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بًارٍند زيرا 2 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

 :خالصٌ

ٌ ی خَد بٌ جا  این داستان، سرگذشت انسان يایی است کٌ اشتبايات زیادی را در گذشت
ٌ اند؛ اشتباياتی کٌ رد پایشان در زندگی کنَنی آن  .يا پررنگ شدى استگذاشت

سرگذشت عشقی پاک، ٍلی پر از تالطو؛ عشقی کٌ پس از گذشت سال يا، آتشش ينَز 
ٌ ٍرِی رٍزيای نخست خَد ٍ شاید سَزندى تر باقی ناندى است  .يو بٌ شعل

ٌ ی عاشقی ست  .داستان نن، قص

ٌ ی نًو  :نکت

دٍست يای عزیز، این رنان قصد تَيین بٌ قَنیت خاصی رٍ ندارى کٌ در ير قَنی، 
ٌ خاطر این کٌ خَدم اصالتًا ُلر يستو ٍ تَ دزفَل بزرگ شدم، . خَب ٍ بد بسیارى نن ب

قَم ُلر ٍ شًر دزفَل رٍ برای زندگی شخصیت يام انتخاب کردم؛ پس تَجٌ داشتٌ باشید 
 .يیچ تَيینی صَرت نگرفتٌ

 :نقدنٌ

 چشو يایت، اکسیِر حیات بَدند برایو؛

 .عاشقانٌ کٌ نگايو نی کردی، قلبو تندتر از يهیشٌ نی تپید

 .لبخند کٌ نی زدی، غو رخت برنی بست از چًاردیَارِی دلو

 .طنیِن صدایت، نَسیقِی آرانبخِش زندگی ام بَد

 !ٍ آخ از رٍزی کٌ تَ ٍ این يهٌ آرانش را از دست دادم... صدای قلبت

 ...کاش خدا، بٌ داِد قلبهان برسد

*** 
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بًارٍند زيرا 3 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

 «فصل اٍل»

نطهئنو کٌ این نرد، آخر . دستو را با عصبانیت جلَی نستَفیاِن زبان نفًو تکان نی ديو
پر از عصبانیت ٍ با صدایی کٌ بٌ ! َسر نرا رايی بیهارستان یا دسِت کو تیهارستان نی کند

 :زٍر کنترلش کردى ام، خیرى بٌ چشهان سبزرنگش نی غرم

اینجا نن ندیرم جناب نستَفیان، نن تصهیو نی گیرم این طرح نسخرى برى زیر دٍخت -
این طرح اعتبار برند نا رٍ زیر سَال نی برى، اعتبار نن رٍ زیر سَال . ٍ تَلید انبَى یا نٌ

 شها اصالً این رٍ نتَجًین؟ نی فًهین اعتبار یعنی چی؟. نی برى

نگايی بٌ تیپ جلفش نی اندازم، بٌ آن ابرٍيای تهیزشدى ٍ گَشَارى ی سَزنی کٌ در 
پَزخندی بٌ شلَار لی پارى ٍ تیشرت طرح اسکلتش نی اندازم ٍ . گَش راستش انداختٌ

 :نی گَیو

 !البتٌ از کسی نحل شها يهچین طرحی بعید يو نیست -

رٍی . نحل خَدم اخو غلیظی نی کند ٍ ابرٍيای پر ٍ قًَى ای تیرى اش گرى ای کَر نی شَند
يرم نفس يایش را حس . نیز کارم خو نی شَد ٍ چشو يایش را بٌ نگايو نی دٍزد

ناراحت از شرایط بٌ ٍجَد آندى کٌ برایو در آن رضایتی نیست، خَدم را عقب . نی کنو
 :نی کشو کٌ پَزخند حرص دراری نی زند ٍ نی گَید

در ضهن، تیپ . یادتَن نرى نن يو از ندیريای این قسهتو، از طراح يای قدیهی اینجا-
ٌ ی نن بٌ خَدم نربَطٌ ٍ الغیر  !ٍ قیاف

ٌ ام نی گَیو ٌ ی ُتن صداِی باالرفت  :سریع ٍ تند، حتی بدٍن نالحظ

 !ٍلی سرپرست بخش ٍ تصهیو گیرندى ی نًایی ننو، شها يو این رٍ یادتَن نرى-
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بًارٍند زيرا 4 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

ٌ اَیش نی فًهو حق يو دارد، نن يیچ ٍقت . جا نی خَرد، این را از عقب کشیدن یک دفع
 بٌ رخ نهی کشیدم؛

تا حد انکان نحل یک کارنند عادی رفتار نی کردم؛ . نٌ تَانایی ام در طراحی را، نٌ ُپستو را
 .انا االن کٌ تصهیهات نن نادیدى گرفتٌ نی شدند، سکَت را جایز نهی دانستو

خَب کٌ باشی، این جهاعِت سَءاستفادى گر نی گذارند بٌ پاِی سادى ٍ احهق بَدنت ٍ 
 !آدم يای سادى از دٍِر بازی رٍزگار يهیشٌ خارجند، يهیشٌ

نفس . بدٍن يیج حرفی، عقب گرد نی کند ٍ از اتاق کار يجدى نتری ام بیرٍن نی رٍد
ٌ ای نی کشو ٍ عینک گردم را کٌ بٌ قَل فرناز نرا شبیٌ يری پاتر نی کند، از رٍی  کالف

 .صَرتو بر نی دارم ٍ استخَان بینی ام را با انگشت اشارى ٍ شستو ناساژ نی ديو

ٌ ای رنگو را  کٌ سرآستین يا ٍ -از رٍی صندلی چرخ دارم بلند نی شَم ٍ نانتَی نخی پست
ٌ ای گلدار است ٍ ندلی بٌ قَل خَدنان شل ٍ ٍل دارد ٍ البتٌ کٌ  جیب يایش، از پارچ

 .نرتب نی کنو- يیچ سنخیتی با نحالً ندیربَدنو ندارد

يهیشٌ در ذين آدم يا، نردياِی ندیر، کت ٍ شلَار نشکی ٍ صاف ٍ صَف ٍ براق 
زن يای ندیر يو . نی پَشند، اخو غلیظی دارند ٍ اجالتًا يهٌ را از نَک بینی شان نی بینند

ٌ اش سرشان را باال  ٌ ی نحلحی دارند ٍ نحل نانادری سفیدبرفی يه صَرت کشیدى ٍ چان
نی گیرند، نانتَيای رسهی ٍ بٌ رنگ تیرى نی پَشند کٌ خط اتَی سر آستین يایشان بٌ 

 «!تَ برٍ نا يندٍانٌ را قاچ نی کنیو داداش! زکی» :چاقَ نی گَید

ٌ ای رنگ ٍ گل يای ریز رنگارنگ، این کفش يای تخت ٍ  انا نن با این نانتَی نخی پست
ٌ ای ایجاد نهی کنند، این شال بلند ٍ چرٍک يیچ شبايتی  بدٍن پاشنٌ کٌ تق تق نقتدران

 !بٌ یک ندیر ندارم؛ بیشتر شبیٌ دانشجَيای جَزدى ی ينر شدى ام
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بٌ قاب عکس . لبخندی بٌ ندیرندیرکردن يایو نی زنو ٍ سَییچ ٍ نَبایلو را برنی دارم
قًَى ای رنگی کٌ زینت بخش نیزکارم است، بٌ آن لبخنِد از تٌ دل پسِر درٍن عکس نگاى 

نی کنو ٍ دستو را نَازش گَنٌ رٍی چشو يایش نی کشو؛ چشو يای خاکسترِی 
 !گرگ نانندش

رٍ بٌ اٍ، انگار کٌ يهین حاال اینجا ٍ نشغَل گَش کردن حرف يایو باشد، آيستٌ لب 
 :نی زنو

 دیدی نَفق شدم؟ -

دیَانگی کٌ شاخ ٍ دم . ؛ انا حس نی کنو لبخندش عهق نی گیرد نی دانو کٌ تَيو زدى ام
ٌ ام  !ندارد، دیَان

 نی خندی؟ -

ٌ ی ننجَق دٍزی ام را کٌ حاصل ينر فرناز  کالفٌ سرم را تکان نی ديو ٍ کیف یک طرف
 .کارننديا تک ٍ تَک در حال رفتن يستند. است، برنی دارم ٍ از اتاقو خارج نی شَم

سرم را برای خانو سبزٍاری با آن چًار خرٍار آرایش کٌ دارد با تلفن حرف نی زند ٍ 
 .قراريای جناب رئیس را يهاينگ نی کند، تکان نی ديو ٍ از شرکت خارج نی شَم

با خَدم فکر نی کنو چرا بعضی دختريا خیال نی کنند آرایش غلیظ، زیباتر نشانشان 
نی ديد؟ نحالً این کٌ دٍر چشو يایت را سیاى کنی ٍ رژ لبت نحل چربی ناکارٍنی دٍر لبت 
نالیدى شَد، چٌ زیبایی بٌ يهراى دارد؟ بیشتر ندل يا ٍ سَپراستاريای خارجی، يهیشٌ 

 .آرایش الیت ٍ نحَی بر چًرى دارند

ٌ يای  جالب اینجاست دختريای انرٍزی، يهٌ شبیٌ يو شدى اند؛ يهٌ لب يا ٍ گَن
پف کردى ٍ بینی سرباال، ابرٍيای تاتَکردى ٍ يزارتا بال ٍ عهل زیبایی دیگر کٌ حاصلشان، 
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دختر ایرانِی ! يهین يا َدم از فرينگ ٍ يَیت آریایی نی زنند. برعکِس زیبایی است
 اصیل، خَدش را شبیٌ بٌ دلقک يا نی کند؟

بیخیال این افکار اعصاب ُخردکن سری تکان نی ديو ٍ راى پلٌ را بٌ فضای خفقان آٍر 
 .آسانسَر ٍ آن آينگ بدٍن کالم نزخرف ترجیح نی ديو ٍ عین چًار طبقٌ را نی دٍم

جلَی ساختهان شرکت، قصد رفتن بٌ سهت دٍیست ٍ شش نازنین ٍ اقساطی ام کٌ 
چًارتا از قسط يای لعنتی اش باقی ناندى نی کنو کٌ با شنیدن صدای پر از خش ٍ 

ٌ اش، با شدت بٌ سهتش برنی گردم  .گرفت

 !یکًَ، بی يَا خَدش را در آغَشو پرت نی کند ٍ زیر گریٌ نی زند

 :با نگرانی کٌ در صدا ٍ حرکات نستأصلو جریان پیدا کردى است نی گَیو

 فرناز؟ چی شدى؟ -

ٌ ام برنی دارد ٌ اش ٍ جای چًار . سرش را از رٍی شان دقت کٌ نی کنو، نتَجٌ کبَدی گَن
ٌ ای کٌ با بی رحهی رٍی پَست سفیدش جا خَش کردى اند نی شَم  .انگشت نردان

ٌ اش نی کشو بٌ چشهان آبی رنگش کٌ خیسند نگاى نی کنو ٍ با . دستو را آرام رٍی گَن
 :ناراحتی لب نی زنو

 جای دستای نحهدى؟ -

ذينو پر از سَال نی شَد؛ نحهد ٍ زدن عزیزکردى اش؟ . با درد سرش را تکان نی ديد
ٌ يای پازل جَر در نهی آیند؛ یک جای کار اساسی  اصالً نحهد ٍ یک دادزدن؟ این تک

 !نی لنگد
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رٍی صندلی کهک رانندى نی نشیند ٍ با . سَییچ را در قفل نی چرخانو ٍ سَار نی شَم
يهان طَر کٌ . استرس از تک بٌ تِک حرکاتش نی بارد. انگشت يایش بازی نی کند

 :استارت نی زنو، لب باز نی کنو ٍ با اطهینان نی گَیو

ٌ ش نیست -  چی شدى فرناز؟. نحهد ايل زدِن بچ

 !این دختر آخر نرا نی کشد. يق يقش شدت نی گیرد

ٌ ی نحهد ٍ فًیهٌ نی رانو نی دانو یک چیزی شدى کٌ نحهد . پر از حرص بٌ سهت خان
ٌ اش را کبَد کردى  .طاقت از دست دادى ٍ صَرت یکی یک دان

 اگٌ دعَاتَن شدى تَ پیش نن چی کار نی کنی؟ -

 :بینی اش را با صدا باال نی کشد ٍ نی گَید

 ...نن يو اٍندم پیش تَ. بابا عصبی بَد، نانان بردش تَ تراس تا آرٍنش کنٌ -

 .دندى را عَض نی کنو

 خب؟ -

 :با ترس نی گَید

 ...نی کشٌ...بابام نن رٍ نی کشٌ خالٌ -

چٌ کردى عزیزکردى ی فًیهٌ ٍ نحهد کٌ دم از کشت ٍ کشتار پدرش نی زند؟ کهی فکر 
 !از فرناز بعید است! نٌ نٌ... نی کنو، نحهد فقط رٍی یک چیز سخت گیر است آن يو

ٌ ی نغزم نی شَند ٌ يای ریز فرناز پس زنین ٌ ی ٍیالیی . تا رسیدن بٌ خانٌ گری جلَی خان
نحهد پارک نی کنو ٍ يهراى فرناز کٌ دست يایش بٌ رعشٌ افتادى اند، بٌ سهت در آينی 

 .نیلی رنگ نی رٍم
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ٍارد حیاط نسبتًا بزرگ خانٌ کٌ . کلید فرناز را از دستش نی گیرم ٍ در قفل نی چرخانو
 نی شَیو،

بی تَجٌ بٌ گل يای نرگس ٍ یاسی کٌ اگر ير ٍقت دیگری جز حال حاضر بَد، دقایق 
زیادی را بٌ تهاشایشان نی ایستادم ٍ از عطرشان سرنست نی شدم، راى در ٍرٍدی را 

 .پیش نی گیرم

آخ کٌ . دست لرزان فرناز را نیان دستو جا نی ديو ٍ فشار خفیفی بٌ آن ٍارد نی کنو
! يهین حهایت يای کَچک يستند کٌ دل آدم را زنان رٍیارٍیی با سختی يا گرم نی کنند

 !حِس این کٌ یک نفر باٍرت داشتٌ باشد اصالً قابل تَصیف نیست

پارکت قًَى ای رنگ سالن با آن . با دست آزادم دستگیرى ی در را نی کشو ٍ ٍارد نی شَم
ٌ يا يیچ تناسبی ندارد  !آخ از دست نحهد ٍ غیرتش. ُخردى شیش

ٌ  يا رد نی شَیو ٍ بٌ سهت اتاق نشیهن نستطیلی شکل کٌ  با کفش از رٍی ُخردى شیش
بٌ نحض ٍرٍدنان، فًیهٌ . دیَاريای ِکِرِم گل دارش حس خَبی بٌ آدم نی ديند نی رٍیو
ٌ يای نحهد را ناساژ نی ديد نی بینو نحهد يو دستش را رٍی . را گریان درحالی کٌ شان

نگرانی ریشٌ نی دٍاند ٍ بٌ قلبو کٌ نهلَ از . قلبش گذاشتٌ ٍ نفس يای عهیق نی کشد
يهین باعخ نی شَد کٌ دست فرناز را ريا کنو ٍ . نحبت این زن ٍ شَير است نی رسد

 :جلَی پایش زانَ نی زنو ٍ با نگرانی نی گَیو. با سرعت بٌ سهت نحهد برٍم

 داداش خَبی؟ -

بٌ چشهان نشکی رنگش کٌ عجز ٍ در نقابل آن، عصبانیت را نشان نی ديند نگاى 
 .پلک چپش عصبی نی پرد ٍ نن را نگران نی کند. نی کنو

نگاى عصبی اش را بٌ چشو يایو ٍ بعد از آن، بٌ پشت سرم ٍ درست جایی کٌ فرناز 
ٌ ی دیَار . ایستادى نی دٍزد یک دفعٌ بلند نی شَد ٍ بٌ سهت فرناِز کزکردى کٌ گَش
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. با جیغ فرناز بٌ سهتشان نی رٍم ٍ نابینشان نی ایستو. ایستادى يجَم نی برد
ٌ ی خَدم در ذينو تداعی نی شَند ٍ نعدى ام تیِر عصبی  ٌ يای ناگَار گذشت صحن

 .خاطرات تلخی کٌ زير نی شَند ٍ کانو را تلخ نی کنند... نی کشد؛ سیلی، داد ٍ بیداد

 :فرناز پشت سرم قایو نی شَد ٍ نحهد نی غرد

 !برٍ بذار آدم کنو این دختر رٍ...برٍ کنار گل بانَ -

 :آرام ٍ در حالی کٌ سعی دارم نتقاعدش کنو لب نی زنو

 چی شدى؟! آرٍم باش نحهد -

ٌ يایشان را سفید کردى، دستی  کالفٌ بین نَيای نشکی رنگش کٌ گذر عهر شقیق
دست يایش را دٍ طرفش باز نی کند ٍ . نی کشد ٍ عصبی دٍر خَدش چرخی نی زند

 :فریاد نی زند

ٌ ناشینی رفتٌ سر قرار - بدتر از این گل بانَ؟ بدتر ! دیگٌ چی نی خَاست بشٌ؟ با یٌ جَج
ٌ قرتی دیدى ٍ عکسش رٍ برام آٍردى؟  از این کٌ کارنندم دخترم رٍ با اٍن بچ

لبو را نی گزم، فرناز ٍ قرار؟ فرناز ٍ بازی با غیرِت نحهد؟ غیرنهکن يو اگر نهکن شَد، 
 .این اتفاق برای فرناز يهچنان نحال ٍ غیرنهکن باقی خَايد ناند

ٌ يای بی انان است، رٍی افکارم خط نی اندازد  .صدای پر از خش فرناز کٌ حاصِل گری

ٌ نَن! بابا بٌ قرآن نن باياش دٍست نشدم - بٌ خدا . اٍن ير رٍز نی اٍند دِم در ندرس
نن نحلش نهی دادم، صبح يو نن سر قرارم با نًرنَش بَدم کٌ نیَند، دیدم این پسِر 

 ...کٌ انگار یًَ کارننِد شها دیدى...تعقیبو کردى ٍ اٍند کنارم نشست؛ کٌ

فرناز ايل درٍغ . فًیهٌ بٌ سهت فرناز نی آید ٍ بغلش نی کند ٍ سعی نی کند آرانش کند
 نیست، این را نحهد يو نی داند؛ ٍلی نرد ُلر باشی ٍ با غیرتت بازی شَد ٍ دم نزنی؟



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 10 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

 :بٌ سهتش نی رٍم، آرام ٍ نجَاگَنٌ نی گَیو

ٌ ی عزیز - دیدی گفتو تَی سی ٍيفت سالٌ ٍاسٌ پدِر یٌ ! خَدت رٍ کنترل کن پسرعه
ٌ ای؟  دختر يیفدى سالٌ بَدن زیادی بچ

عقب گرد نی کنو ٍ بٌ سهت فرناز . نگايو نی کند ٍ لبخند نحَی نی زند، کهی آرام شدى
 :بٌ سهتش خو نی شَم ٍ نی گَیو. نی رٍم

ٌ ناشینی رٍ داری؟ -  شهارى ی این بٌ قَل بابات، جَج

 .نات نگايو نی کند، فًیهٌ لب باز نی کند

 چی کار نی خَای بکنی گلی؟ -

نسخرى ٍار نگايش نی کنو ٍ بٌ چشهان آبی رنگش کٌ فرناز يو رنگشان را بٌ ارث بردى 
 :خیرى نی شَم ٍ نی گَیو

نگٌ نگفتو اسو نن رٍ ! برای انر خیر برم خدنتشَن بگو بیا این فرناز نا رٍ بگیر -
 تبلیغاِت نایع ظرفشَییٌ نگٌ؟... نخفف نکن؟ گلی گلی

ٌ اش  چشو ٍ ابرٍ تکان نی ديد ٍ دستی بٌ نَيای بلَطی رنگش کٌ تا پایین شان
 .نی رسند نی کشد

 .تَ این نَقعیت ٍقت گیر آٍردى! خب حاال تَام -

ٌ پشتی . بٌ سهت فرناز برنی گردم ٍ ننتظر نگايش نی کنو دستش را بٌ سهت کَل
ٌ شدى ای را از جیب کناری اش در نی آٍرد ٍ بٌ دستو  رنگارنگش نی برد ٍ تکٌ کاغِذ نچال

ٌ ای شهارى ِی فَق العادى رندش را . نی ديد کاغد را باز نی کنو، با خط خرچنگ قَرباغ
 !نَشتٌ
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ٌ رٍی فًیهٌ ٍ فرناز تکیٌ دادى ٍ اخو يایش در  بلند نی شَم ٍ رٍ بٌ نحهد کٌ بٌ دیَار رٍب
 :يو است، نی گَیو

 .تا برگشتنو، تَ يهین پَزیشن نی نَنی -

 :تاکید ٍار نی گَیو. صانت نگايو نی کند

 اُکی؟ -

ٌ ای نی گَید  :دستش را تکان نی ديد ٍ با لحن کالف

 !باشٌ بابا -

حیاط را با دٍ طی . لبخند رضایت بخشی نی زنو ٍ عقب عقب از نشیهن بیرٍن نی رٍم
 .نی کنو ٍ درٍن ناشین عزیزم نی نشینو

شهارى را با نَبایلو نی گیرم، آينگ پیشَاز شیش ٍ يشت ٍ شادی کٌ پخش نی شَد، 
ٌ ناشینی نطهئنو نی کند  :بعد از چند لحظٌ جَاب نی ديد! بٌ سرخَش بَدن آقای جَج

 جانو؟ -

ٌ ناشینی يا نهی خََرد! از صدای َبهش تعجب نی کنو، چقدر نردانٌ است . اصَالً بٌ جَج
 !نگر چند سال دارد؟ نن فکر نی کردم يو سن ٍ سال خَد فرناز باشد

 ...آقایِ  -

اسهش چٌ بَد؟ نِن گیج چرا اسهش را نپرسیدم؟ با حالتی کٌ خَدم يو ! ٍای خدا 
 :خندى ام گرفتٌ نی گَیو

پس ! ببین ير ناشناسی کٌ بًت زنگ زد، کسی کٌ بًش شهارى دادی نیست -
 !جانو جانو يات رٍ بذار ٍاسٌ اٍن يا
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چند لحظٌ سکَت برقرار نی شَد، در نًایت با تعجِب آشکاری کٌ بٌ کالنش ریختٌ 
 :نی پرسد

 !بٌ جا نیاٍردم-

 :در يهان حال نی گَیو. استارت نی زنو ٍ راى نی افتو

ٌ پیچ دادی بًش، آدرس؟ باید ببینهت -  !خالٌ، عهٌ، يرچِی فرنازی کٌ گیِر س

ٌ پَلداِر . با گنگی آدرس جایی حَالی سعادت آباد را نی ديد کٌ برٍد این يهٌ راى را؟ بچ
 !قرتی

نحهد تنًا بیست سال با فرناز اختالف سن دارد ٍ فًیهٌ ! بیچارى فًیهٌ ٍ نحهد
فرناِز . يهین نَضَع عالٍى بر صهیهیت بینشان، باعخ نابلدیشان يو شدى. شانزدى  سال

نحهد بٌ اقتضای قَنیتی . نا حاصل یک ازدٍاج عاشقانٌ در دل شًرستانی کَچک است
ٌ ناشینی را . کٌ دارد، غیرتی است ٍ نانَس پرست نطهئنو کٌ اگر بٌ جای فرناز این جَج

ٌ اش نی کرد ٌ تک  .نی دید تک

ٌ رٍیو ابرٍ باال نی اندازم ٌ ی بزرگ رٍب  .بٌ آدرس کٌ نی رسو، با دیدن خان

ٌ ت رٍ نیدی بٌ نن؟! نترس! پسِر شجاع -  آدرس خَن

 :يهان صدای َبو بٌ گَشو نی رسد. جلَ نی رٍم ٍ زنگ را فشار نی ديو

 .االن نی رسو خدنتتَن -

 :آيستٌ نی گَیو

 !نَدبو کٌ يست شادٍناد -

 !ٍ فکر نی کنو اگر نحهد اینجا بَد گردنو را نی شکست
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. بٌ دِر سهت شاگرِد ناشینو تکیٌ نی ديو ٍ عینک آفتابی ام را رٍی چشو يایو نی گذارم
 .نگايی بٌ ساعت قدیهی ام کٌ یادآٍر رٍزياِی دٍر ٍ یادگارِی خانو جان است نی اندازم

 !پنج ٍ نیو، نًار َپر گل گلی خانو -

عینکو را کٌ بر  نی دارم، تصَیر پیِش رٍیو ٍزِن . با صدای بازشدن در، سرم را باال نی آٍرم
 .دیَاری بتنی پیدا نی کند ٍ رٍی سرم آٍار نی شَد

با دیدن چشو يای نشکی رنگ ٍ پَست گندنی اش، لب يای نعهَلی ٍ بینی کشیدى ای 
ٍ ظايرًا نکردى، با دیدن نَيای « باالخرى یک رٍز عهلش نی کنو»: کٌ قدیو يا نی گفت

نشکی رنگ ٍ یک ٍری اش، حجو ٍسیعی از بغض، دلتنگی، عالقٌ ٍ حتی دلخَری بٌ دلو 
حالش از نن بًتر نیست؛ با تعجب نگايو نی کند ٍ نحل آدم يای . سرازیر نی شَد

 .نسخ شدى بٌ چشو يایو زل نی زند

در نًایت، چند قدم جلَ نی آید؛ دست راستش را آرام، انگار کٌ بخَايد بٌ ٍاقعی بَدنو 
ٌ  ام نی کشد  :با صدایی لرزان لب نی زند. پی  ببرد، رٍی گَن

 گلی؟ -

 :بین اشک تلخ نی خندم ٍ نی گَیو. اٍلین قطرى ی اشکو جاری نی شَد

 بعِد این يهٌ سال یاد نگرفتی اسهو گل بانَئٌ نٌ گلی؟ -

ٌ ام گذاشتٌ، اشکو را پاک نی کند بی يَا در آغَشو نی گیرد ٍ سرم . با دستی کٌ رٍی گَن
ٌ اش نی گذارد بٌ کَبش بی انان قلبش گَش نی ديو ٍ فکر نی کنو کٌ . را رٍی سین

 چطَر این يهٌ سال را بدٍِن این آدم تاب آٍردم؟

 نی دٍنستی خیلی بی نعرفتی؟ -
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این را با دلخَری ٍاضحی نی گَید کٌ باعخ نی شَد اشک يایو با سرعت سرسام آٍری 
ٌ ای رنگش با آن نارک آدیداس گو شَند  .جاری شَند ٍ در آغَش تی شرت سرن

 :دستو را دٍر کهرش حلقٌ نی کنو ٍ با بغض نی نالو

 نی دٍنی رفتِن اجباری چقدر درد دارى؟ -

 :از آغَشش جدایو نی کند ٍ خیرى در چشو يایو نی گَید

تَ چی؟ نی دٍنی بی خبری چقدر درد دارى؟ نی دٍنی سردرگهی یعنی چی گلی؟  -
 کشیدن چٌ دردی دارى؟نی دٍنی ير رٍز ٍ ساعت عذاب

حق نی ديو، . نگايو را نی دزدم کٌ چشو يای دلخَرش دلو را بیشتر از این تنگ نکند
 !حق دارد

 :با پشِت دست اشک يایو را پاک نی کنو، لبخند تلخی نی زنو ٍ نی گَیو

ٌ کو ناراحت -  بی خیال، خَدت خَبی؟. کنندى ستبعد از چًارسال، زدن این حرف يا ی

یکًَ انگار چیزی یادم آندى باشد، با تعجب . پَفی نی کشد ٍ نسخرى ٍار نگايو نی کند
 :زایدالَصفی نی پرسو

 تَ اٍنی يستی کٌ باياش حرف زدم؟! يی _

 :ابرٍ باال نی اندازد ٍ با شیطنت نی گَید

 !؛ ٍلی نطهئنو بًت شهارى ندادم يا آرى -

 !پررٍیی در ذات این آدم است. لب نی گزم تا خندى ام نگیرد

آرنین؟ تَ ينَز آدم نشدی؟ تَ شهارى دادی بٌ فرناِز بدبخت ٍ باباش رٍ انداختی بٌ  -
 جَنش؟
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 .حس نی کنو رنگ نگايش عَض نی شَد ٍ چشو يایش نگران نی شَند

 چی شدى نگٌ؟ اصالً تَ فرناز رٍ از کجا نی شناسی؟ -

. نعطل نهی کنو ٍ در حینی کٌ سَار ناشینو نی شَم، اشارى نی کنو اٍ يو سَار شَد
ٌ اش را فَت نی کند  .پشت فرنان کٌ جا نی گیرم، کنار دستو نی نشیند ٍ نفس کالف

از خیاباِن بزرگشان کٌ در آن گربٌ ٍ پرندى ٍ کالغ ٍ خالصٌ جنبدگان پایین شًری بٌ 
ٌ چیزش فرق دارد انگار. چشو نهی خَرد، عبَر نی کنو  .شهال شًر، يه

لب يایو را کٌ اجری از رژ لِب ناتی کٌ صبح زدى بَدم رٍیشان نهاندى با زبان تر نی کنو ٍ 
 :نی گَیو

ٌ ی نن رٍ یادتٌ؟ -  عهٌ نعصَن

تَی . کٌ با یٌ نرد ُلر ازدٍاج کردى بَد ٍ خرم آباد زندگی نی کرد! نگٌ نیشٌ یادم نباشٌ -
 حاال چٌ ربطی بٌ فرناز دارى؟. نراسو پدر خدابیانرزت دیدنش

ٌ تر از تکان يای ریِز پاِی چپش است دندى را عَض نی کنو ٍ جَابش را . صدایش کالف
 :نی ديو

ٌ ی عههٌ - ٌ کو، یٌ نهَر يو زیادی . نحهد، بابای فرناز رٍ نیگو، پسربزرگ آتیشیٌ ی
عکستَن رٍ سر قرار صبحی کٌ جنابعالی خَدت رٍ دعَت کردی براش بردن، ! تعصبیٌ

 ...اٍن يو فرناز رٍ زدى

 .با نگرانی بٌ سهتو برنی گردد، استرس از ٍجناتش پیداست

... آخٌ چرا زدى؟ ٍای خدا! زدى؟ چرا؟ اٍن کٌ با نن نبَد، نن خَدم گیر شدم بًش -
 ...خدا
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 !از تعجب ابرٍيایو باال نی پرند، راستش انتظار این يهٌ نگرانی را نداشتو

کٌ اٍنو با تَضیح تَ بٌ ...نگفتو کٌ کشتتش، یٌ سیلی بَدى فقط! آرٍم باش پسر! يی -
 !نحهد، قابل جبرانٌ

 :بٌ جلَ خیرى نی شَد ٍ قاطع نی گَید

ٌ ی قاف يو نیرم، قانع کردِن پدرش کٌ چیزی نیستنن بٌ -  !خاطرش تا قل

لبخند . نیو ُرخش را کَتاى نگاى نی کنو ٍ دٍبارى حَاسو را بٌ خیابان پیِش رٍیو نی ديو
 :کهرنگی نی زنو ٍ نی گَیو

 !تَ چطَری این يهٌ عاشق شدی بچٌ؟ -

 :دستش را پشت لبش نی گذارد ٍ کنایٌ نی زند. این را با نًایت تعجبو نی گَیو

 .يهَن طَری کٌ تَ دل بریدی -

نن دل . حالو بد نی شَد ٍ دينو نزى ی زير نی گیرد. انگار آب جَش رٍی سرم نی ریزند
بریدم؟ ننی کٌ دلدادى بَدم؟ ننی کٌ عاشقی را از َبر بَدم؟ نگر دل بریدن برای عاشق 

کردى در دلو بَی نهکن است؟ نٌ، نن دل نبریدم کٌ دل کندم؛ دل کندم تا عشِق رخنٌ
کندن با دل. نفرت نگیرد، دل کندم تا در ذينو عشق، با يهان زیبایی اش باقی بهاند

 !بریدن تَفیر دارددل

ٌ باِر افسَس را  این حرف يا را نهی زنو کٌ غدى ی چرکینند در قلبو؛ کٌ حسرتند ٍ کَل
 تعریف کردن چٌ سَد؟

ٌ ی نحهد پارک نی کنو لبخند نحَی . آرنین زٍدتر از نن پیادى نی شَد. جلَی خان
 :آیفَن را نی زنو کٌ فًهیهٌ برنی دارد. نی زنو ٍ دنبالش رٍانٌ نی شَم
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 اٍندی گلی؟ -

ٌ ی کل کل ندارم تا بٌ  چشو يایو را کالفٌ نی نالو، آن قدر حالو خراب است کٌ حَصل
 !فًیهٌ بگَیو اسهو گل بانَست نٌ گلی

 .فًیهٌ در رٍ بزن، بٌ نحهد يو بگَ بیاد تَی حیاط -

داخل حیاط نی رٍم ٍ آرنین پشت سرم نی آید ٍ در را . در با صدای تقی باز نی شَد
 .نی بندد

نزدیکش کٌ نی شَیو، با دیدن . چند لحظٌ بعد، نحهد در درگاى در ٍرٍدی ظاير نی شَد
آرنین کنارم اخو نی کند ٍ تا بٌ خَدم بیایو، بٌ سهتش قدم تند کردى ٍ صدای نشتی کٌ 

 .بٌ صَرت آرنین نی کَبد، گَشو را خراش نی ديد

زدى بٌ آرنین کٌ دستش را نشت کردى ٍ لب يایش را رٍی يو نی فشارد؛ ٍلی بًت
ٌ ی لبش خَنی شدى. نگايش بٌ زنین است، نگاى نی کنو ٌ ی . گَش دست نحهد بنِد یق

 :آرنین نی شَد، صدایو را بلند نی کنو ٍ عصبی نی غرم

 !بسٌ نحهد، بسٌ -

با صدایو فًیهٌ از خانٌ بیرٍن نی زند ٍ فرناز را نی بینو کٌ نحل گنجشکی باران زدى، 
 .دنبالش رٍانٌ نی شَد

نگاى آرنین بٌ سهت فرناز کشیدى نی شَد ٍ نشتش باز نی شَد ٍ نگايش رنگ حسرت 
 .نی گیرد

 :رٍ بٌ نحهد نی کنو ٍ نی گَیو

 آخٌ قضاٍت بدٍن شنیدن دفاعیٌ نگٌ نهکنٌ نرِد حسابی؟! بذار بدبخت حرف بزنٌ -
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. بدٍن این کٌ بگذارم نحهد حرفی بزند، بٌ آرنین با چشو ٍ ابرٍ اشارى نی کنو شرٍع کند
ٌ ی پیراين نحهد خیرى نی شَد ٌ ی پررٍیی . گلَیش را صاف نی کند ٍ بٌ دکه با يه

 !ذاتی اش، شرنسار است

ٌ ش گردن ننٌ - نن نقصرم؛ ٍلی بٌ خدا قسو . دخترخانهتَن بی تقصیرى، تقصیريا يه
 .کٌ قصد بدی نداشتو ٍ ندارم ٍ نیتو خیرى

نشتش کٌ دٍبارى باال نی رٍد، چشو يایو را نی بندم ٍ . خَن، خَِن نحهد را نی خَرد
 :تقریبًا جیغ نی زنو

 !دستت رٍی داداش نن بلند نشٌ يا نحهد-

 :نحهد با تعجب دستش را نی اندازد ٍ نی گَید

 آرنینٌ؟ -

ِِ تکهیل شدى  :کالفٌ نی گَیو. سرم را تکان نی ديو، ظرفیتو تکهیِل

نن حالو خَب نیست . ببین فرناز بی تقصیرى، خب؟ آرنین بچگی کردى تَ ببخش! آرى -
 نیرم خَنٌ، بعدًا با يو حرف نی زنیو؛ باشٌ؟

 .يهچنان نبًَت است؛ ٍلی آرام سر تکان نی ديد

 :خطاب بٌ آرنین نی گَیو

 .بیا بریو -

 !نگاى آخرش بٌ فرناز حسرت دارد، حسرت

*** 
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ٌ ام تکیٌ نی ديو ٌ ام را . سرم را بٌ پشتی نبل ال نانند خان آرنین کارتن يای اسباب ٍ اجاجی
 :نگاى نی کند ٍ نی گَید

 تازى اٍندی اینجا؟ یا داری نیری؟ -

 :چشو يایو را بٌ يو فشار نی ديو ٍ نجَاگَنٌ جَابش را نی ديو

صاحب خَنٌ جَابو کردى، ريِن بیشتر نی خَاد ٍ ندارم ٍ نهی خَام از نحهد بگیرم کٌ  -
داشتو کو کو جهع نی کردم تا یٌ جایی رٍ ...يهین جَریش يو دنیادنیا ندیَنو بًش

 .یٌ جایی کٌ با جیبو بخَنٌ. پیدا کنو

 :خیلی جدی نی گَید. چشو کٌ باز نی کنو، با نگاى تَبیخ گرش نَاجٌ نی شَم

 .حهاقت يات تهَنی ندارن -

 .سری بٌ تاسف تکان نی ديد ٍ نَبایلش را از جیب شلَار جین آبی رنگش در نی آٍرد

چند . بعد از کهی باال پایین کردن شهارى ای را نی گیرد ٍ گَشی را کنار گَشش نی گذارد
ٌ ای نکخ نی کند ٍ سپس نی گَید  :لحظ

 ...خَبی داداش؟ نن يو خَبو قربانت! الَ؟ سالم -

 :بلند نی شَد ٍ بٌ سهت آشپزخانٌ نی رٍد ٍ در يهان حال، بلندبلند نی گَید

ٌ ت نشتری دارم، فقط باید رين رٍ کنار بیای بايانَن - . راستش داداش ٍاسٌ خَن
 .قربانت، فعالً خدانگًدارت. باشٌ داداش؛ پس ساعت شیش... خَايرم

چشو يایو نطهعنًا از این گردتر . گَشی را قطع نی کند ٍ پیرٍزنندانٌ نگايو نی کند
 .نهی شَند
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ٌ ش رٍ اینجا اجارى نیدى، قرار . تا نن رٍ داری غو نداری - رفیقو دارى نیرى اصفًان ٍ خَن
ٌ ش رٍ ببینیو  .گذاشتو ساعت شیش بریو خَن

 :نی خَايو لب بٌ نخالفت باز کنو کٌ قاطعانٌ نی گَید

نی دٍنی کٌ نی تَنو این کار رٍ بکنو؛ پس . نذاری کاری برات بکنو، نجبَرم برت گردٍنو -
 !نخالفت رٍ بذار کنار

 :نگايش نی کنو ٍ نی پرسو. ٍ نن، خلع سالح نی شَم

 دایی ٍ زن دایی خَبن؟ -

عهیق نگايو نی کند؛ انگار با نگايش تنبیًو نی کند کٌ چشو يایو را دٍبارى نی بندم ٍ 
 :نی نالو

نن نجبَر بَدم، ٍگرنٌ پدر ٍ نادر تَ برای نن نحل پدر ٍ نادر . اٍن جَری نگايو نکن -
 .خَدنن

 .تا آدم نخَاد، يیچ اجباری ٍجَد ندارى -

 :بٌ خَدم اشارى نی کنو ٍ نی گَیو. کالفٌ صاف نی نشینو ٍ نگايش نی کنو

 .دنیا بی رحهٌ ٍ فرصت انتخاب بًت نهیدى. تَ جای نن نبَدی -

 :دستش را تَی يَا تکان نی ديد ٍ جَابو را نی ديد

ٌ ای رٍ - نن از ! نن جای تَ نبَدم، آرى! بس کن این حرف يای صد نن یٌ غاز ٍ کلیش
جای خَدم دارم حرف نی زنو، از جای کسی کٌ چًارسال تهَم، نگرانت بَد ٍ تَ حتی 

 !الیق دادن یٌ خبِر خشک ٍ خالی از خَدت بًش نبَدی

ٌ ای نی کشو ٍ نی گَیو. لحن دلخَرش اعصابو را بٌ يو نی ریزد  :پَف کالف
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يا؟ نکنٌ نیاز بٌ شخو زدن زنیِن ! نن نقصِر صددرصد نبَدم، نحل این کٌ یادت رفتٌ -
 گذشتٌ يست؟ آرى آرنین؟ یادت رفتٌ اٍن رٍزيا رٍ؟

دلجَیانٌ . درست کنارم نی نشیند ٍ دستو را نی گیرد. بلند نی شَد ٍ بٌ سهتو نی آید
 :رٍی دستو را نَازش نی کند

برعکس تَ کٌ نن رٍ برادر ندٍنستی، نن فرانَشی ندارم؛ ٍلی عزیِز نن، تَ . یادم نرفتٌ -
ِکی نی خَای نتَجٌ بشی کٌ فرارکردن از نشکل، باعخ حل یا رفعش نهیشٌ؟ تا ِکی 

ٌ چیز فرانَش نیشٌ؟  نی خَای با این تصَر زندگی کنی کٌ اگٌ فرار کنی، يه

از جایو بلند نی شَم ٍ بٌ سهت تلفِن جابت . گَش نن بٌ این حرف يا بديکار نیست
ٌ نان است نی گیرم ٍ رٍ بٌ . خانٌ نی رٍم شهارى ی پیتزایی را کٌ يهان نزدیکی يای نحل

 :آرنین نی گَیو

 .نخلَط دیگٌ؟ نحل قدیو -

ٌ ی تاسف برایو تکان نی ديد ٍ نی گَید  :سری بٌ نشان

 !نرٍد نیخ آينین در سنگ! بازم فرار کردی -

ٌ يایو را باال نی اندازم ٍ خطاب بٌ پسری کٌ سفارش نی گیرد دٍتا نخلَط با ساالد ٍ  شان
 .نَشابٌ سفارش نی ديو

*** 

 «فصل دٍم»

اپِن گرد آشپزخانٌ لبخند را رٍی لبو . ی جدیدم نی چرخانونگايو را دٍر تا دٍر خانٌ
جان نی داد کٌ رٍیش چًارزانَ بنشینی، یک لیَان شیرکاکائَی داغ کنار دستت . نی آٍرد

 !بگذاری، جلَیت ُپر باشد از کاغذيای آچار ٍ يی طرح بزنی
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ٌ ی ظرف را يو داخل آشپزخانٌ نی گذارد با خستگی رٍی نبل ٍلَ . آرنین آخرین جعب
 :نی شَد ٍ نی گَید

 !تَ عهرم این قدر کار نکردى بَدم -

 :نی خندم ٍ نی گَیو

 !نحهد از نرد کاری خَشش نیاد شازدى -

 .صاف سر جایش نی نشیند ٍ بادی بٌ غبغبش نی اندازد

 کی بًتر از نن؟ -

 :کنارش نی نشینو ٍ نی گَیو

 .پَلی رٍ کٌ گذاشتی رٍی رينو باید ازم پس بگیری -

ٌ اش را ناساژ نی ديو ٍ با لحن نعترضی نی گَیو! یکی نی زند تَی سرم  :جای ضرب

 !چتٌ؟ دستت يرز نیرى يا -

 :با خستگی نگايو نی کند ٍ جَابو را نی ديد

 پَل نی کنی؟ بزنو نصفت کنو؟آخٌ دخترى ی بی شعَر، نن ٍ تَ داریو کٌ يی پَل -

 :یکًَ انگار چیزی یادم آندى باشد نی پرسو. بٌ لحن شاکی اش نی خندم

راستی دٍستت، يهین صاحب خَنٌ چرا رٍزی کٌ اٍندیو خَنٌ رٍ نگاى کنیو نیَند؟  -
 .قرارداد يو کٌ گفتی با خَدش يهاينگ نی کنی ٍ نذاشتی نن بيام

 :خهیازى ای نی کشد ٍ جَابو را نی ديد
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يهَن رٍزی کٌ خَاستیو بیایو خَنٌ رٍ ببینیو، کار نًهی براش پیش اٍند رفت  -
 قرارداد يو بٌ تَ ربطی ندارى، نبلغش رٍ نی خَای بدٍنی؟. اصفًان

نگايو را بٌ قاب عکس يایی کٌ حاال . یکی بٌ بازٍیش نی زنو ٍ بی ادبی نحارش نی کنو
ٌ رٍی دیَاری کٌ در ٍرٍدی رٍ بٌ آن باز نی شد، نصب شدى بَدند نی دٍزم  .درست رٍب

 :بٌ خدا نهی خَايو؛ انا نی پرسو

 نَفقٌ؟ -

 :بٌ نیو رخو نگايی نی کند ٍ آرام نی گَید

 !نَفق -

 :پر از بغض نی گَیو

 درسش تهَم شد، آرى؟ دارٍساز شدى؟ -

 !دارٍساز شدى -

 :ابلًانٌ لب نی زنو

 خَشبختٌ؟ -

ٌ ٍارم نی فًهد کٌ اگر بحخ ادانٌ پیدا کند، بٌ طرز ٍحشتناکی  فکر کنو از صدای زنزن
ٌ خاطر يهین ٍ برای عَض کردن بحخ بغض يایو نانند زخو يای تازى، سرباز نی کنند؛ ب

 :نی گَید

ٌ ی نن با اینجا دٍتا خیابَن فاصلٌ دارى -  .خَن

 .نفس عهیقی نی کشو تا بغضو را پس بزنو
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ٌ ی سعادت آباد کٌ بار اٍل اٍن جا دیدنت -  ؟...پس اٍن خَن

رفتٌ بَدم پیشش کٌ تَ زنگ زدی، این قدر تعجب کردى بَدم از . اٍن جا ناِل دٍستو بَد -
ٌ ی خَدم طَل نی کشٌ ٍ آدرس يهَن جا رٍ دادم بًت  .حرف يات کٌ گفتو تا برم خَن

 :لبخندی نی زنو ٍ نًربانانٌ نی گَیو

ببینو، . دختر نحهد ٍ فًیهٌ باید يو فرشتٌ باشٌ! فرناز خیلی خَبٌ، خَب نٌ نحشرى -
 اصالً تَ چطَر سر از تًران درآٍردی؟. تَ چطَر دیدیش؟ یعنی اٍلین بار ننظَرنٌ

ٌ يا سرش را نی خاراند ٍ نی گَید  :نحل پسربچ

ٌ گاز گرفتی يا -  !یَاش بپرس تا بگو، تخت

لب از لب باز نی کند ٍ . چشو يایش نی خندد. نی خندم ٍ ننتظر نگايش نی کنو
 :نی گَید

ٌ شَن رد شدم کٌ ناشینو خراب شد - ٌ رٍ داشت . اتفاقی از دم ندرس پیادى کٌ شدم از رٍب
 ...عشق در یک نگاى ٍ از این حرف يا دیگٌ. نی اٍند

 :با کنجکاٍی نگايش نی کنو

 خب؟ -

 .صدایش را صاف نی کند

 !باٍر کن... نن فقط دٍستش دارم -

 .لبخندی بٌ این يهٌ صداقت ریختٌ در کالنش نی زنو

نن . اٍلین بار اٍ يو يهین طَر اعتراف کرد، يهین قدر خالصانٌ، يهین قدر پر از سادگی
 .يو آن رٍزيا باٍر کردم؛ ٍلی آرنین ٍ فرناز، نن ٍ اٍ نبَدیو
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 تًران اٍندنت چی؟. باٍر نی کنو -

 :اخو کو رنگی نی کند ٍ نی گَید

دانشگاى انتقالی زدم کرج، درسو يو کٌ تهَم شد يهین جا تَی یٌ شرکت سخت افزاری  -
 .نشغَل شدم

 .تا رٍی زبانو نی آید کٌ بپرسو، اٍ کجاست؟ انا حرفو را نی خَرم

 :بلند نی شَم ٍ يهان طَر کٌ بٌ سهت آشپزخانٌ نی رٍم، نی گَیو

فرناز بٌ نحکهی نن نیست، نحهد يو بٌ صبَری نن نیست؛ . تَ نحل اٍن نشَ -
 .نی شکنٌ يرکی رٍ کٌ دِل دختر رٍ بشکنٌ

شیر آب را باز . خَدم را در آشپزخانٌ نی اندازم ٍ جلَی سینک ظرف شَیی نی ایستو
شیر را کٌ . نفسو تازى نی شَد. نی کنو ٍ صَرتو را با یک نشت آب سرد غافلگیر نی کنو

 .نی بندم، صدایش را از پشت سرم نی شنَم

 !فرانَشش نکردی -

 :نصرانٌ نی گَیو

 !فرانَشش کردم -

جلَیو ظاير نی شَد ٍ دستش را بٌ سهت نیِز . برنی گردم ٍ بی تَجٌ بٌ يال برنی گردم
ٌ ام ٍ رٍیش پر از عکس يای پدرم، نن ٍ اٍست نی گیرد ٌ ی يال گذاشت  .گردی کٌ گَش

کسی کٌ فرانَشش کردی، عکسش چی کار نی کنٌ ٍسط زندگیت؟ چرا يیچ کاری  -
ٌ ی اتصالتَن رٍ قطع کنی؟  نکردی تا نقط
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نی خَايو بغضو را بخَرم، تا حدٍدی يو نَفق نی شَم؛ انا این لرزش صدا را کجا 
ٌ ی اتصال نن ٍ اٍ را چٌ کنو؟  بگذارم؟ نقط

. نن فرانَشش کردم؛ ٍلی يیچ ٍقت نتَنستو کسی رٍ کٌ عاشقش بَدم فرانَش کنو -
 !نن کسی رٍ کٌ بدترین بال رٍ سرم آٍرد فرانَش کردم نٌ کسی کٌ عاشقش بَدم

