
 

 آسمان آذر
 یتعالباسمه 

 مقدمه

 دورترین آپارتمان شبب بب  ی طبقه تو اتاقش تاریک کنج هرشبب   روز هر

 ی پرده دیوارا ؛ اما بیرون پنجره از تلخ و خاطرات شهر میریزه این مجتمع

 ...در عاشق ترین رسوا واسه سینمان

 ...زرد افکار این با وجودش پرشده ودرد حسرت شده روزگارش

 تکرار همی ه های قصه

 انکار نمی ن که دردایی

 انگار شبونه کاب*و*سای واسه بازی جای شده که تختی

 شی ه پ ت خاکستری آسمون

 نمی ه عوض هیچوقت دیگه که

 میخواد آذرو ماه تو کرده گیر

 .همی ه واسه بمونه ابری

 ....زرد افکار این با وجودش درد پرشده و حسرت شده روزگارش

 ...بچگی و
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 !مرد یک سرد دستای تو گذاشته جا سادگی و تمام

*** 

 .کرد ترک را مط  بیمار آخرین. تمام و روزمرگی همی ه مثل

. بود کرده رپ را اتاق  فضای پائیزی دلگیر غروب و بود شده تاریک تقریبا هوا

 : گفت و زد در به ساالری

 ابانخی پنجره از که درحالی او به پ ت همانطور)  ؟ میرید دیرتر بازم خانوم-

 ( "آره"  یعنی که دادم سرتکان   میکردم تماشا را

 ماندن این دلیل که بود خوب چقدر.نمیکرد کنجکاوی که بود عالی چه و

 ...نمیپرسید را کاری ساعت از خارج گهگاه های

 : شنیدم ازبیرون را صدایش

 ؟ خاموش که ه  چراغ-

-... 

 رد ک خاموش همی گی ی برنامه مثل هارا چراغ بود  سکوت جواب  اینکه با

ست را در  را بافت شنل. بود سردم. پیچید راهرو در هایش قدم صدای و ب

 ...شدم منتظرشان و پیچیدم دورم بی تر
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 را خاکسببتری خیابان بهتر تا درآوردم ای کرکره حالت به را لوردراپه ی پرده

 .ببین 

. شد لسی به وتبدیل وح ی لحظه یک در میبارید  ن  ن  صبح از که بارانی

 ویر را سوئی رتش کاله که دیدم را ساالری. شدم خیره خیابان به زده مات

ساند پرایدش به را خودش تا کرد تند قدم تقریبا و انداخت سرش  شاید .بر

 یحرف هیچ بودی  باه  که مدتی.. میامد خوش  او از کمی که بود کسی تنها

 .میکردی  فکر و میدیدی  بی تر هردو. نمیزدی 

 به نگاهی. درآمد ازپارک تیکاف یک با ای حرفه رانندگان مثل و زد اسببتارت

 .بودند دیرکرده...  دقیقه وپانزده هفت. انداخت  مچی ساعت

 .خمارکرد را چ مان  ک  ک  مط  تاریکی و وسکوت آرامش

ست دل  سه درهمین میخوا  یتوان تا می دم سرحال باید اما. بمان  باقی خل

 .باش  داشته جراحی این برای

 زمان درآن را ممنوعه وکارهای میماندم مط  در   کاری تای  از خارج گاهی

 .میدادم انجام

 .جنین سقط تا بگیر دختران به کاذب باکرگی برگرداندن از
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 .کرد هوشببیارم آیفون صببدای بیفتد ه  روی تا میرفت چ ببمان  که همین

 جراحی اتاق به خودم و زدم را در. بود افتاده نمای ببگر روی دوزن تصببویر

 .رفت 

 :(گفت  همانجا از) ؟؟ هست کسی-

 .تو بیاین-

 خودم مقابل را جوان زن دو حاال و کردند پیدا را راه ان من صدای دنبال به

 .دیدم

ست  کش با دور سه و کردم جمع سرم باالی محک  دوباره و باز را موهای   ب

 .نباشد پاگیر و دست تا

 : زدم اشاره حال وبی کردم روشن را سرم باالی جراحی چراغ

 بی ببتر رویش و رنگ که آنی و انداختند بَه  نگاهی... ) روتخت بخواب-

 (فتر تخت سمت به و داد یکی آن دست به را وسایلش و کیف ؛ بود پریده

 : گفت نگرانی با همراهش

 دکتر؟ خانوم خطرناکه-

-... 

 بکنین؟ راهنمایی یه می ه!  میترسه خیلی خواهرم داره؟ ؟ چی درد-
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-... 

 (بودم وسایل کردن آماده پی)

 .میکرد تعریفتون خیلی که مری -

-... 

ستکش ست به د صله بی و کردم د  ختت روی ی پریده رنگ دختر به رو حو

 : گفت 

 (کرد اطاعت آهسته آهسته و شد بلند... ) بیار در لباساتو-

*** 

.  انداخت سطل وداخل درآوردم رو و پ ت را کثیف الستیکی های دستکش

ست دلش دخترک  هپنج به را ملحفه همانطور. دهد خودش به تکانی نمیخوا

 وزوز زیرگوشببش مدام همراهش. بود بسببته درد با را وچ ببمانش بود گرفته

شته هایش حرف شنیدن برای تمایلی آنکه بدون. میکرد ش  دا  متس به با

 : گفت قدردانی با. شدم آماده آهسته و رفت  جالباسی

 .میزن  زنگ اومد پیش براش م کلی اگه دکتر  خانوم ممنونی  خیلی-

سرفه) ست  که شدیدی ی با  طعمق انداخته صورت  روی پررنگی اخ  میدان

 :(گفت  مقطع
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 ...اهع...روز   چند   نکنه   فعالیت-

 : گفت ودوباره داد سرتکان

 .واقعا   ممنون. چ   چ   -

سته شدم خ . افتاد راه آرام وآرام گرفت را خواهرش زیربازوی  ار کلید ی ود

 را خواهرش که می ببنیدم ناخواسببته. افتادم راه وپ ببت ببان برداشببت  ازک ببو

 : میداد دلداری

 ... نمی ه هیچی-

 ... شدم بدبخت-

 .نترس نمی ه  هیچی. ن دی-

 ...خدا وای!! بهروز -

 روز چند ق ببنگ ویال  میری  که االن !  نمی ببه خبردار روح بب  اصببال-

 .ب ی اوکی تا میمونی 

سیدی  که درخروجی به سیرم ؛ ر شان را م  پارکینگ سمت وبه کردم جدا از

 .رفت 
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چه. میکن  کاری چه نمیکرد فرقی برای  مدش بود  هر  کافی من برای درآ

 ی دوره های ؛ درس ی محدوده از خارج گرفت  تصببمی  پیش دوسببال. بود

  تپ جراحی چهار سه گاهی که بودم افتاده راه حدی به... ببین  کارهارا این

 .میدادم انجام ه 

 خفیفی لرزش و نمیماند ها پدال روی درست پاهای  وسرما ضعف ازشدت

 راه چطور ن ببدم متوجه اصببال. میکردم حس پا مچ تا درسببت ران جلوی از

 نک پاک برف بود نمانده چیزی که باران این با خصببوصببا کردم  طی را خانه

 .کند ُخرد را ها

 باز را در فرنگیس دربیندازم  به را کلید خواسببت  و رسببیدم خانه به که همین

 .کردم نگاهش اخ  با. کرد

 (شدم وارد وبیحال خمیده همانطور و انداخت  پائین را سرم! ) خانوم سالم-

 : وگفت آمد دنبال  به

 .کردم آماده غذاتونو-
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ته او به ید دیگر بودم گف یا ید بود قرار. ن یل را ها کل بانی تحو ه نگه ما دد  ا

 آرام. ادهافت راه دنبال  همانطور دیدم و رسیدم اتاق  به.)بود رفته در ِقِسر بازه 

 (کردم نگاهش تنها و برگ ت 

-.... 

 دوست را سبزش چ مان. انگار بود پررو...نمیسوخت دل ... ) جان خانوم-

! کرد رشت پررو سکوت . افتاد اش بینی کنار گوشتی خال به نگاه ...نداشت 

 :(گفت طلبکار العاده فوق لحنی با

-... 

تارم من خانوم- مام نمیتون ! خ  گرف یام وقت ت  ینا. نکردم تعج ! ) که ب

 ظلومم فرنگیس. نیسببت بعید چیزازهیچکس هیچ بود داده ن ببان من به دنیا

ما ن  به حق ن قابل  جا تاده م بل و بود ایسبب بانی بل  نم برای این. میکرد ز

 (نبود چیزشگفتی

 اتاق وارد. شببدن همکالم به رسببد چه میکرد م ببممزم او به کردن نگاه حتی

 اتاق و من جان به شببدیدی سببرمای. رفت  بازش ی پنجره سببمت به و شببدم

 "...بازه درچرا این"  کردم زمزمه ل  زیر. بود افتاده
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 هب چ ببم . ببندم را پنجره بتوان  تا کردم جمع را پرده خاص حرص یک با

 دست . ودب ن سته پنجره ی ولبه داخل بود آمده.افتاد سرما از کرده ِکز یاکری 

 .کردم حس را لرزانش و کوچک و گرم وبدن بردم جلو را

 : گفت دلخوری لحن با فرنگیس. بست  را وپنجره گذاشتمش بیرون

خاطر نبسببت  رو پنجره من!  سببردشبببه!  داره گ*ن*ا*ه جان خانوم-  ب

 بره میخواسببت سببرما تواین حاال جلو  میرفت  اگه میترسببید اخه...همون

 ..میخوا حاال هوا این تو. بیرون

ها از را تکل  قدرت کاش...َاه) ند انسبببان یا الل کال کاش...میگرفت  می دن

 ( .آمدی 

سته) ؟ دیگه بیام ه  فردا من...جان خانوم-  به و ک یدم سرم از را شال  آه

 (رفت  آئینه سمت

-.... 

 ؟ بیام-

 .میکردم باز را بافت های دکمه آهسته آهسته و بود تصویرم مات چ مان 

-... 

 جان؟ خانوم-
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 (... وای....  ه  پ ت جراحی سه ؟ بود چندم فردا)

 اه نگ سمج همانطور فرنگیس که شدم متوجه اما بود شلوارم تعویض وقت

 .میکند

 تا کن  ای سرفه شد باعث که داری خش صدای وبا کردم نگاهش باالخره

 : گفت  شود صاف

 .بیرون برو -

 : گفت سماجت با و درخ ید دادنش قرار مخاط  این از چ مانش

به کن  خواهش...دیگه میام ؟ بیام فردا-  رو کارا همه منکه ؟ جان خانوم خو

 .دارن گ*ن*ا*ه...ها بچه پیش خونه برم زودتر شبا فقط! میدم انجام

 حرف زیادی دیگران یا بود ازمن م ببکل ؟ بزن  حرف نمیتوانسببت  من چرا)

 ن ان که چرا بود  انداخته شک به را من   من َی  ساالری؛ وجود میزدند؟

 مالنر کدام دیگران و ساالری و من بین پس.می ود پیدا ه  من مثل بود داده

 (؟؟ بودی 
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 .گذاشببت  ام ببب ...دیگه میمونه یادم. بذارم ه  آب بطری میدم قول میام-

 ندها جماعت این با میامد بدم. کرد ام کالفه. )دارم نیاز کار این به من بخدا

 (.شوم دهان به

 از راحتی شببلوار می ببود؛ باز رویش اینکه به توجه بدون که شببد ه  همین

 .رفت خودش که کن  عوض آمدم و برداشت  کمد

 : داد ادامه بیرون همان از! برد را مخ ! نیامد که کوتاه اما

 به ماش ی اندازه به کسی. مجبورم کن  کار باید کمپ  ببرن میخوان صابرو-

 .نمیده پول من

 (.گذاشت  پی انی روی را ساعدم و ک یدم دراز تخت روی آهسته)

 : ایستاد سرم باالی و شد داخل دوباره

 :( گفت  آرام بسته؛ چ مان با و دادم فرو را بزاق ) ؟ خانوم کن  چکار-

 .برو بذار کیلیدارو-

 :گفت آرام او و شدم مّچاله. گرفت لرزم. نگفت چیزی

 قتیو ش  ده تا ؟!!نیست بس این! پنج ساعت تا میام هفت ساعت صبح از-

 !؟ چیکارکن  نیست کاری
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 ربات یک من. وشببخصببیتش خودش از نمیامد خوشبب  که بود این من درد)

 فضببول. باشببد خودش درالک سببرش ربات مثل که آدم یک. میخواسببت 

ست  ست   خانه وقتی تعطیل؛ روزهای در گاهی که نمیخوا  روی صبح از ه

 (.کند اسکی مغزم

 پائین از را پتو میکرد  التماس که حال همان در. اسببت شببده سببردم فهمید

 .ک ید وروی  برداشت تخت

 : زد حرف دهانش از تر گنده هرحال به اما میدان  بود ناخواسته

 شببد فراری آقا کردید کارارو همین ؟ اید افسببرده انقدر چرا آخه جان خانوم-

 (.کردم باز چ   ناباور! ) دیگه

 : داد ادامه

 رتبهم صببد روزی اینجا میکن  کار وقتی!  کنما فضببولی نکرده خدایی که نه-

.. یگنم آقاتون از...می ببنوم گیر پیغام رو میره بلخره میگیرن تماس مادرتون

صور که دید چطور را ام چهره نمیدان .... ) ایمان  هایش حرف م تاق کرد ت

 :( داد ادامه و زد دستش روی ای تازه وحال حس با که چرا هست 
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 صببابر...  آدمه جفت هرچیه... میفهم ... آخ ؟ خانوم پ ببیمونید...الهی-

 چندسببالی میگن مادرتون.... وااله میک ببه منو دوریش بازم اما معتاده االن

 مثل شمام یعنی -(: افزود وهمچنان خندید! )؟ نه اومدین ازشهرستان می ه

 .بودید ما

شت من اما م تاق   کرد فکر. دادم گوش سقف به وخیره خوابیدم صاف   دا

 رفته االب تحمل  ی آسببتانه آَخر. کن  بیرونش جانانه تا میکردم پر را ظرفیت 

 مادرانهو تعبیرکرد خوب را سکوت این ه  او. شوم عصبی میک ید طول. بود

 .دخترجان سره ی سایه باشه که ه  هرچی مرد-:ن ست تخت باالی

ص و دیگه. رفته شده تموم گرفتی طالق دیگه که حاال  که مادرت...نخور غ

 !ب کنی؟ دل و اومد دلت!! میره صدقش قربون انقدر

 ( !مفرد شخص دوم به شد تبدیل"  جان خانوم" که کردم فکر این به)

صال؟ میخوره درد به! ؟ می ه ع ق بدون...زندگی این تجمالت این آخه-  ا

 دمشببنی تازه نبودی؟؟ خودت  مگه تو! بوده که بوده شببهرسببتانی عزیزم حاال

 ؟؟ بوده چی دردت!  که خودش  میخونده مهندسی

 شو خفه-( : گفت  وآرام بست  چ  )
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 : گفت ومتعج  شد بلند تخت روی از. شد شوکه

شه سرم  چرخاندن وبدون کردم باز چ  ! )؟ منی با-  نگاهش چ می گو

 :(وگفت  کردم

 .شو گ  بذارو کیلیدارو-

 رفتارهای ببان. ندارند لیاقت مردم...ندارند لیاقت!  هان...پررو جماعت ای)

 ( ! است درست من کار که میکرد ثابت بی تر

 : گفت تمام پررویی با

 دکتر خودت تو! ؟ دکتری تو!  اعصببباب بی ی دیوونه!!  باکالسببی چه! هه-

 !نفه  شعور بی!!  کبودت لبای اون با!!  الزمی

 متوجه که دیارش زبان به اراجیف م ببت یک و شببد خارج اتاق از پاکوبان)

 (کوبید را واحد در و کرد ردیف نمی دم

 .ده  جواب نداشت  حوصله که حیف

********* 

صله. افتاد پاتختی روی تلفن به وچ م  خوابیدم پهلو به  کردن چک ی حو

 نفرین؟ و ناله و اعتراض جز پیامی چه. نداشت  هارا پیام
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 چک را های  پیغام و بردم پیش رنگ قرمز شبباسببی تا را دسببت  حال این با

 .کردم

 "بگذارید را خود پیغام بوق صدای شنیدن از بعد لطفا  "

 به نکرده وخدایی می ببه اگه... دارم ای احمقانه درخواسببت میدون  َالو؟-

!  نه یا  می ناسی اصال نمیدون . بزن من به زنگ یه نمیخوره  بر شخصیتتون

 ! دکتر اطالعتون محض. خواهرت  من!  هه

 "بگذارید را خود پیغام بوق صدای شنیدن از بعد لطفا  "

 ناراضببی ازت که مادرت. شببدی باعث خودت کن   نفرینت نمیخواسببت -

شه؛ سال میخوام با صیالت اون سیاه صد  آنچنانی زندگی و مقام و مال و تح

شته رو شی ندا  تو انداختی اینو کردم درگاهت به گ*ن*ا*هی چه خدا ای. با

 پ تت اینجوری شدی قبول که موقع اون و می دم الل کاش ای! ؟ من دامن

 شببهر اون به لعنت. من به لعنت...بری که نمیکردم دفاع ازت و نمیومدم در

شتی جنب و که! کرده روت اون به رو این از که شده خراب  و ذات که... ندا

 بی آه   پسببر اون آه من  آه آذر؛ ببین..خدا...اهع اهع...رفت یادت اصببلت

یت مغز...)میگیرت هممون آه...بی مان ام شبببده تیل یل فر یت تکم  ظرف
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 ابراز منتظرباقی و ف ببردم قطع ی دکمه روی مدت طوالنی را انگ ببت .داد

 (ن دم لطفش

سایلش؛ تمام و اتاق بازه ...شد تمام  رهخی ساکت ان و سرد های نقاب با و

 درحضببور بار واین نظرگذراندم از را اشببان همه دور یک. کردند نگاه  خیره

 : گرفت تماس ناصح  و شاکی همی ه خواهر خودم 

 "بگذارید را خود پیغام بوق صدای شنیدن از بعد لطفا  "

 .همین بده جواب فقط لحظه یه. ای خونه میدون  بخدا-

 :( زدم اسپیکر روی)

 چیه-

 ؟؟؟ خوبین!!!  به به-

-.... 

 :( گفت  بیحالی با. )درسته پونه حرفای که نگو-

 :( میداد جلوه خندان صدایش عصبانیت و هیجان شدت از) ؟ کیه پونه-

سته همه حرف پس!!  خدا!!  وای ؟؟؟ کیه پونه- سین چرا!!  در ستری رو ح  ب

 !نکردی آفتابی خودت  اصال گفتن برگ تن امروز! ؟ نکردی

 .من نه کاراست این مسمول بیمارستان-
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 ته دبختب! ؟ داره کاری تو واسه!! ؟ بگیری رو دست ون نمیتونستی تو یعنی-

 نمیخوام! ؟ شببدی فطرت پسببت انقدر چرا میخوابی  جا متر یه تو همه تهش

 یه شببهرو یه یعنی!  بمون  سببباکت نمیتون  واقعا اما بزن  رو مامان حرفای

ضت انقدر دان گاه صال ؟!؟ حد این تا! ؟ کرد عو  و پونه! ندارما دعوا االن ا

 ! نیست چیزا این دردم من اصال!!  درک به ؟ کردی رد رو حسین

! ؟ دستت از ک ید چی بدبخت اون!  شدنت نابود!  توعه شدن تموم من درد

 موقعی ؟؟؟چطور همین! ؟ واست داشت ُافت ؟ بود شهرستانی ؟ بود ساده

 ؟؟ زندگی شببد این! کنید؟ ازدواج میکردی التماس نبودی هیچی خودت  که

 روی را انگ ببت  بازه ...مادرم مثل.میزد حرف زیادی ه  او... ) آ شببد این

 (.تمام و ف ردم قطع ی دکمه

 چندش حس میکردم؛ زندگی شببلوغ ی طایفه و ایل این در روزی اینکه از

صی  و رگ می د کاش.شوم متولد اول از می د کاش. گرفت را وجودم خا

 .کرد عوض ه  را ری ه

******** 

 .میکرد دود وسیگار بود ایستاده پنجره روبه   مط  ورودی در به پ ت
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 .برگ ت آهسته شنید  که را های  قدم صدای

 عمومی کاروکاسبببی. بودم خوانده عمومی! میپراندی  مگس رسببما روزها

 بابتط ی وپروانه مط  این. داشت  کاردیگری که منی برای نه اما. بود کساد

 بابت ازاین وخیال  داشببت  را درآمدم من. نبود بازی سببیاه یک جز چیزی

 !؟ میکن  کاری چه که نمیاورد روی  به ه  ساالری. بود راحت

 و الیخ زباله سطل! است مرت  جراحی اتاق صبح به صبح که میدیدم تنها

 :گفت  وآهسته گرفت  ب*غ*ل را های  دست. وامان چیزامن همه

 ...بری میتونی-

 آبدار به حرفی هیچ وبی کرد خاموش میزش روی درنعلبکی را سببیگارش

 : وگفت برداشت را وکیفش برگ ت. رفت خانه

 .میبینمتون فردا -

 .برگ ت  اتاق  به در شدن بسته صدای وبا دادم سرتکان برایش بازه 

 .رسیدند باه  اول دوتای. بودم داده وقت نوبت سه
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 دسببت به را دسببتکش. ب ببوم آماده تا رفت  خودم و گذاشببت  باز را واحد در

 زده زل من به حرکتی هیچ بدون چهارنفر. ایسببتادم در ی ودرآسببتانه کردم

 .میکردند نگاه  پرس گر و بودند

 ؟ کدومان بیمار-

 .دادند ن ان را دونفر پته تته با

 ؟ بود کدوم زنِدوکیلی خ ؟-

 : گفت ترس با یکی ان

 من-

 اینجا بیا-

 : وگفت  کردم بقیه به نگاهی. شد اتاق وارد و رد ازمقابل 

 .ب ینید فعال شماها   بیاد همراه  -

 :(گفت  دوباره. گفتند زیرلبی چ   وهمزمان دادند سرتکان)

 .هست ه  دیگه یکی. کنید باز زد در کسی-

 (بست  آهسته را ودر شدم داخل)
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ته دوجراحی  عث همین. بود کرده ترم بدخلق و تر خسبب  بی بود شبببده با

