیا

 .ادیعصر ب
 رسم. یهم دارم نم ی. تازه فردا کالس عربشهینم ری: نخمن
منم جزو  یدونم. انگار یچشننمهاش و گردوند و گفت: بله خانم م دهیشنن

 . بزارش بعد کالس.میدیو هم فهم یکار یب یشاگرداتونما. خوبه معن
 یالیمهمه. از فام یلیدوسننتم خ نیکرد و با التماس گفت: ا زیو ر چشننمهاش

 باشه. یها. فقط راض دهیمحسنه. خوبم پول م
ته آخر هف التیدوروز تعط خواسننتمیتفاوت نگاش کردم. برام مهم نبود. م  یب

 گرفت. یزمان م یمش کل ای تیالیها هیام و استراحت کنم. 
مگه  نمیگفت: بب هویروم نگذاشته  یریحرفهاش تاث دیام فهم افهیکه از ق دههیش

 تونه بهت کمک کنه. یم نیا ؟؟؟یندار یتو مشکل مال
 یالم دیشننند ازیبود. االن ن دهیراهم نبود. رفتم تو فکر. حق با شنن یب حرفش

شتم. نم ستم طاقاه باال بزارم. بهتر بود قبولش کنم. کم کم  یدا تومن  100تون
 یو دادم م امیکردم. از ماه بعد که بده یتحمل م دیماه و با هی نیپولش بود. ا

 و رد کنم. یمشتر نیهما هیتونم 
شه فردا بگو بعد کالس ب یسر س مش . فقط ازش بخرادیتکون دادم و گفتم: با

 براش مواد بخرم. دیباشه. با یا نهیخواد رو چه زم یخواد م یم یچه رنگ
 .گمیپرسم بهت م یمراه لبخند گفت: باشه االن مزد و ه یچشمک

 تکون دادم و برگشتم سر کارم. یسر
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ت: کار سمتم و گف دیو کش شیکه تا االن ساکت فقط شنونده بود صندل کایمل
با ایقبول کرد یکرد یخوب به خدا   یتون یم یدون یم یکه تو دار یهنر نی. 

 ؟یاریچقدر پول در ب
 یدون یول کن جان مادرت. تو که م کایملحوصننله گفتم:  یکردم و ب نگاش
 دوست دارم نه کار. حیتفر یو ر*ق*ص و فقط برا یشگریمن آرا

درآمدشننون از  شننگرای. االن آرایباال انداخت و گفت: بس که خر یا شننونه
صا ص صابم ب یمتخ  یعنیپول  یفهم ی. تو چه مگهید ی. خنگشترهیمغز و اع

 ؟یچ
عقب و رفت  دیو کش شیچشم غره صندل هیبهم گفت و همراه  ننننننننشیا هی

خورد قشنننگ. با  یخودش. از کاراش خنده ام گرفته بود. حرص م زیپشننت م
 لبخند برگشتم سر کار خودم.

 یکه دوسننتش برا ییبه دسننت اومد سننمتم و رنگا یگوشنن دهیبعد شنن قهیدق 5
ست و بهم گفت.  یموهاش م شت کردم. بعد کار با ادیخوا  یرفتم م یم دیدا

 .ندمشویخر
***** 

 ادیکه  ییزهایکالسشون بود و با چ 7 یعشق به شاگردام نگاه کردم. جلسه  با
م حرکت ک نکهیآهنگ کامل و بر*ق*صننن بدون ا هیتونسننتن  یگرفته بودن م

 همراه بشن. تمیبود با ر ی. فقط کافارنیب
پا  هیخودشننون  یبرا گهید یجلسننه  3 یعنی دنیر*ق*صنن یخوب م یلیخ

موقع  گهید نیبگر ادی گهیحرکت د 6 هیند االنم هستن. شدن. هر چ یرقاص م
 .ارنیر*ق*ص کم نم
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 چیبود که ه نیدختر ا نی. منتها مشننکل ادیر*ق*صنن یخنگم بد نم ی دهیشنن
 دیر*ق*صنن یم دهیکه شنن ییکرد. فکر کنم تنها جا ینم نیوقت تو خونه تمر

ست جلو یبود که م ی.قت گهید یکیکالس بود و  نیا یتو یکی سنم یخوا  ح
 قرار بده. ریکه اون و تحت تأث دیر*ق*ص یم ی. عربادیعشوه ب

نفرم ر*ق*صش و تموم کرد. کل کالس براش دست زدن. با لبخند بلند  نیآخر
 یبعد م یبود. شنننبه  یکارتون عال دیشنندم و گفتم: خانم ها خسننته نباشنن

 .نمتونیب
 دهیکه لباس بخوشن. ش لشونیها تشکر کردن و هر کدوم رفتن سمت وسا باه

 اومد سمتم.
 که تو قهوه ات آماده بشه. یتا وقت یعنی. ادیم گهید ی قهیدق 15 هی: دوستم دهیش

خودت برو درسننت  یخوا یخود قهوه م یبهش رفتم و گفتم: ب یغره ا چشننم
ستت آب یجلو امیب یجور نی. بو عرق گرفتم ارمیدوش بگ رمیکن من م روت دو

 .رهیم
سمت آشخزخونه. هنوز کمربندش و در  کرد و رفت زیچشمهاش و برام ر دهیش

 کرد. یم نگیریج نگیکمربند جر یایپول پول نیبودذ. با هر قدمش ا اوردهین
کردن و رفتن. منم رفتم سننمت  یخداحافظ یکی یکی دهیها لباس پوشنن باه

مام.  مدم ب یا قهیدق 5دوش  هیح باس  قهیدق 5و در عرض  رونیگرفتم و او ل
ش ستم دختره ب یدم. نمکر ممیمال شیآرا هیو  دمیپو . نهیمن و مرده ها بب ادیخوا

سه؟یکه به خودش نم هیشگریچه جور آرا نیا گفتیبعد م کم  خولی ورج نیا ر
 .دهیخوب پول م ادی. اگه من مرتب باشم اونم خوشش مدادیم
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 آب وانیل هیزد. رفتم  یداشنننت با تلفن حرف م دهی. شننرونیاتاق اومدم ب از
آب  نیدادم به اپن و در ح هیو کف دستم و تک ستادمیو اومدم کنار اپن ا ختمیر

 .فونیبه دست رفت سمت آ ی. گوشدهیشدم به ش رهیخوردن خ
 باال. ایب نهیگفت: هم عیهم سر دهیو زدن. ش زنگ

 و قطع کرد. برگشت سمتم و گفت: اومد. یو زد و گوش در
و باز  برو در . پاشننودمی. شننن دمیآوردم و گفتم: نه کورم نه کرد. د نییو پا وانیل

 کن.
 آب زدم و برگشتم تو حال. هیو  وانیل

با  هدی. شنننمیمهم محسننن و بب لیفام نیدر و باز کرد. منتظر موندم تا ا دهیشنن
 تو خونه. دیدر سالم کرد. دست داد و دختره رو کش رونیبه ب رهیلبخند خ

 زهیم زهیدختر ر هیمن شروع شد.  یبهتر بگم بازرس ای یدر که وارد شد بررس از
حدود  ی قدش  مک بود.  با ن بت  نایا 155کوچولو موچولو و  به نسنن بود و 
 ناشیو سننر آسننت قهی یبود که رو دهیسننبز پوشنن یپالتو هیخوب بود.  کلشننمیه

 بود. یو شلوارش مشک فیسبز داشت. بوتهاشم سبز بود. ک یخزها
 یوقت یعنیشننسننته بشننه.  دیکه با فیهم داشننت. ح یکامل و قشنننگ شیآرا

 .شهیبشورم خود به خود پاک مموهات و 
لبخند زد و اومد سننمتم. دسننتش و دراز کرد سننمتم. با لبخند  دنمیبا د دختره

 هستم. نی. آرشدیجوابش و دادم و گفتم: سالم خوش اومد
 مزاحم شدم. منم پرشان هستم. دی: خوشبختم. ببخشدختره

 .دییتکون دادم و با دست اشاره کردم و گفتم: بفرما یسر
 هال و نشوندش رو مبل. ین و برد توپرشا دهیش
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ش کیش منم شم و ابرو به  ستم و با چ ش شاره کردم که خودت برو  دهیرفتم ن ا
باره زدن. با تعجب به هم نگاه  دهیکن. تا شنن ییرایپذ بلند شننند زنگ در و دو

 دیببخشنن هینداشننتم. از جام بلند شنندم و با  ییهوی. من معموال مهمون میکرد
 .فونیرفتم سمت آ

 و برداشتم. یجب گوشتع با
 ؟یکن یکار م یچ نجای... تو ا کای: ملمن
 زدم. خی. زود در و باز کن نمیمحسن و بب لیفام نیا ی: اومدم فضولکایمل
 .تکاسیخند ه ام و گرفتم و در و باز کردم. برگشتم گفتم: مل یزور جلو به

شاره کرد ا دهیش شم و ابرو ا شاره ب یکار م یچ نجایبا چ شکنه. منم با ا ان ه پر
 .یبهش فهموندم اومده فضول

توجه به من وارد شنند. با لبخند و عشننوه  یباز کردم و اونم ب کایمل یو برا در
و خوش و بش کرد و  کیرفت سننمت پرشننان و باهاش دسننت داد و سننالم عل

پرشننانم گرفتم و  یپالتو و شننالش و در آورد داد دسننت من. باه پررو. لباسننها
 کردم. زونیبردم آو

 یکیباهاش گرم شده بود که  نیر حرف و با پرشان باز کرده بود و هماس کایمل
 همن. یچند ساله  یدوتا دوستها نیکرد ا یدونست فکر م ینم

 شه؟یمحسن م یدختره ک نیا نمیگفتم: بب دهیدم گوش ش آروم
 محسن. یخودش و خم کرد سمتم و گفت: عشق قبل یکجک دهیش
 ؟یگرد گفتم: چ یچشمها با
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ند هی فت: دختر عموشنننه. محسننن قباًل  یپوزخ خت و گ ندا باال ا زد و ابرو 
واج ازد گهید یکیبا  نمیهم یپرشننان دوسننتش نداشننته. برا یعاشننقش بود ول

. طونهیهم شنن یلیسننالشننه و خ 29بودنش نگاه نکن.  زهیکرده. به کوچولو و ر
 یز دختراا نیباه ام داره اما بب هی نکهیشکوندن. با ا یم یپسرا براش سر و دست

 ساله ازدواج کرده. 7. دهیساله جوون تر نشون م 14
 ؟یمیانقدر صم نی: خوب تو چرا با امن
خودت  کیدشمنات و نزد گنیم یدی. نشنارمیخوام سر از کارش در ب ی: ممن

کار کرده که محسننن اون موقع ازش خوشننش  یچ نمیخوام بب ینگه دار؟ م
سن ا لیفام تو هیدختر یاومده. بعدم چون تک فرزنده و تنها نوه  ش حرف نایمح

 داره. بهتره باهاش دوست باشم ممکنه به دردم بخوره. داریخر یلیخ
 دختر. ایدار ی. تو هم چه عقلهیحرف نمی: امن

برام باال انداخت و بلند شد و قهوه آورد و بعدش از خوردن قهوه دست  ییابرو
 ست.خوا یم یکردم. مش کاه یم یاول موهاش و قهوه ا دیبه کار شدم. با

دختره رو به حرف گرفته بود. با  نیکماکان ا کایکرد. مل یهم کمکم م دهیشنن
 شد اما همه اش یم کیشر کایمل یبود و تو حرفها یدختر خوش صحبت نکهیا

 رفت. یدستش بود و باهاش ور م لشیموبا
بشننورم و خشننک  رهیکه رنگ بگ میموند یمنتظر م دیو رنگ کردم و با موهاش

 و دکلره کنم. ارمیتو کاله مش موهاش و در بکنم و تا بتونم از 
 یزنگ زد. از جاش بلند شد و رفت تو اتاق من که حرف بزنه. وقت دهیش یگوش

 خانم کجا؟؟ دهیشال و کاله کرده. با تعجب گفتم: ش دمیبرگشت د
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 میبر میخوا یبرم. محسنن اومده دنبالم م دیلبخند خوشنحال زد و گفت: با هی
 تنهات بزارم؟؟ یشیکه ناراحت نم . پرشان چون توییجا هی

ن جو کایجون و مل نیندارم. ماشا.. آرش یشما برو من مشکل زمی: نه عزپرشان
 کنه. ینم یبیانقدر گاًل که آدم احساس غر

 و دادم. فشیلبخند جواب تعر با
گرفتمش که دلم خنک شه.  شگونین هیرو تا دم در بدرقه کردم و دم آخرم  دهیش

 رفت. یتو پوست گردو خودش در مزاشت  یدست آدم و م
شتم شان رفته  دمیتو هال د برگ شه ا هیپر  یرف مح لشیداره با موبا ستادهیگو

 زنه.
 ینشستم. خم شده بود جلو و با تمرکز داشت به پرشان نگاه م کایکنار مل رفتم
 کرد.

 ؟یکن ینگاش م یجور نی: چته تو؟ چرا امن
کهیبدون ا کایمل ف ن به جون خودم اچشننم از پرشنننان برداره گ دختره  نیت: 

 مشکوکه.
شت ش یدیسمتم و گفت: د برگ سرش تو گو مدام اس ام اس  شه؟یهمه اش 

با قهیکنه. دم به دق یم یباز جواب بده. واال من  رهیزنه. م یزنگ م لشیهم مو
 یکیزنه. چه طور ممکنه  یزنگ نم ای دهینم امیکه دوست پسر دارم انقدر بهم پ

 .ساله 14 یباشه؟ مثل دختر پسرا یجور نیاهنوزم  یسال زندگ 7بعد 
 عاشقن ... ینننننننلیخ دیمسخره گفتم: شا به
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. سنننتیزبونش در آوردم شننوهرش اونقدرا خوبم ن ریجور که از ز نی: اکایمل
 عارم هست. یدست بزن داره و ب

 ؟؟؟ی: جدمن
 یردک یما توجه نم ینازک کرد و گفت: تو اصال به حرفها یپشت چشم کایمل

 یکرد یدقت م کمیدختره رو در آورد م.  نیپدر جد ا قهیدق 40 نین تو انه؟ م
 شد. یم رتیدستگ زهایچ یلیخ
 ساله داره؟ 5 یباه  هیبهت گفت  دهیش نمیبب

 : گفت باه داره اما نگفت چند سالشه.من
دختر داره. باه اش و دوسننت داره اما .. فکر نکنم  هیسننالشننه.  5: آره کایمل

.. آهان گنیم یه شوهرش داشته باشه. ظاهرًا شوهرش .. چب یاونقدرا عالقه ا
 خوره و... خودت برو تا تهش.. ی. از پول باباش مستین یمرد زندگ

 دوستش داشته باشه. یلیخ دی: واقعًا .. خوب شامن
سف نگاه شون خوب ن گمیبهم انداخت و گفف: م یهیعاقل اندر   تسیرابطه ا

تو  انیزنتش؟ نه فکر کنم ا یکه مو  یدوسننتش داره؟ اونم کسنن یگیبعد تو م
 .رهیمسافرت م ادیدارن. تازه گفت شوهرش ز یمشکالت هی شونیزندگ

و بهم بفهمونه اما  یزیچ هیخواسنننت  یباال انداخت. م ییو گفت و ابرو نیا
 .دمیفهم یمن نم

ت: آورد و گف نییکرد و صننداش و پا یحرفهام پوف نیتر از ا جیمن گ دید یوقت
 . االنم فکر کنم مسافرته...ادیتر. شوهرش مسافرته. اونم زدخ یجیچقدر تو گ

 تونه شوهرش باشه. یزنه نم یکه داره باهاش حرف م نیپس ا
 تونه؟ ی: چرا نممن
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 ...ییبابا یگیکه تو به شوهرت نم ییزد و گفت: از اونجا یپوزخند کایمل
 .ییبابا گهیبه شوهرش نم یاکیباال. نه خوب ه دیپر ابروهام

 ؟یدیاز کجا فهم و نی: امن
م زنگ زد و جواب داد گفت: سال شیگوش یداد به مبل و گفت: وقت هیتک کایمل

 شده؟ یباز چ ییبابا
که چند بار قبلم زنگ زده. و شوهرشم  هیکه هست همون یهر ک ییبابا نیا یعنی
 .نیبب نینه بش یگی. مستین

داشت  و و قطع کرده بود یشد. به پرشان که گوش رهینشست و به جلو خ صاف
 انیشننا یتو مهمون نیآرشنن نمیسننمتمون نگاه کرد و رو به من گفت: بب ومدیم
 ؟؟؟یایم
 هست؟ یک ان؟یشا یتعجب گفتم: مهمون با

 ...ایایتنها ب نمینب اری. با خودت همراهم برهیبگ گهید یهفته  دی: شاکایمل
 گه؟؟؟یتوپه د تونیمهمونب نمی: ببمن

 ننننننننننننننننننننوپ .....گفت: ت دهیباال انداخت و کش ییابرو
 .دمیخند
ستا ی: امن ستن. خوب پس از االن بدون من  انیشا یجونم پس دو جونم ه

 طالها رو عشقه ... اره؟یتو معدن طال و با خودش نقره م ادیم ی. کامیتنها م
 دختر ... پررو... یری: بمکایمل
 ؟؟یایتو هم م زمیکرد به پرشان و گفت: پرشان جون عز رو

 دونم ... یزد و نا مطمئن گفت: نم یلبخند هی نپرشا
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 یم نیمثل آرش ای یایگذره. تو با شوهرت م یخوش م ایگفت: ب طونیش کایمل
 ؟یاز معدن استفاده کن یخوا

 ارم؟؟؟یبا خودم نقره ب شهیو گفت: م دیزده خند خجالت
 ر.جلوت میرفت کمیو لبخند زنان  میدار به هم کرد ینگاه معن هی کایو مل من
 : شوهرت؟؟؟کایمل

 با لبخند گفت: اون که برنزه. پرشان
 بود. یپر معن کایمن و مل ی. اما خنده میدیسه خند هر
در مورد نقره  طونیچشننمک زد و گفت: خوب شنن هیجلو تر رفت و  کمی کایمل

 .ی. پس فلز دوست دارنمیات بگو بب
که  هشیم یماه 4 هی. راستش دوستمه. نیهما یزد و گفت: ا یچشمک پرشان
 .میدوست

 هیگ*ن*ا*ه  میدار یخود یباشن ما ب اریمثل من و کوه دیخوب شا دوستشه؟
 .میشور یزن شوهر دار و م

 ن؟یلبخند گفتم: دوست با
 ذوق زده. ایخجالت زده بود  دمیلبخند زد که نفهم هی

 : دوست پسرمه.پرشام
 شدم بهش. رهیخ مات

ا ب یارم بدونم چه جورنباشه دوست د یچه جالب. اگه فضول ؟؟ی: جدکایمل
 .نیهم آشنا شد

مکث کرد. فکر کنم  کمیکرد.  کایبه مل ینگاه هیبه من و  ینگاه هی پرشنننان
نه.  ایه بهمون بد یشتریتونه اطالعات ب یم ایکرد که آ یم لیتحل هیداشت تجز
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ا اصننال م نکهیبا توجه به ا میبراش باشنن یمشننکل میتون یبعدم که حس کرد نم
 فیربا تع تونه یپس م مشینیوقت نب چیه گهیو ممکنه د میشننناسننیاون و نم

 یه براک یرستانیدختر دب هی جانیهم که شده ه قهیچند دق یکردن داستانش برا
س نیاول ست م یبار با ک شه لبخند شهیدو شته با  زد و خودش و رو مبل یرو دا

 شروع کرد. جانیو با ه دیجلو کش
خونه امون. چون  کینزد ییاج هیمهد کودک.  رهی: راسننتش دختر من مپرشننان

شونم  ادهیپ دمیم حیترج کهینزد شگاه بد هیبرم دنبالش. کنار مدرسه ا سازبا  ین
 مردونه است.

ش توجه . اولکنهیدنبالم م ینیماش هیروز که رفتم مهد دنبالش موقع برگشت  هی
 گهیتو کوچه گفتم د دیایهم که پ یداره با باه ... وقت ینکردم. گفتم چه معن

 اومد سراغم. ادهیبار پ نیو پارک کرد و ا نشیاما زاننده اش رفت ماشرفته. 
هم  یلیبود.... خ کیو شنن کلیخوش ه یلیزد و گفت: راسننتش خ یلبخند هی

 گرفتم. شیتوجه به اون و حرفاش راه خونه رو پ یزد. ب یقشنگ حرف م
داره برگشننتم و بهش  یو اون دسننت بر نم میدیخونه رسنن کینزد دمید یوقت اما

 ؟ینیب یکه م نویباه امه. ا نمیفتم: آقا من شوهر دارم. اگ
 .ستیاما برام مهم ن دمیو فهم نمیب یلبخند قشنگ زد و گفت: م هی

 رمیمجبور شدم شماره اش و بگ ادیخواد ب یتا تهش م دمید یکردم. وقت تعجب
 .ادیدم خونه ن گهیکه حداقل د

 وسط حرف شو گفتم: با باه؟؟؟ دمیپر
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ش یلی... خگهید مانهیلبخند خوشحال گفت: نر هیو با تکون داد  یسر ور و پر 
 داش بوده. یلیخ ششی. فکر کنم آتجانهیه
کرد. من تو فکر اون  یهم باهاش همراه کای. ملدیو گفت و خودش خند نیا

ن ز هیسننراش  رهیآدم م ی. وقتهیبودم که از اول کار معلوم بوده دنباله چ مانینر
 هم داره .....باه  هیشوهر دار که تازه 

 شد؟ ی: خوب بعد چکایمل
شان شدم و زنگ زدم.  کاریروز که ب هی گهید یای: هپر سه  سو  یم یعنیبودم و

ستم زنگ بزنم.  ش هیخوا  ی هقیشدم قطع کردم. اما دو دق مونیبوق که خورد پ
 بعد خودش زنگ زد.

 .میبا هم دوست شد یجور نیا گهید یایهول شدم جواب دادم. ه منم
سخکایمل شوهر و  نهی.. منظورم ا یعنی ست؟یت ن:   نمی. ببیباه دار هیکه تو 

 اونم زن داره؟
 هم عاشقه ... یلی. خهیپسر باحال یلیمجرده. خ مانینر زمی: نه عزپرشان

که  یورج نیبود. البته ا دایابروهام رفت باال. شدت عشقش کامال پ اریاخت یب
ض شان تو شون تا چ دایکرد کامال پ یم فیداد و ازش تعر یم حیپر ه بود روابط

 حده.
شننم. مجبورم  یم تیکه شننوهرم خونه اسننت اذ ییوقتها هی: راسننتش پرشننان

ش شکیکنم و  میو قا میگو . اما نمیو بب مانیتونم نر یکمتر م ایحرف بزنم.  یوا
 راحتم. گهیو مسافرته د ستیکه ن یوقت
د خودش و و شور در مور جانیذهنم پر مجهوالت بود، پر سوال. پرشان با ه تو

 گشتم. یزد و من دنبال جوابهام م یدوست پسرش حرف م
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کنم. روابطم راحت و بازه  یکنم. راحت فکر م یم یکه من راحت زندگ درسته
 ها گ*ن*ا*هه... بده اما ... یلیاز نظر خ نیو ا

 تونه ولش کنه ینم مانینر نکهیداش پرشنننان که در مورد ا یتوجه به حرفها یب
کنه و مطمئنه اگه بهم بزنن پسننره محاله بتونه  یم نشیأمچون اون همه جوره ت

: چرا دمیکالمش و پرس ونیم دمیگرده سمتش، پر یفراموشش کنه و دوباره برم
 ؟یباهاش دوست شد

هر دو برگشنتن سنمتم. انتظار نداشنتن حرفاشنون و قطع کنم.  کایو مل پرشنان
شان  سوالم گفت: خوب ... رینگاهم کرد. غافلگ جیگ کمیپر .. دونم . ینم از 

شم اومد که  دیشا شم اومد. خو شدم. بعدش خو سه  سو دم به  یکیاولش و
دوستم  یکیبهم بزنه.  نیریش یبهم زنگ بزنه و حالم و بخرسه. که حرفها قهیدق

کاش  ای. شننهیب*ش*ل کردنت تنگ م یبگه دلم برا سننتمین یداشننته باشننه. وقت
 گ شده بود.تن دنیناز کردن و ناز کش ی... دلم برایبود نجایا

 وسط حرفش. دمیپر دوباره
 حس ها جواب بده. نیبه ا دیکردم شوهر با ی. فکر می: تو شوهر دارمن

شمهاش شا چ ض شتریب دیو تو خونه گردوند. کالفه بود.  ود. با ب یدلخور و نارا
شتهاش باز شوهر ... حق با توئه ا یانگ شوهر؟؟؟ کدوم   زایچ نیکرد و گفت: 

شرط دیزنه که مردش با ازین شوهر من از  یکه مرد یبرطرفش کنه به  شه. اما  با
 .دونهیفقط زور بازوش و م یمرد

 .سنننتین یدار ازیبهش ن ی. وقتسنننتیوقت ن چیزنه. ه یکتکم م ؟یدون یم
 زمیمن و دوست داره؟ نه عز یلیخ ی. فکر کردازشیمحبتش خالصه شده تو ن
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مجبوره.  ؟یفهم یمکنه.  یبه من نداره. مجبوره که باهام زندگ یعالقه ا چیه
 ؟تونه چرا من نتونم یاون م یو اونه. وقت نیمدام سفره. مدام با ا

 ؟یشیباهاش انقدر برات سخته چرا جدا نم یزندگ ی: وقتمن
چزوندن منم که شننده  یدختر دارم ... جدا بشننم برا هیتونم. من  ی: نمپرشننان

 . اون باه بدون من ...رهیگ یباه ام و ازم م
کار  یبفهمه تو چ یروز هیاگه  یفکر کرد چیتو رو نداره. ه: اون االنشننم من

اون  یکن یفکر م اد؟یسر اون م یچ یکن یخ*ی*ا*ن*ت م یکه دار ،یکن یم
 شه؟یدرخشان م یلیاش خ ندهیموقع آ

تو خونه؟ بخوسم؟ بسوزم و بسازم؟ من آدم  نمیکار کنم؟ بش یگفت: چ ناراحت
و  یشنناد باشننم؟ کسنن دیمن نباکنم؟  یکنم؟ جوون یزندگ دیایمن ن سننتم؟ین

شوهرم اگه طالقم نم شه؟  شته با ست دا شم و اونم منو دو شته با ست دا  هدیدو
ول پ ی. بدمیبهت نم یایه یکه پدرش گفته اگه از زنت جدا بشنن نهیا یبرا
سمش. اون خ*ی*ا*ن*ت  ی. به خاطر پوالشهیم شه که با من مونده اونم ا بابا
 کنه خوبه؟ یم

 شدم بهش. رهیو خ تادمسیبلند شدم. ا ناراحت
شان جان عزمن شتباهه.  یم یگم اون کار خوب ی. من نمزمی: پر کنه. کار اون ا

د نکن. شنا ینباش. زندگ یدوسنت نشنو. با کسن یگم با کسن یکار تو هم. نم
. یو االن مسننئول یتعهد داد ،ی. تو ازدواج کردطیشننرا نینه با ا ینباش. ول

 .ایدن نیا یتو نشیوردباه که شما آ هیمسئول خودت، تعهدت و 
 یم جانیخواد، ه یدلت تنوع م ،یسننتین یراضنن تیبده، از زندگ شننوهرت

 کنه ... یاالنت ارضات نم یزندگ ،یخوا
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 کن... یزندگ یشو ... آزاد شو و بدون تعهد هر جور دوست دار آزاد
فردا پس فردا باه ات بزرگ شنند و  نکهیهم اعصننابت آروم تره هم ا یجور اون
که  یکه خوشننحال باشنن دهیحق و بهت م نیکنه ا یکار م یچ مادرش دیفهم

 .یکن یزندگ
بهش نگاه  گهیجوره د هیطالق و مردم  یخوام باه ام بشننه باه  ی: نمپرشننان
 کنن ...

طالق  یکرد؟ باه  یفکر م یزن با خودش چ نیشنندم بهش. ا رهیزده خ بهت
شه بهتره تا ا  یخ*ی*ا*ن*ت مبدونه مادر و پدرش هر کدوم جدا به هم  نکهیبا

 کنن.
 تو ذهنمه رو بگم. یبودم که منفجر شم که بترکم و هر چ آماده

. رو به پرشننان گفت: دی. آروم بلند شنند و دسننتم و کشنندیحالم و فهم کایمل
 ه.رو باه ها حساس کمی رینگ یو جد نیآرش یپرشان جون تو حرفها دیببخش
 آشخزخونه. یو دنبال خودش برد تو دیو کش دستم

 ادیخواست بزرگ شه.. ب یدختر.. فردا م هیباه داشت..  هیم. اون بود حساس
عه.. م نیا یتو جایخواسننتم ا یدختر بودم... م هیمردم.. منم  نیا ونیجام  ن

ها یزندگ ثل آدم  جدا شننندم ..  نیا یکنم... من تفکراتم م کت نبود ...  ممل
اشننته ند عهدکنم ... چرا ازدواج نکردم؟ تا ت یم*س*تقل شنندم تا راحت زندگ

شم تا کس  سا ایبا خودم و  مثل یباه ا هینکنم. تا  میزند گ ریرو درگ گهید یک
 که آخرش مثل من گله کنه از خونه و خونواده اش. ارمین ایبه دن
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صد... فقط  هی شان م هیدر صد اگه دختر پر کار مکنه  یمامانش چ دیفهم یدر
 ...الیواو گهید

ال انداخت. برگشننت سننمتم و آروم ه ینگاه به تو هیبردم تو آشننخزخونه.  کایمل
کنن و چه  یکار م ینداره مردم چ یمعلومه تو چته"؟ به ما ربط چیگفت؟: ه

. رهیگ یتونه دوسننت پسننر م یخواد م یکنن. دوسننت داره م یم یزندگ یجور
 گه؟یبهت م یزیچ یکس یمگه تو دار

 حرص و آروم گفتم: من تنهام. مجردم. اون باه داره. با
د. کر یداشننت به دخترش لطف م الشیزدم و گفتم: به خ یحرص پوزخند با

 شهیظلمه. فردا باه اش بزرگ شه ازش متنفر م نیکرد. بزرگتر یداشت ستم م
... 
 ستیما ن ی فهیخودت و بساز. وظ یزندگ یتون ی: باشه.. به ما چه.. تو مکایمل

 کدوم سمت. یکدوم وره و بد یکنه و خوب یکار م یداره چ میکه بهش بفهمون
ور آب بخ وانیل هیبرگشننت تو هال و نگاه کرد و دوباره رو به من گفت:  دوباره

 ی. زودایباز اظهار نظر کن یایکنم. ن یجو و درست م یجور هی. من یآروم بش
 رنگ گرفته باشه. گهیموهاش و درست کن. فکر کنم د ایب
ش قینفس عم هی شونه  دمیک شه تکون دادم.  یسرم و به ن دم ورآب خ وانیل هیبا
 آروم شدم. کمی

 یکه خودم هر کار یگفت: من حق اظهار نظر نداشننتم. من یراسننت م کایمل
انون ق میکنم. اما منم تو زندگ حتیو نصنن یا گهیتونسننتم کس د یکردم نم یم

ن برو کنسلش ک یتا آخرش بمون. نتونست یاگه داد ایتعهد نده  ایداشتم.  ییها
 .شهیاون ور که نم کمیور  نیا کمی. تیزندگ یپ
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پرشان و به حرف گرفته بود و از اون حال و  کایتر که شدم رفتم تو هال. مل آروم
با  مده بودن.  ته بود بردم  دیببخشنن هیهوا در او هاش رنگ گرف رفتم جلو. مو

 شستمش خشکش کردم. موهاش و از تو کاله در آوردم........
ضوع حرف چیتا آخر کار، ه گهید ارمم که تموم . کمینزد یکدوم در مورد اون مو

ض 100شد   متیکه با ق یتومن خوشگل ازش گرفتم و اونم که خوشحال و را
 شیهم که فضننول کایبراش در آوردم رفت. مل یناز سننوزن یلیمش خ هی یخوب

 اد.ینم رشیگ یزیشام چ یدونست برا ینموند چون م گهیتموم شده بود د
 کرد و رفت. یخداحافظ

ر در مورد پرشننان و پرشننان ها و باه فک یو کل گاریپاکت سنن هیموندم و  من
 هاشون ...

از اون ور، راسته. مادر و پدر من از شدت  یکیافته  یور بوم م نیاز ا یکی واقعاً 
شق و عالقه و تعهد به همد شدن ما ا گهیع ش یجور نیباعث  شان و  میب و پر
 ... یشوهرش و باه اش اون جور

هر دومون به خاطر  نمیب یم آرشنننا .. یکنم. به زندگ ینگاه م میبه زندگ یوقت
شت یطیشرا  گهید یجا هیدنبال  شهی. هممیبود یفرار شهیهم میکه تو خونه دا

دوست داره تو مرکز توجه  شهیهم یتوجه ی. آرشا از شدت بمیآرامش بود یبرا
 باشه و من ...

 و فرار از تعهد. و هر دومون .... یدنبال استقالل و آزاد شهیهم
ونه باشننه و بت گاهیکه تو اون جا یحبت پدر دنبال کسننو کمبود م یپدر یب از

شته باش میتونست یکه م یاز محبت یگوشه ا  یده. براو بهمون ب میو نداشت میدا
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که  یی. کسننامیگشننت یبزرگتر م یدنبال مردا شننهیبود که من و آرشننا هم نمیهم
کنار  الدیم باآرشننا  نمیهم یسننال ازمون بزرگتر باشننن. برا 7-5دسننت کم 

 . چون براش باه بود.ومدینم
که بکنه هر  یهر کار یماسننت. هر کسنن یانتخاب ها و عمل ها یتوال یزندگ

 یم داینمود پ انشیخودش و اطراف یپرتو اون عمل تو زندگ رهیکه بگ یمیتصننم
 تمونیشننخصنن یریپدر و مادر ما هم تو شننکل گ یکنه. همون جور که رفتارها

 و داشتن. ینقش مهم
 خوابم برد. نیکه کف زم دمیبودم که نفهم ریدرگ فکر کردم اونقدر اونقدر

. آروم چشمهام و کردیبدنم درد م یزدم. همه یو غلت دمیبه صورتم کش یدست
شدم. گ سرد بود. با تعجب از جام بلند  ستم و  4 جیباز کردم. چقدر  ش زانو ن

کردم. من چرا تو  یدسننتهام و گذاشننتم رو پام. مثل باه خنگا به اطراف نگاه م
 .شدمیم منجمداز سرما خودم و مااله کرده بودم. داشتم  دم؟یابهال خو

شب به تنم رسوخ کرده بود با اول ییسرما شو نیکه تو کل  سه خودش و ن ن عط
شدم و برا سر یداد. با رخوت از جام بلند   دمیکرده ام پر خیبدِن  عیگرم کردن 

ا از درون تنم و گرم کردم. تنم گرم بود ام یدوش آب داش حسنناب ریتو حمام. ز
 کردم. یهنوز سرما رو حس م

گرم کردم و خوردم. لباسننهام و  ریشنن وانیل هی. رونیاز حموم اومدم ب چیپ حوله
خودم  ی. حسابدمیپتو برداشتم و رفتم رو مبل وسط هال دراز کش هیو  دمیپوش

 بودم. اوندهیو پ
 ÷.موقع بود یب یسرما خوردگ هیکه االن الزم نداشتم  یزیچ تنها
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صداچ تازه شده بود که با  ش یشمهام گرم  تا فحش  3-2. دمیاز جام پر میگو
 برداشتم. زیو از رو م یدادم و گوش

 من و سکته دادا. یچه جور کیزنگ کوچ هی نیاس ام اس بود. بب یلعنت
 با تعجب بازش کردم. ارهیکوه دمید یخوندنش و نداشتم اما وقت حس

 ؟ینک یکار م یچ یلیروز تعط ؟ی: سالم دختر خوب-
 .دمیخواب یایه ؟ی: سالم ممنون تو خوبمن

 اس ام اس اومد. ی. دوباره صدادمیو فرستادم و دوباره دراز کش جوابش
ساعت اریکوه البته منم بودم با اون دامبل  ؟یتو هنوز خواب 11:30: تنبل خانم 

ته بود روزیکه تو د یو دومبل نداخ مدیاالن خوابم م یراه ا چه خبر بود و  .
 .یکه خسته ا یدیر*ق*ص یحتما حساب ؟یداشت یمهمون

 . آمار آهنگ گذاشتن منم داره.ینیب یفضول و م باه
 لبخند جواب دادم. با
 کالس داشتم. ه؟یچ ی: نه بابا مهمون-
 داد. امیپ د،ینرس هیثان به

 ؟ ی: کالس چاریکوه
 .ی: کالس ر*ق*ص عرب-

 جواب داد. عیکردم. سر سند
ناریکوه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نن : اوف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن

 یننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننن ننننننننننف..... ا
 داور بشم؟ امیب یخوا یم ام؟؟؟یمنم ب ؟یخوا یجووووون. شاگرد نم
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صور کوه شمین ده دار خن یلیاوف خ نیا یادا نیدر ح اریتا بناگوش باز بود. ت
ن که پر دختر و خانِم که دار یکالسنن نیهما هیونه تو تا بت رهیمیبود. مطمئنم م

 لرزونن باشه. یب*ا*س*ناشون و م
 ریم زدخترا که بهتر بر*ق*صن اون یبشه برا یا زهیانگ هی ای. تو بستی: بدم نمن

 نظر داور مذکر.
 خنده برام فرستاد. شکلک

مده روزه او 2ازت بخرسم. راستش مامانم  یزیچ هیخواستم  یم نی: آرشاریکوه
رو  و تیشننگریهنر آرا یتون یم نمیخواسننتم بب یخواد برگرده. م یو فردا هم م

مانم پ مانم و حور یکن ادهیما ما بام؟ ب شیکنم بفرسننتم پ یکه من   یبا
 .یریخوام تو معذورات قرار بگ ینه. نم ایبهم بگو آره  یسیرودربا

ت گف یگاه م یگاه و ب یعطسننه ها نیباال. سننرما تو بدنم بود و ا دیپر ابروهام
 حالم بودم. یب یممکنه سرما بخورم. از طرف

و  یسیو رد کنم. نه به خاطر رودربا اریکوه یتونستم خواسته یمطمئنن نم اما
 کم کمکم نکرده بود و اری. کوهمونیبلکه به خاطر دوسننت یتعارفات کشننکک

با ربط و ب شنننهیهم ربط خودش و رسننونده بود.  یهر وقت الزمش داشننتم 
 خوشحالش کنم. یجور هیبتونم  یهر چند کم ول مشدیخوشحال م

 فرستادم. امیپ براش
شم. منتها به من بگو چمن سر چ شون   دیخواد بکنه چون با یکارها م ی: قدم

 .رمیمواد بگ
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ابروهاش و خوشننگل کن موهاش و  یدون یکه خودت م ی: هر کاراریکوه
 امیم یوقتخوام  یکه مثل من کفش ببره. رنگم بکن براش م یکوتاه کن. جور

 دنبالش نشناسمش.
 خنده و زبون دراز و برام فرستاد. خنده ام گرفت. کونیآ

 ت؟یالیها ایمش کنم  ؟یخوا یم ی: خوب چه رنگمن
بام  یموهاش و بلوند کن. م یتون ی: اگه ماریکوه با مامانم داف بشنننه  خوام 

 سال جوون تر شده. 40حس کنه  دتشید
 خدا.پسره خله به  نی. ادمیبلند خند بلند

 براش فرستادم. یاوک هی
شتم. خ دی. اما حال خردیرفتم خر یم دیوجود با نیا با  کیش یلیکردن و ندا

ش سا دهیزنگ زدم به  رو بخره. ه*و*س کردم موهام  لیو گفتم بره برام رنگ و و
 .رهیمن بگ یهم برا یرنگ ش*ر*ا*ب هیو رنگ کنم گفتم 

شه دوتا قرص  نکهیس اذره خونه رو مرتب کردم. از تر هیشدم و  بلند حالم بد ن
کارها  یکه من به همه  دیایب 2دادم گفتم سننناعت  اریبه کوه امیپ هیخوردم. 

 برسم.
بود. در و باز کردم. از  دایپ فونیتو آ اریزنگ و زدن. صورت کوه 2ساعت  رأس

 چندم. یطبقه  ادیبهش گفت ب اریرد شد و کوه یخانم هیپشتش 
 ؟؟؟یایگفتم: تو نم فونیآ تو

 دنبالش. امی: نه ممنون. فقط کارش که تموم شد خبرم کن باریکوه
 راحت. التی: باشه خمن
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 .یساز یم یچ نمیزد و گفت: بب یلبخند هی اریکوه
سور تو طبقه  الشیخ سان سراش در. منتظر موندم تا آ ما  یو راحت کردم و رفتم 
 .ستهیبا

 شنند ادهیانسننور پکه از آسنن یلبخند زدم. زن ییخوش آمد گو یباز شنند. برا در
صوراتم  یبرخالف همه و  50بود. حدود  نایا 154با قد حدود  یزن چادر هیت

فوق العاده  بایو چروک انداخته بود. ز نیساله. مرور زمان رو صورتش چ یاند
باعث م کنم.  دایبهش پ یشننند حس خوب ینداشنننت اما صننورت آرومش 

 دمیهما تعجب فتر شد ب کینزد یداشت و وقت یدیپوست سف اریبرخالف کوه
 نداره. اریبه کوه یشباهت چیه

 کامل از پدرش باشه. ینسخه  هی دیبا اری... پس کوهبیعج
 سالم کردم. اریلبخند دستم و جلو بردم و رو به مادر کوه با

داخل  دییهستم. بفرما نیمن آرش د؟ی: سالم خانم سرم*س*ت خوب هستمن
 .دیخوش اومد

هم دسنننت داد و صننورتش و آورد جلو و لبخند جوابم و داد. وارد شننند. ب با
س س بیکرد. تعجب کردم. برام عج یروب*و*  یبود. محال بود من بار اول ک

ر بود. د بیکار اون برام عج نیکنم. و ا یو بخوام باهاش رو ب*و*سنن نمیو بب
با خانم  ی. اما اصال از روب*و*سدومدیخوشمم نم یضمن من از روب*و*س

شدم.  شحس آ هیسرم*س*ت ناراحت ن از وجودش به آدم منتقل  یرامش بخ
 داد. یبهم م اریکوه یکه خونه  یحس مثل حس هی. شدیم
شد با ش میهم وارد  ست. دق نهیو تعارف کردم ب ش شه. رو مبل ن  قیو راحت با

 مونلیفضننول فام یها یخانم خان باج ی هینگاهش کردم. منتظر بودم مثل بق
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و  فشیروم تو جاش نشست و ککنه. اما آ یابیبا چشمهاش خونهام و متر و ارز
سرش و بلند کرد و  ریاز ز شت کنار پاش.   مزی: عزگفتچادرش در آورد و گذا

 ن؟یمرد که ندار
 کنم؟ یم یبهش نگفته من تنها زندگ اریکوه یعنیباال.  دیپر ابروهام

 فقط خودمم. ستین ی: نه کسمن
 دهیپوش یکت و دامن زرشک هیچادر  ریتکون داد و چادرش و در آورد. ز یسر

 .یمشک یزرشک یروسر هیبود و 
شو بگ رفتم سها  شت رمیجلو تا لبا . مانتوش و بهم داد و چادرش و تا کرد گذا

 .فشیک یرو
و شننکالت و از  وهیآوردم. م ییکردم و رفتم تو آشننخزخونه چا زونیرو آو مانتو

 .زهیجعبه کاک رو م هی دمیبرگشتم د یبودم. وقت دهیچ زیقبل رو م
 . سوغات شهرمونه.زمیگفت: قابلت و نداره عز دیکه نگاه من و د اریکوه مادر

 دیشننببخ هیکردم. با  یعطسننه ا هیازش تشننکر کنم  نکهیزدم و قبل از ا لبخند
 کاک دوست داشتم. یلیازش تشکر کنم. من خ

 .نیخجالت زده ام کرد د؟یدی: خانم سرم*س*ت چرا زحمت کشمن
 نداره دخترم. صدام کن. قابل شما رو یلبخند گفت: زر با

فهیداد. از ق یزن بهم آرامش م نیا بیعج عد از ختیر یم یاش مهربون ا . ب
س میو خورد مونییچا نکهیا  یخواد بکنه اونم گفت نم یکار م یچ دمیازش پر

 گفته. اریکوه یدونم هر چ
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ار و گفته ک شننگاهیبرو آرا گهیکرده م لهیبد پ اریکوه نیدونم واال ا ی: نمیزر
. من اصاًل دیانجام بد دیدون یخودتون صال  م یهر کار گهیدشما هم خوبه. 

تش مجبور شدم. راس اریساکت کردن کوه یرفتن نداشتم اما برا شگاهیقصد آرا
 کردن خواسته هاش قبولجز  ی. منم راهکنهیکنه ول نم دیکل یزیپسر رو چ نیا

 کشم. یم ینفس هیمنم  شهیالاقل ساکت م یجور نی. استمیبلد ن
جام  . ازهیمدل نیا داسننتیپ افهاشی. از قارهیکوه فیتوصنن قاً یدق نیا دم،یخند

 نم؟یمن موهاتون و بب شهیو گفتم: م ستادمیبلند شدم. رفتم کنارش ا
 یمرتب کردن م کمیبلند نبود. مدل خودش خوب بود  ادیو باز کرد ز موهاش

داشننتم. ابروهاش هالل  ینداختمش و ابروهاش و بر م یبند م دیخواسننت. با
. دشننیاش عوض م افهیکوتاه کردنشننون ق کمیهشننتش کرد و با  شنندیود اما مب

 بود. رهیت یموهاش قهوه ا
ند و بعدم ابروها. بعد  یلبخند تمیذهن به به کار شننندم. اول ب زدم و دسنننت 

مو. بعد رنگ و در آخر هم مش. ابروهاشننم رنگ کردم که با موهاش  یکوتاه
 .میمال شیآرا هیم و همراه با موهاش و سشوار کرد تیهماهنگ بشه. در نها

 .ستیالزم ن گهید شیآرا گفتیجون مدام م یزر
 سفارش کرده. اریگفتم: نه آقا کوه منم

ستش ستم کوه ینم را ست یکرده اما نم یمعرف یمن و با چه عنوان اریدون م خوا
ا صدا آق شوندیاسمش و با پ نمیهم یکرده باشم. برا یاحترام یمادرش ب یجلو

 کردم. یم
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ستخون تیالیبلوند با ها یشده بود. موها یعال شده و  یو ابروها یا شن  رو
شده که جلوش و کج ر یحالت گرفته. موها شوار  صورتش. واقعًا  ختمیس تو 

 خودش. یشده بود برا یداف
. محال بود من ازش شنندیاصننرار کرد که باهام حسنناب کنه اما مگه م یلیخ
کهیا ی. آخرم برارمیبگ یزیچ قا کوه کنم گفتم: شیراضنن ن با آ عدًا   اریمن ب

 .دیکنم. شما نگران نباش یحساب م
بود که  میدر پ یپ یمزاحم عطسنننه ها زیدر اومده بود. تنها چ یعال زیچ همه

 کرد. یم میشده بود و عصب ادیز
ستراحت  هی. یخور یسرما م ی: دخترم فکر کنم داریزر سوپ گرم بخور و ا

 کن.
سوپ درست یو خوب اومد. ک سوپ شم بلد  حال داره  شته با شم دا کنه. حال

 .ستمین
 خورم. ی. قرص مستیبه سوپ ن یازیجون ن ی: نه زرمن

د و ز یلبخند هی. نهیب یبهم کرد که حس کردم تا ته وجودم و داره م ینگاه هی
خوام برات سننوپ  یهمه زحمت م نیجبران ا یمن برا نیبشنن ریگفت: تو بگ

 .یجونش و ندار گهیدرست کنم. تو د
 دمید یاما نزاشننت. رفت تو آشننخزخونه. وقت رمیم که جلوشننو و بگکار کرد هر
الزم داشننت بهش دادم.  یو هر چ سننتادمیکنارش ا یمجبور شننمینم فشیحر

 تا من سننوپ و نیبشنن کمیو که گرفت بردم نشننوندم رو مبل و گفت:  لیوسننا
 حاضر کنم.
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سقف. ب یام و دادم به پشت هیتک شمم و دوختم به  زدم. ند لبخ اریاخت یمبل. چ
 یهم بودن. از نظر اخالق هیمادر و پسننر برخالف ظاهرشننون چقدر شننب نیا

 داشتن هر دوشون خوب و مهربون و صادق بودن. یادیز یشباهت ها
مهام چش عیشدم. سر داریرو شونه ام ب یخوابم برد. با حس دست یک دمینفهم

 و باز کردم و صاف نشستم.
 جون بهم لبخند زد. یزر
 .رمیکم کم م گهیبخواب. منم د ریبرو بگ ی: دخترم خسته ایزر

 زنگ بزنم گفت خبرش کنم. اریبه کوه دی: نه من خوبم. اجازه بدمن
 یفکر م اریدار زد و از جاش بلند شننند و گفت: نه دخترم کوه یلبخند معن هی

 نیهم سننتین یکنه. راه یبه همه سننفارش م یسنناله ام. ه 2 یکنه من باه 
 رم.تونم ب یخودم م هیخونه ب*ش*ل

ش درسننت کردن یبرا گهیو بدون آقا گفتم. د اریدادم و کوه یسننوت دمیفهم تازه
 جون یشنندم. از جام بلند شنندم و گفتم: نه زر الشیخ یشننده بود. پس ب رید

 کنه. ی. بعدًا از من گله مشهینم
لبخند دوباره سر جاش  هیکه دلش برام سوخت و با  ینگاش کردم جور مظلوم

 نشست.
 .ادیمونم تا خودش ب ی. باشه دخترم ماریکوه نیز دست اجون: امان ا یزر
 .اریو گرفت و زنگ زد به کوه شیگوش فشیتو ک از

شخزخونه و  منم گرفته  هیکه از ترک ییها یو همراه راحت ختمیر ییچا هیرفتم تو آ
 .زیبودم، آوردم گذاشتم رو م

 دنش.از حرف ز ومدیبامزه داشت که آدم خوشش م یلهجه  هی اریکوه مامان
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 که زنگ زدن. میخوردن بود ییچا مشغول
ممنون و تشننکر از  یلیبرم دخترم. خ گهیمن د ارهیجون: فکر کنم کوه یزر

 زحمتت.
 گفتم. یکنم یخواهش م هیزدم و  یلبخند

 .انیگفتم: االن م اریدر و باز کردم و به کوه اول
 و شیرو اومد روسنن دیجون و آوردم. مانتوشننو پوشنن یتو اتاق و لباس زر رفتم

 ببنده که تند و هول گفتم: نننننننننننننننننننه .....
هم ب دهینگاه متعجب و ترسنن هیاز دسننتش افتاد.  شیروسننر ی رهیشننده گ هول

 انداخت و گفت: چرا؟؟؟
مه کار ه نی.. ازهیچ یعنیو شنرمنده بابت دادم زدم و گفتم: نه  یشنیلبخند ن هی

. آقا شننهیهمه اش خراب م نیو سننفت ببند تونیاالن اگه شننما روسننر میکرد
 نیهم د؟یسرتون نکن یروسر شهی. نمننتونیبب یجور نیخواستن ا یم ارمیکوه

 یجور نی. ادیسننرتون و بر نیچادرتون و شننل بنداز گهید هیآپارتمان ب*ش*ل
 .شهیموهاتونم خراب نم

 هم به حرفهام اضافه کردم. ینگاه التماس هی
 رد.ک یزیر یال اله اال اللهي گفت و خنده  هی

آدم و به باد  مونیو ا نیجون: امان از دست شما جوونا. دست شما باشه د یزر
 ندازم سرم. یکنم چادرم و درست م یسرم نم ی. باشه اما فقط روسردید یم

م و سرم و شال دمیگفتم و اول رفتم پالتوم و پوش یبود. باشه ا متیغن همونشم
 کنم. یخداحافظ جانی. زشت بود از انییانداختم که باهاش برم تا پا
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 تونم برم. یجون: دخترم تو زحمت نکش خودم م یزر
 .امیخوام که ب ی: نه خودم ممن

شد رونیب میاز خونه رفت گهیهمد با سور  سان سوار آ . در خونه رو باز کردم. میو 
 پشتش به ما بود. اریکوه

 منتظر شده بود کالفه شده بود. نکهیضرب گرفته بود. از ا نیپاش رو زم با
 با اخم برگشت. دیدر و که شن یاصد
 پام عل ..... ری: زاریکوه

شده بود تا دم در چادرش  دنید با ضر  سور حا سان صرار من تو آ مامانش که با ا
سفت نگ شتم عکس العملنتشیبه نظر بب اریتا حداقل کوه رهیو  ست دا ش . دو

 .نمیو بب
د بع کمیموند.  رهیمادرش حرفش نصننفه تو دهنش موند و بهت زده خ دنید با

 به خودش مسلط شد. چشمهاش برق زد و رو لبش لبخند اومد.
ول کارتون ط نیگفت ی. حداقل منیومدیزودتر م کمیگفت: خوب  یو راض آروم

 .کشهیم
جان نزاشتن گفتن تو سفارش  نیاما آرش امیخواستم خودم ب یجون: من م یزر

 .یکرد
رف گوش کردنش. ح نیخانم گرم با ا نیزد و گفت: دم آرشنن یلبخند اریکوه

 یدختر گلمون و نصننفه شننب دمیجون دلخور نشننو خودم خواسننتم. ترسنن یزر
 بمونه. اوری یبدزدن بابام ب

شش اومده  دایکه پ یجون با لبخند ی. زردمیخند زیر شم غره به  هیبود خو چ
 رفت. اریکوه
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گونه  یب*و*سه رو هیجون و گرفت و  یدستش و دراز کرد و دست زر اریکوه
 اش نشوند.

 من نگاه کرد و گفت: ازت ممنونم کارت حرف نداره. هب
زل زد تو چشمام و  اریکرد. کوه یجون باهام خداحافظ یتکون دادم. زر یسر

بهم بگه. من که  یزیچ هیخواسننت  یتکون داد. انگار با نگاهش م یسننر هی
 .دمینفهم
همون جا موندم و تا  اریرفتن سمت خونه اشون و من از ذوق بهت کوه ییدوتا
شنندم بهشننون. در خونه رو که  رهیانداخت تو در خونه خ دیکل اریکه کوه یوقت

 جون وارد شد منم برگشتم و رفتم تو خونه. یباز کرد و زر
 شهیو بستم و اومدم از پله برم باال و سوار آسانسور بشم که چند ضربه به ش در
 در خورد. ی

 ر بود.پشت د اریکوه برگشتم از رو پله ها نگاه کردم. ه؟یک یعنیکردم.  تعجب
ه که باال رفت یرفته. چند تا پله ا ادشی یزیجون چ یبرگشنننت؟ حتمًا زر چرا

خودش و پرت کرد تو خونه و  اریبودم و برگشننتم و به محض باز کردن در کوه
 نیشد دستهاش حلقه شد دور کمرم. از زم یچ دمیلحظه که اصاًل نفهم هیتو 

 بلندم کرد و چرخوندم.
 بند اومده بود. سفت چنگ زدم به شونه هاش.ترس زبونم  از
شتم پا دو سرپا  تونستم یبودم که نم دهی. اونقدر ترسنییدور که چرخوندم گذا
 رفته بود. جی. سرمم گستمیبا
 ترس سقوط ولش نکردم. از
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سرگ هنوز سه ا جهیمبهوت  ستن ب*و* ش  میشونیرو پ یو چرخش بودم که با ن
 رایشدم. هوش ارینم گرد گرد شد. هوشتار شده ام و رو به بسته شد یچشمها

 شده. دهیب*و*س میشونیپ نکهیاز ا
 بهت نفسم بند اومده بود. از

... ی... عالیدختر تو معرکه ا نیزده و ذوق کرده گفت: آرشنن جانیه اریکوه
ندار قت زر چی... هیحرف  ند یو فاوت  قدر مت  ایدن هیبودم.  دهیجون و ان

 ران کنم ...جب دمیکنم .. قول م یتشکر. جبران م
ستهاش و از دورم باز کرد و  نیا ست هیو گفت و د تفم به ک یخداحافظ یبرا ید

 رفت و در و پشت سرش بست. رونیزد و از در ب
دستم رفت  اریاخت یاومدنش و چرخش و ب*و*سه و رفتنش موندم. ب مبهوت
 کار و کرده باشه. نیا اریکوه شدی. هنوزم باورم نممیشونیسمت پ

 بود... یبود.. ذهنم خال یار تند تند پلک زدم. فکرم خالبهت چند ب با
کارش .. حرکتش.. لحنش.. ذوقش و ه آروم با درک  هام از  جانشیآروم  ... لب

 هم باز شد...
 به خاطر مامانش ذوق زده شد... اریکوه
 باز شده ام شکل لبخند گرفتن... یلبها

 من معرکه ام.. پس مامانش خوشگل شده بود.. گفت
 شد.. ضیو عر قیعم لبخندم

 چرخوندم... جانیمن و چرخوند... از ه وونهید
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ه خودم رو گفتم ک یشنند به خنده.. به قهقه... به زور جلو لیتبد قمیعم لبخند
سور و دکمه  دمییبلند نخندم. دو سان خودم رو زدم و در که  یطبقه  یرفتم تو آ

 بسته شد خنده ام و ول کردم.
ه چ نیمامانش ذوق زده شد... جان من بب یلمثل پسر باه ها از خوشگ وونهید

 فوران کرد... جانشیه یجور
م رو لبم خواب یلبخند هیشننب هم با  ی.. حتمیدیخونه خند ی... تا تودمیخند
 برد.

از خوشگل شدن مامانم. از به وجد اومدن و  اریتونسم مثل کوه یمنم م کاش
ض صورت ز یرا ش نیمامانم ا یبایشدن بابام به خاطر   جانیحال و هجور خو

 زده بشم...
ادرم و م دنید یکردم که بابام به جا یم یکار هی دیبا اریمن برعکس کوه دیشا

 به ماها جلب بشه. گهیبه کس د گهید یتوجهش به جا شییبایز
عال یکه زر یسننوپ ته بود  ها یجون پخ که تن قدر خوشننمزه بود   ییبود. اون

ش هیو خوردم. بعد از اونم  شترشیب شد و به  یسرما یدوا نیریخواب  بدنم 
از اون سرما و عطسهها  یکه فردا صبحش خبر یکل حالم و دگرگون کرد. جور

 نبود.
اداره  امیم یاون ور. کاًل من وقت رمیور م نیاز ا ی. هدوامیسره دارم م هیصبح  از

سر  ست. وقت نکردم ناهار بخورم.  شنمم ه سر خاروندنم ندارم. گ صت  فر
 خوردم. تییسکویدوتا ب ییپا
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. شننمیم ریسنن یمونم از گشنننگ یخورم و گشنننه م یروزا ناهار نم نیکه ا آنقدر
شد دافتمیدارم از پا م ست مامان کوه یکل شبی. خوب   اریسوپ خوردم. د

پا  میاگه اون و سننوپش نبودن محال بود که با اون خسننتگ شییدرد نکنه. خدا
 کردم. یو غذا درست م شدمیم

 زیاز رو م عیزنگ خورد. سر میکه گوش مزیکردم و اومدم سمت م یو کخ مدارک
 زنگش مزاحم همکارا نشه. یبرداشتمش و جواب دادم تا صدا

 .دیایپ یتو گوش اریکوه یپر انرژ یصدا
 د؟؟یخانم گل. خوب هست نی: سالم بر آرشاریکوه

از  یبدن خال ییجورا هیتو صننداش بود که  یلبخند زدم. انقدر انرژ اریاخت یب
 .ید. خسته نشستم رو صندلکر یو شارژ م میانرژ
 ؟ی. تو چه طوری: سالم مرسمن

 افتاده؟ یاتفاق ؟یضیمکث کرد و گفت: مر کمیشد.  آروم
 : نه خوبم چه طور؟من

 ؟یانگار جون ندار فهیکنم صدات ضع ی: حس ماریکوه
. ستادمیو خسته گفتم: آره اصاًل جون ندارم. به زور سر پا ا دمیکش یبلند نفس

شنگ صبح تا حاال همرمیمیمهم دارم  یاز گ ستم رو  نی. از  ش االنه که اومدم ن
 . پدرم در اومده.یصندل

ساب هیبه  ازی: ناریکوه ست و ح ستراحت در  لتیکه روز تعط روزمی. دیدار یا
 .دیببخش یاستراحت کن کمی میبود من و مامانم نذاشت

 یهارو نگفته بودم که عذرخو نایکردم. واقعًا ا یاخم هیتو جام نشستم و  صاف
 کنه.
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 یمن با تو تعارف دارم؟ خودم دوست داشتم که برا ؟یچ یعنی نیا وونهی: دمن
 نگو. نایو ا دیببخش یخود یمامانت کار کنم پس ب

 ازت یزنگ زدم هم درست و حساب ی: باشه ... دستت درد نکنه. راستاریکوه
 مامان ما چقدر خرج رو دست پسرش انداخت؟ نیا نمیبب نکهیتشکر کنم هم ا

ها نزن.  نیهم از ا گهیبرو د ؟ی. چه خرجوونهیخنده گفتم: گمشننو د اب حرف
 هم بهم لطف کردن. یکل شونیمادرتون مهمون من بودن. ا

 .میبا هم حساب کن دیکه تعارفه، با نای: ااریکوه
اگه ادامه  شننمیجدًا ناراحت م اریکردم و گفتم: کوه یاخم هی یپشننت گوشنن از
 یراب کنمیدر موردش نگو. فکر م یزیچ گهی. گفتم حرفش و نزن تو هم دیبد

 شو. الشیخ یکارها رو انجام دادم. پس ب نیخودم ا یخاله 
 من. یخونه  ایمکث کرد و گفت: پس شب ب کمی

 : چرا؟من
. رهیگ یشننده دلم م یخال هوی. خونه هی: امروز مامان رفت. جاش خالاریکوه
که  ایدارم. شننب ب یبیحس عج هی فهیبهم غر بزنه که خونه ام کث سننتین یوقت

 منم تنها نباشم.
 پس چقدر خودش و فیکث گهیم اریجون به کوه یکردم اگه زر یفکر م داشتم

 نگه. یزیکنترل کرده به من چ
از اصنناًل  رمیدارم وا م گمیم اریکوه یو گفتم: وا میحال لم دادم رو صننندل یب

 حس ندارم. یخستگ
 نم.ک یگفت: برات شام درست م طونیو ش زیانگ وسوسه
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سم شکمم به قارو قور ب ا شد  ستم و گفتم: فتهیشام و غذا باعث  ش صاف ن  .
 زرشک پلو ...

 و گفت: زرشک پلو. دیخند بلند
 اونجام. 7پس  ی: اوکمن

 : منتظرم.اریکوه
 یم یبود و بهم انرژ یبرام عال ذمیشننام لذ هیکردم. تصننور  یخداحافظ ازش

 کار کنم. یشتریب یرویباعث شده بود که با ن نمیداد. هم
شد  کارم ستر ل هیکه تموم  سر راهم نوشابه و دل ست رفتم خونه.  . دمیخر مویرا

ه و زدم ک اریکوه ی. زنگ خونهرونیخونه و اومدم ب نگیو بردم تو پارک نیماشنن
 حرف در و برام باز کرد. یب

 کرد. یطاق باز کرده بود. و با لبخند بهم نگاه م 4شدم. در و  ادهیآسانسور پ از
خوش بهم خوش آمد گفت. رفتم تو  ین دور سننالم کردم و اونم با رواز همو

که مجبور  ی. از اون روززیخونه و کفشننهام و در آوردم. جورابهام نو بود و تم
صبح جوراب تم اریکوهیخونه  امیشدم ب سته م زیصبح به  ش شم یو   ی. براپو

 .یموارد احتمال
 و نوشابه رو دادم بهش. دلستر

 ؟یدیش: چرا زحمت کاریکوه
 : زحمت نبود ه*و*س کردم.من

حال  یرفتم کنار مبل. ب ی. با خسننتگدادیغذا م یو بو زیاش گرم بود، تم خونه
ها مه  باز کردم کوه یدک . ازم گرفت و برد ارمیکمکم کرد درش ب اریپالتوم و 

 کرد. زونشیآو
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 افهینه؟ از ق یخسته ا یلیو گفت: خ ستادیسرم ا یشدم رو مبل. اومد باال ولو
 ؟یداش چه طور ییچا هی. با داستیت پا

 ... هی: عالمن
ل که تو ظرف خوشننگ یمختلف یاز مغزها کمیتو آشننخزخونه و تا برگرده،  رفت

 بود خوردم. دهیچ
 و خودشم نشستم کنارم رو مبل. زیو گذاشت رو م ییچا ینیو س برگشت

 .یکارا کرد ی: خوب چه خبر. امروز چدیو داد دستم و پرس مییچا وانیل
 انگار داش دل من تازه شد. با اخم شروع کردم. دیسوال و پرس نیا ات

شمیفکر کرده من نوکر زر خر سمونیرئ یاخرائ نی: امن ص کممی. بابا د اف ان
ش شته با ستم اما دلستیبدم ن یدا شق کارم ه سته که من عا که  هشینم لی. در

خودم  یگ. از زور خستارمیکم م ییروزا هیخودشم بده به من. به خدا  یکارها
 تونم راه برم. یاونور. درست نم نوریا کشمیو م

 یتونسنننت حرف بزنه و اگه من مهمونش نبودم و نم یم اریاگه کوه مطمئنم
ست حق م ستهاش جلو اره،یو به جا ب یزبانیخوا  تگرفیدهنم و م یبا جفت د

 که ساکتم کنه تا انقدر غر نزنم و سرش و نخورم.
وش گ تهامیحوصننله و لبخند به تک تک شننکاکامل با  ی قهیدق 15به مدت  اما

. و کنهیهام گوش م هیبه گال یکیداد و تو جوابم سر تکون داد تا مطمئن شم که 
 نمیشب یکیسخت کنار  یروز کار هیبود که بتونم بعد  یخوب یلیحس خ نیا

 .برهدر  میکه خستگ یکنم جور یروح ی هیخودم و تخل یجور نیو ا
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ساکت  غر شد  ش قینفس عم هیشدم و زدنام که تموم  س هی. با دمیک  یتلبخند د
شت و گفت: انقدر خودت و اذ شونه ام گذا سخته  تیرو  نکن. اگه واقعًا برات 

 یلی. مطمئنم خمیشننام بخور میتو خودت. حاال هم پاشننو بر زیبهش بگو. نر
 گشنته.

کردم و دنبالش راه افتادم. اول دستهام و شستم و بعد رفتم  دییسر حرفش و تا با
 ود.ب قهیپر مخلفات و خوشرنگ و با سل زشیتو آشخزخونه. مثل بار قبل م

 لذت غذام و خوردم. با
شدم ن ریس شد.  شممیکه  انداختم و گفتم: من  اریبه کوه دارینگاه خر هیشل 

سر بودم به خاطر ا شده حتمًا زن م یغذاها نیاگه پ شمزه هم که  گرفتم.  یخو
 ینیخونه و بب یایخسته ب دهیچقدر حال م یدونینم یوا

 زن خوبننننننننننننم ...... هیحاضره و خونه گرمه و  غذا
به  ینگاه هیرد نگاهم و گرفت و  ارمیکردم. کوه اریبه کوه یینگاه سننرتاپا هی

تند سننرش و بلند کرد و گفت: پاشننو دختر پاشننو  هویانداخت و  کلشیکل ه
ا کار م. پاشننو برو تشننک کرد تمیلحظه به جنسنن هیتو  ینگاه کردنا نیبرو... با ا

 ...یدست من نداد
شدم. هر کار کردم کوه با شورم و  اریخنده از جام بلند  شت ظرف ها رو ب نذا

ستادم تو هال.  ست. فنجون قهوه رو  کمیفر ش بعد با دوتا فنجون قهوه اومد و ن
م بابام یاز موهاش خوشش اومده بود. حت یلیگرفت سمتم و گفت: مامانم خ

خواسننت به  ینم نکهیسنناعت قبل زنگ زد بهم. با ا هیکه  یبود. جور یراضنن
بار مامان  هی یو گفت: فکر کنم ماه اوردیاما آخرش طاقت ن ارهیخودش ب یرو

 براش خوب باشه. شتیو بفرستم پ
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بهانه  هیوقت موهاش و روشن نکرده بود. هر بار  چیجون ه یزر یدون یم آخه
رنگ  رییتغ هویهمه سننال  نیبود و االن بعد ا رهیموهاش ت شننهی. همآوردیم یا

 .ومدیبهش م یلیخ ییبوده. خدا بیجالب و عج یلیموهاش خ
خوشحالم  یلیکنم. خ یو خوشحال گفتم: خواهش م دمیقهوه ام و سر کش ته

 که خوشتون اومد.
قهوه رو برد تو آشخزخونه. از فرصت استفاده کردم و طاق  یشد و فنجونها بلند

ش شت زم ی. چه حس خوب.. یرو مبل. آخ دمیباز دراز ک شتن کمرم  نیدا گذا
 روز سخت. هیبعد از 

استم . خوزیو روشن کرد. کنترلها رو گذاشت رو م ونیزیبرگشت و تلو اریکوه
 خودش اما نذاشت. یجا نهیبلند شم که بش

 خواد دراز بکش راحت باش. ی: نم اریکوه
 پا نشدم. گهیاز خدا خواسته د منم
 یسننر جاش و پاهام و گذاشننت رو پاهاشنند پاهام و بلند کرد نشننسننت  خم

 خودش.
گ*ن*ا*ه داشننت،  اریکوه اارهیب یعنیخوب نبود.  دنیفرم دراز کشنن نیا کمی

بدون  اریکوه دمید یبلند شدن و نشستن نداشتم. وقت یپام تو دهنش بود اما نا
 جادیا یکنه و مطمئن شدم براش مشکل ینگاه م ونیزیتوجه به پاهام داره به تلو

فها بودم. حر نیاز ا تراما خسته  نمیبب ونیزیشدم. خواستم تلو الیخ ینکردم ب
 .ونیزیزل زدم به تلو کمی
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سرم و  نیهمون جور که نگاهش به جلو بود پاهام و گرفت ب اریکوه ستهاش.  د
 کنه. یکار داره م یچ نمیصاف کردم بب

 تماساژ داد رف کمیبا دستهاش ساق پام و فشار داد نرم رفت سمت مچ و  آروم
 رو انگشتهام و ...

شمش به تلو هنوز شار ونیزیچ شتها یبود. با هر ف شدم م یکه به انگ  آوردیله 
 .رونیب دیکشیو از تو پام م یانگار خستگ

شمهام شد.  چ ِسر  شد. بدنم  ش هیخمار  شتم که نگو. کاًل  یحس لذت بخ دا
شتم و خمارم م ست دا ساژ همه جوره دو شدن بهم دست  یکرد. حس ته یما

 .داد یم
 گرفته بود. چشمهام رو هم افتاد. خوابم

شمهام . با ترس چنیاومد افتاد رو زم نیی. دستم که پادمیبه صورتم کش یدست
 هیشده بود به جلو و  رهیکه خ یاریشدم به رو به روم. به کوه رهیو باز کردم. خ

 چونه اش بود. سرم و برگردوندم. ریدستشم ز
ته بود تو  بیعج ارمیو کوه شننندیپخش م ونیزیداشنننت از تلو یآهنگ هی رف

 بحرش.
ه بود. گذشت یگذشته؟ دستم و باال آوردم به ساعتم نگاه کردم. دو ساعت چقدر

 مدت نیتمام ا یعنی. اریکوه اارهیمن خوابم برد؟ چقدر زشننت. ب یعنی یوا
 ... ینشسته بود؟؟ طفل یجور نیهم

 هی اریکه کوه . پاهام و جمع کردمنمیکردم از جام بلند بشننم و بشنن یسننع آروم
 ؟یدیزد و گفت: خوب خواب یلبخند دارمیب دید یخورد. برگشت و وقت یتکون
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واستم خ ی. نمدیخجالت زده آوردم رو لبم و گفتم: ببخش یلبخند کج دندون هی
 ماساژه ... نیا یبخوابم. ول

 ... هیزیو گفت: ماساژ بد چ دیخند
 .دمیسم کشبه لبا یتو دهنم. از جام بلند شدم دست دمیو کش لبم
 برم. گهی: خوب من دمن

 بلند شد. ارمیکوه
 .یموند ی: کجا؟ حاال ماریکوه
 برم. فردا اداره دارم. دی: نه بامن

ژاکت  ارمیکوه دمیو برداشتم که برم د فمی. کدمیو آورد و کمکم کرد پوش پالتوم
 : تو کجا؟دمی. با تعجب پرسستادهیجلوم ا دهیپوش
 .که تنها بفرستمت یوقت شب انتظار ندار نیباال انداخت و گفت: ا ییابرو

 خونه اون سمت تره. هیخنده گفتم: اوهوک...  با
 سننازنیخونه باشننه. سننر کوچه دارن خونه م هیباال انداخت و گفت:  یا شننونه

 رونیب یریم یمن دار یخوابن. چون از خونه یشننبها کارگرا تو سنناختمون م
سئول تیزیدو قدمم چ نیپس اگه تو هم شه م انقدر  خونه هیبا منه. بعدم  تشیب

 .میبر ایبحث کردن نداره ب
با هم رفت یزیچ گهید هاش دسنننت دادم و  مینگفتم  با نه.  ندم خو و رسننو

 خودمون. یخونه  میو هر کدوم رفت میکرد یخداحافظ
 من و کشته. تشیمسئول
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ز داشننتم. هنو یخلوت یروز کار روزیبرگشننته بودم خونه. امروز برعکس د تازه
 بودم. یر انرژسر حال و پ

شننتم آب بردا یبطر هی خاالیو در آوردم و پرت کردم رو مبل رفتم از تو  پالتوم
 .دمیسر کش
 یکردم که چ یبه دسننت داشننتم فکر م یبا،ز بطر خاالیجا اومد. در  نفسننم

 و یزنگ خورد. تند بطر میحال و هوام عوض شه که گوش کمیکار کنم امشب 
االیگذاشننتم تو  هال و از تو کو درش و بسننتم. ر خ  و میگوشنن فمیفتم تو 

 برداشتم. بهبد بود...
 و وصل کردم. تماس

 ...دیی: بفرمامن
 ؟یکن یچه م ؟ی: سالم خوببهبد

 ؟؟یتو خوب ی.مرسیاز ما کرد یادی: سالم آق بهبد چه عجب من
 .ستین داتیپ ادیتو ز ادتمی شهی: دختر، من که همبهبد

 .می: سرم شلوغه همه اش دنبال کار و زندگمن
 بزار. حمیبرا تفر ییجا هیوسط مسطا  نی: ابهبد

 و پرت کردم رو مبل. خودم
 کجا بود. حمی: تفرمن

 ؟؟؟یایمهرداِد م هی: زنگ زدم بگم امشب مهمونبهبد
 یلیمعروف بود خ هاشی. اونم مهرداد. مهمونیمهمون ولینشننسننتم. ا صنناف

 توپ بودن.
 ؟... کجا هستامیکردم و گفتم: احتمااًل ب یفکر هی
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 و قطع کردم. میحرف زد گهید کمیو بهم داد و  آدرس
از جام بلند شننندم رفتم تو اتاق. در کمدم و باز  عیلباس. سننر یعنی یمهمون

وقتها  جور نینداشتم. ا یریگ میبه لباسهام انداختم. قدرت تصم یکردم. نگاه
 بود. دیمف یلیآرشا خ

 و بر داشتم و به آرشا زنگ زدم. میتو هال و گوش رفتم
 ؟یخونه ا ؟ی: سالم آرشا خوبمن

 آره خونه ام. ی: سالم مرسآرشا
دسننت لباس برام  هیخودت  ی قهیدعوتم. با سننل یمن امشننب مهمون نی: ببمن

 .رمیگ یم امیانتخاب کن م
 ؟؟ گهید شی: فرماآرشا

 ستشم بزار. یباز گفتم: کفشا شین با
ش ردم برم دوکه زودتر برگ رفتمیاالن م نیو قطع کردم. بهتر بود هم یگوشنن

. همون جا رمیگ یدوش م نایخونه مامان ا ه؟یحاضننر بشننم. اما چه کار رمیبگ
 .رمیم شمیهم حاضر م

گذاشننتم تو ک لمیوسنننا باس پوشنن فیو جمع کردم  نده ام. ل و  دیکل دم،یگ
شتم رفتم تو پارک اموییسو شنگیبردا سوار ما  دنیا دشم، که ب نمی. اومدم برم 

 چرخ جلوش آهم در اومد.
شحر با شد یخنگ ک نیص گفتم: ما ستیپنار  سرت نتون  هیاز  ی. خاک تو 

 .مایدار یبرم؟؟ بدبخت ی. حاال من چه جوریچرخ مراقبت کن
 ناچار زنگ زدم به آژانس. به
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و از  نیماش یپنار یبرا ادیم لیچرثق یعنی. رمیبگ ستمیبلد ن ی: من که پنار-
 رگاه؟یتو خونه ببره تعم

 کنم. یکه شده بعدًا بهش فکر م هیارلگد به چرخ سوراخ زدم. ک هی
بود. سننرم و تو  ومدهی. به سننر کوچه نگاه کردم. آژانس نرونیخونه اومدم ب از

 کوچه چرخوندم.
ار من کن یخودش و خونه  یخونه  نیتو حد فاصل ب اریباال. کوه دیپر ابروهام

ش  یکیکه اگه  یزد. جور یخانم حرف م هیبود و با  ستادهیرو ا ادهیتو پ نشیما
تونسنتم صنداشنون و بشننوم. اما خوب زشنت بود و  یرفتم جلو م یدو قدم م

 .عیکاماًل ضا
 گل کرده بود. میبه زنه نگاه کردم. فضول قیدق

 خورد. ینم اریبود. سن و سالش به کوه یزن سانتال مانتال هی خانمه
 مکیرخش به من بود  میکه تاحاال ن اریکوه هویکرده بودم که  زیو ر چشننمهام

 و چشمش به من افتاد. دیچرخ
 یبودتم. برا دهید شنندینم گهیاما د رمینگاهم و ازشننون بگ عیکردم سننر یسننع

م. و ساده ا یمعمول هیهمسا هیمن  یعنیتکون دادم. که  یلبخند سر هیبا  نمیهم
 وقت خانمه براش سوءتفاهم نشه. هی

 بهم زد و سالم کرد. یراحت با وجود اخمش لبخند یلیخ اریکوه اما
 دنبالت؟ انیکو؟ م نتیماش ؟یریم ییجا ؟؟ی: سالم خوباریکوه

 نداره. یپس مورد ستیبراش مهم ن اریکوه یوقت خوب
 پناره. نممیجا کار دارم. ماش هی: آره من

 ت.برسونم یخوا یم ؟یو نگرفت شیچرا پنار ؟یرفت و گفت: جد لبخندش
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 یس، نمآژان . نه ممنون زنگ زدمرمیبگ ستمیبلد ن یزدم و گفتم: پنار یلبخند
 خوام مزاحم بشم.

. زنه مراعات کن یجلو کمیبابا  ی" ا یعنیبه خانمه کردم که  یچشم اشاره ا با
هم ب قیشده دق زیر یکرد " مخصوصا که با چشمها دایشکم اگه نداشت االن پ

 گشت. یم اریمن و کوه نیسرش ب ونیدر م یکیشده بود و  رهیخ
نم. ک یرفت معرف ادمیسننمتم و گفت: به خانمه کرد و برگشننت  ینگاه اریکوه

 مادر. ن،ی... آرشنیمادر، آرش
باال. به زور سننالم کردم و  دیکرد. ابروهام پر یدسننت ماها رو به هم معرف با

 ون داد.تک یسر هیکرد و فقط  یاخم هیگفتم خوشبختم. مادر که قربونش برم 
 ی. نمناراحت شنند اارهیکردنت. زنه ب یمعرف نیبا ا اریتو سننرت کوه خاک

ناراحت  یدوسنننت دخترمه خوب نگو. ول یبگ یخوا نگو مادرمه خوب زنه 
کنه. خوبه حاال  یبهم م می. اوه اوه چه نگاهیکن یم یکیاون و با ننه ات  شهیم

 کم حافظه است. ارمیکوه نیبودم. ا دهیجون و د یمن زر
 هی عیشننکر، خدارو شننکر آژانس اومد و منم از خدا خواسننته سننر خدارو

 .نیتو ماش دمیتند کردم و پر یخداحافظ
من  یعقل نصفت. مثال فکر کرد نیکارت بکنه با ا یخدا چ اریبگم کوه یاله

نسننبت بهت عوض  تمیذهن یکه قدر مادرت سننن داره دوسننت یکیبفهمم تو با 
 یاکرد تو زن شهیکار م یزنم؟ خوب چ یپشت سرت حرف م نمیشیم ای شه؟یم

 مشنگ... ی. پسره نداره که ی. موردیسن باال دوست دار
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در  یکردم. جلو یفکر م شیو حرف خاک بر سننر اریخونه داشننتم به کوه تا
 شدم. ادهیخونه حساب کردم و پ

و زدم رفتم باال. آرشننا در و باز کرد. تند رفتم تو و سننالم کردم. مامان و  زنگ
 .دمیب*و*س

 .یبه ما سر زد بی: چه عجمامان
شا م ایزنم  یزنگ م ای شهی: مامان جان من که هممن سم  یحالتون و از آر پر

 .گهید دیگله نکن
 ؟؟؟یبرام حاضر کرد یچ نمیزدم و رو به آرشا گفتم: بب یلبخند هی
برام نازک کرد و رفت سمت اتاق من. دنبالش راه افتادم. از تو  یپشت چشم هی

 نیچ فیدو رد نشییدر آورد که پا یروم قهی ِی نفت یآب راهنیدسنننت پ هیکمد 
 زانو هم بود. یتا باال خورده بود و

 جفت کفش ستشم در آورد. هی همراهش
چه خوشگلن دستت درد نکنه. فقط  ولیخوشگل بودن. ذوق زده گفتم. ا یلیخ

شال  هیساق کلفت بخوشم و  هیکنم. به نظرت  یم خیبازه من  یادیز نیا نکهیا
 بافت بندازم دورم چه طوره؟؟

لباس خوشننگلم و با  یبخوا یچشننم غره بهم رفت و گفت: غلط کرد هی آرشننا
 شه.بخور تا گرمت ب شتریب کمیکشمت.  یم یمسخره از فرم بنداز یزایچ نیا
براش در آوردم رفتم جلو و لباس و از دسننتش گرفتم و همون جور  یشننکلک هی

 گهیباال آوردم د اریکوه یکه جلو یکردم گفتم: از بعد اون شننب یکه نگاش م
 خورم. ینم یزیچ

 کرد که با مشت من ساکت شد. یخنده ا هی آرشا
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بده بهم چون یپالتو هیزحمت  یو گذاشننتم رو تخت و گفتم: ب لباس  بلند 
آماده  یزود امیحاضنر کن که تا از حمام م شنمیخودم کوتاهه. لوازم آرا یپالتو

 تو حمام. اریحوله هم برام ب هی یبشم. راست
و رو به مامان  رونیآرشنننا گوش بدم. از اتاق اومدم ب ینسننتادم به غرغرها وا

 گفتم: مامان من برم حمام.
 تکون داد. یسر

عد ها تو خونه  ب به  یلیرفتم حموم. خ یخودمون م یمدت  میقد ادیحال داد. 
 دوش موندم. ریز یکل
رفتم تو اتاق.  چیو حوله پ رونیتنم حال اومد از حمام اومدم ب یحسننناب یوقت

با اوردمیحوله رو در ن یزود خودم و خشنننک کردم ول همون حوله موهام و . 
 پشت سرم کج جمعش کردم. رهیسشوار کردم و با چند تا گ

خوشننگل شننده بودن  یلیمتناسننب لباسننمم کردم. چشننمهام خ شیآرا هی
بودم  که زده یچند رنگ یآب یها هیکه گذاشته بودم سا یآب یمخصوصًا با لنزها

 جلوه داشتن. یلیخ
 .ستادمیزدن. تو جام ا رو باز کردم انداختم رو تخت. زنگ خونه رو حوله

 که من رفته باشم. ومدیم رترید کمیکاش  یلعنت اه
 آرشا که بلند گفت : باباست. یتوجه به صدا یب

 یمشکل هی یول ستادیقشنگ وا م یلی. تو تنم خدمشیسمت لباس و پوش رفتم
تو حد  شندیبلند نم یکوتاهه با وجود پالتو نکهیبود که با توجه به ا نیبود اونم ا

 ینخوشننم. پوشننش و حجاب و ب رشیز یایه یو محل مهمون نجایا فاصننل
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 و رفتم رونیبسننتم. همون جور با اون لباس از اتاقم اومدم ب یم لیقند الیخ
 که مال آرشا بود. یاتاق ب*ش*ل

 ساپورت بده بخوشم منجمد نشم. هی: آرشا من
شا شو د آر شد و گفت: گم  یممدل لباس و بهم  وونهیبا اخم از رو تخت بلند 

 .یزن
سوز هوا  رونی. از خونه پام و بزارم بارمیدرش م دمیزنم. اونجا که رس ی: نممن

 .رسمینم یکنه به مهمون یمرحومم م
در آورد. همون جا  یسنناپورت مشننک هیبرام باال انداخت و از تو کشننو  ییابرو

 یآرشننا نداشننتم. پالتو یهم به پالتو یازین گهی. بهتر شننده بود. ددمشیپوشنن
. دکمه ها شننو دمیبود. برگشننتم تو اتاق خودم و پالتوم رو پوشنن خودم خوب

 نبستم. شالمم انداختم دور گردنم.
شمم شت هیمامان افتادم.  ادیبود.  یخال یلیافتاد به گردنم، خ چ از  گردنبند دا

 بود. فیو ظر کیکه بار دیسف یطال
 نه. ایمن امشب بندازم گردنم  دهیم نمیبب برم
 ییرفتم سمت اتاق مامان که بابا از تو دستشو یو داشتم م رونیاتاق اومدم ب از

ردم ک ی. سننعنایبهش دادم و رفتم تو اتاق مامان ا یلب ریسننالم ز هی. رونیاومد ب
 مرد داشته باشم. نیتوجه رو به حضور ا نیکمتر

 که اخم کرده. میدیچشمم م یگوشه  از
 د.با زودتر صداش کرتو اتاق. مامان تو اتاق بود. تا اومدم صداش کنم با رفتم

 ؟؟یبه من کرد و گفت: کارم دار ینگاه هی مامان
 .یمونم برگرد ی: منتظر ممن
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به  یتام نگاه کردم. دسنن افهیو ق پیو به ت سننتادمیا نهیآ ی. رفتم جلورونیب رفت
 . دستم تو هوا خشک شد.دمیبابا رو شن یکه صدا دمیموهام کش

 ده که بمونه؟کنه؟ اوم یکار م یچ نجایدختر ا نی: ابابا
 .رهیبگ یزیچ هی: نه اومد از آرشا مامان

 یه؟ ممن بزار یسر و شکل پاشو تو خونه  نی: مگه من نگفتم حق نداره با ابابا
کنن دخترمون از  یکه فکر م نیبره؟ هم هیدر و همسننا یخواد آبرومون و جلو

 .جانیا ادیب لیشکل و شما نیبا ا ستیالزم ن گهید هیخونه فرار کرده کاف
 زدم. یپوزخند عصب هیهام و بستم.  چشم
 من براشون افت داشت. لیو شما شکل

و همون جور که  رونیشننندم. از اتاق اومدم ب میگردنبند و گردن خال الیخ یب
باشننند هم رفتمیم تاق خودم گفتم: نگران ن ه ک رمیم نجایاالن از ا نیسننمت ا

ننمیوالد یتو خونه  شترمیحضور ب ن ن ن ن ن ن ن ن ن دمان آبرومند رو مر نیا یآبرو ن
 نبره.
 بندم. ی: دختر ببند فکتو وگرنه خودم مبابا

باعث  که کار کردن من یبندم. نه تا وقت یبرگشنتم سنمتش و گفتم: نم یعصنب
که  یدر مورد دختر ننیکه بشنن کارنیمردم ب دیکن ی. واقعًا فکر متونهیزیآبرور

صاًل  دیشا شونیا شه وجود داره  اد  یمورد طلبکارادر  ینه حرف بزنن ول اینبا
 گن؟؟ن یایخونه رو از جا کندن ه یجورواجور شما که پاشنه 
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و نکردم. برگشننتم رفتم ت یکرد توجه یم نیکه توه ادشیزدم و به فر یپوزخند
با تاق.   هی یمرد برا نیرفتم. تحمل ا یم نجایداشننتم و از ا یو بر م فمیک دیا

 هم سخت بود. قهیدق
 یم یکه من سننع ییزد. حرفها یجور منا یداد و حرفها یجور فحش م نیهم

 با دهنم نشنومشون. اریکوه یآهنگ ساز دهن یکردم با زمزمه 
و  واریسننمت تخت که بابا با لگد زد به در اتاق و کوبوندش به د رفتمیم داشننتم

که فحش م هام و هما یهمون جور  به مو خت  ندا نگ ا  نیداد از پشنننت چ
اش کوبوند تو  گهیت دکه پرت شنندم عقب. تو همون حالت با دسنن دمیکشنن

 دهنم.
درتم. . من پیستیحرفها ن نیدختر. قد ا یزن یگنده تر از دهنت م ی: حرفهابابا

 دارم باهات صحبت یوقت ای. یجور حرف بزن نیباهام ا یبزرگترت. اجازه ندار
 .یو بر یکنم راهت و بکش یم
 غیج یانگشننتهاش و از تو موهام باز کنم. صنندا یکردم گره  یدسننتهام سننع با

کتکها  نی. ادمیشنننیخواسننت ولم کنه رو م یمامان که ازش م یآرشننا و دادا
 یم می. فقط عصننبانومدیدردمم نم گهید یشننده بود که حت یاونقدر برام عاد

 که در حال انفجار بودم. یکرد. تا حد
پدر در هام و دسننتش گفتم: برام  با مو جار  لت کلن که فکر کنم  ینکرد یحا

 ...یپدرم
 نیشند و از ب دهیکوبوند پشنتم که پرت شندم جلو و موهام کشنبا لگد  آنانان

جمع شده ام هم باز و شل افتاد دورم. خودمم پرت  یدستهاش آزاد شد و موها
 شدم رو تخت.
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سم ش یم ریبند اومده بود. کمرم ت نف صبان دیک  یشمو خ تیاما بدتر از اون ع
م رو تخت . کمردمی. با حرص رو تخت چرخدیایبود که مثل مار تو خونم پ

 بود و روم به سمت در.
ه بود نرفت نیزدم. بابا اما انگار سوزشش از حرفهام از ب یحرص نفس نفس م از

 جمله حرفم کیجواب  یدر پ یو ضربات پ زیخ هیکه هجوم آورد سمتم که با 
خودش و... پدر بودنش و ... احترامش و همه و همه رو با زور  یو بده و برتر

 ...رهیازم بگ
صبان ... همه و همه جمع  یزشت و ناحق ... نا عدالت ی... درد ... حرفهاتیع

شدن د شکمم  هیو جون و تو  یوانگیشدن و  لحظه پاهام و از زانو خم کردم تو 
و پاهام و کوبوندم ت یشنند با چنان قدرت کمیبرداشننت سننمتم و نزد زیخ یو وقت

صله  نهیس شد عقب و فا  یمتر 4-3که  وتخت و در اتاق  نیب یاش که پرت 
 کنار در. واریشد تو د دهیکرد و کوب یو ط شدیم

 از سر راهش کنار رفتن. غیج هیو مامان با  آرشا
و دسنننت  دیای. از درد به خودش پنیشننند و با آرنج خورد زم نیپهن زم بابا

موند بهش. مامان خم شنند  رهیراسننتش و تو دسننتش گرفت. آرشننا بهت زده خ
رفت و  یشننوهرش م یقربون صنندقه حال  نیشننده. در ع یچ نهیروش تا بب

 کرد. یبود که نثار وجود ناپاک من م یینهاینفر
شم و ک نمیاما نموندم تا بب من سر مرد ییچه بال نهیاون همه خ  یسرش آورده. 

و برداشننتم و تند از  فمی.از جام بلند شنندم. کدونسننتیکه خودش و پدرم م
سمت در. کتون شدم و رفتم  شون رد  ستم گ هامیکنار  دمییرفتمو از پله دوو تو د
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نداختم شالم و ا ولتونستم منتظر آسانسور بمونم. ه یبودم و نم ی. عصبنییپا
 رو سرم.

 بغض هم کرده بودم. یناراحت نی... در ع یعصب
 .رونیو از خونه پرت کردم ب خودم
پام و تو ا شنننهیچرا ؟ چرا هم چرا؟ که  بار   نیزارم ا یخونه م نیمن؟ چرا هر 

که  یبار با آرامش تو خونه ا هیبار .. فقط  هیتونم  یته؟ چرا نماف یب دیاتفاق با
 ؟یکن یکارو م نیچرا با من ا ایامنم باشه بمونم؟ خدا یجا دیبا
شتم. نم یجواب چیکه ه ییسرم پر چراها بود. چراها تو شون ندا ست یبرا م دون
ز شننده بودم. آب ا سی. خومدی. بارون مرمیکجا دارم م ایکنم  یکار دارم م یچ

به نسننبت  یکوچه  یکی. نه تاردمیفهم ینم یایاما من ه ختیریسننر و روم م
 ها رو.... نیماش ددبلوار رو به روم و ... نه تر یپهن و... نه نور کم چرغها

پرت شنندن بابا بود. از من با  ی. لحظه میدیفهم یو م دمید یکه م یزیچ تنها
با قد و ه هیبود که بتونم  دیچثه بع نیا پرت  یجور نیبابا رو ا کلیمرد گنده 

 نهیو ک یکه اون ضربه رو زد خشم و بغض یکنم اما تو اون لحظه من نبودم. اون
شد 26 نیبود که تو تموم ا یا شار همه  هسال تو وجودم جمع  کتکها  یبود. ف

 بود که بارها و بارها ناعادالنه رو سرو تنم فرود اومده بود. یو ضربات
 خورد. بد ی. چونه ام با بغض تکون مدمیلرز یمبود. منجمد شده بودم.  سردم

 .دمیکش ینفس م
 رفتم. یبارون م ریتلو خرون ز تلو
 کجا؟؟ به
 دونم..... ینم
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محل... به هر جا که بتونم  نیا ریخونه.. غ نیا ریکوچه.. غ نیا ریهر کجا غ به
 تونم خودم باشم... ینفس بکشم.. که بفهمم آدمم و م

ستم از خ یب شم بوق ممتد . نور چراش  نابویتوجه خوا ش هیرد  ش نیما د باعث 
تاد. مات اف هامیلنگه از کتون هیبودم.  ستادهیقدم عقب گرد کنم. بهت زده ا هیکه 
شدم که برش دارم اون  رهیخ ستم افتاد. رو زانو  یکیشدم بهش. دوال  هم از د

ستم رو زم ش شها رهیو زانوهام و گرفتم تو ب*ش*لم و خ نین  که ییشدم به کف
 افتاده بودن.

با ییکفشننها پام م دیکه  ما االن افتاده  یبودن... همراه راهم م یتو  بودن... ا
 بودن.

کردن اما االن  یحفظ م یمن و... از هر گزند یمن و... پا دیکه با ییکفشننها
 افتاده بودن.

... که من نداشتم.. که من حسرتشون و  یهر آدم یمهم زندگ یتا وزنه  2 مثل
 داشتن من نداشتم. نیع خوردم و در یم

 و شکونده بودم. یکیکه رسمًا زده بودم  امشبم
اومدن و  رونیاشک از چشمهام ب یافتاده قطره ها یبه کفشها رهیجور خ همون

شنندن و رو صننورتم رد گذاشننتن و از رو  یبارون قاط یرو گونه هام با دونه ها
 چونه ام سر خوردن.

 یره و م یو م شننهیرد م زی. همه چرهیم زیخوردن و افتادن تا بفهمم همه چ سننر
 نیبغض .. ا نیو ا شننهیهم تموم م یشننب لعنت نیدووم نداره. ا زیچ چیافته. ه

 ...شکنهیکنترلش کنم .. م تونستمینم گهیبغض که د
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رو شونه ام نشست. برگشتم و به باال سرم  یبه کفشها بودم که دست رهیخ هنوز
 شده بود بهم. رهیبود و خ ستادهیا بارون ریکه مثل من ز ینگاه کردم. به آدم

 شد و دستهاش و گرفت به بازوهام و از جام بلندم کرد. خم
 ؟یچرا نشست نجایبارون؟ ا نیا ریز ؟یکن یکار م یچ نجای: تو ا-

 یبود و با تعجب و نگران ستادهیکه جلوم ا یاریشدم به کوه رهیگردوند. خ برم
 کرد. ینگام م

شمهاش مکه واقعًا اال یزی.. چینگران شا یزی. چمیدین تو چ  وقت چیه دیکه 
ها ند یتو چشننم بام  نام دمیبا تک خورد هاش حس نکردم. موقع ک . تو حرف

 لمسش نکردم.
س پربغض  یاز ب دمیترک یاش. داشتم م نهیسرم و جلو بردم و آروم گذاشتم رو 

 نگفت. یزی. بهت زده بود. اما چختمی. آروم آروم اشک ریکس
 کرد. تمیهداو انداخت پشتم و  دستش

 . آروم باش.یلرز یم یدار نیتو ماش میبر ای. بستین یزی: چاریکوه
 یم اش. به شدت دلم نهیداده بودم به س هی. سرم و تکنیسمت ماش میهم رفت با

 کنارمه. یخواست حس کنم کس
 نی. برگشننت و کفشننهام و از رو زمیو باز کرد نشننوندم رو صننندل نیماشنن در

 ت من نشست و آروم پام کرد.برداشت و اومد کنار در سم
 بهیغر یلیخ دیکه شا یا هیدوست و همسا نیشده بودم به ا رهیتمام مدت خ در

 تر بود. یمیبرام صم یلحظه از هر خانواده ا نیبود اما االن تو ا
جاش بلند شد در و بست و رفت نشست پشت فرمون. لرزم گرفته بود. همه  از
 ینگاه اریبود. کوه سمیخ یپالتو میشیگرما ی لهیبود و تنها وس سیخ کلمیه
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به لرز بدنم انداخت. برگشننت سننمت عقب و پالتوش و برداشننت و مثل پتو 
 انداخت روم.

ست  نانیلبخند اطم هیحرف. بدون کالم. فقط  بدون بخش بهم زد که بدونم ه
 ... کنارمه ...

ش صدا نیما شدنش  شن  شن کرد و همزمان با رو شد.  یو رو ظبط هم بلند 
 روشن کرد و درجه اشو گذاشت تا ته. و یبخار
 حرف .. بدون کالم ... یحرکت کرد. ب آروم
صندل هیو تک سرم سر خورد.  رهیخ رونیبه ب یدادم به  شک رو گونه هام  شدم. ا

 پالتو مااله شدم... ریز
فشردم.  یپالتو رو تو مشتم م یگوشه  اریاخت یتو گوشم فرو رفت .... ب آهنگ

 دستم. ینشست رو یدست
 بود آروم و نوازش گر.. اریوهک
 کالم... یحرف... ب یب

خواسننتم .. االن  یانتهاش خونه بود. اما نم دیکه شننا یریبه جاده تو مسنن رهیخ
 خواستم تنها باشم. مین

 دوستم؟ یخونه  یمن و ببر شهیگفتم: م آروم
 تکون داد. آدرس و گفتم. سر
 .اوردیه روم ننکرد. حال زارم و ب ینزد. کنجکاو ی. حرفدینخرس یزیچ
 دستش... یکالم... در آرامش... با گرم یحرف .. ب یرفت ب شیپ
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به آهنگ رهیخ ابونیبارون و خ به تا  شننندمیکه پخش م یشننندم و گوش دادم 
 ...شیپ ی قهیچند دق یآرومم کنه آرومم کنه و خالص از صحنه ها یقیموس

 بارهیبارون م کهیچ کهیتن سردم چ یرو
 عاشق دوباره شمیکه با تو دارم م یانگار

 به تو دارم عشق من یحس خوب چقدر
 آخه دوست دارم ستیدست خودم ن خوامیتورو م اگه
 و بب*و*سمت رمیب*ش*لم بگ یبارون تو ریآروم تو رو ز خوادیم دلم

 ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو
 ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو

 تبه بودن کنار کنمیدارم عادت م یلیخ
 خوامتیکه امشب من از ته دلم م یدونیم

 ها با تو تموم شه هیعشقم ثان زارمینم
 باشه تونهیمثل تو م یکس ایدن یتو کجا
 و بب*و*سمت رمیب*ش*لم بگ یبارون تو ریآروم تو رو ز خوادیم دلم

 ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو
 ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشامو
 ینعلیناصر ز یبا صدا بارون ریز آهنگ

شمهام شت کوه چ ستم و به آهنگ و نوازش انگ ستم فکر کردم.  یرو اریو ب د
 فکر کردم تا روحم و آروم کنم.

بعد صدام کرد. آروم چشمهام و باز کردم و سرم و برگردوندم. اشکهام رو  کمی
 گونه هام خشک شده بودن.
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 .میدیزد و گفت: رس یلبخند
ش رونیب به سنگاه کردم. خود سرمیبود دهیه ر شک هیتکون دادم و با  ی.   ریر زت
 شم. ادهیو گرفتم که پ فمیپالتوشو و از رو تنم برداشتم و ک یلب

ستم ست د د ش گهیو گرفتم به در که بازش کنم. د س دهیام ک شتم  مت شد. برگ
 و نگاش کردم. اریکوه
 بدون تعارف خبرم کن. یداشننت اجیکه بهم احت ی: هر وقت و هر سنناعتاریکوه

 . فقط صدام کن...رسونمیمطمئن باش خودم و م
اشننکهام و گرفتم که  یتکون دادم. به زور جلو یزدم و سننر یپر بغضنن لبخند

 نشن و نبارن. لیس
 براش تکون دادم و زنگ خونه رو زدم. یشدم. دست ادهیپ

 ن؟؟؟ی: آرش-
 ؟؟؟یکن ی. در و باز ممی: سالم مرمن
 باال... ایب زمی: آره عزمیمر
 مطمئن شنند وارد یوقت اریکرد و وارد شنندم. برگشننتم در و بسننتم. کوه و باز در

ش شدم حرکت کرد و رفت. تو  صورتم د ی شهیخونه  شک دمیدر  . از بارون و ا
 زیشالم چشمهام و تم یشده بود. با گوشه  اهیس یچشمم کم یبود و پا سیخ

 کردم و رفتم باال.
با د یجلو میمر و مشننکوک زد. حال  ریلگلبخند غاف هی دنمیدر منتظرم بود. 

بدون سننوال آ*ش*و*شننش و برام باز  دیزارم و صننورت نابود و غمزده ام و که د
 کرد.
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 کردم با نفسهام آرامش وجودش و ببلعم. یتو ب*ش*لش و سع دمیخز
ست ش ید شحالم کرد یچ زمیو گفت: عز دیبه کمرم ک  ای. بیاومد یشده؟ خو

 دختر. یلرز یم یشده. دار سیچقدر خ نی... ببایتو گلم ب
 .سننتین رید یلیکردم که خ یو در آوردم و رفتم تو. خدا رو شننکر م کفشننهام

 تو اتاقش. میکردم و رفت کیبا مامان باباش سالم عل یسرسر
 و خشک. زیدست لباس تم هیحوله آورد و  هیبرام  عیسر میمر
 .یخور یسرما م یبمون نای: لباسهاتو عوض کن با امیمر

داش آورد که با خوردنش  ییچا وانیل هیض کنم. برام کرد لباسننهام و عو کمکم
 پتو آورد انداخت رو شونه هام. هیگرم شدم.  یکم
 .دیپرس یسوال میزدم و نه مر یتمام مدت نه من حرف در
آوردم و اونم در  یپناه م میحالم زار بود به مر یوقت شننهیبود هم نیهم شننهیهم

آروم گرفتم خودم لب باز کنم و  یکرد تا وقت یم جادیامن و برام ا طیآرامش مح
و آرامش و  تیاون امن یتا حدود نجایبرسننم ا نکهیقبل از ا اریبه لطف کوه

 بدست آورده بودم.
.. و در و گفتم . ختمیلب باز کردم و گفتم.. بغض کردم و گفتم ... اشک ر آروم

 که به م*ر*ت*ی*ک*ه زدم گفتم. یکمه بعد از ضربه ا ینیریاز حس ش تینها
 دمید یخوب بود. وقت یلیوار زدم و گفتم: خ وونهیلبخند د هیاشننک و ناله  نیب

خنک شد. روحم تازه  مج*ی*گ*ر کشهیدرد م دمید یپهن شده. وقت نیرو زم
که بهم زده رو جبران کردم آرامش  ییدرصنند از ضننربه ها هی دمید یشنند. وقت

 گرفتم.
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دسننت  ارمی. اختختمیبغض کردم و اشننک ر زمیجونون آم یلبخند ها وسننط
 بود. بیخودم نبود. تعادل نداشتم. حالم عج

 تو سکوت به حرفهام گوش داد . آروم سرم و ب*ش*ل کرد و نوازشم کرد. میمر
داد خودم با  یداد. اجازه م یوقت نظر نم چیکرد. ه یوقت قضننناوت نم چیه

به نت لیحرفهام و تحل به ا یبرسننم. فقط آرامش م جهیهام   نیداد و من واقعًا 
 داشتم. ازیگرم نحضور 

 و هر بار گفتم خوبم. دیداد و حالم و پرس امیبار بهم پ 2 اریکوه
قدر تا ا یروح هیحرف زدم و خودم و تخل میتو ب*ش*ل مر اون کهیکردم   ن

 خوابم برد. یک دمینفهم
صورتم تاب دیخورش نور شمهامو باز کردم. وا دیکه به  ش یخدا ک یچ د. صبح 
 راموش کردم.لحظه زمان و مکان و ف کی یبرا
ردم که توش بودم نگاه ک یبه اتاق یشد. تند از جام بلند شدم. وقت ریکارم د یوا

شتم.  ادمی زیهمه چ صت فکر کردن ندا  یم دیبا گهیساعت د 2اومد. منتها فر
 لباس هم ندالشتم. یبودم اداره و هنوز حت

 روزید هک ییبود اما خدا رو شکر لبسها سی. پالتوم خدمیایخیدور خودم م  جیگ
 و خشک بودن. زیباهاشون رفته بودم خونه سالم و تم

 به دست وارد شد. ینیس میباز شد و مر در
 ؟یشد داریب ری: صبح بخمیمر
 شده. رمیبرم د دی. بادارمیسرم و خاروندم و گفتم: آره ب جیگ
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خودم و  یودر آوردم و لباسننها میمر یگذاشننت. تند لباسننها زیو رو م ینیسنن
 .میدیپوش

 صبحونه بخور. ایرو صورتت و بشور ب: بمیمر
 یعنیکردم.  میمر یبه مامان و بابا ی. سننر راه سننالمییسننمت دسننتشننو رفتم

 کنم برم خونه و لباسهام و عوض کنم؟ یفرصت م
 یدر حال لقمه گرفتن بود. لقمه ا میو روم و شستم و برگشتم تو اتاق. مر دست

و گفت:  اشاره کرد یخوابکه درست کرده بود و گرفت سمتم. با سر به مبل تخت
 رو.ب نایبودن. امروز با ا سیخودت خ یبرات پالتو و شال گذاشتم. لباسها

 ماچ محکم کردم. هیرو ازش گرفتم و خوشحال گونه اش و  لقمه
 ی. وگرنه مجبور بودم برگردم خونه و کلیدختر. نجاتم داد ی: تو فرشننته امیمر

 دادم. یزمان از دست م
 نجات مردم. نهیو گفت: کارم ا باال انداخت یا شونه
شدم و بعد  میصبحونه خورد ییدوتا ضر  شکر از خونه  یخداحافظ هیو حا و ت

 .رونیزدم ب
 نیچند وقته بدبخت شننده بودم. هم نیگرفتم. ا نیو ماشنن ابونیسننر خ رفتم
 .رمیبود و منم مدام مجبور بودم آژانس بگ دهیپوالم ته کش شمیجور
 کار کنم. یباهاشون چ دیدونستم با یممونده بود و هنوز ن هامیبده
 زنگ خورد. میاداره. منتظر آسانسور بودم که گوش دمیرس

حالم و پرسنن اریکوه بازم  به. ب دیبود.  حالم خو که   اارهیو مطمئنش کردم 
 انقدر اریداغون بودم که باعث شننده بود کوه یلیخ شننبی. مطمئنن داریکوه

 نگران بشه.
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شت م وارد شدم و پ ست زمیدفتر  ش ش هیم. ن م و کرد کایو مل دهیسالم هول به 
 مشغول کارم شدم.

و مشغول  میآوردن. با باه ها دور هم نشست چیناهار زنگ زدم برام ساندو موقع
 شبی. در تمام طول روز خودم و با کار مشغول کرده بودم که به دمیخوردن شد

 .ادیب ادمیفکر نکنم. دوست نداشتم فکر کنم. دوست نداشتم 
ست دیپر کایمل هویحال حرف زدن بود که در  دهیش سط حرفش و گفت: را  یو

خواد براش سور بده. امشب  ی. مدهیخوشگل و ناز خر یتوله  هی انیباه ها شا
 خونه اش؟ میبر نیایم

ا دادم تنه یم حیکار بودم و ترج ی. من که بمیبه هم کرد ینگاه هی دهیو شنن من
 نباشم.

 هستن؟ ای: کدهیش
ستفقط  یاکی: هکایمل شما. را ش ارمیکوه یمن و  ست.  سنم بگو دهیه  به مح

 اد؟یب
 بلند شد بره زنگ بزنه به محسن. عیشکفت. سر دهیاز گل ش گل

 ته؟؟یمیصم یجزو پروژه  نمیو انداختم باال و گفتم: ا ابروم
 .نیهما یزد و گفت: ا یچشمک

 ینه خو کیساکت بودم. نزد ری. تو مسمیرفت کایمل نیکار هر سه تا با ماش بعد
 .دمیسگه نخر نیا یبرا یزیافتاد که چ ادمیتازه  میدیکه رس انیشا
 م؟یسگه بخر یبرا یزیرفت چ ادمونی کای: ملمن
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گ سن ادته؟ی. اسننکار دهیخر زیم زیچ یخودش کل انیبابا شننا الیخ ی: بکایمل
شک شت. انقدر ا هیگنده م شت که گاه نیکه قباًل دا ست دا ش به یسگه رو دو

فته ه هیبدبخت مرد چقدر ناراحت بود تا  نکهیسر ا یننننن. الهنشدیم میحسود
سگ و جا ینم سکار و گرم ی زهیشد جلوش در مورد   یم غضحرف زد. ب یا

 کرد.
بشه  شونیزیچ هیدلبند منم  یاگه گلها دیکردم. خوب شا یدرکش م ییجورا هی

 منم غصه بخورم.
س سل یمتر 120آپارتمان  هی انیشا ی. خونه میدیر بودتش.  دهیچ قهیبود که با 

د. کمکش کرده بو دمانیتو چ یلیخ کایمل نیدونم هنر خودش نبوده ا یالبته م
رو در و باز کرد و خوش انی. شامیشد ادهیششم پ یو طبقه  میسوار آسانسور شد

 سالم کرد.
 .نی: سالم سالم خانمها چه به موقع اومدانیشا

سگ از  هیواق واق  ی. صدامیو دست داد میو سالم کرد میوارد شد یکی یکی
 .ومدیتو اتاق م

حرف توش بود. راسننتش  یلینگاهمون خ نیکردم. ا دهیدار به شنن ینگاه معن هی
بلند. مبلهاش  یشاس نیگنده اش و دوست داشت. ماش یزیاز هر چ انیشا نیا

انقدر بزرگ و بلند بود که موقع غذا  شیناهار خور زیگنده بودن. م یلیهم خ
رت و خم س کمیبود  یفقط کاف یز دستهات استفاده کننبود ا ازیخوردن روش ن

. وان گنده داشننت هیگنده بود.  دیسنننا خاالشی. یغذا رو ببلع یتا بتون یکن
 هاتیباگ ادیروش به  یبر دادیبزرگ که بلند هم بود و جون م ینفره  2تخت 
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 هینده و کاکتوس گ هیتو خونه اشننم بزرگ بودن.  یگلها ی. حتیبخر نییباال پا
 بلند. یطول یگنده پشت پنجره ها یوکای

رسوند. ت یرو م دهیمن و ش شیاهیسگه و س نیبزرگ بود و چقدر ا شمیقبل سگ
 .دمیترس ینم یزیکه از چ یاونم من

چه  دهیدتوله ج نیکه ا مینیو منتظر تا بب میبود دهیوحشت زده به هم چسب االنم
 داره؟ یبتیه

 زیوحشننت داره. تنها چ زیو ر کیکوچ یزهایاز چ انیشننا نیکنم ا یفکر م کال
 .کاستیمل نیکه دورو برشه هم یمتناسب

ست مل انیشا صدا کرد و ماها با حرکت د سگه رو  و هال ت میرفت کایرو به اتاق 
دو قسننمت بود از در که وارد  ییجورا هی. خونه اش میاریکه لباسننهامون و در ب

 زیم ت مبل ودس هیبا  ،ییرایروبه روت آشخزخونه بود سمت راست پذ یشدیم
ست یناهار خور سمت را سرو 2.  شت و اتاق خواب ه سیتا  ضا هیو  ادا  یف

 دست مبل پر شده بود. هیکه با  کیکوچ
که  یا نهیو چرخوندم و بردم کنار شوم میصندل کیش یلیو در آوردم و خ پالتوم

 کرد نشستم. یو ساتع م یمیحرارت مال ششیروشن بود و آت
سگه که  یصدا شت کیبلند و نزدواق واق کردن  صدا. همه  میشد برگ سمت 

گ س هیگنده بودم اما در کمال تعجب  یهایسگ گرگ نیدونه از ا هیاش دنبال 
که موهاش اومده بود تو چشمش. انقده ناز بود که دلم  دمیپشمالو د یکوچولو

 بالونمش. رمیخواست بگ یم
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رفت سننمت نگاهمون کرد بعد آروم  سننتادیا کمیاول  کمونیو اومد نزد دییدو
 .کایمل
 خوش گذشت؟؟ ییبا بابا ؟یچقده تو ناز ؟؟؟یخوب زمی: سالم عزکایمل

ه بامز یلیسنگ خ هیبه عنوان پدر  انیمن بخندم زشنته؟؟ آخه تصنور شنا االن
 بود.

شدم و رفتم کنار مل از شدم.  کایجام بلند  سگه  شغول ناز کردن  ستم و م ش ن
 .دیزنگ خورد. جواب داد و گفت: محسن رس دهیش یگوش

 .دیرس ارمیاومد و گفت: چه به موقع کوه رونیاز تو آشخزخونه ب انمیشا
خودم ن دهیباال. ش انیدر منتظر موند تا باه ها ب یو زد و در باز شد. جلو فونیآ

 رفت استقبال محسن. نیریکه خود ش
 کیکرد. سالم عل یمعرف دهیو به محسن و ش اریکوه انیها وارد شدن و شا باه
 .میدور هم نشستو همه  میکرد
ش من شده بود کایو مل دهیو  سرگرم  شا  سا شا میبا   زبانیکرد م یم یسع انمیو 
با شننوخ ارهیدر ب یباز نده کوه یو  نه. در واقع نم اریو خ با جمع مچ ک  یو 

ست کوه ساس غر اریخوا شوخ یبکنه جور یبیاح شد یب کمی هاشیکه  ه مزه 
 .گهیبود د

و حس کرد چون برگشت و بهم نگاه کرد. نگاهم  ینینگاه کردم. سنگ اریکوه به
 زدم که جوابم و با لبخند داد. یلبخند هی

ساس راحت اریبکنه که کوه یبخواد کار یکیبود که  بیعج ص یاح واًل بکنه. ا
دوسننت داشننتم برم به  یلیبود و معذب بودن تو خونش نبود. خ یپسننر راحت

 راحته. اریبگم انقدر زور نزن پسر کوه انیشا
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 کرد جالب بود. یاون جور تقال م یقتو نشید یول
شا میشدیدور هم جمع م یوقت معموالً  ساط م*ش*ر*و*ب به راه بود.   هی انمیب

خوردم.  یخواد بخوره. من که نم یم یو آورده بود هر ک السننهاشیبا گ یبطر
 کنه نخوره بهتره. یرانندگ دیگفت با ارمیکوه
 ومده بود.ا نیذوق کردم. با ماش یکنه کل یگفت رانندگ یوقت
شت نگام کرد.  از ستم. با تعجب برگ ش شدم و رفتم رو مبل جفتش ن جام بلند 
 برم باسبم بهش. هویبود که  بیعج کمی

کردم و  زیو براش باز کردم و چشننمهام و تا حد ممکن ر شننمینگاهم کرد ن تا
 ؟؟؟یرسون ی... شب منم م یجوون اریگفتم: کوه
هاش با دیپر ابرو فت.  نده اش گر فت: نم باال و خ نده گ  یهم م یگفت یخ

 بردمت.
 نممیماش یپنار یتون یم یو باز کردم و گفتم: حاال که انقدر ماه شمین دوباره

 ؟؟؟یریبگ
 کنم. شتریو ب میکالم و حس عشوه گر ریبار تند پلک زدم که تاث چند

 ادیو  ینو نگاه ک یسننتیخودتم با دیبا یول امینگاه متفکر بهم کرد و گفت: م هی
لد . بهتره خودت برهیبگ یبرات پنار شنننهینم دایپ یکی شنننهیون همچ یریبگ

 .یباش
سر که پ یو گفتم: ناز بش دمیدستم و بلند کردم و گونه اش و آروم کش خوشحال
 .یانقده خوب
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سر جام که ددیخند شم برم  شتم که بلند  و  یهمه با لبخند و کنجکاو دمی. برگ
 کنن. یباال رفته دارن به ما دوتا نگاه م یابروها

 امونه. هیهمسا ه؟یزدم و پرو پرو گفتم: چ پلک
 ؟یکش یلخم و م یجور نیاتون باشم ا هیبدجنس گفت: منم همسا انیشا

هم آرنجش و فرو کرد تو پهلوش و  کایچشننم غره بهش رفتم از اون ور مل هی
 من حق نداره لخت و بکشه. ریغ یاکیه یکن یگفت: تو غلط م

 .میهمه بخندبا مزه گفت که باعث شد  انقدر
 کای. ملمی. بعد شام دور هم نشستمیو شاممونم خورد دمیو خند میگفت خالصه

داده  ام و هینشسته بودم و تک نیبه همراه تنقالت آوردن. من رو زم ییچا دهیو ش
ارش رو مبل و نشست کن دیکنارم رو مبل نشست. ساشا پر کایبودم به مبل. مل

شا کایو مل شد.  شغول ناز کردنش  شیکنار کوه انیهم م سن و   هدیار بود و مح
سنها رو جمع کرده بود  نیرو زم نییهم پا سن چند تا از کو سته بودن و مح ش ن

عرب لم داده بود و مشت مشت تخمه بر  وخیدستش و مثل ش ریگذاشته بود ز
 شکوند. یم کیچل کیداشت چل یم

 .میکن یباز نیای: باه ها بانیشا
هسننت فقط  ین من داداش هر بازدر حال تخمه شننکوندن گفت: جا محسننن

 جور نشسته باشه. نیهم میاز جامون بلند ش میمجبور نش
 .ینبلت یلیخ گهیبراش نازک کرد و گفت: محسن تو د یپشت چشم هی انیشا

ن . نزار مجبورمون کنمیکن یم لکسیر میخونسرد گفت: تازه دار یلیخ محسن
 براشون. میبا شکم پر پشتک بارو بزن
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 ی. دفعه مینبود لبخند بزن انیکه در جر اریکوه ریه غباعث شننند هم حرفش
ک پشت میو محسن مجازات شده بود مجبورش کرد میکرده بود یکه باز یآخر

شتکاش  نیبزنه و ا سن بس که گاگول بود پ ه بود همه اش. مثل با یور هیمح
و  لتونست درست پشتک بزنه. آخرشم انقدر تقال کرد که د ینم کیکوچ یها

 شد و حالش بهم خورد. یروده اش قاط
 کرد. فیتعر اریکوه یماجرا رو برا انیشا
. میبکن ینشننسننتن یباز هی نیایکنن ب یم یتنبل هایحاال که بعضنن گمی: مکایمل

 مشاعره خوبه؟
 م؟یشعر بخون یگیتو م دمیکجا خواب شبید ستین ادمی: بابا من محسن

نن تو که گفت دهیش ن ن ن ن ن ونه خ بشید یتند براق شد سمتش و گفت: محس
 ؟؟یبود

 ینک یخونه بودم. باور نم شبید زمیتند صاف نشست و گفت: آره عز محسن
 از مامانم بخرس. مثال زدم.