*** 

ٌ رٍیو نی گَیو  :کالفٌ رٍ بٌ نرِد غد ٍ یک دندى ی رٍب

ٌ ی کت نردٍنٌ نناسب نیست -  !این پارچٌ برای یق

درست نَزديو ! نی خَايد گند بزند بٌ طرحو، نی دانو. نستَفیان انا نصرتر از نن است
 !اردیبًشت ٍ ٍسط رٍز تَلدم داشت کاری نی کرد کٌ از بٌ دنیا آندنو پشیهان بشَم

 .شها بًترى برید بخش طراحی بانَان فعالیت کنید. از نظر نِن َنرد، خیلی يو نناسبٌ -

آن از دیشب کٌ بعد از کلی تجدید . حرصی نی شَم ٍ دست يایو را نشت نی کنو
خاطرى ٍ گریٌ بٌ زٍر دٍ ساعت خَابیدم ٍ بعد از نهاز چشو رٍی يو نگذاشتو، این يو از 

 .نستَفیان کٌ دارد بٌ بدترین شکل نهکن حالو را نی گیرد

اگر ير زنان دیگری غیر از حاال بَد، جلَیش نی ایستادم ٍ حرفو را بٌ کرسی نی نشاندم؛ 
ٌ ی این يا، با بغضی کٌ بٌ جانو افتادى بَد، نگايش نی کنو ٍ  ٍلی انرٍز بٌ جای يه

 :نی گَیو

 .يهین انرٍز استعفا نیدم -

با بًت نگايو نی کند، البد پیش خَدش نی گَید کجاست آن دختر قَی؟ انا حقیقت 
ٌ ی این سال يا انگار ننتظر یک تلنگر . ٍقت قَی نبَدى اماین است نن يیچ نن يه



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 27 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

ٌ ی ساختگی ام بیرٍن بیایو ٍ خَد ٍاقعی ٍ ضعیفو را نشان بديو، خَِد  بَدى ام تا از پَست
 .ٍاقعی کٌ بدٍن پدرش نی ُنرد، بدٍن اٍ جان نی داد

 خانو سهاٍات؟ جدی کٌ نهی گین؟ -

نیرم؛ ٍلی بدٍنید باعخ . چرا اتفاقًا جدیو، دیگٌ تحهل تشنج رٍ تَ نحیط کار ندارم -
 !بیکارشدن یٌ دختر تنًا شدین آقای نستَفیاِن بٌ قَل خَدتَن نرد

با تلفن . از اتاق کارش بیرٍن نی زنو ٍ با بی حالی بٌ سهت نیز خانو سبزٍاری نی رٍم
 .نشغَل حرف زدن است ٍ از صحبت يایش نی فًهو کٌ آقای رئیس انرٍز نیاندى

 .بٌ سهت اتاق کار خَدم نی رٍم ٍ کیفو را برنی دارم ٍ از آن خراب شدى بیرٍن نی زنو

آرانش ! ندیر بخش طراحی لباس نردانٌ بخَرد ٍسط فرق سر نستَفیاِن عقدى ای
 .نی خَايو

ٌ يای شرکت با سرعت پایین نی رٍم بٌ پارکینگ کٌ نی رسو ٍ نی خَايو سَار . از پل
ناشین شَم، دیدن شاخٌ گل رز قرنزی، دقیقًا زیر برف پاک کن ناشین تَجًو را جلب 

با تعجب گل را از زیر برف پاک کن برنی دارم کٌ کارت پستال کَچکی بٌ شکل . نی کند
 .قلب يو تَجًو را جلب نی کند

از این کارت يای آنادى . این بار با نًایت بًت ٍ تعجب کارت را برنی دارم ٍ بازش نی کنو
ٌ ای را چاپ کردى اند تَلدت نبارک »: با تعجب نَشتٌ را نی خَانو. است کٌ داخلش نَشت

 «.عزیزم

گل را بَ نی کنو، تازگی اش کهی از عصبانیتو کٌ حاصل خزعبل گَیی يای نستَفیان بَد 
 .را کو نی کند
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پشت فرنان ناشین نی نشینو ٍ از پارکینگ خارج نی شَم، در يهان حین فکر نی کنو 
البد کار فاطهٌ بَدى است؛ این کاريای عجیب ٍ غریب ٍ بٌ قَل خَدش شگفتی آٍر فقط 

 .کار فاطهٌ بَد

ٌ ی . لبخندی نی زنو ٍ نفس عهیقی نی کشو کٌ يهزنان گَشی ام زنگ نی خَرد دکه
ٌ ی آیفَن را نی زنو کٌ صدای شادش داخل فضای کَچک  سبزرنگ را لهس نی کنو ٍ دکه

 :ناشین نی پیچد

 ...تَلد، تَلد، تَلدت نبارک، نبارک، نبارک، تَلدت نبارک -

 :این دفعٌ خندى ای از تٌ نی کنو ٍ نی گَیو

ِِ آیندى -  !بٌ بٌ احَال نادِر

 :اٍ يو نی خندد ٍ نی گَید

 !سالم خانو خانو يا -

 .لبخندی نی زنو، يهیشٌ رٍی سالم کردن حساس بَدى

ٌ خانو -  چطَری شها؟! سالم فاطه

 :از آن سهت خط صدایش کٌ انگار در حال بحخ باشد بٌ گَشو نی رسد

 !نکن دیگٌ انیرحسین، برٍ اٍن ٍر... َاى -

 :با شیطنت نی گَیو

 !سالم برسَن يهسر گرام رٍ -

 :کالفٌ جَابو را نی ديد
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ٌ ست -  ...دارم ساالد درست نی کنو يی ناخنک نی زنٌ، انگار بچ

 :بعد انگار چیزی یادش آندى باشد، سریع حرفش را نصفٌ ريا نی کند

ٌ ت رٍ بدى ببینو، انشب خرابو رٍ سرت -  !ناسالنتی تَلدتٌ يا! راستی آدرس خَن

 .ناشین را کنار خیابان نگٌ نی دارم

 يهسر نحترم انشب شیفتن؟ -

 :آيی نی کشد ٍ جان سَز نی گَید

 !نن کٌ نی دٍنو ٍقت زایهانو يو این چنار شیفتٌ! آرى -

از لفظ چنار خندى ام نی گیرد ٍ چًرى ی انیرحسین با آن يیبت نردانٌ ٍ قد صد ٍ نَد 
از خیابان رد نی شَم ٍ داخل شیرینی فرٍشی . سانتی جلَی چشهو شکل نی گیرد

 :نی رٍم، در يهان حال از فاطهٌ نی پرسو

ٌ ای یا خشک؟ -  خان

 :لبخندی نی زنو کٌ نی گَید. صدای نلچ ٍ نلَچش را از پشت خط يو نی شنَم

ٌ ای -  !دستت درست، خان

ٌ ای نی گیرم ٍ . با خندى خداحافظی ٍ گَشی را قطع نی کنو یک جعبٌ شیرینی خان
 .پَلش را حساب نی کنو ٍ از شیرینی سرا بیرٍن نی رٍم

سَار ناشین نی شَم ٍ قبل از این کٌ حرکت کنو، برای فرناز پیانکی با این نضهَن 
ٌ ی جدیدم دٍريهی خالٌ زنکی. يرٍقت اٍندین، خَش اٍندین»: نی فرستو ! انرٍز خَن

 «!کادٍ تَلد یادتَن نرى، سی  یَ

*** 
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فًیهٌ . فاطهٌ با ين ٍ ين رٍی نبل نی نشیند ٍ نن خیرى ی شکو تَپ نانندش نی شَم
 :نی خندد ٍ نی گَید

ٌ جَن -  !چٌ بزرگ شدى شکهت فاطه

 :فرناز لبخندی نی زند ٍ با يیجان نی پرسد

 اسو انتخاب کردین براش؟ -

این عادت را ٍقتی گرنش باشد . فاطهٌ نَيای بلَندش را باز نی کند ٍ دٍبارى نی بندد
نحل کسانی کٌ از بند ريا شدى . کنترل کَلر را برنی دارم ٍ رٍشنش نی کنو. انجام نی ديد

 :باشند، پَفی نی کشد ٍ نی گَید

 .ٍای نرسی، داشتو خفٌ نی شدم -

 :بعد رٍ بٌ فرناز جَابش را نی ديد

 !آرى انتخاب کردیو، انیرعباس -

: زیر لب اسهش را زنزنٌ نی کنو ٍ ناگًان نهی دانو چرا؛ انا صدایی در ذينو اکَ نی شَد
يهچین قد ٍ نیو قد کٌ ٍقتی از سرکار نیام ! دلو نی خَاد پنج تا بچٌ داشتٌ باشو بانَ»

یکی شَن از پام آٍیزٍن بشٌ، یکی شَن کیفو رٍ بگیرى، اٍن یکی جیب کتو رٍ دنبال 
 «!نن یٌ جین بچٌ نی خَام! ٍای بانَ! آبنبات بگردى

 :با تکان يای دست فاطهٌ بٌ خَدم نی آیو ٍ نی گَیو

 يا؟ -

 :فًیهٌ نی گَید

 کجایی تَ؟ گریٌ نی کنی گلی؟ -
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حالو از این کٌ يهٌ نراعات حالو را . فاطهٌ لبش را نی گزد ٍ بٌ فًیهٌ اشارى نی کند
اشک يایو را با . بلند نی شَم ٍ بٌ سهت آشپزخانٌ نی رٍم. نی کنند بٌ يو نی خَرد

 .پشت دست پاک نی کنو ٍ لعنتی بٌ بختو نی فرستو

ٌ ی در یخچال را باز نی کنو ٍ کیک قلبی شکلی را کٌ فًیهٌ با خَدش آٍردى بَد از طبق
 .دٍنش بیرٍن نی کشو

ٌ ی  نی زنو ٍ نقاب شادی را بٌ چًرى، بعد بٌ « گل گلی تَلدت نبارک»لبخندی بٌ جهل
 .سهت عزیزانو نی رٍم

*** 

ٌ ام دراز نی کشو يهان طَر کٌ . رٍی تشکی کٌ کنار تشک فاطهٌ برای خَدم انداخت
 :نَيایش را باز نی کند بٌ تخت خَابو اشارى نی کند ٍ نی گَید

نن رٍی تخت یٌ نفرى ی تَ با این فسقلی اذیت نیشو، تَ تا صبح کهرت داغَن نیشٌ  -
 !يا

نی گَیو ٍ اس ام اس يای تبریک تَلدی را کٌ نحهد ٍ آرنین فرستادى اند « نٌ بابایی»
 :بٌ سهتش نی چرخو ٍ نی پرسو. جَاب نی ديو ٍ گَشی را باالی سرم نی گذارم

 این فسقل بٌ دنیا اٍند نیای سرکار یا نٌ؟ -

 :چشو يای نیشی رنگش را بٌ نگايو گرى نی زند ٍ نی گَید. نگايو نی کند

نٌ دلو نهی خَاد تا حداقل ٍقتی کٌ شیرخَارى کار کنو، شاید تَ خَنٌ طرح بزنو ٍ  -
 راستی از نستَفیان چٌ خبر؟ چَب الی چرخت نذاشتٌ؟. براتَن بفرستو

ٌ ای نی کشو از یادآٍری نردِک پررٍ فاطهٌ دٍست صهیهی ام در این چًارسال ! پَف کالف
یکی از طراحان بخش نا بَد کٌ از پنج ناى پیش . بَد کٌ در شرکت با اٍ آشنا شدى بَدم
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شَيرش، انیرحسین، . درست ٍقتی کٌ فًهید باردار است کار را بَسید ٍ کنار گذاشت
يو سرٍان نیرٍی انتظانی بَد؛ از آن نرديای نذيبی ٍاقعی کٌ یک نحل رٍی سرش 

 .قسو نی خَرند

بعد انگار چیزی یادم آندى باشد . کالفٌ ناجرای نستَفیان را برایش تعریف نی کنو
 :نی گَیو

 .راستی، نرسی ٍاسٌ گل، سَپرایز باحالی بَد -

 :با تعجب نگايو نی کند

 گل؟ سَپرایز؟ خَاب نها شدی؟ -

 :با شگفتی نگايش نی کنو

 اٍن گل رز ٍ کارت پستال کار تَ نبَد؟ -

 :پتَ را رٍی خَدش نی کشد

 !نٌ -

 بندش؟پس کار چٌ کسی بَدى آن تبریک ٍ عزیزِم پشت. ذينو پر از سَال نی شَد

ٌ ی آرنین. پالک ٍاحد را نگاى نی کنو ٌ جا دستٌ. خَدش است، خان گل را داخل دستو جا ب
ٌ اش نی آیو. نی کنو نی دانو انتظار دیدنو را ندارد؛ چَن خبر . اٍلین باری است کٌ بٌ خان

صبح بعد از این کٌ انیرحسین . ندادى ام ٍ البتٌ این ساعت از رٍز نی بایست شرکت باشو
ٌ ی باقی ناندى را چیدم بعد يو چَن قرار . دنبال فاطهٌ آند، افتادم بٌ جان خانٌ ٍ اجاجی

ٌ ی اعتراض بٌ دخالت يای نستَفیان، تصهیو گرفتو بٌ  نبَد سرکار برٍم آن يو بٌ نشان
 .دیدن آرنین بیایو
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ٌ رٍیو، تهام  نی خَايو در بزنو کٌ ناغافل در باز نی شَد ٍ با دیدن چًرى ی نرد رٍب
 .سلَل يای بدنو یخ نی زند

 .دم ٍ بازدم از یادم نی رٍد ٍ نفس يایو گو نی شَند

ٌ رٍیو ایستادى، يهان طَر نحل چًار سال قبل جذاب ٍ خَش سیها، با  اٍ، اینجا درست رٍب
نَيایش یک سانتی . يهان چشو يای خاکستری ٍ ابرٍيای کشیدى ٍ نژى يای رٍ بٌ باال

ٌ يایش بٌ سفیدی نی زند . کَتاى شدى اند ٍ نرا یاد زنان سربازی اش نی اندازند کنار شقیق
زیادی پیر . ٍ یادم نی آید نن يو چند رٍز پیش بین نَيایو چندتا نَی سفید دیدم

چشو بستٌ . نشدى ایو نن ٍ اٍِی دٍست داشتنی ام؟ بینی ِکشیدى اش کهی کج شدى
 .نی تَانو بگَیو ٍسِط رینگ بَکس این بال را سرخَدش آٍردى

 «نکنٌ غذا نخَردى؟»: لب يایش بٌ خشکی نی  زنند ٍ در نغزم صدایی اکَ نی شَد کٌ

ٌ تر شدى ٍ نن تنًا کهی بیش از حد دلتنگ تر شدى ام . تنًا کهی چًرى اش نردان
ٌ ای رٍی  ٌ ریِش نردان ٌ تر شدى، قدش يفت یا يشت سانتی بلندتر شدى ٍ ت چًارشان

 .صَرتش بٌ چشو نی خَرد

ٌ ی نغزم کردى ام . بٌ خَدم نهی آیو، زنان را گو کردى ام نن، سال ياست نبَدنش را دیکت
 !َنردٍد شدى ام در انتحان بی تفاٍتی! ٍ حاال بَدنش تهام زحهت يایو را يدر دادى است

بی ارادى، بی آنکٌ تسلطی رٍی خَدم داشتٌ باشو، عقب عقب نی رٍم ٍ بی تَجٌ بٌ 
ٌ طبقٌ سرازیر نی شَمدستٌ ٌ يای ساختهان س با سرعت . گلی کٌ از دستو نی افتد، از پل

سرسام آٍری سَار ناشینو نی شَم ٍ نی بینو کٌ آرنین ٍ سپس اٍ شتابان سَار ناشین 
 .شاسی بلندی نی شَند ٍ دنبالو نی آیند

 !نن باید برٍم، باید. نفس يایو تند نی شَند
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ٌ نان پا تند نی کنو ٍ کلید را داخل قفل  بٌ خانٌ کٌ نی رسو، با سرعت بٌ سهت طبق
ٌ ی آشنایش چشهو . نی خَايو در را قفل کنو کٌ دستی نانع نی شَد. نی اندازم برق حلق
 .را نی زند

 :رٍ بٌ آرنین با ناراحتی نی نالو. بی ارادى کنار نی رٍم، اٍ ٍ آرنین داخل نی شَند

ٌ ش نقشٌ بَد؟ -  يه

 :آرنین دلجَیانٌ نی گَید

ٌ ت نجبَر بَدم - ٌ خاطر جَرکردن خَنٌ ٍاس  !خب نن ب

 !نفسو نی آید ٍ نی رٍد، این يو پتک دٍم

 :ناباٍر نی گَیو

 ...نالِ ... اینجا نالِ  -

 :با چشهانی جدی نگايو نی کند ٍ نی گَید. اسهش رٍی زبانو نهی چرخد

 !اینجا ناِل ننٌ -

! بعد از چًارسال است کٌ صدایش را نیشنَم. صدایش يهان قدر بو ٍ گیراست
 چًارسال خیلی است، نگر نٌ؟

 .دستو را بٌ دیَار کنارم نی گیرم تا آٍار نشَم

رٍ بٌ آرنین، در حالی کٌ اشک يایو سرازیر شدى اند ٍ عهق ناتَانی ام را یادآٍر نی شَند 
 :نی گَیو

 اٍندی آرانشو رٍ ازم بگیری؟ -
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آرنین بٌ قصد دلجَیی جلَ نی آید کٌ دستو را صاف جلَیش نی گیرم ٍ یک قدم عقب 
 :با بغض نی نالو. نی رٍم

 .جلَ نیا -

ٌ ی بی آبرٍیی يا جلَی چشهو  یک لحظٌ، نحل یک فیلو کَتاى تهام تًهت يا، يه
دستو را ناخَاستٌ بٌ جای زخهی کٌ رٍی پیشانی ام ناندى نی کشو ٍ لب . نی آیند
 :نی زنو

 !پات رٍ از زندگی نن بکش بیرٍن! ازت نتنفرم آباِن خسرٍی، نتنفرم -

چشو يایش بٌ نعصَنیت . نات نگايو نی کند، نگايش رٍی زخهو ُسر نی خَرد
 .گذشتٌ نی شَند، نن انا نعصَنیت اٍ را دیگر باٍر ندارم

کارت اعتباری ٍ کیف ندارک شناسایی ام . بی تَجٌ بٌ آن يا، بٌ سهت اتاق خَاب نی رٍم
 .را از کشَی نیز تَالت چنگ نی زنو ٍ بٌ يال بر نی گردم

 .از اٍل يو زیادی خر بَدم کٌ نفًهیدم این خانٌ، لطف یک دٍست در حق آرنین نیست

 .آرنین نستأصل جلَیو سبز نی شَد

 کجا نیری گلی؟ -

 :پر از حرص نگايش نی کنو ٍ نی غرم

 نیای؟! قبرستَن -

 :بٌ اٍ کٌ حاال نحَ قاب عکس يای خَدش ٍ خَدم رٍی دیَار شدى نی گَیو

 !یٌ انتیاز نحبت برای شها. نَفق شدی یٌ بار دیگٌ آٍارى م کنی! بًت تبریک نیگو -
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اخو غلیظی نی کند ٍ . بٌ سهتو برنی گردد ٍ چًرى ی جدی ای بٌ خَدش نی گیرد
 :نی گَید

 کجا شال ٍ کالى کردی؟ -

از این يهٌ خَنسردی حرصو نی گیرد؛ از این کٌ انگار يیچ اتفاقی نیفتادى، از این کٌ انگار 
 !بعد از چند رٍز است کٌ نرا نی بیند

 :پَزخندی نی زنو ٍ نی گَیو

 باید بًت جَاب پس بدم؟ نفتشی یا بابانی؟ يان؟ کدٍنش؟ اصال بٌ تَ چٌ؟ يا؟ -

بٌ سهتو نی آید ٍ با خشَنت بازٍیو را چنگ . چًرى اش از عصبانیت قرنز نی شَد
يهان طَر کٌ تالش نی کنو دستو را از چنگش جدا . نی زند، از درد صَرتو جهع نی شَد

 :کنو داد نی زنو

 !ٍلو کن آشغال، دست از سرم بردار -

ٌ يای خیس از اشکو را نی سَزاند با . رٍی صَرتو خو نی شَد، نفس يای داغش گَن
 :عصبانیت داد نی زند

 یادت کٌ نرفتٌ نن کیو؟ يان؟ -

ٌ يای قرنز درٍنش عصبانیت را فریاد  نات نی نانو ٍ بٌ چشهان خاکستری اش کٌ رگ
 .نی زنند، زل نی زنو

 .دستو را فشار نی ديد ٍ صدایش را باالتر نی برد

 یادت رفتٌ؟! نن شَيرتو نفًو -
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حقیقِت کالنش نحل سیلی گَشو را سرخ نی کند؛ حقیقتی کٌ چًارسال تهام سعی در 
فرانَشی اش داشتو ٍ حاال بٌ بدترین شکل نهکن جلَیو ایستادى بَد، خَِد حقیقت 

 .حقیقِت تلخ زندگی نن، آبان بَد. جلَیو قد علو کردى بَد

 .آرنین، نداخلٌ نی کند ٍ دست پسرعهَیش را از بازٍیو جدا نی کند

 .داداش االن عصبانی يستی شها، بیا برٍ فعال، بعدًا حرف بزنید -

ٌ چیز تا بعدنی نهاند یاغی نی شَم ٍ ! بعدًا؟ نگر بعدنی يو ناندى؟ نن َکنَدم از يه
ِِ کَلی بازی ٍ جیغ جیغ نی کنو  :نی زنو بٌ دِر

 .بعدًا چیٌ؟ نن يهین االن از این خراب شدى نیرم تا بعدی َنهَنٌ! برٍ بابا تَام -

صدایش را درست در . یک قدم کٌ بر نی دارم، دستو با شدت از پشت کشیدى نی شَد
 .نیلی نتری گَشو نی شنَم؛ آن قدر نزدیک کٌ نفسش را حس نی کنو

ٌ ی آدم بتهرگ سر جات تا خَِنت رٍ نریختو -  .نحِل بچ

از َنردی کٌ ! نن از این نرد نی ترسو! بَدناز جدیت کالنش، از این يهٌ نحق! نی ترسو
رٍ بٌ آرنین کٌ کالفٌ ٍ ! بعد از گذشِت چًارسال بٌ جای پشیهانی نحق است، نی ترسو

 :نستأصل شايد درگیری ناست نی کند ٍ نی گَید

 .آرنین تَ برٍ -

 ...ٍلی دا -

 !بیرٍن -

با سرعت خانٌ را ترک ! با صدای دادش نن يو نی گرخو چٌ برسد بٌ آرنین بدبخت
کهی جرأت خرج حرکاتو . تازى بٌ خَدم نی آیو. نی کند ٍ در را پشت سرش نی بندد
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ٌ يایو را اسیر دستانش  نی کنو ٍ دٍبارى بٌ سهت در نی رٍم کٌ این بار با شدت شان
 .نی کند

 .نحکو کهرم را بٌ دیَار نی کَبد کٌ آخو بلند نی شَد

 ...آخ -

 .اٍ انا، بی تَجٌ بٌ درد کهر نن، تقریبًا خَدش را بٌ نن نی چسباند

از ترسو نی خَايو از زیر دستش فرار کنو کٌ نهی گذارد ٍ دٍ دستو را با یک دستش 
این نرد از جان نن . بغض بی رحهانٌ بٌ گلَیو چنگ نی اندازد. باالی سرم قفل نی کند

 چٌ نی خَايد؟

 .ٍلو کن -

صدای نن از ناتَانی نی لرزد ٍ اٍ با صدایی کٌ از شدت عصبانیت دٍرگٌ شدى است 
 :نی گَید

 گفتی نن کیتو؟ يان؟ -

 .ترس سلَل بٌ سلَل بدنو تزریق نی شَد ٍ لرز خفیفی اندانو را در بر نی گیرد

 :رٍی صَرتو خو نی شَد ٍ نی غرد

 نی خَای یادت بیارم نن کیو؟ يَم؟ -

یک لحظٌ انگار شَک بٌ نن ٍارد نی شَد کٌ صدایو را در َپستَِی خاطرات پیدا نی کنو 
 :ٍ آرام ٍ پر از بغض لب نی زنو

 آبان؟ -
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با ! رنگ نگايش درست نحل چًارسال قبل نی شَد؛ سادى، پاک ٍ آبانی. نگايو نی کند
 :بغض زنزنٌ نی کند

 جانو؟ -

يهانی کٌ براِی ! این جانو، يهان جانو گفتِن قدیو است، بٌ خدا کٌ يهان است
 !شنیدنش يی ٍقت ٍ بی ٍقت، بی بًانٌ ٍ با بًانٌ صدایش نی زدم

نگايو را بٌ نگاى نو دارش . اشک يایو راى خَدشان را پیدا نی کنند ٍ جاری نی شَند
 :نی دٍزم ٍ نی گَیو

 !تَ رٍ خدا اذیتو نکن -

خَدش يهیشٌ نی گفت طاقت . بی قرار نی شَد، این را از لرزش چشو يایش نی فًهو
با سر انگشت يایش اشک يایو را پاک نی کند ٍ پیشانی اش را بٌ . اشک يایو را ندارد

 .پیشانی ام نی چسباند

 کجا بَدی زندگِی آبان؟ -

ٌ ام جان نی گیرند،  دلو، نی لرزد؛ نی لرزد ٍ خاطرات در پِس چًرى ی بیست ٍ سٌ سال
 .خاطرات دختر نَزدى سالٌ ٍ پسر دانشجَِی بیست ٍچًارسالٌ

ٌ ِی نِن ساختگی ٍ حاال  خاطرات جان نی گیرند ٍ جان نی گیرند ٍ تیشٌ نی زنند بٌ ریش
زانَيایو . نِن ٍاقعی، يهان ننی کٌ بدٍن آبانش جان نی ديد خَدش را نشان نی ديد

زیر بغلو را نی گیرد، . سست نی شَند ٍ نهی فًهو چطَر نی شَد کٌ سقَط آزاد نی کنو
بٌ ساِن نَزاِد . رٍی زنیِن عاری از نَکت یا فرش نی نشیند ٍ نن را در آغَش نی کشد

ٌ اش تکیٌ . نتَلدشدى ای نی نانو در آغَشی کٌ ٍسعتش بیشتر شدى تازى  سرم را بٌ سین
 .اشک يایو نسابقٌ نی گذارند ٍ پیراين آبی رنگش را خیس نی کنند. نی ديد
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شکلو بٌ پیراينش چنگ نی اندازم ٍ لب بٌ شکایت باز با ناخن يای نسبتا بلند ٍ نربعی
ٌ اش دلگیر باشد . نی کنو ٌ ای کٌ از پدرش برای نخریدن عرٍسک نَردعالق نحل بچ

 :نی گَیو

 نی دٍنی چی کشیدم؟ نی دٍنی چی سرم اٍند؟ -

ِِ زیتَنی رنگو بیرٍن  چتری يای کَتايو را کٌ کارانلی رنگشان کردى ام ٍ حاال زیر شاِل
 :زدى اند نَازش نی کند ٍ نی گَید

راستی از گل خَشت اٍند؟ ! رنگشَن چٌ قشنگ شدى. چتری يهیشٌ بًت نی اٍند -
 ...کادٍتو نحفَظٌ يا

 :پر از بغض لب نی زنو. پس گل کار خَدش بَدى

 !نهی دٍنی _

کالفٌ از ناتَانی ام در نقابل این نرد، نی خَايو خَدم را از آغَشش بیرٍن بکشو کٌ 
ٌ يایو . نهی گذارد ٍ نحکو تر نرا بٌ اسارت درنی آٍرد ٌ ام نی کند ٍ ساخت عطر تنش، دیَان

 .نن قصد صلح ندارم ٍ این جنگ شکستو خَايد داد. را ٍیران

 .ٍلو کن، نی خَام برم -

 :آرام نی گَید

 کجا بری؟ -

ٌ ام ٌ دری را بٌ يیچ انگاشت  .حرف دلو را نهی زنو؛ کٌ اگر بزنو تهام این چًارسال درب

ٌ ای کٌ ناِل تَ نباشٌ -  .جایی کٌ تَ نباشی، خَن
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نَقعیتی جَر نی شَد تا خَدم را . نی خَايد چیزی بگَید کٌ زنگ نَبایلو نانع نی شَد
 .از دسِت عطِر لعنتی اش نجات بديو

از دیدن اسو . بٌ سهت کیفو کٌ کهی آن طرف تر افتادى نی رٍم ٍ نَبایلو را بیرٍن نی آٍرم
یاد بححهان نی افتو ٍ نی خَايو جَابش را نديو؛ انا برای کهی دٍرناندن « نستَفیان»

ٌ ی سبزرنگ را لهس نی کنو  :نفس عهیقی نی کشو ٍ نی گَیو. از آبان دکه

 بلٌ؟ -

 .صداِی آراَنش بٌ گَشو نی خَرد

 نیشٌ بیاید پایین؟ -

 :پایین؟ با بًت جَابش را نی ديو. نتعجب نی شَم

 حالتَن خَبٌ آقای نستَفیان؟ -

 :کالفٌ ٍ التهاس نانند نی گَید

 نن پایین آپارتهانتَنو، نیشٌ بیاین پایین؟ -

با تعجب تهاس را قطع نی کنو ٍ بی تَجٌ بٌ چشو يای کنجکاٍ آبان، از کنارش رد 
 :پشت سرم نی آید ٍ نی پرسد. در را باز نی کنو ٍ از خانٌ بیرٍن نی زنو. نی شَم

 کجا داری نیری؟ -

ٌ يا سَق نی ديد نی زنو ٍ در يهان  ٌ ی آسانسَر را برخالف نیلو کٌ نرا بٌ سهت پل دکه
 :حال نی گَیو

 .بٌ تَ ربطی ندارى -
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ٌ تکٌ نی شَد؛ ٍلی باید بی تفاٍتی ٍ سردبَدن را از . چشو يایش غو دار نی شَند قلبو تک
. باختو« جانو»احهق بَدم کٌ چند دقیقٌ پیش بٌ یک . يهین حاال تهرین کنو

 !احهق بَدن شاخ ٍ دم ندارد کٌ

ٌ ی آبی رنگش ردی از خیسی . اٍ يو نی آید. ٍارد آسانسَر نی شَم پیراين نردان
ٌ ی اٍلش باز شدى ٍ برِق نقرى ای رنِگ آشنایی چشهو . اشک يای نن را بٌ يهراى دارد دکه

. است کٌ خَدم رٍز عقد گردنش انداختو« الّلًی»يهان گردنبنِد پالِک . را نَازش نی ديد
نفس يایش ریتو قشنگی دارند، حتی قشنگ تر از صدای پیانَیی کٌ در حال پخش 

 !است؛ یک نَسیقی غیرقابل تکرار

از در اصلی کٌ بیرٍن . با اعالم پارکینگ تَسط صدای نازک زن گَیندى، پیادى نی شَم
ٌ ی پرادٍیش نی بینو ٌ زدى بٌ بدن ٌ رٍیو ٍ تکی بٌ سهتش . نی زنو، نستَفیان را دقیقا رٍب

 .قدم برنی دارم کٌ آبان دستو را نی گیرد ٍ خَدش را با نن يهراى نی کند

غیرتی است ينَز ٍ این دست نرا گرفتن یعنی نشان دادِن خَدش بٌ . نیشخندی نی زنو
 کردن اطرافیانو از گَد ٍ نِن احهق چرا دستو را جدا نهی کنو؟نستَفیان؛ یعنی خارج

ٌ ی کَتاى چفت دستانهان نی شَد  .نزدیک نستَفیان نی شَیو، نگايش فقط چند جانی

 !سالم -

يهین دیرٍز بَد کٌ رٍی اعصاب نن دٍِی ناراتن گذاشتٌ . اخهی رٍی پیشانی ام نی کارم
 :با حفظ يهان اخو جَابش را نی ديو. جَاب سالم انا ٍاجب است. بَد

 ...شها این جا رٍ چط.سالم -

 :حرفو را قطع نی شکند ٍ تند تند نی گَید
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ٍقتی انرٍز نیَندین شرکت، عذاب ٍجدان افتاد بٌ جَنو ٍ بٌ زٍر ٍ بدبختی آدرستَن  -
 .رٍ از خانو نقدم گرفتو

ٌ ی دين لق  :ديان باز نکردى ام ينَز کٌ آبان عصبی نی گَید! نن نی دانو ٍ فاطه

ٌ ی زن نن رٍ گیر نیاری؟ -  آدرس خَن

چشو يای سبزرنگ نستَفیان گرد نی شَند ٍ ! این يو تیر دٍنش، اجبات نسبتش
ٌ ی این دٍسال کٌ . نگايش را با بًت بین نن ٍ آبان نی چرخاند خب حق يو دارد، يه

ٌ ای يو دستو نبَدى تا حداقل کسی فکر کند نتايلو  !يهکاریو حتی حلق

 .تکان خفیفی نی خَرد. برای حفظ آبرٍ، دستو را رٍی بازٍیش نی گذارم

 !آبان جان، لطفا -

 :سریع رٍ بٌ نستَفیان نی کنو ٍ با لحنی کٌ دلخَری در آن يَیداست نی گَیو

 !نن فردا استعفام رٍ نیِز رئیسٌ -

دلو نی سَزد از این حرف، نن برای رسیدن بٌ يهچین شغلی چندسال خَِن دل 
 .خَردى ام

 :کالفٌ دستی بین نَيای قًَى ای رٍشنش نی کشد ٍ نی گَید

 .خانو سهاٍات، نن اٍندم بگو برگردین، نیاز بٌ این کاريا نیست -

 :اخهو را غلیظ تر نی کنو ٍ نی گَیو

شها ينَز ِسهت نن رٍ قبَل نکردین، ! يست تا ٍقتی کٌ نحل کارنَن نیدٍن جنگٌ -
ينَز قبَل نکردین انتصاب نن بٌ عنَان سرپرست بخش تقصیر نن نبَدى ٍ نخَاستو 

 .جای شها رٍ بگیرم
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 :پَزخندی نی زنو ٍ نی گَیو

 !البتٌ جای خیالی شها رٍ -

. تعجب نی کنو، انتظار داشتو از کَرى در برٍد ٍ نقابلٌ بٌ نحل کند. لبخند نًربانی نی زند
 .آبان دستو را فشار نی ديد

برگردین شها، نن نعذرت نی خَام بابت تهَم این چند ناى کٌ سرپرست بَدین ٍ  -
 !جبران نی کنو بٌ قرآن. اذیتتَن کردم

ٌ ی نستَفیان نی زند ٍ نی گَید  :آبان عصبانی نی شَد، دستش را حقیرانٌ رٍی شان

 !زن نن از این بٌ بعد نیازی بٌ کارکردن ندارى! برٍ عهَجَن، برٍ رد کاِرت -

نتعجب از ٍاکنش آبان گنگ نگايش نی کنو، نستَفیان از نن بدتر است انگار؛ این را از 
بیچارى انتظار رخ نهایِی شَيِر نن، آن يو از نَع . چشو يای گردشدى اش نی فًهو

 .غیرتی اش را نداشتٌ کٌ حاال ديانش باز ناندى ٍ زبانش برای گفتن حرفی نهی چرخد

اردک ٍار دنبالش نی رٍم ٍ . نی خَايو کالنی بگَیو کٌ دستو تَسط آبان کشیدى نی شَد
با خشَنتی نحل . نستَفیان را در پشت قدم يایهان، يهان طَر نبًَت جا نی گذاریو

ٌ ی طبقٌ را نی زند . خشَنت چًارسال پیش نرا تقریبًا داخل آسانسَر پرت نی کند ٍ دکه
ٌ ای از قرنزی احاطٌ کردى است ٍ حقیقتًا شبیٌ بٌ یک گرِگ  خاکسترِی چشو يایش را يال

 .آنادى ی حهلٌ شدى است

ٌ ی جلف؟ -  کی بَد این نرتیک

خب راستش را بخَايی، نستَفیان با آن . ٍسط این يهٌ جدیِت آبان، خندى ام نی گیرد
ٌ اش را بلند گذاشتٌ، با آن شلَارلِی یخی کٌ یک  ندل نَ کٌ دٍرش را زدى ٍ ٍسط کل

ِِ نشکی کٌ رٍیش اسکلت طراحی شدى بَد، آن  جایش يو بدٍن پارگی نبَد، تی شرِت
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کتانی ياِی سفید ٍ از يهٌ نًو تر دستبند چرم ٍ ساعت صفحٌ بزرگ ٍ زنجیر نقرى ای دٍِر 
ٌ ی خدا، نردانٌ تیپ نی زند جلف باشد  !گردنش باید يو از نظر آبانی کٌ يهیش

آسانسَر نی ایستد ٍ نرا دنبال خَدش نی کشاند ٍ داخل . خندى ام حرصی اش نی کند
 .خانٌ نی اندازد

 بٌ نن نی خندی؟ آرى؟ -

 :عصبی نی گَیو. اخو نی کنو. بٌ سرعت خندى ام جهع نی شَد

نتنفرم کٌ طَری ٍانهَد نی کنی انگار نٌ انگار کٌ چًارسالٌ نن ! ازت نتنفرم آبان، نتنفر -
 !انگار از تعطیالت آخر يفتٌ برگشتی ٍ داری نیگی سالم نن اٍندم! رٍ ندیدی

 :نزدیکو نی شَد، بازٍيایو را با دٍ دستش نی گیرد ٍ عاجزانٌ نی نالد

 !چَن چًارسال نبَدى لعنتی -

ٌ تر نی گَید  :نعنی حرفش را نهی فًهو، گیج نگايش نی کنو کٌ عاجزان

 !بگَ کٌ ينَز يو عاشقهی -

ٌ چیز را خط ! چشو يایش را نگاى نهی کنو، نگاى نهی کنو کٌ نبازم اگر نگاى کنو باید دٍر يه
 .بکشو

 .خیاالت ٍرت داشتٌ -

ٌ ی گَشو را قلقلک  ٌ اش از رٍی شال يو الل اخو ظریفی نی کند ٍ نفس يای کالف
 !آن ٍقت يا، چقدر سِر قلقلکی بَدنو ُبل نی گرفت ٍ اذیتو نی کرد. نی ديد

ٌ ای کٌ چًارسالٌ تالشی ٍاسٌ پاک کردن اسو  - پس این قاب يای رٍ دیَار، اٍن شناسنان
 نن از تَش نکردی چی نیگن؟
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چَن »: این چًارسال چرا يیچ غلطی نکردم؟ خَدم جَابو را نی ديو. نات نی شَم
ٌ ی غلطانجام بَدنش، دادن ير غلطی، نی شد نحَشدن کانل از زندگی   ای کٌ با يه

تَ ! کٌ نی خَاستی دل  خَش کنی کٌ ينَز يو زِن آبانی... حاضر بٌ تهَم کردنش نبَدی
 «!یٌ احهقی گل بانَ، یٌ احهق تهام عیار

ٌ ی دٍست -  .داشتنو، ازت نتنفرمٍسط يه

ٌ ام بٌ نذاقش زیادی خَش نی آید کٌ لبخند نی زند ٍ نی ُکشد نرا چاِل  انگار جهل
ٌ اش، نی ُکشد  !گَن

نن يهین . بٌ جنگ آندى، سالح دارد ٍ انباِر بارٍِت نن، از نِو اشک يایو خیس خَردى
اٍ انا، . شدن کنواٍل کار کٌ اعالم جنگ شدى باید دستهاِل سفید باال ببرم ٍ اعالم تسلیو

قَی ٍ پر از تاکتیک يای جنگی با دل نن بٌ نبارزى آندى ٍ گل بانَ تاب نهی آٍرد، تاب 
 !نهی آٍرد

 .یٌ کاری نی کنو ٍسِط يهٌ ِی تنفرت، دٍبارى دٍستو داشتٌ باشی -

درٍغ است اگر نگَیو کٌ با این جهلٌ شیرینی لذت بخشی تهام ! لحنش نطهئن است
ٌ ام نهی شَد  !ٍجَدم را نی گیرد؛ ٍلی این جهلٌ آب رٍی آتِش چًارسال

دست يایش را از بازٍانو جدا نی کنو، کیفو ٍ سَییچ افتادى رٍی پارکت را برنی دارم، بٌ 
 :سهت در نی رٍم ٍ نی گَیو

 .عهر آدم تنًا چیزیٌ کٌ جبران نهیشٌ -

ٌ يا تقریبًا پرت نی کنو، سَار ناشینو نی شَم ٍ سریع از آن ساختهاِن  خَدم را از پل
 .لعنتی تر از صاحبش دٍر نی شَم
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دنبالو نهی آید ٍ نن احهقانٌ دلو نی خَاست تا خَد نقصد با ناشینش لجَجانٌ تعقیبو 
 احهقو، شاخ ٍ ُدم کٌ ندارد حهاقت؟! کند، اصالً بزند تَی گَشو ٍ خَدش را تحهیل کند

*** 

 «فصل سَم»

. کنار فرناز رٍی تختش کٌ بٌ سبب الغرِی يردٍیهان نا را پذیرا نی شَد، دراز کشیدى ام
نخَابیدى ٍ این را از خیسِی بالشتش نی فًهو، نن با خیسی بالشت خاطرات دٍر ٍ 

 !درازی دارم

 خالٌ گلی؟ -

ٌ اش بَدن، برای این نسبِت نزدیکی کٌ رگ ٍ . لبخندی نی زنو جانو در نی رٍد برای خال
 .ریشٌ نهی خَايد ٍ دلی ست

نَيای فِر قًَى اِی . بٌ چشو يای آبی رنگش کٌ بٌ فًیهٌ رفتٌ است نگاى نی کنو
 :تیرى رنگش را نَازش نی کنو ٍ نی گَیو

 جاِن خالٌ؟ -

 َشک خیلی بدى، نٌ؟ -

شِک کسی کٌ دٍستش ! شک خیلی بد است، خیلی. آيی بٌ ٍسعت درد يایو نی کشو
این را ننی . داری ٍ انتظارت از اٍ فقط ٍ فقط اعتهاِد خالص است بدتر است؛ خیلی بدتر

ٌ خاطر شِک  ٌ ترین رٍزيایو باشد ب کٌ چًارسال از رٍزيای عهرم را کٌ نی تَانست عاشقان
ٌ خاطر شک آبانو از دست دادم، خَب نی فًهو«َنردم»  !خَب! ، ب

از يهان رٍزی کٌ آرنین آندى ٍ نسئلٌ را فیصلٌ دادى بَد، فرناز با نحهد ٍ فًیهٌ الم تا 
 .نن يو بعد از دعَای با آبان، یک راست بٌ این جا آندم. کام حرف نزدى بَد
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ٌ ام  از آن نَقع تا حاال کٌ ساعت يفت شب بَد فرناز ُبغ کردى ٍ نن، در غو دختر پسرعه
نحهد ينَز شرکت بَد ٍ . کٌ حکو برادرزادى ٍ بلکو خَايرزادى ام را داشت، سَختٌ بَدم

پنج سالی -فَق لیسانس ادبیات دارد ٍ چًار. فًیهٌ نیز نشغَل تدریس در دانشگاى
 .نی شَد کٌ زباِن عشق را بین دانشجَيا تدریس نی کند

نحهدی کٌ جیک ٍ پَک زندگِی گل بانَ را نی داند، صددرصد از ! آخ کٌ اگر ببینهشان
حضَِر آبان در تًران يو باخبر بَدى ٍ بٌ نن نگفتٌ ٍ باید کشف کنو دلیلش برای 

 .بی خیال افکارم نی شَم، فعالً نًِو نن فرناز است. سکَت را

 :بٌ سقف سفیدرنگ باالی سرم خیرى نی شَم ٍ نی گَیو. دستو را زیر سرم نی گذارم

نی دٍنی، . ٍقتی کٌ بابام ُنرد، یٌ يفتٌ بیهارستان بستری بَدم، از شدت شَک عصبی -
ٍاسٌ ننی کٌ از یٌ رٍِزگی نادر ندیدم؛ یا بًتر بگو نادرم نخَاست نن رٍ ببینٌ، رفتن 

ٌ َکَسو... بابام یعنی رفتن نادرم، پدرم، خَايرم، برادرم بعد از فَت بابام، داییو؛ ! رفتن يه
 .بابای آرنین رٍ نیگو

 :رٍ بٌ چًرى ی بًت زدى اش نی پرسو

 راستی نی دٍنستی آرنین پسردایی ننٌ؟ -

ٌ ی نفی تکان نی ديد ٍ نی گَید  :بًت زدى سرش را بٌ نشان

 جاِن نن؟ پس چرا داداش صداش زدی؟ -

 .لبخند کهرنگی نی زنو

یٌ جَرایی خَاير . شیر زن داییو رٍ خَردم. بٌ جاِن تَ، تازى از نن یٌ سالی بزرگ ترى -
 .برادریو، یٌ جَرایی يو کٌ نٌ، شرعا ًخَاير برادریو

ٌ گاى سرش نی کند ٍ با يیجان نی گَید  :نچ دستش را تکی
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 یعنی شَيرت، پسرعهَی يهین پسرى ست؟ -

آرنین دل بستٌ ٍ فرناز بٌ اٍ نی گَید این ! از آرنین خَشش نهی آید ٍ بیچارى برادرم
 !بیچارى برادرم! پسرِ 

دایی ٍ ز ن داییو اصرار کردن برم باياشَن ! خب، داشتو نی گفتو...آرى پسرعهَ يستن -
ٌ ای رٍ کٌ پر از خاطرى ی بابام بَد ٍل کنو ٍ برم ٍ  زندگی کنو؛ ٍلی نن نهی تَنستو خَن

ٌ ی پدریو ... زندگی نی کردم با عکس يای بابام، با خاطراتهَن. نَندم تَی خَن
چًارسالٌ کٌ رفتٌ ٍ حسرت بٌ دلو نَندى کٌ نِن ... يیچ ٍقت دستش رٍ نبَسیدم فرناز

 !خاک برسر چرا نبَسیدم دستی رٍ کٌ گندم نی چید ٍ زنین درٍ نی کرد ٍاسٌ نن

ٌ ی چشهو نی چکد  .اشکی از گَش

ٌ ای کٌ از نظر نن بًترینٌ برای نادربَدن - نحهد رٍ داری کٌ . تَ فًیهٌ رٍ داری، فًیه
ٌ تَن خراب شٌ. حتی ٍاسٌ نن يو این چندسال جای پدر بَدى ! نذار سِر یٌ شک رابط

 .یٌ رٍزی بٌ خَدت نیای ٍ نی بینی پشیهَنی! نذار

 :اشکو را با سرانگشتش پاک نی کند ٍ نی گَید

ٌ َکِست بریدی؟ -  پس چرا خَدت سِر شک از يه

ٌ ام کٌ حاال . خندى ی غهگینی نی کنو ٌ ی زندگی ام را برای این بچٌ گفت ٌ ی قص نن چرا يه
 :حرفو را نخَاند؟ با يهان خندى ی غو دار نی گَیو

ٌ ی يهَن الالییٌ فرناز -  .بلدم؛ ٍلی خَابو نهی برى! قص

 :رٍی تخت نی نشیند ٍ نی گَید. نفس عهیقی نی کشد

 .بابا یٌ چیزيایی بٌ نانان نی گفت -
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 :کنجکاٍ نی شَم، چٌ چیزيایی؟ اصالً این يا نگر قًر نبَدند؟ فکرم را بٌ زبان نی آٍرم

 چی نحال؟ -

با نازی کٌ خدادادی . پشت چشهی نازک نی کند ٍ نَيایش را پشت گَشش نی زند
 :است ٍ در صدایش نشًَد، نی گَید

ٍقتی از سالن اٍندم بیرٍن، از پشت در آشپزخَنٌ صداشَن رٍ . نن کٌ قًرم باياشَن -
 .دربارى ی تَ بَد صحبتشَن. شنیدم

ٌ ام ٍ شاخک يایو زیادی فعال شدى اند؛ آن قدر فعال کٌ حس نی کنو  حاال نن يو نشست
 :با يیجان نی گَیو! رٍی سر دٍتا شاخک در آٍردى ام کٌ حاال در حاِل تکان خَردنند

 !خب، خب -

این نگايش را خَب نی شناسو، . نیشخند ی نی زند ٍ ابرٍيایش را باال نی اندازد
 !رشَى گیِر قًاری ست دختر نحهد

 .خرج دارى حرف يام -

ٌ ای نی کشو  :نگفتو؟ چشو يایو را در حدقٌ نی چرخانو ٍ کالفٌ نی گَیو. پَف کالف

 چی نی خَای؟ -

 :با يیجان ٍ شَر نی گَید

یٌ رٍز کٌ اٍن ندلینگ خَشگَلتَن اٍند؛ يهَن کٌ سَپراستارى، خَش تیپٌ، ... اٍم -
 .چشو ياش سگ دارى؛ نن رٍ يو ببری با خَدت

ٌ تر از نِن چًارسال پیش! بیچارى آرنین، بیچارى برادرم  .این دختر زیادی بچٌ است، بچ
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نی برنت، يرچند کنتاکت داشتو با يهکارم ٍ قرار بَدى ! فکر کنو يهین فردا نیاد اتفاقاً  -
 !دیگٌ نرم

 .از سر شَق جیغی نی کشد ٍ دست يایش را بٌ يو نی کَبد

 !آخ جَن -

ٌ ای از نَيای ِفَرش را . از دستش حرص نی خَرم ٍ کالفگی از سر ٍ رٍیو نی بارد دست
 :نی کشو ٍ نی گَیو

 !فرناز خالٌ بنال -

 :سرش را عقب نی کشد تا نَيایش از دستو خارج شَند ٍ نی گَید

بابا داشت با نانان دربارى ی یٌ فرصت دٍبارى حرف نی زد، نی گفت گل بانَ عاشقشٌ کٌ  -
ٌ ی این سال يا اگٌ گل بانَ بخَاد،  ينَز يو کٌ ينَزى طالق غیابی نگرفتٌ؛ گفت يه