 .دش بد بدجور حال  ؛ شد وارد بیمار سومین وقتی. کن  رفتار تر اعصاب

 آنکه ویکی بریزند حسبباب به ازقبل را پول آنکه یکی. داشببت قوانینی اینجا

 زنگ که شنیدم بودم؛ بیمارم دومین م غول که درحالی.بود ممنوع مرد ورود

 باعصبببانیت ؛ مردانه صببدای باشببنیدن.آمد ه  سببومی یعنی این و زدند

ش . گ ودم را دراتاق ضرب وبا کردم رها نیمه را جراحی  اینکه از شد چند

 ورد زیرگوشببش مدام ه  احمق مردی و ن ببسببته پریده ورو رنگ زنی دیدم

 .میخواند

 : غریدم بود دردستان  وفلزی سرد پنس که حال درهمان

 .بیرون تو-

 .ادایست تعج  با برخوردم واین دیدن  با که بود پوشی وخوش پسرجوان

 زن به پرخ بب . چسبببید پسببررا وبازوی ایسببتاد بندش پ ببت ه  جوان زن

 : گفت 

 ؟ سهیالیی طرف از-

 .کرد پایین و باال را سرش وتند تند
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 ؟ نگفت قوانینو-

... (کرد نگاه پسر به ولرزانش مرتعش نگاه وبا...)این اما...اما...چرا..چ..چ-

 ! بخدا!  شوهرمه

 : کردم بازش ضرب وبا رفت  در سمت به کوبان پا

 .بیرون-

 ستد ری ش ته به که ودرحالی کرد جیبش داخل را دستش یک پسرجوان 

 و کوبیدم پ ببتش محک  را در. شببد خارج و گذشببت ازمقابل  میک ببید

 : گفت  غرغرکنان برمیگ ت  جراحی اتاق به که همانطور

 ...میزنن حرف بار یه آدم بچه با-

سابی کارش آخر وبیمار بودند رفته همه  سکوت مدت تمام. ک ید طول ح

 : نگوی  پوزخند با نتوانست  حاال اما میکردم

 !میومدی بعد می دی ماهه نه میذاشتی-

 : گفت وناله گریه با

 .مجبورشدی . بیای  نمیخواستی -



 25 آسمان آذر

صله شت  را دردودلش ی حو  النا چرا که نکردم بی تری کنجکاوی پس ندا

 !است کامل کامله بچه که زمانی!! اند؟ کرده اقدام سقط برای

 ار حرف  ازاینکه بودم عصبببی. داشببت همراه به نیاز شببد تمام کارش وقتی

 کردم باز وح یانه را خروجی در بازه . بود آمده خر نّره یک وبا نداده گوش

 .ن سته ها پله روی پسر که ودیدم

 .کن جمعش بیا-

 .خورده موش را زبانش است؛ گیرم کارش چون بود م خص

 .رفت  خانه آبدار به ه  من. رفت اتاق به راست ویک شد داخل آرام

 زن بود م ببخص. میزد به  را حال    اش صببدقه قربان و دلجویی صببدای

 هک نداشببت اهمیت برای  درصببد یک حتی حال این با. میکند خر را بیچاره

 !گذشت خواهد و میگذرد و گذشته بین ان ها چه

 و میزکوچک پ ت وهمانجا ریخت  جوش آب داخل را نسکافه ی آماده پودر

 .ن ست  نفره سه

سرک و شدند رد در ازجلوی ست که انتقامی تنها احمق پ  د؛بگیر من از توان

 !بود خروجی در کوبیدن
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******** 

 سیباکال ی ن انه میدادم؛ گوش کالسیک موزیک فقط درماشین   من اینکه

 چه دشدر میدان ! کالسببی با چقدر بود گفته فرنگیس دی بب  مثال! نبود من

 سببکوت در باید خانه یا میماندم؛ خانه تعطیل روزهای در که گاهی. بود

شت اجازه کالسیک موزیک یا میبود شد سکوت آن ی شکننده تنها دا  او. با

 .انداخت می ما به ای تکه یک میامد  راست میرفت چپ ه 

ست  واقعا صورکن  نمیتوان  خواننده که بده  گوش وموزیکی بن ین  روزی ت

 !داد می دست من به ت نج حس! میخواند آن روی ای

 .ردمک متصل ضبط به و برداشت  را رنگ آبی فلش و بازکردم را داشبرد

 حس کمی فقط   کمی. می ببد شببروع" ویوالدی ی ویلونه دو کنسببرتوی" با

شایند ست من به خو شین ی شی ه ای ذره سرما؛ وجود با. داد د  پائین را ما

 .کرد تلخ را خوش  اوقات   میزد شی ه به فروش گل دخترک. ک یدم

 هب را ها وسببرگل نمیامد کوتاه" . نمیخواه " که انداخت  ابرو برایش حال بی

 .گرفت  را گازش شد؛ سبز چراغ. بود کرده داخل ازپنجره زور
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 حقش ردبگی یاد باید. میگیرد وسواری می ود سوارت بسوزد برایش که دلت

صاب بی تنها ندادم محلش اینکه. بگیرد دنیا زوراز به خودش را  من بودن اع

 من به اش جوری چه. وآب نان ن ببد کارها این میفهمید باید! نمیرسبباند را

 .ندارد ارتباطی

 : رفت پیغامگیر روی تلفن ؛ گذاشت  خانه به را پای  همینکه

 " بگذارید را خود پیغام بوق صدای شنیدن از بعد لطفا  "

 .بگیر تماس باهام زود شنیدی پیغاممو اگه   آذین -

 ی ها کفش درآوردن بدون. اثرگذاشت روی  کمی اش گریه از گرفته صدای

 : داد اسخپ نرسیده دوبوق به واوه  گرفت  تماس وفوری رفت  تلفن سمت به

 آذر؟-

 چیه؟-

 .خونمون بیا بذارزمین دستته آب-

 : گفت  و ک یدم ه  در را های  اخ 

 چرا؟-

 .باشی توه (...داد وادامه زد زیرگریه...)که بهتره بده  بابا حال-
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 : بپرس  خونسرد کردم وسعی زدم ترچنگ محک  را گوشی

 کجاست؟ االن-

 .خونه-

 : گفت  بلند تقریبا   پرحرص

 !سریع. تهران بیاریدش بگیرید آمبوالنس سریع احمق! ؟ خونه-

سوزه  دلت نکرده الزم-  راچ میدونی. نمی ی  حریفش. بلدی  خودمون ما ب

 نمیاد؟؟

-... 

 !بیزاره دکترا از چون-

 .ن ست های  ل  روی ای یکطرفه پوزخند رفته رفته

-... 

 .پوله فکرشون ی همه که ازهموناست یکی دخترم میگه چون-

-... 

 رشس بالیی بابا اگه بابا  اگه(...داد وادامه گرفت شدت اش بازگریه...)آذر-

 .توعه تقصیر وفقط فقط بیاد 

 .بده شفاش خدا تا دهکوره توهمون بمونید پس-
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یدم محک  را گوشببی بت را خودم هزارم بار برای و کوب  بیجا دلسببوزی با

 .کردم سرزنش

 : رفت پیغامگیر روی و گرفت تماس بازه 

 !بیای؟ نمیخوای!! میمیره داره بابا! بی عوری خیلی-

 : گفت  پرغیظ اما وشمرده آهسته و برداشت  ضرب با را گوشی

 بده؟؟ جون زودتر! دق؟ ی آینه ب   چی؟ که بیام-

 : (شد دره  صورت  که ترکید اش تازه بغض آنچنان)

صاف بی نگو- . ی یم پ یمون بخدا سرش  باالی بیا... نگو! نامرد نگو! ان

 ببینت میدون  من!  داری دوسببتش داره  دوسببتت!! مطممن ! دیداره آخرین

 .جان آذر بیا بلندشو. می ه خوب حالش

 :(ک یدم عمیقی نفس ولرزان  بست  چ  )

 .میام-

 (دباالک ی را اش بینی...فین..فین و... )بیا. برم قربونت الله باریک-

 ...فقط-

 چی؟-
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 .میفت  راه صبح..هیچی-

. من برگ ببتن قهر به ودرآخر داری  اعصببباب جنگ یک میدانسببت  نرفته

 .بود گذشته دعوایمان آخرین و دیدار ازآخرین می د دوسالی

 !وبرمیگ ت  می دم تحقیر می نیدم  حرف می دم  موعظه میرفت  

 جوریک. کنند چیزبارم داشببتند اجازه که بودند کسببانی تنها حسبباب  این با

 های مهربان این هنوز یکجورهایی. داشبت  دوسبت را ام خانواده هنوز هایی

 !داشت  دوست را ساده

********* 

ست  ه  هنوز شت خواهد سودی چه رفتن  نمیدان ستن بدون هرحال به. دا  ب

 ...پرواز و گرفت  بلیط چمدانی  هیچ

 ویر را کیف . اینجا بود یخبندان. بودم بلد را شببهرسببتان این جزء به جزء

 سبمت به کردم تند وقدم گرفته ب*غ*ل را های  ودسببت کردم مرت  دوشبب 

 .فرودگاه های تاکسی

 میبرید؟ صومعه-
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ضع  به نگاهی مرد  ه  هایش کلمه از تا دو که ای لهجه با و انداخت سروو

 : گفت بود شهرمان زبان به

 خودمان؟ صومعه روستا-

 چرتی چه دانسببت خودش. کردم نگاهش اندرسببفیه وعاقل زدم خمارپلک

 : گفت و ن ست معطلی بی پس.  گفته

 .ب ین-

 محله و اطراف به نگاه  تا میکردم گرم ام گوشببی با را سببرم االمکان حتی

شنا های شته و آ شنا بوی. نیفتد گذ صی وحس میزد ام بینی زیر مدام آ  به خا

 .دادم تکیه را وسرم بست  چ  .میداد دست من

 از می ببوم حالی چه میدانسببت    دیدن  از می ببوند حالی چه میدانسببت 

 .دیدن ان

 دلداری خود به بعد ای ولحظه ازآمدن  میکردم پ ببیمانی حس لحظه یک

 .است دیگر ی ساله چند ترک یک نهایتش که میدادم

 وزندگی من به گیربدهند و کنند اعتراض مدام نداشببت  تحمل حال این با

 .جدیدم
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 .رسیدی -

 هنگا گذاشببت   زمین به را پای  همینکه. حسبباب را کرایه و کردم باز چ بب 

 سببربه و کردم نزدیک به  را پالتو های یقه. کردم حس را زن چند ی خیره

 .شدم رد ازمقابل ان زیروآهسته

 : گفت محلی زبان با که شنیدم. بودم فول را زبانمان

 کیه؟؟ این!! تیپ و -

 .فرو ام یقه در بی تر را سرم و کردم درجی  را های  دست

 یباز السببتیک رویش ها بچه و آذین با همی ببه که را آشببنا تند سببراشببیبی

 .رسیدم امان خانه چوبی و کوچک در به و کردم طی میکردی ؛

ست  ساتی نمیخوا سا شته به وبی تر شوم اح  که بود قتو خیلی. کن  فکر گذ

 .نداشت برای  خاصی جذابیت زندگی سبک این

 دایص و برداشت  قدم محک  و خونسرد. ایستادم صاف و کردم سربلند پس

 : شنیدم را جمیله ی زده مات

 !!آذره ها بچه! وویی-

 .رفت  خانه سمت به تفاوت بی وباز بست  پلک ای لحظه
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 ؟؟ خودتی! ببین  کن صبر آذر؟؟-

 : گرداند وَبَرم گرفت را بازوی . ایستادم

 آذر؟؟؟-

شنه های چکمه آن با  گاهشن پائینی. بودم شده بلندتر سروگردن یک بلند پا

 : گفت  ای سرفه تک وبا کردم

 .سالم-

ش  به محک  و شکفته گلش از گل ست  بازچ  . ک ید آ*غ*و* س ب  عیو

 .باش  آرام کردم

 در که ودب چنین این و دویدند سمت  به جیغ شبیه صدایی با گل ن و گل ید

 .شدم پاسکاری ب*غ*ل ان

 های  بچگی صمیمی دوست سه. انگارشان نه انگار اما نمیده  رو میدیدند

 .ندمیرفت ام صدقه قربان و بودند ایستاده مقابل  وسپید گرد و تپل حاال

 روی ببان به ای مصببنوعی و زوری و بند نی  لبخند میتوانسببت  تنها ه  من

 .بزن 

 : گفت خجالت و لبخند با بود تر بزرگ گل ن خواهرش  از که گل ید
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 . آذر می ی خاله داری نگاه-

 .افتاد اش برآمده شک  به سیاهش درخ ان چ مان از های  پلک

 !!نتوانست ؟ که میکنی باور اما" باشد مبارک" بگوی  خواست 

 هندهشعارد آدم یک شاید. باش  کن بازی نقش آدم یک نظراطرافیان به شاید

 !!نمیچرخید دردهان  مثبت ی کلمه واقعا اما! وافراطی

سی من! بارداری برای تبریک ه  آن  تهگرف هارا بچه از خیلی جان که بودم ک

ید رح  درون کودک که ای منفی موج ه  حاال همین از! بودم  برای  گل بب

 !میکردم حس میفرستاد

ست رویا و توه  یک واین میکردم حس  از اش بچه می دم متوجه واقعا! نی

 !است بیزار من

 : گفت طنزآلودی لحن با گل ن

(... داد ادامه واو افتادند خنده به همگی! )حاال میگیره خودشبب  چه!! اوووو-

 !ببینیمت ن د اصال که پیش دوسال! صورت ا شده ه  عملی چه! به

 .رفتی تاریکی تو اومدی تاریکی تو! میگه راست-:گل ید
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 کلنگمون با همچنان ما رفت کردی عمل دماغت ! حالت به خوش -:جمیله

 .میک ی  نفس

 : گفت  آرام من و رفتند ریسه ازخنده هرسه

 .میام بعدا  ...ام خسته ها بچه-

 چپ. گذاشت  امان خانه ی شکسته و کهنه زنگ روی را دست  و زدم کنارشان

 .دیگر چیزهای خیلی مثل. نبود مه  پچ ان

 : گفت بلند ازحیاط آذین

 کیه؟-

-... 

 .کیه ببین بازکن یوسف-

سف!! من خدای آه ست!  هاها! سرش تاج! شوهرش! یو  درجیب  را های  د

 .ک یدم دره  را های  واخ  کردم م ت

 : گفت رفته باال ابروهای با و کرد راباز در یوسف

 !سالم-

 .سالم-
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 در لویج تایی سه های پله. دوخت  پ تش وبه گرفت  ازاو تأخیر با را نگاه 

 .زدم حیاط در چرخی و رفت  پایین را

 .شد محوم باز نیمه بادهان و آمد طرف  به آهسته کمربسته به چادر آذین

 : گفت 

 .میام انگارنمیدونستی کردی تعج  جوری یه-

 : وگفت داد تکانی را اش خیره نگاه

 ملع هات گونه و بینی فقط پیش دوسببال...ن ببناخت  فقط...سببالم...نه نه-

 .بودمت ندیده پوست رنگ این و لبا این با. بود

شت منظوری ه  شاید! شد شروع اول ازهمین ها کنایه)  هرحال به اما. ندا

 (.درسرم پتکی بود شده ام گذشته آمد بدم

 دمدی و کردم نگاهش پائینی. کرد نگاه  باالیی وهمانطور گرفت را دسببت 

 .میرقصد درچ مش اشک قطره یک

 .افتادم راه خانه سمت به و ک یدم دستش از را ودست  گفت  نوچی

 : گفت پرغصه که شنیدم

 خواهری؟ ؟ جان آذر ؟ قلنبه شک  اون گلی؟ لپای اون کو-
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 .مادر باف دست قرمز فرش روی گذاشت  وپا درآوردم را های  چکمه

*********** 

 رخالهپس حسین. شدند درچ م  چ   که بودند کسانی اولین پونه و حسین

 .بودند کرده ازدواج که می د سالی سه حدود. بود ام

 که ونه پ که میکردم فراموش واقعا گاهی و بودم ندیده دوبار از بی ببتر را پونه

 بودن چیزی ام خاله عروس واقعا اما میای  لفظ میکرد فکر همی ه آذین بود؟

 دسببت  از فکرمیکردم که تصببورم برعکس. دارم نگهش ذهن  در بخواه  که

 .پرسیدند را حال  احترام با و بلندشدند پای  به دلخورباشند؛

 .کردم اکتفا"  ممنون"  گفتن به وتنها دادم سرتکان

 : داد قرار مخاطب  وبلند اشتیاق با مادرم

 !؟ آذر-

با بودم درآ*غ*و*شببش ثانیه از درکسببری  وتند تند   وگالیه وزاری گریه و

 .می *و*سیدم

 !!مامان..حاال میزنی  حرف. مامان باشه-

 ...دخترم...خدا...خدا-
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 ف ببردم آهسببته را مادرم بازوهای. افتاد بقیه به مادرم ی شببانه ازپس نگاه 

 : وگفت 

 .مرسی-

 :آمد نزدیک  خواهرحسین   حانیه و کرد جدا من از را مادر. داد نجات  آذین

 ؟ خوبی-

 .خوب -

 .کن عوض لباستو بیا-

بالش تادم راه دن مایی را من او. اف ثل! میکرد راهن به یک م نه در غری  ی خا

 خارج آمدم که همین. کردم آویزان را وشال  درآوردم را پالتوی . های  کودکی

 : غّرید وآهسته ک ید محک  را مچ  ؛آذین شوم

 ؟؟ کجا-

 : کردم نگاهش بیحال

 بابا پیش-

 روسری؟ بدون-

 ؟ شده نامحرم بابا-
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 .هست و بود نامحرم حسین! نخیر-

 کی درحد برای  بحث این آَخراهمیت.نداشت  ه  بحث وقت. نبودم سرکش

 به چ م  که همانطور! نبود ه  اپسیلون

ست بود چ مش شال کردم دراز د شت  را و  ما وبینی انداخت  سرم روی بردا

 .ک یدم باال عمیق را

 ...دوَدَرس اتاق تو بابا-

 عضببو چند کردم حس. برگ ببت سببمت  به ها نگاه وبازه  بیرون زدم ازاتاق

 .کردم باز را دراتاق راست ویک زدم راه آن به را خودم اما شده اضافه جدید

 بچه یک مثل زیرلحاف. بودم ندیده وضببعیف خرد اینطور را پدرم هیچگاه

 .بود خوابیده من به وپ ت پهلو به. بود شده

 .شدم مورمور چندسال بعداز وبازه  داد قرار مخاطب . کرد حس 

 ؟ اومدی-

 .آمد بند نفس . بست  پلک

-... 

 .دیگه دیره-

-... 
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شاره ابرو و چ   وبا دادم آذین به را نگاه  ضی. شود خارج کردم ا  بود نارا

 .ودررابست کرد اطاعت اما

 .نزدیک بیا-

 اجزای تک تک به شد وخیره کرد باز چ   بیحال. ن ست  ومقابلش زدم دور

 .بود کرده تغییر کلی حاال که صورت 

-... 

 .میذاشت  حنا موهات-

 گلوی   سی که باالبردم آنقدر.ک یدم عمیق ونفس باالبردم نهایت تا را سرم

 .خراشید را ام حنجره

-... 

 کردیش؟ طالیی-

 : (گفت  وآهسته کردم نگاهش باز" . طالیی" میگفت عسلی به)

 .سالم-

 !بابا میومد بی تر حنایی-

 !!!بابا-

 : دادم وادامه دوخت  اش آورده آب چ مان به را ام کرده گرد های چ  
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 .واستون فرستادم پول ماهانه. کردم پی رفت. نیست  بد من-

-... 

ج ) مه بی ببتراز! کردم پرحرفی که بودم متع بل!! زدم حرف دوکل  وا درمقا

 (.داشت  حرف همی ه

 : غریدم اما وبن یند شود بلند کرد سعی

 بخواب-

ستمال.. )اهع..اهع-  اش سرفه بار باهر که دیدم و گرفت دهانش مقابل را د

 (می ود خونی دستمال

 : گفت  و ف ردم ه  روی را های  چ  

 .تهران میبرمت من-

 .نمیام جایی من-

 ؟ گ تن  امروزی بابا؟ چیه بامن م کلت ؟ چیه دردت-

 : کرد نگاه  پردرد و داد تکیه" آِخیش" یک با

 چندوقت. شببده سببنگ قلبت اما ؟؟ میاد بدش کی. افتخارمه دکترشببدنت-

 . پونه و حسین ه  حاال فرستادی پس رو معصومه و حیدر که پیش
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ند ولرزان کرده گرد همانطور چ ببمان  ی کاسبببه) ند ت  صببورتش روی وت

 (میچرخید

-... 

 یادت . میدی  پس بهت بده داری پول   گرفته آتیش نادر زمین گفت  بهت-

 بابا؟؟ ن د شرمت! گفتی؟ چی میاد

-... 

 اونقدر میدون ! کن آرایش   باش شبباد   بگرد. ندارم کار باسببرووضببعت-

ست شرع کارخالف که میفهمی شای  لورگ ترگل ظاهرت شاید. نمیکنی ونا

 .بابا نیست بد ذاتت اما شده

 گوشو گرفت  آ*غ*و*ش به را زانوان  بردیوار تکیه و ک یدم کنارش را خودم)

 (سپردم

-... 

 .کرده گرگ رو تو که شهری تو نیام اما بمیرم میدم ترجیح-

-... 

پاتو- قدر مانو من کردی کفش یه توی چ فت بود کی! ؟ میخوام ای  میگ

 مخالفه؟
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 ودب خوبی ی بچه. نمیخورین ه  درد به شببماها گفت  بهت ؟ یادته بودم من

شت. نمیاید ه  به گفت  بهت اما بود ساده بود سال   ت نمیگف من  خ   ندا

 جدههی شبد؟؟ چی...بهش بچسب  بعد کنه رشبد بذار میگفت .  بدیه پسبر

   شبهرن بینو های زندگی دیدی رفتی. تهران رفتی و شبدی عقدش سبالگی

 !طالق بعدم دوسال! سرپسربیچاره کردی سرک ی خواست دلت

 .می ه اینجوری که نمیدونست -

ستی دل و دیدی تهرانو برق و زرق. من جواب ن د این-  می د چی. شک

ثل ندی آدم م ندسببی ببو اون  حاال میمو ندگی االن میگرفتو مه  که ای ز

 .میکرد درست واست میخواستی

 .نمیتونست-

 !برداشته رو آبادی کل خبرپی رفتش که فعال-

 .تنهایی   خودم. کردم پی رفت من -

 .کنی  نگاه بی بی چ   توی نتونستی  کردی کاری-

 .میخورد به  ازسادگیش حال . هیچکدوم. نبودید من جای شما-

 (لرزیدم وبی تر کردم بی ترکز)
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 !کارات به میکنی افتخار ه  هنوز! نه اما! پ یمونی گفت -

-... 