 برد. یحساب م دهیاز ش یمحسن مثل چ ومدیم خوشم
 .میاز شعر ترانه ها هم استفاده کن میتون ی: مکایمل

هم  یخشننک و خال یجور نیهم یشننکوند و گفت: باز یتخمه ا هی محسننن
 خوره که. یدرد نمب

ازات مج ینا یگفتیاالن م نیباال انداخت و گفت: تو که تا هم ییابرو کایمل
 باشه. ینشستن یشدن ندارم. باز

 نباشه. ی. مجازات عملگمیباال انداخت و گفت: االنم م یشونه ا محسن
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 ؟؟یچ یعنی نیبا حرص گفت: مثاًل ا کایمل
 یخورد. محسنننم م یاز نصننفه حرف زدن محسننن حرص م شننهیهم کایمل

 یم شهیهم دهیش نکهیرو حرص بده. به جبران ا کایمل ومدیدونست خوشش م
 چزوندش.

باخت  یچه طوره هر ک گمیبه جمع کرد و گفت: م ینگاه ثیخب محسننن
 رو بده. هیخرج سفر بق

دوتا که  یکی. ادهیز یلیکه خ نیاونوقت؟ ا یچ یعنی نیگرد شنند ا چشننمهام
 .مینفرر 6. میستین

 شمتون.ک یم دیقبول کن یعنینگاه کردم. که  دهیو ش کایشتم به ملبرگ تند
 ...ادهیز یلیخ نیکرد و گفت: خوب ا یمن و من هی دهیش

 با هم. چه طوره؟ ونمی. خانم ها با هم. آقامیشیگروه م 2: خوب محسن
 خوبه. ولیمبل و گفت: ا یجلو دیخوشحال خودش و کش انیشا
خوبه؟ پس اگه من باختم پولش و تو نازک کرد و گفت:  یپشننت چشننم کایمل

 حساب کن.
 .. چشم ... یبا لبخند گفت: چشم خانم انیشا

داد. من  یرو م کای. اما اون خرج ملشدیبا محبت م انیشا ومدیخوشم م انقده
ضاع بد مال نیبگم تو ا یبدبخت چ ضا شدمی. نمیاو بود.  عیکه مخالفت کنم 

 گوش ادی. من معمواًل آهنگ زمیببرو  یبود که هر جور شده باز نیتنها راهش ا
 دیحال با نیمشکل بود. با ا کمیکردم. اما حفظ کردن و جفت و جورشون  یم

 کردم. یبا تمرکز به شعر ها فکر م
 خوند. کای. شعر اول و ملمیو شروع کرد یموافقت همه باز با
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 بله یداره آ یکه آهو جا یکوه کدوم کوه همون کوه میبر ایب
 بله یدام داره آ شیبه پا ادیص باه

بود که با " ه  انی. بعدش نوبت شامیزد یبا خوندن شعر ماها بشکن م همزمان
 " شعر بگه.

 یره آسه آسه شما چ یعمرا سرکوچه واسه راه م سهینا یلیکه خ ی: همونانیشا
 قبوله. دیگیم

 : از وسط شعرم قبوله؟اریکوه
 زد و گفت: شما بگو قبوله. یچشمک انیشا

 شعر خودت گفتم. ی: برااریکوه
و محسن و بعد من  دهیش بیشعرش و خوند و بعد اون به ترت ارمیکوه خالصه

 .میشعر گفت
ش تو سوم  سفر کایدور مل 5سوخت و بعد  دهیدور  شده بودم. خرج  . بدبخت 

 افتاده بود تو پاچه ام.
بت من. با دور تو  یوقت ییخوندم. خدا یبا " ر" شننعر م دیشننشننم بود و نو

و نگاه کردم و  نیآسننمون و زم کمی. ادینم ادتی یایه یریگ یمقرار  تیموقع
 شعر کودکانم خوند؟؟ شهیگفتم: م
از تنها عضو مونث مونده تو  تیحما یبرا کایو مل دهیاما ش دیبلند خند محسن

 بخون. یدوست دار یتند گفتن: هر چ یباز
 و باز کردم و خوشحال و سر خوش با بشکن خوندم. شمین

 بود... ییبود روباه ناقال یبود جنگل و سبزه زار یگاربود و روز یروز
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 بودن با شعر من. دهیباه ها پوک نیا یعنی
 :انیشا
 دل ینشونه ا یب یدل ا یا وونهید دل

 دل یزمونه نامهربونه ا یدونست یم
شاد زد و به تک تکمون نگاه کرد و خ هی اریکوه ش رهیلبخند گ  طونیشد به من. 

لب لب لب تو گل اناره ... جنس تن تو باش بهاره  گردنش و تکون داد و گفت:
.... 

 یکه نم ومدیعشوه و چشم و ابرو م نیه ... هما وونننننننننننننننننننننید
 .ینخند یخودت و کنترل کن یتونست

 سوخت. انمیدور شا 8 بعد
شد. دور نهم بود و شعر افتاده بود  شتریبرد ب یبرا دمیتا. ام 3 میمونده بود حاال
 .اریهبه کو
 :اریکوه
 یآرومه تو به من دل بست یچ همه

 یچقدر خوبه که تو کنارم هست نیا
حساس شده بود. محسن بلند شد صاف نشست تو  یمحسن بود. باز نوبت

عرش خوندن ش یزمان گرفت. هر کس برا کایبشه. مل شتریجاش که تمرکزش ب
 سوزه. یوقت داشت. زمان که تموم بشه طرف م قهیدق 3

 کرد. ی" می" " ی"  یو متفکر ه نشسته محسن
 و شمرد. میتا کایمل
 .یتموم شد باخت -2-3-4-5: کایمل
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 به پاش زد. یمشت هی یحرص محسن
 " بگو. ینوبت توئه. از "  نی: آرشکایمل

 زدم از قبل خودم و آماده کرده بودم. لبخند
 :من

 وارهید هی وارهید هی وارهید هی
 نداره یایکه پشتش ه وارهید هی

 ابرون هیس دنیپوش واروید که تو
 رونیاز توشون ب دیخورش گهید ادینم
 و گفتم: از " ن " بده. اریانگشت اشاره کردم به کوه با

 :اریکوه
 یاریدوم ب یتونیمثل من نم نروتوهم
 یاریمثل من تو غصه کم م نروتوهم

 ................ نرو نرو
 شد و منتظر موند. بدون مکث گفتم: رهیچشمهام خ تو
 وقتشه رفتن وقتشه تشهوق

 از تو گذشتن وقتشه وقتشه
 تولد دوباره نیست مهلت
 دوبارهء من وقتشه مردن

 لبخند کج زدم و منتظر شدم. هی
 :اریکوه
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 نکن هیگر گریباز یه
 میهمه مون مثل هم ما

 میشیکه از خواب پا م ُصبا
 میزن یبه صورت م نقاب

 شننندی خونده بودن. نماز شننعرها رو قبالً  یلیبگم؟؟؟ خ یچ می.... از ممیم
 ازشون استفاده کرد.

کردم. با هر کدومشون  یگوش م شهیگوگوش و دوست داشتم و هم یها آهنگ
سننال سننوم دانشننگاه  ادی. میدوره از زندگ هیبه  شنندنیخاطره داشننتم و مربوط م

 زدم و خوندم. یلبخند هیافتادم. 
 رسیم یبه هم نم ما

 خورشیدیم و ماه مثل
 تو خاك بهشت تن
 من پر از گ*ن*ا*ه تن

جفت دستهاش  دهیزد. ش یحرف نم یاکیحساس شده بود که ه یباز انقدر
 : " ه " .. " ه "گفتیم زیر زیبود و ر دهیایو تو هم پ

 شد به دستش و گفت: رهیو خ نییسرش و انداخت پا اریکوه
 کنن یکه مث تو منو اشباع نم همه
 کنن یکه مث تو با من خوب تا نم همه
 کنن یدل از اون ب*و*سا نماز ته  منو

زود جا  نقدریدلم ا یخودشننونو تو یبرم از هر کس و ناکسنن یاون روزا که م ای
 کنن ینم
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 :من
 یه صبح نازنینه یهام در هوا نفس

 طبیعت دلنشینه یتنها صدا برام
 خوام دور از هیاهو دیگه تنها بمونم مي
 خوام اینجا براي دل خودم بخونم مي

 شد به من و گفت: رهید و خسرش و بلند کر اریکوه
 باید اسیر بمونیم ما

 هستیم تا اسیریم زنده
 ما رهایي مرگه واسه

 رها بشیم مي میریم تا
 م؟؟؟یهم مونده که نگفته باش یزیچ گهیاز " م " بگو... د نی: آرشمحسن

 با قر دادن سر و ابرو انداختن شروع کردم به خوندن. تند
 دورهو تو با همیم اما دالمون خیلي  من

 بین ما دیوار صد رنگ غروره همیشه
 هیچ کدوم حرفي که بازم تازه باشه نداریم

 خنده هامون خیلي وقته سوت وکوره چراش
 برو ... یجور نیدمت گرم.... هم ولیخوشحال زد رو شونه ام و گفت: ا کایمل
 و منتظر موندم. اریزل زدم به کوه رهیخ رهیخ

 بود. یا گهید یر جابه من بود اما فکرش ... انگا نگاهش
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به نظر در حال فکر کردنم  یحت اریگرفت. تعجب کردم آخه کوه میتا کایمل
خرج  یلک میفکر کن بباز کمیبازوش و تکون داد و گفت: پسر  انی. شاومدینم
 افته رو دستمونا. یم

و حرص خوردن محسن فقط زل زده بود به  انیتوجه به حرف شا یب اریکوه اما
 ت.گف ینم یزیمن و چ

 شمارش معکوس و شروع کرد. کایمل
 ... ولی..... تموم شد ا 1-2-3-4-5: کایمل

مان نده  دنیمتر پر هیهر دو  دهیگفتنش خودش و شنن کیبا  همز با خ هوا. 
ش سن به  شون کردم. مح شم غره م نایا دهینگا شا یچ چپ چپ به  انمیرفت و 

 کرد. ینگاه م اریکوه
کردن.  یم یبازوم و اظهار خوشنننودبه بر و  زدنیم یاومدن دورم و ه دخترا

ندار اارهیاز من بدبخت ب نایانگار ا  نیمگه مرض دار نیتر بودن. خوب پول 
. شعرام مینرفته بود تو هخروت که بدبخت شده بود اریاگه کوه ن؟یبند یشرط م
 بود. دهیته کش

خوندنشننون  یدخترا و کر یشنندم به خوشنننود رهیخوشننحال و با لبخند خ من
 .اوردنیه با حرفهاشون لجشون و در مپسرا ک یبرا

ام  هیشده بود و روح ادیز نمیآدرنال یمسابقه کل نیو ا یروزیحس پ نیبا ا واقعاً 
 کرده بود. ریییبه کل تغ

ست یساعت کی هی ش صم مین رو  میبزار یترشیکه خرج ب میکجا بر میگرفت میو ت
عد نتها ماه ب. مشیک میقرار شنند بر کایو مل دهیباه ها که با نظر شنن نیدسننت ا



wWw.Roman4u.iR  316 

 

ضاع ج نیچون ا سامان بود. هم کوه بیماه هم او شت  تیمامور اریمن نا ب دا
 هم ما سه تا.

من  و میکرد یموند. با باه ها خداحافظ یشننب م کایوقت رفتن بود. مل گهید
 .میشد یهم با محسن راه دهیو ش اریبا کوه

س تو سکوت به موز یایه اریکوه ریم . میردگوش ک میمال کینگفت. فقط تو 
شننده بود. تو خودش بود و فکر  بیعج ییجورا هی یبعد باز اریکاًل حال کوه

 کرد. یم
و پارک کرد. خواسننتم برگردم ازش  نیماشنن اری. کوهمیدیدر خونه رسنن یجلو

 .امیتشکر کنم که گفت: منم باهات م
؟ برو خونه خودت  ینصننفه شننب ادیخواسنننت ب یباال. کجا م دیپر ابروهام
 بخواب.

 نتیاشننم یپنار امیخوام ب یم وونهیبا لبخند گفت: د دیام و د افهیق که اریکوه
 .رمیو بگ
 جونم باه ام خوش قوله. با معرفت. یافتاد. ا میدوزار تازه

. چرخ نکیتو پارک می. در و باز کردم و رفتدمیش ادهیپ ییو باز کردم و دوتا شمین
 بود. ضیتعو یهم برا لهیزاپاس تو صندوق بود و وس

شد. پ اریکوه ست به کار  ست من و خودش د نگاه  کمیالتوش و در آورد داد د
 یاهنگ هیشدم.  الیخ یهم سخته هم سرده ب دمی. اما درمیبگ ادی دیکردم که شا

ازشون تا ب اوندیپ یچرخ و م یاهایکه رو کارش تمرکز کرده بود و پ اریبه کوه
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ز ودم و دستهام و ادور خ تممشغوله آروم پالتوشو و انداخ دمید یکنه کردم و وقت
 آوردم. رونیب ناشیتو آست

 بهتر شد گرم شدم. یآخ
بود. منم تو  چیپ نیچرخها رو عوض کرد و در حال سننفت کردن آخر اریکوه

و سننفت کرد و قالخاق و گذاشننت تو جاش تا  چیکردم. پ یسننکوت نگاش م
 محکمش کنه.

سته  قالخاقم ش شد ن به  هریت خبه چرخ کرد و تو همون حال ینگاه هیکه محکم 
 گفت: هویچرخ 

 سرابي بود و بس خوابي که تعبیري نداشت هجرت
 کس که روزي یار بود اینجا مرا تنها گذاشت هر

. ادسننتیشنندم بهش. دسننتش و با دسننتمال پاک کرد و بلند شنند ا رهیخ متعجب
 بود. نییسرش پا

اومد  ادتی ریگفتم د یگرفتم و م یم یو به شننوخ زیهمه چ یحالت عاد در
 ومدیخوندش اصننال به نظر نم اریکه کوه یجور نیاما ا یگفت یم یو بازت دیبا

ا بود منته ادشیاومده باشننه. انگار از اولشننم  ادشیتازه  ایفراموش کرده باشننه 
 نخواست که بخونه.

 ؟؟؟یبود؟ چرا نخوند ادتیتعجب گفتم: تو ... تو  با
 و بلند کرد و بهم نگاه کرد. سرش

 .یروزیپ هیو  جانیه هی. به یدار ازیبرد ن نی: فکر کردم تو به ااریکوه
سته که من بادمیو نفهم منظورش شتم برا یحتمًا م دی. در  یبردم چون پول ندا

 هم حال داد اما... یلیباحال بود و خ یلیخ شیباز یسفر و از طرف



wWw.Roman4u.iR  318 

 

و  کرد یبا دسننتهاش باز کمی. نییو سننرش و انداخت پا نیداد به ماشنن هیتک
 شروع کرد. سرش و بلند کرد. آروم

. بابام دوسننتش داره. اسننتیمامان دن نیجون ... مامانم... بهتر ی: زراریکوه
صبور. من خ صبور ... واقعًا   یلیکردم. خ تشیاذ یلیچون محترمه، مهربونه و 

 یایاما ه شنندیم یعاصنن شنندی... از دسننتم ضننله م طونیلجباز بودم و ... شنن
 .گفتینم
شق هیشد به  رهیخ به  مدیرس ییجا هیشم ... اگه االن به نقطه و گفت: من .. عا

 اون و همت خودم بود. یخاطر محبتها
ن ... ممهیکیولوژی... ) با پوزخند گفت ( مادر ... مادر بیدید روزیکه د یخانم

شقش بود. ) پر بغض گفت ( ول ایو به دن .... )  یتفاوت فرهنگ یآورد. پدرم عا
خواسننت  یال ... ) انگار منفس بلند گفت ( به هر ح هیتکون داد و با  یسننر
شه ( وقت نیاز ا عیسر سمتش رد ب باه  هی نکهیتوجه به ا ونسالم بود بد 3 یق

ت رف یم شهیهم یکه داشت برا یداره. بدون فکر به من، پدرم و ترک کرد. روز
 و بهم داد. یاون ساز دهن

 محو از رفتنشه. یخاطره  هیو  یمیقد یساز دهن هیکه ازش دارم...  یزیچ تنها
سرش و انداخت پا شد.  ساکت  ستهاش خ نیی)   یشد. در حال تداع رهیو به د

 بود. ( یکردن خاطرات بد
شه.  نکهیا یجون ازدواج کرد. برا یبه خاطر من با زر پدرم سرم با  هیمادر باال 

 خودش بزرگم کرد. یزن جوون و خانم و خانواده دار. انصافًا مثل باه 
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ش خشک شده ا ی. لبهادیصورتش کشبه  یسرش و تکون داد. دست ی) عصب
 و با زبون تر کرد و ادامه داد(

 یزبان تو یبود. با رشننته  ادیخوب بود. همتم ز یلیخوندم. هوشننم خ زبان
ها اونجا کمتره.  نهیکردم. هز یم یبندر زندگ لیشننرکت کار گرفتم. اوا نیهم

 یقالتا خونه بخرم. انت 2سننال تونسننتم  5پس انداز کرد. بعد  شننهیراحت تر م
 گرفتم تهران.

اومدم  ی. وقتشیسننال پ 3نداشننتم تا  ی. از مادرم خبردمیآپارتمان و خر نیا
 کرد. دامیپ یدونم از کجا، ول یتکون داد ( نم یتهران ... ) کالفه سر

کرد که  یانگشننتهاش فشننار داد. داشننت تقال م نیهاش و ب قهیکرد. شننق اخم
سخت بود اما م ست بگه.  یحرف بزنه. براش  شده و متأثر تو جام خوا سخ  م

 شده بودم بهش. رهیبودم و خ ستادهیا
 دهنش و قورت داد و ادامه داد. آب

ند پوزخ هیگفت مادرتم فقط  ی: اول اومد شننرکت... نشننناختمش. وقتاریکوه
 یگفتم: شباهت یبودم. به شوخ دهیازش ند یعکس چیزدم. باورم نشد. من .. ه

 .یجون ندار یبه زر
 ساله. 2 اریعکس از خودش و من نشونم داد. کوه هیگرفته اما کردم اشتباه  فکر

صبان یشد ( خودش بود... زن شتری) اخمش ب  شدم. یکه ولم کرده بود... ع
مهیبهش گفتم. فقط  یچ سنننتین ادمی جا رفتم. نم عیسننر یلیخ اد  یاز اون

 .نمشیخواستم بب
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که  یکسنن ندید یکنجکاو بودم. نه برا یاون اومد خونه... راسننت و بخوا بعد
حس مادرش  هویسننال چرا  26بفهمم بعد  نکهیا نکهیا یگفت مادرمه برا یم

 قلنبه شده؟
جون اومد و باهام حرف زد. به خاطر اون حاضر شدم  یتا زر دمشیند اونقدر

 .نمشیبب
اومده بود و ازم  ییدونم با چه رو یتکون داد و گفت: نم یزد. سننر یپوزخند

برام نکرده انتظار  یکه کار یفتار کنم. مادرمادر باهاش ر هیخواسننت مثل  یم
 داشت. یادیز

شق لبش شار داد و گفت: هر چند وقت  قهیو به دندون گرفت. دوباره  هاش و ف
 باهاش رفتار یمادر واقع هیتونم مثل  یوقت نم چی. اما .. هنمشیب یبار م هی

س میکیولوژیکنم. مادر ب ست اما ... ح ه قع کو بهش ندارم. اون مو دیکه با یه
مادر دیبا جاش و پر کر یکرد نبود. زر یم یبرام   یازین گهی. االن ددجون 

 بهش ندارم....
ش قینفس عم هی ش هیو تک دیک شت و بهم نگاه کرد و گفت:  نیاش و از ما بردا
دختر داره. خواهرمه.  هیرفته بودم برسونمش خونه اش. از شوهر دومش  شبمید

شتم که گ ینشستم. داشتم بر م کمیونه و دوستش دارم. به خاطر اون رفتم تو خ
 . با اون حال خرابت ...دمی... که تو رو د

شمهام نگاه م ساکت صاف تو چ نگاهش تا  یزیکرد. ت یشد.. زل زد بهم... 
و به زبون آوردن  یآور ادیبودم منظورش از  دهیرفت. تازه فهم یعمق وجودم م
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کنم. که  یخودم و خالبود. که منم  یهمه خاطرات سننخت و درد و دل چ نیا
 بگم و سبک بشم.

 یبود. حق داشت بدونه. کم کمکم نکرده بود و تو لحظه ها نیهم هم انصاف
 هیبود. بدون توقع جبران، بدون چشننم داشننت مثل  دهیحسنناس به دادم نرسنن

 دوست.
ودش خ یکه هر کس برا یلب باز کردم و گفتم. گفتم از خانواده ا نمیهم یبرا

 ی. پدر و مادریاز خونه فرار یاومده و آرشا رونیاز خونه ب کنه. مِن  یم یزندگ
ل کنن. مث یپز دادن نگاه م یبرا یا لهیکه عاشق همن و به باه ها به عنوان وس

سفندا شون م ییگو شونینما هیبق یبرا یبر یو م یکن یکه پروار . به یدیم ش
کهیمحض ا با چوب ه ن ما هم حکم همون یکن یم شننونیراه و کج برن   .

شتگوس شونی. رفتار باب ممیفندا رو دا ص میکرد یکه نم ل  بمونیهمون چوب ن
 .شدیم

 ییتا جا ختمیر یو تو خودم م زیهمه چ شننهیوضننع من بدتر بود. من هم منتها
س شاوره و قرض خواب ر شا نمدیکه کارم به دکتر روانکاو و م شت  ی. اما آر زا

سر غیبهش زور بگن. با داد و ج شا مهربون کرد یکار خودش و م یو خود . آر
 دوست داشت. شتریبود. البته ناگفته نماند که مامانم اون و ب

من تو  ی. هر چرهیجلوشننو بگ تونسننتینم یکرد. کسنن یکار خودش و م آرشننا
شنا گفتم آر ینم یایبودم و در برابر رفتارها و کتکهاشننون ه یخونه سنناکت م

د. اونام از ز یو جار م تشننونیثیکرد و ح یم ادیزد فر یم غیج دیکشنن یداد م
 بهش بگن. یزیتونستن چ یترسشون نم

 و دعوا و کتک زدن و.... شبیبه د دمیگفتم. گفتم و گفتم تا رس زیهمه چ از
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 .شهیکه پدرم محسوب م یحس لذت بخش لگد زدن به مرد از
به سنن اریتمام مدت کوه در  یایبه حرفهام گوش داد و ه نهیآروم و دسنننت 

 نگفت.
 یمن به خاطر ضننربه ا نکهیردم و ناراحت گفتم: او بلند کردم و نگاش ک سننرم

 باشم؟ یبد یلیآدم خ شهیدارم باعث م الیخ یکه به پدرم زدم حس آسودگ
 نیو گفت: ا دیبه بازوم کشنن یشنند و دسننت کیقدم بهم نزد هیزد و  یلبخند

. یآدم بد. تو از خودت و حقت دفاع کرد هیکنه به  ینم لیموضننوع تو رو تبد
با رو  و روان و  یباه حق باز هیموجود  هیف بوجود آوردن پدر و مادر به صننر

 جسمشون و ندارن.
 زیهمه چ نکهی. حرفهاش آرومم کرد. ادیلرز یبغض نگاش کردم. چونه ام م پر

 و براش گفتم حسم و بهتر کرده بود. سبک شده بودم.
پام بلند شنندم و دسننتهام و انداختم دور گردنش و ب*ش*لش  یانگشننتها رو

 همراه. هی یناج هیدوست  هیل کردم. مث
 ....زیکردم: ازت ممنونم به خاطر همه چ زمزمه

شد یبرا نکهیدلم گفتم: به خاطر ا تو و  یخاطرات بد یآروم کردن من مجبور 
 .یمرور کن

 به تشکر باشه. ازینکردم که ن یو گفت: کار دیبه کمرم کش یدست
 جدا شدم و بهش لبخند زدم. جوابم و داد. ازش

از  رمیم یخونه هامون دارم م میحاال بر شننهیباال انداخت و گفت: م و ابروش
 سرما.
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و نشننون دادم و پالتوش و از تنم در آوردم و دادم دسننتش. ازش تشننکر  دندونام
که شنند در و  نشیکردم. سننوار ماشنن یکردم و باهاش دسننت دادم و خداحافظ

 بستم.
 و پرت کردم دیردم و کلوارد شدم. کفشهام و در آو دیخونه رو باز کردم و کل در

شتم خفه م رونیاالن ب نیتا هم نکهی. با ازیرو م  یهوا به ازی. نشدمیبودم اما دا
شتم.  شن کردن  هیتازه دا سمت تراس و در و باز کردم و بدون رو ست رفتم  را

اًل بود. اصننو میشننگیهم ارنشننسننتم. ک یو رو صننندل رونیرفتم ب یزیچ یالمخ
سرم  هیهام و تکدادم. آرنج یم حیو ترج یکیتار صل  دادم به زانوهام و م*س*تا

 دستهام. نیو گرفتم ب
نمونده که  یکسنن گهیمهلته و من ... واقعًا د نیکار کنم؟ فردا آخر یچ ایخدا

ما واقعًا  ادیتو سننرم فر یکیازش کمک بخوام.  مان مونده (( ا ما زد )) هنوز 
گفت همون شب آرشا بهم  نکهیاونم بعد ا ان؟؟؟یمامان؟؟؟ اونم بعد اون جر

 نیا ندیبعد شن نکه م نیمن دست بابا شکست؟ اونم بعد ا یبه خاطر ضربه 
 دم؟؟؟یلذت از ته قلب خند یخبر با کل
شه مطمئنن در قبال کمک مطمئنن ست. اونم نبا شنه ا  یاالن مامان به خونه ام ت

و در آخرم به  نمیموعظه اش بشنن یسنناعت پا 2که ممکنه بهم بکنه انتظار داره 
کنم که واقعًا حاضننر  یکار نکرده برم از م*ر*ت*ی*ک*ه عذر خواه خاطر

 کارو نکنم. نیاما ا رمیبودم بم
همه با چنگ و دندون خودم و باال  نیو اسننتقالل. بعد ا ییهمه تنها نیا بعد
 هزار تومن اعتبارم و از دست بدم. 200خواستم به خاطر  یاالن نم دنیکش

 رم.هزار تومن کم دا 200فقط  یلعنت اه



wWw.Roman4u.iR  324 

 

تادم. م ادی گه تو نبود یترایفرهود اف  نیاالن الزم نبود من ا یع*و*ض*ی ا
سه  نیبه خاطر ا یجور ستم بگ یپول کا  . اگه فرهود بود منرمیچکنم چکنم د

بده کاف یو نم یغم پول و  تا خ یخوردم.  قدر الزم دارم  که بگم ان  یلیبود 
 بزاره. ارمیراحت در اخت

 یخرج م ادیخودم بودم. درسننته من ز یحاال رو پا تا دمیاز اون بر یاز وقت اما
 کنم. یکنم. به وقتش پس اندازم م یهم نم یکنم اما خرج چندان پرت

بهم وقت بده اما چون  گهیهفته د 2حرف بزنم تا  یتونسننتم با احمد یم کاش
 محاله ممکنه. گهیماه وقت گرفتم د هیازش  شمیماه پ

 یکس هگید باً یمجبور شدم. تقر یاحمد پول قرض گرفتن متنفرم اما به خاطر از
آرشننا هم بهم  یحت میمر کا،یمل ده،ینمونده که ازش کمک نگرفته باشننم. شنن

 کمک کرده اما بازم.
ن اون بود. م ریبه فرهود بدم. تقص یفحش درست و حساب هیخواست  یم دلم
 خبر هم نداشتم. ع*و*ض*ی ... یبده نیاز ا یحت

با  یمبلها دیخر یم و براکه االن گرفتارشنن یچک نیا ادمهی خونه داده بودم. 
تو  و فشیاومد ک ادشیو موقع حسنناب کردن آقا  میرفته بود دیخر یفرهود برا

مه چ ته و ه گذاشنن جا  مه  فیاون ک یتو زمیخونه  چک و  یبود. ه ها و  پول
 .یاعتبار یکارتها
شنا بود قرار بر ا چون ن بدو یچک با مبلغ ول هیشد که من  نیصاحب مغازه آ

شون که  خیارت شه که فرهود فرداش با پول بره و چک  هیبدم به ضمانت با جور 
ظاهرًا فرهود فراموش مرهیمن و بگ ما  نهی. ا جا م ک چک من همون  نهیو  و  مو
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ره ب شننهیم جبورو م یچند ماه هیو  ادیم شیپ یمشننکل هیبراش  هویطرفم چون 
شته موقع  شهیچک فراموش م نیا رانیخارج از ا ساب کتابها و حاال که برگ ح

 هنوز پول مبل گهیزنه و م یماه قبل به من زنگ م هیافته.  یچک و پولش م ادی
تونم ازش بخوام  ینم سننتمیها حسنناب نشننده و از اونجا که االن با فرهود ن

ساب کنه و خودم مجبور به پردا شون و ح شونمپول ازش مهلت  یماه کی. خت
 گرفتم اما ...

ست کالفه ش ید صورتم ک شدمیبه   یمامان م ریغ یاز ک گهید کردمیتم فکر م. دا
 رم؟یتونم پول قرض بگ

صدا اریکوه یدر تراس خونه  یصدا ش یو همزمان با اون   یصحبتش با گو
 اومد.

 .دیرس یخواستم به حرفهاش گوش بدم اما خوب صداش م ینم
جنننننننننننننونم اون لباسه رو  ی. اامیمنتظرم باش حتمًا م زمی: اره عزاریکوه

نه هر  م؟یامشب بکش یخوا یم نمیدارم. بب دوست ن ن ن ن ن ن ن جون دلم.... باش
شبم میتو بخوا یچ شه..  صبح مونمی. خونه تو ... با شه فردا   هی.... فکر کنم ب

 .رمیبگ یمرخص یساعت
 یدنبالت. اره قربونت برم. موش موش امیتو حاضر شو من خودم م زمیعز باشه

 خودم...
 ام گرفته بود. اون حال خرابم از حرفش خنده تو

شه داریکوه ش یدون یتو که م گهیگفتم نه همون قرمزه خوبه د گهی: با ق من عا
 قرمزم...
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سط شد و بعد  هویحرفهاش  و  یجون من بهت زنگ م یگفت: ال کمیساکت 
 .زمیزنم عز

 .دمیقدمهاش و شن یو قطع کرد. صدا یگوش
 وبه؟؟؟حالت خ ؟؟؟یکن یکار م یچ نجای... تو ا نیتعجب گفت: آرش ای

بدم. سرم و از رو دستهام برداشتم و صاف نشستم.  تیوضع رییشدم تغ مجبور
 و چشمهام و بستم. میصندل یدادم به پشت هیتک

 دادن نداشتم. حیتوض یخواستم و تمرکز. حوصله  یآرامش م االن
 .ستین یزیگفتم: آره خوبم. چ یحال یبا ب تیهمون وضع تو

 شده؟ یزیچ نی: آرشاریکوه
 کسلم. کمی: نه من

با چشننمها یزیچ گهید از بسننته لبم و گ ینگفت. فکر کردم رفته. پر بغض 
شه  هیگرفتم.  شک از گو شمم چک یقطره ا ستم و آروم باال  دیچ رو گونه ام. د

 آوردم و اشکم و پاک کردم.
با تنها با خفت برم  دیراهش همونه که بهش فکر کردم.  به مامان رو بندازم و 

 کنم. یازش عذرخواهسراش م*ر*ت*ی*ک*ه تا 
 و اعتبارم مهم تر بود. آبرو
 ؟یبر ییجا یخوا ی. لباسهاتم که تنته. میای: اصاًل خوب به نظر نماریکوه
باز کردم و خ پس هام و  ته. چشننم تادهیشننندم بهش. ا رهیهنوز نرف بود و  سنن

 حال من بشه؟ الیخ یبهش بگم که ب یکرد. چ یموشکافانه نگام م
 وصله ام.ح یدلم گرفته. ب کمی: من
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 حالت یکار کن یدونم چ یلبخند گشننناد زد و گفت: من م هینگام کرد.  کمی
 بهتر شه. پاشو.

شمهام شد. ا چ سخره باز شهیم شیزیچ هی ارمیکوه نیگرد   یها. بخواد االن م
 زنم تو صورتش. یم یکف گرگ هیبگه پاشو بر*ق*ص  ارهیدر ب

 کار کنم؟ یحوصله گفتم: پاشم چ یب
ور رفت و تو همون حالت گفت:  لشیو با موبا نییداخت پاسرش و ان اریکوه

 در خونه اتونم. یجلو گهید ی قهیدق 5. نییپا ایو بردار ب فتیپاشو ک
شک  باً یابروم و انداختم باال و تقر هی صفه اش  شم غره رفتم. به عقل ن بهش چ

شت برا نیهم نیکردم. ا جونه برنامه  یمنظورم همون ال الیشب و ژ یاالن دا
 بزنم؟؟ ستیحقش ن هیاالن اون کف گرگ دیچ یم

ش اریکوه سالم ال شیگو شش و گفت:  شت ب*ش*ل گو  نیبب ؟یخوب یو گذا
 حتماً  دیاومده با شیبرام پ یقرار مهم کار هیامشننب کنسننل شنند من  یبرنامه 

 برم.
 شیقرار پ نیشننبونه ا نیهم قاً یگفت: دق یجد یلیسنناکت شنند و بعد خ کمی

 . شب خوش.رمیگ یدم باهات تماس مبرم. خو دیبا گهیاومد. د
 دهن باز مات موندم بهش. با

و  یکشنک یاالن بود با ناز و عشنوه و حرفا نیاسنت. هم وانهیپسنر د نیا قطعاً 
س شت مخ ا یلو شبم خونه و د رونیکه با هم برن ب زدیو م یال نیدا  هیقب گهیو 

 اش به من چه...
هم  یتیو جد بتیه هبهمش زده با چ یجد یزنگ زده جد وونهیُخل د حاال

 قرار داشته باشه. قتاً یدارم منم باورم شد. نکنه حق یگفت قرار کار
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 شد. رهیسمتم و بهم خ برگشت
ود قرار ب ؟ی. بعدم چرا نشستادیداره ازش بخار م ی: اواًل دهنت و ببند هاریکوه

 .یدم در باش
 ؟یندار ی: مگه قرار کاردمیشک پرس با
 کرد که زودم قطع شد.مردونه و از ته دل  یخنده  هی

 ....ییقرار امشب من تو وونهی: نه داریکوه
و  رونیکردم و گفتم: فقط ب زیچشننمهام و ر عیبا عشننوه گفت که سننر نیهما

 من خارجه. یاش از عهده  هیبق امیباهات م
باره زارم. اون  یکرد و گفت: من با دوسننتام از اون قرارا نم یتک خنده ا هی دو

 است. گهید یقرارا مخصوص آدم ها
به  یبد بود ول ایحرفش خوب بود  نیا دمینفهم قاً یشعور االن دق یب ننننننشیا
 .دیارز یم شیا هی

 جام پاشدم. از
 .رونیب ایب نگی: از در پارکاریکوه

. بدون میبودم دنبال بدبخت رونیتکون دادم و رفتم تو خونه. از صننبح ب یسننر
موهامم سناده و  یحت یشنکسنر تا پا م پیت هیدسنت لباس سناده  هیبا  شیآرا

و تا فرق  جلو بود شهیسفت پشت سرم با کش بسته بودم. شالمم به نسبت هم
 نبود. دایسرم پ

 کنم. با همون شیآرا ایحوصننله تر از اون بودم که بخوام لباس عوض کنم  یب
 ی. برانییو رفتم پا دمیبلندم و پوش یو برداشتم و دم در بوتها فمیسر و شکل ک
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داشننته  هیروح دیاز مامان کمک بخوام و از م*ر*ت*ی*ک*ه ... بابتونم  نکهیا
شم. با شم که ز یانرژ دیبا شته با شم. برا ادیدا که  قبول کردم نمیهم یداغون ن

 که نرم. شدمیکرده بود نم اریکه کوه یبرم. هر چند با کار
 جلوم ترمز کرد. اریاومدم کوه رونیاز در ب تا

 م؟یریم میدم به در و گفتم: کجا داردا کهی. تمیشدم و راه افتاد سوار
 .یفهم ینم میخونسرد گفت: تا نرس یلیخ

 ینعیجور که محکم گفت و اصنناًل هم بهم نگاه نکرد  نیو انداختم باال ا ابروم
شم نم سگهیخودمم بک ست به  ستم و خ نهی. د ش آدم  ها و ابونیشدم به خ رهین

 هاش.
ش تو شکال ریاونم درگ ارهایبود. ب میزنگ خورد. مر میفکر بودم که گو ت من م

 شده بود. جواب دادم.
 ؟یکار کرد یچ ؟؟؟یخوب زمی: سالم عزمیمر
 فعاًل. یای. هی: سالم مرسمن
 ؟یناراحت گفت: هنوزم پول کم دار میمر
 آه گفتم: آره ... هی با

 هست؟؟ ی: چقدرمیمر
د. بو رهیبود و چشننماش به جلو خ یانداختم مشننغول رانندگ اریبه کوه ینگاه
کم  یهزار تومن 200 هیو گفتم:  شهیآوردم و روم و کردم سمت ش نییام و پاصد

 دارم هنوز.
 که بهت بدم. شتریبه خدا نداشتم ب ؟؟یجور کن یخوا ی: از کجا ممیمر
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فه زدم و گفتم: م هی ند نصنن که کمکم کرد نیهم زمیدونم عز یلبخ  یقدر 
 .جورش کردم دیا. شیخواد نگران باش یتشکر. حاال نم ایدن هی. هیخودش کل

 ؟؟یو سراش دار یاز کجا؟ کس ؟؟؟یتند گفت: جد میمر
 رفتم از مامانم گرفتم. دیو گفتم: شا دمیکش یآه هی ناراحت

 متعجب گفت: مامانت؟؟؟ اما اون که ... میمر
 یو نصننفه ول کرد و سنناکت شنند. چشننمهام و بسننتم و با درد گفتم: م حرفش

کنم. اما چاره  یطر اون شب عذر خواهمجبور شدم از بابامم به خا دیدونم. شا
چکش  دی. فردا بادهیبهم وقت نم گهید یاعتبارم در خطره. احمد سنننتین یا

 صبر کرده. تیپاس بشه. تا االنم به خاطر آشنائ
ربع طول  هیخودم و ناراحت نکنم. فوقش  ادیداد و گفت ز میدلدار کمی میمر

نه تا کامل محاکمه نشم و جد پام و بزارم تو خو یدونستم وقت یبکشه. اما من م
 کنن. ینکنن ولم نم نشونیو سرزنش و توه ارنیچشمام ن یو آبادم و جلو

 .ابونیشدم به خ رهیو قطع کردم و تو سکوت خ یگوش
 .میدیشو رس ادهیگفت: پ اریافکارم بودم که کوه غرق
شد. نگاه تازه سم جمع  . با میکیو تار اهیس نگیپارک هیتو  دمیانداختم د یحوا

 کجاست؟ نجایتعجب گفتم: ا
 .گهیشو د ادهی. پنگی: پارکاریکوه

ش یشدم و کنجکاو دنبالش راه افتادم. کل ادهیپ تو  دنومیبودن که م نیآدم و ما
سننناعت  نیکه انقدر شننلوغه اونم ا میریکجا م میدار دمیفهم ی. نمنگیپارک

 بود. 11شب. ساعت حدود 
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. یاصل ونابیبه خ میدیو رس میمداو رونیتوش بود ب نگیکه پارک یتو کوچه ا از
 منم گرومپ ستادیا اریکوه هویسمت چپ و  میدیایو پ میآدم ها رد شد نیاز ب

 یآدمها نیخوردم بهش. برگشننت با لبخند دسننتش و انداخت دور کمرم و از ب
شونیجور واجور که ب شونیسانتال مانتال بودن و ت شتر شون و خا سها من و  لبا

س شته بود ردم کرد تا ر ش هیبه  میدیک شد. به خاطر ازدحام  یا شهیدر که باز 
با  دمیرو د وارهایرو د ی. وارد شننندم. وقتمییبودم کجا دهیهنوز نفهم تیجمع

 نما؟؟؟یس میبهت گفتم: اومد
 تأتر. میاومد زمیرو به دربون داد و گفت: نه عز طهایبل اریکوه
 من عاشق تأترم. ؟؟؟یگیم یزده گفتم: جد ذوق

 دیخر سخیکرد سمت بوفه و پاپکورن و پفک و چ تمیست هدازد و با د یلبخند
خوب  یجا هیو  میوارد سننالن شنند میشننده بود کیو چون به وقت شننروع نزد

 .مینشست
آدم  یلیو باز کرد و مشغول خوردن شد. خ خسیچ یکه تا نشست بسته  اریکوه

 اومده بود.
 .دمیذوق اسم تأتر و پرس با

شت گفت: قهوه خانه  یتو دهنش م خسیچ هیجور که  همون خانم  یزر یگذا
2. 
 .گنهیم یلحظه فکر کردم داره شوخ هی

 داشته باشه. 2و  1 الهی: مگه سرمن
 تأتره که داره. نیا یدونم ول ی: نماریکوه
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 نیا دیکه د اریزدم. کوه یحرف م زیر هیذوق غمهام و فراموش کرده بودم و  از
 هی و خسیچ یبرد تو بسنته  دسنت رهیگ یجور ادامه بدم از حرفهام گوش درد م

کردم  یکه حس م یفرو کرد تو دهنم. جور یبدون آمادگ هویمشت برداشت و 
 .رونیب بزنه مینیاز تو دهنم وارد شده االناست که از گوش و ب خسهیچ

 در اومد. چشمهام
 .شهیاالن شروع م زمیعز ریزبون به دهن بگ قهیدق 2 هیلبخند گفت:  با
صافم کرد رو به  با ست  شدم آروم بگ گهیصحنه و دد  گرایچون باز رمیمجبور 

 رو صحنه. ومدنیداشتن م
 بامزه بود. یلیاز خنده. خ دمیبود ترک یکه چه تأتر یوا

از جام بلند بشننم و برم و به  ومدیخوب بود که بعد تموم شنندنش دلم نم انقده
ش اریزور کوه ستم و گرفت و دنبال خودش ک ض دیکه د سالن خارج  ینارا از 

 شدم.
 نمایس رونیو به ب میرد شد رونیخواستن برن ب یاون همه آدم که م نیزور از ب به

 گوشه جمع شدن. هیملت که تو سالن بودن همه  نیا دمید میدیکه رس
ضول اریبه کوه ینگاه شت از ف ستم ومردیم یانداختم. اونم بدتر از من دا  . د

... از حق پسننر جوون و . هیهمه دور  دمی. دتیسننمت جمع میگرفت و رفت
ستش  پیخوشت مینگذر سره هم د شدن و پ  تاریگ داره ستادهیو ا تارهیگ هیجمع 

 رشننمتایگ فیبود که ک نیبعد شننروع کرد به خوندن. جالب تر ا کمیو  زنهیم
 .ذاشتنیپول م فشیجلو و تو ک رفتنیجلوش پهن بود و ملت م
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در  یپول چه تاریگ هیپسره با  نی. اوه ..... جان من ببدمیکله ها سرک کش نیب از
س نی. کمترارهیم سکنا شته بودن  فیکه تو ک یا  نیبود. تا هم یتومن 5000گذا

کاش  نگاه کردم. فیتو ک یپول جمع کرده بود. با حسرت به پولها یاالنشم کل
 مال من بود.

 .گردم یبمون االن بر م نجایبرگشت سمتم و دم گوشم گفت: تو ا اریکوه
 یریفرصننت کنم بخرسننم کجا م نکهیونه و قبل امنتطر جواب من بم نکهیا بدون

 ازم دور شد. عیسر
 زد. یکه م یشدم به پسره و ساز رهیبرگشتم و خ دوباره

تو کوچه ها و سننر چهار راه ها تنبک  ومدنیافتادم که م ییدوره گردها نیا ادی
نا انصننافًا او نکهی. با ادادنیو ملت بهشننون پول م زدنیم ولونیو فلوت و و یون

ما در بهتر یقشنننگ م یایالس رفتن و هبدون ک که  نیزدن ا حالت ممکن 
 یمنتو 2000اسننکناس  هیسننوخت و  یدلش م یکسنن هیآوردن  یشننانس م
 کردن. یداد و اونها هم ذوق م یبهشون م

شون م یدار هیآدم ها که ما نیا نجایا اما شکل سر و  چقدر راحت تو  دیبار یاز 
 کی دیزارن. شننا ینداره پول م هم یبود مشننکل مال دایجوون که پ نیا فیک

 بوده. اوردنیو کم ن یبه خاطر جو زدگ شمیکم
شد و همه برا آهنگ ست زدن. از تو فکر ب یتموم  سره د سر  رونیپ اومدم و به پ

 نگاه کردم.
 کرد؟؟؟ یکار م یاونجا چ اریتا شد کوه 4 چشمام

 هی گوشننش گفت و پسننره هم با لبخند ریز یزیچ هیکناره پسننره بود و  اریکوه
 کنارش. ستادیاشاره کرد که اونم ا اریتکون داد. با دست به کوه یسر
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 بود. شی. ساز دهننیدر آورد. فکم افتاد زم یزیچ هی بشیتو ج از
شروع کرد. آدم ها سازش شت رو لبهاش و  سوت و  یو گذا شده هم با  جمع 

شو ست ت صدا قشید شدن و به  ساکت   که اریکوه یساز دهن یکردن و بعد 
 شد گوش دادن. یقاط تاریگ یبا صدابعد  کمی

 یالبج زیچ تاریو گ یسنناز دهن یصنندا قینگاه کردم. تلف اریبه کوه رهیخ رهیخ
 بود.
و بعد از تموم شننندن آهنگ  فیقبل همه پول انداختن تو ک یمثل دفعه  بازم

ست زدن. کوه سره  ارید شکر  2و پ سره از همه ت تا آهنگ و با هم زدن و بعد پ
 ت متفرق شدن.کرد و به مرور مل

ها من با دسننت گاه خ بیکه تو ج ییموندم  ته بود و ن که  یا رهیپالتوم فرو رف
ود زده بود اما حواسم ب یساز دهن نکهینظر گرفته بود. با ا ریو ز اریحرکات کوه

داد و  یدهنش با چشننم و ابرو به دخترا نخ م تیمشننغول تیکه تو همون وضننع
 جالبش کرده بود. نمیهم

و پسننر جوون جمع شننده بودن برن.  اریکه دور کوه یا دخترکردم چند ت صننبر
و تو جاش قرار داد و برگشننت  تارشیبرداشننت و گ فیپسننره پولها رو از تو ک

 اریبه کوه یزیچ هیو پسننره  دنیبهم گفتن و خند ییزهایچ هیو  اریسننمت کوه
 اومد سمت من. اریداد و بعد از دست دادن کوه

مخ ملت  یساز دهن هیبا  ی. چه جوریرینظ یبا تعجب گفتم: تو ب دیبهم رس تا
 ؟یو زد

 زد و گفت: همون جور که مخ تو رو زدم. یچشمک
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 ییدا0مشت کوبوندم تو بازوش که باعث شد بلند بخنده. اما خ هیکردم و  اخم
بار دوم رو  یوقت برا چیه دیگفت اگه به خاطر سننازش نبود شننا یراسننت م

 ت.گرف یشکل نم مونیو دوست دمشیدیتراس نم
 نگیکه پارک یو انداخت دور کمرم و چرخوندم و بردم سننمت کوچه ا دسننتش

 توش بود.
مت کردم و رفتم س دایپ گهید یها نیماش نیو از ب نی. ماشمیشد نگیپارک وارد

 اومد سمت همون در. ارمیکه کوه نمیدر تا بازش کنم بش
من  یبد یخوا یسننمت؟ م نیا یتعجب نگاش کردم و گفتم: چرا اومد با
 کنم؟ یانندگر
 افتضاحت هرگز ... یبرام باز کرد و گفت: با اون رانندگ یشین هی

 نمیماشنن ینداشننتم که بگم کم من و در حال نابود یزیاخم کردم اما چ دوباره
 بود. دهیند

اه به نگ هیتر شنند و دسننتش و به سننمتم دراز کرد. با تعجب  کیقدم بهم نزد هی
 ه؟؟؟یچ نیم: انگاه به دستش انداختم و گفت هیخودش و 

 تفاوت گفت: پول ... یب اریکوه
 ؟؟؟یگرد شد. با بهت گفتم: پول چ چشمهام

 زد و گفت: کار کرد امشب. یچشمک
 شدم به دستش و پولها. رهیآوردم و خ نییو پا سرم

ساز پول؟ سره دونگش و داد؟ اما چرا داره م یاونم پول  ه ب دتشیکه زده بود؟ پ
 م ....
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ند کردم  عیسننر فت تو هم. سننرم و بل مام ر گاش کردم. اخ نه  یعنیو ن ممک
پول به خاطر همون باشننه؟؟؟  نیباشننه و االن ا دهیو شننن میمن و مر یحرفها

 ... یعنی...  یعنی
 شدم... یدونم چرا عصبان ینم

 خودت بمونه. شیبه من؟؟؟ پول خودته پ شیدیم یگفتم: چرا دار یعصب
بم رم به قصد کنده شدن بکوو د نمیبرگردم سمت در و بازش کنم و بش خواستم

شد و دستم و گرفت و نگهم داشت.  کیبهم نزد گهیقدم د هی اریبه هم. اما کوه
ستم و م*س*تق شت کف د شمهام و  رهیخ میبرم گردوند و پول و گذا شد تو چ

 گوشخوام بگم ناخواسننته چون خواسننته حرفهات و  ینم نیگفت: بب یجد
از مادرت  یبر یخوا یو م یداردونم که پول الزم  ی. مدمشننونیکردم و شننن

ودم تو ب یکار برات سننخته. احتمااًل من اگه جا نیدرک کردم که ا نمی. ایریبگ
 میدرسننته که ما با هم دوسننت یکار و نکنم. از طرف نیو ا رمیدادم بم یم حیترج

ست نیهم یول بکنم چون معمواًل  یکه نخوام بهت کمک مال شهیباعث م یدو
. مشینم یهستم وارد مسائل مال یمیکه صم ییونهامن با دوستام مخصوصًا ا

 .ستیپول رد و بدل کردن و قرض دادن تو مرامم ن یعنی
 بره. یم نیرو از ب هایکنم دوست یفکر م چون

آوردمت  نمیهم یخوام نطق کنم. امشننب حس کردم که حالت بده و برا ینم
ه کنه. ب یخودم ناراحتم سناز زدن آرومم م یات عوض بشنه. وقت هیتأتر تا روح

از خونه  نمیهم یبرا یریگ یچقدر آرامش م زنمیسنناز م یکه وقت دمیدفعات د
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مت . اما قسزنمو برات ساز ب یهوا خور یبرا مینیسازم و آوردم که تو پارک بش
 همه آدم ساز بزنم. نیا یبود که امشب جلو نیا

در  ازش یهر چ نیهم یتو آوردم برا تیسنناز و به ن نیهم که من ا ییاونجا از
ص پس  به یازیقرض به عنوان پول خودت. ن هی. نه به عنوان شهیتو م بیاومد ن
 .ستیدادنشم ن

 بحث کردن ندارم. یچون حوصله  یریگ یپول و م نیا االنم
اما درکش برام سننخت بود. مطمئنن  دمیفهم ینگاش کردم. حرفهاش و م مات

ثل بود م یزیچ هیگرفتم. منطق منم  ینم یوقت پول قرضنن چیه اریمنم از کوه
حال بازم حاضننر نبودم ازش پول  نیفرق داشننت با ا طمیاون منتها االن شننرا

حرف  هی نی... ا ستیبه پس دادنش ن ازیپول خودمه و ن گهیم نکهیا ی. ولرمیبگ
 است ... گهید

کت خ اریکوه ها یهایریبه خود درگ رهیسنننا مدام ب یمن بود. چشننم  نیمن 
ست خودم م  هیشد و با  طونیش دیو که د میجی. گدیچرخ یصورت اون و د

از کار  یروز هیاگه  دمیهم ازت دارم. االن فهم ژهیتشننکر و هیچشننمک گفت: 
شننهر وجود داره. جان تو ملت  یگوشننه  نیشننغل پر در آمد ا هیکار شنندم  یب

نه که همه پنجدنیپول م وبخ  شننندیکه روم نم یکیدادن من  یم یو ده ی. 
 کنن. یم راتیدارن خ ادیزبده پول  رشونیکمتر بزارم. خدا خ

ضربه ا جیلبخند زدم. هنوزم گ هیخاطر حرفهاش و لحنش  به زوم به با یبودم. 
 بهش فکر نکن. ادیزد و گفت: ز

ش دیچرخ سمت ما شد. وقت نیو رفت اون  سوار  از داخل در و باز کرد و  یو 
 و سوار شدم. فیکوبوند به پام تازه به خودم اومدم. پول و گذاشتم تو ک
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ش شن کرد و از تو پارک نیما س نگیو رو ت. گرف شیخونه رو در پ ریدر اومد و م
چقدره اما روم  نمیبشننمرمشننون بب ارمیخواسنننت پوال رو در ب یدلم م یلیخ
 .شدینم
 خودش کرد. ونیبده من و مد رشیچقدر که بود خدا خ هر
گاه ن هیهمه اسننکناس بزنم. برگشننتم  نینبودم که دسننت رد به ا یطیشننرا تو

نگام کنه متوجه نگاه  نکهیو قدرشننناس بهش انداختم. بدون ا ونیمد یطوالن
 ام شد. اخم کرد. رهیخ

جد آروم ما محکم و  فًا د یا فت: لط به من  یجور نیا گهیگ گاهم نکن. تو  ن
 .ادینگاه ها اصاًل خوشم نم نی. از ایستین ونیمد

 .دیبدون نگاه حسم و فهم نکهیشدم از ا شوکه
بره؟  یپول باد آورده رو باد م گنیم یدیگفت: شن طونیلبخند ش هیو با  برگشت

 .یپوال همون باد نیا یتو برا
که د جیگ کمی لت من و  حا ند دیبه حرفش فکر کردم  ند خ تازه متوجهدیبل  . 

 چشم غره بهش رفتم. هیمنظورش شدم با حرص 
 : بدجنس.من

خداحافظ گفتم و برگشننتم سننمت در که  هیدر خونه ازش تشننکر کردم  یجلو
هام حرکت دست هیبرگشتم و با  اورمیکردم. آخرش طاقت ن یشم. دل دل م ادهیپ

سر شوندم و ب*ش*لش  هیانداختم دور گردنش و  عیو  سه رو گونه اش ن ب*و*
 نرم زد به پشتم. یبه بازوم و چند ضربه  دیکردم. آروم دست کش

 دلم آروم گرفت. حاال
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ش اریکوه ست یگفت تو که م طنتیتو همون حال آروم و پر   هی یماچ کن یخوا
 میدینرسنن مونی. امشننب که به شننب زنده داریکرد یماچ با پدر مادر خوب م

 .میحداقل با دل خوش بخواب
کنه اما با  یم یبود که داره شننوخ دایکردم. کامال پ زیاخم ر هیهمون حالت  تو

 حرص سرم و از ب*ش*ل کوبوندم به سرش که اخش در اومد. کمیحال با  نیا
خوام.  ینم یباال گذاشت کنار سرش و گفت: اصاًل خودتم بکشو برد  دستش

 ... یمثل دخترا گفت ( وحش یغی) صداش و نازک کرد و ج
ش به سمت جلو. ناز ب صورتش و برگردون  سر. لبخند یحالت قهر  م و زد یپ

 مدیدسننتم و کشنن عیبار صننورتش و ناز کردم. سننر هیدسننتم و بردم جلو و آروم 
 نیتند از ماشنن یخداحافظ هیازش جدا شنندم و با  یعقب و بدون گفتن کلمه ا

 شدم. ادهیپ
 انداختم و رفتم تو خونه. دیکل تند

 در آوردم و شمردمشون. فمیپوال رو از تو ک عیمحض وارد شدن سر به
ست م اریهزار تومن بود. کوه 250پول حدود  نیا واوووو سب گفتیرا  یبد کا

 هم نبود.
س یپولها ستم و گرفتم تو  سمون فقط  ام نهیتو د ستم و رو به آ شمهام و ب و چ

 .یگفتم: مرس
 یب ی. برااریبودن کوه ی. براهیچ یبرا یمرسنن نیا دونسنننتیخودش م خدا

 عیاضنن یبابا. برا یسننر خم نکردن جلو یآبرو نشنندن. برا یاعتبار نشنندن و ب
 .... یهمه چ یمامان. برا ینشدن و خار نشدنم جلو
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به  زیپولها که فردا ببرم وار ی هیرو بردم گذاشننتم تو کشننو کنار بق پولها کنم 
 چک و پر کنم. یحساب جا

سترس جور کردن  هیماه،  کی. باالخره بعد اریلطف کوه به شب آروم و بدون ا
 .دمیپول خواب

تأتر و پاس کردن چکم گذشننته بود. روزها مثل  یاز ماجرا یهفته ا کی حدود
شتن. زندگ یهم م صبح ها پ کنواختی یلیخ یگذ  فتمریم شدمیا مشده بود. 

رفتنم  یحس مهمون یخونه. حت شنندمیاداره و عصننر خسننته و کوفته جنازه م
 نداشتم.

به تالفدمیو د اریبار کوه هیهفته فقط  هی نیا یتو که  یاون شننب ی. فکر کنم 
کنه. آخه  یجبران خسننارت م رهیقرارش و به خاطر من کنسننل کرد هر شننب م

 از شبها چراش خونه اش خاموشه. یلیخ
بخره  گاریبسته س هیمحل بود که اومده بود  یتو سوپر دمشیهم که د یبار اون

ش هیکنم.  دیشکمم خر یبرا کمیمنم رفته بودم   یلکرد و یسالم و خوش و ب
 چون عجله داشت و دعوت بود زود رفت.

 دیشننندم که در و باز کنم. کل ادهیپ نیو از ماشنن سننتادمیا نگیدر پارک یجلو
شون تقرهمه خون نجایانداختم. ا ساخت قات تو تعداد طب یعنیبود  یکی باً یه ها 

دسننت بسننازن. حاال از  کیکرده بودن سنناختمونها رو  یو نما و امکانات سننع
. اشننتند موتیر نگشیدر پارک یکیمن  یخونه  نیشننانس مزخرف من هم

 .شدیباز م موتیبا ر نگشیدر پارک ارمیکوه یخونه  یحت
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 کرد بد و یسیخونه امون خس یکه برا یآدمکردم و تو دلمم به اون  یو باز م در
شم برم ادهیپ کنهیگفتم که هر بار مجبورم م یم راهیب سوار   شم و در و باز کنم 

 یلب غرغر م ریداخل دوباره برگردم در و بنندم. اصنناًل حواسننم نبود و فقط ز
 کردم.

 سرم و بلند کردم. دهیبوق ترس یصدا با
 ؟؟یزن یملب غر  ریز یدختر؟ چ ی: خل شداریکوه

ش اریکوه دنید با ست فرمون ما ش نشیکه پ شت ما سته بود و پ ش ن نگه م نین
 .دمشیچند وقته ند یوونیح یزدم. آخ یداشته بود لبخند

 شهیدادم به ش هیشدم و رفتم جلو و خم شدم و تک الیخ یو ب نمیخونه و ماش در
 آورده بود. نییکه برام پا یا

 .یستیچند وقته ن ؟؟؟یشد یتو متوار ییکجا ؟ی: سالم چه طورمن
 لبخند جوابم و داد. با

 شیچند وقته اوضنناع شنناد بوده چتر بودم پ نیکه نه ا ی: خوبم. متواراریکوه
 هم نباشم. یچند وقت هی دیباه ها. اتفاقًا شا

 تعجب گفتم: چه خبر؟؟؟ با
با تی: ماموراریکوه  یداشننتم. م یخواهشنن هیبرم بندر. منتها ازت  دیدارم 

ستم تو  شه. البته منظورم خوا ست به خونه ام با  ندهیدو روز آ یکینبود من حوا
 است.

 : باشه.... اما چرا؟؟من
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از دوسننتام  یکی یخونه  شننبیو گفت: راسننتش د دیخودش و جلو کشنن کمی
ستم پ یکیبودم. بعد اون   هیخال و خونه ات یستیچند وقته ن نیکرد که ا لهیدو

 ظب باشم.و بده من برم شبا موا دیو خطرناکه و کل
 گفتم: خوب ... یکنجاور با

 و ندادم بهش. دی: خوب به جمالت منم کلاریکوه
 کرد بهت. یداشت لطف م ؟ی: وا .. چرا ندادمن

صف هی ساده ا یحینگاه عاقل اندر   نی. ایبهم انداخت و گفت: دختر تو چقدر 
 و.... یو... مکان عال ینبوده. خونه خال لیدل یلطفش که ب

 نیاش و بهم فهموند. احتمااًل منظورش ا هیرو و ادا و اصول بقبا چشم و اب بعد
 و .... یراض الیبود که ژ

 . باشه حواسم هست.دمیتکون دادم و گفتم: آهان ... فهم یسر
 مواظب خودتم باش. ستمیچند وقته ن نی. ای: دستت درد نکنه مرساریکوه

 ؟؟؟یدعوت یی.. امشبم جا یلبخند گفتم: باشه هستم. راست با
 : نه امشبه رو خونه ام.اریکوه
 من. یخونه  ای: خوب پس شام بمن

 ؟؟؟یشام درست کن یخوا یم یعنیباال انداخت و گفت:  ییابرو
. گفتم نه که چند وقت یحاضننر زیچ هینشننون دادم و گفتم: شننام که نه  یشننین
 بهت بدم. یشام بدرقه ا هی یستین

سر با شه هم یلبخند  شامیاالن م نیتکون داد و گفت: با رم تو و بزا نی. بزار ما
 .نگیپارک
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تکون دادم و  یتعجب کردم. انگار معطل بود. سننر شنننهادمیسننرعت قبول پ از
ارک و پ نیخودم. تا من ماش نیگرفتم و رفتم سمت ماش نیام و از در ماش هیتک

 و بست. نگیاومده بود و در پارک ارمیبشم کوه ادهیکنم و پ
. چقدر خدا رو شکر کردم که صبح حالم از میوارد خونه شد یباال و وقت میرفت

تند قبل رفتن لباسننها رو از تو  نیهم یپر از لباس بهم خورده بود و برا یخونه 
 هال جمع کردم و پرتشون کردم تو اتاق.

شه . کوه نمیهم شل*خ*ته نبا شده بود که ظاهر خونه اونقدرها  که  ارمیباعث 
تاق و و خودم رفتم تو ا نهیدم که بشننبازار شننامه. تعارف کر نهیبب رهیتو اتاق نم

 نباشه. دایاتاق پ یباز کنم و وارد بشم که تو یمواظب بودم که در و جور
سهام و عوض کردم.  تند شالم و در آوردم و لبا شک هیپالتوم و   یشلوار بلند م

و باز  موهام رهی. گدمیخوشننیراحت که تو خونه م یمعمول شننرتیت هیبا  دمیپوشنن
 سرم و ماساژ دادم.پوست  کمیکردم و 

شتم و از اتاق اومدم ب هی  اوندمیپ یهمون جور که موهام و م رونیسنجاق بردا
و  ییسرم به صورت موقت با سنجاق نگهش دارم رفتم سمت دستشو یتا باال

 شممیدست و صورتم و کامل شستم و کل آرا
 کردم. پاک

 یخزخونه مکه به سمت آش یاومدم و در حال رونیب ییبه دست از دستشو حوله
که رو مبل لم داده بود و کنترل  اریکردم از کوه یرفتم و صننورتم و خشننک م

ستش گرفته بود و کانالها رو باال پا ونیزیتلو  یزی: چدمیکرد پرس یم نییو تو د
 شربت؟ قهوه؟ ؟ییچا ؟؟؟یخور یم



wWw.Roman4u.iR  344 

 

 ادیبود و حواسننش به کانال پ ونیزیتلو یجور که چشننمش به صننفحه  همون
 چسبه. یم یلیداش خکردن گفت: قهوه 

گفتم و رفتم تو آشننخزخونه و قهوه جوش و اماده کردم و خودم رفتم  یا باشنننه
 یتونم درست کنم که زودم آماده شه و جلو یم ی. خوب االن چخاالیسراش 

 بشه؟؟ یآبرودار ارمیکوه
درسننت  ایگرفتم الزان میکردم و تصننم نتهامیو کاب خاالی اتینگاه به محتو هی

 کنم.
سراش پ و پر گید شتم رو گاز و رفتم   نیح . درگهید یزایو چ ازیآب کردم و گذا

سم به قهوه هم بود وقت شد  یکار حوا شک اریکوه یفنجون برا هیآماده  ر بردم. ت
کرد و من برگشتم تو آشخزخونه. دوباره مشغول شدم که صداش و از پشت سرم 

 .دمیشن
 ؟؟؟یخوا ی: کمک نماریکوه

 .دمیخودم انجامش م یکردم و گفتم: نه مرس نگاه بهش مین هیو  برگشتم
ستم که خ هیجلو و  اومد کردم انداخت  یساالد خورد م یرو برا ارهاینگاه به د

 بگو کمکت کنم. ایو گفت: تعارف نکن
ت که دارم برات غذا درس هی. فقط چون بار اولکنهیزدم و گفتم: تعارف نم لبخند

 بدم. کنم دوست دارم خودم همه کارهاش و انجام یم
شمهاش که م سرم تم: لبخند گف هینگاه کردم و با  دیخند یو بلند کردم و تو چ

 .دهیبهم م ی... حس خوبییتنها
 .رونیحرف رفت ب یتکون داد و ب یپررنگ تر شد و سر لبخندش
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 یکار برام انجام داده بود و من حت یکل اریمشننغول شنندم. تا حاال کوه دوباره
 بعد از تأتر نتونستم درست یده بودم. حتهم نکر یازش تشکر درست و حساب

 هیبا  دیکردم شننا یکنم و حاال حس م یکه بابت محبتش ازش قدردان نمشیبب
 و بهش نشون بدم. میگوشه از قدرشناس هیبتونم  یخوشگل و رنگ زیم

 اریمدت کوه نیو تو ا دیطول کش 1:30 زیم دنیکردن غذا و ساالد و چ درست
 مدیکه چ زویو قهوه و شنکالت گرم کرد. م وهیم و خوردن ونیزیسنرش و با تلو

 لیکمت زیهست. م زینگاه به کلش انداختم تا مطمئن بشم همه چ هیو  ستادمیا
 .پاک کردم و میشونیو با آرنج پ دمیکش تینفس راحت از سر رضا هیبود 
 و صدا کردم. اریکه اومده بود رو صورتم و کنار زدم و کوه ییتار مو چند

 کرد و اومد تو آشخزخونه. میو رو کانال آهنگ تنظ ونیزیو تلو گفت یبله ا هی
ننننون من م دیکش یسوت هی زیم دنید با نن نن ن ن ن ن ن  یبرا رمیمیو گفت: آخ جن

 .ایالزان
 . اونم نشست.زیغذا رو دوست داره نشستم پشت م نکهیاز ا خوشحال
شمش سمتم. مثل باه ها  چ شقابش و بلند کرد و گرفت   یراببه غذا بود تند ب

 و دادم بهش. دمیغذا ذوق کرده بود. براش کش
نخوردم.  یادیز زیو خودم چ اریشنننده بودم به کوه رهیتمام مدت شنننام خ در

برام لذت بخش بود غذا خوردن خودم  اریغذا خوردن کوه دنیکه د یاونقدر
 نبود.
 کنم. یم زیشام نزاشتم کمکم کنه گفتم: باشه بعدًا خودم تم بعد

فردا قرار بود صننبح زود حرکت کنه بلند شنند که بره. تا نشننسننت و چون  کمی
 ؟؟ار؟یاومد. تند گفتم: کوه ادمی یزیچ هی هویدر بدرقه اش کردم که  کینزد
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ستش ستگ د ش الیخیدر بود تا بازش کنه ب ی رهیرو د شد و برگ ت باز کردنش 
 سمتم و گفت: بله؟

 9-8 هیکر کنم دارم و ف تیراستش منم مأمور ؟؟یگرد یبر م یتو ک نمی: ببمن
تا  دشیترسم تو مدت نبود من گلهام پژمرده و زرد بشن. اگه م ینباشم. م یروز

 یلیبار آب بده بهشننون خ هیباشننه که هر چند روز  یکیگردم  یکه بر م یموقع
 خوب بود.

 .دمیبهشون آب م امیمن م ستین یتکون داد و گفت: مشکل یسر
 .الیخ یب شهیزده گفتم: اگه برات زحمت م ذوق

 بودن. فیخوشگلم ح ینشه. گال الیخ یکردم ب یخدا خدا م اما
 ...یایتفاوت گفت: باشه پس ه ینگام کرد و بعد ب کمی اریکوه
 ؟؟؟یآوردم وارفته گفتم: جد کش

 .اریو ب دتی. برو کلیو گفت: نه شوخ دیخند بدجنس
 ؟؟یلرزون یزده گفتم: پس چرا دل آدم و م ذوق

شن ارمی. ب دکی دیرفتم تا کل یجور که به سمت اتاق م همون که  دمیصداش و 
به م  کمی. حقته که یکن یتعارف م یو ه سننتمیاهل تعارف ن یدونیگفت: خو

 کنم. تتیاذ
 یو در آوردم و برگشننتم دادم بهش و کل دکمی دیکل زمیم ی. از تو کشننودمیخند

 در و بستم و برگشتم تو خونه. یتشکر کردم. بعد خداحافظ
 .تیکار زیخانم باسب به تم نیآرش بسه یتنبل گهید خوب

 کردن. زیتو آشخزخونه و تند تند شروع کردم به تر تم رفتم
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 بود که کارها تموم شد و تونستم برم بخوابم. 1حدود ساعت  و
***** 

حس  یگذره و من واقعًا حوصننله ام سننر رفته. حت یم اریروز از رفتن کوه 5
ا ب کمیبود که الاقل  اریکوه یرو هم ندارم. کاشننک کایو مل دهیشنن یهایدورهم

 کرد. االن همه اش شده کار و کار و کار ... یام و عوض م هیحرفهاش روح
 ینواختکی نیصبح که اومدم اداره خودم و تو کار غرق کردم تا بلکه کمتر به ا از

 فکر کنم.
گذاشتم. دستم و به کمرم زدم  زیدستم بود و رو م یکه رو ینیسنگ یها پرونده

 همه بار. نی. کمرم گرفت با ادمیکش قیمنفس ع هیو 
کارهام برسننم که  ی هیبه بق یرو صننندل نمیو خواسننتم بشنن دمیو مال چشننمهام

به من زنگ  یسنناعت روز معمواًل کسنن نیزنگ خورد. تعجب کردم. ا لمیموبا
 آرشا باشه. دی. شازدینم

 برداشتم و به شماره نگاه کردم. زیو از رو م یگوش
 وصل تماس و زدم. یدکمه  عیوق زده سرذ اریاسم کوه دنید با
 یرو صورتم نشست. دلم م یقیکرد لبخند عم یصداش که سالم م دنیشن با

 .شلوش بود کمی نجایبشنوم. ا قیخواست تنها باشم تا صداش و کامل و دق
 تند از اتاق خارج شدم و تو همون حالم سالم کردم. یقدم ها با

 .یاز ما کرد یادی اری: به به آقا کوهمن
به من زنگ زدم تو چاریکوه کار کنم؟ دلم  یچ ؟؟یمن بود ادیاصننال  ی: خو

من مقصننر، دل که گ*ن*ا*ه  یگیچشننات و کرده، راسننت م ادیهواتو کرده، 
 نکرده.
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 یخوند که دل آدم غش م یشعرو م نیلحن بامزه ا هیبا  نی. همادمیخند بلند
 شد. سر حال شدم. یجور هیرفت. دلم 

 داد. یخنده هام گوش م یبه صداساکت بود و  اریکوه
 که بند اومد با آرامش گفت: اوضاع و احوالت خوبه؟؟ دنمیخند
 گذره. حوصله ام سر رفته. یخوش نم ادیز یستی. تو که نستیبد ن ی: امن

با ج یو خروسننک صنننداش فت:  یبامزه ا غیکرد و   نیخانم؟ ا یچ یعنیگ
 امیرت و با مسننخره بازدارم که سنن فیتشننر مونیکه من م هیمعن نیحرفتون به ا

 .ارهیکنم؟ اگه به شوهرم نگفتم چشمات و در م یگرم م
 .دمیبلند خند دوباره

 .. وونهیلب گفتم: د ریز
 .دمیشد و گفت: شن آروم

 و باز کردم. شمیخودم ن یبرا
 ؟یگرد یبر م ی: کمن

 .دهیطول کش کمی. کارهام امیم گهیروز د 4: اریکوه
 رفت تو هم. اخمام

 .یبرم دوب دیپرواز دارم. با گهیروز د 3... من  : چقدر بدمن
 نمت؟یبینم یعنی؟؟...  ی: جداریکوه
 برگردم. ی: نه تا وقتمن
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فت: گ یگفت و دوباره تو گوش یبله ا هیو صدا کرد.  اریاز اون سمت کوه یکی
. مواظب خودت باش و سفر دمیبرم. خوشحال شدم صدات و شن دیبا نیآرش

 خوش بگذره.
مع ج یبعدش قطع شنند. با لبها یخداحافط بگم چون گوشنن هیتونسننتم  فقط

ش ستم خ یتو یشده به گو ش رهید آخه؟ همه  یشدم و ناراحت گفتم: چه خو
 نداره. یو دوب رانیکه ا ی. خر حمالهیاش خر حمال

 و برگشتم سر کارم. میبیو گذاشتم تو ج یگوش
***** 
ته هف هی میبرگرد یسنناله. وقت نیتو ا تیمأمور نیدفعه امون آخر نیا تیمأمور

. شننمال میدعوتمون کرده بر دیع ی. آرشننا زنگ زده گفته خاله برادهیبعدش ع
نبود  یزیشننمال. کم چ یایدر یتنگ شننده بود و هم برا نایخاله ا یدلم هم برا

 شهر دارم. یجا یخاطره از جا یو اونجا بودم و کل میمن کل دوران باگ
هم اشننکال نداره  یم اما خوب گاهباشنن نایمامان ا شیدوسننت ندارم پ نکهیا با

خوشننبختمون نوشننتن  یدر مورد خانواده  نایکه مامان ا ییویتداوم سنننار یبرا
 خودم و تو جمع نشون بدم. کمیمنم 

روز برگردم تهران.  3-2کار بعد  یتونم به بهانه  یبمونم م ادیز سننتین الزمم
 یم یکه مامان وقت ندارم یمرخص شتریروز ب 3از االن اعالم کنم که  دیمنتها با

 تا نشه. 2بده که بعدًا حرفهامون  یبدونه چه آمار ادیب یقوپ هیبق یخواد برا
عال یبارمون طوالن نیا تیمامور عًا ف . شننتریو زحمتمونم ب تیتر بود و طب

سها دق شده بود. گاه قیکال  تیاذ یلیشغل خ نیا یتو یتر و پر بار تر برگزار 
 .میشد یم
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 یو گوش کردن به حرفها میو سنناپورت کن یشننترید بافرا میمجبور بود یگاه
 یو قانع کردنشون برا لشونیخوان مهاجرت کنن و دال یاون آدمها که م یهمه 

سخت  هشیم بشونینص یبهتر تیکدوم کشور راحت تره براشون و موقع نکهیا
 میزد یساعت براشون حرف م می. ندادنیها هم که اصال گوش نم یبود. بعض

 م.داد یم حیبراش توض دیاز اول با دمینفهم یزیفتن من چگ یتازه آخرش م
سها ن نیبه ا نمیهم یبرا شت ازیکال  لیو با دال میو باال ببر انمونیتا قدرت ب میدا

 .میرو قانع کن هایمتقاض یمحکم تر
. میکن یتا از خدم و حشم هتل خداحافظ دیساعت طول کش کیآخر فقط  روز

 نیاز ا و دیبمون شننتریب کمی گفتنیو به من مبودن  سننادهیوا یدربونها هم ه نیا
 تعارفها.

هایا حاال  یگوش من م ریمرده ز لیذل کایکردن مل یپاره م کهیتعارف ت یه ن
 .دیخند

با حرص ازش پرسنن میبر میکه شننند یتاکسنن سننوار  یچرا م دمیفرودگاه 
 ؟؟یدیخند

هت ب یچرا ه یدیتو نفهم یعنیبازش برگشننت گفت:  شیهم با همون ن کایمل
 کردن؟ یپاره م کهیعارف تت
 : چرا؟دمیپرس جیگ

ل تو نگاه کردن ک یبه باالتنه  یچند روز ه نیتو ا نای: کودن انقده که اکایمل
 ؟یدیتو هنوز نفهم دنیهتل فهم
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. رهیگیکه دربونم چشمش م هایبرجستگ نیگرد شد. خاک بر سرم با ا چشمهام
 .نیبرا من معضل شهیهم نامیا

تا فحشم  7-6کردم.  یباه ها خداحافظ ی هیو بق کایملاز  رانیا میدیرس یوقت
س ستراحت کنن اما  یکردم. چون اونا م شونینثار خرشان ستن برن خونه و ا تون

سئول مأمور ست برم اداره و  هیبودنم مجبور بودم  تیمن بدبخت به خاطر م را
سه  یچون برا یگزارش کارها رو بدم به اخرائ الزم داشت.  صبحشفردا  یجل

 .رهیرو ازم بگ نایا ادیو بفرسته ب یکی مردیم
سته س خ شها گفتم منتظر بمونه تا من برگردم. گزار هیو کوفته رفتم اداره و به آژان

ربع هم به نطقش گوش کردم تا ولم کرد و من تونسننتم  هی. یرو دادم به اخرائ
 خسته و کوفته برگردم تو آژانش.

که  نیدر بره. ماشنن میتگخسنن کمیخونه رو دادم و چشننمهام و بسننتم تا  آدرس
تادیدر خونه ا یجلو شننندم و چمدونمم  ادهیرو حسننناب کردم و پ هیکرا سنن

 برداشتم.
 یخونه  تی. چقدر دلم آرامش و سننکوت و امنرهیخونه رو از من نگ نیا خدا

به آپارتمان نگاه کردم و چمدون به دست رفتم  یذوق هیخواست. با  یخودم و م
م. بعد گشننت دیو دنبال کل فمیفرو بردم تو ک . دسننتم وسننتادمیدر خونه ا یجلو

شام تو کمی رم و بلند س خوشحالکردم.  داشیباالخره پ فمیک یگشتن تو بازار 
 توجهم و جلب کرد. یکیسالم  یو انداختم تو در که صدا دیکردم کل

 .ریبخ دنی: سالم ... رس-
صدا و با د با صاحب  سمت  شتم  شکم زد. م دنشیبهت برگ  یچ نجایا ترایخ

 من؟ یدر خونه  یکرد؟ جلو یکار م
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 لبخند چاپلوس و گشاد زد و دستش و آورد جلو. هیشوکه شدنم شد.  ی متوجه
 قهیچند دق هی. یبرگشت تیتازه از مأمور دونمی. مدیخسته نباش ؟؟؟ی: خوبترایم
 .یایمنتظرتم تا ب نمیکه تو ماش شهیم یا

نگ مدن من  یخونه  یجلو دیبا ترایچرا م دمیفهم یبودم. نم ه من منتظر او
 باشه.

با  دیو منگم ابروهاش پر جیهنوز گ دید یوقت فهیق هیباال و   یجبمثاًل متع ی ا
 نجام؟یمن چرا ا یدونیلوس گفت: تو نم

 ش؟یبقاپ یدارم زود دیدوست پسر جد ینیبب که
 سر گفتم: نه... با
 بهت زنگ نزد؟؟ کای: ملترایم

صاف ا باالخره شدم و  سلط  د گفتم: قرار بو زیاخم ر هیو با  ستادمیبه خودم م
 زنگ بزنه؟

 کردم خودش زنگ بزنه.... یو تو هم گره کرد و گفت: فکر م دستهاش
 بلند شد. میزنگ گوش یموقع صدا همون

 لبخند گشاد زد و گفت: احتمااًل خودشه. هی ترایم
آوردم.  رو د میو گوش فمیبهش کردم و دستم و بردم تو ک یو طوالن رهینگاه خ هی

 بود. کایمل
 جواب دادم. یخشک جد ترایبه م رهیخ

 : بله؟من
 خونه؟؟؟ یدیرس نی: سالم آرشکایمل
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 گفتم: با اجازه اتون. خشک
جه جد متو فت: م کمیحرف زدنم شننند.  یلحن  کث کرد و آروم گ  ترایم

 اونجاست.
 کلمه گفتم: بله... کی تو
ش نیآرش ی: واکایمل شدم آدرس خونه ات و ب دیترو خدا ببخ . هش بدممجبور 

و  انیخواستم شا یبودم. نم انیکاره اومده بود دم در خونه امون. منم با شا کی
شش و منهیبب بهم داد و  شیماه پ 7که  یهمون ادته؟یخواد.  ی. اومده و گفت فل
خودم توش  یبرا دشخوا ینم گهی. منم فکر کردم دومدیهم سننراغش ن گهید

 ترایم یبود که برا لیتوش چند تا فا و دادم به تو. اما ظاهراً  ختمیر لمیعکس و ف
افتاده. بهش گفتم  ادشیماه  7که بعد  اسنننتیدونم چه جور یمهم بود و نم

. منم مجبور نایخوادتش و ا یامشنب م نی. اصنرار کرد که همسنتیمن ن شیپ
 توئه. شیشدم بگم پ

ودت که فلش. خ یافته برا یبشه و دنبالم راه ب انیشا نیخواستم سوار ماش ینم
اصننرار کرد که  یلیو ازم بدزده. اونم خ انیخوام شننا ی. نمهیچه جور یدون یم

 شننتریکرد ب ی. البته اون جور که اون اصننرار مرهیو ازت بگ ادیتونه ب یخودش م
 سرک بکشه. تیزندگتو  ادیب رهیمیم یبود که داره از فضول نیا هیشب

 وام.خ یمجبور شدم آدرست و بهت بدم. معذرت م دیببخش دیببخش نیآرش
هاش و م هم  یم کایمل یاز هر کسنن شننتری. بدمیفهمیهم نم دمیفهم یحرف

 یهم درکش م یدختر ضننربه خوردم. و از طرف نیدونسننت که من چقدر از ا
 دوتا رابطه اشننون نی. چون انهیو بب انیشننا ترایخواسننت م ینم یکردم که حت

تازگ یلیخ نازمزد هایخوب بود و  مده بود. ن یحرف   یمو ازدواجم وسننط او
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ستتو شا یکنه. البته فکر نم سکیر ن س انمیکنم  سر یک شه که  تا  2با  عیبا
 شندیرو دوسننت داشننت. در هر حال نم کایوا بده چون واقعًا مل ترایم یاشنناره 

 کرد. سکیر
 و دوباره بازشون کردم. دمینفس پر صدا کش هیو بستم و  چشمهام

 : باشه.من
 یم هگید زیچ هی. فقط نیآرشننممنونم  ایدن هیشننرمنده و متشننکر گفت:  کایمل
خوام بفهمه ازش  ینم ؟یها رو از تو فلش پاک کن لمیاون عکسننها و ف یتون

 استفاده کردم.
 بار با حرص گفتم: باشه... نیو گردوندم و ا چشمهام

 طع کردم.و ق یگوش یخداحافظ یوا نستادم تا به تشکراتش گوش کنم. ب گهید
کار  نیتو خونه ام. از ا ادیتعارف کنم ب مجبور بودم ومدیخوشم م ترایاز م یلیخ

 .کایکارت کنه مل یمتنفر بودم. خدا بگم چ
 کنم. دایباال تا من فلشت و پ ایگفتم: ب ترایسرد رو به م یلیخ
 لبخند چاپلوسانه زد و دنبالم راه افتاد. هی

کرد و  ینگاه م واری. تو آسننانسننور مدام به در و دمیانداختم و وارد شنند دیکل
 کرد. یآسانسور نگاه م ی نهیتو آخودش و 

 داشت؟ شیهمه قر و غمزه و آرا نیبه ا ازیفلش گرفتن ن هی دونمینم
شه  از شم غره م یگو شم مدام بهش چ شمش من و  یچ رفتم و اون هر بارچ
 .زدیزد که حالم و بهم م یلبخند گشاد م هی دیدیم
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جا  نیم همانداختم. دوست داشتم بهش بگ دیو کل ستادمیدر خونه ام ا یجلو
 اما.. ارمشیصبر کن تا من ب

شتم  در شهام و در آوردم و برگ و که باز کردم بدون تعارف اول خودم رفتم تو کف
 تو... ایسمتش و سرد گفتم: ب

شتم ست پ هویکه برم تو خونه که  برگ کم گونه مح یکیدور کمرم و  دیایدوتا د
س شمهادیام و ب*و* ش ی. چ ستهام  سقوط بود و د وکه دو طرف گردم در حال 

 بدنم افتاده بود.
 طرف عقب رفت اما دستها ازم جدا نشد. سر

 ؟یکن یکار م یچ نجای... ا ننننننننننننننننناریتعجب و بهت گفتم: کوه با
 لبخند خوشحال رو لبهاش بود. هی

دلم  یگینم ی. لعنتیخودت اومد دمی: اومدم به گلهات آب بدم که داریکوه
 .یزد یزنگ م هی شه؟یبرات تنگ م

 هید زدم لبخن اریاخت یداشننتم. ب یاما حس خوب یبهم گفته بود لعنت نکهیا با
 شدم به چشمهاش. نگاه و لبخندم و جواب داد. رهیلبخند گرم. خ

 .شییهوی جاناتیه نیا یدلم براش تنگ شده بود مخصوصًا برا یلیخ منم
ه شد وکش اریاز پشتم سرفه کرد. کوه یکیچشمهاش غرق بودم که  یدلتنگ تو

 رو فراموش کرده بودم. ترایو من اخمم رفت تو هم. به کل م
شت و اومد داخل و با  هی ترایم س یابرو هیقدم بردا و  یباال رفته انگار که مچ ک

شوه ا ریلحن دزدگ هیبا  رهیخالف بگ نیدر ح ش یو پر ع سالم... ببخ  دیگفت: 
 فکر کنم بد موقع اومدم. مزاحم کارتونم شدم.

 .بهم بر خورد یلیمن خ شییکرد که خدا اریدار به من و کوه یعننگاه م هی بعد
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رد ک یکنم اونم حس م یجا خورده بود و فکر م ترایکه به خاطر نگاه م اریکوه
. دیشننما هم هسننت دونسننتمی. من نمهیبهش تهمت زدن تند گفت: نه مزاحم چ

 ...میندار یکار
شمها ترایم شده  یبا چ ست هیگرد  ش ید م ت: خوب منظورو گف دیبه لبهاش ک

 بود... یخصوص یکارها
 همه وقاحت. نیچشمهام گرد شده بود از ا من

ستش من به همه ا ترایخفه کردن م یبرا ارمیکوه  خوش آمد یجور نیگفت: را
 .گمیم
ستش و جلو آورد و گفت:  هیآهان کش دار گفت و با  هی ترایم شوه د لبخند پر ع

 .نیآرش یمیدوست صم ترامیمن م
صم یدیرت خندبه گور پد تو ست  ش یمیدو اخم هام رفت  نی. همایمن با

 .ستیدرست ن یزیچ هی دینگاه به من فهم هیبا  اریتو هم که کوه
انداخت و به ناچار دسننتش و جلو برد و دسننت  ترایبه م یبه من و نگاه ینگاه

 رو گرفت. ترایم
ه ب کینزد ییجا هیپاش بلند شنند و  یرو انگشننتها ترایمن م یبهت و ناباور تو

 .دیو ب*و*س اریلب کوه
ول  هویکردم. قلبم  یبدبخت ماتش برده بود. من داشننتم سننکته م اریکوه خود

 و نفسم بند اومد. نیشد رو زم
 یو گفت: منم به روش شما عمل کردم. نم ستادیدوباره رو پاهاش صاف ا ترایم

 .دیخوام معذب باش
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 نیا ی دهیدر یکفشننم و فرو کنم تو چشننمها یدوسننت داشننتم پاشنننه  یعنی
 ... ع*و*ض*ی ... یترایم

کردم از  یاز حر ص ناخن هام و تو کف دسننتم فشننار دادم که حس م اونقدر
 به استخونهام. رسهیپوست و گوشتم رد شده داره م

به م رهیخ اریکوه بدون ه ترایشنننده بود  ند و  ر . دیعکس العمل چیبدون لبخ
 کننده. یابیگفتم نگاه ارز یم ارینگاه کوه نیمن به ا یحالت عاد

 داخل. دییبفرما ستیخوب ن دیستادیکرد و گفت: سرپا ا ترایرو به م اریکوه
زد و کفشننهاش و در آورد و سننر خود رفت تو هال و همون جور  یلبخند ترایم

آروم گفت: چقدر تند تند دوسننت پسننرات و عوض  شنندیکه از کنار من رد م
 .یکنیم

 .شونیدزد یهم به همون سرعت م تو
 شده بود. یو حرصتند  نفسهام

به من کرد و دسننتش و آورد سننمت چمدونم و گفت: بده من  ینگاه اریکوه
 .ارمشیم

نگفتم. فقط دستم و از رو چمدون برداشتم. با حرص رومو و برگردوندم  یزیچ
 بعد من اومد. ارمیراه افتادم. کوه ترایو پشت سر م

 رو مبل نشست. ترایم
و برد کنار در اتاقم گذاشنننت. اونقدر  انداختم که چمدونم ارینگاه به کوه هی

 اجازه وارد اتاقم نشه. یکه ب دیرس یشعورش م
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با دایپ یبرا با یم دیکردن فلش  جا هم  تاق و همون   ها و لمیف دیرفتم تو ا
ت بود. دوس ستادهیکردم که کنارم ا اریبه کوه یکردم. نگاه یعکسها رو پاک م
 نداشتم. یا تنها بذارم اما چاره تراینداشتم اون و با م

 کردم. ارینگاه نگران به کوه هی
شم گفت: من از رو تراس پر ریز آروم ونم ت یکفش ندارم نم نمیهم یبرا دمیگو

 از در برم تو خونه ام.
ست ا ترایم یمجبور تا وقت یعنیحرف  نیا اون  یکه جلو شدیبمونه. نم نجایه

 بشه. بیبره رو تراس و بعدم مثل غول چراش غ
 .ارمیفلشت و ب رمیو پر اضطراب گفتم: متکون دادم  یسر

تکون داد و رفت نشننسننت رو مبل و منم برگشننتم و رفتم تو  یهم سننر اریکوه
 لمیلباسها و وسا یرفتم همه  یداشتم م یاتاق آهم در اومد. وقت دنیاتاق. با د

بود که در و باز بذارم و از  نیا دمیام یبودم و جمع هم نکردم. همه  ختهیو ر
 نی. اما با ااریرو کوه زهمارموز باشننم که پنجه نندا یترایم نیب امواظ نجایا

 در و باز کنم. شدیاوضاع اتاق نم
شتم ک یسرعت نیاخر با شتم در  فمیکه دا و پرت کردم رو تخت. کوله ام و از پ

شوها و  سمت ک شتم رو تخت. هجوم بردم به  آوردم و لب تاپم و در اورد و گذا
 توشون و گشتم.همه رو باز کردم و تند تند 

وشن رو تخت لپ تاپ و ر دمیکردم. تند پر دایفلش و پ یآخر پاتخت یکشو تو
صل کردم. آخ که چقدر دلم م ست کل محتو یکردم و فلش و و فلش  اتیخوا

سط و کایمل یامانت دار یپا شدیدختره تو گل بمونه اما نم نیکردم ا یو پاک م
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ند و ت کردمها رو پاک  لمیتونسننتم عکسننها و ف یکه م یسننرعت نیبود. با آخر
 .دمیکش وتریفلش و از کامخ

شدم.  هی یسمت در که بازش کنم اما برا دمیپر تند شک  تو  یزیچ هیلحظه خ
خواستم  یوجودم و پر کرده بود. م یهمه یخورد. استرس و نگران یدلم وول م

 نه. ای و جلب کنه اریمدت نظر کوه نیهفت خط تونسته تو ا یترایم نیا نمیبب
ستم که خدا یم شوه گر یدون ست. با تمام وجودم خدا  یو کلکها یع زنانه ا

 .رهیحرکات پر عشوه اش قرار نگ ریتحت تأث اریکردم که کوه یخدا م
ش یدر و باز کردم و از ال آروم سرک ک سته  اری. کوهدمیدر  ش رو مبل خودش ن

باریکوه کیجاش و رو مبلش عوض کرده بود و اومده بود نزد ترایبود اما م ا . 
 .اریکه دل منم ضعف رفت چه برسه به کوه دیخند یم یچنان عشوه ا

 دادم. رونیآه ب هیچشمهام و بستم و نفس حبس شدم و مثل  اریاخت یب
ام درد بر یلیجذب بشننه خ ترایبه سننمت م اریکوه نکهیفکر ا یچرا ول دونمینم

 اد داشتم.که موقع از دست دادن فرهود و آز یزجر آور تر از حس یآورد بود. حت
 و نداشت. اریکوه اقتیل ترایو از دست بدم. واقعًا م اریخواستم کوه ینم
نگار ا اریلبخند کوه دنیتو گوشم فرو رفت. با د ترایم یخنده ها یهم صدا باز

را بغض دونم چ یداش تو قلبم فرو کرد. لبهام و تو دهنم گرفتم . نم خیس هی یکی
 کردم.

 و حس کنم. اریکوه یخوش دلتنگ ینذاشت مزه  یع*و*ض*ی حت یترایم
شدم  کید. با نزرونیو پر صالبت رفتم ب ستادمی. صاف ادمیکش قینفس عم هی

 بهم نگاه کرد. اریو بعدم کوه ترایمن اول م
 و گفتم: فلشت .. ترایو فلش و گرفتم سمت م ستادمیا



wWw.Roman4u.iR  360 

 

 بهم کرد و دست دراز کرد و فلش و ازم گرفت. ینگاه هی ترایم
ست س د د شدم بهش. قص رهیاخم خ ماهین هیجلوش و با  ستادمیا خیس نهیبه 

 نم.دختر و تو خونه ام تحمل ک نیا نیاز ا شتریقصدم نداشتم ب نمینداشتم بش
تعارفش  اریکوه ایمن  دیمنتظر موند که شنننا یهر چ دیاز نگاهم فهم خودش

شکر که کوه ستین یخبر دید یاما وقت میکن شد. خدا رو  فت نگ یایه اریپا
 هنش.کوبوندم تو د یمشت م هیکه براش قائلم  یونه وگرنه با تمام احترامکه بم

 من برم. گهیلبخند از جاش بلند شد و گفت: خوب د هیبا  ترایم
ستم تا  اومد شمهام و ب شدت انزجارچ سبوند به گونه ام از  شو چ جلو و گونه ا

 زودتر تموم شه بره. دیشا
شد و با کوه ازم شوه اریجدا  ست داد و با ع  ارمیکرد و کوه یازش خداحافظ د

 با لبخند جوابش و داد.
شوه  یخورد وقت یخونم م خون ست دمید یو م اریو لبخند کوه ترایم یع . دو

 .میاز خونه ام و از زندگ رونیداشتم موهاش و بکشم پرتش کنم ب
شش و پوش ترایم سمت در و کف شت و پردیرفت   . تند در و براش باز کردم. برگ

شوه نگاه ش اریمن و کوهبه  یع سرتم  دیکرد و گفت: ببخ ست پ مزاحم تو و دو
 شدم.

 .میگفتم: ما با هم فقط دوست یخشک و جد یلیخ
 شننتریکرد و ناز نگاهش و ب اریبه کوه ینگاه یبار قد نیباال و ا دیابروش پر هی

 ...اریخوشحال شدم کوه دنتیکرد و گفت: از د
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ستادمیوا  گهید شاد یلبخند حرص هیالس بزنه  ن سرعت هم  گ زدم که با همون 
 نخواد زر بزنه. گهیبستم روش که د کیش یلیجمع شد و در و خ

شتم کوه تا ستم و برگ س یکه تا حاال لبخند م اریدر و ب شمهاش و تو کا ه زد چ
در اومد و  یداد و از حالت شننق و رق رونیچرخوند و نفسننش و مثل فوت ب

 دایو از کجا پ نیا نیآرشبود؟ چقدر چسب بود...  یک گهید نیگفت: اوف... ا
ش نیکردم از ا یفکر نم ؟؟؟یکرد شته با ستا هم دا بود.  یگیپا ته یی. خدایدو

 .دادیکرد من دوست پسرتم و انقدر دست و پا م یخوبه فکر م
 ؟؟یچ یعنیگرد و بهت زده نگاش کردم.  یچشمها با
 ومده؟یخوشت ن ترای.. تو از میعنیتعجب گفتم:  با

 ام؟ هقیسل یانقدر ب یعنیچشم غره گفت:  هیکرد و همراه  ظیاخم غل هی اریکوه
 کردم خوشت اومده ازت. ی. فکر مدنیخند یم نیداشت ی: ولمن

 هیمیخودش و چسبوند بهت و گفت صم ی: نه بابا از همون اول که زوراریکوه
دختره خوشت  نیاز ا دمیفهم یات و مثل انار چروک کرد افهیباهات و تو هم ق

 .هیبود چه جور آدم دایفتارشم پ. و از رادینم
 یسنناعت دل م کیشننعور پس چرا  یبه خودم اومدم و پر حرص گفتم: ب هوی

 باهاش؟؟ یگرفت یو قلوه م یداد
و متنفر  ادیخوشننش ن یکیآدم هر چقدرم که از  زمیزد و گفت: عز یشننخندین

خوان با  یجور آدمها که م نیا یظاهر و حفظ کنه. اونم جلو شهیهم دیباشه با
 مثل خودشون رفتار کرد. دیپنبه سر ببرن. با



wWw.Roman4u.iR  362 

 

با  کیبود. من به صننورت اتومات اریحق با کوه ییجورا هیباال.  دیپر ابروهام
شون م ترایم دنید صورت یعکس العمل ن خود  کیش یلیکه اون خ یدادم در 

 .دیرس یکرد و آخرشم به هدفش م یم ینیریش
شم. نه با ا نیباهاش هم دیبا شته با خم و تخم بلکه با لبخند اون و از رفتار و دا

 خودم دور نگه دارم.
 زدم. یلبخند هیبردم.  یپ اریکوه یبه منظور اصل یوقت

 بود اون همه اخم و چشم غره. یخودم. چ نیشد آرش نیا نهی: آهان هماریکوه
 شد. شتریام ب خنده

 جهیدر نت یخسننته ا دونمیو انداخت دور کمرم و گفت: حاال شنند. م دسننتش
شام و پ میمثل من از تراس بخر ای. بیندار نایشام و ا یحوصله  من  شیاون ور 

 باش.
 کرد سمت تراس. یم تمیزمان با حرف زدن هدا هم
 ترسم. یم هی: بابا من از اون بلندمن

 .رمیگ یبه کمرم آورد و گفت: خودم دستت و م یفشار اریکوه
بذار برم سننوغات کیدلم و گرم کرد. نرد حرفش رات و ب هاتیدر تراس گفتم: 

 . برات شکالت آوردم.ارمیب
ته داشنن یبهانه ا هیفردا هم  دیبعد. با یتراس و باز کرد و گفت: بذارش برا در

 نه. ای ینیمن و بب یکه بتون یباش
 ...دمیخند
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و بعد دسننتش و دراز کرد سننمت من و  دیبا مهارت از رو تراسننها پر خودش
راحت و بدون  یلیخ اریه کوهب نانیکمکم کرد از رو تراسننها رد بشننم. با اطم

 اون. یرو تراس خونه  دمیترس پر
همراه با  اریکوه یو آرامش بخش خونه  زیگرم و تم طیخوشننمزه تو مح شننام
 بود. یاون واقعًا عال یهایها و خوشمزگ یشوخ

شده بود. ا 2 یشام ها نیا یمن چقدر دلم برا و با هم  نیشام و ا نینفره تنگ 
 بود. نیدلنشبودن بعد مدتها واقعًا 

 یکه خسننتگ دمیشننب برگشننتم خونه ام آنانان با آرامش خواب یکه وقت یجور
 تمام سفر از تنم در رفت.

صم و  به هزار زحمت نیهم یکنم. برا یریخونه ام و گردگ دیع یگرفتم برا میت
ستم با کمک مامان مر نیاز ا و  ادیه بک رمیکارگر بگ هی میو اون کمک گرفتن تون

 بود. یکنه. همون قدشم برام کاف زیو تر و تمروزه خونه ر هی
 یمن تنها م یاومدن ول یهم م نایبرم شننمال. مامان ا دیروز قبل ع هیبود  قرار

 و با م*ر*ت*ی*ک*ه نداشتم. نیماش هیرفتم تحمل نشستن تو 
 یاومد ازم خداحافظ یمامان و باباش. وقت شیخواد بره شننهرش پ یم اریکوه

 .هیکه کجائ دمیازش پرس یکنه با کنجکاو
 خوام از اصالتش با خبر بشم. یهمه مدت تازه م نینوبرم بعد ا منم
و ت شننهیکه هم یاون همه کاک و نون برنج دمیگفت کرمانشنناه تازه فهم یوقت

 .هیچ یخونه اشه برا
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سننرگرم  دیاول ع یباه ها هم هفته  هیروز شننمال بمونم. بق 3که قرار بود  من
. شیک میبر دیدوم ع یشنند که هفته  نیار بر اخودشننون بودن و اما قر یکارها

 اونا بود. یکه پسرها داشتن و خرجش کامل به عهده  یهمون مسافرت باخت
 میسننیخودمونم بنو ینایلباس و کفش و ا دیخرج خر ییجورا هی شننهیم یعنی

 خرج مسافرت و اونا حسابش کنن؟؟؟ یپا
 یقسمت هیو بدم و  هام یبده یتونستم همه  میدیو ع تیحقوقم و حق مأمور با

شتم. ا یهم برا سم به ج دیماهم با هی نیخرج ماهم کنار گذا شه که  بمیحوا با
 من. یاونم برا هیخرج نکنم. واال کار سخت ادیز

افته تو تنم تا نخرمش ولم  یم شهیخوره م ادیخوشم م یزیچ هیمعموال از  چون
خوره  نیجمع ا حواسننم و دیاما خوب با شننماینم یمدل نیا ادیکنه البته ز ینم
 جون و پول بکنم. یها
سفر و مأمور شهیو جمع کردم. نه که هم لمیو بند بار ست گهید تمیدر حال  م د

 .بندمیساعت چمدون م میتند شده سر ن
 .ایشمال و در یگرفتم برا یسوار هی. از اونجا نالیزدم آژانس و رفتم ترم زنگ
سننحر راه  یصننبح کله  طبق معمول نایجور که با آرشننا حرف زدم مامان ا اون

 .دنیرس یافتاده بودن پس زودتر از من م
بمونم و گاز دادن ها و سننبقت  داریتونسننتم ب یچون نم دمیو خواب ریمسنن تمام

 یتند م یلینداخت اونم خ یبابا م ادیراننده رو تحمل کنم. من و  یگرفتنها
 کرده. یط 2:30ساعته رو شده  4رفتم. راه  یمن تا مرز سکته م شهیروند و هم
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س به شکل و  شمین یجور خود به خود نیهم دمیشهر که ر شد. همه جا  شل 
رو  دونهایشنننده بود و م یو گرفته بود. بلوارا هرس شنننده و گل کار دیع یبو

 بودن. دهیچ نیهفت س یهم سفره  یدونیم هیخوشگل کرده بودن و وسط 
طره خا نجایکردم. کم از ا یدربسننت گرفتم. با چشننمهام شننهر و وجب م هی

 یسادگ یداشتم. روزها یخوش یشهر نگشته بودم. روزها نینداشتم. کم تو ا
 یبا آدمها کیشننهر کوچ نیتو هم ایکردم دن یکه فکر م یی. روزهایخبر یو ب

 .شهیخالصه م یمعمول
ودم خ یجدا شدم که برم بازار برا نایاز مامان ا نجایا میبار که اومده بود هی ادمهی

 یر کردم که خودم تنها برم و با چه اعتماد به نفسننکنم. و چقدر اصننرا دیخر
 دیسالم بود. رفتم تو شهر گشتم. خر 15گفتم شهر و بلدم. اون موقع فکر کنم 

 کردم قدم زدم و در آخر ....
شدم زنگ بزنم به عمو و خ سر بگم: عمو فکر کنم من  کیش یلیظهر مجبور 

 ؟؟؟یکن دامیپ یایب شهی. مدونمیدونستم کجام اما االن نم یگم شدم. م
 ادیز دمیخونه اشننون تازه فهم میبرگشننت یکرد و وقت دامیعمو اومد. اومد و پ و

 با خونه نداشتم. یفاصله ا
 که گم شدم. م،یبارم بود تو زندگ نیروز اول اون
م شدم هم گ یرفت و آمد بلکه تو راه زندگ ریاز اون به دفعات نه تنها تو مس بعد
که بنبو ییعمو گهی... د گهیو د مک بخوام...  که زنگ بزنم و ازش ک  و ادید 

 خانواده ... و مجبور هیامن.. تو  یجا هیکنه... که من و به خونه ببره .. به  دامیپ
 کنم. دایحرکت و پ ریغلط خودم مس ایبودم درست 

 جاست؟ نی: خانم هم-
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س یک دمیو بلند کردم. نفهم سرم سرنایخاله ا یدم خونه  میدیر ساب عی.   ح
 دوال و پهنا حساب کرد. بمیغر دیو البته فکر کنم فهمکردم 

 .یدر خونه  یشدم و چمدون به دست رفتم جلو ادهیپ نیماش از
گنده با چند  یباغاه  هیطبقه بود که  2دار  اطیح یخونه  هی نایخاله ا ی خونه

گل  نیداشنننت که توش پر گل بود و ا کیبار یباغاه  فیتا درخت و دو رد
شونویکنار د یسرخها شد کرده بود و از د ار شده بود و وقتها واریر  ییبلند تر 
 .داشتن یقشنگ یبودن و جلوه  دایداد از تو کوچه پ یکه گل م

 یبود کسنن نیهم شننهیدر باز شنند. هم دنیو زدم. طبق معمول بدون پرسنن زنگ
به خودش  یخونه رفت و آمد داشننت کسنن نیانقده که ا دادیو جواب نم فونیآ

 داد. ینم دنیزحمت پرس
 .اطیو اومدم تو ح دمیو هل دادم و چمدون و دنبال خودم کش در

تا پله رو باال رفتم و  5 نی. اشنندیتا پله جدا م 5با  اطیاز ح یاصننل سنناختمون
 نهیبب ومدین یکی. نیو دار لیکفشننم و در آوردم و در و باز کردم. تروخدا تحو

 زنگ زده. یکدوم خر
تو  رفت یبه دست داشت م ینیهال. آرام سقدم برداشتم تو  هیو باز کردم و  در

شخزخونه با د شوکه  دنیآ ش یغیج هیمن  س دیک شت رو م ینیو  اهار ن زیو گذا
ند بهم و هما نیکه ب یخور ند خودش و رسننو ها بود و ت تاق  تا در ا  نیدو

 ب*ش*لم کرد که حس کردم له شدم. ماشا.. نه که تخلم هست....
 . االش دلم برات تنگ شده بود.یومدیچرا زودتر ن یشعوریب یلی: خآرام
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 یضننربه هم به بازوم زد. ازش جدا شنندم و گفتم: من مرده  هیحرفهاش  همراه
 کار داشتم. امیتونستم زودتر ب یهمه محبتتم. نم نیا

 .دی. خوش اومددییبا لبخند چمدونم و گرفت و گفت: در هر حال بفرما آرام
به رو قاً یسننمت اتاقش که دق میهم رفت با حال بود و سننمت  یورود در یرو

 راست اتاقش آشخزخونه بود.
 کجان؟ هی: بقمن
 .یتو اومد دهی: مامان تو آشخزخونه است هنوز نفهمآرام

 ابروم رفت باال. هی
 باشه؟؟؟ دهیتو ممکنه نفهم غیج نیبا ا یعنی: من
 فکر کنم. هیپشت اطی: خوب تو حآرام

شخزخونه و هم زمان خاله از در رفتم شت  اطیکه به ح یتو آ شت خونه راه دا پ
 اومد تو آشخزخونه.

 سالم کردم. تند
 .یزالزالک خوش اومد کمیزد و گفت: سالم عل یمن لبخند خوشحال دنید با
راه بودم.  یتو اتاق آرام. مرده  میبا هم رفت ییتا 3کردم و  یخاله روب*و*سنن با

 کردن. یلباسهام و در آوردم. خاله و آرامم رو تخت نشسته بودن به من نگاه م
 : باه ها کجان؟من
 ش؟؟یدیند یکه فکر تو کوچه باشه. راست نی: آرمآرام

 سر گفتم نه. با
شا یباه  یکی: اون آرام شرکته احتمااًل  ستاش ب دمیننه امم  ر کل د رونهیبا دو

 دونم کجاست. ینم
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شتم ش برگ سته نبا شم غره گفتم: خ  یدیم چرا جواب یدون یتو که نم دیو با چ
 .گهیدونم د ینمبگو  یبارک هی

 دونم. یباال انداخت و گفت: نم یا شونه
 نشونم داد. باه پررو. به کل اتاق نگاه کردم. ششمین

 .زهیاتاق تم نیچه عجب ا منک
 کرده. زیدندوناش و نشونم داد و گفت: مامان تم دوباره

 .یکن یکارها نم نیدونستم خودت از ا ی: همون ممن
 نداختم. یتم آشخزخونه رو برق ممن داش رمیبا اعتراض گفت: نخ تند

لباسننم و دادم باال و رفتم رو تخت نشننسننتم و گفتم: همون جون به  ینایآسننت
 .یجونت کنن آرام ظرف شور

 به من زد که پرت شدم اون ور. یلگد هی
 ...تیترب یبا اعتراض و چشم غره گفت: آرام... ب خاله

 کرد. زیبرام رچشمهاش و  یزدم که کفر یشخندین هیدر آوردن لجش  یبرا
 : چه خبر از کار و بار؟خاله

 رسونه. ی: کارم خوبه سالم ممن
 . ابروهام رفت تو هم که تمرکز کنم.دهیایتو اتاق پ ییبو هیکردم  حس

 ؟؟یرو گاز دار یزیبه خاله گفتم: خاله چ رو
 غذام سوخت. یو گفت: وا دیاز جاش پر هوی

 .رونیب دییدو تند
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 یدستش و چاقو م ایما  یننه  نیرفت. ا میر شدناها یبا حسرت گفت: ب آرامم
 یدیما به چه ام یبابا نیدونم ا یسوزونه. نم یغذا م ایشکونه  یم وانیل ایزنه 
 ازدواج کرد. نیبا ا
 .یو خر کن یکی یتو هست که بتون یبرا یدیکورسو ام هی: خوبه الاقل من

باره جا دو به  به جونم و من  تاد  گد اف  یته دلم م اعتراض از یبا مشنننت و ل
 .دمیخند

 ومده؟یمن ن یننه  نمی: ببدمیپرس میدیخند ییتا 2که  کمی
 شننده ننه به زبونت افتاده . چرا یدمیکه اپ نمیب یو باز کرد و گفت: م شننشین

 .دیرفتن بازار خر ؟ینیبیاتاق نم یچمدوناشون و گوشه  گهید یجیاومد گ
 .میزدبا هم حرف  انیب نایمامان ا یکردم. تا وقت یآهان هی

س نیکه اومدن مامان هما بعدم سفر  دمیب*ش*لم کرد ب*و* که انگار تازه از 
شتم. خوب ل تونن اخم و تخم کنن و مجبورن مث ینم هیبق یکه جلو نهیا شیبرگ

شبخت رفتار کنن. ا یخانواده  هی صت  نیخو ستفاده گر از فر سوءا شا هم  آر
 یم با کلبعد وکرده بود  یمادر گرام و خال بیج یاستفاده کرده بود رفته بود کل

 و نشونمون داد. داشیذوق خر
آرام مخ من و خورد بس که در مورد  نیروز به حرف زدن گذشت. فقط ا ی هیبق

بگه  آرشا راست دیبود. شا یچ یبرا دنایپرس زیر نیدونم ا مین دیکارم ازم پرس
 .سهیوقت بخواد داستانم و بنو هی

شب تا دم دما لیتحو سال . میزد یور م یو ه میبود داریصبح ب یفردا ظهره. 
به خواب و  میخودمون و زد ییشنند بره دسننتشننو داریآخرم از ترس عمو که ب

 خوابمون برد. یکه راستک میاونقدر خسته بود
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شدم. تموم تنم درد گرفته بود. چشمم و  داریباه ها از خواب ب یسر و صدا با
. همون شنندیکنارم رد م آرام که داشننت از یمشننت زدم به پا هیباز کرده نکرده 

شت و نگام کرد و گفت:  شه رو تخت. با تعجب برگ شوت  شد  ضربه باعث 
 ؟؟یا وونهی... مگه دیوحش
شدم تو جام نشستم و دستم و گرفتم به کمرم و با ناله گفتم: ساکت شو از  بلند

ن مهمو کمیتوئه اگه  ریکنه. همه اشم تقص یدرد م کلمیدستت شکارم. همه ه
بازو  ینواز بود  نیرو تخت بخوابم ا یزاشننت یو م یاوردیدر نم یانقده گدا 

 است. هتختت که انگار تحف نیبه ا یدیچسب نی. هماشدینم یجور
برام نازک کرد و دستهاش و از هم باز کرد و تختش و ب*ش*ل  یپشت چشم هی

 ج*ی*گ*ر منه... نی. اتیترب یکرد و گفت: احترام بزار ب
 گهیم نیهما یمنگل گهیبلند شنندم و گفتم: همون دباال. از جام  دیپر ابروهام

 منه انگار شوهرش و ب*ش*ل کرده. هج*ی*گ*ر
ست در حال لمبوندن  رونیاز اتاق برم ب برگشتم شد و آرشا لقمه به د که در باز 

س شد. تو م سرفه افتاد. با بهت با دهن پر  هی ریوارد  سرش زدم که به  ضربه به 
 نگام کرد.