 !نی گفت آبان عَض شدى. نیشٌ کٌ جبران بشن

 :آيی نی کشو ٍ نی گَیو

ٌ ی نن رٍ بر نی گردٍنٌ؟ چیزيای باارزشی رٍ کٌ از  - عَض شدِن آبان، چًارسال عهر رفت
 دست دادم برنی گردٍنٌ؟

 :زنزنٌ نی کنو. تا نی خَايد جَابو را بديد، صدای ناشینی در حیاط نی پیچد

 .بابات اینا اٍندن -

 :با اشارى ای بٌ دِر اتاقش، ابرٍ باال نی اندازم ٍ نی گَیو

 ...جریاِن آشتی کنَن ٍ الالیِی نن ٍ خَابی کٌ نهی برى ٍ -

 :نی خندد، بٌ سهت در پا تند نی کند ٍ در يهان حین نی گَید
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 !عاشقتو خالٌ -

ٌ ام نی نشیند ٌ پَست فرناز کٌ از اتاق بیرٍن . لبخندی ٍاقعی ٍ از تٌ دل رٍی لب يای پَست
ٌ ام نی رٍم رٍشنش نی کنو؛ . نی رٍد، بٌ سهت نَبایل خانَشو کٌ رٍی پاتختی انداخت

ٍ پنج تهاس از  دى تهاس از آرنین، پنج تهاس از فًیهٌ، دى تا از نحهِد آدم فرٍش، ٍ سی 
دلو نی لرزد؛ این شهارى ی ناشناس، بَی آشنایی دارد. یک خِط ناشناس ِِ  .دست ِ

ٌ ی این ناجرايا دلو از آرنین بدجَر گرفتٌ چًار -یعنی اٍ نی دانست ٍ این سٌ. ٍسط يه
ٌ ی ايدایی اٍ کرد؟ انا، اگر از اٍل با قصد ٍ نیت جلَ  رٍز نرا گَل زد ٍ سرم را گرِم خان

آندى بَد، پس چرا رٍزی کٌ برای جریان فرناز بٌ سراغش رفتو، از اٍل نرا نشناخت ٍ از 
فًهیدن يَیتو ُبًت کرد؟ اگر نهی دانستٌ یعنی ٍاقعًا این ٍسط يیچ تقصیری ندارد؛ انا 

 .این درٍغ گفتنش را نهی تَانو نادیدى بگیرم

. کَسن را بغل نی کنو ٍ اینستاگرانو را باز نی کنو. بی خیال، رٍی تخت فرناز نی نشینو
غیرارادی نام ٍ فانیلش را نی نَیسو ٍ بی تابانٌ . ناخَدآگاى، دستو بٌ سهت سرچ نی رٍد

ٌ ی این سال يا، گرفتن يرگَنٌ خبری از اٍ را برای خَدم . ننتظر نتیجٌ نی نانو يه
ٌ يا ٌ ی صفح  ...انا حاال! نهنَع کردى بَدم، چٌ از فانیل ٍ آشنا ٍ حتی در فیسبَک ٍ بقی

ٌ ی خَدش است؛ این را از عکس  ٌ ی يو اسهش باال نی آیند، اٍلی دقیقًا صفح چند صفح
 ...نفس گیر، نفس گیر. پرٍفایلش نی فًهو

ٌ تک باز نی کنو ٌ اش قفل نیست، ٍاردش نی شَم ٍ عکس يا را تک ب در اٍلین . صفح
عکس، کت ٍ شلَاِر نشکی پَشیدى ٍ پیراين خاکستری رنگش يارنَنی عجیبی با 

دٍنین عکس رٍپَش سفید بر تن دارد ٍ عینک نخصَص آزنایشگاى . چشو يایش دارد
رٍی چشهانش خَدنهایی نی کند، لبخند کجی زدى ٍ دِل نن نی رقصد، دِل نن 

 .نی رقصد
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بٌ سَنین عکس کٌ نی رسو، قبل از این کٌ در خندى اش حل شَم، کاننت دختری کٌ 
بًترین »: نَشتٌ. پرٍفایلش عکس خَدش با نَيای بلَند شدى است، رٍی نخو نی رٍد

 .کنارش یک ایهَجِی قلب يو گذاشتٌ« !يهکار دنیا

نیشخندی نی زنو ٍ . نغزم تا خَِد قلبو تیر نی کشد ٍ نیشتر آن دلو را بٌ درد نی آٍرد
 !فکر نی کنو این سال يا چندان يو جای نن خالی نبَدى

ٌ اش بیرٍن نی آیو ٍ فکر نی کنو اگر نن با نستَفیان یک  پَزخند تلخی نی زنو، از صفح
 عکس بگذارم ٍ اٍ ببیند، عکس العهلش چیست؟

 :دستی رٍی شکستگی سهت راسِت پیشانی ام نی کشو ٍ تلخ زنزنٌ نی کنو

 چًارسال پیش رٍ یادت رفتٌ؟ -

این نزخرف ترین ٍ . نِن از اٍ نتنفر انا ينَز دٍستش دارم. قلبو درد نی گیرد
 !دردناک ترین ٍ کشنديترین حس ریختٌ در رگ ٍ پی نن است

ٌ ام برنی دارم ٍ رٍی سرم نی اندازم ٌ يای . شالو را کٌ رٍی صندلی نیز تحریر انداخت دکه
ٌ ی . نانتَام را نی بندم ٍ از اتاق بیرٍن نی رٍم ٌ يا کٌ پایین نی رٍم، فًیهٌ را رٍی پل از پل

 :لبخندی نی زند ٍ نی گَید. اٍل نی بینو کٌ قصد باال آندن دارد

 .داشتو نی اٍندم صدات کنو -

 :تلخ نی خندم ٍ بٌ کنایٌ نی  ٍیو

 .اتفاقًا نن يو کارتَن دارم -

. دنبالش نی رٍم. خَدش را جهع ٍجَر نی کند ٍ جلَتر از نن بٌ سهت سالن نی رٍد
ٌ اند ٍ دست فرناز دٍِر گردن نحهد حلقٌ  نحهد ٍ فرناز کنار يو رٍی نبل دٍنفرى نشست

؛ انا با یادآٍری پنًان کاری يای   لبخند کَتايی از آشتیشان رٍی لبو نی نشیند. شدى



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 54 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

دستو را بٌ کهرم نی زنو ٍ طلبکارانٌ . نحهد ٍ فًیهٌ، اخهی غلیظ رٍی پیشانی ام نی کارم
 :جلَیش نی ایستو

 اگٌ خَدش رٍ نشَن نهی داد، تا چند ٍقت دیگٌ نی خَاستی پنًَن کاری کنی؟ -

 :نی خَايد حرفی بزند؛ انا قبلش بٌ فرناز نی گَید

 .باباجان شها پاشَ برٍ اتاقت -

 :پَزخندی نی زنو ٍ حرصی تر نی گَیو

 !بچٌ نیست دیگٌ! برادر ناتنیو عاشق دخترت شدى -

 .اخو کو رنگی نی کند، بلند نی شَد ٍ کالفٌ چند قدم راى نی رٍد

 !آبان پشیهَنٌ -

 .جیغ نی کشو ٍ صدایو را باال نی برم. از این پشیهانی بدم نی آید. از این جهلٌ نتنفرم

 تَ چی از اٍن نی دٍنی؟ يان؟ -

 :بلند تر از نن نی گَید

ٌ چی رٍ، تعریف يای خَدت ٍ خَدش -  .يه

این نرد ننطق سرش نهی شَد؟ نگر نهی داند چٌ بالیی باعخ شد دل بکنو از شًرم؟ از 
 :رٍ نی کنو بٌ سهت فًیهٌ ٍ نلتهسانٌ نی گَیو! شَيرم

 فًیهٌ تَ حرف نن رٍ نی فًهی، نگٌ نٌ؟ -
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جلَ نی آید، دستو را نی گیرد ٍ رٍی نبل . بی قرار از بی قرارِی نن، سری تکان نی ديد
سرم را در آغَشش نی گیرد ٍ دلجَیانٌ . خَدش يو کنارم نی نشیند. نی نشاندم

 :نی گَید

 .آرى قربَنت برم، نی فًهو -

نگايش . این آغَش، بَی نًر نی ديد، بَی عشق نی ديد. اشک يایو جاری نی شَند
 :نی کنو ٍ نی گَیو

 فًیهٌ تَ کٌ دیدی نن چقدر درد کشیدم، دیدی نگٌ نٌ؟ -

 :پر از بغض لب نی زند

 !دیدم -

ٌ رٍیهان رٍی زنین زانَ نی زند ٍ نی گَید  :نحهد کالفٌ بٌ سهتهان نی آید، رٍب

 .آبان نی خَاد جبران کنٌ گل بانَ -

 :پر از گالیٌ رٍ بٌ نحهد نی کنو ٍ نی گَیو. از آغَش فًیهٌ جدا نی شَم

 چی رٍ جبران نی کنٌ؟ -

اٍ يو خَب نی داند کٌ چًار سال عهر نن جبران . چشو يایش رنگ افسَس نی گیرند
 :پر از درد نی گَیو. دستی رٍی جای زخو پیشانی ام نی کشو! نهی شَد

 این يا رٍ نی تَنٌ جبران کنٌ؟ -

آرام ٍ شهردى، نحل پدری کٌ فرزندش را نصیحت نی کند ٍ صبرش زیادی زیاد است، 
 :شرٍع بٌ صحبت نی کند

 اٍن چًارسالٌ دارى تاٍان اشتبايات رٍ نیدى، بس نیست؟ -
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 :بی تَجٌ حرفش را قطع نی کنو ٍ نی گَیو

 از ِکی اٍند سراغ تَ؟ -

بدش نی آید کسی حرفش را قطع کند ٍ نن . اخو کو رنگی رٍی پیشانی اش نی نشیند
ٌ ی پر از تشَیش حالی ام نیست  !این چیزيا، در این لحظ

 .دٍ سال پیش -

ٌ ی حرفش را نی گیرد  .ننتظر نگايش نی کنو، انتظارم را نی خَاند ٍ ادان

 ...دٍ سال پیش، با شرکتش آشنا شدم -

 جا نی خَرم، شرکِت آبان؟

 نگٌ شرکت دارى؟ شرکت دارٍسازی؟ يهکارتٌ یعنی؟ -

 :سری بٌ تایید تکان نی ديد ٍ ادانٌ نی ديد

ٌ ی کاری فًهیدم کیٌ؛ انا اٍن از قبل نی دٍنست نن کیو-  .تَی اٍلین جلس

 :سکَت کٌ نی کند، اخو غلیظی نی کنو ٍ پرحرص نی گَیو

 چطَری نی دٍنست؟! زیرلفظی نی خَای؟ خب بگَ دیگٌ -

 :لبخندی نی زند ٍ نی گَید

 .بعد از رفتنت، نیرى خرم آباد پیش عهٌ ٍ سراغت رٍ نی گیرى -

 :کالفٌ دستی بٌ پیشانی ام نی کشو ٍ نی گَیو

 !نگٌ عهٌ قَل ندادى بَد اگٌ آبان رفت سراغش حرفی نزنٌ؟! ٍای -

ٌ يایش را باال نی اندازد ٍ نی گَید  :شان
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 .يهَن نَقع بًش نیگٌ تَ کجایی... خیرت رٍ نی خَاد! نانانٌ دیگٌ -

 !عهٌ نعصَنٌ است ٍ خیرخَايی يای بی بدیلش. سری تکان نی ديو

دیگٌ چی بًت گفت؟ کٌ نن رٍ فرٍختی ٍ دٍ سال تهَم حرف نزدی؟ اصالً ... خب -
 چطَر چًارسال از جای نن خبر داشت؛ ٍلی خبری ازش نبَد؟... ببینو

 :کالفٌ بلند نی شَد ٍ بٌ سهت اتاق کارش نی رٍد ٍ در يهان حال نی گَید

 !بًترى خَدش برات تعریف کنٌ، نٌ نن-

 :فرناز کنارم نی نشیند ٍ رٍ بٌ فًیهٌ نی گَید. ناباٍر بٌ این بی خیالی  اش چشو نی دٍزم

 .نانان فردا قرارى با خالٌ برم شرکتشَن -

 :حرصی نگايش نی کنو ٍ رٍ بٌ فًیهٌ نی گَیو

ٌ م کرد، این يو از دختر ُخل ٍضعت - خَدت يو یٌ حرکتی بزن . اٍن از شَيرت کٌ دیٍَن
 !ٍ تکهیل کن کلکسیَن خانَادى تَن رٍ

 :خندى ی بلندی سر نی ديد ٍ نی گَید

 .آبان پشیهَنٌ -

 .نی کشهت! فًیهٌ -

 :بلندتر نی خندد؛ بٌ سهت اتاق کار نحهد پا تند نی کند ٍ نی گَید

 !خَدت گفتی کانلش کنو -

 :نیشخندی نی زنو ٍ بلند نی گَیو

ٌ تَن زشتٌ این حرکات! نحالً رفتٌ اتاق کارش -  !جلَ بچ
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در را کٌ نی بندد، فرناز آستین نانتَیو را . نی گَید ٍ ٍارد اتاق نی شَد« کَفتی»با خندى 
 :نی کشد ٍ پر از يیجان حرفش را نی زند

 خالٌ فردا چی بپَشو؟ -

 !خندى ی عصبی نی کنو، این سٌ نفر نرا خَايند کشت

 !نن دیٍَنٌ نیشو، نی دٍنو! ای خدا -

*** 

از یک . فرناز ندام کنار گَشو از جذابیت آقای ينرپیشٌ نی گَید ٍ نخو را بٌ کار گرفتٌ
 .طرف خندى ام گرفتٌ ٍ از طرفی دلو برای آرنین کباب است

با خندى حرفش را کٌ حَِل نحَر بازیگری ٍ درآندش نی چرخد قطع نی کنو ٍ يهان طَر 
 :کٌ بٌ سهت نبل يای شکالتی رنگ کنار نیزم يلش نی ديو نی گَیو

 !نفس بگیر، خفٌ نشی یٌ ٍقت -

 .رٍی نبل یک نفرى نی نشیند ٍ بلند نی خندد

 !ٍای نهی دٍنو چطَر يیجانو رٍ خالی کنو -

 :چشو يایو را گرد نی کنو ٍ با تعجب نی گَیو. ابرٍيایو باال نی پرند

یٌ ساعتٌ اٍن بدبخت رفتٌ ٍ داری یٌ بند ازش حرف نی زنی، تهَم نشد يیجانت؟ بابا  -
 !رٍت رٍ برم ِيی

آرانی نی گَید « آخیش». نفس عهیقی نی کشد ٍ سرش را بٌ پشتی نبل تکیٌ نی ديد
 :بدجنس نی شَم ٍ نی گَیو. ٍ خندى ام را بلندتر نی کند

ٌ ی این آقای بازیگر نیری؟ -  ببینو، تَ جلَی نحهد تعصبی يو این جَری قربَن صدق
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 !قطعًا پاسخ سَالو ننفی است. با يَل صاف نی نشیند کٌ قًقًٌ نی زنو

ٌ م نی کنٌ -  !ٍای نٌ، بابا خف

 :بٌ سهت در نی رٍم ٍ رٍ بٌ اٍ نی گَیو. سری تکان نی ديو ٍ از جایو بلند نی شَم

ٌ کو دیگٌ برنی گردم -  .نن ی

باید برٍم قسهت تَلیدی تا کاِر خیاط يا را ببینو، یک نَع نظارت نی شَد اسهش را 
سر رايو، در رايرٍی طَیلی کٌ بٌ قسهت کارگاى نتصل نی شَد، نستَفیان را . گذاشت
 .اخو نی کنو ٍ نی خَايو از کنارش رد شَم کٌ صدایو نی زند. نی بینو

 خانو سهاٍات؟ -

 .با نارضایتی بٌ سهتش نی چرخو

 :خشک ٍ جدی نی گَیو

 انرتَن؟ -

 :پشیهان نی گَید

 قبَل نکردین عذرخَايیو رٍ؟! نن کٌ نعذرت خَاستو -

خب این کٌ این طَر برای بخشیدن غرٍرش را زیر پا گذاشتٌ قابل تحسین است، کاری کٌ 
 .آبان نقابلو انجام نداد ٍ قلبو را بیشتر بٌ درد آٍرد

قبل از این کٌ از اٍ دٍر شَم، طَری کٌ خیالش . لبخند نحَی نی زنو ٍ رايو را کج نی کنو
 :راحت بشَد نی گَیو

 .قبَل کردم کٌ االن اینجام -
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*** 

ٌ ی نحهد نگٌ نی دارم  :فرناز نی خَايد پیادى شَد کٌ نی گَیو. ناشین را جلَی خان

 .فرناز نن نیرم چند دست لباس از خَنٌ بردارم، بعد نیام -

سری تکان نی ديد ٍ يهان طَر کٌ پیادى نی شَد، با لحنی کٌ شیطنت در آن نَج 
 :نی زند جَابو را نی ديد

 !خَش بگذرى -

ٌ ی اٍ راى نی افتو این رٍزيا فکر نی کنو شدیدًا . پَزخند تلخی نی زنو ٍ بٌ سهت خان
ٌِ نغز ٍ  ٌ ام يستو؛ خاطراتی کٌ جایی در ت نحتاج بٌ نرٍر خاطراِت خاک خَردى ی گذشت

ٌ ی این سال يا، جز دفعاتی کٌ بٌ تعداد . قلبو چالشان کردى ام خاطراتی کٌ يه
انگشت يای دست يو نهی رسند نگذاشتو خَد نشان بديند ٍ آرانِش نسبی زندگی ام را 

بر يو بزنند؛ انا حاال با این خَاب يا ٍ کابَس يای یکی در نیانی کٌ نی بینو، با این 
حِس قدیهی کٌ سر از خاِک جانو برآٍردى، نیازنندم بٌ نرٍر ٍ دٍرى ی سطر بٌ سطر کتاب 

 .پر از خط خَردگی زندگی ام

باید یک بار دیگر ببینو کجای این کتاب . انشب، قبل از خانَشی ستارى يا باید نرٍر کنو
را غلط نَشتو؟ کجایش را غلط خَاندم؟ کجای آن را نفًهیدم؟ ٍ آن چشو يای 

 خاکستری چگَنٌ سر از قلب پر از تالطو نن درآٍردند؟

ناشین را کنار ساختهان نجتهع پارک نی کنو، کیفو را برنی دارم ٍ از ناشین خارج 
چند قدم کٌ نی رٍم ٍ . بعد از زدن دزدگیر، بٌ سهت ساختهان قدم برنی دارم. نی شَم

 .نی خَايو از کنار اتاقک نگًبانی رد بشَم کٌ صدایی تَجًو را جلب نی کند

 خانو دکتر؟ -
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 !پس دکتر يو داریو در این ساختهان

قدم بعدی ام را بر نی دارم کٌ دٍبارى يهان صدا کٌ بٌ گهانو نتعلق بٌ نگًبان ساختهان 
 .است تَجًو را جلب نی کند

 خانو دکتر؟ خانو خسرٍی؟ -

 .از شدت ُبًت ٍ حیرت با شدت بٌ سهت نگًبان با آن پیراين آبی رٍشن برنی گردم

ریش يای سفید رنگش چًرى ای رٍحانی بٌ اٍ . چشو يای قًَى ای رنگش، نًربان نی شَند
ٌ کلید آشنایی را جلَی . بخشیدى اند يهان طَر در بًت لقب جدیدم ناندى ام کٌ دست

 :چشهانو نی گیرد ٍ نی گَید

 .آقای دکتر خسرٍی این رٍ دادن گفتن ير ٍقت شها اٍندین بدم بًتَن -

ٌ کلید خَدم است، یادم نی آید کٌ دیرٍز آن را جا گذاشتو دستٌ کلید را نی گیرم ٍ . دست
 .نی خَايو برٍم کٌ سَاِل افتادى در ذينو را از اٍ نی پرسو. تشکری نی کنو

 ببخشید، چرا بٌ نن گفتین خانو دکتر؟ -

 :دستی بٌ نحاسنش نی کشد ٍ نی گَید. خندى ی کَتايی نی کند

خب شها نی شید خانو . ٍاهّلل آقای دکتر گفتن يهسرشَن يستید ٍ تازى ازدٍاج کردين -
 !دکتر دیگٌ

سری برای نن کٌ گیج نگايش نی کنو تکان نی ديد ٍ در انتداِد راى اتاقکش گو 
 :زیر لب نجَا نی کنو. نی شَد

 !آقای دکتر، خانو خسرٍی -
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ٌ يا  حس شیرینی را کٌ بٌ رگ يایو جاری نی شَد با اخو غلیظی پسش نی زنو ٍ از راى پل
 .باال نی رٍم

ٌ ی دٍم کٌ نی گذارم، نَبایلو زنگ نی خَرد  .پا رٍی پل

ٌ ای رنگو بیرٍنش نی کشو ٍ بٌ کٌ اسهش رٍی صفحٌ افتادى نگاى  از جیب نانتَی سَرن
ٌ ای، حس خَبی ندارم  .نی کنو ٍ نن عجیب نسبت بٌ این يهٌ نزدیکِی یک دفع

 بلٌ آقای نستَفیان؟ -

 :پر از آرانِش نًفتٌ در لحنش کٌ برایو جدید است نی گَید

 .سالم خانو سهاٍات -

ٌ ی آرانی بٌ پیشانی ام نی زنو ٍ سالم نی کنو  .ضرب

 ...بفرنایید! سالم -

 .طفرى نهی رٍد، سریع اصل حرفش را نی زند؛ این خصَصیتش را دٍست دارم

 نی خَاستو ببینو اگٌ نن ازتَن یٌ دعَت بکنو تشریف نیارین؟ -

فکر کنو زیادی نرم شدى ام کٌ بٌ خَدش ! انتظار ير حرفی را داشتو جز یک دعَت
ٌ ی . خَب است آبان را دیدى ٍ از این حرف يا نی زند. يهچین اجازى ای را دادى بٌ طبق

 :خَدنان رسیدى ام، يهان طَر کٌ با کلید ٍ قفل ٍر نی رٍم نی گَیو

 ...ٍقتـ... نهی تَنو بیام! خیر آقای نستَفیان -

ٌ اش چشهو را . دستی نردانٌ کلید را از دست يای کشیدى ٍ بی جانو نی گیرد برق حلق
ٌ ام نگاى کنو در را باز نی کند . نی زند ٍ باعخ نی شَد کٌ ناخَدآگاى بٌ دسِت عاری از حلق

 .ٍ خَدش اٍل ٍارد نی شَد
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 :خطاب بٌ نستَفیاِن ننتظر حرفو را کانل نی کنو

ٌ خیر -  .ٍقتتَن ب

در را پشت سرم نی بندم ٍ بٌ سهت پذیرایی . گَشی را قطع نی کنو ٍ ٍارد خانٌ نی شَم
شلَار . رٍ بٌ پنجرى ی سرتاسری پذیرایی ایستادى ٍ پشتش بٌ نن است. خانٌ نی رٍم

ٌ ای رنگش خَب بازٍيای ٍرزیدى اش را بٌ  ٍرزشی سبز لجنی رنگی پَشیدى ٍ تیشرت پست
يهان طَر خیرى نگايش نی کنو کٌ یک دفعٌ بر نی گردد ٍ نگاِى نشتاقو . نهایش گذاشتٌ
 .را گیر نی اندازد

 :ابرٍی راستش را باال نی اندازد ٍ نی پرسد

ٌ ست؟ _  نستَفیان يهَن پسر جلف

در لحنش نٌ شکی ٍجَد دارد ٍ نٌ سَء ظنی، نطهئنو فقط ٍ فقط برای کنجکاٍی اش 
 !پرسیدى کٌ اگر شک داشت االن صدایش رٍی يَا بَد

 !یٌ يهکار خَب... آرى -

ٌ ام خطاب بٌ آن پست . نگايش رنگ نًربانی نی گیرد بايَش تر از آن است کٌ کنای
جلَتر نی آید، دست بٌ سینٌ رٍ بٌ رٍیو . اینستاگرانش ٍ کاننت آن دختر را نفًهد

 :نی ایستد ٍ با شیطنت نی گَید

 بانَ ٍ حسَدی؟ -

اخهو غیرارادی است، اصالً تا ٍقتی حتی یک نعذرت خَايی سادى نکند ٍ يی طلبکار 
ٌ ی احساساِت . باشد اخو نن بازبشَ نیست تلخ تر از ير زنانی نی شَم ٍ تیشٌ بٌ ریش

ٌ ٍری دارند نی زنو  .خانَشو کٌ تازى قصد شعل

 !برام ارزشی نداری کٌ بخَام راجع بًت حتی فکر کنو، چٌ برسٌ بٌ حسادت -
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درٍغ گَشدن يو بٌ نن نیاندى کٌ درٍغو اٍل از يهٌ، جگر خَدم را خَن نی کند ٍ آتش 
 .بٌ جانو نی زند

دست يایش را نی اندازد، یک دستش را در جیب شلَارش فرٍ . نگايش، تیرى نی شَد
ٌ ی آشنایی دارد، نیان نَيایش  نی کند ٍ با دست دیگرش، يهان دستی کٌ برق حلق

 :کالفٌ لب نی زند. نی کشد

 یعنی ٍاقعًا يیچ رايی ندارم؟ -

راى برگشت داری، فقط این يهٌ ! داری بانَ بٌ فداِی چشهانت! داری»: دلو نی گَید
 .این يهٌ خَدت را نحق دانستن را بگذار کنار! طلبکاری را بگذار کنار نرِد نغرٍر نن

باٍر کن . یک کلهٌ بگَ گل بانَ دلو تنگت شدى بَد! اصالً نعذرت خَايی يو نخَاستو
چرا . گفتنت خَدم را نی بازم با این جهلٌ تا عرش خدا نی رٍم« جانو»ننی کٌ با یک 

 «این قدر نحقی نرد نن؟

 :انا کلهات ِنعکَس، ناخَاستٌ رٍی لب يایو بٌ رقـــص در نی آیند

 !نٌ، يیچ رايی نداری -

. قلب خَدم بیشتر از نشت گرى کردى ی اٍ درد نی گیرد. نشت شدن دستش را نی بینو
يای ناگفتٌ، « دٍستت دارم»بعد از چند جانیٌ سکَت کٌ پر است از . خیرى نگايو نی کند

 :پر است از حسرت يای خفتٌ در نگاى، لب باز نی کند

 .درخَاست طالق رٍ برات نی فرستو -

ناخن يایو رٍی . سریع از کنارم رد نی شَد ٍ نن، با صدای بٌ يو خَردن در آٍار نی شَم
ٌ ی چشو يایی کٌ بٌ قَل اٍ . سرانیک يای سرد ٍ سنگی چنگ نی اندازند عسِل »کاس

 !صدایش در گَشو زنگ نی خَرد ٍ نن، نی بارم. بَدند، پر از اشک نی شَند« نن
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ٌ ام نی شَد، يق يقو نیز  ٌ ی این چًارسال را نی بارم ٍ خیسِی اشک کٌ نًهان گَن يه
ٌ رٍیی است ٍ نی شنَد، بٌ جًنو کٌ نی خَايد . باصدا نی شَد بٌ درک کٌ در ٍاحد رٍب

 !کٌ نن ينَز يو دٍستش دارم... بٌ درک کٌ نن! طالقو بديد

يجَم نحتَیات نعدى ام را بٌ سهت ديانو حس نی کنو، سریع از جایو بلند نی شَم ٍ 
ٌ ی . بٌ سهت دستشَیی نی دٍم ٌ ی خاطراتو را، يه نیان سنگ سفیِد رٍشَیی، يه

ٌ ی عشقو را اٍق نی زنو ٍ باال نی آٍرم دست يایو از تصَر خالی بَدن . ترس يایو را، يه
ٌ ام بٌ رعشٌ نی افتند  .جای اسهش در شناسنان

خَدم را رٍی کاناپٌ پرت . با بدبختی دست ٍ رٍیو را آبی نی زنو ٍ بٌ پذیرایی برنی گردم
 .نی کنو ٍ چشو يای دردناکو را بٌ يو نی فشارم

ٌ ای کٌ جای زخهش ينَز يو درد نی کند  !تاریکی نطلق ٍ بعد نرٍر گذشت

*** 

 «چًارسال قبل، دزفَل»

از نزٍن بیرٍن زدم ٍ يهان طَر کٌ کاٍِر لباسی را کٌ نی خَاستو در خانٌ کانل کنو بٌ 
 .سختی حهل نی کردم، راى پیادى رٍ را در پیش گرفتو

لبخندی زدم، بیچارى پدرم کٌ دلش نی خَاست نن نًندس شَم ٍ قبل از اسهو یک 
خانو نًندس بٌ نن بچسبانند؛ انا نن با ٍجَد نهرى يای خَبو در ریاضی ٍ فیزیک اٍل 

دبیرستان، برای انتخاب رشتٌ طراحی دٍخت را انتخاب کردم؛ چَن از يهان بچگی 
ٌ يای رنگی بَدم ٌ پارچ ٌ ای کٌ . عاشق ٍر رفتن با نخ ٍ سَزن ٍ تک ٌ نظرم اگر دنبال عالق ب

داری برٍی، حتی اگر نَفق نشَی، خیلی حال بًتری داری تا برٍی دنبال رشتٌ، کار یا 
نی خَاستو بعد از . چیزی کٌ دٍست نداری؛ حتی اگر نَفقیت کسب کنی
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ٌ يای گزافش نتَانستو ٍ البتٌ  ٌ خاطر يزین فارغ التحصیلی ام نزٍن بزنو کٌ چَن ب
ٌ ام يو کو بَد، ترجیح دادم فعالً در یک نزٍن کار کنو  .تجرب

سریع خو شدم . يهین طَر با خَدم فکر نی کردم کٌ ناگًان کاٍر لباس از دستو ريا شد
ٌ ای زٍدتر از نن آن را برداشت ساعتش برایو . تا از رٍی زنین برش دارم کٌ دست نردان

دستو را . آشنا بَد، سرم را بلند کردم ٍ با دیدنش لبخند خجلی رٍی لب يایو نقش بست
 :دراز کردم تا کاٍر را بگیرم ٍ يهزنان گفتو

 !بدینش بٌ نن، نهنَنو... سالم -

با تعجب نگايش کردم، پیراين اسپرت . دستش را عقب کشید ٍ جلَتر از نن راى افتاد
کفش يای سادى ی نشکی ٍ کیف دانشجَیی . کرم ٍ شلَار نشکی کتانی پَشیدى بَد

ٌ اش بَد  .يهین طَر نگايش نی کردم کٌ ایستاد بٌ سهتو برگشت. رٍی شان

 نهی خَای بیای؟ -

دقیقًا شانٌ . کنارش کٌ رسیدم، اٍ يو راى افتاد. بٌ خَدم آندم ٍ با خجالت قدم تند کردم
 .چیزی کٌ در خَاب يو تصَر نهی کردم! بٌ شانٌ

ٌ ی نا زیاد نبَد ٍ حدٍدًا یک چًارراى فاصلٌ داشت؛ انا اٍ اینجا چٌ  نسیر نزٍن تا خان
 !نی کرد؟ دانشگايش کٌ این اطراف نبَد

حاال یک ٍقت پیش خَدش فکر نی کرد . خَاستو سَالو را بپرسو؛ انا بعد پشیهان شدم
 «نًو نیست؟»: نیشخندی زدم ٍ دلو نًیب زد! برایو نًو است

 خَبی؟ -

ٌ ی شال سبز رنگو کشیدم آب ديانو را قَرت دادم ٍ . با شنیدن صدایش، دستی بٌ گَش
 :گفتو
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 شها چطَرین؟. نهنَن _

 تَی نزٍن کاِرت خَبٌ؟ راضی يستی؟. شکر -

نگراِن کارم بَد ٍ این نگرانی برایو تٌ تٌ ! دلو از خَشحالی بٌ تاالپ تَلَپ افتادى بَد
 .خَشبختی بَد

 .نن راضیو شکر -

ٌ رٍ خیرى شد  .نگاى کَتايی بٌ چشو يایو انداخت ٍ دٍبارى بٌ رٍب

ٌ ت ٍاسٌ آیندى چیٌ؟ -  برنان

ٌ ام بَد گفتو  :با ذٍق ٍصف ناشدنی در صدایو کٌ اجِر فکرکردن بٌ برنان

 !نی خَام نزٍن لباس عرٍس بزنو -

ٌ اش فرٍ رفت ٍ با لحن . از صدای پر از يیجانو لبخند زیبایی رٍی لبش نشست چان
 :دلنشینی گفت

 .نطهئنو نی تَنی -

 .ينَز لبخند رٍی لبو جا خَش نکردى بَد کٌ با حرفش دنیا رٍی سرم آٍار شد

 .یادم باشٌ لباس عرٍس زنو رٍ از نزٍن تَ بخرم -

 .نگايو را از نیو ُرخش گرفتو ٍ سکَت کردم. لبخند رٍی لب يایو خشک شد

 چی شدی؟ -

 :لب بٌ درٍغ يای صد نن یک غاز آغشتٌ کردم ٍ گفتو

 !دلو نادرم رٍ خَاست یًَ -
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 :آيی کشید ٍ جان سَز تر از نن جَابو را داد. صدای اٍ از نن غهگین تر شد

 ...پس نن ير رٍز باید دلو تنگ بشٌ -

 :غهگین زنزنٌ کردم

 نهیشٌ؟ -

ٌ اش نشان 23نًربان نگايو کرد، با آرانش ٍ لحنی کٌ اٍ را چند سال بزرگ تر از خَِد  سال
 :نی داد گفت

کهتر دلش نی خَاد ...نی دٍنی بانَ، آدم از یٌ جایی بٌ بعد کهتر یاد گذشتٌ نیفتٌ -
ٌ ياش رٍ بخَرى فقط دلش نهی خَاد با ! نٌ این کٌ فرانَش کنٌ يا، نٌ. افسَس نداشت

 ...یادآٍری، خَدش نهک رٍی زخو يای دلش بپاشٌ

 .لبخندی چاشنی حرف يای قشنگش کرد ٍ ادانٌ داد

بٌ نظرت اگٌ . نن عهَ حهید، زن عهَ فرزانٌ ٍ آرنین رٍ دارم کٌ حکو خانَادى م رٍ دارن -
 با نرٍر گذشتٌ ٍ پدر ٍ نادر زیر خاکو، زندگی رٍ بٌ کانو تلخ کنو، پدر ٍ نادرم راضی  ان؟

 :خَاست چیزی بگَید کٌ زٍدتر از اٍ دست بٌ کار شدم. سرم را بٌ نفی تکان دادم

باید يو شها نَع خاطراتتَن فرق کنٌ، شها از دایی ... ٍلی دایی ٍ زن دایی فَت شدن -
ٍ زن دایی چی تَ ذينتَنٌ جز خَبی ٍ قشنگی يایی کٌ یادآٍریشَن يو دلخَش ُکَنکٌ؟ 
انا نن چی؟ چی یادنٌ از نادری کٌ چند رٍِز ٍلو کرد ٍ رفت؟ چی یادنٌ از برادری کٌ 

 جدانَن کردن ٍ نادرم ترجیحش داد بٌ نن؟

شها دایی حهید رٍ دارین کٌ در حقتَن بٌ جای عهَیی، پدری کردى، زن دایی فرزانٌ کٌ بٌ 
 ...قَل خَدش از پَنزدى سالگی تَن تا االن بیشتر از آرنین براتَن نادری کردى
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 :حرفو را قطع نی کند ٍ دلجَیانٌ نی گَید

یادت رفتٌ تَ دخترشی؟ ! تَ يو زن دایی رٍ داری. نهی خَاستو ناراحتت کنو بانَ -
 دختری کٌ با جَن ٍ دل بًت شیر دادى؟

 «!نادِر آدم فرق دارد»: ننطق نن نی گَید. جَابش را نهی ديو

ٌ اش قدم زدن غرق شدم بٌ در خانٌ . سکَت کرد، سکَت کردم ٍ در شَق شانٌ بٌ شان
زنگ کَچک خانٌ را . یک قدم عقب تر از نن ایستاد ٍ ننتظر بازکردن در شد. رسیدیو

 .فشردم ٍ ننتظر ناندم

 کلید نداری؟ -

 :با لبخند سری تکان دادم ٍ گفتو

ٌ ست. نٌ - نیگٌ کلید نبر، دلو نی خَاد خَدم در رٍ . بابا این نَقع از رٍستا اٍندى ٍ خَن
 .برات باز کنو

 :لبخند نًربانی زد، ابرٍی راستش را باال انداخت ٍ گفت

 کهٌ؟! تَ پدرت رٍ داری -

یک بار دیگر زنگ را فشار دادم ٍ با . لبخند بزرگی زدم ٍ در خاکستری نگايش غرق شدم
 !خَدم فکر کردم کٌ سابقٌ نداشت پدر با زنگ اٍل در را باز نکند

 !زنگ سَم، زنگ چًارم ٍ دری کٌ باز نشد

 .حتهًا ينَز نیَندى -

. این را آبان گفت، کاٍر لباس را بٌ دست نن داد ٍ کیفش را يو کنار در گذاشت
 :با تعجب نگايش کردم کٌ با لحن بانزى ای گفت. آستین يای پیراينش را باال زد
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ٌ ش پشت در نَند ٍ کاری نکرد - ٌ کو قیصربازی در بیارم نگن دختر عه  !ی

دستش يایش را بنِد آجريای دیَار کَتاى حیاط کرد ٍ با یک حرکت، . گیج نگايش کردم
 .خَدش را باال کشید

ٌ ی دیَار آن طرف پرید ٍ صدای پریدنش رٍی نَزاییک يای حیاط بٌ گَشو  از رٍی لب
 «!ٍرزشکار نن»: لبخندی رٍی لبو جاخَش کرد ٍ زنزنٌ کردم. رسید

 .از يهان شانزدى سالگی بَکس کار نی کرد ٍ بدن قَی ای داشت

با صدای بلندی کٌ بٌ گَشش برسد . ننتظر بَدم تا در را برایو باز کند؛ انا خبری نشد
 :گفتو

 چی شد پسردایی؟ چرا در رٍ باز نهی کنین؟ -

 .نتعجب ٍ بًت زدى دٍبارى صدایش زدم. صدایش نیاند

 پسردایی آبان؟ -

 .صدای نرتعشش بٌ گَشو رسید

 ..ن..اال..ا -

چٌ شدى؟ در را کٌ باز کرد، رنگ پریدى ٍ چشو يای ! چشو يایو از این گردتر نهی شدند
با کاٍری کٌ دستو بَد کنارش زدم ٍ . نهناکش آتش بٌ دلو زد، دلو گَاى بدی نی داد

ٌ ی حیاط، پدر تکیٌ زدى بٌ پشتی يا خَابش گرفتٌ . داخل حیاط شدم رٍی تخت گَش
 :جلَ رفتو، کنار تخت ایستادم ٍ صدا زدم. بَد

 بابا؟ -
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آن قدر خستٌ بَدى ! عزیزم. چشهو بٌ استکان چای دست نخَردى اش خَرد. جَاب نداد
ٌ اش . کٌ اینجا خَابش گرفتٌ، خب کار رٍی زنین کشاٍرزی خستگی يو دارد بٌ شان

ٌ ی چپش افتاد! زدم، خو شد دستو از سرنای تنش یخ کرد ٍ نن، . گردنش رٍی شان
 !يزاربار ُنردم

با لکنتی کٌ حاصل از . چشو يای اشکی اش دلو را آتش زد. ناباٍر بٌ سهت آبان برگشتو
ٌ ایو بَد لب زدم  :ترس یک دفع

 اینجا خَابیدى؟...ای...چرا بابام...چ -

 نرد کٌ گریٌ نهی کند؛ پس چرا آبان گَنٌ َتر نی کند؟. قطرى ی اشکش چکید

بی حس بَد؛ . بٌ سهت پدرم برگشتو، رٍی تخت زانَ زدم ٍ پدر را با دٍ دستو تکان دادم
 .آن قدر بی حس کٌ در آغَشو افتاد

سرم را رٍی قلبش گذاشتو، ننتظر صدای تاالپ تَلَپش بَدم ٍ سکَت، نصیب دل 
 .بی قرارم شد

 .باید زنگ بزنیو آنبَالنس... تهَم کردى بانَ، پاشَ -

ٌ ی اٍل رٍی نخو رژى رفتند ٍ غریدم  :دٍکله

 !زبَنت رٍ گاز بگیر -

 !بانَ -

 !پدر را نحکو در آغَش گرفتو، تنو از سرنای جسهش یخ بست، جسِو بی جانش

ٌ سفیدش را بَسیدم ٍ نالیدم  :رٍی نَيای نیه

 !پاشَ قربَنت برم -
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 :دست يای بی جانش را فشار دادم ٍ يق زدم

 ...بابایی؟ بلند شَ فدات شو -

ٌ اش دست کشیدم  .رٍی پلک يای بست

 عشِق بانَ؟ چشو يات رٍ باز نهی کنی؟ -

ٌ يای . حقیقِت تلخ، سیلی بٌ صَرتو زد دردم گرفت ٍ اشک جاری شد، خیس شد گَن
 :نلتًبو ٍ ضجٌ زدم

بابا تَ رٍ بٌ خدا ! بابا بٌ قرآن زٍدى ٍاسٌ یتیو شدنو. بابایی باز کن چشو يات رٍ! بابایی -
 ...بابا... بیدار شَ

تکان تکان . پدرم را در آغَش گرفتٌ ٍ چَن کَدکی کٌ در فراق نادر نی گرید، باریدم
 .نی خَردم ٍ جسو سرد پدر، داغ رٍی دلو نی گذاشت

ٌ يا را خبر کرد، آنبَالنسی کٌ رسید، پرستاری کٌ پدرم را از نن  صدای آبان کٌ يهسای
جدا کرد، زن دایی فرزانٌ کٌ لباس نشکی پَش بٌ سهتو آند، دنیایی کٌ دٍر سرم چرخید، 

 :سقَط آزاد ٍ فریاد آبانی کٌ داد زد

 !بانَ-

ِِ نطلق  .آخرین چیزيایی بَد کٌ شنیدم ٍ بعد از آن فقط، سیايی بَد ٍ سیايِی

*** 

نَر سفیدرنگی کٌ بٌ نردنک چشو يایو رسید، باعخ . چشو يایو را با درد باز کردم
ٌ شدن ناخَدآگاى چشهانو شد ٌ ی دى کیلَیی ٍصل کردى بَدند. بست . انگار بٌ َسَرم یک ٍزن

 .زبانو بٌ سقف ديانو چسبیدى بَد ٍ گلَیو از تشنگی خشک شدى بَد
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کو کو ٍ با احتیاط چشهانو را گشَدم، نگايو را چرخاندم تا درکی از اطرافو بٌ دست 
یک اتاق نربعی شکل، دیَاريای آبی رنگ ٍ بَی بتادین ٍ الکلی کٌ زیر بینی ام . آٍرم

 .تازى نتَجٌ سَزش سَزن ِسُرم شدم. نی پیچید ٍ حالو را بد نی کرد

ِِ نحیف ٍ الغرم زار  نگايی بٌ خَدم انداختو، لباس يای صَرتی کهرنِگ بیهارستان بٌ تِن
 نن اینجا چٌ نی کردم؟. نی زد

 .کهی بٌ نغزم فشار آٍردم تا دلیلی برای حالو پیدا کنو

با . خَاستو نیو خیز شَم کٌ در اتاق باز شد ٍ قانت آبان، در چًارچَب نهایان شد
ٌ ریش کهی . تعجب نگايش کردم تا خَاستو بٌ خَدم بیایو، لباس يای نشکی رنگ ٍ ت

حقیقت نحل ُپتکی رٍی سرم . کٌ رٍی صَرتش نقش بستٌ بَد دنیا را رٍی سرم آٍار کرد
 «بابا»: کَبیدى شد ٍ فقط یک کلهٌ در ذينو اکَ شد

نگايی بٌ ِسُرم انداخت ٍ آرام ٍ با . با غو نگايو کرد، جلَتر آند ٍ کنار تختو ایستاد
 :صدای خش داری گفت

 .برم پرستار رٍ بگو بیاد! اینو تهَم شدى کٌ -

برگشت، نگايی بٌ دست . کانل نچرخیدى بَد کٌ آستین پیراينش را گرفتو ٍ نانع شدم
: ظریف ٍ بی رٍحو انداخت؛ دستی کٌ رگ يای رٍیش بیرٍن زدى بَد ٍ از دٍر داد نی زد

 «!این آدم، جان ندارد»

ٌ نانند گفتو  :با صدایی کٌ انگار از تٌ چايی در نی آند ٍ زنزن

 بابام کَ؟ -

 .نگايش را از دستو گرفت
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سکَتش را نی فًهیدم، . کالفٌ بین نَيایش دست کشید ٍ از نگاى نستقیو انتناع کرد
ٌ ام ! علت نبَدن پدر را يو نی فًهیدم؛ فقط ننطق نداشتو نن، ننطِق نبَدن تنًا پشتَان

آدم گايی ٍقت يا بٌ یک جایی نی رسد کٌ چشهش را رٍی ٍاقعیت يا . را نداشتو
اٍيام ٍ خیال نن نی گفت پدر . نی بندد، نی بندد ٍ دل خَش نی کند بٌ اٍيام ٍ خیال

رٍی زنین کشاٍرزی نان نشغَل کار است، بعدازظًر برنی گردد ٍ تَی حیاط، رٍی تخت 
ٌ اش را بٌ پشتی يا نی ديد ٍ صدا نی زند. نی نشیند  :تکی

 باباجان یٌ چایی برام نیاری؟! گل بانَ-

کنار استکان کهرباریکش یک . خیاِل نن نی گفت نن برایش چاِی دارچین دار نی ریزم
ٌ يای سفید قند ٍ کشهش يای  قنداِن گل قرنز نی گذارم، قندانی کٌ داخلش را با حب

بعد سینی را دستو نی گیرم، داننو را کهی باالتر نی گیرم تا زیر پایو گیر . رژیهی ُپر کردى ام
. نکند، بافت نَيایو را عقب نی اندازم ٍ از يال کَچک ٍ نستطیلی شکلهان عبَر نی کنو

ٌ ای کٌ حیاط ٍ خانٌ را بٌ يو ٍصل نی کنند پایین نی رٍم، دنپایی يای  از دٍ پل
پالستیکی ٍ نارنجی رنگ را نی پَشو، بٌ سهت پدر نی رٍم، سینی را جلَیش نی گیرم ٍ 

 :نی گَیو

 !این يو یٌ چایی دارچینی خَش رنگ ٍ خَش عطر، ٍاسٌ بًترین بابای دنیا-

ٌ ام نی رٍد  .ٍ اٍ يو استکان را برنی دارد ٍ قربان صدق

با حرف آبان، حقیقت بر اٍيام ٍ خیال نن چیرى شد ٍ دنیا چرخید ٍ آٍار شد ٍ 
 .بی رحهی اش را بٌ رِخ نِن تنًا کشید

 !نرگ حقٌ بانَ -

ٌ ی چشو يایو ُپر شد، صدایو لرزید ٍ اٍلین قطرى ریختٌ شد  :کاس
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 حِق بابای نن؟ -

 :لبخند تلخی زد ٍ گفت. نًربان نگايو کرد

ٌ ی نايا -  !حِق يه

ٌ ام لرزید ٍ اشک يا از يو سبقت گرفتند نگايش را دزدید، نهی دانو چرا؛ انا اخو . چان
 .کرد

 چند رٍزى نن اینجام؟ -

 :بعد از نکحی طَالنی گفت! انگار کلهات را گو کرد

 ...دکتريا گفتن شَک عصبی بًت ٍارد شدى... یٌ يفتٌ -

یک يفتٌ؟ یک يفتٌ است کٌ نن در این خراب شدى ام؟ پدر چٌ . ناباٍر نگايش کردم
 شد؟ خاکش کردند؟ پدر رفت؟ پدر چشو بست؟ بدٍِن نن؟

 :با درد کلهات را کنار يو چیدم ٍ نالیدم

 خاکش کردین؟ -

این اشک يا، . دست آزادم را رٍی سرم گذاشتو! دستش نشت شد، اخهش غلیظ تر
پدر ! اشک نیستند، جاِن بانَ يستند؛ جانی کٌ بٌ نیهٌ رسیدى، جانی کٌ در تن نیست

 رفت؟

 نن نبَدم نَقع تشییع؟ -

کالفٌ دٍر شد، پشت بٌ نن انگار کٌ از دیدنو زجر بکشد ٍ بخَايد با ندیدنو کهی از 
 .عذابش را کو کند ایستاد
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نن با خَد حرف نی زدم، گلٌ نی کردم، زجر . نانند شدى بَدندحرف يایو زنزنٌ
 .نی کشیدم ٍ جان نی دادم

 بابا چرا رفتی؟ چرا نن نبَدم نَقع رفتنت؟ -

عصبی ٍ . عهق فاجعٌ، گل بانَِی بدٍن پدر بَد. تازى عهق فاجعٌ ٍ نصیبت را درک کردى ام
خَن سپیدی . آخ ضعیفی گفتو. يراسان، ِسُرم را از دستو کشیدم، دردش انانو را برید

 .دستانو را رنگین کرد ٍ درد تا نغز استخَانو رسید

آبان با شدت بٌ سهتو برگشت، سرخی دستانو را با نگاى خاکستری اش شکار کرد ٍ 
با شدت دستهال کاغذی يایی را کٌ رٍی نیز کَچک کنار تخت . يراسان بٌ سهتو آند