 ؟ نه کردی رد ه تو و بیست ؟ چندسالته-

-... 

. باش آدم کالم ؛ خت . کردنت تربیت واسه دیره...آره سالته وه ت بیست-

شته شته ها گذ س  رو بعد به االن از   گذ  بخو کار چهارتا و زندگی به بچ

 ! آدمن ه  سوادا بی! آدمن ه  ها ساده...اهع...باله وااله. بکن

 ؟ نه یا بیمارستان بری  میای چی؟ که حاال-

 .نخیر-

 : گفت رسیدم درکه وبه شدم بلند عصبانی

 .آذر ب   شرمنده دنیا اون نکن کاری-

*********** 

ضورم آخرین از مدت چه نمیدان  دقیق و بودند کرده پهن را شام ی سفره  ح

 .بودند آمد و رفت در آذین و حانیه. میگذشت ها همی دور این در
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 کناری حاال اما.  میچیدم وسببفره میکردم کار کنارشببان ه  خودم ترها قبل

 بلندسر شد باعث مادرم آرام ی گریه صدای. انداخت  پایین را سرم و ن ست 

 .کن 

 .بودم ان ندیده حال به تا که افتاد جدیدی های چهره به نگاه 

 دادم مادرم وبه گرفت  را نگاه  وسرسری توجه بی

 ! مامان -: آذین

 ؟ آخه بگ  چی من شما پیش بیام میخوام میگه-

 زنده نوزه! میترکه دلش میبینه اتو گریه بیرون میاد االن. نیسببت اون منظورم-

 .اس

 اب و گرفته را پدرم زیربازوی حسببین دیدم که بود اشبببان مکالمه به توجه 

 .آورد می سفره سمت به وخیمش اوضاع

ست  وقتی ست بیهوده زدن  حرف میدان  هب را نگاه  و ماندم خاموش پس ؛ ا

 .دادم رنگ چند غذاهای

 .بک   واستون بدید -: پونه

 .دادم دستش به را ب قاب  و کردم نگاهش چ می گوشه
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 میخواین؟ کدوم از-

 : گفت  آرام و غذاها روی سراندم را چ مان  همانطور

 کفگیر یک. نداره فرق-

 : گفت آرام آذین و داد سرتکان آهسته

 .شدی الغر انقدر همینه-

-... 

ما نبوده خوراکی ک  فقط! نبوده همین فقط بگوی  خواسببت   لمعمو طبق ا

 .ماندم خاموش

 :گفت آهسته میگذاشت مقابل  را ب قاب که درحالی پونه

   بدن سببالم میخواسببتن. خانوماشببون اوناه . داداشببامن پسببرا دوتا اون-

 .ببخ ید ن د فرصت

 : گفت  حال ودرهمان برداشت  وچنگال قاشق

 .مرسی-

 : گفت تفاوت بی کامال   آذین

 .میاد شام از بعد بی بی راستی-
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 .ک یدم عمیقی نفس و بست  چ  . شد م ت دستان  در چنگال قاشق

 :بمان  ساکت نتوانست 

 چرا؟-

 اتفاق ترین جال  برای ببان من کردن صببحبت انگار. کردند سببکوت همه

 !نک یدند ه  نفس حتی که باشد روزگار

 ...خ ...خ -

 : گفت  بلندی صدای با من و افتاد سرفه به پدر

 واسش ن ده چیزی هنوز!! طوری ه؟ بابا مگه چرا؟؟ ؟ آذین میاد چی واسه-

 !گرفتین خت 

 : زد پدرفریاد

 !اینجاس همی ه بی بی وگرنه! منی مرگ منتظر توعی فقط! نداره ربطی-

 هجوم طرفش به و دیدند من چ بب  از همه. شببد وح ببتناک هایش سببرفه)

 (بردند

شق شان خر. رفت  اتاق وبه کردم پرت را چنگال و قا ست.  بودند خود   میدان

 !ندک حالل  جان ان بی بی شاید تا کنند رو روبه را بی وبی من میخواهند
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 !نباشد من تن سربه میخواست بی بی وگرنه

 به ینهسبب آذین با که شببوم خارج آمدم. برداشببت  را کیف  و پوشببیدم را پالتوی 

 : زد فریاد روی  در. شدم سینه

 نمیک ی؟ خجالت-

 شماها؟ یا من-

 .روزانداخت این به رو بابا بی بی آه! تو-

 : خندیدم کالمش مسخرگی شدت از

کل ؟ اونوقت چرا ؟ جّدا  -  به ربطی چه م*ر*ت*ی*ک*ه اون با من م بب

 داره؟ بابامون

 .میاره سرعزیزت داره خدا شکستی  دل که اینه ربطش ربطش؟-

 : وگفت  زدم اش شانه به یکی. خورد به  پوچش مخ از حال 

یان سببر خورده دیگه یکی زده دیگه یکی! دارین باحالی خدای چه-  اطراف

 .می ه خالی

 :(کرد نگاه  گرد و داشت نگه  محک )
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ته طبق و بمون- با ی خواسبب بل ؛ با یا این از رفتنش از ق  بی ازبی   دن

 .کن عذرخواهی

 قهقهه وار دیوانه آنچنان آن یک در که میدان  فقط!! کن  بیان را حس  نمیتوان 

 !!دویدند اتاق به ویوسف حسین که زدم

ست   ذینآ به آرامی ی ضربه کیف  وبا دادم تکان داد بی دادِ  ای معنای به را د

 .برود کنار تا زدم

 آذر آذر به توجه وبدون خداحافظی بدون و پوشیدم را های  چکمه

 گفتن ان

 .رفت  حیاط به

 : گفت نفس نفس وبا دوید حسین

 !حداقل ترمینال برسونمت واستا-

 میدادم؛ ماسببا  را های  شببقیقه که ودرحالی شببدم اش قراضببه پیکان سببوار

 : گفت 

 .زودتر فقط-

 .دخترخاله چ  -
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 .بزند حرف نمیکند جرأت ومیدانست  بودی  کرده سکوت را راه تمام

 : پرسیدم حال بی

 ؟ چته-

 ؟ بله-

 ب ی؟ بستری تهران اومدید بوده چی م کلت-

. فهمیدم بیش و ک . بود شده سرخ ازخجالت نیمرخش...)هیچی...آهان-

 :(گفت  تفاوت بی

یا خواسببتی حاال-  خودم من. میکن  هماهنگ دوسببتام با داشببت  وقت ب

 اریک ازدست  و ندارم تخصص نمیفهمه احمق آذین. نمیکن  کار بیمارستان

 .برنمیاد

 .دخترخاله مرسی. چ  -

ست. بود همین ه  حقیقتش ست  بود در شناهای  با میتوان     کن هماهنگ آ

 !!!!؟ بگوی  چه....  و مهربانی و دلسوزی. نبود وحالش حس اما

******* 
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شی لرزش با  فت گر تاریک ی جاده از نگاه بود؛ پای  روی که کیف داخل گو

 : دادم جواب و

 پرسببش سببکوت . کرد سببیخ اندام  به مو آذین دلخراش ی گریه...)آذر-

 :(داشت

-... 

 .کرد تموم بابا...برگرد...برگرد-

 آنکه برای نهات باشد دروغ نمیتوانست. باشد برگ تن  برای نق ه نمیتوانست

 دگرگون را حال  حقیقت تر گند وطع  گند بوی. عذربخواه  بی بی از من

 قطع ار تماس توانسببت  تنها. بگوی  درجوابش چیزی نکرد یاری گلوی . کرد

 : بگوی  حسین به و کن 

 .برگرد-

سایه تمام. بود قلقله امان خانه شنا های هم شنا نا و آ  آمده جدید و قدی  و آ

 .بودند

 یدندکنارک بب آمدم که من. بودند گرفته را دورش و خوابانده قبله روبه را پدرم

 : ک ید فریاد سرم رعایتی هیچ بدون آذین و

 ؟ شد راحت خیالت! ُمرد-
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ید ی ملحفه که بودم ای جنازه مات فقط من   نبود مه  برای  حرفش  سببپ

 .بود رویش مادرم دست به شده گلدوزی

ست  ست . ن د کن   گریه خوا س  این و کن  فقان خوا  ی ساله ه ت طل

 حاال که هسببت  آهنی آدم میکردند فکر. ن ببد اما ب ببکن  حاال را سببکوت

   یچارهب دخترپیرمرد میکردند پچ پچ پ ببت  همسببایه فضببول وزنان دخترکان

 ها یشهر مگر نیستند؟ آدم ها شهری مگر ببین . نمیکند وگریه شده شهری

 جهت بی چرا! چیسبببت؟ دردت نمیپرسببید هیچکس چرا! نمیکنند؟ گریه

 !؟ تنگَـ  میچسباندند شهری صفت

! دارم دل ه  من فهمید او انگارفقط. مالید را کمرم و بازوان آرام آرام حانیه

ش  ناراحت میتوان  ه  من ست  وجود این با! با  را اندازم غلط ی چهره میدان

 به اسببت زده زل وخاموش  تفاوت بی که ای چهره. ندارند دوسببت اطرافیان

 .پدرش ی شده پوشیده صورت

**** 

 بود ایعض خیلی داشت ؛ تن به ی می پالتوی پدرم  سپاری درخاک من اینکه

که! ؟  و بمیرد پدرم اسبببت ممکن که بودم نکرده بو را دسببت  کف من این



 53 آسمان آذر

نه میگرفتی  یاد کاش ؟ بود زشبببت خیلی مجهزنبودم قا قدراحم  درمورد ان

 یالک شبببده  چه ن بببدی  مطممن تا میگرفیت  یاد کاش. ندهی  نظر دیگران

 که نیسببت  بلد را محلیمان زبان من بود کرده فکر احمق زن. نکنی  قضبباوت

 در را من وبی ببتر بی ببتر که مفتی های حرف زدن به بود کرده شببروع

 اطراف  های آدم از بودم متنفر اینکه. میکرد مصببم  وکارهای  تصببمیمات

 !نبود من بودن بی عور ی ن انه

! ؟ فایده چه اما. دکتره میگن! ها دخترکوچیک بببه! طلعت؟ میبینی!! وویی-

 ...چیکارس معلومه! نگاه تیپ و

 !!سبحانی ایمان زن! بوده بی بی عروس ؟ بوده کی میدونی!  میدون  آره-

 !نمیاد گرَی  ! پرروعه چه نگاه. ندونه که کیه آره -

 .همینن شهریا-

 نیست؟؟! حالی ونه دیگه که پوشیدن سیاه-

 خودشان.بودم ایستاده آذین و مادر سر باالی و گرفته ب*غ*ل را های  دست

 ازه ببت بعد حتی. بودم ناراحت حقیقتا. بودند ک ببیده خون و خاک به را
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 آمدن پیش محض به بودم مطممن. میخواهد گریه دل  میکردم حس سبببال

 .نبودم راحت جمع در اما!! ریخت خواه  اشک فرصت

 قبر دور واقع در و دورمان مردم که ای حلقه دیدم کردم؛ سببربلند که همین

 .... وارد تازه شخص به مات و خیره ومن شد شکافته بودند؛ زده

چه از مان" یاد را من که هرآن خت می" ای ندا  که هرچیزی از. بودم متنفر ا

 ی کلمه یاد را من که هرچیزی از!  ایمان شببخص یاد فقط نه. کنی را فکرش

 .دیدم خودم مقابل را جانش بی بی کن تصور حاال. اندازد بی" ایمان"

 با و بود گرفته کیپ را چادرش.کردم نگاهش بروبر و کرده تنگ را چ ببمان 

 .است کرده اخ  که میدانست  بود  پوشیده ابروهایش روی آنکه وجود

 با آذین و مادرم روبه و شببد خ ! ندیدن به زد را خودش یا دید را من نمیدان 

 : گفت محلی زبان

 .تسلیت-

نده هه پدرم خت  مجلس وسببط میخواسببت  بود  دار خ  آذین که بزن  قهق

 !کردند ت کر شرمندگی با و ایستادند ومادرم

 .بودم اشان قصه ی ترسناکه آدم من که میامد خوش  ه  یکجورهایی
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ست به حلوا یکی و کنارک یدند برایش احترام و عزت با جمع تمام  یکی و د

 وستار ترین بدبخت که میگرفت ام خنده. کردند پذیرایی ازاو دست به خرما

 !میکرد رفتار خانمانه و خان  بود شده جانش سرایمان دولتی از

 ؟؟ برسد جایی به من بدون میتوانست اش عرضه وبی مگرپسراحمق

 رفتپی ب چه میپیچید خبرش روز روزبه اما! شبود پا کله میکردم فکر که من

 !میزد سینه به را سنگش خیلی پدرم کو؟؟؟؟ خودش حاال.نمیکند که ها

 سببینه به را ایمان سببنگ آدمها این تمام! همه اصببال   ه  آذین ه   مادرم

 ینا ترین سرشناس از یکی سرخاک نیامد چرا ؟ کجاست کو؟ پس میزدند 

 !چاکش؟ سینه عاشقان از یکی سرخاک ؟ روستا

 !!دبو ن سته صورت  روی ام موذیانه و یکوری لبخند چطور و ِکی نمیدان 

 ناطرافیا رعایت بدون تمام  پررویی با و کرد نگاه  جان بی بی هرحال به

 : گفت اصلی زبان همان با شرایطمان رعایت بدون

 ! بخند -

 : دادم جواب زبان باهمان

 شما؟. میخندم-



wWw.Roman4u.iR  56 

 

 همه   موفقه خیلی ؟ که می ببناسببیش. ام سبببحانی ایمان مادر من ؟ من-

 .می ناسن

 ؟ نمی ناس ؟ من نه -

 جمع اعتراض به توجهی هیچ. نمیکردم آذین های شببو خفه به توجهی هیچ

 !شوم خالی حسابی بگذار شدم قاطی ان که حاال. نمیکردم

 .دار نگه قبرباباتو احترام آذرخانوم -: یوسف

 : وگفت  کردم نگاهش. بودم شده دیوانه

 !شما؟-

نگ به را کیف  مان و رفت  عق  وعق  گرفت  چ ند حال دره م به رو بل  امت

 : گفت  جمع

 هستین؟ کی شما شما؟؟! ؟ شما-

 : گفت  پرس گر و کردم نگاه گل ید به

 شما؟-

 : گفت  و کردم نگاه آذین به

 شما؟؟؟؟-
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 : ک یدم جیغ و کردم نگاه مادرم به

 !!!!شما-

 : زدم فریاد خدا روبه وبلند کردم نگاه آسمان روبه و برگ ت 

 !شما؟-

******* 

 راه  اول ش  همان. نمی د پدر شدن زنده باعث ؛ من گرفتن وعزا ناراحتی

 .کردم تحمل زور به

 ؛ ردمک ترک است شلوغ وسرم دارم بیمار آنکه دلیل با را مجلس و خانه وقتی

 !نه ؟؟ بود مه  دیگران تصور آیا اما. شد کج ها دماغ

 : وبگوی  بده  ف ارخفیفی را مادرم بازوی آهسته توانست  فقط

 .بزن  سر میکن  سعی-

 .نداشت ارزش برای  کسی وپدرم وآذین جزاو

. ودمب ایسببتاده خیابان به نگران یعنی همی ببگی؛ پوزی ببن در مطب  در حاال

 .دارم زیرپا را تهران تمام میکردم حس باال ازاین

 : گفت بندش پ ت و زد در به ای ضربه ساالری

 ...نسکافه-
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 : گرفت  دستش از را گرم ماگ و برگ ت 

-... 

 .برم من-

 .دادم تکان تأئید و ت کر ی ن انه به سری

 ابری هوای این. برگ ت  پنجره سمت به بازه  من و کرد خاموش هارا چراغ

 کافی شببدن  تر وع *و*س تر افسببرده برای اش همه   گرفته آسببمان این  

مان دل   هوای. بود ثل دل  آسبب  با من فرق. بود  ابری پائیزی هوای این م

 مقاومت همچنان من اما. میبارید و میترکاند را بغضش او که بود این آسمان

 ها  گذشته مثل حتی یا مادرم و آذین مثل خواست دل  آن یک. میکردم

شت  قبول خدارا شد خوش دل  حداقل تا دا ست یکی با  مواقع اینجور که ه

شت  اعتقادی هرچند. شوم تخلیه و بزن  صدایش  ههمینک حال این با   ندا

 برای میکن  فکر کاذب  چیز یک به کن  تکیه و ببندم دل و شببوم آرام الکی

 ...میدانی اما. بود کافی حال  بودن خوب
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سی  برای هک بدی شرایط در   کرده ایفا را دیگران گاه تکیه نقش عمری که ک

! تنیسبب بلد را کردن تکیه چون   نمیکند تکیه کسببی به   بدهد رخ خودش

 !آید برنمی نمیتواند 

 غرغر یک برای را وخودم شببدم خارج افکارم از آمد  که آیفون زنگ صببدای

 .کردم آماده میگذشت ازآمدنش ساعت نی  که احمقی سربیمار حسابی

 این ی هزینه کن  طی آنکه مگر نده  انجام را کارش گرفت  تصببمی  اولش

شت  باز را واحد در پس. بپردازد را معطلی ساعت نی   ولیها جایگاه به و گذا

 .ب وم آماده معمول وطبق بروم جراحی اتاق به آنکه بدون. برگ ت  ام

 را ما نسببکافه که همچنان و کردم طی بیخیالی بود  بیخیال که خودش مثل

 .شدم منتظر میخوردم

 عادت آخر! برود باال ابروی  تای یک شد باعث محکمش های قدم صدای

شت  سو و بزدل زنان دا  ندآمد می ولرز ترس با. بدهند لفتش ساعت سه تر

 !می دند بیهوش پله راه در مواردی در وحتی

ضح صدا کرد  رد که را پاگرد پیچ  یک پای صدای شدم متوجه و شد تر وا

 ؟؟ ندارد همراه! تنهاست چه که کردم فکر این به جهت بی. نفراست
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 تنها میتوانسببت چطور اش بچه انداختن از بعد حاال. شببد دره  های  اخ 

 شود؟؟ گردن  وبال نکند! برود؟

ست را واحد در و شد داخل  کت یک وبا ف ردم ام پنجه در بی تر را ماگ. ب

 : گفت  میکردم عابرنگاه و موتوری یک دعوای به که درحالی سرفه

 .تأخیر ساعت نی -

-... 

 ( !!میزد میخورد که جایی تا و بود گرفته را موتوری ی یقه عابر)

 .رتهس پ ت که اتاقی تو برو که نیست م کلی اگه. می ه حساب هزینش-

-... 

 ستشد وقتی حتما! نزد بیچاره موتوری به که هایی سیلی چه ؛ باران زیراین)

 (؟ نه می ود بی تر دردش ترباشد

 .میکن  کسر رو هزینه سوم یک که  م کلیه اگرم-

-... 

 پوش سببپید دسببت یک اندام درشببت و ک ببیده مرد دیدن با... برگ ببت  آرام

 .شد هزارتکّـه به وتبدیل رها ازدست  ماگ ؛ مقابل 

********* 
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شنایی تنها شین باالی نور وگهگاهی خیابان های مغازه نور از مط  رو  ها ما

 رها اش پی بببانی روی نمدار و خیس موهایش که دیدم حد درهمین.  بود

 هب که چیزی تنها. ک ببید طول دوثانیه حدود چیزی آنالیز  این تمام. شببده

 .بردارم را شده شکسته ماگ از ای تکه وفوری شوم خ  که بود این زد ذهن 

 وبه شببد هاللی کمی حاال بود؛ ه  روی خاموش حال به تا که هایش ل 

 !!زد لبخند روی 

 سح این نمیدانسببت . ترشببد عریض لبخندش و رفت باال کمی ابروهایش

 .او حضور یا ازسرماست حاصل شدگی مورمور

 ضببعیف صببدای اش خنده بار واین برد خیسببش موهای بین را اش پنجه

 : داشت همراه ه  وکوتاهی

 .جانیارم من -

 سببینه به دسببت که بود مانده گوشبب  در َبَمش نهایت بی صببدای طنین هنوز

 .نگاهش پراخ  و کردم تنگ را چ مان . ازنظرگذراند را قدوباالی  و ایستاد

-... 

 شما؟ اس ...و -
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 در کردن بازی فیل  صببدرصببد مخالف من. خورد به  تأتر ازاین حال !! هه

 !بودم واقعی دنیای

-... 

 هب دست همانطور بازیگران  مثل دقیقا  . شد نزدیک قدم ویک کرد اخ  کمی

 : گفت و خندید مرموز و ماند سینه

 .بک یش میخواستی االن که هست  ای بچه اون روح من-

 و اسببت دلقک فهمیدم. ن ببسببت های  ل  روی یکوری نی ببخند ک  ک 

یدان . ندارد خطری قاء من به حس این یکجورهایی نم  خطری که شبببد ال

 .می وید متوجه باشید درشرایط اگر! ندارد برای 

سرد کردم رها بود؛ شده منقبض حال به تا که را های  شانه پس  تپ  وخون

ست  س .میزن  ست ای بچه پدر میگفت؛ حد  سقطش امروز قراربود که ا

 تعقی  را زن ببان ها پدربچه چندباری آمد یادم میکردم  فکر که حاال. کن 

 !داده باد به را من دودمان و بودند کرده

 کاغذ روی درهمی ونگار نقش که درحالی و میزبرداشت  روی از را خودکارم

 : گفت  میک یدم مقابل 
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 یبر بهتره ه  تو. کنن غلطی چه میخوان زنا اون نداره ارتباطی هیچ من به-

 اینجا که نه! کنی ادب دخترتو دوسببت(...دادم وادامه زدم پوزخندی...) زنتو

 .دربیاری بازی دلقک من واسه واستی

 !مت کری ازخود خیلی-

-... 