که انقده من و  دیدر و ببندم گفتم: تا شما دوتا باش نکهیبل او ق رونیدر رفتم ب از
شم نداردیلگد نکن ست ر نیپا رو نزار یه دینیو بب یگندگ نیمن به ا دی. چ و د

 من؟ یو پا و شکم و موها
بود.  10 کیخوردم. ساعت نزد یزیچ هیو صورتم و شستم. و برگشتم و  دست

 ختهیر نیرو زم یمیقد یماسنه  کاسنه یآرام رختخوابها رو جمع کرده بود. کل
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سط ا شم و سته بود. ه نیبود و خود ش ساط ن  ریز ییزایچ هیو  دیچرخ یم یب
 گفت. یلبش م

با خودت؟ چرا کاسه بشقاب  یگیم ی: آرام چدمیرو تخت لم دادم و پرس رفتم
 ؟یجمع کرد

 نیچرخوند گفت: ا یو از بشقابها برنداشت همون جور که سرش و م نگاهش
هم  یمیدوسننت دارم. قد یلیرو خ نایا ؟ینیبیها رو م یبلور یآب یدسننت شیپ

 انیو تو ا نمیخوام هفت س یکردم برشون دارم. م یهستن. به زور مامان و راض
 .ادیجور درب میا روزهیف یآب یبزارم. که با سفره 

شتم رو م نکمیگفتم و ع یآهان هی شتم و گذا شمم بردا  ب*ش*ل تخت زیو از چ
 و دراز شدم رو تخت.

سآرام سبزه و ..... د بی:  سمنو و  سنجد و  سرکه و  سماورم  یچ گهیو  بزارم؟ 
 گذاشت؟ شهیم

اما  دمیدیچپ چپ نگاش کردم. درسننته که من اونو نم هیو بلند کردم و  سننرم
و برام باز کرده بود چون بالفاصننله  شننشی. مطمئنم که ندیدیاون که من و م

 بودن. یچ گهید یها نیس ادینم ادمی ه؟یگفت: خوب چ
ساعت  ،ریسرم و گذاشتم رو تخت و چشمهام و بستم و گفتم: سنبل، س دوباره

 و سفره و سکه و ...
شحال س ولیگفت: ا خو سفره و  ساعت و که همالیخیب روی...  . زارم یم شهی. 

 ارم؟یب ریسنبلم که االن از کجا گ
 گفت؟ یچ یو برا ولیخله ها پس ا دختره

 باشه؟ 500 ؟؟؟یتو سکه دار نیرشسکه من که ندارم آ مونهی: مآرام
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 رم.نه ندا ؟یکن یم نییاصاًل، حاال نرخشم تع ی: باه پررو خوبه سکه ندارمن
 ه؟یسرزنش کردنت چ ی: تو که ندارآرام

 جاش بلند شد. از
 داره. 500سکه  یک نمیبب رمی: من مآرام

ستم رو تخت و گفتم: حاال الزمه  از ش شدم و ن شه؟ مگه  500جام بلند   25با
 چشه؟؟ یومنت

 .دمیدیاما صورتش و نم برگشت
 خئدا خواسننت یوقت هی. ارهیباشننه که تو کل سننال برامون پول ب 500 دی: باآرام

 25بزارم تا آخر سننال  یتومن 25دسننتمون.  ادیپول قلنبه ب هیبکنه  یبهمون لطف
 .میکن یتومن و دوزار پول جمع م

بود  دهیانقده قد کش نیآرم نیاومد تو اتاق. ا نیو گفت و رفت و آرشا و آرم نیا
صال نم شده بود که ا ستم باور کنم ا یو بزرگ  سر  نیتون شه بهش م 17پ  یسال

. چقده ناز ادمهیاومده بود و  ایکه بدن یسالش باشه. هنوز روز 23 ای 22خورد 
سف شن اما به مرور موه یبود با موها دیبود.  شده بود و االن قهوه  رهیت اشرو

 و صاف بود. رهیت یا
اومدن نشستن کنار تخت.  ییکردن. دوتا یبحث م یدونم با آرشا سر چ ینم

 بمیس یخواست بخورم دهنم بجنبه. بو یم یزیچ هیحوصله ام سر رفت. دلم 
شدم برم ومدیم شخزخونه بردارم. البته تو اتاق بودا  بیس هی. از جام بلند  از تو آ

س یول شده بودم. ا ریهنوز از جونم  سواس  ساعت با 2آرام  نین س 3و  بیتا 
 داد. یخوردمش منو درسته قورت م یسرخ جدا کرده بود. اگه م
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آرشا بگم خودش و تکون  نیجام بلند شدم. حسش نبود اما مطمئن بودم به ا از
 .ارهیب بیبرام س دهینم
شتم که حس کردم پام محکم خورد به  دو  یصدا هیو بعدم  یزیچ هیقدم وردا

 گوش خراش و شکستن.
 .نایشدم. برگشتم سمت آرشا ا جام خشک تو

 شد؟؟؟ یگفتم: چ نامطمئن
 آروم گفت: شکوند... نیآرم

شمهام شتم رو به جلو. ع چ شد. برگ شمم نبود هما نکیگرد  م خ هوی نیکه چ
سبوندم به فرش که حس کردم االنه که دماغم کوب باً یشدم و دماغم و تقر  دهیچ

ما خوب برانیبشنننه رو زم ها راه بود چو دنید ی. ا ته بود ع ادمین تن  و نکمیرف
 .زیبردارم از رو م

 و شکوندم؟؟ یزیواقعًا چ نمیتا بب خوندمیچ یفرش م یسانت 3و  چشمهام
 شکست؟ ی: شکست؟ واقعًا؟ چمن
شده ول نیبودم آرشا و آرم میخرابکار یایبه فرش دنبال بقا دهیدماش چسب من و 

 .نیرو زم دنیکوب یو م دنیخند یو م نیبودن رو زم
 .دیبا اخم گفتم: ِا کوفت ساکت ش برگشتم

 دوست داشت. یلیرو خ نای. اکشتتیخنده گفت: اوه اوه مامان م ونیم نیآرم
شا سته کنار  الیخی: خاله رو بآر ش صبح مثل مرش کورچ ن سب که از  آرام و با

 رفت. یبدبخت شد نیمراقبشون بوده. آرش یچشم 4کاسه ها و  نیا
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نه ولدمیرسنندوتا جونور واقعًا ت نیا یحرفها از له  بودم  دهیآرام و که د ی. خا
سب صدا دهیچ شقاباش. با  برم  دنیمن و بد نکیگفتم: اون ع یناله مانند یبه ب

 اعالم خسارت کنم.
که پام  یزدم چشنمم تازه همه جا واضنح شند. ا یو بهم داد. وقت نکیع نیآرم

 نمیا بشننقابها و نیاز ا یکیبود به  دهیوامونده سننر خود کوب یپا نیبشننکنه. ا
 یورخ وهیبود که م ییو شکسته بود. خدا یخور وهیخورده بود به ظرف بزرگ م

 سالم مونده بود.
ش تند دم تونستم و جمع کردم و بر یکه م یبزرگ ی شهیتند با دست هر چند تا 

 .رونیب
ستهام مثل  شهیش سرمو انداختم  زیعز عیش هیها رو رو دوتا د شتم و  نگه دا
 ه.و رفتم تو آشخزخون نییپا

 و خاله تو آشخزخونه بودن. شرمنده گفتم: خاله ... مامان
. خدا مشدیبه خدا ند دیسننمتم. دسننتم و بردم باال تر و گفتم: ببخشنن برگشننت

. پام خورد بهش و شکست. دینش لیچشمهاتونو حفظ کنه که مثل من زل یسو
 از عمد نبود.

 ؟؟یو چرا شکوند نیخاک به سرم ا ی: وامامان
 آرام؟؟ ای یکاسه انداخت و گفت: تو شکوند به ینگاه هی خاله
 .دونهیو بلند کردم و گفتم: من شکوندم. آرام هنوز نم سرم

 .گهید شکنهیم یسرت شکستن یزد و گفت: فدا یلبخند هی
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 هیو گونه اش و  دمیگوش تا گوش باز شنند. پر شننمیو ناباور و ذوق زده ن شننوکه
 .یهما یلیماچ کردم و گفتم: قربونت برم خاله جون خ

شنگ اونجا رو جارو کن ی: فداخاله تو  هشیم شهیش یدیکه روز ع دیتو. فقط ق
 پاتون نره.

ش یتند شه.  شغال و جارو برق ختمیها رو ر شهیگفتم با سطل آ دم و و بر یتو 
 .دمیجارو کش زیتم

دوستت داره اگه آرام بود کله اشو  یلیکه مامان خ ی: شانس آوردگفتیم نیآرم
 کند. یم

کتاب برداشنتم و نشنسنتم رو تخت و مشنغول خوندنش  هیم شند که تمو کارم
ه کرد. بدتر از من بود. البته هم دایکتاب پ یکل شنندیدختر م نیشنندم. تو اتاق ا

 کتابهاش داستان بودن. ی
بعد آرام خوشنحال و بشنکن زنون اومد تو اتاق و خوشنحال گفت:  ی قهیدق هی
 نیما نیالتماس ا یرم کلنداشننت مجبور شنندم ب یاکیکردم. ه دایپ ولیا ولیا

 بهم داد. 500تا  3گدا رو بکنم 
ست رو زم جانیه با ش شمم به کتاب بود  هی. نین شمم به کارها هیچ . آرام یچ

 و از چشمم برنداشتم. نکمیع گهید یاز ترس خرابکار
رو گذاشت تو بشقاب ها. سکه ها هنوز  زایچ ی هیو سنجد و سمنو و بق بیس

ستش مونده بود. ه شت و ه یور خودش مد یتو د شتیم ی. هشمردیم یگ  گ
 گفتم. یم یزیچ هیلبم  ری. زشمردیو م
 جا گذاشتمش. نی: پس کجاست؟ همآرام

 زدن. ینم یکدومشون حرف چیه یول دنیخند یم زیر زیر نیو آرم آرشا
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 نیه ااخم کرد و بلند گفت: اَ  ینکرد عصب دایبشقاب ِ رو پ یگشت وقت کمی آرام
 نش؟؟؟یدیندبشقابه کو؟ باه ها 

شا  یادا یه نمیو آرم اوردیدر م دنیترک یو با دهن ادا دیخند یم شعوریب یآر
 من و. یکور باز

 ؟ینیسفره رو با یخوا یاومد تو اتاق و گفت: آرام نم خاله
که دور خودش م آرام فت: م دیچرخ یهمون جور  به محض  نمیایگ االن. 

ونم د ی. نمسنننتین شیکین آوردم اما اال قیکنم. من دق دایبشننقابم و پ نکهیا
 کجاست.

 دونه شو سفره رو بزار. هیاون  الیخ ی: خوب حاال بخاله
 کنم. یم داشیجا بود االن پ نی: نه همآرام

م ول آرا نیاما ا الیخیکرد که ب یبا چشنم و ابرو و لب گاز گرفتن اشناره م خاله
 کرد. ینم

قابت و زد بش نیآرش نیاخنده و گفتم: بابا نگرد  ریبلند زدن ز نیآرشا و آرم هوی
 شکوند.

 ؟یهنگ کرد و بعد گفت: شکوند؟ چه جور قهیدق هی آرام
 : لگد زد شکوند.نیآرم
 د؟؟؟یبشننننننننننننقاب و ند هی شهیمگه م ؟یچ یعنی: لگد زد آرام
شا دوباره خند نیآرم سرم و کرده بودم تو کتاب دنیو آر . منم مثل باه مظلوما 

 .وردمآیخودم نم یو اصاًل به رو
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لگد زدن من و بعدم خم شنندنم و  یمختلف صننحنه  یها با شننکل ها باه
سبوندن دماغم و اجرا کردن و هر بارم ر صحنه  سهیچ رفتن از خنده. آرامم که 

کاسه از سر همون بشقاب ها  هیبشقابه شد و رفت  الیخیو ب دیخند دیها رو د
 .توش دیو سکه ها رو چ یروز یآورد و توشو پر برنج کرد برا

 .دیچ نیگرد خوشگل هفت س زیم هیساعته  مین
 زیتند. همه تر و تم یلیگذشت خ یم عیسر یلیلحظات آخر سال انگار خ نیا

شکل کرده بودن و حت شگل م شا نیا یو خو خودش و  نهیآ یخنگول جلو یآر
الزم  شیهمه آرا نیا یدیدم ع دونمیکرد. نم یم شیخفه کرده بود بس که آرا

 بود؟؟؟
ش هی ساده پو خوندم. آرام و خاله  یبودم و رو تخت لم داده و کتاب م دهیلباس 

 ورو اون ور. نیا دنییدویم یهم ه
ستش شت فقط  ی گهید یبا زمانها یبرام فرق یلیسال تحو را  یم ادمیسال ندا
و  نیبه فکر چ دیهم گذشنته و سننم رفته باال و کم کم با گهیسنال د هینداخت 

 صورتم باشم. یچروکا
صدا م یصدا یقتو سم  شد که همه رو به ا ستم و از  یعمو بلند  کرد کتاب و ب

. مینشننسننت یدور سننفره م میرفت یم دیبود و با دهیجام بلند شنندم. وقتش رسنن
گذاشته بودن وسط و همه  زوی. ممیشدیکه همه جا نم میبود ادیماشالله انقدر ز

صندل ست رفت ب هایرو  ستن. خاله قرآن به د ش ون از خونه. ریدور تا دورش ن
 دیاخر ع یگرفت و لحظه ها یقرآن م دیکرد هر سال ع یکارو م نیهم شهیهم
بود  نیا شیتو و خوب ومدیزد م یزنگ م شدیم لیسال که تحو رونیب رفتیو م

 داد. یم یدیبه همه ع ومدهیکه از در تو اومده ن
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همه خوشننحال و سننر خوش بلند  ونیزیتوپ از تلو کیشننل یمحض صنندا به
 به راه بود. یزار روب*و*سشدن و با

تو ا من که  بودم  کرده  مع  ج مرکزم و  ت مام  به  رویگ نیت گذرم  ها  دار
ستش و م یچون محال بود که حت افتهیم*ر*ت*ی*ک*ه ن سه ید  گرفتم چه بر

و خدا رو شننکر انقده خر تو خر بود و همه عالقمند به تف  یبه روب*و*سنن
 نبود. شیحواسش به ب*ش*ل یبودن که کس یمال

رو به شنندت دوسننت داشننتم  دهیع نیاما ا ومدیخوشننم نم دیاز ع ادیز نکهیا با
 یدیسال از عمو و م*ر*ت*ی*ک*ه و خاله و مامان ع لیچون به محض تحو

 گرفتم.
همراه خاله  یو وقت ومدیخوشننم م دیع نیدمت گرم. تازه داشننت از ا خداجون

دن دا یدیهم ع و اونا الشننونیو فام نایمادرش ا یخونه  ینیدید دیع میرفت نایا
 به شدت خشنود شدم.

زرگ بگن تو ب شنننیقائل نم ضیسننن تبع یخانواده برم که برا نیفهم ا قربون
 .ستین یاز کوفتم خبر یشد
 .یسفرم جور شده بود حساب پول
شا و آرام خونه  هر ست یم یا قهیدق 2هر کس  یچند من و آر ش و  یدیو ع مین

که خورد الیو آج میکه گرفت ا ب یخال اریکوه ی. جارونیب میزد یم میرو هم 
 خودش و خفه کنه. لیو آج ینیریو ش وهیهمه م نیا
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 اریوهک یبرا رونیکه رفتم ب یروز به سرعت برق و باد گذشت و بار آخر 3 نیا
وق ذ نهیرو بب نایدوسننت داره ا ی. باه ام خوراکدمیشننقاقل و کلوچه خر یمربا

 کنه. یم
 نیگشننتم تهران. ا یمن فردا صننبح بر م خواسننتن بازم بمونن اما یم نایا مامان

به خاطر فعال یلیچند روز خ شننبها  نایو ا یرو ادهیو پ ادیز تیخوب بود و 
ما امشنننب نم یراحت خوابم م گرفت  یدونم چه مرگم بود خوابم نم یبرد ا

صًا که به ق یمجبور صو شدم به قرص خواب. مخ سل   نیآرام و آرش ی افهیمتو
موندن. داشننتن با هم  یم داریمئنن تا صننبح بو مط ادیخورد خوابشننون ب ینم

 کردن. یم یورق باز
 ؟؟یاریآب برام م وانیل هیرو تخت بلند شدم و به آرام گفتم: آرام  از

سمت ک یسر سته  بیو از تو ج فمیتکون داد و رفت. رفتم  رص ق یداخلش ب
سر باز وانیخوابم و در آوردم. آرام اومد تو اتاق و ل ست  ش ستم و ن  شیو داد د

 دونه قرص در آوردم و خوردم. هیرفتم نشستم کنارشون و 
 نگام کرد. رهیخ رهیخ آرام
ص رمیبم ی: الهآرام چرا  نجایا ؟؟؟یزن یاکس م ؟یخور یم یچ ؟یشد یقر

 کشنمون. یبشن م داریب نایبابا ا میبرا دوف دوفت ندار لهیوس ؟یخورد
اون  دنیپول خر تسیاکس ن ؟؟یگیم نویقرصم و باال آوردم و گفتم: ا ی بسته

 خرم. یبه زور م نمیو ندارم ا
 هست؟ ی: حاال چآرام
 : قرص خوابه.من
 دونه دونه. ه؟یجور نی: پس چرا اآرام
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تومن  10تا دونه اشو  4 نیهم دنیم یدونه ا نیهم یگرونه برا هیخارج نای: امن
 .دمیخر
 ؟؟؟یخوا یزدم و گفتم: م یلبخند هیتکون داد.  یسر

 خوام بخوابم. یمن که نم ؟؟؟یچ یو گفت: نه براو گرد کرد  چشمهاش
 .گمیم یبخواب یخوا ی: همون چون نممن

 ایمنظورم و . رو کرد به آرام و گفت: آره ب دیو به آرشننا لبخند زدم. فهم برگشننتم
 .دمیبخند کمیبخور  نایاز ا یکی

 یم یپس به چ سننت؟یمشننکوک نگامون کرد و گفت: مگه قرص خواب ن آرام
 ؟؟؟نیبخند نیخوا
ته ول یقرصنننه برا نیا نی: ببمن نه مل و  یبخواب یخوا ینم یوقت یخواب کرد

 هیکنه. حاال تو بخور.  یم جادیا یبامزه ا یحالتها هی یکن یباهاش مقاومت م
 .یفوقش بخواب گهیقرصه د

نگاهممون کرد و  زیر یآب و گرفتم سمتش. مشکوک با چشمها وانیو ل قرص
 خوره. یم یلیباکالس خ ید فروشهاتا به موا 2شما  ی افهیگفت: ق

ش وانی. لمیدیخند سر باز کیو قرص و ازم گرفت و خورد. بعدم  ست  ش . شین
 نشد؟؟؟ تیطور دمیپرس یازش م قهیهر دو دق

با تو هم هماآرام با نه  پا م یگفت نی:  مم خواب ی. حتشننمیفکر کردم االن کله 
 نگرفته.

شتم ب هی بعد صه و آرام م الیخ یربع دا شد.  هوی که شدمیقر سم جمعش  حوا
 د.بو بیحالتش عج یچهار زانو نشسته بود و برگه هاش تو دستش بود ول
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 که شننندیخم م یاز شننکم به حد نییبرگه رو بندازه پا هیخواسنننت  یم یوقت
قب برد ع یکرد. بعدم که خودش و م یم دایپ یکم یفاصله  نیصورتش با زم

 .نیخوره زم یکردم االن از پشت م یحس م
تلو تلو خورد. بعد دسننتش و بلند کرد و مبهوت بهش نگاه  یجور نیهم کمی

باال ول م یکرد دسننتش و م . دسننتش و مثل دیخندیو م نیکرد رو زم یبرد 
 .دیخند یچرخوند و بازم م یتو هوا م مایهواپ
 ؟؟یکن یم یجور نی: آرام چرا امن

م کمه. نوقت نشده که فکر کنم وز چیه میباز نگام کرد و گفت: تو زندگ شین با
سبکم که پر وزنم. ا یاما االن حس م ستم و م نیکنم انقده  س ح ؟؟؟ینیب ید

نه. وقت یکنم داره پرواز م یم تاب م یولش م یک ثل پر   ادیخوره م یکنم م
 ...نی.. بب نی. ببنییپا
 داریب نایزور دهنم و جمع کردم که خنده ام و قورت بدم که قهقه نشننه عمو ا به

شد رف شن. باه ام خل  سه خودش تکون م یت. هب کرد  یخورد حس م یوا
 .دیخند یکرد م یسبکه ذوق م

 گرفت. مثل یاون خنده امون م یهم از خنده  ماها
 .ادستیکه گذشت بلند شد رفت رو تخت ا کمیخنگ تخال شده بود.  باه
 ؟یستادی: آرام اون باال چرا اآرشا

 نمیبیخواب موقتها  یگفت: بعضنن یفیلط یلیخ یو باز کرد و با صنندا شننشین
تونم چشننمهام و باز  یداره فقط نم یکنم. حس خوب یبدون بال تو هوا پرواز م

 کنم. االن همون حس و دارم.
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. آرام درسننت پشننت سننر ما رو تخت میو آرشننا با تعجب به هم نگاه کرد من
تادهیا به مفهوم حرفش پ سنن تازه  تا هوی میبرد یبود.  جامون ییدو ثل فنر از   م

سته بود و آماده  میشتبردا زیو خ میدیپر  هیود. پرش ب یسمتش. چشمهاش و ب
پرنده اسننت خودش و پرت کرده  نکهیا الیبهش به خ میدیرسنن یم رترید قهیدق

 .نییبود پا
 ومدیکه از پرشش به وجود م ییاما صدا دید ینم یبیشدنش مهم نبود آس پرت

 کرد. یم داریکل خونه رو ب
خواسننت  یکرد م یم یها بد قلقآرام و گرفتم و نشننوندمش. مثل باه  دسننت

 پاشه بره پرواز.
 زور بازوش و گرفتم و به آرشا تشر زدم. به

ار ترسم ک ی. ممشیکنار خودمون بخوابون دی: پاشو جاها رو بنداز امشب بامن
 دستمون بده.

. میدرازش کرد مشیبرد یمکافات هیبلند شد و جاها رو پهن کرد با  عیسر آرشا
 د؟یخواب یحاال مگه م

 طرفش بودم و اون طرفم آرشا. هی من
 .می. برقها رو خاموش کردمیسه تا طاق باز رو به سقف بود هر
 .. آرامش ... شیآخ
 : من گشنمه....-
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 هویا سننناکت بود شیپ ی قهیدق هیآرام تا  نی. امیدیبرق گرفته ها از جا پر مثل
ست مثل ا دیمثل فنر جه ست تو جاش در ش شه. ح نکهین ال امرده دوباره زنده ب

 گشنه اشم شده بود. ینصفه شب
ورد خ کمیاما نشد. آرشا رفت براش غذا آورد  مشیبه زور بخوابون میکرد یسع
. دوباره برق و خاموش میخواد. براش آب آورد یشد. گفت آب م الشیخ یو ب

 .میکه بخواب میکرد
 .ادیبلند شد گفت: من خوابم نم باز

 یقرص داد یمرض داشننت نیآرشنن یریبا حرص نگام کرد و گفت: بم آرشننا
 .دیخواب یم یداد یتا م 2بهش؟ حداقل 

 امون کنه؟ اارهیخواد امشب ب یدونستم روش اثر نداره. م ی: خوب چه ممن
ورش انداختم اون طرف رو  نیمن دسننتهامو از ا نانیاطم ی. برامشیخوابوند

دسننتهاش که نخره. آرشننا هم دسننتش و گذاشننت دور شننکمش. رسننمًا قول و 
 یقیهم خواست بلند شه اما به هر طر گهیبار د 3-2. بماند که میکرد رشیزنج

ست سطا خوابمون برد.  نیو خودمونم ا مشیبخوابون میبود تون  یهدارگن یعنیو
 دختر بود. نیباه ساده تر از ا هی

 یماها رو ب ینبود که چه جور ادشی نایاز ا یایبود که صننبح ه نیا شیجالب
که داشننت بود و  یمونده بود حس سننبک که تو خاطرش یزیخواب کرد تنها چ

 سننتی. رو که نمیمن و آرشننا تا صننبح به خاطر دسننتهامون خفه اش کرد نکهیا
 دستت درد نکنه اش بود. یجا
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 تحمل بابا رو نداشننتم گهیبمونم اما خوب د شننتریخواسننت ب یدلم م نکهیا با
ضا صورت  صًا که به  صو ست مثل رتمیبگ دهیکرد ناد یم یسع یعیمخ . در

 کرد از منم به همون صورت رد بشه. یم یمانع سع یز روپرش ا
ص نیبود که از قبل اعالم کرده بودم که هم نیا شیخوب م دار یچند روز و مرخ
 م.نداد به یریچندان گ یکس نیهم یبرگردم تا فردا برم سر کار برا دیو با

ها رفتم ترم یهمه خداحافظ از با  یو مثل دفعه  نالیکردم و خودم تن بل   هیق
 نیعوض کردن نداشتم با همون ماش نیبرگشتم تهران و چون حس ماش یسوار

 رفتم دم خونه.
 یدوش اساس هیخودمم. چمدونم و گذاشتم تو اتاق  یکه من عاشق خونه  یوا

سفتش کر نهیس یسنجاق رو هیدور خودم و با  اوندمیگرفتم. حوله رو پ دم. ام 
قهوه درسننت کردم.  هیه و رفتم تو آشننخزخون سیخ یهمون جور با بدن و موها

به آهنگ ختمیقهوه ر  دشنننیپخش م ونیزیکه از تلو یو رفتم رو مبل لم دادم و 
 نگاه کردم.

 خونه. نیسکوت هم یعنیآرامش  نیا یعنی یزندگ
 .رمیسفرو ازشون بگ یو برنامه  رمیتونم با باه ها تماس بگ یم فردا

م و دست دمیو باال کشبه زور چشمهام و باز کردم. دماغم  یزنگ گوش یصدا با
شه. من هنوز خوابم م لمیرو موبا دمیو کوب  کهنیبعد از ا شبی. دومدیکه خفه 

ستم تا دم دما شتم ف یچمدونم و ب  نیهم یو برا دمید یترسناک م لمیصبح دا
 رو مبل خوابم برده بود.
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شمهام شت گرم م چ  یدوباره زنگ خورد. با حرص ه میکه گوش شدیدوباره دا
 سننتیزنگ آالرم ن نیافتاد ا ادمی یداریقطع نشنند تو خواب و بزدم روش اما 

 .میبه گوش زنهیداره زنگ م یکی
 و جواب دادم. میچشمم و باز کردم و گوش هی

 ه؟؟؟یگفتم: ک یخواب آلود یصدا با
 پاشو در و باز کن. ارمی: کوه-
 عالم خواب داد زدم: آرشا در و باز کن... تو

 رشا که نبود.چشمهام و کامل باز کردم. آ هوی
 : آرشا خونته؟اریکوه
 شما؟؟ دی: ببخشمن

با یبعدم ک ارمیکوه گمیم ؟ی: هنوز خواباریکوه  ه؟یک گهیم رهیگیو م لشیمو
 .میرسیم ریشو به پرواز د داری. زود باش بدییبفرما یبگ دیبا

 .دمیبار پلک زدم تا منظورش و فهم چند
 قهیدق 30ه زنگ گذاشتم ک یبه ساعت کردم. خاک بر سرم از اون ساعت ینگاه

 گذشته.
 .شمی. دارم حاضر مدارمیگفتم: نه ب ارمیکم ن نکهیا یبرا

 دم خونه اتم. گهید ی قهیدق 5: جدًا؟؟ خوبه پس من اریکوه
 قطع کرد. ویبتونم بگم نننننننننننننه گوش نکهیاز ا قبل

ش 2-3 شدم. ا یتا فحش به گو شده دادم و از جام بلند  سره خل بود  نیقطع  پ
ونستم ت یکه م ی. با حداکثر سرعتییسمت دستشو دمیی. دوومدیم قهیدق 5سر 
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سرد لرز به تنم انداخت.  ستم. آب  ش صورتم و  ست و  سواک زدم و د  یکیم
 آب گرم و باز کن. ریبگه خوب ش ستین

ستم پوش یلباس م یرفتم تو اتاق و هر چ تند شه آخر دمیتون شم که لرزم تموم 
 پالتو تنم کردم. هی

 .رونیو برداشتم و از خونه زدم ب مچمدون
بود ممکنه  ومدهین اریکرده بودم. کوه رید قهیدق 5 هی سننتادمیدر منتظر ا یجلو

 من و جا بزاره؟؟؟
زدم گفته بود قراره  یحرف م کایکه با مل روزیاومد؟؟؟ د یپسننره ک نیا اصننال

 .میایبرگرده تهران و گفت که تا فرودگاه با هم ب شبید
 زنگ بزنه. ایودش زبون نداشت بهم بگه خ اریکوه انگار

صدا تو سرم و بلند کردم. کوه یفکر بودم که  س یبود. م اریبوق اومد.  ت خوا
 عقب. یزارم رو صندل یچمدونه م هی نیبشه که گفتم: نه بش ادهیپ

 عقب و باز کردم و چمدون و انداختم توش و رفتم نشستم جلو. در
 .ریبه خ دنیرس ؟ی: سالم چه طورمن

مت س دیزد و دستم و کش یلبخند هیو دراز کردم که باهاش دست بدم.  مدست
 شدم به جلو. لیخودش که متما

 زد. یکرد حرفم م یم یجور که روب*و*س همون
ُپر  ت،یُپر موفق ،یُپر شاد دیداشته باش ی: سالم بر شما خانم سال خوباریکوه

 خوب. یروزها
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. گفتم نیهمان هیش جدا شدم و ام گرفته بود چقدر آرزوهاش ُپر بود. از خنده
 راه افتاد.

 ؟یدیرس ی: کمن
 شب. مهین 2:ساعت اریکوه
ش یا ارهیخم ستهام و تو ب*ش*لم فرو کردم و گفتم: چه دق دمیک در . چققیو د

 نیکار کنه با ا یمحسننن و چ نیسننرده امروز. مه همه جا رو گرفته. خدا بگم ا
 م نشده.. هنوز هوا روشنرهیبگ طیسحر بل یبهش گفت کله  یگرفتنش ک طیبل

 2:30سننر جمع  ومدیزدم چشننمهام و بسننتم. خوابم م یجور که غر م همون
 بودم. دهینخواب شتریب

فته رو هم از قبل گر نایا شنننهینم دایپ طیو بل دهیرفته که ع ادتی: انگار اریکوه
 .ومدینم رشیوگرنه گ

 بزنم. یچرت هیفرودگاه  میتونستم تا برس یگفتم. م یاوهوم هی
 چشمهامو باز کردم. اریدست کوه یتکونا اب

 ه؟؟؟ی: چمن
 .میدیشو رس ادهی: پاریکوه
 : چه زود...من

 ..یو خواب بود ری: زود نبود تو کل مساریکوه
و  دمیکشنن یشنندم. چمدونم و دنبال خودم م ادهیتکون دادم و پ یسننر خمار

 هی مبود نیرفتم. حواسننم اصننال جمع نبود فقط تو فکر ا یگاماس گاماس راه م
چشننمم و دادم به  هیتا بتونم چرت بزنم. همت کردم  نمیکنم بشنن دایپ ییجا

 که فقط گمش نکنم. اریکوه



wWw.Roman4u.iR  388 

 

 مدنویو گفت: هنوز زوده باه ها هم ن ستادیا هایوسط سالن کنار صندل اریکوه
 .ینیبش یتون یم

دادم و  هیبلند چمدون تک یخدا خواسننته نشننسننتم و گونه ام و به دسننته  از
 م.چشمهامم بست

تونستم بخوابم به همون آروم شدن بدنم قانع بودم.  یسرو صدا بود که نم انقدر
صداها که ز صدا ادیسرو و  شخ یشد  دادم. اما  صیباه ها رو از البه الش ت

شتن به کوه شتم. دا شدن ندا شاد باش ع کیسالم عل اریحس بلند   یم دیو 
 گفتن.

 ورد.شد به کمرم که نفسم و بند آ دهیمحکم کوب یدست هی
سکته ا سرم  شعوریب ی دهیش نیبه ملت نگاه کردم. کار ا یو تند بلند کردم و 
 دختر. نیذره فهم نداره ا هیبود 
. دادیو نشننونم م شننشیرفتم اون فقط ن یهم که من بهش چشننم غره م یچ هر
 دادم تا اطالع هیشنندم و ترج الشیخ یحرفهاسننت ب نیتر از ا رهیخ دمید یوقت

 سابش نکنم.ح زادیجزو آدم یثانو
رسنننت د مایتو هواپ میکردم و بغ کرده منتظر موندم تا بر کیسننالم عل هیبق با

 بخوابم.
ا داشننت ت ریربع تأخ هی مایکه من فوق العاده شننانسننم مزخرفه هواپ ییاونجا از
اول  نیخواسننتم هم ی. چقدر تو دلم غر زدم. البته فقط تو دلم بود چون نمادیب

 سفر بشم. یغرغرو یچهره  یکار
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بود که  نیا شیپروازمون و اعالم کردن. ذوق زده از جام بلند شدم. خوب شماره
 یدونم چرا امروز بهش آلرژ یشنندم. نم یخالص م دهیشنن یاز دسننت زر زرا

 کرده بودم. دایپ
شت  مایتو هواپ تا سطاش ول نم هیزد  یسره حرف م هیدا کرد که نفس  یذره و

 هسننتادی. از اول خانم اشنندیم یچگرفت  یم ادی کایمل نیاز ا کمیبکشننه. آخه 
 یم هامونیداد. دنبال صننندل یگوش م هیو فقط به حرف بق انیبود کنار شنننا

 و بازوش و گرفتم. اریکه خودم و رسوندم به کوه میگشت
سم ت ی. منمیشیتو م شیو آروم کردم و گفتم: تروخدا نجاتم بده. من پ صدام ر

 ت بدم بزنم لهش کنم.رو بشنوم کنترلم و از دس دهیش یصدا شتریب کمی
م پشت ه هیکنارم. بق ارمیکنار پنجره نشستم و کوه یتکون داد. رو صندل یسر

 خودشون نشستن. یهایسرمون رو صندل
 تونستم راحت بخوابم. یم نجایا نکهیو بستم و آماده و خوشحال از ا کمربندم

 تیضعو نیخواستم بهتر ی. میدادم به صندل هیکه پرواز کرد سرم و تک مایهواپ
سرم و  دایخوابم پ یو برا  یخوب نبود گردنم درد م نمیکج کردم. نه ا کمیکنم. 

 .نییافتاد پا یم شدیکله ام سست م شدیم نیخوابم سنگ یگرفت و وقت
دادم به بازوش. المصنب  هیو سننرم و تک اریخودم و کج کردم سننمت کوه کمی

سفت بود فکر م شتم . برگواریبه د یکوبون یم یسرت و دار یکرد یانقدر که 
 رهیحس کرد خ ی. وقتنییچشم غره بهش رفتم. دستش مجله بود و سرش پا هی

 کنم سرش و بلند کرد. ینگاش م رهیخ
 ؟؟؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا ه؟؟ی: چاریکوه

 خوام بخوابم. یاخم گفتم: م با
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 .شدمیبد اخالق م ومدیخوابم م یوقت
 : خوب بخواب.اریکوه
 بازوتم سفته. تسیجام راحت ن شهی: نممن

 باال و خندش و خورد. دیپر ابروهاش
 ... فکر کنم.... ی: ام... مرساریکوه
 ازش بد گفتم... ایکردم  فیاالن ازش تعر دونستیشده بود نم جیام گ باه

 ... ادیبا اخم گفتم: خوابم م ذوبارع
 .ستمیکار کنم. بالشت که ن ی: خوب چاریکوه

رم و بزارم تر س نییپا ایشاره کردم و گفتم: ببه شونه اش کردم و با دست ا ینگاه
 رو شونه ات.

گام کرد و وقت هی ند ن با لبخ خودش و  کمیحرف  یب میجد یلیخ دید یذره 
ش شو همانییپا دیک شونه ا شتم رو  ستم و گذا ش نی. اما بازم کم بود د ارش ف

 .یکن یشونه ام و سوراخ م یکه گفت: دار نییدادم به سمت پا
 تر. نییپا ای: خوب بمن

 ن؟یپهن شم رو زم یخوا یچقدر؟؟ م گهی: داریکوه
صندل یلیدرازش خ یاون لنگا دمیکردم د نگاه ودم خ یرفته. به رو یجلوتر از 

شونه اش و جا اوردمین شتم رو  رم ف هی یکردم و وقت میسرم و تنظ یسرم و گذا
 کردم لبخند زدم و اعالم کردم: من خوابم. دایمناسب پ

 بدم خدمتتون. دیخوا یپتو نم ؟یشیفرما ؟ی: امراریکوه
 بسته گفتم: نه . فقط حرف نزن. یچشمها با
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 حرف نزد. گهید شییخدا
 .میایفرود م میشو ... دار داریب نی... آرشنی: آرشاریکوه

 یو آروم چشننمهام و باز کردم. سننرم رو شننونه  دمیکشنن ازهیخم هیخواب  تو
 تو نگاهش.بود. کله ام و چرخوندم و چشمهام فرو رفت  اریکوه
 مثل برق گر فته ها صاف نشستم و اخم کردم. عیسر
 ؟؟؟ی: تو که تو خواب به من نگاه نکردمن

 کار بودم فقط تو رو نگاه کردم. یاش و خاروند و گفت: اتفاقًا چون ب گونه
 .یتیترب یب یلیشد. با حرص گفتم: خ شتریب اخمم

 گرد کشدار گفت: چرا ؟؟؟؟ یچشمها با
دم. شنن نهیو دسننت به سنن میدادم به صننندل هیوجه به اون تکت یب ظیاخم غل با

 کمربندم و اصاًل باز نکرده بودم که بخوام ببندم.
 کردم؟ ینگات م دیچرا نبا گمی: خوب ماریکوه
 .شمی: چون تو خواب زشت ممن

شت م یکه م دیخند نیهما صورتش. خوب ز ستم بزنم تو   گهید شدمیخوا
کنم تازه شننانس  یم و مثل غار باز مخوابم دهن یم یدونسننتم. وقت یخودم م

 . اگهشنننیکه دارن خفه م نایسننرم خوب باشننه و ِخر ِخر نکنم مثل ا یجا ارمیب
 یم راهدهنم  یآب دهنم از گوشه  نیا نینورعالنوره هما گهیسردمم بشه که د

 افتاد که ....
 .نهیبب یشکل نیپسر آدم و ا هیبود  عیضا یلیخ

 . بامزه نه زشت.یهم بامزه شده بود یلیخ اش که تموم شد آروم گفت: خنده
 دل خوشکنک من گفته بود. یکنم برا فکر
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ستن هواپ گهید ش شتم حس گ رونیب مای. پامو که از هواپمینگفت یزیچ مایتا ن ذا
بودم تازه بهم فشننار آورده  دهیکه پوشنن ی. اون همه لباسننشننمیکردم دارم خفه م

 ته بودم.گرف شیبودن و نفسم و گرفته بودن. از درون آت
 خنک بشم. کمی دیزدم تا شا یتند با دست خودم و باد م تند

 چسبه. یم یهوا با حرص گفتم: االن ل*خ*ت بش یب
 کمکت کنم؟؟؟ یخوا یکنار گوشم آروم گفت: م اریکوه

 با چشم غره نگاش کردم. مظلوم نگام کرد و گفت: قصدم کمک بود. برگشتم
 دارم که خنک بشم. ازیقط نو ازش گرفتم و کالفه گفتم: االن ف چشمم
 تو صورتم فوت کردن. یتر و شروع کرد به صورت دوران کیو آرود نزد سرش

 نگاش کردم. متعجب
 ؟؟یکن یکار م یچ ی: دارمن

 کنم. ی: دارم خنکت ماریکوه
 ؟؟؟یجور نیحرص گفتم: ا با

 ریاالن غ یبامزه کرد و دلخور گفت: خوب خودت گفت کیاخم کوچ هی اریکوه
نکردم. لطفًا تقاضاهات و واضح و  دایپ یا گهید یخنک کننده  ی لهیفوت وس

 باشه. قیکامل و دق رسهیکه بهت م ییکامل بگو که کمکها
ند چمدون به دسننت ت میو گرفت لمونیوسننا نکهیام گرفته بود. به محض ا خنده

گرمم و در آوردم و گذاشتم تو چمدون و  ی. پالتوم و لباسهاییرفتم تو دستشو
 ... حالم بهتر شد.شیخنک. آخ یمانتو هیو  دمیپوشتاپ  هی
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 هیلباسننهاشننون و عوض کرده بودن پسننرا هم همه  مایتو هواپ دهیو شنن کایمل
شن پوش شترتیت شون بود و روش پالتو و کاپ ر اورده بودن و االن د دهیخنک تن

 نداشتن. ییبودنش و مشکل گرما
س هی با ست داشت هیبود.  که محسن اجاره کرده یدم خونه ا میدیرس یتاک  دو

کرده بود.  ایو هماهنگ و مه زیاون همه چ قیکرد و از طر یم یزندگ نجایکه ا
 و ... نیخونه و ماش

نه کولرو روشن ک یکیگفتم:  دهینرس دهی. رسمیبه دست وارد خونه شد چمدون
 از گرما. میخفه شد

ون عرق شننر شننر ازم ،یدر اومده بود و همه جا گرم بود. هوا هم شننرج آفتاب
 .دیاکیم

به  دیرسننیراهرو داشننت م هیتو خونه سننمت راسننتت  یومدیکه م یدر ورود از
ا بود ب ییرایپذ هی. سننمت چخم کیکوچ یآشننخزخونه  هیدوتا اتاق خواب و 

 .دیسف یبا کوسنها یزرشک یمبلها
زرگ و تخت دو نفره ب هیاتاق بود با  هیاتاق و چمدونم و گذاشتم.  نیتو اول رفتم

م لباسننهات شنندیکمد که توش رختخواب بود و م هیبود و  نهیش آکه رو زیم هی
شالم انداختم رو  نهیآ زی. میکن زونیآو شت. مانتوم و در آوردم و با  شو دا هم ک

 .ردمیم یم یتخت. داشتم از تشنگ
و باز کردم. کوفتم توش نبود. آهم در اومد.  خاالیسمت آشخزخونه و در  رفتم

 ...میدارتو خونه ن یایبا ناله گفتم: ه
ر پ زیم کننیپر م خاالمیاالن برات  یها فکر کرد ادهیروت ز نی: آرشننکایمل

 نن؟؟یچ یمالتم برات م
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 باشه. یجور نیچرا آرزو داشتم ا دروش
 یخورد خودم و م یکه به دردم نم دهینگاه ناله وار به باه ها انداختم. شنن هی

ه محسنننم ک نیاسننرگرم بود. از  کایکه با مل انمی. شننادیخر رفتیکشننتمم نم
تا  رهیهم دراز کش بم رهیداد اگه قراره بم یم هیترج یعنی شننندیبلند نم یبخار

 .اریکوه موندیکمتر خسته بشه. م
 ره.دستش و بشو ییاز اتاق ها. اومد بره دستشو یکیو برده بود تو  لشیوسا

 ...اریها زار گفتم: کننننننننننننننوه اارهینازک مثل بدبخت ب یصدا هی با
 بود. یمدل عشوه خرک شتریب دمیادا شد فهم یوقت هالبت

 و گفتم: جانم؟؟؟ برگشت
 کردن خواسته ام. یعمل یآماده است برا یعنیجانمش  نیمن به قربانت. ا یا

 .میتو خونه ندار یایمظلوم گفتم: ه یجلو و با چشمها رفتم
 تو چشمهام نگاه کرد. رهیخ رهیخ کمی

 ....دیخر یبر شهی: ممن
شتم ش یم زمیخنوتیو ه اریشده و مظلومم کوه زیر یشمهابا چ دا  دهیکردم که 

 گرومپ زد تو سرم.
 ؟؟ینکرد دایپ اری: مظلوم تر از کوهدهیش

 دختر... یریکه درد بگ ی: امن
اومد جلو و نگران  اریدردم گرفته بود. کوه ییو رو سننرم گذاشننتم. خدا دسننتم

 گفت: حالت خوبه؟؟؟
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به سرم  دهیضربه دست ش یحس کرد وقت نمیباه. فکر کنم ا نیشعور ا قربون
. انقدر که ضننربه اش رونیب زدیسننرم م یخورد چشننمهام داشننت از تو کاسننه 

 محکم بود سگ صفت.
 : آره فکر کنم...من

 .دیخر رمی: دستهام و بشورم ماریکوه
 .امیکه حرفش تموم شده بود گفت: منم باهات م انیشا

 .نیبر نی: پس با ماشمحسن
 .میریگ یم یکس: باشه تاانیشا

زرد گرفتم  یکامارو هیخواد  ینم نیدو قدم اومد سمتمون و گفت: ماش محسن
 چند روزه دستمونه. دوستم اجاره اش کرده. نی. ادیبراتون خوش باش

سرا چه تو خرجم افتادن برا نیا نیاوه بب اوه کنه  شتری. خدا بیسفر باخت هی یپ
ها رو. مطمئنم کوه نیا که اون  دهیبه خودش فحش م االن تو دلش اریباختن

 شب چرا شعرش و نخونده.
ست ا یتوجه به خرج با ستیکه رو د سفر منم  شهینم نا خرج رخت و لباس 

 بدن؟؟؟؟؟
هم  اکیو مل دهی. من و شرهی. محسنم رفت دوش بگدیرفتن خر انیو شا اریکوه

 .میچند روزه گفت نیو از اتفاقات ا مینشست
 رونیکه آفتاب ب ییو از اونجا میخورد یزیچ هی یپسننرا اومدن حاضننر یوقت

نه بود شنا. البته شنا بهو میکه بر میگرفت میتصم زدیبهمون چشمک م یبدجور
س یمن کل کنم. از قهوه گرفته بود تا روغن باه  اهیامکانات آورده بودم خودم و 

 .جیو آب هو
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 میلب ساحل. از پسرا جدا شد میو ساک به دست رفت میو جمع کرد لمونیوسا
 تو قسمت خانم ها. میرفتو 

 آورد یهوا نفس و بند م یهم گرما ییوقتها هیکرد  یم تیاذ یبدجور آفتاب
س هیاما خوب چاره چ شگلم کن. محاله من بدون  شدن برگردم  اهیبکش و خو
 نیه اباش یزیچ هی. شیباشه که نشون بده اومدم ک یزیچ هی دیتهران. حداقل با

 حسرت بخوره. نهیآرشا بب
. البته چندانم یآرشننا رو حرص بد نیا دادیحال م ی. آدمیفکرم خندبه  خودم

شم م یحرص نم شت بندش خود . االنم اگه مونده ومدیخوردا چون مطمئنن پ
گشننت تهران با دوسننتاش  یوگرنه برم رهیگ یکه م هیهائ یدیشننمال به خاطر ع

 رفت سفر. اما در حال حاضر اونجا به صرفه تر بود. یم
و بعد که طاقتمون تموم شنند بارو  میآفتاب و تحمل کردگرما و  یسنناعت 2-3

 خونه. میکه بر گرد میو جمع کرد لمونیبند
 .میاومد رونیمحوطه ب از
 .میگرفته بود یرنگ ماهین هی

 .دهیکولر حال نم ریز دنیخواب یبه اندازه  یای: االن همن
 نایباه ها کجان ب نیزنگ بزن بب هی یچسننبه. ِمل یم یلیخ یگفت ی: آدهیشنن

 خونه. میبر
ش یسر کایمل س شیتکون داد و گو ش یو در آورد. دوبار زنگ زد اما ک  و یگو

 برنداشت.
 دارن. ی: بر نمکایمل
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 : خوب به محسن زنگ بزن.دهیش
ش یب شمم خورد به  یم دیبرا خودم ملت و د کایو مل دهیتوجه به بحث  زدم. چ

سر  سر که  ضوع هیسه تا پ س یبحث م یمو صت ا دم تفاده کرکردن. منم از فر
زدم. باال تنه ها همه ل*خ*ت رو ساحل نشسته بودن. شلوارکم  دشونیقشنگ د

 .دادینشون م زونیم کالیپاشون بود. از پشت که ه
 میدیکه رسنن کشننونیها. نزد دهیم میکردن چه حال یزیه نکیپشنننت ع از

 .دمیصداشون و شن
 .رونیب انیزارن از محوطه ب یکنن که نم یشنا م ی: بابا وقت-
 جلوش باز باشه. دی: خوب شا-
 م؟؟یریبگ قیقا هی: نظرتون چ-
 قیدق و از باالش نییو دادم پا میآفتاب نکیشدم بهشون. ع رهیگرد خ یچشمها با

 نگاهشون کردم.
 ....انیمحسن، شا ار،ی: کوهمن

و رو به  بلند شدن عیگرفته باشنشون سر یدزد نیاسماشون و گفتم انگار ح تا
 هم حواسشون جمع ما شد. دهیو ش کایمن مل ی. با صداستادنیما ا

شون م با شما امیکرد یتعجب نگاه گه م د؟یکن یکار م یچ نجای. آخر گفتم: 
 د؟یریتو محوطه آفتاب بگ دیقرار نبود بر

 رونیب نیا میگرفت میبود ما هم تصننم فیکث یلیاونجا خ ی: قرار بود ولاریکوه
 .دیی. شما هم بفرمامیریآفتاب بگ

کنه دلمون بسننوزه. کوفتتون بشنننه.  یتعارف م مایتون ینم دونهیپررو. م باه
 شلوش بود. یلیزنونه هم خوب نبود خ یمحوطه 
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 .شهیگرمه حالم داره بد م یلیخونه خ می: باه ها برکایمل
 .نیتو ماش میبر میهم راه افتاد کنار

 خوان لباساشون و تنشون کنن؟ ینم نایگفتم: ا دهیگوش ش دم
 ؟یبرگشت و گفت چ جیگ

شت ول نی: ببمن ست که ندار ادهیآدم ز نجایا یاز من که گذ سراتون از نیدو  پ
 کنن؟ ینگاهشون م یمردم چه جور نیدستتون بخرن؟ بب

ش نیا تا سن گفت: زود باش  عیسر دهیو گفتم  به اطراف نگاه کرد و تند به مح
 .یریراه م یلباست و بخوش زشته ل*خ*ت دار

 شلوارک پامه؟ ه؟ی: ل*خ*ت چمحسن
تنش کرد و  شننرتیت هیچشننم غره بهش رفت که اونم سنناکت شنند و  هی دهیشنن

 بخوان لباس تنشون کنن. ارمیو کوه انیباعث شد شا
 ن؟؟؟؟یاوردیدر م یباز زیه نیگفتم: داشت اریبه کوه رو

 صادق و خونسرد گفت: آره... اریکوه
 نبود؟ دایپ یزی: از ب*ش*ال چمن

 انگشت پا .... هی ی: حتاریکوه
 ن؟یریبگ قیقا نیخواست ی: ممن

 من بود.... شنهادی: پاریکوه
 محوطه خانمها باز بود. ی: جلومن

شت جانیبا ه اریکوه ست د یم ستم.. م یاش زد و گفت: م گهیتو کف د  یدون
 کردن. یقبول نم نایا میریبگ قیقا دیدونستم با
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 بعد... ی.. دفعه شایلبخند کج رو لبم نشست و آروم گفتم: ا هی
 ...شایگفت: ا کیش یلیخ ارمیکوه

 .میدیچند ساعت خواب هیجا ولو شد و  هی یخونه و هر ک میبرگشت
 .میهمه مون جون گرفته بود دیچسب یلیخ خواب

و که ت میومدیکه تو خونه حوصننله امون سننر رفته و ن زدنینق م کایو مل دهیشنن
 .میخونه بمون

واب که خگفت: حوصله اتون تو خواب سر رفته؟ تا االن  کیش یلیخ محسنم
 .دیبود

شام و بر خالصه ه دوچرخ میو بعدشم بر رونیب میبا مشورت باه ها قرار شد 
 .یسوار

 یراحت تر م یلیخ شدمیم نمیکه با خودم کنار اومده بودم و سوار ماش یوقت از
 .امیهم کنار ب هینقل لیوسا ی هیتونستم با بق

ون و که خوشنن اکیو مل دهیبرخالف شنن میریدوچرخه بگ میرفت یوقت نیهم یبرا
م داشت ممیدوچرخه خواستم. تصم هیمن با اصرار  انیانداختن به محسن و شا

 رو دور بزنم. رهیکه کل جز
راه  نیبا نور چراغهاش روشننن بود. ب سنننتیو پ کیبود و همه جا تار شنننب

 رفتن. یراه م ادهیهم بودن که پ ییآدمها
مه حرکت کردم خوشحال خوشحال تو گوشم آهنگ گذاشته ام و قبل از ه منم
 فقطرکاب زدم. هیتوجه به بق یو ب
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 ادمستیگوشه ا هیرفته ام اما با درد پاهام به خودم اومدم.  شیدونم چقدر پ ینم
ش سرم و نگاه کردم. ه یو گو شت  شتم پ شم در آوردم. برگ  اکسیو از تو گو

 نبود.
 ستن؟؟؟یچرا باه ها ن ؟یچ یعنیکردم.  تعجب

ش عیسر سمت گو ستم رفت  و  اریکجان که از دور کوه نمینگ بزنم ببکه ز مید
 . ذوق زده منتظر موندم تا بهم برسه.دمید

هنوز  هی. بقنیشننما چقدر تنبل نییکه شنند از همون فاصننله گفتم: کجا کمینزد
 ومدن؟؟؟ین
 .ستادیکرد و کنارم ا یاخم هی

 ؟؟یشنویمن و م ی. االن صدای: چه عجب شما به حرف اومداریکوه
 دم.نگاش کر رهیخ رهیخ

 صدات و بشنوم؟؟ دی. چرا نباستمی... کور باشم اما کر که ن دی: شامن
صد توجه نم اریکوه شم غره گفت: پس از ق گلوم و جر دادم که  ؟یکرد یبا چ

 دهیادام فاد دمید یاما کو گوش شنوا وقت شهیبرگشت سخت م این ادیبهت بگم ز
 10نباش. همون  پاره کردن حنجره ام شننندم. منتظر باه ها هم الیخینداده ب

ست ی قهیدق سان دو شتن. منتها حس ان شدن و برگ سته  شت ت نم یاول خ و نذا
 رو تنها بزارم.

شمها با شتن؟  یچ شده گفتم: برگ فتن. چرا به من نگ شعورایب ؟یچ یعنیگرد 
 .میما هم برگرد ایخوب ب

 شد. شتریب یلیبار چشم غره اش خ نیا
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ر زودت می. رو به جلو بریردزارم برگ یهم نم یحرص گفت: خودت و بکشنن با
 .میبرگرد میتا بخوا میرسیبه تهش م

ما از خدا که پنهون  نیا بالش. ا تاد و منم دن به من راه اف بدون توجه  و گفت و 
و تکون  ییلویک 100 یتا وزنه  2دوتا پام شده بود  نیاز شما چه پنهون ا ستین

ستگ ینم دوچرخه  دیبا یرفت چه جور یم ادمی ییوقتها هی یخورد. از زور خ
 کنم. یسوار

بکن من  یکار هیجان عمه ات  اریو هالک و از نفس افتاده گفتم: کوه خسننته
 .یاز خستگ رمیمیدارم م

 نکهیا ای یراه و ادامه بد نیا دینداره با یفرق میریتفاوت گفت: بم یب ارمیکوه
 جا بمون. نیهم یدوست دار یلیخ

 آخراش به غلط کردن افتادم گهی. دمموندیتنها م ابونیب نیوسط ا نجایمن ا عمرا
 بود سرم اومد. یچه نکبت نیو گفتم: اصال من غلط کردم .. ماست خوردم. ا

نداره. فقط شننانس  دهیفا گهید یخورده باشنن زمیبار با حرص جواب داد: چ نیا
 نیو رو سرت نترکونم. ا میهمه حرص و خستگ نیکه من ا میزودتر برس یاریب

چسننبه  یبد جور خفت من و م ییوقتها هی هم یگیمعرفت و حس همسنننا
 .کنهیکه بدبختم م یجور

صه ضرب و زور خال س یبا هر  سته و هالک  میدیبود ر به انتهاش. اونقدر خ
 هی یکیمنتظر مونده بودن و  نیوقت بود کنار ماشن یلیکه نگو. باه ها خ میبود

ستن ستن یدونه هم ب شون بود انقدر دلم ب ست ست اما برا ما نگ یم ید فته رخوا
علوم م میبود که گفت یراهه انقدر طوالن نیگفت: ا یبودن محسننن با بدجنسنن

 .میو حروم نکرد یما هم بستن نیبرس یک ستین
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 ینصننبر نکردن خودم برم بسننت یحت تایترب یخواسننتم بزنم لهشننون کنم. ب یم
خونه.  میو رفت میدیچخ نیتو ماشنن ینفر 6بخرم. در حسننرتش موندم. به زور 

سته ب شده پراونقدر خ شده ن شو دمیودم که از در وارد  ست م و همت کرد ییتو د
هام و در آوردم و وقت مدم ب یلنز بل خودم و پهن کر رونیاو  گهیو د دمرو م

 شدم. هوشیشد ب یچ دمینفهم
***** 

تشنننه ام بود. با دسنت  یلیباز کردم. خ مهیحس سننوزش گلوم چشننمهام و ن با
چه  میدیجا رو نم چیه شننمیرجو نی. رو مبل نشننسننتم. همدمیچشننمهام و مال

 بود. کیبرسه به االن که همه جا تار
 به مبل انداختم. ینگاه هی
ابم. برم سر جام بخو نیکرد یم دارمیمعرفتها حاال من خوابم برده بود شما ب یب

 تو صورت من. ومدیکولره بادش صاف م نیروم ا نیدیکش یم یزیچ هیالاقل 
. میدیجا رو نم چینداشننت چون ه یقفر چیبودن و بسننته بودن چشننمهام ه باز

ونه کجا آشخزخ ادیب ادمیفکر کردم تا  کمیباز بزارم.  مهیدادم چشمهام و ن هیترج
شخزخونه.  سمت آ شون رفتم  شدم و پا ک رگ بز یدهن دره  هیبوده. از جام بلند 

 هیکه پام رفت رو  بودم ومدهین رونیب دنیکشنن ازهیکردم هنوز از حال خوش خم
 .نیزم امیبخورم و با مخ ب زیکه باعث شد ل یوانه اچوب است کهیت

. آخه چوب دهیبودم هم ترس یدردم گرفت. هم دردم اومده بود هم عصبان انقده
سط خونه چ صدا یکار م یو شدن من  آخ  یکرد. از اون بدتر همزمان با پرت 

 نفرم بلند شده بود. هی
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ستم و مثل باه خنگا با کف  جیگ ش شتاز ترس تند چهار زانو ن ست انگ  یهاد
 .نمیببب یزیچ نکهیا دیو ظلمات به ام یکیشدم به تار رهیپاهام و گرفتم و خ

 واضح. ریتصو هیاز  غیدر اما
 ه؟؟یگفتم: ک یکیبه تار رو
 وقت شب؟ نیخواست باشه ا یم یغضنفرم ک ی: آقا-

 ؟؟ییتو اریرو به صدا گفتم: کوه نامطمئن
نه پس ... پوف ... چاریکوه خ ی:  هت آ کارم کرد یه دختر. زدبگم ب ... ینا

 ه؟؟یراه رفتنت چ ینصفه شب
 کنم. داشیپ دیجفت دستهام و جلو بردم و تکون دادم شا مظلوم

شنننده بود گفتم: تشنننه ام بود  یقاط یکه با خواب آلودگ تیهمون مظلوم با
 ...نمیب ینم یایمن ه ؟ییکجا اریخواستم آب بخورم. کوه

ور که شدم به ن رهیشده ها خ زمیخنوتیل هروشن شد. مث یکیو بار فینور ضع هی
 شد. کینزد
صدا نور شمهام و ببندم.  شد چ شمم و باعث  رو از کنار  اریکوه یرفت تو چ

 .ارمیکه گفت: تو برو بخواب من برات آب م دمیگوشم شن
پا شد و نورم با خودش  اریدست و پا رفتم سمت مبل. کوه 4گوش کن  حرف

 بود. شیگوش یبرد. فکر کنم نور صفحه 
 .دمیو سر کش وانینفس کل آب ل هیبه دست اومد جلوم.  وانیبعد ل ی قهیدق هی

 حال اومد. م... ج*ی*گ*رشیآخ
 و باال بردم و دادم بهش و گفتم: دستت درد نکنه. وانیل
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 شتریمعطل نکردم خوابم ب گهیگفت. د یلب ریخواهش ز هیو ازم گرفت و  وانیل
 و چشمهام و بستم. بخره. سرم و گذاشتم رو مبل نیاز ا

شتباه و خواب آلودگ نیزدم که به خاطر تخم یغلط هیبعد  کمی  کلیتمام ه میا
 شدم. نیمبل سر خوردم و تلپ پهن زم یاز گوشه 

 آخ...... دوباره
 .یکیافتاده بودم رو  یچشمهام و باز کردم. انگار عیسر

 ؟یخوا یم ی. دوباره چیکن یول نم ی: نه تو تا امشب منو نکش-
پسر  نیامشب ا دونمیکه بلند شد ترس برم داشت. نم اریکوه یعصبان یاصد

 خورد. یتوسط من ضربه م یداشت که ه یاهیچه بخت س
 ؟یکن یکار م یچ نجایبه خدا از رو مبل افتادم. تو ا یایگفتم: ه یشرمندگ با

 ؟یبود دهیمگه اون وسط نخواب
نار ک دمیاهه خودم و کشرو سرم فکر کردم سر ر یافتاد یوقت ی: چرا. ولاریکوه
 بدتره. نجایلگد نشم. اما ظاهرًا ا گهیکه د

و افتادم رو  اریکوه کلیصنناف تلپ شننده بودم رو کل ه دمیخودم اومدم د به
 نگرفت خوب بود. ینفس تنگ اارهیاش. ب نهیس
افتادم معذب شنندم. دلمم  یتو ب*ش*ل کسنن نکهیاز ا میبار تو زندگ نیاول یبرا

 اش فشار آوردم که پاشم برگردم رو مبل نهیدستهام به س با عیبراش سوخت. سر
 دور کمرم و نتونستم بلند بشم. دیایکه دستش و پ

 صورتم اومد. کیاز نزد صداش
 : کجا؟؟اریکوه
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 دهنم و قورت دادم و گفتم: برگردم سر جام. آب
 ؟یلگدم کن یپاش ایرو سرم  یافت ی: که دوباره باریکوه
 گفتم: نه به خدا... تند
ن کنار م نییپا نیهم یمحکم کار ی. براالیخ یوسننط حرفم و گفت: ب دیپر
تا صبح  یکن یکه بهم وارد م ییبهایو آس تتیوضع نیترسم با ا ی. میخواب یم

 نرسم.
 کنار و برام جا باز کردم. دیو گفت و خودش و کش نیا
خت حق داره. برا دمید بدون حرف همون  نیهم یبدب هم موش شننندم و 

ه بد رشیرو تنم. خدا خ دیاز مالفه اش و کشنن کمی ارمی. کوهدمیب*ش*ل خواب
شک م شتم خ شدم. چنگ انداختم به مالفه و خودم و توش فرو  یاون باال دا

 بردم.
 .دمیواقعًا خواب گهیبار د نیو بستم و ا چشمهام

و از سرم پروند.  نمیریکه خواب ش یکرد. جور یم تیآفتاب چشمهام و اذ نور
سرم و تو با سفت تر از اونبا حرص  شتم  شتم فرو کردم اما بال ه بتونم بود ک یل

 فرو برم توش.
بود بالشننتم هم  بیو انداختم دور بالشننتم. عج دمیو به چشننمهام کشنن دسننتم

شک آب ییجورا هیسفت بود و هم گرم.  سوس باال دمیخواب یانگار رو ت  ونامح
 .رمیم نییو پا

 شدم. رهیپلکهام و باز کردم. به بالشتم خ کمی
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س نیا سرم رو  شت نبود.  ستبر ی نهیکه بال کجام.  ومدینم ادمیبود.  یسفت و 
افتاد که آروم  اریکردم و سننرم و بلند. چشننمم به صننورت کوه زیچشننمهام و ر

 بود. دهیخواب
ست د دو شم در و به خاطر  زیلحظه همه چ هی. تو دمیبار پلک زدم تا مطمئن ب

 شدم بهش. رهیخ و نشستم و دمیآوردم. مثل جن زده ها از جام پر
 ار؟یبه کوه یحمله کرد یکس یاز زور ب نیبه سرت آرش خاک

 اش. نهیس یسرم رو یسفتم ب*ش*لش کرده بودم. چشمم خورد به جا چه
شم. با وجود مالفه ا یم یعنی ستم خودم و بک ش یخوا م اما بود دهیکه رو تنم ک

 باد کولر سرد بود آب دهنم و راه انداخته بود.
شد. صورتم  شرتیت کیکوچ ی رهیدا هیکه ندارم من. قد  تیثیح یعنی مااله 

 شده بود. سیخ اریکوه
 شننهیبگم بهش؟؟ تا عمر دارم روم نم یچ نهیشننه لباسننش و بب داریاگه ب حاال

 خوابه؟ یم الیخ ینگاش کنم. دخترم انقدر راحت و ب
 خوشمم اومده بود. چه

کردم  بهش حمله شبیبشم و انکار کنم که اصال د میبود که ج نیکار ا نیبهتر
 و آثار جرم چندش به جا گذاشتم.

 .ییو رفتم تو دستشو دمیاز جام پر تند
. انقده جام راحت بود که برخالف دمیراحت خواب یلیخ شبید شییخدا یول

الن ا شدمیصبح مثل سگ از جام بلند م دمیخواب یم نیرو زم یکه وقت شهیهم
 سر خوش بودم. یلیخ
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 .اریکوه یبه حال دوست دخترا خوش
کوفتشننون بشنننه گفتم ولنزهام و گذاشننتم تو  هیزدم. تو دلم  ثیلبخند خب هی

شو ست شمم و از د س ک اریکوه رینگاه به هال انداختم. غ هی. رونیاومدم ب ییچ
 نبود. یا گهید

خودشون رفتن تو اتاق ماها رو انداختن تو هال  شعورایتا اتاقم بسته بود. ب 2 در
 حرصم گرفت که نگو. ینی. همامیامکانات بخواب یب

ودم خ یدرسننت کردم. برا ییو گذاشننتم رو گاز و منتظر موندم چا یکتر رفتم
 .یبه چه خوشگل دمیصبحونه چ زیم
 .دمیو شن اریکوه ینشستم که بخورم که صدا ختمیر ییفنجون چا هی

 .زیبر ییمنم چا ی: برااریکوه
لو تلو خورون ت جیو گ دیمال یو بلند کردم. خواب آلود چشننمهاش و م سننرم

 .ییرفت سمت دستشو
 .شهیم داریاز خواب ب یوقت شهیبامزه م چه

 .زیو برگشتم سر م ختمیر ییفنجون چا هی ارمیکوه یشدم برا پا
 اومد. ییاز دستشو ارمیتا لقمه که خوردم کوه دو

 آشخزخونه شد و با صورت پف کرده سالم کرد. وارد
 ؟؟یدی: سالم خوب خوبمن

نشننده. موهاش هال هفت تو هوا  داریبود کامل ب دایپ خواب بود. جیگ هنوز
 از خواب یخودم افتادم که وقت یموها ادیرفته بود.  یسننمت هیبود و هر کدوم 

 .شهیم شونیپر شمیم داریب
 گفت: آره خوب بود. کسل
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ت چ شننبینگام کرد و گفت: تو د زیاومده باشننه ت ادشی یزیچ هیانگار  هوی
 بود؟

 یلی. خیکه تو اونجا خواب دمیاصال نفهم دیم: ببخشنگاش کردم و گفت شرمنده
 لگدت کردم؟ یدردت گرفت وقت

ش صورت سقوط کرد یشد و گفت: نه وقت طونیخواب آلودش   یاز رو مبل 
 دردم گرفت. شتریب

 م.گرفت ریلقمه نون پن هیپشت چشم براش نازک کردم و  هی.  لنننننننننننوس
 بود دهینامحسننوس. خودش نفهم آب دهنم بود. البته یهنوز جا شننرتشیت رو

 انگار.
من اونقدر خسننته بودم که اصننال  ؟یدیاصننال تو چرا تو هال خواب نمی: ببمن

 ؟؟ی. اما تو چدمیخواب یچه جور دمینفهم
. تا یدیبخوا یگرفت عیرفتم؟ تو سر ینگام کرد و گفت: کجا م یمدل هی اریکوه

شدن. مل سواک کنم اتاقها پر  سم و عوض کنم و م ش کایلبا تا اومدن هر  دهیو 
 .دنیو گرفتن خواب یاتاق هیکدوم رفتن تو 

ت بود هم زشنن کایمل شیجراتش و نداشننتم پ یعنی رفتمیکه عمرًا م دهیشنن شیپ
 خوب.

 .ادهیروت ز یلیپررو ... لقمه ام و با لبخند پرت کردم سمتش و گفتم: خ باه
 رو تو هوا گرفت و گذاشت تو دهنش و ابرو انداخت باال. لقمه

شوخ یم ستم  ن ش داریبزار باه ها ب ؟؟یچ یعنی نیکنه. اما خوب ا یم یدون
. رونی. رسمًا ما دوتا رو شوت کردن بتهایشخص یکارشون کنم. ب یدونم چ یم
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گذاشننته بودن پشننت  یاحتمال ازیموارد ن یچمدونمم برا دمیمخصننوصننًا که د
 تو اتاق مزاحمشون نشم . یاول صبح ،یشب گهیمبلها که د

 خواستم برم تو خواب بزنمشون. یدستشون حرص خوردم که م از انقده
س تو  رمیخوام برم آفتاب بگ یگفتم: من م اریهام و جمع کردم و رو به کوه لهیو

 ؟ییایهم م
 .امیبره فکر کنم ب یخوابم نم گهیو خاروند و گفت: من که د سرش

ش ییدوتا شم ن 3پالژ و تا  میو رفت میو گرفت نیبا هم ما . اما میدومیساعت بعد
 خوب رنگ گرفتم.

 یم داشننتن یرنگ پوسننتم از حسننود دنیبا د کایو مل دهیشنن میبرگشننت یوقت
 حال کردم. ی. کلدنیترک
نه تا گفتم: حقتو کیشنن یلیاعتراض کردن که چرا بدون اونا رفتم منم خ یوقت

داره؟ از امشننبم  ی. چه معندینکن شیکه اتاق و برا خودتون زوج دیشننما باشنن
 .گهیاتاق د هیاتاق پسرا تو  هی. دخترا تو میکن یمزنونه مردونه 

 که از اریو محسننن شننروع کردن به اعتراض کردن. کوه انیو گفتم شننا نیا تا
 بگن. یزیجرات نکردن چ دنیاخم من و د یهم وقت کایو مل دهیخداش بود ش

ته که من رف ادتونی نکهیکه گفتم حرفم نباشننه. مثل ا نیبه پسننرا گفتم: هم رو
 داره. تیمن ارجح یرو بردم پس راحتمسابقه 

 و بردم تو اتاق بزرگه و بس نشننسننتم لمیوسننا کیشنن یلیو گفتم و رفتم خ نیا
 توش.

 و بردم تو اتاق بزرگه و بس نشننسننتم لمیوسننا کیشنن یلیو گفتم و رفتم خ نیا
 توش.
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ستیبود و هوا هم داش، نم ظهر صر میتو خونه موند رونیب میبر میتون  میبر یتا ع
 یمشغول بود. من نشسته بودم و الکها یکار هیبه  یمدتم هر ک نیو ادور دور ت

 ود.ب دهیناخنم پر یکردم که دوباره الک بزنم. رنگ گوشه ها یدستم و پاک م
که  خاالیهم رفته بود سننراش  کایکردن. مل یم یو پسننرا هم حکم باز دهیشنن

 .میبخور ارهیکنه ب دایتنقالت پ
 بزنم. یدونستم چه رنگ یما نمدستم و پام و پاک کردم ا یالکها
و که پر الک بود و در آوردم. برگشننتم رو  کمیکوچ فیاز تو چمدونم و ک رفتم

 و انتخاب کنم. یکی نشونیرو مبل که از ب ختمیمبل نشستم و الکهام و ر
 .انیو تخمه برگشت و نشست کنار شا خسیبا چند تا ظرف پر پفک و چ کایمل
دوم ک یگفتم: مل کایاب سننخت بود. رو به ملبه الکها کردم. انتخ ینگاه هی

 الک و بزنم؟
شت تو دهنش و  هیبه الکهام انداخت و  ینگاه هیاز همون جا  کایمل پفک گذا

 .شهیپاهات قشنگ م یگفت: قرمز برا
 و انداختم باال و نامطمئن به الک قرمزم نگاه کردم. ابروهام

خسته ام کرده بود.  ییاجور هیپاهام الک قرمز داشت.  شهیخوب نبود هم ادمیز
 خواستم. یتنوع م

 .گهیرنگ د هیو گفتم: نه قرمز نباشه  برگشتم
 نه.شد به الکها که فکر ک رهیگذاشت تو دهنش و دوباره خ گهیپفک د هی کایمل

 ا؟یوقت تعارف نکن هیخورم.  ی: پفکش خوبه؟ تو بخور من نممن
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 مدینم. برگشننتم دده یپفک اومد جلو هیبهش نگاه کردم که  زیاخم ر هی با
 دهنم و عیخواد بزاره تو دهنم. ذوق زده سننر یپفک برداشننته و م هیکه  ارهیکوه

 .دمیباز کردم وپفکه رو بلع
رده بودن و ب نایا اریدستم کوه نیجلو بود. ا انیو شا اریکوه میبه نفع ت شونیباز
 زد. یجلو بودن. محسن با حرص برگه ها رو بر م 6-3

کهام انداخت و دسنننت جلو آورد و الک زردم و از رو به ال ینگاه هی اریکوه
 مبل برداشت و داد دستم.

 و بزن. نی: ااریکوه
 باال. دیپر ابروهام

 : الک زرد؟من
 در یآسنن زیروش چ یطراح کمیالکم رنگش قشنننگه با  نی: هوا گرمه ااریکوه

 .ادیم
 یح. اما هنوز دو به شنننک بودم. آخه چه طرگهیبدم نم دمیفکر کردم و د کمی

 انداختم؟ یروش م
ِکت برا شیکه بزن شیدی: مگه نخراریکوه  نیتو الک و بزن، ا ه؟یچ یپس شننَ

 ندازم. یتمومه خودم برات طر  م مونیباز میدست و ببر
 اما نامطمئن نگاش کردم. خوشحال

 ؟؟یگیم ی: جدمن
 خونسرد گفت: آره. الکت و بزن. اریکوه

 ؟یبر یدست و م نیاکه  یبا حرص گفت: از کجا انقدر مطمئن محسن
 مطمئنم. میخونسرد گفت: به باز ارمیکوه
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سن  یسته نایناخن و ا یمثل زنا تو کار طراح یگفت: وقت ثیبا حرص خب مح
 .یانقدر به خودت مطمئن باش دینبا

 خودش. یبه جا یزی: هر چاریکوه
ست و دادن و باز دایبحث ادامه پ گهید شغول  ینکرد چون د شد منم م شروع 

باز 2م. الک زدن شننند به نفع  3-7 یدور که الک زرد و رو انگشننتهام زدم 
شد. وا نایا اریکوه سن چقده حرص خورد چون باز نیکه ا یتموم  سر  یمح

محال بود  دهیافتاد گردن محسن چون ش یخرجش م یشام امشب بود و همه 
 بده. ولپ

 پام و به الکهام نگاه کرد. یو نشست جلو دیدور چرخ مین هی اریکوه
شونیب از سف ن سبز و  ستهات و ب یطراح دیالک  جلو  اریو جدا کرد و گفت: د

 اول اونا رو درست کنم.
 ایکار و انجام بده  نیتونه ا یمطمئن نبودم که م ادیدسننتهام و بردم جلو. ز آروم

 هم الک زردم قشنگ بود. یجور نینه. هم
بده یکه م یکار ارینگفتم و اجازه دادم کوه یزیچ اما ربع  هی. خواد و انجام 

ز و سب یخوشه  هیگوشه  هیبعد رو هر انگشت دستم و انگشت شصت پام از 
 و قشنگ بود. فیظر یلیخ یلیشده بود که خ دهیخوشگل کش دیسف

 .یدرستش کن یکردم بتون یفکر نم اریذوق گفتم: کارت حرف نداره کوه با
 نمیمه یخواستم نقاش بشم برا یم یزمان هیاز جاش بلند شد و گفت:  اریکوه

 بلدم. ییزایچ هی
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 دهیش و کایخوشگل شدم نشستم و دل مل یو گفت و رفت منم با انگشتها نیا
 رو آب کردم.

***** 
 میبر میخواست یم رونیب میبر میکرده آماده شد سانیف سانیغروب دخترا چ دم

ساژا بگرد کمی سن و ح نیا کمیشام  میبعدم بر میکن دیو خر میتو پا رص مح
ساعتاز  شیی. خدامیبد س نیسره گفته تقلب کرد هی ایکه باختن  یاون  شان  یو 

 .ینکرد یغر زده که تو خوب باز دهیبه جون ش ای نیبرد
ه که ب دونمیم نمیانقده حرص خوردن داره؟ البته ا یشننام زپرت هی دونمینم من

 خوره. ینشده به خاطر باختن حرص م یخاطر شام عصب
ه خوردن افتادم. درسته ک زیخصًا به چمن ش میگذاشت رونیپامون و از خونه ب تا

و  خودم ی. تندرهیگ یگرمه. من نفسننم م یلیشننبها هوا خنک تر بود اما بازم خ
ماشنن که آدم از آرا نی. انیپرت کردم تو  هاسنننت  کردن خودش  شیجور وقت

و  شهیم آب سیو صورتت خ یکنیبه خاطر گرمها عرق م ی. وقتشهیم مونیپش
سه ب یم یکرم مرم زد یهر چ سبناک مما صورتت و چ  نهیتنها آرزوت ا شهیه 

 چندش ازت دور بشه. یچسبناک نیا یتشت آب تا همه  هیتو  یکه با کله بر
پاسننناژ و ا هی میرفت تا  بار کردن و منم حسننرت  دنید یدخترا هر چ نیچند 

 دیدکردم ن یم یسع یچشمم و گرفته بود ول زایچ یلیخ نکهیخوردم. با وجود ا
شونیبگ  یتحمل م دیماه هم با هی نیکردم. ا یپولم و پس انداز م دیچون با رم

 کردم.
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 ادمدیاز مغازه ها که احتمال م یلیتو خ یحت رمیخودم و بگ یجلو نکهیا یبرا
سابم و خال ست بدم و ح  یرفتم. همون دم در مغازه م یکنم نم یکنترلم و از د

 م.تا سرم و گرم کن یعروسک فروش یرفتم سراش مغازه  یم ای ستادمیا
شتن و خر یکل بعد ش دیگ سوار ما ش یعنی. میشد نیدوباره   6با  یسوار نیما

ش یلیوجب جا خ هینفر اونم تو  کرد  یآدم پر م یلیکه خ ینیسخت بود. تو ما
 پشت فرمون شهیچسب هم نی. محسن که عمینشست یم ینفر 6نفر بوده ما  4

ستیجلو م ارمیبود و کوه ش شت م 4ما  موندی. من ست یتا که پ ش  کایمل و مین
 .نشستیم انیشا یرسمًا رو پا

 خواد ماها یم میخوشحال خوشحال گفت سیراه افتاد و رفت هتل پارم محسن
له ا نیرو ببره ا له اما صننناف رفت کنار هت باغاه بود که توش  هی. سننتادیهت

ه*و*س کباب کرده  بیبد نبود. من عج نمیداشننت. خوب ا یرسننتوران سنننت
 بودم.

ش میرفت و  میشد نایتخت و ا الیخ یب میبود ادیز کمی. چون میستتو رستوران ن
شکمش  یمشغول بررس ی. هر کمیداشت نشست یو صندل زیکه م یقسمت میرفت

 .رهیگارسون اومد سفارش بگ هیه*و*س کرده.  یچ نهیبود بب
به منو گفتم: من کوب یم یدونسننتم چ یکه م من بدون توجه   یم دهیخوام 

 خوام.
سونه شمم بهش  ادیتو دفترچه اش  یزیچ هی بله گفت و هی گار شت کرد. چ دا
 .دیچرخ هوی دمیبود که د
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داش ص یک نمیمنم سرم و گردوندم بب نیهم یصداش کرد برا یکردم کس فکر
 بودم. دهیهم نشن ییراستش صدا دمیو ند یکرد اما کس

 بود سننتادهیمنوش و بسننت و رو به گارسننون که االن صنناف رو به ما ا ارمیکوه
 بخورم با دوش. دهیکنم منم کوبگفت: فکر 

سون شت کرد و دوباره  ادی زیچ هیتکون داد و  یسر هیدوباره  گار ر دور دو هیدا
شمهام در اومد. نه ادیخودش چرخ ست د نی. چ شتم و به  دهیبار در بودم. برگ

کرد اشنناره کردم. اولش متوجه من  یرو نگاه م گهیور د هیکه داشننت  اریکوه
 جمع شد. اسشکوبوندم به ساق پاش از دردش حوبا پام  ینشد. اما وقت

سون نگاه کنه.  با شاره کردم که به گار شم و ابرو بهش ا  هیبهت نگام کرد. با چ
 یداشت سفارش م دهیکرد و نگاهش و برگردوند سمت گارسون. ش یزیاخم ر

ش گرفت سفار هیداد. گارسون بعد گرفتن سفارش دوباره حرکتش و تکرار کرد. 
 .دیدور چرخ هیو 

شمها شد.  ارمیکوه یچ سونه کرد. دوباره  هینگاه به من و  هیگرد   هینگاه به گار
فارش د باره  گهیسنن که نزنم ز هیو دو نده.  ریچرخش. دهنم و جمع کردم  خ

گاه و با لذت به حرکت گارسونه ن شیصندل یداد به پشت هیخوشحال تک اریکوه
 شده بودن. رسونهه گاهم متوج دهیو ش انیو شا کایکرد. سرم و چرخوندم. مل

 ه.خند ریز میزد یتا آخر کله اش تو منو موند. گارسون که رفت همه پق محسن
 ن؟؟یخند یم ی: به چدیبا تعجب سرش و بلند کرد و پرس محن

 .دیچرخ یدور م هیداشت بعد هر کلمه  کی: به گارسونه. فکر کنم تدهیش
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داد و  یه گوش مماها در مورد گارسننون یفایبا تعجب به حرفا و تعر محسننن
ما شننده بود حرکت  ی. تا آخر شننام سننوژه دهیخورد که چرا ند یحسننرت م

 بعد سفارش گارسون. یچرخش
ش شاممون شد.  شت. هم یخانه  میبر نیایگفت: باه ها ب دهیکه تموم   نیوح

 پشته.
 .میرینم ریگفت: نخ عیبرگشتم سمتش. محسن سر کنجکاو

 .مینر گهیبودم چرا محسن م مونده
 .میدوست دارم بر یلیمن خ ؟یجد یوا :کایمل

 و دوست داشتم. جانینداشتم ه یموافق بودن منم نظر خاص انمیو شا اریکوه
سن اخم کرده بود و نق م نیا فقط شد یمح سرا رفتن میزد. از جامون بلند   و پ

 محسن چشه؟ ه؟یچ هیگفتم: قض دهیحساب کنن. رو به ش
 ترسه. یبا لبخند گفت: محسن م دهیش

مد اگه او میبا خنده گفت: به خدا... بزار بر دهیخنده. شنن ریز میزد کایلو م من
خوام  یتونم بگذرم م یبار نم نیا گهی. دومدین ادیکردم باهام ب یتو. قبال هرکار

شده برم بب هی ست  نمیبارم  سناک ه شتها نینه مثل ا ایتر  یربازشه یخانه وح
 است. تا عروسکه و اصال هم ترس نداره 4خودمونه که توش 

 یسننمت خانه  می. با هم رفتمیپسننرا برگشننتن خنده امون و جمع کرد یوقت
تا  یعنی. ومدیمحسن ن میکرد یگفته بود هر کار دهیوحشت. همون جور که ش

زد که ماها  یحرف م یجور هیو  اوردیدر م یآخر داشننت شننجاع باز یلحظه 
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 90 هتو لحظ میسننتیماها ول کن ن دید یاما وقت میشنن الیخ یرو بترسننونه ما ب
 .نیگفت من طاقتش و ندارم شما بر

 .میبه زور قانعش کن میهم نمونده بود که بخوا یفرصت گهید
اومد  اهیلباس سنن هیبا  یمرد هیدر و باز کرد.  هیراه و نشننونمون داد و  یمرد هی

که  ته بود. منو  تا تو صننورتش و گرف باس  ه نیا ادیجلومون. کاله ل  یا مکارتن
 داد. لباسش کپ همون بود. یداس نشون م هیو با  لینداخت که عزرائ

شت م نیا یگنده مونده  کلیه شمیجور نیهم نداخت.  یمرد ماها رو به وح
 کیزدگفت بهم ن یبهمون م یحس هیبشه اما  یقراره چ میدونست یتو. نم میرفت

 شد. نایدست شا زونیهم آو کایمل اریبه کوه میدیکه چسب دهی. من و شمیبمون
 .ستیامن ن نجایگفت: ا یترسناک یصدا هیبا  مرده

. میدیبود ترسنن یبا حرفش در پشننت سننرمون بسننته شنند. چون ناگهان همزمان
 تر کردم. کینزد اریو منم خودم و به کوه دیکش یغیج هی کایمل

بار  نیمرده اومد ا ی. دوباره صنندادیدیبود. چشننم چشننم و نم کیجا تار همه
 .ومدیترسناک تر به نظر م

روج خ یتا به نقطه  دییو بدو دینورو دنبال کن دیزنده بمون دیخوا ی: اگه ممرد
 .دیبرس

 شدیخودکار بود. باهاش نم هیشد. نورش قد سر  دایاز سمت مرد پ یزینور ت هی
 .اطرافش و ینقطه ا چینه ه ینیهمون نور و بب یتونست یفقط م دیو د ییجا

 .دیشیکشته م دیبمون نجایوحشت آورد مرد: ا یصدا دوباره
صدا همزمان شدن  یبا حرفش  شن  صه  یاره برق هیرو شخ شد که من به  بلند 

 که قلبنم کنده شد. دمیکش غیج نیسکته کردم. هما
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 .دی. نور و دنبال کندییگفت: دنبال من بدو ادیبا فر مرد
س هویو گفت و  نیا ست یکه نم میبود دهینور حرکت کرد. اونقدر تر نفس  میتون

 .میبکش
به اتو یاون لحظه نم تو با ا نینسننتم  با که  قده  تونن یکه نم نجایفکر کنم  ان

 اروی نیگفت بدوام و آتو دست ا ی. اما حسم مرنشونیگ یراحت آدم بکشن. م
 ندم. هیاره برق

اره  ی. صنندامیدییو دنبال نور دو مینفرمون از جا کنده شنند 5لحظه هر  هی تو
 .شدیم رکتیو نزد کیبهمون نزد یکه ه ومدیهم از پشت سرمون م یبرق
م خواست یفقط م میآورد یاز کجا سر در م ای میرفت یاز کدوم سمت م دونمینم

 دنییکه موقع دو ییضربه ها نیو ا یکیوحشت و تار نیا نیوسط ب نیبدوام. ا
 بیمه غیج هی. نیلحظه کفشننم از پام در اومد و خوردم زم هیتو  میزد یبهم م

 کتریزداره ن یگشتم. صدا یمکورمال کورمال دنبال کفشم  یکی. تو تاردمیکش
شده بود. از ترس تو جام خشک شده بودم. دستم به کفشم خورد. دستم مشت 

 شد دورش.
س اّره. نفس نف یشدم. صدا دهیو از جا کندم. دنبالش کش دیبازوم و کش یکی

 داالن. وحشت نصف شدن با اره. چیو واپ چیباه ها. نور متحرک. پ غیزدن. ج
شمهامون. هما یدیشد نور هی هوی چیپ هی تو ش غیج نیخورد تو چ به  که دمیک

ر کنم فک یعنی. اریقدرت رفتم تو ب*ش*ل کوه یبودم. با همه  دهینکش میزندگ
بود خودم و چسننبوندم بهش.  یکنارمه. هر ک یک دمیدیبود من که نم اریکوه

http://www.roman4u.ir/


 419 یک دیوار سنگیپشت 

خواسننت ازم محافظت  یبود سننفت ب*ش*لم کرد. م یدمش گرم اونم هر ک
 کنه.

 مرد بلند شد. یشدن همه جا صدا کیتاربا  دوباره
 تر... عیتر سر عی. سردییبدو دیی: بدومرد

شدنییدو دوباره سط باه ها. ج دهی. نفس کم آوردن. ک ش غیشدن تو از  دنیک
 ....دنیترس. بهم چسب

 داالن تموم شد و ... هی ینور انتها تینها در
 شدنش... کیاره.. نزد ی.. صدایکیتار
با همه  یو حس م بند بند وجودم ترس با به مرد یکردم.  که کنارم بود  یقوا 

 طاقت گهیبود د یشننده بود. هر ک زونیمن آو یهم به پا یکیبودم.  دهیچسننب
 بود و نشسته بود. اوردهین

 دور کمرم سفت شده بود. ی. دستوارید یگوشه  میبود دهیچسب
د ش حرکت آهن بلند یصدا میجون کند قتاً یطاقت فرسا که حق یلحظه  هی تو

 و بعد...
و باز شد و نور ... نور وارد داالن  دیرو پاشنه چرخ یدر آهن هی... ی.. آزادییرها

 شد...
خنده. به  ریز میهمه مون زد کیسننتری. به طور همیدیکشنن یاز آسننودگ ینفسنن

ش نییپا سته بودن و از ترس م نیرو زم کایو مل دهینگاه کردم.  ش . دنیخند ین
 .دیخند یم دهیزده بود و اونم کالفه و ترس واریبه د هیتک ستادهیا انیشا

قاتل اره به  نیکردم ا یحس م ییجورا هیاما جام راحت بود.  دمیخند یم منم
ست نم ستها ید صدمه بزنه. در واقع د د چن نیکه دور کمرم تا هم ییتونه بهم 
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 چیکه ه یداد. فوالد یسفت شده بود حس محکم فوالد و بهم م شیپ ی قهیدق
 نصفش کنه. ایتونست خورد،  ینم ریچه غ یقچه بر یاره ا

س اریو بلند کردم و به کوه سرم  یس. تنها کدیخند یکه نم ینگاه کردم. تنها ک
شده بود به در باز و تمرکز کرده بود که تنفسش و منظم  رهیکه اخم کرده بود و خ

 کنه.
 یکردم م یکه فکر م یتنها کسنن زونیبهش، آو دهیب*ش*لش بودم، چسننب تو

 نجاتم بده.تونه 
زد. آروم شنندم و  یصننورتم لبخند آرامش بخشنن دنی. با دنییو آورد پا سننرش

 لبخند زدم.
 بوده؟ یچ دنمونیترس یهدفمون از پول دادن برا دونمی: نماریکوه

لذتدمیحرفش خند از بده که  ی. اول آروم و بعد بلند. واقعًا چه  داره آدم پول 
 تا مرز سکته بترسوندش. یکی

 میتا بتون دیطول کشنن قهیدق 4-3از ترس سننر شنننده بود که  بدنمون اونقدر
 .میو رو پاهامون راه بر ادیو خنده امون بند ب میکن دایخودمون و پ

قا هی. میاومد رونیاز در ب یوقت تا عکس گرفت  یکیشنن یآ اومد جلو و چند 
 جلومون.

 بود نگاه کردم. انیکه تو دست شا ییتعجب به عکسها با
ترسننمون گرفته شننده بود. همون  ی. از اوج لحظه هاعکسننا معرکه بود یعنی

 بوده. نیتو صورتمون در واقع فالش دورب زدینور م هویقسمتها که 
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شون. چسب گه،یهمد زونیآو همه سرمون افتاده. موها اف بهم.  دهیشالهامون از 
سا زونیآو ست و لبا ش یرو م گهیهم. همد ید و از همه  میکه جا نمون میدیک

که هجالب تر دهنامون  قابل هیکردم  یوقت فکر نم چیبود   باز کردن تیآدم 
 یآب به اسب ستمتون یو داشته باشه و حاال به جرات م یاسب آب هیدهنش مثل 

 نگاه به ما بنداز روت و کم کن. هیبگم پاشو جمع کن 
 که هنجره امون خش افتاده بود. میبود دهیکش غیاز ته دل ج نیهما

 یفرو رفته بودم که انگار م اریب*ش*ل کوه تو نیاز عکسننها من هما یکی تو
عکس حس آرامش  دنیتو ب*ش*لش گم بشم، محو بشم. با د ییجورا هیخوام 
 ینگاه هیوحشت داشتم و کامل حس مس کردم.  یکه تو اون لحظه  یتیو امن
 وتبفهمه آروم عکس و گرفتم و گذاشننتم  یکسنن نکهیانداختم و بدون ا هیبه بق

س یعکس کل نی. افمیک شتم که مال من  یخوب بهم م یهاح ست دا داد. دو
 باشه.

سن شو ادامه داد که  دنیبا د مح شروع کرد به متلک انداختن. اونقدر کار ماها 
شا صابمون. آخرم  و گفت: خوبه ما با وجود  اوردیطاقت ن انیواقعًا رفت رو اع

 .یقدم تو خونه وحشت بزار یکه جرات نکرد یگیم یتو. تو چ میترسمون رفت
 فت.نگ یزیچ گهیمحسنم ساکت شد و د دهیو تشر رفتن ش انیحرف شا بعد

سه شده بود جانیکار خودش و کرده بود. همه مون اونقدر ه تر سته   میزده و خ
و در  خونه. رفتم لنزهام میو نداشت. برگشت شتریدوردور ب یحوصله  یکه کس

دن و رچاق ک ونیبه چشننم برگشننتم. پسننرا رفته بودن تو کار قل نکیآوردم . ع
 دخترها هم نشسته بودن دور هم.

 .میکرد فیو از خاطراتمون تعر میدیکش ونیو قل مینشست ینفر 6
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ود . پام نشسته ب نییپا ارمیخوردم. کوه یبودم و پفک م دهیرو مبل دراز کش من
زد و  یحرف م کمیچون جا نبود پاهام و گذاشننته بودم تو ب*ش*لش و اونم 

وار  رهیدا ونیهم دور قل هی. بقدیاسبیم یلیخ ییا. خددادیپاهام و ماساژ م کمی
 .نخورد یتنقالت م ای دنیکش یم ونیقل اینشسته بودن و 

 رید زافتاد و پق ز یزیچ هی ادی هویو بلند کرد که بخوره  شییاسننتکان چا دهیشنن
 و دیتو گلوش. محسننن با دسننت پشننتش و مال دیپر یییکه چا یخنده. جور

 ؟یشد؟ خوب یگفت: چ
 هی ادیگذاشننت و گفت: اره خوبم.  نییکرد و اسننتکان و پا دییسننر تابا  دهیشنن

 .رمیخودم و بگ یافتادم خنده ام گرفت. نتونستم جلو یزیچ
 تو گلوت؟ یو پروند ییبوده که انقدر خنده دار بوده که چا ی: چانیشا
 ایتونم بگم  یدونم م یبه من انداخت و دودل گفت: خوب نم ینگاه هی دهیش

 .ادیخوشش ن نیآرش دینه شا
 اد؟یخواست از من بگه که خوشم ن یم یشدم. چ زیبرگشتم سمتش و ت عیسر

 رو.... تهیو نشونم داد و گفت: بگم؟؟؟ اون مامور ششینگاش کردم ن تا
وم منظورش کد قاً یکردم دق یکرد. داشننتم فکر م یم تهیابرو اشنناره به مامور با

به هم و گفت: بگو دسننتهاش و کو جانیبا ذوق و ه کایکه مل تهیمامور بوند 
 باحال بود. یلیبگو.. خ

 هی. سنرم و گذاشنتم رو مبل و در حالت آرامش هیاومد منظورشنون چ ادمی تازه
شماها که م شتم دهنم و گفتم: بگو..  سن و مح انیشا دهیبع دیدون یپفک گذا

 پسرم دلش شاد شه. نیاست؟ بگو ا بهیفقط غر اریوسط کوه نیندونن ا
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دون ب تهایمامور دیاگه بدون یگفت: وا جانیو بعد با ه دیخند کمیاول  دهیشنن
 دختر حرف نداره. نیمسافرت رفتن با ا یعنیگذره.  یاصاًل خوش نم نیآرش

کار  یبار چ نیصننبرانه منتظرم بدونم ا یخنده و گفت: آره. منم ب ریزد ز کایمل
 کنه؟ یم

 اوردنیاز حرفهامون سننر در ن یزیجفتشننون چشننم غره رفتم. پسننرا که چ به
 صداشون در اومد.

 کرد؟؟ یکار م یکنه؟ مگه هر بار چ یکار م یبار چ نیا یچ یعنی: انیشا
سته شون گفتم تعر در شت شتریب نایکه ا یکنن اما نه جور فیکه به شن و م اق ب

 بعدم شرفم بره.
ش نی: ادهیش ونه خ ادیهر بار که م یعنیجا نزاره.  یزیو چ ییمحاله بره جا نیآر
 ،رانیسنفر .. بود موقع برگشنت تو فرودگاه ا ادمهیزاره.  یجا م یچ هیما هم  ی

شته و د یخانم م شالش و تو هتل جا گذا  میبرگرد شدیهم نم گهیفهمه مانتو و 
با یزی. چمیتو هوا بود نده بود تو مهرآ خانم چمیایفرود ب دهم نمو حاال   ی. 

 تنشون بود؟
 .یتاپ حلقه ا هیبا  یشلوار ل هی

شال دیبا ذوق پر کایمل سط حرفش و گفت: نه  سر یو هم که  ی. هر چینه رو
 یدختر و چه جور نیا مینشست ما موند مایهواپ نیداشت تو چمدونش بود. ا

 که همون دم در نزنن ناکارش کنن. رونیب میببر
بلند داشننتم ازم گرفت و تنش  یپالتو هیهوا سننرد بود. من  رونمی: حاال بدهیشنن

رو هم گرفت گذاشت سرش. حاال  کایمل کرد. رسمًا توش گم شد. شال گردن
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شد  نیا ضش کم بود مجبور  سرش بگردونه تا موهاش و  4شاله عر دور دور 
 .رهینم ادمیاون لحظه اش  ی افهیهنوز ق یعنیبخوشونه. 

ها رو بکایمل ما خانم  خاطر  به  طل کردن. فکر کرده بودن  شننتری:  مه مع از ه
 .میهست یزیچ یخالف مالف

گفتم: اره منم  یو جد لکسیر یلی. برگشننتم و خندیخند یداشننتن م پسننرا
نداشننت بدتر  دهیزودتر ردمون کنن فا دیبا ناز و عشننوه حرف زدم شننا یهرچ

 یچشننمم و گرفته بود. وقت بی. عجپیخوشننت یهم بود بسنن یپسننر هیشنند.. 
. انقدر چراش و طناب دادم اما گوسنناله اصننال دمشید میشنندیم ادهیپ میداشننت

صم گرفت. ه ی. کلاوردیخودش ن یبه رو دیفهم ای. دیمنفه د بهش لبخن یحر
 نهیخودم و تو آ میشد نی. بعد که سوار ماشغیاومد اما در یعشوه خرک یزدم ه

 اوندهیمواد خودم و پ یها یبدبخت حق داشننت شننکل قاچاقا دمیفهم دمید
 بود. دهیترس یبودم طفل

مه ند م دهیپوک ه هاشننون لبخ نده  به خ نده منم   نیا هگیزدم. د یبودن از خ
 هی یکیرفتم  یدهن همه. هر جا م یمن شننده بود نقل تو یموضننوع فراموشنن

و  دهیشنن یکه جلو ییها یگفت. منتها سننوت یمن م یخاطره از فراموش کار
 داده بودم جالب تر بود. کایمل

رفت تو  یصننبح شنند. اون وقت بود که هر ک یکه دم دما میحرف زد اونقدر
 .میدیاتاق خودش و خواب
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 بی. عجدمیو چرخ زدم. چشننمهام و با پشننت دسننت مال دمیکشنن یا ازهیخم
 ینرژا یکردم کل ی. حس مدیبهتر بگم امروز صبح بهم چسب ای شبیخواب د

 دارم.
ساس راحت یلیبود. من خ بیعج یزیچ هی شت شبیکردم. د یم یاح  میکه دا
ست مل دهیش یکردم پا یحس م میدیخواب یم شکمم. اما  کایتو دهنمه و د تو 

 عمل داشتم. یآزاداالن حس 
رو تخت  ینفر 3 نیهم یبرا میبخواب نیرو زم مینشد یکدوم راض چیه شبید

نفره  2بود که تخت  نیا شی. خوبمیدیخواب یمیصننم یادیز کمی. میولو شنند
طبقه اش  3و تخت و  میکنار هم رو هم بخواب یبه جا میبود. وگرنه مجبور بود

 .میکن
شم سته طاق باز خواب چ ستهام ودمیب بار  2از هم باز کردم. مثل بال پروانه  . د

 . انگار تنهام.ستین یخبر ریکردم. نخ نشییرو تخت باال پا
شمهام س چ ست حس کردم ک سرم و بلند. در تو اتاق نبود. باه  یو باز کردم و 

 شده بودن. زیها چه سحر خ
 .رونیجام بلند شدم و از اتاق زدم ب از

ستشو اول شستم ییرفتم تو د ست و روم و  شتم. اومدم ب د  رونیو لنزهامم گذا
 .قلوپ ازش خوردم هیآب پرتقال برداشتم.  خاالیرفتم تو آشخزخونه از تو 

 سرو صدا بمونن. یب دهیباه ها بع نیانقدر آرومه؟ از ا نجایا چرا
 ؟یچ یعنیکردم.  زیاخم ر هینبود.  یبه دست رفتم تو هال کس وانیل

شونم خبر یجلو شها ش نمواینبود. ل یدر از کف سر ک شت دمیو تا ته  م رو و گذا
 باز بود. مهیاپن و رفتم سمت اتاق پسرها. در اتاق ن
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از کردم . در و بدمینفس راحت کش هیبود.  دهیتو تخت خواب یکی. دمیکش سرک
 کجان؟ هیاما پس بق ستمیو رفتم تو. خوبه که تنها ن

 که خوابه مثل من قال مونده؟ هیک نیا اصالً 
. مدیپاش کشنن یمالفه رو از رو ی. آروم انتهاسننتادمیت اجلو و کنار تخ رفتم

 بود و دهنشم باز مونده بود. دهیباه خواب هیبود. مثل  اریشد. کوه دایسرش پ
 چرا جا گذ.... نویا
 ...شعورایب

ه ب نایاگه ا سننتمین نیچرا ما دوتا رو گذاشننتن تو خونه. آرشنن دمیفهم یم االن
شن. ه روزید یتالف  نی. بترکمیشن داریرفتن که ما دوتا ب نمیماتنها پالژ نرفته با

 .دینیبب دیزار رنگ به تن ماها نتونست 2 نیکه انقدر حسود
و و مالفه ر دیو غلت زد و از اون ور خواب دینفس بلند تو خواب کشنن هی اریکوه

 دور خودش. دیایپ
 حوصله ام سر رفت. نمیخوابه. پاشو بب یپسر چقدر م نیا ؟یکه چ یعنی
 وتر.رفتم جل کمی

 ... پاشو ...ستیخونه ن یاکیشو ه داری.. باری... کوهاری: کوهمن
تکونم نخورد. خم شدم و دستم و از رو مالفه گذاشتم رو  یحت چینشد ه داریب

 بازوش و تکونش دادم.
 پاشو... ما دوتا رو تنها گذاشتن رفتن پالژ... گمیم اری: کوهمن

از  . خم شدم روش و دستم وستیبشو ن داریپسر ب نیا ریتکون نخورد. نخ بازم
شتم رو تخت. خ صورتش بب رهیاون طرف تنش گذا  ایه واقعًا خواب نمیشدم به 
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 یدسننتم و جلو یکیخودش و زده به خواب. چشننمهاش که بسننته بود. اون 
 صورتش تکون دادم. نه واقعًا خواب بود.

 ت.شبه اعمال زور دا ازیپسر ن نیتخت. ا یباال. نشستم گوشه  دمیو کش خودم
شتهام شتم تو هم و با دوتا تکون  انگ شکوندم و تق  6-5و گذا شتامو  تا از انگ

 .رایگ یکشت نیتق صداشون دادم. مثل ا
 دستهام و گذاشتم رو بازوش و تکونش دادم. جفت

 : پاشو، پاشو، پاشو، پاشو، پاشو، پاشو، پاشو ...من
صم گرفت. خرم بود با ا نه شد. انقده حر سکته مکر داریمدل ب نیپا ن  یدن من 

بشننر خودش و از قصنند به خواب زده بود. با حرص چنگ زدم به  نیکرد. اما ا
 مالفه بمونه. اما نامرد یشه ب دهیتا کامل از رو تنش کش دمشیمالفه اش و کش

 .دیآخر ته مالفه رو کش یتو لحظه 
شمهاش و با اخم گفتم: کوفته... ب رهیخ صدات م 2 یداریشدم به چ  یساعته 

 کنم.
صفه زد و گفت: کوفته؟؟؟ مگه غذام؟ نه هنوز خوابم مالفه ام و ول  هی لبخند ن

 خوابم و برم. یکن ادامه 
شننو  داری. بنمیچشننم غره بهش رفتم و گفتم: عمرًا... مالفه رو بده بب هیاخم  با

 .رونیمن حوصله ام سر رفته همه رفتن ب
 بروشو انداختلبخند گشاد زد و ا هی. دیتو چشمهاش جه زیآم طنتیبرق ش هی

ننننچ کشدار گفت و تو  هیباال و  ن ن ن ن ن ن ه ک دیمالفه رو کش نیلحظه هما هین
 پرت شدم رو تخت. یور هیتعادل شدم و  یب
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 یچ یعنی. رونیتو ب*ش*لش. چشننمهام از کاسننه زد ب دمیهوا گرفتم و کشنن تو
 کار؟ نیا

 ؟یکرد نیتعجب و بهت گفتم: چرا هما با
اسننتم بلند شننم که دسننتهاش و حلقه کرد دور به خودم دادم و خو یتکون هی

 بازوهام و سفت تر گرفتم.
 ولم کن بزار پاشم. ؟یچ یعنیهمون تعجب گفتم:  با

ش طونیش اریکوه و داد که همه  غیج یساعته اومد 2بشه؟  یکه چ یگفت: پا
 ؟؟؟یچ یعنی نیو ... خوب ا میو فقط من و تو هست مییرفتن و ما تنها

 ؟یچ یعنیتعجب گفتم:  با
 یاومد ؟؟؟یدون یگفت: تو نم یلبخند بدجنس هیابروشو انداخت باال و با  هی

 ؟یچ یعنی یگیحاال م یحرف زد یزبون یبا زبون ب یکرد کیمن و تحر
ه اولمونه ک یباشننه. مگه دفعه  ریخ یدیحرص گفتم: ولم کن بابا خواب د با

 م؟ییتنها
نه خدا یخنده ا هی باز خوا یم ریآروم بگ شییکرد و گفت:  م حوصننله ات و 

 کنم.
سش باز بود که کفر آدم و در  شین نیصورتش و آورد جلو. هما طونیش بدجن
 یآخ هیکه  شیشننونیشنند با کف دسننت کوبوندم تو پ کی. خوب که نزداوردیم

 گفت و سرش پرت شد عقب. حقش بود.
بهتر از االن  تی. جان من موقعیکه من و دسننت ننداز ی: حقته. تا تو باشننمن

 ؟یو بکن هاتیخرک یشوخ نیا یردنک دایپ
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تاده بودم رو تخت و تو ب*ش*لش.  یبد بود. من چخک تمونیموقع شییخدا اف
سمت تخت آو سب یبود و کم زونیلنگام از کمرش به اون  به  دهیباال. کمرم چ

تاپ  هی... چی. من خودم که هشننرتیخم شننده رو من. بدون ت اریتخت. کوه
 نیشننتریتنگ بود، هم ب یلیکه هم خ بودم دهیپوشنن داسیآد یحلقه ا یورزشنن

 دراز کش یچخک یجور نیا یتا بند نخ مانند بود که وقت 4پوشننش باال تنه اش 
دم بو دهیشلوارک کوتاهم پوش هی. رونیب زدیم مدل و ج*ی*گ*ر یهمه  شدمیم

 میبر باالنس میکردم االن بخوا یکه شننب بتونم راحت جفتک بندازم. فکر نم
 ینم کردنسنناده آالگارسننون  یصننبحونه  هیکردم.  یوگرنه لباسننام و عوض م

 خواست.
 .زدیو غر م شیشونیدستش و گذاشته بود رو پ هی اریکوه
 یسننحر اومد یتو؟ صننبح کله  یکن ی. چرا حمله میآمازون ِی : وحشنناریکوه

منو غلغلک  یحسننها یخوا یبه زور م یکن یم دارمیب یسننراش من به زور دار
 تو. یندار یشوخ یجنبه . اصاًل یجور نیبعدم که ا یبد

باال که بلند شننم و تو  دمیو گذاشننتم رو تخت و به زور خودم و کشنن دسننتهام
 .نیهست ییگفتم: شما پسرا همه اتون غلغلک خدا تیهمون وضع

 یراب یحرکت چیدخترا ه یعنیبه من گفت:  رهیشنند و خ زیخ میآرنج هاش ن رو
 کنن؟؟ یحس پسرا نم ختنیبرانگ

سهاتون برانگ شمیجور نیهم ستیبه حرکت ن ازینپوزخند گفتم:  هی با  ختهیح
 است.
 ستن؟یدخترا ن یعنینشست و گفت:  کامل

 بهش انداختم. هینگاه عاقل اندر سف هی
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 ؟یبند ی: شرط ماریکوه
 ؟ی: که چمن

 ده؟یزودتر وا م یو مبارزه طلبانه گفت: که ک ثیلبخند خب هی با
شننسننتم روش و صنناف رفتم لجم گرفت. خم شنندم رو تخت و با زانو ن انقده
 ؟یصورتش و زل زدم تو چشمهاش و آروم گفتم: سر چ یجلو

 و برعکس. یتو بخوا یبه چشمهام گفت: هر چ رهیخ
 ؟یو عشوه گر زدم و سرم و کج کردم و گفتم: مطمئن حیلبخند مل هی
لبخند سننرش و مخالف جهت من کج  ماهین هیابروشننو انداخت باال و با  هی

 ... یلیکرد و گفت: خ
 شدم. رهینگاهم بهش خ نیو گرد کردم و با معصوم تر چشمهام

 ابروم رفت هیعقب.  دیخودش و کش کمیجلو سمتش که اونم  دمیو کش خودم
 هیکرد حتمًا  یم یداشننته باشننه و سننع یگونه تماسنن چیخواسننت ه یباال. نم
 بزاره. نمونیب یفاصله ا

 یمن جلوتر م یر چخم کردم. ه شننتریو قورت دادم و خودم و ب ثمیخب لبخند
رو تخت. کامل خم شنندم  دیدراز کشنن گهیشنند. آخرش د یرفتم اون خم تر م

 ختی. موهام از دو طرف صننورتم رمینداشننت یگونه برخورد چیروش. هنوز ه
 .اریبه بدن کوه شدیم دهی. انتهاش کشنییپا

شمهام صورتش چرخوندم. بدجنس نگاهم و ب چ شمهاش و لبهاش  نیو رو  چ
شمهاش بحرکت دادم. رد  . دیچرخ یدونقطه م نیا نینگاهم و گرفت. اونم چ

 .نییپا دمیخودم و کش
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جلو سرم و صاف بردم  دمیدستهام و گذاشتم رو دوتا بازوش و خودم و کش دوتا
کردم نفسش و نگه داشته. آروم و پر ناز دم گوشش  یگردنش. حس م یتو گود

 ...اینش مونیگفتم: بعدًا پش
سم شه و جمع کردم که کام حوا سهام بخوره به گوش و گردنش. گو م لب یل نف

 رفت. اما نگاهم و معصوم کرده بودم. ثیلبخند خب هی
 و اون وسط دمیعقب و دستهامم نوازشگر از رو بازوش کش دمیخودم و کش نرم

ستهام و در ح سطا د ش نیم شتن ک س دمیبردا شکمش. مثاًل غ نهیرو   یادار ریو 
 جمع شد. رفت تو و کمیدستم خورد بهش. شکمش 

شمهام شتم م نییو انداختم پا چ شمهام لوم نده. دا  مردم یو نگاش نکردم تا چ
 از خنده.
هوا  ی. بجلو دمیدست کمرم و گرفت و کش هیکه با  رمیازش فاصله بگ خواستم

 اش. نهیشدم رو س دهیکارو کرد منم هل شدم. کوب نیا
 اش شدم. نهیبه س نهیس
 کن. مونمیبه چشمهام گفت: پش رهیخ

نده تا جلو خ ته بود. دهنم و جمع کردم  نده ام و بگ یام گرف به هوارمیخ  ی. 
صله بگ یم نکهیا س رمیخوام ازش فا شتم رو  ستهام و گذا وم اش و آر نهیکف د

 عقب. دمیخودم و کش
ست ینامرد اونم سمت  ینکرد و د ستون فقراتم به  که دور کمرم بود و آروم رو 

ش سم بند اومد. رو کمرم دیباال ک ساس بودم. به زور جلو یلیخ. نف دم خو یح
کس حق نداشت دست به ستون مهره هام  چیو گرفتم که چشمهام بسته نشه. ه

 .شدیرفت هوا. مور مورم م یم غمیبکشه ج
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 یبلند شنند. دسننتش هنوز رو کمرم نوازش گر م ارمیرو تخت. کوه نشننسننتم
 و من کامل تمرکز کرده بودم که شرط و نبازم. دیچرخ

 بار نیاره رو صورتش چرخوندم. اونم صاف نشست رو تخت. او دوب چشمهام
 چشمهام شد و زل زد به لبهام. الیخ یب گهید
 خوبه. نیا

سر کوه ی گوشه ستش رو کمرم  اریلبم و به دندون گرفتم.  حرکت کرد. هنوز د
سننمتش. با نگاهش که به  رفتمیداد خودم م یادامه م گهید کمی. دیچرخ یم

 لبهام بود اومد جلو.
از  حرکت هیدادم و با  رونیجلو اومد نفس حبس شننده ام و ب یبه حد کاف یقتو

پا به سننمت جلو تنها  اریو کوه دمیپر نییرو تخت  بهت زده رو خم شنننده 
 گذاشتم.
 نگاه کرد. دمیخند یشوکه شده بود و به من که با خباثت م بدبخت

قدم رفتم عقب و نزد روزیپ ضیلبخند عر هی گفتم: در شننندم و  کیزدم و دو 
 جون... یآق کوه یشیم مونی.. پشیباخت یدید ،یباخت یدید
اول اومد سننمتم  اریخوشننحال شنندم که کوه ی. کلدمیو گفتم و بلند خند نیا

 وگرنه مطمئن نبودمم بتونم خوددار باشم.
 هیبرداشننت سننمتم منم با  زیکه تازه از بهتش در اومده بود با حرص خ اریکوه

 پا گذاشتم به فرار. غیج
 سمت هال. دمییو دو رونیاتاق زدم ب از
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 یچه طور دمیحرکت نفهم هیو تو  دیاز پشننت دسننتم و کشنن اریراه کوه نیب
چه جور خت دور کمرم و  ندا ندم کرد و افق نیاز زم یو ک یدسننتش و ا  یبل

کامل نگه داشتن من انداخت دور  یدستشم برا یکیگرفتم پشت کمرش. اون 
 زانوهام.

. به شننکمش دمیمثل کرم تکون خوردم و چسننب و دمیکشنن یبلند غیترس ج از
 اریکوه دادمیبودم و هر آن احتمال م نیبا زم یکردم. مواز یداشننتم سننکته م

 به نسننبت نیداشننت فاصننله ام از زم نیهم که ا ی. با اون قدنیپرتم کنه رو زم
 بود. ادیز

 قلبم اومد تو دهنم. نیبزارم زم یدوست دار یجان هر ک اری: کوهمن
 .ینکن یپسر چیها با ه یشوخ نیکه از ا یریبگ ادی دیبا ری: نخاریکوه
 به من چه؟ یجنبه ا ی. تو بی: بابا خودت شرط گذاشتمن

 .یای: قرار نبود انقدر عشوه باریکوه
 غلط کردن افتاده بودم. به

 .نیبزارم زم نی: مرگ آرشمن
 ؟یبدجنس گفت: مطمئن اریکوه

و چنگ  دمیکشنن یغیج هی کنم یحرکت اومد که حس کردم دارم سننقوط م هی
 زدم به شکمش.

 ن؟؟یرو زم یجون قربونت برم پرتم نکن اری: کوهمن
شتم سم ب نکهیا یبرا ارمیکردم و کوه یالتماس م دا شه دو دور د شتریتر ر جا ب

 .ارمیباال م جهیکه حس کردم االن از سرگ یجور دیچرخ
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تو  ختنیر ینفر 4و التماسننام در خونه باز شنند و باه ها  غمیج یصننداها نیب
 خونه.

م بهت زده شوکه د اریمن و کوه دنینجات بودن. با د یمن که مثل فرشته  یبرا
 .ستادنیدر ا
. کمرمم ول کرد نیدستش و از دور پام باز کردم و پاهام ولو شد رو زم ارمیکوه

شده بود از رو صورتم زدم کنار و  شونی. موهام و که پرستمیو تونستم صاف با
 .اریکنار کوه ستادمیا

 چه خبره؟ نجای: اکایمل
شو اریکوه ست سمت د سرد رفت  س هیو تو همون حالت گفت:  ییخون  هی یک
 .شدیم هیتنب دیکرده بود با یکار

 خواستم با پا بکوبم تو گردنش. یم
 .یشرط مرط نبند گهیکه د ارمیاز تو در ب یپدر هیهمون جا داد زدم:  از

 کنن. یدم در نگام م باه ها هنوز دارن با تعجب نیا دمید برگشتم
 .گهیتو د نیایب ن؟یخوا یدخول م یاجازه  ه؟یکردم و گفتم: چ یاخم هی

 چشم غره رفتم تو اتاق. هیو چرخوندم و با  سرم
 تو اتاق. دنیهم چخ دهیو ش کایسرم مل پشت

وام لباس خ یم نیرو صورتم گفتم: در و ببند زیاخم ر هیسمتشون و با  برگشتم
 عوض کنم.