 :کالفٌ ٍ عصبی گفت. دستو را گرفت ٍ دستهال يا را رٍی زخو کشید. بَدند برداشت

 چی کار نی کنی رٍانی؟ -

ٌ ای کٌ يَاِی پدر نانَریت ٌ اش را کردى گفتوپر از بغض نحل بچ  :رفت

 ...نی خَام برم پیش بابام -

دست از کار کشید، نگايو کرد ٍ نًربان شد؛ يهان آبانی شد کٌ دلو براِی چشو يایش 
 .ضعف نی رفت

 نی برنت خَدم؛ ٍلی این جَری؟ -

از این سنگ يایی کٌ نانع رسیدن بٌ پدر نی شد ٍ جلَی . اشارى ای بٌ لباس يایو کرد
 .پایو نی افتادند بدم نی آند

 نیری برام لباس بیاری؟ -
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در چشهان اٍ انا، فقط غو . خَدم يو نی دانستو لحنو زیادی آرام ٍ ترحو برانگیز شدى
ٌ ی اتاق کرد. بَد ٍ غو  .اشارى ای بٌ کهِد گَش

 .تا نن نیرم پذیرش بپَششَن. زن دایی فرزانٌ داد برات آٍردم، تَی کهدى -

ٌ ی تایید تکان دادم . لبخند کَتايی زد ٍ با قدم يای نحکهی بیرٍن رفت. سرم را بٌ نشان
با کرختی ٍ سستی بٌ سهت کهد قًَى ای رنگ رفتو، درش را باز کردم ٍ صدای 

نانتَی نشکی رنِگ بلند، تَی ذٍقو زد ٍ شال ٍ . جیرجیرش رٍی اعصابو خط انداخت
لباس يا را يهراِى اشک يایی . رنگ حقیقت تلخ این رٍزيایو را یادآٍر شدشلَار نشکی

شالو را رٍی سرم تنظیو . کٌ ریختو، با آن لباس يای گشاد ٍ رقت انگیز تعَیض کردم
 .کردم ٍ کفش يای تخت نشکی رنگو را کٌ داخل کهد بَدند پَشیدم

رايرٍی پر از تردد بیهارستان را دٍست . دستو را بٌ دیَار بند کردم ٍ از اتاق بیرٍن زدم
نن يهیشٌ از بیهارستان ٍ بَی الکلش بدم نی آند، حس بی کسی را القا . نداشتو

 .نی کند ٍ نن االن، حقیقتًا بی َکَسو

دستو را بٌ دیَار گرفتو ٍ سعی کردم با قدم يای بی جانو بٌ سهت پذیرش ٍ آباِن 
ٌ رٍی پرستار، کٌ از يهین  .جا نعلَم بَد برٍمایستادى رٍب

. قدم يایو کَتاى بَدند ٍ با ير بار قدم برداشتن، کفش يایو رٍی زنین کشیدى نی شدند
دلو نی خَاست قَی باشو؛ آن قدر قَی کٌ حاالیی کٌ . این ضعف را دٍست نداشتو

بدٍن پدر ناندى ام، کسی را نیاز نداشتٌ باشو تا پیگیر کاريایو شَد، آن قدر قَی کٌ برای 
 .افسَس کٌ جانی برایو نهاندى بَد! خَدم کَى باشو؛ انا افسَس

تندتند چیزی بٌ پرستار گفت ٍ انضای . چند قدنی ناندى بَد تا کنارش برسو کٌ نرا دید
ٌ رٍیش گذاشتٌ بَدند، زد ٌ ای کٌ رٍب با چند قدم بلند خَدش را بٌ نن . سرسری رٍی برگ

 :اخو ریزی کرد ٍ سرزنش آنیز گفت. رساند
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 چرا نذاشتی بٌ پرستار بگو بیاد کهکت؟ -

نحل بادیگارديا . از کنارش گذشتو ٍ اٍ يو دنبالو آند. سرم را بٌ طرفین تکان دادم
 .قدش بلند تر بَد؛ دقیقًا یک سر ٍ گردن. يهرايی ام نی کرد

 :از بیهارستان کٌ خارج شدیو، با دستش آن طرف خیابان را نشان داد ٍ گفت

 يَم؟. اگٌ سختتٌ بهَن تا نن ناشین رٍ بیارم. جا نبَد ناشین رٍ اٍن جا پارک کردم -

بعد از نگاى کَتايی، بٌ آن طرف . خَدم را کنار خیابان کشیدم ٍ بی حرف ننتظر ناندم
ٌ نان بَد. خیابان رفت یک دفعٌ، سرم گیج رفت ٍ سست ٍ . حدٍدًا سی نتری فاصل

 .برایو نًو نبَد کنار خیابانو، فقط نی خَاستو سقَط نکنو. بی حال رٍی زنین نشستو

 چی شدى خَشگلٌ؟ -

، از آن يا کٌ آشَب از ٍجناتش 22-21پسرِ . با شنیدن صدای نضحکی بٌ عقب برگشتو
ٌ اش تَی ذٍق نی زد. پیدا بَد پشت سرم ایستادى بَد ٌ ی رٍی گَن ٌ اش . جای بخی قیاف

ايهیتی ندادم، از جایو بلند شدم ٍ . ٍ البتٌ حرفش نشان ديندى ی جنس خرابش بَد
چندشو . ينَز قدم برنداشتٌ بَدم کٌ بازٍیو را گرفت. تصهیو گرفتو بٌ سهت آبان برٍم

ٌ ی جانی کٌ در بدن داشتو سعی کردم دستو را آزاد کنو  .شد ٍ با يه

 ...ٍلو کن عَضی -

ٌ کار با این دختر داری  در خیابان بٌ آن شلَغی یک نفر پیدا نهی شد بیاید ٍ بگَید چ
 نردک؟ نردم این قدر بی تفاٍت شدى بَدند؟

 .صدای ٍحشتناک ترنز ناشینی ٍ نتعاقبش صدای آبان بٌ گَشو رسید

 چٌ غلطی نی کنی بی شرف؟ -
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دست پسر را با شدت از بازٍی نن جدا کرد ٍ . از شدت دادش چشو يایو گشاد شد
 .نشتی در صَرتش خَاباند

ٌ ی پسر نشستٌ بَد! شَکٌ شدى بَدم  آبان رٍی سین

پسرِک ریقَ تَان نقابلٌ با آبان را نداشت، زٍرش . ٍ نشت يایش با قدرت فرٍ نی آندند
 !برای نن بَد فقط

 :بٌ خَدم آندم، بٌ سهت آبان رفتو ٍ با استرس ٍ تشَیش گفتو

 !کشتیش، ٍلش کن -

برایو جالب بَد کٌ نردم يیچ کاری نهی کردند ٍ بی تفاٍت رد نی  شدند؛ انگار کٌ ير رٍز 
ٌ ی دردسر نداشت  !ٍ ير ساعت شايد این دست تصاٍیر يستند، کسی انگار حَصل

. آبان کٌ انگار دلش خنک شدى بَد، از رٍی پسرک بلند شد ٍ بٌ سهت ناشین رفت
 :یک دفعٌ بٌ سهت نن کٌ ينَز ایستادى بَدم برگشت ٍ با صدای بلندی داد زد

 !تَ چرا ناتت بردى؟ سَار شَ -

از صدای بلندش کٌ بر سرم آٍار شدى بَد، بغض کردم؛ از آبانی کٌ سر بانَ يَار بکشد 
 .خَشو نهی آند

دلخَر ٍ بغ کردى در ناشین نشستو ٍ تا رسیدن بٌ بًشت زيرا سکَت تنًا حرف بینهان 
 .بٌ قبرستان کٌ رسیدیو، پیادى کٌ شدم ٍ سردی قبريا تنو را لرزاند، قلبو نچالٌ شد. بَد

زانَيایو تَان از دست . چند دقیقٌ بعد سر خاک پدر بَدیو. پشت سر آبان بٌ راى افتادم
دستو را رٍی خاک کشیدم، سردی اش بٌ تک تک . دادند ٍ تنو کنار خاک آٍار شد

عکس پدر در آن قاب نشکی رنگ، با آن ربان ننحَس قلبو را . سلَل يای تنو ننتقل شد
 .بٌ درد آٍرد
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کجایی کٌ بخندی برایو؟ کجایی کٌ لبخند بزنی ٍ نن چین يای کنار پلکت را بشهارم؟ 
کجایی گل بانَ بٌ فدایت؟ کجایی کٌ برایو يو نادر باشی ٍ يو پدر؟ کجایی کٌ عسلِی 

 چشو يایت را بٌ نظارى بنشینو؟

يهان طَر نسکَت بٌ . اشک يایو خشکیدى بَدند، چشو نن اشکی نداشت کٌ بریزد
عکس زل زدى بَدم ٍ در ذينو خاطرات کَدکی تا قبل پرٍاز پدر نرٍر نی شدند؛ خاطرات 

ٌ ای دردناک، پر از حس گِس ُنردن  !شیرینی کٌ یادآٍریشان بٌ ساِن شکنجٌ بَد، شکنج

ٌ رٍیو بلند شد ٍ خاک شلَارش را تکاند تازى . نفًهیدم چند ساعت گذشت کٌ آبان، از رٍب
ٌ رٍیو نشستٌ، با غهی آشکار بٌ خاک پدرم چشو دٍختٌ ٍ  یادم آند از ٍقتی آندى ایو رٍب

 :آرام ٍ با صدایی کٌ نًربانی در آن نَج نی زد گفت. ذکريای زیر لب نی گَید

 .باید استراحت کنی ٍگرنٌ دٍبارى از پا نیفتی. بانَ بس نیست؟ بلند شَ بریو -

 :با ناراحتی لب زدم

ٌ کو دیگٌ يو بهَنیو؟ -  نهیشٌ ی

خب اٍ کٌ پرستار نن نیست، کار ٍ زندگی خَدش را »: با خَدم گفتو. غو دار نگايو کرد
! اصالً يهین کٌ تا اینجا يو يهرايو بَدى از سر لطف ٍ نًربانی اش بَدى ٍ الغیر. دارد

حاال کٌ پدر رفتٌ نباید بی عزت نفس شَم ٍ چشو بٌ دست . پرتَقعی چیز خَبی نیست
نباید ! باید بلند شَم، از يهین حاال، يهین جانیٌ. ير کسی برای کهک ٍ یاری بدٍزم

 .بگذارم ترحو ٍارد زندگی ام شَد

ٌ ام، درست؛ بی َکَسو، درست؛ انا خدایی دارم، خدایی کٌ در يهین  نن شکست
 «!باید بلند شَم، باید بشَم یک نِن دیگر؛ ننی کٌ بدٍن پدر طاقت بیاٍرد. نزدیکی ست
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دستو را بٌ زانَی بی رنقو زدم ٍ بٌ یاد نجَايای يهیشگی پدر ينگام برخاستن، زیر لب 
پدرم يهیشٌ نی گفت نَال دست ناتَان را نی گیرد ٍ . زنزنٌ کردم ٍ برخاستو« یاعلی»

 .بٌ اٍجش  نی برد

ٌ يای نحیفو  نگاى آخرم را بٌ آرانگاى ابدی ٍ سرِد پدر انداختو ٍ با کَيی از غو کٌ بر شان
 .سنگینی نی کرد، بٌ سهت خرٍجی قبرستان بٌ راى افتادم

فکرم آن قدر نشغَل بَد کٌ تا ٍقتی در ناشین جا گرفتو ٍ آبان حرکت کرد، بٌ خَدم 
ٌ ای صدایو زد. نیاندم  :کهی از نسیر را رفتٌ بَدیو کٌ با صدای گرفت

 بانَ؟ -

نَيایش، بٌ سیايی . چشو از خیابان ٍ آدم يای در گذرش گرفتو ٍ بٌ نیو ُرخش زل زدم
 .شب بَد

 !ببخشید کٌ سرت داد زدم، دیدم اٍن پسِر دستت رٍ گرفت، یٌ لحظٌ دیٍَنٌ شدم -

اصالً انگار آِب رٍی آتش بَد کٌ بٌ . راستش را بخَايید، دلو غنج رفت از این حرفش
 .آنی دلخَری ام را فرانَش کردم ٍ انگار نٌ انگار دلو از آبان گرفتٌ بَد

ٌ ای -  .نن باعخ عذابت شدم... نًو نیست، تَ يو خست

 :اخو غلیظی کرد ٍ يهان طَر کٌ در خیابان سهت راستهان نی پیچید، تشر زد

 !عذاب ٍ دردسر چیٌ؟ تَ تاج سری! دیگٌ نشنَم این حرف رٍ يا -

نن این . لبخند نحَی رٍی لبو نشست از تاِج سر بَدِن آبان ٍ دلو بٌ رقـــص در آند
 .آدم را دٍست داشتو
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جلَی خانٌ کٌ تَقف کرد، پیادى شدم ٍ سعی کردم چشو از پردى يای تسلیت دم در خانٌ 
 :ينَز در ناشینش را نبستٌ بَدم کٌ گفت. بگیرم

ٌ ت داخلٌ، نراقب خَدت باش - ير نشکلی داشتی، ير ساعتی کٌ بَد، ... عهٌ نعصَن
 باشٌ؟. خرجش یٌ زنگٌ فقط. نن يستو

ٌ يایو را خو تر کردى  نفس عهیقی کشیدم تا بغضو را پس بزنو، این پردى يای سیاى شان
 .بَدند

 .الزم نیست، باید عادت کنو بٌ تنًایی حل کردن نشکالتو -

ٌ ام . نگايش غهگین شد سری تکان داد ٍ با خداحافظِی زیر لبی بٌ سهت خانٌ بدرق
از حیاط ٍ درخت يای . با دست يایی لرزان کلید را در قفل انداختو ٍ ٍارد خانٌ شدم.کرد

ٌ جا گرد غو پاشیدى بَدند کٌ چنین بی رٍح بَد  .تَِت کنجش، غو نی بارید؛ انگار بٌ يه

ٌ ی حیاط افتاد ٍ تصَیر بی جان پدر جلَی چشهو زندى شد اٍلین . چشهو بٌ تخت گَش
ٌ ی  قطرى ی اشکو کٌ چکید، رايی برای قطرى يای بعدی ٍ يق يقی طَالنی باز شد ٍ يه

ٌ خراب کن  ...غِو تنًایی ٍ نبَدن پدر را باریدم؛ بارانی شَر ٍ خان

*** 

 «فصل چًارم»

از دست دادن عزیز، خیلی سخت ٍ طاقت فرسا است؛ انا کنارآندن با غِو آن، بٌ نراتب 
ٌ گاى ٍ ستَن خانَادى است. سخت تر از خَِد اندٍى است پدر کٌ نباشد، خانٌ . پدر، تکی

 .تاریک نی شَد ٍ زندگی رنگ نرگ نی گیرد

برای نن، از دست دادِن پدرم، از دست دادن نادر، برادر ٍ خَايرم بَد، از دست دادن 
ٌ چیزم دلو . از بعد نرگ پدر، بیشتر از يهیشٌ دلو يَای نادرداشتن را کرد! يه
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نی خَاست نادری داشتو تا این غو را، این نصیبت عظیو را، با يو ٍ کنار يو تاب 
 .بیاٍریو

ٍقتی آدم بداند نادرش ُنردى، راحت تر نی تَاند با نبَدنش کنار بیاید؛ انا نن نی دانستو 
کٌ نادری دارم، نادری کٌ زیر آسهان يهین کشَر داشت زندگی نی کرد ٍ عین خیالش 

 !يو نبَد کٌ دخترش در یک چًاردیَاری بدٍن َکس ناندى

بدتر از آن ٍقتی بَد کٌ فکر نی کردم اگر نادر طالق نهی گرفت ٍ برادرم را با خَدش 
ٌ گايی بٌ ٍسعت آغَشی برادرانٌ داشتو؛ کسی يهخَن خَدم، یک  نهی برد، نن االن تکی

نفر کٌ نام خانَادگی نان نحل يو باشد ٍ الفبای خانَادى را با يو يجی کردى باشیو، 
 .برادری کٌ نانش بًداد بَد

. آرنین، برای نن برادر بَد، خیلی يو برادر بَد؛ انا يهیشٌ انگار یک جای کار نی لنگید
 .این کٌ خَدت خانَادى داشتٌ باشی ٍ در عین حال بی َکس باشی، اٍج فاجعٌ است

عهٌ نعصَنٌ بعد از چند رٍز با کلی سفارش کٌ نَاظب خَدم باشو ٍ غیرى رايی 
پدرم ٍ . عهٌ، خَاير بزرگ پدرم بَد ٍ شصت سالی سن داشت. اش شدخرم آباد ٍ خانٌ

ٌ ای از دست دادى بَدند . عهٌ تنًا کس ٍکار يو بَدند در کَدکی پدر ٍ نادرشان را در زلزل
عهٌ با . ٍ پیش عهَیشان کٌ اٍ يو بعد از چند سال فَت شدى بَد، بزرگ شدى بَدند

ٌ خاطر شغلش کٌ تاجر فرش بَد رفت ٍ  یک نرد لر کٌ ايل خرم آباد بَد ٍ در دزفَل ب
حاصل ازدٍاجشان يو دٍتا . آند داشتٌ، ازدٍاج نی کند ٍ بٌ شًر شَيرش نقل نکان

از آن يا چیز زیادی بٌ خاطر نداشتو، آخرین باری کٌ دیدى . دختر ٍ دٍتا پسر بَد
 .بَدنشان راينهایی بَدم؛ بیشتر عهٌ بَد کٌ بٌ نا سر نی زد

با کهک يای آرنین ٍ آبان، زن دایی ٍ دایی حهید باالخرى تَانستو کهی از الک تنًایی ٍ 
ٌ يایو بیرٍن بیایو بعد از دٍ يفتٌ از نرخص شدنو از بیهارستان، کارم را در نزٍن . غص

ٌ ی عطفی برای خَب شدِن حالو بَد برای ننی کٌ . دٍبارى شرٍع کردم ٍ يهین نقط
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عاشق طراحی لباس بَدم ٍ عهیقًا کارم را دٍست داشتو، کار در نزٍن ٍ غرق شدن در 
حاال، . باالخرى بعد از گذشتن چًارناى، تَانستو سر پا شَم. دنیای ُند نحل درنان بَد

ٌ ای پر از خاطرات پدرش  دختری نَزدى سالٌ بَدم کٌ از تنًایی نهی ترسید ٍ تنًا، در خان
زن دایی خیلی اصرار کرد کٌ يهرايشان زندگی کنو؛ ٍلی نن بٌ خَدم . زندگی نی کرد

قَل دادى بَدم نشکنو ٍ بشَم بانَیی کٌ پدرم نی گفت باید قَی باشد ٍ با ير بادی 
 .نلرزد

بٌ يرحال، زندگی نعلهی سخت گیر بَد ٍ صبر نهی کرد تا نن با غهو کنار بیایو ٍ بعد 
ِِ قَی نی خَاست! دٍبارى رٍزيایش را برایو ِپِلی کند  !زندگی، آدِم

*** 

در را پشت سرم بستو ٍ . در حیاط را کٌ باز کردم، پاکت سفیدی از الی در بٌ داخل افتاد
ٌ ِی بدٍن تهبر نگاى کردم. خو شدم ٍ پاکت را برداشتو با دیدن . با تعجب بٌ پاکت نان

ٌ ای کٌ با خط زیبایی نَشتٌ شدى بَد، چشو يایو گرد شدند : پشت پاکت ٍ دیدن جهل
 «برای ُگلترین بانَِی دنیا»

کنار بخاری نشستو ٍ بٌ . با تعجب کفش يایو را از پا درآٍردم ٍ بٌ داخل خانٌ رفتو
در پاکت ٍ کاغذ آچار تا خَردى را کٌ باز کردم، عطر نالیو . پشتی يای قرنز رنگ تکیٌ دادم

 .عطر، عطِر اٍ بَد؛ عطر آبان. ٍ آشنایی زیر بینی ام پیچید

 .بٌ نام خدایی کٌ عشق تَ را نیان قلبو انداخت»

 !بانَجانو، سالم

نهی گَیو انیدٍارم حالت خَب باشد، نی گَیو تالش کن حالت يهیشٌ خَب باشد؛ 
ٌ ام  چَن ٍقتی چشو يای غهگینت را نی بینو، از خَدم َبَدم نی آید کٌ زندى ام ٍ گذاشت

 .چشو يایت رنگ غو بگیرند
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نی دانو کٌ این جَری حرف زدن، زیاد بٌ نن نهی آید؛ ٍلی این رٍزيا، آبانی در نن نتَلد 
شدى کٌ شبیٌ آباِن این بیست ٍچندسال نیست؛ انگار این آبان، جدید ٍ نَ است، بکر ٍ 

 !تازى

بانَ باید برایت از چشو يایت بگَیو؛ چشو يای بٌ رنِگ عسلت کٌ دنیایو را بٌ تاراج 
 .بردى اند

نَشتن بٌ یک دانشجَی دارٍسازی نهی آید؛ انا چٌ نی دانو این نَع حرف زدن ٍ استعارى
ٌ يای اآلنی ٍ ُند ! کنو کٌ شاعرم کردى ای ٌ ی ابراز عالق کٌ دلو نی خَاست برخالف يه

 .شدى، برایت نانٌ بنَیسو ٍ بی رٍدربایستی از عشق بگَیو

بانَجان، نی دانو تازى پدرت را از دست دادى ای ٍ شاید درست نباشد االن این حرف يا را 
راستش را بخَايی طاقت دٍری ات را . بگَیو؛ ٍلی قلبو این رٍزيا بی انان نی کَبد

 .ندارم، یک حاِل غریبی دارم کٌ برای خَدم يو ناآشناست

نن چیزی در چشهانت دیدى ام کٌ بٌ عشق تعبیرش کردى ام، اگر درست فًهیدى ام ٍ تَ 
ٌ ام  يو این نِن دیَانٌ را دٍست داری؛ انرٍز، حَالی ساعت يفت، بٌ آدرسی کٌ نَشت

 .بیا

ٌ يا را رٍدررٍ برایت بگَیو،  از صبح دارم تهرین نی کنو کٌ اگر آندی این عاشقان
 ...رٍسفیدم کن پیش دلو؛ بیا

 «کسی کٌ دٍستت دارد ٍ يهیشٌ خَايد داشت، آبان

ٌ زدى بٌ . نانٌ را کٌ خَاندم، نهی دانستو کجا ایستادى ام نهی دانستو االن در خانٌ ٍ تکی
حقیقتش این بَد کٌ نن از ٍقتی ! پشتی يا يستو یا کٌ در آسهاِن بی کراِن خَشبختی

نهی دانو دقیقا از کجا ٍ از ِکی؟ یک ٍقت يایی . خَدم را شناختٌ بَدم، عاشق آبان بَدم
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بٌ خَدت نی آیی ٍ نی بینی بعضی از آدم يا سال يای سال است کٌ در دلت جا خَش 
 !کردى اند بدٍن این کٌ حَاست باشد

شاید این کٌ با ٍجَد طالق پدر ٍ نادرم، خانَادى ی نادری ارتباط ٍ کهکشان را با نن ٍ 
ٌ ی . پدر قطع نکردند باعخ این يهٌ نزدیکی شد این کٌ نن ير رٍز آبان را در خان

ٌ ی آقاجان ببینو ٍ ناخَاستٌ بٌ حرکات ٍ رفتاريایش دقیق شَم  .دایی حهید ٍ خان

آبان شخصیت جذابی برای نن داشت؛ عادت يایش، رفتاريا ٍ حتی جدی بَدِن 
این چند سال، آن قدر بٌ رفتاريایش دقیق شدى ام کٌ . يهیشگی اش را دٍست داشتو

ٌ ی لبش را نی جَد تا بغضش را بخَرد، یا  نحال نی دانو ٍقتی خیلی ناراحت است، گَش
 .نحال ٍقتی کالفٌ است، پشت سر يو نفس عهیق نی کشد

ٌ ی این يا، يیچ ٍقت فکرش را نهی کردم آبان نرا دٍست داشتٌ باشد آبان، با آن . با يه
ٌ ی  ٌ بازی نی کند ٍ حرف يای عاشقان اخالق جدی ٍ آقاننشانٌ زیادی با این آبانی کٌ نان

فانتزی نی زند بیگانٌ است ٍ جایی خَاندى بَدم کٌ شاید رسالت عشق يهین است، 
 !شدِن آنچٌ نیستی

ٍقتی بفًهی کسی . آن قدر حس خَبی داشتو کٌ دلو نی خَاست از خَشی فریاد بزنو
 .کٌ ندت ياست دلت در دانش افتادى، دٍستت دارد؛ تازى نعنی عشق را درک نی کنی

نانٌ را نحل شیئی گران بًا، تا کردم ٍ داخل پاکتش ٍ بعد يو ٍسط دیَان حافظ پدرم 
ٌ يای آبان را حافظ يو بفًهد. گذاشتو  !بگذار عاشقان

بٌ نظر نن ٍقتی کسی را دٍست داری . نی خَاستو بٌ آدرسی کٌ برایو نَشتٌ بَد برٍم
نن باید نی رفتو ٍ آبان را نی دیدم، . نباید دست دست کنی تا عشق بینتان بٌ تاراج برٍد

 .آبانی کٌ عاشق بَد، کٌ عطرش رٍی نانٌ جا ناندى بَد
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نانتَی کتان آبی نفتی را کٌ خَدم دٍختٌ بَدم ٍ تا رٍی زانَیو بَد . بٌ اتاقو رفتو
ٌ ای ٍ سفید ٍ طَسی بَدپَشیدم ٍ . پَشیدم شال پاییزى ام را کٌ نخلَط رنگ يای سرن

کفش يای . رنگ ٍ کیف دستی ام، از اتاق بیرٍن زدمبعد از برداشتن سَیی شرت طَسی
 .اسپرت نشکی رنگو را پَشیدم ٍ با بسو اهّلل گفتن از در حیاط بیرٍن زدم

ٌ ی دیَار بٌ دیَارنان کٌ زنی پیر بَد. سر کَچٌ کٌ رسیدم، اردالن را دیدم . پسر يهسای
ٌ خاطر ضرب ٍ -پنج! پسر کٌ چٌ عرض کنو، شارالتانی بَد برای خَدش شش ناى پیش ب

شتو بازداشت شدى بَد ٍ حاال، دٍ سٌ رٍزی نی شد نی دیدنش ٍ این یعنی از زندان 
 !آزاد شدى بَد

چشو از نگاى يیزش گرفتو ٍ قدم يایو را تند تر کردم، از کنارش کٌ رد شدم صدایش را 
 :شنیدم

ٌ خیر پرنسس -  !عصرب

. نحارش کردم ٍ با سرعت بیشتری از کَچٌ بیرٍن رفتو« بیشعَری»اخو کردم، زیر لب 
ٌ ی نحست کٌ االن باید آزاد نی شدی تا بًترین رٍزم را با نحسی ات  لعنت بٌ آن قیاف

 !خراب نی کردی

ِِ خَدم بَد؛ جایی کٌ عهیقًا در آن جا  جایی کٌ آبان گفتٌ بَد تا برٍم، نأنن آرانِش
. انام زادى ای کٌ با نًرش، يهیشٌ پنايو دادى بَد. احساس خَشبختی نی کردم

ٌ السالم  انام زادى ای در ٍسط خیابان ابتدایی بازار شًر، انام زادى ای کٌ برادر انام رضا علی
ٌ السالم َقبا علی ِِ  .بَد ٍ خَدش يو يهان قدر رئَف ٍ دست گیر؛ انام زادى َسبِز

بٌ انام زادى کٌ رسیدم، از دری کٌ نخصَص خانو يا بَد ٍارد شدم ٍ از داخل جایی کٌ 
. برای گذاشتن چادريا بَد، چادر سفیدی را کٌ گل يای فیرٍزى ای رنگی داشت برداشتو

 .چادر را سر کردم ٍ ٍارد حیاط تقریبًا بزرگ ٍ باصفای انام زادى شدم
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ٌ يا زیر لب سالم دادم ٍ جلَتر رفتو کهی آن طرف تر، آبان را دیدم کٌ از در . رٍ بٌ گلدست
لبخند زدم، لبخند زد ٍ يرکدام بٌ ! نگايش کردم، نگايو کرد. آقایان بٌ داخل حیاط آند
 .سهت حرم بٌ راى افتادیو

. پا کٌ داخل حرم گذاشتو، سردِی سنگ يای کف زنین را کٌ حس کردم، اشکو جاری شد
خَِش گالبش را با جان ٍ دل خریدم ِِ اشکو . بٌ سهت ضریح رفتو ٍ بَسیدنش ٍ عطر ِ

را پاک کردم، اشکی کٌ برای پدر بَد؛ پدری کٌ نهاز نغربش را يهیشٌ در این انام زادى ی 
 :زیر لب، نجَا کردم. انن نی خَاند

بٌ يهین انام زادى کٌ پنايهٌ َقَسهت نیدم، یٌ کاری . خدایا يرچی کٌ خیرى برام بیار»
 «...کن بعد بابا خَشبختی رٍ لهس کنو

 .نفسی از عطر بی بدیِل گالِب حرم کشیدم ٍ بیرٍن آندم

احساِس عاشقی را . قلبو، بی انان نی کَبید ٍ کف دست يایو عرق سردی نشستٌ بَد
نهی دانستو چرا؛ انا بٌ آبان ! داشتو کٌ نی خَاست پس از سال يا نعشَق خَد را ببیند

 .کٌ فکر نی کردم، عاشِق نن بَدنش را کٌ تصَر نی کردم، ُگر نی گرفتو

ٌ ای رنگ ٍ شلَار کتان نشکی آقاتر ... داخل صحن، دیدنش ٌ ی سرن با آن پیراين نردان
 !نگايی بٌ لباس يای خَدم انداختو، چٌ ستی يو کردى بَدیو. شدى بَد

بین فکريا ٍ . چند قدم بٌ سهتش رفتو، خَدش را زٍدتر بٌ یک قدنی ام رساند
 :رٍیايایو، صدایو را پیدا کردم ٍ گفتو

 !سالم -

 .لبخندش نًربان بَد، عجیب بٌ چشو يایش نی آند

 خَبی؟! سالم -
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ٌ ی کالم از . آرام سرم را تکان دادم کٌ یعنی خَبو راستش را بخَايید، حرف کٌ زد رشت
 :نگايش را بٌ اطراف چرخاند ٍ گفت. دستو در رفت ٍ باز صدایو را گو کردم

ٌ نظرت بریو یٌ جایی بشینیو ٍ حرف بزنیو؟ يَم؟ نَافقی؟ _  ب

 .صدایو را صاف کردم ٍ نگايو را از چشو يایش گرفتو کٌ نبادا باز حرفو را یادم برٍد

 .نَافقو، بریو. اٍيَم -

 .پس بیرٍن نی بینهت -

قبل از این کٌ کانل بیرٍن برٍد، برگشت . این را گفت ٍ بٌ سهت خرٍجی آقایان راى افتاد
ٌ ی احترام خو شد ٍ بعد  ٌ يای انام زادى سالنی داد، کهی بٌ نشان ٍ بٌ سهت گلدست

 .بیرٍن رفت

لبخندی رٍی لبو نشست، نن يو بٌ سهت قسهت خانهًا رفتو ٍ قبل از بیرٍن رفتنو 
بٌ . چادر را سر جایش گذاشتو ٍ شالو را نرتب کردم ٍ بیرٍن زدم. برگشتو ٍ سالم دادم

 :لبخندی زد ٍ گفت. سهت آبان کٌ کنار یکی از نغازى يا ایستادى بَد رفتو

 کجا بریو؟ -

ٌ ی ندانستن باال انداختو ٌ يایو را بٌ نشان  .شان

 !نهی دٍنو، کافی شاپ ٍ اینا نباشٌ فقط-

 !نباشٌ؟ -

 :نحل خنگ يا نگايش کردم. صدایش نتعجب شدى بَد

 چیٌ؟ -

 .لبش بٌ سهت باال کج شد
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 کافٌ نباشٌ؟ _

 .صَرتو را انگار کٌ حرف چندش آٍری نی شنَم جهع کردم

چیٌ بشینی تَی یٌ فضای ! نن از ير چی کافی شاپٌ نتنفرم! نٌ تَ رٍ خدا! ٍای -
ٌ نظرم اصالً يو عاشقانٌ نیست ٌ کنندى ٍ تاریک؟ ب  ...خف

ٌ ام ٍ . بٌ اینجای حرفو کٌ رسیدم، ابرٍيایش باال پریدند « يیع»تازى فًهیدم چٌ گفت
 .کشیدم ٍ دستو را رٍی ديانو گذاشتو

. لبش را گاز گرفت تا خندى اش نگیرد ٍ نن نگايو را دزدیدم تا از خجالت آب نشَم
 !نی دانستو االن لپ يایو گلی شدى اند ٍ چشو يایو نظلَم

آبان با صدایی کٌ خندى در آن نَج نی زد، بٌ ناشینش کٌ کهی آن طرف تر پارک بَد 
 :اشارى کرد ٍ گفت

 !پس بفرنا سَار شَ، تا بریو یٌ جای عاشقانٌ-

. بٌ نعنای ٍاقعی کلهٌ آب شدم از خجالت ٍ بی يیچ حرفی بٌ سهت ناشین پا تند کردم
در نسیرنان بٌ سهت جایی کٌ نهی دانستو کجاست، آن قدر ساکت بَدم کٌ آبان 

 :نعترض گفت

 !یٌ حرفی بزن بابا -

 :ٍ بعد زیر لب؛ انا طَری کٌ نن بشنَم ادانٌ داد

 چطَری یٌ دٍستت دارم نی خَاد بگٌ؟! حاال انگار چی گفتٌ -
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ٌ ام گرفت پشت . از حرِف بی پرٍایش چشو يایو گشاد شدند ٍ نهی دانو چٌ شد کٌ سرف
آبان کٌ يَل شدى بَد، تندتند ٍ پشت سر يو . سر يو سرفٌ نی کردم ٍ تهام يو نهی شد

 :گفت

 ...چی شد؟ چی شدی بانَ؟ خَبی؟ نفس عهیق بکش دختر -

کهی کٌ آرام گرفتو، صدایو را . چند دم عهیق گرفتو ٍ بازدنو را پرشتاب بیرٍن دادم
 :صاف کردم ٍ آيستٌ گفتو

 !خَبو، خَبو -

 .نفس عهیقش کٌ از سر آسَدگی خیال بَد، قلبو را بٌ تالطو ٍا داشت

 ...خدارٍشکر! يَف-

 :لبخند نحَی زدم کٌ ادانٌ داد

 آخٌ دختر تَ چرا این قدر خجالتی يستی؟ -

ٌ ترین شکل نهکن حرف را عَض کردم  :بٌ ناشیان

 کجا داریو نی ریو؟-

 :لبخند گل ٍ گشادی زد ٍ يهان طَر کٌ دندى را عَض نی کرد گفت

 ...آخرش کٌ -

 :حرفش را خَرد ٍ ادانٌ داد

چی بًش نی گفتن تَی ... نی ریو جایی کٌ يو آرانش نیدى بًو يو تلخٌ برام -
 ادبیات؟
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 :بٌ ادبیات نسلط بَد، سریع گفتو

 !پارادٍکس -

نیو نگايی بٌ سهتو انداخت ٍ دٍبارى نگايش را بٌ جادى ای کٌ کو کو داشت از شًر 
 :خارجهان نی کرد دٍخت

 ...پارادٍکس یعنی چشو يای تَ، کٌ بٌ آتش نی کشد ٍ خَد، آِب رٍی آتش است -

این حرف يا ٍ شنیدنشان از زبان آبان، باعخ نی شد خَن بٌ پَست صَرتو بدٍد ٍ 
 .نگايو را بٌ بیرٍن بدٍزم

جادى، جادى ی َشًیَن بَد؛ . کو کو از شًر خارج شدیو ٍ نسیر پیِش رٍ برایو رٍشن شد
یک ننطقٌ خارج از شًر دزفَل کٌ انگار بَیی از آب ٍيَای گرم ٍ خشِک خَزستان نبردى 

 .این ننطقٌ يهیشٌ سرسبز بَد ٍ بَی طراٍت ٍ تازگی اش آدم را نديَش نی کرد. بَد

جادى اش با آن يهٌ دار ٍ درختی کٌ دٍر تا دٍرش را احاطٌ کردى بَدند ٍ آن پیچ يای 
زنین کشاٍرزی پدرم يو در یکی از . پیاپی، بی شبايت بٌ جادى ی چالَس نبَد

خیلی ٍقت يا يهراى پدرم بٌ . رٍستايایی کٌ اطراف این ننطقٌ ٍجَد داشت ٍاقع بَد
 .اینجا نی آندیو ٍ دل ٍ نفسی تازى نی کردیو

دلو نی خَاست حرف بزند ٍ برایو بگَید چرا اینجا يو . ربِط آبان بٌ اینجا را نهی فًهیدم
نحل آرانشش است ٍ يو نحلی کٌ غهش از آنجا سرچشهٌ نی گیرد؛ انا سکَت، حرِف 

 .بی انتًای آبان تا رسیدن بٌ نقصدنان بَد

جایی کٌ بَدیو، . حدٍد بیست دقیقٌ بعد، ناشین را بٌ کنار جادى کشاند ٍ تَقف کرد
ٌ ی بلند بَد در انتداد نگايهان، تا چشو کار نی کرد جادى بَد ٍ درخت ٍ . پایین یک تپ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 93 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

بٌ کاپَت تکیٌ داد ٍ بٌ جادى . پیادى کٌ شد، پشت سرش از ناشین بیرٍن آندم. درخت
 .خیرى شد

چندان شلَغ نبَد؛ چَن ٍسط يفتٌ . ناشین يا، تک ٍ تَک از کنارنان عبَر نی کردند
ٌ يا ٍ عیديا رٍنق داشت  .بَدیو ٍ اینجا نعهَالً آخر يفت

چند . کنارش با فاصلٌ ایستادم ٍ دست يایو را در حصاِر جیب يایو بٌ اسارت درآٍردم
 :لحظٌ بعد، دِم عهیقی از يَا گرفت ٍ شرٍع بٌ صحبت کرد

ٌ يای  - ٌ ی پنج شنب اٍن رٍز نانان از صبِح خرٍس خَن بیدار شدى بَد ٍ داشت نحل يه
 .گذشتٌ، بساِط یٌ نايار ٍ پیک نیِک خانَادگی رٍ جفت ٍجَر نی کرد

ٌ يایی بَدیو کٌ سٌ تایی نی زدیو بٌ دِل . اٍن زنان پَنزدى سالو بَد عاشق آخر يفت
ٌ يای قبلی بًتر بَد! طبیعت ٍ حال نی کردیو ٌ ی پنج شنب ٌ چیز از يه . اٍن پنج شنبٌ، يه

اصالً انگار اٍن رٍز باید اٍن قدر خَب نی شد کٌ خاطرى بشٌ تَی ذين نن ٍ تا ابد 
ٌ يای  ٌ ياش رٍ سَزٍند ٍ يهَن جَج بیخیالو نشٌ؛ نحالً اٍن ناياری کٌ بابا جَج

ٌ سَختٌ رٍ با خندى خَردیو، اٍن چایی زغالی ٍ شیرینی يای خَنگی نانانو کٌ بابا  نیه
 !کلی ازشَن تعریف کرد ٍ گفت زنو از ير انگشتش یٌ ينر نی ریزى

ٌ ی دست يا رٍ نن بردم ٍ اٍن  یا اٍن چند دست ٍالیبالی کٌ بابام بايام بازی کرد ٍ يه
ٌ ای تر از  ٌ ی بردن يام، نی دٍنستو بابام حرف ٌ خاطر قِد درازتٌ ٍ نن تٌ يه يو نی گفت ب

 .ننٌ ٍ خَدش رٍ نی بازٍنٌ تا نن احساِس قَی بَدن کنو

چیز اٍن رٍز بی نًایت خَب بَد، نَقع برگشتن انا نفًهیدیو چی شد، اصالً يهٌ
ٌ جَری اٍن ناشین النصبهَن قبل از پیِچ جادى ترنز برید ٍ چطَری شد کٌ اٍن ٍانت  چ

آخرین چیزی کٌ یادم نَندى، صدای نادرنٌ کٌ با جیغ . بار رٍی ناشینهَن سَار شد
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ٌ يای تَی بیهارستان ٍ سِر خاک ٍ پسری « آبان»نی گفت  ٍ بعدش يرچی يست گری
 .کٌ يهٌ با دست نشَنش نی دادن ٍ نی گفتن زندى نَندنش یٌ نعجزى ی الًیٌ

ٌ ٍار رٍی  بٌ اینجای حرف يایش کٌ رسید، نفس عهیقی کشید ٍ دستش را کالف
نن . قلبو از حرف يایش، از غهی کٌ تٌ صدایش رخنٌ کردى بَد، نچالٌ شد. صَرتش

ٌ خاطر عذابی کٌ آبان نی کشید ٍ از آن  نهی دانستو نحل تصادفشان این جادى بَدى ٍ ب
 .غافل بَدم، از خَدم بدم آند

 :کرد ٍ نلتهسانٌ گفت« نچی»نگايو کرد، نهی دانو چٌ شد کٌ یکًَ 

 !تَ رٍ خدا گریٌ نکن بانَ -

نتعجب دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ زنانی کٌ اشک دست يای سردم را خیس کرد، تازى 
 :با پشت دست اشک يایو را پاک کردم ٍ گفتو. فًهیدم غِو آبان از چشهانو باریدى است

 ...نن نهی دٍنستو این يهٌ غو تَی دلت جا خَش کردى -

 .لبخندی کٌ زد، چشهان خاکستری اش را براق تر نشان داد

آٍردنت اینجا؛ چَن اینجا جاییٌ کٌ کلی خاطرات شیرین ازش دارم، خاطراتی کٌ  -
اینجا جاییٌ کٌ پدر ٍ نادرم آخرین . فکرکردن بًشَن لبخند رٍی لب يام نیارى

شاید بگی دیٍَنٌ شدم؛ انا حس نی کنو اینجا . نفس ياشَن رٍ کشیدن، برام باارزشٌ
 .بَی پدر ٍ نادرم رٍ نیدى

ٌ نان سرشار از . حرف يایش برایو قابل لهس بَدند ٌ نظرم ينَز يو خان برای ننی کٌ ب
ٌ ی عشقی بی بدیل  ٌ ی دیَانگی کٌ نٌ؛ نشان گرنای ٍجَد پدرم بَد، این حرف يا نشان

 :سرم را بٌ نفی تکان دادم ٍ گفتو. بَدند
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ٌ ی عاطفی عهیق نیدى کٌ حتی نرگ يو ... ابداً  - این يا دیٍَنگی نیست، خبر از یٌ عالق
 .کهرنگش نکردى

ٌ ی لبش کشید، انگار داشت حرفش را نزى نزى نی کرد ٌ اش . با انگشت شستش گَش تکی
ٌ رٍیو ایستاد با نَک کفشش سنگ ریزى ای را بٌ بازی گرفت ٍ . را از کاپَت برداشت، رٍب

 :در يهان حالت گفت

ٌ ياش، تَ رٍ از خدا خَاستٌ؟ - ٌ ی نداشت  نی تَنی زِن یٌ آدنی بشی کٌ جاِی يه

کف دست يایو عرق کردى بَد ٍ چیزی نهاندى بَد يهان جا . صدای قلبو را نی شنیدم
 .پس بیفتو

نن آبان را . آبان، با چشهانی ننتظر نگايو نی کرد ٍ ننتظر حرفی از جانب نن بَد
دٍست داشتو، حتی بیشتر از خَدم ٍ عهیقًا دلو نی خَاست باقی رٍزيای زندگی ام را تا 

 :لب يایو را با زبان تر کردم ٍ گفتو. يرکجا کٌ نرگ فرصت بديد، کنار اٍ سپری کنو

ٌ يای از تٌ دِل بندى ياش، نٌ نهیگٌ -  ...خدا بٌ خَاست

نفًهیدم چٌ شد کٌ از خَشحالی با کف دست . خندید ٍ با دست رٍی صَرتش کشید
 :رٍی کاپَت ناشین زد ٍ تقریبًا فریاد کشید

 !خدایا نخلصتو -

 :ٍ انعکاس صدایش کٌ در گَشو پیچید، زنزنٌ کردم

 !خدایا شکرت -

*** 
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تند ٍ تند، نسیر بین اتاق ٍ آشپزخانٌ را طی نی کردم ٍ سعی داشتو بٌ سریع ترین شکل 
ٌ ی کاريایو برسو ٌ داِر فرانسَی را داخل سینی گذاشتو. نهکن، بٌ يه از . استکان يای پای

 :آشپزخانٌ خارج ٍ بٌ سهت اتاقو پا تند کردم کٌ صدای اعتراِض آرنین بلند شد

ٌ خبرتٌ خَاير نن؟ باٍر کن نًهَن يات آدم فضایی ! گلی سِر جدت یَاش تر - بابا چ
 !ننٌ بابای ننن ٍ آباِن ِدیالِق خَدنَن! نیستن

بٌ سهت . از یک طرف خندى ام گرفتٌ بَد ٍ از یک طرف استرس داشت جانو را نی خَرد
 :اٍ کٌ بٌ پشتی يای پذیرایی تکیٌ زدى ٍ جزٍى يایش دٍرش ریختٌ بَد برگشتو ٍ گفتو

بعدش ! اٍالً گلی نٌ ٍ گل بانَ، جانیًا اٍن دفتر ٍ دستکت رٍ جهع کن از ٍسط پذیرایی -
 !يو دیالق نٌ ٍ قدبلند

خندى ام را . شلیک خندى ٍ آن طرز خندیدِن بی غل ٍ غشش نن را يو بٌ خندى انداخت
 :جهع کردم ٍ گفتو

چتٌ؟ اصالً ببینو، تَ چرا از صبِح خرٍس  خَن این جا پالسی؟ کاری کٌ نهی کنی ! زيرنار -
 !يیچ، تهرکز نن رٍ يو بٌ يو نی زنی

خَدکاری کٌ دستش بَد را بٌ سهتو پرت کرد کٌ جاخالی دادم ٍ بٌ دیَار پشت سرم 
 :با لحن نحالً دلخَری کٌ تهانش ساختگی بَد گفت. خَرد

نن تهرکزت رٍ بٌ يو نی زنو؟ نن رٍ باش کٌ از درس ٍ ! دستت درد نکنٌ دیگٌ -
دانشگايو زدم اٍندم این جا تا نادنازل رٍز خَاستگاری شَن تنًا نباشن ٍ یًَ 

 !ِيی دسِت بی نهک، يی! خدایی نکردى استرسی چیزی نگیرن

 :دستو را بٌ کهرم زدم ٍ گفتو. خندى ام را خَردم

ٌ ی ناخلفشَن غرغر نی کنن حرف نزن -  !نحل زن يایی کٌ از دست بچ
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بٌ زبان نهی آٍردم؛ انا دلو قرص بَد بٌ بَدنش، بٌ کسی کٌ برادر خَنی نبَد؛ انا بٌ 
قداست آن شیر نادری کٌ با نن سًیو شدى بَد، نًر بینهان چنان زیاد بَد کٌ اگر خار 

 .بٌ پای يرکدانهان نی رفت، دیگری يو درد تا نغز استخَانش رسَخ نی کرد

پدرم تعریف نی کرد زنانی کٌ نادرم نرا بٌ دنیا نی آٍرد ٍ بعدش ساِز نهاندنش را کَک 
نی کند، درست ٍقتی نَزادی چند رٍزى بَدى ام ٍ زنی بٌ اسو نادر، ُنًر طالقش خشک 

نشدى ٍ دست برادرم بًداد را نی گیرد ٍ رايی نقصدی نانعلَم نی شَند، زن دایی فرزانٌ، 
ٌ ای از آسهان افتادى؛ بٌ داِد نن نی رسد آن زنان آرنین شیرخَار ٍ یک . يهچَن فرشت

ٌ اِی نن، زن دایی بٌ نن شیر نی دادى  .سالٌ بَدى ٍ تا یک سال ٍ نیه

ٌ ی ٍقت يایی کٌ اسهش نی آند،  آيی کشیدم، یاد نادِر ندیدى ام افتادى بَدم ٍ نحل يه
ٌ انداختن اگر زنی نحل فرزانٌ را کٌ نٌ تنًا برای فرزند خَد کٌ برای نن . نشستو بٌ چرتک

ٍ آبان يو نادری خرج کردى بَد نادر نی نانند، زنی نحل حهیرا را کٌ فرزند چند رٍزى اش 
را حتی بدٍن انتخاب اسهی برایش ريا نی کند ٍ نی رٍد چٌ نی نانند؟ ٍاژى ی نادرم 

ٌ ای زیادی زیاد است  !برای چنین زن بی عاطف

 .بٌ خَدم کٌ آندم، آرنین بازٍیو را در دست گرفتٌ بَد ٍ تکانو نی داد

 خَاير نن گریٌ برای چی؟... گلی؟ خَبی؟ چی شد یًَ؟ گل بانَجان -

با چشو يای اشکی بٌ چشهاِن شب رنگش کٌ از زن دایی بٌ ارث . بینی ام را باال کشیدم
ٌ ٍار گفتو  :بردى بَد زل زدم ٍ نال

ٌ ی دختريا االن نادرم کنارم باشٌ؟ کنارم باشٌ ٍ گَشزد  - چرا حق نن نیست نحل بقی
چرا پدری کنارم نیست تا نصیحتو کنٌ ! کنٌ حَاست باشٌ چایی يا رٍ تَی نعلبکی نریزی