 کاریه؟ چه این. زنی خودت  تو نمیک ی؟ خجالت-

 .رفت  جالباسی سمت به تفاوت بی و انداخت  را خودکار

-... 

 ؟؟؟ شنیدی-

-... 

 یتحسبباسبب این درمان نتوانسببت  کردم فکر این به و ک ببیدم باال را ام بینی

 .کن  پیدا را فصلی

 ؟ آب رو بریزم پتتو و پلیس بزن  زنگ االن همین نمیترسی-

-... 

 ستشد. شدم رد ازمقابلش ک ان باال بینی ه  وباز برداشت  را کلیدم دست

 : گفت و گذاشت در روی را

 !!؟ کجا-
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 : کردم نگاهش خمار

-... 

 !!ریلکس چه-

-... 

 کینگپار تا حتی. بود افتاده راه دنبال  حرفی هیچ بی. برداشببت را دسببتش

 .آمد

ست من از زودتر که دیدم و زدم را ریموت ست  ه  من. ن  ستارت و ن   ا

 : گفت تعج  با. زدم

 ای؟؟ اینجوری چرا تو-

-... 

شین  به صامت و گرفت  ترمز پارکینگ  از خروج از قبل و کردم سروته را ما

 .بیاید حرف به خودش تا کردم نگاه رو روبه

 : گفت کردو جور و جمع را خودش

 ؟ نیست مه  اومدم کجا از و کی  و چی  اینکه-

-... 

 .کمپ  های بچه از-
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 (!؟ چه که خ . کردم فکر کمی)

-... 

 .دیدمت آخردوره ج ن تو... نبودما کردین ترک که شماها جزو البته-

-... 

 ... نه دیدم بعدا... اونجا خّیری میکردم فکر-

 : گفت  آرام. افتادم راه و ک یدم عمیقی نفس

 خ ؟-

 ...آشنایی یه فقط-

******* 

 .داد دسببت من به خنده حس کمی بار اولین برای شبباید! ؟" آشببنایی" گفت

 : گفت  و کردم پارک کناری

 ..میدونی خوبه-

 چیرو؟-

-... 

 !!!؟ چیرو-

 .هست  کاره چه بودم  کجا-

 . پاکی االن اینه مه    داره ربطی چه-
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 (!ممنون نکند درد دستت! دارد قبول  ه  االن من خدای آه)

 ادد تکان سری. کردم باز را در و شدم خ  پایش روی پنهان ی خمیازه یک با

 : گفت و

 ناآشبب باتو میخواد دل  وقته خیلی من. نیسببت  خیابونی احمق مزاح  یه من-

 ...داشتی جالبی شخصیت واقعا... بازی بچه   بازی مسخره واسه نه ب  

 "یرونب" کردم اشاره انگ ت با. بود کرده ام خسته که بفهمان  چطور نمیدان 

 .میمون  منتظرت فردا   نیستی سرحال امروز-

 :داد وادامه شد پیاده حال درهمان

 میاد؟ کجا از وخ ونت تلخی همه این-

-... 

 ...ساعت همین فردا تا خدانگهدار-

خل در الی از را سببرش) نان که منی به و کرد دا به مات همچ  بودم رو رو

 :(گفت

 تا پس(...داد ادامه و خندید...)مزاحمت  بگی پلیس به نمیتونی اینه بدی بب -

 .فردا
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 به گدار بی من بود کرده فکر. نبود ه  پ ببه یک. افتادم راه ومن بسببت را در

 !میزن  آب

یانو آرام ملودی ندلی از بود ام گوشببی زنگ که پ ق  صبب مد ع  درحال.  آ

 را داخلش حال درهمان باز و برداشببت  را کیف  و کردم دراز دسببت رانندگی

 .کردم جو و جست

 ؟ دکتر خانوم الو-

 شما؟-

 !امروز؟ ندادید وقت مگه دکتر خانوم. هست  فراستی-

 آره-

 نداشتید؟ ت ریف چرا خ -

 .داشت -

 چی؟ یعنی-

 .رفت  دیرکردی-
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ستاده شما من ی ؟!!!کردم؟ دیر- صبح شما میگه در جلو وا !  مط نرفتی از

 به بریزن کمتر قرون یک گفتین سببهیال به ؟ وضببع ببه چه این دکتر خانوم

 .میکنین طی برنامگی بی اینجوری خودتون اما نمیدم انجام کار حساب

 سببباالری که حرفی به تعج  با ؛ بود زده حرف دهانش تراز گنده اینکه با)

 (!نمیکرد؟ دخالتی که او! میکردم فکر بود زده به ان

 : گفت  و کردم اخمی

 بود؟ کجا من ی -

 : می د خفه داشت حرصش از

 . بده خبرو این ما به فقط که زیربارون واستاده, پسره همون-

 :(گفت  تمسخر پر. گرفت  را مطل  تازه)

 ؟ منه من ی گفت-

-... 

-... 

 !؟ یعنی شدی  اوسگول! نبود؟-

-... 

 . پرت صندلی روی را گوشی و کردم قطع را تماس
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********* 

. بود ن ببده وحضببورم ورود متوجه. بود میزگذاشببته روی را سببرش سبباالری

 هیچ بی. شببد بلند آهسببته.دادم او به آرامی وتکان زدم اش شببانه به دسببتی

گاه به  حرفی تاق  راه من و کردی  ن   ببب دی کاری کثیف. گرفت  پیش را ا

 : زد در به ضربه چند ساالری و ن ست  میز پ ت. بود تمیزشده

 دارید؟ میل چیزی-

 نه-

 : گفت  که برود آمد

 ...مرسی-

 : برگ ت را شده دور قدم چند و کرد نگاه  پرس ی

 ببخ ید؟-

 .کردم میزد برق حاال که شده پخش ی نسکافه جای به ای اشاره

-... 

 .خانوم ن دم متوجه-

 تمیزکردی-

 !تمیزمیکردم؟ باید-
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 : گفت  اش سابقه بی خنگی از خسته

 .هیچی-

شحال  او و من بین شباهت این. ن د پاپی خودم مثل  چهی بی. میکرد خو

ست را در و شد خارج حرفی  کی با زنی متعاقبش و خورد در به ای ضربه.ب

 .شد داخل دختربچه

 .سالم-

 .بگوید را دردش ماندم منتظر و دادم سرتکان

 .گرفته اسهال ازدیروز دکتر -

 رسنگ مادرش پ ت. میترسید ازمن. شد ک یده دخترش سمت به نگاه )

 (.کرد نگاه  چ می ویک گرفت

 .اینجا بیا-

 .چسبید را مادرش دودستی

 !خوبه چه خاله نگاه!  برو!  جان مامان-

 (.شدم میزبلند پ ت از و برداشت  را* آبسالنگ. سررفت ام حوصله)

 "دکتر شرمنده" گفت خجالت با مادرش
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 .بازکن دهنتو-

 !!!!مامان...نمیخوام-

 : گفت دلجویی با مادرش و زد زیرگریه

 ...کن نگاه! مامان نمیزنه آمپول-

 : گفت من به آهسته بعد

 ( " نه"  که انداخت  باال را سرم) بهش؟ بدید دارید چیزی شکالتی-

-... 

 .دادم ادامه مطالعه به و برگ ت 

 ؟ خانوم وا-

 (.میزدم ورق را کتاب همانطور)

-... 

 .میترس  من  درهمه اخمات شما که اونجور -

-... 

 : گفت شدو بلند

 .بدنیست لبخند یه. یادبگیرید معاشرت آداب بهتره-

-... 
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 اسببهال درمان از من روزِی  بود کرده فکر.  بسببت محک  دررا و شببد خارج

 .میرسد دخترش

 روبه ؛ میرفت  آبدارخانه به که درحالی. بودم کرده وزیت بیماررا چند عصر تا

 : گفت  ساالری

 .بری میتونی-

 .بله-

 داده تنوب امروز را دی   بیمار. گذاشت  میز روی را چای و برگ ت  اتاق  به

باره. بودم   میرفت پنجره سببمت به که ودرحالی افتادم احمق پسببرک یاد دو

ست. درکارم انداخت وقفه اینچنین که کردم نثارش فح ی زیرل   را  های د

 برگردم آمدم که وهمین زدم دید کمی. ماندم خیابان به وخیره کردم درجیب 

سرک دیدن با  از شوم مطممن تا زدم پلک چندبار.ماندم سرجای  ؛ دی   پ

. دمکر باز را پنجره بار این و شببدم تر نزدیک. باشبب  نکرده خطا فاصببله این

 خود.شدم خ  تقریبا و ندادم اهمیتی حال این با خورد صورت  به سردی سوز

 ک ببیک رو قدم حالت به خیابان دسببت آن   مط  روی روبه. بود احمقش
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صش تیپ اگر! میک ید صش زاویه این از بود محال نبود خا . ده ب ت خی

 .میزن ست  پ ت و بست  را پنجره

 ساالری؟-

 : گفت برچهارچوب تکیه. می د خاکستر انگ تانش بین سیگار

 بله-

 .بگیر رو خسرو ی شماره-

 :شد روشن تلفن  قرمز چراغ بعد لحظه چند و داد تکان سری

 دکتر؟ خانوم جان  ؟ الو-

 هاش گنده اون از دوتا-

 ("االن" گفت  حال همان در و کردم ای عطسه) ؟ ِکی واسه.. چ   روی-

 معاینه چوب:  آبسالنگ*

********* 

سرو ست  هروقت. بود فرز خ ست دم میخوا  و نوچه هرچندتا وقت هر. بود د

 .میفرستاد برای  میخواست  که بادیگارد

 کاری کالس. اتوک یده و صاف. آمدند باال ت ن دوغول رفت؛ که ساالری

 . داشت ورق شق بادیگاردهای. بود باال خسرو
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 اما تند و گرفت  باال را سببرم.  رفت  سببمت ببان به و شببدم میزبلند ازپ ببت

 : گفت  خونسرد

 .خودتونه قد ه    درشته.  تن ه سفید یکدست-

 :(گفت ناهنجاری صدای با یکی ان)

 بزنی ؟ حد چه در-

 بترسه فقط-

 آورده عضببله رو عضببله آنقدر. دویدند هارا پله تقریبا و دادند هردوسببرتکان

 .میرفتند راه و میکردند باز را پاهای ان و دست که بودند

با رفت  پنجره طرف به خودم  اتماشبب به یکوری نامحسببوس و نادر لبخند و

 .داشت  نیاز شکاری دوربین یک به بی ترازهرچیزی االن. ایستادم

سیاه و کت با دومرد شانه شلوار  .میروند خیابان سمت آن به که دیدم وچهار

 رو چیزی چه با بدان  تا کردم تنگ را چ ببمان .  بود پایین سببرش جانیار

 التح به ویکی ان رسیدند او به. است پرت حواس اینقدراحمقانه که میرود

 هک دیدم و کرد سببربلند. انگار بود متعج  جانیار. اش شببانه روی زد تلنگر

 .میزنند حرف
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شدند که شد چه نفهمیدم ضربه یکی ان. درگیر سر . دز صورتش به ای با

 .نداشت العمل عکس برای پسرمجالی که زد هوا بی و تند آنقدر

شت نگه رنگی سیاه زانتیای شدند هر و دا سوار  بود هافتاد جانیار. رفتند و دو

 نه شببدم خوشببحال نه. کردند دورش سببرعت به عابرین میلولید ودرخودش

 : آمد تلفن صدای که میکردم نگاه فقط.  ناراحت

 ؟ خانوم الو-

 دیدم-

 ...نمیبنید دیگه-

-... 

 نیست؟ امری-

 مرسی-

 .خوش ش . شما قربان-

 همانجا واز ب ببوم آماده رفت . آمدند باال رنگ زرد دختر دو و زدند را آیفون

 : گفت 

 بیاید-
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 کش دسببت که حالی در. ایسببتادند جراحی اتاق درچهارچوب وح ببت با

 : گفت  خونسردی آمیزاما تهدید لحن با میکردم؛ دست

 میزد؟ داد کدومتون دی  -

 ام خنده. کردم نگاه ان کج و چرخاندم را چ مان  سرم  برگرداندن بدون

 اشاره بلق تراز تفاوت بی حال این با. ببرد سیل را مط  بود مانده ک ! گرفت

 .بخوابد زدم

 دختر ی احمقانه های گریه. بود ش  ده حدودا   ساعت شد  تمام کارم وقتی

 : گفت  همراهش روبه و برداشت  را کیف . بود مخ  روی مّته مثل

 زودتر-

ضاعش اما صور که بود ازآنی بدتر او  به هینگا نی  و گفت  نوچی. میکردم ت

 .انداخت  مچی  ساعت

 به و میزبرداشت  روی از را چای خالی فنجان. گذشتند ازکنارم آهسته آهسته

نه آبدار  برای را کیف  ؛ میرفت  درخروجی سببمت به که درحالی. رفت  خا

 .نبود اما کردم جو و جست کلید دسته یافتن

 : دادم جواب را موبایل  حال درهمان و کردم خودم نثار" لعنتی"
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 ... خانوم کردی بد-

 : دادم گوش صامت و حرکت بی

-... 

 !بود؟؟ این مجازاتش که داشت  چیکارت-

-... 

یدم کردی فکر- جام ه  فردا من ؟ ترسبب جام ه  فردا پس.  اون  امروزم. اون

 .ک تی رو دیگه فرشته یه و خوردم رک 

 :( دادم گوش منتظر وهمانطور کردم اخمی)

-... 

 .کنی غلطی همچین بذارم ب ی رد من نعش رو از دیگه اما-

-... 

 روانه و گذاشت  ه  روی کن  قفل آنکه بدون را درواحد و کردم قطع را تماس

 .شدم پارکینگ

********* 

 تحمل  بار این.  گرفت تماس من با باز رانندگی درحال

 .نگوی  چیزی تا ک یدم تر عمیق را های  نفس حال این با بود شده تمام

 .میبینی حاال. ش  برنده تا می   سیریش انقدر-
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-... 

 .میدم شکستت تنها خودم من. کوچولو نمیام تر بزرگ و پلیس با من-

-... 

 دبو شببده پیدایش کجا از این. انداخت  داشبببرد روی را گوشببی و کردم قطع

 .است بیمار و بیکار بدجور میدانست  فقط. نمیدانست 

 .می دن اما باش  تفاوت بی میخواست . نیست آشنایی هدفش بود م خص

 تلیس حال درهمان و برداشت  دوباره را گوشی. بود دردسرشده برای  بدجور

 .ماندم khosro نام روی. کردم وجو جست را های  تماس

 ... داشت  شک. خسرو نام به نگاه ویک رو روبه به نگاه یک

 : گرفت  تماس. بود گرفته بازی به را من بچه الف یک

 .دکتر خانوم بفرمائید امر-

-... 

 بودی؟ راضی..خانوم آذر جان -

 ...میخوام شب  فردا-

سه بگو شما- سوندن با اینجورآدما کنن؟ تمومش میخوای...کاری چه وا  تر

 .بود پررو خیلی میگن ها بچه. نمی ن درست
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-... 

 خانوم؟-

-... 

 ؟ الو-

-... 

 : گفت  و کردم پارک کناری. نداشت  تمرکز

 نمیکنه کار مغزم-

 ؟ میخوای. گفت  که همونه چارش-

 .نیست جدی اونقدر نه-

 دهب خبر میدونی! میکنی سببالخی نفرو ده روزی ببخ ببیدا! نیسببت؟ جدی-

 !میکنن؟ چیکارت

-... 

 !ها نباشه جسارت-

 ندانز در یا عمری آخر نمیخواسببت . بیاید پیش برای  م ببکلی نمیخواسببت 

ش  ستم ! اعدام شاید حتی یا با ست حکم  نمیدان  ل د ته بود که چه هر چی

 .کرد خالی را

-... 
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 .میکنن تمومش سوت سه صدا سرو بی ها بچه-

-... 

 هان؟-

 با آخرمن شببد؟؟ خالی زیردل  کمی کردم حس چرا ؟؟ داشببت  شببک چرا)

 (؟!سنگ قل  آن کجاست. نداشت  سروکار گنده آدم جان

 : گفت  و ک یدم عق  عمیق ی پنجه یک با را موهای 

 ...میخوام. آره-

! نترس... آذر می ببود آسببان ه  این. زدم دنده مصببم  و کردم قطع را تماس

 .سال ده این مثل نه نه سال  ه ت این مثل   باش محک 

 ذاشت گ پیغام ساالری برای. رفت  تلفن سمت به یکراست و رسیدم خانه به

 اس ام اس. کردم کنسببل را فردا دوقرار ه  بندش پ ببت   مط  نیاید فردا

 : بود خسرو. آمد

 " لطفا   کن هماهنگ رو مکان و ساعت پس "

 .افتادم تخت روی ها لباس باهمان و رفت  اتاق به
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 راستیک همانطور. بودم کالفه! داشت ت  ام پی انی اما. بود زده یخ دستان 

 .دیدم روی  روبه ی درآئینه را خودم وتصویر ن ست 

 !تمیگف راست کردم نگاه بادقت. است کبود های  ل  میگفت فرنگیس

 .بود رفته گود ه  های  زیرچ  

شت  قبول ه  را شیطان حتی. رح  بی و پلید  خودم هب شیطان صفت که ندا

 .شدم مچاله اینبار و خوابیدم دوباره. تمام و بود مادیات دنیا. بده 

 "...نکن آذر"  میگفت دل  تهِ  از که صدایی آن بمیرد

******** 

 سپیدم و تپل وپهلوهای شک  و زد باال تندی را گلی  گل و گ اد پیراهن آذین

 : گفت خنده با. افتاد بیرون

 !نترکی-

 : گفت  خجالت با و پائین ک یدم را بلوزم و زدم قهقهه

 .نکن... ا-

 .میکنه صدات بابا-

 .واندمخ را محلیمان شعر بلند بلند میدویدم حیاط به که ودرحالی برگ ت 

 : میامد پدر صدای
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 .کن صدا مامانه.  اوردم عسل بیا بدو-

 .دویدم هارا پله پابرهنه و گذاشت  ایوان روی را کتاب 

 : گفت و خندید بلندی صدای با پدر

 !چاقالو-

یک سببقف. کردم باز را های  چ بب  تاق  تار . دیدم که بود چیزی اولین ا

صاویر ضح انقدر ذهنی  ت ش  در های  قهقهه طنین هنوز که بود وا  مانده گو

 از ار گوشببی و ن ببسببت . بود صبببح پنج. ببین  را سبباعت سببرچرخاندم. بود

 .برداشت  پاتختی

 : کردم تایپ

 " باش مط  همی گی ساعت. منتظرت  امروز.  سالم"

 : کردم تعج  بود  بیدار اینکه از

 " !؟ شد چی! بخیر سحر"

 " ؟ چیه حسابت حرف ببین  میخوام"

 "!منتظری بک گنده دوتا اون با البد"

 "بیا میکنی فکر خودت که هرجا"
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 "مط  همون میام...نه"

 : گفت آلود خواب. زدم زنگ خسرو به دم همان

 !بود کافی میدادی ه  اس ام اس-

 هفت ساعت. گذاشت  قرار مط  تو-

سارت- شه  ج  میخوای پرت جای یه   دیگه جای یه. که نمی ه اونجا اما نبا

 ...مکان من

 نه-

 (شد ساکت گفتن  نه محک  از) ...-

 .ب نوم حرفاشو میخوام اول   بک ینش نمیخوام-

 !نبودی؟ ترسو که شما-

 .نیست  دردسرم دنبال اما. نیست -

 ... ن ده زاده ازمادر انگار میکنی  محوش جوری. دردسرنمی ه-

 :( وگفت  گرفت  را پی انی . کردم سردرد پرحرفیش از)

 .هبترس بدجور میخوام فقط. بمیره اس احمقانه. شده مزاح  فقط فعال.  نه-

 ...نمی ن درست ترسوندن با اینا میگ  بازم اما باشه-
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-... 

نه غروب تا. نبرد خواب  دیگر    خواب  پدرم  تصببویر. میرفت  سبببان درخا

 پرت را حواسبب  حسبباب این با. نمی ببد پاک ذهن  از هیچکدام...جانیار

شته کتاب. میکردم  را درمپ که درصورتی! میکردم مطالعه واحمقانه بودم بردا

 ...بروم که شدم آماده و بستمش محک ! میدیدم صفحاتش تمام در

. ودندب چهارنفر بار این.افتاد رنگ سببیاه زانتیای به نگاه  رسببیدم  که همین

 گندی تا دبزنن آسیبی نمیخواه  کردم توجیه ان حسابی و ایستادم مقابل ان

 .بیاید باال مطب  در

 از احمقانه که آذری این. نمی ناخت  بود وقت خیلی. نمی ناخت  را آذر این

 .بماند تفاوت بی همانطور بیرونش میکند سعی و میترسد درون

 گنده مرد پنج با اینکه   باشبب  بوده عوضببی ه  هرچقدر من! میدانی؟ آخر

ته هوای دراین گذارم قرار   تاریکی این در پائیزی  ی گرف به را ب  کردهن تجر

 همه از ما انداخته راه میتینگی همچین دقیقا چرا نمیدانست  هنوز اینکه. بودم

 .کرد انکارش نمی د اما ندارم استرس بگوی  میخواست . بود بدتر
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. کردم نپائی باالو صدبار را متری دوازده اتاق. میرفت  رو قدم   سینه به دست

 .بود مغزم روی های  کفش ی پاشنه صدای

 رمِک  من برای میداد ه  دسببت به دسببت همی ببه دنیا تمام!! بود گرفته تگرگ

 هب خونسببرد ظاهر به نقابی و عمیق نفس یک با من و زد برق و رعد. بریزد

 .کردم نگاه ایستاده صف به آهنی آدم چهار

شد آیفون زنگ  هب گرداندم چ   بود  آنها به رو سرم که درحالی من و بلند

 .نمای گر سمت

 : گفت  مردها روبه و زدم را در. است خیس موهایش که دیدم ه  ازهمینجا

ست بزرگ اونقدر جریان. میگ  آخر بار برای-  پیش چیزی قتلی بخواد که نی

 .نیست  تنها من بدونه میخوام فقط.  بیاد

-... 