 نگاه به لباسام کرد و گفت: چرا؟ لباسات که خوبه. هی دهیبست و ش در و کایمل
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با امن با نه  مه جونم م نیبازه. بخورم زم یادیاش ز قهی نی:  ته ب یه  .رونیاف
 و زد بسه. داشید اریهمون کوه

 گه؟ید زنیو محسن ه انیشا یعنینازک کرد و گفت:  یپشت چشم کایمل
ر در آوردم و گفتم: تو هم حرف تو تر و شننلوا دهیتاپ پوشنن هیتو چمدونم  از

 .ایزار یدهن من م
 ر بود.بسته ت کمیاش  قهیخوب  ینبودا ول دهیپوش نیتاپمم هما یکی نیا حاال

ست رو تخت و مانتوش و در آورد و گفت: خوب حاال بگو ا دهیش ش ه چ نجاین
 خبر بود؟

ض دهیو در آوردم و تاپ جد تاپم شم و تو همون و ستم که بخو  تیعرو گرفتم د
 نبود. یگفتم: خبر

 ن؟یبود یختیاون ر ارینبود و تو و کوه یخبر ؟ی: ماها رو خر فرض کردکایمل
 م؟یکرد یم دایپ یتیبود معلوم نبود شماها رو تو چه وضع یخبر

 م؟یبود یختیمگه ما چه ر ن؟یاریدر آوردم و گفتم: چرا حرف در م شلوارکمم
 نیفتاده بود کرد و گفت: تو که ااشنناره به لباسننهام که االن رو تخت ا هی دهیشنن

 .نیبود زونیکه ل*خ*ت بود از سر و گردن همم که آو ارمیجور کوه
برداشتم و موهام و جمع کردم باال و گفتم:  رهیگ هیباال و رفتم  دمیو کش شلوارم

به زور  داریکنم ب دارشی. رفتم بدیحرف در آوردن یشننما خدا یعنی نشننند. 
صبان ست تالف یکرد م شد دنبالم یبلندش کردم ع شتم نکهیا یخوا بخوابه  نزا

 .نیهم ارهیرو در ب
 شننونیپرداز هیدوتا به نظر نیصننبر نکردم ا گهیو د رونیو باز کردم و اومدم ب در

 ادامه بدن.
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 صبحونه و ناهارمون ارمی. من و کوهزیدور م میها ناهار گرفته بودن. نشست باه
 .میو خورد میکرد یکیو 

شت 1ساعت  شب ش یبرا میپرواز دا شت. من و  ص کایو مل دهیبرگ  نمویمرخ
 .میبود یصبح فردا سر کار م دیتموم شده بود و با

 یزیتا ت میخونه موند یدوسنناعت هیگرم بود  یلیخوردن ناهار چون هوا خ بعد
 آفتاب کمتر بشه.

پخش  که آهنگ کایو خسته رو مبل نشسته بودم و به صفحه لب تاپ مل کالفه
پانداها که گرما زده شدن و چشمهاشون خمار  نیم. مثل اکرد یکرد نگاه م یم

سته  یمونده به همه نگاه م ش صبح تو خونه ن سر رفته بود. از  کردم. حوصله ام 
 بودم.

 یم جانی. هرمیم یم یحوصننلگ یچونه ام زدم و گفتم: دارم از ب ریو ز دسننتم
 خوام.

حشت خانه و کردن بود گفت: بازم دلت یکه با محسن مشغوله تخته باز انیشا
 خواد؟ یم

 بهش چشم غره رفت. محسن
چه  میستدون یبار اول که نم یدادم به مبل و گفتم: نه اون برا هیکردم و تک یپوف

 یخوام که حسنناب یم یزیچ هی. دهیاونقدرا حال نم گهیخبره خوب بود االن د
 .یزیچ یمسابقه رال ینیتلکاب یو ببره باال. مثل پرش از ارتفاع نمیآدرنال

 ؟یخوا یم یخوبه رال یلیخ تمیبا چشم غره گفت: نه که رانندگ کایمل
 در آوردم و از جام بلند شدم. یشکلک براش
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سرش تو موبا اریکوه شنونده بود و به حرفهامون لبخند م لشیکه   یبود و فقط 
 ؟یرال یریزد سرش و بلند کرد و گفت: کجا؟ م

 ب.آ یرو یاسک رمیبهش کردم و گفتم: نه م ینگاه چخک هی
 .رمیدوش بگ رمیابروش و برد باال. با حرص حرکت کردم و گفتم: م هی

ان با آب و و دی. بامیندار ایدر نجای. نه که ایآب باز کمیبرم  میکه ندار جانیه
 .میو دوش خودمون و سرگرم کن

و آب زده بودم بردم ت هی. لباسهام و رونیتو حمام موندم و اومدم ب یساعت مین هی
 کردم تا خشک شه بعد بزارمشون تو چمدونم. زونیپنجره آواتاق پشت در و 

حاضر  نیاومدن تو اتاق و گفتن: آرش کایو مل دهیکه ش دمیپوش یلباس م داشتم
 .رونیب میبر میخوا یشو م

 تو شهر. میو رفت میدیو پوش لباسهامون
ل با قب یکردن. منم مثل دفعه  دیپاسنناژ و باه ها بازم خر میبار آخر رفت یبرا
شغول نگاه کردن به و نیتریو سرم و گرم کردم. م شت بودم که پ نایتریمغازه ها 
ود و خوشگل ب یلی. خیآب یساز دهن هیچشمم خورد به  یساز فروش نیتریو هی

کدوم از باه ها  چی. هکردمنگاه به دورو برم  هیچشننمم و گرفته بود.  یبد جور
صم هیرس نگاهم نبودن. با  ریدر ت از و س یذوق هیشدم و با  وارد مغازه یآن میت
 .دمیخر
 هی دیبود. در کل که بلد نبودم ساز بزنم. اما خوب شا یواقعًا هدفم چ دونمینم

بکنم  توش یفوت هیتونسننتم تا اون موقع  ی. البته مرمیبگ ادیخواسننتم  یروز
 من ذوق کنم بگم ساز زدم. ادیصداش در ب
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شونیبعد همه خر کمی ساژ اومد دها شده  کی. هوا تاررونیب میو کردن و از پا
چند  نی. اایدر میریب دیایکردم. رو به باه ها گفتم: ب ایبود و گرم. ه*و*س در

 .میماشا کنشبش و ت میبارم بر هی نیای. بمیآفتاب گرفتن رفت یوقته همه اش برا
سنناحل به وجد  دنیسننمت سنناحل. با د میها موافقت کردن و راه افتاد باه

دم. ش ادهیپ نیپام شنها رو حس کنم. از ماش یهااومدم. دوست داشتم با انگشت
ل. رفتم سمت ساح هیتوجه به بق یو ب نیکفشهام و در آوردم و انداختم تو ماش

 کممیداد. یبهم م یخورد حس قشنننگ یشنننها که به پاهام م یو روون یگرم
 .ومدیقلقلکم م

ستهام ستم و دور خودم چرخ د شمهام و ب  نی. چقدر ادمیو از هم باز کردم و چ
 داشت. یو آرامش بخش زیشب خوب بود. چه حس دل انگ یکیسکوت و تار

 یساز شده  یخواست. دلم آرامش نفسها یقیآرامش خواست. دلم موس دلم
 و خواست. اریکوه

گشننتم. لبخند زدم و  اریباه ها دنبال کوه نی. چشننمهام و باز کردم. بسننتادمیا
شنها مکافات بود. اونقدر دنیسمتش. دو دمییدو ذوق زده بودم که لبخند  رو 

ساب دنییافتاد. به خاطر دو یاز لبم نم ست و ح شنها تعادل در شت یرو  م. ندا
 .نیافتم زم یخورم م یم زیمنم ل رهیپام در م ریشنها که از ز نیکردم ا یحس م

ود و شلوارش فرو کرده ب بیبود. دستهاش و تو ج ستادهیگوشه ا هیتنها  اریکوه
 کرد. یاه منگ ایو شب در یکیبه تار

و و شالمم ر دمیدویبهش صداش کردم. سرش و برگردوند و به من که م دهینرس
 کرد. یو باز شده بود نگاه متعجب یور هیسرم 
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ستهاش و از تو ج اریشدن من کوه کینزد با  افتمین نکهیا یدر آورد و برا بشید
با دسننتها نیزم تا شنننده بود رفت ییبازوهام و گرفت.  باال  به  تو  مکه از آرنج 

شمهاش و گفتم: کوه سرم و بلند کردم و زل زدم تو چ  هشیجان م اریشکمش. 
 بکنم؟ یخواهش هی
 .شهیم میزیچ هیکرد  ینامطمئن نگام کرد. فکر کنم حس م کمی

 ؟ی: چه خواهشاریکوه
 ؟یساز دهن ؟یبرامون ساز بزن شهی: ممن

 که سازم وبه بازوم داد و گفت: آخه دختر خوب من  یفشار هیزد و  یلبخند هی
 .کشمیهمه جا دنبال خودم نم

 گفتم: اگه من سازت و جور کنم؟؟؟ یشد و سوال شتریب لبخندم
 .یحرف هی: اون اریکوه

شاد لبخند شدم. دو یگ ش دمییزدم و ازش جدا   ساز فمیو از تو ک نیسمت ما
 نوم و در آوردم و برگشتم دادم دستش. یدهن

به سنناز انداخت و آروم گفت: چه هم  یکیبه من و  رینگاه متعجب و غافلگ هی
 آماده به حرکتم هست.

نگفتم. نشننسننت رو شنننها و آروم سنناز و برد سننمت  یایو ه دمیدلم خند تو
 دهنش.

شون  4 یباه ها مثل ست  زیچ هیساله که منتظرن عمو شون در فوق العاده برا
 شدم بهش. رهیچونه ام و خ ریکنه نشستم و دستهام و زدم ز
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بود  یآهنگ هیباه ها هم جمع شدن دورش.  هیو بق سازش که بلند شد یصدا
 یتونسننت یکرد. اونقدر حس توش پر بود که نم یم یکه با رو  و روان آدم باز

 .شیریبگ دهینشن
شنندم به  رهیدسننت خودم باشننه خ نکهیسننازش غرق شنندم. بدون ا یصنندا تو

شت و حالت دارش که به خاطر تمرکز تو هم رفته بود.  یصورتش. ابروها پر پ
ساز گره خورده بود. موها یستهاد کوتاهش که رو به باال  یمردونه اش که دور 
 بود. ستادهیا

آهنگ قطع شد و من به خودم اومدم. خواستم دست بزنم و  یلحظه صدا هی تو
 کنم که دوباره شروع کرد به آهنگ زدن. قشیتشو

 که ... یزیچ هیآهنگ آشنا بود  هی. یمعمول ینه آهنگها اما
درشون  ینداخت که وقت یم یکالیموز یجعبه ها ادیآهنگ منو  نیا اومد. ادمی

 .ادیصداشون در م یکن یو باز م
ساز بود و با ر اریکوه ستش به  ست را شد. د ساز خودش و  تمیاز جاش بلند 

 داد. اومد سمت من و دست چخش و دراز کرد سمتم. یتکون م
ک. دسننتم و بلند آهنگ جنگول نیکار کنه اونم با ا یخواد چ یم دمیفهمینم

 ستادمیا یباال و بلندم کرد. وقت دمیحرکت کش هیکردم و گذاشتم تو دستش. با 
دسننتم و ول کرد و همون دسننتش و انداخت دور آرنجم و به سننمت راسننت 

 .دمی. منم ناچار به همون سمت چرخدیچرخ
شت رو  هی ست چخش و گذا شت. د ستم بردا ستش و از دور د شمک زد و د چ

 سمت راست. دیو دور آرنجم حلقه کرد و چرخ ساز و دست راستش
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شم اومده بود. ا تازه صدا نیخو شدم. با  ستهامون و  یبار باهاش همراه  ساز د
و محسننن بعدشننم  دهیاز ما شنن تی. به تبعمیدیچرخ یو م میدیایپ یتو هم م

شا کایمل شدن و  انیو  ساحل با آهنگ چرخ ینفر 6بلند  . دو دور به میدیکنار 
 .میکرد یو عوض م ارمونیو  میدیرخچ یچپ و راست م

. از اریبه کوه دمیدوباره رسنن دمیچرخ انیدور کامل با محسننن و شننا هی یوقت
 کردم. یداشتم حال م ی. حسابدمیخند یبلند بلند م یو خوش جانیه

ساز کمستادمیا جلوش سرش و با  ست و  شمهاش و ب  هیخم کرد. مثل  ی. چ
مدگو ای میجور تعظ ندهییخوش آ باره خ ند ی . دو ها یبل  یکردم و گوشنننه 

 میتعظ هالمیف نیپام و مثل ا یکیپام و بردم پشننت اون  هیمانتوم و گرفتم و اون 
 کردم.

 ستم؟یفکر کرده من بلد ن ؟یچ که
ستم و دراز کردم اما کوه با شمهام  یبه جا اریخنده د ستم کمرم و گرفت. چ د

ش شد با خنده نگاش کردم که  شمک هی طونیگرد  . خنده دیرخبهم زد و چ یچ
شدت م صوصًا که در ح یام هر لحظه  ش نیگرفت. مخ ستش ک  دهیچرخش د

 داد. یدور کمرم و قلقلکم م شدیم
تونستم خودم و کنترل کنم. هم  یدستهام و انداخته بودم دور کمرش اما نم منم

ته گرف جهیسر گ ادیبه خاطر چرخش ز ییجورا هی نکهیهم ا ومدیخنده ام بند نم
با دست آزادم چنگ انداختم به بازوش و  افتمین نکهیا یدم. براز یم جیبودم و گ

 اش. نهیسرم و فرو کردم تو س
زنم. دست از ساز زدن برداشت. همه متوقف شدن  یم جیکرد که دارم گ حس

 مقدار چرخشم همه رو سر حال آورده بود. نیاما هم
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 رو شنها. نمیکمکم کرد بش اریکوه
 رفت؟ جی: سرت گاریکوه
 ..: آره..من
مده بودن دور و بر کوه کم ها هم او اه  مد. ب ند او نده ام ب و ازش  اریکم خ
 .دنیدیو م شینباشه بار اول بود که هنر نما یکردن. هر چ یم فیتعر

از  کمیبهتر شننده بود. از جام بلند شنندم و به سننمت مخالف قدم زدم.  حالم
آسننمون و شنندم به  رهیدور بازوهام. خ دمیایجمع فاصننله گرفتم. دسننتهام و پ

. ایبه در دیرسیماه م یخط انگار نیا ی. روشدنیاز هم جدا م یخط هی. تو ایدر
ور ن یفکر کن شنندیو تالطمش باعث م ایدر یاهینورش پخش شننده بود رو سنن

 .خاشهیم
 داشتم. ازین هایخوش نیسفر و ا نی. واقعًا به اایقدم زدم سمت در آروم
ش میچقدر تو زندگ مگه شتم؟ همه  یخو صه  ییام تو کار و تنهاروزه یدا خال

 .شهیهم خسته م نهایاز ا یروز هیکه آدم  یو دور هم یمهمون تیو نها شدیم
شم از در سیکه خ پاهام شتم. نفهم ایشد چ اومدم تو آب.  یچه جور دمیبردا

 نشده بودم. مهم نبود. سیخ ادیز
 .دهیآّب و باسب که رو  و جال م یخنک

 گذره؟ ی: بهت خوش م-
شتم ص برگ خند نگاه کردم. با لب ایشده بود به در رهیکه خ اریدا. به کوهسمت 
 تونه بهترم باشه. ی. منیهما یگفتم: ا
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چه  ن؟؟؟یشنند به من. پر سننوال گفت: هما رهیگرفت و خ ایو از در نگاهش
 بهتر شه؟ یجور
 چخم و تو آب تاب دادم. جوابش و ندادم. یو پا نییو انداختم پا سرم

 گذره؟ یگفت: بهت خوش نمشد و  کیقدم بهم نزد هی
 سکوت. دوباره

سمتم اومد. تو آب نبود اما نزد گهیقدم د دو صدستادیبود. ا کمیبه  ام . دوباره 
 کرد.
 .شهیبهتر م یچه جور گمیبا توام. م نی: آرشاریکوه
 زدم. سرم و بلند کردم و زل زدم تو چشمهاش. یلبخند ریبه ز سر
بود که فکر  بیکردم. عج یحس م یرجو نیمن ا ایواقعًا نگران بود  دونمینم

 کنم به خاطر من نگرانه؟
 ؟یچه جور نیتر گفت: آرش یمحکم تر و جد اریکوه
 خواست بدونه. یو مظلوم نگاش کردم. نه واقعًا م آروم

 .یجور نیزدم و بدجنس گفتم: ا یمیلحظه لبخند عظ هی تو
ن و رت و تآب بخاشه تو صو یبه آب زدم که باعث شد کل یتمام قدرت لگد با

 .اریبدن کوه
س هیتعجب  از ش یخرنا صورتش کرد و دو قدم رفت  دیک ستهاش و حائل  و د

 عقب.
و بلند  دمیکشنن یکوتاه غیاز حرکتم سننر خوش شننندم که از ذوق ج اونقدر

 در رفتم. شمونیپ دمیو د اریتو هم کوه یاخمها ی. اما وقتدمیخند
 .خطرناک کنارش نباشم تیموقع نیدادم تو ا یم هیترج
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کم  یلیسننمت چپ که در برم اما به خاطر شنننها و آب سننرعتم خ دمییدو تند
 شده بود.

و با دوقدم خودش و بهم رسننوند و از پشننت کمرم و  دیکشنن یداد هی اریکوه
و  دمیکشنن یم غیحرکت برم گردوند سننمت خودش و من فقط ج هیگرفت و با 

 و سفت کردن بدنم خودم و خالص کنم. دنیکردم با کش یم یسع
 یغیباال. تک ج دمیحرکت دسننتهاش و انداخت دور پاهام و کشنن هیبا  اریوهک

 و از ترس چخه شدن محکم با دستهام شونه هاش و گرفتم. دمیکش
 اریحرف بزنم که به کوه دیبا یچه جور ومدینم ادمیو گم کرده بودم.  صنندام

 .نییبگم بزارم پا
دهن باز بدنم و . از ترس فقط دیو دو دور چرخ دیاما سننرخوش خند اریکوه

 مثل چوب خشک سفت کردم.
. ملتمس نگاش کردم و گفتم: قربونت برم من دیو بلند تر خند ستادیو ا دیچرخ

 .نیو بزار زم
ش یخنده  هی سم بند اومد.  یسر خو شکمم فرو برد. نف صورتش و تو  کرد و 

 چشمهام بسته شد.
ستهاش شد و من ر د شل  . نییاومدم پاسور خوردم و  زیر زیاز دور پاهام آروم 

 دستهاش و از دور پاهام گذاشت دور کمرم.
شمهام سته بود. تو ب*ش*لش بودم و خ چ  . عطر تنش با نفس هامکینزد یلیب

 .شدیوارد بدنم م
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مه گرمتر از هوا یم حس بدنم گر مه.  جایداش ا یکردم گر نده. ن هام ت . نفسنن
 ضربان قلبم باالست.

 و هوا نبود. جانیه که به خاطر یو گر گرفتگ یقلب، نفس تنگ تخش
 و بردم باال و آروم چشمهام و باز کردم. سرم
 بود؟ یچ یمضاعف برا جانیه نیزد؟ ا یقلبم تند م چرا
شننده بود. هنوزم سننر خوش بود.  رهیلبخند تو چشننمهام خ هیآروم با  اریکوه

نگاه باعث شنند قلبم تند تر بزنه. تنم  نیبود اما هم طونینگاهش.. نگاهش شنن
 مور مور شد.

 هی دیبود. با بیعج یلیعقب. آروم نگام کرد. حالتم خ دمیخودم و کشنن آروم
 کردم. یم حشیتوج یجور

 ترسم. یم یگفتم: از بلند یقدم رفتم عقب و به همون آروم هی
شت  قیعم لبخندش سمت باه ها. دا شد. روم و برگردوندم و رفتم  گم مر هیتر 

 کردا. یم ییکارها هی ارمیکوه نی. اهیدونستم چه کوفت یکه نم شدیم
 .ادیاندازه داره. قلبم االناست که از جاش در ب جانمیه

. ونری. هوا رو فرو دادم و فوت کردم بدمیو بستم و آروم آروم نفس کش چشمهام
 اونقدر تکرار کردم که آروم گرفتم.

با میبخور یزیچ هی میبر گهی: خوب دمحسننن ه خون میبرگرد دیگشنننمونه. 
 .میو جمع کن لمونیوسا

 .میستادیرستوران ا هی یو جلو میشد نیماش سوار
ضا زیم هی ست میانتخاب کرد رونیباز ب یتو ف ش سفارش دادمیو ن . بعد غذا می. 

 زدم. یباه ها کماکان نشسته بودن و حرف م
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تا پنکه  2 یزیکردم. کنار هر م یکه تو رسننتوران بودن نگاه م گهید یآدمها به
ق از عر سینداشننت و صننورتمون خ یریتاثچندان  نکهیزد. با ا یبود که باد م

 بود. یایبهتر از ه یول شدیم
شد. سرم و بلند  سیکردم که حس کردم صورتم خ یجور داشتم نگاه م نیهم

سمون نگاه کردم. ا شب فکر م 100بار  نیکردم و به آ کردم قطره  یام بود که ام
 ه.شته باشداد که بارون دا یبارون رو صورتم نشسته اما هوا اصال نشون نم ی
 رو صورت من. دیپاش یقطره ها از کجا م نیدونم ا ینم

صورتم خ یوقت سمون نگاه کردم. د سیدوباره  صب گهیشد بازم به آ شت ع  میدا
 ایآسمونت و ببارون  ایدارم؟  یمگه باهات شوخ ایگفتم: خدا یلب ریکرد. ز یم
 ؟یکن یکار م کهیت کهی. چرا تیایه

 ؟یخون یورد م یلب ریز نی: آرشکایمل
 یه مینشست نجایا میاومد یاز وقت ه؟یاخم نگاش کردم و گفتم: نه بابا ورد چ با
ساب ی. اما خبرادیقطره بارون م هیقطره  هی ست و ح دا . خستین یاز بارش در

 .دهیم یقسط نجایباروناشم ا
شت که ا یرادیدونم حرفم چه ا ینم شون در اومد و به ثان نایدا شمها  هیهمه چ

 خنده. ریزهمه زدن  دینکش
 .یعاشقتم تو معرکه ا نیخنده گفت: آرش ونیم اریکوه

پر بار بود. ذوق زده  یلیناراحت شده بودم اما جمله اش خ دنشیاز خند درسته
 سته شد.ب عیسر انیو باز کردم که با حرف شا شمین ویالو  یبهم گفته آ نکهیاز ا
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 یعنی اد؟یرون بخواد با یم یکرد یاز اون موقع تا حاال فکر م یعنی: انیشنننا
 شه؟؟یم دهیآب از پنکه پاش یقطره ها نیا یدینفهم

اش که پنکه، آب پ گهیباال. برگشننتم به پنکه نگاه کردم. خودش م دیپر ابروهام
 .ستین

مدم نداخت او ها  نیوسننط ا دمیکه د یاعتراض کنم بگم منو دسنننت ا  هیپره 
 داره. ییسوراخا

و سرم و خاروندم که باعث شد بسرم چقده من خنگم. ابروهام رفت باال  خاک
 بخندن. شتریمن ب یباه ها از خنگ

 دیرگفت: باه ها شما ب اریکه کوه می. بلند شدمیبر میخواست یکم کم م گهید
 فرودگاه. میگردم که بر یبر م نایا 11و تا  دمیدارم انجام م یکار هیخونه من 

. رفت رونیان بجواب نداد. زودتر از ماها از رستور یریکجا م میدیپرس یچ هر
وقت  گهیخونه. د میو برگشننت میشنند نیما هم بعد حسنناب کردن سننوار ماشنن

 چمدون بستن بود.
ما کردن  یتو چمدون. حوصننله  ختمیو جمع کردم و ر لمیوسنننا ی همه تا 

خودش و سننرگرم  یجور هی یمونده بود. هر ک یسنناعت 3 هینداشننتم. تا پرواز 
نگ ز هویکردم که  یم یباز میگوشننبودم و با  دهیکرده بود. رو تخت دراز کشنن

صفحه. به عکس لبخند زدم. ا اریخورد. عکس کوه عکس و  نیبزرگ اومد رو 
بل ازش گرفتم. خ اریکوه یوقت با اون  یلیخواب بود رو م تاده بود  بامزه اف

 بسته اش. یچشمها
 و جواب دادم. یگوش
 : بله؟من
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 در خونه ام. ی: سالم. من جلواریکوه
 در و برات باز کنم؟ یخوا یتو. م ای: خوب بمن

 .نییپا ایتو . تو ب امیخوام ب ی: نه نماریکوه
 : چرا؟من

 ؟یفهم یخودت م ای: تو باریکوه
 دهی. شرونیو از اتاق زدم ب دمیباشه گفتم. پاشدم لباسهام و پوش هیکردم و  یپوف
 .رونیبه دست از تو آشخزخونه اومد ب ییچا ینیس
 ؟یریم ی: کجا داردهیش

 دارم. یکار هی. امیزود م رمی: ممن
 از همون جا داد زد. دهی. شدمیو پوش کفشهام

 .مایاز پرواز جا بمون ینکن ری: ددهیش
 .امی: نه به موقع ممن
 .رونیحرکت باز کردم و رفتم ب هی. در و با نییو بستم و تند از پله ها اومدم پا در

 یزیچ هی هویکه کجا بود. تو فکر بودم  اریکوه نینبود. پس ا یخونه کس یجلو
 پام ترمز کرد. یبا سرعت جلو

 بود اما... اریقدم رفتم عقب. کوه هیزده  بهت
 ؟؟؟یو از کجا آورد نی: امن

 اد؟یزد و گفت: خوشت م یچشمک
 شد. دایخود به خود باز شد. انقدر پهن که کل لثه و دندونام پ شمین

 کنم. یخواست موتور سوار میدلم  ی: عاشقشم. از باگمن
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شک هیسوار  اریق رفتم جلو. کوهذو با لند بود که پشتش ب یسورمه ا یموتور م
ور موت نیبا ا سننهیداشننت که نگو. اصننال قابل مقا یابهت هیتر از جلوش بود. 

 .هیمال زیبود چ داینبود. پ هایگاز
ر و دوباره برگخشتم س دمیکه روش نشسته بود چرخ اریدور دور موتور و کوه هی

 ؟یکن یم سوار مجام و با ذوق گفتم: من
 تکون داد و گفت: بخر باال. یزد و سر یلبخند

 بلند بود. یلیخ شدینم ییزده رفتم که بخرم اما خدا جانیه
ستم و م یه  رای. کوهشدیکردم نم ی. مدلم و عوض مشدیور نم نیگرفتم ا ید

پرش بخر  هیبا  نییپا نی. پاتو بزار اریگفت: کمر من و بگ دی. د میریکه خود درگ
 .شیندلرو ص
شونه هاش و با  یکار همون  دمیحرکت پر هیکه گفته بود و کردم. چنگ زدم به 

رفتم باال و االن تو  یلیکردم خ ی. حس مدمیخفه کشنن غیج هی جانیباال. از ه
 آسمونم.

 ؟یسرش و کج کرد و گفت: حاضر اریکوه
 یدیداره نم شهیکاله گنده ها که جلوش ش نیبردم جلو و گفتم: از ا کمیو  سرم

 بهم؟
پس به اون کالها  ؟یخواسننت ینم جانیخنده و گفت: مگه تو ه ریزد ز اریکوه

 .نی. محکم بشیندار ازین
 و گفت و موتور و روشن کرد و شروع کرد در جا گاز دادن. نیا

و که عقب. جل رمیم یلیخ رم؟یو بگ ی. پشنت صنندلرمیبودم کجا رو بگ مونده
 دست نداره. یجا



wWw.Roman4u.iR  450 

 

حرکت خورد محکم خودم و پرت  یتکونش و برا نیموتور اول نکهیمحض ا به
 .اریبه کوه دمیکردم جلو و چسب

صدا یوقت شد  شد.  اریکوه یمن تو خنده  غیج یمثل جت از جاش کنده  گم 
 کنه. یم یحس کردم سرعتمون با سرعت نور برابر هیاز ثان یتو کسر

 نمیبرو ب ابونایب*ش*ل خ تونسننتمی. اصننال نممیگذشننت یم ابونایاز خ یچ مثل
. حس دیایخی. باد تو موهام م شدنیمتحرکت محو از کنارم رد م ریتصو هیمثل 

 دمیایپ یدستم و بلند کردم و شالم و جور هیکردم شالم از سرم افتاده. به زور 
شم. اما حداقل احتمال ا رتش باد بب نکهیدور گردنم که فکر کردم االنه که خفه ب

 کمتر بود.
 میبا مخ بخور دمیترسنن یهم خوب بود هم م و ترس و با هم داشننتم. جانیه

 .نینفله بش نیزم
بگم آروم تر برو رو هم نداشننتم. همه  اریدهنب از کنم و به کوه نکهیا جرات

سته بود و دهنش و ج یم لمهیاش اون ف ش شت موتور ن  یم غیافتادم که دختره پ
 چندشم بشه. شدیسوسک رفت تو دهنش. فکرش باعث م هی هوی دیکش

بودم  دهیایلبهام و رو هم محکم فشننار داده بودم و دسننتهام و پ نیمخاطر ه به
بهم  دایداده بودم. که نه باد ز هیبه پشننتش تک یور هیو سننرم و  اریدور کمر کوه

 تو دهنم. ادیبخوره نه سوسک ب
داد.  یبهم م یکم کم داشننت حس خوب میقسننمت ترس از مرگش که بگذر از

 شدن با هوا. یکیو  یحس پرواز رو ابرها. حس سبک
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. موقع نمیکه رو زم دادیم  نانیکه جلوم نشننسننته بود بهم اطم یآدم محکم اما
 یکرد حس زندگ یم تیبدنش که از گونه هام به وجودم سرا یترس حس گرما

 کرد. یو بهم القا م تیو امن
بشننه و مثل شننالق بخوره تو صننورتم و  شننونیباعث شننده بود موهام پر باد

دستم وجدا  هی. دستهام و شل کردم و شدیدهنده م داشت آزار گهیچشمهام. د
از تو صورت و چشمهام و دهنم کنار  شدیکه م ییکردم و باهاش موهام و تا جا

شتم حس راحت د ش عثموتور با اشیحرکت پ هویکردم که  یم یزدم. تازه دا
 .اریاز ترس باسبم به کوه

س تو سم بخ یم یبودم که حت دهیاون لحظه اونقدر تر ستم ق س ورم کهع حتون
 متر از رو موتور جدا شدم. یچند سانت یکردم به اندازه 

 یتا انگشتم سع 5. فقط با اریبه کوه دمیچسب یحواسم نبود که چه جور اصال
از خودم تحت پوشننش در  تیحما یبدنش و برا زانیم نیشننتریکرده بودم ب

 .ارمیب
اعث بدنش ب یرفته باال. سفت یادیخودم اومدم. حس کردم دستام رو تنش ز به

شتم رو  نکهیا یشد بفهمم از ترسم به جا ستهام و حلقه کنم دور کمرش گذا د
 هاش. نهیس
ستهام و بر م دیبا ستش چ ید شتم اما را سرم فکر ت نیبود. فقط ا یجالب زیدا و 

که ا که ا نهیسنن یپسننر چقدر وزنه  نیبود  هایزده  فرم داده و  یجور نیرو ا ن
 سفتشون کرده.

کنما اما دسنننت خودم نبود. خودم مچ  یم یزیه یادیز که دارم دونسننتمیم
ز کار کنم ا یزد. اما چ یکارم تند تند م نیگرفتم. قلبم به خاطر ا یخودم و م
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ه ب ادیکرده بودم ز یمسخره تا حاال همه اش سع یامروز صبح و اون شرط بند
گاه نکنم و نزد اریکوه گاش م ینشننم. نمش دونم چرا وقت کشین کردم  ین

 یلیلبهاش خ دمیسننکت لبهاش. همون صننبح فهم رفتیاه چشننمم مناخودآگ
 .هیخوش فرم و گوشت

 .... یبرا دهیم جون
سرم، من و کوه خاک شمهات و درو میحرفها ندار نیاز ا اریبه  کن  شیکه. چ

 دختر.
 .دهیمن گوش نم یحسها به استدالالت منطق یدونستم که بعض یم نمیا اما

خاص.  یدوره  هی یباشننه برا یسننمکشننش ج هیفقط  نیا دیشننا ه؟یچ خوب
 .رهیم نیاز ب گهیروز د 2احتمااًل 

 .نهیهم اره
شتم که نفهم اونقدر س یک دمیآرامش دا به  ادستیموتور ا یدم خونه. وقت میدیر

 خودم اومدم.
 حال داد. ی. حساباریبودم به کوه دهیچسب یمدت مثل چ تمام

 نشد. ادهیشدم. خودش پ ادهیپ اریکمک کوه با
 : خوب چه طور بود؟اریکوه

 بود. واقعًا ممنونم. میزندگ یشبها نی.. امشب از بهتریگفتم: عال جانیه با
 زد و گفت: خوشحالم. حاال برو تو. یلبخند

 ؟یای: مگه تو نممن
 و پس بدم. نیبرم ا دی: بااریکوه
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شتم بر م تو خونه. زنگ زدم در و برام باز  هیتکون دادم و  یسر فعال گفتم و برگ
شتم وارد م یوقتکردن.  صبح و ب نیداد زد و گفت: ا اریکوه شدمیدا  یشرط 

 کنه. یحساب م
 کنم. یبرگردم لبخند زدم و بدجنس و خونسرد گفتم: بهش فکر م نکهیا بدون
 خونه شدم. باه ها همه سرهاشون برگشت سمت من. وارد

 ؟ی: کجا بودکایمل
شتم بگم با کو یلبخند زدم. نم بدجنس ست ندا موتور  میرفت اریهدونم چرا دو

ست ا یدلم م ییجورا هی. یسوار شرط بند نیخوا سفرمون مثل  سمت   مونیق
 .میو توش راه ند یو دوست بهیغر چیخودمون باشه و ه یفقط برا

 .دیرفته بودم خر یایباال انداختم و گفتم: ه یا شونه
 دت؟یکرد و گفت: پس کو خر میخال یبه دستها ینگاه هی انیشا

شننونه ام و  ضننهینبودن عر یخال یردم و نگاشننون کردم. براو بلند ک دسننتهام
 انداختم باال و گفتم: همه شون و خوردم.

ه بودم ک دهیخر یفکر کنم من چ ننیرفتم تو اتاق. حاال بشنن دمیو کشنن راهم
 همه رو خوردم. ییتنها
در  یجلو میسنناعت بعد برگشننت خونه. همه چمدونهامون و برد مین ارمیکوه

و  ادی. قرار بود دوسننت محسننن بمیافتاد یراه م دیکم کم با گهی. دمیکرد فیرد
 .میرفت ی. تا فرودگاهم با آژانس مرهیو ازمون بگ نیخونه و ماش دیکل
 دیکه طرف خونه رو د میدیبه سننر گوش خونه کشنن یدسننت هیکمک باه ها  با

 بودن. ییکدوم مغولها گهید نایسکته نکنه بگه توَبه توَبه ا
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ش من شا دهیو  شخزخونه  کای. ملمیکرد یال و جمع و جور مه انیو  سنم آ و مح
 رفته بود سراش اتاقا. ارمیرو، کوه
 زهایاز م یکی ریپر پوسننت تخمه ز وانیل هیکردم.  فیرو، رو مبلها رد کوسنننها

و  زیجا مونده بود. برش داشننتم و بردم سننمت آشننخزخونه. گذاشننتمش رو م
 رو صدا کنم که بشورتش. کایخواستم مل

 اومد. رونیاز اتاق ما ب اریدهنم و باز کنم کوه هنکیا قبل
 ه؟یمال ک نی: ااریکوه

ودم و با و که ظهر شسته ب رامیلباس ز دمید ه؟یمال ک یچ نمیسمتش بب برگشتم
ته و هم تا انگشنننت تو هوا گرف که راه م نیدو خورن.  یتاب م نامیا رهیجور 

م کرده بود . زودهیلباسننهاس و نگاهشننم تکون نم نیچشننماش به ا ارمیکوه
 روشون.

کردم که چقده  یفکر م نیاول داشننتم به ا یمن در اومد. تو لحظه  یچشننمها
شک نایا که  انیدل غافل ا یاومد ا ادمی هویبودن  یخوشرنگن مخلوط بنفش و م

 خودمن. یلباسها
 زیخ نکهیمتوجه نشده باشه. قبل از ا یکس نمیور اون ور نگاه کردم بب نیبه ا تند

 ه؟یمال ک یاز تو هال گفت: چ دهیش اریهبردارم سمت کو
شتم و زدم ز اریسمت کوه دمیپر تند سها رو بردا  ب*ش*لم و ریو چنگ زدم لبا

نشننون بده چشننم غره  هیو بق دهیخواسننت لباسننها رو به شنن یکه م یاریبه کوه
 رفتم.

 ؟یکل شهر و خبر دار کن دیبا چ،یه یدی: حاال خودت دمن
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 باال. دیپر ابروهاش
 ل تو بود؟: مااریکوه

 پوشه. یم نایحرص گفتم: نه پس مادربزرگ تو از ا پر
 باشه. قهیو جمع کرد و گفت: نه فکر نکنم انقدر خوش سل لبخندش

 کنه. یفرق م زشمیبهم انداخت و گفت: تازه سا ینگاه کل هی
حرصم گرفت که دستم و بلند کردم بزنمش اما اون خونسرد دستهاش و  انقدر

 .ستیتو اتاقا ن یزیزد: چو داد  بشیگذاشت تو ج
 شک کنن. هیرو جلب کرده بود نتونستم بزنمش تا نکنه بق هیحرفش توجه بق با

 از کنارم رد شد و گفت: در هر حال خوشرنگ بودن. خونسرد
 و به دندون گرفتم. لبم

 شه.دست زشیو رنگ و همه چ زیکرده که سا شونیوارس یپررو حتمًا حساب باه
ند باس و چخون ت به لطف کوهرفتم و ل مدونم.  ا ج یزیبار چ نیا اریدم تو چ

 نذاشتم.
 ریفرودگاه. تو کل مسنن میبهش و رفت میرو داد دهایمحسننن اومد و کل دوسننت
 بزنم. گهیگند د هیخواستم دوباره بخوابم و  یموندم. نم داریبرگشت ب

 ه.خون میبرگشت اریو با کوه میکرد یفرودگاه تهران از باه ها خداحافظ تو
 یراب یجون هیکردم تا  یزودتر اسننتراحت م دینمونده بود و با یزیچصننبح  تا

 کردم و رفتم خونه. یخداحافظ اریکار فردا داشته باشم. دم در زود از کوه
از  یخوش گذشننت. فردا روز از نو و روز یلیبود و خ یخوب یلیخ مسننافرت

 نو.
***** 
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د آرشا اوم شبیمدم. داو رونیو اتفاقات روزمره از اداره ب یاز کار و زندگ خسته
 هی قهیدق 8موندم. بعد  یو منتظر تاکسنن سننتادمیا ابونیو برد. کنار خ نمیو ماشنن

 اومد که مسافرم داشت. رمیگ یتاکس
خودش و بهم  یکنارم نشننسننته بود که بد جور یانسننالیمرد م هیشنندم.  سننوار

 کرد کله اش و یتونسننتم اگه کار یبودم که م یچسننبونده بود. اونقدر عصننب
 جا بکنم. نیهم
بهش رفتم که خودش و  یاخم و چشننم غره ا نیاز دعوا هما یریجلوگ یبرا

 جمع کرد.
فس ن دیخواسننتم قدم بزنم. با یشنندم. م ادهیپ نیقبل خونه از ماشنن ابونیخ هی

 حالم و بهتر کنم. دیبکشم. با
ستهام و تو ج فمیک شم باالتر انداختم. د به  رهیمانتوم فرو کردم و خ بیو رو دو

 رو به تمام اتفاقات روز فکر کردم. ادهیکف پ
تر از حد  ادیز یلیآورد خ یکار رو رو  و روانم م نیکه ا یوقتها فشننار یگاه

 شدم. یم الشیخ یب دیتوانم بود. اگه عاشق کارم نبودم شا
ش تزایپ هیکوچه دم  سر شابه خانواده و  هیمخلوط و  تزایتا پ 2. ستادمیا یفرو نو

 رش دادم.و ساالد سفا ینیزم بیس
 حاضر شدن سفارشم پاهام و تلو تلو دادم. تا

و گرفتم و رفتم سننمت خونه. اونقدر به اعصننابم فشننار اومده بود که حد  غذام
 نداشت.
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 یکردم تو لحظه ب یم یبکنم. سننع یزیاز هر چ یکردم ذهنم و خال یم یسننع
 نیقاعده بود. پاهام و هر جا که دوسننت داشننتم زم یقاعده باشننم. راه رفتنمم ب

پام به  ینگاه کردن به جلو یرفتم. به جا یراه م کزاکیز ییوقتها هیزاشتم.  یم
دادم. قدم هام  یم بتا فمیکردم. دسننتم و همراه ک یو آسننمون نگاه م ابونیخ

 خواستم برسم به خونه. یوقت نم چیبود انگار ه یمورچه ا
 یکن یخال ذهنت و یتون یم یتا ک یقاعده بمون یب یتون یم یتا ک ؟یتا ک اما

 ؟یندازب ریبه مقصد و به تاخ دنیرس یتون یم یتا ک یکن یو تو لحظه زندگ
م و . دسننتدمیو خسننته کشنن قینفس عم هیبه در خونه انداختم.  ینگاه طوالن هی

شتم. وقت دمیو دنبال کل فمیفرو کردم تو ک خوندم تو کردم با حرص چ داشیپ یگ
 رفت. یجا نم دیکردم. کل ینم دایقفل اما قفل و پ

و  یرفت. حرصنن یتو قفل نم دیزدم کل یزدم و زور م یمن حرص م یچ هر
 به در. دمیدو تا لگد محکم کوب یعصب

 ؟یریگ یم ی: با در کشت-
س صدا. کوه دیکل دهیتر سمت  شتم  ستم افتاد. برگ ست به ج اریاز د با  بید

ستفهام نگام م ستم پا ینگاه طوالن هیکرد.  یا  نییبهم انداخت و نگاهش رو د
و برداشننت از توش  دمی. خم شنند و دسننته کلدیو کل نیاومد و رفت سننمت زم

 کرد و در و باز کرد. دایدر و پ دیکل
ش یبهت بزنم. هر چ یسر هی: اومدم اریکوه زنگ زدم جواب  تیامروز به گو
 .ینداد
 کردم. یداشتم فکر م یرفت. اونم وقت یزنگش تو مخم م یصدا م؟یگوش
 : صداش و خفه کردم.من
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 ؟ی: مهمون داراریکوه
 تنها. شهی: نه خودمم. خود خودم مثل هممن

فکر  یکه گرفت یهمه شننام نیتو دسننتم کرد و گفت: با ا یتزاهایبه پ یا اشنناره
 ؟یخوا ی. حاال مهمون نمیکردم مهمون دار

 تو و خودم اول رفتم تو خونه و ادیباال انداختم و با سر اشاره کردم که ب یا شونه
شم به ا یتو ول ایگفتم: ب شته باش همه اش مال خودمه چ نایچ ص یزیندا  بتین

 .شهینم
کرد و دنبالم راه  یگرفت و تک خنده ا یبه شننوخ اریگفتم اما کوه یجد من

صله  نکهیافتاد. با ا ستم  یحو شتم اما نتون ستم کوه ایخودمم ندا و رد  ارینخوا
 اشم.خواست االن تنها ب یدلم نم شهیبرخالف هم یدونم چرا ول یکنم. نم

اپن ول کردم و رفتم تو اتاقم. مانتو و شالم و در  یغذاها رو رو میخونه شد وارد
 آوردم و لباسهام و عوض کردم.

ست موهام ش یو باز کردم و د شون ک شودمیتو ست صور یی. رفتم تو د تم و و کل 
 و گذاشتم چشمم. نکمیو شستم و لنزهام و در آوردم و ع شمیآرا
هش توجه ب ینشننسننته بود. ب ونیزیتلو یجلو اریوه. کرونیتو اتاق اومدم ب از

 .نیرفتم شام و از رو اپن برداشتم آوردم وسط هال گذاشتم رو زم
 بهش کردم. ینگاه هیو  برگشتم

 یزیشننروع کردم چ یچون فکر نکنم وقت یایبهتره ب یخوا ی: اگه شنننام ممن
 بشه. بتینص

 شنته؟انقدر گ یعنیبلند شد و اومد جلوم نشست و گفت:  اریکوه
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 اخم گفتم: نه .... با
 اریتوجه به کوه یداشننتم. ب ازیغذا ن نیذره هم گشنننم نبود. اما به ا هی یحت

 بیمشت س هیکردم.  یخال ینیزم بیو س تزایپ یمشغول شدم. سس ها رو رو
 برداشتم و مشغول شدم. تزایبرش پ هیانداختم تو دهنم.  ینیزم
 دهیی. جودمییجو یص لقمه ها رو مکردم و با حر یحد انفجار دهنم و پر م در

 دادم. یقورتشون م دهیینجو
د و چشمم بو یکه جلو یخواستم صورت یخواستم فکرم و آزاد کنم. م یم فقط

 از ذهنم دور کنم.
 نگاه ها رو فراموش کنم. تی. معصومرمیبگ دهیها رو ناد یعدالت یب

اما  شنندیا نماز اون مقدار توش ج شننتریداشننت ب یمحدود یاندازه  هیام  معده
که از خودن با حرص غذا تو معدم شننروع شننده بود باز هم  یتوجه به درد یب

 خوردم. بازم حرصم و غذا کردم و تو دلم فرو بردم.
 توجه به نگاه یزور بغضم و قورت دادم. ب به

تا جا یگریبعد د یکیلقمه ها رو  اریپر سننوال کوه یها که  ییقورت دادم. 
 .ارمیحس کردم دارم باال م

 مهم نبود. اما
امم بود. دسننت  6-5. فکر کنم برش تزامیبرش از پ هیو گذاشننتم رو  دسننتم

 نشست رو دستم. نگاش کردم. اریکوه
 ش؟یبخور یخوا یم ی: مطمئناریکوه

 حرص دستش و پس زدم و با دهن پر گفتم: آره. با
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 ستمنتون یدهنم که بردم از بوش حالم بهم خورد. حت کیرو بلند کردم نزد لقمه
 دمییرو پرت کردم تو جاش و دست به دهن دو تزایو قورت بدم. پ میقبل یلقمه 

 .ییسمت دستشو
کردم. به خاطر  یخورده بودم و تو معده ام به زور فرو داده بودم و خال یچ هر

 سمیخ یکه به خودم و معده ام آوردم اشک از چشمهام اومد. چشمها یفشار
ش شدم و  ست پاک کردم. بلند  شت د شت آب  ریو با پ آب و باز کردم و چند م

 .رونیدست و دهنم و شستم و اومدم ب دمیبه صورتم پاش
 بود. ستادهیپشت در حوله به دست ا اریکوه
 حالت خوبه؟ نی: آرشاریکوه
و تکون دادم. حوله رو گرفتم و صورتم و دستم و پاک کردم و دوباره برش  سرم

 .اریگردوندم به کوه
و پر حرص بودم. نشستم سر جام و خواستم  یز عصباومدم. هنو رونیاتاق ب از

و بلندم  دمیدستم و تو هوا گرفت و کش اریو بخورم که کوه تزامیپ ی هیدوباره بق
 کرد.

 اخم بلند شدم. با
 ؟یکن یم نیچرا هما ه؟ی: چمن

م اخ یکه انقدر جد دمشیبار بود که م نیاول یبا اخم نگام کرد. برا ارمیکوه
 ورده بود.کرده. ابروهاش گره خ

 یخوا یاالن حالت بد شنند. م نیهم ؟یخودت و خفه کن یخوا ی: ماریکوه
 ؟یبازم بخور
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 ؟یکار به کار من دار یخوام بخورم. ولم کن چ یو گفتم: آره م دمیو کش دستم
زوش با یها رو جمع کرد. عصب تزایکه نزاشت. خم شد و پ نمیدوباره بش اومدم
 خوام بازم غذا بخورم. یمن م ؟یکن یکار م یچ یو گفتم: دار دمیو کش

 رو برد تو آشخزخونه. تزاهایتوجه به من پ یب
 جانیا یندارم؟ ناسالمت نمیا اریخوام غذا بخورم. اخت یبا تواما. م یزدم: او داد

 منه. یخونه 
 نیگفت: برو بش یشد به چشمهام آروم و جد رهی. برگشت و پر اخم خبرگشت

 .یغذا بخور یتون یود ماگه بازم گشنت ب یهر وقت آروم شد
غض و ب نیبهم کرد و برگشت. ته دلم از حرکتم شرمنده بودم اما ا قینگاه عم هی

 زاشت بهش بها بدم. ینم یحرص لعنت
سرام یلعنت هیلب  ریحرص پامو کوبوندم و ز پر ستم رو  ش  یکایگفتم و رفتم ن

 شدم به آسمون. رهیدر تراس. و خ یجلو
 م و دستهام و حلقه کردم دورش.و تو ب*ش*لم جمع کرد زانوهام

بودم.  هدیکه د ییزایبودم. به چ دهیکه شننن ییبه امروز به خبرها دیپر کشنن ذهنم
 گ*ن*ا*هش. یب یچشمها تیبازم معصوم

اون  ادیبلکه  دمیچشمهام و مال نکیع ریبه صورتم. از ز دمیو محکم کش دستم
 بره. رونینگاه ها از ذهنم ب

 ؟یحرف بزن یخوا ی: م-
شده  رهیبا فالصله چهار زانو کنارم نشسته بود و خ اریسمت صدا. کوه مبرگشت

 بود بهم.
 گفتم: نه... محکم
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ر ه نمیشننیم نجایتکون داد و گفت: باشننه... ا یسننر اریبرگردوندم. کوه رومو
 حرف بزن. یوقت که دوست داشت

 رفت تو هم. اخمام
 گفتن ندارم. یبرا یزیچ نیبش ی: تا هر وقت که خواستمن

بود اما  زیآم نیدونم حرفهام و لحنم بد و توه یادب شننده بودم. م یدونم ب یم
 نیزدم. که به همه بدب یدسننت خودم نبود. دسننت خودم نبود که تلخ حرف م

 کردم. یشدم. به همه به چشم دشمن نگاه م
کردم. به هر کس و ناکس فحش دادم.  لیتو خودم حرف زدم. روزم و تحل یه

 ...زیمه کس و همه چاز همه گله کردم. از ه
به  رهیچقدر گذشننت .. چقدر گذشننت که باال خره دهن باز کردم. خ دونمینم

 یکیاز شهرا  یکیداد... تو  یخبر هیاز باه ها  یکیستاره ها گفتم: تو اداره ... 
بود ... ازدواج کرده بود...  یرانیگفته بود که ا یدختر هیاز کارمندا .... در مورد 

با ا کامیندار یکار ایرانیما   میبا مهاجراسنننت. همکارمون  رمون... سننر و 
شوهرش ا سته بره که.... که گفته  ست دختره رو بفر  ی. و برا..ستین یرانیخوا

کهیا نه ا ن جایبتو بام  ن با فت  با دختره ازدواج کرده ... دختره... دختره گ نه  بمو
 تومن فروختم... 700فروختم... به 

ز ا یکه برا یبا ناخن هام ور رفتم. با اخم انداختم... نییکردم. سننرم و پا اخم
تا  7... گفتی.. مگفتیبردن بغضم و اشکم رو صورتم نشسته بود گفتم: م نیب

 6نداشتن از  یسراغش... شوهرش.. پول کاف رهیم یکیشوهر داره... هر شب 
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با گهینفر د با به  بدن  تا   یهم ... حقشننون و م هادختره و اون یهم پول گرفته 
 دختر... از ... نیشون.. سهمشون از وجود اخوان... سهم

 کرد. یتو چشمهاش نگاه کردم. آروم بهم نگاه م برگشتم
که دختره؟ که باباش معتاده؟ باباش نذاشت  ره؟یکه فق ه؟ی: گ*ن*ا*هش چمن

سن ب یبرگرده خونه. م شون و بگ انیتر امله دختر ح نیو حاال... حاال ا رنیپول
 است ....

 ... رومو برگردوندم سمت آسمون.دمیکش قینفس عم هیو ازش گرفتم.  نگاهم
 دهن باز کردم. دوباره

کرده بودن.  دایو پ یباه ا هیبه اداره امون زنگ زد...  یکی: امروز .... امروز من
ناز... با  یپسننر باه  هی... شننمونیباه رو فرسننتادن پ میآدرس اداره رو داد

شمها صوم و ب یچ و ... جمع کرده بود و  بود. خودش دهیگ*ن*ا*ه. ترس یمع
. ازش گوشه نشسته بود هیو  نییکرد. سرش و انداخته بود پا ینگاه نم یبه کس

 .دادیبا ترس جواب م میکردیکه سوال م
 گفت... یچ یدونیبه حرف اومد... م آخرش

هامو از رو  دمیو پر بغض کشنن قینفس عم هی بازم ندم. مو گاهم و گردو و ن
رده. ک یم یافغ ... زندگ شیبا پدرش و نامادرصننورتم کنار زدم و گفتم: پسننره 

 ...دوزدنشیدنبالش... م انیبرادراش م
.. یفهمینگاه کردم. پر بغض و با حرص گفتم: م اریکوه یو تو چشمها برگشتم

 .رانیا ارنشی... مدزدنشیبرادراش با کمک عموش م
 زدم. یپوزخند
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 ..گهیبه باه مخواسننتن باه رو بفروشننن.. زن عموئه  ی: معتاد بودن... ممن
شون باه از دست انیفرار کنه.. هر وقت که تونست فرار کنه.. تو شهر که م گهیم

کرد و زنگ زد به ما.... شانس آورد...  داشیپ یکیکنه. شانس آورد که  یفرار م
روز اونجا بمونه تا  ندچ هیمعتمد سننازمان.  یخانواده  هی شیپ مشیفرسننتاد

 پدرش... شیپ میبرش گردون میبتون
ترسنه  یترسننه. م یبهم زنگ زده. م شننتریبار ب 10رفته  یبغض گفتم: از وقت پر

دت... خو شیمن و ببر پ ایب گهیبرادراش. م شیخانواده هم برش گردونن پ نیا
 غذا بخورم... شهیروم نم گهیخوبن اما م نکهیبه اونا اعتماد نداره. با ا

 .دمیکش قینفس عم هیو بستم.  چشمهام
 از خانواده؟ اد؟یگله کنه؟ از فقر؟ اعت یآدم از ک ه؟یچ یکی نی: گ*ن*ا*ه امن

 و توچشمهاش نگاه کردم. برگشتم
 دی... خانواده... بایفهم یحرص گفتم: اونا خانوادش بودن... برادراش.. م با

 کردن... محافظت... یازش مراقبت م
 چشمهام اشک جمع شد.... تو

مگه قرار  گن؟ینم نیهم مگه خانواده به سننت؟ین نیاشننون ا فهی: مگه وظمن
 .... تی.. پر امندیآدمها باشه؟ پر اعتماد... پر ام یامن برا طیمح هی ستین

 شکست... بغضم شکست... صدام
خانواده چمن ماد کن یاگه نتون ه؟ی:  به ک یبهشننون اعت  هیتک یتون یم یپس 
شونیام ه؟یگ*ن*ا*ه باه ها چ ؟یکن سا یبه ک د شه؟ ک شون  ییبا که بوجود
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گاهانه پاشونو به ا ییآوردن. کسا اشونیکه بدن ییساآوردن. ک ان باز جه نیکه آ
 کردن؟
 و مشت کردم. دستهام

ندازن وسننط مشننکالتشننون.  یو م یباه ا هی یچ ی... برا توننینم ی: وقتمن
 ...انیاز پسش بر نم یوقت

 ...ادیبدم م تیمسئول یب ی... از آدمهاادی... از خانواده بدم مادیم بدم
شتم و از چشمم بردا نکمی. عنهیرومو برگردوندم تا اشکام و نب شکست. بغضم

اجازه راه به گونه ام باز کرده بود و با انگشننتهام پاک کردم.  یکه ب یو دو قطره ا
 زانوهام و تو ب*ش*لم گرفتم و سرم و گذاشتم رو زانوم.

شتن خانواده و  یاحمق ی. آدمهانهیهم ی: زندگاریکوه شون و گذا سم خود که ا
 .رنیگ یم میتصم هیبق یزندگ یبرا

. شهیگذره و تموم م یم زی. همه چشهیحل نم یزیناراحت نکن چون چ خودتو
 .یخودت و درست کن یزندگ یتون یتو م
 گاز گرفتم. و سرم و تکون دادم. لبمو

 .نهیکج کرد سمتم که بتونه صورتم و بب سرشو
 ... انجیا ایو ... ب تیناراحت نمیته خنده تو صداش گفت: نب با
تکون دادم و روم و  یتوجه بهش سننر یدسننت به کنار خودش اشنناره کرد. ب با

 برگردوندم.
 سمت خودش. دمیکش کایجلو آورد و کمر شلوارم و گرفت و رو سرام دستشو

 .نجایا ایب گمی: مگه نماریکوه
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ستش و ازش جدا  از سمت کمرم که د ستهام و بردم  حرکتش خنده ام گرفت. د
بود که به کنارش  دهیپر زور کشنن نینداشنننت. هما دهیفا یبرا گهیکنم اما د

 بودم. دهیرس
ستش سمت خودش.  د و از کمرم جدا کرد و انداخت دور بازوهام و کجم کرد 

 دادم به شونه اش. هیسرم و تک
 بغض کردم. دوباره

 بازوم و نوازش کرد. آروم
و  30وجود  . بانیمن و بب یبه تو ندارم ول ی: به خودمون نگاه کن.. کاراریکوه
... همه رو دارم. اما تیپول و موقع ن،یسننن اما تنهام. چرا؟ خونه، ماشنن یاند

. سنننتیهم ن یجالب زیدم تنها باشننم. از نظر من خانواده چندان چ یم هیترج
تا  یتسننیمجبور ن هک یعادت کرد یکیمزخرفه. فقط چون به  یلیخ یوابسننتگ

 .یآخر عمرت و صرفش کن
شه. م دیبا آدم و  یا گهیکس د دیکه بخوام و دارم. چرا با ین هر چخودخواه با

 بمونه؟ یدائم ادیبه خلوتم راه بدم که بخواد ب
ابامو ... کنه ب یتونه با بابام زندگ یحس کرد نم نکهی. به محض انیو بب مامانم

باشننم؟  یجور نیا دیتوجه به خود. چرا من نبا یعنی نیمن و ول کرد و رفت. ا
تو  دیبا زایچ نیزد که من بخوام به سر باه ام بزنم؟ ا به سر من یمامانم چه گل

 خون آدم باشه.
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ست ش ید شوخ دیبه بازوم ک ه ها با نیا یگفت: خوب.. پس پدر مادرا یو به 
خرج خورد و  سنننت؟یخرجش باال ن کمیکنن. اما  یم ییباهاشننون درآمد زا

 دن؟یسن برسه؟ حاال براشون خوب پول م نیخوراک و رخت و لباس تا به ا
 .میدیخنده آرنجم و کوبوندم تو شکمش. هر دو خند با
که فکر م نیا کنم خودم دارم  یزنه حس م یحرف م اریکوه یکنم وقت یبده 
 گم؟یجمله ها رو م نیا

مثل  قاً یاسننت.... دق هودهیب زییچ هی نکهیو اعتماد نداشننتن به خانواده و ا اعتقاد
 خودمه.... یجمله ها

 .میبه آسمون و ستاره نشست رهیشت در تراس خپ یساعت هیسکوت و آرامش  تو
سو دمیدینم یزیکه چ من سو تو  دمیکم نور چراغها. از نظر من با اون د یجز 

 چشمک زن بودن. یستاره ها همون چراغها نکیشب و بدون ع
 اره؟یس ای: به نظرت اون ستاره است اریکوه

شمهام و ر نکیرفته بود ع ادمی . اما گهیکدوم و م نمیکردم تا بتونم بب زیندارم. چ
ست ه یچ یواضح بفهمم چ دیو چشمم گذاشتم تا با د نکمیع دمینفهم یوقت

 گفته. اریکه کوه ینیا
ه اشاره کرده بود نگا اریکه کوه ینشسته ام و با دقت به چراش چشمک زن صاف
 رد.ک ینورش قرمز بود و حرکتم م هیبود چون برخالف بق بیعج کمیکردم. 

 که نورش قرمز باشه؟ میدار یو گفتم: ستاره ا و خاروندم میشونیپ
نه  نه سننتاره اسننت نمیبیکه من م ینیافتاد که ا ادمی هویکج کردم.  کمیو  سننرم

 .ماستیهواپ هیبلکه نور چراش  ارهیس
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...  یکه نور هوا .... پ نیا ؟یکن یگفتم: من و مسخره م اریو رو به کوه برگشتم
 ماست ..

 یورنگاه کردن به ن یبه جا اریتموم کردم. کوه دهیحرفم و نصفه و بر دنشید با
 یم متینگاهش اذ نیا کمیشده بود به صورت من.  رهیکه بهم نشون داده بود خ
صًا که نزد صو سته بود و بعد اون جر کممیکرد مخ ش س شیک یتو انین ت دو

 .برامکنترل کردن خودم سخت بود  کمیباشم.  کشینزد ادینداشتم ز
 ؟یدار نکیع شهیرد سمتم و گفت: چرا همو بلند کرد و آو دستش

 ابروم رفت باال. هی
 ...نمیخوام بب ی: چون ممن

 ؟ینیب ینم نکی: بدون عاریکوه
 محو ..... ریتصاو یسر هی: من

به چشننمهام  یو از چشننمهام برداشننت و زل زد تو چشننمهام. با چه دقت نکمیع
 شده بود. رهیخ

فه نگاهش کرده بود که  یزیاخم ر هی. برام جالب بود. انگار در حال اکتشنننا
 تمرکزش بود. ینشونه 
 ه؟یاومد و گفت: چشمهات... چشمهات.. مشک کینزد کمیپلک زد و  دوبار
 .رهیت یلبم به سمت باال رفت. خنده ام و جمع کردم و گفتم: قهوه ا ی گوشه

شمهات ت چی: چرا هاریکوه ست؟ ب رهیوقت حس نکردم که چ  شتری.. ب شتریا
 ...یخاکستر ای... ی.. آبیزخورد سب یبهش م
 کردم. لیابروهام رفت باال. جمله اش و تکم جفت
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 باشه؟ یعسل ای: من
 آره تکون داد. یو به نشونه  سرش
 .هیخوب یلیخ زیچ یو رنگ یو جمع کردم و گفتم: لنز طب لبهام

رد ک یکج و کوله اش کرد و سننع کمیدوخت.  نکمیو ازم گرفت و به ع نگاهش
 و برد کنار و نکیع عیگاه کنه که چشمهاش چپ شد و سراش ن شهیش یاز تو

 .دمیخند ی. نخوددیچشمهاش و مال
 ؟ینیب یهم م یزیچ نی: از پشت ااریکوه
 : به وضو  روز.من

 ؟یکن یاز مالوندن چشمهاش برداشت و گفت: چرا عمل نم دست
 منگال گفتم: عمل؟ مثل
سرپائاریکوه  گهیو د شهیوب مو زودم چشمت خ هی: بله خانم عمل چشم. که 
 .یندار یته استکان ینکهایرنگارنگ و ع یلنزها نیبه ا یازیهم ن

 ست؟یچشمات ن فیلبخند قشنگ زد و گفت: ح هیچشم غره بهش رفتم که  هی
 شه؟یپشت ش شونیکه بزار ادی. دلت میخوشگل نیچشم به ا

 میسرخوش ینشست تو دلم که نگو. همه  فشیاز تعر یحس خوب هی ینیهما
 لبخند شد و اومد رو لبم. هیفش بابت حر

 و با لبخند جواب داد و از جاش بلند شد. لبخندم
 برم. گهیو داد دستم و گفت: من د نکیبلند شدم. ع منم
 حاال. یموند ی: ممن

 کو؟ لمیو گفت: موبا دیکش بهاشیبه چ یدست هی اریکوه
 اشاره کردم. زیم به
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ش رفت سرش تو گو شت.  کرد و تو همون  یبود و چک م یسمتش و برش دا
بل بندر اومده بودم ق تیبرم مامور دیبرم. فردا پس فردا با گهیحال گفت: نه د

 .نمتیرفتن بب
 .نهیخواست من و بب یلبخند ناخواست اومد رو لبم. قبل رفتنش م هی

کرد و رفت سننمت  یدم در همراهش رفتم. باهاش دسننت دادم. خداحافظ تا
 که باز شد صداش کردم.آسانسور دکمه رو زد و منتظر شد. در 

 ...اری: کوهمن
 سمتم. برگشت

ودم . دسننت خدیو به دندون گرفتم و گفتم: بابت امشننب ممنون و ببخشنن لبم
 نبود...

 ...یشده بود وونهید دمیزد و گفت: خودم فهم یلبخند هی
شمهام شد. قبل ا چ ست یزیبخوام چ نکهیگرد   تکون داد و رفت یبارش کنم د

 تو آسانسور.
اون نگاه معصننوم مدام  گهیخل خوب سننر حالم آورد. د ی. پسننره زدم لبخند

 نگاهم نبود. یجلو
شب چقدر  یخودم بود. برا هیشب اریخودم بود. چقدر کوه یحرفها هیحرفهاش 

 .میومدیبود که انقدر زود و خوب با هم کنار م نیهم
 زدم و رفتم تو اتاقم. یخودم لبخند به

****** 
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ش رهیخ ساعت بودم. زمیم یرو یبه گو فتم. ر یبود که با خودم کلنجار م یچند 
 زدم. یپسش م یبه گوش دنیرفت و قبل رس یم شیمدام دستم پ

شتم برش دارم و هم م دو ست دا نداره. چند روزه  یمعن گفتمیدل بودم. هم دو
 مدت تو خونه تنها بودم. نیو من تو تمام ا ستین یخبر اریکه از کوه

ها به بودن تو دور هم ییتن کار و  یم هیترج ها یو  بال  مه دن ند ه دادم. هر چ
شون بودن. مهمون یزندگ شب. دور هم هی یخود  یبا ردوبار وقت هی یشب دو 

 نداره. یتی. جذابیروزمرگ شهیتکرار بشه م
 .مییمونم و خودم و تنها یخودم م آخرش

 هی افتم. که اگه بود یم اریکوه ادیکنارش  ادیم ییتنها نیا یدونم چرا وقت ینم
م لبهام و دل اشیگرفت. که اگه بود با مزه پرون یزد چقدر دلم آروم م یم یساز
 خندوند. که اگه بود .... یو م

 و برش داشتم. یطاقت دستم و بردم سمت گوش یب
 یم یزنگ هی تیرفت مامور یکه م شهیشدت دلتنگش بودم و برخالف هم به

 د.نبو یبار اصاًل ازش خبر نیا دیپرس یم یزد و حال و احوال
 خواستم بهش زنگ بزنم اونم تو سفر. یبار بود که م نیاول یبرا
 منصرف نشم تند شماره اش و گرفتم. نکهیا یبرا
 گهیبوق به صدا در اومد نفسم حبس شد. کار از کار گذشته بود و د نیاول یوقت
 قطع کرد. بوق ها رو شمردم. شدینم
3 ...4  ....5 .... 
 .دیایپ یتو گوش اریکوهخواب آلود  یتماس وصل شد. صدا و

 ...دیی: بله... بفرمااریکوه
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زنگ زدن و نزدن  ریلحظه چشمم خورد به ساعت و آهم در اومد. اونقدر درگ هی
 شبم گذشته بود. مهین 1زمان گذشت. ساعت از  یک دمیبودم که نفهم

 کنم. دارتیخواستم ب ینم ؟یخواب بود دیگفتم: سالم ببخش شرمنده
نگران بود گفت:  یکه هول و کم اریجون دار کوه یصنندا هویسننکوت و  کمی

 افتاده؟ یشده؟ حالت خوبه؟ اتفاق یزیچ نیآرش
خواسننتم حالت و بخرسننم. اصنناًل  ینشننده فقط م یایتر گفتم: نه ه شننرمنده

 حواسم به ساعت نبود.
 زد. یتو صداش موج م یخنده ا ته

فه عمر کرداریکوه که منو نصنن فاق ی: تو  تا برات یدختر فکر کردم ات ده. اف
 ؟ی. خودت خوبیزنگ زد یخوشحالم کرد

 نشست رو لبهام. لبخند
 ؟یبرگرد یخوا یکارات تموم نشد؟ نم ؟ی. تو خوبی: آره خوبم مرسمن

 گردم. یبر م گهیروز د 3-2: خدا رو شکر. چرا اریکوه
 دادم. ینفس هاش گوش م یسکوت کرد. آروم و ساکت به صدا کمی

 ؟یکن یشام درست م هیبارگشتم برام  ی: وقتاریکوه
 دونم چرا ازم شام خواست. مینبودم ن یام گرفت. آشخز خوب خنده

 : حتمًا...من
 دست پختت تنگ شده. یایالزان ی: دلم برااریکوه
دونم چرا انقدر دوست داشتم فکر  یگفت. نم یلحنه خاص هیشده رو با  تنگ

 کنم به من گفته دلم تنگ شده.
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 ه است.خسته کنند زی: بدون تو همه چمن
 .کنمیاونجا دلت و وا م امی: ماریکوه
صدا ونی... مدمیخند سمت خط  که خنده ام و  دمیشن یفیظر یخنده از اون 

 خشکوند.
 بخواب. ریبگ گهیبسه د زمیعز اری: کوه-

 : باشه تو بخواب.اریکوه
شننبونه  دیخوابت کنم. ببخشنن یخواسننتم ب میدر هر حال ن دیگفتم: ببخشنن تند

 .ریمزاحم شدم شبت بخ
 و قطع کردم. قلبم مثل قلب یبتونه جوابم و بده گوشنن اریکوه نکهیقبل از ا و

شک تند م هم  یمام و گرفتن و بدجور یکردم موقع دزد یزد. حس م یگنج
 هم داشتم مثله غم... یحس هیگرفتن. 

 شیخوب.. باه داره از زندگ هیخودم گفتم: چ یدلدار یو گاز گرفتم. برا لبم
 بره... یلذت م

شن فکر یبر خالف همه  اما  شب اریبودم کوه دهیکه فهم نیا میاعتقادات رو
 کرد. یم تمیاذ یلیخ ستیتنها ن
ها به خ یزیچ تن حال جوالن بودن آرامش م االتمیکه  که  نیا دادیکه در  بود 

ش الیخیب شب همون کار شیزنگ گو صف  شد. اونم ن  یحت کردیکه آزاد م ین
ده ... نگرانم شتی... اولوتیاهم یعنی نیانسبت آزاد و باهام نداشت.  نکهیبا ا

 دونم.... یدونم.. نم یبود.... نم
ش یحس ناراحت نیحرص از ا با شدم و گو و پرت کردم رو مبل  میاز جام بلند 

 احمقانه ام و تموم کنه. یحسها نیخواب ا دیو رفتم تو اتاقم تا شا
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***** 
فتم و فکر کردم. اونقدر مدام با خودم کلنجار ر ار،یچند روز تا اومدن کوه نیا

و  میمنطق ریو غ لیدل یب یاحمقانه  یبزرگ و عاقل شننده بودم که بتونم فکرها
 از ذهنم دور کنم.

شتم و اگه خودم جا اریکوه یتو زندگ یحق من وقت بهش  چیاون بودم ه یندا
ن به او یخود یو در مورد خلوتم نظر بده. پس منم ب میدادم تو زندگ یاجازه نم

 کردم. یا نبودنش فکر مشب و تنه
مه  با تادم  یم ادشی یبازم وقت هایدلدار نیا یه  یتو دلم حس م یغم هیاف

 کردم.
شده بود. کل عنایا میمر یرفتم خونه  شیروز پ دو شو تنگ   یدنید دی. دلم برا

و خانواده  میمر دنید نیدادم هم یو رقبت انجامش م لیمن که با م یهر ساله 
 داد. یظاتم بهم آرامش ملح یاش بود که تو همه 

شا حرف زدم. حالش خ روزید ص جانیخوب بود و ه یلیبا آر صداش  یخا تو 
 کم یلیچند وقته که خ گفتیو مرموز بود و مامان م بیعج ییجورا هیبود. 

شه  رهیم رونیب سرش بهم زده با ست پ ست. حدس زدم ممکنه با دو و تو خونه ا
شه. اما م یآنانان یمهمون ای شده با شمگفت نه به کل اخ یامان مدعوت ن  الق

 سر به راه شده. ییجورا هیکنه و  یم رییداره تغ
با آرشنننا حرف بزنم و بب البته به راه از نظر مامان. بهش قول دادم که   منیسننر 

 موضوع از چه قراره.
 .رونیو جمع کردم و از اداره زدم ب لمیوسا شهیتر از هم خسته
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رو صفحه هول  اریاسم کوه دنی. با دزنگ خورد لمیشدم که موبا نمیماش سوار
 وصل و زدم. یشدم. به زور دکمه 

 .یتو گوش دیایخسته اش پ یصدا
 ؟ی: سالم چه طوراریکوه
 ؟ی: سالم ممنونم خوبم تو خوبمن

 ؟یکن یکار م ی. چی: آره مرساریکوه
 ؟یگرد یبر م یگردم خونه. تو ک ی: دارم از اداره بر ممن

 .نجایو شرکت دارم اومدم ات ییکارها هی: برگشتم اریکوه
 سکوت... کمی

 ن؟ی: آرشاریکوه
 آروم و خسته بود. صداش

 : بله؟من
 ؟یکن یو امشب درست م یکه قرار بود بهم بد ی: شاماریکوه

 محو شد. میخستگ یلبخند نصفه نشست رو لبم. همه  هی
 کنم. یگفتم: آره.. درست م مطمئن

 : ممنونم.اریکوه
 : شب منتظرتم.من

شو قط تماس سر راهم مواد  نیع کردم. ما سمت خونه  شن کردم و رفتم  و رو
غذا رو  دمیخونه کشنن یبه سننر و رو یدسننت هیخونه  دمیو رسنن دمیالزم و خر

ضر کردم.   اریوهک یانتخاب لباس جلو یبار برا نیاول یدوش گرفتم. برا هیحا
 وسواس به خرج دادم.
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ستر هی ستر یشلوار خاک شن انتخاب کردم ک یو تاپ خاک قره ن یه طر  هارو
 یکوتاه یلیخ یسننر هم ینایگشنناد تر و آسننت کمیروش بود. باال تنه اش  یا

 ب*ا*س*ن ادامه داشت. ریز کمیو تا  شدیتنگ م نهیس ریداشت و از قسمت ز
 شدیبه نسبت بازش باعث م ی قهیداد و  ینشون م یلباس اندام و به خوب یتنگ
 بشه. دایم پا نهیرو س ای رونیافته ب یاز شونه هام ب یکی ایلباس کج بشه و  ایکه 

 بودن شونه بود. دایبه پ شمیقشنگ ییجورا هی
 رهیمن ت یو گذاشتم. تو چشمها میعسل یطوس یکردم و لنزها یمیمال شیآرا

 لنزه. یدیفهم ینم یکرد یدقت نم ادیداد و اگه ز یتر نشون م
 مکیردم. به نظر موندم. به ساعت نگاه ک اریو آماده کردم و منتظر کوه زیچ همه

 گذشته بود. 9کرده بود. ساعت از  رید
 و برداشتم و بهش زنگ زدم. میگوش
 نگران شدم. یکرد رید ؟ییکجا ؟ی: سالم خوبمن

 ...نیخونه. آرش دمیخسته گفت: تازه رس یلیخ یصدا هی با
 گفتم: جانم .... اریاخت یب

سته ام.  یلیمن؟ خ یخونه  یاریشام و ب شهی: ماریکوه ر س رمیوش بگد هیخ
 اما ... امیحال م

 .ارمشی. مستین ی: باشه مشکلمن
 ممنون. یلیخ یلی: خاریکوه

سا تماس شتم. ظرف الزان لیو قطع کردم و رفتم و و همراه ظرف  ایشام و بردا
 . رنیساالد برداشتم. روشون و با سلفون پوشوندم که خاک نگ
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 ختم سرم.شال همرنگش اندا هیو  دمیگشاد پوش یسبز نخ یمانتو هی
و برداشتم. خونه رو چک کردم. گاز و برقها رو خاموش کردم و  لمیو موبا دیکل

 از وقتم و گرفتن. قهیدق 10کارها  نیا ی. همه رونیاز خونه زدم ب
حرف در ساختمون باز شد. رفتم باال. در خونه  یو زدم. ب اریکوه یخونه  زنگ

 نبود. یخبر یاش باز بود و از کس
 خونه برداشتم و صداش کردم. قدم به داخل هی

 .ومدیاتاق م یاز تو صداش
 .امیتو االن م ای: باریکوه

شهام شدم. از هم کف شخزخونه واردش ن سمت آ ور ظرفها  نیو در آوردم و رفتم 
 اپن. یرو گذاشتم رو

شتم.  مانتوم شالم و در آوردم و رو اپن گذا سماور روشن  هیو  نگاه از رو اپن به 
 انداختم.

 سته باشه سماورش به راهه.چقدرم خ هر
شتم سرک م دا شخزخونه  ش یتو آ دم کنم  ییفکر بودم که برم چا نیو تو ا دمیک

 داد که جوش اومده. یکه از سماور بلند شده بود نشون م یچون بخار
ستم شخزخونه که  هیتک خوا س یکیام و از اپن جدا کنم برم تو آ شت چ  دیباز پ

 و گذاشت رو شونه ام.دور کمرم و سرش  دیایبهم و دستهاش پ
 : چقدر دلم برات تنگ شده بود.-

 رایکردم هر لحظه ممکنه کوه ی. حس مدنیامان کوب یشننروع کرد به ب قلبم
بود که حاضننر  یضننرباتش بشننه. اما حس اون لحظه ام اونقدر عال یمتوجه 

 بود. حرف من ... شیتر از اون حرفش و دلتنگ نیرینبودم از دستش بدم. ش
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 .دیکش قینفس عم هیکرد و  شتریو دور شکمم بدستهاش  فشار
 هیو با تمام وجودم به ر اریخوش کوه یو تو دهنم جمع کردم و هوا و بو لبهام

 .دمیهام کش
 .ی: خوشحالم که برگشتمن

 زیلبر یبه گردن و گونه ام. از حس خوشنن دیگربه گونه اش و کشنن هیمثل  آروم
 نم مور مور شد.ل*خ*تم تمام ت یشدم. لبهاش که نشست رو شونه 

به اپن و سرش و برد  دیعقب و ازم جدا شد. اومد کنارم و چسب دیو کش خودش
 .دیبسته بو کش یغذا و با چشمها یباال

 .ایالزان نیا یبرا رمیمیلذت چشم بسته گفت: م با
 زدم و رفتم تو آشخزخونه. لبخند

 سه؟یکه موهات هنوز خ یدونیم اری: کوهمن
و  شننام یو رومو برگردوندم و رفتم دنبال ظرفهها مدیلبخند گشنناد زد. خند هی

 .نمیایو م زیگفتم: تو برو موهات و خشک کن. منم م
شم هی مظلوم  و از دمیو چ زیدرست کردم و بعد م ییگفت و رفت. اول چا یچ

شتم رو م خاالیتو  شابه در آوردم و غذا رو هم گذا ست و نو صداش  زیما و 
 کردم.
دور که چشننمش به غذا افتاد چشننمهاش  خودش و رسننوند. از همون عیسننر

 شروع کرد به برق زدن.
 .دیبار یم یاش گشنگ افهیق از
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ش تند سمتم. براش غذا ک شقابش و گرفت  ست و ب ش  کهیت هی. خودم دمیاومد ن
 ایغذا رو تو چشم و دماغش بزاره  دونستیبرداشتم. واقعًا گشنش بود چون نم

 تو دهنش.
خونه برش کرده بودم و خورد سنناالدم تموم کرد که تو  ییایاز الزان کهیتا ت 4-5

 بود و خورد. زیرو م یو ماست و نوشابه و هر چ
 د...بو یو گفت: عال دیبه شکمش کش یدست هیکنار.  دیکه شد کش ریس
نفر و خوشحال کرده.  هیدست بختم انقده  یغذا میدیکه م ومدیخوشم م لیخ

سرم و انداختم پا شقاب مامویالزان ی کهیت نیو آخر نییبا لبخند  م بود و که تو ب
 خوردم.

 ارمی. کوهنکیجام بلند شدم و بشقاب ها رو جمع کردم. بردم گذاشتم تو س از
 بلند شد کمک کنه.

در آوردم. من به ماسننتم  خاالیگنده بود و از تو  یدبه  هیماسننت و که  طرف
 دست نزده بودم. برش گردوندم تو ظرف و در ظرف و اسقات گذاشتم روش.

 : سفر خوش گذشت؟من
 بابا پدرم در اومد بس که کار کردم. ی: چه خوشاریکوه

صدا دونهیابروم و بردم باال. حاال خوبه م هینگاش کردم.  ستادمیا تره دخ یمن 
 .یمردم از خستگ گهیبازم م دمایرو شن

 بد نبودا... ادمیفکر کنم ز ی: ولمن
 داشت... یوندگ: نه بابا از صبح تا شب سر کار بودم همه اش داریکوه

 ...یدیدویگفتم: شب تا صبح که نم هیکنا با
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 هی. و برگشت سمت نکیو گذاشت تو س نکیکه برده بود سمت س ییها کاسه
سانه گفت: من که نم شاد زده بود. چاپلو  زارم بهم بد بگذره.... فوق یلبخند گ

 برنامه هم داشتم...
تو وجودم  یخشم دیحس شد هیحس کردم  هویچرا  دومیور نگاش کردم. نم هی

 چپ چپ نگاه کردن. شدیکشه. نگاهم کم کم داشت م یداره سرک م
سمت  یو ازش گرفتم و پر حرص دبه  چشنمهاش ماسنت و برداشنتم و رفتم 

 .خاالی
گفت: از نظر  اریکه گوه خاالیو باز کردم اومدم ماست و بزارم تو  خاالی در

 ..خوب بود.. گهیخسته کننده بود اما از نظرات د یکار
کهدستم  یشد. ظرف ماست یچ دمینفهم هویبود تو قلبم.  شترین هیمثل  لحنش
ستههام ل نیبود از ب شده بودم تا بزارمش طبقه  زید  نییاپ یخورد و من که خم 

ش و در خاالی نییاما با شدت خورد به پا رمشیکردم تو هوا بگ یسع خاالی
 .رونیب دیماست از توش پاش یپرش باز شد و کل هیبا 
سع شمهامچ شمهام نره و  ستم که حداقل تو چ ستهام نگهش  یو ب کردم با د

 ونریب اتشیمحتو گهیمطمئن شنندم ظرف ماسننت ثابت مونده و د یدارم. وقت
 چشمهام و باز کردم. ادینم
 با خودت؟ یکار کرد ی: چ-
 نیو زم خاالیحرص در ظرف ماست و گذاشتم و هلش دادم تو قفسه اش.  با

 ده بود.آشخزخونه پر ماست ش
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ت و مچ دسننتم و گرف اریکنم که کوه زشیدسننتمال بردارم تا تم هیکه  برگشننتم
به موهام  یدسننت هینگاه به صننورتم کرد و  هی. سننتادمینگهم داشننت. جلوش ا

 و دستش و بهم نشون داد. دیکش
 شده بود. آهم در اومد. یماست دستش

 نم.ک یپاک مرو  نجایکن من ا زیبلخند نصفه زد و گفت: برو خودت و تم هی
بود که موهام و  دهیماسننته پاشننظ نی. هماییناچار رفتم سننمت دسننتشننو به

 ماست بود. یشلوارمم پر لکه ها یصورتم و لباسم و حت
با آب به جون لباسننم افتادم بازم  یزور موهام و صننورتم و پاک کردم. هر چ به

سته پاک م یم یلکه ا هیتهش   یاج لکه از هیلباس و  یسیاما خ شدیموند. ما
 ماست بود رو لباس.

آب و ماسننت شننده بود. آخرش اونقدر  سیخ یها کهیتاپ و شننلوارم پر ت کل
دم اوم ییشدم و از تو دستشو الشیخ یمنم ب شدینم زیحرص خوردم چون تم

 .رونیب
صورتم خ موهام ستمال کاغذ سیو  شتم تو هال و چند تا د ش یبود. برگ تم بردا

ستم برم ت شک کنم. خوا صورتم و خ شخزخونه که بقکه  کنم  و جمع زیم یهیو آ
 .ارمیاالن شربت م نینزاشت و گفت: خودم جمع کردم تو بش اریکه کوه

سع یو کج کردم و ب راهم ستمال  ستم و با د ش شتم رو مبل ن ردم ک یحرف برگ
 به موهام. دیچسب یشد م یم سیموهام و خشک کنم. بدتر دستماله خ

 خنده. ریو زد ز دیاز دور من و د. رونیشربت به دست اومد ب ینیس اریکوه
کرد به فرش و تعادلش و از  ریپاش گ هویبگه که  یزیچ هیشنند و اومد  کمینزد

ود ب کمیشربت از دستش در رفت و چون نزد ینیدست داد و خم شد جلو و س
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 نهیم و ستو سر یدرد بد هیشربت آلبالو پرت شد رو سرم و  وانیبا دو تا ل ینیس
 ام حس کردم.

 د اومد.بن نفسم
 مبل. یام و از رو مبل گرفتم و اومدم لبه  هیلحظه تک هیزده تو  بهت

کردم رسننمًا  یام حس م نهیها با سننر و سنن وانیکه از برخورد ل یبر درد عالوه
 .دهیشده ام موش شربت چک

سم م یشربتا سرم و لبا شنییپا ختیر یسرخ از رو  سام به گند ک  دهی. کل لبا
 شده بود. یصورت میخاکستر یشده بود و لباسها

ستها اونقدر ست با د ستمال به د شک  یشوکه و بهت زده بودم که د تو هوا خ
 کردم. ینگاه م اریباز مبهوت به کوه مهیشده، دهن ن

 حرف زدن نداشتم. قدرت
شد و  اریکوه سر تا  ینگاه هیشرمنده ابروهاش رفت باال و هالل  به موهام و 

رفت تو ب*ش*لش و سرش و کج شربت و گ یشده  یخال ینیپام انداخت. س
 .یشستشو الزم شد گهیکرد سمت شونه اش و مظلوم گفت: فکر کنم د

 بکشم. غیداشتم ج دوست
ش آروم ستم و ک سع دیو مظلوم اومد جلو و د  کرد یم یو از رو مبل بلندم کرد. 

 نم.وقت منفجر بشم و بزنم لهش ک هیتا نکنه  ستهیفاصله ازم با نیشتریبا ب
ونم و نش یدر هیو بردم سمت اتاقش و تو اتاقش  دیدستم و کشهمون حالت  تو

شور. اگه االن  شن کرد و گفت: برو خودت و ب داد و در و باز کرد و برقش و رو
 .ی... نابود شدییجورا هیرنگش نمونه.  دیشا شونیبشور
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 توپ بهش رفتم. یچشم غره  هیبرگشتم و  زیت
 در و پشت سرم بست. اریتو حمام و کوه رفتم

تاپم و در آوردم و شننلوارمم. رونیو پر حرص و فوت کردم ب قینفس عم هی  .
 نابود شده بودم. دوش الزم بودم رسمًا.

 رفتم خونه. یم کاش
 یکردم که چند ضننربه به در خورد و صنندا یبا غم به لباسننهام نگاه م داشننتم

 یباس مو ل زیتم ی. برات حوله ریدوش بگ هی نیکه گفت: آرش دمیو شن اریکوه
 .نیارم. لباساتم بده بندازم تو ماشز

 .شهیکه نم یجور نیدر شدم و گفتم: کاش برم خونه ام. ا کینزد
مونم. دوشت و  یوجدانم معذب م شی. پیبر یجور نی: محاله بزارم ااریکوه

 . تو راحت باش. لباسات و بده.رونیب رمی. من از اتاق مریبگ
 در یدر و باز کردم. از ال و لباسننهام و برداشننتم. آروم دمیکشنن قینفس عم به

 لباسها رو دادم بهش. ازم گرفت و در و بستم.
 .دمیبسته شدن در اتاقم شن یبعد صدا کمی

 ییجا هیلباسننهام و  ی هیاالن تنها کار ممکن همون دوش گرفتن بود. بق ظاهراً 
 نشه الزمشون داشتم. سیکردم که خ زونیآو

که کرده بودم. سه سوته  یشیرااون همه آ فی. حرشیو باز کردم و رفتم ز دوش
 نابود شد.

گرفتم. لباسنهام و برداشنتم و در و آروم باز کردم. تو اتاق  یا قهیدق 10دوش  هی
 .دمیسرک کش
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ود که برام گذاشته ب یدیسف یو از رو تخت حوله  رونینبود. تند اومدم ب یکس
 دورم. دمیایو برداشتم و پ

 .دمیبه اتاقش کش یسرک هی
قدر خت دو نفره  زیتر و تم چ حت و نرم. آدم دلش م یبود. ت خواسنننت  یرا

نه ب نیروش هما که فنراش بز مه چرونیبخره  جا زی. ه  مکیخودش بود.  یبه 
شد.  شک  ست شرتینگاه به ت هیصبر کردم تا بدنم خ ست نیآ که  یرکوتاه خاک

 برام رو تخت گذاشته بود انداختم.
 شده بود. یخاکستر زیامشب همه چ چه

شتم و  برش شاد بود و بلند. با اون قد و هدا  اریوهک کلیتو هوا بلندش کردم. گ
 انتظار داشت. دینبا نمیا ریغ

ند هایقده پ شیبل که برا ییراهن  زانو و نی. بدمیپوشنن یم هامیمهمون یبود 
 ب*ا*س*نم بود.

 .هیچاره چ خوب
 روش. ارمیکوه شرتیو ت دمیرو از دورم باز کردم و لباسهام و پوش حوله

که  یکردنشننون آب شننونیدم تو موهام و تند تکونشننون دادم تا با پرو بر دسننتم
 بهشون مونده بود ازش جدا شه.

لنگه از دراش باز  هیکه  یهنوز به موهام بود که چشننمم خورد به کمد دسننتم
 بود.
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سمتش. در و باز کردم. متعجب به ک یزیاخم ر هی  یفهایکردم و کنجکاو رفتم 
شننده بودن چشننم  دهیلف تو کمد منطم پمخت یسنناز که با اندازه ها یمشننک

 دوختم.
ستم سنگ شونیکیو جلو بردم و  د شتم.  ستوانه ا نیو بردا ور از تو . با زیبود و ا

ذوق  نیتنبک. هما هیو باز کردم و چشننمم خورد به  خشیکمد درش آوردم. ز
 یبد و بلند یصدا هیمحکم روش زدم که  یکردم که نگو. با دست دوتا ضربه 

 داد.
شکل جعبه  یدبع فیک سفت تر بود و   بود و در آوردم. با دقت کیکوچ یکه 

کردم  یزده برش داشننتم. سننع جانیه ولونیو هیبازش کردم. چشننمم خورد به 
 نمویدر اومد. پش مهاشیاز رو س یگوش خراش یصدا هیکه  ارمیصداش و در ب

 گذاشتمش سر جاش.
به به که چند ضننر و بازش کردم یبعد فیتار بود. رفتم سننراش ک هی یبعد فیک

 در اتاق خورد.
 اومد. ییصداها هی ؟ی... خوبنی: آرش-

که تو دستم بود برنداشتم و تو همون حالت گفتم: آره خوبم  یاز سه تار چشم
 تو... ایب

 ؟یدی: لباس پوشاریکوه
 تو. ای: اره بمن
اومد تو. برگشننتم و با لبخند نگاش کردم. چشننمهاش  اریباز شنند و کوه در

سته بودم و دورو  نیشده بود به من که کنار کمد رو زم رهیخ متعجب بود و ش ن
 مختلف. یبرم پر بود از سازها
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 ؟یرو چرا باز کرد نای: ااریکوه
در اتاق و چق نیتونم تنهات بزارم؟ بب ینم قهیقدم اومد جلو و گفت: دو دق دو

 آوردم. یخودم برات درشون م یگفت ی. خوب میختیبهم ر
لت جا لب ورچ خ تاق و کن ف یراسنننت م .دمیزده  فت ا کرده بودم.  کونیگ

 .نییشرمنده سرم و انداختم پا
ستش سمتم و گفت: خوب حاال دعوات که نکردم ق د  نیات و ا افهیو دراز کرد 

 کنم. ی. پاشو پاشو خودم جمعشون میکرد یجور
نگاه به  هی. نییو گرفتم و از جام بلند شدم. نگاش به سازا بود و سرش پا دستش

رو  هیمن بق رونیبا خودت ببرش ب ؟یخوا یش کرد و گفت: کدوم و مدورو بر
 جمع کنم.
به سنازا کردم. دسنت دراز کردم تنبک و برداشنتم. دوباره  ینگاه هی خوشنحال

سه ولونمیگرفتم. دوباره و تارمینگاه کردم. گ سمت  ستم و دراز کردم   گرفتم. د
کردم  جمعش کمیند و بعد به ساز مو دهیدستم تو هوا نرس اریتار که با نگاه کوه

 خوام. یتا رو م 3 نیتو ب*ش*لم و گفتم: هم
 .امیرو ببر من م نایزد و گفت: باشه ا یلبخند هی

ستم و  یسر ش سازها رو بردم تو هال. رو مبل ن شحال   یکیتکون دادم و خو
 باهاشون ور رفتم. یکی

اومد کارش تموم شنند و از اتاق  یک اریکوه دمیمشننغول بودم که نفهم اونقدر
و  چونه اش ریدستش و زده ز میدیو نشست کنارم. فقط به خودم اومدم د رونیب

 .کنهیداره با لبخند نگام م
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ش کمی شتم با ا نکهی. نه از نگاهش بلکه از ادمیخجالت ک س نیدا  یقیآالت مو
م و من شنندیاما نم ادیازشننون در ب یبهتر یصنندا دیگرفتم تا شننا یم یکشننت

 رفتم. یباهاشون کلنجار م یبدجور
که دسننتم بود و  یتاریزدم و گ یلبخند یاحتمال یدور کردن خطر دعوا یبرا

 صداش بهتر شه. دیگرفتم سمتش و گفتم: تو بزن. شا
شده ابروهاش و برد باال. گ با شت رو  تاریلبخند جمع  ستم گرفت و گذا و از د

ست کار ییمهایس کمیکرد و  مشیپاش و تنظ سفت و  یکه من د کرده بودم و 
 د و شروع کرد به زدن.شل کر

ش جانمیه هوینگاش کردم اما  جانیبا ه قهیدو دق قد سراش و دیته ک  ولونیرفتم 
 بزن. نمیگرفتم سمتش و گفتم: ا

 باال. دیابروهاش پر دوباره
 نمیکرد و شننروع کرد به زدن. ا میو گرفت. تنظ ولونیو گذاشننت کنار و و تاریگ

م حرف گرفت یم سننراش تنبک و بزده ام کرد و بعدش رفت جانیه قهیقد دو دق
 .دیفهمیخودش م گهیسمتش. د

ش ینگاه ساز زدن ک ست از   ولونینگاه چخه بهم کرد و و هی. دیبه تنبک کرد و د
 فیلنگاهم کرد و خونسرد گفت: تک رهیتنبک و بگ نکهی. بدون انییو گذاشت پا

. تا تو شننهینظرت عوض م قهیخودت و روشننن کن. کدوم و بزنم؟ سننر سننه دق
 .ستین یاز ساز زدن خبر یرینگ میتصم

 و برداشت و روشنش کرد. ونیزیو گفت و کنترل و تلو نیا
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سمت گ کمیسخت.  یلیانتخاب خ هیموندم و  من ستم رفت   تاریفکر کرد و د
م عقب و رفتم سمت تنبک. باز دمیشدم دستم و کش مونیبهش پش دهیاما نرس

 کردم. ولونیبه و یشدم. نگاه مونیپش
 ینگاه کردم. بدجور ارید. سننرم و بلند کردم و با عجز به کوهسننخت بو یلیخ

نداخت. رد نگاهش و گرفتم و  یهم نم ینگاه میبود و به من ن ونیزیزوم تلو
 .ونیزیبه تلو دمیرس

 شماتتگر شد. هویملتمسم  یچشمها
کرد که  ینگاه م اقیبا اشت نیبگم خاکنننننننننننننننننننننن نن. هما یعنی

شننو  هیکه انقدر حواسننش و جمع خودش کرده.  هیمهم گفتم چه موضننوع
تا آدم چاق و چله بودن که  3کرد که خواننده هاش  یداشنننت نگاه م یخارج

نداشت  یا گهیتا مذکر د 3 نیا ریاستخرم انگار غ نیخوندن. ا یکنار استخر م
 ایو  رونی. همه جاشننون و انداخته بودن بییهمه خانم بودن اونم چه خانم ها

 در حال قر دادن بودن. ایگرفتن  یحموم آفتاب م ایکردن  یشنا م
 یایخواننده ها. خودشننون که ه نیمن موندم تو کار ا یعنیحرص گفتم:  پر

صدا نه ق شکل و اندام بق افهیندارن نه  سر و  شکول  4زارن تا  یم هیما هیاز  تا ا
 نگاشون کنه. نهیمثل تو بش یزیه

برگشننت رو  عیش اومد رو من و سننرچشننمها هیثان کیفقط  ه،یثان هی اریکوه
تن خواسنن ی. نممینیو تو همون حالت گفت: خوب گذاشننتن که بب ونیزیتلو

 پوشوندن. یخودشون و م
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ا ب ارمیهم تموم شد. کوه شدیکه پخش م ییزمان با تموم شدن حرفش شو هم
کردم که مسخره و سرزنشش  زیلبخند برگشت سمت من. چشمام و براش ر هی

 موند. ناییما نیی. همون پادیال به چشمام نرسکنم اما نگاهش اص
 به خودم نگاه کردم. عیسر

 یشستن یم یوقت ینداشت ول یمشکل یستادیا یم یوقت اریکوه شرتیت نیا
سمت ز یکوتاه م یادیز سته بودم ق ش از پاهام و رونم  یادیشد. حاال هم که ن
 بود. دایپ

شمها نیا گهیمهم نبود اما د برام شت خد یادیز اریکوه یچ  به پرو شدیم رهیا
 من. یپاچه 

م و برداره و بعد زشیه یتا اون چشما اریکوبوندم تو سر کوه یکیشدم اول  پا
گرگ دور  نیرفتم شالم و برداشتم و برگشتم گذاشتم رو پام که پاهام و از نگاه ا

 کنم.
 سننمتم و دیکشنن کمیکنم که با لبخند خودش و  اریبار کوه زیتا چ 4 اومدم

 برات بزنم؟ یخواست یجان کدوم ساز و م نیگفت: آرش
شون کن یعنیباال.  دیپر ابروهام سرا رو جون به جون و  اریو دله ان. کوه زیه یپ

 کرده. عیچه باه رو مط یخشک و خال دید هی نیآزاد هم نداره. بب
 اریو بعد رو به کوه شننهینم دهیشننال د ریپاهام از ز گهیمطمئن شنندم که د اول

 ...زهیرو دوست دارم منتها ... چ نایا یمن همه  نیگفتم: بب
 زه؟؟یچ یعنیو تکون داد که  سرش

 ؟؟؟یبد ادیبه من  شهیزدم و گفتم: نم حیلبخند مل هی
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ش ثینگاه خب هیابروش رفت باال.  هی شمهاش. خودش و ک ب عق دیاومد تو چ
 ریگ یداد به مبل و پاشو انداخت رو پاشو گفت: خوب چ هیتک نهیو دست به س

 ؟ادیمن م
دادنه  ادیسنناز  هیخواسننت االن؟ ماچ بدم خوبه؟ بابا  یم یرفتم. خوب چ وا
 .گهید

 خوب... دمیکالسهات و م ی نهیهز ؟یخوا یم یگفتم: چ مظلوم
نداخت و گفت: هز ینگاه هی اریکوه باز ینم نهیبهم ا  یخوام. سننوسننول 
 زیو چ زنیو چ فنیکث یو بگ یپاکشننون کن یبخوا ی. مثل سننناز دهنمیندار

 .تنسین
 شننه؟یم یسننازها تف نیاز ا یکیکدوم  یسنناز دهن ریکردم غ یفکر م داشننتم

 نداشتن. یدست با دک و دهن کار ریکدومشون غ چیه ییخدا
 تکون دادم. یسر

فکر  . البتهیکدومش و دوست دار نمیبب دمی: امشبم سازها رو نشونت ماریکوه
 .یریبگ ادی یبخوا یکردم ساز دهن یم

 وسوسه کننده است. نایا یاز همه دوست دارم ول رشتیگفتم: اون و ب تند
هر  یبرا دی. شادمشونیکه خر نهیهم یمنم برا دونمیتکون داد و گفت: م یسر

سراش بعد 2کدوم  شتم تا دلم و زدن و رفتم  خوب هنوزم  یول یسال وقت گذا
عال هایبعضنن لد ن یرو  لدم و م ییزایچ هی. سننتمیب  نیتونم بزنم. مثاًل هم یب

شستمیبلد ن ادیسخته. منم ز یلیخ ولونیو شقش نبا . شیبزن یتونیمن ی. تا عا
 کنه. یزده ات م
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 تکون دادم. یحرفهاش سر دییتا تو
 شه؟یم یمن چ یکرد و گفت: خوب حق زحمه  یبه سرم نگاه اریکوه

 شه؟یگفتم: خوب چقدر م ناباور
 .کنمیکار نم یلبخند کج و نصفه زد و گفت: من پول هی
 ؟خواست یماچ م یعنی

 بده. ادی یتو هم به من ر*ق*ص عرب دمیم ادی: من بهت ساز اریکوه
 .دمیجلو. فکر کردم اشتباه شن دمیخودم و کش کمیو متعجب  ناباور

 بدم؟ ادتی یگفتم: چ نامطمئن
 دایدوست دارم. به منم  یخوب... منم عرب هیباال انداخت و گفت: چ یا شونه

 بده...
 ؟یمطمئن یعنیکردم و گفتم:  شکلیبه قد و ه یینگاه سر تا پا هی

شه منم ه ؟یخوا ینم ه؟یگرفت و گفت: چ یموضع دفاع عیسر  تادی یایبا
 .دمینم

 داره.ن یمن که شاگرد با شاگرد فرق یباشه. برا دمیم ادتیگفتم: نه نه  تند
 زد و گفت: امشب جلسه اول و بزار. یلبخند هی
 اریگفتم و کوه باشننه هیکنه که از دسننتش در نرم.  یخواسننت گرو کشنن یم

 سمتم. دیخوشحال خودش و رو مبل کش
و  نیاز همه آسننون تره. ا تاریگ نیا نیو گرفت و داد دسننتم و گفت: بب تاریگ اول

 .یتا چه حد استعداد دار نمیامتحان کن تا بب
شت ستهام و رو گذا ست  یتو جا مهایس یتو ب*ش*لم و جلوم زانو زد و د در

 دادن. حیت و شروع کرد به توضقرار داد. پا شد اومد کنارم نشس
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ل مد نیکالش کج و کوله کرد و گفت هر کدوم از ا یدستهاش و مثل پنجه  اول
 و هر کدوم اسم داره. هینت هیزدن  یپنجه ها برا

 اریکوه یمن از دسننتها یدسننتها نکهیسننخت بود بدتر از اون ا یلیخ ییخدا
شتم و هیکه  ومدیبود و بعدم مگه چقدر کش م کتریکوچ شتم رو زا یم دیبا انگ

شت بعد میس س یو م میاول و انگ شتم رو  شتام  یآخر. حس م میزا کردم انگ
 رفتن. یها در م میو مدام از رو س شنیدارن از هم باز م

طرف بدنم با  هیکرد و دسننتش و انداخت دورم و از  کمیخودش و نزد اریکوه
شتام و رو ست انگ  یشتام و روکرد و از اون طرف انگ زونیم مهایس نییپا ید

 درست قرار داد. ییباال یمهایس
 نیا یوقت هیزدن آهنگ فقط کاف یگوشننم آروم و با تمرکز گفت: حاال برا کنار

 .مهایرو س یانگشتت و آروم بگش نیقرار گرفتن ناخن ا یجور نیانگشتهات ا
ستم ش د س دیو گرفت و آروم ناخنم و ک شنگ یصدا هی. مهایرو  شون در  یق از

 ده ام کرد.ز جانیاومد که ه
ش ی. حاال منی: آفراریکوه صتت بک ش س یخوام با ناخن  س میرو دوتا  ه اول و 

 به سمت باال. یو با انگشت اشاره ات بکش ینییپا یتا
بود که شننونه ام و بدم باال و  نیحواسننم به ا یگفت. همه  یچ دمیکه نفهم من

سمتش تا هوا سهاش موقع حرف زدن کمتر بخوره یسرم و کج کنم  و ت گرم نف
 گوش و گردنم.

سب یجور نیبدنش که ا یهم گرما یکرد. از طرف یو مور مور م تنم  هدیبهم چ
 کرد. یحس م یبدنم و ِسر و ب ییجورا هی شدیبهم منتقل م یبود وقت
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سش و نف یبه گوشم تا گرما دمشیبار چندم شونه ام و انداختم باال و کش یبرا
 ببرم. نیاز ب

 حواست با منه؟ نیم کرد و گفت: آرشبه یتو همون حالت نگاه اریکوه
 یجور نیدادن بهم ا ادی یواقعًا مجبور بود برا یعنینتونسنتم تحمل کنم.  گهید

 اه؟یخودش و دستهاش و دورم بخ
شدم و ا هی با شالم از روستادمیحرکت از جام بلند  شتم و  ی.  پاهام افتاد. برگ
صورت بهت زده اش با اخ تاریگ ستهاش و تو  شتم تو د و  نیم گفتم: من او گذا

بهم  گهید یکیداشت نه حس خوب.  جانینه ه ومدیخوام. اصاًل خوشم ن ینم
 بده. ادی
خورد و از جاش بلند  یبه خودش اومد و تکون هویشنند بهم.  رهیناباور خ کمی

سرش و گردوند و گفت: ام... باشه..  جیبه لباسش و گ دیشد. دستهاش و کش
 ....نمیباشه .. صبر کن بب

شمش خورد به وچرخ تو باهات کار  ولونیو گفت: خوب بزار و ولونیشش چ
 .یو دوست داشته باش نیا دیکنم شا

 .ستادیو برداشت و اومد جلوم ا ولونیکردم. و دییسر حرفش و تا با
 : اول با دقت به من نگاه کن تا نوبت تو برسه باشه؟اریکوه

 سر گفتم باشه. با
 هیرسننت کرد و تو همون حالت و گذاشننت رو شننونه اش و جاش و د ولونیو

 هم به من داد. یحاتیتوض
سم و داده بودم به  ی همه شد و حاتشیساز. توض یریگ ادیحوا  لونویکه تموم 

 و اومد سمتم. نییو آورد پا
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 من کردم تو هم بکن. یو داد دستم و گفت: هر کار ولونیو و ستادیا جلوم
اشننکال داشننتم.  ییجاها هیکردم کارهاش و مو به مو انجام بدم اما بازم  یسننع

ستش و م نیهم یبرا  یکرد که چه جور یآورد جلو و بهم کمک م یخودش د
 بزارم و ... یکنم و سرم و چه جور کسشیرو شونه ام ف

 رفتن سننمتش. واقعًا تا یکم م یلیخود نبود آدم ها خ یبود ب یکار سننخت واقعاً 
 .یتحملش کن یتون ینم ینباش یساز نیعاشق ا

شو ساز شتم.  ینگاه هی اریشد کوه رینه ام جا گکه رو  بهم کرد و بعد اومد پ
دستهام و از آرنج با کف دستاش گرفت و به سمت باال هلشون داد. دستهاش 

 کرد. میساز تنظ یمهایس یو انداخت دورم و آرشه رو رو
داد اما  یحرف کارش و انجام م یب نکهیکرد. با ا یم میداشننت عصننب دوباره

خورد  یبار به پشت گردنم م نید. هنوزم با نفسهاش که اعوض نشده بو طیشرا
 کرد. نفسهام تند شده بود. یمور مورم م

بازم  اریهکو هیاز ثان یازش دور باشم اما تو کسر کمیقدم به جلو برداشتم تا  هی
 پشتم بود و نفس هاش...

 .شدیبستم و لبم و به دندون گرفتم. نفسهام تند و تند تر م چشمهامو
 یکرد تا جا یتالش م اریکوه یدسننتهام سننفت شننده بود و هر چ رایاخت یب

ا قدرت که ب دیلحظه از پشت بهم چسب هیتونست. تو  یدرست قرارشون بده نم
 خود بشم و رم کنم. یدستهام و تکون بده. همون باعث شد از خود ب یشتریب
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 دو قدم رفتم جلو و با اخم برگشننتم سننمتش. به زور خودم و کنترل کردم. تند
ست خودم ندم. ق  شدیباعث م ارمیکوه یبهت زده  ی افهیکنترل کردم تا کار د

 .رمیخودم و بگ یبخوام جلو
. الیخ یب ه؟یچ یدونیو آرشه رو گذاشتم رو مبل و گفتم: م ولونیشدم و و خم

س چیمن ه ستعداد مو ساز زدن همون  یقیوقت ا صاًل من و چه به  شتم. ا ندا
 .هیبر*ق*صم برام کاف

شم ریز صورتش بود. فکر کنم  زیاخم ر هینگاه کردم.  اریبه کوه یچ به  کمیتو 
شا جیگ بمیعج یخاطر رفتارا کوچولو بهش بر خورده بود. اما  هی دمیشده بود. 

 بود که بهش.... نی. بهتر از اومدی یازم بر نم یکار
سراش  میریو م میشیکالس من م الیخ یتکون داد و گفت: باشه... پس ب یسر

 .ستیبه من وارد ن یرادیپس ا یون خودت کالست و کنسل کردکالس تو. چ
 دینه اول با ای یهسننت یبدونم معلم خوب نکهیا یرو مبل و گفت: برا نشننسننت

 تا مطمئن بشم. نمیر*ق*صت و بب
 ....گهیجور امتحان د هی یعنیگرد شد.  چشمهام
با ر دسنننت زنم تو  یم تمیدراز کرد و تنبکش و برداشنننت و گفت: خوب من 

 .یکاره ا یچ نمیاش بر*ق*ص ببباه
 ؟یگیم یگفتم: واقعًا؟ جد نامطمئن

 ؟ینیبیم یمن شوخ ی افهینگاهم کرد و گفت: تو ق میم*س*تق اریکوه
 : ام... نه....من



wWw.Roman4u.iR  496 

 

شتم و  شدیبود. پس اعتراض نم یجد ِی هم جد واقعاً  شالم و بردا کرد. رفتم و 
ستم دور کمرم و دو طرفش و آو م و باز کردم و با دوتا موها ی رهیکردم. گ زونیب

 کردم. شونیحرکت به چپ و راست موهام و پر
 ....یکاره ا نیا یلیو گفت: نه انگار خ دیکش یبا لبخند سوت اریکوه

 و گفتم: بزن.... ستادمیباال انداختم و صاف ا یا شونه
تونسننتم قر بدم چون  ینم یعرب یکرد به زدن. درسننته که مثل آهنگها شننروع

تونسننتم بر*ق*صننم. اول با  یاما با همون ضننربه ها هم م همه اش ضننربه بود
 یحرکت ب*ا*س*ن شروع کردم. با هر ضربه ب*ا*س*نم به چپ و راست م

با  یو باز یطور ادامه دادم تا به حرکات چرخشنن نیرفت و بعد لرزوندم و هم
 ...دیرس هیبق وموهام 
 بود و پر نفس که نفسهام تند شده بود... عیحرکاتم سر اونقدر

داد و زدن و تموم کرد و شننروع کرد به  تیباالخره رضننا اریکوه قهیدق 10 بعد
 دست زدن.

سم و پا ستادمیجام ا تو ش نییو لبا شه و با لبخ دایتا جونم پ دمیتر ک ند و عرق ن
 نگاه کردم. اریکرده به کوه

 خوب بودم؟ یگر یمرب ینفس نفس گفتم: خوب حاال... برا با
 ...یبود یفت: عالزد گ یکه برق م ییچشمها با

 .ارمیاالن برات آب م رینفس بگ نیاز جاش بلند شد و گفت: بش تند
 گفتم: فقط مواظب باش... عیسر

 لبخند گشاد زد و گفت: هستم. هی
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و پرت کردم رو مبل و موهام و انداختم عقب که رو صننورتم نباشننه و با  خودم
سهام جا ن شروع کردم به باد زدن خودم هنوز نف ستهام  بود و هوا  ومدهیجفت د

 به شدت گرم بود.
از دسنتهاش اومد از همون دور گفت:  یکیبا دوتا شنربت هر کدوم تو  اریکوه

 دارم. نانیاطم ینیاز س شتریبه دستهام ب
شربت و رو هوا ازش گرفتم. از تماس دستهامون  وانیشدم و ل زیخ میخنده ن با

 هیل*خ*تم. هر دو  یرو پا ختیاز شننربته ر کمیخورد و  یتکون هی وانیدور ل
 خنده. ریز میو زد میبه پام کرد ینگاه

سمت دهنم گفتم: خوب شد رو لباسم  بردمیو گرفتم و همون جور که م شربت
 .کشتمتیبار واقعًا م نی. اختینر

 ....هینشست جفت من و با لبخند گفت: آب روشنائ ارمیکوه
وپ شربت قل 4براش نازک کردم.  یپشت چشم هیشربت  دنیحال سر کش در

 .هیشربت قرمز نیا هیخوردم و گفتم: آب روشنائ
شربتش خورد. منم بق هیزد و  یلبخند هی و تا ته  وانمیل اتیمحتو ی هیقلوپ از 
 .دمینفس سر کش هی

ست چخش ل کمی اریکوه شربتش خورد و با د و  شربتم و گرفت یخال وانیاز 
 کنارش. زیو گذاشت رو م وانیهر دو ل

کردم و گفتم: چقدر شننربته خنک بود جونم و پام حال  نگاه میشننربت یپا به
 اومد.

 .شهیبه پام بودم که گفت: پات نوچ م رهیخ
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من بود. نفسننم و بند  یدسننتش و گذاشننت رو پام. دسننتش داغتر از پاها کف
 آورد.

گاهم گاه کردم. اونم ب ن هام گرفتم و بهش ن پا به  یحرف و ب یو از  حرکت 
 هیمبل پشننت من.  یداد به پشننت هیکشنند. دسننت راسننتش و ت رهیچشننمهام خ

 روم خم بود و بهم تسلط داشت .... ییجورا
 یحرکتش خنک نیشد و در ح دهیبه سمت باال کش فیرو پام نرم و ظر دستش

 شربت و پاک کرد.
 تونستم چشم ازش بردارم. یدهنم و صدا دار قورت دادم. نم آب

 به حرکاتش... رهیو من خ دیتو کل صورتم چرخ نگاهش
ام . دستش رو پشکستینفسهامون م یبود... سکوت و فقط صدا یبیعج جو

 باز شد... مهیکردن هوا لبهام ن دایپ یسفت شد. برا
 اومد... کیبه صورتم سرش کج شد و آروم آروم نزد رهیخ
 دادم. یدرصدم احتمالش و نم کی یقرار گرفته بودم که جت یتیوضع تو

شتم و هم، از بعدش  نیا هم ست دا س یمحال و دو  میکه نتون ی. از بعددمیتر
 ....میبه هم نگاه کن گهید
ر ت کی. ثابت و متمرکز بود و هر آن نزددیچرخ ینگاهش رو صننورتم نم گهید
شب م یزیبه چ دیشا موندمیکردم. اگه آروم م ینم ی. اگه کارشدیم  یکه کل 

 .دمیرسیخواستم م
شت صورتش سه انگ سم بند بود. مثل مار یتو  شده  زمیوتخنیه صورتم بود... نف
 بودم.....
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ورتم حرکت ص هیلحظه با  هی.... تو شدیم کیصورت و لبهاش بهم نزد هیثان هر
ست چرخوندم و با  سمت را  ی... اگه کالس نمزهیگفتم: چ قینفس عم هیو به 

 من برم... یخوا
له مونده بود.  زیخ مینگاش کردم هنوز ن یچشننم ریز فاصنن رو من تو همون 

سش با حرکت و حرفم سرش و  یلبخند محو هی. رو لبهاش دیپر ح ست.  ش ن
خواسننت حال و  یبه گردنش و سننرش داد. انگار م یتکون هیو  نییانداخت پا

 هواش و عوض کنه.
 مبل برداشت. یعقب و دستش و از پشت دیو کش خودش
ش نییپا نگاهش سرش و بلند کرد و با  دیبود. لبهاش و ک لبخند  هیتو دهنش و 

 وخت.کج و نصفه بهم چشم د
 در مورد حرکتم گفتم نه اون در مورد کارش. یزیمن چ نه

 .گهیشب د هی مشیبزار میتون یم یگفت: اگه خسته ا آروم
 برم... گهی.... من دزهیبهتره.... چ نیاز جام بلند شدم و گفتم: آره ا تند

 ل*خ*تم کردم و گفتم: لباسهام شسته نشد؟ یبه پاها ینگاه هی
خونه انداخت و گفت: هنوز خشننک نشننده. در هر به آشننخز ینگاه هی اریکوه

 برو. نجایدر تراست اگه بازه از ا گمی. مشیبخوش یتون یحال نم
 .ابونیتونستم پا ل*خ*ت برم تو خ یبود چون نم نیکار هم نیبهتر
 رم. ی: از رو تراس ممن

مانتوم و برام آورد. از رو م اریکوه هام و  رهیگ زیرفت و  به مو امو گرفتم و زدم 
ستش گرفتم و شا لمو از دور کمرم باز کردم و انداختم دور گردنم. مانتوم و از د

 تنم کردم.
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سرم و بلند کردم تا بتونم به  اریرو تراس. کوه میرفت شتم و  سرم بود. برگ شت  پ
به خاطر کارم و کارش معذب بودم. هر چند  ییجورا هیصننورتش نگاه کنم. 