ٌ ياش رٍ کج بنا نکنی؟ چرا آرنین؟ چرا نن  ٍ بگٌ این آیندى ی تَئٌ، حَاست باشٌ پای
این يهٌ کهبَد دارم؟ چرا کهبَد نًو ترین آدم يای زندگیو رٍ دارم؟ چرا بًداد نباید االن 
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باشٌ تا ٍاسٌ آبان خط ٍ نشَن بکشٌ کٌ حَاست باشٌ آبجیو رٍ اذیت نکنی، کٌ رٍم 
 ...غیرتی بشٌ

ٌ ام باعخ شد حرفو را قطع کنو آرنین در آغَشو کشید ٍ سرم را رٍی . يق يق گری
ٌ اش گذاشت  :با صدایی کٌ خش دار شدى بَد گفت. سین

ٌ يات رٍ ازت بگیرى - ٌ يات فکر نکن، نذار حسرتشَن، خَشحالِی ٍجَِد داشت  .بٌ نداشت

 :بعد با لحنی کٌ نی دانستو شادی اش ساختگی است تا نن را کهی آرام کند، ادانٌ داد

 ...آبان غلط نی کنٌ تَ رٍ اذیت کنٌ، کٌ خط خطیش نی کنو نیو چٌ دارٍسازنَن رٍ -

آرام از آغَشش جدایو کرد ٍ اشارى ای بٌ . لبخندم با شَری اشک يایو در يو آنیخت
 :لباس يای راحتی ام زد

 نهی خَای بٌ سر ٍ ٍضع داغَنت برسی؟ -

 .نشت آرانی بٌ بازٍیش کَبیدم

 کجام داغَنٌ؟ -

 .خندید ٍ بٌ سهت اتاقو يلو داد

بیا برٍ لباس بپَش دقیقٌ نَد نیفتی دنبال ! شها الیزابت شَنصدم! بابا شها پرنسس -
 !اتَکردن ٍ سرخاب سفیداب

*** 

ٌ ی اتاقو ایستادى بَدم . ساعت يفت بَد کٌ لباس پَشیدى ٍ آنادى، جلَی آین
ٌ ی رٍسری شیری رنگو بَدم ٌ خاطر جنس ساتنی کٌ . ٍسَاس گَنٌ نشغَل صاف کردِن لب ب



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 99 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

کالفٌ جیغی کشیدم کٌ آرنین با يَل ٍ . داشت ندام از رٍی نَيای َلختو لیز نی خَرد
 :ٍال خَدش را داخل اتاق انداخت ٍ با ترس پرسید

 چی شدی؟ -

 :با اخو بٌ رٍسری ام اشارى کردم ٍ گفتو

ٌ م کردى -  ...َاى! این لعنتی درست نهیشٌ، کالف

آخر سر نهایشی رٍی صَرت . چند لحظٌ چشهانش را بین صَرت نن ٍ رٍسری چرخاند
ٌ ٍار ٍ با نالٌ گفت  :خَدش کَبید ٍ نحل زن يا ضج

ٌ ی شَيرندیدى نجاتو بدى -  !خدایا نن رٍ بُکش از دست این دخترى ی کَتَل

 :خندى ام را بٌ سختی نًار کردم ٍ جیغ کشیدم

ٌ ست؟ -  کَتَلٌ؟ نن کجام کَتَل

 .با دست بٌ سر تا پایو اشارى کرد

 چًار ٍجب ٍ نصفی بلندى؟ -

 :غلیظی گفتو« ایش»با 

 .خیلی يو خَبو !156 -

ٌ ی حرفش را یادم آند ٍ چشو غرى ای نحارش کردم  .یک دفعٌ ادان

ٌ تٌ -  .شَيرندیدى يو عه

ٌ اش . بٌ سهتو آند ٍ رٍسری ام را باز کرد ٍ دٍبارى رٍی سرم نرتبش کرد خیلی نايرانٌ لب
 :را درست کرد ٍ در يهان حین گفت
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ٌ ی خَدتٌ دختر - ٌ م کٌ نن  !آخٌ عه

 .دستش را از رٍی رٍسری برداشت ٍ بٌ جایش دست يایو را اسیر کرد

 !تَ چرا دست يات ٍیبرى نیرن؟ آبان بٌ درک، رٍی ننٌ بابام چایی نایی نریزی -

 :کهی عقب تر رفتو ٍ گفتو. پشت چشهی برایش نازک کردم

 لباس يام چطَرن؟ -

 .رنگ، کت شکالتِی دٍخت خَدم را از نظر گذراندشلَار کتان کرم

 !بٌ داداش جَنت رفتی ٍ خَشتیپی... يَم -

ٌ ای نحارش کردم نشغَل کل کل بَدیو کٌ زنگ خانٌ بٌ صدا . نیشخندی زدم ٍ خَدشیفت
 :با استرس بٌ آرنین نگاى کردم ٍ گفتو. در آند

 ...اٍندن! ٍایی آرنین -

با صدایی کٌ . دست يایش را در جیب شلَار جینش نخفی کرد ٍ ریلکس از کنارم رد شد
 :خندى در آن نَج نی زد گفت

 ...بابا آرٍم باش! انگار اٍندن دٍر از جَن، ببرن بکشنش -

نن انا استرس بٌ جانو افتادى بَد ٍ بیخ . ٍ بعد بٌ سهت در رفت ٍ ٍارد حیاط شد
یک دلشَرى ی عجیب ٍ غریب بٌ دلو . نن يراِس آیندى را داشتو. گلَیو را چسبیدى بَد

چیز خراب شَد؟ نکند زندگی ساِز ناکَکش را برایو بنَازد؟ چنگ نی انداخت کٌ نکند يهٌ
يرچٌ کٌ بَد، باعخ نی شد قلبو تندتر ! شاید يو نن زیادی حساس شدى بَدم، نهی دانو

چند لحظٌ . کنار در ٍرٍدی خانٌ ایستادم. از حد نعهَل بکَبد ٍ کف دست يایو عرق کند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 101 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

. بعد، زن دایی با لبخندی نًربان کٌ جزء الَینَفِک صَرِت گرد ٍ سبزى اش بَد، ٍارد شد
 .سالم کردم ٍ تا بٌ خَدم بیایو، در آغَش نًربان ٍ پر از عطِر یاسش اسیر شدى بَدم

 :دِر گَشو با آن صدای ریِز زنانٌ گفت

 !خدارٍشکر کٌ نن دارم خَشبختی تَ ٍ آبان رٍ نی بینو. سالم بٌ رٍی نايت دخترکو -

چشو يای . لبخند پر از استرسی بٌ رٍیش پاشیدم ٍ بٌ سهت پذیرایی دعَتش کردم
ٌِ نگايش گرم شد، قلبو آرام گرفت پدرانٌ . دایی حهید را کٌ دیدم، دلو کٌ بٌ اطهیناِن ت

 .پیشانی ام را بَسید ٍ پشتو را بٌ بَدنش قرص کرد

با آن کت ٍشلَار خاکستری رنگ کٌ با چشهانش يارنَنی قشنگی . آبان، بعد از دایی آند
! داشت، بی رحهانٌ دل نی ُبرد از ننی کٌ خیلی ٍقت بَد دلدادگی را زندگی نی کردم

دست گل نرگسی کٌ دستش بَد را بٌ سهتو گرفت، ربان آبی رنگ دٍرش نايرانٌ پاپیَن 
ٌ يای سبزرنگ را بٌ آغَش یکدیگر دعَت کردى بَد يهیشٌ عاشق نرگس . شدى بَد ٍ ساق

 .جلَتر آند ٍ لب يایش را بٌ لبخندی نزین کرد. بَدم ٍ نهی دانو آبان از کجا فًهیدى بَد

 .از آرنین پرسیدم، گفت گل بانَ عاشق نرگس ٍ عطرشٌ -

گل يا را با . چقدر خَشحال بَدم بابت این کٌ حرف يایو را نگفتٌ از نگايو نی خَاند
در را . بٌ داخل خانٌ کٌ رفت، آرنین پشت سرش ٍارد شد. تشکر آرانی از دستش گرفتو

ٌ ی شیرینی را بٌ دستو داد  :با لحن بانزى ای گفت. بست ٍ جعب

ٌ ای بیارى کٌ يو تَ دٍست داری يو نن - زٍد برٍ بذار تَی ظرف کٌ . بٌ آبان گفتو خان
 .دلو ضعف رفت

جای . نحارش کردم ٍ بٌ آشپزخانٌ رفتو« شکهَیی»با خندى سری برایش تکان دادم، 
 .سخت کار، ریختن چای بَد ٍ نًارکردِن لرز دستانو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 102 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

شیرینی يا را داخل . بٌ ير نشقتی کٌ بَد، چای يای زعفرانی را درٍن استکان يا ریختو
ٌ داری چیدم ٍ خَاستو آرنین را صدا بزنو کٌ خَدش زٍدتر از اسهش آند با . ظرف پای

دیدن ظرف شیرینی يا، چشهانش برق زد ٍ یکی از آن خَش رنگ ٍ لعاب يایشان را از 
 :سینی چای را برداشتو ٍ گفتو. رٍی يَا قاپید

 .قربَن دستت، اٍن ظرف رٍ بیار -

 !رٍ چشهو -

زیر لب گفتو ٍ با گام يایی آرام، بٌ سهت سٌ آشنایی رفتو کٌ حاال در « بسو اهّلل ای»
ٌ ام آندى بَدند . چای يا را کٌ تعارف کردم، کنار آرنین نشستو. نقش خَاستگار بٌ خان
 :سرش را کنار گَشو آٍرد ٍ زنزنٌ کرد

 .نٌ تنًا ننٌ بابام رٍ نسَزٍندی، کٌ بٌ جٍَنِی آبان يو رحو کردی! دستت درد نکنٌ -

زن دایی برایش چشو ٍ . با آرنج بٌ شکهش کَبیدم کٌ آخی گفت ٍ سرش را عقب کشید
 :ابرٍیی آند ٍ گفت

 !عرٍسو رٍ اذیت نکن پسر -

 :آرنین حق بٌ جانب، سینٌ جلَ داد ٍ گفت

تَی نسائل دِرگَشی نا صرفًا جًِت دِرگَشی ! خانو نن االن جزٍ خانَادى ی عرٍسو -
 ...بعدش يو! بَدنٌ

 :ابرٍیی باال انداخت ٍ نیشخندی بٌ آبان زد

ٌ گلو رٍ نیدم بٌ پسِر دیالق شها؟ -  بعدش يو کی گفتٌ نن خَاير دست
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دایی کٌ نزى پرانی يای آرنین خندى را رٍی لبش يایش آٍرد بَد، تسبیح تربتش را نیان 
ٌ جا کرد ٍ گفت  :دستش جاب

 اجازى نی فرنایین بندى صحبت کنو؟! فانیِل نحترِم عرٍس خانَم! آرنین خان -

ٌ اش گذاشت ٍ کهی خو شد  :آرنین چاپلَسانٌ دستش را رٍی سین

 !گردن نن از نَ باریک تر! شها صاحب اختیارید حهیدخان -

 :دایی با خندى سری تکان داد ٍ رٍ بٌ نن گفت

ٌ ای يو ازت ! گل بانَجان، دایی - آبان بًو گفت کٌ بايات حرف زدى ٍ انگار یٌ نیو چٌ بل
 .گرفتٌ

ٌ ای کٌ از تٌ دل بَد از دایی خجالت کشیدم، سرم را پایین . دلو رفت برای آن نیو چٌ بل
ٌ ی کتان شلَارم کشیدم دایی داشت ادانٌ . انداختو ٍ نَک انگشت يایو را رٍی پارچ

 :نی داد

آبان از بچگیش، از يهَن . فکر نکنو کٌ آبان نیازی بٌ تعریف داشتٌ باشٌ؛ انا نن نیگو -
دٍرانی کٌ داداش ٍ زن داداش بٌ رحهت خدا رفتن، کٌ ان شاءاهّلل رٍحشَن نحل رٍح 

درستٌ اٍن زنان تا فَت خانو جَن، کنارش . پدرت شاد باشٌ؛ رٍی پای خَدش ٍایسادى
ٌ ای کٌ نی گیرى . زندگی نی کرد؛ انا یٌ پسر نستقل بَد ٍ يست نی دٍنستو پَل بیه

چندبار بًش پَل . اٍن قدری نیست کٌ کفاف خرج ندرسٌ ٍ لباس ٍ باشگايش رٍ بدى
دادم؛ انا زیر بار نهی رفت ٍ عجیب تر این بَد کٌ خانو جَن يو نی گفت آبان يیچ ٍقت 

 ...تا این کٌ یٌ رٍز. کو نهیارى ٍ حتی از اٍن يو پَل نهی گیرى
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نن ٍ آرنین داشتیو با کنجکاٍی بٌ حرف يای دایی گَش نی دادیو؛ انا انگار زن دایی کٌ 
ٌ ای . نگايش را با لبخند بٌ آبان دٍختٌ بَد از ناجرا خبر داشت دایی بین صحبتش ٍقف

 :انداخت کٌ آبان ٍسط حرفش پرید ٍ گفت

 .الزم بٌ گفتن نیست. دایی جان، لطفاً  -

ٌ اش زد ٍ گفت  :انا دایی دستی بٌ شان

 .بذار زن آیندى ت بدٍنٌ پسرم -

آبان ناراضی از شرایط بٌ ٍجَد . از نالکیتی کٌ دایی بٌ نن نسبت دادى بَد خَشو آند
این احترام بٌ بزرگ ترش . آندى، سرش را پایین انداخت؛ انا حرفی رٍی حرف دایی نزد

آبان بٌ اقتضای شرایطش کٌ از يهان نَجَانی غو ٍ . يهیشٌ زبانزد خانَادى بَد
 .نصیبت بزرگی را چشیدى بَد، زٍدتر از سنی کٌ باید، َنرد شدى بَد

 :دایی لبخندی چاشنی حرف يایش کرد ٍ گفت

يهیشٌ برام عجیب بَد چطَر آبان تَی خرج ٍ نخارجش کو نهیارى؟ حدس زدى بَدم  -
خب آبان ! کٌ شاید نشغَل کاریٌ؛ ٍلی ٍقتی فکر نی کردم نی دیدم با عقل جَر در نهیاد

از صبح تا ظًر ندرسٌ بَد ٍ بعدازظًريا يو تا نزدیک غرٍب نی رفت باشگاى ٍ بَکس 
ٌ ی کارکردن رٍ کنار نی ذاشتو کٌ یٌ رٍز یکی از . کار نی کرد دیگٌ کو کو داشتو این فرضی

ٌ ی ناشین ٍسط . رفقای قدیهو کٌ تَی شًرداری کار نی کرد اٍند بنگاى برای نعانل
حرف ياش یًَ انگار چیزی یادش اٍندى باشٌ ازم پرسید اسو برادرزادى م چیٌ؟ گفتو 

آبان، چطَر نگٌ؟ گفت یٌ پسر نَجٍَن يست کٌ چندنايٌ نیاد شًرداری سرکار، از 
رٍی فانیلش حدس زدم شاید پسر برادر نرحَنت باشٌ، االن کٌ اسهش رٍ گفتی 

! تعجب کردم، خیلی يو تعجب کردم. نطهئن شدم؛ اسهش چیزی نیست کٌ از یاد برى
ير چقدر اصرار کردم نگفت چٌ کاری ٍ در عَض گفت شب بیا سر خیابَن فردٍسی ٍ 
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شب کٌ رفتو، آبانی رٍ دیدم کٌ لباس شًرداری تنش بَد ٍ داشت آشغال يای . ببینش
فشاری کٌ . اٍن شب جلَ نرفتو تا ببینتو. سطل يا رٍ تَی ناشین شًرداری خالی نی کرد

ٌ يای شب تَی خیابَن يای شًر پرسٌ بزنو  بًو ٍارد شدى بَد، اٍن قدر زیاد بَد کٌ تا نیه
ٌ يای شب . ٍ بٌ یادگار برادرم فکر کنو برام سخت بَد پسر نازپرٍردى ی سعید تا نیه

ير شغلی نحترنٌ ٍ نَِن حالل ! نٌ این کٌ این شغل بد باشٌ، نٌ. آشغال جهع کنٌ
ٌ ست؛ ٍلی آبان فقط یٌ پسر شَنزدى سالٌ بَد کٌ تازى پشت لبش سبز  درآٍردن اصل قضی

 .شدى بَد ٍ براش زٍد بَد بخَاد سختِی کارکردن رٍ بٌ جَن بخرى

سرش را پایین انداختٌ بَد ٍ در کهال تعجب . دایی سکَت کرد، نگايو خیرى ی آبان شد
. برایو عزیز بَد ٍ با شنیدن این ناجرا عزیزتر شد. دیدم لبخندی رٍی لبش نقش بستٌ

 :با يهان لبخند بٌ دایی نگاى کرد. آباِن نن، نرد بَد

 !دایی جان، اٍندیو خَاستگاری يا -

 :اشارى ای بٌ آرنین کٌ نات نشستٌ بَد کرد ٍ با تٌ خندى ای گفت

 !االن خانَادى ی عرٍس خانو صداش درنیاد -

 :دایی رٍ بٌ نن کرد. خندى بٌ جهع کَچکهان برگشت

يهین تعریف يایی کٌ از آبان پیش تَ کردم رٍ، از تَ پیش آبان بٌ زبَن آٍردم؛ کٌ  -
چقدر خانهی؛ کٌ بٌ قَل فرزانٌ از ير انگشتت یٌ ينر نی ریزى؛ کٌ خَايرم بی نًری کرد ٍ 

حتی بًش گفتو غیر از گل بانَ بیاد تَ زندگیت، . بی نادرت؛ انا پدرت تَ رٍ خانو بار آٍردى
 .اٍن قدری خَشبخت نهیشی کٌ گل بانَ بیاد

ٌ ی رٍسریو کشیدم ٍ خجالت زدى از تعریف دایی گفتو  :دستی بٌ لب

 !لطف دارین، نن اٍن قدريا يو تعریفی نیستو -
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 حاال بٌ نا بلٌ رٍ نیدی یا نٌ باباجان؟. حقیقتٌ دخترم -

ٌ يایو گل انداختند کٌ زن دایی خَشحال گفت  :احتهاالً گَن

ٌ ی ُپرحیا؟ -  این سکَت ٍ سرخ شدن چی نی تَنٌ باشٌ جز یٌ بل

نگايو را باال آٍردم، آبان را دیدم کٌ با چشهان خاکستری رنگش تا عهق قلبو نفَذ کردى 
 :بٌ قلبش اشارى کرد ٍ آرام لب زد. بَد

 !جات این جاست -

*** 

 «فصل پنجو»

ٌ ی کَچک  ٌ ام نگٌ داشتو ٍ با نالقٌ نحتَیات درٍن قابله نَبایلو را بین گَش ٍ شان
 .آبان از آن سهت خط، ينَز يو حرف خَدش را نی زد. رٍی گاز را يو زدم

 .ببین بانَ، نن نهی تَنو بٌ خَدم بقبَلَنو کٌ تَ تَی اٍن خَنٌ تنًا زندگی کنی -

در قابلهٌ را بستو ٍ . نالقٌ را رٍی بشقاب گل سرخی کٌ رٍی کابینت کنار گاز بَد گذاشتو
ٌ ای  بٌ آبان گفتو  :با لحن کالف

بًترى قبَل کنی، نن بعد از فَت بابام تَی این خَنٌ تنًا زندگی کردم ٍ این چیز  -
 .جدیدی نیست

ٌ اش را بٌ ٍضَح شنیدم حرف در نغزش نهی رفت ٍ نرغش یک پا بیشتر . پَف کالف
 .نداشت
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اٍن نَقع نن نبَدم، اٍن نَقع نهی تَنستو يیچ غلطی بکنو کٌ تَ تنًا نباشی؛ يهَن  -
بانَ درک نهی کنی نگرانی نن . ٍقت يا يو دلو تا خَد صبح يزار راى نی رفت ٍ نی اٍند

 رٍ؟ نتَجًی این قدر عاشقتو کٌ نهی تَنو بذارنت تَی اٍن خَنٌ تنًا بهَنی؟

ٌ ی نَيایو . دلو برای خستگی صدایش ضعف رفت ٌ ی آشپزخانٌ نشستو ٍ با دنبال گَش
 .نشغَل بازی شدم

نن االن آنادگی شرٍع یٌ زندگی نشترک رٍ ندارم، جدا از اٍن تا سال بابا دٍست ! آبان -
يهین کٌ بٌ عهٌ نعصَنٌ زنگ زدم ٍ گفتو داریو عقد نی کنیو . ندارم عرٍسی بگیریو
حاال خَب شد شَيرش سفر بَد ٍ خَدش نریض ٍ نتَنست . کلی خجالت کشیدم

ٌ کو نن رٍ درک کن. ٍاسٌ نراسههَن بیاد؛ ٍگرنٌ نی نردم از خجالت  نیشٌ؟! تَ يو ی

 :بین حرفو پرید ٍ تند گفت

ٌ داشتِن حرنت پدر تَ برای نن نن حرف از عرٍسی زدم؟ نن حرنت نی - فًهو بانَ، نگ
اصال، یٌ ... بانَ نن دارم نیگو نگرانی از تَ ٍ اٍن خَنٌ ٍ تنًایی انَنو رٍ بریدى. ٍاجبٌ

 ...کاری کنیو

 :کنجکاٍ بین حرفش ٍقفٌ انداختو

 !پیشنًاد عجق ٍجق ندی يا -

 .بیا این جا -

 :نتعجب گفتو

 کجا؟ -

 :از خنگی ام خندى اش گرفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 108 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

ٌ ی نن دیگٌ -  .خَن

ٌ ی پدری اش را نی گفت کٌ بعد از نرگ خانو جان، از تقریبًا بیست سالگی اش بٌ آن جا  خان
 .نقل نکان کرد

از ٍاکنش بقیٌ يراس داشتو، نی ترسیدم قبَل کنو ٍ بگَیند يَل . کهی نن ٍ نن کردم
 .ٍگرنٌ خَدم حالو از این يهٌ تنًایی بٌ يو نی خَرد! بَد دختر

 زشت نباشٌ یٌ ٍقت؟... نیگو کٌ -

 :صدایش جدی شد

يرکی يو حرف نفت زد بًش تَجٌ . چرا زشت باشٌ؟ تَ زِن ننی، شرعی ٍ قانَنی -
اصالً نگٌ کی تَ زندگی نا يست کٌ بخَاد دخالت کنٌ؟ یٌ عهَسعید ٍ زن عهَ ! نکن

فرزانٌ يستن کٌ خَد عهَ از رٍز عقد بٌ نن گفت یا تَ برٍ پیش بانَ، یا اٍن رٍ بیار 
 .پیش خَدت

 :از جایو برخاستو، زیر گاز را خانَش کردم ٍ گفتو. خندى ام بلند شد

 !پس خانَادگی علیٌ عرٍس نظلَنتَن تَطئٌ راى انداختین -

 .الًی نن قربَن این عرٍس نظلَم برم -

ِِ دلو گرم شد بٌ احساساتی کٌ سعی در پنًان کردنشان نداشت؛ کٌ در عشق آن آباِن
 .نغرٍر ٍ سرد نبَد

 نًار فسنجَن درست کردم، نیای این جا؟... خدانکنٌ کٌ -

 :با لحن شادی جَابو را داد

 نیکی ٍ پرسش؟ -
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*** 

رنگو جای قاِب عکس پدرم، شد آخرین چیزی کٌ از خانٌ برداشتو ٍ درٍن چهدان زرشکی
 .دادم

ِِ یکًَیِی صدای آبان از پشت . زیپ چهدان را کشیدم ٍ از رٍی زنین بلند شدم شنیدِن
 .خفیفی بکشو ٍ بٌ عقب برگردم« يین»سرم، باعخ شد 

 .ترسَندیو -

 .ابرٍیش باال انداخت

 ترسناکو نگٌ؟ -

 .خندیدم ٍ برایش پشت چشهی نازک کردم

 !آرى، نن رٍ یاد اٍن شخصیِت نی ندازی کٌ نی خَاست دخِل سفیدبرفی رٍ بیارى -

در دل برای يزارنین بار اعتراف کردم کٌ . نتَانست جلَی خندى ی بلندش را بگیرد
ِِ خندى اش چقدر برایو زندگی بخش است؛ کٌ ينگام خندیدنش احساس نی کنو طنیِن

 .دلو زیر ٍ رٍ نی شَد

ٌ ام گذاشت، يهان جایی کٌ . اشلبخندی زدم بٌ خندى انگشت اشارى اش را جایی کناِر چان
 .خندیدم چال ریزی نی  افتادٍقتی لبخند نی زدم یا نی 

 .دلو ضعف نیرى ٍقتی نی خندی ٍ این چال کَچَلَ رٍ نی  بینو -

 :دستش را گرفتو ٍ با چشهانی کٌ نی  دانستو برق نی زنند گفتو

 !دل بٌ دل راى دارى آقا -

 :خو شد ٍ چهدانو را بلند کرد ٍ گفت. لبخندی زد
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 بریو؟ -

ٌ ی آخر بٌ سهت دراٍر چَبی کرم رنگ  نگايو را دٍرتادٍر اتاق چرخاندم ٍ درست لحظ
 .رفتو ٍ کشَی اٍلش را باز کردم

بازش کٌ کردم، . زیر لباس يای تابستانی ٍ تاشدى آلبَم عکس يای قدیهی را برداشتو
ٌ يای عسلی داشتند، بٌ نن  ٌ ی اٍل آلبَم زنی با چشو يایی سبز کٌ رگ درست در صفح

در آغَشش پسرک خردسالی با چشهانی بٌ . پَست سفیدش نحل بلَر بَد. لبخند نی  زد
عکس را برداشتو ٍ . يهان رنگ ٍ نَيایی قًَى ای  اخو کردى بٌ دٍربین نگاى نی  کرد

 .جلَی چشو يای نتعجب آبان داخل زیپ بیرٍنی چهدانو گذاشتو

 نی خَای بیاریش؟ -

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو

شاید باٍرت . این کٌ اٍن نن رٍ ٍل کرد ٍ رفت، دلیل نهیشٌ دٍستش نداشتٌ باشو -
نشٌ آبان؛ انا با ٍجَد دلخَری عهیقی کٌ ازش دارم، با این کٌ رٍی زبَنو نهی چرخٌ حتی 

ٌِ قلبو یٌ کشش عهیقی نسبت بًش  تَی خلَت خَدم نادر صداش کنو؛ ٍلی اٍن تٌ ت
 .دارم

 :دستش را رٍی قلبو گذاشت ٍ پر از نًر لبخندی زد

 بریو خانو؟. این قلب نًربَن بزرگ  تر از این حرف ياست -

 :دستش را نحکو گرفتو ٍ لب زدم. بغضی را کٌ کنج گلَیو جا خَش کردى بَد کنار زدم

 .بریو -

*** 
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رٍی اپن آشپزخانٌ خو شدم ٍ نگايی بٌ آبان کٌ جلَی بخاری نشستٌ بَد ٍ 
ترم داشت ٍ چند رٍز بَد فردا انتحان نیان. جزٍى يایش دٍر ٍ اطرافش پخش بَد کردم

 .کٌ خَدش را رسهًا يالک کردى بَد

 :صدایو را باال بردم ٍ گفتو

 .شام حاضرى! آبان -

 :يهان طَر کٌ تندتند چیزی را رٍی کاغذ جلَی دستش یادداشت نی کرد جَابو را داد

 .االن نیام -

. بٌ سهت نیز نربعی کَچک ٍسط آشپزخانٌ برگشتو ٍ رٍی صندلی کنار آرنین جا گرفتو
 :ریزریز خندید ٍ گفت

یاد خَدم افتادم، ٍقت يایی کٌ انتحان دارم ٍ نانان صدبار صدام نی زنٌ بیام غذا  -
 .بخَرم

با ديانی کٌ کج ٍ کَلٌ کردى بَدم رٍ بٌ . با آرنج بٌ شکهش کَبیدم کٌ آخش بلند شد
 :آرنین گفتو

 !چشو نخَری! چقدر بانهکی تَ پسر -

 :با صدایی کٌ نازک کردى بَد گفت. شکهش را با دست چپش گرفت

اینٌ نزد نن بعد از بیست سال با نداریت ... خدا ازت نگذرى! چقدر دستت سنگینٌ َنرد -
 ساختن؟
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ٌ رٍی نن نشست با . شلیک خندى نان کٌ يَا رفت، آبان يو آند ٍ رٍی صندلی رٍب
نَع نگايش را دٍست نداشتو، نهی دانو چرا؛ انا یکًَ . چشو يایی ریزشدى نگايهان کرد

ٌِ نگاى آبان چیز خَبی نهی. احساس کردم از یک بلندی بٌ پایین پرت شدم  .دیدمت

شام آن شب برایو نزى ی زير گرفت ٍ يرچقدر نی خَاستو دلو را . خندى رٍی لبو ناسید
ام، نهی شد کٌ خَش کنو ٍ سِر خَدم شیرى بهالو کٌ نگايش را اشتباى برداشت کردى 

 !نهی شد کٌ نهی شد

ٌ يای خاکستری اش نصیب نن شد  .َشک ٍ سَءظن، چیزی بَد کٌ از تیل

*** 

ٌ ی کیک را قدم يایو را تند  تر کردم ٍ پالستیک يای خرید را در دستو جابٌ جا ٍ جعب
 .صاف  تر گرفتو

برای این کٌ آبان را غافلگیر . انرٍز از نزٍن نرخصی گرفتٌ بَدم ٍ زٍدتر کارم را تهام کردم
 .کنو، بٌ بازار رفتو ٍ خریدکردنو تا االن کٌ ساعت نزدیک دٍ بَد، طَل کشید

خستٌ بَدم ٍ نعدى درد، انانو را بریدى بَد؛ ٍلی تحهل این درد بٌ سَرپرایز تَلد آبان، 
ٌ ی پارکینگ آپارتهان . در خانٌ را با کلید را باز کردم ٍ داخل شدم. نی ارزید ناشین گَش

 .پارک شدى بَد، پس آبان خانٌ بَد

. چند قدم ناندى بٌ ٍرٍدی را با عجلٌ طی کردم ٍ خَدم را داخل رايرٍی خانٌ انداختو
ٌ يایو خَرد، تازى نتَجٌ سرنای بیرٍن شدم  .يَای گرم کٌ بٌ گَن

با يهان خرید يای در دستو، آرام ٍ آيستٌ، بدٍن ایجاد سر ٍ صدا بٌ سهت آشپزخانٌ 
 .رفتو کٌ صدای آبان، از پشت سر غافلگیرم کرد

 کجا بَدی؟ -
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لبخندی بٌ . نتعجب بٌ سهتش برگشتو. ُتن صدایش، نهی دانو چرا؛ انا عصبی بَد
 :چًرى ی اخهالَیش زدم ٍ گفتو

 !سالم آقای بداخالق -

بازٍی راستو را . بَدنو حرصش گرفت ٍ با یک قدم بلند، خَدش را بٌ نن رسانداز آرام
نحکو گرفت ٍ نرا بٌ سهت خَدش کشاند، کٌ يهین حرکتش باعخ شد خریديایو 

 .رٍی زنین بیفتند

ٌ ام، فشاری بٌ بازٍیو داد ٍ غرید  :بی تَجٌ بٌ چًرى ی در يو رفت

 نیگو کدٍم قبرستَنی بَدی؟ يان؟ -

 .از صدای دادش چشو يایو بستٌ شد

 .ضعیفی از ديانو خارج شد« آخ»

 !دستو رٍ شکَندی... آخ، آبان -

کجا بَدی کٌ اٍندم دنبالت گفتن از ساعت ُنٌ رفتٌ؟ کدٍم گَری، با کدٍم آشغال بَدی  -
 گل بانَ؟

قلبو از . بغضو شکستٌ شد ٍ اشکو سرازیر. بًت زدى خیرى ی چشهاِن پر از َشکش شدم
 :پر از درد نالیدم! این تًهت گرفت، اعتهاد نداشت

 .ٍلو کن -

يهان جا رٍی زنین . نحکو بازٍیو را ٍل کرد ٍ يلو داد کٌ پًلَیو بٌ در آشپزخانٌ خَرد
ٌ ی کیکی کٌ جلَی پایو افتادى بَد را بٌ سهتش پرت کردم ٍ با گریٌ . آٍار شدم جعب

 :گفتو
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 !نِن خر با این حال بدم ٍاسٌ خاطر تَ از صبح دارم بازار رٍ نتر نی کنو -

 .کیک از جعبٌ بیرٍن ریخت ٍ فرش کرم رنگ آشپزخانٌ را بٌ گند کشید

انگار تازى داشت . آبان، ناباٍر بٌ کیک ریختٌ شدى ٍ پالستیک يای نیَى زل زدى بَد
یک قدم بٌ سهتو برداشت ٍ با صدایی کٌ انگار از تٌ چاى نی آند . اطرافش را نی دید

 :گفت

 ...بانَ، نن -

 :دستش بٌ بازٍیو نرسیدى بَد کٌ جیغ کشیدم ٍ با گریٌ گفتو

 !بٌ نن دست نزن -

 .با چشو يایی کٌ نی باریدند از کنارش گذشتو ٍ بٌ اتاق پناى بردم. پشیهان نگايو کرد

ٌ  راى قربان صدقٌ خرجو  نن این آبان را نهی خَاستو، آباِن خَدم را نی خَاستو کٌ راى  ب
پشت در آٍار شدم ٍ زانَيایو را در آغَش . در اتاق را پشت سرم بٌ يو کَبیدم. کند

ٌ يایو . کشیدم اشک يایو انگار کٌ نسابقٌ گذاشتٌ باشند، پشت سر يو اسیر گَن
باٍرم نهی شد آبان بٌ پاکیو، بٌ نجابتو . نی شدند ٍ نحل نفت رٍی آتش دلو نی افتادند

ٍ نًو  تر از يهٌ بٌ عشق نن نسبت بٌ خَدش شک کند ٍ این قدر راحت حرف از کسی 
 .آن رٍزيا نهی دانستو این شک کردن يا، آغاز طَفان در زندگی نان است. دیگر بزند

 .آبان بَد کٌ آيستٌ بٌ در نی زد. صدای نتداٍم در نرا بٌ خَدم آٍرد

 ...بانَ؟ در رٍ باز کن قربَنت برم -

 .صدای آرام ٍ پر از بغضش حالو را بدتر کرد
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نگٌ نگفتی با کی ٍ کجا بَدم؟ برٍ دنبال سند ٍ ندرک بگرد تا ! ٍلو کن. نهی خَام -
 .راحت تر نحکَنو کنی

بٌ قرآن قسو از ٍقتی کٌ از نزٍن اٍندم نحل اسفند رٍی . نن غلط کردم یٌ چیزی گفتو -
 !باز کن در رٍ... اشتباى کردم عزیزدلو! آتیش آرٍم ٍ قرار نداشتو

در . از پشت در بلند شدم ٍ دستگیرى را آرام پایین کشیدم. بینی ام را باصدا باال کشیدم
ٌ اش نهایان شد َ تر آند ٍ ٍارد اتاق شد. کٌ باز شد، چًرى ی گرفت  .قدنی جل

بٌ . نگايو را از چشو يای خاکستری رنگش کٌ برایو نحل اکسیر حیات بَدند، گرفتو
ٌ رٍیو ایستاد ٌ ی کَتايی رٍب ٌ ام را پاک کرد. فاصل . با سرانگشتانش اشک يای رٍی گَن

 :آرام  تر از نجَا گفت

 .نگايت رٍ کٌ ازم نی گیری، نی  خَام دنیا نباشٌ -

 .لجَجانٌ سرم را عقب کشیدم

 چی کار کنو کٌ ببخشیو؟ -

 !اعتهاد -

ٌ ای  لب زدم ٌ ی اٍل پیراينش دادم، با صدای گرفت  :نگايو را بٌ دکه

 .بًو اعتهاد کن -

خَاستو از آغَشش جدا شَم کٌ نگذاشت ٍ . یک دفعٌ، بٌ حصار بازٍانش در آندم
 .نحکو  تر بغلو کرد

 :نَيایو را نَازش کرد ٍ آرام با صداِی بو شدى ای  در گَشو زنزنٌ کرد

 ...شرنندى تو فرشتٌ _
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ٌ ی آبان قلبو نچالٌ شد ٌ ی گَشو حس کردم، از فکِر گری  .سردی قطرى اشکی را رٍی الل

تًهتش را نهی تَانستو يضو کنو، این اٍلین باری بَد کٌ . حالو بدتر شدى بَد
ٌ يایش دلو را نرم نکرد از رٍی زنین بلند . خَدم را از آغَشش جدا کردم. قربان صدق

پتَ را رٍی سرم . شدم ٍ با يهان لباس يای بیرٍنی خَدم را رٍی تخت پرت کردم
 :کشیدم ٍ با صدایی دٍرگٌ از گریٌ گفتو

 .چراغ رٍ خانَش کن، سرم درد نی  کنٌ -

 ...بانَ -

 :پشتو را بٌ اٍ کردم ٍ نالیدم

 .خانَشش کن -

حس کردم نزدیکو شد، حتی فًهیدم کٌ دستش را تا نزدیکی سرم کٌ زیر پتَ بَد آٍرد؛ 
ٌ شدن در اتاق را کٌ . انا در لحظٌ آخر عقب کشید ٍ چراغ را خانَش کرد صدای بست

حرف آبان يی تَی سرم چرخ نی  خَرد ٍ رٍانو را . شنیدم، يق يقو را در گلَ خفٌ کردم
ٌ يایو را سَزاندند. بٌ يو نی  ریخت  .اشک يایو گَن

آبانی کٌ دم از عشق ٍ عاشقی نی زد؛ کٌ نی  گفت ! انتظار نداشتو آبان بٌ نن شک کند
جانش در نی  رٍد برای لبخنديایو؛ نباید بٌ يهین راحتی آن حرف رٍی زبانش 

 .نی  چرخید

نگر چندساعت تأخیر . دستو را جلَی ديانو گرفتو تا نبادا صدای يق يقو بیرٍن برٍد
اصالً نن ... آى... خــ ـیانـت نحسَب نی  شد؟ نگر بی خبر بازاررفتن گـ ـناى بَد؟ نگر

ٌ چیز بٌ گندِی  اشتباى کردم کٌ فکر کردم زندگی سازش با دل نن کَک شدى، ينَز يه
 .گذشتٌ بَد
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*** 

ٌ ی پنیر را با زٍِر چای شیرین از گلَیو پایین فرستادم ٌ نشدى ام را پشت . لقه نَيای شان
ٌ ی کَتايو چشهش خیرى ام بَد، از  گَشو فرستادم ٍ بی تَجٌ بٌ آبان کٌ از اٍل صبحان

ٌ سالنٌ بٌ سهت پذیرایی . رٍی صندلی نیز نًارخَری بلند شدم نتری خانٌ رفتو 24سالن
ٌ ی سفیدرنگ جلَی تلَیزیَن پرت کردم ٌ ی کاناپٌ . ٍ خَدم را رٍی کاناپ پتَی گَش

 .آبان شبش را این جا صبح کردى بَد. دين کجی نی کرد

ٌ ی سیاى ٍ خانَش تلَیزیَن زل زدى بَدم چشو يایو سَز نی زد، تا . يهان طَر بٌ صفح
 .کاناپٌ کٌ پایین رفت، نتَجٌ نشستنش کنارم شدم. خَد صبح گریٌ کردى بَدم

ٌ ی چشو دیدم کٌ بٌ بازٍی راستو خیرى شدى نگايو رٍی بازٍیو لغزید، تی شرت . از گَش
آستین کَتاى نشکی رنگی کٌ پَشیدى بَدم بٌ خَبی کبَدی بازٍی سفیدم را نشان 

 .جای دست آبان رٍی پَستو ناندى بَد. نی داد

سهت . دیدم کٌ لبش را گزید، کالفٌ دستی بین نَيایش کشید ٍ از جایش بلند شد
ٌ رٍی پنجرى ی نستطیل شکل پذیرایی ایستاد ٍ آن را باز کرد ٌ ای . چپ نن، رٍب صدای تق

سیگار ٍ فیلترش کٌ رٍشن شدى بَد، . کٌ شنیدم، باعخ شد نگايو را بٌ سهتش بچرخانو
ٌ ی خشک نن ٍ بعد از آن . چشو يایو را گشاد کرد اٍلین ُپکی کٌ زد، نساٍی شد با سرف

ٌ يای پی سیگار ينَز نابین انگشتانش . تند بٌ سهتو آند ٍ کنارم نشست. درپیسرف
ٌ ی يال . دٍدش حالو را بدتر کرد. بَد با دست پسش زدم ٍ بٌ سهت دستشَیِی گَش

چند نشت آب بٌ صَرتو پاشیدم ٍ سعی کردم با . دٍیدم، نن بٌ دٍد آلرژی داشتو
ٌ ی گرد باالی رٍشَیی، . نفس يای پی درپی حالو را بًتر کنو ٌ ام کٌ بند آند، از آین سرف

این دختر با چشهان نهناک، نَيای بٌ يو پیچیدى ٍ . نگايی بٌ چًرى ام انداختو
لب يای آٍیزان، شبايتی بٌ دختری کٌ دیرٍز نی خَاست يهسرش را برای تَلدش 

 :چند ضربٌ بٌ در خَرد ٍ نتعاقبش صدای آبان بٌ گَشو رسید. غافلگیر کند نداشت
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 بانَ؟ بانَ چی شد؟ -

 .در را باز کردم ٍ بٌ چشهان نگرانش زل زدم

 چند ٍقتٌ؟ -

 :خیرى ی چشهانو لب زد

 چی، چند ٍقتٌ؟ -

 :با حالی نزار نالیدم

 بٌ جز سیگار دیگٌ چی رٍ ازم پنًَن کردی؟ -

. کالفٌ رٍی صَرتش دست کشید ٍ بٌ سهت پذیرایی رفت ٍ رٍی يهان کاناپٌ نشست
 :سهج دنبالش رٍانٌ شدم ٍ صدایو را باال بردم

 !جَاب نن رٍ بدى -

 :جلَیش دست بٌ کهر ٍ نحل طلبکاريا ایستادم

 !با شها بَدم جناب خسرٍی... با دیَار کٌ حرف نهی زنو -

 :سرش را پایین انداخت ٍ با صدایی آرام شرٍع بٌ حرف زدن کرد

ٌ ی الغرُنردنی ٍ دراز . اٍلین باری کٌ سیگار دستو گرفتو، اٍل دبیرستان بَدم - یٌ پسربچ
یادنٌ یٌ شب حَل . کٌ تنًای تنًا بَد؛ کٌ پدر ٍ نادرش رٍ تَی یٌ قبر خاک کردى بَدن

ٌ يا تَی ناشین شًرداری تهَم شدى  ِِ خالی کردن زبال ٍ حَش ساعت دٍازدى بَد کٌ کاِر
دلو يَای بغِل نانانو ٍ عطر . اٍن شب یادم بٌ گذشتٌ ٍ پدر ٍ نادرم افتادى بَد. بَد

دلو نی خَاست بابام زندى بَد تا سیبیالش رٍ تاب بدى ٍ . یاِس چادر نهازش رٍ کردى بَد
از عالو ٍ آدم شاکی بَدم اٍن . سرم بٌ سرم بذارى کٌ عهرًا سبیلی نحل اٍن در نهیارم
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نزدیکی يای . شب، حتی از خَدم شاکی بَدم کٌ چرا تَی اٍن تصادف لعنتی زندى نَندم
سرخی . خَنٌ خانو جَن کٌ رسیدم؛ بابک، پسر يهسایٌ خانو جَن، رٍ کنار دیَار دیدم

بابک پسر شری بَد، از اینا کٌ . فیــلتــر سیگارش تَی تاریکی نحل چراغ قرنز بَد
ٌ ای  سٌ چًار تا دعَا درست نی کردن ٍ يهیشٌ دناغشَن خَنی بَد شل ٍ ٍارفتٌ . يفت

 :بًش گفتو. کنارش رسیدم

 چرا نی کشی؟-

 :نگايو کرد ٍ گفت

 .آرٍنو نی کنٌ -

سنو . پَرخند زدم، نی دٍنستو آرانِش دائهی با دٍدکردن این نزخرفات بٌ دست نهیاد
ٌ اَین ٌِ اٍن، لحظ پَزخند زدم ٍ . کو بَد، درست؛ ٍلی نی دٍنستو آرانِش سیگار ٍ شبی

 :ازش پرسیدم

 اٍن قدری آرٍم نی کنٌ کٌ غو يات یادت برى؟-

ٌ ی سیگارش رٍ گرفت سهتو ٍ گفت. پَزخند زد  :بست

 !این چیزيا اٍن قدر آدم رٍ آرٍم نهی کنن کٌ غهاش یادش برى! نٌ رفیق-

اٍن يو نحل نن دنبال آرانش بَد ٍ پیداش . بٌ دست درازشدى ش فقط نگاى کردم
 :بًش گفتو. نهی کرد

 پس چرا نی کشی؟-

 :یٌ نخ سیگار درآٍرد ٍ با فندکش رٍشنش کرد ٍ تَی يهَن حالت گفت

 !چَن نی خَام خَدم رٍ گَل بزنو، خَدم رٍ گَل بزنو کٌ آرٍنو نی کنٌ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 120 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

 :سیگار رٍ ازش گرفتو

 !گَل زدن خَدت خیلی درد دارى... نی  دٍنی-

ٌ م بَد؛ انا بعدش آرٍم شدم؛ خیال کردم کٌ  ُپک اٍلش نحل ریختن آتیش بٌ حلق ٍ ری
 .بعد از اٍن دیگٌ نتَنستو بذارنش کنار! آرٍم شدم

. دلو آشَب شد. خاکستری نگايش نی لرزید. با تهام شدن حرف يایش، نگايو کرد
 :ناخَاستٌ لب زدم

 .نن بٌ دٍد حساسیت دارم -

 :نگايش را دزدید ٍ آرام تر از قبل زنزنٌ کرد

ٌ خاطر تَ خَدنو نی ذارم کنار، سیگار کٌ چیزی نیست -  !ب

درست بَد کٌ نهی خَاستو بٌ این زٍدی ٍا بديو ٍ کارش را فرانَش کنو؛ انا دِل 
اٍلین قطرى اشکو . جلَی پایش نشستو ٍ دست يایش را گرفتو. بی صاحبو، انانو را برید

 :کٌ از حصار چشهانو فرار کرد، لب بٌ سخن گشَدم

 !خَدت رٍ نٌ، بی اعتهادیت رٍ بذار کنار -

 .نن بی اعتهاد نیستو بًت -

 :با غو نگايش کردم ٍ گفتو. دست يایش را ريا کردم

ٌِ نگايت اطهینان نیست! يستی -  ...ت

 .کالفٌ نَيای نشکی رنگش را با دست باال داد
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ٌ ش نی  پیچٌ دٍر نغزم... دسِت خَدم نیست! گل بانَ - . نهی دٍنو چو شدى، یٌ تردید يه
ٌ خاطر این کٌ اٍن حرف يا رٍ بًت زدم بٌ يو ... خَدم دارم داغَن نیشو حالو از خَدم ب

 .نی خَرى

 لبو را گزیدم، چٌ بالیی سِر آبانو آندى بَد؟

*** 

ٌ ی خَشبختی را در عشق ٍ دٍست داشتن  آن رٍزيا نن دختر جَان ٍ خانی بَدم کٌ يه
نی دید؛ غافل از این کٌ زندگِی با آرانش؛ انا بدٍِن عشق، نَفق  تر از زندگی عاشقانٌ انا 

 .پرتالطو است

نهی دانو چطَر شد کٌ رفتار آبان را گذاشتو پاِی دٍست داشتن؛ کٌ پاپیچ نشدم برای حل 
 !حهاقت نحض کردم، نی دانو. نشکلهان

دیگر بٌ يهرايی آبان تا نزٍن، بٌ دنبالو آندنش، بٌ چک کردن يای نداٍنش تن دادى 
احهق بَدم ٍ فکر نی کردم این طَر از شک يایش کو نی شَد؛ انا نا آن رٍزيا بٌ . بَدم

 .ٍجَد یک نفر سَم ٍ قاعدتًا بٌ یک نشاٍر نیاز داشتیو

اذیت نی شدم؛ انا عشقی کٌ بٌ . بٌ چک کردن يای يهیشگی اش عادت کٌ نکردى بَدم
ٌ ی راى کو بیاٍرم خــ . آبان داشتو نانع نی  شد تا اعتراضی کنو حس نی  کردم این کٌ نیه

دیَانگِی نحض بَد کٌ فکر نی  کردم آبان با گذر زنان بًتر . ـیانـِت نحض است
ٌ چیز یک ریتِو رٍتیِن تکراری بٌ خَدش گرفتٌ بَد تا این کٌ آن رٍز. نی  شَد  ...يه

نايارم را پختٌ بَدم ٍ ننتظر بَدم بیاید تا با . آبان دانشگاى بَد ٍ تا ساعت سٌ نهی آند
در خانٌ کٌ زدى شد، بٌ خیال این کٌ حتها کالسش زٍدتر تهام شدى در را . يو غذا بخَریو

چند رٍز بَد کٌ ندیدى بَدنش ٍ دلو حسابی برایش . باز کردم کٌ با آرنین نَاجٌ شدم
 .تنگ شدى بَد
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ٌ تایی غذا بخَریو  .صبر کردیو تا آبان بیاید ٍ س

البتٌ چندرٍزی بَد حالو . ندام حالت تًَع داشتو. تا آرنین آنجا بَد چندبار حالو بد شد
آرنین گفت آنادى شَم تا بٌ دکتر برٍیو، خَاستو بٌ . این بَد؛ انا آن رٍز بدتر شدى بَدم