 : (کردند نگاه  فقط! بودند بدتر ازمن احساسی بی در)

-... 

 : گفت  باز

 .سرتون پ ت اتاق تو برید-
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مد پاگرد در هایش قدم صبببدای  و رفت  در طرف به. نبود خوش حال    آ

ستقبال به بار اولین برای که بود عجی  سی ا ! سترسا ازاین امان!! میرفت  ک

 !بود نداده که تغییراتی چه

 .کردم نگاهش اخ  با و گرفت  ب*غ*ل به را سردم های دست

 : گفت میداد دست  به سپید مری  شاخه یک که درحالی و آمد جلو

 ؟ چطوره. دوستی و صلح ی ن ونه سپید مری -

************ 

 داخل تا ک ببیدم کنار. زد نمی ببد ه  پوزخند بازیش مسببخره این به حتی

ست  میز پ ت.شود شت میزم روی را گل.  ن   روی مقابل  خودش و گذا

 .ن ست بیمار صندلی

-... 

 خوبی؟-

ست و دادم تکیه سته چ مانی با   سینه به د  ی دیوانه به زدم زل خمار و خ

 .مقابل 

-... 

 .زدم یخ ؟ نه ها بارونیه چه-
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-... 

 جدیت کمی با و شببد متوجه. بود شببده کبود. افتاد زیرچ ببمانش به نگاه 

 : گفت

 .دیروزه گل دست-

-... 

 !کردی؟ صدام چی واسه پس!  بابا بگو چیزی یه دِ -

-... 

 .بگ  باید من. فهمیدم خودم باشه-

-... 

 دار خنده واسبب  ظاهرت این ذره یه خ    دیدمت کمپ توی وقتی   ببین-

نده تک. ) بود جان با و کرد ای خ فت هی ته(...  گ  کن  مسببخره که نه الب

 ت گف خ  بعد(...  خندید بی ببتر... ) اینا و عملی انقدر اینکه! نه! خدایی

 یدوستا از وقتی خ  اما ؟؟ چه من به   دیگه ک یده ع قت پولداری حتما

 !ازت اومد خوش  کوچولو یه همچین پزشکی شنیدم اونجام

بارهد و ندید تأثیری اما. ببیند را هایش حرف تأثیر تا کرد سببکوت کمی)  و

 :(کرد شروع

 ؟ رکهتَ  ترین سخت که میدونی!  ُمرفین...  به اون ! بودی معتاد گفتن بعدش-
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-... 

 تونسببتی بود جال  خیلی. اومد خوشبب  خیلی کردی؛ ترک فهمیدم وقتی-

ست  ؛ باال اومدم که شب  اون! بکنی کاری همچین  تدعوت شام یه به میخوا

گاه که بودن دختر تا دو جلوم رسببیدم که همین اما کن    حرفاشببونو ناخودآ

 .کنی چیکار قراره فهمیدم که شد این...شنیدم

 :( داد ادامه.  تفاوتی بی باز و نگاه  باز و کرد سکوت باز)

صال- شون که شد چطور نمیدون  ا س قرار و من یت  گفت  زدمو  صدا  لکن

 !شده

حال) لک بی  چینهم برایش که بود ازآن تر آزار بی کردم فکر این به و زدم پ

 (!بک   ای نق ه

-... 

شنا باه  خرده یک میخوام حاالم- س  جالبه جورایی یه یعنی. ب ی  آ  هک وا

 !اس بامزه ترسناکی انقدر که همین اصال نه. داری تفاوت من با انقدر

 :( گفت  آرام)

 .بری میتونی. شنیدم-

 :( گفت و ن ست جدی)
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 ؟؟ میکنن چیکارت بدم آمار اگه میدونی اینجا  نمیکنی درستی کار-

-... 

مه یک چیز ه ظه در فاق لح تاد ات یدان    میکن  فکر که ه  هنوز. اف  چرا نم

 جراحی دراتاق نبود معلوم احمق های مردک. شببد یکهویی انقدر چیز همه

 .شد بلند فلزی ظرف افتادن از ناهنجاری صدای که میکردند کار چه

ستادی  همزمان جانیار و من  شروع خودش! برگ ت سرعت به جانیار و ای

 .بگذارد فرار به پا میتوانست وگرنه! خواست خودش کرد 

 .ردک باز و کوبید لگد با را درش و رفت اتاق سمت به بلند های قدم با اما

 .شد بلند ناسزا و فحش و درگیری صدای

 : گفت  محک  و خونسرد و رفت  اتاق به

 .کنید تمومش-

یار اما بودند فرمان  به مردها  بی آنها میزد  وقتی مسببلما! باورنمیکرد جان

 .کن  توصیفش بتوان  که بود آن از شدیدتر درگیری. نمیگذاشتنش جواب

 : زدم فریاد بار این. بود دره  های  اخ 

 بسه احمق-
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 فتگر را یکی ان ی ویقه شد بلند لحظه دریک. رویش ریختند هرچهارنفر

 نفر هسبب پس از میکنی فکر اما بقیه سببمت برگ ببت. دیوارکوبید به محک  و

 .میدیدم مالی گوش یک را تهش تهِ  من. کردند داغانش برمیامد؟؟

 : گفت  حال این با

 .بسه ها بچه-

 احمق حد این تا بود شببده کوبیده دیوار به سببرش که آنی نمیدانسببت ...اما

 !باشد برخورده وقدرتش او به حد این تا و بگیرد کینه حد این تا. شود

 قانف که شد چه نفهمیدم...نفهمیدم.  کرد پیدا ازکجا را جراحی تیغ نفهمیدم

 .برداشت را ساختمان تمام جانیار

 دهز وتند تند های  پلک که بودم زده شوک آنقدر. ک یدند عق  هرچهارنفر

 .می د

 ...خون رنگ...  شد سرخ سپیدش  یکدست شلوار و پیراهن

 بیخیال. دادم چهارنفرشببان به را نگاه  و گذاشببت  دهان  روی را دسببت  دو

 .هنگ َهنگه. کن  کاری نمیتوانست !! بودند

 .گرفت آرام. نزد فریاد نزد  داد دیگر. شد مچاله جنین یک مثل جانیار
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*********** 

 و پی انی روی عرق قطرات. دویدم جانیار سمت به. نبود کردن معطل وقت

 : گفت  بزن  حرف خودم با که طوری. میدرخ ید اش شقیقه

 .بیمارستان برسونیمش باید-

 : (برگردم شد باعث مرد خونسرد صدای)

 !؟ چی دیگه-

 :کردم نگاهش آنچنانی اخ  یک با همراه پرس ی

-... 

 : گفت دیگرشان یکی

 .درکارنیست میمارستان بیمارستان بزنی  وقتی ما-

 سمت ان هب را ام اشاره انگ ت و شدم بلند کن  کنترل را صدای  نمیتوانست )

 : ( غریدم و گرفت 

 .توماشین میاریدش میکنید  بلندش ؛ میگ  االن که اونجوری-

 وج  یک که ای شده باز دستان با همانطور و کردند من به ای مسخره نگاه)

 (!!شدند درخارج از ؛ داشت فاصله تن ان تا

 . آمده باال َگنِد  یک و ماندم من و کوبیدند ه  به را درمط 
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ست  سرو با میدان  هایش نوچه و خودش های گندکاری تمام. کن  کار چه خ

جام را یدادم ان حاال م یاز که و تاده او به خودم ن  را من دسبببت اینطور بود اف

 که ودب تنهاکسی سهیال. دویدم میزم روی تلفن سمت به. بود گذاشته درحنا

 : کند کمک  میتوانست

 ؟؟ سهیال-

 !آذرتویی؟-

 :(وگفت آمد حرف  میان..) مطب  بیار بردار میگ  که اینا سهیال-

 ؟ شده چی! دختر؟-

 حنل با! نفه  و تحمل غیرقابل. می بدم احمق میرفت؛ ازدسبت که تمرکزم)

 : (گفت  تندی محک ؛ اما شمرده شمرده

* روزدکسببت سببرم  * الکتات رینگر سببرم:  بیار بردار اینارو فقط.. شببو خفه-

 .بدو بیار جراحیت  وسایل

 :( زد فریاد تر ضعیف اعصابی با)

 !!!؟ بدون  باید کاری؟ چه واسه-

 بیا زود.  بریده جراحی تیغ-
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 !میخوای؟ اینارو تو که بریده چقدر مگه جراحی تیغ-

 .بیا زود-

سول. دویدم اتاق به ودوباره کردم قطع سیژن کپ  کشنزدی ک ان ک ان را اک

 تمام .کردم پاره را وپیراهنش ن ببسببت  سببرش باالی. برداشببت  را تیغ. کردم

 فوری را مانتوی .  نخورد بدی تکان لباسببش درآوردن موقع کردم را تالشبب 

 یژناکس ماسک. شود بلند زیرسرش تا کردم گلوله خودش پیراهن با درآوردم

شت  اش بینی روی را ست. رفت  سینک سمت به. گذا  گازو شست  را های  د

 ازهت و کردم تمیز نور سببرعت با را زخ  اطراف. برداشببت  بتادین و اسببتریل

 به ای انچنانی فحش ازعصبببانیت. اسببت عمیق جراحتش دادم ت ببخیص

 !برایش داشت  حاال. دادم خسرو

 جودو با. شدم زمین نقش و خورد پیچ پای  دویدم  پا کله   آمد آیفون صدای

 به یخوب حس سهیال بادیدن بار اولین برای و شدم بلند دست مچ شدید درد

 .داد دست من

 هک درحالی. رفت  ابله جانیارِ  سببوی به شببتابان وبازه  بازگذاشببت  را واحد

 : گفت استرس با سهیال ؛ گیری رگ برای میزدم زانو کنارش
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 !...وای-

 : گفت  بود او به پ ت  که همانطور

 .بدو سرمو بیار-

 .گرفت دیگری رگ و ن ست کنارم فوری

 ؟ بیهوشه-

-... 

 ؟ شده چی-

 : (گفت وح ت با افتاد به  نگاهمان. کردی  وصل را ها سرم)

 !!!زدی؟ تو! ؟ شده چی! ندیدم اینجوری رو تو من آذر-

-... 

 : گفت و ک ید آهی جراحت دیدن وبا کرد بلند را گاز

 !دختر بیمارستان بره باید-

-... 

 ( !!میخواه  چه نگاه  با دانست خودش و کرد بازنگاه )

سی  داخلیش اندام شاید. کن  قاطی خودمو بکن  غلط من   نخواه ازمن-  آ

 ؟؟ میفهمی باشه دیده
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 : گرفت  را مچش که برود شد بلند

 .نمیگرفت  کمک تو از میتونست  خودم اگه باش مطممن-

 لمث برداشببت  که سببطحیه کردم فکر من! داره مسببمولیت! آذر نمیتون  من-

 !داری خودت  که اوردم رو سوزنی و نخ احمقا

 :( گفت  میکردم نگاه جانیار دردمند اخ  به که درحالی و برگرداندم را سرم)

 .میزنی دوخت بعد میکنی ترمی  می ینی آدم ی بچه مثل-

 !!!...م ت ن ف ر.. متنفرم سلطت این از-

 (.آورد در را هایش لباس و شد بلند حرکت دریک)

یل یازش وسبببا ند را موردن ند و ت ما که کردم فکر این به و کردم ردیف ت  حت

 !کن  شرکت تخصص

 قندی سرم:  دکستروز*

 پالسما جان ین: رینگرالکتات*

*********** 

 روی کرد وپرت درآورد را هایش دسببتکش دلخوری با   شببد تمام که کارش

 !زمین
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 خودم را بخش آرام. بودنش نارنجی نازک همه این به زدم یکوری نی ببخند

 .شدم خارج ازاتاق و کردم تزریق

 :  گفت آهسته و میزن ست  پ ت. میکرد تنش تند تندو را مانتویش

 مرسی-

-... 

 : گفت و انداخت سرش روی را شال

 ! عج  چه-

-... 

 : گفت و ن ست روی  روبه

 .بیمارستان ببریش باید. میگ  بازم-

-... 

 : داد وادامه کرد نگاه  خیره خیره

 ؟ کیه-

 .بست  را چ مان  و دادم تکیه

-... 

 ؟؟ آذی-

-... 
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 یه..!! دِ  ؟ گیره پات بیمارسببتان؟ ببریمش کن   صببحبت بابام با میخوای-

 .بگو چیزی

 : گفت  سرفه تک یک با و مالیدم را چ مان  اشاره و شست انگ ت با

 .کن درست نسکافه جفتمون واسه برو-

 .رفت  من... هه-

 .برداشت را وکیفش شد اتاق داخل که دیدم و بازکردم نیمه را های  پلک

 .تمام و کوبید را واحد در

 .کن  هنپ و ب ورم را خسرو تا برداشت  را تلفن حوصلگی   و حال بی باتمام

 :داد جواب تأخیر اوج با بار این که زده گندی چه میدانست خودش

 الو-

 اومدن؟ نونات حیف-

 :(گفت  ودوباره کردم سرفه تک. نبود مفهوم ام دورگه صدای) چی؟-

 اومدن؟ میگ  نونات حیف-

 .زیاده روش پسره-

 ؟ چه تو به-
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-... 

 ...غلطی نخواست  من تا بودم گفته-

 .نیست تو گفتن-

-... 

 .اطهبس همین ما واسه ب ه شاخ که کسی.دکتر خانوم میبرن منو فرمان اونا-

 :( گفت  ومتعج  کردم اخمی)

 ؟ شما واسه ب ه شاخ-

شونو!!! تازه. بزنن کرد پررویی اگه گفت  من. بزنن گفت  من. آره-  رمیارمد پدر

 .رفتن اونجا از مرده  ن دن مطممن تا که

 :( گفت  عصبی ی خنده تک با! نمیفهمیدم)

 شدی؟ نخود چرا تو-

 ...مایی گل دوستای از یکی تو... رفته یادت اینکه مثل-

-... 

 وغش) کردن شیطونی ها بچه از دوتا. ب   مزاحمت میخوام ه  فردا همین-

 (خندید غش

 : وگفت  زدم پوزخندی
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 .شد تموم دیگه-

 (دادم تکیه ام شده م ت های دست به را پی انی  و گذاشت  را گوشی)

عت برای حاال بودم کرده کار برایش عمر یک.  خوردم گول بازه   منف

ست غلطی هر خودش  درش و شدم بلند. افتاد اتاق به نگاه . میکرد میخوا

 .کردم باز را

 چطور اش قواره و قد این با بدتر ازهمه! مانتو من نه داشببت لباس او نه حاال

 !ده ؟ تکانش

 و کردم باز را پیام بود جانیار به نگاه  که همانطور   آمد اس ام اس صببدای

 : خواندم

 "هیالس..خونت ببریمش میام آمبوالنس با صبح   همونجا بمونید رو ام  "

************ 

بایل ی ناشببناخته زنگ صبببدای  مردک این برای آنکه ت ببخیص. آمد مو

شده ست ناکار ست  و شدم نزدیکش. نبود سخت ا  جیبش داخل زور به را د

 هک درحالی! کردم پیدا را ام شده مفقود کلید ی دسته تعج ؛ درکمال. کردم

 نام. برداشببت  دیگرش جی  از را اش گوشببی میکردم  لمسببش درم ببت 
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شن نمای گر روی" حنانه"  آن بهتراز چون دادم جواب. می د خاموش و رو

 : شوند پیگیرش و بمانند خبر بی آشناهایش که بود

 الو-

 جانیار؟؟؟ آقا-

 نیست-

 ..خ   ..خ -

-... 

 :(گفت میکردم نگاه های  کلید به که همانطور)

 .منتظرشه سرش  از سارینا بگین دیدین ون  اگه-

-... 

 .خدانگهدار-

شی شت  میز روی را اش گو سته و گذا ست پس. کردم باالوپائین را کلید د  د

 هآنک حال حتی حاضر حال در. بیاورم یدک بودم شده مجبور. بود احمق این

 ذاشت گ رویش را وسرم ن ست  میز پ ت! نداشت  ه  کن  فکر اش انگیزه به

 .بخواب  تا
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صله بی. خورد زنگ همراهش تلفن دوباره شد  گرم چ مان  که همین  حو

 تماس آنکه محض به. کردم لمس را صفحه و انداخت " حنانه" نام به نگاهی

 .آمد بچه دختر یک داد و جیغ صدای   شد برقرار

یان بفهم  کردم سببعی و کردم دور گوشبب  از را گوشببی یه م  چه اش گر

 !میگوید؟

 " میگفت دائ  که آمد حنانه صببدای... )اهع اهع...میای گفتی!  بابا...بابا-

 ( " ! رو گوشی ببین  بده! ساری باشه

-... 

 هستین؟؟ خانوم-

 :( غریدم خواب  شدن خراب بخاطر زهرماری اخالقی با)

 .بزنه زنگ میگ  اومد نیست جانیار گفت -

 .میگیره بهونه خیلی بچه این ببخ ید . فهمیدم بله-

-... 

شی شت  روی را سرم باز و کردم قطع را گو ست  اگر.  میزگذا  ای خواهر میدان

 رفتار ازنوع اما ن ببوند م ببکوک میکردم رفتار بهتر کمی هسببتند مادرش
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 چندان داشببت دختر اینکه. ندارد خاصببی نسبببت دانسببت  دخترک رسببمی

 می ود؟؟ مرد پایبندی باعث چیزها این مگر نداشت  اهمیتی

 . من سراغ بیاید گذاشته منتظر را دخترش

******* 

ستگی با. کردم باز چ   آرامش های ناله صدای از  یدمد و رفت  اتاقش به خ

 خواست  .ک یدم ام آشفته موهای میان دستی. میکند ناله بسته چ مان با که

 : گفت ناله با که بزن  ُمسّکن

 .نمیخوام-

 : گفت پردرد اخمی و بسته چ مان با. کردم نگاهش کج و ماندم بیحرکت

 .نمیخوام دیگه نزن-

-... 

 .ک ببید فریاد و نتوانسببت دوسببانت از بی ببتر که شببود بلند آمد...) آی-

 (بیرون برگ ت  و انداخت  میز روی را سرنگ و زدم پوزخندی

-... 

 : زد زنگ سهیال لحظه همان
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 یچیز ببرنش میان که باشببه خواب فقط میرسبب   دیگه دوسبباعت یکی من-

 .نگه

 بیداره-

   بیاددر پسببره صببدای کافیه   بیمارخصببوصببیه گفت  اینا به!  بخوابونش-

 !میگن بابام به آذر می   بدبخت

 .خ -

 اومد میگی زمینه رو چرا پرسبیدن اگه راسبتی...میام دیگه باش منتظرم پس-

 خ ؟. افتاد تخت از ب ه بلند

 .بیار مانتو-

 به و کردم قطع....) جا هیچ به آدم حرف!  چ ببم  روی چ بب !  که واقعا-

 : (گفت ناله همان با. برداشت  را سرنگ و برگ ت  اتاق

 ...آخ...نمیخوام..آی..نگفت  مگه-

-... 

 ... نمیخوام... نزنا...  آخ-

-... 

 ...بخواب  نمیخوام-
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 .وتمام خمارشد ک  ک ...  کردم فرو را سوزن   توجه بدون

********** 

 کالس اما بود خوب رفاقت در   نبود بدک اما   زیاد نه. بود مهربان سببهیال

 .بود من بدتراز مردم برای گذاریش

 ات جراحی از. بود ک ببیده زحمت کلی جانیار بخاطر و بود آمده پای  پابه

 !پدرش بیمارستان های امداد کردن دوَدر

 .افتاد دلخور سهیالی به نگاه . رفتند و خواباندند اتاق  در را مصدوم

 : گفت و کرد نگاه  قهر با. گرفت  را دستش که برود آمد

ست دورادور- ست  م تری وا س  حالتو بابام  دورازچ   میفر  تو اام   میپر

 . افتاده به  کارت چون زدی ه  وقتی. نمیزنی زنگ بار یک

سر و خطر کلی تو خودمو تو بخاطر سی. نمیدی محل  اما میندازم درد  هرک

 ...جذابی واس  چرا نمیدون  هنوزم من اما گورباباش  میگفت بود من جای

 .مرد بابام-

 : (گفت زده شوک و متأسف. کرد سکوت)
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 اصال تو هآخ... متاسف ! گفت  همینجوری باباشو گور نمیدونست   ببخ ید-

 ِکی؟؟!  نگفتی

-... 

 ( رفت  آشپزخانه به و کردم رهایش)

-... 

 :(گفت طنزبامزه یک با و ایستاد کنارم)

 !!سازه خون! کنی درست جیگر براش باید-

 ادامه نتبرکابی تکیه. ن ببسببت  میز پ ببت و باالزدم را های  آسببتین توجه بی)

 : (داد

 ؟؟ کیه بگو فقط-

 .مزاح -

 و حال بخورم قسبب  چه به نمیدانسببت ! ازجواب  کرد ذوق چقدر که دانسببت 

 .او از متنفرباش  که نه بودم ها مرده مثل که نداشت  حوصله

 : گفت خاص انر ی یک با و ن ست مقابل 

 (زد چ مک برای . کردم نگاهش) ؟...  اینا خاطرخواهو-

 : گفت و خورد را لبخندش ک  ک 
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شت  منظوری-  خرش! بدی درست غذای بهش باید شوخی از جدا ولی. ندا

 ...بفهمه بابام میدونی گیره من  پای...بده لوت نره کن

 :( غریدم عصبی و تلخ و زدم میز روی غیرارادی)

 زا آخر. میزبلندشببدم ازپ ببت هول بایک...) اه دیگه کن ول... بابام بابام-

 (.بود آورده در هایش کردن" بابام بابام" با را پدرمن اینجا تا مط 

 !میترس  خ  میکنی قاطی چرا-

-... 