 خودش آورد. یداد نه به رو یحیاونم نه توض
 : بابت امشب... ممنون...من

 گردونم.. قول... یبهت برم نمیکردم و گفتم: ا شرتشیبه ت یا اشاره
رفتم تو  خیتو ب*ش*لش سنن دمیزد و دسننتش و انداخت دورم و کشنن یلبخند

ب*ش*لش جرات تکون خوردن نداشننتم مثل چوب بدنم و سننفت کرده بودم. 
 تونم خودم و نگه دارم. ینم گهیبار د نیبکنه و ا ینکنه که بخواد دوباره کار

بابت شننام  یو مرسنن یکه اومد یرفت. مرسنن میخسننتگ یگفت: همه  آروم
 خوشمزه.

 زور تو همون حالت گفتم: خواهش نوش جان. به
حرکت بلندم کرد و گذاشت  هیجدا شد و دستش و انداخت دور کمرم و با  ازم

 .دمیخفه کش غیج هیتراس.  یرو لبه 
 ترسم. یم یا من از بلندبود سکته کنم. باب کینزد

 و برو اون ور من مواظبتم. ری: دستم و بگاریکوه
شتم و رفتم رو تراس خودمون  اطیو با احت آروم ستش و قدم بردا چنگ زدم به د

 .نییپا دمیو تند پر
 ...ی... مرسیکه شدم سالمم برگشتم و با لبخند گفتم: مرس مطمئن
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ستم چ ینم گهید ست هیبگم  یدون شتم و تند رفتم تو ختکون دادم  ید ونه. و برگ
و  رو زانوم خم شنندم نتمیبینم اریپامو که توخونه گذاشننتم و مطمئئن شنندم کوه

 .دمینفس راحت کش هیدستهام و گذاشتم رو زانوم و 
 بود.... یچه شب امشب
ستم صبح تا حاال یشده نگاه م اهیس توریچونه ام بود و به مون ریز د  کردم. از 

 و دمیخوابش و د شنننب،یکنم. کل د یفکر م اریکوه شنننبید یدارم به رفتارا
 بشم. داریکه اصال دوست نداشتم از خواب ب یچقدرم قشنگ بود، جور

کردم آخرش  یمن و به فکر انداخته بود. از هر طرف نگاه م یبدجور رفتاراش
هم مثل من تنش مور مور شننده و به من  اریکوه ایکه  دمیرسنن یم جهینت نیبه ا

 ....ایو  کنهیفکر م
همون فکر خوب  دادمیم هیخواسننتم فکر کنم. ترج یبه حالت دوم نم خوب

 فکر کنم دوستم داره. االتمیو داشته باشم و تو خ یاول
 .نیشتیان ی: متفکر شدکایمل
 حوصله گفتم: برو حوصله ات و ندارم. یچشم نگاهش کردم و ب یگوشه  از
سر یشیا هی شت بره که  ش عیبهم گفت و برگ صاف ن صداشتو جام   ستم و 

 برگشت و برام پشت چشم نازک کرد. یاخم هیکردم. با 
 سوال ازت بخرسم؟ هی شهی.. مکایگفتم: مل شیتوجه به اخم و دلخور یب
 نگام کنه گفت: بخرس. نکهیابروش و با اخم داد باال و بدون ا هی

 کردم؟ یسوالم و مطر  م دیبا یکردم و تو فکر رفتم. چه جور زیو ر چشمهام
ئن که خودت مطم یداشننته باشنن ییحس ها هی یکیاگه تو نسننبت به  نی: ببمن

ش سهیبا به خاطر اختالالت هرمون هیواقع ینبا س ی. بعد همون ک  یکه بهش ح
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 یوناز ا شننتریب یعنیکنه.  کیخودش و بهت نزد یادیبخواد ز ییجورا هی یدار
اون  نهممک یکن یعوض بشنننه. بعد تو فکر م هوی شیکیکه قبال بوده و فرم نزد

احسنناسننات و  یسننر هیاون هم ممکنه  ایباشننه  ختهیآدمم هرموناش به هم ر
 کرده باشه؟ دایعالقه نسبت بهت پ

 و بلند کردم و پرسشگر بهش چشم دوختم. سرم
به؟ دار نیو گفت: آرشنن کینگام کرد و اومد نزد نگران خل  یتو حالت خو

 ؟؟؟یگفت یچ یدیاصال خودت فهم ؟؟یشیم
ستش، شلوش بود که نم یچ دمیخودمم نفهم را ست یگفتم. ذهنم اونقدر  م دون

زنگ  میکنم که گوشنن انیبهتر ب یبودم که سننوالم و چه جور ری. درگهیبه چ یچ
 زیهم برگشت و رفت پشت م کایبرش داشتم و مل زیم یخورد. برگشتم و از رو

 خودش.
 ؟یخوا یم یبود. تماس و وصل کردم و گفتم: چ آرشا
 ؟یخوا یم یچ یگیهمه مدت زنگ زدم م نیا بعد یتیترب یب یلی: خآرشا

خاطر هم قاً ی: دقمن قت ب چی. تو هیخوا یم یگم چ یم نیبه   لیدل یو
شکنهیگل نم تیخواهر ستگ شمیچون دارم هالک م ستمیبده ن نی. ما  یاز خ

 دارم. اجیخودم بهش احت
امون بر یسیچه ف نیروز بهمون قرض داد بب هی: واقعًا که گدا خانم خرش و آرشا

خانم چادیم نه  که آرام داره م ینم یزی.  نه  ادیخوام ازت. زنگ زدم بگم  خو
 تنگ شده. نیآرش یدلم برا گهیم یه نجایا ایشب ب یامون. تونست

 خواست پام و تو اون خونه بزارم اما آرام. یکردم. دلم نم یاخم اریاخت یب
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 یه نخو نیایشننب ب یخوا یاونجا اگه م امیکردم و گفتم: من نم یپوف یعصننب
 .رمیگیشام م رونیمن از ب
 8:30 – 8پس  ی. اوکیو گفت: چه دسننت و دلباز شنند دیکشنن یسننوت آرشننا
 .مییاونجا
شه سمت مل یا با شتم  ش کایگفتم و تلفن و قطع کردم. برگ فتم: باه و گ دهیو 

 من؟ یخونه  نیایشب ب نیها دوست دار
 ؟یدی: شامم مدهیش

 ابونمتون.خو ی: کارد بخوره به شکمت نه پس گشنه ممن
 .امیهر جا شام باشه منم م ی: اوکدهیش
 .امیکارم م ی: منم بکایمل

 ییسه تا یتکون دادم و مشغول کار شدم. بعد از تموم شدن ساعت کار یسر
 خونه. میگرفتم با مخلفات و رفت تزایتا پ 3و از سر کوچه  رونیب میاز شرکت زد

. میدیبه سر و گوش خونه کش یدست هیقبل اومدن آرشا و آرام با کمک باه ها  تا
 بعد زنگ خونه رو زدن. ی قهیده دق

. با لبخند دمیند شننتریبار ب 2بودم و آرشنننا رو هم  دهیآرام و ند دیبعد از ع از
شون کردم ب ستقبال کردم و دعئت ه ها رو با یتو خونه. آرام چند بار انیازشون ا

 و میحرف زد یو از هر در مینشننسننت کمیکردم.  شننونیبود اما بازم معرف دهید
باه ها شننام و  ی ندهو خ یشننوخ نیشننام و آوردم. ب میچون همه گشنننه بود

 .میخورد
که چقدر خوش  میکرد یم فیتعر شننمونیو از سننفر ک میهال نشننسننته بود تو

 ی. خالصه جات خالگهیرو به آرام گفت: آره د کایگذشت. وسط صحبتمون مل
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کار  یتو خونه چ ییروز تنها اون اریو کوه نیآرشنن میدیما نفهم نکهیبود. فقط ا
 کردن؟ یم

شم غره  نیکنجکاو نگاهش ب آرام ش یاخم و چ شاد   دیچرخ دهیمن و لبخند گ
 ات؟ هی.... همون همسااریو آروم و شمرده گفت: کوه

هم  یکار چیام. در ضننمن ه هیتکون دادم و گفتم: آره بابا همون همسننا یسننر
 .میکرد ینم
 چشم غره رفتم. کایملگفتم و به  دیو با تاک میکرد ینم

 قیچونه اش و دق ریجلو و دستش و زد ز دیبا لبخند و مشتاق خودش و کش آرام
 هستن؟ یچه شکل هیهمسا یآقا نینگام کرد و گفت: حاال ا

 تند گفت: نردبون اما زشت. دهیمن دهن باز کنم ش تا
اه ام کجاش زشته ب اریکوه شعوریبراق شدم سمتش و گفتم: خفه شو ب عیسر
 . مردونه و و ماه و ننننننننننننناز...یماه نیابه 
کنن. ابروهام رفت باال  یهمه دارن با تعجب بهم نگاه م دمیخودم اومدم د به

 د؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا ه؟یو گفتم: چ
 .. ماه؟؟؟اریبا تعجب گفت: کوه کایمل

 : ناز؟؟؟؟آرشا
دم کر یشننتم فکر مرو اعصننابم بود. دا شننتریباز آرام از همه ب شیوسننط ن نیا

و انقدر از حرفم  ننیب یکورن نم نایمگه ا گهید نهیمن هم دیاز د اریخوب کوه
 تعجب کردن؟؟؟
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صدام م یکیرفتم که حس کردم  یخودم کلنجار م با . هم زمان با من کنهیداره 
 هم برگشتن سمت تراس. هیبق

 از تو کوچه صدات کرد. یکی.... نی: آرشآرام
 لبخند زدم. اریاخت یب

 : از تو کوچه نبود.من
ستم ش خوا ستم و ک شم که د سم .. ز هیو  دیبلند  فت: گفت و رو بهم گ یلب ریب

خواسننت  یجور نیهم یکیو  میندارم اما اومد یاعتقاد اونجور نکهیبا ا اینر
که رفت عد  ها ب نه از اون ج مح  پا رونیب یصننندات ک ثل تف نییپرتت کرد   م

 .رهیگ یم شونیخوقتها شو ی. بعضنگیبه کف پارک یدیچسب
ا از اون ج مح ه وونه،یو گفتم: د دمیکشنن رونیخنده دسننتم و از تو دسننتش ب با
 شد؟ یپس چ ،ینبود ی. تو که خرافاتارهیبابا کوه ستین

 ریراحت شده بود گفت: همه اش تقص الشیخ کمیسمت تراس و آرام که  رفتم
مه د نیا تا پس  کردن االن تو جوشننم. فیتعر زایچ نیاز ا یکل شنننبیدوسنن

 ...اریکوه ؟یبلند تز گفت:( چ هویباشه برو... )  اره،یکوه
 .شهیه شب دیشد به در و چسب دهیکوب یکیدر تراس و باز کردم  نکهیمحض ا به
کنه که  یو با دست به من اشاره م شهیبه ش دهیآرام چسب دمیتعجب برگشتم د با

 .نمشیخوام بب ی: مگهیبرم و با لبهاش م
شم غره به ا هی. ستادیم اومد کنارش اام گرفت. آرشا ه خنده  لیفک و فام نیچ

 آّبرو برم رفتم و پا گذاشتم رو تراس.
سالم... مهمون داراریکوه صدا م ؟ی:  سر و   یر*ق*ص عرب نمی. ببادیچقدر 

 قرش بدم استاد ر*ق*صم، کالس رفتم. امیبگو منم ب نیهم دار
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ا بتونه تو خونه رو ت دیکشنن یکه گردن م یو براش گرد کردم و در حال چشننمهام
 .میجلسه هم کالس نزاشت هیخوبه هنوز  ؟ینگا کنه گفتم: تو استاد

و من و  نیزدن خونه ام برداشت و با نشون دادن دندوناش گفت: ا دیاز د دست
 .دوننیتو مجلس که نم یخانوما میدونیتو م

 ؟یلبخند قورت داده بهش چشم غره رفتم و گفتم: کارم داشت با
 غذام و گرفت سمتم. یو ظرفها لونینا هیرد و و بلند ک دستش

 از لباسها و ظرفهات. دستتم درد نکنه. نی: ااریکوه
 ه؟یبه ظرفها کردم و گفتم: توشون چ ینگاه هی

 بدم. لیتحو یکه ظرف و خال شهیبرات گذاشتم. نم ی: نون برنجاریکوه
 موارد آداب دون باشن؟ نیکه تو ا شنیم دایتا پسر پ چند

نگاه به خونه  هیرفها رو ازش گرفتم. باز نگاهش زوم خونه ام شنند. و ظ لونینا
 ابرو تکون داد. هینگاه به من و  هیانداخت و 

 ؟یو گفتم: چ دمیو نفهم منظورش
 شننهیو آروم گفت: دو نفر به شنن سننتادیبه خونه اشنناره کرد و صنناف ا دوباره

 .دنیچسب
شتم د آهم شون و ف نیا دمیدر اومد. برگ ش دنیشار مدوتا تابلو لوپ و به  هشیبه 

 بزنن. دیو د اریکنن نامحسوس کوه یم یوضو  سع
 .رونیب نیایو در تراس و باز کردم و گفتم: آرشا، آرام ب دمیکش یپوف
سر به ز هر ستها کمیفقط  کمیو  ریدو  شده تو هم مثل باه  یشرمنده با د گره 
 اومدن. رونیکردن ب هشونیکه تنب ییها
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 آرام دختر خاله اِم. نمی. ایشناسیرو که م گفتم: آرشا اریبه کوه رو
شون سالم کردن. کوه سر سالم  کیش یلیخ اریو بلند کردن و  شون  وآقا باها

 نیب نیحال و احوال کرد و تو ا شتریب ییبار آشنا هیکرد. با آرشا به خاطر  کیعل
رد ک یبا تعجب به قد و قواره اش نگاه م نیبزنه. هما دشیآرام تونست کامل د

 .نییسرش و انداخت پا عینگاش کرد سر اری. تا کوهدهیگار غول دکه ان
شد و رو به آرام با  ارمیکوه شش با آرشا تموم  شنا ه،یخوش و ب ون باهات یی"از آ

شدم" حرفش و تموم کرد و اونا هم  شبخت  شون  نیهمان هیخو گفتن و حرفا
 تموم شد.

الب کرده بود و نگاه کردم که دستهاش و تو هم ق اریساکت شدن. به کوه همه
 یزیچ هیخواسننت  یکرد. انگار م یباال رفته منتظر به دخترا نگاه م یبا ابروها

 بگه.
 چیه و کننینگاه م اریدارن به کوه یرکیز ریآرشننا زل زل و آرام ز دمید برگشننتم

 باهاشون یکار گهیتموم شد د کیکه سالم عل ارنیخودشون نم یکدومم به رو
 پاشن برن تو. میندار

رو به سر بلند کرد و نگام کرد. با اب شونیکینگاشون کردم تا باالخره  رهیخ انقدر
 آرام اشاره کردم که برن تو.

فت هاش و  ج ند  هیابرو باال و روش و برگردو خت  ندا گه رمینم یعنیبار ا . ا
زدم تو سننرشننون. اما خوب  یدونه م هی یکینبود همون جا با مشننت  اریکوه
 زشت بود. هیدر و همسا یجلو
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ه خنده اش و گرفت یبه زور جلو دمیو نگاه کردم که د اریو با عجز کوه شننتمبرگ
 یکرد و گفت: راسننتش م یمصننلحت یسننرفه  هیبود.  دهیو د زیانگار همه چ

 شنبه دعوتت کنم. 5 یخواستم برا
 ؟ی: دعوت چمن

 نیا شنیخراب م یکیبار رو سر  هیمن هر چند وقت  یدوستا نی: واال ااریکوه
 شده.بارم نوبت من 

 خوششون اومده بود. یلی. ظاهرًا خدنیخند یو آرشا نخود آرام
 .انیهم م نایو محسن ا انی: شااریکوه

ون جمعم ی. دختراشمیخوشحال م دیاریب فیبه دخترا گفت: شما هم تشر رو
 کمن.

 . بزنم نصفشون کنم.دنیخند زیباز ر شیدوتا با ن نیا باز
 .شهیم یچ نمیال ببپشت چشم براشون نازک کردم و گفتم: حا هی

 .ری: پس منتظرتونم خانمها. مزاحمتون نشم. شبتون بخاریکوه
 ام؟یم یعنی" من نمی"حاال بب یکجا
و به در بسننته  دنیخند یم زیدوتا هنوز ر نیکرد و رفت و ا یخداحافظ اریکوه

 کردن. یتراسش نگاه م ی
شونه ام آرام و هل دادم که خورد به آرشا و جفت با شخورد یحرص با   هشین تو 

 .دیتو آبرو برام نزاشت دیبر دیتراس و با حرص گفتم: گمش ی
شا س یدر تراس و باز کرد و تند خودش و بعدم آرام رفتن تو. م آر  شتریب دنیتر

 چقده درازه.... نیآرام تند گفت: ا میکتک بخورن. تا وارد شد
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 م؟یازش دعوت گرفت یزور یدیخوشحال گفت: د آرشا
شورتون و بمن سره فکر کرد منگل: مرده  سرم که کل آّبروم تنیبرن پ و . خاک به 

 کج و کوله ام رفت. یالیفام نیشب با ا هی
گذاشننتم و  لیوسنننا بل  نار م آرام و گفتم:  یزدم تو پهلو یکیتو دسننتم و ک

 ؟یدیخندیو م یکرد ینگاش م یچشم ریمخصوصًا تو چرا مثل خنگا ز
وجب  هیالمپ سقف تراس سرش و خواروند و مظلوم گفت: آخه سرش تا  آرام

 فاصله داشت.
گفت بدبخت، من  ی. راسنننت ممیدیخود منم خند یحرفش همه حت نیا با

رو  میبر ومدیم شیکم پ یلیموضننوع دقت نکرده بودم. چون خ نیتاحاال به ا
 .میتراس و برقا رو روشن کن

 بود؟ یچ یمهمون ی هی: قضکایمل
 .انیگفتن م دهیشو  کایکردم. مل فیشنبه رو تعر 5موضوع  براشون

 ن؟یایم ؟یبه آرام و آرشا گفتم: شما چ رو
 میرب میخوا یم نایا امکیبود گفت: نه بابا با سنن یکه سننرش تو گوشنن آرشننا
 مهم تره. یکی. اون یمهمون

 بهش گفتم و به آرام نگاه کردم. یلب ریز یگمشو هی
 .اوردمیزد و گفت: لباس ن زیلبخند ر هی

 .یخر یم یکی: کوفت... حاال من
صال نآرام سره دعوتمون کرد ت یدیشمال. بعدم اگه د رمیم ستمی: نه بابا من ا و پ

 نگفت. یکرده بود وگرنه جد ریگ یسیرودربا
 تو؟ نیومدیبهتون اشاره کردم ن یحرص گفتم: پس چرا وقت با
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ناز و  یآقا نیا نمیخواسننتم بب یتفاوت شننونه اش و انداخت باال و گفت: م یب
 ایاونقدر ادب داره ماها رو دعوت کنه  نمیبگه بعدشم ببخواد بهت  یم یماه چ
 داره. یانگار دمینه. د

 خواستم بزنمش. یم
 ماه و؟ یدیخنده و گفت: د ریزد ز دهیش

 .دنیخند همه
 کرد و گفت: نردبون... حیجمله اش و تصح آرام

ستم ستهاش و برد باال تا آرومم کنه و گفت: خوب  خوا شم بزنمش که د بلند ب
 دیاش کم،یبه نظر من اونقدرا هم ننننننننننننننناز نبود.  ی. ناز. ولدیشبابا ببخ

نداشت  یخاص زیخوشگله. چ یبگ یتونست یمردونه داشت. نم لیاست شتریب
 .نشستیاما به دل م

بدجنس  متفکر باال و همون جور که تک هیو  به مبل یم هیابروشننو و برد   داد 
کار کردن که تو چشم شما ناز  یچ ایداشتن و  یآقا چ نیا دید دیگفت: حاال با
شم توانیو ماه به نظر م شته باش. تو چ کدوم از ما. هر  چیتنها نه ه ی. دقت دا

 شننهیو باعث م نهیشننیرفتارشننه که به دل م ریتاث نیچند من معتقدم احتماال ا
که براش  یوقت در مورد کس چیصورتش برات جذاب تر شه، اما خوب، آدم ه

 .رهیگیثل تو جبهه نمم یجور نیا ستیخاص ن
 بهم نگاه کرد. قیباال انداخت و دق یو گفت و شونه ا نیا
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 هیخواد به  یکه م یمثل کسنن ییجورا هی ایبود.  رندهیمچ گ ییجورا هی نگاهش
تا  و بهت بگه که یزیچ هیبه زور بخواد  ایو بفهمونه  ییزهایچ هیخنگ  یباه 

 .یحاال خودت بهش دقت نکرد
شننده بودم و خودم و رو  زیخ میشنند من که تا اون موقع نکه بود باعث  یچ هر

 و برم عقب و به فکر فرو برم. رمیبودم، تو جام آروم بگ دهیمبل جلو کش
 نکهیفکر نکرده بودم. به ا ایقسننمتهاش نگاه نکرده بودم.  نیحاال خودم به ا تا

سر و مرد نیا نیهمه آدم از ب نیا نیچرا از ب شون  یهمه پ سر و که هر روز باها
 آزاد با اون همه یچرا؟ حت ار؟یچرا چرا کوه نمشونیبیم هایتو مهمون ایکار دارم 

بازم برام جلو ییبایز قدراو اریکوه یصننورت  قدر خوب نبود  ن ناز نبود اون
 نبود؟ بایاونقدر ز

و هر جا و  یهر لباسنن تهایتو مامور رانیخارج از ا یکه تو مسننافرتها یمن چرا
بدون کوچکتر یلیها نفر خ 100 چشننم یجلو ابونیتو خ یحت حت و   نیرا

شم اما د یم یحس بد سم و پ شبیپو هام بودن رون دایبه خاطر کوتاه بودن لبا
 معذب بودم. اریکوه یجلو
اونم  میر*ق*صنن یاز پسننرا م یلیها با خ یتو دورهم یکه تو مهمون یمن چرا

ست یمختلف. کنار هم م یمدلها ش شا مین صحبت  یمیصم یگاه دیو  با هم 
کدومشننون جز جاذبه  چیرفت اما ه یم شیهم پ یو در حد مخ زن میکرد یم

ص زیچ هیاول ی شتن. م یخا ستم برا یندا  یونمهم هی تینها ایساعت  هی یتون
رو دو ادیز ومدیهم خوشم نم شدمیکه دوست م ییبا اونا یکنم. حت حملشونت

 ....اریبرم باشن اما کوه
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سر چ نیا شت که من دلتنگش م یپ شتم مدام دورو برم  شدم. یدا ست دا دو
درسننت  یباشننه. حاضننر بودم به خاطر کمک بهش از روز جمعه ام بزنم. برا

و فراموش  میخودم و خسننتگ شیمورد عالقه اش و رفع خسننتگ یکردن غذا
 داشت.... یچ اریکنم؟؟ کوه

 دونستم. یجواب خودم و م خودم
ه ها هنوز در . سننرم و بلند کردم. بادمیکشنن قینفس عم هیفکر به جواب،  با

حالتهام و  زشیکه با نگاه ت یزدن. تنها کسنن یحرف م یو مهمون اریمورد کوه
 و جسننتجو گرش قینظر گرفته بود آرام بود. چشننم ازش برداشننت. نگاه دق ریز

ود ب دهیفهم هساد یلیکه خ یقتیکرد. حق یم تیروحم و اذ زشیهمراه لبخند ر
کهیا نیو رک کوبونده بود تو صننورتم در ع شنننده بود  المیعث آرامش خبا ن

 کرده بود. شونممیپر
 رفتم تو آشخزخونه. ختنیر ییچا یجام بلند شدم و به بهانه  از
 کردم. یخودم و مشغول م دیو برداشتم و رفتم سراش فنجونا. با ینیس

 ؟ی: عاشقش شدآرام
نفس  هیگذاشتم مشت شد. چشمهام و بستم و  ینیکه تو س یدور فنجون دستم

 .دمیکش قیعم
شتم و بهش که تک یته مها تو شتم. متفکر برگ شق گ داده بود  هیوجودم دنبال ع

 شدم. رهیکرد خ یبه اپن و نگام م
 گفتم: عاشق نه... دوست داشتن... آره... صادقانه
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س هی ست به  ا شد و با لبخند گفت: جالبه... از کج نهیابروش و فرستاد باال و د
 عاشق نه؟ یدونیم

گرفت  یدور تو ذهنم جون م یخاطره  هیکه  یدر حالو  نییو انداختم پا سننرم
 هیسال سوم دانشگاه که بودم  ادمهینباشه اما...  یدرست لیدل دیآروم گفتم: شا

سِر ورود صورت خ یپ صوم یلیبود که  شت. چ یمع ص یلیخ زیدا  نبود یخا
بود که  نیا قمعش ینداخت. همه  یساله م 2 یپسر باه ها یپاک ادیاما من و 
دانشننکده اشننون بگردم دنبالش تا بتونم از دورم که شنننده  یحوطه برم تو م

سته بود مکتیبار که با باه ها رو ن هی ادمهی. نمشیبب ش شت مین م حرف و من دا
به خودم اومدم.  کایدست مل یزدم اون اومد و از کنارمون رد شد. با ضربه  یم

صال نفهم ن شدم و بدوکردم و از جام بلند  طعحرفم و ق دنشیبا د یکه ک دمیا
شم دنبالش کردم تا آخر رهیو مات خ ستادمیبدونم ا نکهیا  نیشدم بهش و با چ

حس عشننق مفرط بود.  هیکه به اون داشننتم  ی. حسنندشید شنندیکه م ینقطه ا
 .لیدل یصادقانه و ب

عاشننقش شننده بودم. کور شننده بودم و فقط  یچرا اون جور دونمینم هنوزم
 گشت. یو دنبال اون م دیدیچشمهام اون و م

 ؟یشد؟ بهش گفت ی: چدیپرس کنجکاو
 هیزدم و برگشنتم و بق میلبخند عظ هیاون روزها  یآور ادیو بلند کردم و با  سنرم

س ی شتم تو  صدا ینیفنجونها رو گذا سره وقت یو با   یپر خنده گفتم: نه.... پ
شم و گاه رهیهر جا م دید شت شت درختها و د یمنم پ  کنم ینگاش م وارهایاز پ

 .نمشیکه من نب رفتیو م ومدیم یجور هی. دیسبدبخت تر
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 ییاکه من چ قهی. بعد چند دقدیخند یخنده. دلشو گرفته بود و م ریپق زد ز آرام
 یآروم شد اشک چشمهاش و گرفت و گفت: نه انگار کمیو اونم  ختمیها رو ر

 ه؟یچ اری. اما حست به کوهیبود یکیواقعًا عاشق اون 
ش قینفس عم هی دوباره شت تکو  دمیک سمتش و از پ شتم   نتهایه کابدادم ب هیبرگ

ستش دارم. االن م صادق گفتم: دو ستش دارم. نه به خاطر ق دونمیو   افهیکه دو
ستش شتریکنم که ناز و ماِه اما ب یاش. البته هنوز فکر م  به خاطر اخالقش. دو

گاه و  یهاخوب ) صننورت خندونش، کمک  اتیخصننوصنن یدارم با همه 
از ته دل بخندم  شنندیکه باعث م هاشیزدنهاش و شننوخ یسنناز دهن گاهش،یب

زدنش به  دیلبخند محو نشوند رو صورتم( و بدش ) د هیچشمم اومد و  یجلو
 یداشت آهنگ خارج یوقت شیباز زی. هشدنیرد م ابونیکه از خ یفشن یدخترا

 نیبود و ا زونیزد و آب از لب و لوچه اش آو یم دید ویو دخترا رو با ما دیدیم
شت تلفن که کوه فیظر یصدا هی ه،یآخر ا صد زمیشب عز یها مهیو ن اریپ

 کرد. ( یم
حس  هی اینگاه  هیکه بخوام با  سننتمیباه ن گهیتکون دادم و گفتم: من د یسننر

بکنم. از اولم  شییو خودم و کشننته و مرده و فدا ادیخوشننم ب یزودگذر از کسنن
همه  و با توجه به نمیو بب یکیباز  یبا چشننمها دمیم حینبودم. ترج یجور نیا

صوص ی شونم خوب  همهتو وجودش داره و  یکه هر آدم ییو اخالقها اتیخ ا
س هیبا تک ستنین سم و عقلم ک سا شم.  یبه اح شته با ست دا س هیو دو ت دو

شتن عم شقها یلیاز ته قلبم. که به نظرم خ قیدا ر و تو کو یبا ارزش تراز اون ع
 .هیالیخ هیخال
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ط دوست داشتن که فق هی. یلیاز خ شتریب یلیخ دیدوست دارم. و شا ارمیکوه
کرده. قلبم و تند  تیبدنمم سننرا یاعضننا ی. به همه شننهیتو قلبم خالصننه نم

مردونه و اخالق باگونه اش و در  یو بدنم و داش. من اون و با جاذبه ها کنهیم
ست دارم با همه  نیع سها یحال عاقلش دو  نکهیزنونم. به خاطر ا یقلبم و ح
ف حر یباگونه و لوس ستین ازیاون خودم باشن. خود خودم و ن تونم کنار یم

 کنم. شیتیخوش اومدنش خودم و ت یبرا ایبزنم 
 به ام هسننت که تا حاال نهیهم یفکر کردم و آروم گفتم: البته فکر کنم برا کمی

 زن بهم نگاه نکرده. هیچشم 
س سهیدوباره ر آرام شتم و  شت ییچا ینیرفت از خنده و من برگ مون م و هو بردا

سمت هال تو فکرم ادامه  یجور که م حرفم و دادم و گفتم: البته به جز  یرفتم 
 .شبید
شب در مورد من و کوه گهید س مینگفت یزیچ اریتا آخر  شکر ک به  یو خدا رو 
نکرد و من  یبهم داده بود و ظرف غذا هم توجه اریکه کوه ییلباسننها لونینا

 بدم. حیاونها توض یمجبور نشدم برا
شد و بعد از تم شب ش یکار زیتموم  ردم که فکر ک نیو به ا دمیتو تختم دراز ک

دوسننتش  شننهیتونه راحت باشننه. انگار هم یم اریچقدر دوسننت داشننتن کوه
 تو قلبم داشت. ییجا هی شهیداشتم و هم

 خودخواهم. یلیزدم و با صداقت به خودم اعتراف کردم که خ یغلت
متفاوت. با توجه به  تیجنسنن هی کردم خودم و دوسننت دارم با یحس م چون
شباهت ها یهمه  اون به طرز باور  ار،یمن و کوه یو زندگ یفکر یاخالقها و 

 مثل خودم بود . خود خود من منتها پسرش. ینکردن
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ستگ هی شنبه و  هی دیو کار به ام یهفته خ ه فکر ک یتوپ. مهمون یمهمون هیپنج
ز صننبح که اومده ام سننر کار حرفها باشننه اما ا نیراحت تر از ا یلیکردم خ یم

 .کنهیام م وونهی. داره کم کم دزنهیساعت زنگ م کیهر  اریکوه
کارهاش و  یهمه  ییم*س*تقله و تنها یلیمعموال خ دهیکارها از اون بع نیا
ازم کمک گرفته باشنننه اما امروز  یکار چیوقت تو ه چیه ادینم ادمیکنه.  یم

 .ِی اریدست  ازمندین یبدجور
 .دمیه زنگ زد ازش پرسک یبار نیآخر
. باور رهیم شیخوب پ زینگران نباش همه چ ؟ی: چرا امروز انقدر مضننطربمن
 باشه. یهمه استرس به خاطر مهمون نیا کنمینم

 هیو ناراحت گفت: حق با توئه. تو  دیکشنن ینفس صنندا دار یاز تو گوشنن کالفه
 هیتا  بمونم شننرکت 5عمل انجام شننده قرار گرفتم و مجبورم امروز تا سنناعت 

 تو هم. دهیایکارهام پ یهمه  نیکنم. به خاطر هم میو تنظ یقرار داد
ار برگز یشناختمش که بدونم براش عال ی. اونقدر مزدیصداش عجز موج م تو

 مینشننویبه پ یقرار داد مهمه. دسننت نیبهتر میتنظ یبه اندازه  شیشنندن مهمون
م: و گفت دمیکشنن ینگاه کردم. نفسنن زمیم یرو یو به انبوه پرونده ها دمیکشنن
اعت سنن کی اکار کنم. من ت یکمکت کنم. فقط بهم بگو چ تونمیمن م اریکوه

 .شهیکارم تموم م گهید
 بود. 11:30 کیساعت نگاه کردم نزد به

و من ت یتو چقدر ماه نیآرش یوا ؟یتون یم یعنیبا ذوق گفت: واقعًا؟  اریکوه
 کار کنم. یرو نداشتم چ
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 .یدشیدوست دخترات م زونیدلم گفتم: آولبخند نشست رو صورتم و تو  هی
 ؟یدار نیماش نمی: خوبه پس. بباریکوه
 : آره.من

 ؟یریخونه رو بگ دیشننرکت ازم کل یایتونم بهت آدرس بدم ب ی: پس ماریکوه
 .ستین یاگه زحمت یرو درست کن نایژله و ا دیبا

 .ستین ی: نه مشکلمن
و  زیرو م لیوسننا کمیداشننت کردم. تماس و قطع کردم و  ادیو گفت و  آدرس

 و برداشتم و از جام بلند شدم. فمیجمع و جور کردم و ک
 ؟یریبهم کرد و گفت: کجا م یبا تعجب نگاه دهیش

 : برم خونه.من
تا  دیچقدرن؟ با یدونیم ؟یکن یکار م یچ نایاشنناره کرد و گفت: با ا زمیم به
 .لهی. دو روزم که تعطیبد لیتحو کشنبهی

 امینبه مش دونمیو گفتم: م رونیدم و نفس و فوت کردم بکر زیبه م ینگاه دوباره
 .دمیاداره انجامشون م

 خوب ؟یچ یاداره برا یایب یخوا یو م لتیبا تعجب گفت: روز تعط دهیشنن
 .گهیامروز بمون تمومشون کن د نیهم

 برم. دیکردم و گفتم: چون کار دارم با اخم
 مهم تره ". اریدلم گفتم " کوه تو

 .ننمتویب ی: شب ممن
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 2 یبگه و تند ازش دور شننندم. رفتم برا یزینتونه چ گهیکردم که د یاخم هی
 ادیه بزنگ زدم ک اریگرفتم و رفتم دم شرکت. به کوه یمرخص موندهیساعت باق

 .نییپا
 رهیم خبه ساختمون غول جلو میآفتاب نکیع ی شهیاز پشت ش نیبه در ماش هیتک

و  یمکان تیموقع نیبا ا ییجا نیهما هیتو  اریکردم کوه یفکر نم چیشدم. ه
 ...یران یشرکت بزرگ کشت هیکار کنه.  تیمعروف

.. ..ستیگذره دروغم که ن یبهش خوش م گهیباه م ستین یخود ی.... باوف
حال کنه با  یمجرد یجور نیکار. بزار هم یخواد چ یسننر خر م گهید نهیهم

 .ارهیکه در م ییپوال نیا
 نیام و از ماشن هیصندام کرد. تک جانیبا ه یکیمحل بودم که  یحال بررسن در

سمتم م اریگرفتم و به کوه شحال به  ستم ع ومدیکه خو و  کمنینگاه کردم. خوا
حظه ل هیکرد و تو  یرو ط موندهیبردارم که با دوتا قدم بلند اون دو سننه متر باق

و  دمیو شنن مترق تروق اسنتخونا یب*ش*لم کرد که حس کردم صندا نیهما
 بلند شده. نیمپاهام چند سانت از ز

 ؟یکن یکار م یچ اریگرد از تعجب گفتم: کوه یچشمها با
که حس م همون با زم یجور  هام داره  پا نا م نیکردم  فت: ابراز  شنننهیآشنن گ

 .یاحساسات و قدر دان
عقب. چقدر خدا رو شکر  دیخودش و کش اریقرار گرفتم و کوه نیرو زم کامل

 یتو کوچه ب*ش*ل امیدم بپارک مجبور شنن ینکردن جا دایکردم که به خاطر پ
 شرکت پارک کنم و منتظر بمونم.
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 دهیند یوقت انقدر رسننم چیکت و شننلوار خوش دوختش نگاه کردم. ه به
 یر مب ایشننرکت  رهیکه م مشیدیم یگذر ابونیکه تو خ یوقت یبودمش. حت

 وقت کت تنش نبود. چیگرده. ه
 .ومدیبهش م یرسم پیت چقدر

 ممنون. یلیازت تشکر کنم. خ یچه جور دونمی: واقعا نماریکوه
 هیکه تو  دیبا دوتا کل دیدسته کل هی نشیدر آورد و از ب دیدسته کل هی بشیتو ج از
 جدا بودن و جدا کرد و گرفت سمتم. ی رهیدا

مه،ی یدایکل نای: ااریکوه طهیح یبزرگه برا نیا دک  در یهم برا یکی نیا ا
 .هیورود

با  دتیلتو دسننت ک تمیدکی دیکل : تودمیو ازش گرفتم و با تعجب پرسنن دیکل
 ؟یبریور و اون ور م نیخودت ا

 یدیل هیالزم شد بدمش به  دیگفت: شا طونیبهم زد و با لبخند ش یچشمک هی
 که زودتر از من خودش و برسونه خونه و آماده شه.

آخرش که با خباثت محض آروم  ثیخب یتو چشمهاش و جمله  طنتیش برق
بود و  نییاعث شنند که نگاهم و همراه سننرم که پااضننافه کرد )) مثل االن (( ب

 .شم سمتش زیبلند کنم و ت هیاز ثان یکردم و تو کسر یم یرو وارس دایکل
م با عقب و فقط تونسننت دیبکوبونم تو سننرش خودش و کشنن یکی نکهیاز ا قبل

 .تیترب ینکن ب یکیحرص بگم: من و با اون دوست دخترات 
تو  یاش گفت: تو از همشننون بهترخنده  نیقهقه اش بلند شننند و ب یصننندا

 .یمن یسوگل
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شم شد از جذبه ام به خودش ب یزیت یغره  چ زور  و به ادیبهش رفتم که باعث 
خطا کار گفت: خوب تو با اونا  یپسننر باه  هیدهنش و جمع کنه و آروم مثل 

 .یفرق دار
 ....یگفت: تو گل من طونیو باز کرد و ش ششین دوباره

ستم ب گهید شم دعواش کنم. لبهام و  نیااز  شترینتون شم غره برم و با چ بهش چ
 جمع کردم که حداقل نخندم تا پررو تر نشه.

 خوشمم اومد. ییجورا هیچرا از حرفش  دروش
 .شهیو زد به ش نیشدم. اومد کنار ماش نیبرگشتم و سوار ماش عیسر
و  نیو منتظر نگاش کردم. خواست خم شه سمت ماش نییپا دمیرو کش شهیش

و  ادستیصاف ا یکس دنیبگه که چشمش خورد به سمت چپ و با د یزیچ هی
 . حالتون خوبه؟یاتیگفت: سالم عرض شد جناب ب یجد یلیو خ یرسم

 هیبود نگاه کردم. با  یسننناله ا 55-50مرده  رهیکه پ یاتیبه جناب ب برگشننتم
 جان. ممنونم پسرم. اریسالم کوه کینگاه کرد و گفت: عل اریلبخند به کوه

خم شنند  ارمیخودش و کوه ِی رفت سنن یاتیهم تکون دادن و ب یبرا یسننر هی
 یشد و گفت: سوگل جون طونیش شیلحظه صورت جّد  هیو تو  نیسمت ماش

بازم زنگ بزن، دارم  یهم که الزم داشننت یزیزنگ بزن. هر چ یداشننت یهر کار
 .امیکنم زودتر ب یم ی. سعرمیخونه برات بگ امیم
 گفتم. یخداحافظ هین دادم و تکو یحالتهاش سر رییاز تغ جیگ

ّر خودمون  اریکوه نیخنده. ا ریو زدم ز هیبه چ یچ دمیکه افتادم تازه فهم راه شَ
 کارش کم جذبه نداره ها... طیتو مح
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 و سوگل خانم گفتنش خنده ام دوبرابر شد. یسوگل یآور ادی با
س ش دمیر شتم تو پارک نیخونه و ما سام و عوض کردم و نگیو گذا  هی و رفتم لبا

حت کلفت باس را با دیو کل دمیپوشنن یل  یو برداشننتم و رفتم خونه  لمیو مو
 .اریکوه
کف  سننتمیزد. حداقل مجبور ن یبرق م شننهیرو شننکر خونه اش مثل هم خدا

 ینم اقیشننروع کنم. دق نجایو بسنننابم. رفتم تو آشننخزخونه بهتر بود از ا نیزم
ور دور د هیتم رو اپن و و گذاش لمیکار کنم ماتو و شالم و وسا یچ دیدونستم با

شته ر هی. امیفکر کنم و به خودم ب کمیتا  دمیخودم چرخ ظرم و ن خاالیدر  ونو
 بود. ستیل هیجلب کرد مثل 

ودش خ یبرا اریلبخند زدم. کوه اریاخت یجلو و کنجکاو نگاش کردم. ب رفتم
ست م دیکه با ییزهایداد و چ یانجام م دیکه با ییاز کارها ستیل هی رد ک یدر

همه اش و بلد بودم. خدا رو شکر که  یو نوشته بود. خوب خدا رو شکر انگار
سنناالد و  لمد 2خواسننت بده به مهمونا.  یسننخت سننخت نم یاز اون غذاها

 .چیژله بود و ساندو شمیکیتا دسر که  2و  یماکاران
کارم تمرکز کرده بودم و  یو مشننغول شنندم. اونقدر رو میدیکشنن قینفس عم هی

 رفت غذا بخورم. ادمی یکه حتغرق شده بودم 
سطم هر چ نیا شتم و نم ایآوردم  یکم م یو ستم پ یالزم دا سر دایتون  عیکنم 

صله و وقت  قشیدق یکه جا اریزدم به کوه یزنگ م صال حو و بهم بگه چون ا
شماره  شتم. اونقدر  شتن و ندا صب اریکوه یگ ه بود. کرد میو گرفته بودم که ع

ش یبرا با دوتا دکمه  اکردم ت ویس 1شماره اش و عدد به کارهام  دنیسرعت بخ
 کالش کنم. عیبتونم سر
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شکم پرست یآ یبرا دلم شنگم که به خاطر  شده ب میفون ق ود. سوخته بود تنگ 
ساالد داده بود که با  نایمامانم ا یکه رفته بودم خونه  شیچند ماه پ مامان غذا و 

 لونیاشننته بودم تو ناو گذ میباال گوشنن ومدیداشننتم م یخونه. وقت ارمیخودم ب
روشنو و سنوخته. حاال  ختهیسنس سناالد ر دمیرفتم سنراغش د یغذاها و وقت

ش نیمجبور بودم با ا ض یدکمه ا یمیقد یگو  یالم غیکار کنم چون به خاطر م
 بخرم. یچند وقت نتونسته بودم گوش نیا

سماً  ست کردن ژله، بندر ر ساالد ماکاران هیساالد الو ،یهالک بودم. در و  یو 
سر موز یماکاران ش 5تا  یو د صر طول ک شتم. کل ه گهی. ددیع  به کلممینا ندا

 دوش هیبود که برم خونه و  نیلحظه ا نیا یبودم. تمام آرزوم تو دهیگند کشنن
 .رمیبگ یدرست و حساب

ستم آب و ب ریش دیچرخ یکه تو در م یدیزنگ و متعاقبش کل یصدا دنیشن با
 رگشتم سمت در.و دستهام و با دستمال خشک کردم و ب

 نیب. بمیبه زحمت نبود یکار کرده. راضنن یخانم خانما چ نی: به به بباریکوه
 هم هست. ییچه کدبانو

تو دسننتش بود که همه اش و همون  دیخر لونینا یلبخند نگاش کردم. کل با
 زیم یرو یآشخزخونه گذاشت و اومد جلو و خوشحال تو ظرفها یورود یجلو

و بو کرد. با برداشنتن در هر کدوم چشنمهاش از  دیکه پر غذا بودن سنرک کشن
 زد. یبرق م تیرضا

 نیو به کار گرفته بودم که ا مینبوش و اسننتعداد آشننخز یبرق بزنه همه  دمیبا
 حفظ بشه. اریکوه یتا آبرو ارمیتو ظاهر ساده و آسون و خوب در ب یغذاها
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با  نیآخر در ند کرد و  گذاشنننت سننرش و بل که  گاه مهربون و هیظرف و   ن
ش سمتم اومد و آروم گفت: آر شناس نگام کرد. قدم به قدم به  ... من چه نیقدر

 طور ازت تشکر کنم؟
کار بزرگ  هیبود که  نیاز خودم داشننتم. مثل ا یفوق العاده ا تیرضنننا حس

جام داده ام.  کهیاز ا ییجورا هیان جام دادم ه ن زده و  جانیکارم و خوب ان
 خوشحال بودم.

چشم دوختم و سرم و نگاهم همراه با  اریکوه یهالبخند خوشحال به چشم با
به  لیمتما یبه باال رفت و کم زهیر زهیر اریشننندن کوه کیجلو اومدن و نزد

مجبور شدم صورتم  کینزد یتو اون فاصله  دنشید یکه برا یعقب شد. جور
 .رمیو کامل رو به باال بگ

 دسننتهاش وو نرم  سننتادیام ا نهیبه سنن نهیبرداشننت و سنن گهید کیقدم کوچ هی
م گذاشته بود نتیکاب یدستم و رو هیانداخت دور کمرم و من و که تا اون موقع 

 فشار ازش جدا کرد و به خودش چسبوند. هیداده بودم با  هیو بهش تک
 نگاه پر آرامش و مهربون ریاز تأث دیبود. شا بیعج نیآروم. و ا یلیبودم خ آروم
 بود. اریکوه

 ردم.شده بود بهش نگاه ک یکی اریضربان کوه تمیکه با ر ینفسها و ضربان با
 ...ینیو رو صورتم چرخوند و گفت: تو بهتر نگاهش
 ر شد.تر و براق ت رهیتر شد. چشمهاش ت کیتر شد. صورتش نزد قیعم لبخندم

 فیب*و*سه اش ظر یشد رو صورتم و چشمهام رفت سمت لبهاش. وقت خم
ست رو پ یو طوالن قیو عم ش سته  میشونین شمهام ب از  قینفس عم هیشد و چ

 .دمیسر آرامش کش
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شد. لبهاش و از پ ی همه شد.  میشونیبدنم گرم  شمهام آروم باز  جدا کرد. چ
و تنگ  دستش یبود و حلقه  دهیکه قباًل ب*و*س ییو چسبوند به جا شیشونیپ

 تر کرد.
 یاش و حس م نهیرفتن سنن نییبازوهاش قفل شنندم. باال پا نیکردم ب یم حس

ها نهیحرکت نرم سنن نکهیا بیکردم و عج گهواره آرامش  یاش برام مثل تکون
 دهنده بود.

 یجور همه  نیلحظه ا نیتونسننت تو ا یبود که م یو تنها تشننکر نیبهتر نیا
 ببره. نیو از ب میخستگ

هام و پر عطر تنش کردم. دسننتهام و بلند کردم و  هیو ر دمیکشنن قینفس عم هی
 دادم.خودمو به عقب هل  کمیگذاشتم رو بازوش و 

شد. خ دیو فهم منظورم شمهام دنبال  رهیو ازم جدا  شت.  یم یزیچ هیبه چ گ
 از انجام کارش. یتینارضا دیشا

اش دست  هیخونه بق یکاوشگرش گفتم: حاال که برگشت یتوجه به چشمها یب
 ب*و*سه. یخودت و م

 متونینم دمیهم که م ییغذا یبو نینکردم. با ا یکار چیخودم ه یهنوز برا من
 کمکت که امیو حاضننر شننم بعد م رمیبرم خونه و دوش بگ دی. بایمهمون مایب

ها رو بر تا اون موقع بقزیرو م مینیتو ظرف و با میزیغذا ها رو  ی هی.  کار
 خودت انجام بده.

 .ندیکدبانو دستور بفرما ی: چشم هر چایکوه
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به صننورت شنن برگشننتم از اون نگاه آروم توش نبود  یاثر گهیکه د طونشیو 
از  عیرس یخداحافظ هیو رفتم سمت مانتو و شالم و برشون داشتم و با  دمیخند

 .رونیخونه زدم ب
ست به جا یدلم م چقدر شدن  یخوا ضر  چرت بزنم اما  هیدوش گرفتن و حا

مطمئن نبودم که  ادیکار مونده بود و راسننتش ز یاصننال وقت نبود. هنوز کل
 انجام بده. ییبتونه همه رو تنها اریکوه

ساعت همه  2تونستم در عرض  یم دیکار داشتم شا یامشب کل یامنم بر اما
 کارهام و بکنم و به موقع برسم و بهش کمک کنم. ی

شتم که برم دوش بگ حوله شمم که تو آرمیام و بردا ام  افهیبه خودم افتاد ق نهی. چ
دو رنگ خالص  یموها نیخواسننتم از دسننت ا یچروک شنند. مدتها بود که م

 رنگ هی دیقبل ع ادمهیه نتونسننته بودم بهشننون برسننم. شننم اما هنوز که هنوز
صم هیبودم. تو  دهیخر یش*ر*ا*ب شدم و خ یآن میت ست به کار   عیسر یلید

رو  موندهیباق یگشننتم و کارها یموهام و رنگ کردم. کاله به سننر تو خونه م
 . درست کردن ناخنم و الک زدن و انتخاب لباس.دادمیانجام م
سها س یلبا شونیردم و از بک یکمدم و وار ساتن ک یلباس دکلته  هی ن وتاه قرمز 

ه بود ک یکمربند مشک هیطرحش  یداشت و همه  یانتخاب کردم که دامن تنگ
 .شدیم ونیاش پاپ نهیس ریرو پهلو و ز

 .ومدیقرمز ش به موهام و پوستم م رنگ
شو یبه موهام کردم و وقت ینگاه هیو انداختم رو تخت و  لباس ن از رنگ گرفتن
. ادیگرفتم تا بدنم حال ب یدوش حساب هی عیتو حمام و سر دمیئن شدم چخمطم
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با حوله پ ی. موهارونیاومدم ب چیحوله پ باال دمیایآب چکونم و  سننرم  یو 
 جمع کردم.

 کم بشه. شیسیخ کمیکردم تا موهام  یو م شمیبود اول آرا بهتر
دادم. از اتاق  و انجام شمیکل آرا قهیدق 10ام و در عرض  هیسراش جعبه سا رفتم

ز و لباس قرم نیلنزهام و بزارم چشننمم. با ا ییکه برم تو دسننتشننو رونیاومدم ب
 .شدیقشنگ م یلنز خاکستر هیمو  نیا

گذاشننتم تو چشننمهام. چند بار  اطیو از تو جعبه اش در آوردم و با احت لنزهام
 خوب شده بود. یلیپلک زدم. خ

شاد زمزمه کردم و از هیلبم  ریز سرخوش شو آهنگ  ست . هوا رونیاومدم ب یید
 شده بود. کیتار

کل روز تو ذهنم بود و پرحس م یداشننتم و آهنگ یقدم بر م زهیر زهیر  یکه 
 خوندم.

 مکتین هی بونیسا هیخلوت /  ییتنها هی
 تنها / باشم دور از جماعت یخوام تنها یم

 خوش بو و تازه / به آرامش تن من هوا
 دنیرس یی/ به تنها ازهیغرق ن حاال
 چاره سازه نی/ برام ا دنیاز تن کش نفس

 مکتین هی بونیسا هیخلوت /  ییتنها هی
 تنها / باشم دور از جماعت یخوام تنها یم
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 یبرا و نمینتونسننتم جلوم و بب گهید یکیو به خاطر تار دمیوسننط حال رسنن به
که  اریکوه دنیبرق گشتم. دستم که بهش خورد و زدمش با د دیدنبال کل نیهم

و  شهیبود و دستها و صورتش و چسبونده بود به ش ستادهیتراس ا ی شهیپشت ش
 هیو  دمیکوتاه کشنن غیج هیو  سننتادیکرد از ترس قلبم ا یزل زل خونه رو نگاه م

 قدم عقب رفتم و دستم و گذاشتم رو قلبم.
اش و از  هیشننرمنده و هول تک دیمن و د یزهره ترک شننده  ی افهیکه ق اریکوه

 چند ضربه بهش زد.گرفت و با دست  شهیش
باز کردم و گفتم: تو ا هی  یکار م یچ نجایچشننم غره بهش رفتم و رفتم در و 

به درک مهمونرمیبود بم کینزد ؟یکن خورد اون همه غذا  یبهم م تی. مردن 
 درست کردم.

با یهر چ یول دیو مظلوم گفت: ببخشنن شننرمنده جواب  لتیزنگ زدم به مو
 نه. ایخوبه  حالت نمینگران شدم. اومدم بب ینداد

 ؟ی. کارم داشتیو گفتم: آره خوبم مرس دمیکش میشونیبه پ یدست هی
ده شننرمن یزحمتت دادم ول یامروز به قدر کاف دونمیمظلوم تر گفت: م اریکوه

 ...یتون یها هم حاضر نکردم م چیمن هنوز دوشم نگرفتم و ساندو
شه تو برو من تا  دمیپر سط حرفش و گفتم: با ضر گهیربع د هیو  امیم شمیم حا

 کمکت.
 ستاد،ید. اش مونیزد و قدر شناس تشکر کرد. برگشت که بره اما پش یلبخند هی

فت: گ طونیلبخند شنن هیبهم انداخت و با  یینگاه سننرتاپا هیسننمتم و  دیچرخ
 لباست معرکه است.

 .یزدم و پر ذوق گفتم: مرس یخوشش اومده لبخند نکهیاز ا خوشحال
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شمهاش شد. لب چ شت و ب قیخندش عمگرد و پر خنده  حرف از رو  یتر و برگ
 تراسها رد شد و رفت تو خونه اش.

شتم شم که  برگ ستم و بلند کردم تا به موهام بک سمت اتاقم. د تو خونه و رفتم 
ش ستم ک شمها یشد به حوله  دهید سرم. با چ اومد که من هنوز  ادمیگرد  یرو 
 یخورد به حوله  وحشت زده ام یآوردم و چشمها نیی. سرم و پادمیلباس نخوش

 بودم دورم. دهیایکه پ یکوتاه
 .دمیکش یغیج هیبغض و حرص  با

 تر و خدا منو مسخره کرده. نیبگم خدا کوفتت بده. بب اریکوه یاله
صحنه ها رو هم شکار  نیمردم ا یپشت تراس خونه  ادیم یدزدک یوقت معلومه

 به خودم کردم. گهینگاه د هیکنه.  یم
 باشه؟ دهیند اریکه چند درصد از بدنم مونده که کوهلحظه از ذهنم گذشت  هی
و زحمتهام فکر کردم.  یکردم و به شننب و مهمون رونیفکر ها رو از ذهنم ب نیا

دورم. با  ختمیموهام و باز و با سننشننوار خشننکشننون کردم و صنناف ر یحوله 
 کیسنناده و شنن ییجورا هی ختیر یپشننتم م یته موهام و فر دادم. وقت سیلیباب
 .شدیم

 یم ترشیلبهام و ب یبه لبم. مات بود و جلوه  دمیو چند بار مال میشیقرمز آت رژ
شمها شنگ اهیس یکرد و با چ سب ق شم  یشدم تنا شت. خودم از خودم خو دا

 اومده بود.
 رو شونه ومدنیگوشواره و موهام م یبلندم و گوشم انداختم. وقت یها گوشواره

 پوشوندن. یو م شیادیل*خ*تم قسمت ز یها
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 ولیا .دمیبلندم و در آوردم و پوش یمشک یکه تموم شد از تو کمد کفشها کارم
 به قد.

بلند  یاز خودم مطمئن شدم مانتو یبه خودم انداختم و وقت نهیتو آ گهینگاه د هی
قدم  2 ارمیکوه یخواستم جوراب بخوشم تا خونه  یچون نم دمیو پوش میمشک
 نبود. شتریکه ب

شک هی سرم یشال م شتم و  کمیکوچ فی. کهم انداختم رو  ژ و ر نهیآ هیو بردا
 .رونیو انداختم توش و از خونه زدم ب دمیو کل لیقرمزم و موبا

 بود. دهیطول کش قهیدق 20ربع اما  هیگفتم  اریبه کوه نکهیا با
شوار س یانداختم و رفتم تو خونه. صدا دیزنگ خونه اش و بزنم کل نکهیا بدون

 اش کردم.کل خونه رو برداشته بود. بلند صد
 .امی: االن ماریکوه

خونه  دنیگذاشننتمشننون رو اپن. با د شننهیو شننالم و در آوردم و مثل هم مانتو
مبل بزرگه هم وسط خونه  یطرف بودن. حت هیچشمام گرد شد. مبلها هر کدوم 

 کار کرده؟؟ یخونه چ نیپسر با ا نیبود. ا
شتم شمها دا شده به خونه نگاه م یبا چ از تو اتاق اومد  اریکردم که کوه یگرد 

 ؟یرو ترکوند نجاینگاش کردم و پر حرص گفتم: ا یظی. با اخم غلرونیب
سته اش  اریکوه اما صفه ب ستش رو کروات ن شکش زده بود. د تو جواب من خ

کرد و هر لحظه رنگ صننورتش  یحرکت زل زل به من نگاه م یمونده بود و ب
 .شدیعوض م
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صد فکر کنم از ز هی عمراً  شکش زده چون  یجور نیده ام افوق العا ییبایدر خ
 یبه کف نگاه م شننتریبود و ب نییکرد. سننرش پا یدر کل اصننال به من نگاه نم

 کرد.
 تو جام خشک شدم. غشیج یقدم برداشتم سمتش که با صدا هی یعصبان

شمها با سکته ا اریگرد به کوه یچ ستهاش و جلو گرفته بود نگاه  هایکه مثل  د
 کردم.
 ؟زده گفتم: چته تو؟؟ بهت
 .سای. همون جا واای: تکون نخوراریکوه
 : چرا؟؟من

 برو. یبعد هر جا خواست اری: اول کفشات و در باریکوه
 .دمیکش غیج باً یتعجب تقر با

 ؟ی: چنننننمن
 نیرشگفت: آ یشتریبار با آرامش ب نیآورد و ا نییکرد و دستهاش و پا یاخم هی

 یم و هنوز یبا کفش اومد جام که نیتو خونه. تا هم ایب اریجان کفشات و در ب
 .یدیکه کش هیفقط به خاطر زحمتهائ یراه بر یتون

پاهام و کفشننها هی به  به کوه هیقشنننگم کردم .  ینگاه بهت زده  گاه  و  ارین
 بود؟ یانداختم. منظورش چ شیرو فرش یصندلها

 بخوشم ؟ یپس چ ارمیرو در ب نای: اگه امن
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در خونه چرا انق نیا ی: فکر کرداشاره به کل خونه کرد و گفت هیبه کمر  دست
شه. هر ک یاحد چی. چون هزهیتم خواد  یهم م یاجازه نداره با کفش واردش ب

 .ارهیکفشاش و در ب دیتو همون دم در با ادیب
 .هیگفتم: اما مهمون م*س*تأصل

 کفش. یهم باشه کفش ب یاخم گفت: عروس با
 کفش بموم. یداشت. من عمرًا ب یشد. فکم سفت شد چه معن ظیغل اخمام

 .ارمیگفتم: در نم یجد یلیخ
و  کفشننات زمیجان عز نیلبخند مهربون زد و گفت: آرشنن هینگاه بهم کرد و  هی

 کار دارم. ینکن. کل تمی. اذاریدر ب
 .ارمیتر گفتم: در نم یجد

 .رمایبا همون ژست گفت: قربون شکلت مجبورم نکن خودم درشون ب دوباره
رفته  یبدون کفش مهمون ومدینم ادمیدم. سننناله لج کرده بو 2 یباه ها مثل

م هم یباشم. همه   رسوند. یکفشهام بود که سرم و به سقف م نیقرَّ
. یریقرمو بگ یخوا ی. تو مارمی یو گفتم: در نم نیلج پام و کوبوندم رو زم با

به کفش احت نارت  قد چ با اون  رو محروم  هیبق یخوا یم یندار اجیخودت 
 .لی. حسود بخیکن

 .ستادیدستهاش و جلو آورد گه گفتم قلبش ا نیماه اریکوه
ش یهر چ نیدلم پاهات و نکوب رو زم زیالتماس گفت: عز با و ر یدیخاکه پا

 .نیآفر یخانم اریفرشا. درشون ب
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حرف فقط نگاش کردم.  یزد. ب یدو سنناله حرف م یباه  هیداشننت با  انگار
سرش و بلند کرد و نگام کرد. با یتکون نم دید یوقت شاره  خورم  شمهاش ا چ

 .ارمینم یعنی. منم ابرو انداختم باال که ارمیکرد درشون ب
 قدم رفتم عقب. هیقدم اومد سمتم من  هی

بزار خودم درشننون  زمیزد و گفت: تکون نخور عز یلبخند عصننب هی اریکوه
 . تو خودت وبه زحمت ننداز.ارمیم

 .نیبب یکنی. اگه باور نمزهیتهشون تم نای: محاله امن
و  ادسننتیو بلند کردم و نشننونش دادم. دسننتش و گرفت به قلبش و ا پام کف

 چشمهاش و بست.
 .میبه خونِه زندگ یحرص گفت: ِبَکن اون المصبا رو گند زد با
 .نیبود. هم یکوچولو خاک هیتعجب پام و گرفتم سمت خودم فقط  با

 بشورمشون بعد بخوشم. یخوا ی: خوب ممن
و  یدیوشننپ رونیکه ب یمحاله بزارم کفشنن نفیکنه بازم کث یم ی: چه فرقاریکوه
 .یخونه هم بخوش نیتو ا
 بکن. یکار هیخودت  یتون ی. مارمیحرص گفتم: من محاله درشون ب پر
 .یگفت: باشه خودت خواست یاخم نگام کرد و جد پر

 و دمیکشنن یغیج هی. هینه واقعا موضننوع جد دمیبرداشننت که فهم زیخ نیهما
 زد که از جام تکون نخورم. یر حرص فقط داد مپ ارمیکه در برم. کوه دمییدو

تونستم از پشت مبل ها رد بشم و از  یبود و من م دهیرو شکر که خونه ترک خدا
ستش در برم. چند بار نزد حظه که ل هیدادم اما تو  یکه جا خال رتمیبود بگ کید
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م مچ بش میوسط هال ج یدستش در رفتم و خواستم از کنار مبل بزرگه  ریاز ز
 رو مبل. میشد پرتکه خودش و من هر دو  دمیکش نیم و گرفت و همادست
 خودش بعدم من افتادم روش. اول

 کفش دنده هاش شکست. هیسر  یایشدم بهش که گفتم ه دهیکوب نیهما
ستم شم بب عیسر خوا ست  نمیبلند  ستهاش و انداخت دور  ایزنده ا نه که تند د

 پاش قفلم کرد. هیکمرم و با 
 یم یآوردم. که با قلب من باز رتین گفت: کجا کجا؟؟ تازه گلبخند په هی با
 نه؟ یاریکفشت و در نم گه؟ید یکن
فت دستاش در برم که س ریافتاده بودم بد. خواستم با تکون دادن خودم از ز ریگ

 اش. نهیتر گرفتتم و چسبوندم به س
ا و ت یخالص شنن یتون یخود تقال نکن تا من نخوام نم یگفت: ب سننرخوش

 .یزارم بر ینم ارمیو در نکفشت 
و  مجابش کرد یحرفهاست که بشه با زور و لج باز نیتر از ا یجد یلیخ دمید

 به التماس افتادم بلکم افاقه کنه. نمیهم یمهم بودن برام برا یلیکفشهامم خ
 ...گهی: نه تروخدا کفشام باشه.... دوستشون دارم.... باشه دمن
دونسننت تا ولم کنه در  یبند بود و مکو گوش شنننوا دسننتهاش که دور من  اما

شم  یپا ی. مجبوررمیم شت کف آزادش و باال آورد و تو همون حالت انداخت پ
 درشون آورد. یکی یکیو با فشار 

سع غیاول و که در آورد ج ی لنگه کردم با تکون خوردن نزارم  یمن رفت هوا و 
ما وقت یکیاون  نه ا پا نیدوم یرو هم بک به زور از  گه رو هم  م در آورد و لن
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که  اش نهیرو سنن دمیبکنم از حرص با کله کوب یتونم کار ینم گهید دمیفهم
 ترم کرد. یآخ پر خنده اش عصبان یصدا

 خشم نگاش کردم. پر
 ستیاون سر خوشگلت ن فیگفت: ح طونیو سر خوش و ش قیلبخند عم هی با
 ؟یکن یداغونش م یجور نیا

 ترشیضربه سرم ب هی. چون با همون رمیو رو هم فشار دادم که گازش نگ دندونام
 اون. ی نهیدرد گرفته بود تا س

و رو موهام ثابت شد. ابروهاش رفت باال و سر  دیرو صورتم چرخ چشمهاش
 سوگل خانم؟ یخوشگل کن یوقت کرد یخوش گفت: ک

حسنناب کار  دیشنندم که شننا رهیپر غضننب بهش خ یشننده  زیر یچشننمها ای
 .میو بدونه چقدر عصبان ادیدستش ب

 یم یتوجه به من موشننکافانه موهام و وارسنن یحرفها بود و ب نیپررو تر از ا اما
با  ند،  که ت نه  هام و لمس ک که مو باال  کرد. دسننتش و از کمرم گرفت و آورد 

 حرص گفتم: ولم کن.
 یشننده بود. برا میدلخور یآورد. کاماًل متوجه  نییحرف من دسننتهاش و پا با

ت چقدر زحم نی. ببگهی: حاال اخم نکن دلبخند زد و مهربون گفت هی ییدلجو
ش حرفها رو  نیکفش که ارزش ا هیخودت خراب نکن.  یو برا ی. مهمونیدیک

 نداره.
همه تا کمرت  ادیبخوشمش؟ خوشت م یزار ی: اگه ارزش نداره پس چرا نممن

 باشن؟
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گشاد تر و دستهاش شل تر شد و آروم گفت: اگه قول بدم ب*ش*لت  لبخندش
 .یشیکفشات م الیخ یب یبشکنم تا هم قدم 

داش تو ص یشوخ یرگه  چیه نکهیبا وجود ا کنهیداره مسخره ام م نکهیفکر ا با
تو  دمیشننندم و دسننتم و مشنننت کردم و محکم کوب زیخ مینبود پر حرص ن

 شکمش.
توجه بهش از روش بلند شدم و  یآخش، همراه با خنده اش بلند شد. ب یصدا

 نشستم و گفتم: الزم نکرده.
قد من دردش  یبا کتکها نکهیا یبه جا دمیدیم یخوردم وقت یحرص م راون

 .ارهیکه انگار سرحال ترش م یجور رهیگیخنده اش م شتریب رهیبگ
*ش*لش تو ب دمیکه دوباره مچ دستم و گرفت و کش ستمیصاف شم با خواستم

 بفهمم با لبهاش لبهام و قفل کرد و .... نکهیو قبل از ا
 تونستم یتو جام خشک شده بودم و نم بیس عجاحسا هیگرد و  یچشمها با
شم عقب و با  یکار چیه شت د هیبکنم. نه خودم و بک نه  رمیحالش و بگ گهیم
 پر ولعش و بدم. یب*و*سه  نیحداقل باهاش همراه شم و جواب ا نکهیا

 یبدن مور مور شنننده از تماس دسننتها هیبا  ریو غافلگ جیمونده بودم گ فقط
کرد و  یم قیبهم تزر یکه داشننت کم کم خوشنن یسننح هیگردونش رو کمرم و 

 .ومدیداشت بند م یژنیکه از کم اکس ینفس
 ست.ه یچ ژنیبعد چقدر لبهام و ول کرد و تونستم دوباره بفهمم اکس دونمینم
تو خونه  با کفش گهیبود که د هتیتنب نیزد گفت: ا یکه نفس نفس م یحال در
 .یزیباس قر و غمزه نرسر و شکل و مو و ل نیو با ا یایمن راه ن ی
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د و بو جینگاه گ هیحرفها و اتفاقات  نیا یعکس العمل من در برابر همه  تمام
 .شدیکه تند تند باز و بسته م یپلک

لبخند و نگاه مهربونش رو لبش و چشاش  نیامشب ا اریسوال که چرا کوه هی و
 جا خشک کرده؟

و و گفت: پاشنن دیبه صننورتم و دور لبم کشنن یدسننت هیبا همون لبخند  اریکوه
 ها هم موندن هنوز. چیساندو ،یدوباره رژ بزن دیبا گه،ید
دم و اش بلند ش نهیاز رو س نهیو به خودم اومدم و با تومأن دمیکش قینفس عم هی

نشستم. موهام و از رو شونه ام با دست انداختم پشتم و آروم از جام بلند شدم. 
 از کردم سمتش.لبخند نگاش کردم و دستم و در هیبرگشتم و با 

ستم و بگ زیلبخند ر هی ستش و بلند کرد که د ستش که نزدرهیزد و د شد  کمی. د
و محکم  ختمیحرکت تمام زورم و تو مشننتم ر هیدسننتم و مشنننت کردم و با 

ن کارا نک نیاز ا یبدون هماهنگ گهیکوبوندم تو شننکمش و با حرص گفتم: د
 شعور مرض. یب ِی وسواس

 .رهیقهقهه زدنش و بگ یجلو ایناله کنه  دونستینمدلش و گرفته بود و  اریکوه
 قینفس عم هیو  ستادمیسبک شدم. صاف ا شیکرده بودم. آخ یام و خال عقده
ش صورتم زدم عقب و گفتم: د دمیک شو ا گهیو موهام و از رو  شام و نیپا  بازار 

 جمع کن.
 ها رو درست کنم. چیسمت آشخزخونه که ساندو رفتم
انگار  ید و شننروع کرد به جابه جا کردن مبلها. ولاز جاش بلند شنن ارمیکوه

 خوند. یلب آواز م ریسرخوش بود چون ز یلیخ
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 .هیچ قشیپس تشو نهیا هشیکرد. موندم اکه تنب یهم م یهاتیپررو چه تنب باه
چرا اولش خونه رو اون  دمیبه هال نگاه کردم فهم یکه تموم شننند وقت کارش

مبلها رو دور تا  یه بود مسننجد و همه بود. االن خونه رو کرد ختهیجور بهم ر
 بشه و جا باز بشه. یبود که وسط خال دهیدور سالن چ

ساندو یسراش بندر رفتم شونیها که  شتم با د ا  دنیکنم. در ظرف و که بردا
دهنم.  گذاشتم تو سیسوس هیچنگال برداشتم و  هیدلم ضعف رفت.  سهایسوس

 گهیچنگال د هیر و دوتا گوجه و شو اریخ هیکاهو گذاشتم  هیکردم  ینون خال هی
 خوردم. یبندر

ضعف م یجور نیا دمید نخورده بودم  یایناهار تا حاال ه روزیاز د کنمیبدتر 
 آخرش بود و حاال یرفته بود و نفسننها لیتحل میکله کار کرده بودم. انرژ هیو 

خط  هیرفت. از زور ضننعف  یمالش م یهمه غذا دلم بدجور نیا دنیهم با د
 .رفتیم یاهیشمام سچ ونیدر م
بدم.  ختمیر یشننکمم م نیتو ا یزیچ هیبود  بهتر مه  کارم ادا به  که بتونم 

ست کردن  هیاول و گرفتم که خودم بخورم.  چیساندو سراش در گاز زدم و رفتم 
ست م یایساندو هی. هر شیدوم ساندو هیکردم  یکه در  یخودم م چیگاز به 

 زدم.
 امیاز سنناندو شننتریتا گاز ب 2هنوز  و من شنندیداشننت تموم م هایبندر باً یتقر

زدم و اومدم  امیبه سنناندو گهیگاز د هی. شنندینخورده بودم. ماشننا... وقت نم
 .رمیبود لقمه بخره تو گلوم بم کینزد اریکوه یلقمه ام و بجوام که با صدا

 ؟یخور ی: تنها تنها ماریکوه
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منو  گفتم: تو چشننم غره بهش رفتم و با دهن پر نا مفهوم هی. سننتادیکنارم ا اومد
 نخوردم از صبح. یایبکش. بابا گشنه امه ه

 یزیو چرژ ت ریو مظلوم گفت: منم گشنمه منم غ نتیداد به کاب هیو تک دستهاش
 خوشمزه نبود. نیشکالتش هما ینخوردم. اونم برخالف بو

ستش با ا هی شم غره بهش رفتم اما را ش نکهیچ شمهاش  زد  یموج م طنتیته چ
بود و هنوز باال نگهش  چی. دسننتم و که توش سنناندوبازم دلم براش سننوخت

 ؟یخور یم نایداشته بودم بهش نشون دادم و نامفهوم گفتم: از ا
سرم و پا تند ش چیساندو هیآوردم و دنبال  نییسرش و تکون داد.  تم پرمالت گ

 گرسنه که هالک نشه بمونه رو دستم. یباه  نیکه بدم به ا
 خورده. یتکون اساس هیحس کردم دستم و انتخاب کنم  چیتا من ساندو اما

ساندو سرم ستم مونده چیو بلند کردم و با تعجب به ته نون  شدم که تو د  تموم 
 شدم. رهیبود خ

 ...چیته نون مونده بود و ه هیفقط  امیساندو ی موندهیدو سوم باق از
شتم ست یگنده ا یاز لقمه  اریدهن کوه دمید برگ شته پره پره و به زور ب ه که بردا

 تو حلقش و خفه.... دیپر یلقمه م دادیتمرکزش و از دست م کمیو  شهیم
شکر  یبرا نکهیا یصحنه به جا نیا دنید با صه بخورم فقط خدا رو  لقمه ام غ

 یچهارم باگتها کیدرسننته اش  هیو  کهیباگتها ابعادشننون کوچ نیکردم که ا
 دل خوردنش.م نیقطعًا مرده بود با ا اریوگرنه اگه گنده بودن کوه هیمعمول

 نونا و رفتم سراش ژامبونا. رینون و انداختم تو خم ی موندهیباق
 و گوجه و کاهو و سسم روش. ارشوریو خ ریپن هیژامبون و  هی
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گاز  هیورقه ا ریاز پن کممیژامبون تو دهنم گزاشتم.  هیدرست کردم  چیساندو هی
 زدم.
 با دهن پر اومد کنارم و مشغول کمک کردن شد. اریکوه

 نیو بلند کردم و سننرم و گرفتم باال که درسننته بندازمش تو دهنم که ا بونمژام
نخورده تند کله اش و آورد جلو و چون قدش بلند بود از باال رو ژامبونه  اریکوه

با  دهنش و آورد و گاز زد بهش که از  نیحرکت هما هیاحاطه داشنننت. تند 
تو  رفتیکه داشت م یبونولش کردم و ژام عیسر رهیکه دستم و گاز بگ نیترس ا

 .اریشد رفت تو دهن کوه دهیحلق من از وسط حلقم رو هوا قاپ
 شده بود به ژامبون. دهیزبونمم کش یقسم بخورم حت حاضرم

 کردم صورتم داش کرده. یحس م تینگاش کردم. از زور عصبان زیت
شنگ ییصدا با شده بود گفتم: چرا نخورده باز یکه از حرص و گ در  یدو رگه 
چرا از تو حلق من  گه،یهمه هسنننت بخور د نیا نجایخوب ا ار؟یکوه یاریم
شیم ضعف رونیب یک شنمه دلم داره  ضعف بغض کردم ( به خدا گ . ) از زور 
س رهیم شمام  سر پام تو اداره کلرهیم یاهیچ صبح  سرم بو ختهیپرونده ر ی. از  د 
 نکن... تیکله کار کردم جونم تموم شده جون مادرت اذ هیکه  نجامیا
رو  رمیباعث شد دستم و بگ دیایکه تو شکمم پ ینتونستم ادامه بدم. درد گهید

ش شه و ب شمهام و از زور نتیکنار کاب نیرو زم نمیشکمم و زانوهام خم ب . چ
 دادم تا تموم بشه. یرو هم فشار م یدرد و گشنگ

ه روزم بلک هی یهمه بغض و ضعف و حساس شدن نه فقط به خاطر گشنگ نیا
 کرده بود. دشیبود که تشد ممیجسم تیبه خاطر وضع
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دردم و فراموش کرده بودم و از  اریدرد اما به خاطر کوه یو کل یودیاول پر روز
 بودم. ستادهیظهر سرپا ا

سنگ از ضعف و گر  یبود که نم اریامروز کوه یتر کارها عیفج یاون بدتر، از 
 یم جمیگ یکنم و حساب رشونیتعب یبزارمشون و به چ یدونستم رو چه حساب

 .گهینم یایچرا ه هیداره. اگه جد یبود چرا دست بر نم یکرد. اگه شوخ
همه درد و ضعف و اعصاب متزلزل و شلوش سر پا بودم و االن که  نیزور با ا به

جورواجور  یکردم دردم و احساس ضعفم و فکرها یم یوجودم سع یبا همه 
 اریوهببرم ک نیب و از میگشنننگ یسننر پا موندن تا حدود یو برا رمیبگ دهیو ناد
 زد. یتحمل منو محک م یگرفته بود و آستانه  شیشوخ

ترک خورده بود که با هر  ی شننهیشنن کیکارش درسننت مثل ضننربه زدن به  نیا
 .رفتیضربه احتمال شکستش م

و از  اریآروم و نگران کوه یزور درد چشننمهام و رو هم فشننار دادم. صنندا از
 .دمیشن کمینزد

کردم باور کن  یبابا شننوخ ؟یشنند ی؟ چ یخوب نی... آرشنننی: آرشنناریکوه
شتم. چ یمنظور شرمنده فکر کنم زدهیشده؟ رنگت پر یندا ازت کار  یادی. 

 .دمیکش
ه . با بغض لبم و بامیمهمون بر نم هیو از پس  فمیخواسننتم فکر کنه ضننع ینم

 بسته ام جمع شد. یو اشک تو چشمها دمیدهن کش
 که کمکم کنه. دستش و پس زدم.دستش و جلو آورد و بازومو گرفت  اریکوه
 .ومدمینبودم. از پس کارهامم بر م فیضع من
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و  فشار آوردم تا بلند شم اما ضعف نیام به زم گهیو گرفتم و با دست د نتیکاب
 باعث شده بود زانوهام بلرزه. جهیسرگ
 بزار کمکت کنم. نی: آرشاریکوه

 گفتم: نه... زیاخم ر هی با
شه ب یکردم قو یم یسع نکهیا با شده از گو شک جمع  سته ا شم اما ناخوا  یا

نم پاکشننون ک ایبتونم رومو برگردونم  نکهیرو گونه ام و قبل از ا ختیچشننمم ر
 .دشید اریکوه
 دنیو با د دیو با خشونت چونه ام و گرفت و صورتم و به سمت خودش کش تند

 کردم؟ تتیانقدر اذ یعنی... نیاشکام با بهت گفت: آرش
 شتریداشت که باعث شد اشکم ب یادیز یشرمندگ هی.. بود. یجور هی صداش
شه. د شتم چون د یو قو تیخانم گهیب ده و شرمن ی افهیق دنیبودن و کنار گذا

 کرد. یم تمیاذ یلیخ اریکوه مونیپش
 گرد. اریناراحت کوه یبلند شد و چشمها هیثان هیام در عرض  هیگر یصدا

من فقط گشنننمه، دلم داره  به تو کار داره یگفتم: ک هیبغض و اشنننک و گر با
عد ا رهیضننعف م که غش کنم و ب مه زحمت نیاالِن   یمهمون نیا یکه برا یه

 باشم و بهمم خوش بگذره... یحتمًا تو مهمون دیبا دمیکش
ستم ادامه بدم. از ب گهید شد که نتون شمها نیهق هقم اونقدر بلند  شک یچ  یا

ست. لبخ هیکه  دمیو د اریکه به زور باز مونده بودن کوه ش ند مهربون رو لبش ن
 یباه گربه  هینداخت که خودم  یم یوقت ادیکرد که من و  ینگام م یجور هی

 کردن مظلومش. ویومیم یرفت برا یو دلم غنج م دمیدیو گرسنه رو م سیخ
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شونه هام و ب*ش*لم کرد و  کیقدم بهم نزد هی ستهاش و انداخت دور  شد و د
 تسیقرار ن زمیآرومم کنه گفت: عز تا دیکش یهمون جور که دست تو موهام م

ست بد تیمهمون ش لی. االنم کار تعطیو از د چون  میبخور یزیچ هی مینیتا ب
ندارم. حاالم نم یتحمل گرسنننگ گهیمنم د . یکن هیگر یجور نیخواد ا یو 

 بشه. اهیرژت که خراب شد نزار چشماتم س
ا تو ام سننتادیقلبم ا شننمیلحظه از تصننور خراب شنندن آرا هیلحظه فقط  هی یبرا

س لمیوسا یاومد که همه  ادمی هیاز ثان یکسر  در یو خراب یاهیضد آب بود و 
 دیکنم تا شا هیب*ش*ل گرم گر نیغذا و ا یتونم برا یو من هنوزم م ستیکار ن

 شد. بمیهم نص یشتریب زیچ
 زیب*و*سه رو موهام زد و با دست به سمت م هی اریدرست حدس زدم. کوه و

 چیو با چند تا سنناندو دیمقدار کشنن هی ییندم و از هر غذاکرد و نشننو تمیهدا
 و خودشم نشست. زیگذاشت رو م

فت: خوب د با گام کرد و گ ند ن ما خ گهیلبخ مت کشنن یلیچون   میدیزح
 پس حمله... میو دار یقیاستحقاق تشو

برداشت و با چشم و سر به من اشاره  چیساندو هی عیو گفت و خودش سر نیا
 کرد که بخورم.

 .هیو برداشتم و زدم تو الو قاشقم
شننکمم ورم  دمیترسنن یبودم که م ختهیربع اونقدر غذا تو معده ام ر کی عدی

ه نظر ب شونهیاول حاملگ یکه ماه ها ییلباس تنگ مثل زنها نیکرده باشه و تو ا
 .امیب
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به کوه با پاک کردم و  مال دهنم و  به سننوم نیکه آخر اریدسننت  نیگازش و 
 دم.زد نگاه کر یم اشیساندو

 یستو د یصندل یداد به پشت هیو نوشابه ام روش و تک دییاش و کامل جو لقمه
ش شکمش ک سشیو گفت: آخ دیبه  ستت درد نکنه خ ری..   یلیشدم. واقعًا د

 .یخوشمزه بودم مرس
 زدم. لبخند

شو برو آرا گهی: خوب داریکوه ست کن منم بق شتیتو پا  اایساندو ی هیو در
 کنم. یرو درست م

 یغذا به موقع بود چون همه  نیادم و از جام بلند شنندم. واقعًا اتکون د یسننر
 امم تموم شده بود. جهیبرده بود و درد شکمم و سرگ نیَبدم و از ب یحسها

شو تو ست ست هی یید ش ید صورتم ک شتم و به دمیبه   و رژم و دوباره زدم و برگ
 مدن.مهمونا او نیربع بعد اول هیو حدود  میدیو چ زیکمک کردم. م اریکوه

پسننرا  اریمن کنار کوه دنیو با د میدر به اسننتقبال مهمونا رفت یجلو اریکوه با
و  یولاز سر فض شتریگرد و پرغضب و ب یمتعجب با لبخند و دخترا با چشمها

ادب  کمیکردن. حاضننرم قسننم بخورم که اگه  یبهم نگاه م یخاله زنک باز
 ای چه نسبت اریبا کوه ننیکردن که بب یبراشون مهم نبود همون دم در دوره ام م

 دارم. یسر و سر
ست معرف اریکوه کرد  یهمه رو کنجکاوتر م نیکرد و ا یم یمن و به عنوان دو

ست  س ی رهیدا هیچون دو شامل م یعیو ست با  هی نیدیو د شهیاز افراد و  دو
 و یادیسننواالت ز یتا حدود ینیهما یجنس مخالف تو خونه اونم قبل پارت

 .ارهیبوجود م
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شون خ برعکس سرا شت یدواریام یخوب بود اما جا یلیدخترا برخورد پ  ندا
جمع پسننرها  یآدم ها تیگفت اقل شنندیمهمونا م یچون بعد از اومدن همه 

 دیو محسن بودن. شا انیو شا اریخودمون کوه یتاشونم کل و کورا 3بودن که 
 یزیچدخترا  ینفر 17-16 تیاومده بودن که در برابر جمع گهیتا پسننر د 8-9
 .شدنیساب نمح

ستن ب چقدر شا نتون شکر کردم که آرام و آر ست خ ینجوری. اانیخدا رو   یلید
ضع ادیبود که به خاطر کار ز نی. بدتر از اون اشدیم ادیز سم تیامروز، و  میج

شد شده بود و دلدردمم  سمًا نابود  ص ستمی. مجبور بودم کمتر بادیر ت و تا فر
 نشستم. یم عیآوردم سر یم ریگ

نا اومده بودن و چند نفر چند نفر جمع شننده بودن و با هم حرف مهمو ی همه
 یرو م گهیهمه همد هیبق انیو محسن و شا دهیو ش کایاز من و مل ریزدن. غ یم

 .میافتاده بود بیغر ییجورا هیشناختن و 
ت تو حال نیرو کرد بهم و گفت: آرشنن یبودم که مل سننتادهیا یو مل دهیشنن کنار

 ؟یکت و ناجور زدپنک ای دهیخوبه؟ رنگت پر
 .ستمیخوب ن ادیز ضمیحوصله گفتم: نه بابا مر یب

 ؟ی: خوب پس چرا اومددهیش
 شام نخورم؟ عمرًا. هی دمیامشب زحمت کش یهمه برا نی: امن
صندل کایمل شاره کرد و گفت: حداقل ب یکنارش که تازه خال یبه   ایشده بود ا
 ره ها.گذ یبهش خوش مچه  اریکوه گمی. میستادی. انگار به زور انیبش ریبگ
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 ینفره  4جمع  هیکه وسننط  دمیرسنن اریرو گرفتم و به کوه کاینگاه مل ریمسنن
 گفت که رو پا بند نبودن. یبهشون م یچ دونمیبود و نم ستادهیدخترونه ا

 اریهتونستن نظر کو یشدم. مطمئنن هر کدومشون م قیدق خشونیصورت و ت به
 یفقط و فقط برا رفتیخاص نم آدم هیسننمت  اریو جلب کنن و اگه االن کوه

جمع لذت  یدخترا یتونسنننت از همه  یخودش بود و م یبود که مهمون نیا
 رو ناراحت کنه. هیبق یکینداشت با نشون کردن  یلیببره دل

نکنم. اما تو  عیو با زل زدن بهشننون خودم و ضننا رمیکردم رومو ازش بگ یسننع
ت تو گردنش باعث که رف یدور بازوش و سننر دیایکه پ یآخر دسننت یلحظه 

 دقت زوم کنم روش. تیبا نها یچشم 4شد که 
 شینه بدتر ن ایزنبور  شیمثل ن یحسنن هیشنند تو هم.  دهیاخمام کشنن اریاخت یب

اما  رمیخواسننتم رومو ازشننون بگ یعقرب تو دلم حس کردم. با تمام وجود م
شده بود و حس م ینم شت  ستهام م ستم. د بل از ق شتریکردم درد دلم ب یتون

 آورد. یکه از تحملم خارج شده بود و اشک به چشمم م یجور شده
لبهام و به دندون گرفتم و از جام  رمیدرد و اشننکم و بگ یبتونم جلو نکهیا یبرا

 بلند شدم.
 درست کنم. ییخوام چا یتو آشخزخونه. م رمی: ممن

کهیتر از ا عیسننر کاش ا یزیدخترا بتونن چ ن نه.   نیبگن رفتم تو آشننخزخو
 اتاق خودم و توش پنهون هیتونستم مثل  یگنده داشت و م یها واریآشخزخونه د

 کنم.
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شون تک نتهایو به کاب خودم ستهام و حائل بدنم کردم و به سوندم و د دادم.  هیر
دادم تا به خودم مسننلط شننم. درد شننکمم انگار  رونیب قینفسننم و دوبار عم

 بود. دهیکرد و االن به قلبم رس یحرکت م
ستم شت کردم و  د سخره بود. مثل او م سم م شتم. چقدر ح  هنکیرو قلبم گذا

ست ندارم  یکی سک مورد عالقه ام و که دو شه. اونم عرو سکم و گرفته با عرو
 به لباسش دست بزنه. یکس یحت

 .ستادمیو رو هم فشار دادم و لبم و گاز گرفتم. تو جام صاف ا چشمهام
 نیاطر ابود که من امشننب داشننتم. همه اش به خ یمسننخره چ یحس ها نیا

ضع سخره  تیو ست که همه  یم شد یزنانه ا کنه و االنم  یم دیحواس آدم و ت
 .ستین یحسود یبرا یزیکه چ یشده در حال ادیز یلیحس حسادت من خ

 نتهایاستکان برداشتم و رفتم سمت سماور و از آب جوش پرش کردم. تو کاب هی
ش شتم تا با   یکیوم کنم. تو آب جوش دلم و ار یاون و داغ ینیریدنبال نبات گ

 کردم. داشیپ نتیکاب یرو یاز ظرفها
شتم و تو لینبات زعفرون هی ش هیآب جوش انداختمش و با  وانی. بر دا ق تند قا

شق تو ل شدم. با هر حرکت قا شغول هم زدنش  شم و کهیت هی وانیتند م  از آرام
 داشتم. یکردم و خودم و از نو سر پا نگه م یم دایپ

شدن آرام نبات شد. ها که حل  ساخته  لبخند کم جون زدم که  هیش منم از نو 
 نکردم. یرییو من تغ ستین یزیبه خودم ثابت کنم که چ

شتم که تک وانیل ستام گرفتم و برگ داغم با آرامش  و نبات نتیبدم به کاب هیو با د
 تو دستهام سرد بشه و بتونم بخورمش.
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 ینه خو یشننده  یکه وسننط سننالن خال یتیچشننم دوختم به جمع برگشننتم،
شده تو  ایدر جا  ای ستادهیا اریکوه صن و تکون  یگوشه با هم م هیجمع  ر*ق*

 خورن. یم
سننرخوش و نور کم سننالن چشننمم خورد به  یبلند و آدم ها یصننداها نیب از

و چقدر لوند خودشون و تکون  دنیر*ق*ص یکه باهاش م یو دو دختر اریکوه
 دادن. یم
و  رایبدن و گردن کوه یشون روو تاب بدنشون و چرخش و نوازش دستها چیپ

 بدنشون و .... یحرکت مار گونه 
 و ... اریکوه یکه نشست رو کنج لبها یلب

 نکردم. داشیپ گهیکه رفت و د ینفس
و  و ول کنم وانیو بدون فکر ل عیتو دستهام باعث شد سر یسوزش و داغ حس

 کف آشخزخونه خورد شد. نیرو زم یبد یهم با صدا وانیل
 چیشد و تو هم گم شدن و ه یکی یبلور وانیشکستن ل یصداآهم با  یصدا

 .دشیکس جز خودم نشن
ستم کنار ل نیشدم رو زم خم ش شده و زم وانیو ن شده و نبات  سیخ نیخورد 

 حل نشده. زیر یها
س شتریب یاز چ دونمینم ست ای اریشدن کوه دهیناراحت بودم. از ب*و* ن شک

 یرو گونه ام و همه  ادیتو چشمام بکه بود باعث شد اشِک  ینباتم. هر چ وانیل
 .نییپا زنیخودم ساخته بودم پودر شن و بر یکه برا یاون استحکام و آرامش

 ؟یشد یحالت خوبه؟ زخم نی: آرش-
 م.نگاه کرد ومدیکه نگران به سمتم م یاریناله سرم و بلند کردم و به کوه با
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 هینامفهوم با  خراب بود که لوسننم شنننده بودم. با ناله و یلیکنم حالم خ فکر
 گفتم. ییزایچ هیاصوات گنگ همراه اشک  یسر
سم پرت  وانی" ل یکردم به معن یکه فکر م یزیچ سوزوند حوا ستم و  داش بود د

 شد و از دستم افتاد و شکست و هه جا رو گند زدم"
 داش ههه و دسننتو وتونویبود " ل نیا دیرسنن اریکه به گوش کوه یزیدر واقع چ اما

 ....."یگند ومو زد دویشکسموها ر یدستو افخراب تو  سوزویم
 هیگر یدار وانیل هیکنارم نشست با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: به خاطر  آروم

 ؟یسوخت نمیبب ؟یکن یم
ستش و گمیم یچ دیزبون نامفهوم ها رو بلد بود و فهم اریظاهرًا کوه خوب . د

ستم قلب و د فوت کرد که کمیدراز کرد و دست سوخته ام و تو دستش گرفت و 
 با هم آروم گرفت.

که انقدر زود خودش  دیو د وانمیو چه وقت من و ل یک اریکوه دمینفهم اصننال
 و رسوند.

 از جام بلندم کرد. اطیو گرفت و با احت دستم
 .مایدیر*ق*ص یم میمثاًل داشت ؟یکن یکار م یچ نجایا اری: کوه-
 اریوهمن و ک یبه دستها بود و ستادهیدر آشخزخونه با اخم ا یکه جلو یدختر به

 من ییکه با اخم رو جابه جا اریبه کوه دیشنندم، نگام چرخ رهیکرد خ ینگاه م
 تمرکز کرده بود.

شه  هی نکهیا بدون فت: به دختر بندازه گ ینگاه مین یحت ایذره از تمرکزش کم ب
 فعال خودت بر*ق*ص من کار دارم. حاال هم برو.
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شم غره  هیش برخورده بود به یلیدختر که خ اریحرف کوه نیا با به  یتوپ یچ
 من رفت و چشمهاش و گردوند و از آشخزخونه رفت.

 دونیم روزیپ ینشننون بدم. مثل رقبا یچه عکس العمل دیاالن با دونسننتمینم
شون بدم  شمین شم از ا ایو ن سر خر  نکهیشرمنده با شون  شق و حال سط ع و

 شدم؟
 ته.شکس وانیسراش ل و خودش رفت نمیبش زیکمکم کرد که پشت م اریکوه
: انقده ازت کار گفتیهم م ییزهایچ هیلب  ریجور که مشغول کار بود ز نیهم

ش سته ا نیبرات نمونده. بب یکه جون دمیک  ینم انویل هیکه  یترو خدا انقدر خ
 یگرفتم که بهتون خوش بگذره ول یسرم مهمون ری. خیتو دستت نگه دار یتون

 .ارمیا در متو رو از پ میانگار دارم با مهمون
 برا... یخورد یبود دستت؟ نبات داش م یچ نیا حاال

سرش و پا هوی شد.  سش و پر  شیشونیانداخت و پ نییساکت  شار داد. نف و ف
 تونم احمق باشم چقدر؟ یو گفت: آخه من چقدر م رونیحرص فوت کرد ب

و  زینزد و از جاش بلند شننند. دسننتهام و از آرنج گذاشننتم رو م یحرف گهید
 .دادمیو ماساژ م میشونیپ
 .زیاومد کنارم رو م وانیل هی

 که با اخم و نگران ارینبات داش و بعد به کوه وانیو بلند کردم و اول به ل سننرم
 بود نگاه کردم. ستادهیباال سرم ا

رد د یلیخ دم؟یفهم یم دیشننعور از کجا با یمِن ب ؟ی: چرا بهم نگفتاریکوه
 ؟یدار
 آرومش کنم.کردم  یبود سع یدست خودش عصبان از
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 تیتو رو هم از مهمون دیزود ببخشنن شننهیکمه خوب م هی سننتین یزی: نه چمن
 انداختم.

حالت  نیکه با ا یببخش دیسرت تو با یلبخند محو کم جون زد و گفت: فدا هی
 انقدرم زحمتت دادم.

 و گرفتم دستم. وانیگفتم و ل یستیمهم ن هی
کرد و اومد کنارم و با هم  من و جمع یخرابکار ارمیمن نباتم و بخورم کوه تا

داشننت  یخال یجا کی. به سننمت مبل گندهه که رونیب میاز آشننخزخونه رفت
 .ستادیکرد و من نشستم رو مبل و خودشم کنارم ا تمیهدا

سط م بدون صیحرف به مجلس گرم کن ها که و شمم  دنیر*ق* نگاه کردم. چ
ش ردم. نگاه بهش ک مین هی اریاومد کنار کوه یدختر هیبود که  کایو مل دهیدنبال 

 بود که اومده بود تو آشخزخونه دنبالش. یهمون
 اریوهک ی نهیتوجه باشم اما دست دختر که رو بدن و س یکردم بهشون ب یسع

 کرد. یم تمیاذ یلیگرفته بود خ تمیر
سر من، با ا خاک شکل زنانگ نیتو  شد یم سات. مهمون دیو ت سا  کوفتم یاح
 شده.

 د؟یشدم ممکنه افتخار بدمن با شما آشنا ن دی: ببخش-
شتم.  به صدا برگ سر جون هیسمت  سال کوه یپ سن و  د بود از بلن اریکه هم 

که کنارم نشسته بود استفاده کرد و نشست جاش و  یدختر یا قهیدق کیشدن 
 شده بود. رهیبهم خ اقیبا اشت
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 یکردمش. قد متوسننط رو به باال چهار شننونه. موها یکل یابیارز هینگاه  هی با
شک شمهایم سف راینافذ و گ ی. چ ست   یمعمول زهاشیچ ی هیبق نی. همدیپو

 اخالقش چه طوره. دید دیبا هیخوب سیک یبگ شدیحدم م نیبود. اما در هم
نم ممک یصنندا نیتر نیریتکون دادم و با شنن یو اغواگر سننر حیلبخند مل هی با

 هستم. نیکنم من آرش یگفتم: خواهش م
 راز کرد و باهاش دست دادم.لبخند دستش و جلوم د هیهم با  پسر
 .جان نیخوشبختم آرش یلیبا شما خ ییهستم. از آشنا نی: من هم متپسر

. کنهیم یمیجو و صم عیکاره است سر نیباال. نه پس ا دیابروم پر هی اریاخت یب
 که بهتره. یکار یاز ب ستیبدم ن نیهما
شم با پا پ یسع ست پس بک سرشیکردم با د شمهام و ی.  و ت تکون دادم و چ

 ندارم. یبه تو توجه یعنیجمع گردوندم که 
سمت من تا بتونه راحت تر حرف بزنه و گفت: شما  دیخودش و کش کمی نیمت
 .نیبر*ق*ص نیخوا ینم

 لبخند زدم. فقط
 ن؟یدی: به من افتخار منیمت
شده بود نگاه کردم. هم به ستش که جلوم دراز  ض نیمونده بود که با ا نمید ع و

 برد. یشب تا صبح خوابم نم گهیصم دپاشم بر*ق* یبحران
 ر*ق*صم. یمتانت و عشوه گفتم: نه ممنون من نم با

 تمیبتونم با ر دمیو وسننوسننه کننده گفت: چرا؟ آهنگش خوبه ها. قول م ناباور
 بر*ق*صم.
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ب و بردم عق کمیکنه. سرم و  یم یداد که داره شوخ یکنار لبش نشون م لبخند
ستم و  از هم باز کردم و پر ناز  کمیشتم و لبهام و دهنم گذا یکوچولو جلو هید
 .دمیخند شیبه شوخ

شت یوقت شمهاش د اقینگاش کردم ا شوه م ی. هر چدمیو تو چ  ختمیر یمن ع
سر برا نیا شتاق تر م یپ شه. م کمی. بزار شدیزدن مخ من م شغول با ونم ت یم

باز با کالف  باز یم یمثل گربه که  باهاش  ته فقط هم یکنه  چند  نیکنم. الب
 چون در کل حوصله اش و ندارم. یمهمون نیساعت تو هم

 ؟یزیچ یاسنک ؟یدنینوش ؟یندار لیم یزیجان چ نی: آرشنیمت
 یدسننت رنج خودم و به خودم داره تعارف م یغذا نیهما ؟ینیب یم تروخدا
تخاب از منو ان گهیم یمنو اورده چه رستوران گرون کنهیندونه فکر م یکیکنه که 

 کن.
 .دییندارم شما بفرما لی: نه ممنون ممن

 اگه گفتیکه م یمدل هیچشننمهام نگاش کردم.  یو از باال نییو دادم پا سننرم
 نرو. شمیناراحت م یبر یبزار

سره شتاق تر و ام پ شه جلو که  دواریهم م  هیا ب اریکوه هویتر اومد خودش و بک
ش صله  نیهما دیببخ من  نیب ییتار مو هی یب*ا*س*نش و چخوند تو حد فا

سمتها نیو مت ستم هر دومون و به  که  یکیمخالف هم هل داد که من  یو با د
 کردخودش و جمع و جور  یمجبور نمیرسمًا پرت شدم سمت راست مبل. مت

 جان باز بشه. یب*ا*س*ن مبارک کوه یتا جا برا
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واست خ ینه؟ چون اگه م ای نهیخواد بش یدختره هم م نمینگاه انداختم بب هی تند
 .گهید نشستیرو سر من م ومدیم دیبا نهیبش
 .ارین بآب برا م وانیل هیجان  نیگفت: قربون دستت مت نینشست رو به مت تا
و آروم به  نهیمبل تا بتونه منو بب یجلو دینگاه بهش کرد و بدنش و کشنن هی نمیمت

 بود. اهیگفت: نوکر بابات س اریکوه
 ؟یخوا یم یزیجان چ نیلبخند رو به من گفت: آرش با
و با  کرد انداختم ینگاه م نیکه ابروشننو داده بود باال و به مت اریکوه نگاه به هی

 .دیاریمن ب یآب هم برا وانیل هی شمیممنون م ستین یلبخند گفتم: اگه زحمت
با ااریمنم ب یبرا یاریم اریکوه یبرا یدار یوقت یعنی  هی رایحرفم کوه نی. 

 لبخند گشاد زد.
 .ارمیاالن م با لبخند سر خم کرد و گفت: چشم نمیمت

شه کوه نکهیاز ا قبل  یآروم گفت: جان تو نوکر بابام به اندازه  اریاز جاش بلند 
 برنج بود. ریو ش دیتو سف
 خنده و رومو برگردوندم. ریو جمع کردم که نزنم ز لبهام
 ؟یزد یباهاش حرف م یبود که داشت یصداها چ نی: ااریکوه

 وم صدا؟گفتم: کد یبا تعجب نگاش کردم و عاد برگشتم
با  یغیصنننداش و ج هوی فت: اگه زحمت یخرک یناز و عشننوه  هیکرد و   یگ
. برا ننننننننندیاریآب هم برا من ب وانیل هی شنننننمیممنون م ننننننننستین

 ؟؟؟یایعشنننننننننننوه م نیمت
 .بود یگفته بودم؟ به نظر خودم که عاد یجور نیگرد شد. واقعًا من ا چشمهام
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من  یادا شتریو ب شدیتر م قیکردم که هر آن لبخندش عم لحظه مات نگاش هی
 .اوردیو در م

 امی. هیبسنننه آبرومو برد گهیحرص با آرنج زدم تو پهلوش و گفتم: خفه د پر
 حرف زدم. برو خودت و مسخره کن. یعیهم طب یلینبود. خ یجور نیا

صدا ی. اما من که مدیخند یفقط م اریکوه گاه با  ستم ناخودآ شوه گر یدون  ع
تا بتونم  خاطر کوه یکینازکم حرف زدم  به  که  ها بود  مدت و  اریو تور کنم. 

ست با اون که خدا ست و برخوا ش بود و جلوش مجبور نبودم نقش  یراحت ین
 میکن نتور په یصنندا نیاز ا گهیتونسننتم خود خودم باشننم د یکنم و م یباز

 رده بود وک دیو تشنند زیهمه چ نیمت نیاسننتفاده نکرده بودم و حاال، امشننب، ا
 کرد. یول م اریکوه نیمگه ا یصدام... وا

 .اریکوه یبرا نمیشما و ا یبرا نیجان ا نیآرش دیی: بفرمانیمت
 یگرفته بود. خنده  اریو به سننمت من و کوه وانیجلوم خم شننده بود و ل نیمت

 مته رو اعصابم بود. هیهنوز ادامه داشت و مثل  اریکوه
 یتشکر خشک کردم و پام و کوبوندم رو پا هیگرفتم و  نیو از مت وانیحرص ل با

شدم.  اریکوه ام و پ کمیبودم.  ستادهیا اریکوه یرو پا ییجورا هیو از جام بلند 
کارساز  اریکوه یفشار دادم رو پاش که فقط در حد جمع شدن دهن پر خنده 

 نشد. یشد و عقده ام خال
 یرف مح گهیدختر د. که با چند تا دهیو ش کایبرگردوندم و رفتم سمت مل رومو
 زدن.
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سوال یبرا شدم و به  شون  ا ازم از دختر یکیکه  یمنحرف کردن فکرم وارد بحث
 یکیکه  دادمیبود و م دهیجواب دادم. داشتم جواب سوال دوم و که پرس دیپرس

ست د ستش و انداخت دور کمرم و د شت د شونه  گهیاز پ شم انداخت رو   یا
 و خودش و انداخت وسط جمعمون. دهیش

 د؟یگیم یبه سوگل من چ نیدار نمی: بباریهکو
با تعجب آروم گفت:  دهیخنده ام گرفتم. شنن یباال و به زور جلو دیپر ابروهام
 سوگل؟

 ه؟یکدوم خر گهی: سوگل دکایمل
برداشت و انگشت اشاره اش و گرفت  دهیش یتند دستش و از رو شونه  اریکوه

نشیو به من اشاره کرد و گفت: ه کایسمت مل ن ن ن ن ن ن  دیدرست صحبت کن ن
 سوگل بخوردتتا. گمیم
 اخم و خنده زدم با آرنج زدم تو شکمش. با
شوه  یکی شماش و مل مل داده بود با ناز و ع از دخترا که تا حاال فقط برامون چ

 .نهیکردم اسمش آرش یسوگله؟ فکر م شونیگفت: اسم ا
شک زد و جد هی ارمیکوه ش یگفت: برا یلبخند خ  یابر یول نهیشما همون آر

 من سوگله.
 چشمک زد. هیکرد و  ینگاه بهم

شو برگردوند  یشیا هی دختره ش اری. کوهگهیسمت د هیگفت و رو م آروم دم گو
 بهتره. یسرپا نمون نیبش میبر ایگفت: ب

ش یایزل زل نگاش کردم که با لبخند آروم تر گفت: ب کمی  یقیشوبهت ت ینیب
 .دمایم
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ظر چند و ن دیره رفتم که بلند خندلبم و گاز گرفتم و بهش چشننم غ اریاخت یب
شم و گفت: نه د ینفر و جلب کرد. ب سرش و برد کنار گو اون  هگیتوجه دوباره 

 است. گهید زیچ هی قیتشو ِه،یتنب
شمک د هی ست گهیچ ش یزد. د ش دیبه کمرم ک شم گفت: آر  نیو آروم کنار گو

و ر شنننیسننمت و خراب م نیا کننیاالن وقت شنناِم، همه حمله م زمیجان عز
 .کشمیمن برات غذا م نی. برو بشزیم

م و که اشاره کرد نگاه کرد یو مبل ریحرف به مس ینداشتم ب ستادنیجون ا واقعاً 
هم  کایو مل دهیبعد ش ی قهیتکون دادم و رفتم نشستم رو مبل. چند دق یسر هی

 اومدن.
 هست. شیزیچ هیامشب  اریکوه نیا گمای: مکایمل

 : چه طور؟من
 ؟یدی: مگه نددهیش
سمتم تا آروم تر تعر با شد  ستفهام نگاش کردم که خم  صدا فیا  یکنه. چون 

 و قطع کرده بودن تا باه ها برن سراش شام. کیموز
شت م اریکوه نی: بابا ادهیش سط دا ص یاون و با همون دختره که از  دیر*ق*

 هی دیدختره پر هویاز کنارش تکون نخورده. بعد وسننط ر*ق*ص  یاول مهمون
 ماچش کرد.

 و شکستم. دمیبود که من د یهمون ب*و*سه ا نی. استادیا نهیتو س بمقل
 یماچ م مینداشننت هایجنبه باز یب نیاز ا م،ی: ماها همه شننوکه شننده بوددهیشنن

 .هیچه حرکت نیوسط که همه هستن. ا نیبرو تو اتاق نه ا یبکن یخوا
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 خوبش کرد خوشم اومد. اریکوه ی: ولکایمل
 کار کرد؟ یگفتم: مگه چ یفیضع یصدا با

دختره رو هل داد عقب و بهش اخم کرد که من از  نیبا ذوق گفت: هما دهیش
سن قا شت مح سطا از ا نیشدم که نکنه ا میترس پ سط م نگاه ها به منم  نیو

 مثل جت رفت تو آشخزخونه. هویبندازه. بعدم که 
 هیتو دلم.  ختیر ایآرامش دن یآزاد شنند و همه  کبارهیتنگ شننده ام به  نفس
ن که خودمم معنلبخ مد رو لبم  عًا  یدونسننتم. ول یدرسننتش و نم ید او واق

که اون ب*و*سنننه دو طرفه نبود و کوه حال بودم  که  یکسنن اریخوشنن نبود 
 بود. دهیب*و*س
 آرامش به سراسر بدنم منتقل بشه. نیو بستم و اجازه دادم ا چشمهام

 ؟ی: خوباریکوه
 دهیش و کایبود. مل تادهسیبشقاب به دست جلوم ا اریو باز کردم. کوه چشمهام

 و محسن مشغول بودن. پسرا براشون غذا گرفته بودن. انیبا شا
 کردم االن نگرانه لبخند زدم و گفتم: آره خوبم. یکه حس م ینگاه به

شنند سننمتم. بشننقاب و گرفت  لیمبل من نشننسننت و متما یو رو دسننته  اومد
 بود. مونیطرفم. ازش گرفتم. پر و پ

 که همه اش و من بخورم؟ ینتظار ندارگرد گفتم: ا یچشمها با
فت: بخور هی ند زد و گ گه نتونسننت ینوش جونت ول گمیهم م یلبخ  منم یا

 کمکتم.
 برداشت. چیساندو هیو دراز کرد و  دستش
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که کوه یچه جور دمینفهم اصننالً  هاش و  اریشنننام خوردم، بس  با حرف
ردم فراموش ک ویو ضعف و همه چ یخندوندم که دل درد و خستگ هاشیشوخ

 .دمیراحت بلند بلند خند الیو با خ
د هم که پا ش یدوبار یکیاز جاش بلند نشد  ادیز اریکوه یتا آخر مهمون گهید

 باه ها کارش داشتن.
رد خونسنن یلیکه بر*ق*صننه خ رهینشننسننته و نم نجایچرا ا دمیازش پرسنن یوقت

اشتم د یقرار داد استرس هیکار کردم تو شرکتم  یرفته منم امروز کل ادتیگفت: 
 .رمیآروم بگ نمیبش نجایا کمیخوام  یم

م منم دل ه؟یچ یدون یکالفه گفت: اصنناًل م کمی دینگاه متعجب من و د یوقت
 شدم. ودیپر کنه؟یدرد م

با جد نیخنده چون ا ریزدم ز پق اخم گفته بود اگه  یتمام و کم تیحرف و 
 کردم. یدختر بود باور م

بود و تموم کرده  یدنیو نوشنن یکخورا یشننب بود و مهمونا هر چ یآخرا گهید
نمونده بود که  یزیچ گهیترکونده بودن د یکه حسننناب دنمیبودن و ر*ق*صنن

 کردن و کم کم رفتن. یخداحافظ یکی یکیبراشون جذاب باشه. 
بود مونده  اریکنار کوه یخودمون و اون دختره که از اول مهمون یباه ها فقط

و با ناز تو  اریبه کوه دیوشه آروم چسببره لباساش و بخ نکهیبودن. دختره قبل از ا
 امشب بمونم؟ یخوا یم زمیعز اریگردنش گفت: کوه

انقدر  اریتو دهنم. کاش کوه ادیبند اومد و حس کردم دل و روده ام داره م نفسم
ست  یهمه  شدمیبود تا مجبور نم ستادهیمن نا کینزد شنوم. دو حرفهاش و ب
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ستم و مچ د اریم تکون بخورم و برم کوهداشتم تند از اونجا فرار کنم. تا خواست
 .دیکش

 چیزده متوقف شنندم و با تعجب نگاش کردم. چشننمش به دختره بود و ه بهت
به دختره گفت:  یخونسننرد و جد یلینداده بود. خ تشیتو وضننع یرییتغ رو 

 . خسته ام.یبر یتونی. مستین یازیاما ن یکن یلطف م
لبخند  هیاما رو لبهاش  دیددختره  یو تو چشننمها یو ناراحت یدلخور شنندیم

د و رو پاهاش بلند ش دیکش اریبه صورت کوه یدست هیگذاشته بود.  یعشوه ا
 که لبهاش و بب*و*سه.

م نگاهم و تونست یشده بودم و نم زمیخنوتیبه شماره افتاده بود و مثل مار ه نفسم
سننرش و چرخوند و با من چشننم تو  اریآخر کوه ی. تو لحظه رمیازشننون بگ

 رو گونه اش نشست. اریکوه یلبها یدختره به جا یو لبها چشم شد
اما تا  رمیبگ اریکوه قیو دق زیشده ام و از نگاه ت رینگاه غافلگ عیکردم سر یسع

رم و شد مجبور شدم س شتریفشار انگشتاش دور دستم ب نییسرم و انداختم پا
 بلند کنم و تو چشمهاش نگاه کنم.

 قینگاه دق هیفقط تو چشمهام نگاه کرد.  هیقتوجه به حضور ب یب قهیدق کی یبرا
 و ... ی.. جد
 خونه. یکتاب داره چشمهام و م هیکردم مثل  یم حس

 دستم و فشار نداد و من چقدر ممنون بودم. گهیترس چشمهام و بستم. د از
و  میکرد یخداحافظ هیشننند و رفت و ماها هم از بق الیخ یباالخره ب دختره

 برن. میکرد شونیراه
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که رفتن تو آسانسور دست تکون دادم.  دهیو ش کایمل یو برا ستادمیدر ا یجلو
 بود. ستادهیپشتم ا ارمیکوه

 . خدا رو شکر تموم شد و خوبمدمیکش قینفس عم هیآسانسور که بسته شد  در
 بوده.
و  دیشدستم و ک اریکردم که کوه یآسانسور نگاه م یبا لبخند به در بسته  هنوز

 پشت سرم بست. آوردم تو خونه و در و
تو؟ در آسانسورم  یکنیساعت نگاه م 2 یدار ی: آخه دختر خوب به چاریکوه

 نگاه نگاه داره؟
ستش م تمیهدا زدیجور که غر م همون سمت مبل بزرگه و منم فقط از د  یکرد 

 .دمیخند
 .یایخیبه خودت م یداره. از سر شب دار یهم حال درست یلی: نه که خاریکوه

 نه ام و گرفت و آروم طاق باز درازم داد.رو مبل و شو نشوندم
 ؟یکن یکار م یچ ی... داراریگفتم: کوه متعجب

نشیو گذاشت جلو لبهاش و گفت: ه دستش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نگو بزار  یایه ن
صبح رهیآروم بگ قهیکمرت دو دق سته بزار  ای یسر پا بود ای. از  ش کمرت  مکین

 صاف بشه.
س کمیحرفش  نیا با شدم و کمرم که ر سو قینفس عم هیبه مبل  دیشل  ده و آ

 نیهم یبرا دینشسته بودم. شا یکمر چه جور نیبا ا دونستمی. واقعًا نمدمیکش
 بشه. رشتیبا هر تکون دردش ب دمیترس یدادم چون م یموضع نم رییبود که تغ
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مبل و پاهام و گرفت تو ب*ش*لش و آروم شروع کرد به  ینشست انتها اریکوه
 داد. یکرد و تا زانوها ادامه م یام شروع مماساژ دادن. از انگشته

سبک یحس آرامش و راحت اونقدر شت گرم م یو  شمهام دا شتم که چ  و شدیدا
 افتاد. یرو هم م

 شروع کرد به حرف زدن. آروم
به  یمهمون نیا یازت تشکر کنم. اگه تو نبود یچه طور دونمی: واقعًا نماریکوه

 که یم و تو هم واقعًا لطف کردزحمتت داد یلیدونم خ ی. مشدینم یخوب نیا
 جبران کنم. یچه جور دونمی. نمیاز کارت و استراحتت زد

 رفت گفتم: مچ پا..... یم لیکه تحل ییبسته و صدا یچشمها با
شن یصدا سمت مچ پاهام.  دمیخنده اش و  ستهاش رفت  شون  کمید ساژ ما

 داد. سبک شده بودم.
 باز کردم. مهیهام و نحال چشم یباالتر اومده. ب یکردم پاهام کم حس
شد و  اریکوه سه  هیرو پاهام خم  شوند.  قیآروم و عم یب*و* ساق پام ن رو 

شماره افتاد. بدنم  سم به  شد. نف شمهام از هم باز  مثل برق گرفته ها جفت چ
 داش شد.

داد به مبل و پاهام  هیو تک نییو از پاهام جدا کرد و آروم پاهام و آورد پا لبهاش
 .و گرفت تو ب*ش*لش

شمهاش ست و آروم چ چ شن یزیو ب شادمیو زمزمه کرد که به زور  صاًل  دمی.  ا
 قرار نبود که بشنومش.