ٍقتی نا را کنار يو دید، . اتاق برٍم ٍ لباس بپَشو کٌ آبان آند ٍ انان از ٍقتی کٌ آند
نحل کسی کٌ زنش را ينگام خــ . رفتاری را انجام داد کٌ تا عهر دارم فرانَش نهی کنو

 :ـیانـت دیدى باشد عصبی شدى بَد ٍ با پرخاش رٍ بٌ آرنین غرید

 اینجا چٌ غلطی نی کنی؟ -

نانردِی نحض . نن کٌ ديانو از این بی ننطقی آبان باز ناندى بَد، نهی دانستو چٌ بگَیو
 ...بٌ نن ٍ برادرم! بَد کٌ بخَايد بٌ نن ٍ آرنین شک کند

رٍی . آرنین خیلی کو در جریان رفتار يای آبان بَد، خَدم برایش تعریف کردى بَدم
ٌ ی آبان زد ٍ سعی کرد با شَخی سر ٍ تٌ ناجرا را يو بیاٍرد  :شان

 !داداش زیاد سرکالس بَدی، زدى بٌ سرت -

ٌ ی آرنین را در نشت گرفت ٍ داد ! آبان انا، آبان نبَد نرِد یاغی ٍ بی ننطقی بَد کٌ یق
 :زد

ٌ ی نن ٍقتی نن نیستو، کنار زن نن چٌ غلطی نی کنی؟ -  تَ خَن

 :آرنین ناباٍر لب زد

 !داداشتو... احهق نن داداششو -

ٌ ای  قسهش بديو کٌ تهانش کند. اشک يایو سرازیر شدى بَد رٍ . نهی دانستو بٌ چٌ آی
 :بٌ نن، فریاد زد
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 نهی فًهی این رٍ؟! ٍقتی نن نیستو حق نداری در رٍ باز کنی رٍی َنرديا -

ٌ ام بٌ آنی بٌ باد رفت ٌ ی تحهلو، تهام صبِر چند ناي خشو تهام ٍجَدم را گرفتٌ . يه
بٌ . بَد، نهی تَانستو صبر کنو تا يرچٌ در ذين نریضش نی گذرد را رٍی زبان بیاٍرد

با گریٌ يق . سهتش رفتو ٍ نهی دانو چطَر شد کٌ دست راستو رٍی صَرتش نشست
 :زدم

 .دیگٌ یٌ لحظٌ يو تَ این خَنٌ نهی نَنو! یٌ نریِض رٍانی! تَ نریضی -

ٍقتی عقب گرد کردم ٍ خَاستو بٌ اتاق برٍم تا چهدانو را جهع کنو، دستو را با شدت 
بٌ سهتش برگشتو ٍ خَاستو دستو را از دستش جدا کنو کٌ يلو داد ٍ . گرفت ٍ کشید

 :غرید

 !بتهرگ سرجات -

ٌ ای  کٌ نشیهن ٍ پذیرایی را  عقب عقب رفتو ٍ نهی دانو چٌ شد کٌ پایو لغزید ٍ از دٍتا پل
ٌ ی نیز عسلی نبل يای پذیرایی خَرد ٍ درد . بٌ يو ٍصل نی  کرد افتادم کهرم بٌ گَش

ٌ ی این اتفاق يا چنان در لحظٌ اتفاق افتاد . بدی تَی ستَن فقرات ٍ شکهو پیچید يه
. گرنی نایعی را بین پايایو حس کردم. کٌ آرنین ٍ آبان شَکٌ شدى نگايو نی کردند

نگايو کٌ بٌ سهت پايایو کشیدى شد، از دیدِن خَنی کٌ شلَارک سفیدم را غرق سرخی 
 .کردى بَد، ٍحشت کردم

ٌ ی  ِِ نايانٌ ٍ حالت تًَع يا ٍ سرگیج ٌ يای یک پازل، عقب افتادِن ناگًان نحل تک
دستو را رٍی پًلَیو کٌ از شدت درد . چندرٍزى ام بٌ يو ٍصل شدند ٍ از فکرش تنو لرزید

 .گزگز نی کرد گذاشتو ٍ با صدایی کٌ از تٌ چاى در نی آند آبان را صدا زدم

انگار کٌ بٌ خَدش بیاید بٌ سهتو پا تند کرد، ينَز بٌ نن نرسیدى بَد کٌ زنین ٍ زنان 
 .دٍر سرم چرخید ٍ چشهانو سیايی رفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 124 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

*** 

ٌ جا کرد . لبو را گزیدم ٍ با درد نگايو را بٌ دکتر دٍختو عینکش را رٍی بینی عهلی اش جاب
 :ٍ گفت

نتاسفو کٌ این حرف رٍ نی زنو؛ انا آزنایش يا ٍ نعاینات ٍ سَنَگرافی نشَن نیدى  -
ٌ دار بشید  .شها دیگٌ نهی تَنید بچ

ٌ ی چشو دیدم ٌ ی چشهو سرازیر . نشت شدن دست آبان را از گَش قطرى ی اشکی از گَش
 :شد، دکتر ادانٌ داد

ٌ ای  کٌ زدى شدى باعخ سقط  - ٌ داشتن جنین رٍ ندارى ٍ البتٌ ضرب َرِحو شها تَانایی نگ
 .جنین شدى

ٍسط حرف دکتر بَد کٌ از اتاقش بیرٍن زدم ٍ با پايایی کٌ رٍی زنین نی کشیدنشان از 
دٍ رٍز بستری بَدن در بیهارستان . رايرٍی بیهارستان رد شدم ٍ بٌ سهت در ٍرٍدی رفتو

بٌ علت خَنریزی ٍ حاال حرف يای دکتر آن قدر اعصابو را نتشنج کردى بَد کٌ بٌ سیو 
 .آخر بزنو

نگايو بین چشهان نهناکش در . بٌ سهت آرنین کٌ بٌ ناشین آبان تکیٌ دادى بَد رفتو
 :آرام ٍ پشیهان لب زد. گذر بَد

 !ببخش... تقصیر ننٌ -

نقصر شک ٍ بدبینی آبان بَد، نقصر آبانی بَد کٌ ! تقصیر آرنین بَد؟ ابداً . يیچ نگفتو
 .با دست خَدش زندگیهان را نابَد کردى بَد

ٍقتی آند، بدٍن این کٌ بٌ نگاى يای نگرانش ايهیتی بديو صندلی عقب نشستو ٍ تا 
يهان رٍز بَد کٌ ٍقتی بٌ خانٌ رسیدیو جلَی چشهان بًت   زدى ی . خَد خانٌ را گریستو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 125 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

ٌ ی اصرار آرنین برای نگٌ داشتنو، بٌ  آبان ٍ آرنین چهدانو را جهع کردم ٍ نقابل يه
ٌ ی پدری ام برگشتو . آرنین يهرايو آند تا اگر حال جسهی ام بد شد کنارم باشد. خان

 .آبان سکَت کردى بَد، انگار نی دانست این تنًایی ٍ دٍرشدن را نیاز دارم

ٌ ی تهام فکر کردم ٍ فکر کردم ٍ فکر کردم باید فکر نی  کردم ببینو قرار . دقیقًا یک يفت
تًهت يای آبان نحل تیغ ُبرندى ای  بَدند کٌ قلبو را تکٌ تکٌ . است چٌ خاکی برسرم بریزم

نی  کردند، از آن طرف داغ جنینی چند رٍزى نحل داغ پدرم رٍی دلو سنگینی نی کرد ٍ 
 !طرف دیگری حسرت نادرشدن بَد، آرزٍیی نحال کٌ دیگر باید در خَاب نی دیدنش

آرنین را دٍرٍزی بَد . رٍز يفتو از ترک خانٌ نشترکهان بَد کٌ تصهیهو را گرفتو
ٌ رٍنشدن با آبان بَد یا عذاب ٍجدان  ٌ خاطر رٍب فرستادى بَدم برٍد ٍ اٍ يو نهی دانو ب

ٌ اش نی  رٍد ٌ ی خال  .نسخرى اش کٌ گفت برای چندرٍز بٌ شَش ٍ خان

آبان تًهت زدى بَد، انگ خــ ـیانـت بٌ نن ٍ برادرم زدى بَد، . فکريایو را کردى بَدم
جنینی از خَن خَدش ٍ خَدم را نابَد کردى بَد، باعخ شدى بَد حسرت نادر شدن یک 

ٌ ی این يا احهقانٌ عاشقش بَدم ٍ باید کاری نی  کردم  !عهر بٌ دلو بهاند؛ انا با يه

باید پیش یک رٍانشناس نی رفتیو، اگر يو آبان نخالفت نی  کرد با تًدید بٌ طالق 
نهی شد بنشینو ٍ شايد بیشتر نابَدشدن . راضی اش نی کردم؛ کار درست يهین بَد

 .يردٍیهان باشو، باید کاری نی کردم

. يَا تاریک شدى بَد. کالفٌ ٍ نستاصل، دستی بٌ گردنو کشیدم ٍ از جایو بلند شدم
ٌ ی آبان برنی گشتو بٌ اتاقو رفتو ٍ رٍی تخت ٍلَ . انشب را نی خَابیدم ٍ فردا بٌ خان

ٌ خاطر خَنی بَد کٌ از دست دادى . شدم ٌ ی این يا ب بٌ شدت بی حال ٍ کسل بَدم ٍ يه
 .بَدم
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نچی کردم ٍ بٌ خیاِل این کٌ گربٌ . یکًَ احساس کردم صدای پایی در حیاط نی  آید
چند لحظٌ بعد، صدای چفِت در يال، لرز بٌ اندانو . است چشو يایو را رٍی يو گذاشتو

با فکِر آندن دزد، نغزم ... پس. نطهئن بَدم آبان یا آرنین کلید خانٌ را ندارند. انداخت
 .سَت کشید

ٌ آيستٌ بٌ سهت يال رفتو نیان تاریکی يال ٍ . با ترس ٍ لرز از جایو بلند شدم ٍ آيست
ٌ ی نردی را دیدم از ٍحشت جیغی کشیدم کٌ بٌ سهتو آند ٍ . چراغ يای خانَش، سای
 .دست يای سردش را رٍی ديانو گذاشت

دست ٍ پا زدم تا خَدم را آزاد کنو کٌ با دست دیگرش، نچ . تنش بَی تند عرق نی داد
 .عرق سردی رٍی تیرى ی کهرم نشستٌ بَد. دٍ دستو را پشت سرم قفل کرد

 !خفٌ شَ تا دستو رٍ بردارم -

از . دستش را کٌ برداشت، النپ را رٍشن کرد. آرام بٌ نعنی باشٌ سرم را باال پایین کردم
ِِ چًرى اش، قلبو ریخت  :رٍی زنین آٍار شدم. دیدِن

 ...تَ... تَ -

ٌ اش پیدا نشدى بَد . اردالن بَد، این نزاحو لعنتی کٌ درست از زنان عقدنان سر ٍ کل
ٌ ی ايالی سالخَردى ی این نحل  .ساعت حَالی یازدى بَد ٍ این یعنی خَاب بَدن يه

کشیدن باز شدى بَد کٌ دست بزرگ ٍ زنختش را نحکو رٍی ديانو ديانو برای جیغ
چشو يایو از ترس گشاد شدند ٍ با دست يایو بٌ دستش کٌ رٍی . گذاشت ٍ فشار داد

لبخند چندش آٍری زد ٍ با دست دیگرش . ديانو بَد، چنگ انداختو بلکٌ ريایی یابو
از این نزدیکی ٍ نفس يایی کٌ بٌ . کهرم را گرفت ٍ نرا بلند کرد ٍ بٌ خَدش چسباند

جیغ نی  کشیدم ٍ يهٌ در دم، پشت دستی کٌ . صَرتو نی  خَرد، حالت تًَع گرفتٌ بَدم
 .صدایو را بٌ زنجیر کشیدى بَد، خفٌ نی  شدند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 127 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

با لحنی کٌ شـ ـًـَت از . کو کو، نفس يایو بٌ تاراج بردى شدند ٍ اشک صَرتو را سَزاند
 :آن نی  بارید زیر گَشو زنزنٌ کرد

 ...باالخرى گیرت آٍردم خَشگلٌ -

برای اٍلین بار، آرزٍ کردم کاش آن قدر زشت بَدم کٌ کسی نیلش نهی کشید حتی نگايو 
. دستش را از رٍی ديانو برداشت ٍ تازى فًهیدم نفس کشیدن چٌ نعنایی دارد. کند

 .نفس يای عهیق ٍ پشت سر يو نی کشیدم ٍ بٌ گلَیو چنگ انداختو

. تنو از این يهٌ نزدیکی بٌ اردالنی کٌ کحافت ٍ رذالت از سر ٍ رٍیش نی بارید، لرزید
دستو را گرفت ٍ دنبال خَدش . تاب ٍ شلَارکی کٌ بٌ تن داشتو بٌ حال بدم دانن نی زد

 .بٌ اتاق کشاند

انگار کٌ جریان برق را بٌ عصب يایو . آن قدر بی حال بَدم کٌ تَانی برای فرار نداشتو
 .ٍصل کردند کٌ صدایو جیغ شد ٍ بر سر سکَت خانٌ فرٍد آند

ٌ ی نن - گهشَ تا جیغ ٍ داد راى . کحافِت آشغال چٌ غلطی نی کنی؟ گهشَ بیرٍن از خَن
 !ننداختو

ٌ ی اتاق پرت کرد ٌ ی کهد خَرد ٍ درد . دستو را نحکو  تر کشید ٍ نرا گَش زانَیو بٌ گَش
با گرفتن بازٍيایو تَسط اردالن، تکان شدیدی خَردم ٍ بٌ . تا نغز جانو پیش رفت

 .سهتش برگشتو

 .ٍلو کن -

ٌ ٍار گفت  :سرش را نزدیک  تر آٍرد ٍ زنزن

 .تازى گیرت آٍردم -

 :با لحن نلتهسی نالٌ کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 128 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

 نن شَير دارم، چرا دست از سرم برنهی داری؟ چی از جَنو نی خَای؟! تَ رٍ خدا برٍ -

 .حالو از چشهانش بًو نی خَرد. نگايش بٌ لب يایو بَد

بٌ نظرت اگٌ شَيرت بفًهٌ زنش دستهالی شدى، با این قضیٌ چطَر کنار نیاد؟ اصالً  -
 کنار نیاد؟

ٌ ام، در . با بًت ٍ ناباٍری نگايش کردم انگار تازى فًهیدى بَدم بَدنش کنارم، در خان
 .حریهو، آن يو این ٍقت شب چقدر خطرناک است

نفسو حبس شد، . یک قدم عقب رفتو کٌ بازخَردش، کَبیدى شدن کهرم بٌ دیَار بَد
با چشو دنبال گَشی ام گشتو، رٍی تخت بَد؛ دٍ . درد تا نَک انگشت پایو رسَخ کرد

 .قدم دٍرتر

با یک قدم سریع خَدم را نزدیک تخت رساندم، دستو را دراز کردم؛ انا اٍ کٌ قصدم را با 
دیدن گَشی فًهیدى بَد، نچ دست درازشدى ام را رٍی يَا گرفت ٍ بٌ پشت سرم برد ٍ 

 .جیغ بلندی کشیدم ٍ اٍ بٌ حرف آند. پیچاند

ٍحشی نشَ، اصالً قَل نیدم اٍن شَير اتَکشیدى ت ! تَ کٌ دختر آرٍنی بَدی! نچ -
 .چیزی نفًهٌ، يَم؟ تَ فقط با دل بی صاحاب نن راى بیا خَشگلو

عرق سردی کف دست يایو ٍ ستَن فقراتو . نَيای تنو با حرف يایش سیخ شد
 .زبانو در ديان نهی چرخید، انگار از این شَک عصبی الل شدى بَدم. نشست

با درد چشو يایو را بستو ٍ . نرا رٍی تخت پرت کرد ٍ با یک حرکت پیراينش را درآٍرد
در ذين دنبال راى فرار نی گشتو کٌ ناغافل خَدش را رٍیو انداخت ٍ راى ير فراری را 

 .برایو بست
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دست ٍ پا نی زدم، جیغ نی زدم ٍ دنبال . ٍحشیانٌ تی شرت آستین کَتايو را از تنو درید
 .راى نجاتی بَدم؛ انا انگار باید نابَد نی شدم

ٌ ی رٍیايایو جلَی چشو يایو داشت بٌ حراج بردى نی شد ٍ نن  آبرٍ، آرزٍيا ٍ خان
ٌ ی آخر، درست ٍقتی کٌ بٌ چشو . ناتَان ٍ بی دست ٍ پا، شايد نابَدی آن بَدم لحظ

ٌ ی تَانی کٌ در بدنو  خَد دخترک گریان ٍ تنًای رٍزيای آیندى را نی دیدم زیر لب با يه
 :ناندى بَد زنزنٌ کردم

 !خدایا نذار نابَد بشو -

با صدای بازشدن در حیاط ٍ يال، صدازدن اسهو تَسط آبان ٍ دیدن چًرى اش در پس 
چًرى ی کریٌ اردالن، بار بٌ نن جابت شد کٌ کسی يست، ٍ بَدنش از رگ گردن 

 .نزدیک تر

 :صدای فریاد آبان چًارستَن تنو را بٌ لرزى انداخت

 چیکار نی کنی بی نانَس؟ -

ٍضعیت . با یک حرکت اردالن را از رٍی تخت بلند کرد ٍ نحکو بٌ دیَار نقابل کَبید
ظايری ام آن قدری افتضاح بَد کٌ رگ گردنش را برجستٌ ٍ کاری کند کٌ صَرتش از 

 .خشو، بٌ سیايی بزند

ٌ ی تخت کز کردم ٌ ی رٍی تخت را چنگ زدم ٍ بٌ خَدم پیچیدم ٍ گَش نگاى . نلحف
خشهگینش را از نن گرفت ٍ نشت ٍ لگد بَد کٌ نصیب اردالن نی شد ٍ نن چند قدم 

نیان يهین داد ٍ فریاد يا، این اردالن . دٍرتر برای بٌ گندکشیدن زندگی ام يق نی زدم
 :بَد کٌ بٌ صدا آند ٍ عربدى کشید

 .زنت، خَدش خَاست! خَدش خَاست، بی شرف -
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دخترک تنًای آیندى، . ٍ تن نن از این يهٌ ناجَانهردانٌ بٌ تاراج بردن آبرٍیو لرزید
پیش چشهانو جان گرفت ٍ آباِن شکاک نن، آبانی کٌ اعتهادش بٌ تارنَیی نازک بند 

 :صدای ضعیفی از گلَیو خارج شد. بَد، نحال بَد باٍرم کند

 ...غٌ...رٍ...د -

 !خَدش در رٍ برام ٍا کرد -

نگايش بین نن ٍ اردالنی کٌ صَرتش از خَن قرنز بَد، . آبان تندتند نفس نی کشید
 .نفسو از این يهٌ تًهت رفت ٍ آبان لگد نحکهی بٌ شکو اردالن کَبید. نی چرخید

 !ببند دينت رٍ کحافت -

ٌ ی اراجیفش را گرفت ٌ ی خفیفی کرد ٍ ادان  :اردالن، نال

 چیٌ، برخَردى بٌ غیرتت؟. زنت دٍست دخترنٌ، خیلی ٍقتٌ -

دیگر حرف يایش برایو نًو نبَد، یعنی بَد؛ ٍلی بٌ اندازى ی نگاِى پر از تردید آبان آزارم 
 .نهی داد

این نگايی کٌ حاال با بی اعتهادی بٌ نن دٍختٌ شدى بَد، صدبرابِر حرف يای نفت ٍ 
ٌِ اردالن بٌ جانو چنگ نی انداخت ٌ ٍار صدایو زد. بی سر ٍ ت  :زنزن

 گل بانَ؟ -

ٌ ی زندگی ام را باختو، « بانَ»، ٍقتی دیگر برایش «بانَگل»ٍقتی گفت  نبَدم، نن يه
 .ُنفت يو باختو

 چیزی نهیگی؟ -

 :صدای اردالن رٍی صدای پر از بغِض آبان خط انداخت
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 !گفتو کٌ، راضی بَد خَدش -

ٌ ی بعد، نفًهیدم چطَر . ٍ نشت بَد کٌ ديان اردالن را پر از خَن نی کرد چند دقیق
 .اردالن از زیر دست آبان فرار کرد، پیراينش را از رٍی زنین چنگ زد ٍ پا بٌ فرار گذاشت

 .آبان، با چشو يای بٌ خَن نشستٌ باالی سرم ایستاد

 .حرف بزن تا یٌ بالیی سر خَدم ٍ خَدت نیاٍردم. حرف بزن گل بانَ -

 «بال؟ این بی اعتهادی ات بال نیست پسردایِی عزیزم؟»خَاستو بگَیو 

. سکَت جری ترش کرد، این را از سیلِی نحکهی کٌ سرم را بٌ سهت چپ کج کرد فًهیدم
ٌ ی پیشانی ام نحکو بٌ تاج فلزی تخت خَد ٍ خَِن گرم، پلکو را سَزاند پَزخند . گَش

 :تلخی زدم ٍ فریادم گَش خَدم را يو کر کرد

 .حالو از خَدم بٌ يو نی خَرى کٌ قِد سرسَزن بًو اعتهاد نداری -

 :با درناندگی جلَی پایو زانَ زد ٍ نالٌ کرد

 حرفاش راست بَد؟ -

حالو بٌ يو خَرد از این يهٌ عشقی کٌ با چًارتا . اٍقو گرفت از این يهٌ بی اعتهادی
ٌ ی چشهو . حرف یک الِت بی سر ٍ پا، رنِگ بی اعتهادی بٌ خَد گرفتٌ بَد اشکی از گَش

 .چکید

 باٍر کردی حرف ياش رٍ؟ -

 .برام تَضیح بدى، قانعو کن تا کار دست خَدنَن ندادم -

بٌ چشو يایش نگاى کردم، دیگر عشقی نهی دیدم؛ يرچٌ بَد، تردید، شک ٍ بی اعتهادی 
 .بَد
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 .اگٌ باٍرم داشتی ازم تَضیح نهی خَاستی؛ پس حرف ياش رٍ باٍر کردی -

دست يایش نشت شد، از جلَیو بلند شد ٍ چند دقیقٌ بعد صدای بٌ يو خَردن در 
 .آينی حیاط بٌ گَشو رسید

آبان، يهان لحظٌ، يهان شِب سرِد بًهن، در يهان اتاق کَچِک سٌ در چًار، ٍقتی 
 .نگايش پر شد از بی اعتهادی، ٍقتی نرا با آن حال خراب ٍل کرد ٍ رفت، برایو ُنرد

*** 

 .زن دایی زنگ نی زد ٍ سراغ آبان را از نن نی گرفت

نی گفت نَبایلش خانَش است ٍ نن احهقانٌ تَجیًش نی کردم کٌ آبان بٌ عرٍسی 
 !دٍستش در ايَاز رفتٌ ٍ گَشی اش يو شکستٌ

آبان نٌ تنًا باٍرم . بًانٌ برای نبَد آبان نی آٍردم ٍ خَدم این ٍر خط ير جانیٌ نی نردم
 .نکردى بَد، بلکٌ با این رفتن خط رٍی زندگی نَپایهان کشیدى بَد

ناندن، ٍقتی عشق ٍ يهسرت بَدنت را نهی خَايد ٍ باٍرت . تصهیهو را گرفتٌ بَدم
 .ندارد، حهاقت نحض است

زنین کَچک کشاٍرزی پدرم، با برگٌ ٍ سندی کٌ جابت نی کرد نن ٍارث يستو، بٌ 
یکی از ايالی رٍستایی کٌ زنین در آن ٍاقع بَد، آن را بٌ قیهت خَبی از . فرٍش رسید

تَانستو در آن ندت کو بفرٍشو؛ پس قفلش کردم ٍ گذاشتو خانٌ را انا نهی. نن خرید
بٌ نزٍن رفتو ٍ کلی درٍغ برای ندیرنان سريو کردم کٌ دیگر قصد . يهان طَر بهاند

آخر سر يو ٍقتی قانع نشد، نجبَر شدم بگَیو يهسرم راضی بٌ . کارکردن ندارم
اٍ يو با افسَس برایو سر تکان داد حینی کٌ حقَق آن ناى را دستو . کارکردنو نیست
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نن يو از درٍن حرفش را تایید کردم ٍ . نی داد، گفت کٌ ينَز نَقع ازدٍاجو نبَدى
 .خَدم با این تایید شکستو

ٌ بازی نبَد؛ انا نن ٍ آبان زیادی بچٌ بَدیو  .زندگی بچ

اعتهاد . فًهیدى بَدم کٌ صرفًا عشق ٍ دٍست داشتن، یک زندگی نَفق را بٌ بار نهی آٍرد
ٌ ی دیگر از ستَن يای زندگی يستند نن برای این فًهیدن ٍ بینش . ٍ گذشت، دٍ پای

 .زندگی ام را باختٌ بَدم

ٌ ی سًهو از خانٌ، شد یک چهدان پر از لباس ٍ چندین ٍ چند قاب عکس از پدرم ٍ  يه
 .اٍ، اٍیی کٌ نخَاست باٍرم کند

 .تا نیاندى بَد، باید کار را تهام نی کردم. آرنین ينَز شَش بَد

*** 

ٌ ی چهدان را نحکو گرفتو  .پالتَی سبزم را بیشتر بٌ خَد پیچیدم ٍ دست

 ٍاسٌ خاطر ير دٍتانَنٌ»

 اگٌ پای تَ ٍاینهیستو

 کسی جز تَ، تَ زندگیو نیست

 «جز تَ عاشق يیشکی نیستو

قدم يای نانطهئن . نگايو بٌ ازدحام جهعیت بَد کٌ بٌ سهت در اتَبَس نی رفتند
 .برداشتو ٍ بٌ آن سهت رفتو

 .چهدانو را بٌ شاگرد رانندى تحَیل دادم ٍ سَار شدم

 !قلبو درد نی کرد
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 ٍاسٌ خاطر ير دٍتانَنٌ»

 اگٌ چشهام رٍ رٍی تَ بستو

 تَ نهی تَنی کٌ بهَنی

ٌ ی خستو  با ننی کٌ خست

 «نن نی نیرم

ٌ ی عرق کردى از . رٍی صندلی ام کٌ ردیف ٍسط ٍ کنار پنجرى بَد نشستو سرم را بٌ شیش
نن داشتو جانو را جا نی  گذاشتو در این . يَای سرد تکیٌ دادم ٍ آى عهیقی کشیدم

 .شًر، آبانو را

 نن تَ این ندت دیدم»

 ير چی کٌ باید از اٍل قصٌ نی  دیدم

 شبا تا خَد صبح

 آينگای غهگین گَش نیدم

 نهی تَنیو با يو باشیو

 «این رٍ تازى فًهیدم

اتَبَس کٌ حرکت کرد، تازى نانعلَم بَدن آیندى ٍ نسیر پیِش رٍیو، باعخ شد ترس بٌ 
ٌ ی نَزادی داخل گَشو نی پیچید ٍ حالو . جانو بیفتد ٌ ی درديایو، صدای گری ٍسط يه

 .را دگرگَن نی کرد

 نی نیرم بی تَ»
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ٌ ی زندٍنی  نن دیٍَن

 نی دٍنو کٌ تَ حتی بدٍن ننو نی تَنی

 جدایی عشقو راى اٍل ٍ اخرنَنٌ

 ٍاسٌ خاطر يردٍتانَنٌ

 نی دٍنی

 «نیحو ابرايیهی- جدایی

یک لحظٌ فکر کردم اگر آبان بفًهد . دلو يَای آبان را کردى بَد، يَای رٍزيای خَب را
ٌ ام چٌ کار نی کند؟ بعد یادم آند اگر نرا نی خَاست آن شب ٍل نهی کرد ٍ نهی رفت  !رفت

دلو آغَش پدرم را نی خَاست؛ کٌ بغلو کند ٍ . دلو بٌ ٍسعت تهام درديایو گرفتٌ بَد
 ...نگذارد آب تَی دلو تکان بخَرد؛ کٌ پشتو گرم باشد بٌ بَدنش، بٌ حضَرش

از . از سردی يَا کٌ نٌ. بٌ تًران کٌ رسیدیو، پایو را کٌ از ترنینال بیرٍن گذاشتو
 .غریبگی ام لرزیدم

ٌ کار داشتو؟  نن در این شًر چٌ نی  کردم؟ در این بريَِت بی کسی چ

نن انتخاب کردى بَدم؛ بیِن ناندن ٍ . یک لحظٌ پشیهان شدم؛ انا راى برگشت نبَد
ٌ جان شدن را برگزیدى بَدم  .عذاب کشیدن، فرارکردن ٍ ذرى ذرى نردن، جان دادن را، نیه

برای تاکسی دست تکان دادم ٍ ٍقتی سَار شدم ٍ رانندى آدرس نقصدم را پرسید، کاغذ 
کَچکی را کٌ داخل کیفو بَد ٍ آدرس نَرد نظرم را رٍیش نَشتٌ بَدم بٌ سهتش 

 .گرفتو
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دلو پر کشید . خیابان يای طَیل تًران شبايتی با خیابان يای کَچک شًرم نداشتند
آبان باعخ ٍ بانِی آٍارگی نن . برای شًر کَچکو کٌ سر ٍ تًش دٍساعت يو نهی شد

 .بَد

تاکسی کٌ ایستاد، رانندى پیادى شد ٍ چهدانو را از صندٍق عقب درآٍرد ٍ کنارم رٍی 
 .تشکری کردم ٍ پَل تاکسی را حساب کردم. آسفالت خیابان گذاشت

ٌ ی پشت سرم برگشتو ٌ رٍیو بَد. ٍقتی کٌ رفت، بٌ سهت خان ٌ ی ٍیالیی بزرگی رٍب . خان
ٌ ی چهدانو را دنبال خَدم کشیدم ٍ نزدیک در شدم زنگ . کهی این پا ٍ آن پا کردم، دست

 :را فشردم ٍ کهی بعد صدای زِن جَانی نرا بٌ خَدم آٍرد

 بلٌ؟ -

 :صدایو را صاف کردم ٍ گفتو

 .سالم، گل بانَام -

 .سالم عزیزم، خَش اٍندی -

عطر . در را يل دادم ٍ پا بٌ حیاط بزرگ خانٌ گذاشتو. ٍ در با صدای تیکی باز شد
 .گل يایی کٌ داخل باغچٌ جا خَش کردى بَدند سرنستو کرد

پایو را . چهدانو را دنبال خَدم کشیدم ٍ نسیر شنی تا در ٍرٍدی خانٌ را تند  تر رد کردم
ٌ ی اٍلی کٌ بٌ ٍرٍدی اصلی ٍصل نی  شد گذاشتو در باز شد ٍ زن جَانی کٌ . کٌ رٍی پل

 .بٌ گهانو فًیهٌ بَد، جلَ آند

احساس غریبگی نی  کردم، اٍ انا جَاب سالنو را . لبخند کو رنگی زدم ٍ دٍبارى سالم کردم
دستش را پشت کهرم . با خَشرٍیی داد ٍ در کهال تعجبو جلَ آند ٍ در آغَشو گرفت

 :گذاشت ٍ با لبخند گفت
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ٌ ی خَدت -  .غریبگی نکن عزیزم، اینجا يو خَن

لبخندی بٌ چًرى ی فَق العادى زیبایش زدم، چشو يای آبی رنگش نحل دریایی آرام بَد ٍ 
 .آرانش را بٌ دل آدم تزریق نی  کرد

ٌ ی چهدانو . نگايو را دٍرتا دٍر سالن خانٌ چرخاندم. با يو داخل خانٌ رفتیو فًیهٌ دست
ٌ ای  گذاشت  :نگايش کردم کٌ گفت. را گرفت ٍ گَش

ٌ کو خستگی در کن بعد یٌ اتاق آنادى کردم برات، برٍ اٍن جا رٍی  - فعالً بیا بشین، ی
 .تخت بخَاب

ٌ شان رفتو رٍی نبل دٍنفرى ی فیرٍزى ای  رنگ نشستو ٍ . با لبخند دنبالش بٌ پذیرایی خان
بعد از چند دقیقٌ با سینی چای ٍ شکالت برگشت ٍ . فًیهٌ بٌ گهانو بٌ آشپزخانٌ رفت

 .بعد از تعارف کنارم نشست

ٌ ی ساکت چرخاندم ٍ پرسیدم  :نگايو را دٍرتادٍر خان

 تنًایین؟ -

ٌ ی پذیرایی بَد انداخت ٍ گفت ٌ داری کٌ گَش  :نگايی بٌ ساعت پای

ٌ شَن پیدا بشٌ -  .نحهد رفتٌ دنبال فرناز از کالس زبان بیارتش، االنٌ کٌ سر ٍ کل

 :کهی از چای زعفرانی خَش عطر نَشیدم ٍ گفتو

 دخترتَن چند سالشٌ؟ -

 :ابرٍيایش را باال انداخت ٍ جَابو را داد

 .سیزدى سالشٌ فرناز -

ٌ ی کَتايی کردم ٍ با تعجب نگايش کردم. چای بٌ گلَیو پرید  :سرف
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 !درٍغ نیگی -

ٌ خاطر این لحن حرف زدن آن يو در برخَرد اٍل خَدم را سرزنش کردم خندى ی . بعد ب
 :سرخَشی کرد ٍ گفت

 نٌ بٌ خدا، چیٌ؟ بًو نهیاد نادر یٌ دختر سیزدى سالٌ باشو؟ -

 :سرم را بٌ تایید تکان دادم

 !اصال ٍ ابدا -

 :کهی از چایش را نَشید ٍ گفت. شکالتی باز کرد ٍ کهی از آن را گاز زد

نن ٍقتی زِن نحهد شدم فقط پَنزدى سالو بَد، بعد از یک سال يو فرناز رٍ بٌ دنیا  -
 .آٍردم

 :بٌ پشتی نبل تکیٌ دادم ٍ پرسیدم

 چرا این قدر زٍد ازدٍاج کردین؟ -

 .نَيای قًَى ای  رنگش را پشت گَشش زد

خب ٍقتی کٌ نن بٌ دنیا نیام، عهَم کٌ بابای . نی دٍنی کٌ نن دخترعهَی نحهدم -
این یٌ رسو قدیهی تَی شًر ناست کٌ . نحهد باشٌ نن رٍ برای پسرش نشَن نی کنٌ

گذشت ٍ نن بزرگ شدم؛ انا خارج از بحخ نشَن ٍ . حاال با درست ٍ غلطش کاری ندارم
ٍقتی نحهد سربازیش رٍ تهَم کرد . این صحبت يا، نن ٍ نحهد ٍاقعًا عاشق يو شدیو

عهَ ٍضع . ٍ نن پَنزدى سالو بَد، عهَ ٍ بابام گفتن دیگٌ ٍقتشٌ برید سر زندگی تَن
. نالی خَبی داشت، نزدیک خَدش بًهَن یٌ خَنٌ داد ٍ نا زندگی نَن رٍ شرٍع کردیو

ٌ شَن بَد، بٌ پیشنًادش نن درسو رٍ ٍل  نحهد از يهَن بچگی شاگرد اٍل ندرس
حتی بٌ . دارٍسازی اٍن يو دانشگاى شًرنَن قبَل شد. نکردم ٍ خَدش يو کنکَر داد
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البتٌ ٍجَد خانَادى يانَن ٍ . دنیا اٍندن فرناز يو نانع پیشرفت جفتهَن نشد
ٌ خاطرش شاکریو حدٍدًا پنج سالی يست . کهک ياشَن نعهت بزرگی بَد کٌ خدا رٍ ب

کٌ نحهد با کهک يای عهَ یٌ شرکت دارٍسازی زدى ٍ اٍندیو تًران ٍ این کٌ شها خانو 
ٌ ست ٌ ی زن عهَ نعصَن ٌ خاطر نیَندنتَن بٌ خَن  .زیبا نن رٍ تا االن ندیدین ب

 :لبخند تلخی زدم ٍ جَابش را دادم

ٌ خاطر نادرم نهی اٍندم، يهیشٌ کسایی بَدن کٌ نی دٍنستن نادرم چیکار  - راستش ب
 .کردى ٍ حرف ياشَن بٌ نحَی اذیتو نی  کرد

 :لبخند دلگرم کنندى ای  زد

 .درکت نی  کنو -

نحهد ٍ فرناز داخل شدند ٍ نن . گفتن دختری در خانٌ پیچید« نانان»يهزنان صدای 
نحهد، شبايت بی نظیری بٌ عهٌ نعصَنٌ داشت؛ چشو يای . بٌ احترانشان ایستادم

. نشکی رنگش، صَرت کشیدى ٍ حتی لبخند نًربانش يهٌ ٍ يهٌ شبیٌ بٌ عهٌ بَد
ٌ بَدنش انا بٌ پدرش رفتٌ بَد سال يا بَد کٌ آخرین دیدارنان . قدبلند ٍ چًارشان

 :لبخندی زدم ٍ گفتو. نی گذشت؛ انا چًرى اش رد آشنایی از گذشتٌ داشت

 !سالم پسرعهٌ -

 :ننحنی لب يایش باز شد ٍ جَابو را داد

از ٍقتی نانان زنگ زد ٍ گفت داری نیای چشو بٌ ! خَش اٍندی! سالم دختردایی -
 .رايتیو

کپی برابر اصِل فًیهٌ بَد؛ با يهان . لبخند خجَلی زدم ٍ نگايو را بٌ فرناز دٍختو
 .ایچشهان آبی خَش رنگ، پَست سفید، لب يای اناری ٍ نَيای فر قًَى
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*** 

 .با پَلی کٌ شها دارین باید سهت جنَب شًر خَنٌ بگیرید خانو -

ٌ جا کردم رٍ بٌ صاحب بنگاى کٌ نرِد نسنی با نَيای . کالفٌ کیفو را رٍی پایو جاب
 :جَگندنی بَد گفتو

ٌ جا یٌ رنگٌ -  .برام باال ٍ پایین بَدن شًر فرق ندارى، آسهَن يه

ٌ جا بدبختو»: در دل اضافٌ کردم  «!نن يه

 :نرد پَزخندی زد ٍ گفت

ِِ پایین شًر، ُپر از  - ِِ شهال شًِر اینجا، آبی آسهَنیٌ؛ ٍلی آسهَِن نٌ دخترم، آسهَِن
 نی فًهی ننظَرم رٍ؟! سیايیٌ

 .انگار نسیر پیش رٍیو، نايهَار  تر از آنچٌ فکر نی  کردم بَد. سرم را گیج تکان دادم

ٌ ای  را کٌ قرار بَد نشانو . بلند شدم ٍ بیرٍن رفتو نرد يو پشت سرم آند ٍ آدرس خان
تاکسی گرفتو ٍ آدرس را بٌ دست رانندى . بديد کٌ رٍی کاغذی نَشتٌ بَد بٌ دستو داد

 .دادم

آن رٍز فرق آسهان يا را نفًهیدم؛ انا بعديا، با چًارسال زندگی در پایتخت فًهیدم 
یک جایی خَاندم کٌ یکی در پایین شًر، از باران بی نَقع ٍ سقف . آسهان يا فرق دارند

ٌ اش نی  نالد، یکی در باالی شًر دلش باران نی  خَايد ٍ دٍردٍر با ناشین  سَراخ خان
 !اختالف طبقاتی در این شًر، بیداد نی  کرد. آخرین ندلش زیر نِو باران

ٌ ای  از حرکت ناشین گذشتٌ بَد کٌ زنگ اس ام اسو بلند شد جز فًیهٌ یا . چند دقیق
يهان رٍزی کٌ بٌ تًران رسیدم خطو را شکستٌ بَدم ٍ . نحهد کسی نهی تَانست باشد

 .دیرٍز سیو کارت جدیدی گرفتٌ بَدم
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بٌ نحهد گفتو رفتی دنبال خَنٌ، اٍن قدر از دستت کفریٌ »: پیام را باز کردم، نَشتٌ بَد
ٌ رٍم نشستٌ عصبی ٍ کالفٌ  «!کٌ بیای خَنٌ خَنت پای خَدتٌ، االن يو رٍب

بًش بگَ نن کٌ نهی تَنو تا آخر عهرم سربار شها باشو، االن دٍ »: تندتند برایش نَشتو
ٌ ست خَردم ٍ خَابیدم  «!يفت

 .پیام را کٌ فرستادم چند دقیقٌ بعد زنگ گَشی بٌ صدا در آند

ٌ جان؟ -  جانو فًیه

 .جیغ جیغ صدایش باعخ شد گَشی را کهی از گَشو فاصلٌ بديو

 !سربار ٍ کَفت، سربار ٍ نرض -

 :خندیدم ٍ گفتو

از یٌ استاد دانشگاى، اٍن يو ادبیات این حجو از حرف زشت بعیدى ! نؤدب باش خانو -
 !بٌ خدا

 :ایشی کرد ٍ جَاب داد

 .نحهد نیگٌ آدرس جایی کٌ يستی رٍ بدى، سرت کالى نذارن -

ٌ ای  گفتو ٍ آدرس را برایش خَاندم خَب بَد . قطع کٌ کرد، نفس عهیقی کشیدم. باش
 ...کٌ داشتهشان، شکر

نزدیکو شد ٍ . ٍقتی بٌ نقصد رسیدم، نحهد يو با اخو يایی در يو آنیختٌ آنجا بَد
 :جدی گفت

 .فرارکردن از نشکل، باعخ حل نهیشٌ. نن ينَز يو نیگو باید برگردی -

 :کالفٌ پَفی کردم ٍ نالیدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 142 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

ٌ  زٍر راضی کردم کٌ حرفی بٌ کسی نزنٌ ! تَ رٍ خدا بس کن پسرعهٌ - عهٌ نعصَنٌ رٍ ب
راضی بَدی شَيرش ! اصالً فکر کن نن دٍر از جَِن فرناز، فرناز خَدت. ٍ جام رٍ نگٌ

 این جَری کنٌ ٍ برگردى؟

ٌ ی کنارنان انداخت  .کالفٌ پَفی کشید ٍ نگايی بٌ ساختهان کًنٌ ٍ چًارطبق

تَ کٌ نا رٍ قابل نهی دٍنی کٌ کنارنَن زندگی کنی، الاقل بذار کهک نالی کنو ٍ یٌ جای  -
 .بًتر خَنٌ بگیری

 !نرغ نن یک پا داشت. سرم را بٌ نفی تکان دادم ٍ پشت سر صاحب بنگاى رايی شدم

ٌ ی جنَب شًر بَد ٌ ی جدیدم، یک ٍاحِد شصت نتری در یک ساختهان چًارطبق . خان
 .حال ٍ يَای غریِب خانٌ حالو را بد نی کرد

ٌ شان رفتو تا . يهان رٍز قرارداد خانٌ را بستیو ٍ کلید را تحَیل گرفتو با نحهد بٌ خان
ٌ ی  فردا بعد از خریدن ٍسایل خانٌ با پَل باقی ناندى ام از فرٍش زنین، ساکن خان

 .يهان شب بَد کٌ فًیهٌ گفت انرٍز فًهیدى برای باِر دٍم باردار است. جدیدم شَم

نن در دل برای جنین بٌ دنیا نیاندى ام کٌ ! نحهد خَشحال بَد ٍ فًیهٌ خَشحال تر
 .بختش نحل خَدم سیاى بَد نی گریستو

ٌ يای  انا خَشحالی فًیهٌ ٍ نحهد دٍانی نداشت ٍ چند ناى گذشت کٌ فًیهٌ از پل
ٌ اش بَد ٌ ی از دست دادن پسر پنج ناي ٌ شان افتاد ٍ این فاجع دٍناى تهام، از خانٌ ! خان

. بیرٍن نزد ٍ افسردى شدى بَد ٍ خَدش را برای این بی احتیاطی نقصر نی  دانست
ٌ ی آن دٍ ناى کنارش بَدم ٍ با فرناز کٌ حاال خالٌ صدایو نی  زد، سعی نی کردیو  يه

 .سرپایش کنیو
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حال فًیهٌ کٌ بًتر شد، تازى بٌ خَدم آندم ٍ دیدم ندت زیادی ست دارم از باقی ناندى ی 
باید دنبال کار نی  گشتو، کاری ! پَل يایو خرج نی  کنو ٍ دیگر چیزی بٌ اتهانشان نهاندى

 .کٌ در آن سررشتٌ داشتو

با کهک يای فًیهٌ، در یک نزٍن لباس عرٍس کٌ صاحبش از دٍستانش بَد، نشغَل بٌ 
ٌ ام بٌ طراحی لباس بٌ حدی رسیدى بَد کٌ ٍقت يای بیکاری ام . کار شدم آن رٍزيا عالق

بٌ . برگٌ آچار بَد کٌ سیاى نی  کردم ٍ از دیدن ندل يای اختراعی ام ذٍق زدى نی  شدم
ٌ ام در یک شًر غریب  حدی از استقالل رسیدى بَدم کٌ خَدم يو باٍرم نهی شد تَانست

 !تنًایی زندگی کنو

ٌ ای   ٌ ی طراحی داخل پَش ندتی بَد کٌ کت ٍ شلَار نردانٌ طراحی نی  کردم ٍ کلی برگ
 .داشتو کٌ فقط نربَط بٌ کت ٍ شلَار بَد

ٌ ی نحهد ٍ فًیهٌ جا گذاشتٌ بَدم ٍ خَدم  ٌ ام را داخل پذیرایی خان یک رٍز، پَش
ٌ ی باال پیش فرناز بَدم از قضا آن رٍز خانو صدرایی، ندیر نزٍنهان، يهراى با . طبق

خیلی اتفاقی طرح يا را دیدى . يهسرش کٌ از دٍستان نحهد يو بَد بٌ آنجا آندى بَدند
فًیهٌ قبالً برایو . کٌ یک شرکت طراحی ند داشت نعرفی کرد-بَد ٍ نرا بٌ يهسرش 

تعریف کردى بَد کٌ يهسر خانو صدرایی چنین نَقعیتی دارد؛ انا اٍ نی خَايد نستقل 
 .باشد ٍ نزٍن  زدى

اٍل بٌ عنَان . از آن رٍز بٌ بعد کارم در شرکت آقای صدرایی ٍ برنِد نعرٍفشان شرٍع شد
با فاطهٌ کٌ نحل نن طراح بَد طرح دٍستی ریختیو ٍ با . طراح تازى کار شرٍع کردم

ٌ رٍزی ام ٍ طراحی ندل يای . پرٍرش ایدى يایهان پیشرفت نی  کردیو با تالش يای شبان
جدید ٍ بکر، کو کو سری تَی سريای طراحان شرکت درآٍردم ٍ بعد از سٌ سال بَد کٌ 

 .ندیر بخش طراحی لباس يای نردانٌ شدم
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ٌ ی نَفیقت يایو جای خالی آبان يهیشٌ تَی ذٍق نی زد ٍ نبَدنش دلو را خَن  کنار يه
ٌ ی نَزاد کابَس شب يایو بَد . نی  کرد تًهت يایش ينَز تَی گَشو بَد، آن صدای گری

ٌ ام را صاف نکردى بَد  !نن برنهی گشتو. ٍ حتی گذر سال يا، کین

*** 

 «زنان حال»

با سستی از رٍی کاناپٌ بلند نی شَم ٍ بٌ . صدای درزدن، از فکر گذشتٌ بیرٍنو نی  کشد
ٌ ی آرنین را نی  بینو. سهت در نی رٍم  .در را کٌ باز نی  کنو چًرى ی گرفت

 !آبان گفت دیگٌ این جا نهیاد، تَ بهَن -

 .تلخ نی  خندم

 کجا نیرى؟ -

ٌ ی نن -  .جایی کٌ این ندت بَدى، خَن

 :کنارم نی زند ٍ داخل نی شَد

 رنگت شدى نحل گچ، بریو دکتر؟ -

ٌ اش دید، جلَی رٍیو تداعی  خاطرات گذشتٌ ٍ رٍزی کٌ آبان نن ٍ آرنین را تنًا در خان
صدای ! از یادآٍری حرف يایش اٍقو نی گیرد ٍ دلو برای خَدم نی  سَزد. نی  شَند

ٌ يایو را بٌ درد نی اندازد ٌ ی کَدکی، شقیق  .گری

*** 

صدای . بی حَصلٌ صندلی گردٍنو را دٍر نی ديو ٍ نگايو را دٍر اتاق کارم نی چرخانو
 .درزدن باعخ نی شَد از حرکت بایستو
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 !بفرنایید -

صَرت گرد ٍ سبزى اش بانهکی اش را . در باز نی  شَد ٍ چًرى ی خندان دختر جَانی نهایان
نزدیک نیزم نی شَد . نَيای فِر رنگ شدى اش از زیر شال سبزش پیدا بَد. چند برابر کردى

 :ٍ بدٍن تعارف رٍی نبل جلَی نیزم نی نشیند

 !سالم -

 :ابرٍيایو باال نی پرند ٍ نتعجب نی گَیو

 .ببخشید، بٌ جا نیاٍردم... سالم -

 .کیف قًَى ای  چرنش را رٍی نبل کناری اش نی گذارد

 .بًداد گفت اگٌ خَدش بًتَن بگٌ قبَل نهی کنید، این شد کٌ نن رٍ جلَ انداخت -

بٌ ذينو فشار نی  آٍرم ٍ بًداد نانی را بٌ یاد نهی آٍرم، چٌ برسد بٌ ربطش با دختر 
ٌ رٍیوچشو ِِ رٍب  :گیج زنزنٌ نی  کنو! سیاِى