 : گفت وتند تند و آمد دنبال 

گه - هت بگیرنت ا خت من آذر! ؟ کرده جراحی واسببش کی بگن وب  بدب

 !!ام تو با! سالمن داخلیش اعضای اوردی  شانس همینجاش  تا..می  

 (.کردی  نگاه را همدیگر خیره خیره. گرداند برم محک  و ک ید را دست )

 : گفت  و زدم اش شانه به یکی

 .گرفت  کمک تو از خوردم چیز من -

... امباب اگه نمیفهمی چرا! دیگست چیزه منظورم من میگی؟ پرت چرتو چرا-

 (.شد ساکت خودش) 

-... 
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 .کوبید را واحد در و برداشت را کیفش! کرد قهر بازه 

 .نرود و است تعطیل مط  ها حاالحاال گذاشت  پیغام ساالری برای

ست  ه  خودم ست  چند چند نمیدان  یدارب ودیدم رفت  اتاق به. بودم کالفه. ه

 .بود سقف مات گرد  و شده درشت چ مانش. است

 

 (wWw.98iA.Com) نوده ببتیا مجازی ی کتابخانه توسببط کتاب این

 است شده منت ر و ساخته

 

 سببی  داد  فرو که را بزاقش. کردم نگاهش سببینه به دسبببت و در بر تکیه

 : خورد تکان گلویش

 ؟ میدی گوشیمو-

 (!چیزی نه بود کرده اعتراضی نه. رفت باال ابروی  تای یک)

-... 

 ؟ بدی گوشیمو لطفا   می ه-

 !پلیس؟ بزنی که-

 :( گفت و کرد نگاه  پائینی)
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 ...منتظرمن. هام بچه به بزن -

-... 

 .میکن  خواهش-

 چیکارمیکردن؟ تو پیش کیلیدام-

-... 

 هوم؟-

 .ش  اون افتاد پله راه تو-

 خ ؟-

 ؟؟ چی-

 ندادی؟ چرا-

 .شدم اینجوری که بدم اوردم دی  . ن د فرصت-

-... 

 .لطفا     بده رو گوشی-

ست  . درآوردم را گوشی و کردم بود آورده سهیال که مانتویی جی  داخل را د

 .انداخت  کنارش را آن و ایستادم سرش باالی
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 که دممیکر صببحبت او با اول باید. بگیرمش پس تماس؛ بعداز تا ایسببتادم

 .نکند شکایت و بیاید کوتاه

 ؟ الو-

-... 

 (گذاشت زخمش جای را دستش... )آی! برم قربونت! عزیزم سالم-

-... 

 .نفس ببخ ید...  ع ق  میام بابا  بره قربونت بابا  جوِن  اوخ-

-... 

ستی منی زندگی تو.. چ   چ  -  روی درد از که عمیقی اخ ) آیا؟ میدون

 (داشت هایش حرف لحن با زیادی تضاد بود اش پی انی

-... 

 خواندن به میدهد گوش بود م خص و کرد سکوت طوالنی! )بخون بخون-

 ( سارا؟ بود؟ چه نامش! دخترک

-... 

 هایش ل ...)  آی...  سارینا میخرم. بخدا میخرم!  که برم فدات به من بابا-

 (گرفت گاز درد از را

-.... 



wWw.Roman4u.iR  110 

 

 ( !!! فرستاد ب*و*س وبرایش ب*و*سید را گوشی. ) خداحافظ گل  باشه-

 : گفت خواه ی لحن با اما" بده" که یعنی کردم دراز را دست 

 ... دیگه چندجا-

 !!رفت اشان صدقه قربان شکل همان به و زد حرف بچه شش با تقریبا

 اب. کرد زده حیرت تفاوتی بی همه آن با را من و کرد صببدا" بابا جاِن " را همه

 و زدم آمیزی تمسببخر لبخند تنها. ام شببده متعج  که ندادم بروز حال این

 : گفت  میک یدم دستش از را گوشی که درحالی

 ؟ نه بچه یه زن هر از-

 (!بست چ   و زد لبخند بال همه آن با! بودم ندیده تر رگ بی او از)

********** 

سفانه سی با ه  آن. کن  صحبت بودم مجبور میل  برخالف متأ  نوزه که ک

 .میداد ِارور درموردش مغزم

 تکلیف؟-

 .نمیکن  شکایت من-

-... 

 !یکردیم یتی  هامو بچه داشتی. بخورم تکون نمیتون  اصال که فعال یعنی-
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-... 

 درکش اصببال. میدیدم خواب که انگار. )المصبب  میکنه درد خیلی...اخ-

 (.نداشت  جنون با ای فاصله. نمیکردم

-... 

 به بجام روزی چند نکن   شببکایت میخوای اگه بیفت   ازکارم شببدی باعث-

 .برس هام بچه

-... 

 انیرو بی تر نبود  دار خنده. کردم نگاهش وم کوک کرده تنگ را چ مان 

 .مردک میگفت جوک! برس  هایش بچه به بروم. بود کننده

 : دهد توضیح بی تر تا کن  سکوت دادم ترجیح

 میری؟-

-... 

 .کردی ناکارم زدی   وظیفته!  بری باید اصال-

 ایه سبریال مثل. نچسب    بود یکجوری نمیدان . انگار میکرد بازی فیل )

 (واقعی دورازدنیای   مضحک   مسخره   غیرعادی تلویزیون؛ بندتنبانی

-... 
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ضا تمام از درد  میکرد نگاه  تمام پررویی با اما بود م خص وجوارحش اع

 !ومیخندید

 .ببینمش دادم قول بهش بیار سارینارو برو-

 لجاجت با. نمیک ببید ؛خجالت میکردم بهش که ه  ای مسببخره ازنگاه)

 :( گفت

 .تو پای ُمردم . میرم خودم پس-

باره ازقبل تر ناتوان و شبببد بلند)  نتوانسببت دیگر. خوابید و شبببد پخش دو

 خوش حالش میدانسببت . بود کرده عرق اش پی بببانی تمام. کند شببوخی

 فتگ نمیداد شوخی بوی دیگر لحنش که درحالی ؛ بسته باچ مان. نیست

): 

 واست. میدون  سنگه از دلت. هستن منتظرم ها بچه بخدا. میکن  خواهش-

 .بفه  لطفا     بفه . نیازدارن به  هام بچه که بفه  اما نیست  مه 

-... 

 تا اگه ؟ خوبه کن  خواهش   بده ببر گرفت   براشببون چیزایی یه خون   برو-

 .روخدا تو. دارن ج ن ام  . نداره فایده دیگه نبرم  براشون عصری

-... 
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س  اینطور هیچکس) شتن طل  وجود با اینکه. بود نکرده التما  نینچ این دا

 (.بودم متعج  میکرد؛ التماس  ضعیف و حقیر

 : گفت  و ک یدم صورت  روی را دودست  کالفه

 هات؟ بچه این ندارن مادر-

 نه-

 چیکارکن ؟-

 : (گفت و کرد نگاه  خوشحال. زد برق شد  باز که چ مانش)

سه دوتا اتاق  تو. بروخون -  به ببر داربر. پرته و خرت و لباس   صورتیه ی کی

 . به ون بده. میدم که آدرسی این

 دایص با و کردم اخمی( . بزن  حرف کوپن  از بی تر میکرد وادارم مرد این)

 : گفت  ای گرفته و دورگه

 ؟ مگه نمیکنن زندگی تو با-

 نه-

 : ( گفت عجز با که بروم برگ ت . )شد اگه ببره پیک میگ -

 ... ببر اآلن. ببر خودت روخدا تو نه نه-
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 سبهیال با میخواسبت . میامد غرغرش صبدای. شبدم خارج و نکردم توجهی

نگ ماه بار کن  ه یاورد آمبوالنس دیگر یک نه ببری  را احمق این ب  ی خا

یدانسبببت  اگر. خودش قدر م ید خودش به سبببریع ان یا جا عمرا م  این

بار ه  گوشببَیش.نمیاوردمش یده جیب  داخل هزار  تماس تمامش. بود لرز

. بخورم چیزی تا رفت  آشببپزخانه به. بود حنانه ازجان  رفته ازدسببت های

 : میزند فریاد که دیدم تعج  درکمال

 ...آذر!  دقیقه یه بیا!  بیا-

 در.  نداشت طاقت دیگر. بود شده پسرخاله. میز روی کردم پرت را تست نان

ستادم چهارچوب  بالش روی از را سرش. شدم خیره دادنش جان این به و ای

 آمیز تهدید و شمرده شمرده. بود شده سرخ. میکرد ونگاه  بود کرده بلند

 : گفت

 .به ون   بده ببر  بردار -

-... 

 .میکن  بدبختت. ن   خوب کن دعا یعنی-

-... 

 .میکن  خواهش ؛ آذر ندارم وقت بی تر دوساعت-
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 (!!ماند باز دهان  کرد بغض احمقانه اینقدر ازاینکه)

-... 

 (گرفت را وپهلویش افتاد دوباره ناله با...)ببر لعنتی ببر. ببر-

-... 

 باید. بودم داده را باج اولین چراکه نمیبردم  داشببت  ه  حوصببله و حال اگر

 هرروز که حسبباب حرف ن ببد این. میکردم روشببن او با درسببت را تکلیف 

 .کاربخواهد و کند تهدید

 (!کند گریه تا نمانده چیزی ودیدم شدم نزدیک)

 طبعی شوخ و لبخند ازآن خبری دیگر و کرد نگاه  براق و سرخ چ مان با

 : غرید لجوج ی پسربچه یک مثل عصبانیت با! نبود

 ؟ مهمه خیلی میفهمی-

-... 

 و بست بازپلک. )نکن  فکر! نه داری؟ درک و شعور! قول. به ون دادم قول-

 (گرفت گاز باشدت را هایش ل  که دیدم

 : گفت  تلخی اوقات با

 خونتو کیلید بابا بده-
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 : گرفت سمت  به کلیدی تک و کرد جیبش در دست ناراحتی با

 .فقط زود-

 :(کرد عوض را لحنش و فهمید نگاه  از)

 .ترلطفا   زود ببخ ید -

 : گفت  و انداخت  جیب  در را کلید

 آدرس؟-

 .میکن  اس ام اس-

 :(چیست منظورم دانست خودش بازه  کردم نگاهش سفیه اندر عاقل)

-... 

 !نمیزن  دابخ بده گوشیمو بزن ؟ زنگ پلیس به میخوام فکرمیکنی تو یعنی-

 .آدرس-

 وگرنه. کن  پرحرفی نمیخواسببت . داد من به را دوجا آدرس و آمد باال جانش

 !بیاوری؟ دنیا به کردی وقت زمانی چه دقیقا را بچه تا هفت میگفت 

 خ ؟. باشه کاله تا هفت باید ها  نره یادت پس-

 کجاست؟ دوم اینجای-
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 .خال ونن پیش-

 .دمیخور به  خودم از حال  بودم شده آدمش ازاینکه و ک یدم باال را ام بینی

-... 

 (سوزاند را فیهاخالدون  ه  تا که زد روی  به ولبخندی. ) بیا زود-

 هار گ بباد مانتوی این شببر از و بردارم لباس تا کردم باز را کمد که حالی در

 : گفت قبل از تر پررو که شنیدم شوم؛

 .مرسی. بردار من واسه پیرهن  یه راستی-

 خروج از قبل و گذاشببت  کیف داخل را هردوگوشببی. نکردم توجهی اصببال

 : گفت 

 (کوبیدم را در و. ) ضعفت بخاطر فقط-

*********** 

سط  ی خانه یک سط ی منطقه دریک متو  نهات بود؛ داده که کلیدی تک. متو

 : زدم را ها ازهمسایه یکی زنگ. بود واحدش کلید

 ؟ بله-

 لطفا بزن-

 شما؟-
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 جانیار-

 .بفرمائید بله بله!! آه-

 درآوردم سببرازاینجا چرا و چطور اینکه. بودم خاص گنگی یک در ه  هنوز

 .شدم وارد و انداخت  کلید. نمیدانست 

  های کفش درآوردن بدون. کن  پیدا را اش شده خراب اتاق تا گرداندم سری

 م ببغول و زدم زانو احمق های برده مثل. دیدم را ها کیسببه و شببدم اتاق وارد

 ک  ناکرده خدایی مبادا تا شدم هایش بچه مزخرف بوقی های کاله شمردن

 ! باشند

 جا ینماش عق  صندوق در و بردم ک ان ک ان را سنگین نسبتا ی دوکیسه

 .دادم

 .انداخت  نگاهی و برداشت  را بود رویش دوم آدرس که کاغذی

 میفرسببتادم که بود لعنت و فحش زیرل  فقط. درآمد کارم! سببرتهران آن

 .ایمان... درآخر و خسرو جانیار    زندگی   برخودم

 ف بباری باهر هربار اما بودمش  انداخته ذهن  دانی زباله به بود وقت خیلی

 فح ببش آنقدر. می ببد خت  او به آخرش و اول میامد  من به درزندگی که
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 را بودم گذرانده کنارش که عمری حسببرت همی ببه. شببوم خسببته تا میدادم

 .نمیبخ یدم او با ازدواج برای را خودم هرگز و میخوردم

 .انداخت  نگاهی و برداشت  را کاغذ دوباره. رسیدم دوم آدرس به

 و شببدم پیاده مردد! نبود خانه پالک ؛ چهارده پالک اما بودم آمده درسببت

 .بود خیریه یک پالک   چهارده پالک. کردم نگاه را کاغذ دوباره

 : گفت  در جلوی مأمور به و رفت  نزدیک. است قرار ازچه دانست  ک  ک 

 بیا-

 ؟ امرتون! سالم-

 : ایستاد سرم باالی. درآوردم صندوق از هارا وکیسه افتادم راه

 ؟ جانیاره آقا طرف از-

-... 

 خانوم؟ آره-

شین سوار و آره که دادم تکان سری اخ  با. بودم شده زهرماری)  که شدم ما

 (.بروم

 !کنید صبر-

-... 
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 .باشید خودتون باید-

 :( آمد زنی صدای که بزن  استارت آمدم. ) نیس خودش-

 ؟ خانوم-

 :( گفت و کرد خ  را سرش ) ...-

 .ممنون خیلی. سالم-

-... 

 .خودتون  بیارید ت ریف-

 :( گفت لبخند با و کرد باز را در راحت خیلی)

 .حاال هستی  خدمتتون در-

 : ( گفت  بیحالی با بکوب  دیوار به را سرم میخواست دل )

 .ها بچه واسه بیارم دادن اینارو. دارم کسالت خرده یک-

 دبای حتما جانیارن  آقا واسببه ها فرشببته این از تا هفت. عزیزم میدون  بله-

 .کنید شرکت توج ن شما یا آقا خود

-... 

 :( گفت  تاکید وبا چرخاندم را چ مان . )گل  بفرمایید-

 .ندارم رو وقتش نمی ه -
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. بازکرد ربی ت را در.)گل  بیا! برم قربونت بیا بامن لحظه یه شما حاال! عزیزم-

 (.افتادم راه سرش پ ت و شدم ناچارپیاده

 .واقعا داره لزومی چه حضورم نمیدون  من-

شون و ها بچه-  اخد امان به تا هفت این اگه می د بد شدن  جمع سرپرستا

 ولباساشون و میای   که بکنی نمیخواد خاصی کار عزیزم درضمن. میموندن

 .دوساعت کنارشونی و میپوشونی

-... 

 ؟ سالمتی به خبریه!  خبریه نگفتن جانیار آقا-

-... 

 دکر ک  شببادی و تاب و ت  ازآن ک  ک  پس هسببت  بیزار چقدر که دانسببت

 : وگفت

 .اینجا بفرمایید-

تاقی در  ی دختربچه هفت. بودند آنجا ازمن زودتر ها کیسبببه. کرد باز را ا

 : گفت ها بچه به رو لبخند با زن. میکردند نگاه  ک یده صف قد قدونی 

له ای ببون-  زدم پوزخندی! بگوی  را اسببم  تا کرد من به نگاهی... )  خا

 ( ! "آذر"  گفت  وخودم
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 .اومدن جانیار بابا ازطرف. هستن آذر خاله ها  بچه بله-

 اب. کرد نگاه  باالیی اشببکبار چ ببمان وبا آمد جلو وضببعیفی زرد دخترک

 : گفت لرزانی صدای با که میکردم نگاهش اخ 

 ؟ کو بابام-

. کردم نگاهش زده مات نبود  خودم دسبببت. کن  برقرار رابطه نمیتوانسببت 

 و گرفت دودسببتی را گردن  شببال و شببد تر نزدیک. شببد روان هایش اشببک

 : گفت

 .مریضه دیدم خواب دی   ؟ ُمرده-

 ( .داشت درد حس پی انی  که بودم کرده اخ  آنقدر)

 خانوم؟ مرده-

 : گفت  کوتاه و خ ک بودم  شده خیره هایش اشک دانه دانه به که همانطور

 نه-

 کوش؟ نیومد؟ چرا پس-

 :( گفت پربغض و شد نزدیک  دیگری دختر)

 نیومد؟ چرا. نمیگفت دروغ هیچوقت بیاد  بود داده قول-
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-... 

 : کن  نگاهش تا داد تکان را شال  دوباره میکرد گریه که آنی

 (.ها بزرگ آدم مثل. میکرد گریه آرام... )روخدا تو. بیارش برو توروخدا-

 : گفت آهسته بود شده راهنمای  که زنی

 ه  حنانه دارم  ای دیگه کارای من باشببه  یکی باید میگفت  همین واسببه-

 .بمونید لطفا  . ناخوشه یکخرده

 (رفت ازاتاق و زد پلک و داد خفیفی ف ار را بازوی )

********** 

 : گفت بود  ازبقیه تر بزرگ که یکی ان

 (.کرد جدا ازمن را دخترگریان و آمد جلو. )ب ی  آماده بیاید ها بچه-

 ت خواس. ن ست  صندلی روی. حاضرشدند و کردند باز خودشان را ها کیسه

 و دمشبب پ ببیمان اما کند کمک جانیار انتقال برای باردیگر بگوی  سببهیال به

شی  .میکردم تالش خودم سال همه این مثل باید. انداخت  کیف داخل را گو

 .گرفت  کمک او از چرا شدم پ یمان ه  اولش همان اصال

 دادم تکیه سببینه به دسبببت. میکردم کاری یک مهارت اندک باهمان کاش

. ندیدم میکردند فکر و میزدند دیدم زیرچ ببمی هرکدام. کردم ونگاه ببان
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 داد خود به جرأتی داشبببت؛ رنگی طالیی و بلند موهای که ازدخترها یکی

 : وگفت

 باباجانیارشدی؟؟؟ زن شما-

 رکدخت پهلوی به یکی ت ببر با و داد دخالت را خودش تر بزرگ دختر بازه )

 :(وگفت زد

 !!سوگند-

 هخال بیچاره"  گفت زیرلبی و کرد نگاه  زیرچ ببمی)  ؟ گفت  چی مگه-

 ( " حنا

-... 

 وهمچنین آنچنانی های گریه وآن جانیار به اش عالقه ازشببدت را سببارینا

 .بودم شناخته می د زده صدا دوستانش توسط که گاهی

 .بود نادیا ؛ بودم فهمیده ه  را او نام حاال که تر دختربزرگ

ست سارینا سر روی را پهنی صورتی ربان ست اما میب  اپیونپ را آن نمیتوان

 به انرب که دیدم بودم؛ آمده پیش بدبختی به فکر در غرق که همانطور. کند

 .شدند نزدیک  دست
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 کنین؟ پاپیون براش لطفا   می ه -:نادیا

-... 

 .نیست یادم حاال اما بود داده یادم جانیار نتونست   من-

-... 

 ینیب وگاهی بود خیس هنوز. افتاد سارینا وم کی درشت چ مان به نگاه )

 : (.میک ید باال را اش

 ؟؟ خانوم-

ساب اخم  از شت فایده. نمیبردند ح ستی با. ندا ست س  بانر و کردم بلند د

 .بیاید نزدیک کردم سراشاره با. گرفت  را

بان نداخت  دورگردنش را ر های ا ند ومو بان زیر از را وِفَرش بل . درآوردم ر

. ورت ص به است زده زل که می دم متوجه میبست ؛ برایش داشت  که درحالی

 : گفت آهسته

 پی ش؟ ببری منو می ه-

-... 

 یواشی آخ و ک ید آرامی جیغ که زدم محک  را اول ی گره. بود خرد اعصاب )

 (.گفت

-... 
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 نی ! اسببت حنانه دانسببت  ندانسببته؛ که شببد داخل دختری. شببد تمام کارش

 به. داد سببالم غمگین کمی کردم وحس آهسببته ؛ انداخت سببمت  به نگاهی

 !کنند روشن را تکلیف  ماندم منتظر و دادم تکان سری هرحال

نه میدان   چنین این   ولفظ  سبببت همه این با که بود مضببحک و احمقا

 !بودم شده احمق نیکوکاران سایر جانیارو بازی ش  خیمه عروسک

 یک مثل طرف آن از بود  زندگی  در جانیار حضببور بود  جال  که چیزی

 این. احمق دوروی. بود شببده  انوالژان واینجا بود من دنبال خیابانی مزاح 

چه ند ها ب ید نه نمیفهم مام با وگر  که میکردم توجیه بببان   حالی  بی ت

 .است افتاده راه مردم زن دنبال باباجان ان

 .بیاید دخترا -:حنانه

سیه نگاه بازه . نبود سخت نمیاید خوشش من از آنکه حس)  انداخت ای ن

 :(وگفت

 .بیارید ت ریف-

-... 

 : انهش به شانه من با را وخودش کرد کند قدم. افتادم راه ودنبال ان ایستادم
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سهیال) جانیار؟ آقا خوبن-  اکتس... بگذاری  سرش سربه میگفت بود اگر

 :(گفت دوباره که ماندم

-... 

 .آخه شدی  نگران ون-

 خوبه-

 این مسببمول یعنی. میکن  کار اینجا می بببه چندوقتی. ام حنانه من...آها-

 .میرس  هاتون بچه به آقاجانیار نبود تو... واینکه. دخترام

 .گرفت ام خنده میک ببید حرف کودکانه واقع ودر احمقانه انقدر اینکه از)

 ( ؟نبود؟ بهتر چیست نسبتت میپرسید سرایی داستان همه این بجای

-... 

 .دلتنگه خیلی سارینا بگید. برسونید سالم به ون...هرحال به-

-... 