 " یمیکه االن وسط زندگ ی" از کجا اومد
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که بود باعث شنند اونقدر شننوکه  یاز من، هر چ ای دیاز خودش پرسنن دمینفهم
 نمیام بشتو ج دهینکش هیو به ثان نیبشم که تند پاهام و جمع کنم و بزارمشون زم

 و بلند شم.
سر اونقدر شمهاش و باز کرد و متعجب خ ارمیبود که کوه عیحرکتم  د ش رهیچ

 به حرکات من.
 شده؟ یزده گفت: چ بهت
به دوروبرم نگاه م جیبهش جواب بدم مثل گ نکهیا بدون کردم. همه جا  یها 

اما  باشننم نجایخواسننتم االن ا یخواسننتم برم. نم ی. مختهیبود و بهم ر فیکث
 خسته و دست تنها. اارهیب اریو کوه نجایا یوضاع آشفته ا

 تونستم تنها ولش کنم. ینم
شدم روش تا ظرفها زیدو قدم خودم و به م با سوندم و خم  ار ب هی یکنار مبلها ر

 رفتم. یکردم و بعد م یم زیرو تم نجایاول ا دیمصرف و بردارم. با
 داختم.رو توش ان وانایتا بشقاب و رو هم گذاشتم و ل چند
 کنارم خم شد و مچ دستم و گرفت. اومد

 خواستم نگاش کنم. ینم
 ؟یکن یکار م یچ ی... دارنی: آرشاریکوه

رو جمع  انجیا دیرو ظرفها گذاشتم و گفتم: با گهید وانیل هیشدم و  رهیخ زیم به
 .یتون ینم ییکنم. تنها

 .ستمیفشار به دستم مجبورم کرد صاف با هیتر شد و با  کینزد
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ش یشمهام نگاه کرد و با آرامش گفت: تو بقدر کافچ تو . یدیامروز زحمت ک
شون م مونهیهم م نایا ستراحت کن دیکنم. تو با یفردا خودم جمع  نیشب ای. بیا

 .یدست بزن یزیخواد به چ ینم
شم. به م یسع ستم و بک صندل زیکردم د شغال نگاه کردم و  هایو  و کف پر از آ

 .یشی. خسته مشهینم ییتنها ادنیز یلیگفتم: نه خ
ماس تنم شنننده بود. دسننتش و  یتر کرد جور کیو نزد خودش بدنش م که 

 هیچونه ام و سرم و بلند کرد. مجبور شدم تو چشمهاش نگاه کنم.  ریانداخت ز
 .میآروم ش کمیجان... امشب نه... بزار  نیزد و گفت: آرش کیلبخند کوچ

چرا نگفت  م؟یآروم شنن یبا ک ای م؟یآروم شنن ی... با چمی... آروم شننمیشنن آروم
 م؟ینیچرا نگفت راحت بش م؟یریآروم بگ

 یوجل دیمسئله ان و با هیخنگ که دنبال جواب  یبودم مثل دختر باه ها شده
 .ادی ینم ادشونیکنن راه حل  یفکر م یمعلمشون جواب بدن، اما هر چ

 کردم. یبا عجز نگاش م ییجورا هیزدم و  یتند پلک م تند
 حس هیهمراه آرامش و  ش،یشگیهم طونیط نگاه شوخ و شنگاه که مخلو هی با

 توش بود تو چشمهام نگاه کرد. یخاص یمهربون
کنه. دستش و گذاشت رو شونه ام  یو رو م ریکردم داره چشمهام و ز یم حس

 .ستیو گفت: به خدا سخت ن
قدم رفتم عقب و ازش فاصننله  هیآب دهنم و با صننندا قورت دادم و  ریغافلگ

 گرفتم.
 ار جذب چشمهاش شده بودم.م مثل
 برم. گهیکمکت. من د امیفردا م ی: پس باشه برامن
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 ؟یمون یذره اومد جلوتر و گفت: نم هی
 باال رفته نگاش کردم. یابروها با
اون  ایور  نیداره ا یلبخند زد و شننونه اش و باال انداخت و گفت: چه فرق هی

 باشه.تراس بهتر  هیبگم  دمیپنجره. شا هیو  وارهید هیور؟ 
 کردم. نگاش

 و ملتمس گفت: بمون.... آروم
 کردم. نگاش

شنند، چشننمهاش خواهش کننده،  طونیشنند، صننورتش شنن قیعم لبخندش
 پسر دمیاش و گفت: قول م نهیدستهاش و رو هم گذاشت و مثل دعا آورد رو س

 خوابم تو، تو اتاق. یم نجایباشم. اصاًل من ا یخوب
 ؟یمون یگفت: م دواریکرد و ام زیو ر چشمهاش

 قدم رفتم عقب تر. هی
 ...مونمیم
 خوام بمونم... یم

 بمونم... دینبا
 خواد.... یم ارمیخوام.... کوه یمن م یول

 .... هیخوب پسر
 بخوابه ... نجایخواد ا یم

 .... بمونم؟
 بمونم.... دینبا
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نه  لکس،یلبخند زدم و خوشننحال و ر هیروز خودم و کنترل کردم و  به انگار 
برم  دیبا یاز دعوتت ول یگفتم: مرسنن یعاد یلیگفته خ یچ دمیانگار که فهم

 خودم راحت ترم. یتو خونه 
م . پاهاتیخسته ا یکرد و اومد جلو و گفت: ول یقدم ط هیقدم فاصله رو با  دو

 .یراه بر یجون ندار دونمیبهتره. م یبمون نجایکنه. ا یدرد م
 .ایرسینجا نمخودم کرد و گفت: تا او یخونه  واریسر اشاره به د با

 داره. یبر نم یدست از شوخ تمیوضع نیکردم. تو ا یخنده ا تک
 سمت خودش. دمیشد و آروم کش دهیایشد دستهاش دورم پ کینزد یلیخ

 یو خم کرد رو صورتم و آروم نفسهاش و داد تو صورتم و گفت: شرط م سرش
 .یبخواب یراحت تر بتون نجایبندم ا

 "؟یگیم ی"چ یعنینگام کرد که  یجور هی
س هی  نجایرفتنش انداختم. بدنش گرم بود. مطمئنن ا نییاش و باال پا نهینگاه به 

 تونستم بخوابم. یحرارت راحت تر م نیو با ا
اش و خودم و هل دادم عقب و  نهیلبخند زدم و دستم و گذاشتم رو س هیزور  به

 .نییول شد پا تیشد و در نها دهیدستهاش رو کمرم کش
 که.... راحت ترم.... یدونیمبرم.  دی: نه بامن

 .هیاز اون بود که نفهمه منظورم چ زتریت
به رونهاش و  دسننتهاش باز کرد و آروم کوبوند  باال  هیو از هم  شننونه اش و 

 .دیارز ی. به امتحانش میانداخت و گفت: باشه.. هر جور راحت
 زد. لبخند زدم. لبخند

 .ارمیلباسهات و ب رمی: ماریکوه
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 .شمی: ممنون ممن
شکرت. چقدر سخت بود مقاومت  ای. خدادمینفس آسوده کش هیتو اتاق.  فتر

 .اریحضور کوه یکردن در برابر وسوسه 
 زنهیم یحرف اریکوه یمطمئن بودم وقت نکهیاگه امشب بمونم. با ا دونستمیم اما

تونم بهش اعتماد کنم اما اونقدر به خودم اعتماد نداشننتم  یو م سننتهیپاش وام
آروم بگذره و مطمئن نبودم که  زیگه بمونم اجازه بدم همه چکه مطمئن باشننم ا

صبح هم از کار ستم تون یکه م یرییکه ممکنه با موندنم انجام بدم و تغ یفردا 
 بودم. یم یکرنم راض جادیتو رابطه امون ا

 هنوز به خودم مطمئن نبودم. من
اختم سننرم. و شننالم و اند دمیاز تو اتاق اومد. مانتوم و پوشنن لمیبا وسننا اریکوه

 و برداشتم. کمیکوچ فیک
 به دستهاش کردم و گفتم: پس کفشام کو. ینگاه

 کنار درش کرد و گفت: اونجاست. یبه جاکفش یلبخند اشاره ا با
سمت در رفت با شتم و پوش میهم به  شهام و بردا  نیا اکردم ب ی. حس مدمیو کف

 داشت. یکفشها چقدر رفتم باال. حس خوب
 جا؟ک گهیگفتم: تود عیرفت سمت کفشش سر ماریدست کوه دمید یوقت

 ؟یکه بزارم تنها بر یکن ینصفه شبه فکر نم 2:30: ساعت اریکوه
 .بزارم برگرده خونه اش ستمیمطمئن ن ادی. اگه بشهیم نمیتر از ا عینه. فج اوه
 ...اریدستم و گذاشتم رو دستش و گفتم: کوه تند

 د.هول صداش کردم که متعجب برگشت نگام کر اونقدر

http://www.roman4u.ir/


 567 یک دیوار سنگیپشت 

 گفتم؟ یم دیبا یو گاز گرفتم. حاال چ لبم
 .رمیو ملتمس گفتم: من خودم م آروم

 .شهیگفت: نم خونسرد
 بار بازوش و گرفتم و متوقف و صافش کردم. نیشد سمت کفشش که ا خم

 گر نگام کرد. پرسش
 دارم تنها برم. ازیکنم. ن ی: خواهش ممن
کرد و گذاشنننت تو نگفت. دسننتهاش و جمع  یزیسننوال نگام کرد اما چ پر
کرد که  یاز حرفم چه برداشننت ایخوند  یدونم از تو چشننمهام چ ی. نمبشیج

 آروم گفت: باشه...
 ...یزده با ذوق گفتم: مرس جانیو ه خوشحال

 " گفت و خم شد در و برام باز کرد.یکنم ی"خواهش م هیلبخند  با
 .ی: بازم ممنون بابت همه چاریکوه
 کنم. ی: خواهش ممن

و برگشتم  نییلبخند نصفه زدم. سرم و انداختم پا هیفشار دادم.  فمیک و رو دستم
به  شتریدستم و ب نییانداختم. سرم و انداختم پا رونینگاه به ب هیسمت در باز. 

 قدم به سمت در برداشتم. هیفشردم،  فیک
 یبرم. نه بعد تمام اتفاقات امشنننب. نه بعد همه  یجور نیتونسننتم هم ینم

 هی دیداشننت. نه بعد اون همه نگاه و آرامش. با اریو کوه که داشننتم ییحسننها
 ...هیزدم  یم یحرف هیگفتم  یم یزیچ

شه ستم و  ی گو شمهام و ب ش قینفس عم هیلبم و به دندون گرفتم. چ  هی. دمیک
جدا کردم و مشت کردم. خودم و آروم کردم و مطمئن برگشتم  فیدستم و از ک
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ستهااریسمت کوه ستوارش... با د... قد بشیتو ج ی... د  دنیبلندش... بدن ا
 اون چشمها و اون نگاه ...

 پام بلند شدم و چشمهام و بستم و تند لبهام و گذاشتم رو لبهاش. یپنجه  رو
 ...ی.. شک... دو دلیشد. التهاب.. استرس.. نامطمئن تموم
سب همه شد. لبهامون ثابت بود چ شا دهیاش تموم   اریکوه دمیبه هم اما ثابت. 

شننوکه  ه؟یداد بفهمم حالتش چ یبسننته ام اجازه نم یبود. چشننمها ریغافلگ
 ...ایاست؟ 

شنه  ومدیهم م یکه به نظر طوالن هیاز چند ثان بعد ادم قرار د نیپام و رو زم یپا
 و لبهام از رو لبهاش برداشته شد.

 ینم ییجورا هی. نییهنوز بسننته بود و همون طور سننرم و آوردم پا چشننمهام
 کنم.تونستم بهش نگاه 

 کفشهام بود. دمیکه د یزیچ نیچشمهام و باز کردم و اول آروم
سر هیو گاز گرفتم و  لبم  هیاز ثان یخداحافظ آروم گفتم و اومدم برگردم که تو ک

تو  دمیحرکت چرخوندم و کشنن هیرفت دور شننکمم و با  اریدسننت چپ کوه
 ب*ش*لش و همزمان با دسننت راسننتش چونه ام و گرفت و سننرم و بلند کرد و

 به باال هلم داد و .... یخم شد و با دست کم یخودشم کم
 کرده بودن. دایخودشونو پ یجا لبهام

 بسته شدن. اریاخت یب چشمهام
 .قیملتهب اما ثابت و عم یب*و*سه  هی
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شد و پ لبهاش سبوند به پ شیشونیجدا  شمهام و میشونیو چ . جرأت کردم و چ
دهنش  تو دیه بود. لبهاش و کشباز رو لبم ثابت موند مهیباز کردم. چشمهاش ن

 و گازشون گرفت.
خواست لبهام و مزه کنه. چشمهاش باال اومد و تو نگاهم نشست. به  یم انگار

و دوباره  دی. لبهاش خنددیچشمهاش نگاه کردم به هر دوتاش. چشمهاش خند
 شد. دهیلبام و با لبهاش کش

 مزه هم نبود.... یبار کوتاه نبود ثابت نبود. برا نیا
چخش دور کمرم سفت شد و دست راستش شونه هام و احاطه کرد و به  تدس

 افتاد. فمیدستهام باز شد و ک جانیخودش فشردم. از زور ه
هام مدن و  اریاخت یب دسننت قه شننند و د یکیباال او تو  یگریدور گردنش حل

 موهاش فرو رفت.
 .دیچرخ یو لبهامون م سرهامون

 شد. ی. نمرمیفاصله بگ لحظه ازش هیتونستم  یکم بود اما نم نفس
 زاشت. یخواستم نه م یم نه
چقدر گذشننت. که لبهام و ول کرد و ب*و*سننه هاش نشننسننت رو  دونمینم

 صورتم. رو گونه ام فکم و سرش رفت تو گردنم.
 تند شده بود و داش. نفسهام

 ب*و*سه به گردنم زد. داش شدم، گر گرفتم. چند
 ... برم...دی... بااریگفتم: کوه..  دهیبر دهیو بر آروم

حرکت. دسننتهاش دور کمرم سننفت شنند. تو  یرو گردنم ثابت موند. ب لبهاش
 گلوم گفت: حتمًا؟ موندنت... راه نداره؟
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 تونم ... بمونم. ی: نه .... نممن
 هیفاصننله گرفت و  کمیب*و*سننه به گلوم کرد و  هیداد و  یتکون هیو  سننرش

 رو لبهام نشوند و ازم فاصله گرفت. قیعم یب*و*سه 
 دهیایپ یخواستم خودم و بکشم عقب اما دستها یچشمهاش نگاه کردم. م تو

 داد. یدور بدنم اجازه نم
 صداش کردم. آروم

 بود اما انگار تو حال خودش بود. رهیچشمهام خ تو
 : جانم...اریکوه
 : دستهات....من

گفت و دسننتهاش و جدا  یآهان هیبه خودش اومد  هویاسننتفهام نگام کرد و  با
 رفت عقب.کرد و 

 حواسم نبود. دی: ببخشاریکوه
 زدم. لبخند

 برداشت و داد دستم. نیو از رو زم فمیشد و ک خم
 کردم. تشکر

انقدر تالش نکرده  یموندن کسنن یبود. آروم گفت: تا حاال برا نییپا سننرش
 بودم.
 نگاش کردم. فقط
 لبخند محو زد و گفت: ارزش داشت. هیکرد.  نگام

 زدم. لبخند

http://www.roman4u.ir/


 571 یک دیوار سنگیپشت 

 .ریمن برم... شبت بخ گهی: خوب دمن
 .دمیپاهام بلند شدم و آروم گونه اش و ب*و*س رو

ت: گف زیاخم ر هیو با  یجد یلیقرو برد و خ بشیزد. دسننتهاش و تو ج لبخند
 بد مزه است. یلیرژت مزخرفه. خ

 گرد شد. چشمهام
 کنن. ی. آدم و گشنه منیگفت: لبهات عال طونیلبخند کج زد و ش هی

و جمع کردم و باهاش دسننت دادم و اومدم  میو راضنن زور لبخند خوشننحال به
 در نرفت. ی. تا سوار آسانسور نشدم و درش بسته نشد از جلورونیب
 .دمیکش قینفس عم هیآسانسور و چشمهام و بستم و  واریدادم به د کهیت
 کننده گم شده بودم. جیگنگ و گ یتموم حسها نیب

خسننته خودم و به خونه  یبه کدوم قسننمتش فکر کنم. با قدم ها دونسننتمینم
 و لنزهام و در آوردم و صورتم و شستم. ییراست رفتم تو دستشو هیرسوندم. 

 حس نکهیخسننته. بدون فکر لباسننهام و در آوردم و بدون ا یلیبودم خ خسننته
ش س دنیپو ش یلبا شدم و مالفه رو ک شم رو تخت ولو  شته با و  رو خودم دمیدا
 خوابم برد. یک دمینفهم

حوصله و خواب آلود بدون باز کردن چشمهام دستم  یب میشزنگ گو یصدا با
دکمه اش و زدم و  یداریتو خواب و ب میو با لمس گوشنن یرو پاتخت دمیو کشنن

 گوشم. ریگذاشتم ز
 ه؟یگفتم: چ یبم یآلود با صدا خواب

 .دیایپ یتو گوش اریکوه یکالفه  یصدا
 کنم. دارتیخواستم ب ینم دیببخش ی: سالم خواب بوداریکوه
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 " گفتم.ی"اهم هیخواب  وت
 .زمیخوابت برس عز یکنم تو به ادامه  یزود قطع م گمیم زیچ هی: اریکوه

شام ت زمیعز دنیشن با شمهام ن زیگو سرم و کم مهیشد و چ شد و به زور   یباز 
 یزنگ زده اما هر کس یبودم ک دهیدادم. هنوز نفهم هیو به دستم تک دمیباال کش

 بوده. یو مهم تینست پس آدم با شخصدو یخودش م زیکه بود من و عز
 .ارمدیسرفه صدام و صاف کردم و گفتم: نه ب هیشم و با  اریکردم هوش یسع

 .دمیو شن اریکوه یکالفه اما پر خنده  یصدا
 .یبود داریب داستیصدات کاماًل پ ی: آره از قشنگاریکوه

. به سننناعت نگاه کردم جیکردم. گ سیو خاروندم و لبهام و با زبون خ سننرم
 صبح بود. 11ساعت 

شد  اریکوه ی دهیترک یو خونه  یو مهمون شبید ادی. ومدیخوابم م من باعث 
 بشم. زیخ میتو جام ن

 یزیچ هی ؟یکن زیخونه رو تم یخوا یصننبح شنند. م یک دمی...نفهمزهی: چمن
 اونجا. امیبخورم م

 زنگ زدم. نیهم یخواد برا یتند گفت: نه نم اریکوه
 " .امیبلند داد زد " االن م اریش کرد و کوهاز تو خونه صدا یزن هی

بود؟  یکدوم نکبت گهید نیو چشننمهام باز شنند. اخمام رفت تو هم. ا گوشننهام
 کرده بود؟ میو کجا قا نیهمه رو فرستاد رفتن. ا شبیفکر کردم د

حرفها  نیتو خونه اته. آخه ا هیک ارهیخودم و گرفتم نگم که اون پت یزور جلو به
ب*و*س ارزش  هیهم نداشننتم. حاال  دنیپرسنن یبرا یلیدلو  ومدیبه من نم
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منم  یداشننت... ول دمیرو نداشننت. شننا هیبق یخصننوصنن یمداخله تو زندگ
 داشتم؟ یحق نیهما
 .نیکرد و با عجز گفت: بدبخت شدم آرش یپوف یکالفه تو گوش اریکوه

ستم. مالفه از  زیلحظه همه چ هی تو ش صاف تو جام ن و فراموش کردم و نگران 
 ه؟شد یتوجه بهش گفتم: چرا؟ چ ی. بنییل*خ*تم افتاد پا یباالتنه رو 

 شب؟یبود د یچه جور ادتهی: خونه رو که اریکوه
 : آره.من

ستم هر  شیساعت پ هی گهید یای: هاریکوه زنگ زدن رفتم در و باز کردم خوا
جون پشننت دره. تعجب کردم.  یزر دمیبارش کنم که د زیچ یهسننت کل یک

شتم . در و که باز کردم اومد باال خونه رو ادیخبر نم ی. معمواًل بانتظارش و ندا
 دیایم پبرد لونینا شتا برا ومدیبود سننکته کنه. اصنناًل از در تو ن کینزد دیکه د

و ساکشم ر یدور پاهاش و دستاش و اون موقع تازه پاشو گذاشت تو خونه. حت
 ه روش.ساکش و گذاشت نیرو زم دیبرداشت چ لونینزاشت چند تا نا نیزم

صدا دار کالفه ش ینفس  ست اوردهیو گفت: االنم لباس در ن دیک ستکش د ش د
 پاک شه. یتا از نجست سابهیکرده داره کل خونه رو م

از دسننت من بر  یناراحت شنندم. آروم گفتم: کمک شیو کالفگ شیناراحت از
 کمکت؟ امیب یخوا یم اد؟یم

ا ت شیسنناعت پ هیبزنم. از  یزیزاره من دسننت به چ ینم یگفت: حت دلخور
 نجایا ومدیبود که هر وقت م نیهم ی. برارمیبار دوش بگ 2حاال مجبور شنندم 

شک داره که  زیوسواسش عود نکنه. االن به همه چ نیکردم که ا یرو مثل گل م
 ناپاکه.
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 بگم. یدونستم چ ینم
 راحت بود. یلیمن که اومد خ یخونه یعنیباشه  یمدل نیا ومدیمامانش نم به

 داد. ینم ریراحت بود و گ یلیاومد خ منی... پس چرا خونه اری: کوهمن
شکل داره. م ایبا خود یندار یها کار بهیکرد و گفت: با غر یپوف  یونه خ گهیم

 .رمیگ یدوش م هیفوقش برگشتم خونه ام  نمیساعت بش 2خوام  یاونا م
 طور. نینداشتم بگم. ساکت شدم. اونم هم یزیچ گهید

کردم. زنگ زده بودم بگم  دارتیاز خواب ب دیببخشننگفت:  هیاز چند ثان بعد
ست ساب یبخواب یراحت تا هر وقت که خوا ستتشهیم دهیچون خونه داره   . د

 .یاستراحت کن خسته ا شتریب کمیدرد نکنه تو هم 
تا ک ینم خواد بره  یبمونه. م یهفته، ده روز هی. فکر کنم نجاسنننتیا یدونم 

 دکتر.
 و صدا کرد. اریکوهجون اومد که  یزر یصدا دوباره

نم. ز یبرم. بعدًا بهت زنگ م گهیمن د نیگفت: آرشنن یتند تو گوشنن ارمیکوه
 .دیببخش

 بتونم جوابش و بدم قطع کرد. نکهیقبل از ا و
را داشت چ شبیبدبخت د نیا دمیتو دستم نگاه کردم. تازه فهم یبه گوش جیگ

 جفت کفش ناقابل. هیداد به خاطر  یخودش و جر م
و پرت کردم رو تخت و خودم و ولو کردم روش  یاال انداختم و گوشام و ب شونه

ثان ند  عد هما هیو چ گار ه دمیخواب نیب قت ه چیکه ان نگ تلفن چیو از  یز
 نکرده بود. دارمیخواب ب
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بارم  کیهر روز  اریمدت کوه نیگذره و تو ا یم اریاز اومدن مامان کوه یروز
 پرسه. یزنه حالم و م یکه شده زنگ م

 یخبر شیشننگیهم یهایاز شننوخ گهید روز اونقدر کالفه اسننت که دچن نیا
 .ستین

 اومده؟ شیپ یمشکل دمیازش پرس یوقت
شها و مبلها رو فهیکنه خونه کث یجون مدام فکر م یگفت: زر ناراحت  4. تا فر

 نداد. تیدور با شامخو فرش نشست رضا
 هیاساس یاومده همه  لیس هیکنم  ی. حس مسهیخونه ام خ یآه گفت: همه  با

 رو مبلها نشست. شهینم یکرده رفته. حت سیرو خ
ستگ یکالفگ صداش داد م یو خ شدم که اگه  یتو  زد. اونقدر براش ناراحت 
 بدم. یکردم بهش دلدار یم یب*ش*ل سع هیبود با 

 بگم. یدونستم چ یاالن.. نم اما
خونه اش. در مورد شننسننتشننو هم بهتر،  رهیتحمل کن م گهید کمیگفتم:  فقط
 .یدیهم نم ییشد. پول فرش شستن و مبل شو زیتم یباره اساس هینه ات خو

 شادش کنم. کمیخواستم  یم
شده. خدا با س ییخودم که تعارف ندارم. دل خودمم براش تنگ  سوا بودنم  یو
ش ریغ اریبده. خوبه کوه یلیخ س یا گهید زیتو خونه رو چ دنیکفش پو اس ح

 .ستین
 .دیاجازه گرفت سر کش یب پرتغالم و که بخوردنش افتادم. قهوه و آ یدهن ادی

 خور. ی. دهنفهیذره هم کث هیکنم  یحاال که فکر م نه
**** 
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و تو قفل چرخوندم و وارد خونه شدم. کفشم و  دیهوا کل یاز کار و گرما خسته
 راست رفتم تو اتاق و تو حمام. هیوسط هال انداختم و  زیو رو م دیدر آوردم. کل

. کرد یبدنم حالم و بد م یو چسننبناک یسننیکه حس خ عرق کرده بودم اونقدر
 دوش آب ولرم بدنم و سر حال آورد. هی

 نیدامن کوتاه چ هیو  یتاپ بند هیاومدم و بعد خشک شدن تنم  رونیحمام ب از
 .رسوندنیخنک بودن و به پوست تنم باد م یلیکه خ دمیپوش نیچ
ساس مرونیاتاق اومدم ب از سکردم ا ی. هوا گرم بود و اح شده. در  ژنیک تموم 

پشت  ریرح دیسف یو پرده  دیایتراس و باز کردم و با باز شدنش باد تو خونه پ
 باد بخوره. یجور نیپرده ا ومدی. انقدر خوشم مدیدر با باد ر*ق*ص

 یخال یانداختم. خال ینگاه به تراس ب*ش*ل مین هی. دمیکشنن قینفس عم هی
 بود.

تماسننم نگرفته بود.  یقبل حت یوزهانبود. برخالف ر یخبر اریاز کوه امروز
 و برگشتم تو خونه. دمیکش ینفس هیدوباره 

 املت درست کردم و خوردم. هیتو آشخزخونه و  رفتم
شتم و م یکل ستراحت کنم. کتاب یوقت دا ستم ا شبها قبل خواب یتون  یم که 

شتم و همراه  یخوندم و از رو پاتخت نازک آوردم و رو مبل بزرگ  یمالفه  هیبردا
 و رو چشمم گذاشتم و مشغول کتاب خوندن شدم. نکمیو هال لم دادم و عت

شتم. جور کتاب ست دا سکوت و آرامش و دو شت زمان و  یخوندن تو  که گذ
شنند بلند شنندم المپ و روشننن کردم و دوباره  کیکردم. هوا که تار یحس نم

 مشغول شدم.
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صدا غرق ش ییتقه ها یکتاب بودم که  سرمو شهیبه  شد متعجب  لند ب باعث 
تا بتونم سنننا زیکنم. چشننمهام و ر تار یا هیکردم  س رو ترا رونیب یکیکه تو 

 .نمیرو بب ستادهیا
 نبود اما قدش. دایاش که پ افهیق

 ....یی... تواریو با شک گفتم: کوه نامطمئن
 : اجازه هست؟اریکوه
م و به و از جام بلند شد زیو برداشتم انداختم رو م نکمیکتاب و بستم و ع عیسر

 مت تراس رفتم.س
 تو... ای: البته بمن

 در تراس. کینزد دمیچند قدم رس با
شدم تک کیکرد. نزد یاش و داده بود به در و بهم نگاه م هیتک رو  اش و از هیکه 

 قدم رفت عقب. هیدر برداشت و 
 تو خونه. ایب رون؟یب یریاشاره کردم و گفتم: چرا م بهش

خودشننون انداخت و دوباره نگام  ینگاه نامطمئن و با شننک به تراس خونه  هی
 .ارهدیبمونم. مامان هنوز ب ادیتونم ز یجا خوبه نم نیکرد و نگران گفت: نه هم

 .ستادمیو رو به روش ا رونیتراس اومدم ب از
 بودمش. دهیند یجور نیوقت ا چیاش خسته بود. ه چهره

 شد. یجور هی دلم
 حالت خوبه؟ اریگفتم: کوه آروم
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شمهاش ست و تک چ شمهاش و  یداد به لبه  هیو ب ست و چ ش تراس و روش ن
شننرکت گره خورده.  ی. کارهاسننتمیگفت: نه خوب ن یبسننت. به همون آروم

 جور... نیجلو افتاده، مامانمم که ا تمیمأمور
. دنشیشاد د شهیشد. عادت کرده بودم به هم شیخسته اش ر ی افهیق یبرا دلم

 بودنش به مقاوم بودنش. یبه پر انرژ
سالن م یجلوش. تو نور ستادمیو رفتم و اقدم جل هی سته خ ی افهیق ومدیکه از 

 .ومدیاش خسته تر به نظر م
 دستم و بلند کردم و گذاشتم رو گونه اش. اریاخت یب

سته  تو شم ب ش قینفس عم هیهمون حال چ سمت  دیک صورتش و خم کرد  و 
 رو کف دستم. دیدستم و گونه اش و کش

اال آورد و گذاشت رو دستم و کف دستم و شصتم نوازشش کردم. دستش و ب با
 .دیب*و*س

شمهاش سته ام.  یبیحال عج هیشد و با  رهیو باز کرد و تو نگام خ چ گفت: خ
 دلتنگم...

 من بوده باشه. یبرا یدلتنگ نیدوست داشتم که ا چقدر
شه  هی ست گو ش شت رو پهلوهام و  یلبخند کم جون ن ستهاش و گذا لبش. د

 جلو سمت خودش. دمیکشپاهاش و باز کرد و آروم 
 اما بازم اون بلند تر بود. میهم قد شده بود یکه نشسته بود تا حدود حاال

 حرف ... یکالم، ب یشد. ب رهیعمق چشمهام خ تو
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 ریو آورد کنار گردنم. با جفت شصتاش ز دیو از رو پهلوهام باال کش دستهاش
 چونه ام و فشار داد و سرم و آورد باال.

 خم شد سمتم. کمی. دیو لبم چرخچشمهام  نیب نگاهش
 .داشت یحس خوب دنشیخوش فرم بودن. دوستشون داشتم. ب*و*س لبهاش

سرش بدیتکون دادم. منظورم و فهم کمیو  سرم شد و آروم نشست  شتری.  خم 
 رو لبم.

. بدون نهیو ب*و*سننه هاش آروم بود و با طومآن دیدونه لبهام و ب*و*سنن دونه
 .یعجله ا چیه

 .دیب*و*س یآرامش گرفتن م یراواقعًا ب انگار
 .دونمیکه آروم شدم. اونو نم من
 گوشم و... نییپا د،یلبهام و ول کرد. گونه ام و ب*و*س قهیچند دق بعد

د. و ب*ش*لم کر دیایشد و دور کتفم پ دهیآروم رو گردن و شونه ام کش دستش
 سرش و گذاشت رو شونه ام.

 که نتونستم.... دی.. ببخشزیبابت همه چ ی.. مرسی: مرساریکوه
 ....اری: کوه-
از هم فاصننله  کمیکرد  یو صنندا م اریجون که از تو خونه کوه یزر یصنندا با

 .اریسمت در تراس کوه دیو سرامون چرخ میگرفت
 کجام. دونهی: مامانه... نماریکوه

 نگام کرد. برگشت
 برم. دیناراحت گفت: با یصدا هی با

 موافقت. یتکون دادم به نشونه  یسر
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ه رو تراس خون دیب*و*سه رو لبم نشوند و ازم جدا شد و با دو حرکت پر هی تند
 گرفت و برگشت سمتم و با لب زدن گفت: ممنونم. رهیاش . دستش و به دستگ

 زدم و چشمهام و بستم. لبخند
 تکون داد و رفت تو خونه. یدست

 .به .. شیتراس به رفتنش نگاه کردم. به بودنش به خستگ یبه در بسته  رهیخ
لبخند محو رو لبم نشننسننت و برگشننتم تو خونه و دوباره کتابم و گرفتم که  هی

 بخونم.
 ومدیو نگاهش و کارهاش م اریخوندم صننورت کوه یکه م یبعد هر خط اما

 .شدیباعث لبخند زدنم م اریاخت یچشمم و ب یجلو
رو همون مبل با در باز تراس  یک دمیکتاب خوندم و فکر کردم که نفهم اونقدر

 بم برد.خوا
صلگ یو ب یکار یرو ب از شدم. ا یحو سامون دادن به خونه  سر و  شغول   نیم

ندارم.  زیچ چیکس و ه چیه یچند وقته اصننال حوصننله  بود  ارمیکوه هیو 
مده  یزر یشنننده. از وقت سنننتیکرد اونم ن یم تیامو تقو هیروح جون او

تا تلفن و   2االن رو تراس بوده.  دنشیبار د هیتماسننمون در حد همون چند 
 زنگم نزده. یکه حت وزهر

 و گم کردم. یزیچ هیکنم  یام و مدام حس م کالفه
 میذهن مشننغول کمیبود که  نیداشننت اونم ا تیمز هی هایو کالفگ هایکاریب نیا

 نیا گفتیمامان که م یافتم و حرفها یباعث شنند که به فکر مامان و آرشننا ب
 چند وقته آرشا سر به راه شده.
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بود.  بیمن عج یکرد اما برا یضننوع مامان و خوشننحال ممو نیچند که ا هر
 یلیالاقل کم رفتنش خ اینرفتن  یخونه موندن آرشننا و دوردور نکردن و مهمون

 .... یلیخ
. اونم قبول نجایا ادیسننناعت ب 2زنگ زدم بهش و گفتم وقت کرد  نمیهم یبرا

 کرد.
 " .ادیکار بودم که تند گفتم " زودتر ب یب اونقدر

ش رفتم و  ینیریش کمیانداختم.  خاالینگاه به  هیدم کردم.  ییخزخونه و چاتو آ
 شکالت داشتم.

نوه هاشننون  دنید رنیمهربون که هر وقت م یام گرفت. مثل مادر بزرگا خنده
شونیتو ج ش بها شحال کنه  ینیریپر  شون و خو شکالته، که نوه ا و خونه ت ایو 

ن بدن بهش ذوق کنه، منم زارن که باه اومد خونه اشو یم نایاشون شکالت و ا
سننمت شننکالت و تنقالت و  رهیدسننتم م اریاخت یب دیرم خر یهر بار که م

 .جاتینیریش
 نجایاومد ا اریکوه یوقت هیکه اگه  رمیگ یرو هم م نایخوردم. ا یکه نم خودم

و به عشننق  ناسننتیفقط دنبال ا رهیکه م یبدم بهش خوشننحال بشننه. مهمون
 .ییجا رهیم هایخوراک
بردم  و دمیطرف چ هیبرداشننتم تو  ینیریو چند تا شننکالت و شنن مدیکشنن نفس

 .زیگذاشتم رو م
 و که صاف کردم زنگ خونه رو زدن. کمرم
 و منتظر باال اومدنش ستادمیدر ا یسمت در و بازش کردم. آرشا بود. جلو رفتم

سور پ سان ست داد ادهیشدم. از آ  ییو اومد تو خونه. براش چا میشد. با هم د
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ف وقت تل یربع هی هیو  دمیپرس نایو از مامان ا میحال و احوال کرد کمیبردم و 
 کردم.

 شیهمه پ نیحوصله از ا یب نمیهم یبرا ستمینبودم و ن یخوب نیمقدمه چ کالً 
 ه؟یچ هیرو کردم بهش و گفتم: آرشا قض یساز نهیزم

 ه؟؟؟؟ی: قضدیابروش رفت باال و با تعجب پرس هی
 که تو سرم بود و باعثش مامان بود. یهمه توهم نیاز ا دمیکش یپوف
خوشننحاله. هر  یلیخ داً یمامان جد نیجلو و گفتم: بب دمیمبل خودم و کشنن رو

ست و دنبال کار م گهیزنم م یوقت باهاش حرف م شا همه اش تو خونه ا  یآر
شده و د سر به راه  شم و تو هم اگه برگرد گهیگرده و باه ام  ونه خ یکمتر نگران

 یافسننردگ ایلنگه.  یکار م یجا هی یعنی نیخوب ا .شننهیراحت م المیمن خ
 زنم؟یخودم حدس م ای یگیخودت م ایحاال  گهیموضوع د هی ای یگرفت

ه کنه خون یلبخند تلخ زد و گفت: واقعًا مامان فکر م هیو بلند کرد و  سننرش
به؟ اگه بشنن  یلیخ ننیتو خونه و آفتاب و مهتاب رنگم و نب نمیموندن من خو

 خوش کرده؟ زایچ نیش و به ادل م؟یدختره خوب
 هیچ هیقض دونمیمامانه. من نم یحرفها نایا نیباال انداختم و گفتم: بب یا شونه

 یخودیکه ب یسننتین یدونم آدم یم نمیاما ا ینیشننده و تو چرا خونه نشنن یو چ
و مسننافرتم  یو دورهم یمهمون ی. کِم کم اگه حتیخودت و تو خونه حبس کن

 عشق یکه آرشا هشد یکردن رو شاخشه. حاال چ دیرفتن و خر رونیب یکه نر
 ینعمت اله نیتو خونه نشنسنته و خودش و از ا دیبهتر بگم معتاد خر ای دیخر

 محروم کرده....
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 تکون دادم. یو فرستادم باال و سر ابروهام
 : خودت بگو...من
کرد و رو پاهاش خم شد و آرنجش و گذاشت رو پاهاش و دستهاش و تو  یپوف

 شد. رهیو به فرش خهم قفل کرد 
گاش کردم. ترج یو ب منتظر نه و  دادمیم حیحرف فقط ن باز ک خودش دهن 

که تو  یزیداشنننت تا چ ازیحرف بزنه تا به زور ازش حرف بکشننم. به زمان ن
 ذهنشه رو سرو سامون بده.

برداشتم و بردمش به سمت دهنم و  زیبردم و فنجون نسکافه ام و از رو م دست
 م.کرد کیبه لبهام نزد
تو دهنم و تا حلقم و  دیقلوپ ازش بخورم که با حرف آرشنننا پر هی خواسننتم

 شدم به آرشا. رهیخ زیو ت زیگذاشتمش رو م عیسوزوند. سر
 ؟ی: تا حاال به ازدواج فکر کردآرشا

به خاطر مامان ا یزی. چیبیغر یچه واژه  ازدواج بهش معتقد نبودم و  نایکه 
ست که ب یچند وقت هیحاال  سر لمیتو ف اریاخت یه شبها م ییالهایها و  وقع که 

 گهید زیاز هر چ شننتریب گرایباز یازدواج و خواسننتگار یصننحنه  میدیخواب م
 بود. یمزخرف زیکرد. اما در هر حال بازم چ یم کیاحساساتم و تحر یا
 حرف نگاش کردم. یب

 شد. رهیو بلند کرد و بهم خ سرش
 حس و حال خودش بود. تو

 نیا ؟یخوا یهمونه که م نیا یو فکر کن ینیو بب ی: تا حاال شننده کسننآرشننا
. همونه که از نظر تو از هر ادیبدونه کم و ز رییباشنننه بدون تغ دیکه با هیهمون
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س له؟یلحاظ تکم شه نه موقع یک و نه  اش افهینه ق تشیکه خودش برات مهم با
کار اشبر یتون یو م یباهاش راحت یکه حس کن یخانواده اش. کسنن  یهر 

 و لیکه بر طبق م یزیکه اون بخواد و خوشننحالش کنه. هر چ یار. هرکیبکن
 اعتقادات اون باشه.

 سننتیمهم ن گهیم ویمنطقت چ سننتی. مهم نیکن یفکر م یتو چ سننتین مهم
 یاالن مهمه که فکر اون شنننده فکر تو چون خودت م یکرد یفکر م یقباًل چ

 .یخوا
 ا؟یزنه آ یحرف م اریگفت: آرشا در مورد کوه یکیتو ذهنم  ییجا هی
که قابل وصننف  یو گفت: من االن اون حال و دارم. حال دیکشنن قینفس عم هی
 .ستین

 کنم" ینده خودم حسش م حیذهنم گذشت " تو توض از
 یو گردوند و دسننتهاش و باز کرد و دوباره تو هم قالب کرد و گفت: نم سننرش

 نه. ای ادتهیو  نیدونم حس
 اما نه کامل. شدیم دایپتوش  یگنگ یزایچ هیذهنم فشار آوردم  به

ونم ت یکه حس کردم م ی. تنها کسنننشی. بهترالدی: دوسننت پسننرم قبل مآرشننا
شم و  نمشیعمر کنار خودم بب هیباهاش ازدواج کنم و  شته با ستش دا و بازم دو

 که واقعًا باعث شد به ازدواج فکر کنم. یوقت از داشتنش خسته نشم. کس چیه
 نهایخوب خانواده اش که البته ا تیموقع ای کلشیاش، قد و ه افهیبه خاطر ق نه

هم بودن اما مهم تر از همه خودش بود. خود خودش همون جور که هسننت. 
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 موننیکه ب یزی... چدادیکه بهم م یاخالقاش و دوست داشتم. رفتارش... حس
 بود...

س ش ینف سرت و بغض لبهاش و تر کرد و تک دیک ستهاش و آزاد کرد با ح  هیو د
 شد به سقف. رهیسرش و رو به باال گرفت و خداد به مبل و 

 .. بود و خراب شد... ایکردم هست..  یکه فکر م یزی: چآرشا
 کردم. خراب شد؟ یزیر اخم

کارهاآرشنننا خاطرش  به  خاطرش خودم و عوض کردم.  به  نار  میقبل ی:  و ک
شتم. مهمون س ییتو جمع ها شدیخالصه م هامیگذا س نمیکه ح  یبود. اگه از ک

شش نم . شهیهم یبرا شدیاون آدم حذف م هیحال هیکرد  یحس م ای دومیخو
 یبود.. کم م ادیز شننمی. آراشنندیو دوسننت نداشننت دور انداخته م یاگه لباسنن

 کردم... یقطع رابطه م دونست،یو خوب نم ییآدمها هی... ردمک
ست. همون یشدم که م یهمون شتم..  یخوا ستش دا شت... دو ست دا که دو

صبان هاشیسگ باز یالقش و گاهو.. اخ زشی... همه چیلیخ و ..  تشیو .. ع
ته دل خند محبت کردنش و .... توجهاتش و... دوسنننت  یو ... حت دنشیاز 

شتم و واقعًا بهش ن شتم.. به ا ازیدا س یبرا نکهیدا شم.. نگران یک و تو  یمهم با
شمها شه..  یازم ب ای دادمیجواب م ریبخونم. اگه د یکی یچ خبر بود دلواپس ب

 یبگه هوا سننرده لباس گرم بخوش تنم گرم م نکهیاشنننت... از اد یحس خوب
شمها یکه بخوام همه  نیگرفتم... ا یشد... جون م صبح  یروزام و با چ اون 

 بود... دهو آرزوهام ش اهامیاز رو ییبود که کم کم جزو یکنم... فکر
زد و گفت: اما نشد.. نخواستن...  یسمتش. زهر خند دمیخودم و کش کنجکاو

 زاشتن...ن یعنی



wWw.Roman4u.iR  586 

 

 تو هم رفت.... اخمهام
 یهمه آدم حسننود و چشننم تنگ چ نیبا ا ایکنم دن یحس م ییوقتها هی: آرشننا
 رسه؟یآخرش به کجا م ایخواد بکنه؟  یکار م
گرفت.  یو اونجا م هاشی. مهمونشیکرج بود. خونه مجرد نیحسنن ی خونه

سخت بود که هر بار تا اونجا برم. برا یبرا ستاش از یکیبا  نمیهم یمن  که  دو
 نیچون ماشنن میو برگرد میکه با هم بر میهماهنگ شنند رفتیاونم از تهران م

 ما بود. یخونه  کیداشت و مطمئن تر از آژانس بود و در ضمن خونه اش نزد
سبتًا محترم ه 36-35مرد بزرگ  هیچون  در موردش  یفکر بد چیساله بود و ن

سن خ شد. رابطه ام با اون  راحت الشینکردم. هم خودم راحت تر بودم هم ح
سره هم خ سم یلیپ شوخیاما جد میزد یبود. راحت حرف م یر و جلف  ی. 

 .میهم نداشت یباز
مه تا ا زیچ ه کهیخوب بود  کدوم آدم حسننود ینم ن کدوم آدم بیدونم   ی.. 

 . با هم رابطه دارم.میگفت من و اون پسره با هم نیرفت و به حس یمعرفت
شمهام شا بغض خفه ا چ شد. آر سته  یگرد  ستهاش رو د شت  یکرد. د مبل م

 شد.
و  تسین یزیدادم که چ حیکرد. براش توض دادیداد و ب ی: بهم زنگ زد. کلآرشا

من فکر کردم که  ایشنند.  ی. قبول کرد. راضننامیو م رمیبا اون اصننال م یچ یبرا
ض سهیشد. انگار بعدش از خود اونم م یرا نکرد و گفت " آره  ی. اونم نامردخر

 " م؟یایو م میریبا هم م یچ یبرا یپس فکر کرد میما با هم
 مشت چرت و پرت در مورد من بهش گفت که اونم ... هی بعدم
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 گفتم: قبول کرد؟ آروم
ها با مه چ یبغض و چشننم فت: ه گام کرد و گ حت ن و در موردم  زینارا
و.... هم  زیو ... همه چ میقبل ی. از روابط راحتم و دوسننت پسننرادونسننتیم

خودم بهش گفتم... باور کرد. باورش شننند.... گفت  هم دونسنننتیخودش م
 اون؟ ایکنه من باشم  یم یبرات چه فرق یانقدر راحت یوقت
و گاز گرفتم. ناراحت نگاش کردم. جلوتر رفتم و دسننتش و گرفتم و آروم  لبم

 نوازشش کردم.
 لبخند کج زد. هیکرد و  یدستهامون نگاه به

. به زور با خودم کنار اومد. به زور : رابطه امون به فنا رفت و تموم شنندآرشننا
ستم بزارمش کنار. به زور رو شون  اهامیتون شکوندم و آرزوهام و خورد کردم و 

 تا بهشون فکر نکنم.
ضر م شیدوماه پ میماه و ن هی حدود شتم حا  رونیبرم ب شدمیتو خونه بودم و دا

ر هاز مدارکش و خونه جا گذاشننته خودش تو شنن یکیکه بابا زنگ زد و گفت " 
تا  مونمی" منم گفتم باشننه مرهیبگ ادیفرسننته ب یاز همکاراش و م یکی سننتین

 مدارک و بدم و بعد برم.
مدارک  باال" رفتم دییبعد زنگ زدن. در و باز کردم و گفتم" بفرما ی قهیدق 20 هی

 در و باز کردم.... یو گرفتم و آوردم. وقت
ش ساکت سرش و بلند قینفس عم هیتو دهنش و دوباره  دیشد. لبهاش و ک  .

عد ا فت: خودش بود... ب با بغض گ گاه کرد.  هام ن مه  نیکرد و تو چشننم ه
 یرییتغ چی... اونم پشننت در خونه امون... ماتم برده بود... هدمشیمدت... د

 تر هم شده بود... ینکرده بود... دوست داشتن
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. متونستم تکون بخور یچقدر شوکه شده بودم. دهنم باز مونده بود نم یدونینم
رد. اونم ک یحرف نگام م یدر ماتم برده بود. اونم فقط ب ی رهیبه دستگ دهیچسب

 .نهیکرد منو بب یاونم فکر نم دیمونده بود. شا جیگ
شد و اومد تو خونه.  ادهیاز آسانسور پ یمامان ک دمیمات موندم که نفهم اونقدر

 .دییگفت: بفرما نینگاه به ما دوتا کرد و رو به حس هی
سما یصدا با کرد  یکرد و خودش و معرف یسالم هیبه خودش اومد  نیمان ح

 مدارک اومده. یو گفت برا
 یکه ب ارمیکرد. ازم خواسننت مدارک و ب کیبا لبخند باهاش سننالم عل مامان

 یگرفتشننون ب یکه داشننت م یحرف دسننتم و بلند کردم که بدم بهش. موقع
 شد به دستم و من... دهیدستش کش اریاخت

گرفتم.. اون همه زحمت دود شد رفت  شیو به زور گفت: آتشد  شتریب بغضش
 شد. ییشدم و دلم هوا یبه حال یهوا.. دوباره حال

 یرفت. اونقدر شننوکه بودم که نم یخداحافظ هیتند تشننکر کرد و با  نیحسنن
 مثل منگال باز مونده بود. شمیتونستم درست فکر کنم. فقط ن

ش بودن افهیو خوش ق نیر مورد حسبود که مامان تا دوساعت د نیاز اون ا بدتر
 زد. شیکرد و دل منو آت یسخن ور شییو وجناتش و آقا

رفتن شدم و برگشتم تو اتاقم و رو تختم ولو شدم. کل روز بهش  رونیب الیخ یب
باره خ مده بود تو ذهنم و زندگ الشیفکر کردم. دو بار دور کردنش  نیو ا میاو

زدن  یکه مدام در موردش حرف مسننخت تر بود. چون با وجود مامان و بابا 
 سمت اون و خاطراتمون. دیکشیمدام ذهنم پر م
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 کردم. یوقت گذشت و من مدام به اون فکر م چند
شد. هر چ ریشب بابا به خاطر کارش د هی نکهیا تا ه هم ب یکرد و مامان نگران 

 شیبه بعد گوشنن 10از سننناعت  یعنی. دادیزد جواب نم یزنگ م شیگوشنن
بود. مامانم مثل مرش سر  ومدهیشده بود و بابا ن 12ن نگران. خاموش شد و ماما

 رفت. یکنده مدام تو خونه راه م
 ساعت؟ نیو مشغول کار اما تا ا رونهیب نیبا حس دونستیم فقط

ش و و برداشتم. شماره ا میبه مامان بگم رفتم تو اتاق و گوش یزیچ نکهیا بدون
 و برداشت. یبوق گوش نیحفظ بودم. زنگ زدم بهش. با دوم

 تا بتونم حرف بزن. دمیکش قیصداش هول شدم. چند تا نفس عم دنیشن با
 سالم کردم. مکث کرد و آروم جواب داد. عیدوباره الو گفت سر یوقت
عد از اون جور بهم  ینم نه از قصننند زنگ زدم بهش. اونم ب خواسننتم فکر ک

 زدنمون.
ه با تو موشه و مامان گفتخا شمیکرده و مامان نگرانشه و گوش ریگفتم: بابا د تند

 بوده.
 .دمیشدم و نفس کش ساکت

با هم بود یهمون صننندا با کارمون تموم شننند و  شیربع پ هی میآروم گفت: 
 .میو از هم جدا شد نشیرسوندمش کنار ماش

کردم و اومدم قطع کنم  یخداحافظ یخال یمرسنن هیگفتم و با گفتن  یآهان هی
 که صدام کرد.

 تم: بله؟گف یلرزون یبا صدا متعجب
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دلم نبود.  یبا من کار داشننته و بخواد باهام حرف بزنه . دل تو  شنندینم باورم
 .زدیم یقلبم مثل چ

ش فکر به یلیچند وقته خ نی. تو اهیمکث کرد و گفت: بابات مرد محترم کمی
 تو ... یپدر نیهما هیبا وجود  نکهیکردم. به ا

شستادیا قلبم ستهام دور گو سم حبس  ی. د شدن. نف شمهام و سفت  شد. چ
 گوش دادم. شیبعد یبستم و به جمله 

با وجود نیحسنن با آبرو نیهما هی:  ا ب یتون یتو چه طور م ییپدر محترم و 
شو ببر . سوزهیبابات م یبه کارهات فکر کن. واقعًا دلم برا کمی. یکارهات آّبرو

 داره... متاسفم.... یچه دختر دونهینم
 شد... ساکت

 بغض کرده چشمهاش و بست نگاه کردم. غم به آرشا که ایدن هی با
قدر مه چ اتیبا جزئ اون که مطمئن بودم تو  یم فیو تعر یو پر درد ه کرد 

و چقدر اون  شننهیم تیکردم که چقدر اذ یذهنش به اون زمان برگشننته. درک م
شته که حت ست دا سر و دو حاالت و  نیسخت و هم با کوچکتر یلحظه ها یپ

 کنه. یم فیو تعر ادشهی اتیجزئ
 نکهیداره. متنفرم از ا یداشننت و االن چه حال یاون لحظه چه حسنن دمیفهمیم

مزخرفمون دل بسوزونن و ماها رو مقصر بدونن.  یزندگ یباعث و بان یبرا هیبق
شتباه میکنم تو زندگ یهر چند هنوزم فکر نم شم. بهتر یا  یمیصمت نیکرده با

ش یپر تنش بود که حت یاومدن از اون خونه  رونیکه گرفتم ب توشم  دنینفس ک
 برام عذاب داشت.
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 جلوتر رفتم و دستهام و انداختم دور شونه هاش و ب*ش*لش کردم. آروم
گوشننش گفتم: خواهر کوچولو ناراحت  ریدسننتهام موهاش و ناز کردم و ز با

باش.. غصنننه نخور.. ا قتیل یکن یم فیکه تو ازش تعر ینیحسنن نین  نیا ا
 .یکن تیره که به خاطرش خودت و اذکس ارزش ندا چیو نداره. ه هاتیناراحت

 یوقت فکر نم چیشنند؟ ه یجور نیو پر بغض تو ب*ش*لم گفت: چرا ا آروم
ه چقدر سخت یکه بفهم یحرف انقدر داغون بشم. حس من و نداشت هیکردم با 

 نیهما هیبشننه  تیزندگ یتونسننت همه  یکه م یچقدر بده که از زبون کسنن
ما یو بشنننو یحرف و  تیدر مورد خودت و زندگ یفهمکه ب یزیآبرور هیکه 

 فکرها.... نیکنه و ا یفکر م یچه جور تکارها
 ...کنهیبده... داغونت م یلیگفت: خ هیو با همون گر هیگر ریزد ز پق

 کنه. یکنه و خودش و خال هینوازشش کردم. گذاشتم تا خوب گر آروم
ونم ت یکردم که م یدفعه فکر م نیاول یتر که شنند تو ب*ش*لم گفت: برا آروم

الق ط ایتنها  ندهیبار خودم و تو آ نیاول یداشننته باشننم. برا ندهیازدواج کنم و آ
 هیکه به خاطر پول باهاش ازدواج کنم.  یمرد تصور نکردم. کس رهیپ هیگرفته از 

 یبا عشق ازدواج کنم و زندگ وتونم عاشق شم  یفکر کردم م میبار تو کل زندگ
 بمونه و کنارم باشه. شهیباهام تا هم که نخوام ازش جدا شم و یبسازم. کس

 داره. یچه حس قاً یدق دمیفهم یبار م نیاول یبرا دینوازشش کردم. شا آروم
 هم مطمئن بودم. یزیبه چ اما
 صدام حرف بزنم که قانع کننده تر باشه. نیکردم با آروم تر یسع
ود اگرم ب یحت یکه تو گفت یآدم نینکن. ا تیخودت و اذ زمی: آرشا جان عزمن

ه . چون به گفتیکرد یبهش فکر م یلیخ دیداد با یازدواج م شنننهادیو بهت پ



wWw.Roman4u.iR  592 

 

و  زهاتیچ یلیخان شما خ نیحس نیو خوش اومدن ا دنیرس یخودت برا ی
 و تیخود وجود یکه تو بخوا سنننتیکس اونقدر مهم ن چی. گلم هیداد رییتغ

 .یعوض کن
که از  دیرسیم یروز هی ؟یاون رفتار کن یو خواسته  لیبه م یخواست یم یک تا
ه ک یروز هی یشننندیخسننته م یتیهو یو ب رییکردن و تغ یهمه نقش باز نیا

ز برو یدنبال خود درونت و وقت یگشننت ی. اون وقت میخودت و گم کرده بود
شا یم ست همون مو نیو ا ختیر یبهم م زیاون موقع همه چ دیکرد  جا  قعح
 نبوده. نانیاطمنشد جون قابل  یزی. من به شخصه خوشحالم که چزدیم

بودنم در کنارش و چقدر  یو حس خود واقع اریسننمت کوه دیپر کشنن ذهنم
به تظاهر خود درونش و نشننون بده و نگران  ازین ینفر بتونه ب هیبود که  نیریشنن

نباشه که  مجبور ایقضاوت اشتباه کنه.  ایدر موردش فکر بد  ینباشه که کس نیا
 تظاهر کنه. ادیخوشش ب یکس نکهیا یبرا

ضالت فک و لبم شل شدیباعث م شهیهم اریکوه ادیلبخند زدم.  اریاخت یب  ع
 بشه.

س بره. ح دیدادم و حالش که بهتر شد بلند شد و گفت با یآرشا رو دلدار کمی
شه برا یکردم م صرار نکردم. با ا یبرا نمیهم یخواد تنها با  یتو هنکیموندنش ا

 .دادیآرشا نم ییتو تنها یرییکردن اما تغ یم یهم زندگ گهینفر د 2اون خونه 
بابا  نیاومدم. با ماشنن اطیدر ح یو مانتوم و تنم کردم و باهاش تا جلو شنننال

باز کردم و ب*و*سنن مده بود در و  حافظ دمشیاو خدا در  یکردم. جلو یو 
 یبوق خداحافظ هیشند و راه افتاد و با  نیو نگاش کردم تا سنوار ماشن سنتادمیا
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 قوب هی یکه رفت پشننت بندش صنندا نشیکرد. براش دسننت تکون دادم. ماشنن
 بود. نگاش کردم. ستادهیا نگیپارک یاومد که جلو گهید
ب*ش*ل  ی شننهیآورد و از شنن نییبود. لبخند زدم. سننرش و پا اریجونم کوه یا

 ؟یخوا یگفت: مهمون نم
و جا به جا  نیبوق زد و ماشنن هیخوام.  یم یعنیتکون دادم که  یلبخند سننر با

 شد اومد سمتم. ادهیکرد و پارک کرد و پ
 که نگو. دمشیذوق کرده بودم د انقده
ا ب میگل منور شنند یکنارم و با لبخند گشنناد گفت: به به سننوگل خانم اومد

 دلمون باز شد. دنتونید
 نیبرم تو خونه با خنده گفتم: ا دمیچرخ یکردم و همون جور که م زیاخم ر هی

شاها سمه تو دهنت موندا. مثل  سوگل م یا سوگل  سرا باز یکن یقاجار  . حرم
 ؟یکرد

سمت خودش  دمیکش کمیاومد کنارم و دستش و انداخت دور کمرم و  طونیش
 .....ی. سوگل جونیو گفت: مگه بده؟ تو سر سبدشون

شد ن نیا شه و با دهن جمع  شیمتر هی شیبار واقعا اخم کردم که باعث  سته  ب
 .یجون نیشده گفت: آرش

خنده ام و گرفتم.  یو به زور جلو نییو جمع کردم و سننرم و انداختم پا دهنم
ت تو . انگار داشیجون نیگفت آرش یبود وقت یاش چقدر جد افهیق دیاگه بدون

 کرد. یم حیغلطش و تصح یکنفرانس کلمه 
 باال. میو رفت میآسانسور شد سوار
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کنم.  زونشیو من مانتو شنننالمو در آوردم و رفتم تو اتاق آو میدر وارد شننند از
 شیآخ هیر پشنننت من اومد و خودش و ولو کرد رو مبل و همون جو ارمیکوه

 گفت.
 جون رفت؟ یتو اتاق داد زدم: زر از

ست و گفت:  زیاخم ر هی. رونیب اومدم ش کرد و خودش و رو مبل جمع کرد و ن
شب و دل کند از ما و  هی. نایدختر خاله اش ا ینه بابا کجا رفت. رفت خونه  ام

 خونه.
ه امشننب و بر هیاصننرار که  یدعوتش کردن و کلکرد و گفت: زنگ زدن و  یپوف

 خونه اشون. فکر کنم امشبه رو تا صبح راحت باشم.
ند چا یلبخ تا  مت آشننخزخونه و دو  و ینیریبا شنن ختمیر ییزدم و رفتم سنن

 .زیرو م دمیبودم آوردم چ دهیکه براش خر ییشکالتا
پا ونیزیتلو کنترل باال  نالها رو  کا نگه  لمیف هیکرد. رو  یم نییدسننتش بود و 

 داشت.
رد اجازه بده س نکهیو برداشت. و بدون ا ییو گذاشت کنار و خم شد چا کنترل

 بشه شروع کرد به خوردنش.
شمهام ستم  ینم اریکردم چرا کوه یبهش بود و متعجب فکر م چ ش سوزه؟ ن
ستم و دراز  نکهیخودم انداختم و مطمئن از ا یینگاه به چا هیکنارش و  سرده د

فحش  یت لبهام که همون قلوپ اول باعث شد تو دلم هر چکردم و آوردم سم
بار دوم در عرض  یبدم. سننق دهنم و زبونم برا یو داغ ییو چا اریبلدم به کوه

 پوست سقم ور اومده بود. یدو ساعت سوخته بود. همه 
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و  ییچا وانیسمتم و ل دیخودش و کش عیسر زنمیدارم بال بال م دیکه د اریکوه
 .زیخودش گذاشت رو م نوایازم گرفت و با ل

 ییاومده با چفت دسننتها رونیخوردم و با دهن باز و زبون ب یمبل تکون م رو
 دهنم و خنک کنم. یکردم کم یم یرفت سع یم نییکه تند تند باال و پا

 هورت هویچرا  یداش بخور یتون یمن تو که نم زینگران گفت: آخه عز اریکوه
 باال؟ یدیکش

ص بهش کردم و با زیاخم ت هی  ییتوئه. قهوه داش، چا ریحرص گفتم: همه اش تق
 باال. یندازیکه سرده اونقدر که راحت م یکنیداش. به آدم القا م

و داش دوسنننت  زیمن همه چ یدیلبخند مهروبون زد و گفت: تو هنوز نفهم هی
 .... یداش، دختر داش و... لبها یداش، غذا یداش، قهوه  ییدارم؟ چا

 یهم دوخت. اون جور که اون به من و لبهام نگاه مو ب طونشیو نگاه شنن لبخند
 تو فکرشه. یکرد اصاًل تابلو نبود که چ

مد نزد کمی ندش مهربون شننند و او گاه کرد و لبخ کل صننورتم ن تر.  کیبه 
ستهاش و بلند کرد و آورد باال و نزد بار چه  نیا نمییصورتم. منتظر بودم ب کید

به صورتم خورد نه اصال سمتش اما بر خالف انتظار من دستش نه  شهیطور م
ستش و گرفت به موهام و نرم و با  سرم و آروم د شت  ش ک تمرکزرفت. رفت پ

موهام و که سفت بسته بودم تا کل موهام از پشت جمع بشن و گوجه بشن و تو 
 و باز کرد. انیصورتم ن

با همون آرامش و تمرگز انگشننتهاش و کرد تو موهام و آروم بازشننون کرد. به  و
که بهشننون داده بودم تا حجمشننون کم بشننه و بتونم راحت  یاشننیپ خاطر

 ببندمشون موهام لولو شده بود.
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ستهاش ش د شد رو  دیو با موهام گ شد و پخش  عقب و لول موهام از هم باز 
 شونه ام.

شون کرد و کارش که  یبه موها رهیخ ست شتم جابه جا و در شونه و پ شم رو  پخ
بلند کرد و به چشمهام نگاه کرد وب شد سرش و  یتموم شد و خودش که راض

 کمیزار ب ؟؟؟یالونیم یجور نیبدبختها رو ا نیا ستین فیا لبخند گفتک ح
 .ادیبهت م شتریباز ب یباز بشن و هوا بخورن. در ضمن موها

ل داد به مب هیعقب و تک دیشد و صاف تو جاش نشست و خودش و کش ساکت
 .نجایبزار ا و با دست دو ضربه به پاهاش زد و گفت: سرت و

ون جلوم زیو سرم و گذاشتم رو پاش. با پاهاش م دمیحرف رو مبل دراز کش یب
ش شت رو م کینزد دیو ک شدن ل کمی. با زیو پاهاش و گذا  و شییچا وانیخم 

 .زیو گذاشت رو م یخال وانیو ل دینفس سر کش هیبرداشت و 
 .ونیزیبود. منم سرم و کج کردم سمت تلو ونیزیبه تلو چشمش

 .دمیو شن فشیقشنگ باشه تعر دیبا لمهیف نی: ااریکوه
سه هامون نم نیاز ا یحرف چیخوب بود که ه چقدر  ی. نمزدیاتفاقات و ب*و*

 فیو علت توصنن ارمیب لیب*و*سننه ها دل نیا یدونم چرا دوسننت نداشننتم برا
خواست هنوزم دو  یدلم م ییجورا هیکنم. دوست نداشتم روشون اسم بزارم. 

 بطهرا نیا فیتا ب*و*سه و آرامش اضافه تر. از تعر 4اال با ح میتا دوست باش
س یم دیجد ی سم یو دلم نم دمیتر ست ا روش بزارم و چقدر خوبه که  یخوا

به  یاصننرار ارمیکوه نداره.  حث کردن و حرف زدن در موردش  به گفتن و ب
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 نیآرامش و ا نی. االن فقط دلم امیزن یدر موردش حرف م یروز هیوقتش 
 .یو فکر یدل مشغول چیخواد و بس بدون ه یره رو مخلوت دو نف

شت کوه کمی. ونیزیبه تلو میشد رهیسکوت خ تو شد و ظرف اریکه گذ  خم 
 اارهیتو صورتم. هر چند ب رفتیشکمش م شدیشکالت و برداشت. خم که م

خودم و  یجلو یلیشکمش. خ یشکم نداشت همون عضالت منقبض شده 
دفعات خم شنندنش شننکمش و گاز  نیااز  یکی یگرفتم تا وسننوسننه نشننم تو

 .رمینگ
 .ستمیبالشت که ن ؟یکه چ یعنی خوب
 شکالت و برداشت صاف نشست و ظرف و گذاشت رو شکم من. ظرف

 آقا. زیگرد شد. رسمًا شده بودم م چشمهام
 بدم خدمتتون. زیجان. م اری: بد نگذره کوهمن

ش هی ستش و ک : شکمم و گفتبه  دینگاه به من کرد و آروم به حالت قلقلک د
 شکم خوبه. نیهم

ونستم ت یو نم ومدیخورد به شکمم قلقلکم م یام گرفته بود دستش که م خنده
دست و  هویو  شدیشکمم منقبض م یها اهیخود به خود ماه ینخندم از طرف

 تو شکمم. شدیپام جمع م
هم  رمیو رو شننکمم بگ اریدسننت کوه یحرکت دوران یخواسننتم جلو یم هم

و تاب خوردن من ولو نشه رو  چیشکالتا بودم که به خاطر پ ینگران ظرف بلور
 بود گرون بود. فیح نیزم
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ش جفت شکالت و پاهامم ک ستهام و حلقه کرده بودم دور ظرف  بودم رو  دهید
 یمن قلقلکم م یپا به پا ارمی. کوهدمیخند یشننکمم و بلند بلند با دهن باز م

 زد. یداد و لبخند م
 هویلحظه که حرکت دستش متوقف شد  هیومد تو که اشکم در ا دمیخند انقدر

حس کردم و خنده ام بند اومد و بدنم آروم  میشونیلبهاش و رو پ یسیو خ یداغ
 چشمهام بسته شد. اریاخت یو ب ستادیشد و از حرکت ا

 با تأمل لبهاش و جدا کرد و آروم گفت: جونم خنده هات.... هیاز چند ثان بعد
 دمیکه گذشننت و د کمی. دیپر یم. حسننش منکردم چشننمهام و باز کن جرات

 چشمهام و باز کردم. ستین یخبر
و ظرف غذا ت رفتیبود و دستشم تند تند م لمیو زوم ف ونیزیبه تلو رهیخ اریکوه

 خوردشون. یحرکت م هیداشت و با  یو شکالت برم
 ام نخورده بود.... باه

 .میشد دنید لمیکج کردم و مشغول ف سرمو
سر یم یبه توق یتق لمیف یتو خانِم  ش کیک عیخورد  ست م ینیریو  کرد.  یدر

 کرد. یکه آدم ه*و*س م ومدیخوشمزه به نظر م کهایک نیاونقدر ا
با دهن پر شننکالت گفت: من  اریکه کوه کهایک یضننعف رفته بود برا دلم

 .کیک یبرا رمیمیم
شکالته و برا هی  هگید زیچ هی یابروم و دادم باال و نگاش کردم. خوبه دهنش پر 

 .کنهیم یداره خودکش
 ؟یدرست کن یبلد نیمقدمه گفت: آرش یب هویو  نییسرش و آورد پا اریکوه
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 یلوج دیذره اما چرا با هی یمات موندم. راسننتش و بگم بلد نبودم. حت ریغافلگ
 فقط خودنش و بلدم؟ کیاز ک گفتمیکردم و م یم عیخودم و ضا اریکوه

 اعتماد به نفس گفتم: همه مدلش و.. با
 یو مظلوم مثل پسننر باه ها گفت: برام درسننت م دیزده خوشننحال خند قذو
 ا؟؟؟یشکالت نیاز ا ؟یکن

گفتم: چرا درسنننت نکنم.  اریاخت یباه ام انقدر معصننومانه گفت که ب یاله
 پزم. یبرات م

کجا بود. اما خوب  کمیدادم. ک یقول کشننک دمیتازه فهم دیذوق زده خند یوقت
 دل باه رو شکوند. شدینم

 ؟یدرست کن یتون یکه شد گفت: االن م آروم
 ایگیم یزیچ هیپررو نشو...  گهیبهش کردم و گفت: د یهینگاه عاقل اندر سف هی

 ارم؟یاز کجا ب لهیاالن وس
و جمع کرد و دوباره به شننکالتا حمله کرد و گفت: پس حتمًا بعدًا برام  دهنش

 .یدرست کن. مرس
 .نویزیباشه گفتم و سرم و چرخوندم سمت تلو هی

 .رهیم ادتیکو تا بعدًا تا اون موقع  حاال
رفت تو موهام و آروم و نوازشگر کف سرم و موهام  اریدست کوه لمیف یوسطا

 ادامه داد. لمیکار و تا آخر ف نیو با انگشتهاش ماساژ داد و ا
 .دمید یم لمیمقابله کنم. خمار ف میبا حس خوابآلودگ ای نمیبب لمیف دونستمینم
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م شده بود و بدن ادیحساسش و منم خوابم کم کم ز ید به جاهابو دهیرس لمهیف
 و من چشمهام گرد گرد ستادیدستش تو موهام ا اریکوه یبا زنگ گوش هویکج. 

 باز موند.
 نشون بدم. اریخواستم خودم و هوش یسرم م ریخ مثالً 

شد و از رو م دوباره شت و با تعجب گفت " زر لشیموبا زیخم   جونه یو بردا
شنندم  رهیر م و از رو پاش بلند کردم و چهار زانو نشننسننتم رو مبل و خ". تند سنن

 بهش.
 گوشش. ریو وصلش کرد و گذاشت ز یگوش
 جون؟؟؟ ی: جونم زراریکوه
..... 
 ....نمیبیم لمیخواستم باشم تو خونه نشستم ف ی: کجا ماریکوه

...... 
 شکه هر لحظه اخم اریصاف نشست. با تعجب به کوه خیمثل س اریکوه هوی
 نگاه کردم. شدیم شتریب

 ؟ییتو کجا یبهت گفت: مامان زر با
.... 

شت در چاریکوه شب بمون ؟یکن یکار م ی: پ ه دختر خال یخونه  یقرار نبود 
 نا؟یات ا

... 
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در  جون االن یزر یلطف دار یلیو گفت: خ دیتو صورتش کش یدست یعصب
 کنم. یو باز م

ش شرده گفت "لعنتبه هم  یو با حرص قطع کرد و با دندونا یگو ش" و گ یف  یو
 .یو پرت کرد رو مبل ب*ش*ل

 کردم. یداشتم نگاش م جیگ هنوز
ستاش و تو ج تند شد و د سا بشیاز جاش بلند  شت و گ لشیفرو کرد و دنبال و

دو سنناله طرفه  یکنه با باه  یجون فکر م یبا حرص گفت: زر یهمون جور
شب و تنها سه. م یم ییکه از  م هات بزارم آژانس گرفتشب تن ومدیدلم ن گهیتر

ته دره. م مدم. االن پشنن نگ م یچرا هر چ گهیخودم او  باززنم در و  یز
 ؟؟؟یکنینم

 و. لشیو برداشت و از رو مبل موبا دشیو کل چییو سو زیشد رو م خم
 کنارش. ستادمیرو مبل بلند شدم و ا از

 ...نییتونم برم پا یدره.... نم یبا ناله گفت: جلو اریکوه
رفت  و دیچرخ عینگاه به تراس انداخت و سر هیتراس اشاره کردم. حرف به  یب

 سمت در و کفشهاش و برداشت و برگشت.
 کرد. یلب غرغر هم م ریز

ست ا نی: ااریکوه شه از د ضع  شهیکه نم نی. امیندار یمادرمون زندگ نیچه و
بده. بابا  ریگ کمیشوهرت به اون  شیبهش بگم زودتر برگرد برو پ گهیم طونهیش
 شده؟؟؟ یچ هوینگرانمون نشد.  یکس میکرد یتنها زندگ یعمر هی

شدم. م از شده بود. نگرانش  س یحرص کبود  صبان دمیتر از  یزیچ هی تیتو ع
 جون بگه. یدهنش بخره به زر
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. دستهام و دور کمرش انداختم و ستادی. اونم استادمیبه تراس جلوش ا دهینرس
 .نییو اومدم پا دمیرو پناه پا بلند شدم و آروم لبهاش و ب*و*س

 رفته بود. نیاز ب شیب*و*س نفس حرص نیو بسته بود و با هم چشمهاش
 چشمهاش و باز کرد و نگام کرد. آروم

و روز د یاش و آروم گفتم: مادره دل نگرانته، از طرف نهیو گذاشتم رو س دستهام
 برات. شهیدلش تنگ م رهیم گهید

 ...ستمیباه که ن نیگفت: آرش معترض
 ا؟یبهش نگ یزیوقت چ هیوسط حرفش و گفتم: دلش نازکه.  دمیپرس

شد.  نگاهش شناس و مهربون  س میشونیلبخند زد و آروم پ هیقدر و  دیو ب*و*
 .گمینم یایگفت: چشم ه

 .میشب آروم تو حال خودمون باش هی زارهیحسرت گفت: نم پر
س لبخند شد و تند لبهام و ب*و* سمت در  دیزدم. خم  شد و رفت  و ازم جدا 

 یپرش رفت رو تراس خودشون و جلو هی. دنبالش رفتم. با رونیراس و تند زد بت
وقته  چند نیا دی. ببخشیمرس زیدرش برگشت سمت من و گفت: بابت همه چ

 .... یلیخ
 ...ستیادامه بده منم نزاشتم با لبخند گفتم: مهم ن نتونست

سر لبخند صدا یزد و   ر که هرد یاپیپ یزنگ ها یتکون داد و رفت تو خونه. 
 جون یداد باعث شننند بخندم. فکر کنم زر یفشنننارش م یکیانگار  قهیدق هی

 درو براش باز کنه. اریداره که صبر نداره کوه ییدستشو
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و جمع کردم و پوسننت  زیو ب*ش*ل کردم و برگشننتم تو خونه و رفتم م بازوهام
سطل زباله و بعد  ختمیهمه جا پخش کرده بود و ر اریکه کوه ییشکالتا  هیتو 

 .دمیرفتم تو اتاقم و خواب یکار زیتم
تر م میتکون محکم خوردم و ن هیبار صنندم افتاد تو دسننت انداز.  یبرا نیماشنن

 . به گو... خوردن افتاده بودم.یپرت شدم باال و دوباره افتادم رو صندل
 بسته التماس کردم. یچشمها با

شا ،ی: ملمن خدا. دل و رودم  چاله چوله ها نرو مردم به نیانقدر تو ا انیجون 
 تو هم. دیایپ

 .هی: خوب به من چه؟ محله اتون داغونه همه جاش کنده کاریمل
 کجه. نیزم گفتیتونست بر*ق*صه م یلب زمزمه کردم: عروس نم ریز

تونسننتم با  یراحت م یلیبردم. خ نیبه خودم فحش دادم که امروز ماشنن چقدر
 مرمم سالم بود.گرفتم و ک ینم اهیآژانس برم و برگردم انقدرم دل پ

تا فحش  4 شدینم یول ایاینه که ه یعنیبگم  یزیچ یبه مل شدیخوب نم یول
لطف کرده بود برام وقت گرفته  ی. کلادیحال ب مپرد مادر دار بدم ج*ی*گ*ر

 بود و امروزم باهام اومده بود دکتر.
 نیچشننمهام و با ا نکهیکردم. به ا یفکر م اریکوه یبود که به حرفها یوقت چند

 خالص شم. نکیمره عمل کنم و از شر لنز و عن
خواد  یدلم م ییوقتها هی. درسته که ایدن یهمه محو نیخسته شدم از ا خودمم

 یواضننح و ب یلیو خ ییزایچ هیدوسننت دارم  یلیخ داً یهمه محو بشننن اما جد
 .نمی. با تمام وجود ببنمیبب نکیلنز و ع یواسطه 
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شتم به مل خودم شکم وقت بگ گفتم برام یجراتش و ندا شم پز و رفتم  رهیاز چ
 عمل. یامروز وقت داد برا یکرد و بهم برا نهیمعا

 10جون بعد از  یاس ام اس داده بود و گفته بود که باالخره زر اریکوه صننبح
 روز برگشت خونه اش. انقدر خوشحال بود که حد نداشت.

شتم و مطمئن ازم شام برم خونه اش اما چون نوبت عمل دا شب  ست ام  خوا
شکل سر درد و م شم گفتم نم ینبودم که بعد از عملم  شته با وز تونم امر یندا

 .ییبرم جا دیبا
شمم غ اما شده و کاًل چ ص هیاول یتار یکم ریاالن که عمل تموم  شکل خا  یم

تونم امشنننب و اسننتراحت کنم و فردا برم خونه اش و  یراحته م المینداره خ
 کنم. زشیسورپرا
 زرت زرت دیربع طول کش کیکمتر از  دمایترسعمله  نیاز ا یخود یب چقدر

س سا ستش کرد. منم که به آفتاب ح  نایو ا نکیبه نور کم و ع یازیندارم ن تیدر
 در عوض راحت شدم رفت. یندارم. ول

 خونه. دمیخورد شدن کمرم رس یبعد کل باالخره
. میدیتار م یو پارک کرد و کمکم کرد برم تو خونه. آخه هنوز کم نیماشنن یمل

ست در حد ن کمی ش شا مین حرف زد و بعدم رفت. من در تمام  انیساعت و از 
سته بود. بر شمهام ب شمهام و باز کنم رفتم تو  نکهیا ایمدت چ شم چ سه ن سو و

 خوابم برد. یک دمیو نفهم دمیاتاق و رو تخت دراز کش
اومده بود که گفته  اریاس ام اس از کوه هیشدم.  داریصبح بود که ب 10 ساعت

 "؟یایب خونه مبود "امش
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 . "ستینکردم و گفتم " معلوم ن ینامرد منم
 بشه. ریتا قشنگ غافلگ ستمیفکر کنه امشبم خونه ن بزار

 یبرام نمونده بود و با وجود اون کور یزیچ گهیچشننم د یکوچولو تار هی ریغ
 نیو از هم ومدیبه چشننم هم نم یحت یذره تار هی نیا نکیمطلق من بدون ع

ش یاالن حس م سالمه چون حتکردم چ سالم  ستم لکه ها یم یمم  آب  یتون
 .نمیو هم بب وانیل یرو
صر دل شه و بدوام برم خونه  یتو دلم نبود که ع شمها اریکوه یب  میواقع یو چ

 نشونش بدم. یعیو با رنگ طب
 فیدر تراس از چشننمهام تعر یسننالن جلو یکیکه تو تار یچرا اون شننب دروش

 نمیو بب اریخوام زودتر برم کوه یکه م یلیاز دال یکیذوق زده شنندم.  یکرد کل
 از چشمهام باشه. شتریب فیتعر دیدرصد به ام هی دیشا

 محتاجم االن. فیشدم رفتم تعر خل
 یکی دیکه سر و صورتم نبا ییتو حمام و از اونجا دمیپر جانیکه شد با ه عصر

. با وسننواس لباس رونیخورد فقط بدنم و شننسننتم و اومدم ب یدو روز آب م
 باشم. یکنم و امشب عال زیو سورپرا اریاب کردم. دوست داشتم کوهانتخ

 زدم و رژ گونه هم توپ... ینکردم اما رژ حساب شیو آرا چشمهام
شک یتاپ دکلته  هیتنگم و با  نیج شلوار ش یم شال و مانتو دمیپو  ینخ یو 

 بسته شکالت برداشتم. هی خاالیتنم کردم. از تو  ممیآب
 ...یریگغافل یلیخ یعنی زیبم و گاز گرفتم. سورپراگل کرده بود. ل طنتمیش

شو کل رفتم شب مهمون اریکوه یخونه  دیتو اتاق و از تو ک شتم. از  تا  یو بردا
 بود که بدم بهش. ومدهین شیپ تیحاال دستم مونده بود و هنوز موقع
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با یو خونه  اریکوه دیکل با شننکالتا از خونه زدم  لمویخودم و مو برداشننتم 
 و باز کردم و رفتم تو و سوار آسانسور شدم. اریکوه یذوق در خونه . با رونیب

 نیزند. گرمم شننده بود و ا یانقده تند م ییهویدل وامونده ام چرا  نیا دونمینم
 بود چون هوا اونقدرا هم گرم نبود. بیعج

شتم برا چقدر سترس دا شه االن خونه نب اریاگرم کوه ی. حتیریغافلگ نیا یا ا
 .نمیش یمنتظرش متو خونه و  رمیم

 .نمیدارم صورت متعجب و بهت زده اش و بب دوست
و  جانی. از هرونیو اومدم ب دمیکشنن قینفس عم هیآسننانسننور که باز شنند  در

 و آروم انداختم تو قفل. دیاسترس لبم و گاز گرفتم و کل
 باز شد. یفیضع کیت یبا صدا در

ش آروم شدم.  خکوبیجام مخونه تو  یتو یصداها دنینیدر و هل دادم اما با 
 کرد. یتو خونه داشت دعوا م یکیانگار 
ر انتخاب کردم. خدا رو شک زیسورپرا یو برا تیموقع نیتو سرم که بدتر خاک

سننانت از در و  12-10تو فقط  دمیطاق باز نکردم و نخر 4کردم که در و کامل 
ستم خ یباز کرده بودم م شو بب یلیتون  یسو برم و ک ندمشیراحت رو هم بزارم

 هم نفهمه که من اومدم.
 دختر جوون هینفر دوم دعوا که  یصنندا دمیآروم در و ببندم که با شننن خواسننتم

 بود تو جام خشک شدم.
 حواسم رفت سمت دعوا... یشد و همه  زیگوشهام ت اریاخت یب

 ؟؟؟یمنه که تو با خودت مشکل دار رهیمنه؟؟ تقص ری: تقصدختر
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 بهت گفته بودم. یدونستی: تو ماریکوه
ستم؟ هان؟ چ یم وی: چدختره ست من  و؟یدون ستم؟ مگه د مگه مِن تنها خوا

 بود؟ مگه مجبورت کردم؟
 .میبود یمواظب م دی. هر دو بایبود یمراقب م دی: تو بااریکوه

خه عز دختر به. آ جال عًا  به واق جال فت:  ظب چ زیپر حرص گ  یم یمن موا
 ترل کرد؟کن شهیمگه احساس آدم دست خودشه؟ مگه دل و م م؟؟؟یبود

ستهام شمهام دو دو م خی د شد... چ سهام منقطع   یزد و پلکهام م یکرد.... نف
 .دیپر
شد.. پاهام توان حمل وزنم و نداشتم. دستم  ستین میانرژ یلحظه همه  هی تو

ستگ شد و افتاد کنار بدنم. اون  ی رهیاز رو د شل  شکالتا ب یکیدر  ستم با   ید
 .نییجون خم شدن پا

 می. انرژواریشنندم به چپ و خوردم به د لیعقب رفتم. متما تعادل چند قدم یب
شد. رو د ست و خم  س شد. پاهام  ستم رو زم واریتموم  ش . نیُسر خوردم و ن

 .نیکنارم افتادن رو زم دهایشکالت و کل یزانوهام خم شد تو شکمم. بسته 
گوشهام که با اصرار به بحث دونفره اشون با داد  ریحواسم نابود شدن غ ی همه

 کردن. یعمل م قیو دق زیکردن و چقدر االن گوشهام ت یوش مگ
کار و  نیعمرم ا ی... من همه شننهیم شننهیداد زد: آره م یکالفه و عصننب اریکوه

 ...شهیکردم پس م
ه ب وونهی. دیپر بغض گفت: آره واقعًا هم که چقدر خوب کنترلش کرد دختره

 یم یش؟ تا کبا یجور نیا یخوا یم یچشننمهات و باز کن تا ک ایخودت ب
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 دیباالخره که با یهان؟؟؟ آخرش که چ یاحسنناسننه فرار کن یاز هر چ یخوا
 ...یقبول کن

ستم. هم نمیقبول کنم؟ من هم وی: چ اریکوه اخالق با  نیبا هم یجور نیکه ه
 دی. چرا باادیهم که هسننتم خوشننم م ینیاعتقادات. از ا نیمنطق و با هم نیهم

 عوضش کنم.
ض دختره ش لیتحل که باعث یبا بغ شده بود گفت: پ صداش   یشیم مونیرفتن 

گفت  هیو با گر دیکه خودتم.... ) بغضش ترک یشیم مونیپش یروز هی. اریکوه
نشننند ه  رید یلیخ یایکه به خودت م ی( فقط دعا کن... دعا کن که اون روز

و کنار  یکی لبه موقع باشه... دعا کن که حداق تیمونیباشه .... دعا کن که پش
 اوقدر تنها که.... یمونی... وگرنه... وگرنه تنها میته باشخودت داش

سرد گفت: من ا دیپر اریکوه سط حرفش و خون ست دارم م ییتنها نیو  یو دو
به ه ؟؟؟یفهم نه  به تو و  کدوم آدم  اجیاحت یا گهیکس د چینه  خه  ندارم. آ
ستگ یعاقل شن نیخوبه... مزخرفتر از ا یگفته که واب  . بهتدمیجمله تا حاال ن

 ؟؟؟یبگ یچ نجایا ینگفتم؟ االن اومد شمیگفتم من وابسته نم
 ...معرفت یبا بغض و اشک آرومتر گفت: دلم برات تنگ شده بود ب دختره

صداش گفت یمهربون یآروم تر و کالفه با کم اریبار کوه نی.... اسکوت : تو 
فتم بهت گ ی. وقتیکرد تی. با اومدنت فقط خودت و اذیسننتاره بهتره که بر

 چیم همنظور مینیگفتم همو نب یبود... وقت شنننهیهم یمنظورم برا میومش کنتم
 وقت بود...
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. یبد یلیخ اریکوه یبد یلیهق هقش گفت: خ ونیبه هق هق افتاد و م دختر
 برو... یو چقدر راحت گفت یو وابسته ام کرد یمن و به خودت عادت داد

صب اریکوه دوباره ... خودت یایم. هنکرد یشد و داد زد و گفت: من کار یع
 یدوستانه راض ی.... من به همون آخر هفته هایخودت خواست یلعنت یخواست

بود....  ی... همونا برام کافمیکه با هم داشننت یشنناد یبودم... به همون روزها
 دی. کلیاومد وقت یکه وقت و ب یتو بود نی.. ایکرد شترشیکه ب یتو بود نیا

.. چون به عنوان دوسننت دوسننتت .یخونه ام و بهت دادم چون دوسننتم بود
شتم... چون روزها ستم .. با تو بگذرونم...  لمیتعط یدا شتم با دو ست دا و دو

 .یبرام مثل خانواده ام بود
روز... آخرام  4روز... بعد شنند  3دو روز در هفته شنند  ؟یکار کرد یتو چ اما

ست ی....خودت میبود نجایا ومدمیشرکت م رفتمیکه م ش یخوا سته ب ... یواب
 یدونست یهان؟ م ؟یبه کجا برس یخواست یخواستم... م یخودت ... من نم

 ....یدونست ی. تو مستمیو ازدواج ن یمن اهل وابستگ
 ...ینیبب بیتا تو کمتر آس میگفتم تمومش کن نیهم یبرا

 نیو ات یدونی. مدمید بیوابسته شدم و آس گهیبا هق هق گفت: االن که د دختر
بادمیکشنن یماه چ 8 قدر  که ن . چ جار رفتم  نتید امیخودم کلن ما د .... ا

 من هنوز به فکرتم... اریتونم.... کوه ینتونستم... نم
ن.. نک تیآروم تر گفت: سننتاره برو.. فقط برو... انقدر خودت و منو اذ اریکوه

 بفهم.... نوی... اشمیبرو... ) صداش شکست ( من... وابسته نم
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 کیکه نزد یهق هق ی... صداونیزیبلند تلو یباز هم سکوت و بعد... صدا و
شد... دختر کیو نزد صدا  رونیکه خودش و از خونه پرت کرد ب یتر  و درو با 

 به در هق هق کرد و اشکهاش و پاک کرد. هیپشت سرش بست.... تک
ولو شننده  نیرو زم تیّ اومد چشننمش به من افتاد که مثل م نییکه پا دسننتهاش

 .کردم یرو  و مات بهش نگاه م یبودم و ب
ش هی سرش و به عقب متما ینگاه پرس ونه کار خ نیبا ا یعنیکرد.  لیبهم کرد و 

 ؟یدار
 حرف نگاش کردم. یب
 ؟یلبخند تلخ زد و پر بغض گفت: دوستش دار هی

 نکردم. هیاما گر دیام لرز چونه
ست... معرکه ا یباهاش دوست یگرفت و گفت: مواظب باش... تا وقت ینفس هی

 نکنش.... اونوقته که تونیست باش... وارد دوستفقط دوست... مواظب احسا
 ....شهیدود م هاتونیخوش هوی... اونوقته که کنهیرم م
 نجای... پنجشنننبه جمعه ام امیدوسننتا بود نیدوسننتش بودم. دوتا از بهتر منم

 بود....
 یو با حسننرت گفت: چه دوره ا ختیصنندا اشننک ر یدر اومد. ب اشننکش

 حس نیکردم اونم هم یشقش شدم... فکر م.... من وابسته شدم... عامیداشت
 زیخودش به خودش اعتراف نکرد همه چ یبروز ندادم تا وقت یو داره... تا وقت

ابود ن و زیهمه چ هوی شهیمطمئن شد داره وابسته م نکهیبود اما به محض ا یعال
 .... نزاشت..نمشینزاشت بب گهیکرد. رابطه رو به کل قطع کرد... د
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صله باز  دییدو هق هق کرد. دوباره سور و دکمه اش و زد. در بالفا سان سمت آ
 ....یشکنی... میشد و قبل از ورود بهم نگاه کرد و گفت: نزار وابسته بش

 رفت.... و
 یو ذوق منو برد. صدا جانیشور و ه یمنو برد. همه  یهایخوش یو همه  رفت

 رو اعصاب بود... اریکوه ونیزیبلند تلو
 نم.ک هیتونستم گر ینم ی... حتیهر فکر و احساساز  یبود... ته یخال ذهنم
بهش فشننار آوردم و به  میانرژ یو با ته مونده  نیدسننتم و گذاشننتم رو زم کف

زور از جام بلند شدم. پا کشون رفتم سمت آسانسور. دکمه اش و زدم و منتظر 
شننکل بود همه جا.  هیبرام  زیدر باز شنند و وارد شنندم. همه چ کمیموندم. بعد 

ستهام ستها یزیچ کمیکوچ فیک ریسبک بود و غ د ستم نبود. به د  میخال ید
 نگاه کردم.

 در جا گذاشتم، به درک.... یشکالت و جلو ی بسته
 .. به درک....دمیو ند اریکوه

 چشمهام و عمل کردم .... به درک... نگفتم
 رفت .... به درک... میخوش

 خونه ام و باز کردم و وارد شدم. در
 کفشهام و در آوردم. و با پا بستم. در

 ...نیو انداختم زم دمیو کل فیقدم برداشتم.... ک هی
 پام... ریو انداختم ز دمیقدم برداشتم... شالم و از سرم کش هی
شتم... بندها هی ُسرش دادم افتاد  یقدم بردا شونه ام  مانتوم و باز کردم و از رو 

 .نییپا
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به زور شننلوار و در آوردم و شننلوارم و باز کردم و  یقدم برداشننتم.... دکمه  هی
 همون جا انداختم.

سرم ب هی ستهام و گرفتم دو طرف تاپم و از  شتم.... د ش رونیقدم بردا و  دمشیک
 ...نییانداختمش پا

 دهیکه پوشنن ییبودم... تحمل لباسننهامم نداشننام. لباسننها یبودم.. ته داغون
 کنه... فیازم تعر اریبودمشون تا خودم و خوشگل کنم .. تا کوه

و  نی. نشننسننتم رو زمدمیایرو تخت و گرفتم و دورم پ یتو اتاقم و مالفه  فتمر
 دادم به تخت. هیتک

 رو به روم. وارید یدیشدم به سف رهیخ مات
 ...شدم .. رهی.. فقط خاری.. بدون کوهندهیفکر.. بدون گذشته.. بدون آ بدون

صدا دونمینم شت که با  ات و به خودم اومدم. نگاه م میزنگ گوش یچقدر گذ
 دوختم. یگوش یروشن و خاموش شو یتفاوتم و به صفحه  یب

 .زندیبزرگ رو صفحه چشمک م اریو عکس کوه اسم
 نگاش کردم تا تماس قطع شد و صفحه خاموش. اونقدر

باره زنگ زد و باز هم نگاه مات من و تماس قطع  دینکشنن قهیدق کی به که دو
 شد.

 اومد. امیبار پ نیا
کردم.  کیانگشِت کم جون رو دکمه کل هیو با  نییتاد پاشل از رو زانوم اف دستم

 باز شد. امیپ یصفحه 
 " ؟؟؟یایامشب خونه نم ؟یستی... خونه ننی: آرشاری" کوه
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 یبهش جواب بدم نگاش کردم. نگاش کردم تا بازم صننفحه گوشنن نکهیا بدون
 .دیسف واریخاموش شد. دوباره چشم دوختم به د

و  واریکه من د بهی... و چقدر عجسننتین ی. نور.کهی... همه جا تارکهیتار هوا
 نم.خو یو با فاصله از چشمهام م یامیپ یو حت نمیب یو م می. گوشنمیب یم

شننفافه... پس کو اون  زیواضننحه... چقدر همه چ زیامشنننب همه چ چقدر
 ؟یو مات یپس کو اون محو ؟یو تار یکیتار

شن بودن.  یه هامات بود. کاش هنوزم نورها مثل هال زیهنوزم همه چ کاش رو
. دید یبودن. کاش هنوزم چشننمهام تار م یاهیسنن یکاش هنوزم آدمها توده ها

 چقدر دردناکه. تی.چقدر وضو  سخته. شفافدنیدینم یایه
شننل آروم آروم از  یتخت و از جام بلند شنندم. با قدم ها یو گرفتم لبه  دسننتم
و  و کم کردن. و وض دنیاومدم. رفتم سمت در تراس. پرده ها کش رونیاتاق ب

 .داستیو آسمون پ رونیاما ب
شنندم به شننب و  رهیسننمت راسننت نشننسننتم. خ واریکنار در تراس کنج د رفتم

 و ستاره ها.... یکیتار
 ....ستیکه االن رو تراس ن ی... به مردیتراس ب*ش*ل به

 زمزمه کردم. آروم
 رنیدوتا پنجره اس یسنگ وارید کی یتو

 من شونیکیتو  شونیکیخسته دوتا تنها  دوتا
 و دوست داره... گفت دوستش بوده... اریگفت؟ گفت کوه یچ دختره
 کردم. زمزمه

 سنگ سرد و سخت خارا اهیاز سنگ س وارید
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 ما یخسته  یبه لبا ییصدا یقفل ب زده
 ...یخودته... خودت خواست ریگفت تقص اریوابسته شد... کوه گفت

 کردم. زمزمه
 اروید ینیسنگ ریز میکه بجنب میتون ینم

 دارید یعشق منو تو قصه است قصه  ی همه
 ...مزخرفه یخواد... وابستگ ینم ی.... وابستگمیگفت دوست بود اریکوه

 کردم. زمزمه
 منو تو یدستا نیفاصله بوده ب شهیهم

 منو تو یگذشته شب و روزا یتلخ نیهم با
 بده. " ی. وابستگهیمزخرف زیگفته بودم... " اصواًل ازدواج چ یآرام چ به
 کردم. با بغض... مزمهز

 ادهیز نمیاما باز ا ستیما ن نیب یدور راه
 منو تو دست مهربون باده وندیپ تنها
نه به تو و  ؟؟؟یفهم یو دوسننت دارم م ییتنها نیگفت.... " من ا یچ اریکوه

 یگفته که وابسننتگ یندارم. آخه کدوم آدم عاقل اجیاحت یا گهیکس د چینه به ه
شن نیخوبه... مزخرفتر از ا سته نمدمیجمله تا حاال ن  شمی. بهت گفتم من واب

 نگفتم؟ "
 ....شهیوابسته نم اری... کوهشمیوابسته نم من
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س من ساس کردن ح سرامو به محض اح ست پ شتن  شتریب یدو ست دا از دو
به خاطر درک کردن حس عالقه و  اریزدم... کوه یپس م یمعمول سننتاره رو 

 از خودش روند.... یوابستگ
 کردم... بغض زمزمه با
 میریتا اس میزنده هست میبمون ریاس دیبا ما

ما گر یگلوم و فشنننار م بغض ناهیداد ا قت گر هیگر ی...   هینداشننتم.... و
 یلحظه اونقدر حرف و خاطره تو ذهنم هجوم آورده بود که نم هینداشننتم... تو 

 دونستم به کدومشون فکر کنم...
 میریمیم میمرگه تا رها بش ییما رها واسه
شب که ا مگه سته  نیجا کنار ا نیبود... درست هم نجایهمون  ش در تراس... ن

 کنار من...
ستگ تا  یتسیکه مجبور ن یعادت کرد یکیمزخرفه. فقط چون به  یلیخ ی"واب

 ."یآخر عمرت و صرفش کن
 نیکنم خودم دارم ا یزنه حس م یحرف م اریکوه یبا خودم نگفتم " وقت مگه

 " گم؟یجمله ها رو م
قدر بهم نزد دم؟یهمچرا نف پس که ان بود..  کیچرا نخواسننتم بفهمم؟؟ اون 

ار کن یو وابسننتگ ادیتونه با دوسننت داشننتن ز یمن... چه طور م هیانقدر شننب
 اد؟؟؟یخواد کنار ب یاون چه طور م ومدمیمن خودم کنار ن اد؟؟؟یب

م کدو چی... همینگفت هامونیکدوم از وابسننتگ چی... همیکدوم حرف نزد چیه
 و نیبعد ترش بعد از چند یو ب*و*سه حرف نزد... حت یشب مهمونبعد اون 
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خودمون  یکدوم به رو چی.. همینزاشننت شیکدوم پا پ چیچند ب*و*سننه... ه
 م؟یاوردین

زد. بحث  یبالفاصننله در موردش حرف م یهر آدم عاد نکهیمگه نه ا چرا؟؟
 گشت؟ یم لیکرد و دنبال دل یم

ها ه پس ما مدام پسننش زدپس چرا  م؟یطفره رفت یچرا  ها  به رو میما  یو 
 م؟؟؟یاوردیخودمون ن

 زدم... یاشک... اما هق م یصدا بود.. ب یشکست هق هقم ب بغضم
 خودخواه باشه. " دی" آدم با دیایخیتو سرم م  اریکوه یجلمه  هی مدام

خودخواه بود.... هنوزم هست... من عوض شدم..  اریخود خواه بودم. کوه من
 نکرد... رییاون تغ

 عوض نشده.. از خودم بدم اومده... اریبه کوه ساسماح
 کردم با بغض با هق... زمزمه
 میریخرابشه منو تو باهم بم وارید نیا یکاشک

 میریهمو بگ یدستا گهید یایدن کی یتو
 نباشه یزار یدلها درد ب یاونجا تو دیشا

 نباشه یوارید گهیپنجره هاشون د ونیم
با ایخدا با ؟یبدنشننونم  دیچرا؟؟ چرا االن  با مشنننت  یجور نیا دیاالن 

تو صورتم؟ انقدر واضح که بفهمم چقدر بدم؟ چقدر اعتقاداتم بده؟  یبکوبون
ست؟  سخره ا شون دادن  یعنیم  ؟یبهم بفهمون نویا دیمثل خودم با یآدم هیبا ن

 ار؟یبا کوه
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 به محض یحرف در مورد دوست داشتن و وابستگ نیاگه جاش بودم با اول من
کهیا جدبفهمم  ن مه چ ی... فرار م هیموضننوع  و ...  شنننهیتموم م یکنم.. ه

ست ه میاز اون آدم تو زندگ یو نه اثر شهیدو روزه تموم م شیاحساس و وابستگ
 ....شینه وابستگ

با منم هم یکارو م نیمثل منه... خود خود منه.... اونم هم اریکوه  نیکنه... 
 کنه.... یکارو م

 ....اریفر از خود.. با عالقه به کوهاشک... متن یصدا.. ب یزدم.. ب هق
قدر پا اون باال  قاداتم و  قدر خودم و اخالقم و اعت  نییبا خودم فکر کردم.. اون

 یایکنم. اما نبود.. ه دایرابطه امون پ یراه نجات برا هیراه درو  هی دیکردم تا شا
حاال.. کوه ینبود... خودم و خوب م ناختم و  ب ارمیشنن  یبه همون خو

 ...میو تحمل کن دتش نیبه ا یوابستگ هی میمحال بود بتون... شناختمیم
 ....اریاما کوه شدمیعوض م دیشا من

 بفهم.... " نوی... اشمی" من... وابسته نم دیایتو سرم پ صداش
 ....شهی.. وابسته نمشهینم وابسته

 ...ختینر یکه اشک یکه هق هق شدن و چشم ییهم نفس ها باز
د. زد و روز شروع ش دهیسخ التمیتحل نیو ا هایدل مشغول نیا نیب یک دمینفهم
ش نیبا اول شدم. همه  یدینور خو شد از جام بلند  حس  یبدنم ب یکه پخش 

 شده بود. به زور خودم و به اتاق رسوندم و رو تخت ولو شدم.
 و گذاشتم رو بالشت و..... سرم

 .....هیبیغر زیچ خواب
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که دارم فکر م 5 مه  با خود یروز تمو جار مکنم. دارم  با ارمیم کلن  نی. من 
 ...تشابه . نیکار کنم و با ا یچ اریکار کنم؟ با کوه یکه تو دلمه چ یمحبت
داد. زنگاش و  امیزنگ زد پ اریرم. کوه یو تو فکر م شننمیم رهیجا خ هیبه  مدام

 هاشم کوتاه جواب دادم. امیجواب ندادم. پ
شم. هنو ایخوام االن باهاش حرف بزنم.  ینم شدم. هنوز رو به رو ب سر پا ن ز 

 مسلط نشدم.
رمون دو یتون یتراس چقدر م هیتونم پنهون بمونم؟ مگه  یم یتا ک ؟یتا ک اما

راحت به هم  شننهیراحت از روش رد شنند.. م شننهیم اره؟یکنه؟ چقدر دووم م
 ....دیرس
 بعدش... ؟یبعدش چ اما

همه  هگیمکه  یباشه. اون اریبّره کوه یکه م یممکنه بتونم تحمل کنم اون محال
 باشه... اریکوه گهیکه خداحافظ م یباشه. تحمل ندارم اون اریتموِم کوه یچ
 هست؟؟ یراه ایفکر کنم... آ دیبا

 هیکه باعث تحول بشننه...  یزیچ هی... دگاهید هیحرف...  هینگاه ...  هی دیشننا
 ....یزیچ
ه بر دیبا کشنننبهیگفته  اریروز تموم فکر کردم... فردا شنننبه اسننت.... کوه 5

 ....ییجدا نیا ییتنها نیالزمه... ا یدور نی... اتیمأمور
سرمه هر لحظه قو یفکر شمیعقب نم یجور نی... من اشهیم تریکه تو  ه . نک

 ...یای... بدون هیجور نیا
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کردم.  دیخر یگرفتم و زودتر رفتم خونه. سننر راهم کل یسنناعت مرخصنن 3
 ادم.د اریبه کوه امیپ هیپارک کردم.  نگیو تو پارک نیماش
 ؟یکاره ا ی: امشب چمن

 کنج خونه نشسته ام. کاریب یای: سالمت کو باه؟ هاریکوه
 جوابش و ندادم. گهیلبخند زدم و د هی خوشحال

 ممازیمورد ن لیو برداشننتم. لباسننها و وسننا اریکوه یخونه  دیباال و کل رفتم
 .اریکوه یو رفتم خونه  نییبرداشتم و برگشتم پا

ها  هیهمسا ادیخودمه. خوشم م یساله خونه  100ر وارد شدم که انگا نیهما
 کار نداره. خدا رو شکر. یاکیبه ه یاکیه

سا رفتم شخز لیتو خونه، و سا دمیو چ یآ شخزخونه و و و خودم و بردم ت لیتو آ
 دست نباشه بهتره. ی. جلواریاتاق کوه

م ردرو درست ک ایالزان عیو شالم و در آوردم و مشغول به کار شدم. اول ما مانتو
شتمش تو ماکروو نکهیو بعد از ا سراش بق ویگذا اده رو از آم کی. پودر کهیرفتم 

 چشمک بهش زدم. هیدر آوردم.  لونیتو نا
 هیتا تخم مرش و روغن و آب و به ما 3اما بلدم  ستمیپختن بلد ن کیکه ک درسته

 قالب گرد و هیتو  ختمیآماده کردم ر کمیاضنننافه کنم و هم بزنم. مواد ک کیک
 اشتمش تو فر.گذ
م تا وقت داشت یساعت هیمخلفات شامم حاضر کردم. کارم که تموم شد  ی هیبق

 حمام کردم. ی. رفتم حمام و اساساریاومدن کوه
قرمز  تاپ تنگ هیکردم و  یدرست و حساب شیآرا هیهفته  هیو بعد  رونیب اومدم
ش شت و ا 4که  دمیپو  افتادن رو یبنداش با هر بار تکون خوردنم م نیتا بند دا
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 8زانوم و  یتا باال دیرسننیهاش م 7کوتاه که  دیسننف 8-7دامن  هیشننونه ام و 
 .دمیپوش ومدیهاشم که تا وسط رونم م

شکمم از  کمر صل هیدامن تنگ بود و  . دشیم دایاز تاپ و کمر دامن پ یخط فا
 دوست داره. اریدورم. همون جور که کوه ختمیموهامم سشوار کردم و باز ر

 فوق العاده باشم معرکه. دیبا امشب
شد از جلو یصدا سمت در برم. کوه نهیآ یدر باعث  شم و به  از در  اریبلند 

 کرد. با لبخند جلو یشده نگاه م یچراغون یوارد شده بود و با تعجب به خونه 
ش دنیرفتم. با د شد و ناباور گفت: آر ار ک یچ نجای.. انیمن دهِن بازش جمع 

 ؟؟یکن یم
 کنم. رتیخواستم غافلگ ی.... مزیفتم: سورپرالبخند و لوند گ با
پا نیا با نداخت  تازه متوجه من شنننده. سننرش و ا و از نوک  نییحرفم انگار 

قرمزش شننروع کرد به نگاه کردن و چشننمهاش  یپام با اون الکها یانگشننتا
دامن  ریبراقم و اومد باال رو زانو و رون پام که از ز یشنند به سنناق پاها دهیکشنن

سب دایکوتاهم پ صل ب دیود و اومد باال تر و ر شکم ل*خ*تم که تو حد فا  نیبه 
که  ییها نهیباز تاپم و سنن ی قهیبه  دیبود و باال تر رسنن دایکمر دامن و تاپم پ

 بود و گردنم و در آخر صورتم. دایازتوشون پ
ا ب یو گفت: چه کرد دیکشنن یرفت باال و سننوت بلند اریاخت یهاش ب ابرو

 خودت؟
و  همه توجه نیا ه؟یخبر نیرداشت و آروم گفت: جان من آرشقدم به سمتم ب هی
 ....نایا
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 دست به سر و شکلم اشاره کرد. با
ه اش و دستهام و گذاشتم رو شون نهیبه س دمیزدم و رفتم سمتش و چسب لبخند

 هیود رفته ب ادمیپام باال بکشننم. خاک به سننرم  یاش تا بتونم خودم و رو پنجه 
 شه. لیقرم تکم ارمیکفش نو ب

 زمیو گفتم: نه عز نییو اومدم پا دمیو نرم لبهاش و ب*و*س دمیو باال کش خودم
 شب خوب هیجون خسته ات کرده گفتم  یبودن زر دمی. دستین یخبر خاص

 .میدو نفره داشته باش
 باال و نامطمئن و خوشحال گفت: دونفره؟ دیابروهاش پر جفت

ستم و از رو شونه اش تا سمت آشخزخونه و د دمیزدم و چرخ یلبخند چشمک با
 و رفتم. دمیاش کش نهیس یرو

 .نمیایشام و م زیمن م یریدوش بگ هیو  ی: تا تو لباسات و عوض کنمن
 چشم بلند باال گفت و تند رفت تو اتاق. هی

 .رونیاومد ب سیخ یبا موها دهیلباس راحت پوش قه،یده دق سر
 .یسورمه ا یه اشلوار پارچ هیبود با  دهیپوش دیهفت سف قهی شرتیت هی

شخزخونه و با د اومد ستهاش و انداخت دور کمرم و  زیم دنیتو آ غذا ذوق زده د
 حرکت از جا بلندم کرد و دو دور چرخوندم. هیبا 

 ....ینیتو بهتر نی: آرشاریکوه
شحال از شتم زمدمیخند یم شیخو سه  هیو  نی. آروم گذا محکم ازم  یب*و*

ه شقابش و برداشت و گرفت سمتم ک. مثل باه ها بزیگرفتم و نشست پشت م
 براش بکشم.

 حال محکمش بودم. نیباه گانه در ع یخلق و خو نیعاشق ا من
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 و گذاشتم جلوش. دمیغذا کش براش
 ولع غذا رو خورد و مدام به به و چه چه کرد. با

بردم.  یلذت م دنشیشننده بودم بهش و از د رهیغذا خوردن خ یاما به جا من
 بود. یام پر آرامش و خوشحالحالتهاش بر نیا یهمه 

ست نخورده  غذاش شقاب د سرش و بلند کرد و به ب شد  من نگاه  یکه تموم 
 ؟ینخورد یزیکرد و با تعجب گفت: تو چرا چ

دم خودم و ول کر یلیچند وقته خ نیباال انداختم و گفتم: ا یلبخند شننونه ا با
 مراقب باشم. دیشده با ادیوزنم ز

ش هی شمک  ش یبا هر وزن یر جورزد و گفت: ه طونیچ سوگل یهم با  یبازم 
 ...یخودم
 بودم. یزدم اما دلم گرفت. من فقط سوگل لبخند

س از شت تو  شد و ظرفها رو جمع کرد و گذا شدم و نکیجاش بلند  . منم بلند 
ش ستن ظرفها. تا  ش سراش  ش نیهما هویو باز کردم  ریرفتم  شار پا که اگه  دیبا ف

ستهام جلو شکر قبلش پشدمیم یخال سیصورتم نبود خ ید  بندشی. خدا رو 
 شده بود. سینشه اما کف آشخزخونه خ فیبسته بودم تا لباسام کث

 نگاه کردم. اریبه کوه شرمنده
شم درگ رهیش نیلبخند مهربون زد و گفت: ا هی  یم یاطق ییوقتها هی. رهیبا خود

 کنم. یم زی. االن تمالشیخ یکنه ب
ت خورد و اگه دس زیقدم پام ل نیبا اولکنمش. اما  یگفتم: نه االن خشک م تند

 .نیافتادم زم یگرفت م یبازوم و نم اریکوه

http://www.roman4u.ir/


 623 یک دیوار سنگیپشت 

 زیل تسننیپات ن یزیکنم. تو چ یم زیمن تم گهیتکون نخور د نمی: آرشنناریکوه
 .یدیپوش یرو م هایرو فرش دی. بایخور یم

 ....نمیآرش
با  یو مخف ذوقم ده رو گن یها ییلوند گفتم: من اون دمخا زیاخم ر هیکردم و 

کنه.  یمن یفرق دنشیو نخوش دنی. پوشرونیزنه ب یپوشم. پاهام از سرش م ینم
 .زهیر یقر و کالسمم بهم م

 و برش یحرف رفت سنمت ت یجمع شند. ب عیکرد که سنر یتک خنده ا بلند
شت و زم ستم. کوه نیکرد و منم تو ا زیو تم نیدا ش  کارش اریمدت ظرفها رو 

ش شد رفت تو هال.  ستم. غذا ها رو جابه جا کردم و رفتم تو  آب ریکه تموم  و ب
 نبود. یخبر اریهال. از کوه

 به اطراف انداختم و صداش کردم. یتعجب نگاه با
 ؟؟؟یی.. کجااری: ام... کوهمن

 از تو اتاق اومد. صداش
 .امیمن االن م نیتو بش زمی: عزاریکوه

تم و زدم. تو جام نشننسنن یلبخند م زشیمحبت آم یبا هر کلمه  اریاخت یب
. ونریو روشننن کنم که در اتاق باز شنند و از تو اتاق اومد ب ونیزیخواسننتم تلو

 .ومدیمشکوک راه م ییجورا هیدستهاش پشتش بودن و 
 تعجب و کنجکاو نگاش کردم. با

 ه؟؟ی: چمن
 و راحت باش... نیتو بش یای: هاریکوه
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 یزیچ هیآورد؟ ظاهرًا  ینم رونیکردم. چرا دستش و از پشتش ب زیو ر چشمهام
 اون پشت مشتا بود.