 بًداد؟ -

 :دستش را تَی يَا تکان نی  ديد ٍ تند نی  گَید

 .آقای نستَفیان رٍ نیگو -

ٌ رٍیش . ابرٍيایو باال نی پرند از پشت نیزم بلند نی شَم ٍ رٍی نبل تک نفرى ی رٍب
 :خیرى بٌ چشهانش کٌ نحل دٍ تیلٌ نی درخشد نی گَیو. نی نشینو

 خَايرش يستین؟ -

 .خندى اش نی گیرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 146 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

 .نٌ -

 :با تعجب نی گَیو

 !نانزد؟ -

 :کهی بٌ سهتو خو نی  شَد ٍ نی گَید. خندى اش بلند  تر نی  شَد

! شیرین يستو، دختر عهَی بغداد؛ ٍلی عقد دخترعهَ، پسرعهَ رٍ تَی آسهَن بستن -
 نگٌ نٌ؟

این دختر زیادی سرخَش . خندى ام را نی  خَرم. ٍ بٌ دنبال حرفش چشهکی نی  زند
 .است

 .نن يو گل بانَ يستو، يهکار آقای نستَفیان! خَشبختو -

 :با شیطنت نی  گَید

 !رئیسش -

 :لبخند نی  زنو

 !نن ينَز نفًهیدم کارتَن چیٌ با نن... فقط! سرپرست بخش، يهَن يهکارش -

شاید بیست سال . دستی بٌ شالش نی کشد ٍ نَيای زیتَنی رنگش را داخل نی  ديد
با صدایی . بیشتر نداشتٌ باشد؛ انا با رنگ نَيایش يهسن ٍ سال نن نشان نی  ديد

 :کٌ يیجان را بٌ شنَندى ننتقل نی  کند، شرٍع بٌ حرف زدن نی  کند

این پسر لَس نا يو برای خَدش دانبَری دیبهبَر راى . راستش آخر يفتٌ تَلِد بًدادى -
گفت ازتَن دعَت کردى؛ ٍلی رد کردین، نهی دٍنو چرا؛ انا اصرار داشت شها رٍ ! انداختٌ

 .راضی کنو تا با يهسرتَن تشریف بیارید
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با آبان برٍم؟ ! آخر يفتٌ یعنی يهین دٍ رٍز دیگر. ابرٍيایو از حرف يایش باال نی پرند
 :کالفٌ نی گَیو! بٌ جشن تَلد نستَفیان؟ این یکی دیگر نَبر است

 !شیرین جان، نن بٌ خَدشَن يو گفتو؛ نهی تَنو بیام -

 :لب يایش آٍیزان نی  شَند؛ انا يهچنان بٌ تالشش ادانٌ نی  ديد

ٌ داريا نیست، پارتی نارتی  - آخٌ چرا؟ بٌ خدا نًهَنی نا از این جلف بازی يای بچٌ نای
ٌ يای خَبی يستیو بٌ جَن بًداد! يو نیست بٌ جَن نانانو تٌ تٌ خالف نن ! نا بچ

کردن نَيام با ٍجَد تجرد ٍ تٌ خالف بًداد خَنٌ نجردی داشتنٌ کٌ اٍنو نانانش رنگ
ٌ ای  یٌ بار نیرى چک نی کنٌ ببینٌ دختر نختر نیَردى باشٌ  !يفت

این دختر، این حجو از نفِس یک جا را از ! ديانو از صحبت يای پی درپی اش باز نی ناند
 کجا آٍردى دقیقا؟

 :لبخند نی زنو ٍ نی گَیو

 !نفس بکش، نیام نیام -

 :با شنیدن حرفو، نفس عهیقی نی کشد ٍ رٍی نبل ٍلَ نی شَد

 .خدارٍشکر راضی شد! يَف -

 «.این دختر زیادی شیرین است»: خندیدم ٍ در دل اعتراف کردم

 :برای این کٌ سر حرف را باز کنو پرسیدم

 دانشجَیی؟ -

با ذٍق انگار کٌ بخَايد از يیجان انگیزترین نسئلٌ حرف بزند . دٍبارى صاف نشست
 :گفت
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 !نًندسی شیهی نی خَنو -

ٌ يای ينر . با تعجب سر ٍ ٍضعش را نگاى نی کنو ٌ اش نی  آند کٌ از بچ بٌ تیپ ٍ قیاف
 :فکرم را بٌ زبان نی  آٍرم کٌ نی  گَید. باشد

ٌ ام رٍی لباسام جدٍل ! چی کار کنو دیگٌ. آرى، يهٌ نیگن بًو - ٌ خاطر رشت نهی تَنو کٌ ب
 !نندلیف بنَیسو

خندى ام را جهع نی کنو ٍ . صدای خندى ام کٌ بلند نی شَد، نتعاقبش در اتاقو زدى نی شَد
 :بلند نی گَیو

 .بفرنایید -

ٌ ی نستَفیان از الی در داخل نی شَد  .در باز نی شَد ٍ کل

 اجازى يست؟ -

 .البتٌ -

ٌ ی کهی نی  نشیند کردنش نی  زنو لبخندی بٌ فاصلٌ رعایت. نی آید ٍ کنار شیرین با فاصل
ٍ نی خَايو بگَیو بٌ نًهانی اش نی  رٍم کٌ شیرین چشهک یَاشکی نحارم نی  کند ٍ رٍ 

 :بٌ اٍ با لحن ناراحتی نی گَید

 !بًداد قبَل نهی کنن -

 :نستَفیان نگاى گیجی بٌ نن انداخت ٍ گیج  تر لب زد

 چرا آخٌ؟ -

 :تاز نیدان شدى بَدشیرین یکٌ
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ی نستَفیان نشخصٌ نًهَنی ياش از اٍن ياست کٌ آخرش ختو نیشٌ نیگٌ از قیافٌ -
 !بٌ گشت ارشاد ٍ خَاستن پدر جًت درآٍردن از بازداشتگاى ٍ دادن تعًد

. در دل ریسٌ رفتٌ بَدم از خندى؛ انا در ظاير اخو کو رنگی چاشنی چًرى ام کردى بَدم
 :نستَفیان با چشو يای گردشدى نگايو کرد ٍ گفت

 !نن نانانو ينَز برام ِفرنی درست نی کنٌ! بٌ خدا نا از اٍناش نیستیو خانو خسرٍی -

 :يهان طَر کٌ نی خندیدم گفتو. دیگر نتَانستو خندى ام را نگٌ دارم

 فرنی؟ -

 :شیرین يو خندید ٍ گفت

 !زن عهَ ينَز گايی براش فرنی درست نی کنٌ! این رٍ راست نیگٌ خدایی -

 :نستَفیان صاف نشست ٍ با اخو کو رنگی گفت

 دٍست دارم فرنی، چیٌ نگٌ؟ -

ٌ ای  جَابش را داد  :شیرین يو با لحن بچگان

ٌ جَن، نَش جَنت پسرم -  !يیچی خال

ِِ آرنین نَقع دیدِن فرناز  برقی کٌ در چشو يای نستَفیان دیدم، يهان برق چشهاِن
نی گَیند چشو يای یک عاشق، براق است ٍ نی درخشد؛ چشو يای نستَفیان . بَد

 !نی درخشید

*** 

 .دِر خانٌ را بستو ٍ داشتو بٌ سهت راى پلٌ نی رفتو کٌ نَبایلو زنگ خَرد
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 جانو آرنین؟! سالم -

 :تندتند، انگار زنان برایش تنگ باشد گفت

 ببینو نی تَنی یٌ کاری بکنی؟ االن کجایی؟. سالم گلی -

 :با تعجب سِر جایو ایستادم ٍ جَابش را دادم

ٌ ی نحهد، ينَز تَی آپارتهانو! اگٌ بتَنو حتهاً  -  چی شدى؟. االن داشتو نی رفتو خَن

 :نفس راحتی کشید

 !خدارٍشکر اٍن جایی پس! يَف -

 .چشو يایو از این گردتر نهی شدند

 !درست حرف بزن ببینو چی شدى -

ٌ ی تخسی را تفًیو کند گفتشهردى  :شهردى، انگار بخَايد بچ

ٌ ی نًو دارى ٍ االن درست نیو - ٌ ش ساعت قبل از شرٍعببین، آبان یٌ جلس شدن جلس
ٌ ی خَدش جا گذاشتٌ  ٌ ی نربَط بٌ دارٍيای جدیدشَن رٍ تَی خَن یادش افتادى پَش

ٌ ی نن نن يو االن دانشگايو ٍ تا بیام اٍن جا دٍ ساعتی طَل ! ٍ با خَدش نیاٍردى خَن
 !گلی دستو بٌ داننت! نی کشٌ ٍ این یعنی جلسٌ َپر

ٌ ای  کشیدم ٍ نهی دانو چٌ شد کٌ گفتو  :پَف کالف

 !کلید ندارم کٌ -

 :با لحن شادی، انگار خیالش از بابت رضایت نن راحت شدى باشد گفت

 .سرایدار کلید یدک خَنٌ رٍ دارى، برٍ ازش بگیر -
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ٌ يا سرازیر شدم ٍ در يهان حال گفتو  :بٌ سهت پل

 .آدرس شرکتش رٍ برام بفرست -

ٌ ای  گفت ٍ با خداحافظی تندی قطع کرد  .باش

ٌ نان برگشتو کلید را در قفل انداختو ٍ پا . کلید یدک خانٌ را از سرایدار گرفتو ٍ بٌ طبق
ٌ ی آبان گذاشتو  .بٌ خان

. پذیرایی خانٌ با نَری کٌ از پنجرى ی سرتاسری اش بٌ داخل نی  تابید رٍشن شدى بَد
چراغ اتاق را کٌ رٍشن کردم، . رايی اتاقی کٌ حدس زدم شاید اتاق آبان باشد، شدم

اشک از چشهو سرازیر شد ٍ . خشکو زد ٍ حجو ٍسیعی از بغض بٌ گلَیو چنگ انداخت
 .دستو را جلَی ديانو گرفتو ٍ يق زدم

ٌ رٍی تخت یک نفرى ٌ رٍیو، دقیقًا رٍب اش؛ عکس بزرگی از نن ٍ خَدش کل رٍی دیَار رٍب
آبان داشت حلقٌ را . عکِس رٍز عقدنان بعد از خَاندن خطبٌ بَد. دیَار را پَشاندى بَد

 .در دستو نی  کرد

 یٌ عکِس یادگاری»

 کٌ خَدتو نداری

  يامشدى رفیق شب

 ٍقتی کٌ خیلی تنًام

 «نازیار فالحی
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 ِِ کت ٍ شلَار نشکی با پیراين صدفی رنگی تنش بَد، پیراينی کٌ با نانتَ ٍ شلَاِر
يهان عکسی کٌ آرنین با شیطنت گرفتٌ ٍ بعديا کلی . نرٍاریددٍزشدى ی نن ست بَد

 .نان بٌ يو را نسخرى کردى بَدنگاى عاشقانٌ

یکی انگار دست انداختٌ بَد ٍ قلبو را . اشک يایو یکی پس از دیگری سرازیر نی شدند
ٌ ام چنگ نی  زد  .درٍن سین

 :تهاس را ٍصل نی  کنو ٍ جَاب نی  ديو. زنگ گَشی نرا بٌ خَدم نی  آٍرد

 بلٌ؟ -

 :آرنین از آن ٍر خط با تعجب نی  گَید

 خَبی گلی؟ -

ٌ ام نعلَم است کٌ خَب نیستو ٍ این را آرنین بٌ خَبی نتَجٌ  خب از صدای گرفت
صدایو را صاف ٍ حرف را عَض نی  کنو کٌ نبادا پاپیچ شَد ٍ بخَايد علت . نی  شَد

 :حال بدم را بداند

 این پَشٌ کجاست آرنین؟ -

 :انگار حَاسش جهع نی  شَد کٌ نی گَید

 .برای يهین زنگ زدم، یادم رفت بگو؛ آبان گفت رٍی پاتختی شٌ -

 باشٌ، آدرس رٍ فرستادی؟ -

 .آرى فرستادم برات -

 .پس فعالً  -
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ٌ ی آبی رنگ را برنی دارم کٌ . گَشی را قطع نی  کنو ٍ بٌ سهت پاتختی نی  رٍم پَش
ٌ ی ادکلنش رٍی يهان پاتختی نی  افتد درش را باز نی کنو ٍ کهی از آن . چشهو بٌ شیش

عَض نشدى بَد، . رٍی نچ دستو زدى ٍ بعد نفس عهیقی از بَی تلخ ٍ سردش نی کشو
 .يهان عطر چًارسال پیش بَد

ٌ اش  ٌ يایو نیایند، سریع از اتاق ٍ بعد يو خان برای این کٌ اشک يایو دٍبارى بٌ جنِگ گَن
طبق آدرس، شرکتش تا خانٌ بیست دقیقٌ بیشتر فاصلٌ نداشت؛ ٍلی باز . بیرٍن نی زنو

اصالً دلو . يو با سرعت رانندگی نی کنو ٍ سِر ربع ساعت دم در شرکت پارک نی کنو
 !نهی خَاست پَشٌ را دیر بٌ دستش برسانو

ٌ ی دٍازديو یک برج تجاری بیست طبقٌ بَد ٌ خاطر . شرکت آبان طبق این دفعٌ ب
ٌ ی آبان يو کٌ شدى نجبَر شدم فضای نزخرف آسانسَر را بٌ پلٌ ترجیح بديو . جلس

بعد از آن نَبت ننشِی سیریش ٍ بزک دٍزک کردى اش بَد ٍ زیر بار نرفتنش بابت این کٌ 
 !کار نًهی با آبان دارم ٍ ندام نی گفت جلسٌ دارند، جلسٌ دارند

آخر سر نجبَر شدم شهارى ی آبان، يهان کٌ آن رٍز کٌ گَشی ام را خانَش کردى بَدم 
الَ را کٌ نی شَنو، جلَی چشهان آرایش کردى ی . چندین بار زنگ زدى بَد را بگیرم

 :ننشی اش با حرص نی گَیو

آبان یا بٌ این ننشیت بفًهَن کار نًهی بايات دارم ٍ بذارى بیام تَ، یا نن نی دٍنو  -
ٍ...! 

ٌ ی نزدیکی يست  چشهان گرد ننشی، نشان نی داد کٌ فًهیدى بین نن ٍ رئیسش رابط
 !کٌ با اسو کَچک خطابش نی کنو ٍ آن يو با این لحِن پر از طلبکاری

ٌ ام نی نشیند ٍ صدایی آشنا ٍ دلنَاز رٍحو را  گَشی را کٌ قطع نی کنو، دستی رٍی شان
 :نَازش نی ديد
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 !بانَ -

ٌ ام نی  افتد با تعجب نگايو نی  کند ٍ . بٌ سهتش برنی گردم کٌ دستش از رٍی شان
 :نی  گَید

 تَ اینجا چی کار نی کنی؟ -

 :پَشٌ را بٌ سهتش نی گیرم

 !آرنین گفت نًهٌ برات ٍ حیاتی -

 :با بًت پَشٌ را از دستو نی گیرد ٍ جَاب نی  ديد

آرنین گفت دانشگايٌ ٍ نهی رسٌ پَشٌ رٍ برام بیارى نن يو زنگ زدم ٍ جلسٌ رٍ  -
 .کنسل کردم

 :پَفی نی کشو ٍ نگايو را دٍرتادٍر سالن شیک شرکتش نی چرخانو ٍ نی  گَیو

 ! سرعت تازٍندم120این یعنی الکی با  -

ٌ ام را باال نی  اندازم ٍ ادانٌ نی ديو  :شان

 !پس نن رفتو -

نی خَايو بٌ سهت خرٍجی شرکت برٍم کٌ دستو را نی گیرد ٍ بٌ سهت خَدش 
 :نی  کشاند

 .کجا؟ بیا ببینو -

رٍی نبل . ٍ جلَی چشهان گردشدى ی ننشی نرا دنبال خَدش بٌ اتاقش نی  برد
ٌ رٍی نیز کار چَبی بلَطی رنگش بَد نی نشیند ٍ نرا کنار  ٌ ای  چرم، کٌ رٍب دٍنفرى ی سرن
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برای این کٌ نشان . از این يهٌ نزدیکی قلبو بٌ تپش نی افتد. دست خَدش نی نشاند
 :بديو حالو عادی است نی پرسو

 آرنین بًت نگفت نن پَشٌ رٍ نیارم؟ -

 سرش را بٌ طرفین تکان نی ديد ٍ دستی بین نَيایش نی کشد

 .راستش بٌ ذينو رسید بٌ تَ بگو؛ انا گفتو شاید راضی نشی بیای! نٌ -

 :با تعجب آشکاری نی  گَیو

 چرا راضی نشو؟ -

 :لحن صدایش ٍقتی حرف زد، دلخَر بَد ٍ ناراحت

 نگٌ آدم برای کسی کٌ ازش نتنفرى کاری انجام نیدى؟ -

ٌ ای  از غو کدرشان کردى بَد نی شَم نهی  دانو . نسخ چشهان خاکستری اش کٌ حاال الی
 :چٌ نی  شَد کٌ لب نی زنو

 نگٌ نن ازت نتنفرم؟ -

کالفٌ دستی بین . نی  خَايد حرفی بزند کٌ گَشی تلفن رٍی نیزش بٌ صدا درنی  آید
 .نَيایش نی کشد ٍ از جایش بلند شدى ٍ بٌ سهت نیزش نی رٍد

 .بگید ننتظر بهَنن! بلٌ؟ نٌ خانو -

از جایو بلند نی شَم ٍ چتری يایو را کٌ ناغافل رٍی پیشانی ام ریختٌ بَدند داخل شالو 
 .پنًان نی کنو

 .نن نیرم دیگٌ -
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 :بٌ سهتو نی آید ٍ یک قدنی ام نی ایستد

 .کجا؟ بهَن حاال -

ٌ ام صاف نی کنو ٍ نی گَیو  :کیفو را رٍی شان

 .نٌ باید برم خَنٌ نحهد، تَ يو بٌ کارت برس -

ٌ ام  لبخند کهرنگی نی  زنو ٍ نی  خَايو برگردم کٌ بازٍیو را گرفتٌ ٍ تا بٌ خَدم بیایو، گَن
ٌ اش نی سَزد  .از جای بـ ـَس

ٌ خاطر نن با سرعت  -  ...نرسی کٌ ازم نتنفر نیستی.  اٍندی120نرسی کٌ ب

ٌ ای  فرٍ رفتٌ بَدم کٌ بیرٍن آندن از آن فقط فرار . گیج ٍ ننگ نگايش نی  کنو در خلس
 .بٌ سهت در پاتند نی  کنو ٍ از اتاقش بیرٍن نی زنو! بَد

ٌ اش، نبض داشت  .جای بـ ـَس

*** 

. سیبی کٌ داخل دستو بَد را بٌ سهت نحهد پرت نی کنو کٌ رٍی يَا نی گیردش
 :خندى ی سرخَشی نی کند کٌ تشر نی زنو ٍ نی گَیو

 چرا زٍدتر نگفتین؟ -

 :فًیهٌ دست دٍر بازٍی شَير عزیزش نی اندازد ٍ نی گَید

 .خَدنَن يو انرٍز صبح فًهیدیو، يهین دیرٍز آزنایش دادم -

ٌ ی نن ٍ آبان اگر زندى نی  ناند حاال چًارسالش بَد  .غو عالو بٌ دلو سرازیر نی شَد، بچ

 :باز يو نقاب خَشحالی نی زنو، دست يایو را بٌ يو نی  کَبو ٍ نی  گَیو
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 !الًی قربَنش برم نن فنچَلک! دٍبارى خالٌ نیشو! ٍایی -

 :نحهد خندى ی پرصدایی نی کند

 !از االن بگو، گذاشتن يرگَنٌ اسو رٍی جیگر بابا نهنَع -

 :پشت چشهی برایش نازک نی کنو ٍ نی گَیو

ٌ ای يو يست! ایش - ٌ ش چٌ تحف  ببینو فرناز نی دٍنٌ؟... حاال فکر کردى بچ

 :فًیهٌ با لب يایی آٍیزان نگايو نی  کند

ٌ ی آزنایشو رٍ رٍی نیز آشپزخَنٌ دید -  .صبح کٌ داشت نی رفت ندرسٌ برگ

 :با تعجب نی پرسو

ٌ ات رٍ آٍیزٍن نی کنی؟ -  !خب؟ چرا لب ٍ لَچ

 :با يهان لحن ناراحت نی  گَید

 !خَشحال نشد -

 :با ديان باز نگايش نی  کنو

 خَشحال نشدى؟ چرا؟ -

 :نحهد خندى ای  نی  کند ٍ جَابو را نی  ديد

ٌ دار بشین -  !نیگٌ نن انسال نیرم دانشگاى اٍن ٍقت شها تازى یادتَن افتادى بچ

 :ریز نی خندم ٍ ابرٍیی برایشان باال نی اندازم ٍ نی گَیو

 !خب درٍغ يو نهیگٌ -
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 :فًیهٌ تشر نی زند

 !گلی -

 :پشت چشهی برایش نازک نی کنو ٍ با حرص آشکاری نی گَیو

نهی دٍنو این اسو نن چٌ سختی دارى کٌ يیچ کس . چیٌ خب؟ گلی يو نٌ ٍ گل بانَ -
 !ای  بابا! کانل نهی گتش

فقط آبان بَد کٌ . گفتن يای آبان را دٍست دارم« بانَ»در دل اعتراف نی کنو کٌ چقدر 
آيو را در سینٌ نگٌ نی دارم ٍ سعی نی کنو دل بٌ . دلو نی خَاست اسهو را نخفف کند

 .دِل فًیهٌ ٍ نحهد بديو

اصالً کی از ! خب این کٌ اشکالی ندارى، چند رٍز دیگٌ یادش نیرى اٍن يو شاد نیشٌ -
 داشتن خَاير ٍ برادر ناراحت نیشٌ کٌ فرناز دٍنیش باشٌ؟

 :فًیهٌ انگار کهی دلش خَش شدى باشد، لبخندی نی زند ٍ نی گَید

 !چی بگو؟ خدا کنٌ -

*** 

بٌ لباس يای آنادى ام کٌ رٍی تخت گذاشتٌ بَدنشان نگاى نی کنو ٍ لبو را از حرص 
نستَفیان انرٍز سرکار يزاربار سفارش کردى بَد کٌ نًهانی انشب را یادم نرٍد . نی جَم

ٌ ای  کشیدم. ٍ حتها يو با يهسرم برٍم حتی داشتو کو کو از رفتن بٌ نًهانی . پَف کالف
اسِو آبان رٍی صفحٌ خَدنهایی . ننصرف نی  شدم کٌ زنگ گَشی ام نرا بٌ خَدم آٍرد

صدایو را صاف نی  کنو ٍ قسهت سبزرنگ را لهس نی کنو بٌ طرف راست . نی کرد
 :نی  کشو

 .سالم -
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 .صدایش آرام است، نحل دریایی کٌ ندت ياست رنگ طَفان بٌ خَد ندیدى

 خَبی؟! سالم -

ٌ ی نیز آرایش نی نشینو ٍ با نَيای کارانلی رنگو کٌ تا رٍی شانٌ نی رسند  رٍی چًارپای
 :ٍر نی رٍم ٍ جَایش را نی ديو

 خَبو، تَ چی؟ -

 :نفس عهیقی نی کشد ٍ نی گَید

 .االن خَبو -

ٌ ی چشهو نی  آید، نهی  دانو چرا صدایو نی  لرزد بی ارادى ! نهی  دانو چرا اشک تا پشت کاس
 :چًار حرف اسهش را يجی نی  کنو ٍ نی  گَیو

 آبان؟ -

 جاِن آبان؟ -

 .آبان انگار يهان آدِم عاشق چًارسال پیش، بدٍن آن شک ٍ تردید بَد. لبو را نی گزم

 تا یٌ جایی بايام نیای؟ -

تٌ دلو دٍست داشتو در آن نًهانی يهٌ نن را با آبان، یا . خیلی ناخَدآگاى این را گفتو
ٌ ی چًارسال  بٌ قَل نستَفیان يهسرم ببینند، دٍست داشتو یک شب، بٌ دٍر از يه

ٌ نان نزدیِک يو باشیو  .فاصل

ٌ يایی از شادی داردصدایش ٍقتی شرٍع بٌ حرف  :زدن نی کند، رگ

 .نن با تَ تا جًنو يو بدٍن حرف نیام -
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 :لبخندی از سِر شَق نی زنو ٍ نی گَیو

 آدرس رٍ برات بفرستو؟! جًنو نیست -

 .آرى بفرست -

 .پس فعالً  -

گَشی را قطع نی کنو ٍ آدرسی را کٌ شیرین برایو فرستادى بَد، کپی ٍ برای آبان ِسند 
 .انگار کٌ انرژی بٌ سلَل يای تنو برگشتٌ باشد، تند نشغَل آنادى شدن نی  شَم. نی کنو

پیراين لیهَیی رنگی را کٌ تا رٍی کهر تنگ بَد ٍ بعد کلَش نی  شد ٍ قدش تا ساق پایو 
ٌ ی گل ریزی کار شدى بَد. نی  رسید پَشیدم . نچ يایش چین نی  خَْرد ٍ رٍیش با پارچ

ٌ ام  ٌ ی قًَى ای  سَخت جَراب شلَاری نشکی رنگی يو نی  پَشو ٍ کفش يای بدٍن پاشن
 .را پایو نی  کنو

ٌ ام را يو سرم نی  کنو ٍ کیف ست کفش يایو را برداشتٌ ٍ  شال دٍنترِی قًَى ای  سَخت
ٌ ی کراٍات شیکی کٌ برای نستَفیان گرفتٌ ٍ کادٍ کردى ام  خرت ٍ پرت يایو را بٌ اضاف

این را گرفتو تا شاید گشایشی شد ٍ دست از آن تیپ يای بٌ قَل . داخلش نی گذارم
 !آبان جلفش برداشت

ٌ ای  جلَی . در آخر عینک گردم را يو نی زنو ٍ با قفل کردن در خانٌ بیرٍن نی  رٍم دى دقیق
 .بدٍن نعطلی سَار نی  شَم ٍ سالنی نی کنو. در آپارتهان ننتظر نی نانو تا آبان نی  رسد

نگايش نی کنو، پیراين اسپرت لیهَیی رنگی . عطر سردش ناشین را پر کردى بَد
. شلَارش کتان بَد ٍ قًَى ای  سَختٌ. پَشیدى بَد کٌ آستین يایش را تا آرنج تا زدى بَد

 :یک دفعٌ، با يو ٍ يهزنان نی گَییو. اٍ يو داشت نرا برانداز نی کرد

 !ست شدیو -
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ٌ اش چال نی  افتد ٍ ناخَدآگاى قسهتی از . خندى ام نی گیرد ٍ بٌ خندى ام لبخند نی زند گَن
ٌ ی انیرعباس گالب کٌ چند رٍز پیش فرناز برایو فرستادى بَد یادم نی افتد : آينگ گَن

ٌ ی گَنٌ» ِِ نن حبس شدتَ سیاى چال  «!ات دِل

غیرارادی . نَيایش را کٌ حاال بلند شدى بَدند، با ژل بٌ سهت راست ندل دادى بَد
 :زنزنٌ نی کنو

 !خَشتیپ شدی -

 :لبخندی نی زند ٍ نی گَید

 .نهیگو خَشگل شدی؛ چَن يهیشٌ خَشگلی -

 .نگاى نی کنو، چقدر چشهان خاکستری اش را دٍست دارم

 یٌ سَال بپرسو؟ -

 :دندى را عَض نی کند

 !شها صدتا سَال بپرس -

ٌ ایو بٌ چًارسال قبل؛ يهان قدر عاشق، يهان قدر  ...انگار انشب ير دٍتایهان برگشت

ٌ ی شرکت -  زدن رٍ از کجا آٍردی؟سرنای

ٌ رٍیش نی شَد  :نگايو نی کند ٍ دٍبارى خیرى ی رٍب

ٌ ی اٍن جا کٌ نال خَدم نیست، - جا رٍ تَ کٌ رفتی يهٌ.  درصد سًانش نال نن51ٌيه
یٌ دفعٌ بٌ خَدم اٍندم ٍ گفتو یٌ عهٌ ! جادنبالت گشتو، ترنینال ٍ راى آين ٍ يهٌ

ٌ ش ٌ ای  يست ٍ رفتو خَن  .نعصَن

 :با تعجب بین حرفش نی پرم
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 یعنی تَ از يهَن نَقع نی دٍنستی نن کجام؟ -

 :آى عهیقی کٌ نی کشد، دلو را خَن نی کند

فکر کردی اٍن قدر بی خیالو کٌ زنو ٍل کنٌ برى ٍ پا بندازم رٍ پام ! نعلَنٌ کٌ نی دٍنستو -
 ٍ بٌ زندگی عادیو برسو؟

ٌ ام خجالت نی  کشو دلو نی  خَاست زنین دين باز کند ٍ نرا . برای اٍلین بار از کار احهقان
 .در خَد فرٍ ببرد

 خب بعدش؟ -

خَنٌ ٍ ناشین رٍ فرٍختو، دایی حهید سًو االرجی رٍ کٌ آقاجَن برام گذاشتٌ بَد بًو  -
بعد یٌ ندت آرنین يو انتقالی دانشگايش رٍ . داد ٍ نن يو جهع کردم اٍندم تًران

 .گرفت ٍ اٍند

ٌ ی نحهد ٍ از دٍر نگايت . با يو یٌ خَنٌ گرفتیو اٍایل اٍن قدر نی اٍندم در خَن
ٌ ت با کلی قسو ٍ قرآن ٍ آیٌ ٍ بٌ شرط این کٌ نزدیکت نشو  نی کردم، آدرس اٍنجا رٍ عه

دلو . قسو خَردى بَدم کٌ آرانشی رٍ کٌ پیدا کردی نختل نکنو. بًو دادى بَد
حتی بٌ آرنین يو چیزی نگفتٌ ! نی خَاست بهیرم کٌ سًهو ازت فقط از دٍر دیدنتٌ

نن يو دانشگاى انتقالی زدى بَدم ! بَدم کٌ نبادا بیاد سراغت ٍ تَ بازم َپر بکشی ٍ بری
بٌ پیشنًاد یکی از . ٍ برای درسو کٌ ترم يای آخرش بَد نشکلی پیش نیَندى بَد

اساتیدم بعد از فارغ التحصیلیو با پسرش کٌ چند سالی از نن بزرگ تر بَد ٍ یٌ شرکت 
يرچی پَل داشتو گذاشتو ٍسط ٍ کو کو . کَچیک دارٍسازی داشت شریک شدم

 .شرکتهَن رٍ گسترش دادیو ٍ بعد کلی دٍییدن ٍ تالش شد اینی کٌ االن نی بینی

 :نفس عهیقی نی کشو ٍ نی  پرسو
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 یعنی آشنایی آرنین ٍ فرناز اتفاقیٌ؟ -

 :سرش را آرام تکان نی ديد

 .دنیای عجیبیٌ، پر از اتفاق يایی کٌ حکهتشَن رٍ بعدًا نی فًهیو... آرى -

نن نباید . نن در حق خَدم ٍ آبان بد کردى بَدم. اشک تا پشت پلک يایو نی آید
داغدار کَدِک چندرٍزى ام بَدم، تنو از زخِو . چًارسال پیش عجَالنٌ تصهیو نی گرفتو

 .تًهت يای آبان درد نی  کرد ٍ يهین يا باعخ شد احهقانٌ تصهیو بگیرم

 :برای این کٌ از حال بدم کو کنو نی گَیو

 نیشٌ جلَی یٌ گل فرٍشی نگٌ داری؟ -

 .ببینو کجا داریو نی ریو؟ ينَز نگفتی! البتٌ -

 :کالفٌ از حَاس پرتی ام تندتند برایش تعریف نی  کنو

 .ازم دعَت کرد ٍ گفت حتهًا با يهسرم برم. تَلد يهکارنٌ، يهَن کٌ در خَنٌ دیدیش -

 :بی يَا نی  گَید

 !يهسرت قربَنت برى -

 :بی يَاتر از اٍ زنزنٌ نی  کنو

 ...خدانکنٌ -

ٌ گلی بخرد ٍ نن بٌ خَاست خَدم  بٌ گل فرٍشی کٌ نی  رسیو، آبان پیادى نی  شَد تا دست
 .درٍن ناشین نی نانو

 :با کنجکاٍی برنی  دارنش ٍ رٍیش را نی خَانو. چشهو بٌ کارتی رٍی داشبَرد نی  خَرد
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 .دکتر رانین نًابادی، نشاٍر ٍ رٍانشناس -

رٍانشناس؟ يهانی کٌ باید چًارسال پیش، يهان رٍزيایی کٌ نشکل . لبو را نی گزم
آبان را فًهیدم پیشش نی رفتو؟ کارت را داخل کیفو نی گذارم ٍ با چند نفس عهیق 

حقیقت این است کٌ نن حهاقتو را قبَل کردى ام ٍ . سعی نی کنو بغضو را پس بزنو
 !يیچ چیز سخت  تر از این نیست کٌ بفًهی یک عهر حهاقت خرج کردى ای

ٌ ای  رز قرنز بٌ سهتو  ٌ گلی را عقب گذاشتٌ ٍ شاخ آبان سَار ناشین نی شَد، دست
 :نی گیرد

 .برای بانَجان -

گرنای . از دستش کٌ نی  خَايو بگیرنش، دستو بٌ انگشتان کشیدى اش نی  خَرد
ٌ ام را باال نی گیرد. دستش اشک يایو را سرازیر نی  کند  :يَل کردى ٍ با دست آزادش چان

 .گریٌ نی  کنی بانَ؟ ببینهت -

داشتو . حالو این قدر خراب بَد کٌ نهی تَانستو جَابش را بديو. يق يقو اٍج نی گیرد
ٌ ام زار نی گردم؛ سال يایی کٌ اگر قبل از تصهیو گرفتنو کهی ٍ  برای سال يای از دست رفت

ٌ  تر فکر نی کردم، نی تَانست بًترین سال يای عهرم باشد، بًترین  فقط کهی عاقالن
سال يای عهرم کنار آبان؛ سال يایی کٌ اگر آبان فقط یک درصد از شکش را کنار 

 .نی گذاشت ٍ آن شب کذایی نرا ريا نهی کرد ٍ نهی رفت، سال يای خَشی نان بَد

 :گل را ريا نی  کنو ٍ بی ارادى دستو را دٍر گردنش حلقٌ نی  کنو

 ...آبان -

 .اشک يای داغو پیراينش را خیس کردى بَدند. يق يقو تهام شدنی نبَد

 جانو؟ چی شدی تَ یٌ دفعٌ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 165 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

ٍاژى يا را گو . زبانو بٌ حرف زدن باز نهی  شد. دستو را نحکو  تر دٍر گردنش گرى نی  کنو
 .کردى بَدم ٍ فقط اسو آبان را بلد بَدم

 :نگايی بٌ حال زارم نی اندازد. از آغَشش جدا نی  شَم

 .برسَنهت خَنٌ؟ حالت خَب نیست -

 .سرم را بٌ نفی تکان نی ديو، بٌ شیرین قَل رفتن دادى بَدم

 .قَل دادم برم! نٌ نٌ -

 :نانطهئن لب نی  زند

 نطهئنی؟ -

 .آرى -

ٌ ام  ٌ ی نستَفیان سکَت نی  کنو ٍ در دل برای زندگی از دست رفت تا رسیدن بٌ خان
آن ٍقت نهی گذاشتو . کاش نی شد بٌ چًارسال پیش ٍ آن شب کذایی برگردم. عزاداری

جلَیش را نی  گرفتو ٍ يرطَر شدى جابت نی  کردم نن يیچ . آبان خانٌ را ترک کند ٍ برٍد
 ٌ اگر برنی گشتو، اصالً آن رٍز کٌ بٌ نن ٍ آرنین تًهت . امصنهی با آن اردالن رذل نداشت

زد سیلی نهی زدم ٍ بٌ جایش تَضیح نی  دادم، آن ٍقت شاید حاال دختربچٌ یا پسرک 
ٌ ای  کنارنان بَد  ...اگر برنی گشتو. چًارسال

 .رسیدیو -

ٌ ی نا بٌ گذشتٌ بازنی  گشتیو، باز يو يهان کاريای اشتباى را  حقیقت این بَد کٌ اگر يه
 !انجام نی دادیو
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گل بٌ دست با صدای آبان دست از ای   کاش ٍ اگر برداشتٌ، پیادى نی  شَم ٍ آبان دستٌ
ٌ رٍیش نی  اندازد ٍ نی  گَید. کنارم نی  ایستد ٌ ی ٍیالیی رٍب  :نگايی بٌ خان

ٌ ی خَدشٌ؟ -  خَن

 :بٌ نیو رخ جذابش زیر نَر نًتاب نگاى نی  کنو ٍ جَابش را نی ديو

ٌ ی پدریشٌ -  .گفتن نًهَنی شَن يو دٍستانٌ ٍ يو خانَادگیٌ. نٌ، خَن

 :دستش را بٌ سهتو گرفتٌ ٍ نی  گَید. لبخندی نی  زند

 بریو؟ -

 .انگشتانو بین دست نردانٌ ٍ حهایت گرش قفل نی شَند

 .بریو -

شیرین را . شیرین ٍ پشت سرش نستَفیان جلَی در ٍرٍدی خانٌ بٌ استقبالهان نی  آیند
بٌ سهت . در آغَش نی گیرم ٍ آبان با نستَفیان دست نی  ديد ٍ تبریک نی  گَید
ٌ ی بزرگشان کٌ نًهانان در آن بَدند راينهایی نان نی کنند شیرین دستو را . پذیرایی خان

 :گرفتٌ ٍ بٌ سهتی نی  برد

 .بیا با خانَادى نَن آشنات کنو -

لبخندی بٌ آبان کٌ کنار نستَفیان ایستادى بَد نی  زنو ٍ با شیرین بٌ سهت جهعی کٌ 
 .ظايرًا خانَادى شان بَدند نی رٍم

. چند زن ٍ نرد نیانسال دٍر يو دٍرتر از جَان يا نشستٌ بَد ٍ نشغَل صحبت بَدند
 :نزدیکشان کٌ نی شَیو، شیرین بلند نی گَید

 .خانو يا آقایَن، ایشَن دٍستو يستن کٌ کلی تعریفش رٍ براتَن کردم -
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 :خجالت زدى از تَجٌ یکًَیی جهع، لبخندی نی زنو ٍ نی گَیو

 ...گل بانَ يستو -

ٌ ی سبزرنگ قفل نی شَند عرق سردی رٍی پیشانی ام . کٌ چشو يایو، در دٍ تیل
. زن اخو کو رنگی کردى ٍ انگار کٌ بخَايد چیزی را کنکاش کند، نگايو نی کند. نی نشیند

ٌ ام تیر نی کشد ٌ ای  نی نالو. شقیق  :با صدای خف

 تَ؟ -

 :شیرین با تعجب نگايو نی  کند ٍ نی  پرسد

 !زن عهَ رٍ نی  شناسی؟ -

نن ير شب پدرم . نن با عکس يای این زن زندگی کردى بَدم. نی  شناختو؟ نسخرى بَد
 .را نَقع گریستن باالی سر لباس يای بٌ جاناندى از این زن دیدى بَدم

نی  شناختو؟ نن این زن را باريا در ذين خَد نتًو کردى بَدم ٍ بٌ رگباِر لعن ٍ نفرین 
 بستٌ بَدم؛ حاال یکی کنارم ایستادى ٍ نی  پرسید کٌ نی  شناسهش؟

ٌ رٍیش نی ایستو. با قدم يای لرزان جلَ نی رٍم احساس نی کنو قلبو جایی . دقیقًا رٍب
ٌ يایو نی زند خیرى بٌ چشهانش دستو . کف دست يایو عرق نی کنند. درست کنار شقیق

 :را جلَیش دراز نی  کنو ٍ با صدایی نرتعش نی گَیو

 .گل بانَ سهاٍات يستو -

 :از جایش بلند نی شَد ٍ بًت زدى ٍ ترسان نی نالد. نی بینو کٌ نردنک يایش نی لرزند

 دختِر انیرحسن؟ -
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دستو را عقب ! بیچارى انیرحسن، بیچارى پدرم. پَزخند تلخی رٍی لبو نی نشیند
 :نفس يای پی درپی نی کشو تا بغضو را فرٍ بديو ٍ بعد با تلخی نی گَیو. نی کشو

تَ ٍ انیرحسن - ِِ  !نتاسفانٌ دختر ِ

جهع در سکَتی . نٌ نگران نی شَم نٌ دلو نی لرزد. دستش بٌ سهت قلبش نی رٍد
 :شیرین جیغ نی زند. نرگ بار فرٍ نی رٍد

 ...نانانت! بًداد -

ٌ ی نَقًَى ای  با چشهان سبزرنگ،  ناِم بًداد در نغزم اکَ نی  شَد ٍ عکس پسربچ
بًداد برادر نن بَد؟ برادری . يو رنگ چشهان نادرش جلَی چشو يایو نقش نی  بندد

کٌ یک عهر در حسرت داشتنش سَختو ٍ دم نزدم؟ برادری کٌ دلو نی  خَاست باشد ٍ 
بَدنش را بٌ رخ بکشد؟ بًداد برادر نن بَد؟ پسِر انیرحسن؟ انیرحسنی کٌ تا رٍز کَى

نرگش نگران پسر چشو قشنگش بَد؟ چرا تا االن چشو يای آشنایش را رصد نکردى 
 !بَدم؟ ٍای بر نن

حهیرا رٍی نبل نی نشیند ٍ نردی با نَيای جَگندنی کٌ کت ٍ شلَار فاخری تن کردى 
نیشخندی نی زنو، نن ٍ . یک لیَان آب دستش نی ديد ٍ پشتش را ناساژ نی ديد

 .پدرم را بٌ این نرد فرٍخت

 بانَ؟ -

با دیدنش اشک يایو . صدای آبان کٌ بًت زدى حهیرا را نگاى نی کند نرا بٌ خَدم نی  آٍرد
 :رٍ بٌ حهیرا زنزنٌ نی کند. جاری نی  شَند

ٌ حهیرا؟ -  عه
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انرژی ام تحلیل نی رٍد ٍ در . احساس نی کنو دیگر تَانایی ایستادن رٍی پايایو را ندارم
ٌ ی آخر لب نی زنو  :لحظ

 ...آبان -

*** 

 «فصل ششو»

آى عهیقی . چشو يایو را کٌ باز نی کنو ٍ بَی الکل ٍ بتادین زیر بینی ام نی پیچد
 !باز يو رايی بیهارستان شدم. نی کشو

اتاق ظايرًا کٌ خصَصی . چشو نی چرخانو ٍ آبان را رٍی صندلی کنار تختو نی  بینو
دلو برای خستگی اش کٌ يهان طَر نشستٌ رٍی صندلی خَابش بردى ضعف . است

 :آرام صدایش نی  زنو. نی  رٍد

 آبان؟ -

. بلند نی  شَد ٍ کنارم نی آید. انگار کٌ ننتظر باشد، سریع چشو يایش باز نی شَند
ٌ ام نی گذارد ٍ نگران نی گَید  :دستش را رٍی گَن

 حالت خَبٌ؟ -

 :آبان کالفٌ نی گَید. انگار کٌ ننتظر يهین جهلٌ باشو، اشکو دیدم را تار نی کند

 !تَ رٍ قرآن گریٌ نکن بانَ -

 :زنزنٌ نی کنو. نفس عهیقی نی کشو تا اشکو را پس بزنو

 دیدیش؟ -

 :صندلی را کنار تختو نی گذارد ٍ يهان طَر کٌ نی نشیند نی گَید
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 ننظَرت نادرتٌ؟ -

 :پرخاشگرانٌ نی غرم

 !نٌ خیر، نادرم نٌ، ننظَرم حهیراست -

 :لبخند کو رنگی نی زند ٍ نی گَید. دست يایش را باال نی برد

 !آرٍم! باشٌ باشٌ -

ٌ ی باریک پالستیکی عبَر نی کنند ٍ بٌ  نگايو را بٌ ِسُرم باالی سرم ٍ قطرى يایی کٌ از لَل
ٌ ام نی رٍند نی دٍزم  :با حسرت زنزنٌ نی کنو. آغَش تن خست

 دیدی چقدر خَشبخت بَد؟ -

 از کجا نطهئنی کٌ خَشبخت بَد؟ -

 :نگايش نی کنو ٍ با حرص نی گَیو

خَنٌ بٌ اٍن درندشتی رٍ ندیدی؟ شَيرش رٍ ندیدی؟ خانَادى ی جدیدش رٍ چی؟  -
 ندیدی دٍرش چقدر شلَغ بَد؟

 :لبخند تلخی رٍی لبش جا خَش نی کند

ٌ ی این سال يا نن يو دٍرم شلَغ بَد، آدم يای زیادی از دٍست ٍ يهکار گرفتٌ  - يه
دٍر ٍ برم داشتو؛ انا بدٍن تَ تنًا بَدم، نحل یٌ نايی ُگلِی افتادى رٍی زنین کٌ 

ٌ جَن شدى باشٌ  .نیه

 .اشکو سرازیر نی شَد ٍ لبو را نی گزم

ٌ ی این سال يا نحل جفت يهَن نايی ُگلی بَدم کٌ دارى تَی تنگ نفس  - نن يو يه
 !نی کشٌ؛ ٍلی نفس کشیدن براش نحل عذابٌ، نحل ذرى ذرى نردن
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ٌ ام دست نی  کشد ٍ نی  گَید. دستو را نی گیرد  :رٍی جای خالی حلق

بٌ حهیرا فرصت بدى حرف بزنٌ، حتی اگٌ بعدش نبخشیش نًو نیست؛ نًو اینٌ بعدًا  -
 .پشیهَن نشی کٌ چرا نذاشتی حرف بزنٌ

؛ انا در دل اصالً نایل بٌ دیدن دٍبارى ی حهیرا «باشٌ»سرم را آرام تکان نی ديو بٌ نعنی 
 ...نیستو؛ ٍلی دلو پر نی کشد برای در آغَش گرفتن بًداد، برای گفتن ٍاژى ی برادر

 .این سرم يو تهَم شد -

زنگ باالی سرم را نی فشارد ٍ چند دقیقٌ بعد، پرستار جَانی نی آید ٍ سرم را از دستو در 
نگايو بٌ ساعت گرد رٍی . با کهک آبان بلند نی شَم ٍ لباسو را نرتب نی کنو. نی آٍرد

 .دیَار نی افتد کٌ دٍ شب را نشان نی ديد

زدى نگايو را بین اٍ ٍ بًت. پا کٌ داخل رايرٍی بیهارستان نی گذارم، بًداد را نی بینو
 :آبان ابرٍ باال نی اندازد ٍ نی گَید. آبان نی چرخانو

 .از يهَن نَقع اٍندى، ير چقدر اصرار کردم نیَند تَ -

چند قدم بٌ سهتهان نی آید ٍ با لحنی آشفتٌ . نگايو را بٌ سهت بًداد نی چرخانو
 :نی گَید

 خَبی؟ -

انتظار کٌ نداشتو در لحظات اٍلی کٌ فًهیدى ایو خَاير ٍ برادریو، بپریو ٍ آغَش بٌ رٍی 
زندگی ٍاقعی، آن چیزی نبَد کٌ داخل فیلو ٍ سریال يا نشان نی دادند ٍ . يو باز کنیو

. دختر گهشدى ی داستان بعد از سال يا نحل آشنایی چندسالٌ با خانَادى اش رفتار نی کرد
حقیقت این بَد کٌ نن ٍ بًداد، خَاير ٍ برادر بَدیو؛ انا برای نن بًداد بٌ اندازى ی 

 .آقای نستَفیان آشنا بَد ٍ برای اٍ يهان خانو سهاٍات کٌ نی خَاست جایش را بگیرد
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سری تکان نی ديو بٌ نعنی این کٌ خَبو؛ کٌ ينَز زندى ام ٍ نتاسفانٌ باید شايد 
ِِ يرچٌ بیشتر این دنیای نالَتی باشو  .نانردِی

 :از بیهارستان کٌ بیرٍن نی رٍیو، گَشی بًداد زنگ نی خَرد ٍ جَاب نی ديد

 جانو بابا؟ -

بًداد حق نداشت کسی را جز پدرنان، . اخو نی کنو ٍ ديانو نزى ی زيری تلخ نی گیرد
 .بابا صدا کند؛ پدری کٌ نظلَنانٌ نقابل حهیرا تسلیو شدى بَد ٍ راضی بٌ رفتنش

بًدادی کٌ شَير حهیرا را صدا . اخهو غلیظ  تر نی شَد ٍ درٍن ناشین آبان جای نی گیرم
 .نی کرد، برادر نن نبَد

ٌ ی ناشین نی بینو کٌ آبان با بًداد  بٌ پشتی صندلی تکیٌ نی ديو ٍ از پشت شیش
 .دست نی ديد ٍ بعد بٌ سهت ناشین نی آید

 :سَار نی شَد، استارت نی زد ٍ يهان طَر کٌ از پارک در نی آید نی گَید

 چی شد یًَ؟ -

 !بیچارى پدرم. قطرى اشکی از چشهو نی چکد

 دیدی گفت بابا؟ -

 :آبان نگايو نی کند ٍ با لحنی کٌ نی خَايد دلجَیی کند نی گَید

 حق نهیدی بًش؟ -

چرا در تهام زندگی ام این ننو کٌ باید حق بديو؟ چرا یک بار يو کٌ . عصبی نی شَم
 :شدى کسی بٌ نن حق نهی ديد؟ پرخاشگرانٌ نی گَیو