 پچ چپ ریز یک ه  درگوش. ن ببسببتی  ترتی  به نفری ه ببت او راهنمایی با

شاره انگ ت با حتی گاهی و میکردند ش خیال به و طرف  میکردند ا  انخود

 .میزنند حرف من مورد در نمیفهمیدم من
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س  شت  جورهایی یک. نبود جمع به حوا  نزدیک جانیاراز هدف میفهمیدم دا

 بینی طالع به اعتقادی که من. نبودم احمق هیچوقت. بوده چه من به شببدن

 ههم روستا در حتی. باهوشند ها آذرماهی میگفت همی ه سهیال اما نداشت 

ش  با را من  مپدرک را من جانیار ازاینکه. می ناختند سابق چاقی والبته هو

 .است پروپاقرص خّیرین از دانست  دیده

 درذهن  که است ای فرضیه اولین حاضر درحال این!! کند؟ ادب را من آمده

 .کرده خوش جا های  ل  روی پوزخند ِکی نفهمیدم. شده روشن

 : گفت دخترها از یکی که شنیدم فقط

 !ها بچه خندید بَلخره-

ست به میکروفون که افتاد زنی سمت به نگاه  ستاده سّکو باالی د  و ودب ای

 .کردند شروع را خواندن شعر دستی عروسک چند همراه

 از تر احمق مرد دو! کن  کار چه نمیدانسببت  که آمد می احمقانه برای  آنقدر

 .میکردند اجرا نمایش و بودند پوشیده مضحکی های لباس جانیار

سه دخترها  نسال های بچه باقی دیدم و چرخاندم را چ مان . بودند رفته ری

 .ندارند ها ازاین کمی دست ه 
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 ار خودش مردک. انداخت  نگاهی مقابل  ی ابلهانه فوق ی صببحنه به دوباره

صد گاهی. میپرید پائین و باال و بود کرده ها پیرزن شکل  روی ار خودش ازق

 نم هسببت  فالن من بگوی  نمیخواه . بخندند ها بچه تا میکرد پرت زمین

 ؟!؟!سود؟ چه واقعا   اما هست  بهمان

 تمثب های انر ی این از حال . دیوانه فرهنگ بی!  مردک زندگیت به بچس 

 طور این که نداشتند خدایی ها بچه این که بود این حقیقت. می د بد کاذب

 آنها از را ومادر پدر اشببان نداشببته خدای که بود این حقیقت. هسببتند تنها

 یرو ودسببت برسببد راه از که کسببی هر به میبسببتند دل حاال که بود گرفته

 ستا خوب خیلی بخندند شوم دلقک بیای  من اینکه حاال. بک د سرشان

 !؟

 انهیج با و آمد زن مجری. کن  تحمل کردم سعی و دادم تکیه سینه به دست

 : گفت ناپذیری وصف

 ؟ گفتین اگه!  بزرگ سوپرایز یه وحاال-

 ( میکردم نگاه خمار چ مانی با من و میداد تزی و میک ید جیغ هرکس)

 ! مهربون خیلی آدم یه   ما ی ویژه مهمون-
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 : (گفت بود فرشته یک شکل که دستی های عروسک از یکی)

 ...گرفته واسمون ق نگو ج ن این که یکی-

 :( گفت دوباره مجری)

 ! میک ه زحمت شماها واسه کلی که-

. دبگیرن وفیل  عکس و شببود وارد احمق خّیر تا بودند منتظر همه ها دوربین

 دنبای نیکوکار میدانسببت  خ  اما نداشببت  ای سببررشببته کارها دراین که من

 لقب از تر تفاوت بی حال این با بگذارد  تماشبببا و دید معرض به را خودش

 .شدم پاک ی فرشته این از رونمایی منتظر

 !!!!!" سبحانی ایمان... "  جز نیست کسی بزرگ و عزیز اون-

 بودند ها بچه همراه که هایی مهمان ی بقیه... ترکید   شبببد منفجر سبببالن

 یک! میاس ت ابه یک بهت در من و ایستادند تبعیت به ه  ها بچه. ایستادند

 ...آشنا اس 

******** 

صلت از یکی میدانی  حقیقت پذیرای عجی  اینکه ؟ بود چه من بد های خ

 نیست؛ جور مزاج  با که روشدم روبه چیزی با وقتی اینکه. بودم
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 درک  تربی و شوم روشن حسابی و بیاید باال جان  تا بمان . نکن  فرار سریع

 .کن 

ستی؟ چه برای آذر  کن فرار میگفت دل  شات و بمان میگفت مغز اما! ن   ما

 !کن

 ایسببتاده که احمقی ومرد زن برسببر میخواسببت دل . میلرزید وجودم تمام

 .ماندم خاموش اما بک   فریاد بودند گرفته را دیدم وجلوی بودند

 بال بال برایش که نبود ق نگی چیزه. نبود ای تازه چیزه سبحانی ایمان دیدن

 .بود کرده ماندن به وادار را من لعنتی و موذی حس یک فقط. بزن 

 هک ن د اما نیفت  او یاد تا تفریحات  تمام از   ها آدم تمام از دوری همه این

 .شد چندش  میک یدی  نفس سالن دراین هردو ازاینکه. ن د

 ؛ ودب پریده خماریش دیگر که چ مانی با. ن ستند همه و گرفت آرام سالن

 .شدم دقیق ومبهوت مات

 !عالی ه  خیلی! باشد ماشاءاللهش! بود خوب واقعا نه! بود شده خوشگل

 صبورت شبده  آرایش موهای. باوقار و رشبید دوخت  خوش شبلوار و کت

 .بود م خص ه  فاصله همین از اش آنچنانی ساعت برق. تیغ شش
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 انترن بب واضببح را او تصببویر که بزرگی مانیتور روی خورد چرخ لرزان  نگاه

 !به به. میکرد مدهوش را دختری هر هالیوودیش لبخند. میداد

 ؟ بود شببکلی چه ایسببتاد روی  رودر که باری آخرین! گرم دمش. شببده خّیر

ست یادم ست شده دارنده آنقدر! میکند کمک ها بچه این به! نی ست که ا  د

با ِای! میگیرد را فقرا یده! ندانسببت  را قدرش شبببد حیف!  با  چه بودم شببن

 صلهفا از ه  آن ؟؟ دیدن مانند بود کی شنیدن اما   نزده ه  به که ت کیالتی

 !چندمتری؟ ی

 با و رفتگ را میکروفون. میخورد تکان طرفین به خفیف و بسیارضعیف سرم

 : گفت جذابی لحن

 .بزنید خودتون افتخار به دست یه اول-

 هک بود بیجان آنقدر دست  صدای اما! زدم دست خودم افتخار به. زدم ه  من

 میکنی؟ ام مسخره ؛ داشت  بغض بگوی  اگر. نمی نیدم ه  خودم

 جنازه مثل باید من.اسببت حرام...آری! ؟ اسببت حرام من برای بغض و گریه

 ...تفاوت بی حس  بی. باش 
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سابی آدم خیلی صال!  خیلی! بود کرده پی رفت خیلی! بود شده ح  عرکهم ا

 !!می نوی چیزی یک میگوی  چیزی یک اصال!! بود

 ذهن و گوش در دوباره آشنایش صدای. بدتر های  دست میلرزید  های  ل 

 : انداخت طنین روح  و جان و

 .مرسی   واقعا مرسی   همگی به میگ  مقدم خیر-

 (ت ویق باز)

 .ارمد دوست بی تر و بی تر شیرینو های بچه این دارم  دوستتون واقعا-

 (بازت ویق)

 !مرسی! هاها-

 (بازت ویق)

 (ت ویق...)گزارم(...ت ویق...)سپاس-

 چقدر! چقدرهوادار..!!!  می ببد ت ببویق میکرد ه  سببرفه.میرفت گیج سببرم

 !خواهان

خدا دارم گ*ن*ا*ه! نیسبببت خوش حال  مان به! ب  نیسبببت که خدایی ه

 !ک*ث*ا*ف*ت است بس! است بس!دارم گ*ن*ا*ه
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 .دویدم خروجی در سمت به وتقریبا ایستادم تندی

یدم یدم و میلرز نداخت  ماشببین داخل را خودم. میدو  هیچ که درحالی و ا

 .زدم استارت نداشت  ام رانندگی به امیدی

 گاز ختت و اتوبان در انداخت . کردم بی ترش و بی تر زدم  دنده افتادم  راه

 ماا بود یخ پاهای  و دسببت داشببت   خونی ک    بود سببرد   بود پائیز. رفت 

 ت  آ تا ک یدم پائین را شی ه هرچهار. میگیرم آتش دارم فعال ندارد موردی

 : ک یدم جیغ خودم سر.. شود خاموش

 !!آشغالی کنی گریه-

 .بود چ مان  جلوی خاطرات  تمام. بود کرده حس  بی پائیزی سرد سوز

 .ام ک ته و سوزانده آنهارا میکردم فکر که خاطراتی تمام

 : ک یدم جیغ باز! ؟ بارانیست دل  هوای چرا ؟ کجاست سنگ  قل 

 !!ک*ث*ا*ف*تی کنی گریه-

 !!ک*ث*ا*ف*ت ه  و شدم آشغال ه  ؛ کن  اعتراف وباید

 .تگرف آتش گلوی  که"  خدا" ک یدم جیغ دل ته از آنچنان و ترکید بغض 

*********** 
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یدم هیچ نه تا چطور نفهم ندگی اوضببباع آن با خا ید.کردم ران  در به را کل

 هب توجهی. کوبیدم را واحد در ابربهارمیباریدم مثل که درحالی و انداخت 

. ردمک پاک تندوتند را های  اشک اتاق به ورودم از قبل. نکردم بودنش خواب

 .کردم باز طاق را باز درنیمه لگد با

 :( گفت و کرد بلند را سرش هراسان)

 !!!شده؟ چی-

ست حال  و میزدم نفس نفس)  آمده ایمان طرف از مدت تمام. نبود خودم د

 (نمیدانست  و بوده

خت از کردم سببعی و گرفت  را مچش دسببتی دو حالش به توجه بدون  ت

 .بیرون کن  پرتش و پائین بک مش

 شده کر که انگار من اما آمد می رح  به دلش بود هرکس که ک بید فریادی

 .کند دفاع خودش از خوبی به نمیتوانست شرایطش بخاطر. باش 

 من دنبال و بود گرفته را دلش و شببده خ . بود نمانده کردنش گریه تا چیزی

مد می خوران تلوتلو حد در. آ مانطور و کردم باز را وا  با پیراهن  بدون ه

 حرف حتما ها همسببایه میدانسببت . بیرون کردم پرتش داغانش  پانسببمان
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 همسببایه تنهای زن ی خانه از مرد صببدای میگویند میدانسببت . آورند درمی

 حتی. کوبیدم رویش در را در. نبود حسباب ه  چیز ترین پسبت به اما. آمد

 .نداشت  تحمل دیگر. ایستادم می پایش میمرد اگر

 .همانجا ن سته فهمیدم در روی خوردنش سر صدای از

 : گفت و زد در به آرام م ت چند

 .بده..حال ..حا..حال -

. یخت ر داخلش را وسایل . برداشت  کوچکی ساک و رفت  اتاق  به وح یانه

 مه  چیز دیگرهیچ اما. میخواهد کمک عاجزانه و درمیزند به که می ببنیدم

 اش خفه خودم های دسبببت با همینکه. بودم شبببده قبل از تر بیخیال. نبود

 نزدیک هدف و اش نق ه بخاطر همینکه. شکرکند را وخدایش برود نکردم

 .باشد خوشحال باید نکردم اش مؤاخذه شدنش

ستش ست دل  حتی را صرف وقت  نمیخوا  اش زهانگی حتی. کن  ک تنش را

 .بود برنداشته جهت بی را مطب  کلید فهمیدم حاال. نبود مه  ه 

 ودر برداشببت  لباس تکه چند. ام خورده دسببت رو حسببابی میفهمیدم حاال

 .کردم باز را واحد
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یه باره و داد دسبببت از را کنترلش بود  داده تک تاد جلوی مخ با دو  از. دراف

 هب عجله با که درحالی و کوبیدم را در. بیرون دادم هولش و گرفت  موهایش

 : میکند ناله که شنیدم میرفت  آسانسور سمت

 !!...ها بچه-

 و ندادم جواب. بود آذین. آمد گوشببی  صببدای رسببیدم؛ که درخروجی به

 .در جلوی انداخت  و داشت  برش. افتاد جانیار گوشی به چ م 

ست  فرمان پ ت. میکردم تمام ام   نمی دم خارج تهران از اگر  رد و ن 

به ک  ک  که هوایی  پیش را شببمال در کوچک  ی خانه راه   بود تاریکی رو

 جنون مرز تا را من همی ببه او از خبری شببنیدن و ایمان عکس دیدن. گرفت 

 .بودم ن ده روانی انقدر هیچوقت... اما میک اند

 رانقد هیچوقت. بودم ندیده را خوشبببختیش وعینی واضببح انقدر هیچوقت

 افتاده دل  روی که بدبینی و شببک ی سببایه. بودم نکرده درک را حضببورش

 تا ردهک من زندگی وارد را جانیار اینکه. میکرد دیوانه را من بی ببتر و بی ببتر

سطه روزی  چرا. ردبدمیک را حال  ببین  نزدیک از را موفقیتش بتوان  او ی بوا
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ست شت سرم از د ست بدتر ه  مرده از من برای نمیفهمید چرا! ؟ برنمیدا  ا

 ؟

 خودک ببی روزگاران بدترین در که بودم کسببی من. نمیفهم  کال   نمیدان  

 هجده دختر یک که میکردم حس حاال اما.  تنهایی. ساخت  و ماندم. نکردم

 .دارد خودک ی به میل شکست اولین با که هست  تجربه بی و ساله

 این تمام به بده  خاتمه و بچرخان  را فرمان حاال همین میخواسبببت دل 

 : پیچید گوش  در ایمان صدای. ها کاب*و*س

یا آذر" ی  خودک بببی ب ن لی ما آذر...ک ی ی  خ ی ها ن یا...ت ب ی  آذر  برگرد

 "...نمیرسی  هیچی به ما آذر...شهرمون

 : آمد خودم جواب وصدای

 بخدا! میاد قهرش خدا! نگو! اس کبیره گ*ن*ا*ه!!  احمق!! خودک ی؟!!  نه "

 " دیوونه رو زندگی میسازی ! ایمان میتونی  ما

 کردم روشن را چراغ. شدم بهتر خورد صورت  به رامسر خوب هوای همینکه

 .انداخت  شمالی  کوچک ی خانه به نگاهی و
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 مطب . همینطور ه  را تهران ی خانه. خریدم خودم را ماشین . خریدم خودم

 .بخرم ه  را آن بود نمانده چیزی که بود اجاره فقط

 خودش کامل بارضببایت و میاید زنی که نداشببت ربطی من به این ؟ پولش

 هایی بچه به خدمت. میکردم ه  خدمت من. میک بببد را حرامش ی بچه

ثل نا م جازه.سببباری یدادم ا ند نم یای  که من. شببوند بزرگ مادر پدرو بی و ب

 ؟!چیست دردت بگوید آمد یکی ان گرفت ؟ را کجا داشت  پدرومادر

 .می د تقویت ام روحیه. بود خوب اما بود  کرده رحم  بی کار این

سی دنیا دراین که ما سازی  را خودمان خودمان بگذار. نداری  را ک  .حداقل ب

ید په روی را سببوئیچ و کل نا نداخت  کا باس و ا  در جلوی همانجا را های  ل

 .درآوردم

شی دیدم که بردارم قرص کیف  از آمدم. بود انفجار درحال سرم  ت سایلن گو

 .می ود خاموش و روشن

 آذر؟-

-... 

 ؟ خوبی آجی؟-

-... 
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 !کردی؟؟ گریه!!! آذر! برم قربونت الهی-

 ( !؟"فهمید چطور. بودم نک یده باال راه  ام بینی حتی)

-... 

 ( افتاد گریه به)  برم؟ قربونت شده چی! ؟ آجی چرا-

-... 

 .بخدا می ه خالی دلت آجی  کن گریه-

 (گرفت  گاز را ولب  بست  پلک ) ...-

 لوارش همان وبا رفت  اتاق به. میکرد ف ارنابودم همه این. کردم قطع را تماس

 .رفت  حمام به بافتنی  پیراهن و

. شود وشخام بود گرفته ُگر بدجور که زیرخاکسترم آتش تا ایستادم زیردوش

 ... روزها آن به پرک ید. پرک ید ذهن  ناخواسته

 آبادی در سببرخش های لپ ی آوازه که! بود سببپید و تپل آذر که روزهایی به

یده  های ادکلن و ال اس وای عطرهای زدن جای به که دختری. بود پیچ

 .میزد محمدی و یاس عطرگل خودش به   فرانسوی

************* 
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 هک داشببت  هیجان قدر آن. بودم دویده خانه تا را ُمرادسببیبیل ی دّکه راه تمام

شناها تمام سالم ستادم می. میدادم گ اد و گَـبببل لبخندی با را آ  تندی و ای

 "!شدی  قبول" میگفت 

 از. ندمیگرفت شببیرینی وقول میگفتند تبریک وحیرت باخوشببحالی ه  آنها

 .میزد دو دو هیجان از چ مان . دیدم را جمیله و گل ن و گل ید دور

. دادم تکان وتکان آوردم باال را روزنامه و ک ببیدم جیغ متری ده ی فاصببله از

 شبوق اشبک. ک بیدند آ*غ*و*شب  به باهیجان و دویدند سبمت  به سبه هر

 خورد  سر ام روسری. نمیگنجیدم خودم درپوست ازخوشحالی و میریخت 

ندی حالی و کردم محک  را اش گره ت  پاک را های  اشبببک آن پر با که در

 : گفت  میکردم 

 .شده باعثش شما دعاهای میدون  ها بچه-

 !آذر بود خودت تالش-: جمیله

ید باره) چی؟ یعنی میفهمی! دختر اوردی پزشببکی آذر وای -:گل بب  دو

 :(گفت خنده با گل ن و کردی  ب*غ*ل را همدیگر
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 درپهلوی  را اش اشبباره انگ ببت و! )خوبه شببد آب چربیات دوئیدی انقدر-

 :(وگفت  ک یدم شادی جیغ. فروکرد

 .بگ  به ون خونه رفت  من آقا! بگید ایمانو-

ضیح اول صبرکن   کردی غلط-: جمیله   ریفت بعد بده شیرینی    بده تو

 .ببر

 !شد؟ قبول ؟!؟!شد؟ چی ایمان راستی-:گل ید

 :( وگفت  کردم نگاه ان نگرانی با. شدم ناراحت کمی)

 .اوهوم-

 !اورد؟ چی! ناراحتی؟ چرا! خ ؟-: گل ن

 دره  صورتی با من اما. کردند هیجان وابراز ک یدند جیغ باز...)معماری-

 :( گفت 

 !!آزاد...اما-

ستند. شدند شوکه خودم مثل ست چیزی آزاد دان گاه ی هزینه میدان  هک نی

 .بربیاید پسش از ایمان

 ؟ دیگه تهران دو هر-:جمیله
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 .اوهوم-

 .کرد کمک خدا حاالشاید-

 فتهر فرو درفکر که درحالی.. ) کنید دعا! ها بچه برم نمیتون  من  نیاد  اگه-

 :(کرد نگاه  منتظر آذین و زدم در.. رفت  امان خانه سمت به بودم 

 ن دین؟ شد؟؟ چی! سالم-

 .شدی    آجی چرا..سالم-

 مهربانی با میکرد مرت  را روسببری  که درحالی و کرد ب*غ*ل  مهربانی با)

 :( گفت

 ؟! چته ناامیدی؟ انقدر پس چرا! خ ؟-

 بود  جدی مسببمله چقدر فهمیدم تازه. انداخت  ام سبباده ی حلقه به نگاهی

 : گفت  غصه با. تارشد چ مان 

 .اوردم سراسری فقط من. آذین شده قبول آزاد ایمان-

 ( " وای"  گفت که شنیدم آهسته)

-... 

 ؟؟ چی خودت راستی... خونه برو بیا حاال-

 :( گفت و زد لبخند مهربانی با. )پزشکی-
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 .عزیزدل  می ه درست ای االه-

 دیدن   با. می ببکنند قند پدرم و ایمان که دیدم و درآوردم را های  دمپایی

 : گفت عجله با ایمان و شد گرد چ مان ان

 !؟ ن دی ! شد؟ چی آذی-

 نم کردی  نامزد که وقتی. نه یا می ببوی  قبول نبود مه  برایش ه  اولش از

شت  که بعد ماه نه برای  بود آمده خدمت از تازه او اما. می دم آماده کنکوردا

 کرده پست هدفترچ برایش واجبار زور به. بود گرفته دیپل  زور به. بود بیکار و

 .کند امتحان را شانسش تا بودم

 .میکردم مرور برایش را م ترکمان های درس اجبار به خودم

مام یده آبادی ت ند فهم گاه به میخواهی  بود  که شببرایطی در. بروی  دان بب

 و میخواندم بی ببتر برعکس من ؛ بیفتد وتحصببیل ازدرس شبباید هردختر

شت  س  به ای لطمه ازدواج  نمیگذا  و یب بی ی خانه میرفت  گاهی. بزند در

 باه  را عمومی های درس و وشببیمی وفیزیک ریاضببی. میامد ایمان گاهی

 حتی اوی قهرمیکردم او با میکرد تنبلی و می ببد خسببته که گاهی. میخواندی 

 .دادمیک یدم سرش
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 مه  برایش ن ببدنمان با شببدن قبول که بود م ببخص نگاهش ازنوع حاال

 و سببرخانه بروی  و بگیری  عروسببی زودتر میخواسببت دلش ایمان. نیسببت

 .زندگیمان

 : وگفت  کردم نگاه پدرم به پرغصه

 .اورده آزاد ایمان اما...شدی -

 :( گفت ناراحتی با ایمان. شدند فس هردو)

 ؟ چی تو. نمی   سراسری میدونست  نداره عی -

 .اوردم تهران پزشکی من..من-

 :(ریخت فرش روی ها قند خاک تمام و شد بلند پرهیجان)

 بابا؟؟ شنیدی! مبارکه! آذر؟ جدی-

 ودب تر بزرگ دوسبببال که این با. نمیکرد فکر عاقبت به.بود همین همی بببه

 .داشت  سلطه رویش من همی ه

 تون نمی من   نری که ه  تو. بری نمیتونی اوردی آزاد تو! میگیا چی یه ایمان-

 !برم

 .چقدره مگه آزاد خرج -:پدر
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ست دل  ست حدی درآن میگفت  وگرنه. شود خرد ایمان نمیخوا  ایمان که ه

 .برآید ازپسش نتواند

 .نمیتون . بابا زیاده-:ایمان

 می ه؟ بی تر عروسیتون خرج از کلش حساب یعنی-:پدر

 .نه-

 : گفت حال درهمان. تکاند پی بندش روی از هارا قند و شد بلند پدر

 ؟ چیه نظرت آذر-

 : گفت  خوشحالی با. دانست  پدررا حرف. ن ست های  ل  روی لبخندی

 .نمیکن  خراب آیندمو شدن عروس ش  یه بخاطر! خدامه از من جون آقا-

 .مبارکه پس-

 : گفت آهسته. ساکت و امید نا همی ه مثل. بود ایستاده حرف بی ایمان

 خونه خرج. نیسببت دان ببگاه که فقط...گرونی کلی! ها تهرانه. جون آقا نه-

 ...و

 .نباش امید نا انقدر. حاال می ه درست-
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ند بی بی و مادرم) مد ند با را بی بی سببالم. آ  که کردم اشببباره و دادم لبخ

 (افتادم راه ناراحت و خورده شکست ایمان دنبال. برمیگردم

 : گفت  و ن ست  کنارش. ن ست ایوان های پله روی

 دیوونه؟ چته تو-

-... 