 .هیچ نمیکه بب دمیکش گردن
 ...یفهمیاالن م ریجان آروم بگ نی: آرشاریکوه
سر  یو به دهن گرفتم و مثل باه ها لبم ستم  ش خوب و حرف گوش کن آروم ن

 جام.
 گرد نگاش کردم. یپام زانو زد. با چشمها یاومد و جلو اریکوه

هم قد مِن نشسته بود. پلکهام خود به  زد بازم یزانو م یخاطر قد بلندش وقت به
 .شدیخود تند باز و بسته م

لبخند قشنننگ زد و آروم و پر احسنناس گفت: به خاطر اون روز ... شننب  هی
خواسننتم قرت و  یخوام. نم ی.. که کفشننهات و در آوردم معذرت میمهمون

 یجا هیخواسننت  یخوند و دلم نم یخونه نماز م نیجون تو ا یاما زر رمیبگ
 نماز بخونه. دوست داشتم خونه ام پاک باشه. فیکث

 آوردم. نییذره سرم و پا هی آروم
ش یشد و گفت: اما دلمم نم شتریب لبخندش شریخواد بدون قرت با  یط. به 

 ...نیهم یباشه. برا زیکه قرت نو و تم
گرد من رفت رو دو تا صننندل قرمز  یو از پشننتش در آورد و چشننمها دسننتش

 .شدنیا بند خوشگل به هم وصل مپاشنه دار که با چند ت
 بند اومده بود. زبونم

 ن...م یبا حفظ قر و عشوه ات. برا یرو تو خونه بخوش نایا یتون ی: ماریکوه
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ش یغیزده ج جانیه شوق اریاخت یو ب دمیک سر ذوق و  ش یاز   از حرکت یکه نا
 و سننفت اریدور گردن کوه اوندمیکفشننها بود دسننتهام و پ یو قشنننگ اریکوه

 .دمیدادم و آوردمش جلو و محکم لبهاش و ب*و*سفشارش 
 قشنگ تر و پر درد تر بلد نبودم. نیاز ا یدان قدر

 صداش در اومد. یطفل چون
که  مجاناتتیه نیو گفت: عاشننق ا دیبه گردنش کشنن یولش کردم. دسننت یوقت

 لبامم ورم کرد. د،یکش ریمحبتشم درد داره. گردنم ت
 رمیباال انداختم خواستم کفشها رو ازش بگ یو با ذوق باز کردم و شونه ا شمین

 .رمیحرف اشاره کرد آروم بگ یکه با دست آروم نشوندم سر جام و ب
ستهاش و گرفت به پام و آورد باال و اول  کمی آروم گرفتم. همون جور زانو زده د
 رو هر پام نشوند و آروم و با دقت کفشها رو پام کرد. قیعم یب*و*سه  هی

هام که صننندام در نو تو دهنم  لب ته بودم  که بغض نکنم. از اادیگرف مه  نی.  ه
 نشم. یمحبت احساسات

 .نیرو که پوشوند پاهام و جفت کرد و آروم گذاشت رو زم کفشها
گاش کردم و ا هی با حال ن ند پر بغض و خوشنن مه  نیلبخ با ه  یبار آروم و 

 تو ب*ش*ل گرفتم. کمیو  دیاحساسم ب*ش*لش کردم. گردنم و ب*و*س
 م؟یکار کن یا شد و نشست کنارم و گفت: خوب.... امشب چجد ازم

 م؟یزدم و گفتم: دسر بخور یچشمک
ش طونیش شمهاش رفت رو لبهام و خودش و ک سمتم و آروم  دینگام کرد و چ

 دسر... نیا یبرا رمیمیگفت: م
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ش لبهاش و مانع یصورتم شد با خنده دستم و گذاشتم جلو کیکه نزد لبهاش
 برات. ارمی... صبر کن تا ب یگفتم دسر واقعو ن نیشدم و گفتم: ا

شخزخونه و ک رفتم س خاالیو از تو  کیتو آ شتم تو  همراه  و ینیدر آوردم و گذا
 یستپرشوق د کیک دنیبا د اریو بشقاب و چنگال بردم تو هال. کوه ییدوتا چا

 .شهینم دایعاشقتم عاشقتمم ماه تر از تو پ نیزد و گفت: آرش
 یراشام و فقط فقط ب ای کیک یابراز احساس نه برا نیادوست داشتم که  چقدر

 خودم و وجودم باشه اما...
شت که نم اریکوه ست چه جور یانقدر ذوق دا  نیو بخوره. هما کیک یدون

که هم یبا ولع م نه انگار  که انگار  اون همه غذا  شیپ ی قهیدق 10 نیخورد 
 .رهیتو شکمش. نگران بودم که دل درد نگ ختهیر

 باشه. ییایخواستم امشب براش رو یبگم. چون م یزیتونستم چ ینم اما
گال ک هی به م هیخورد  یم کیچن گال د هیکرد  یبه   کمیخورد و  یم گهیچن

 .میپز ماهر کیکرد خودم باور شد که ک فیکرد. انقدر که تعر یم فیتعر
صف ضا کهایک شتریب ن  هیبق الیخ یداد ب تیرو که خورد دلش قرار گرفت و ر

 اش بشه.
 نیرامشننب بهت یتو معرکه ا نیمبل و رو به من گفت: آرشنن یداد به پشننت هیتک

 زیبازم سننورپرا نمیتونسننتم داشننته باشننم. بب یبود که م یمأمورت یبدرقه 
 م؟؟؟یدار

 زدم و گفتم: چرا که نه؟؟؟ یلبخند چشمک با
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ونم هر تا بت هیمناسننبتش چ دونسننتمیکرد و گفت: کاش م یذوق تک خنده ا با
 نیمن که ا ی. برامیداشته باش یجشن دو نفره ا نیهما هیون بهانه شب به هم

 ...هیعال زیجشنه. همه چ هی
 یزیزد. چ یسمتش. داشت با ذوق حرف م دمیخودم و کش یو راض خوشحال

 یتنش و م یخواست. دلم گرما ی. دلم ب*ش*لش و مدمیفهمیاز حرفهاش نم
 مش.ب*ش*ل گنده بکن هیاالن  نیخواست. دوست داشتم هم

بود که حسننش کرد.  نیبه صننورتش. اونقدر نگاهم سنننگ رهیسننمتش. خ رفتم
 شد. با استفهام. رهیحرفهاش قطع شد و بهم خ

م حرف دسننتهام و انداخت یرفتم جلوتر و ب گهید کمیبگم  یزیچ نکهیا بدون
س شتم رو  سرم و گذا اش.  نهیدور کمرش و خودم و فرو کردم تو ب*ش*لش و 

ستهاش که در ح شد.  یزدن تو هوا تکون م حرف نید شک  خورد همون جا خ
 اومد و نشست دور کتفم و کمرم. نییآروم پا

 زم؟ینوازشم کرد و گفت: حالت خوبه عز آروم
 آره تکون دادم. یاش سرم و به نشونه  نهیرو س آروم
شب عال ارمیکوه ست. تو  شیزیچ هیاما  هیآروم گفت: ام ست. تیزیچ هیه  ه

 اومده؟ شیپ یکلو ساکت... مش یآروم یلیخ
به دهن گرفتم که زر زر ز بغض نکنم. آروم سننرم و تکون  یادیکردم. لبهام و 

 نه. یعنیدادم که 
 ؟یرو موهام و گفت: مطمئن دیو نوازشگر کش دستش

 گفتم: آره... آروم
 موهام و ب*و*سه زد. رو
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و با  هام فرو بردم هیو عطر تنش و به ر دمیکش قینفس عم هیو بستم و  چشمهام
 تنش گرفتم خودم و ازش جدا کردم. یکه از بو یرامشآ

و بردم  ینیتو س دمیو ظرفها رو چ کیو بلند شدم ک دمینگاه پر سوالش خند تو
 تو آشخزخونه.

گاه تا تلو اریبه کوه ین ته بود  نداخت ونیزیکه کنترل و گرف نه ا م. و روشننن ک
امنم کمر دکردم. لباسم و درست کردم.  شونشونیو پر دمیبه موهام کش یدست
 بشه. انینما شتریب کمیشکمم  کیتر آوردم تا خط بار نییو پا

رل و . کنتاریراسننت رفتم سننمت کوه هیو رفتم تو هال.  دمیکشنن قینفس عم هی
 و خاموش کردم. ونیزیازش گرفتم و تلو

که آماده کرده بودم و تو دسننتگاه  ید یرفتم و سنن یخانگ نمایسننمت سنن به
 من ساکت نشسته بود. یهابه کار رهیخ اریگذاشتم. کوه

 .دمیکش یقی. نفس عمستادمیشدم ا بلند
 کردم. یو پل آهنگ
کرد. با  ینگام م اریبود کوه بی. حالم عجدیخند یداشننتم اما لبهام م بغض

 .ومدیبودم براش اما خوشش م بیتعجب اما با لبخند. عج
م به محبتم. رفتم جلوم. آروم شننروع کرد یمهرم با همه  یزدم با همه  لبخند

سته بود و نگام م ش سر از کارم در نم یتکون دادن خودم. رو مبل ن د آور یکرد. 
 کرد. یاما نگاه م

 و هماهنگ با آهنگ حرکت کردم. آروم
 وجود حسش کردم. یلب آهنگ و زمزمه کردم. با همه  ریز
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 امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش همین
 امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش همین

 بشننر و نیشنندم. من ا رهیزد. تو چشننمهاش خ زیلبخند ر هیبه مبل.  داد هیتک
 دوست داشتم.

 جلو ... دستش و گرفتم. تعجب کرد. رفتم
ستم  از ستش تو د شد. د سالن. با هام همراه  سط  جا بلندش کردم. بردمش و

اومدم. تو چشننمهاش نگاه کردم.  نییبود. آروم کمرم و قر دادم. رو زانوهام پا
 اش. نهیبه س نهیشدم. س کی. بهش نزددمیدور چرخ هیدست به دستش 

با چشننمهام تشننو لبخند کردم. لبخند زد. حرف نگاهم و خوند.  قشیزدم. 
دورش  کمیحرکت کرد. با من حرکت کرد. هم راه من شننند. هماهنگ با من. 

 دادم بهش. هی. از پشت تکدیایگره شده امون دور کمرم پ ی. دستهادمیچرخ
 وردم. زمزمه کردم.آهنگ تکون خ تمیر با

 آوار همه آینه ها تکرار من باش در
 امشب کلید قفل این زندون تن باش همین

 گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بخاش رنگ طراوت رو
 جان جانان اي درد و درمان اي
 سخت و آسان آغاز و پایان اي

 اي ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار
 شو قطره قطره نم نمك آزاده تر ببارو

کرد. دستهام و  یبدنش گرمم م یکردم. گرما یو کنار گوشم حس م نفسهاش
 اون تنها دور کمرم بود. حرکت کرد.. یجدا کردم. دستها
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 ؟؟؟یخوب نیگوشم زمزمه کرد: آرش ریز آروم
 .میاش. چشمهام و بستم. آرم گفتم: عال نهیدادم به س هیو تک سرم

باال م بغض به زور  مدیداشننتم... نفسننم  م و عالا جایبودم. ا یا  بود.  یعال ن
 بود. یعال اریب*ش*ل کوه

اش. سننرم و بلند کردم. تو  نهیبه سنن دمی. رفتم تو ب*ش*لش. چسننبدمیچرخ
شدم، غرق شدم. تو نگاهم غرق شد. حل شد. دستهام و باال  رهیچشمهاش خ

 آوردم و انداختم دور گردنش.
 یوجودش و م یدونسننتم. همه  یو م نیدونم. ا یو م نیخواسننتمش. ا یم

 ... بدون فرد اضافه ...کیخودم... خود خودم. بدون شر یخواستم. برا
 کردم. زمزمه
 امشب فقط امشب فقط هم بغض من بش همین
 امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش همین

شمهام شتم  چ ستم و گذا شدم و باال اومدم. کف د ستم. رو پناه هام بلند  و ب
سمت پا سرش و آروم به  شت  ش نییپ صورتم و نزدمشدیک  یکردم. م کشی. 

 .خوامیم یدونست چ یخوام. م یم یدونستم چ
 .... نی: آرشاریکوه

 باز کردن چشمهام. بدون نگاه کردن تو چشمهاش. بدون
 نگو .. یای: همن

 .... ی: مطمئناریکوه
 : مطمئنم ...من
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س لبهام شتم. نرم.. آروم .. با ح  د.کر یم انیکه تو وجودم غل یو رو لبهاش گذا
با ر یبا همه  ندول وار  تمیحسننم. هماهنگ  پا با حرکت  آهنگ. هماهنگ 
 بدنمون.

. لبهاش با لبهام همراه شنند. دسننتهاش دور بدنم دیرو لبهاش ر*ق*صنن لبهام
 دستهاش تنگ تر شد. ی. خودم و بهش فشار دادم. حلقه دیایپ

 باال. پاهام دور کمرش گره خورد. نگاهم دمیحرکت کمرو و گرفت و کشنن هی با
شد. حرف نگاهش و م ستم... م یتو نگاهش قفل  خوندم... لبخند زدم.  یدون

 لبخند زد....
 اي ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار

 قطره قطره نم نمك آزاده تر شو ببارو
 این باش پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوه اي تو
 سایه اي افتاده تر شو پر
 خاوت بخاش رنگ طراوتگلدون رفاقت بریز عطر س رو

 ا
 جان جانان اي درد و درمان ي

 سخت و آسان آغاز و پایان اي
 هی. سرش تو گردنم فرو رفت. چشمهام بسته شد. نفسم و با دیو ب*و*س لبهام
 دادم. رونیب تیآه از سر رضا یصدا

که با هر بار تماس لبهاش تو گردنم  یرو پوسننت گردنم... ب*و*سننه ا لبهاش
. با آهنگ می. با آهنگ همراه شننددیایهام تو موهاش پنشننسننت. انگشننت یم

 .... میحرکت کرد
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به در اتاق خواب. سننر شننو بلند کرد. سننرم و بلند کردم. لبخند زدم .  میخورد
باره لبهام و پ  دایلبخند زد. به زور با دسنننت و پا در اتاق و باز کرد. لبهاش دو

 کرد. تنم گرم شد. نفسهاش داش شد.
سهاش و م و نرم رو تخت آروم سرش تو گردنم رفت. نف . دمیشن یخوابوندم. 

 کردم. چرخش انگشتهاش رو بدنم. یلبهاش و حس م
 خوند. زمزمه کردم.... ی. خواننده مومدیآهنگ م یصدا

 امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش همین
 امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش همین

 آوار همه آینه ها تکرار من باش در
 لید قفل این زندون تن باشامشب ک همین

جاش نشست و پاهام و دونه دونه باال آورد و کفشها رو در آورد و شروع کرد  تو
 ...دیپام. مچ، ساق ... دراز کش نیبه ب*و*س

ستش سم بند اومد. کمرم و دیلباس رو پوست تنم چرخ ریاز ز د شدم. نف . داش 
ش شمهام نگاه کرد. لبخدمیباال ک سرش و بلند کرد. تو چ شمهام و .  ند زدم. چ

 آروم رو هم گذاشتم و باز کردم. لبخند زد. اجازه داشت. اجازه دادم.
 بود. نگاهش پرستش گونه بود. یمهربون بود. نگاهش خواستن نگاهش

ستم. ا یو م نیا من  نیبدن گرم.. ا نی.. ا جانیه نیشور.. ا نینگاه .. ا نیخوا
 شدن .... یکی نیبخش... ا وجود آرامش نی.. ا جانیه نیداش ... ا ینفس ها

ش آروم سم و به باال ک ستش لبا ستم زدیبا د ستم. د شمهام و ب سش لب ری. چ ا
 بدنش گر گرفت ... یشد. انگشتهام از داغ یکیرفت. با پوست تنش 

http://www.roman4u.ir/


 633 یک دیوار سنگیپشت 

 گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بخاش رنگ طراوت رو
 جان جانان اي درد و درمان اي
 سخت و آسان آغاز و پایان اي

سه هاش ددیچرخ یم لبهاش شتم. در ع یام م وونهی. ب*و*  نیکرد. بغض دا
... بدون حد ..  شهیمال من بود .. تا هم شهیخواستن بغض داشتم. کاش تا هم

 خود... یبدون محدوده.. بدون فرد اضافه ... بدون قانون و منطق ب
 اي ابرکم بر من ببار و تازه تر شو ببار

 شوقطره قطره نم نمك آزاده تر  ببارو
ما بدنم م یگر به  نه ت یم شیگرفتم. آت یخورد. ُگر م یبدنش  ر گرفتم و تشنن

 ... شدی. ب*و*سه هاش نوازش دستهاش گرم تر مشدی. تشنه تر مشدمیم
 این باش پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوه اي تو
 سایه اي افتاده تر شو پر
 گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بخاش رنگ طراوت رو
 جان جانان اي درد و درمان اي
 سخت و آسان آغاز و پایان اي

آهنگ، شننور تو  تمیداغمون. تماس بدنمون چرخش و حرکاتمون. ر ینفسننها
شنندن و تا ابد با هم بودن .. تا ابد تو خاطر  یکیشنندن ..  یکیوجودمون ....

 موندن ...
 ببین که دست من عطر تو رو کم میاره امشب
 نفس دوستت دارههمین ترانه هم نفس  امشب

 صدا صداي من به وسعت یکي شدن صدا
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ش یصدا سهام. اه ک ستهاش... نشیریش ی. حرفهازیر یدنهاینف ... حرکات د
 لحظه... هی یبرا یدستهام به دور شونه هاش.. جدا نشدن حت یحلقه 

 بیا شکن شکن بیا به جنگ تن به تن بیا به جنگ تن به تن بیا
 زه تر شواي ابرکم بر من ببار و تا ببار

 قطره قطره نم نمك آزاده تر شو ببارو
 این باش پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوه اي تو
 سایه اي افتاده تر شو پر

ساس قو یتمنا ستهام... اح لذت بخش  ی... درد ها یوجودش ... خواهش د
شدن ...  سته  ستن و خوا شدن .. تو خاطر ها  یکی... تمنا .. خواهش ... خوا

 دن ....مون
 گلدون رفاقت بریز عطر سخاوت بخاش رنگ طراوت رو
 جان جانان اي درد و درمان اي
 سخت و آسان آغاز و پایان اي

ها نفس گاه  نگ موندن. ن ماه ها و همراه شننندن. ه تا ینفس زدن . شیپر سنن
ستها شقم. لبها ید سر بدنم .... نگاه پر مهرش. نگاه پر ع سرا  ینوازش گر تو 

لو  که بسته شد تا نباره. تا ییپر بغضم. چشمها یزده  لبخند یخندونش. لبها
 خوام فرار کنم. تا نگه ..... ینده. تا نگه باختم. تا نگه م

 هی ی... برایعمر دور هی یبرا یشننب فراموش نشنندن هی...  هیخداحافظ هی نیا
ها ها هی.. یکسنن یعمر ب هیو  ییعمر تن بازو .. حس شیقو یعمر گم کردن 

 مش.. حس گرم حضورش...کال ی.. راحتتشیحما
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 امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش همین
 امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش همین

 آوار همه آینه ها تکرار من باش در
 امشب کلید قفل این زندون تن باش همین
و و ت دهیایبود. سننرش رو بازوم بود. دسننتم دور گردنش پ دهیدراز کشنن کنارم

هاش  هاش گره خورده بود. مو  دهیکردم. آروم بود. آروم خواب یو نوازش ممو
 بود. چشمهاش بسته بود. من اما ...

 کی یلحظه رو هم از دسننت بدم. حت کی یخواسننتم حت یداشننتم. نم بغض
 اونو از دست بدم. ی دهیبه آرامش رس ریپر کردن چشمهام از تصو یبرا هیثان

و  شتونسننتم صننورت یشننب بود که م نیامشننب و وقت داشننتم. فقط هم فقط
 از امشب تو ذهنم یریفقط تصو شهیوجودش و تو ذهنم تا ابد حک کنم. تا هم

 چیکنم. ه یتجربه اش نم گهیوقت د چیدونسننتم ه یکه م یموند. حسنن یم
شده ب تیتونه حس امن ینم گهیآدم د چیه گهیوقت د صور  ستن مح  نیو خوا

 رو بهم بده. زوهابا نیا
ستش شد و ب د شکمم بود تنگ تر  من و تو ب*ش*لش حل کرد.  شتریکه دور 

شب تو چشمهام خونه کرده  هیچشمهام و بستم.  سر  شک مزاحم که از  قطره ا
 نفوذ رو گونه هام باز کرد. یبرا یاجازه راه یبود ب
نه تا  ییخود نما یقطره اجازه  هی نیقطره. هم هی نیهم فقط داشنننت و تموم. 

 بدنم حسش یها. کنارم و با تک تک سلول نجاستیعشقم ا یکه همه  یوقت
 لحظه... نیکنم. نه االن.. نه ا یم
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سرم و کج کردم و  یچشمها با سته  سه  هیب آروِم پرعطش، پر آرامش،  یب*و*
که  ییتمام سالها یدور برا انیسال یب*و*سه برا هی...  یپر خواستن، پر دلتنگ

شوندم.  شیشونیموندم رو پ یازش دور م دیبا سه  هین  با همه یطوالن یب*و*
 و عشقم... ینگدلت ی

 و باز کردم. آروم زمزمه کردم. چشمهام
انقدر از خودم و شبه خودم بدم  دیچرا من با م؟یهم باش هیانقدر شب دیما با چرا

 یزمان هی ییجا هیهر لحظه آرزو کنم کاش خودم و شننبه خودم  دی. چرا باادیب
و  به محبت ینظر نگاه هیگوشننه فقط  هی تمونیشننخصنن یریاون شننکل گ یتو

 م؟یبنداز میکرد یم دایپ یروز هی دیشا دیکه شا یقعش
 یراتبصننره ب هیماده..  هیگوشننه..  هیمنطق پر اسننتداللمون  نیا یتو دینبا چرا

ضطرار شت یکنار م یموارد ا منطقم  یتونم حاال که همه  ی.. چرا.. من نممیزا
 یاعتقادم همه  یتو رو داشننته باشننم؟ چرا حاال که همه  شنننهیداره پوچ م

 تونم تو رو داشته باشم. ینم شکنهیامم داره ماستحک
ند همراه  هی فه ام مدمیآه کشنن هینفس بل با بغض  ی. بغض داشنننت خ کرد. 

ستم. به پهلو غلت شمهام و ب شت دمیچ شد و از پ ستهاش دور کمرم تنگ تر  . د
 شتریادم بد یکه تا فردا از دست م یتیشد. حس امن شتری. بغضم بدیبهم چسب

 شد. شتریشد. خواستنم ب
شمهام ستم و ذهنم و خال چ شب قبل خال یو ب کردم.  یکردم. ذهنم و از تمام 

 یکردم. از همه  یپر شننور و پر مهر خال یاون نوازش ها. حرفها یاز همه 
 کردم. یشدن... خال یکیحس  یب*و*سه ها همه 
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شدم .. تو رو یشدم.. ته یخال شدم  ایشدم.. معلق  رفتم ... تو خواب غرق 
.... 

**** 
**** 

چرخم. مالفه رو تو دسننتم مااله  یزنم و به سننمت چپ م یم یجام غلت تو
 کنم. ی. سرم و رو بالشت جا به جا مدمیکردم و تا گلوم باال کش

به دهن گرفتم و آروم دمیکشنن قینفس عم هی یداریخواب و ب نیب هام و  . لب
 چشمهام و باز کردم.

 ..داشت... تیبود. مأمورنگاه کردم. صبح زود رفته  اریاز کوه یتخت خال به
 حرف نداشت... میبند زمان

ف و به سق دمیو طاق باز خواب دمیبه موهام کش یبه خودم زدم. دست یپوزخند
شور کوه شبیشدم. از کل د رهیخ صورت پر  شمها اریفقط  خندون و  یو چ

به چ ینظرمه. نم یخوشننحالش جلو به ه یا گهید زیخوام  نه   چیفکر کنم. 
نه ظات.  ها اریاالن... فقط کوه کدوم از لح هاش... لب هاش و لب  یو چشننم

 زد... یکرد و ب*و*سه م یم شیکه ستا یی... لبهاندونشخ
 .دمیبهشون کش یو بستم و دست چشمهام

 یداغ یدوش آب گرم گرفتم. حت هیراست رفتم تو حمام.  هیجام بلند شدم و  از
س ینم اریبدن کوه یآب هم به داغ شان پر .شهیآت یکوره  اری. کوهدیر شف  آت

 شده از مواد مذاب.
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وهام و و م دمیلباس پوش نهی. با تومأندنیاومدم و لباسهام و پوش رونیحمام ب از
زدم. سر صبر صبحانه ام و خوردم. اتاق خواب و  اریخشک کردم. از عطر کوه

 مرتب کردم.
 یهاتخت کفشنن نییو برداشننتم. از پا فمیو ک دیو کل دمیو شننالم و پوشنن مانتو

 و برداشتم. اریکوه دیسف شرتیتخت ت یاز رو قرمزم و
 تونه باشه؟ یکه سهم من م شرتیت هی نیحداقل ا یول ستمین دزد

تاق ب از مدم. کوه رونیا گرده. از االن دلم براش  یبر نم گهیتا ده روز د اریاو
 تنگ شده.

خواسننتم برم سننمت در اما چشننمم خورد به  ی. مدمیم رونیو مثل آه ب نفسننم
 ند تلخ زدم.لبخ هیتراس. 

تم رفتم به سمت در رف یحرکتم عوض کردم و به جا ریقدم مس هیلحظه با  هی تو
 به سمت تراس.

 دیو در و رو هم گذاشننتم اما نبسننتمش. شننا رونیتراس و باز کردم و رفتم ب در
 راه برگردم. نیالزم شد دوباره از هم

تراسنها  از رو ییجرأتش و نداشنتم تنها نکهی. با ادمیترسن یم یاز بلند نکهیا با
 بود که کمکم کنه اما.... اریکوه شهیبگذرم و هم

باره تنها یم ادی دیبا اک اگه ترسننن یاز فاصننله ها بگذرم حت ییگرفتم که دو
 باشن.

 .رو تراس خودم دمیو با ترس و لرز پر ستادمیا اریتراس کوه یزور رو لبه  به
 من. یمجازات برا هیو  اریبود به کوه هیهد هی شبید
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ش هیهد س دنیبه خاطر بخ سالها انکارش کردم و اون چقدر راحت ذره  یح که 
 میکه تمام زندگ یمن یذره تو وجودم کاشننتش و رشننندش داد و مجازات برا

ناپذ یمنطق نادرسننتم  ریو انکار کردم که انکار  نه رو حرف  بود و چه مصننرا
 و که نشکوندم. ییکردمو به خاطرش چه دلها یپافشار

 .رونینفس حبس شده ام بغض شد و بعدم آه و اومد ب دیرس نیکه به زم پام
 بر گردم رفتم تو خونه ام. نکهیا بدون

 به پشت سر نگاه کرد. گذشته ها گذشته..... دینبا
***** 
. االن کنم ینگاه م یخال ابونیتراس به خ یا شهیو ش یاز در قد نهیبه س دست

 .انیها بدون پرده ان بزرگتر به نظر م شهیش نیکه ا
 .شنومیو از پشت سرم م میمر یداص
 ؟؟؟یایتو نم رنیبود کارگرها دارن م شیآخر نمیجان ا نی: آرشمیمر

ردم. گ یکار دارم بر م کمیمن  نیشننما بر زمی: نه عزگمیبرگردم م نکهیا بدون
 ؟یکه دار دیکل

 .مینیچ یم کمیخونه رو  یای: آره گلم. دارم. پس ما تا تو بگهیم مهربون
 رفت. ینه ول ای دیشن دونمی. نمگمین مجو یممنون ب هی

ست کالفه شمهام م ید شم. بر م یبه چ س یخال یگردم و به خونه  یک  هلیاز و
که دور و اطراف افتاده. به تک کارتن  یروزنامه ا کهیکنم. به چند تا ت ینگاه م

 .برمشیکه گفته بودم خودم م موندهیباق
رو دور تند بود..  زیهمه چ ... مثل خواب بود...یروز گذشت... با چه سرعت 9
 تند ... یلیخ
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و  به صورت ریمس نیکه تو ا یتند باد یکنم به خاطر ضربه ها یحس م یگاه
 جونم زخم شده. یخوره همه  یبدنم م

تونسننتم خودم و کنترل کردم. مقاوم بودم و خم  یکه م ییروز تا جا 9 نیا یتو
 .اوردمیبه ابرو ن

را بود " چ دهیه ام و عوض کنم " ناباور پرسننخوام خون یگفتم " م میبه مر یوقت
 " ؟؟یکن یسال خال کیو تو کمتر از  یساله اجاره کرد 2که  یخونه ا دیبا
بود که حالم و درک کرد و  دهیجوابش فقط سننکوت بود و چقدر خانم و فهم و
 .دینخرس یسوال گهید

شت و ب یچند روز پا به پا نیا تو شد و باهام دنبال خونه گ  ا کمکشمن همراه 
 خودشون اجاره کردم. یخونه  کیخونه نزد هی

باب چند روز اس نیا یبگم تو یکس چیو آرشا و ه کایو مل دهیبه ش نکهیا بدون
با کمک مر باز هم   یبه خونه  برمشننونیدارم م میهام و جمع کردم و امروز 

 .دیجد
 گرده و من.... یبر م ارینمونده. فردا کوه یوقت گهید

 ..باشم. نجایا دینبا
 کنم. یبا حسرت به تراس نگاه م شهیگردم و از پشت ش یم بر

شق ا من س شیتراس و تراس ب*ش*ل نیعا شد من مفهوم  یبودم. ترا که باعث 
 دوست داشتن و آرامش و بفهمم.

ها و شب یب*ش*ل یتراس گذشتم و رفتم خونه  نیچند شب و از رو ا نیا تموم
 خودم و آروم کنم.کردم با آرامش خونه اش  یسع اریرو تخت کوه
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شتن خواب نیمن از ا سهم ست دا صاحبش حت یتنها رو تخت دنیدو  یبود که 
 خبر نداشت....

برخوردش با کف  یکه صنندا ییو با قدم ها دمیزدم. دوباره چرخ یتلخ لبخند
ضا سمت کارتن جا مونده رفتم و با  دیایپ یخونه م یخال یتو ف رکت ح هیبه 

 بلندش کردم و به سمت در رفتم.
 کارتن نگه نیمدت و تو ا نیخاطرات ا یکارتن به جونم بسننته بود. همه  نیا

 داشته بودم.
... میگرفت شیوحشننت ک یکه تو خانه  ی... عکسنناریکوه دیسننف شننرتیت

شها شکالتها یکه برام گرفت... حت یقرمز یکف ست  زده  یکه مثل قحط ییپو
 لومبوند و .... یها م

 کردم. یخونه خداحافظ لیک تک وسنناتو کل خونه اش قدم زدم و با ت شننبید
خودم و گرفتم که برش ندارم. در  یجلو یلیخ دمیمادرش که رس ادگاریبه ساز 

 بودم و گذاشتم کنارش... دهیخر شیعوض ساز خودم و که تو ک
ست ش ید شون ک شا دیام نیو با ا دمیرو شو با  هیتا آهنگ  10از هر  دیکه  دونه ا

 ساز من بزنه لبخند زدم.
 .تختش اومدم ی. با بالشت رورونیب ومدمیم یکه داشتم از خونه  زودم صبح

 آخر.... یادگاری
 .رمیشب ها سر تنهام و روش بزارم و آروم بگ تا
 یبود. حداقل بو یایاما بهتر از ه شنندینم اریمحکم کوه ی نهیسنن یاندازه  به

 داد. یاون و م
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شده بودم. م نیا چقدر شم بردارم. ام یآخرا دزد  ستم عطر ا خودم و کنترل خوا
 کردم.
 به تراس انداختم.... ینگاه دوباره

 زمزمه کردم... آروم
 وقتشه رفتن وقتشه... وقتشه از تو گذشتن وقتشه.... وقتشه
 اومدم. رونیزدم و از خونه ب یچرخ
صندل جعبه ش یرو رو  ش نیعقب ما شت فرمون و ما ستم پ ش شتم و ن و  نیگذا

 روشن کردم و به راه افتادم.
 انداختم. اریکوه یاه و به خونه نگ نیآخر

 من وقتشه.... ی.. مردن دوباره  ستیتولد دوباره ن فرصت
 رو گاز فشار دادم و راه افتادم.... پامو
 چشمم رد شدن. یماه از جلو 8 نیا تموم

 سرم*س*تم " اری" من کوه
 خانم آزاد..." یکم حواس ؟ی" نشناخت

 کنم. یجوئم و دنده رو عوض م یرو م لبم
 ندارم. " یباه کا یایبارب " با

 " دم؟یدزد نتویماش ی" واقعا فکر کرد
 " کنمیقبول م یکه بهم زد یاز تهمت یبه عنوان عذر خواه نوی" ا
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که  ادیم رونیکه از ب بیو غر بیعج یصننداها نیا دمیفهم یم دی" از کجا با
سم منه که مثل بز کوه یصدا هیشب شتریب شبه، در واقع ا دام ص یدار یجغد 
 " ؟؟یکن یم

خال عده ام و  جب و گ اریکردم رو کوه ی" زرداب م با تع گاش کردم و  جیو  ن
 گفتم: زرد شد... "

 " یبد م*س*ت یلی" خ
 کردم.... یتلخ یخنده  هیبغض  با

بوده و تو  یسننیزبان انگل میدانشننگاه یکه من رشننته  گمی" محض اطالع م
شت صادرات با ک  ایدن یاز زبان ها یلیخ باً یکنم و تقر یکار م یشرکت واردات 

 فهمم. " یرو م
س نیمن از ا ی" برا شوه ملو ش یکیتو  دمیم حی. ترجاین ایع نه  یخود خودت با

 . "یامروز یمدل لوس دخترا
 . "یتو بخوا یپسر بگه هر چ هیبه  دیوقت نبا چی" دختر ه

که از تو ضننبط  ی. آهنگدمیفشننارش م شننتریزارم رو گاز و ب یحرص پامو م با
تونم سنناکتش کنم خفه اش کنم.  یاما نم کنهیم میعصننب شننتریب شننهیبلند م

 کار کنم؟ یتو مغزم و چ یرایخواننده رو ساکت کنم صداها و تصو
 دیره واسه گفتن ...... این کالم آخرینه دیگه

 واپسینه یضجه نمونده ........ لحظه ها فرصت
اکش کنم پو  هیو تف فهی. کثدمینم ادتی یایه یاریدر ب یسوسول باز ی" بخوا

 . "میو دستمال بکشمش ندار
 در و باز کن. " ارمیبد اخالق کوه ی" دختره 
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هم من  یشننیهم تو گرم م یجور نیشننم ا یم کی" دارم پالتوم و باهات شننر
 . "ستین یهم خبر یباز نیو از فرد شهیسردم نم

ازش  یهر چ نیهم یتو آوردم برا تیرو به ن یساز دهن نیکه من ا یی" از اونجا
 به یازینه به عنوان قرض، به عنوان پول خودت ن شنننهیتو م بیاومده نصنندر 

 . "ستیدادنش هم ن
 با عاطفه دشمن ...... واسه دلتنگي رفیقم دیگه

 صداترین غریقم یشط سرخ نفرت ....... ب یتو
ش جبران کنم ...  دمی... قول می... حرف نداری... عالیدختر تو معرکه ا نی" آر

" 
ساع شت اجیکه بهم احت یت" هر وقت و هر  بدون تعارف خبرم کن. مطمئن  یدا

 . فقط صدام کن... "رسونمیباش خودم و م
 " هجرت سرابي بود و بس خوابي که تعبیري نداشت

 کس که روزي یار بود اینجا مرا تنها گذاشت " هر
 . "یروزیپ هیو  جانیه هی. به یدار ازیبرد ن نی" فکر کردم تو به ا

 .... "ییقرار امشب من تو هوونی: نه داری" کوه
 " شه؟یدلم برات تنگ م یگینم ی"لعنت

 عروسك کدوم بازي وحشت ....... من عروس قحطي کدوم تبارم من
 مثل تولد فاجعه سردم ...... که مثل حادثه آرامش ندارم که

 نکردم. لطفًا تقاضاهات دایپ یا گهید یخنک کننده  ی لهیفوت وس ری" االن غ
 باشه. " قیکامل و دق رسهیکه بهت م ییگو که کمکهاو واضح و کامل ب
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صبح کله   یبه زور م یکن یم دارمیب یسراش من به زور دار یسحر اومد ی" 
 " یمنو غلغلک بد یحسها یخوا

 کن. " مونمی" منو از شرطم پش
 . "یعاشقتم تو معرکه ا نی" آرش

شمات ن فی" ح شم به ا ست؟یچ شگل نیچ ش شونیبزار ادی. دلت میخو  تپ
 " شه؟یش
شکل و  سر و نیو با ا یایمن راه ن یبا کفش تو خونه  گهیبود که د هتیتنب نی"ا

 ."یزیمو و لباس قر و غمزه نر
 و ساده و شکسته ..... آینه ي قدیمي ام من سرد

 چراش و گل غریبه ...... با غبار صمیمي ام من با
 " یمیکه االن وسط زندگ ی" از کجا اومد
 " می" بزار آروم ش

 انقدر تالش نکرده بودم. ارزشش و داشت " یموندن کس یتا حاال برا "
 خسته ام و دلتنگ " لی" خ

 " قربون خنده هات "
 حالت خوبه؟ " نی" آرش

 " ؟ی" مطمئن
 من سوگِل ." یبرا یول نهیشما همون آرش ی" برا

 جون ... " نی... سوگل جون ... آرشی.. سوگلی" سگل
و  شنندیکه بهم وارد م ی.. فشننار عصننبادیز یلیخبود..  ادیبرام ز نایا ی همه
 بود. شتریاز توانم ب شدمیکنترل خودم متحمل م یکه برا یفشار
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شت پ یها نیو به بوق ممتد ماشن ابونیکنار خ دمیو کشن نیحرکت ماشن هی با
 نکردم.... یتوجه میسر

 متوقف شد. دستهام رو فرمون سفت شد... لبهام جمع شد . نیماش
 ذهنم داغونم کرد...خاطرات تو  هجوم

 ..."شمی.. من وابسته نمشمی" من وابسته نم
 مشت شده ام و کوبوندم رو فرمون. یحرص با تمام قوا دستها پر
 داد. هیهر ضربه  با
 ....ی.. لعنتی.. لعنتی: لعنت-

 آخر و... ی ضربه
 ....شکست

 تحملم شکست... وارید
 شد... یجارفرو خورده ام  یروزه ام شکست... سد اشکها 15 سکوت

 و گذاشتم رو فرمون و هق هقم بلند شد... سرم
 ... چرا... چرا.....چرا
 طیفکر اشننکهام خشننک شنند. اخمهام غل هیلحظه با  هیزدم و زار زدم. تو  هق

ش شتم و ما سرم و از رو فرمون بردا شن کردم و راه افتادم. اول نیشد،   نیو رو
 دادم و ... رییو تغ رمیمس یدگیبر

 ادهیو پارک کردم و پ نی. با عجله ماشننسننتادمیا نایمامان ا ی در خونه یجلو
 شدم.
 سره اش کردم. هیو گذاشتم رو زنگ و  دستم
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 باز شد. یکیت یبا صدا در
 بودم که منتظر آسانسور نشدم و از پله ها باال رفتم. یعصب اونقدر

 پشت در منتظر نبود... یخونه باز بود، اما کس در
 خونه برداشتم. یقدم تو هیبدون در آوردن کفشهام و با هول باز کردم و  در

بود و در و باز کرده بود و االن داشت به سمت  دهیانگار از رو پله ها منو د مامان
 رفت. یآشخزخونه م

 .زدیتوجه به من حرف م یب
 ...ارمیتا برات ب نیدم کردم. بش ییاالن چا نی. همی: خوب شد اومدمامان

 : چرا؟؟دمیپرس یرزونل یتوجه به حرفش با صدا یب
ام انقدر  افهیدونم از ق ینصفه موند. با تعجب برگشت بهم نگاه کرد. نم حرفش

 سوالم.... ایتعجب کرده بود؟ از صدام 
 چرا؟؟؟ یو با شک گفت: چ نامطمئن

 ن؟یکارو کرد نیمشت شده گفتم: چرا با ما ا یو قورت دادم و با دستها بغضم
 وهیم نکهیمگه نه ا م؟یعشننقتون نبود یثمره مگه  م؟یمگه ما باه هاتون نبود

 پس چرا؟؟ ن؟یداشت یدوست م دیخود عشقتون با یعشق و به اندازه  یها
 بلند تر شد... صدام

 یاز ک ن؟یچرا ماها رو به امون خدا گذاشننت ن؟ی: پس چرا ماها رو ول کرد-
 م؟یمزاحمتون دنیفهم یاز ک م؟یهست یادیبراتون ز نیحس کرد

 ن؟؟؟یکارو کرد نیبا ما ا چرا
 ن؟؟؟یامون و نابود کرد ندهیداد گفتم: چرا گذشته و حال و آ با
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قدم عقب رفت.  هیخورد و  یصدام بلند بود که مامان وحشت زده تکون اونقدر
 .رونیدر اتاق آرشا باز شد و اومد ب

 شده؟؟ ی: چآرشا
 :رو گونه ام رو به آرشننا گفتم دنیچک یاجازه م یکه ب ییبغض با اشننکها پر

 یاز دوسننت داشننتن م ینگفت ؟یترسنن یاز عشننق م ینگفت ؟یبهشننون نگفت
ند با کارهاشننون ماها رو به گ ینگفت ؟ینیبیم یات چ ندهیتو آ ینگفت ؟یترسنن

 دن؟یکش
 جان... نی: آرشمامان

 یحت ...ستمین یای... من هستمیداد گفتم: به من نگو جان... من جانتون ن با
ما ا با  گه بودم  اه اتون.. ا  زایکه بهتون ن ی. تو دوره انیکرد یارو نمک نیب

و اعتقادات و  تیو شننخصنن نیبود یکنارمون م دیکه با یتو دوره ا م،یداشننت
 ..نینبود نیداد یمنطقمون و شکل م

.. عقده شدیم یبود که رو تن و روحمون خال یی.. بابا نبود.. کتکهانینبود شما
 ...ومدیمتو دلمون بوجود  یول یچ یبرا میدونست یکه نم ییها

 کرد.... یکه تو دلمون خونه م ییترسها
قرص آرامبخش و از توش در آوردم و پرت  یو دوتا قوط فمیکردم تو ک دسنننت

 مامان... یپا یکردم جلو
ما چ نی... ببنی: ببمن به زور  نیبدون ا ی... من حتیکار کرد یبا  ها  قرصنن

 شده پر ترس.. پر وحشت... میبره. زندگ یخوابم م
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کاو رفتم؟ فهم شیمن پ یدیفهم اصننالً  مه  نیکردن ا یخال یبرا یدیروان ه
 نکهیا ینشننم. برا وونهید نکهیا ایرفتم؟ بر یدکتر م شیپ یسننالگ 18فسنناز از 

 نزنم به سم آخ رو خودم و شما رو بکشم...
 ن؟یمتوجه شد ن؟یدیفهم اصالً 
مامان گرد و وحشننت زده شننده بود.  یو چشننمها کردیم هیصنندا گر یب آرشننا

صدا رو گونه ام رون شده بودن. صدام آروم تر و پر بغض و ملتمس  یب اشکهام
 شد.
چرا  م؟یباشنن یدوسننت داشننتن و محبته فرار یکه از هر چ نیکرد یکار چرا

ه فنا ب شنننهیمحکوم م یو وابسننتگ یکیهر نزد میکه باور کن نیمجبورمون کرد
شدن و پا شد یخوش انیشدن.. نابود  ق ه عاشفکر کنم اگ نینداره؟ چرا باعث 

ت درس یکیو دوست داشته باشم اگه ازدواج کنم و باه دار شم  یشم اگه کس
 ییبشم؟ از آدمها یتعهده فرار یکه از هر چ میکرد یمثل ما؟؟؟ چرا کار شهیم

 کنم؟؟؟ یکه دوستشون دارم دور
 مامان.. چرا.... چرا

شکهام ستم رو  ا ش شد و محکم با زانو ن شد و خم  شل  شد.. زانوهام  هق هق 
 ..نیمز

شا شمها آر شونه هام و ب*ش*ل کرد و با نوازش  دییدو ونیگر یبا چ سمتم و 
 چیتازه سننر باز کرده بود و ه یدمل چرک نیکرد آرومم کنه اما ا یبازوم سننع

 نداشت... یآرامش
 مات و مبهوت و بهت زده افتاد رو مبل. مامان



wWw.Roman4u.iR  650 

 

وقت  چیحرفها و بهش نزده بودم. ه نیوقت ا چیچشننمهاش نگاه کردم. ه تو
 انقدر بلند نگفته بودم..

... گرفت یبغض آرومتر گفتم: اون موقع که عشننقت ماها رو به باد کتک م پر
.. اون موقع یکرد یم تیاز اون حما یاز ما دفاع کن نکهیا یاون موقع که به جا

پا به پا  یو اله دینینب تونیاز جوون ریو ناله... که خ یکرد یم نیاون نفر یکه 
 و... نیکرد تمونیدر اذکه انق دیریبم
... از مینه از زندگ می... نه از جووندمیند یری.. خنی... به من نگاه کن... ببنیبب
هش ب امیو آرامش و حس کنم... تا م یخوشبخت ینتونستم مزه  ی... حتیایه

 ...شهیحسش کنم محو م امی... تا مشهیبرسم برام سراب م
 برنش... یبه زور م ای رهیم ای

که  ن؟؟یکه آخرمون بشنننه ا یآورد ای... ماهارو به دنیکارو کرد نیابا ما  چرا
فرار  ها؟یاز وابستگ یبه ادمها؟ دور یاعتماد یب ؟ییآخرمون بشه مردن تو تنها

 ت؟یاز مسئول
 یهسننت.... ازش م ی... اگه عدالتشنننوهیهسننت... اگه صنندام و م ییخدا اگه

ما چ با  که  بده  بده.. بهتون نشننون  هر  یو زندگ نیه کردخوام بهتون نشننون 
 یی.. اون دعادیخون یکه م ی... اون نمازنینابود کرد یکدوممون و چه جور

 یاگ*ن*ا*ه یکه همه  ی... نه تا وقتشهیکدومش قبول نم چی... هدیکن یکه م
 شما باشه. ریما تقص

بوده. همه اش گردن شننماسننت.. همه اش به  یبود... اگه کج رو یانحراف اگه
 خاطر شماست....
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 ...ختیر یهم به هق هق افتاده بود و مامان آروم اشک م شاآر
شکهاش برام مهم نبود... دشیناراحت نه سنگم و نیا یزیچ چیه گهی.. نه ا  دل 

 کرد. یگرم نم
ست شدم و قبل از ا د شا رو از دورم باز کردم واز جام بلند   یبتونن حرف نکهیآر

 اومدم. نییبزنن از پله ها پا
 نش کردم و پام و گذاشتم رو گاز.و روش نیتو ماش دمیپر
 خودخواه... یآدم ها نیا یخواستم برم.. برم و دور شم از همه  یم

 شد... ادیتو سرم فر اریکوه یصدا
 خودخواه باشه" دی" آدم با

باه  یگوشم و با داد گفتم: نه برا هی گهیدست فرمون و گرفتم و با دست د هی با
 عشقش... یاش.. نه برا

ن چه کس نگفتم که با م چیبودم. به آرشننا هم نگفته بودم به هوقت نگفته  چیه
شار ا ساختن به دکتر و روانکاو پناه بردم، به  یزندگ نیکردن که از ف که اونا برام 

ها عد ا یآرام بخش .... حت یقرص  کهیهنوزم ب نه ب ن مدم  رونیاز اون خو او
 شنندمیمجبور مآروم گرفتن  یاخاطرات درد آور اون خونه بر یآور ادیبا  یگاه

 .ارمیبه دارو رو ب
شدن، چون م یوقت نگفتم که م چیه سته  سم از واب سم از بدن یتر وردن آ ایتر

 نکهیاز ا دمیترس یکه سرنوشتش من باشم.. سرنوشتش آرشا باشه.... م یباه ا
 مثل مامان... ساکت و صامت و گوش به فرمان... یکیبشم 



wWw.Roman4u.iR  652 

 

ور زدم تا آروم گرفتم و تونسننتم و د ختمیو اشننک ر دمیچرخ ابونیتو خ اونقدر
. تفاوت یرو  و ب یدوباره اون سد بزرگ و از نو بسازم. با چشمها و صورت ب

 .دمیجد یبه خودم مسلط شدم و رفتم سمت خونه 
ش سته م یپارک کردم. به در نگیو تو پارک نیما لبخند  هی شدیکه خود به خود ب

 تلخ زدم.
 داره. موتیر درش
روم بود. زنگ در و زدم.  4 یبار خونه ام طبقه  نیال. او رفتم با دمیکشنن ینفسنن

 پشت در منتظرم بود. میدر باز شد و مر
 . نگرانت شدم.یکرد ریزد و گفت: چقدر د یلبخند هی

 م.رفت یم دیکار داشتم با ییجا هیزدم و گفتم: شرمنده  یفروغ یب لبخند
 ودشون بودن.خ یتو جا لیاز وسا یلیخونه شدم. خونه شلوش بود اما خ وارد

 .میسامون بد کمیخونه اتو  نایبا مامان ا میکرد ی: سعمیمر
 ن؟کجا نایسمتش و قدرشناس گفتم: دستتون درد نکنه. مامان ا برگشتم

 که یدونیبودن اما مجبور شنندن برن. م شیپ قهیدق 5 نی: خواهش. تا هممیمر
 رفتن. یم دیدعوت بودن با نایعموم ا یامشب خونه 

 ؟یت: تو چرا نرفمن
 ؟یبازار شننام بمون نیمن برم تو تنها تو ا ؟یباال انداحت و گفت: چ ییابرو هی

 .رینخ
 خنده دستم و انداختم دورش و ب*ش*لش کردم. با
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. میو جابه جا کرد لیو وسنا میشنب مشنغول شند 10با هم تا سناعت  ییدوتا
 رد.ک یتوش زندگ شدیشده بود و م دهیخونه چ دیارز یاما م میخسته شده بود

. چقدر میو خورد مینشست یکارگر یو با همون لباسها میسفارش داد تزایپ شام
 .دمیخند میاز دست مر

 از خنده. دیترک یکه آدم م زدیم ییحرفها هی یجد یجد
 قهقهه زدم که اشکم در اومد. اونقدر

سنگ هیلبخند و  هیام که آروم گرفت با  خنده  یسشدم به تنها ک رهیخ نیبغض 
ستکه برام مونده ب شت بدون ه یکه ب یود. تنها دو شم دا نارم ک شهیهم یایچ

بردم و اون چه با سخاوت قبولم  یبهش پناه م شدمیزده م ایبود و هر وقت از دن
به روم باز  یاوتقضنن چیکرد و آ*ش*و*ش خودش و خانواده اش به دور از ه یم

 بود.
 م و خندونتونه فکرم و مشننغول و لب یلحظه ها م نیکه تو ا یو دوسننت اری تنها

 کنه و منو از گذشته ها دور...
 قلوپ بزرگ نوشابه فرو دادم و دوباره با غذام سرگرم شدم. هیو با  بغضم

سامون داد میدیتا خونه رو به کل چ میشب کار کرد مهین 2ساعت  تا  هی. میو 
ام انج لمیفردا که تعط میمونده بود که قرار شنند با کمک مر هایکار زهیر یسننر

 .میبد
و  میرف زدح ی. البته خواب که نه کلمیدیرو تختم خواب ییتو اتاق و دوتا میرفت

 .میدیبعد به زور خواب
***** 
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و مشننابه بدون  یمتوال ی. تکرار روزهاهیمزخرف زیچه چ ی.... روزمرگیروزمرگ
 بدون شور و همه مثل هم... جانیه
شق ا یزمان هی شق ا یو روزمرگ ییتنها نیعا شب  نکهیبودم. عا تو  امیبشب به 

 .ونیزیتلو یجلو نمیفنجون قهوه درست کنم و بش هیو  کمیتار یخونه 
 االن.... اما

 نداره... یب*ش*ل هیهمسا گهیتراس نداره. د دمیجد ی خونه
 ..ترهشیارزشش ب هامیی. تنهاستنی. برام مهم نشناسمیو نم یداره و من کس ای

 .الیفکر و خ یمن هستم و خودم و گاه هامییتنها تو
ما فکرها و خاطرات و از خودم  یداده چه جور ادیبهم  یگرفتم... زندگ ادی ا

 ذهنم بزارمشون دور از دسترس... یدور کنم و اون ته مه ها
 ...شمیهم موفق نم شهیهم اما

 خاطراتم... یسراش جعبه  رمیم رهیگ یکه دلم م یگاه
 یوا بسننراغش.. دوش گرفته و پاک ب رمیپاک م شننهیبرام مقدسننه که هم اونقدر

 خوش...
ست تنم غرق لذت م یکنم از تماس نرم یو تنم م دیسف شرتیت  یلباس با پو

 ...اریبازو ها و آ*ش*و*ش کوه ادیشم. به 
 ....هیتنب یب*و*سه  ادیکنم... به  یقرمز و پام م یکفشها

 شدن تن... یکی ادیکنم .. به  یو ب*ش*ل م بالشتش
ش چند سباب ک ساژ بود تو یبا مل یوقت یروز بعد از ا کادو  انیشا یتا برا میپا

 قرمز. یساز دهن هیچشمم خورد به  یساز فروش هیبخره دم 
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 .دمشی. رفتم و خراریساز زدن کوه یضعف رفت برا دلم
و  یدادم. مل رییندارم. خونه ام و که عوض کردم. خطم هم تغ یخبر اریکوه از

 هیاگه.. اگه بهشننون سننخردم  یخونه ام و عوض کردم. ول دوننیهنوز نم دهیشنن
 ...تمیندارن ازم. بگن مأمور یسراغم و گرفت بگن خبر اریدرصد کوه

 دهیهمف تمیهر بار باه ها گفتن مأمور یسراغم و گرفته اما وقت یچند بار ظاهراً 
 ...گنیاز من بهش نم یزیکه اونا چ

طرف  یکن یجور موارد که حس م نیکه بدونم تو ا شننناسننمیخودم و م اونقدر
بالش و نگتو رو از خو نده غرورم و حفظ کنم و دن  ارمی. و کوهرمیدش رو
 .کنهیکارو م نیمطمئنن هم

باهام حرف بزنه. از همون  تشیمأمور یبهش فرصت ندادم بعد از بدرقه  یحت
 و خاموش و بعدم خطم و عوض کردم. میموقع گوش

کدوممون آدرس  چیوقت ه چیچون ه شننهینم داشیراحته که دم اداره پ المیخ
بدونه اونم چون  انیشننا دیشننا دی. شننامیدینم یاز محل کارمون به کسنن یقیدق

 کرده. یخواستگار یزده و از مل ایپسرمون دل و به در داً یجد
 براشون خوشحالم. یلیخ

بفهمه عمدًا ازش  یکه بدونم وقت شناسمیاونقدر خودم و م شناسمشیم اونقدر
 .رهیگ یو نم شیِ و بستم پِ  مونیارتباط یکنم و عمدًا راه ها یم یدور

 یکه اسمش و خانواده گذاشتن فقط آرشا رو م یندارم. از جمع یخونه خبر از
حفظ ظاهر  یبرا میمهمونم دار یوقت گهید یزنم. حت یو باهاش حرف م نمیب

 نشون بدم. یبرم اونجا و خود شهینم یهم دلم راض
 قراره .. یرو  ب هی تیمن شکا ادیفر
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 ارهروزگ یکه خسته از همه زخم یروح
 عمرم ازشون گله دارم... یسال دلم ازشون پره... قد باق 26 قد
 ایمردم دن یآها ایمردم دن یآها
 دارم گله دارم گله
 از دست خدا هم گله دارم... من

وجود عشننق و محبت و  نیو با ا یدیمن و د نکهیازت گله دارم ... از ا ایخدا
شون داد شت  نی.... ازت گله دارم که با ایبهم ن برام  ی.. وقتریتقد نیبا اسرنو

 ؟یو کنارم سبز کرد اریچرا کوه یرقم زد ،ییتنها
ست یم سوزون یخوا ست یم ؟یدلم و ب ست که  یخوب یزایچ یبگ یخوا هم ه

 شه؟یتو نم بینص
 خوب.... یدلم و سوزوند خوب

 از عالم و آدم ..... گله دارم گله دارم من
صدم به زندگ هی یکیایهو  شنیتفاوت از کنار هم رد م یکه ب ییآدمها از  یدر

کشننن و چقدر  یو م دنیکه کشنن یبه زجر کنهیتوجه نم گرانیو مشننکالت د
 .کننیراحت در موردشون قضاوت م

 .نیکمر به کشتن عاطفه بست نیکه حرمت عشق و شکست شما
 نیکه حرمت عشق و نگه نداشت نیگذاشت متیدل ق یکه رو شما
 نیشده... چقدر سخته که آدم با ادوست داشتن و عشق ساده ام تنگ  یبرا دلم

و  اعتقاد هیبا  یراحت نیکنه و به هم دایو پ یزیچ نیهما هی یاعتماد یهمه ب
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به  یکه از باگ یلیدل یمنطق ب باشنننه  ته مجبور و محکوم  درش شننکل گرف
 ...شینابود

 قراره .. یرو  ب هی تیمن شکا ادیفر
 روزگاره یکه خسته از همه زخم یروح
 ستیخودم ن تیما حکامن از ش ی هیگال
 ستیمن که از شما سوختم و گم شدن ن یبرا

 ستین ینباشه آدم یعشق اگه
 ستین یآدم نباشه زندگ اگه
ساز دهن یبرا یگاه سه دل خودم   یو اونقدر توش فوت م رمیگیو م یخودم وا

مردم  یو چه شننبها که خواه ناخواه آهنگ آها ادیاز توش در ب یزیچ هیکنم تا 
 ...شمیم نیزنم و ... چقدر غمگ یو با ساز م وشیدار یایدن

 از من چه آمد بر سر عشق نخرس
 ستین یمن به جز شرمندگ جواب

 ایمردم دن یآها ایمردم دن یآها
 دارم گله دارم گله
 از عالم و آدم گله دارم گله دارم من
 ایمردم دن یآها ایمردم دن یآها

****** 
درست کنم. شب قرار بود آرشا  یخواستم ماکاران یغذا پختن بودم. م مشغول

ستم براش  یو م نجایا ادیب صبر درست کنم. د یغذا هیخوا سر   روزیخوشمزه 
 .یدنیخونه د ادیخواست ب یبهش گفته بودم خونه امو عوض کردم. م
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 .هیعاشق ماکاران آرشا
 .ایعاشق الزان ارمیکوه
 و کوفت ساکت ... اریکوه

تم و گوجه برداشتم شس اریخ خاالی و گذاشتم دم بکشه و رفتم از تو یماکاران
 درست کنم. یرازیآوردم که باهاشون ساالد ش ازیو با پ

 پوست کندم که زنگ زدن و آرشا اومد باال. اریدونه خ هی
س نایو حال مامان ا میکرد کیعل سالم رد ک فیاز خونه ام تعر کمیو  دمیرو پر

 .دنید لمیو نشست به ف
مدیمم آب مکردم و از چشنن یخورد م ازیپ داشننتم مدام ب و باال م مینیو   یو 

 .دمیکش
 سوزوند. یبد چشم و م ازهیپ

 م.کرد دایکار پ یبود گفت: راست ونیزیهمون جور که چشمش به تلو آرشا
 باال. دیابروهام پر یاشک یچشها با

 هست؟ ی. مبارک باشه. چه کارکالی: بارمن
 شرکت واردات صادراِت. هی: تو آرشا

 ال.رفت با شتریب ابروهام
 ؟یکرد دای: اونجا رو از کجا پمن

 رشونیتم مد. پارسال که رفیالملل نیب شگاهینما رفتمیکه تابستونا م ادتهی: آرشا
تا زبان  2از باه ها هم باهاشننون آشنننا بود. چون  یکیشننماره اش و بهم داد. 

کرده براشننون حامله  یهم که کار م یدر ضننمن خانم هیبلدم و مکالمه ام عال
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کارها رو شنننده من و ب که   رهیکه م یو هم تو دوره ا رمیبگ ادیردن کمکش 
 .میگرده با هم کار کن یبر م یانجام بدم هم وقت ییکارها رو تنها یمرخص

 لبخند زدم. و دماغم و فرستادم باال. خوشحال
 .یموفق باش یگم. به سالمت یم کی. تبرنی: آفرمن

 گفت. یمرس هی خوشحال
با طیححواسنننت و جمع کن تو م ی: ولمن باشنن دیکار  نزار ازت  یبا جذبه 

 .اریهم در ن یبکشن تنبل باز یگاریب
انگشت اشاره ام و گرفتم سمتش و چون چاقو دستم بود اونم اومد  زیآم دیتهد

 .یشیباال و گفتم: با همکاراتم دوست نم
چاقو که به خاطر  یبه چاقو و انگشننت من و قرمز دهینگاه متعجب و ترسنن هی

 نمیبهم نشننون داد و گفت: بزار بب یشننین هیبود انداخت و خورد کردن گوجه 
 نه؟ ایهستن  یدرست و حساب

 گفت: باشه حاال... عیکردم که سر زیآم دیاخم تهد هی
سر بزنم و تو همون حالت گفتم: تو کارت  یجام بلند شدم که برم به ماکاران از

 .ی.. موفق بششایدقت کن و ا
 گفت. یمرس هی خوشحال

سر کار مثل چ ریو درگ خودم سم و م یکارم کردم.   هگیبه پرونده ها. د دمیحوا
رو ندارم. نه که اونقدرا دل مرده  یو دوره هم یمهمون یبه اون صورت حوصله 

 و دوست دارم و بهش مییتونم تو جمع باشم.. نه فعاًل.. تنها یباشم نه... اما نم
 دارم... ازین
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ها خودم و  ین بزنن و م یبا هم حرف م یو مل دهیاداره شنن تو به اون جه  تو
 کنم. یمشغول م

لکه به ب تشی.. نه به خاطر حق مأموررمیرو بگ تهایمأمور شننتریکنم ب یم یسننع
 هوا... نیشهر.. ا نیخاطر دور بودنم از ا

شهر ها دو سفر به  سفرم...  تو راه  می... زندگرانیمختلف ا یماهه که مدام تو 
 ...شهیم یط

 ان چون بادسرو سام یاز سفرم، ب ریناگز
 نتوان گفت آزاد ییگرفتار رها به

 ختیگر شیاز خو شودیتا چند؟! مگر م کوچ
س هیتو  سرم شغول وار صدا یپرونده بود و م  سرم و بلند دهیش یکردنش. با 

 ه؟یکردم و اشاره کردم که چ
و لباس بخرم. ت سیپرد یمهمون یخوام برا یم د؟یخر میبر یایم گمی: مدهیشنن

 ؟یایم
 .امیو م دیخر یو نه ول یم: مهمونتفاوت گفت یب

 روز به هیخوام  یهم برم. نم یهوا خور دیبا یاز خونه نشننسننتن بود. گاه بهتر
سردگ نمیو بب امیخودم ب ش یاف هام. م*س*تقل و تن نیگرفتم. من هنوز همون آر

 احساس متحول شده.. اما هنوزم خودمم... هیبا 
 .میدو راه افتا میشد نیسوار ماش ییکار سه تا بعد

 .میوارد شد ییپارک کردم و سه تا دیمرکز خر نگیپارک تو
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ا ت میکرد یلباسننها رو اسننکن م نیو هما میسننتادیا یم یکیهر مغازه و بوت دم
هاش و پ ها م یم یقبول یاوک هاشننونمیلیو خ میکن دایخوب اه   یگرفتن و ب

 .دمی. چقدر سر پرو لباسها خنددنشونیپوش
 شاد. یجمع ها نیدارم. به ا ازیرفتن ها ن رونیب نیبه ا واقعاً 
 شننرتیت هیدونه لباس و منم  هی یکیهر کدوم  دهیو شنن یسنناعت که مل 2 بعد
 تموم شد. باً یکارمون تقر دمیخر

 خوندم. یکه آرشا برام فرستاده بود و م یبود و متن یتو گوش سرم
 ن؟یندار دیخر گهیهمون حالت گفتم: باه ها د تو
 گفت: نه... دهیش

 یلوازم بهداشننت ینگاه کردم که با ذوق به مغازه  کایکردم و به ملو بلند  سننرم
 خوام. یاونجا من چند تا الک م میاشاره کرد و گفت: بر یفروش

 زودتر از همه راه افتاد و ما هم دنبالش. خودش
شق شت زیمغازه ها بودم که همه چ نیا عا صًا شدیم دایتوش پ یبهدا صو . مخ

 ان کرد.همه رو امتح شدیتسترهاشون که م
 .یکن یپشت دستت و کامل نقاش یتونست یم

 یکی یکی جانیبا ه یسراش الکها. مل میرفت یرفت سراش رژها و من و مل دهیش
کرم داشننتن هر کدوم از  یو کم یکار یکرد و منم از سننر ب یهمه رو تسننت م

 الک رنگ کردم. ده رنگ شده بودم. هیانگشتهام و با 
خ لبخند تل هیافتادم و  دیرو ناخونم کشنن رایکه کوه یو الک و طرح شیک ادی

 زدم.
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شدم و چرخ الیخ یب سه زهایچ ی هیکه برم بق دمیالکها   رو نگاه کنم که تو قف
 کوچولو و خوشگل. یبهداشت یب*ش*لم چشمم خورد به پدها ی

دستم  هویروز مبادا بردارم که  یدونه برا هیسمتشون و دست دراز کردم که  رفتم
 تو هوا خشک شد....

 شد و به سرعت خاطراتم و زمانها رو مرور کرد..... ریدرگ ذهنم
 .. ناباور و نامطمئن آب دهنم و قورت دادم....دهیو ترس جیگ

 و عقب اومد و افتاد کنارم. دیتو هوا لرز دستم
 ده؟؟؟یرنگت چرا پر ؟یخوب نی: آرشدهیش
 گفتم: دومیکه از ته چاه در م ییبا صننندا ومدیکه به زور باال م یینفسننها با
 م؟یبر شهی... میایه

شنده داد و با نا دهاشیپول خر یمل سمتمون چرخ دشیخر لونیو به فرو  دیبه 
 ؟یخوب نی...آرشمیو گفت: بر

 تکون دادم. یسر فقط
شده بود که تمرکزم و  یم دیبا شم... ترس و دلهره باعث  رفتم خونه تا مطمئن ب

 از دست بدم.
 ا رو به خونه هاشون رسوندم.دختر یو تو چه حال یدونم چه جور ینم
 یگشننتم اما هر چ یسننرم پر فکر بود.. پر آمار.... دنبال روز و سنناعت م تو
 .دمیرس یم جهیکمتر به نت گشتمیم

 گذاشتم و رفتم باال. نگیو تو پارک نیخونه و با عجله ماش دمیرس
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زخونه تو آشخ دمییو دو زیو پرت کردم رو م دمیمحض پا گذاشتن تو خونه کل به
شم دوختم به تقو و ستهاخاالیدر  یرو میچ و  ماه قبلم یلرزون برگه  ی. با د

 نبود.... یماهم تا االن خبر نیماه قبلترش و چک کردم.. نبود.. ا
ستهام شد همون جا چرخدیلرز د شل  و  خاالیدادم به در  هیو تک دمی.. پاهام 

 ..نیُسر خوردم و نشستم رو زم
 بود... و بعد.... اریکوه ینشدم شب مهمو ودیکه پر یبار نیآخر

 ...یایه
 و من.... ستین یخبر مهینشده... دوماه و ن یایه مهیو ن دوماه

 شب... فقط... هیبودم... فقط  یکیمدت فقط با  نیا یتو من
اومد و به شکمم نگاه کردم.  نییسرم پا اریاخت یلرزونم مشت شد. ب یدستها

 دست چپ لرزونم آروم رو شکمم قرار گرفت.
 ممکنه؟ یعنی

ش یوقت از سباب ک شم.. برا نکهیا یکردم برا یا شغول با  یکمتر فکر کنم و م
چاق شنندم..  کمیکردم  یخوردم... حس م یم ادینشننم غذا ز یعصننب نکهیا

 اما...
 ممکنه؟ یعنیحس متفاوت...  هی... ترس همراه دمیترس

بلند و  یشد به خنده ها لیصدام تبد یلبخند زدم.. دوباره.. لبخند ب اریاخت یب
 ...هیگر ریبعد قهقهه و وسط قهقهه زدم ز

شم؟  اریکوه یممکنه من باه  یعنیتلخ..  ی هیگر هی شته با اون  باه از هیو دا
 بزرگ؟ زیچ هیخودم..  یبرا

 اون؟ هیشب یکی
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 برد. ادشیاز  شهیفرار کرد. نم اریاز کوه شهی... نم شهینم
شننب  هیات و. آرزومه دسننت رمیچشننمات و. کاش بتونم بگ نمیبتونم بب کاش
 .یمون یم شمیپ شمیپ ی. تو گوشم بگیبارون

ست... ا نی.... اموندی... نم ستین اری.. کوه ستین اما که  یزیچ نیموجود ه
 باه تو وجود من... هیباه باشه...  هیتونه  یم

بدم م از اه  مدیب مه. فکر م ی. فکر مو . چون من هیادیکردم ز یکردم مزاح
مامان و بابا خوشننبخت  دیشننا میبود. اگه ماها نبود یدایبودم. آرشننا ز یادیز

کردن. همو دوست داشتن  یم یو شاد زندگ ییبودن. بدون دغدغه بدون دورو
جا پر درد و غم.  هی دکردن؟ وار ایدن نینداشتن. چرا ماها رو وارد ا یازیو به ما ن

 یمادرمون ... دسننتها ینهایغممون پدرمون شنند.. نفر نیکه بزرگتر ییجا هی
 پر تنفر مادرمون... یو گاه یشاک یکتک زن پدرمون.... چشمها

ه دار .. باشمیو دوست داشته باشم باه دار نم یروز کس هیکردم اگه  یم فکر
 ...ادین گهیمعصوم د یباه  هیکه سر ماها اومد سر  ییتا اون بال شمینم
تا باه ا نینفر یباه ا تا تا باه ا ینشنننه..  به..  از خدا  یبا عقده و داد نخوا

 نخواد که نباشه...
موجود  هی دیشننا دیشننا دیدادم شننا یدرصنند احتمال م هیاالن.. االن که  اما

 یکه هنوز معلوم نشده حس م یکوچولو موچولو تو دلم باشه.. تو وجودم.. کس
 یکنم م ی... حس ماریکوه یتونم دوسننتش داشننته باشننم. به اندازه  یکنم م

هام.. که  ییتنها قیخودم باشننه.. رف یبرا خوام که یموجود و م نیخوامش.. ا
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اسننتداللها و  یهمه  یبه اون بدم... به جا دمیکه خودم ند یهر عشننق و محبت
 منطق و اعتقاد درست بسازم. هیاون  یخودم برا لیدل یمنطق ب

 و الزمه... هیکه بدونه عشق و وابستگ ی.... کساریمثل من.. نه مثل کوه نه
ستم دون یکه نم یبه شکمم و با موجود دمیست کشخونه موندم و د یکیتار تو

برام  یجون گهید یحرف زدم و درد و دل کردم و در آخر وقت سننتین ایهسننت 
و ب*ش*ل کردم و  ارینموند رفتم تو اتاقم لباسننهام و در آوردم و بالشننت کوه

 سرم و گذاشتم روش و اونقدر هق زدم تا خوابم برد.
 از همکارها. یکیبود  دهیو جواب دادم. سخ زور چشمهام و باز کردم و تلفنم به

 تماس و وصل کردم.
 جان؟ دهی: جانم سخمن
 دمیکه بد موقع زنگ زدم شرمنده اما تنها ام زمیعز دیجان ببخش نی: آرشدهیسخ

 ؟یتو بود
 باشم. اریکردم هوش یشدم و سع زیخ میشدم تو جام ن نگران

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزی: چمن
 و ضننهیاما پسننرم مر تیرار بود امروز برم چابهار مأمور: راسننتش من قدهیسننخ

 ی. مسننتیتونم تنهاش بزارم چون شننوهرمم ن ی. نمسننتیحالشننم خوب ن
ستم ازت خواهش کنم بب ن . باور کتیمأمور یمن بر یبه جا یتون یم نمیخوا

 کنم. یبعدًا جبران م
. ستین یلمشک رمی. آره مهیچه حرف نیو گفتم: نه بابا ا دمیبه صورتم کش یدست

الم. دنب ادیو بکن و به راننده بگو ب هاشیباه ات مهم تره. فقط خودت هماهنگ
 چند روزه است؟ یراست
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 ....یهفته ا هیتشکر.  ایدن هی: دهیسخ
 .زمیکنم عز ی: خواهش ممن

 کردم و تماس و قطع کردم. یخداحافظ
 .ییجام بلند شدم و رفتم سمت دستشو از
 هیم گشننت یبر م یهفته بود و وقت هیسننفر  نیکردم. ا یو جمع م لمیوسننا دیبا

 تیکه اسننممون تو گروه اول مأمور گفتنیکار بودم و بعدش بهمون م یهفته ب
 نه. ایهست  هیترک یآموزش

 که تو شکمم ممکن بود باشه فکر یزیو چ شبیکل مدت بستن ساکم به د تو
 کردم.

م و دل ببندبهش  دمیترسنن یاز بودن و نبودنش.. م دمیترسنن ی.. مدمیترسنن یم
شه..  ای. ستین نمیبب شه..  داشیپ هویکال انکارش کنم و  ایدل ببندم و بعدا نبا
بشم و  وابسته اش دمیترس یغرقم کنه. م ییمثل باباش منو تو تنها دمیترس یم

 ولم کنه.
در چق یدون ی. مایتو رو نمیب یروزا. تو رو هر شننب م نیتو وابسننته شنندم ا به

 جنگم. یس خودم مبرات دلتنگم. من با احسا
 خواسننتم مطمئن ینم نیهم یو برا دمیترسنن یبا خودم روشننن نبود. م فمیتکل

گه جور باشه. ا نیبدم. بزار هم شیبرم آزما ایخواستم برم داروخونه  یباشم. نم
 .دهیباشه خودش نشون م یخبر
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سهام ش لبا ش دمیو پو صبحونه ام و خوردم و منتظر ما شدم که ب نیو   ادیاداره 
سا دنبالم. شتم و رفتم پا لیراننده که زنگ زد و شنییو بردا از کردم و ب نی. در ما

 اخمام رفت تو هم. اریاخت یکه با لبخند گشاد سالم کرد ب یمهدو دنیو با د
ست. نم یم یچ گهید نیا ستمیخوا سره  نیقراره با ا دون س شیریس یپ فر هم 

 .کردمیباشم وگرنه عمرآ قبول م
 ...شهیسفر کوفتم م مطمئنم
****** 

بالم. همون جور  یوقتها به هوش سرشار و حس ششم تو حدس زدن م یگاه
 پسره دنبالم راه افتاد و مثل تف نیکردم سفر زهر مارم شد بس که ا یکه فکر م
 بخورم. یناهار و شام درست حساب هینذاشت  دیبهم چسب

 حرف بزنه و اظهار فضل بکنه؟ گفتیبهش م یک
کرده بود که دوست داشتم  میبود. اونقدر عصب من یاش کله اش تو کارها همه

 سوسول ملتم بکشم. یجور پسرا دیدارم با یخفه اش کنم. خودم کم بدبخت
س من سره خ نیاما ا ادیبدم نم یمعموال از ک شهیحال هی گهید یلیپ  نیری. خود

 اری. آخه پسرم انقدر ُجل؟ َاه َاه حالم بهم خورد. کوهیتوت فرنگ یدر حد مربا
جا ابا اون ه قارش ک نت و و تا جا.  یپسننره  نیمه م نه ک اه ن سننوسننول ب

 ننش.... نننننننننننننننننننننننیچ
جور که وارد  نیخونه رو باز کردم و چمدونم و گذاشننتم همون دم در و هم در
 دکمه ضننبط و هیبرداشننتم و با  زیلباسننهام و در آوردم. کنترل و از رو م شنندمیم

 روشن کردم و صداش و بلند.
 ه تو خونه پخش شد آرامش گرفتم.ک کیموز
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م شده تمو یکوفت تیمأمور نیسره رفتم تو حمام. تازه ا هیکولر و زدم و  ی دکمه
 بود زده شدم. تیمأمور یپسره واقعا از هر چ نیبود و با وجود ا

 هی. نم موهام و با رونیسنجاق کردم و اومدم ب نهیو رو س دمیایرو دورم پ حوله
 موهام خودش خشک بشه. یسیخ ی هیتا بق حوله گرفتم و ولش کردم

ه ساز قهو یو رفتم تو آشخزخونه که قهوه درست کنم. دکمه  رونیاتاق اومدم ب از
 زنگ خورد. لمیو هنوز نزده بودم که موبا

ت و درس یگوش هیو از توش در آوردم. هنوز فرصت نشده برم  فمیسراش ک رفتم
 دستمه. هیمیبخرم همون قد یحساب
 و زدم. آرشا بود.وصل  ی دکمه

 : جونم آرشا.من
 تموم شد؟ تیمأمور ؟یچه طور ی: سالم خواهر خانمآرشا

 و گفتم: آره بابا تموم شد تازه برگشتم. چه خبر؟ دمیبه موهام کش یدست خسته
 االن؟ یکاری: بآرشا
 کردم. یزیر اخم
 شده؟ یزی: آره چه طور؟ چمن

 .میهم حرف بزن با کمیاونجا؟  امیتونم ب ینشه م یزی: نه چآرشا
 مشکوک بود اما خوب.... کمی

 ؟یرسیم یمنتظرم. ک ای: آره بمن
 اونجام. گهید ی قهیدق 10 هی کمی: نزدآرشا
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شه ا هی ست کردن قهوه رو  یبا ا لفت دادم ت کمیگفتم و تماس و قطع کردم. در
 . برگشننتم رفتم سننراشدمیاومدن آرشننا. به جاش رفتم تو اتاق و لباسننم و پوشنن

 ایدسننت پر ب یایم ی. زنگ زدم به آرشننا و گفتم دارمیکوفتم ندار مدید خاالی
 .رمیم یم یدارم از گشنگ

ستش سر غذا زل م نیبس که ا را سره   یکردم لقمه هامم م یزد بهم حس م یپ
از  شتریو ب اوردمیخودم نم یحرفها بودم و به رو نیشمره. هر چند من پروتر ازا

 .دیچسب یاما بهم نم ادیخوردم تا چشمش در ب یمعمولم غذا م
زنگ  اریکوه هوی مییکالفه بودم و تو اوج تنها ییافتادم که از تنها ییروزها ادی
 هی دنید یبرا یب*ش*ل خوراک هیبا  شننندیرو تراس ظاهر م ایزد و دم در  یم
 قشنگ. لمیف

شده بود. االن کجا بود؟ چ بغض  کرد؟ چقدر یکار م یکردم. دلم براش تنگ 
 بود. ی. چقدر جاش کنارم خالمشنیخواست بب یدلم م

خواد  ی. من تو و عشننق تو رو کم دارم. من دلم مزارمیفاصننله ها ب نیاز ا من
 .یباش ارمی شهیهم یتون ی. میکنارم باش

 دادنش؟ به حضورش؟ یدارم؟ به دلدار اجیدونست چقدر بهش احت یم
 دایپ یزیهنوز چ یجزئ یبرآمدگ هی. جز دمیبه شننکمم کشنن یدسننت اریاخت یب

 تیکه تو دلمه واقع یزیچ نینبود و من هنوز اونقدر شننجاع نشننده بودم که به ا
 ببخشم.

 دهیحس از عشق و محبت ند یاز کل شهیکنم قلبم پر م یموردش که فکر م در
ست یتی. از حس مالکاریموجود از محبتم به کوه نیبه ا م که به پدرش نمس تون

 موجود.... نیداشته باشم اما به ا
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. تو که هم صننحبت یزار یمنو تو حسننرتت م ای. یله رو بردارفاصنن یتون یم
 .یامیدن یدلخوش نی. آخریشبهام

.. طونتیخنده هات.. نگاه شنن ی... دلم برات تنگ شننده.. براییکجا اریکوه
صدا ستها و   هایبودم نرم خستگ یکه هر بار خسته از کار و زندگ تییجادو ید
 برد. نیرو روند و از ب

شننب  هیدسننتات و. آرزومه  رمیات و. کاش بتونم بگچشننم نمیبتونم بب کاش
 یمون یم شمیپ شمیپ ی. تو گوشم بگیبارون

شور نیندارم. نه تو ا ییجا نجایدلم ا یموجود تو نیبا ا دونمیم ه ک یشهر و ک
از حس  یخوام عار یم یزندگ هیکنن. من  یآدم ها با هر قدمت قضننناوت م

 خوام. یها رو م نیموجود برتر نیا یبد. من برا یها
 یود. حتدوستم ب نیکترینزد ییدانشجو یکه تو دوره  یافتادم. دوست رایالم ادی

 تر. کیهم نزد یاز مل
 مونده بودم. ششیو پ یماه هیکه بعد از جدا شدن از فرهود حدود  یکس

سال یکی ص یکه برا شدیم یدو  سر  لیادامه تح سال بهش  رفته بود هلند. پار
ها گاه  جا پرس و جو کرده بودا یزدم و در مورد دانشنن بدم نممیون مدی.  برم  و

و کرده بودم و  کارهامی. قسننمت عمده یزندگ یدرس هم برا یاونجا هم برا
 دایقالل پاسننت ریرگافتاد که اونقدر د یاتفاقات هی هویمونده بود. اما  شیفقط کم

عدم زندگ مه چ یکردن و ب که ه خارجش شننندم  ها زیو م به  تیعقب و در ن
 رفت. یفراموش
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 یزاشننتم باه  ی.... من نمدیحس جد نیهمه مدت با وجود ا نیحاال بعد ا و
تلخ ترد شننندن و  یبار مزه  100 یروز هایناعدالت نیا نیب نجایمعصننومم ا

 باشه.
ش نییو پا سرم شکمم نگاه کردم و دوباره روش ک ضم دمیانداختم و به   هی. بغ

 .دیچک نییقطره اشک شد و پا
 زمزمه کردم. آروم
ا هم رو بسنننازم. تا ب نهایمعلوم بشنننه تا برات بهتر تتیموجود هیف: فقط کا--
 شهر و آدم هاش... نیاز ا می.. دور شمیبر
 ...شدیم ادیسرم فر تو
 ...اریکوه و

 تو قلبم.... نجاستیا شهیدور موند هم شهیاون نم از
شم. من از ا یشم. کاش اجازه بد ایبتونم با تو هم رو کاش شق با ص نیعا له فا

 . من تو و عشق تو رو، من تو رو کم دارم.مزاریها ب
شریفکر ب مجال صدا ت شتم.  شدم و رونمیزنگ از فکر ب یندا  آورد. از جا بلند 

 باال. ایدر و باز کردم و گفتم: ب
ست ش ید صورتم ک ستادم. دوباره حس  هایو دلتنگ دمیبه  رو به اعماق ذهنم فر

ال اومدن آرشننا تاب منتظر با یبه وجودم چنگ انداخت. ب یضننعف و گشنننگ
 خرت و لونیتو نا ادیخودش ب نکهیو قبل از ا دمیپر دنشیشننندم. به محض د

و رفتم  متگف ی" خال یتو ای" ب هیزده ها  یپرتا رو از دسننتش گرفتم و مثل قحط
 ها رو در آوردم. ینشستم رو مبل و خوراک

 گرفته بود برام. چیجون ساندو آخ
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 .امیولع شروع کردم به گاز زدن به ساندو با
 اوردیبا تعجب اومد تو و در و بسننت و همون جور که لباسننهاش و در م آرشننا

 گفت: مگه بسته بودنت؟
 .دیچسب یدهن پر گفتم: اونجا غذا بهم نم با

 شهیخوب گوشت م یمفت یرو مبل و با تعجب گفت: چرا؟ تو که غذا نشست
 چسبه به تنت. یم
و و جار خاالیخونه ام  ومدیافتادم که هر بار م اریکوه ادیمفت  یگفت غذا تا
 بودم سنگ شد و به زور قورتش دادم. دنشییکه در حال جو یکرد. لقمه ا یم

 کور شده بود و غذا کوفت. اشتهام
که فقط دو گاز بهش زده بودم و گذاشتم  یایتونستم بخورم. ساندو ینم گهید

 شدم به آرشا و گفتم: چه خبر؟ رهیو خ زیرو م
 .رونیمقدمه گفت: از کار اومدم ب یش و بپاشو انداخت رو پا آرشا

 در اومد. چشمهام
 ؟یچ یبهت گفتم: برا با
 اخم گفت: با سامان دعوام شد. با
 ه؟یک گهید نیگرد گفتم: ا یچشمها با
 .سمیتفاوت گفت: رئ یب

 رفت هوا. غمیج
با رئمن  یبگو اخراج شننندم. سننر چ رونینگو اومدم ب ؟یدعوا کرد سنننتی: 

 دعواتون شد؟
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 وق.. منم بدهیگفت: نکبت با دختره بهم زده بازم جواب تلفنش و محرص  پر
گفته  یک ؟یکنیم ی. به تو چه فضننولیگرد گفتم: معلومه تو بوق یچشننمها با
 بهت جواب پس بده؟ دیبا
 دیبا گمیابروشننو انداخت باال و پرو پرو گفت: من... من م هیکرد و  یاخم هی

خواد ول کنه بره با  ینم . دوسننتشننم.سننتمیجواب پس بده، چوب خشننک که ن
 همون دختره که دودرش کرد.

 ؟یدوست شد ستیگفتم: تو ... با .... رئ دهیبر دهی. برنییافتاد پا فکم
 تکون داد و گفت: آره. یا شونه

 داد که حظ کردم. ییصدا نیکف دست محکم کوبوندم تو سرش هما با
 گفت: چته؟؟؟ غیکرد و با ج یاخم

 شننهیدوسننت م سننشیچته و درد. آدم عاقل با رئ حرص گفتم: چته و کوفت. پر
 با سننر دسننته اشننون یکودن؟ خوبه بهت گفتم با همکارا دوسننت نشننو تو رفت

 ؟یدوست شد
 .هیپسر خوب ه؟یخواروند گفت: مگه چ یجورکه سرش و م همون

به اما پول تو دسنننت اونه و اون حقوق ممن  یکیبا  ی. وقتدهی: معلومه که خو
ست م ست اونه پس همه  کنهیحس م دهیکه حقوقت و م یشیدو چون پولت د

سر خم کن دیبا شهیهم یجور نیمال اونه. بدبخت ا گهید یچ  . مثلیجلوش 
 .یشننکارت ب الیخ یب یرو هوا و مجبور رهیکارت م یکن یدعوا م هیاالن. تا 

 .نهیمغزت قد فندقه هم گمیم
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کار کنم؟  یپر اخم آروم تو جاش نشننسنننت و گفت: خوب چ دهیورچ لب
صب شمیهم دعوا کرد یکرد. تازه کل میانع ساب ی. تا منت ک ست و ح کنه ن یدر
 کردم. یخال زممیگردم. م یبر نم

 تکون دادم و از جام بلند شدم. یتأسف سر با
 یتونخواد تا ب یازت معذرت م ینیبب یصننبر کن دیکه شننده با هیکار گهی: دمن

 نه؟ ای یبرگرد
 جنسها. لیتحو یبرا یبد میبر گهیگفت: قرار بود دو هفته د ناراحت
 برد. یشاخ شدنت تو رو هم م نیزدم و گفتم: حتمًا با ا یپوزخند

 .مانیرفته واسه زا یکیببره. متعرجم نداره. اون  دیگفت: با یحرص
 ؟یخور یتکون دادم و و رفتم سمت آشخزخونه و گفتم: قهوه م یسر

 براش. رمیمی: مآرشا
****** 

خونه  یو مر ایآخر هفته اسننم ک یبرا مینیبب ادیب یاخرائ نیا میصننبح منتظر از
 .تیواسه مأمور

 یخواد. م یمسافرت و م نیکه مدام تو سفرم اما دلم ا نی. با ایام حساب کالفه
 ذهنم و باز کنم. با باه ها بارخم. کمیخوام برم 

و مراعات  میرژ الیخ یچرا ب دونمینم دای. جدیاز گشنننگ رهیضننعف م دلم
مهابا هر  یکنم و ب یم یاحسنناس گشنننگ یموقعه ا از هر شننتریکردن شنندم. ب

 بودنش ندارم. یکم کالر ای یهم به پر کالر یخورم. کار یو م ییمدل غذا
 .شترهیب یلیخ تمیوزن اضافه کردم. هر چند فعال لویک 2-1کنم  یم حس
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 کشم روش. یره سمت شکمم و دستم و م یچشمم م اریاخت یب
 کنم. یلب زمزمه م ریز آروم
ست نمدوی" نم ش ینه. ول ای یاون تو ه شحالم م یاگه با ش . نگران نبایکن یخو

 کنم نه با غصه. " یم رتی. با غذا سیزارم گرسنه بمون ینم
خوام به  یبدم. نم شیخواد برم آزما یاما هنوزم دلم نم شننمیدارم خل م دیشننا

 دستو از  میدور یاراده  دنشیبا فهم ایکنم  دیو نا ام دمیتنها ام نیا یزود نیا
 بدم.

 خود خود من تنها. یمنه برا یهست برا یزیتو اگه چ نیا
از باه ها رو خوند. با هر  سنننتیل هیاومد و  یانتظار اخرائ یبعد کل باالخره

نبود  که یاسم من باشه اما تنها کس شیخوند منتظر بودم که بعد یکه م یاسم
 نجایک و تنها ارفتن و من ت یاز باه ها م گهیتا د 2با  یو مل دهیمن بودم. شنن
 موندگار بودم.

 یم دیحرص لبم و به دندون گرفتم و شننروع کردم به کندن پوسننتش. من با با
 رفتم.

 اخم تو جام نشستمو حرص خوردم. پر
سه  نیشما تو ا هیبعد یجان نوبت شما سر نیاومد کنارم و گفت: آرش یاخرائ

 شماست.نوبت  یبعد ی.. دفعه شای. ایخسته شد یرفت تیمأمور یماه کل
 شدم. به درک. الشیخیتکون دادم و ب یسر

شم برا هی شت چ سفرشون و خر کایو مل دهیش یپ شتن در مورد  که  ییدایکه دا
 کوفتتون بشه گفتم و مشغول کارم شدم. هیلب  ریداشتن رفتم و ز

***** 
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من هست؟ سفرم که اون جور  یبه بدشانس یآدم ایخوام بدونم تو دن یم یعنی
. رازیدختر خاله اش رفته ش یعروس یکه برا میتنها رفتن. مر یو مل دهیشده ش

کرده و امروز پرواز کردن  یآشننت سننشیرئ نیکه آرشننا زنگ زد گفت با ا روزمید
 .یرفتن دب

 نیر به اشه نیکس تو ا یشانس مزخرفم. من تنها و ب نیبا ا رمیمن برم بم یعنی
 موندم. یحوصلگ یتو اوج ب یبزرگ

کنم دلم باز بشننه.  ییخودم نوحه سننرا یبرا کمی یتونم درسننت و حسنناب ینم
 پوفنننننننننننننننننن .

 تو خونه. دیدلم پوس یجمعه ا روز
کردم.  کیخواست. ه*و*س ک یم یحوصله از رو مبل پا شدم. دلم خوراک یب

 پختم. اریکوه یاز همونا که برا یشکالت کیک
 رمین مفتم: االگ طونیو ش دمیبه شکمم کش یدست هیکردم و  ثیخب یخنده  هی
 باشه؟ میبا هم درست کن ارمیم رمیگیدونه م هی
شده بودم و با شکمم حرف  وونهید ییلحظه به خودم شک کردم. از سر تنها هی
 زدم. یم

 بشنوه. یکاشک
 الیخ ینبود ب یهم راه یحوصله بودم و تا سوپر یحاضر شدم و چون ب عیسر

 .یراه افتادم سمت سوپر ادهیبردن شدم و پ نیماش
 لیتعط یگفت: کاشننک غیو و غیج یزنگ زد و با کل میبه سننوپر مر دهینرسنن

 .شدیحال و هوات عوض م یومدیباهامون م یبود
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س یحوصله  ییخدا اما شتم برا بهیغر یعرو شکر کردم  نمیهم یرو ندا ازش ت
 خوش بگذره. یلیخ دوارمیو گفتم ام

 .مفیتو ک و قطع کردم و گذاشتم یکردم و گوش یازش خداحافظ یسوپر دم
سوپر که نبود ب وارد شدم.  شگاه مواد غذا هیشب شتریسوپر  د که چرخ بو ییفرو
 هم داشت. یدست

شت یهمه  با ست اقیا سبد هیشدم و  الشیخ یب یو عالقه ام به چرخ د  دونه از 
 ییراجو هیکردم.  یها نگاه م یرو گرفتم و راه افتادم. با دقت به خوراک هایفلز

 و بخورم. رمین و بگخواست همه اشو یدلم م
 و نوشمک و نوشابه و پفک و ... یدستم رفت سمت بستن اریاخت یب

 دیباه ام دارم خر یکرد برا یفکر م دیدیم یکیتنقالت بود بار کردم.  یچ هر
 کنم. یم

 کیتوش بود. چشننم چشننم کردم تا پودر ک کهایکه ک یبه قفسننه ا دمیرسنن
ه، . اون تِه تشدین زود تموم مبود کیک نیکنم. چون همه عاشق ا دایپ یشکالت

 دمیپر کمینبود. ذوق زده  شنتریدونه ب هیقفسنه چشنمم بهش افتاد.  نیتو باالتر
ستم بگ ستم و بلند کردم اما نتون ازم قدم شدم ب بلندپا  ی. رو پنجه رمشیهوا. د

 .دینرس
 خورد. یبدرد م اریکوه یحرص فکر کردم االن قد نردبون با
 باال.... نشد... دمیپرقدرت  یاخم و با همه  با

شد به لبه  یکه تو لحظه  دمیپر دوباره ستم گرفته  سته و هم زمان یآخر د با  ب
 .نیو افتاد کف زم نییاومدن من اونم پرت شد پا نییپا
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 هویبردارم که  نیکردم و خم شدم که بسته رو از رو زم یتک خنده ا خوشحال
ش ریدلم ت ریصورتم رفت تو هم. ز سراز عیما هیو حس کردم  دیک  ریگرم از پام 

 در اومده به پاهام نگاه کردم. یشد. دستم و گرفتم به شکمم و با چشمها
 کرمم پر بود از... شلوار
 .....خون

 یازم م ادیم ریکه از ش یکه مثل آب یاز خون ایدونم از ترس و وحشت بود  ینم
و  دیدورم چرخ ایو دن جیرفت و سننرم گ یاهیرفت که حس کردم چشننمام سنن

شدم رو زم شن ییصدا نیو آخر نیمحکم ولو  خانم بود  هی غیج یصدا دمیکه 
 ...گهیو د

 ....یاهیو س سکوت
******* 

اومد. تو دلم و سننرم درد  رونیناله ام از تو حلق خشننک شنندم به زور ب یصنندا
 .نهیدارم. سرم سنگ

منگم... هر  ای ادیکنم خوابم م یزور چشنمهام و از هم باز کردم احسناس م به
 .ستمیهست تو حال خودم ن یچ
با شنندت تو چشننمهام فرو رفت و  دیاز پلکهام نور سننف یا کهیباز شنندن بار با

 کنه. تمیمجبور شدم جمعشون کنم تا نور کمتر اذ
پلکهام و باز کردم تا بتونم نور و تحمل کنم. با باز شنندن کامل  یال زهیر زهیر

هر شد و باعث شد تو ذهنم ظا یخون نیو زم میخون یپاها یچشمهام صحنه 
 کردن کمک به اطراف بارخونم. دایپ یوحشت زده سرم و برا
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 و درک نکرده بودم. تمیموقع هنوز
 .رفت یکه با سرم ور م دمیپوش و د دیسف یسرم و چرخوندم و خانم دهیترس
 ...شد شتری... اخمم بمارستانیپوش.. پرستار.. ب دیکردم. خانم سف اخم
. حالت زمیعز یشد داریکنم خانم با لبخند گفت: ب بتونم دهن باز نکهیاز ا قبل

 ؟یچه طوره؟ درد ندار
 خشک شده ام گفتم: سرم... د... دلم... یزور از تو گلو به

باره فت: طب دو ند گ با لبخ ه . بهتریشننیبهتر م ی. مسننکن خوردهیعیخانم 
 کنه. یات م نهی. هر وقت دکتر اومد معایاستراحت کن

 ازش سوال بخرسم. دیخچر یبودم ... زبونم نم شوکه
 راه افتاد. رونیزد و به سمت ب یلبخند هیکه تموم شد  کارش

 شد. رفت... زونیو لوچه ام آو لب
 بخرسم. یاز ک حاال

و چند  هیچه جور نمیزدم بب دیو از چپ چرخوندم تا راسننت و اتاق و د سننرم
 تخته است و دوباره برگشتم سمت راست.

 ..اریاقم و کوهدونه تو ات هیظاهرًا فقط من  خوب
بود و برگشننته بود سننمت چپ و اونقدر تند  دهیکه از راسنننت چرخ یسننر

 برگردوندم سمت راست که گردنم رگ به رگ شد.
شمها س یاریگرد و متعجبم و دوختم به کوه یچ ست به  شمها نهیکه د  یبا چ

 کنار تخت. یناراحت نشسته بود رو صندل یبسته به شکل
عنوان  به اریهسننت که کوه یا گهیکِس د نمیتم ببنگاه به اتاق انداخ هی دوباره

 تو اتاق بودم. ماریمن تنها ب قتاینه حق دمیهمراهش اومده باشه اما د
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 کنه. هنگ کرده بودم. یکار م یچ نجایا اریبود که بفهمم کوه ریدرگ ذهنم
بر و بر نگاش کردم تا سرش و که صاف باال گرفته بود کم کم خم و شل  اونقدر

 شد و چشمهاش و باز کرد و صاف نشست. اریهش هوی نییپا شد و افتاد
شدم که حت اونقدر صت نکردم قبل از ا یشوکه  ه سرش و بارخونه و ب نکهیفر

 چشمهام و ببندم. ایمن نگاه کنه رومو برگردونم 
شمش شمهاش و تنگ کرد و با دقت نگام کرد. مطمئن  چ که به من افتاد اول چ
شد ب سر هیکنم  یو دارم نگاش م دارمیکه  : تکون داد و گفت یلبخند کج زد و 

 معرفت. یشده سوگل خانم ب داریاز خواب ب یک نیَبه بب
 ...ختیر قلبم

رد ک یام شد ناله. به شدت ذهنم حضورش و انکار م افهیقسم بخورم ق حاضرم
 توهمه. نیکه ا دیایپ یو مدام تو سرم م

 .ستین شیب یالیوهم و خ نیکه خودمم باورم شد که ا اونقدر
ون دادم تک نیو آروم به طرف نمیزدم و سر سنگ یو بستم و لبخند تلخ چشمهام

 و آروم گفتم: بازم توهم زدم.
 .شهیم یتوهمت واقع یتر گفت: چشمات و باز کن کینزد صدا
شمهام و باز کردم و د عیسر ش شیصندل دمیچ ستهاش و کترینزد دهیو ک  و د

 گذاشته رو تخت و زل زده بهم.
ه نکرد رییذره هم تغ هی ی. حتافهیخودش بود. خود خودش. با همون قانگار  نه

 بود.
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بلند کنه و  شیمن ر یها از دور لمیدلم و خوش کرده بودم که مثل تو ف چقدر
 باطل. الیخ یاش ناله بشه. اما زه افهیبشه و کاًل ق فیکل و کث

ها  مثل شننوهر مرده یکرده بود یتو سننرم داد زد " نه که خودت سننوگوار یکی
 کرد " . یکارو م نیاون حتما برات ا یابرو پر کرده بود

 بود. شهیتر از هم کیو ش زتریتم میدیکه من م یاریکوه نیا اما
 و باه افتادم... یزیفروشگاه و خونر ادی دنشید با

 ... چشمهام پر اشک شد.دیام لرز چونه
 کردم... زمزمه

 ... باه ام..... باه
ودم هم که کرده ب ی. بغضدیشنیبه زور م اریوهو ک ومدیم رونیب فیضع کلمات

 دیشنینامفهومم و م یکه فقط لب زدن و صدا اریبر علت شده بود و کوه دیمز
 ؟یخوا یم یچ ؟یتر شد و با اخم تمرکز کرد و گفت: چ کینزد

 پر بغض تر گفتم: باه ام... دوباره
ود و تو موج نیخواسننتم حضننور ا ی. هر چند نمهیگر ریو زدم ز اوردمین طاقت

بهش انجام نداده  دنیبخشنن تیقطع یبرا یتالشنن چیدلم قبول کنم هر چند ه
 .مییتنها یبودم اما باهاش انس گرفته بودم. شده بود همدم شبها

 کردم. یبا نبودنش احساس خلع م حاال
شکم سراز ا ش کمیبهت زده  اریشد کوه ریکه  شو ک عقب و با تعجب  دیخود 

 نگام کرد.
 ؟؟؟یکن یم هیگر یگفت: دار نامطمئن
 ام بلند تر شد. هیو ندادم فقط گر جوابش
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 ده؟بهت مسکن ب ادیبگم پرستار ب ؟یجاش بلند شد و گفت: چته؟ درد دار از
 خواد" تکون دادم. ی" نه نم یهق هق فقط سرم و به نشونه  با

 هیکرد و پر حرص گفت: آخه گر ظیاخم غل هیو  دیتو موهاش کش یدست کالفه
 ه؟یچ یات برا

 گمیم یزیچ هیلب  ریز یو ه شمیساکت نم دید یزل زل نگام کرد و وقت کمی
تختم و آروم دسننتش و  یحرف نشننسننت باال یتر شنند و ب کیکرد و نزد یپوف

به بازوم تا آروم  دیتو ب*ش*لش. نرم دسننت کشنن دمیانداخت دور کتفم و کشنن
 .... تموم شد..ستین یزیچ ننننننننننننشی. تو همون حالت گفت: ه رمیبگ

 نگران نباش...
حس  یادآوریداشننتم. چقدر  ازیآ*ش*و*شننش گرم بود. چقدر بهش ن چقدر

عال قدر.... دلم برا یحضننورش  بودنش تنگ  اریکوه بودنش و  نیا یبود. چ
 شده بود...

شش اونقدر دلنواز بود که به جا بازوهاش شدن  یاونقدر مقاوم و آ*ش*و* آروم 
 نیا یهمه  یکنم و به جا یو خال میخواسننتم دلتنگ یشنند. م شننتریام ب هیگر

 نبودنهاش حسش کنم.
ون . ا ختمیو اشک ر شرتشیاز سرمم و باال آوردم و چنگ زدم به ت یخال دست

 " باه ام.... " گفتمیدورم م هی رمیخواستم نفس بگ یم یوسط مسطا وقت
فشار  هیبا  اریام گفتم باه ام کوه 20بار  یکردم و برا هیگر یکه حساب کمی بعد
شنند و  رهیاخم به صننورتم خ هیبه بازوم من و از خودش جدا کرد و با  کیچکو
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خوره به تنم قلقلکم  ینفسننت م یگرما یگیم یمن چ ی نهیتو سنن یگفت: ه
 .ادیم
 و فراموش کردم و مات موندم بهش. زیو باه و همه چ هیلحظه از حرفش گر هی
 اد؟یقلقلکش ب دیمن با ی هیوسط گر نیهم یعنی
شده ام افتادم و یباه  ادی هوینگام کرد.  رهیش کردم اونم خزل زل نگا کمی  فنا 

 نباریاش و ا نهیکردن و پررو سننرم و فرو کردم تو سنن هیدوباره شننروع کردم به گر
 نازم... یبلند تر گفتم: باه ام... باه 

من و از خودش  یشننتریبا فشننار ب عیسننر اریکلمه از دهنم در اومد کوه نیا تا
گاه به من نگفت تو فرش یباه ؟ کدوم باه؟ کس ؟یگفت یجدا کرد و گفت: چ

 همراهت بود. یباه ا
 زد؟یم جیچرا انقدر گ اریحساس کوه تیموقع نیتو ا دمیفهم ینم
 ما... یتو.. باه  یبغض گفتم: باه ام.. باه  پر

... تنهام گذاشت ومدهیبه شکمم و گفتم: رفت... مرد... ن دمیبا دست کش آروم
 .... کف فروشگاه موند....نییپا ختیخون شد ر

متعجبش گرد شنند، دهنش  یچشننمها هویمات زل زل نگام کرد.  کمی اریکوه
شرده. گونه هاش باال رفت و  شد و ف شت بندش زیر یتک خنده  هیجمع  .. پ

 و بلند قهقه زد. دیترک هویدوتا و 
شده بودم. نم واقعاً  پرش احمقانه و  هیمن باه ام و به خاطر  دمیفهم ینگرانش 

چرا  نیبودم و اما در عوض ا یشوکه م دیاز دست داده بودم و با یکوفت کیک هی
 عقلش و از دست داده؟



wWw.Roman4u.iR  684 

 

به هن هن که افتاد و  یاشننکشننم که در اومد، از رو نفس تنگ د،یکه خند ریسنن
که توش خنده  ییبعد آروم گرفت با انگشننت اشننکهاش و پاک کرد و با صنندا

 ؟یینجایچرا ا یدونیتو نم یعنیگفت:  زدیموج م
سوال ب دیفهم یم دینگاش کردم. خودش با فقط ه بود اونم تو لحظ ییجا یکه 

 مسخره بود. یلیخ یسوال واضح نیهما دنیمن پرس یناراحت ی
 ؟یحامله ا یکرد یپر خنده گفت: تو فکر م یبا همون صدا دوباره

 و تکون دادم. سرم
 .رهیخنده اش و بگ یو جمع کرد که جلو دهنش

 باه ات سقط شده؟ یکن یالن فکر م: بعد ااریکوه
 سرم و تکون دادم. دوباره
باره  دیکشنن قینفس عم هیجمع کرد و  شننتریو ب دهنش و دسنننت انداخت دو

ش ضات ناجوره نم نیهم ایتو ب*ش*لش و گفت: تو ب دمیک نم دو یجا فعال او
 یداشت ستیآرام بخش؟ باه کجا بود دختر؟ ک یبهت روان گردان دادن به جا

ها زنگ زدن یشننند هوشیو ب یکرد یزیو خونر دیگاه ترککه تو فروشنن . اون
با  دیهم با نای. هاکسننم همرات نبود و ایشنندیعمل م دیاومد و با نسآمبال

 کردن. زنگ زدن به من. یهماهنگ م یکی
را اش بردارم به باال نگاه کردم و گفتم: چ نهیسرم و از تو س نکهیتعجب بدون ا با

 تو؟
 بودم. تیاضطرار یهرًا من جزو تماسهاواال ظا دونمی: نماریکوه
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شت حل م تازه شب مهمون ادمی. شدیپازل دا و رو  اریکوه یشماره  یاومد که 
کارتم و عوض کردم شماه  میس یو وقت یگوش یکرده بودم، اونم رو ویس 1عدد 

شننماره هامم  ی هیبود و تا حاال عوضننش نکرده بودم. بق ویسنن یاش تو گوشنن
 کدوم االن تو شهر نبودن. چیبود که ه گهید یمربوط به باه ها

 ؟یَشک گفتم: تو... چرا اومد با
کرد و گفت:  یاخم هیکه تو صننورتش بود محو شنند و  یحرفم کل خنده ا با

 ومدم؟یم دینبا
 حرف نگاش کردم. یب

لوار ش بیو دستهاش و کرد تو ج ستادیمنو از خودش جدا کرد و بلند شد ا آروم
 .نشیج
. شننهیم مدایپ ازین ی. وقتاسننتمیمعرفت ن ین مثل تو بشنند بهم و گفت: م رهیخ

ساعت شت اجیکه بهم احت یبهت گه گفته بودم " هر وقت و هر  عارف بدون ت یدا
 . فقط صدام کن ".رسونمیخبرم کن. مطمئن باش خودم و م

 بود. ادشیهنوز حرفهاش  شدینم باورم
. نییانداختم پاگرفتم و سرم و  شیشونیاش و اخم رو پ رهیو از نگاه خ چشمهام

 .دمیبه شکمم کش یدست
 و باعث شد صورتم جمع شه. دیایتو وجودم پ یدرد

ست بزن دیایشد و گفت: ن کتریقدم نزد هی بازم  دیترک که یستیک ری. غیبهش د
 دلت زدن. ریز هیبردنت عملت کردن. االنم چند تا بخ یداشت

و  شیصندلو در آورد و نشست رو  شینگفت. گوش یاینگفتم. اونم ه یزیچ
 شد. شیسرگرم گوش
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 غصه خوردم. کمیکه نبوده از دست دادم  یتوهم باه ا ینشستم و برا منم
 م.تونستم روز بعد مرخص ش یو م موندمیم دیشب با هیدکتر  صیبه تشخ بنا

از خود من در مورد عملم  شننتریب یکنارم موند ونرفت و حت اریمدت کوه تمام
 .دیپرس یاز دکتر سوال م

خواد  یزنانه رو م یماریب هیهمه اطالعات در مورد  نیپسننر ا نیم ابود مونده
ورم کردن شننکمم و  نیدارم. پس ا سننتیکه ک دمیکار؟ من اصننال نفهم یچ

فکر کردم باه  الیبود و من چه خوش خ نیاحسنناس اضننافه وزن به خاطر هم
 شم. کیهام و باهاش شر ییتونم تنها یدارم که م یا
منو تو غذا خوردن  یبسننته  شننهینگار دسننت و بال همتوهم ا نیاز اون بدتر ا و

کرده  ییرایاز خودم پذ یباز کرده بود و منم از فرصننت اسننتفاده کرده بودم و کل
 کشتم. یخودم و م دیوزن با لویک 1کم کردن هر  یبودم. حاال بعدش برا

شب پ ینم اریکوه ست  سبت شمیتون شت برا یبمونه چون ن  نمیهم یباهام ندا
شت  نجام و ا صمیترخ یگرده تا کارها یخونه اش و گفت فردا بر مشب و برگ

ستم مخالفت یبده و من نم شنا یتون ضر تنها آ ود که ب ییبکنم چون در حال حا
 زدم. یتو شهر داشتم. محال بود به مادرم زنگ م

تار کردنش برام جالب بود. ا یعاد  یزد و برخورد م یحرف م یجور نکهیرف
 هستم. یتراس ب*ش*ل ی هیوسِت همساکرد که انگار هنوز همون د

 یو بد یحس موذ هیهم  ییوقتا هیشننرمنده ام کرده بود و  کمیرفتارش  نیا با
من رفتم که  دهیماه هنوز نفهم 3بعد  یعنیاحمقانه فکر کنم که  شننندیباعث م

 کنه؟ یبرخورد م یجور نیداره ا
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 و چشمهام و باز کردم. دمیبه صورتم کش یدست آروم
ست و با دادیبدم م ستانماریب یبو از سرمو چرخوندم به را وکه ش اریکوه دنی. 

 شدم.
 نداره؟؟؟ یکار و زندگ نیاصال مگه ا ده؟یاومد؟ رو درخت خواب یپسر ک نیا

نشسته و پاشو انداخته رو پاش و چشمهاش و بسته. خوب  نهیدست به س بازم
 برو خونه ات. یکم بود خواب دار

رفتن من واقعًا  یبعد اون جور نجایو بودنش ازنم  یخود م یدارم نق ب دونمیم
 کسم. یدوره که من واقعًا ب نیلطِف اونم تو ا تینها

 کس... یب
 تو گلوم. نهیشیبغض مزخرف م هی

کنه و اگه  یات م نهیمعا ادیدکتر م گهیسننناعت د هی ؟یشننند داری: باریکوه
 .یشینباشه مرخص م یمشکل

ضم سره زحمت نم نیو فراموش کردم. ا بغ شیپ شمهاش و باز کنه همون  هک چ
 زنه. یجور بسته حرف م

شمها انقدر سرم و تکون دادم. اونم که با چ صد  صم گرفت منم از ق  یکه حر
 .دید یبسته نم

ز کرد بده فقط چشمهاش و با رییو تغ تشیموقع نکهیکه گذشت بدون ا قهیدق هی
 گفتم؟ یچ یدیگفت: نشن دیمنو د ی رهیخ یچشمها یو وقت
 دم.و تکون دا سرم
 ؟ی: پس چرا جواب نداداریکوه
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چشننمات  یوقت ینگاش کردم و رومو بر گردوندم و گفتم: جواب دادم ول کمی
 .ینیب یبسته است نم

 .دمیخودش و شن یشده  کینزد یو بعد صدا شیشدن صندل دهیکش یصدا
ستهاش شون تک د شت رو تخت و به  ینیب یم یداد و گفت: خوب وقت هیو گذا

 ؟؟؟یتون یدهن جواب بده. نمچشمهام بسته است با 
 .ارمیبه خودم فشار ب ادیتونم ز یگفتم: مثال عمل کردما نم ارمیکم ن نکهیا یبرا

 پر خنده شد و گفت: شکمت و پاره کردن نه زبونت و... صداش
 جواب داره. هی گمیمن م یپروو هر چ باه

شدم و ب الیخ یب شم دوختم به اتاق. عقربه ها وقت یبحث کردن  صله چ  یحو
 .کننیآدم مجبوره دراز بکشه و ساکتم باشه انگار اصال حرکت نم

ساز زدن.  اریکوه قهیدق 10 بعد شروع کرد به  سر رفت و با دهن  صله اش  حو
 .مدیشنیبه دهنش و من م دیرسیخوند اکوش م یانگار تو حلقش و دلش آواز م

 که کمیکرد.  یاز من نگاه م ریاتاق و غ ینگاش کردم. همه جا یچشننم ریز
گرفت.  یرفتن انگار داشت ضرب م نییخوند انگشتاش شروع کردن به باال پا

ت باال تر رف کمیحلقش  یصنندا یانگشننتهاش تو هوا تکون خوردن و وقت کمی
 انگشتهاش از تو هوا فرود اومدن تو شکم من.

شمهام ضرباتش اول آروم بود و وقت چ شد.  س شیصدا حلق یگرد   دیبه اوج ر
 یکه به زور م ییصنندا هیو با  دیکشنن رید گرفت و تضننربه هاش تند. دلم در

 .. آخ....اریتونستم کنترل کنم گفتم: کوه
 .دمیمنقبض شد و از شونه خودم و باال کش شکمم
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باشنه داره  دهیبلند من و آخم انگار تازه به خودش اومده باشنه و فهم یصندا با
ش یکار م یچ  دیشببخ گفت: حالت خوبه؟ مونیکنه. نگران بهم نگاه کرد و پ

 حواسم نبود. جو زده شدم...
 بخندم. شیالیخ یب نیاز ا ایکنم  هیاز درد گر دونستمینم

لبخند زدن اکتفا کردم. صننورت نگرانش از هم باز  هیو جمع کردم و به  دهنم
 شد و جواب لبخندم و داد. همون موقع دکتر از در وارد شد .

ه من ک ییاونم سواال دیپرس ازش سوال یکل روزیمثل د ارمیام کرد و کوه نهیمعا
 .دیخودم تعجب کردم از کجا به ذهنش رس

 تونم مرخص بشم. یو ابهاماتش که تموم شد دکتر گفت م اشکاالتش
 .صمیترخ یبلند شد رفت دنبال کارها ارمیکوه

 یبخوشم. شلوار و مانتوم که به فنا رفته بود با اون همه خون یبودم االن چ مونده
ش ش فیلروش. بالتک دیکه پا ش یبودم. حت دهیرو تخت دراز ک دنم حس بلند 

 نداشتم.
نار تو دسننتش. اومد ک لونینا هیاومد تو با  اریفکر بودم که در باز شنند و کوه تو

 .میبر دیبا گهیو گذاشت روش و گفت: پاشو د لونیتختم و نا
 نا؟یکردم و گفتم: با ا مارستانیزشت ب یصورت ینگاه به خودم و لباسها هی

حالت چندش به صننورتش داد و گفت:  هیابروهاش و فرسننتاد باال و  اریکوه
سالم و بد م یلیخ نایاممم نه .. ا شو  کننیناجورن. حال من  سه به تو. پا چه بر

 لباس برات آوردم عوضشون کن.
بدبخت  دنیترک ی. مارمیهام فشار ب هیتونستم به بخ یدرد تو جام نشستم. نم با
 .شدنیهمون پاره م یعنیشدم.  یم
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امن د هیشنننال همرنگش با  هیو  یکوتاه آب ینخ یمانتو هی لونیاز تو نا اریکوه
شادش ب رو  انیتنگ. من مونده بودم ا یتاپ بند هیآورد. همراه با  رونیست و گ

 آورده. ریاز کجا گ
 ام حرف نداره. قهیگفت: خوشت اومد؟ سل دیمن و که د نگاه

 ه؟یچ نینگاه به دامن انداختم و گفتم: ا هی
 اومد و به شکمم و... نییبه صورتم کرد و نگاهش پا ینگاه هی اریکوه
 ات بهتره.بر نی. همیبخوش نیشلوار ج یها بتون هی: فکر نکنم با اون بخاریکوه

 کرد. من یاز من کار م شننتریفکرش ب اریکوه نیو جمع کردم تو دهنم. ا لبهام
 هام نبود. هیاصال حواسم به بخ

 کمکت کنم؟ ای یاست و عوض کنخودت لب یتون ی: ماریکوه
صورتش  عیسر شوخ بود اما نگاهش... نه  ثیلبخند خب هینگاش کردم. رو  و 
و  یجد ییجورا هیلبخندش.  یاون شننوخ و شنننگ یداشننت نه حت طنتیشنن

 سخت بود..
 یخودم عوض م رونیگفتم: نه برو ب یول یشنوخ ایبود  یحرفش جد دمینفهم
 کنم.