 !حق؟ چٌ حقی؟ اٍن حق ندارى یکی رٍ غیر از پدرش بابا صدا کنٌ، حق ندارى -
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 :با صدایی کٌ آرانش را بٌ سلَل يای تنو نی  ریزد نی  گَید

ٌ ای  رٍ پدر خَدش نی دٍنٌ - طبیعیٌ کٌ پدر صداش . اٍن بیست ٍ چندسالٌ نرد دیگ
 .بزنٌ

 .با تعجب نگايش نی  کنو

 !یعنی از يیچی خبر نداشتٌ؟ -

ندیدی پسر بیچارى چقدر ... ٍگرنٌ دنبال يَیت ٍاقعیش نی  گشت! خب نعلَنٌ کٌ نٌ -
 شَکٌ بَد؟

بی حال سرم را بٌ شیشٌ تکیٌ . کهی، فقط کهی از حرص ٍ آتش دلو کو نی شَد
 .نی ديو

صدای علیرضا نًدٍی . آبان دستش را سهت پخش ناشین نی برد ٍ رٍشنش نی کند
 :داخل ناشین نی پیچد ٍ بٌ حال بدم دانن نی زند

 تَ داری نی بندی»

 رٍ این عشق چشاتَ

 «ندیدی کٌ حالو عَض نیشٌ با تَ

 :آرام زنزنٌ نی کند

 .ٍقتی رفتی، شًر کَچیک شد -

چند لحظٌ کَتاى نگايو نی کند ٍ دٍبارى . حاِل بدم بدتر از قبل نی شَد. دلو نی ریزد
ٌ رٍیش نی دٍزد  :نگايش را بٌ خیابان رٍب
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ٌ ت نگايت نی  کردم کٌ سر  - ٌ ی نحهد رفتی، ير رٍز نی  اٍندم ٍ از دم خَن ٍقتی از خَن
نن بٌ يهَن نصف ٍ نیهٌ داشتنت يو . کار نیری، بعد نی رفتو دنبال کاريای خَدم

 !راضی بَدم

 .دست يایو را نشت نی کنو، ناخن يای بلندم کف دستو فرٍ نی رٍند

نی دیدم کٌ ير رٍز تالشت بیشتر نیشٌ ٍاسٌ کارکردن، جلَی چشو يام بَدی ٍ  -
بعد از دٍسال دیگٌ نتَنستو . پیشرفت کردنت رٍ نی دیدم؛ ٍلی سًهی ازت نداشتو

ٍقتی آرنین زنگ زد ٍ گفت داداش خَنٌ رٍ برای خَايرم نی خَام، ! تحهل کنو، نشد
سخت گذشت بانَ، خیلی . بعدش يو کٌ دیگٌ خَدت نی دٍنی! فًهیدم پیدات کردى

ٌ ی این سال يا ٌ جَن شدم يه  .سخت؛ نحل ذرى ذرى جَن دادن، نن نیه

 بٌ جَن تَ سخت نی  گذرى»

 عشق نحل عطر نیست کٌ بپرى

 نن اٍنیو کٌ ٍابستتٌ

 «ينَزم تَی فکرتو یک سرى

 م نی  کنٌ؟ٍاقعا نهی دٍنستی چقدر دٍستت دارم ٍ رفتنت دیٍَنٌ -

 :لب بٌ شکایت باز نی  کنو ٍ نی  گَیو. اشک يایو با یک دیگر نسابقٌ گذاشتٌ بَدند

نن با این کٌ باعخ ! تَ اٍن شب نباید نی رفتی، نباید حرف اردالن رٍ باٍر نی کردی -
ٌ نَن بهیرى ٍ دیگٌ نادر نشو، بخشیدى بَدنت اٍن شب تصهیو گرفتٌ . شدى بَدی بچ

 !بدکردی آبان، بدکردی... بَدم برگردم پیشت؛ ٍلی تَ

 بی تَ زندگی برام بی نعنیٌ»
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 نفًهیدی فرق داری تَ با بقیٌ

ٌ يام  آرى درست نحل دیٍَن

 «این از تاجیرات دلتنگیٌ

دست يایش را رٍی فرنان نگٌ نی دارد ٍ بدٍن . جلَی آپارتهان ناشین را نگٌ نی دارد
ٌ رٍ ٍ خیابان خالی بردارد نی گَید  :این کٌ نگايش را از رٍب

فکر . نن نریض بَدم، یٌ شکاک بیهار کٌ حرف ياش ٍ حرکاتش دست خَدش نبَدن -
ٌ ی  ٌ ش حس یٌ قاتل رٍ دارم کٌ بچ ٌ ی این سال يا؟ يه نی کنی نن راحت بَدم يه

بانَ نن اٍن شب رفتو؛ چَن حالو بد بَد، نهی خَاستو بدتر از اٍن ! خَدش رٍ کشتٌ
ٍقتی خَدم رٍ پیدا . رفتو اطراف شًر، يهَن جایی کٌ ازت خَاستگاری کردم. رفتار کنو

! نبَدی... کردم ٍ قبَل کردم بیهارم ٍ نحالٌ بانَی نن خــ ـیانـت کنٌ، برگشتو؛ ٍلی تَ
ٌ بار، شاید بیست سالو بَد کٌ از پدرت پرسیدم چرا عهٌ . رفتٌ بَدی از دستو یادنٌ ی

حهیرا رٍ بٌ زٍر نگٌ نداشتی؟ چرا گذاشتی پسرت رٍ ببرى ٍ برى؟ چرا حتی شدى با حق 
ٌ يا تًدیدش نکردی تا بهَنٌ؟  حضانت بچ

 .با تعجب نگايش کردم، این اٍلین باری بَد کٌ این حرف يا را نی زد

 نی دٍنی چی گفت؟ -

 چی گفت؟ -

 .قلبو نی سَزد. لبخند دردناکی رٍی لبش نی نشیند

داشتن آدنی کٌ دٍستش داری اگٌ زٍر باالی سرش باشٌ؛ کٌ اجباری ٍ از سِر گفت  نگٌ -
ترس باشٌ، نحل گرفتن یٌ نايی قرنز بین نشتتٌ؛ فقط چندجانیٌ طَل نی کشٌ تا تَی 
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ٌ  زٍر نگٌ دارم ٍ ير رٍز با . دستات جَن بدى ٍ بهیرى گفت نن نهی خَاستو حهیرا رٍ ب
 .ياش عذاب بکشودیدنش، با بی عالقگی

چقدر دلو برای پدرم تنگ شدى بَد، چقدر دلو . دلو با شنیدن حرف يایش نچالٌ نی شَد
 !يَایش را کردى بَد

 :این بار نگايو نی کند ٍ با لحنی کٌ حسرتش بٌ خَبی نشخص است نی گَید

 .نن نهی خَاستو ٍ نهی خَام کٌ بٌ زٍر نگًت دارم -

 :نگايو را نی  دزدم، دستگیرى ی ناشین را نی کشو ٍ آرام نی گَیو

ٌ خیر -  .شب ب

 !نن يهیشٌ فرار کردى ام، يهیشٌ

*** 

ٌ رٍیو بًداد ٍ شیرین کنار . فرناز سهت چپو رٍی نبل دٍنفرى نشستٌ است ٍ آرنین رٍب
 .بَدند

ٌ ام  دى رٍز از آن شب ٍ دیدن حهیرا نی گذشت ٍ انرٍز زنگ زدى بَدم ٍ بًداد را بٌ خان
ٌ چیز. دعَت کردى بَدم ... بًداد، خَدم، حهیرا، آبان! دى رٍز تهام فکر کردم، راجع بٌ يه

 .آبانی کٌ از يهان شب ندیدى بَدنش ٍ دلو برای چشو يایش پر نی کشید

 :آخر سر طاقت نیاٍردم. شیرین با چشو يای شیطانی نرا نگاى نی کرد

 چرا این جَری نگاى نی کنی؟ -

 :اشارى ای  بٌ سهت آرنین ٍ بًداد نی کند ٍ نی گَید. خندى اش را ريا نی  کند

 !خَش بٌ حالت دٍتا داداش قلچهاق داری -
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گَشی ام را برنی دارم، بٌ لیست نخاطبانو نی  رٍم ٍ . لبخند کهرنگی رٍی لبو نی نشیند
ٌ ای  نی  زنو ٍ نی  گَیو« داداش نحهد»رٍی اسو   :ضرب

 !تازى اٍن یکی رٍ ندیدی، قلچهاق بًش گفتٌ برٍ کنار نن جات يستو -

 !فرناز ریزریز نی  خندد ٍ آرنین زیرچشهی نگايش نی کند، بیچارى برادرم

از استراحت نطلق بَدن . نحهد گَشی را جَاب نی ديد ٍ کهی با يو حرف نی زنیو
ٌ خاطر سقط جنینی کٌ چًارسال پیش داشتٌ نی گَید ٍ نگرانی را بٌ جانو  فًیهٌ ب

ٌ ام يست ٍ نن با بدجنسی تهام . نی اندازد آخر سر يو آنار نی گیرد کٌ چٌ کسی خان
 :گَشی را کٌ قطع نی  کنو، فرناز آرام کنار گَشو نی  گَید. اسو آرنین را نهی گَیو

 گفتی بًش کٌ آرنینتَن این جاست؟ -

 :ابرٍيایو را باال نی اندازم

 نگٌ از جَن خَدم سیر شدم؟! نچ -

 خالٌ؟ -

 .نظلَنانٌ نی گَید ٍ نیشخندی نی  زنو، بَی خَبی نی  شنَم

 يَم؟ -

 ...احساس نی  کنو کٌ... احساس نی  کنو -

 :بدجنس نی شَم ٍ نی گَیو

 کٌ داری عاشق آرنینهَن نیشی؟ -

 :اخو نی کند ٍ یَاش نی گَید
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ٌ کو -  !فقط ازش خَشو اٍندى، ی

 :شیرین بین دِرگَشی يایهان نی پرد ٍ غر نی  زند کٌ

 !در گَشی نهنَع -

 :فرناز بٌ رٍی خَدش نهی آٍرد ٍ رٍ بٌ بًداد نی پرسد

 آقابًداد کنار اٍندین با قضیٌ؟ -

دستی پشت گردنش نی کشد ٍ لبخند تلخی . نان بٌ سهت بًداد زٍم نی شَدنگاى يهٌ
 :نی زند

ٌ ی اصلیو یعنی دارم باياش کنار نیام -  .این کٌ افتادم دنبال شناسنان

ٌ ی نا بد کرد، بیشتر يو در حق بًداد. غهگین نگايش نی کنو بٌ نن نگاى . حهیرا با يه
 :نی کند ٍ ادانٌ نی ديد

یٌ عهر کنار عهَيا ٍ عهٌ ٍ پدربزرگ ٍ نادربزرگی . نن نهی تَنو خانَادى م رٍ بذارم کنار -
پدرم، جدا از پدربَدن يهیشٌ یٌ دٍست بَدى برام؛ . بَدم کٌ فقط در حقو خَبی کردن

ٌ ی این سال يا بًو درٍغ گفتٌ . حتی نانان یٌ نادر فَق العادى بَدى این  رٍ کٌ يه
شاید اگٌ نن کنار خانَادى ی ٍاقعیو بزرگ نی شدم، خَشبخت  تر . نهی تَنو ببخشو

گذشتٌ قابل تغییردادن نیست، سختٌ خیلی سختٌ کٌ یٌ عهر درٍغ ! نهی دٍنو... بَدم
 .نهی تَنو باياش کنار بیام؛ ٍلی دارم سعی نی  کنو حکهتش رٍ بفًهو! شنیدى باشی

بیچارى بًداد، یک عهر با يَیت بًداد نستَفیان زندگی کردى بَد ٍ خانَادى ای  را حق 
ٌ ی آن عهٌ ٍ عهَ ٍ پدر ٍ يزارتا نسبت دیگر،  خَدش نی دانست ٍ االن فًهیدى بَد يه

ٌ اش جایی حَالی جنَب گو  ِِ نادرش ٍ ریش يیچ ربطی بٌ اٍ ندارند جز اقَام شَيِر
 .شدى
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 :نگايو نی کند ٍ نی گَید

 بايام نیای؟... خاِک بابا... نی خَام یٌ سفر برم دزفَل، سر خاک -

لبخندی پر از . برای اٍلین بار حس کردم چقدر برادر تازى  پیداشدى ام را دٍست دارم
 :داشتن نی زنو ٍ نی گَیودٍست

نی تَنیو بریو خرم آباد عهٌ رٍ يو ببینی، ير چی باشٌ اٍن ! نعلَنٌ کٌ نیام داداش -
دایی حهید يو يست کٌ نطهئنو از دیدنت خَشحال . تنًا قَم ٍ خَیش پدری نَنٌ

 .نیشٌ

 :آرنین ٍسط حرفو نی پرد ٍ نی گَید

ٌ يای خَايرش جفتی پیدا شدن، گفت بگَ گل بانَ دستو  - دیرٍز بٌ بابا خبر دادم بچ
 !بًت برسٌ نن نی دٍنو ٍ تَ

. نن چًارسال پیش بدٍن در نظر گرفتن اطرافیانو دست بٌ حهاقت زدم. لبو را نی گزم
ٌ ی نا کسانی را داریو کٌ برایهان ارزش قائلند ٍ اگر نباشیو  حقیقت این است کٌ يه

نگران نی شَند ٍ دلشَرى نی  افتد بٌ جانشان؛ انا نن چًارسال پیش يیچ فکر نکردم در 
 نبَدم سر آرنین، دایی ٍ زن دایی چٌ نی آید؟

 :تلخ نی خندم ٍ نی گَیو

این قدر دلو براشَن تنگٌ کٌ حاضرم بزنن تَی گَشو، فقط یٌ بار دیگٌ صَرت  -
 .نايشَن رٍ ببینو

نی خَايو بلند شَم ٍ بٌ آشپزخانٌ برٍم تا ترتیب شام را بديو کٌ گَشی ام زنگ 
 :نی اندازم ٍ جَاب نی ديو« آقاانیرحسین»با تعجب نگايی بٌ عبارت . نی خَرد

 خیر باشٌ؟. سالم انیرحسین خان -
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 :صدای شادش بٌ گَشو نی رسد

 .خیرى، بچٌ بٌ دنیا اٍند! سالم -

 :با تعجب سرجایو صاف نی نشینو ٍ با کهی حساب کتاب ذينی نی پرسو

 ينَز دٍناى نَندى، شَخیٌ؟ -

 :با صدا نی خندد ٍ نی گَید

ٌ ست. زایهان زٍدرسٌ - نی تَنین بیاین اینجا؟ شرنندى م . االن تَی دستگايٌ، کپی فاطه
 ...تنًام، پدر ٍ نادر جفتهَن يو کٌ شًرستانن ٍ تا بیانبٌ خدا؛ ٍلی دست

 :با يیجان بین صحبتش نی پرم ٍ با شَق نی  گَیو

 .آدرس بیهارستان رٍ بفرستین! ٍای این حرف يا چیٌ، قربَنش برم نن -

خداحافظی کٌ نی  کند ٍ گَشی را قطع نی  کنو، بٌ صَرت نتعجب آرنین، بًداد ٍ 
 :شیرین نگاى نی کنو ٍ رٍ بٌ فرناز کٌ انگار حدس زدى اٍضاع از چٌ قرار است نی گَیو

 !انیرعباس بٌ دنیا اٍند -

 :سریع از جایش بلند نی شَد ٍ نی گَید. چشو يایش نی خندد

 !ٍای خالٌ، خالٌ پاشَ بریو، پاشَ دیگٌ -

بًداد نی خندد ٍ . نگايی بٌ نًهان يایو نی اندازم ٍ نستأصل نگايشان نی کنو
 :نی  گَید

 با يهٌ تعارف، با نا يو تعارف؟ -

 .آرنین از جایش بلند نی شَد ٍ سَییچ ناشینش را از رٍی نیز جلَی نبل يا برنی دارد
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 .نن نی رسَنهتَن -

ٌ ای  نی  کند ٍ نی  دانو نگران است کٌ نبادا این يهنشینی يا بٌ گَش نحهد  فرناز سرف
 :بًداد ٍ شیرین از جایشان بلند نی شَند ٍ بًداد نی  گَید. برسد

 .نا يو نی ریو -

پشت سرش را نی خاراند ٍ اشارى ای  بٌ لباس يایش کٌ یک جین آبی پارى ٍ تیشرتی با 
آٍرم نی کند ٍ با لحن بانهکی ادانٌ طرح عجیب ٍ غریبی است کٌ سر از آن درنهی

 :نی ديد

ٍاهّلل از خدا کٌ پنًَن نیست، از شها چٌ پنًَن، نن عاشق دختر یٌ نردی شدم کٌ  -
 !ٍاسٌ این کٌ بذارى برم خَاستگاری باید کالً با این تیپ خداحافظی کنو

 :نگايی بٌ شیرین نی  اندازم ٍ با دیدن لبخندش نی  گَیو

ٌ بٌ نبارکا باشٌ -  !آرى؟ ب

 :شیرین بٌ سهت در نی  رٍد ٍ در يهان حال نی  گَید

 !حاال انگار این تیپ جلفش چی يست -

 .نان کل خانٌ را پر نی کندصدای خندى

*** 

پَستٌ شدى بَدند ٍ لب يایش پَستٌ. پریدى ی فاطهٌ نی  اندازمنگايی بٌ چًرى ی رنگ
 .دلو ریخت، حهیرا يو درد زایهان نرا کشیدى بَد. حسابی بی حال بَد

 :افکارم را پس نی زنو ٍ نی گَیو

 !کپ تَ شدى يا -
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 :با بی حالی نی خندد ٍ جَاب نی  ديد

کی نیارنش ! ٍای گلی، صبح کٌ پشت شیشٌ دیدنش نی خَاستو گریٌ کنو! ژِن خَب -
 پیشو؟

 :دستش را نی گیرم ٍ نَازشش نی کنو

 .چند رٍز دیگٌ نی تَنی بغلش کنی -

 :ناخَدآگاى نی گَیو

 .ٍقت نهی تَنو حست رٍ درک کنونن يیچ -

 :حاال اٍست کٌ نی  خَايد نرا آرام کند. چشو يایش غو برنی دارند

االن يزارتا دکتر ٍ دٍا درنَن اٍندى تا کسایی نحل تَ بتَنن ! گلی نگَ این جَری -
 چرا ناانیدی؟. دار بشن ٍ لذت نادرشدن رٍ درک کننبچٌ

ٌ ی کَدکی کٌ چًارسال است ريایو نکردى داخل گَشو  لبخند غهگینی نی زنو، صدای گری
 .نی پیچد

*** 

 «حهیرا: فصل نًو»

ٌ رٍی نیزش نی نشینو ٌ ی این اتاق آرانش . رٍی نبل سفیدرنگ رٍب از نقطٌ بٌ نقط
گل رز آبی کاغذ دیَاری يای سفید با گل يای آبی آسهانی، نبلهان سفید ٍ دستٌ. نی بارد

دست سپید ٍ لبخند نًربانش، حتی خَد دکتر نًابادی با آن نَيای یک. ياٍسط نبل
 .آرانش را بٌ قلب آدم سرازیر نی کرد

 :جا نی کند ٍ نی گَیدعینک بدٍن فریو نستطیلی اش را جابٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

بًارٍند زيرا 183 | بدى جان نیهٌ بٌ جانرنان    

 !پس بانَِی آبان شهایین -

 :نگايش نی کنو ٍ نی گَیو. لبخند خجلی نی زنو از لفظی کٌ بٌ کار بردى

ٌ چیز رٍ بدٍنو؟... راجع بٌ نشکل آبان -  نیشٌ يه

 :دست يایش را در يو قفل نی کند ٍ جَابو را نی ديد

نعهَالً اطالعات نراجعینو رٍ در اختیار کسی قرار نهیدم؛ ٍلی بٌ شها نیگو؛ چَن  -
ٌ ی این چًارسالی کٌ آبان پیشو نیاد، از حرف ياش فًهیدم کٌ قلِب تپندى ش  يه

 ...بانَشٌ

 !قلب تپندى ی آبان نن بَدم، نن. قلبو تندتند نی زند

 :دکتر نًابادی ادانٌ نی ديد

شکاکی ٍ بدبینی نَعی ٍسَاس فکریٌ . نشکل آبان ٍ شها نشکل خیلی از زٍج ياست -
این اطرافیان ٍ نخصَصًا يهسر شخصٌ کٌ با رفتارش . ٍ درٍاقع تحت کنترل فرد نیست

باید این اطهینان رٍ بٌ فرد بدى کٌ يیچ چیز نگران کنندى ای  ٍجَد ندارى کٌ نتاسفانٌ شها 
 .با ترک کردن آبان در اینجا بزرگ ترین اشتباى رٍ کردین

 .برای بار يزارم خَدم را لعنت نی کنو ٍ از خَدم بدم نی آید

نا این جا نهی خَایو کسی رٍ نحکَم کنیو، شها کار احساسی کردین کٌ نهکنٌ ير  -
تَن بٌ یک نشاٍر اشتباى ير دٍی شها عدم نراجعٌ. دختری تَی اٍن سن انجام بدى

بَدى؛ شخص سَنی کٌ بدٍن قضاٍت بتَنٌ بٌ حرف ياتَن گَش بدى ٍ برای نشکلتَن 
در نَرد نشکل آبان باید بگو کٌ يهَن سال اٍلی کٌ بٌ نن نراجعٌ . راى حل ارائٌ بدى

کرد، بعد از حدٍدًا یٌ سال کانالً درنان شد؛ انا جلساتش رٍ قطع نکرد ٍ ير ازگايی بٌ 
 .این جا نی اٍند
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 :نگران نگايش نی کنو ٍ با نن نن نی گَیو

 یعنی آبان دیگٌ نحل گذشتٌ نیست؟ -

 :لبخندی بٌ نگرانی ام نی زند

باید بگو این پسر اٍن قدری دٍستت . نٌ دخترم، از آباِن گذشتٌ فقط اٍن عشق نَندى -
ٌ خاطرت حتی خَدش رٍ يو کنار بگذارى نذار اتفاقی بیفتٌ . زنان چیز عجیبیٌ. دارى کٌ ب

 .کٌ بعدًا پشیهَن بشی

 .سری تکان نی  ديو ٍ از جایو بلند نی شَم

ٌ دار -  .نهنَنو دکتر، لطفتَن رٍ فرانَش نهی  کنو، خدانگ

ٌ ی آخر کٌ نی  خَايو بیرٍن بیایو صدایو  جَاب خداحافظی ام را نی  ديد ٍ در لحظ
 :نی  زند

 دخترم؟ -

 .بٌ سهتش برنی گردم ٍ ننتظر نگايش نی  کنو

 .خَشبخت بشید، گذشتٌ رٍ بریزید دٍر ٍ حالتَن رٍ بسازید -

ٌ ی صدکیلَیی را . لبخندی بٌ حرف يای نابش نی زنو ٍ از اتاق بیرٍن نی  آیو انگار یک ٍزن
ٌ اند، انگار راحت  تر نفس نی  کشو ٌ يایو برداشت  .از رٍی شان

سَار ناشینو نی شَم ٍ . از ساختهانی کٌ نطب نًابادی در آن ٍاقع است، بیرٍن نی  زنو
ٌ ی . بٌ سهت شرکت حرکت نی  کنو ضبط را رٍشن نی  کنو ٍ ذينو جایی حَالی دٍ تیل

 .رنگ نی  چرخدخاکستری

ٌ ی زندگیو بَد»  چشهات يه
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 رسَندی بٌ کجا زندگیو رٍ

 تَ خَبی فکر کن کٌ نن یٌ دندى م

 بعد تَ نشد کٌ نن بخندم

 «علی یاسینی

در دل اعتراف نی  کنو کٌ بعد از آبان، بعد از ترک دزفَل، رٍزيایی کٌ خندیدم، کٌ شاد 
ٌ شان نقابی بر رٍی غو ٍ اندٍى درٍنو بَدند  .بَدم؛ يهٌ ٍ يه

دم در شرکت کٌ پارک نی  کنو، ٍقتی نی خَايو بٌ داخل برٍم، صدای زنی باعخ نی شَد 
 :سِر جایو خشکو بزند

 !دخترم -

کدام دختر؟ . اٍ حق ندارد نرا دختر خَدش بداند. با عصبانیت بٌ سهتش برنی گردم
دختری کٌ ٍقتی چند رٍزش بیشتر نبَد ٍلش کرد بٌ انان خدا ٍ رفت؟ دختری را کٌ در 

اٍج بی نادری بزرگ شد دخترم خطاب نی کند؟ اٍ حق ندارد، نن دختر انیرحسنو ٍ 
 .دختر حهیرا بَدن را نهی خَايو! بس

. بٌ چشو يای سبزش زل نی زنو، پدرم نی گفت اٍلین بار با دیدن چشهانش نسخ شدى
 :پَزخندی نی زنو ٍ نی گَیو

 !نن دختر تَ نیستو -

 :دلجَیانٌ ٍ آرام نی گَید

 .بذار نن يو حرف بزنو. باشٌ، قبَل -
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. قدش از نن شاید چندسانتی کَتاى  تر است. اخو نی کنو ٍ یک قدم نزدیکش نی شَم
لباس يای شیک ٍ فاخرش خاِر چشهو نی  شَند ٍ یادم نی  آید پدر نن زیادی سادى ٍ 

 .کو درآند بَد

 .يیچ حرفی، يیچ دلیل ٍ بريانی رفتنت رٍ جبران نهی کنٌ -

 :نگايش را بٌ چشهانو نی دٍزد ٍ نی  گَید

 نگٌ خَدت يو شَيرت رٍ ٍل نکردی؟ -

 .چشو يایو را رٍی يو نی فشارم

 کی این نزخرف رٍ گفتٌ؟ -

 .چشو يایش ٍحشی نی  شَند، نن این زن را ابدًا نهی شناسو

 .نزخرف؟ حقیقتٌ، بًداد برام تعریف کردى -

 :اخو نی  کنو ٍ نی  غرم

حقیقت يو اگٌ باشٌ، نن فقط شَيرم رٍ ٍل کردم؛ نٌ دختر چندرٍزى م رٍ بٌ انَن خدا  -
ٌ م درٍغ گفتو، نی  بینی حهیرا خسرٍی؟ گـ ـناى تَ از  سپردم نٌ یٌ عهر بٌ پسر چًارسال

 .ترى، البتٌ نن يو دختر خَدتو نتاسفانٌ ٍ تَی بی نعرفتی بٌ خَدت رفتونن سنگین

 :عقب گرد نی کنو کٌ برٍم بٌ شرکت؛ انا بازٍیو را نی گیرد ٍ نانع نی شَد

 !بیست دقیقٌ بیشتر ٍقتت رٍ نهی گیرم -

با این . بٌ خَدم نی گَیو بیست دقیقٌ تحهل کن ٍ بعد یک عهر بی دردسر زندگی کن
 :فکر بازٍیو را از دستش جدا نی کنو ٍ بٌ سهت ناشینو نی رٍم ٍ نی گَیو

 !فقط بیست دقیقٌ، نٌ بیشتر، نٌ کهتر -
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ٌ اش غرق شدى  ٌ رٍیش انگار کٌ در گذشت رٍی صندلی شاگرد نی نشیند ٍ خیرى بٌ رٍب
 :زدن نی کندباشد، شرٍع بٌ حرف

پدرم نی گفت نرد خَب ٍ . فقط پَنزدى سالو بَد کٌ انیرحسن اٍند خَاستگاریو -
اٍن سال يا ند نبَد . يهٌ ازش تعریف نی کردن ٍ نَافق ازدٍاجهَن بَدن. کاری ایٌ

از این حرف يا نی زدن کٌ عشق بعد از ازدٍاج بٌ . دختر عاشق بشٌ ٍ بعد ازدٍاج کنٌ
نن يو دل بٌ دلشَن دادم ٍ شدم زن انیرحسن، یعنی نجبَر بَدم ٍ . ٍجَد نیاد

بعد از یٌ سال کٌ بًداد بٌ دنیا اٍند، بٌ خَدم . شد حرفی رٍی حرف پدرم بزنونهی
ٌ  م پر از . اٍندم ٍ دیدم با يیفدى سال سن شدم یٌ نادر کٌ تنًا ينرش غذاپختنٌ نن کل

ٌ سالش بَد کٌ با حهاقت . باد بَد ٍ دٍست نداشتو بٌ زندگی رٍتینو ادانٌ بدم بًداد س
دیدم شکستنش رٍ، دیدم کٌ کهرش خو شد؛ . نحض بٌ انیرحسن گفتو طالق نی خَام

ٌ ای. ٍلی حرفی نزد انا این حرف يا تَ ! ، یٌ ندت دیگٌ از سرت نیرى گفت خانی، بچ
ٌ ی تَی شکهو نتنفر . تا پای طالق رفتیو کٌ فًهیدم باردارم. گَش نن نهی رفت از بچ

ٌ ای  بًش نداشتو عقب بیفتٌ دٍران . شدم کٌ باعخ شدى جداشدنو از نردی کٌ عالق
تَ کٌ بٌ دنیا اٍندی، حس نی کردم حالو حتی از خَدم يو . بارداریو افسردى شدى بَدم

ٌ  يو نی خَرى . از دنیا سیر شدى بَدم ٍ دیگٌ اٍن زندگی رٍ نهی تَنستو تحهل کنو. ب
گفت نهی تَنٌ بٌ زٍر . انیرحسن يو خستٌ شدى بَد از بدخلقی يام، از اذیت کردن يام

نگًو دارى، طالق گرفتیو ٍ چَن نی دٍنست بًداد بٌ جَنو ٍصلٌ حضانتش رٍ بًو داد؛ 
. انا گفت نهی تَنٌ دخترش رٍ آٍارى کنٌ ٍ راستش رٍ بخَای نن يو نهی خَاستهت

ٌ خاطر این کٌ آٍارى نشو بًو داد ٍ بعد يو عاقو کرد داداش . آقاجَنو سًو ارجو رٍ ب
ٌ ی . حهید ٍ سعید گفتن دیگٌ خَايری ندارن ٍ نن يو اٍندم تًران یٌ ندت تَی خَن

دٍست دٍران راينهاییو کٌ ازدٍاج کردى بَد ٍ اٍندى بَد تًران زندگی کردم کٌ با 
نرد خَبی بَد کٌ يهسرش رٍ تَی تصادف ! برادرشَيرش آشنا شدم؛ شًرٍز نستَفیان
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باياش ازدٍاج کردم، برای بًداد بٌ . از دست دادى بَد ٍ نن برای اٍلین بار عاشق شدم
 .اسو خَدش شناسنانٌ گرفت ٍ زندگی جدیدی رٍ شرٍع کردیو

 :پَزخندی نی زنو ٍ بین حرفش نی پرم

 چی شد؟ بٌ زندگی رٍیایی ٍ ایدى آلت رسیدی؟ -

 :بٌ لباس يای نارک دار ٍ آرایش غلیظش نگاى نی کنو. نات نگايو نی کند

اٍن قدر تَی پَل غرق شدى بَدی کٌ نراسو تشییع پدر ٍ نادر ٍ برادرت ٍ زنش رٍ  -
ٌ ی این سال يا نیَندی ببینی دخترت زندى ست یا نردى؟ نی دٍنی چیٌ؟  نیَندی؛ کٌ يه

بًت حق نیدم کٌ دلت نی خَاستٌ عاشق بشی ٍ با نردی زندگی کنی کٌ دٍستش 
ٌ چیز فرق نی کنٌ؛ دیگٌ تَ تنًا نیستی ٍ حق نداری خیلی  داری؛ انا ٍقتی نادر بشی يه

 .از کاريا رٍ انجام بدی

 :لبخند تلخی نی زنو ٍ ادانٌ نی ديو

نن ! این جا فیلو یا رنان يای ایرانی نیست کٌ بپرم بغلت ٍ بگو دٍستت دارم نانان -
ٌ ای  نیستو؛ انا درد بی نادری، درد سال يای تنًاییو رٍی قلبو ينَزم سنگینی  آدم کین

ٌ کو دلو خَش نی  شد؛ ٍلی . نی کنٌ نی دٍنی اگٌ بًو نی  گفتی این سال يا بٌ فکر بَدی ی
ٌ ناى افسردگی ! تَ حتی عذاب ٍجدانو نداشتی انگار ٌ خاطر اٍن ن شاید یٌ رٍزی، ب

 .بخشیدنت

 :از ناشین پیادى نی  شَم ٍ اٍ يو پشت سرم پیادى نی  شَد، قبل از رفتنش زنزنٌ نی  کند

 .چشو يات، شبیٌ چشو يای انیرحسنٌ -

نن، حهیرا، آبان، حتی . رفتنش را نگاى نی کنو ٍ در دل برای اشتباياتهان زار نی زنو
نن نباید چًارسال پیش آبان را ترک نی کردم، آبان نباید . نان اشتباى کردیوپدرم؛ يهٌ
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فقط از دٍر تهاشایو نی کرد، حهیرا نباید قید دخترش ٍ نردی کٌ عاشقانٌ دٍستش 
ٌ ی . نباید دل بٌ دل حهیرا نی داد... داشت را نی زد ٍ پدرم ٌ ی نا اشتباى کردیو؛ يه يه

 !نا

 :بٌ شرکت نی رٍم ٍ ٍقتی نی خَايو بٌ اتاق خَدم برٍم، صدای بًداد نتَقفو نی  کند

 خانو سهاٍات؟ -

. از جلَی نیز خانو سبزٍاری رد نی شَد ٍ کنارم نی ایستد. با لبخند بٌ سهتش برنی گردم
ٌ اش نی رٍم  .نگايی بٌ تیپ جدیدش نی اندازم ٍ در دل قربان  صدق

. در را پشت سرش نی بندد ٍ رٍی نبل نی نشیند. در اتاق را باز نی کنو ٍ داخل نی شَم
ٌ اش آرم نایک  شلَار لی سادى ی آبی پررنگی پَشیدى با یک تیشرت سفید کٌ رٍی سین

خبری يو . کتانی آدیداس نشکی رنگی پا کردى ٍ زنجیرش را يو از گردنش درآٍردى. دارد
از تک گَشَارى اش نیست؛ ٍلی ساعت صفحٌ بزرگ ٍ دستبند چرنش ينَز در دستش 

 :لبخندی نی زند ٍ نی گَید. است

 .فکر کنو تَ بیشتر با تیپ نن نشکل داشتی تا عهَخسرٍ -

 .کنارش نی نشینو ٍ نی خندم

 خدایی چی بَد اٍن تیپ؟ -

 :جا نی شَد ٍ نی  گَیدکهی سرجایش جابٌ. نی خندد

 .انشب خَاستگاریٌ -

 :ابرٍيایو از تعجب باال نی پرند ٍ نی  گَیو

 !بٌ يهین زٍدی؟ -
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 .سری تکان نی ديد

چند رٍز دیگٌ نحرم ٍ صفر شرٍع نیشٌ، گفتیو قبلش بریو ببینیو دختر بًهَن نیدن  -
 .یا نٌ

چقدر دٍست داشتو در . لبخند کهرنگی نی زنو؛ انا غو عالو رٍی دلو سنگینی نی کند
نراسو خَاستگاری برادرم باشو ٍ برایش خَايرانٌ خرج کنو؛ انا با ٍجَد خانَادى ای  کٌ 

 .بًداد دارد ٍ خانَادى ی نن نیستند این انر کهی غیر نهکن بٌ نظر نی رسید

 .نبارک باشٌ -

. دلو از این گرنای دستی کٌ نتعلق بٌ برادر خَنی ام است نی لرزد. دستو را نی گیرد
 :لبخندی نی زند ٍ نی گَید. چشو يایو را در صَرت کشیدى ٍ گندنی اش نی چرخانو

 .تَ يو باید باشی -

 :با این کٌ از خدایو است؛ ٍلی نی گَیو! انتظار این حرف را نداشتو. خشکو نی زند

 !نهیشٌ، نسخرى ست...نٌ بًداد -

 .چًرى ی جدی اش نرا یاد پدر نی اندازد. اخو نی کند

 نسخرى؟ این کٌ بیای خَاستگاری برادرت نسخرى ست؟ -

ٌ ی نفی حرف يایش تکان نی ديو نبادا اشتباى برداشت کند آرام ٍ ! سرم را بٌ نشان
ٌ ی نیز کشاندى ام تا چشو يای سبز رنگش نرا  شهردى شهردى، در حالی کٌ نگايو را بٌ پای

ٌ اش نکنند نی گَیو  :تسلیو خَاست

نسخرى ننو کٌ باید بیام خَاستگاری . خانَادى ی تَ، با نن يیچ صنهی ندارن بًداد -
 نی فًهی چی نیگو؟. پسر کسی کٌ نن رٍ نخَاست ٍ بٌ انَن خدا ٍل کرد ٍ رفت
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ٌ ام را با دست راستش نی گیرد  :ناچار نگايش نی کنو کٌ لبخند يرچند تلخی نی زند. چان

پدری دارم کٌ با ٍجَد خَبی ياش . زندگی نن تٌ نسخرى بازارى گل بانَ. نی فًههت -
ٌ ياش، یٌ عهر بًو درٍغ گفتٌ این طرف . پدرم نیست، نادری دارم کٌ با ٍجَد نادران

قصٌ، خَايرم رٍ دارم کٌ با ٍجَد این کٌ ينَز حس غریبگی داریو؛ انا قسو نی  خَرم کٌ 
ٌ ش در نیرى ٌ ی خانَادى ی نن تَیی گل بانَ، تَ يو این رٍ بفًو. جَنو ٍاس  !يه

ٌ ی چشهو سرازیر نی شَد بًداد بیشتر از يهٌ از این ! بیچارى برادرم. قطرى اشکی از گَش
 .زندگی بازی خَردى بَد

 :اشکو را با نَک انگشت اشارى ام نی گیرم ٍ با لبخندی از تٌ دل نی  گَیو

 !نن لباس ندارم يا -

ٌ ی پًنش دعَت نی  کند تنش . یکًَ دست نی  اندازد دٍر گردنو ٍ سرم را بٌ آغَش سین
 :از رٍی شال نَيایو را نَازش نی  کند ٍ نی  گَید. بَی آشنایی دارد؛ بَیی شبیٌ بٌ پدر

 .خَدم نَکرت يستو -

*** 

نادر شیرین نیشخندی نی  زند ٍ نگايش را از نن کٌ رٍی نبل دٍنفرى کنار بًداد 
ٌ ام بٌ حهیرا کٌ رٍی نبل تکی کنار شَيرش نشستٌ نی دٍزد دٍبارى نرا نگاى . نشست

 :نی کند ٍ نی پرسد

 چرا شها با حهیراجَن زندگی نهی کنین؟ -

يیچ دلو نهی خَاست خَاستگاری بًداد با این سَال يای نزخرف . اخو کو رنگی نی کنو
ٍ اعصاب خردکن بگذرد؛ خصَصًا کٌ از رفتار زن عهَیش نشخص بَد از حضَر نن خبر 

ٌ اند خاطر البد بٌ! در عجب بَدم چطَر این يهٌ سال بٌ بًداد حرفی نزدى اند. نداشت
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ٌ اش بٌ بًداد برادر بیچارى ام حداقل این جا را شانس آٍردى بَد ٍ پدر . شًرٍز بَدى ٍ عالق
 .خَبی نصیبش شدى بَد

 رنگ سًیالخانو، نادر شیرین، نگاى نی کنو ٍ با صدایی کٌ سعی نی کنو بٌ چشهان نیشی
 :عصبی نباشد، نی گَیو

 .چندسالی يست تًران زندگی نی کنو. بعد از طالق پدرم ٍ حهیرا نن کنار پدرم نَندم -

 :با بدجنسی نی پرسد

 حهیرا؟ -

 :بعد رٍ بٌ سًیال نی گَید. بًداد دستش را رٍی زانَیو نی گذارد ٍ نی فشارد

ٌ ی نادرم ٍ خَايرم، جزٍ نراسو خَاستگاری باشٌ -  !فکر نکنو کنکاش تَی رابط

ناخَدآگاى از حهایتش ٍ اخو يای در . خَشو نی آید نحل خَدم بی پرٍا حرفش را نی زند
 .يو سًیال لبخندی رٍی لبو نی نشیند

ٌ ی نراسو را در دستش نی گیرد ٍ نحل پدريای ٍاقعی از خَبی يا ٍ شخصیت  شًرٍز بقی
ٌ ای  کٌ بٌ نانش زدى نی گَید ٍ نن کٌ انگار با این حرف آتشو  بًداد نی گَید، از خان

 :زدى اند، بین حرفش نی پرم ٍ نی  گَیو

این کٌ شها بخَاین برای پسرخَندى تَن خرج کنید ٍ خَنٌ بًش بدین بٌ نن نربَط  -
ٌ ی پدری نا ناِل بًدادى  .نیست؛ انا الزنٌ بگو خَن

 :بعد نگايو را بٌ بًداد کٌ نبًَت ناندى نی دٍزم ٍ ادانٌ نی  ديو

فکر کنو با پَلش . ير ٍقت رفتیو دزفَل نی تَنی بفرٍشیش ٍ بیای اینجا خَنٌ بخری -
 .بتَنی یٌ آپارتهان نقلی بگیری
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 :حهیرا بین صحبتو نی پرد ٍ نی گَید

 .الزم بٌ این کار نیست -

ٌ کشیدى اش خیرى نی شَم ٍ جَابش را نی ديو  :بٌ چشهان سرن

 !دلو نی خَاد پدرم حداقل تَی آیندى ی پسرش نقشی يرچند کَچیک داشتٌ باشٌ -

ٌ ی نراسو نحل باقی خَاستگاری يا نی گذرد ٍ يهان شب بًداد . نگايش را نی دزدد بقی
ٌ ی نحرنیت، نحرم يو نی شَند تا بعد از ناى صفر، نراسو  ٍ شیرین با خَاندن صیغ

 .بگیرند

دِم رفتن، ٍقتی سَار ناشینو نی شَم ٍ با بًداد خداحافظی نی کنو، ناخَدآگاى بٌ یاد 
یک نفر انگار دلو را چنگ . فاطهٌ ٍ صَرت زارش بعد از زایهان انیرعباس نی افتو

 .نی زند

ٌ ی سهت حهیرا نی زنو ٌ ای  بٌ شیش شیشٌ را با . بٌ سهت ناشین شًرٍز نی رٍم ٍ تق
 .تعجب پایین نی ديد

پا رٍی . نگايی بٌ چًرى ی زیبایش کٌ حتی در نیانسالی يو جذاب است نی اندازم
ٌ ام نی گذارم ٍ نی گَیو  :کین

ٌ ی نن -  .فرداشب، شام تشریف بیارین خَن

 .نگايو را بٌ بًداد کٌ صندلی عقب نشستٌ ٍ لبخند رٍی لبش است نی دٍزم

 .بًداد قبالً اٍندى ٍ آدرس رٍ بلدى، راستی شیرین رٍ يو بیار -

يرچٌ باشد نادر است؛ . نی  بینو کٌ اشک داخل چشهان سبزرنگ حهیرا جهع نی شَد
 .حتی اگر نحبتش را انکار کند، باز نهی شَد از بغض چشهانش فاکتَر بگیرد
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اشک يایو با صدای نداح یکی پس از دیگری سرازیر . چادر سادى ام را نحکو  تر نی گیرم
 .شب اٍل نحرم بَد ٍ يهراى بًداد، آرنین ٍ شیرین بٌ يیئت آندى بَدیو. نی شدند

ٌ اش  چشهو بٌ آبان نی خَرد کٌ ابتدای صف زنجیرزنان ایستادى ٍ زنجیر را رٍی شان
از دیدنش لبخندی رٍی لبو نی نشیند؛ دقیقًا از بعد شبی کٌ از بیهارستان بٌ . نی کَبید

 .خانٌ رساندم ندیدى بَدنش

آرام کنار گَشو . شیرین کنارم ایستادى بَد ٍ چادرش را بٌ سختی جهع کردى بَد
 :نی گَید

 فرناز چرا نیَند؟ -

 :نحل خَدش جَابش را نی ديو

 .پیش فًیهٌ نَند، نحهد يو نیَندى -

 .صدای نداحی اشکو را بیشتر نی کند. نگايو بٌ آبان ٍ اشک يایش خیرى نی شَد

 تَ کل دنیا فقط»

 حسیِن دلسَزنٌ

 یکی يیئتایکی

 نسیر ير رٍزنٌ

 السالم السالم

 ای شًید کربال

 ناى رٍی نیزى
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 نی کشی نرا

 «حاند زنانی ٍ رضا ياللی

انشب، يهین ساعت خدا را بٌ انام حسین قسو دادم کٌ نگذارد غو يای گذشتٌ تکرار 
قسهش دادم بٌ حق نهازی کٌ پدرم نی گفت ترکش باعخ نریضی رٍح است، . شَند

قسهش دادم بٌ حق عشقی کٌ بٌ انام حسین داشتو کٌ خَدش ضهانت زندگیهان را 
 .بکند

ٌ ی ناحقی يایش کٌ در حق کَدک چند  يهان شب بٌ خَدم قَل دادم حهیرا را بابت يه
ٌ خاطر بًداد، کٌ از تٌ تٌ دلو ببخشو جایی . رٍزى اش کرد ببخشو، نٌ فقط ظايری ٍ ب

از خدا کٌ تعالی  تر نداریو؟ خدا نی بخشد ٍ نِن . خَاندى بَدم ببخش تا بخشیدى شَی
 بندى اش نبخشو؟

 :شیرین دٍبارى کنار گَشو نی گَید

 .عهَ شًرٍز بٌ بابام گفتٌ بعد نحرم ٍ صفر نراسو نی گیرم -

نراسو کٌ . لبخندی نی  زنو ٍ بٌ بًداد کٌ پشت سر آبان ٍ آرنین ایستادى نگاى نی کنو
ٌ زرد نذری پخش نی کنند یک کاسٌ برنی دارم ٍ صدایی در گَشو . تهام نی شَد، شل

ٌ زردم بانَ»: پژٍاک نی شَد  «بلدی درست کنی؟! نن عاشق شل

پیراين ٍ شلَار نشکی پَشیدى ٍ . بٌ سهت آبان کٌ بٌ ناشینش تکیٌ زدى نی رٍم
ٌ اش را از . ریش چند رٍزى ای  رٍی صَرتش بٌ چشو نی خَردتٌ نرا کٌ نی بیند، تکی

ٌ رٍیش نی ایستو ٍ نی گَیو. ناشین نی گیرد  :رٍب

بًش گفتو چرا شَيرت رٍ ٍل کردی؟ گفت تَ يو . چند رٍز پیش حهیرا اٍند پیشو -
 .ٍل کردی ٍ رفتی
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 :فقط نگايو نی کند، لبخند تلخی نی زنو ٍ ادانٌ نی ديو

 دادی؟... گفتی درخَاست طالق نیدی -

 :کالفٌ دستی پشت گردنش نی کشد

 ...نٌ، نتَنستو؛ انا اگٌ تَ بخَای -

 !بین حرفش نی پرم، يیچ دلو نهی خَايد حرفش را کانل کند

ٌ نَن اشتباى کردیو؛ تَ با شک - کردنت، نن با فرارکردنو از نَقعیت نی دٍنی آبان، نا يه
شدنش بٌ رفتن حهیرا ٍ حهیرا دردناکی کٌ تَش گیر افتادى بَدم، پدرم با راحت راضی

 .با خیاِل سراِب خَشبختی کٌ نی خَاست بًش برسٌ

 :دستی رٍی صَرتش نی کشد ٍ نی گَید

ٌ نَن اشتباياتی کردیو ٍ فرصت يا ٍ سال يایی رٍ از دست دادیو کٌ قابل  - درستٌ، يه
 .جبران نیستن

ٌ زرد را بٌ سهتش نی گیرم  .ظرف شل

ٌ زرد دٍست داشتی يهیشٌ -  !شل

ٌ ای  کٌ دیشب پَشیدنش لبخندی بٌ . نگايش بٌ دست چپو خیرى نی شَد، بٌ حلق
 :چًرى ی نبًَتش نی زنو ٍ نی گَیو

دلو برای دایی ٍ زن دایی، برای خاک پدرم تنگ . بًداد ازم خَاستٌ باياش برم دزفَل -
فکر کنو از این بٌ بعد باید يی . البتٌ زندگی رٍ کٌ این جا ساختو نهی تَنو ٍل کنو. شدى

 .در رفت ٍ آند بین پایتخت ٍ جنَب باشو

 .نگايو نی کند، خاکستری چشهانش نی درخشد
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 .نیای بايام؟ راى پیِش رٍم طَالنیٌ؛ انا اگٌ تَ باشی خیالو راحتٌ -

 :لبخند َکو َکهک رٍی لبش نی نشیند ٍ زنزنٌ نی کند

 .يهین انشب خدا رٍ بٌ انام حسین قسو دادم کٌ برت گردٍنٌ بًو -

 :لبخند نی زنو ٍ زنزنٌ نی کنو

 .اگٌ با نن بهَنی نهکنٌ يیچ ٍقت کسی رٍ نداشتٌ باشی کٌ بًت بگٌ بابا -

 :دستو را نی گیرد ٍ نی گَید

جَن رٍ احیا کردی، کٌ نفسو رٍ نن تَ رٍ نی خَام، تَیی کٌ نِن نیهٌ! گَر بابای بچٌ -
 !برگردٍندی

 :لب نی زنو

 !دٍستت دارم آبان -

ٌ ی زیر . نَشتٌ شدى نی چرخاند« یا اباعبداهّلل»سرش را بٌ سهت پرچهی کٌ رٍیش  زنزن
 :لبی اش را نی شنَم

 !نَکرتو آقا -

 :زنزنٌ نی کنو

 ...خدایا شکرت -

پایان 