 ویگفت: من که همه چ رونیب رفتیور که مباال انداخت و همون ج یا شننونه
 .یکن یم میقا یاز ک دمید

رفت شننروع کردم به  رونیو با حرص رو هم فشننار دادم و از در که ب دندونام
 غرغر کردن.
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بود  ی. اون مال اون وقتیاریخودت ب یبه رو دینبا میباشنن دهیپررو، د ی پسننره
، چاک و بست دهن من پسره آخرش نیا ای.. .خدا یخودم تونست تیکه با رضا

 ...کنهیو باز م
. تاپه انقدر تنگ و کوتاه بود که دمیجام بلند شدم و آروم آروم لباسهام و پوش از

ود لباس ب نمی. ارونیو نافمم افتاده بود ب دادیشننکمم و نشننون م ی اهیفرم ماه
 . دامنه انقده گشاد، تاپه انقده تنگ.دیخر

 نداختم رو سرم.مانتوم و بستم و شال و آزاد ا یبندها
 یباد م ینیبود. هما یزیدامنه خوب چ نیگرما ا نیبده تو ا رشیخدا خ یول

 رفت توش....
 از در تو اومد. اریتقه به در خورد و بعد سر کوه هی

 : تموم شد؟اریکوه
 باال. دیابروم پر هی

 تو. یداشت تو که کله کرد ی: تمومم نشده بود مگه فرقمن
و  فمیو برداشت. ک لمیکامل اومد تو. از تو کمد وساابرو باال انداخت و  ثیخب
مورچه  یب*ش*لم و گرفت و با قدمها ریو بعد اومد ز میخون یلباسننها لونینا
 راه افتاد. یا

 ره. یچرا انقدر آروم راه م نیبودم ا مونده
 نطقش وا شد. هوی میدیکه رس مارستانیب یراهرو وسط
. خدا بزرگه. حتمًا صننال  گهیبار د بار نشنند نیا زمینداره عز ی: اشننکالاریکوه

. انقدر باه بهت بدم که ی.. در تالش بعدشننای. امینبود ما االن باه دار بشنن
ته ل*خ*ته خوِن شکل نگرف هیبه خاطر  نمیخوام. نب ینم گهیبسه د یخودت بگ
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. باه که یباش داشتهباه رو دوست  یبابا دی. تو بایو افسرده بش یغصه بخور
باه..  یبا باه .. ب شنننهیشننناد م ی. زندگمیدم و خودت. مهم خوسنننتین گهید

 شننمیکنم. خودم م یخودم کنارتم و شننب و روز شننادت م ایناراحت نباشنن
 خونه ات. مخصوصًا شبا... یدلخوش

شمهام ب گهید صوصًا که کوهرونیبزنه ب نیاز ا شتریمحال بود چ بلند  ماری. مخ
ست فکر م ینم یکیناراحت که  یصدا هیگفت اونم با  یرو م نایبلند ا  یدون

 کرد واقعا ماها باه امون سقط شده.
ستارا و ب چون شون که تو راه رو بودن  مارهاینگاه پر گاه ن هی ییجورا هیو همراها

 بود. اریکوه یهمراه با لبخند به خاطر حرفها یهمدرد
 یکار م یچ یلب گفتم: دار ریکردم و ز یاخم ماهین هیگرد  یچشننمها با
 ؟یکن

 هیدارم  یکرد هیو گر یسنناعت واسننه من باه باه گفت 2گفت: آروم  اریکوه
 هیبرم ب یضیف هی. بزار منم یکن یم تیالیخ یاون باه  یدرست برا یسوگوار
 پدر بودن بکنم. ساکت... یالیحس خ

س دوباره ش میدیشروع کرد. انقدر گفت گفت گفت تا ر  نیا گهی. دنیبه در ما
 یخبر یکردن. از همدرد یاهمون مآخر پرسننتارا رسننمًا با لبخند نگ یقدمها

شبها اریکوه نینبود. بس که ا من و  یدهنده حرف زده بود و آبرو یدلدار یاز 
 کرد. راتیخ

ش سوار شد نیما شد و د میکه  ده  نینگفت. منم انقدر تو ا یزیچ گهیساکت 
حرص و خجالت خوردم  رونیب میایب اریکوه یمورچه ا یکه با قدم ها قهیدق
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بهش  یکرد هر چ یزائو رفتار م یرام نمونده بود. با من مثل زناب یجون گهیکه د
 عمله." بعد اشتنآسه قدم برد نی"مزه اش به هم گفتیم میتند تر بر گفتمیم

شمهام ستم و کوه چ بود که زمان و مکان از  ریراه افتاد. ذهنم اونقدر درگ اریو ب
 تازه به خودم اومدم. ستادیا نیماش یدستم در رفته بود. وقت

 چشمهام گرد شد. میقبل یمحله  دنیو باز کردم و با د چشمهام
 .میدیرس دییو پارک کرد و گفت: بفرما نیماش ابونیکنار خ اریکوه

 نگاه کردم. رونیبه ب شهیتعجب از ش با
کرد و نامطمئن گفتم: ام... تو  یکه با لبخند نگام م یاریسننمت کوه برگشننتم

 نم؟ک ینم یزندگ نجایا گهیکه من د یدونیم
 صورتش جمع شد و لبخندش محو و اخمهاش تو هم رفت. هیاز ثان یکسر تو

که آدم بتونه فراموش کنه؟ اونم  هیزیچ نیا یکنیو محکم گفت: فکر م یجد
 یم گاریو س ستادهیغول تشن رو تراس ا هیتو  یجا دمیبرگشتم و د نکهیبعد از ا

 زونه؟یدخترم ازش آو هیکشه 
شتین شیجد کالم سگون چیه مزا سا و از حرفهاش بفهمم. اما اخمش  یه اح

زدم. در حال حاضننر لبخندش  یبد بود. کاش الل مرده بودم و حرف نم یلیخ
شکر که حداقل  یم هیو ترج سره بود فکر نکرد من  زونیآو یکیدادم. خدا رو  پ

 شد. یشرف م یبااون غول تشنم شرف ب
 اش پهن شنند وکه نگاش عوض شنند و لبخندش دوباره رو لبه دینکشنن هیثان به

 .میبر دییبفرما گهیگفت: خوب د
 .ستیمن ن یکه خونه  نجایزور دهنم و باز کردم و گفتم: اما ... کجا؟ ا به
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. ینتنها بمو یتون یحالت نم نیمنه و تو با ا یگفت: نه خونه  یلبخند جد با
ص هی ستعالج یهفته هم مرخ شروع م یدار یا  هم که یی. تا جاشهیکه از فردا 

ش یمل نه دمیفهم ستن. پس چه بخوا یو نه حت دهیو نه  شهر ه شا تو   چه یآر
 با منه. تتیفعال مسئول ینخوا

 .شه ادهیبرگشت که در و باز کنه و پ اریاخمم رفت تو هم. کوه اریاخت یب
 ؟یچ ی: اونوقت برامن

. حاال یگذاشت تیاضطرار یبرگشت سمتم و گفت: چون منو جزو تماسها زیت
 شو. هادیبحث بسه پ گهیهم د

ش یمنتظر حرف نکهیبدون ا و د و ش ادهیو باز کرد و پ نیاز طرف من بمونه در ما
سا شتم باز کرد و و سمت منو درو باز کرد و گفت:  لیدر پ شت و اومد  و بردا

 ؟یشینم ادهیپ
شد و بازوم و گرفت و کمک کرد پ نگاش  گهیشم. د ادهیکردم. اخم کرد و دوال 

 دستم و ول نکرد.
 نیز کرد و اول من وارد شننندم و بعدش خودش. دسننتم و هماخونه رو با در

 تو داد گاه. برهیبود از بازو که انگار محکوم م دهیچسب
 .دهیکردم از قصد فشار م یذره هم بازوم درد گرفته بود. حس م هی راستش

 .امیخودم م کنمیدستم و ول کن، فرار که نم اریشد و گفتم: کوه شتریب اخمم
آسننانسننور و زد و گفت: نه که اصنناًل هم اهلش  یدکمه  نگام کنه نکهیا بدون

 ؟یستین
 رفت تو هم. در آسانسور باز شد و هلم داد تو و خودشم اومد تو. اخمام
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 ؟یحرص گفتم: مگه دزد گرفت پر
 هایدونه از اون دزد حرفه ا هی ؟یگفت: پس چ ینگام کرد و با اخم و جد زیت

 رو گرفتم.
 حالت و مات شد و تمام بدنم صاف. ی. صورت اخموم بنییپا ختیر دلم

شت و ت یعنی.. یعنیگفت دزد گرفتم.  یجد یلیخ  هیشرتیمنظورش به اون بال
 خودم و گذاشتم جاش گدا... یخوب ساز دهن دیبد دیکه برداشتم؟ ند

 یمگه چ یپرو گفتم: درسنننت صننحبت کن. دزد خودت ارمیکم ن نکهیا یبرا
 م؟یدزد

 " یخودت" خر گفتیبهم کرد که م ینگاه هی
 من برات بگم؟ یخوا یم ای یدونی: نماریکوه

 گرفته. نهیک شرتهیجان من از اون بالشت و اون ت نه
شده بود  یزور آب دهنم و قورت دادم و با دهن به شک  که از ترس دزد بودن خ

 نمونه اش و بگم... هی. میندزد یزیگفتم: چ
 ..ارین در یکردم نگو.. نگو جان من.. گدا باز یدلم التماس م تو

 نیکه کمتر از ا ینگاه هیو برنده.  ینگاه جد هیشننند.  رهیتو چشننمهام خ زیت
 بودم. در آسانسور باز شد. بدون پلک زدن گفت: آرامشم ... دهیچشمها د

شد و وا رفتم. اما حت مات شل  شتم. چون  یبدنم  صت به خودم اومدنم ندا فر
 .رونیبو برد  دیرفت و دست منم کش رونیاز آسانسور ب اریکوه

ستمینم سر؟ زندگ یبوده. من چ یمنظورش چ دون شتم پ  یکار به آرامش تو دا
 مشیتنظ یجناب عال یآقا نارحت نشننه. که زندگ الیکه خ ختیخودم بهم ر

 ؟یخوا یآرامش از من م یبهم نخوره. بعد اومد
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انداخت و در خونه رو باز کرد و اول خودش رفت تو و در و کامل باز کرد  دیکل
 دیتو. خوش اومد دییخانم بفرما نیسر زنده گفت: آرش یصدا هیند و و با لبخ

 .نی. منت رو تخم چشم ما گذاشتدیصفا آورد
آوردم.  یدر نم اریکوه نیکند وارد شنندم. من که سننر از کار ا یبا قدمها آروم

سرخوش بود که انگار نه انگار که هم قبل من و دزد  ی قهیدو دق نیاالن اونقدر 
 طلب داشت. کرده بود و ازم

رفت تو خونه و لباسهام و برد تو آشخزخونه  اریو دم در، در آوردم و کوه کفشهام
ه تو هال و منو ب امیو گذاشننت رو اپن و برگشننت سننمتم و کمکم کرد ب فمیو ک

 کرد. ییسمت اتاق خواب راهنما
تاق و  رفتم نداختم و گفتم: م هیتو ا مام ا به در ح ند  گاه آرزوم تونم دوش  ین

 رم؟یبگ
 .یشمن و بخو یلباسها یتون یزارم. م ی: چرا که نه؟ برو تو برات حوله ماریکوه

 .شمیکه تنمه خوبه. فقط حوله. ممنون م نایلبخند و خوشحال گفتم: نه هم با
ورد که به بدنم خ یتکون داد و کمکم کرد رفتم تو حمام و در و بستم و آب یسر

 ت.داد که حد نداش ضمیبه بدن کوفته و مر یآرامش
ست. رفتم حوله  دمیو د رونیدوش اومدم ب بعد سته ا حوله رو تخته و در اتاقم ب
 .دمیدورم و خودم و خشک کردم و دوباره همون لباسها رو پوش دمیایرو پ
 .استراحت کن کمی یدی: اگه لباس پوشاریکوه یتقه به در خورد و صدا چند
 نگاش کردم.بود. ملتمس  ستادهیسمت در و بازش کردم. پشت در ا رفتم

 .رهیتا حاال همه اش خواب بودم. حوصله ام سر م روزیبخوابم. د خوامی: نممن
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ش یب شونم داد. لبخند دیحرف خودش و ک سمت  یکنار و مبل و ن زدم و رفتم 
بالشننت و مالفه برام آورد و بالشننت و پشننتم و  هیمبل. خودش رفت تو اتاق و 

 .دیمالفه رو روم کش
 : حاال راحت باش.اریکوه

شکر کردم که لبخند با سهاش و عوض کرد  ینگاه ازش ت زد و رفت تو اتاق. لبا
 و رفت تو آشخزخونه. برام شربت رونیو اومد ب دیتو خونه اش و پوش یو لباسها

 درست کرد و آورد و نشست کنارم.
ش شربت سهات و انداختم تو ما ستم و گفت: لبا  همه خون و نی. انیمنو داد د

 دختر؟ یاز کجا آورد
شن کرد و ب ونیزیکالم لبخند زدم. تلو دونب . میشد دنیصدا مشغول د یو رو

رو  دیناهارم خودش درسننت کرد. زرشننک پلو با مرش. به خاطر من غذا رو چ
 .میتو هال و خودشم رو مبل کنارم نشست و با هم خورد زیم

 قبل بود. یبه همون خوشمزگ غذاش
 ننمویب یفاصننله ا چینگار هکنه که ا یرفتار م یچرا جور دمیفهم ینم هنوزم

چون واقعًا االن  ارهیخودش نم یهر چند من ممنونش بودم که به رو افتاده؟ین
 در قبال من نداشت. یتیمسئول قتاً یاون نداشتم. اما اون حق ریو غ یکس

احسننناس کردم  دنید لمیف نیو من در ح دمید ونیزیبا هم تلو 6سننناعت  تا
 خوابم برد. یک دمیو کم کم نفهم شهیچشمهام داره گرم م

س یصدا با صدا از رو تراس م یمیمال یقیمو شمهام و باز کردم.  . در ومدیچ
 .دیر*ق*ص یتراس باز بود و پرده با باد م
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با قدم ها یبا کم اریاخت یب آروم رفتم رو تراس.  یدرد از جام بلند شننندم. و 
 ساز به دست در حال نواختن بود. اریکوه
 هیتنگ شننده بود. تک شیسنناز دهن یصنندا یبرا که چقدر دلم دمیفهم یم تازه

 یدادم به در تراس و سرم و چسبوندم بهش و چشمهامو بستم و اجازه دادم صدا
تو کل بدنم پخش بشننه و آرامش و به  اریکوه ییجادو یسنناز با نفسننها نیا

 سراسر وجودم منتققل کنه.
 دتن یفندک و بعد بو کیت یکه قطع شند. منم چشنمهام باز شند. صندا صندا

 .گاریس
دادم به لبه  هیو تک سننتادمی. کنارش اکتریام و از در تراس گرفتم و رفتم نزد هیتک
 شدم به کوچه. رهیتراس و خ ی

 ساز زدنت تنگ شده بود. ی: دلم برامن
 خودت تنگ شده بود. ی: دلم برامن

به  هریخ یعکس العمل چیتفاوت بدون ه یبرگشننتم و نگاش کردم. ب عیسننر
 داد. رونیهاش ب هیو از ر گاریس ظیدود غل ابونیخ
 .دمیلحظه فکر کردم اشتباه شن هی

ش اریاخت یرنگ ب یآب یساز دهن دنیو با د نییو انداختم پا سرم ستم دراز  د د
 بود که من براش گذاشته بودم. یهمون ساز نیسمتش و گرفتم تو دستم. ا

ساز  نیز اکه مجبور شد ا شیبار تو ک هی ریغ ادمهیکه  ییبود چون تا جا بیعج
 از ساز مادرش بزنه. ریغ یبودم که با ساز دهیوقت ند چیاستفاده کنه ه

 : مواظبش باش...اریکوه

http://www.roman4u.ir/


 699 یک دیوار سنگیپشت 

 سمتش. برگشتم
 رو ساز بود. نگاش

 .زهیعز یلی: برام خاریکوه
شوخ دلم شمهام نگاه کرد. بدون  سرش و بلند کرد و تو چ شد.  شرده  ون بد یف

 .یلبخند کامال جد
شا یمن خوب به ستم تو دل طوفان بذار آب  یراب دینکن  ش شه، ن هر دومون بد 

 از سرم رد شه.
 سوال بخرسم؟ هی شهی: ماریکوه

 سر گفتم " آره " با
 ؟ی: چرا رفتاریکوه

پرسه اما برام جواب دادن  یسوال و م نیکه ا دونستمیشدم. م رهیبهش خ شوکه
 یابوج هیبگم. تو ذهنم دنبال  یسخت بود. مات مونده بودم که چ یلیبهش خ

 کامل نگه. یعنیو نگه  قتیحق ادمیگشتم که دروش نباشه ز یم
 ،یمن باشنن یجا دیتو با دم،یاحسنناس ترسنن نیاز تو، از خودم، ازما، از ا من

 .دمید یدر تو چ ینیبب
بل کهیاز ا ق که ازت  دایپ یزیچ ن خاطر اون شنننب بود؟ من  به  فت:  کنم گ

جازه داد ؟ی. گفتم مطمئندمیپرسنن . من یبود ی. خودت راضننیخودت ا
 مجبورت نکردم.

ض بغض ستم. معلومه را  یزیو مطمئن بودم. تنها چ یکردم. معلومه خودم خوا
 شب بود. هیهمون  یهمه مدت من و سرپا نگه داشته بود خاطره  نیکه ا
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تکون دادم و گفتم: معلومه که نه... اون  یناراحت سننر یبغض با چشننمها پر
 شب فوق العاده بود...

کل  یو آرامش رونیو فوت کرد ب دیکش قینفس عم هیت و چشمهاش و بس هوی
 صورتش و گرفت.

ها.. فکر م نی: تموم ااریکوه تک شننب تک  ماه.. تو  کارم  یسنننه  کردم چقدر 
و  تیکه باعث شده تو خونه و زندگ یداشت یافتضا  بوده و چه شب وحشتناک

 ...یبر نجایاز ا ینیدوباره منو نب نکهیا یو فقط برا یول کن
خدا دهن با گاش کردم.  با ا ایباز ن اه چ نیمن  مل  یب کا کار کرده بودم. 

صورتش نگاه کنم. ب دمیچرخ سرم و کج کردم که به  ستم  اریاخت یسمتش و  د
 ....به دستم کرد که یرو صورتش. سرش و چرخوند و نگاه نهیباال رفت که بش

شد تو همون حد فاصله صورتش خشک بشه. آروم دستم و مشت کردم  باعث
 .نییآوردم و سرم و انداختم پا نییاو پ
از  ینیبب گم،یبهت م یچ یمن چرا تنهام، بفهم یبفهم ،یمن باش یجا دیبا تو

 .خوامیم یتو چ
س نیآخر شش کرد و پرتش کرد تو  یزد و با لبه  گارشیپکش و به  تراس خامو

 .یونتو سر پا نم یایکوچه و برگشت که بره تو خونه و گفت: بهتره زودتر ب
کوچه و محله  نیا یواضح شده  یشب و نورها یکیو و من موندم و تارت رفت
 پر غم... یو دل
وجود نداشننته اما بازم  یچند ماه دور نینشننون بده که ا اریچقدرم که کوه هر

گاهانه رابطه رو قطع  ی. من بشهیفاصله حس م نیا خبر رفتم که مجبور نباشم آ
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شمهاش بگم همه چ ستم. چون  یومه چون نمتم یکنم. با نگاه کردن به چ تون
 در توانم نبود.

از  ینیبب گم،یبهت م یچ یمن چرا تنهام، بفهم یبفهم ،یمن باش یجا دیبا تو
 .خوامیم یتو چ
خودش تو هال جا پهن کرد  یبرا اریو رفتم تو خونه. کوه دمیکشنن یقیعم نفس

 و گفت: برو رو تخت بخواب. راحت باش.
شب بخ هی شد تو یری"  سمت تخت " گفت و دراز  ه ک یجاش و من آروم رفتم 

 .شدیم میشب زندگ نیاز بهتر کهیت هی یآور ادیهر تکونش باعث 
و و با ولع ت یعطر آرامش بخش یو بو دمیکش قینفس عم هیو چرخوندم و  سرم

 هام فرو کردم. هیر
 ...اری..کوه هویو  دمیو چند بار به بالشت نرم کش صورتم

 بلند و یو صدا ومدیبلند ضبط از تو هال مآهنگ  یو باز کردم. صدا چشمهام
 خوند. یکه هماهنگ با خواننده م یمردونه ا

 نیما را بب نهی..... در آ نینازن ی, انینازن یا
 نیافتاده چ نهیصد چهره ها .... در آ نیشرم ا از
 میکه جان دربرده ا یتندباد حادثه .... گفت از

 میمرده ا که در خود ستیری..... د یچه جان دربردن اما
 نیما را بب نهی..... در آ نینازن ی, انینازن یا

 نیافتاده چ نهیصد چهره ها ...... در آ نیشرم ا از
 با ما نبود یبه جز درد و دروش ..... همخانه ا نجایا

 تنها نبود یغربت من مثل من ..... هرگز کس در
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 بازار کساد یو شعور و اعتقاد ..... کاال عشق
 شرم باد قانیدوست ...... بر نارفدر شکل  سوداگران

 نداشت یریکه تعب یبود و بس ..... خواب یسراب هجرت
 مرا تنها گذاشت نجایمرا تنها گذاشت ..... ا نجایبود ..... ا اری یکه روز هرکس

شدم و قدم به قدم به در نزد یرو از صداش حس ز کیتخت بلند   یادیشدم. 
 اش. بغض کالمش....خوند اما حس تو صد ینم یعال دیداشت. شا

 اومدم. رونیناراحت رفت تو هم. از اتاق ب اخمهام
ه داد همرا یکه تکون م یبود و با سننر زیم دنیتو آشننخزخونه مشننغول چ اریکوه

 خوند. یآهنگ م
 ...پر کالمش یشدم بهش و گوش دادم به صدا رهیو خ ستادمیاپن ا یجلو رفتم

 نیبما را ب نهی..... در آ نینازن ی, انینازن یا
 نیافتاده چ نهیصد چهره ها ....... در آ نیشرم ا از

 شیکرده ام ...... در سوگ همراهان خو هیبا تو گر من
 شیخو مانیکه عاشق مانده اند ....... در خانه بر پ آنان

 ریمن با من بم یالی...... ل ریمثل من در خود اس یا
 ماند به جا یقصه م نیمرگ ما ..... ا منیبه  تنها

 نداشت یریکه تعب یبود و بس ..... خواب یسراب هجرت
 مرا تنها گذاشت نجایمرا تنها گذاشت ..... ا نجایبود ..... ا اری یکه روز هرکس
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با  دونمیمرا تنها گذاشنننت... نم نجایا چرا زمزمه کردم. چرا بغض کردم. اما 
سرش و برگردوند و اول با اخم و بعد با لبخند گفت: صبح  عیسر اریصدام کوه

 .زمیریم ییمنم چا یتا تو دست و صورتت و بشور ؟یشد داری.. بریبخ
 دم کرده بود. ییرفت سمت سماور. برام چا برگشت

 شرکت؟ یبر دی: تو نبامن
داشننتم. در ضننمن اگه بهم  اجیگرفتم. بهش احت یهفته مرخصنن هی: اریکوه
شن خبرم م اجیاحت شته با شه. ا یدا ش اسال همه  هی نیکنن. البته اگه مهم با

 سرم تو کار بود.
 هفته؟ اما چرا؟ هی: من

 نکهیم ا. بعدیدر کردن خسننتگ یبرگشننت و با لبخند گفت: اواًل که برا اریکوه
 زنگ زدن مارستانیاز ب یزاره. سومًا وقت یو تو خونه تنها نم ضیآدم مهمون مر

شتم م سر جر یهفته ا هی تیمأمور هیرفتم  یدا  یکی انیعمل تو و ا انیبندر که 
 کارم. یبهفته  هی نیخودم فرستادم. عماًل ا یرو جا هگید
شت چا کمی شونه هازهیبر یینگام کرد و برگ شت به  ردم. پهنش نگاه ک ی. از پ

 یخواسننت برم جلو و از پشننت ب*ش*لش کنم. به خاطر همه  یچقدر دلم م
 بودم. یم قشیکنم ال یکه فکر نم یتوجهات نیا

 یدیاز فردا تو که د شننمینگو بد م ،یمونیکنار من نم ینکن وقت یمن خوب به
 .یتون ینم

تو هر  ،نجاستیتمام درد من ا ،یکه آشوب ییچه وقتتا ،یشیکه بد م ییوقتا چه
 .یخوب یکن یکار

 .زیو رفتم دست و صورتم و شستم و برگشتم و نشستم سر م برگشتم
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ستیکرد نم یبود که آدم هول م دهیچ یخوراک یشاهانه با کل زیم هی وم کد دون
 کهیافتاد با ذوق دسننت دراز کردم دو ت هیشننکالت کیبخوره. چشننمم که به ک و

 ؟یگاز زدم و با دهن پر گفتم: خودت درست کرد هی عیازش برداشتم و سر
 آماده روش بود. کیک ینگاه کرد. بسته  نتیزد و به کاب یلبخند

 کشیک دیپختم فهم کیهم که براش ک یاون روز یعنینگاش کردم.  برگشننتم
 نکردم؟ یکه من کار اوردیکرد و به روم ن فیبود و اونقدر ازش تعر آماده

صبحونه امون و خورد یزیچ گهید سکوت   و بعدش دوباره مثل مینگفتم و تو 
 رو مبل و خودش همه کارها رو انجام داد. نمیمجبورم کرد که بش روزید

شننرکتش و انجام داد و اومد  یسنناعت رفت تو اتاقش و کارها هیکارش  بعد
 گرم کرده بودم. ونیزی. تمام مدت من سرم و با تلورونیب

شخزخونه و ب دوباره شد. د یرفت تو آ شغول کار  ومد از ا ینیس هیبا  دمیصدا م
 رد شد و رفت تو تراس. ونیزیتلو یجلو

 کنه. از همون جا داد زد. یکار م یداره چ نمیبب دمیگردن کش کنجکاو
 .یکالفه شده باش. فکر کنم رونیب ایب ی: دوست داراریکوه

 خل بشم. یکار یبود از ب کیخواستم. نزد یو م نیقربون دهنت من هم یا
 لبخند زد. هیبهم کرد و  ینگاه هیجام بلند شدم و رفتم رو تراس.  از

شت ست م دا  یروش رفت تو خونه. وقت ختیکرد. زغالها رو که ر یمنتقل در
 با شالم دستش بود. یصندل هیبرگشت 

 .نیبش ایب ی: خسته شداریکوه
 . از نشستن خسته شدم.نمیشیبعد م ستمیا یم کمی: ممنونم. من
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و زوم کارهاش شنندم.  سننتادمیکردن زغالها شنند. منم کنارش ا شیآت مشننغول
 یچقدر خوشننگل با رنگها نمیکه بب شننهایسننرم و خم کرده بودم رو آت نیهما

 سوزن. یمختلف م
و بند آورد و باعث شد که نفسم  دهیبه قسمت ل*خ*ت کمرم کش یداغ دست
 نگاه کردم. اری. برگشتم و با دهن باز به کوهستمیبا خیشد س

ش هی سم ا ی. منیلبخند محو زد و گفت: برو ب تو  یکه تو کله کرد یجور نیتر
که د شیآت ته  نه. اونوق دوسنننت پسننرت  گهیآخر مو و ابرو و موژه برات نمو

 .رهیگ ینم لتیتحو
 پسر؟ دوست

و عنق گفتم:  یدورم و رفتم سننمت صننندل دمیایکردم و شننالم و پ یاخم هی
سر خر ک ست پ شتم که االن ا یدو  یم یدرد هیبه  دینبودم. با نجایبود؟ اگه دا

 نه؟ ایخورد 
سر یداره نگام م قیلبخند عم هیبا  دمیو بلند کردم د سرم مع دهنم و ج عیکنه. 

 گرفته. شیآت یکردم و چشم دوختم به زغالها
روند پ یم یزیچ هی. مدام رهیتونست زبون به دهن بگ یلحظه نم هیکه  ارمیکوه

 بخندم. شدیو باعث م
به  ینیو س ینیس یتو نون تو دیرو کش خهایرو که درست کرد س ج*ی*گ*رها

ه که داش داش مز ایدسننت رفت سننمت در تراس که بره تو و به من گفت: پاشننو ب
 .دهیم

و  شتریفات و نون بتو هال و رفت از تو آشخزخونه مخل زیو گذاشت رو م ینیس
 رو آورد. زهایچ ی هیبق
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به عمرم نخورده  یتونم بگم ج*ی*گ*ر یجرأت م به که اون روز خوردم 
که فکر کنم همه اش خون شنند تو  دیبودم. اونقدر خوشننمزه بود و بهم چسننب

 رگهام.
ده خن ریزدم ز ینداخت منم پق م یم کهی. با دهن پر تشدیکه آروم نم ارمیکوه
س یکه م یجور ض دمیتر شار و انقبا شکمم م یبه خاطر ف هام  هیبخ دمیکه به 

 پاره بشه.
ستم شکمم و م د شته بودم رو  سرم و بلند  کمی. دمیخند یو گذا شدم  که آروم 

 شده. رهیصورت مات و کنکاش گونه بهم خ هیبا  اریکوه دمیکردم د
 ام کم کم جمع شد. زل زدم تو چشمهاش. خنده

 ه با سوالش به خودم اومدم.عمق چشمهاش غرق شده بودم ک تو
 ؟یحامله ا یکردی: تو واقعًا فکر ماریکوه

 جوابش و داد. سکوتم
 ؟یخواست یباه رو م نی: و ااریکوه

 سکوت.... دوباره
 ؟یکه از پدرش فرار کرد ی: باه ااریکوه

 شد و دوباره به چشمهام. رهی. به چونه ام خدیام لرز چونه
 .ادیاز باه خوشت ب کردم یدرصدم فکر نم هی ی: حتاریکوه

 .ادیزور دهن باز کردم و گفتم: خوشم نم به
 که خوشننت یباه ا یگفت: جدًا؟ اما خوب برا هیباال. با کنا دیابروش پر هی

 .یکرد یم هیگر ادینم
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 : اون و دوست داشتم...من
 تمسخر گفت: واقعًا؟ اونوقت چرا؟ با

 کرد. یو جمع کردم و با بغض گفتم: اون فرق م لبهام
 ؟یو کج کرد و با اخم زل زد به دهنم و گفت: چه فرق سرش

س هی. نییو انداختم پا سرم شمهاش  ینف سرم و بلند کردم و تو چ گرفتم و آروم 
 مییاتنه اریتونسنننت  یما بود... م یتو بود... باه  ینگاه کردم و گفتم: باه 

 باشه...
شنند... فکش  ظینوشننابه مشننت و سننفت شنند. اخمش غل وانیدور ل دسننتش

 زد و گفت: باه؟ نه باباش؟ باه ؟ یقبض شد. پوزخندمن
و محکم  وانیتر از جاش بلند شنند و ل ظیاخم غل هیبا  یکردم...عصننب نگاش

 و رفت سمت اتاق. زیکوبوند رو م
تم و بود. لبهام و گاز گرف یشکوندن بغضم کاف یبرا وانیشدن ل دهیکوب یصدا

 ل کنم.رو کنتر زهیریکه رو گونه ام م ییکردم اشکها یسع
مت و رفت س رونیبه دست از تو اتاق اومد ب چییلباس عوض کرده سو اریکوه
 در.
 ؟یچرا همه اش سنناکت ؟یپرسنن یچرا نم ؟یگینم یایبغض گفتم: چرا ه پر

 خواد به کجا برسه؟ یآرامشت م نیا
گفت:  یعصب یخم شد و با صدا یوکم کمیبرگشت سمتم و با دوقدم نزد زیت

 ؟ینیبیمآرامش؟ تو تو من آرامش 
تاسننف و تمسننخر گفت: تنها چ یسننر با  ندارم همون  یزیتکون داد و  که 

 آرامشه...
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 ؟یپرس یچرا نم ؟یکن ینم یهق هق گفتم: پس چرا خودت و خال با
و کالفه و داغون و کنترل  دیتو صننورتش و بعد موهاش کشنن یحرص دسننت پر

 ....هشی.. چون مسئولتم... االن نمیضی... چون مریشده گفت: چون مهمون
و گفت و برگشننت و با دو قدم رفت سننمت در و در و باز کرد و از خونه زد  نیا
شکها رونیب ست و من موندم و هق هق ا سرش ب شت  که به  ییو در و محکم پ

سکوت ر سوزن شدیم ختهیخاطر  مه ه نیبه خاطر ا رفتیکه تو دلم فرو م یو 
 یودم مخ یشننعور یب ادیداشنننت و من و  اریکه کوه یشننعور و مالحظه ا

 حیتا توضنن سننتادمینا یخبر و مثل ترسننوها فرار کردم و حت ینداخت که چه ب
 بدم.

ساعته که  5و سکوت فرو رفته بود.  یکیبودم و خونه تو تار دهیمبل دراز کش رو
حس بلند  یو هنوز برنگشننته. شننب شننده و من حت رونیاز خونه زده ب اریکوه

 المخم ندارم. هیشدن و روشن کردن 
 یم یرفتم. وقت یقبل ترش وقت یماه به فکر خودم بودم. حت 3 نیم اتو تما من

. اریمن باشننم نه کوه رهیکه م یکردم که اون یفکر م نیخواسننتم برم. فقط به ا
 نیمن نباشننم. فقط تو ا دهیشنندن بهش دسننت م یمونه و حس ته یکه م یاون

 یعشننق تهسنن یهسننت عالقه ا یتا نفهمه حسنن نمشیفکر بودم که برم و نب
 که به ستاره زد به منم بگه. ییولم کنه بره و همون حرفها دیت که نکنه شاهس

 بهش یمونه و چه حسنن یم اریکوه نکهیوقت به بعدش فکر نکردم. به ا چیه
 فکر نکردم. ادیم یچ اریسر کوه نکهیفکر نکردم. به ا دهیدست م
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 یوقت فکر نم چیو مقاوم تو ذهنم بود. ه طونیهمون پسننر شنن اریکوه شننهیهم
نه و االن... تو یزیکردم چ ناراحتش ک نه  قدر  میدیدو روز م نیا یبتو که چ

خونه تو معذورات  نیازم نخرسنننه که منو تو ا یزیکه چ کنهیخودش و کنترل م
 .رهیو ازم نگ میقرار نده و حس راحت

 چقدر بدم. چقدر... من
 تو قفل به خودم اومدم و از رو مبل بلند شدم. دیکل دنیچرخ یصدا با

شش و در آورد و تو تار اریکوه شد و کف شت و ت دیدنبال کل یکیوارد  و برق گ
 صدام کرد. یکیتار

 بود. دهیترس صداش
 ؟؟یهست نی.. آرشنی: آرشاریکوه
 تو... ای: آره بمن

آسننوده شنند و چراش و روشننن کرد و اومد داخل و گفت: پس چرا تو  صننداش
 .رهیگ یدختر... چشمات درد م ینشست یکیتار

 گرفتم. تزایبرات پ نی آورد و گفت: ببو باال دستش
فته باال ر یتوش بود نگاه کردم. با ابروها تزایتا پ 3دسننت باال اومده اش که  به

 ؟یگرفت تزایتا پ 3خورن که  ینفر آدم چقدر م 2گفتم: مگه 
شا هیباز کرد و با  یشین هی شمک گفت: گفتم  صب دیچ شب ع  یبش یمثل اون 

 .یخودت و خفه کن یبخوا
شخزخونه. خنده ام گرفت. خودش و آروم کرده  یک خنده ات هی کرد و رفت تو آ

 ه ام.و لعنت به شعور نداشت یبغض لعنت نیبود و برگشته بود تو خونه. بازم ا
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 زیت رو مها گذاش تزایو سس و نوشابه بود آورد با پ وانیکه توش دو تا ل ینیس هی
 و خودشم نشست رو مبل.

من گشنننمه حواسننم به تو  گهیکرد و گفت: بخور درو باز  تزایپ یجعبه ها در
 .ستین

ست برد  عیسر سمت از پ هید صفه فرو کرد تو دهنش.  ترایق شت و تا ن رو بردا
 .تزاهایپ یزدم و دست بردم برا یلبخند
رد و خو تزایپ یحرف کل یگفت واقعًا گشنننه اش بود. چون ب یراسننت م انگار

شم م ستم بلند  شد رو مبل. خوا شم ولو  شت و گفت زیو تم زیبعد  کنم که نزا
 برو بخواب. یخوا یکنم تو اگه م یخودم جمعشون م

کار تو  یو امروز و ب روزیمن که کل د یبود و برا 10ساعت نگاه کردم حدود  به
 ادیخسته به نظر م اریکوه دمیخواب زود بود اما چون د یخونه نشسته بودم برا

 هیدر زد و اومد تو  اریبعد کوه ی قهیدق هیاز جام بلند شننندم و رفتم تو اتاق و 
 .ئهمال تو نیگذاشت کنار تخت و گفت: ا لونینا
 تو کمدش رختخواب برداشت و رفت. از
ود. ب گهیتاپ و دامن د هینگاه کردم. دسننت بردم برش داشننتم. توش  لونینا به

سها  نیا شیجالب شون فرق م هیبود که لبا کرد.  یمدل بودن و فقط طر  و رنگ
 یآب یرنگ یو بلند و طر  ها یو نخ دیبود و دامنش سننف دیپش سننفبار تا نیا

 کنار تخت. لونیتوش داشت. لبخند زدم و لباسها رو گذاشتم تو همون نا
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س حس ست. با دقت نگاش کردم.  لهیکردم توش بازم و ست لباس  هیه ست  د
 هی داد یدرصنندم احتمال نم هیبنفش توش بود. انقدرم قشنننگ بود که آدم  ریز

 .قهیسل نیباشه با ا دهیپسر خر
شد. برا شمین سرفه ا هیخودم  یتا بناگوش باز   ریو ز زیاخم ر هیکردم و  یتک 

خودم نشننون ندم که چقدر  شیکه حداقل پ ضنننهینبودن عر یخال یلب برا
 یتیترب یب هیمن و اندازه اسننت  لیو رنگش باب م زیانقده سننا نکهیاز ا میراضنن

 هیاقش ات ی خونهو پا شنندم و از تو کتاب نلویگفتم و لباسننها رو گذاشننتم تو نا
شتم و تا ن شدم و نفهم یها مهیکتاب بردا شغول خوندن  م خواب یک دمیشب م

 برد.
****** 

بلند شننندم اونم به خاطر کتاب خوندنم بود. از  گهید یاز روزها رترید امروز
ستم. م رونیاتاق رفتم ب ش صورتم و  ست و   هیو  شده بود دهیصبحونه چ زیو د

 بود. زیه رو منوشت
ش شرکت زنگ زدن کار مهم نی" آر شتن با یجان از  شرمنده.  یم دیدا رفتم، 

. امیم رمیگ یشنند خودت بخور. شننب شننام م ریاگه د میدار خاالیناهار تو 
 . "اریکوه

 ینیریحس ش هی. دمیرو خطوطش کش ینوشته نگاه کردم. لبخند زدم و دست به
 ای خاالیبرام رو در  یکیونه خ امیم یخواسننت وقت یدلم م شننهیداشننتم. هم

و  مییداشت گذاشته باشه که بفهمم که به فکرم بوده و نگران تنها ادی نهیآ یجلو
 گرده. یبر م یبراش مهم بوده که بهم بگه که کجاست و ک
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ند کردم و ب*و*سنن اریاخت یب مه رو بل نا کارم خودمم  نی. از ادمشیبا ذوق 
 مختیر ییخودم چا یرفتم برا زیرو مشوکه شدم. اخم کردم و نامه رو ول کردم 

خونه به آشخز یدست هیو جمع کردم و  زیخوردم. م ریس یصبحونه  هیو نشستم 
 یلکردم و ک زیتمجمع کردم و تو هالم  کمیو تو اتاق و  رونیو رفتم ب دمیکشنن

صبحونه خوردم  ریگذشت. چون د یوقت ُکشتم اما بازم وقت بود و ساعت نم
 شدم. الشیخ یو ب به ناهار نداشتم یلیم

ها هیتو حموم و  رفتم باسنن  بود و دهیبرام خر اریکه کوه ییدوش گرفتم و ل
ش شدمیپو ست لباس بنف ه کردم. نگا دهیکه برام خر ی. بدنم حال اومده بود. به 

 اش حرف نداشت. قهینه سل
و  دمیمالفه و بالشت اومدم رو مبل بزرگه دراز کش هیکتابم و برداشتم و با  رفتم

 خوندن شدم. اونقدر خوندم که آخرم دستهام شل شد مشغول
 .دمیام و چشمهام بسته شد و خواب نهیکتاب افتاد رو س و
شمها با شمهام و باز کردم. چ تو چند  اریمهربون کوه یحس نوازش موهام چ

ست گرمش تو موهام فرو رفته بود. گردنم و کج کردم و  یسانت صورتم بود و د
 ؟یبرگشت یخواب آلود گفتم: ک

 .شهیم یساعت مین هیزد و گفت:  یمهربون لبخند
 وسط نشسته بود و لباسهاشم هنوز عوض نکرده بود. زینگاه کردم. رو م بهش

 ؟یو گفتم: چرا لباسهات و عوض نکرد دمیبه صورتم کش یدست
 کنم. یزد و گفت: االن عوض م ینیریش یلبخند

 .دیو ب*و*س میشونیپ قیشد و آروم و عم خم
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س تهیسیکترال انیجر حس شوکه تو جام دراز کش  شد  شم و ن خیباعث  سم ب ف
 .ونریکه رفت تو اتاق و در و بست نفسم و فوت کردم ب اری. کوهادیبند ب

 .ارهیو نفسم و بند م کشهیشوک هاش منو م نیکه هنوزه ا هنوزم
 .کنهیام م ونهیآرامشش د نیبا ا آخرش

 و اتاق.ب و برداشتم ببرم تجام بلند شدم و رفتم صورتم و شستم و رفتم کتا از
 .یحال کن دمیخر یزیبرات د نیبب ایب نی: آرشاریکوه

به  یبه خودم انداختم و دسننت نهینگاه تو آ هیزدم. کتاب و بردم تو اتاق و  لبخند
 .ختمشیو دورم مرتب ر دمیموهام کش

به ق هی گاه  فهین نداختم. خودم از د ی ا تابلو  دنیزرد و زارم ا بدم اومد.  خودم 
 رو داشتم. ضهایمر ی افهیق

 .رژ گونه و رژ هیو  ملیر کمیو  دمیمداد در آوردم و تو چشمم کش هی فمیتو ک از
 شده بودم. حداقل اعتماد به نفسم برگشته بود. بهتر
 دهیدر حال کوب اریآشننخز خونه. کوه زیاز اتاق و نشننسننتم پشننت م رونیب رفتم

ت ظرف و برگشت گذاش هیتو  ختشونیدرست کردن بود. کارش که تموم شد ر
 .زیرو م

 خوشش شده بودم. یبود و م*س*ت بو یزیبه د چشمم
 زل زده به من. زیاخم ر هیبا  دمیو بلند کردم ازش تشکر کنم که د سرم

سننمت نون تو هوا موند و نامطمئن  رفتیهول شنندم و نگران. دسننتم که م کمی
 ... شده؟یزیگفتم: چ

 ه؟یخبر یدیخودت رسهمون اخم و نگاه شماتتگرش گفت: به  با
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رام که ب یاون شب افتادم. همون شب ادیدونم چرا  یبند پاره شد. نم هیمثل  دلم
 یبودم و خودم و عال دهیکه به خودم رسنن یارزش داشننت. همون شننب ایقد دن

 بسازم. یشب فراموش نشدن هیدرست کرده بودم تا 
 ما...کنه ا یبود که انگار اونم به اون شب فکر م یجور اریکوه نگاه

پر شننده بود از درد و  اریکوه یبود انگار برا یمن عال یچقدر اون شننب برا هر
 کرد. یم تشیاذ شمیآور ادی
 ی افهیدسننتم رفت سننمت لبهام که رژم و پاک کنم و آروم گفتم: از ق اریاخت یب

 خسته شده بودم. ضمیمر
 دستم برسه به لبهام و بکشم روش مچ دستم و گرفت. نکهیاز ا قبل

. حس کردم مثل دزدها دسننتم و گرفته. با دمیکه ترسنن یمحکم و ناگهان راونقد
 ینگاهش طوفان گهیاخم نداشننت. د گهیبهش نگاه کردم. د یا دهینگاه ترسنن

 نبود.
 آرامش بخش و نگاه آرومش برگشته بود تو صورتش. لبخند

 .شهیپاک م یغذا بخور شمیجور نی. همیخواد خوشگل شد ی: نماریکوه
 مشغول شد. زد و یچشمک هی

 افتاده غذام و خوردم. ریبه ز یو با سر نییدستم و آوردم پا آروم
 اریو خواستم بشورمشون که کوه نکیغذا پا شدم ظرفها رو گذاشتم تو س بعد

خونه من خودم ظرفها  ی. چون امروز تنها موندنیخواد تو برو بشنن یگفت: نم
 .مینیکن بب دایپ یزیچ هیشورم. برو  یرو م
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زغال  یکه گذشننت بو کمیکردم.  نییل نشننسننتم و کاناال رو باال پارو مب رفتم
 اومد. سرمو برگردوندم سمت آشخزخونه.

 ؟یکن یکار م یچ یدار اری: کوهمن
به دست پا شده اومده تو هال  ونیقل دمیو نداد. اومدم سرک بکشم که د جوابم

شب دود و دم زیو بزاره رو م ونیقل ومدیو همون جور که م شب  ه. برو گفت: ام
 حالشو ببر.

 نخندم. شدی. انقدر بامزه گفته بود که نمدمیبلند خند بلند
با دوتا چا زیرو گذاشنننت رو م ونیقل  و ینیریو شنن ییو رفت تو آشننخزخونه 

و ر دیو چ رونیاومد ب شدیم دایتو خونه اش پ شهیکه هم یمخلفات خوشمزه ا
 مشغول شو. چاق کنم تو نویو با ابرو اشاره کرد و گفت: تا من ا زیم

کردم و نشننسننتم دونه دونه  یزدم و خم شنندم دسننتم و پر بادوم هند یلبخند
 انداختم تو دهنم.

شمش به من و  یو چاق کنه. از طرف ونیتا قول قول کرد که قل 4 ارمیکوه هم چ
 .نییگشت پا یبر م یرفت باال خال یمن بود که بادوم به دست م یانگشتا

 گفت: به منم بده دق کردم. نفس گرفت و تند هیقول قوال  نیب
باره با انگشننت گرفتم سننمتش. دود  یتا دونه بادوم هند 2و  دمیبلند خند دو

و سنرش و خم کرد سنمت دسنت من و  رونیو مثل دود کش داد ب ونیقل ظیغل
نرم لبهاش و  نی. همادیدهنش و باز کرد و بادوم ها رو همراه دسنننت من بلع

 رهیتونسننتم اعتراض کنم. مبهوت خ یبه انگشننتهام که مات موندم و نم دیکشنن
شت و ک یک دمیموندم بهش. نفهم  یسرش و برد عقب و ک یبادوم ها رو بردا

 شد به مِن مات. رهیصاف نشست خ
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گرفتم و رومو  قشیو دق رهیچشننمهام و از نگاه خ عیخودم که اومدم سننر به
 .اوردمیخودم ن یبرگردوندم و به رو

تار شننده بود و حواسننم به  ظیطر دود غلبود که به خا ونیزیچشننمم به تلو هی
 بود. ارمیخوردن خودم و کوه

 ؟ینیب یم یزی: تو چاریکوه
و با  هیمنظورش چ نمیکردم بب یزیاخم ر هیو با اسننتفهام نگاش کردم.  برگشننتم

 ؟یسر گفتم: چ
سب کترینزد اریکوه شمهام و خ دیشد و چ صورتم و زوم کرد تو چ  رهیخ رهیبه 

 .ینیبیم ی... پس چه جورنکمی. عیندارنگاش کرد و گفت: لنز 
لبخند تلخ زدم و نگاهم و ازش  هیشنل شند رو پام. بغضنم برگشنت.  دسنتهام

کنم  یم انیو دارم ب تیاهم یموضوع ب هیو انگار  نییگرفتم و سرم و انداختم پا
 گفتم: عمل کردم.

همه من بهت گفتم گوش  نیا ؟؟؟یک ؟؟؟یبهت و خوشننحال گفت: جد با
 ؟یعمل کرد یرفت یدییدو یا شد. تنهینکرد
 نجای اگفتم: اتفاقاً  زیاخم ر هیو با  ونیزیو بلند کردم چشننم دوختم به تلو سننرم

 بودم عمل کردم.
با بهت خم شد جلو و سرش و کج کرد تا تو چشمهام نگاه کنه.  اریبار کوه نیا

 ؟یچرا به من نگفت ؟یو گفت: واقعًا؟ ک رونیدود و فوت کرد ب
 .یو گفتم: اومدم بگم اما نشد. مهمون داشتزدم  یخند زهر
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کرد و رفت تو فکر و همون جور آروم و تو فکر گفت: مهمون؟ کدوم  یاخم هی
 .ادیمن نم یخونه  یمهمون؟ کس

 شد. الیخ یخسته شد که ب دنینرس جهیانگار از فکر کردن و به نت کمی بعد
اون و  یود که حتب تیاهم یانقدر ستاره و بحثشون براش ب یعنی. شدینم باورم

 آورد؟ ینم ادیبه 
 نگفتم. یزیو نگرفت، منم چ شیِ پ گهید
چولو کو هیگرفتم و  ونیمن. دود و غلظت قل کمیو  دیکشنن ونیقل اریکوه کمی

 ام شد. جهیباعث سرگ
 درد گرفته. تونم. سرم ینم گهیتو بکش من د ایو گرفتم سمتش و گفتم: ب ونیقل

و دراز بکش و چشنمهات و ببند سنرت و گرفت و گفت: باشنه ت ونیقل شنلنگ
 بهتر بشه.

شه ا هی ش یبا شد و قلدمیگفتم و دراز ک شت و برد ونی. از جاش بلند  تو  و بردا
صداش و م شخزخونه. چشمهام و بستم. فقط  شخزخونه کدمیشنیآ ه . کارش تو آ

ضننبط بلند شنند  یخاموش و صنندا ونیزیتلو یو صنندا رونیتموم شنند اومد ب
 بود. صبح روزیهمون آهنگ د

 نداشت یریکه تعب یبود و بس خواب یسراب هجرت
 مرا تنها گذاشت نجایبود ا اری یکه روز هرکس

شعر و  نیکه ا یو پنار نگیپارک ادیافتادم.  مونیو باز انیشا یشب خونه  ادی
شعر ست باهاش ببره اما راحت ب یکه م یبرام خوند.   یاشد. بر الشیخ یتون

 بهتر کردن حال من.
 کردم. بغض
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 تر شد نشست رو مبل و پام و گرفت تو ب*ش*لش. کیقدمهاش نزد یداص
پام و  یو که درسنت کرد آروم آروم شنروع کرد با دسنت مچ و انگشنتها جاش

 شد. شتریساق پام و ماساژ دادن. بغضم ب
 مبل بهم گفت... نیجا رو هم نیهم شیمهمون شب

 به من نگفت به خودش گفت... ای
 " یمین وسط زندگکه اال ی" از کجا اومد گفت

با شیزندگ یجا چیبودم؟ من ه شیوسننط زندگ من رفتم.  یم دینبودم. من 
 دونست. یخودشم م

 گه؟ینم یایکنه چرا ه ینم یچرا کار ه؟یجور نیچرا االن ا اما
 شد. یبسته ام جار یچشمها یشکست. اشکام از ال بغضم

ستها آروم ش یپاهام و جمع کردم تا د ستم ک شه.  دهیداغش به پو . دشیاما نمن
 بازم دستهاش رو پام بود.

 گفتم: نکن... یدو رگه ا یبغض و صدا با
 لحظه و دوباره برگشت سر کار اولش... هیلحظه ثابت شد فقط  هی دستهاش

 ...پر بغض تر و بلند تر گفتم: نکن یبار چشمهام و باز کردم و با نگاه اشک نیا
 نکنم؟کار  یاخم نگام کرد و خشک گفت: چ هیو با  برگشت

و گفتم: نکن .. دسننتت و از رو پام بردار... ماسنناژ نده...  دمیو باال کشنن مینیب
 زهایچ یلی. نزار خادیب ادمی زایچ یلینوازش نکن... حالم و عوض نکن. نزار خ

 رو بخوام.. تروخدا نکن...
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: چرا گفت یحرص یشد... با نفسها شتریرو پام مشت شد. اخمش ب دستهاش
گو ب ؟یبار نگفت نیچرا ا ؟یشنندیتو که خمار م ومد؟ینکنم؟ تو که خوشننت م

 بگو مام... گه؟ید
ساژ نم گهید ست؟یخوب ن گهید ستهام گرم ن گهید دم؟یخوب ما اش د ست؟ید
 ؟یفهم یازشون نم یزیچ گهیرسونه؟ د یحسم و نم گهید ست؟ین

سبوند  پر حرص پاهام و جفت کرد و باال آورد و محکم و با حرص لبهاش و چ
ص هیبه پام و  ضرب پام و پا یب*و*س حر شوند و با  : آورد و گفت نییروش ن

 اره؟ینم ادتیو  یزیچ نمیا ؟یچ نیا
شون بدم؟ آره تو آدم  نمونیکه ب ییزهایاون چ یهمه  یعمل دیبا ای بود و بهت ن

 ...یریگ یم ادینه  ادیم ادتی. نه ادینم ادتی یزیچ ی.. تئوریعمل
 کردم. هیتر گر بلند
فت: گربا داد  اریکوه  یراب ؟یکن یم هیگر یچ ینکن.. برا هینکن.. گر هیگ

باهات کار یبرا ؟یک  زیکردم؟ مگه چ تتیداشننتم؟ مگه اذ یخودت؟ مگه 
 ازت خواستم؟ ینامعقول

 باال تر رفت. صدام
مد: برا نییپا صنننداش  یبرا م؟یالیخوش خ یبرا ؟یکن یم هیمن گر یتر او

 یو به رو یکه دزد ییزهایچ یبرا ؟یکه گم کردم و تو باعثش شننند ییزهایچ
که  یشننب معرکه ا یبرا ؟؟؟یگرفت یکه به باز یحسنن یبرا ؟یاوردیخودت ن
آرامشننم و نابود  یهمه  ؟یو صننبح روز بعدش نابودش کرد یداد هیبهم هد

 ؟یکر
 جاش بلند شد و پام و با حرص پرت کرد رو مبل. از
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داد ها  نیا ی. اگه همه دمیندزد یاینکردم. ه یکار چیبغض گفتم: من ه پر
 دم اما پسننشننون یبالشننته که خوب باشننه. پولش وم هیو  شننرتیت هیبه خاطر 

 کنه؟ یم تیراض نای. ادمینم
ست رو م با ش  پول یدیشد بهم و گفت: پول اونا رو م رهیو خ زیحرص اومد ن
 ؟یو چ نیا

 رو قلبش کوبوند. بامشت
 ؟یو چ نی: ااریکوه
 اش. قهیرو شقو فشار داد  شیانگشت اشاره و کنار دوتا
ما ا یاونا رو برد شننرت؟یت ایبه خاطر بالشنننِت؟  یکن ی: واقعًا فکر ماریکوه

شون و ول کرد شم و برد ی. چرا؟ چیصاحب  ی. کاریکارت کرده بودم که آرام
هزار بار تک تک روزهامون و مرور کنم تا  ی. روزادیکه از خودم بدم ب یکرد

 یخداحافظ هی قیال ی. حتیرفت و یخبر گذاشت یبفهمم اشتباهم کجا بود که ب
سخرد که دنبالت نگردم. که  ی. بهم فهموندییکه نگن کجا یهم نبودم. به همه 

 خداحافظت.... هیقدر  یبرات نبودم. حت زیچ چیکس و ه چیمن ه
ستم. د ینم گهید سه هر چ گهیتون شده بود. ب شده بودم. تحملم تموم  تو  یپر 

 .ستمیکوه ن. من ستمی. آقا من مقاوم نختمیخودم ر
 ی. تو نگیو پر حرص با داد گفتم: من رفتم تا تو نر دمیبه صننورتم کشنن یدسننت

 برو... یخداحافظ تو نگ
زم بدت . تا تو ... ایتو ولم نکن یازم زده نش یتر گفتم: تا تو ازم خسته نش آروم

 ...ادین
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 شد بهم. رهیگرد خ یچشمها با
سمت دهنش شد  شد چونه اش حالت بغض گرفت. خم   میم و م*س*تقجمع 

شمها رهیخ شمهام. با چ صدا یشد تو چ گفت: ازت بدم  نیغمگ یناراحت با 
هم هست که بتونه از  یمگه کس اد؟یاز خودش بدش م یاز تو؟ مگه کس اد؟یب

ها  نه. آدم که تالش ک قدرم  که بخواد. هر چ قدرم  جدا بشنننه؟ هر چ خودش 
 دوست دارن. یشتر از هر کسیخودشون و ب

 و دوست دارم. یرم من و تو رو که خود خود منخودم و دوست دا من
 شدم به لبهاش. رهیزده خ بهت

 عقب. دیزد و خودش و کش یزهرخند هی
 .یکار کرد یو باهام چ یبود یبرام چ یدیوقت نفهم چی: هاریکوه

شمزه.  بیس هی. یبود بیس هیبرام  تو س که آدمو به ه*و* یبیس هیترش و خو
 گاز ازش بزنه. هینداخت تا  یم

 .یتظاهر چیبدون ه یخودت بود تو
خواستم همون جور  یخراب بشه. م بمیخواستم س یخواستم. نم یمن نم اما

و با  نمشیبب امیو م رمیتا هر وقت که م زیم یقشنننگ و سننبز بمونه تو سننبد رو
 هست لبخند بزنم و آروم بشم. نکهیحس ا

 قبل تر از تو. یلی. خمیهم هیکه ما چقدر شننب دمی: من زودتر از تو فهماریکوه
و  کردم داتیپ جیبارون گ ریخونه اتون ز یکه تو کوچه  یاز همون شننب دیشننا

 .یصدا غصه خورد یتو... ب
 یتوق ی. حتیکلمه هم به من نگفت کی تیمال ازین یکه با همه  یاون شننب ای

 .یقبول کن یخواست یخواستم کمکت کنم نم
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و  دیخند یم ایر یب کردم تو سنناده و یم طنتیمن شنن یموقع ها که وقت همون
 .یگرفت ینم یجد

که مثل خودم دنبال آرامش  یی. تویمن هیکه تو چقدر شننب دمیموقع فهم همون
 .حیبدون توج ی. دنبال دوستیبود فیبدون تعر

 که خودخواهم. دمیموقع فهم همون
 خوام. یخودم م یخودم و فقط برا که

 .فیبدون تعر رابطه امون و همون جور که بود دوست داشتم. دوستانه من
 خواستم. یخودم تنها م یو برا بمیس

ستمیم نمیا اما شکله.  یکه با وجود همه  دون شابهات کنار اومدن با خودم م ت
 کنار اومدن با تو مشکله. کنار...

 شد. یجور نیچه طور ا دمینفهم اما
ساز م رونیب یرو تراس به هوا امیتو م دنید یکه به هوا دمینفهم  یکشوندن تو 

 شتاق حرف زدن با توام.زنم. م
ه خسته و کوفت نکهیخوام. ا یم یلیو خ یدوست نیا دمیروز به خودم اومدم د هی
 نمیار تو بشکن نکهیو آروم بشم. ا نمیتو رو بب دنیو با تو غذا بخورم. که خند امیب

 خواستم. یرو م نهاینگاه کنم. من ا ونیزیو تلو
 رو رفت. و از جاش بلند شد و قدم دیتو موهاش کش یدست

دم. کر یفکر نم گهید یایکه به ه گذشننتیگفت: اونقدر بهم خوش م کالفه
 .میدوتا دوست باش میتون یکردم تا ابد م یفکر م

 .یباش زمیسبز تو سبد رو م بیس یتون یم تو
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 نشد... اما
پاشنننه دار  یو با کفشننها یبا لباس قرمز اومد یتو خونه ام وقت یمهمون شننب

 بی. بوت کردم. سننارمیخواسننتم کفشننهات و در ب یقتو یخونه مانور داد یتو
 کنم. یکوچولو ازش خود دار هی دنیسبزم و بوش کردم و نتونستم از چش

 بدتر شد. زیو همه چ دمتیب*و*س
هت به شننوخ هیگفتم تنب ب ته بود زیگرفت یتو هم  ما مزه ات رف بونم، ز ری. ا

 .....تینیریش
ون ا گهیفه گفت: تو ددسننتهاش و کال نیرو مبل و سننرش و گرفت ب نشننسننت

 .یسبد نبود یتو یسبز خواستن بیس
شتم برم و  االن ست دا س هیدو  یبیس نیهما هیبزنم. به عمرم  بیناخونک به 

 و بکنم. شترشیه*و*س ب ینخورده بودم که با هر ناخونک
 ...یخودت اومد نکهیا تا

 شکست. سرش و بلند کرد و با اخم نگام کرد. صداش
و  یخودت و خوشننگل کرد نجایبا قر و غمزه ا یاومدکه  ی: اون شننباریکوه

ست کرد یغذاها یکل شت یخوب در ص یو آهنگ گذا شو یدیو ر*ق*  قیو ت
 و.... یکرد

 شد... مات و ملتمس نگام کرد.... ساکت
 لبهاش تکون خورد. آروم
با من ااریکوه جازه داد ؟یکارو کرد نی: چرا  و  بیسنن یطعم واقع یچرا ا

 نم؟یبیدارم و نم ویکه چ یادباشم؟ چرا بهم نشون د
 که برگردم و بمونم کنارش. تیشدم. به عشق اون رفتم مأمور بمیس عاشق
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 من بی. سندونسنتمیشند و پر حرص گفت: تو رو حق خودم م شنتریب اخمش
 مال منه...

شم نم آروم س یکردم وقت یتر گفت: اما فکر سه ممکنه ک نیو بزارم زم بیمن 
 و برش داره. ادیب یا گهید
شمها با صدا یچ ت طعم نکهیچرا بعد ا ؟یدو رگه گفت: چرا رفت یناراحت با 

 ؟یرفت دمیو چش
خودخواه بودم. من خودم و دوسننت داشننتم و حاال...  دمیتازه فهم یرفت یوقت

 .لیخبر بدون دل یخودم من و ول کرده بود و رفته بود. ب
فرار  کدوم کار کدوم حرکت من باعث شد دمیشدم. داغون شدم و نفهم داغون

 .یکن
 دارم. ازیچقدر وابسته ات شدم و چقدر به حضورت ن دمیموقع تازه فهم اون
ست. با بغض و شدی.. باورم نمشدینم بارم شک صدام  شد و  ... هق هقم بلند 

شک گفتم: تو نم ست یا ش یخوا سته ب شدم. اگه م یواب سته  موندم و  یو من واب
س ی. نمشکستمیو من م یکرد یرفتم تو ولم م ینم  یم دیمن با یتم تو برخوا

 رفتم.
کردم من شننکل گرفتم اما تو  رییو درسننته که من تغ شننناختمیخودمون و م منم

 ؟یومدیکنار م یوابستگ نیبا ا ؟یکن رییتغ یتونست یتو م ؟یچ
 یاصد دنیخواستم. شن یخودم م یبه خاطر تو حسود شده بودم. تو رو برا من

 تو یبا دخترا دنتی*صننکنار تو و ر*ق یشننب پشننت گوشنن مهین یهر دختر
 کرد. یام م وونهیستاره از تو خونه ات د یصدا دنیو شن یمهمون

http://www.roman4u.ir/


 725 یک دیوار سنگیپشت 

 بهت گفت: ستاره؟ با
 گفتم. ایچ میوسط بغض ترکون میبه خودم اومدم فهمد تازه

 ؟یشناس یشد و با تحکم گفت: تو ستاره رو از کجا م ظیغل اخمش
ندون گرفتم و آروم تر گفتم: از هم لبم به د نه ات. فرداجا، ا نیو   یز تو خو
م اومد یکنم و بهت شکالت بدم اما وقت رتیکه عمل کردم اومدم غافلگ یروز

 .دمیو شن زیتو اما همه چ امیبود و شماها مشغول دعوا. نتونستم ب نجایستاره ا
 تکون داد. یشد و با تأسف سر رهیبهم خ یناباور با

 یداشننت م یوقتخودم گفتم:  حیتوج یکنه برا یکردم داره سننرزنشننم م حس
که نابود  بکشننه یشننه و به وابسننتگ شننتریب تیو گفت نزار دوسننت دیرفت منو د

 .شهیم
و رو ول ت یفکر کرد ؟یدهن باز نگام کرد و به زور گفت: تو به خاطر اون رفت با
 ... یوابستگ یکنم؟ فکر کرد یم

ست کالفه ش ید صورتش ک صب دیبه  شد و گفت: د یو ع تو  وونهیاز جاش بلند 
ستاره هینبود ستاره ست تون یو نم شدیوقت من نم چیه شدیوقت تو نم چی. 

شنند  قدم شیکه پ یمن و اون کسنن یو بکنه. تو رابطه  یکه تو با من کرد یکار
 اون بود. ادیکرد و روابط و ز ادیکه روزها رو ز یاون بود. کس

 زد. یشد. انگار با خودش حرف م شتریب اخمش
و که ثابت بود ت یمن بودم. کس ومدیجلو م یهکه  ی: اما من و تو... کساریکوه
 یکر متفاوت بود و ف یکه ب یخواست من بودم. کس یم شتریکه ب ی. کسیبود

 .یتو بود هیکرد شوخ
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وقت بهش دقت نکردم  چیشد و گفت: ه رهیو بلند کرد و تو چشمهام خ سرش
سع نیبه ا سته چقدر  شم. حت کیکردم بهت نزد یکه ناخوا شم و کنارت با  یب

 هست. یدونستم آزاد یم یقتو
 شناخت؟یبهش نگاه کردم. اون آزاد و از کجا م شوکه

 یتتو با آزاد دوس دونستمیزد و گفت: پسرا دهن لق تر از دختران. من م یلبخند
ست یاما برام مهم نبود. اون موقع فکر م سا یکردم تو عالم دو  هیدارم  یگیو هم

 لطفهام. نیدم انقدر مشتاق اکه چرا خو دونستمیکنم. اما نم یبهت م یلطف
ستها زیرو م اومد ستهام و تو د شد و د ست. خم  ش داغش گرفت و تو  یجلوم ن

بمون.  شننمیپ نیگفت: آرشنن نیریشنن یصنندا هیشنند و با  رهیعمق چشننمهام خ
ستدالالتمون فرق م یبا همه  دونمیسخته م دونمیم کنه اما  یمنطق هامون و ا

 .میبرراهم  هی نی. بزار امیبزار امتحان کن
 .... ارزشش و داره. میتالشمون و بکن بزار
 هیو داشته باشم که  نیخوام ترس ا یاز دستم بره. نم بمیخوام س ینم گهید من
 و برش داره. ادیب ستیمن حواسم ن یوقت یکس هی یروز هیتموم شه.  یروز
و دل خوش کنم به حضننورش تو  زمیو بزارم تو سننبد رو م بمیبا دل امن سنن بزار

 .میزندگ خونه و
 .نهیبش شیقلیو ص یرو صاف ینزارم غبار دمیم قول

از تو نگاهش  زیکردم. همه چ یوجود حرفهاش و صداقتش و حس م یهمه  با
شا دایپ س یازم م اریکوه یجا یا گهیهر کس د دیبود.   یم برو برگرد یب دیپر

 ...اریاما کوه دمیخند یبلند بهش م ایزدم تو دهنش 
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که آرزو یحرف قت فکر ن چیکه ه ییمن بود. آرزو یزده بود   یکردم حت میو
 ...اریبهش فکرم کنم. اما با وجود کوه

 گهی... دشهیچروک م بتیگذره... س یچشمهاش نگاه کردم و گفتم: زمان م به
 ر.صاف با عطر بهت بیس هیتازه  بیس هیسراش  یری... اون وقت مستیتازه ن

من تا  بیو گفت: س دیکش ینفس هیصورتم آورد. کنار گوشم  کیو نزد سرش
اگه روزها بگذرن و پوستش چروک بشه. دل من  یعطر و داره حت نیهم شهیهم

 خواد. یخودش و م بیاون موقع هم س
ش هوی شد و گفت: ول دیخودش و عقب ک شل  ستهاش   یو نگران نگام کرد د

س . رمیتونم جلوش و بگ یبخواد من نم گهید یخونه  هیو  گهیسبد د هی بمیاگه 
 وام به زور نگهش دارم.خ ینم
 کنم. یتالشم و م اما

شل شده اش از تو دستهام جدا بشه دستهاش و محکم تر  یدستها نکهیاز ا قبل
گفتم:  نانیلبخند نگاهم و تو صورتش چرخوندم و با اطم هیتو دستم گرفتم و با 

 ...هیبرام کاف یخوام. تو باش ینم دیو سبد جد دیجد یمن خونه 
 زد. یپهن لبخند

 .هیدستها باشن کاف نیو فشار دادم و گفتم: ا ستهاشد
 .هیآ*ش*و*ش باشه کاف نیاش نگاه کردم و گفتم: ا نهیس به
رفت. دستهاش و از تو دستم آزاد کرد و با همه  نییباال و پا جانیاش از ه نهیس
 شننوقش یتو ب*ش*لش و با همه  دمیحلقه کرد دور کتفم و کشنن جاتنشیه ی

 .ادیب جانیتو به ه یتو گرم بمونه برا یبرا شهیتا هم نهیس نیا دمیگفت: قول م
 اش. نهیرو س دمیگونه ام و کش آروم
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 .ادیو گفت: نکن دختر قلقلکم م دیخند زیر
. دستش و آورد و چونه ام و گرفت و آروم سرم و بلند کرد. هنوز ته دمیخند منم

شد  رو صورتمون بود. چشمهاش و بست و خم زمونیر یخنده ها یمونده ها
تنش چشننمهام و بسننتم و لبهاش و با تمام وجود  یرو صننورتم. با آرامش گرما

 حس کردم.
س قهیدو دق قد شور ب*و* سرم و تک میدیهمو پر  شد. دوباره   هیو لبهامون جدا 

 .دیاش و رو موهام و ب*و*س نهیدادم به س
 کنه؟؟؟ یهات و باز م هیبخ نیا ییچه کارها قاً ی.... دقگمی: ماریکوه

 اش که آخم در اومد. نهیبا خنده کله ام و کوبوندم تو س حرص پر
 .یکن یخودت و ناکار م یزنیم ؟یو گفت: هنوز عبرت نگرفت دیخند بلند
سننرم بد درد گرفته بود. با دسننتش سننرم و نوازش کرد و گفت:  ی. ولدمیخند

 دسرشم که تموم شد پاشو برو بخواب. یشامت و که خورد گهیخوب د
 مسواک کردم و صورتمم شستم و رفتم تو اتاق. ییشوشدم رفتم دست بلند
 کرد و کاراش و کرد و اومد تو اتاق. زیو تم زیم اریکوه

ند شدم . بلدمیو به دست و صورتم کرم مال نهیآ ینشستم جلو اریکوه الیخ یب
 .دهیراحت دراز کش الیرو تخت با خ دمیبرم بخوابم که د

 ؟یدیچرا خواب نجای: امن
 کوچه بخوابم؟: برم تو اریکوه
 خودت بخواب. یبرو سر جا ی: نه ولمن
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شم هی شت چ  یصاحب خونه رو م ی قهیبرام نازک کرد و گفت: دزد پررو  یپ
 رفته. ادتیجاست انگار  نیمن هم یها. خانم خوب جا نهیهم رهیگ

گفت که خنده ام گرفت. با خنده گفتم: پاشننو خودت و  یبا حرص م نیهما
 لوس نکن برو بخواب.

بزار بخوابم مگه بار اولمونه کنار هم  نیار ملتمس گفت: سننر جدت آرشننب نیا
 درد گرفته. دنیخواب نی. به خدا کمرم از رو زممیخواب یم

 براش سوخت. دلم
 بعد اون وقت... یترسم تو خواب لگد بزن ی: ممن

تو خواب لگد  ینگام کرد که انگار بهش فحش دادم. دلخور گفت: ک نیهما
 م باشه؟پروندم که بار دوم

باال که بخزم  دمیباال انداختم و نشننسننتم رو تخت و مالفه رو کشنن یا شننونه
 .مدینخواب شتیپ شتریمن که دوبار ب دونمیو آروم گفتم: من چه م رشیز
لحظه از ترس چشمهام  هیدستش و انداخت دور شکمم که  عیدراز شدم سر تا

 گرد شد.
از  یکن ترشننیدفعاتش و ب نکهیا یزد و گفت: مواظبم نترس. برا یثیخب لبخند

 .یامتحان کن یتون یامشب م نیهم
 و ب*ش*لم کرد. دیو در آورد و دراز کش شرتشیشد نشست ت بلند

 .دمیاون نفس کش یزدم و چشمهام و بستم و تو هوا یلبخند
 آرامش و دوست داشتم و محتاجش بودم. نیا چقدر

شمها با سته تو خواب لبخند یچ س یب تو  یاالن حت تا شبیکه از د یزدم. ح
 .وقت تموم بشه چیخواست ه یبود که دلم نم نیریخوابم باهام بود اونقدر ش



wWw.Roman4u.iR  730 

 

ش قینفس عم هی ستهام و باز کردم و  هیو عطر اتاق و تو ر دمیک هام فرو بردم و د
 به بدنم دادم. یکش و قوس

 وحشت زده از جام بلند شدم و نشستم. اریکوه یخال یکه خورد به جا دستم
بم بودم.. صبح روز بعد اون ش ششیکه پ ی... مثل بار قبلستی. ننبود. اریکوه
 کردم. یاتاق به رفتن و نبودن فکر م نینبود و من تنها تو هم اریکوه

 نبود. اریزده به اتاق نگاه کردم اما کوه وحشت
سر مالفه شدم و با دو قدم  س عیرو از روم کنار زدم و از جام بلند   و دمیبه در ر

 و انداختم تو هال. با چشم کل خونه رو گشتم. نبود.... بازش کردم و خودم
 حمام.... نبود..... ،ییتو آشخزخونه، دستشو رفتم

شت ض وح شمها یکه چنگ زد به گلوم با بدن یزده با بغ ست و چ  مات ییس
 وارد شده بود که سرم درد گرفته بود. یولو شدم رو مبل. اونقدر بهم فشار عصب

 دادم و سرم و گرفتم تو دستهام. هیهام و به زانوهام تک آرنج
 ...یی... کجااریکوه

فکر  نی. مدام تو ذهنم به اومدیتلنگر اشننکم در م هیبغض داشننتم که با  اونقدر
با یم که چرا  گار یم دیکردم  به خواسننت هاش فکر کردم،  به حرف فت.   یر

 به جوابم، به ذوقش.... بش،یعج
ا خبر رفته ت یب نمیهم یشننده و روش نشننده بگه و برا مونی... نکنه پشنننکنه

 خودم بفهمم و رفع زحمت کنم...
 شد... شتری... بغضم بدیام لرز چونه
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در با  یسننمت در. چند متر دمییدر مثل فنر از جام بلند شنندم و دو یصنندا با
 .ستادمیقدم هام سست شد و ا اریکوه دنید

ستش رو به در ا لونیکه با چند تا نا اریبغض به کوه پر و همون  ودب ستادهیتو د
 نگاه کردم. اوردیو از توش در م دیکل بستیطور که در و م

سننمتش و به  دمییقدرت دو یو با همه  دیاشننک از گونه ام چک یقطره  چند
شتاب خودم و کوب نکهیمحض ا سرش و بلند کرد من با  شو برگردوند و   دمیرو

 اش و ب*ش*لش کردم. نهیبه س
 ا موند.مات دستهاش تو هو یزده از حضور من کم بهت

 بغض ناله کردم. پر
شدم.. یستین میدیشدم د داریب ؟یچرا رفت ؟ی: کجا بودمن ... مرده ام و زنده 

 .یفکر کردم فرار کرد
 و دیفشارم داد و رو موهام و ب*و*س کمیو  دیایدستهاش دور بدنم پ مهربون
 نه من. ییتو یعروس متوار زم؟یرفته عز ادتیگفت: 

 .دمیاش خند نهیخاطر لحنش وسط بغضم تو س به
من فوت نکن  ی نهیبار بهت گفتم تو سنن 10داد و گفت:  کلشیبه ه یتکون هی

 .ادیقلقلکم م
ست منو به کنارش هدا شتریام ب خنده ستهاش و از دورم  تیشد. با د کرد اما د

 باز نکرد.
مت آشننخزخونه رفت با به سنن فت: رفتم ب میهم  حال گ  یبرا رونیو تو همون 

 تم.گذاش ادداشتیبرات  ینکردم ول دارتیب یب بودکنم. خوا دیصبحونه خر
 نگاش کردم. یکردم و سوال زیاخم ر هی



wWw.Roman4u.iR  732 

 

 زیم یها رو رو لونی. دسننتش و از دورم باز کرد و نامیآشننخزخونه شننند وارد
 اشاره کرد و به سمتش رفت. خاالیگذاشت و به در 

 .نیجاست بب نیهم ناهاشی: ااریکوه
هم بود و برداشننت و ب دهیچسننب خاالیبه در  یگرد آب یآهنربا هیبرگه که با  هی

 نشون داد.
. و دم کن ییچا یاگه حوصله داشت یشد داری. بکنمیم دیخر رمیمن م زمی" عز
 " اریکوه

 هم باشه. یادداشتی دیشا نمیرفته بود بب ادمیابروم رفت باال. کاًل  هی
و  ملبخند زد هیو من  میبه سننماور جوش نگاه کرد میهر دو برگشننت اریکوه با

 ...ستین یهم خبر یی... از چاناهاشیگفت: و... ا ارمیکوه
 .یتنبل باش نمیو گفت: نب دیو گونه ام و کش برگشت
شنندم و  زیم دنیدم کرد. منم مشننغول چ ییرفت سننمت سننماور و چا خودش

که صننبحونه بخورم. معموال  ادیم شیکم پ یلیگفتم: راسننتش من صننبح ها خ
 .رونیب زنمینه مقهوه از خو هیبا  شهیم رمیچون د

شت رو م ختیکه ر ییفناون چا دوتا ونه صبح دیمن با یو گفت: ول زیو گذا
ست دارم با تو بخورمش پس بهتره روزا زودتر ب  یش داریام و کامل بخورم و دو

 .هیدیمف یلیخ یچون صبحونه وعده 
 لب و لوچه ام و کج و کوله کردم و نشستم. کمی

نشست گفت: چرا صورتت  یون جور که مو هم دیبه حرکتم بلند خند اریکوه
 ؟؟؟یکن یو چروک م یچلون یو م
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شکر و خال یا شونه شق همش زدم.  مییکردم تو چا یباال انداختم و   هیو با قا
با حرف کوه ریلقمه نون و پن  اریدرسنننت کردم و خواسننتم بزارم تو دهنم که 

 به دهنم لقمه و دستم تو هوا خشک شد. دهینرس
 م؟یزن یات حرف مبا باب ی: کاریکوه

 ؟یچ ی: برادمیشدم و نامطمئن پرس رهیگرد بهش خ یبا چشمها متعجب
 یتگارکه نرفته؟ من خواس ادتیو  شبید نمیابروش و فرستاد باال و گفت: بب هی

 .یکردم تو هم بله داد
سر به سرش بزارم. شونه ا کمی  باال انداختم و یزل زل نگاش کردم و خواستم 
من که  یحرف زد بیتو همه اش در مورد سنن ؟یتگارگفتم: کدوم خواسنن جیگ

 .دمینفهم یخواستگار
 ؟یدی: واقعًا نفهمدیپرس یکرد و جد یاخم هی

 نه تکون دادم. یبه نشونه  یسر
 ه؟یکنم جوابت چ یم یگفت: خوب االن خواستگار تیهمون اخم و جد با

و  زیم خنده. لقمه ام و گذاشننتم رو ریخودم و کنترل کنم و پق زدم ز نتونسننتم
ب*و*س دل  هیبلند شنندم و رفتم سننمتش و با دو دسننت صننورتش و گرفتم و 

رو گونه اش نشننوندم و با خنده تو چشننمهاش نگاه کردم و گفتم:  یضننعفه ا
 منم همون موقع جوابت و دادم. دمیفهم شبیقربونت بشم همون د

شمهاش سه  چ شد و لبش  یکه به خاطر ب*و* شده بود مهربون  من متعجب 
 .زمیدور کمرم انداخت و ب*ش*لم کرد و گفت: ممنونم عز یتخندون دس

 نشستم سر جام. رفتم
 م؟یبا بابات حرف بزن ی: خوب پس بگو کاریکوه
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 یهمه  دیکشنن یم دکیجمع شنند. از تصننور اون مرد که اسننم پدر و  صننورتم
 .دیپر یحسم م

 م؟یوار گفتم: مجبور ناله
باره پا دو جد آورد نییاخمش برگشنننت فنجون تو دسننتش و  فت: آره  یو  گ
و اون  یو اصننول زیخوام همه چ یم میبار تو زندگ نیاول ی. چون برامیمجبور

بدم. م یجور جام  له ان پدرت  یکه عرف و معمو مًا تو رو از  خوام رسنن
 کنم. یخواستگار

 ؟یخواستگار نیایجون و بابات ب یبا زر یعنیگفتم:  نامطمئن
ابا جون و ب یو بعد زر یکن یمنو به پدرت معرف دیزد و گفت: اول با یلبخند
خودم باهاشون صحبت کنم و جواب بله رو  یزیخوام قبل هر چ ی. مانیهم م

 .رمیاز اونا هم بگ
 کردم. اخم
 دادم. یاونا مگه مهمه؟ مهم منم که بهت اوک ی: بله و نه من

 اما اون یی. اصل توییو جلو آورد و گذاشت رو دستم و گفت: مهم تو دستش
 اجازه گرفتن. شهیبزرگتر. م احترام به شهیم

 .یمعتقد شد زایچ نیتاحاال به ا یزدم و گفتم: از ک یپوزخند
شدم ول یلبخند صول نیاول یخوام برا یگفتم که م یزد و گفت: ن  یکار یبار ا

بدم. مطمئنم اونا هم مثل خانواده  دخترشننون آرزو دارن  یمن برا یو انجام 
 .میاونا رو خراب کن یاآرزوها و نقشه ه مونیخوام با خودسر ینم
 بزار دل اونا هم شاد باشه. رسهینم یما که ضرر به
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خواسننت دل اون مرد و  یچرا اصننال دلم نم دونمیبود اما نم یمنطق حرفهاش
 .یآخرش آدم شد یدیتا با منت بهم بگه د رمیشاد کنم برم و ازش اجازه بگ

 شریتونم از ز یجوره نم چیکه ه دمیو فهم میدیو د ارینگاه مطمئن کوه یوقت
 گفتم و مشغول خوردن شدم. یباشه ا هیدر برم کالفه 

 ...اری: کوهدمیفکر بودم. لقمه ام و قورت دادم و آروم پرس تو
 : جانم؟اریکوه
 هگید یکه.. من با دخترا نهیجون و بابات..... منظورم ا یزر گمی... مزهی: چمن

 ....ستمیخوان ن یکه مامانت و بابات م یکنم. اون جور یفرق م
 دهیسنخت بود که بگم. عزمم و جمع کردم و گفتم: من آفتاب و مهتاب ند برام

 .ستمین
 حرکاتش و زیخواستم ر یتو چشمهاش نگاه کردم. م یو بلند کردم و جد سرم

ش با بود اما به زبون آوردن دهیفهم نکهیدونسننت با ا یم نکهی. با انمیبدونم و بب
 داشت. گهید ریتأث هیبلند  یصدا

گام کرد. وقت یب لشاو فاوت ن جد یت گاه نگران و  گاهش مهربون  دیو د مین ن
کر . فنیو خورد و افتاد رو زم بیلبخند زد و گفت: آدم به خاطر حوا س هیشد. 

 براش مهم بود که از بهشت رونده بشه؟ مهم حوا بود که با اون اومد. یکن یم
ات و با من  دهنیبهت بگم؟ گذشننته ات مال خودته حال و آ یمن چ یخوا یم

ستم. تو ه شته و روابطم حرف چیباش. همون جور که من ه  یوقت در مورد گذ
 .یبابت نگران باش نینداره که از ا یلیپس دل ینزد

 گفتم؟یم یبند اومده بود و کالم و گم کردم. من بهش چ زبونم
 فکر ناجور. یقضاوت ب یکه خود من بود. ب یآدم نیا به
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که هستم قبول داشت خود خود  ینینداد. منو هم موردم قضاوت نکرد. نظر در
 مردم. فقط من. یبدون گفته  ثیمن. بدون حرف بدون حد

 مهر. زیشوق شد. لبر زیلبر دلم
م . باشنن یگلومو صنناف کردم تا بتونم جد یحال لبخند زدم و با سننرفه ا نیا با

 جون. یزر ؟ینگاش کردم و گفتم: اما خانواده ات چ
جون که انقدر به  یزر یهو ای یزن من شنن یخوا یو گفت: م دیخند طونیشنن

که ا زمیعز ؟ییفکر حرف اونا باش انقدر  ناام نایتو نگران ن  ندیاز ازدواج من 
کاف گه طرفم جورج بوش  ی. حترنیم یخوام از ذوق م یبگم زن م هیفقط  ا

 .ستیباشه براشون مهم ن
 .شدینم یآروم و جد قهیدق هی. دمیخند زیر

********* 
خواست قدم از قدم بردارم. نفسهام  یکرده بود و دلم نم خیدستهام  استرس از

 و باز کنم. با نیرفت در ماشنن ینم شیدسننتم پ یبه شننماره افتاده بود و حت
ساختمون شت به در  شده بود بدون دعوا از  چیکردم که ه ینگاه م یوح وقت ن

ش شننآرام یها قهیاز دق شننتریکه سنناعات عذابش ب ی. خونه ارونیب امیتوش ب
 بود.

ر خود شننندن و به کا الیخ یب نیرفتن و نرفتن ب نیبودم ب ریبا خودم درگ هنوز
 مشغول بودن.

 .ادیچرا کوتاه نم اریکوه دمیفهم ینم هنوزم
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ست ست. از داغ د ش ستم ن شمها شیگرمش رو د شتم و چ شدم. برگ  یگرم 
لبخند دلگرم کننده و مهربون بهم زد و گفت: من  هیمضننطربم و بهش دوختم. 

 .یترس یم یاز چ شتمیپ
ار ب یترسم که برا یترسم. م یحضور تو م نیگفتم از هم یبهش م یجور چه

 یبار جلو نیو ا زهیبهم بر زیدوباره همه چ شننمیخونه م نیوارد ا یام وقت 100
 و ... رهیصورت بگ یتو انفجار خانوادگ

خواست  یروابط خانواده ام وارد بشه دلم نم اتیخواد اونقدر تو جزئ ینم دلم
 .نهیبب هیثان هیساله ام و تو  26خورد شدن غرور 

 و فشار داد. دوباره بهش نگاه کردم. دستم
شاریکوه شه. هر چ زمیعز ن،ی: آر شه  یاالن وقت من  یذره از عالقه  هیهم که ب

 و بدون. نیا شهیبهت کم نم
سخاس گذار یب لبخند ش یجون و  سمت  شتم  ونه و به خ شهیزدم. دوباره بر گ

 .منیتونم چراش روشن اتاق آرشا رو بب یسخت، اما م نییپا نیکردم از انگاه 
شمهام سم و فوت کردم ب چ ستم و نف  که جمع کردم یقدرت یو با همه  رونیو ب

 .میمحکم گفتم: بر
 .رونیو باز کردم و اومدم ب نیزودتر در ماش خودم

ن مرد، به آرشننا، بار بعد از مدتها... به مامان، به او نیاول یزنگ زدم. برا روزید
همه  دوارمیو اعالم کنم و ام یخوام خبر مهم یخونه و م امیگفتم امشنننب م

 مهمه. یلیچون برام خ دیاتون باش
شا با حس  مامان سم جواب داد. اون مرد با اکراه و آر شحال به تما ناباور و خو

 و مشتاق. یکنجکاو
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ستش میستادیدر خونه ا یشد جلو ادهیپ ارمیکوه ستم و تو د بخند گرفت و ل. د
ار تو راه رفت. چند ب ینم شیبردم تا زنگ و فشار بدم. دستم پ شیزد. دستم و پ

 و مشت شد اما بازم با اکراه جلو بردمش. ستادیا
 رو زنگ قرار گرفت اما... انگشتم

التماس و  ی. با همه اریو برگشننتم سننمت کوه دمیدسننتم و پس کشنن عیسننر
شمهاش زل زدم و ب  تنها شهی... مشهیا بغض گفتم: مخواهش تو وجودم تو چ

 برم؟؟؟
 .دیارز یکذدم قبول کنه اما به امتحانش م ینم فکر

شمهام خ تو شمهام چقی.. کامل... عم قیشد.. دق رهیچ  یبود و چ ی... تو چ
 د؟ی... التماسم و د دید

شمهاش و  آروم شار داد و گفت:  هیلبخند زد چ ستم و ف ست و باز کرد و د بار ب
 قدم آخرم تنها برو. من پشتتم و منتظرت. نی. ازمیبرو عز

برگشتم و با قدرت دستم و رو زنگ فشار  یمرس هینگاش کردم و با  قدرشناس
 دادم.

 باز شد. یکیت یدر با صدا هیچند ثان بعد
سنناختمون برداشننتم. برگشننتم و همزمان با بسننتن در نگاه  یقدم به تو هی آروم

ضطرب رد به ارامش دعوتم ک یلگرم کننده اانداختم که با لبخند د اریبه کوه یم
 و با حرکت دست گفت: برو.

انداختم و در و بستم. سوار آسانسور شدم و رفتم باال. در باز بود و  نییو پا سرم
 آرشا پشت در.
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که  یلبخند ب هی داد. سننالم کرد و  لمیلبخند بزرگ تحو هیجون و نگران زدم 
ردم. دستش و گرفتم و ب*ش*لش جوابش و دادم و کفشهام و دم در از پام در آو

 کردم.
 .یخواهر یگوشم گفت: خوش اومد ریز آروم
قدم به جلو برداشننتم. در و پشننت سننرم  هیجدا شنندم و بهش لبخند زدم.  ازش

لبخند رو لبش بود و نگاهش  هیاومد.  رونیبسنننت. مامان از تو آشننخزخونه ب
 . انگار شرمنده بود.نییرو به باال و پا مهینصفه ن

صداسال آروم صاف نگام کرد و با لبخند و  شد و   یقو یم کردم. دلش قرص 
 جوابم و داد.

س هی شد. انتظارش و نداشت  ینف شوکه  گرفتم و جلو رفتم و ب*ش*لش کردم. 
 به خودش اومد سفت ب*ش*لم کرد و من و به خودش فشرد. یوقت

ه. شننکرده با دامیب*ش*لم نکرده بود. انگار تازه پ یجور نیوقت ا چیحاال ه تا
 انگار....

بایلبخند محو رو لبم اومد. تو دلم گفتم: تو مادر هی ه ات با نکهیقبل ا دی. 
به زبون ب یزیچ . خواد یم یچ گهیم یچ یاز نگاهش از رفتارش بفهم ارهیو 

مام ا ند نیت ها  به زبون ب یدیسنننال که همه چارمیتا آخرش خودم   زوی. حاال 
از خدا  دلمذشننت اما از ته از من که گ ؟یدرسننت عمل کن یخوا یم یدونیم
اون  یو برا هاتیکم کار یهمه  ینشننده باشننه و بتون ریآرشننا د یخوام برا یم

 .یجبران کن
 هیاومد. با اخم با  رونیجدا شنندم. به اطراف نگاه کردم. بابا از تو اتاق ب ازش

 نداشت. یتفاوت. بودن و نبودن من براش فرق ینگاه ب
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ه مجبورم کرد اریکوه نکهیزدم. از ا یش حرف مباها دیبا نکهیآه شد. از ا نفسم
 بود که باهاش حرف بزنم.

 قدم به سمتش برداشتم و سالم کردم. هی
 و باالخره به من دوخت و فقط به تکون سر اکتفا کرد. نگاهش

 شربت؟ ای ارمیب یی. برات چانیبش ریبگ ؟یستادیجلو اومد و گفت: چرا ا آرشا
 نیبش ایخورم. ب ینم یزی. چیره گفتم: نه مرسب نکهیتکون دادم و قبل از ا یسر

 باهاتون حرف بزنم. دیبا
عد به نگاه به من و ب هیکه برگشننته بود که بره با تعجب برگشننت سننمتم.  آرشننا

 مامان و بابا انداخت و با شک گفت: ام... باشه...
 سه نشستن. هر
آرشا  ها وسمت راست تن یکنار در و بابا رو مبل دونفره  یرو مبل تک نفره  من

 بزرگ رو به روم نشستن. یو مامان رو مبل سه نفره 
 .نمیتونستم هر سه شون و درست و کامل بب یخط بودن و م هیرو  بایتقر
ستمینم شروع کنم. چه مقدمه ا ایبگم  یچ دون شون با یاز کجا  گم . بنمیبرا

 .میبکن میخوا یکار م یآشنا شدم. چ یچه جور دم؟یو کجا د اریکوه
عاً  گاه بالتکلم واق تأصنننل بودم و ن تک تکشننون  فی*س* فه ام و رو  و کال

 چرخوندم.
ش قینفس عم هینبودم.  دنیو با زبون نر کردم. من واقعًا آدم مقدمه چ لبم  دمیک
 خوام ازدواج کنم. یمقدمه گفتم: م یو ب

 دهنش باز شد. مامان چشمهاش گرد و بابا اخمش تو هم رفت. آرشا
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 زده شد جانیاش رفت آرشا نگاهش مهربون و ه هیکه شوک اول قهیدق کی بعد
د که لبخن هیو پر بغض و آرزومند با  یلبخند گشاد. مامان چشمهاش اشک هیبا 

 کنه. هیگر ایخواد بخنده  یمعلوم نبود که م
 اما بابا... ابروهاش پر اخم بود و نگاهش پر تمسخر و رو لبش پوزخند زده. و

 بدم. حیتوض شتریب دیکردم با احساس
 تشیسننرم*س*ت. اصننل اری... کوهارهیباز کردم و گفتم: اسننمش کوه لب

 .هیکرمانشاه
ستمینم ستمیبگم. چند تا باه ان ؟ نم یچ دون  دهیجون و د ی. من فقط زردون

 ....هیخواهر از مادر داره. اما بق هی نکهیبودم و مادر... و ا
 بهتر باشه از کارش بگم. سرمو بلند کردم تا بگم. دیشا

 بابا خفه شدم. یبگم با صدا یزیدهن باز کنم و چ نکهیاز ا قبل
 ؟یگی: چرا به ما مبابا

 ؟یچ یعنیگرد شد...  چشمهام
 ینگاه به مامان و آرشا انداختم و گفتم: پس به ک هیاستفهام بهش نگاه کردم.  با

 بگم؟
 یو باهاش قول و قرار گذاشت یکرد داشیپ یزد و گفت: وقت یصدا دار پوزخند

 ؟یکه چ یبگ یتموم شده اومد زیحاال که همه چ ؟یگفتمگه به ما 
 .یحرمت یبازم پوزخند. بازم ب هیشدم. اخم کردم. بازم کنا یعصب

 .میخانواده ا هی: فکر کنم بر اساس شناسنامه هامون ماها هنوز من
 حرفم تند بود اما دست خودم نبود. دونمیم
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 یزنه درست حرف بگفت: خانواده؟ بهتر یبار عصبان نیشد و ا شتریب اخمش
 نکردم. تتیترب یجور نیمن ا

 کرده بود؟ تمیباال. مگه اصال ماها رو ترب دیپر ابروهام
شننده بود و  لینگران به ما چشننم دوخته بود. مامان به سننمت بابا متما آرشننا

به نشننونه  هاش  مده بود. هر دو نگران بودن. شنننا یدسننت باال او از  دیآروم 
 .یاحتمال یکار از دعوا و کتک دیبرخوردمون. شا

 گرفتم. شیآت شیخنده ام و گرفتم. اما با حرف بعد یزور جلو به
شده  نیکه ا یباال آورد یچه گند ستی: معلوم نبابا آدم بدتر از خودت مجبور 

 ؟یکرد دایخودت پ یلنگه  یکی یگشت ی. رفترتتیبگ ادیب
 ....دیملتمس گفت: حم مامان

 ییدوکه ب ؟یفکر کرد یش ادامه داد: چبابا بهش توجه نکرد تند تر به حرفا اما
م خدا رو شکر شر و ک ولیا میو بگ میو بعد ما به به و چه چه کن یخبر بد یایب

و  شننادوماد انیکه همه ب میو دعوت کن لیفام میریبگ یعروسنن هیبعدم  ؟یکرد
خود  ی. بمیایها کنار نم ییآبرو یب نیخانم ما با ا ریو آبرومون بره؟ نه خ ننیبب

به نفع خودت؟ که آبروت و حفظ  یازمون استفاده کن یخوا ی. میومدا یکرد
 ؟یبرد یهر کس و ناکس یمن و جلو یکه آبرو یدر حال ؟یکن
پا  هی .یبرس تیبه همون ه*ر*زگ یبر یتون یجاش بلند شد و گفت: االنم م از

 هات و بخوشونه. یگند کار یرو یکرد دایهم که پ
رست صحبت کن... نه من ه*ر*زه ام و نه حرص مشتهام و فشردم و گفتم: د با

 .دمیکه تا حاال د هیکس نی. محترم ترهیاون آدم بد
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سننرت به سنننگ  یبگ یخوا یم یعنیگفت:  هیشنند و با کنا قیعم پوزخندش
 ؟یبد لیتشک یمثاًل زندگ یخوا یو م یخورده و آدم شد

 جان بسه.... دی: حممامان
 .دیبلند خند هوی

نداتو ز آروم فت: گ حاال م یدکه شننند گ به بر یخوا یو   لمیف ؟یزیآب تو
 ه؟؟یفارس
جهش از جام  هی. کنترلم و از دسننت دادم و با دیلرز یم نهاشیتنم از توه تمام

 .دمیپر
ه کار کنم ن یکه به زور آروم نگهش داشته بودم گفتم: من نه خالف م ییصدا با

کار م یبد بدونم. من  کار  کارم  یکنم و برا یکه بخوام خودم و گ*ن*ا*ه 
 .ارمیپول در م یو خسننتگ ختنیکار آبرومند. با عرق ر هیکشننم.  یزحمت م

 ریخ یکنم و دعا یآدم و حل م یحالل تره چون مشننکل کل یپولم از هر پول
 ها پشت سرمه. یلیخ

ش منطق س ممیزندگ ی وهیو اعتقاد و   یسکه به ک یینداره و تا جا یربط یبه ک
 .نرسونم پس حق اظهار نظرم ندارن یبیآس

ستمیم سته م یا دهیفا چیکه حرف زدن باهاتون ه دون  ینداره و فقط خودم و خ
ستم برا یکنم. اما م شده فقط  هی یخوا شما رو به عنوان  هیبارم که  پدر  هیبار 

کل  نمیبب به شنن به هم احترام م هیو خودمون و  که   یزارن، و برا یخانواده. 
هم  ی. البته اصننرارنیخواسننتم شننما کنارم باشنن یم میزندگ میتصننم نیبزرگتر

شما نم ستین ش ندهیو آ یاز زندگ یجزو نیخوا یاگه   یمجبورتون نم نیام با
 .دیتلخ بمون یتو همون گذشته  دیتون یکنم. م
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اخمو و بهت زده و مامان شننرمنده و  یبه بابا ینگاه اجمال هیو گرفتم.  فمیک
شا شده بود اندا ییناراحت و نگران و آؤ شمهاش جمع  شک تو چ ختم و که ا

و از پله ها  رونیبدم از خونه زدم ب یحرف زدن به کسنن یاجازه  نکهیقبل از ا
 .نییپا دمییدو

و اجازه نده  رهیخواسنننت وسننط و بگ یبار بود که مامان م نیاول یبرا دیشنننا
شه، بحث ییدعوا سع نیاول یبرا دیشا اد،ین شیپ یب ده بود واقعًا کر یبار بود که 

 ...ریآروم.... اما چه د و در کنار هم میخانواده باش
شارم ب دیلرز یم بدنم ست بدم و ف شت کنترلم و از د ته اف یو هر آن احتمال دا
 .زمیناعادل اون مرد فرو بر یچشمها یخواستم جلو یو نم

شتم و م بغض . رونی. در آپارتمان و باز کردم و خودم و پرت کردم بدمیلرز یدا
 شد. شتریبغضم ب شدنیچشم به راهم بود. با د نیتو ماش اریکوه

 و در و باز کردم و تند نشستم توش. نیسمت ماش دمییدو
 شد؟ ی: چاریکوه

الم شوکه شده بود اما ح اارهیدر و بستم برگشتم و محکم ب*ش*لش کردم. ب تا
 و درک کرد و آروم شروع کرد به نوازش کردن پشتم.

سراز اریاخت یب شکم  ستم.. م یشد و با بغض گفتم: م ریا س یدون  دیم نباتدون
 م*ر*ت*ی*ک*ه... نی. اشهیوقت عوض نم چیدونستم ه ی. مومدمیم

 شده؟ یچ نمیحرفم و گفت: آرش نیب دیپر
 رفتار کرد. شهی.. مثل همیایو گفتم: ه دمیو باال کش مینیب

 ؟یو بغض کرد یلرز یم یدار نمیهم ی: برااریکوه
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 شیگشیهم امدیاش و پ شهیرفتار هم قاً یزدم و گفتم: دق یاش پوزخند نهیس تو
 .نهیهم

 یگینم زمیشنند و گفت: عز رهیمن و از خودش جدا کرد و تو چشننمهام خ آروم
 گفت؟ یچ

باال کشنن مینیب با  دمیو  اش. فکر کرد دارم  شنننهیهم یاخم گفتم: حرفها هیو 
 کنم و ... یم یباهاش شوخ

 بهش نگاه کردم. ناراحت
 .میبش الشیخ ینداره. بهت گفتم ب دهی: بهت گفتم فامن

و گفت: منم بهت گفتم  دیو ب*و*سنن میشننونیزد و جلو اومد و نرم پ یلبخند
 .میکار و بر اساس عرف انجام بد نیا دیبا

در و  ی رهیزد و برگشننت و دسننتش و گرفت به دسننتگ یدلگرم کننده ا لبخند
 کجا؟ اریبرد که با تعجب گفتم: کوه رونیپاش و ب هیبازش کرد. 

گاه کرد و مهربون  برگشنننت فت: مو بهم ن نده گ کار ن رمیو دلگرم کن  همیکه 
 تمومت و تموم کنم.

شت شم از  نکهیشدم قبل از ا رهیزده بهش خ وح بتونم دهن باز کنم و مانعش ب
ش شاد از ترس بهش  یدر و زنگ زد. با چشمها یشد و رفت جلو ادهیپ نیما گ

 بشم نزارم بره. زونشیآو نییجرات نداشتم برم پا یشدم. حت رهیخ
 برام تکون داد و رفت تو. یدست هیبرگشت  اریو کوهباز شد  در

 داشننتم پر اریکوه یهم که جلو ییذره آبرو هی. بغض کردم. همون ختیر قلبم
 ااریپر شد رفت. فقط خدا کنه م*ر*ت*ی*ک*ه در حد چهار کلمه حرف و ل

 نکشه. یکیزیردش کنه بره. کار به دعوا و بزن بزن ف یلیبیس ریز
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 .شنندمیم رهیها خ هیدادم و به حرکت ثان یم فشننار ماسننترس دسننتهام و به پر
سها صدا دار م ینف ش یبلند و  شتهام و م دمیک ستهشکوندمیو انگ  ی . به در ب

. به باال و چراش اتاق خاموش آرشننا دمییجو یکردم و لبهام و م یخونه نگاه م
 گرفتم. یکردم و از تو لخم و گاز م ینگاه م

 کنن. یکردم اصال حرکت نم یس مگذشت که ح یها اونقدر کند م هیثان
ها و ساعت ها و روزها گذشت  قهیها و دق هیمن ثان یساعت که برا کیاز  بعد

 .رونیاز در اومد ب اریدر باز شد و کوه
 عیقدم که برداشننت سننر هیزده و ناراحت و نگران نفسننم حبس شنند.  وحشننت

 هی. ردمآوردم به پاش نگاه ک نییبود. سنرم و پا یچشنم دوختم به دسنتش. خال
خواد از نشده که ب یکیزیف ی. پاش کفش داشت. پس دعوادمیکش ینصفه نفس

 خونه بدون کفش فرار کنه.
بهش  یکرد دسننت روش بلند نکرد وگرنه چه جور یرو شننکر که آبرو دار خدا

 کردم؟ ینگاه م
ش تا ست تو ما ش سر نوین ست  شروع کردم رگبار عیدر و ب  یب*ش*لش کردم و 

 حرف زدن.
اد خو ی. بهت گفتم ولش کن گفتم نمارمیشننرمنده اتم کوه ،دی: ببخشننمن

 ایند هی. یکنن اما گوش نداد ی. گفتم درسنت برخورد نمیباهاشنون حرف بزن
 ...دیم*ر*ت*ی*ک*ه. واقعا ببخش نیمعذرت به خاطر رفتار ناجور ا

 .....نمی: آروم آروم صبر کن بباریکوه
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 یدار یهام و گفت: چو از خودش جدا کرد و با تعجب ذل زد تو چشننم من
 ؟یگیم
 به سمت خونه تکون دادم. یشک سر با

 شد؟ ی: بابام... چمن
ند فت: درسنننت شننند... د یلبخ ته م گهیزد و گ باش. آخر هف  میاینگران ن

 .یخواستگار
 مزه یب یلیاخم کردم و پر حرص گفتم: خ هویزده بهش چشننم دوختم.  بهت

 ؟یکن یمسخره ام م ی. داریا
دلم چرا مسننخره ات کنم؟ رفتم زنگ  زیکرد و گفت: نه عز گونه ام و ناز آروم

امر  یکردم در و برام باز کردن. رفتم باال به بابات گفتم برا یزدم خودم و معرف
شدم م ریخ ستم وقتتون و بگ یمزاحم  ل . رفتم تو خونه اتون با بابات مثرمیخوا

ست ش ض میندگو من از عالقه ام بهت گفتم و در مورد کار و ز میدوتا مرد ن  حیتو
 کرده. دتییمادرمم تأ نکهیدادم و در مورد محسنات تو گفتم و ا

 گفتم: خوب .... شدینم نیکه مطمئنم گشاد تراز ا ییچشمها با
در مورد خانواده ام  کمی گهید یاینشننونم داد و گفت: خوب ه یدندون لبخند

 یارکنه و ب قی. آدرس محل کارم و خونه ام و گرفت که بره تحقدیسننوال پرسنن
سم برا شب بهم اجازه داد تا با خانواده ام خدمت بر شنبه  ش یپنج  ون دختر گل

 .نیکه شما باش
شنندم بهش. هضننم حرفهاش برام سننخت  رهیحرفهاش، با دهن باز خ مبهوِت 

 بود.
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 یجور نیکرد و دسننت جلو آورد و زد به چونه ام و گفت: چرا ا یخنده ا تک
 ؟یکن ینگام م

 گشتم. یابام مذهنم دنبال علت رفتار ب تو
ستم جلو یم شهیهم خودش و  یلیکنه. خ یم یآبرودار یلیها خ بهیغر یدون

که هر  یکیو خوش برخورد و روشننن فکر.  یآدم منطق هی. دهیخوب جلوه م
س ه ک یآدم وجود نداره جور نیکرد داناتر و به روز تر از ا یفکر م دشیدیم یک

. نتگرف یم یهمفکر رفتن و ازش کمک و یم شننشیمشننورت تو کارها پ یبرا
سوب م بهیغر هی اریاالنم کوه  و ادب شییاون ابهت دانا یجلو دیو با شدیمح

عًا جزو چیداد. ه یو نشننون م شیو درک و منطق روشنننگر تا واق از  یکس 
به حرف حسنن دیدیاش و نم گهید یبود اون رو یخانواده نم عا   نیو االن واق

س شا ر سر آر ست پ شا گ یبودم وقت دهیدو فت " بابات آدم خوب و آبرو که به آر
 . "هیدار
 ... ایخوشحال باشم  دونستمینم

 و گفت. نیم*ر*ت*ی*ک*ه ا نیگفتم: جان آرش نامطمئن
 ؟کرد و گفت: م*ر*ت*ی*ک*ه یاخم هی
 همون بابا.... گهیگفتم: آره د الیخ یب

ساکتم کرد و با اخم ر اریکوه شت و  شتش و رو لبم گذا  نیگفت: آرش یزیانگ
 .یلفظ صداش نکن نیبا ا گهیکنم د یمازت خواهش 

 کردم و گفتم: چرا؟؟؟ اخم
 : چون پدرته.اریکوه
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 نکرد. یکه برام پدر یشد و گفتم: پدر شتریب اخمم
کرده با نکرده.  یکه پدر سننتی.. مهم نسننتیتکون داد و گفت: مهم ن یسننر

 خرجت و که داد. یسن هیبوجود که آوردتت. تا 
باه رو به امون خدا ول کرد و رفت  هیکرد؟  یراون برام ماد ؟یدیمادر و د تو

آورد و  امیبوجودم آورد و به دن نکهیمن به احترام ا ینکرد. ول ادشیهم  چیو ه
 مادر. گمیماه تو شکمش حملم کرد بهش م 9
 یفکر کن که بعدًا خودتم م نیمن به ا زیعز نیسننمتم و گفت: بب دیچرخ کمی

کار  یالفاظ صنندا کنه چ نیو رو با اباه ات ت یروز هی. اگه یمادر بشنن یخوا
 ده؟یبهت دست م یچه حس ؟یکن یم
 یوحر یبازوهام و ب*ش*ل کردم و با نگاه ب اریاخت یبه بدنم افتاد. ب یلرز هی

 ....شمیگفتم: نابود م
شا د یحیمل لبخند ستفاده نکن. نم نیاز ا گهیزد و گفت: پس خواه  گمیلفظ ا

شته باش. م ستش دا احترام خودت و نگه دار که بعدا باه  مگیاحترام بزار و دو
 امون هم احترامت و نگه داره.

 ادیدادم.  یشننعور و فهم خودم و نشننون م دیفکر رفتم حق با اون بود. من با تو
 .دمیباه افتادم. باه... باه امون... دوباره لرز

 ...اریو روشن کنه آروم گفتم: کوه نیماش نکهیاز ا قبل
 : جانم؟اریکوه

 خوام... یشدم و گفتم: من... من... من باه نم رهیخچشمهاش  تو
 باال و لبش پر خنده شد. دیپر ابروهاش
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باه  و باه ام ختمیر یاشک م مارستانیگفت: جدًا؟ پس من بودم تو ب طونیش
 کردم. یام م

 .میزدم و گفتم: من جد یلبخند کج شیادآوری از
سرد گ دیشد و کامل چرخ یخاطر لحنم جد به  شهیفت: مسمت من و خون

 بخرسم چرا؟؟
 د؟یفهمیگفتم؟ م یگفتم؟ از ترسهام م یبهش م یچ

 بازوهام و ب*ش*ل کردم. شتریو ب نییو انداختم پا سرم
شنند و  رهیچونه ام و سننرم و بلند کرد و تو چشننمهام خ ریو گذاشننت ز دسننتش

 ... چرا....نمیگفت: آرش
 خود به خود باز شد. دهنم

 ترسم... ی: ممن
 ؟ی: از چاریکوه
 که عاقبتش بشه من.. بشه تو... میاریب ایبه دن یباه ا نکهی: از امن

 زد و گفت: مگه چمونه؟ یو کج کرد و لبخند سرش
 .ارهیخودش نم یاما به رو دهیمنظورم و فهم دونستمیکردم. م اخم
 .گمیم یچ یدونی: ممن

باره وقت به فکر باه هم  چی. منم هدمیترسنن یشننند و گفت: منم م یجد دو
عد از انبودم. ا کهیما االن... ب تانیتو ب دمید ن اه  یبرا یچه جور مارسنن  یب

 .ستنیآدم ها مثل هم ن دمی... اون موقع بود که فهمیزیر ینداشته ات اشک م
 .یخواست یتو که باه نم ؟یکرد یم هیازت بخرسم چرا اون روز گر شهیم
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د. اون کر یخواستم اما اون فرق م یو به دندون گرفتم و آروم گفتم: باه نم لبم
 هیکه دوستش داشتم. قرار بود بشه مونسم. همدمم و بشه  ییتو بود.. تو یباه 
 .گهید اریکوه

ش یلبخند ه که من با نهیا لیدل نیتو ب*ش*لش و گفت: و هم دمیزد و آروم ک
ش هیخوام. من  یم بره در کمدم و باز کنه و  الیخ یخوام که ب یکوچولو م نیآر

کوچولوش بکشه و  یو با اون انگشتها مهاشیو س ونریب ارهیسازهام و ب یهمه 
ساز دهن شون کنه. که  شک یو تف رهیو بگ میول سر  اش خوردن باه التکنه. که 

 دعوا کنم و من بکشم و اون بکشه.
 ام گرفت. خنده

که  می... من و تو فرق دارمیستی... من و تو پدر و مادرمون ننیتر گفت: آرش نرم
ما فرق داره.. با  پدر و مادرمون  میکرد ی.. من و تو هر کارباه امون  که مثل 

 .میداد ریی. اعتقاداتمون و تغمیو جدا کرد مونی. زندگمینش
باه  که میکن ینم ی. پس کارمیموردم مطمئنم از رفتار اونا درس گرفت نیا در

 امون مثل خودمون پر حسرت بزرگ بشه.
مگه منو  نمیشننند و من و از خودش جدا کرد و گفت: اصننال بب طونیشنن هوی

 تو؟ یدوست ندرا
 تکون دادم و گفتم: دارم. یسر

 داشت. می: پس حله باه هم خواهاریکوه
سم. مامان و بابام خ یم نیگفتم: از هم آروم ست دارن اما ماها  یلیتر هم و دو

 رو نه.
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فکر کنم اونقدر عقل رس  نیآروم گونه امو نوازش کرد و گفت: آرشنن اریکوه
ون و عالقه ام میکه بتون میدیو مشننکالت کشنن یسننخت مونیو تو زندگ میهسننت

 .زمیباور کن عز نوی. امیشی. ما پدر و مادرمون نممیکن میتقس
شت و حس باور و بهم م یم اریکوه یوقت  داد. یگفت انگار کالمش قدرت دا

 داشتم. مانیتونه تعادل و برقرار کنه. بهش ا یمطمئن بودم که اون م
و  دیو ب*و*سنن میشننونیند خوشننحال زد و پلبخ هیتکون دادم.  یلبخند سننر با

 هیسننرش فکر نکنه خبر میچشننمک زد و گفت: حاال انقدر دعوا کرد طونیشنن
 . من حاال حاال ایبه دن میراش بد میمنتظر بمونه تا بخوا دیها؟ حاال حاال ها با

 خوام. یها خلوتم و با مامانش م
 .دمیخند بلند
 ....وونهی: دمن

 .میبرگزار کن دیجا با نیو هم یفکر کنم عروس گمی: ماریکوه
با  دمیم حیمن ترج م؟یریبگ یعروسنن میکردم و گفتم: حاال مجبور یپوف کالفه

سل تا ا شام بدم که  هیخرج کنم و به  یکل نکهیپولش برم ماه ع عده آدم حراف 
 آخرشم برن پشت سرمون صفحه بزارن.

س دیبا یخانم شهیکرد و گفت: نم یبلند یخنده  تک پدر  . هممیریبگ یعرو
 و مادرامون آرزو دارن هم من.

 بر*ق*صم. یعرب میخوام تو عروس یحواله ام کرد و گفت: م یچشمک
 .دمیخند بلند
 .یومدیجلسه هم کالس ن هی. ی: چقدرم که بلدمن
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ند یبرام کالس فشننرده بزار دیبا ؟ی: پس چاریکوه تازه رفتم از اون کمر  .
 .دمیخر دهیکه صدا م هایپولک
 .دمیخند بلند

 شه؟یم یو گفتم: پس ماه عسلمون چ دمیام و جمع کردم و لب ورچ خنده
شمهام نگاه کرد و گفت: اون که فعاًل منتف تو سال  4ساله قد  هی نیچون ا هیچ

 بعد. یبرا مونهیهر دومون. م میگرفت یمرخص
سال  هی نیا دمیگفت: اما قول م ومدیشد و همون جور که جلو م رهیلبهام خ به

 خصوصًا هر شبش و برات ماه عسل کنم.و هر روز و م
 کمیبب*و*سم. بعد  ایبخندم  دونستمی. نمدیخنده هام لبهام و ب*و*س ونیم

 و روشن کرد. نیو زد و ماش چییعقب و سو دیخودش و کش
 ؟یجون و بابات چ ی... زرارینگران گفتم: کوه دل

 یعنی بابامم که عاشننقته. ِی جون که اوک یکرد و گفت: زر یثیخب یخنده  هی
ش سش ب  از همون یعنی. یبد یآب و رنگ هیجون  یهر بار به زر یمنتظره عرو

 بهت ارادت داره. دیکاًل ند یکه موهاش و رنگ کرد یبار
 و حرکت کرد و منم تو خنده همراهش شدم. دیبلند بلند خند خودش

 پروا یپروا چه ب یکن من چه ب نگاه
 تازم یکهنه م یمرز قصه ها به

 سرما نیا یتو یسر سختکن با چه  نگاه
 سازم یفصل تازه م هیعشق  یبرا

 تو یوحشت برا یفصل امن و ب هیفصل پاک  هی
 یگلبرگ زود رنج کی که
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 پوست من ریفصل گرم و راحت ز هی
 یگنج نیتو که با ارزش تر یبرا

شا زهایچ یلیخ دیشا شه.  شه که باعث ترسمون ب آدم  یلیخ دیدور و برمون با
 بشن. مونینگاه ها ماها رو بترسونن و مانع زندگ یلیخ کارها... یلیها... خ

 مقابله با ترسها هست. یروزنه برا هی شهیهم اما
 .یکن داشیپ هیکاف فقط

 .شهیترست برات خنده دار م نیبزرگتر یکرد داشیپ یوقت
 .یباهاش مقابله کن دیبا

 وار الیکن من به عشق تو چه ل نگاه
 ب*و*سم یپروازو م یبسته  خی تن

 رگ هات یگرم کن منو با سرخ ایب
 ب*و*سم یپر آوازو م یاون رگ ها من
 انیعر ی زهیپاک یا ب*و*سمیرو م تو
 مثل مخمل قرآن زهیپاک تو

.. که .اریرو دارم. کوه هیهد نیترسننم مقابله کردم و االن بهتر نیبا بزرگتر من
شا یاگه ترس ه ک یجور نیوقت ا چی. هدمیرس یوقت بهش نم چیه دینبود... 

 .مینبود میالن با هما
 .میکن یرو کامل م گهیترسهامون و تشابهاتمون همد یو اون با وجود همه  من

 .اریبه حرف کوه دمیرس بازم
 خود خواه باشه ". دی" آدم با
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هه. برا اریخودخواهم، کوه من گذر میتون ینم نمیهم یخودخوا و  میاز هم ب
 .هیعال نیا

 رمیگ یکن من حرارت از تو م طلوع
 رمیگ یکن من شهامت از تو م ظهور

 ستیکس مثل من و تو عاشق ن چیه ایب
 و همدم هیما عاشق و همسا مثل

 سخت و بلند عشق ی شهیاز ش ایب
 باهم مینور رد بش یارابه  مثل
 کن من چه شبنم وار چه شبنم وار نگاه

 رمیخزون م یاستقبال دستا به
 رانگریو یسرما نیاز ا ستین هراسم

 رمیمیه متو من عاشقان یبرا
 انیپا

 ییرضا آرام
3/3/92 

 دوست دارم. یلیداستان و خ نیخودم شخصًا ا من
 هایمقاوم و اک بود به دور از بد یدختر باه  هی دیباورم کنم چون آن عاشق

 یچ شیزندگ یبرا دونستیخانم کامل بود که م هیو دوست دارم چون  نیآرش
 خواد یم
و  نمیب یمن جفتشون و شکل هم ممتفاوت بودن اما  تیدوتاا دو تا شخص نیا

 دوست دارم
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 نمجون دادم عمل ک سایکه به پر یکتاب به قول نیتونسته باشم با ا دوارمیام
 رهیچشم باه ها رو نگ نیاز حد آرش شیب یکه آزاد سمیبنو یکتاب و جور که

 .رنیبگ میو خودشون تصم ننیو کنار هم بب یو بد یبلکه خوب
اشه تا گذاشته ب ریذره روتون تاث هیاگه شده  یحتکتاب  نیخواد ا یدلم م یلیخ

شمها ضاوت کنار  مینیخاص و با ذهن خودمون نب یآدم ها رو با چ و بدور از ق
 .میو نقد کن یکس یو نخوا میهم باش

بدون ترس و قضننناوت بق هامونیکه زندگ یروز هی دیام به که  هیو  اون جور 
 .میاداره کن میخوا یخودمون م

 .دیحالل کن دیدید یو بد یهر خوب گهید خوب
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  آرام رضاییاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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