 ؟؟ شما شده چتون مهندس آقای! بابا ای-

 یخیالب. میکنی  زندگی میگیری  عروسببی همینجا... آذر بری  نمیتونی  ما-

 .شو

 دی برگر ب ی  حسابی آدم به  دادی  قول! ک یدیدم زحمت همه این!! ایمان-

 ؟ رفته یادت! کنی  آباد اینجارو

 یکنه؟م پی رفت اینجا مثال خیلی ب    مهندس من  و دکترب ی تو حاال-

 می ببن ت ببویق چقدر میدونی. بزن  مط  همینجا برگردم میخوام من! آره-

 .می ی  الگو اینکه ه  میکن  خدمت به ون ه  اینجوری همه؟

 ؟ اونوقت چیکارکن  من-

 هوم؟. میکنی شیک روستارو این تمام مهندسیت با ه  تو-

 :(گرفت را سرش زدو پوزخندی)
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 .میزنی حرف دوساله های بچه مثل-

 ...ایمان-

. گیری ب خونه باید. نیست سادگیا همین به.شو بیخیال داری دوست  اگه آذر-

 ...وای... اونجا بکن  ه  کار باید من بعدش

 رکا ایمان میگفتن همه. دربیاد درسببت دیگران حرف نذار...که واقعا ایمان-

ما. نکن قبولش نداره فالن نداره  و خندیدم و. )ایمان دارم ایمان بهت من ا

 آرایه چه می ه مختلف مفهومای با گفت  ه  پ ت ایمان دوتا االن(...  گفت 

 !نمیک ه دیگه مخ  ؟؟ ای

 رمبب دارم َبِرت نگرفته عروسببی میگی تو. می بب  ضببایع همه جلوی من آذر-

 ؟؟ پ توانه کدوم با ؟؟ تهران

 آدم هروقت میری  میگیری    خونه و ج ن واسه بده بابا قرار که پولی همین-

 هوم؟. میدی  پسش شدی  حسابی

-... 

 :( گفت  دوباره که کرد نگاه را صورت  اجزای تمام لبخند با)

 هوم؟-
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 : ک ید محک  و گرفت دوطرفی را های  ُلپ

 .چاقالو باشه-

************ 

 بارها و بارها. رنگ بنفش ساک داخل چیدم منظ  و مرت  را مدارکمان تمام

سیدند جمیله و گل ن گل یدو ست  مطممن واقعا که پر  اسلب نمیخواه  ه

 " ! البته"  بودم گفته مطممن قلبی با ومن! ؟ بپوش  عروس

 ندتندوت. میکردند نگاه آمدم و رفت به گرفته ب*غ*ل به زانو آذین و حانیه

 .میگذاشت  مدارک وروی برمیداشت  ایمان و خودم برای ضروری های لباس

 : گفت ناراحتی با حانیه

 ! عروسیت واسه بودی  کرده آماده خودمونو کلی-

 : گفت  میزدم تا را خنک  و نخی دامن که درحالی

  نمیرفتی می ببدی  قبول دیگه هرجای و هرچیزی. شببد یهویی دیگه..عزیزم-

 .داره رو ارزشش االن اما

 ینآذ آ*غ*و*ش به و زد زیرگریه که دیدم تعج  با. )می ببه تنگ برات دل -

 (.برد پناه
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ساتی خیلی که وقتی سا  الحا. میزدی  حرف محلی خود خودبه می دی  اح

 : گفت  خودمان زبان با ه 

 ه  دترزو که بخون  ف رده بخون   زود میدم قول! که نداره گریه برم قربونت-

 .برگردم

 : گفت میکرد نوازش را حانیه که درحالی آذین

 !کنید فراموش مارو دیگه نرید. سربزنید جدی ولی-

 :(گفت  بود درآشپزخانه که مادرم روبه بلند بعد! )چ  -

 اورد؟ چمدون ایمان ؟ جان مامان-

 : گفت و شد داخل چمدان با ایمان خود که بود نداده جواب مادرم

 (زد وچ مک! ) اورد. آره-

 .کرد کمک  و ن ببسببت کنارم. رفت  اش صببدقه قربان خودمان زبان باهمان

 ادایست می امان سرکوچه که بود دیروز همین انگار. کردم نگاهش زیرچ می

شق گفت ها بعد و میماند مبهوت و مات. شوم رد من تا  شده مهربانیت عا

سایه تمام به ازاینکه. بودم شش میکردم  کمک ها هم  میگفت. بود آمده خو

 .میبرد را دل  و انداخت می گل هایت لپ میدیدی را من وقتی
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. دمیکردن زندگی پیرش مادر با. وپاس آس خودمان قول به. چیزنداشت هیچ

 .میگرفت را شوهرمرحومش ی بیمه حقوق مادرش

ستگاری وقتی. سادگیش به بودم کرده خوش را دل  . نه دگفتن همه کرد  خوا

 آنقدر. نمیکردم عوض دنیا با را اش مهربانی و سادگی و سکوت این من اما

 !میداد بهمان را خیار گوجه لق  شوخی به آذین که بود وضعیف الغر

 مادر زیرچرخ از دور یک وقتی حتی. بود گ بباد همی ببه ایش پارچه شببلوار

 کی درحد کوتاه کوتاه بعد به سربازی همان از را موهایش. می د رد بی وبی

 .بود داشته نگه سانت

 :وگفت برداشت زدن تا از دست

 :(گفت  و زدم عریضی لبخند)  گامبو؟ کنی نگاه  میخوای کی تا-

 نگرانه؟ انقدر چ مات چرا آخه-

 .گرفتی ساده خیلی تو...آذر میترس  من-

 می ی ؟؟؟ خوشبخت چقدر میدونی میدونی؟ رو تهش-

 .کردن شهرزندگی اون تو سخته ماها واسه! نیست شوخی چی؟ ن دی  اگه-

 .نکن خالی منو دل تو انقدرم.پسرجان باش داشته ایمان من به-
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-... 

 باشه؟. من عزیزدل برسی  جایی به میتونی  اینجوری فقط ما-

 (باشه یعنی  که کرد کج آرام را وسرش کرد نگاه  مردد)

 ...را رؤیا این نامت با کن آغاز تو "

 " دردستانت شد سبزخواه ...من با پایانش

********* 

 .بودی  ن سته مقابلش دوزانو رفتن؛ از قبل. بود زده صدایمان پدرم

  نج برای بدهد قراربود که پولی های بسته و بود بازکرده را مخمل ی بقچه

نه و یه و خا ما مان  کار ی سببر مان یکی یکی ای یده مقابل  کلی با و بود چ

 .بود کرده شهرغریبمان ی روانه نصیحت

ست از شنیدی  چقدرغرغر که بماند شنا  و دو سی که آ  کو! ؟ شد چه عرو

شت  ذهن  در که اهدافی اما ؟ جهاز کو ؟ خانه  اب. ارزید می بی تر خیلی دا

 باقی باو میکنی  رهن خانه یک بود گفته ایمان. شدی  مسافر تومان میلیون ده

 .کند ک ی مسافر تا میخری  دوم دست ماشین یک اش
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سته مغموم و ساکت اتوب*و*س در مدت تمام شش بازه . بود ن   از درگو

 مهندس آقای را او اینکه از. روشببنمان وعاقبت آینده از گفت  رنگی روزهای

 .میرفت فرو فکر به وباز میزد لبخند. می د خوشحال. میزنند صدا

 رد میگفت  خود پیش. می ببد درسببت. اسببت اوایلش که داشببت  را امید این

 را دردی سببسببتی و امیدی نا این میفهمد می ببود  جدی باشببد  که شببرایط

 .نمیکند درمان

 : کردم باز پلک صدایش با

 .رسیدی . عزیزم پاشو ؟ جان آذر-

 از دیگرش دسببت به سبباک و دسببت یک به چمدان او و گرفت  را بازویش

 .شد پیاده اتوب*و*س

نگ هردو ندی . خاص حس یکجور. بودی  گ ید سببرمیچرخا  و میزدی  ود

هایت باره درن    بودی  دیده که جایی ترین شببلوغ. میکردی  نگاه ه  به دو

. اسبببت هیچ اینجا برابر در که میدیدی  حاال اما. بود شببهرخودمان میدان

 .کند کاری زندگی  َمرد ماندم منتظر و گرفت  تر محک  را بازویش

 : پرسید ای راننده از. افتادم راه دنبالش
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 کجاست؟ مسافرخونه ببخ ید. سالم-

 خندان کمی و کنجکاو   دادن گوش بدون من و دادن آدرس کرد شروع راننده

 اب. بودی  ن ببسببته دوعق  هر. گرفت تاکسببی ایمان. کردم نگاه اطراف به

 : گفت  خودمان زبان به نگرانی

 ؟ دان گاه نبنده ؟ نیومدی  که دیر-

 : وگفت ک ید آهسته را ام گونه لبخند با

 .امن ثبت وقت اون  ؟ ببنده که اس مدرسه مگه! ب ی مملکت دکتر قراره-

 اب. کردم نگاه ومجهز شببهرشببلوغ به ازقبل تر م ببتاق و انداخت  باال شببانه

 : برگ ت  راننده صدای

 ؟ نه میاین ازشهرستان-

 بله-: ایمان

 !ق نگه لهجتون-

-.... 

 دان جویین؟-

 .نام ثبت آمدی . آره-
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 نگاه ه  به کیفور وایمان من... )  واقعا آفرین...ان ببباءالله باشببین موفق-

 (.کردی 

سافرخانه جلوی شت نگه م سایلمان و دا  سرم که درحالی. داد تحویل را و

 با که دمشنی بود ن سته های  ل  روی رضایتمندی ولبخند بود درگردش دائ 

 : گفت ای بامزه و شوخ لحن

 .کردی ذوق خیلی! میبرم گوشاتو. ن یا تهرانی-

 .زدم بازویش به یکی و خندیدم غش غش

 هک میرفت  مخش روی دائ . بودی  ن ببسببته بود کرده رهن که اتاقی در حاال

 این رسردیگ یک من مال بود تهران سر یک او دان گاه. نام ثبت بروی  زودتر

 خرج به وسببواس زیادی داشببت  قبول. نرسببی  موقع به بودم نگران که بود

 : گفت و شد مغلوب ه  آخری. داشت  زیادی ذوق اما میدادم

 .بری  شو آماده بابا خ  خیلی-

 تابه هک را های  لباس بهترین. کردم انتخاب دان ببگاه برای تمیزی های لباس

ستفاده نمیامد دل  حال شلوار مانتو. کن  ا  وی ن و رنگ سیاه ی مقنعه و لی و

 .دمش منتظرش در جلوی و برداشت  را های  کتانی آماده  حاضرو. پوشیدم را
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 را شهای کفش. بگردی  خانه دنبال ه  بعد کنی  نام ثبت اول میخواسببتی 

 : گفت میکرد چک را مدارک که همانطور و پوشید

 برداشتی؟ پول-

 آره-

 .بگیر سفت کیفتو. باش مواظ  ندزدن-

سته. شد تمام دوندگی کلی با کارم. رفتی  من دان گاه به اول  زار و هردوخ

یدانی های چمن روی ید باز طاق کامال که او. شبببدی  ولو م ما خواب  من ا

. دادم کانت تکان و کردم دراز را پاهای  تنها. شوم ولو هیکل این با نمیتوانست 

 و ااّل  که رفت  مخش روی مّته مثل اما شببوی  بیخیال امروز که میکرد اصببرار

 .کنی  نام ثبت ه  اورا االن همین باید ِباّل 

 زرگب دان گاهش. گرفت شکل ذهن  در سفرمان بد ی خاطره اولین و رفتی 

یاد خیلی. بود مدند می انچنانی های ماشببین   ز ید. آ  بود آزاد چون شبببا

 مات هک ایمان ت ببربه با و کردم کنترل را نگاه . بودند اینجا ها تر ثروتمند

 : گفت  بود شده برق و زرق همه این

 .حاال دیگه بسه-
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 ! میکردیا نگاه خودت -

 :( گفت تندی و داد تکان را سرش. )آدما به نه کردم نگاه شهر به من نخیر-

 .میگی راست آره آره-

 ایه نگاه کردم حس ک  ک  شدی   اداری بخش وارد نام ثبت برای که وقتی

 .است رویمان آمیزی تمسخر

سر دیدم و برگ ت   گاهن من به شده گرد چ مان با دخترآنچنانی یک و دوپ

 : گفت یکی آن به بلندی صدای با ازپسرها یکی. میکنند

 .من  نام ثبت بیام بفروش  دیگه گوسفند دوتا داداش-

 :( شنیدم واضح و کامل را دختر صدای و کردند هروکر)

 ی دهه ُمد!  پوشببیده لی دسببت یه! هسببت چاق  چه هاها! دختَررو!! تیپ ببو-

 .چهل

 :( داد ادامه و آمد خوشش بود خندانده پسرهارا ازاینکه... ) هاهاهاهاها-

 !انگار چادره   بلنده چه اش مقنعه-

ندم را سببرم  ه  بیخبر جا ازهمه ایمان که ریخت به  حال  آنقدر. برگردا

 : گفت مهربانی با. ندارم خوشی حال فهمید
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 آذرجان؟؟ شده چی-

ست ". هیچی" که دادم تکان طرفین به را سرم  که یچیز آن امیدتراز نا نمیخوا

شت اهمیتی دیگران ضد نظر و حرف البته. ب ود بود  یمانا نگران فقط.  ندا

 .خیرکند به را بعد به ازاین خدا. بودم ضعیفش ی روحیه آن با

***** 

 تخت روی ه  من و می ببمرد را ها پول ایمان. بودی  خانه درمسببافر هردو

 : گفت  تردید با. بودم ن سته

 ایمان؟-

 هوم؟-

یه منظورم جوری ؟ چی من- مانطور. ) ظاهر تا که ه تا دودو هار  میکرد چ

 :( گفت

 خوشگل-

 .نگو الکی نه-

 ی شببکسببته ی درآئینه را وخودم سببرگرداندم. نبود من پی حواسببش ) ....-

 (دیدم مسافرخانه
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 موهای. رنگ سیاه متوسط چ مان و پ ت ک  ابروهای. تپل و گرد صورت

 یچه. معمولی های ول  بزرگ نسبببتا بینی. میزد قرمزی به حنا با که فری

 الوحا دارم ایرادی بود نگفته کسببی هیچوقت. نمیدیدم خودم در جذابیتی

 .ام ن نیده را چیزی همچین   سابق زندگی بخاطرشرایط میکردم حس

ند امروز همین با دختر چ یده زی نده فکرمیکردم همی بببه. بودم د    فرخ

 ...حاال اما است زن زیباترین حانیه دخترعموی

 چاق ؟ خیلی ایمان-

 دادی ؟ چقدر ساندویچی تو اونجا آذر ببین ...عزیزم نه-

-... 

سته دل  میکردم حس. ندادم را جوابش شد بچگانه خیلی شاید. شک  اما !با

ساس ی روحیه آن با من برای صور. بود سنگین زیادی ح  ا  علن ای عده کن ت

 .بدتیپ و بدترکی  بگویند و بایستند رویت در

 شمام؟ با خانوم آذر-

 به گوی ب را دردم نمیتوانسببت  بود اینجا بدبختی. کردم نگاهش ناراحتی با

ند لت چ تد یادش ک  ک  ه  او بود ممکن میگفت  اگر!!! ع  من که بیف

 .ندارم جذابیتی
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 اصببال!  نه یا بخواهد رنگی رنگی زنان دلش بود ممکن بود  مرد هرحال به

 .ام شنیده چه بگوی  که نداشت  را رویش

 .برگردی  بگوید خداخواسته از بود ممکن که بود این دیگرم دلیل

-... 

 ناراحتی؟ چرا ؟ چته-

 .ناخوش  یکخرده-

 ...من دکتر خانوم! خدانکنه-

 تنها سبباعت این هیچوقت. ک ببیدم خجالت. خندید و زد برقی چ ببمانش

 .نبودی 

 درحضببور ه  آن! بودی  خواندن درس درحال عقدمان و نامزدی دوران تمام

 : گفت مقدمه بی. گرفت را دست  و ن ست کنارم. خانواده اهالی تمام

 همه اون که من بودی زشبببت اگه زشببتی؟؟ میکنی فکر چرا. خوشببگلی-

 !ب ی رد شاید تا سرکوچتون نمی دم منتظر ساعت

 اش گونه روی را دسببت . ها سببادگی همین به بودم دلخوش. آمد خوشبب )

 :(وگفت  گذاشت 
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 :( گفت  دوباره و شدم چ مانش در غرق...)مرسی-

-... 

 .دارم دوستت خیلی-

 و شیطان. بودم ندیده هرگز را رویش این. بود دیگری هروقت تراز خوشحال

 .متفاوت و دار منظور های نگاه خندان 

**** 

 عروس لباس آرزوی چرا باشببی ؟ باه  خودمان ی درخانه نخواهد دل  چرا

 هشکست و کثیف تخت به شوم راضی چرا اصال نخواه ؟؟ جهاز چرا نکن ؟

 ؟؟؟ مسافرخانه ی

 که !بودم عاقل که بودم  قانع که بود این من م کل اما! نبودم؟ دختر من مگر

 .میکردم را آینده فکر کم  سن وجود با مسائل  این به کردن فکر بجای

 درخانه بعد سال هفت درعوض باشد اینجوری االن داشت اشکال چه حاال

 .باشی  زیبایمان ی

 دبای اما بلندشببوم میک ببیدم خجالت. بود کرده ب*غ*ل  بامهربانی ایمان

 : نکن  نگاهش میکردم سعی میگ تی   خانه دنبال

 ؟ بری -
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 نیستی؟ اینا خسته-

 .بهتره بری  زودتر هرچی.نه-

 تادماف هن هن به. بک بب  نفس نداشببت  نا دیگر. گ ببتی  غروب تا صبببح از

 : گفت کردو پاک را پی انیش روی های عرق ایمان. جدول کنار ون ست 

 !!آخه چی یعنی! المصبا میگن گرون خیلی-

 .برنگردی  خونه بدون ام   توروخدا ایمان-

 :( گفت دوباره و ن ست کنارم. ) عزیزدل  نیست که دیدی-

-... 

 و انداخت  پائین را سرم باخجالت! )ع ق شده سرخ که لپات اون قربون-

 :(گفت 

 سومیه؟ خونه همون بری -

 : گفت و شد دره  هایش اخ 

 ! طویله بگو   خونه نگو-

 .توروخدا ؟ دیگه بری  خ    بود خوب قیمتش! ایمان-

 .دار بنگاه ک ت خودت جلوچ   سوسک تا ده فقط-
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 نه االن! بودی  خوب خیلی تاحاال انگار داری  توقع همچین. نداره اشببکال-

 ...تهش تا بیا دیگه چیزی نه گرفتی  عروسی

ما گفت  منظور بی من! بربخورد او به نمیکردم راه  فکرش)  ناراحتی با ا

 :( گفت و ایستاد

 ن دی؟؟ عروس چرا ناراحتی حاال ؟ ها-

 !!!!! ایمان-

-... 

 !!!!َاه!  دیوانه! نداشت  منظوری بخدا بابا! من برم قربونت-

 :( گرفت  را ساعدش و ایستادم سختی به)

 ام   پول انقدر با! میخوری آش همونقدر بدی پول هرچقدر میگ   باباجان-

 االح(...دادم وادامه خندیدم! )طویله...تو قول به همون تو بری  میتونی  فقط

 !آذر جون! دیگه بری  بری ؟!  که نمی ه چیزی

 چهل می ببد حیاط با ه  آن تازه. متری چهل قدیمی و کلنگی ی خانه یک

 اضیر. دورُافتاده و پرت ی محله یک. او نه بود نزدیک من دان گاه به نه. متر

 ازاینکه. اسببت اشببتباه کارمان که نداشببت  شببک ه  لحظه یک حتی. بودم

 .نبودم ناراحت قابلمه و پالستیک و ت ت تکه چهارتا سه شد جهازم
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 با حق واقعا یا واحمق بودم سبباده زیادی نمیدان !! داشببت  ه  ذوق که بخدا

. تنییاف دسببت وصببدالبته بود بزرگ خیلی درسببرداشببت  که رؤیایی بود؟ من

 .ودمب کرده طی را رؤیای  راه از زیادی نصف. بودم شده قبول را رشته بهترین

 .خریدی  سمساری از ه  کوچکمان یخچال و گاز اجاق و موکت و فرش

 یا هقراض ماشین یک خرید برای گذاشتی  کنار ه  آن که بود مانده میلیون دو

 .تروتمیزتر ماشین یک قسط پیش

 ...بودی  شده تهران ساکن رسما   دیگر حاال

***** 

ش از نه. بگردی  تا رفتی  ایمان با دان گاه  شروع از قبل روز یک  و یسرخو

 .یادبگیری  را ها راه تا رفتی ! تفریح

 غانیدا و درب پیکان برمیگ ببتی   که وقتی. برشببدی  از را دان ببگاهمان راه

 را آن میخواهد گرفت  ایمان نگاه از. بودند چسبانده کاغذی پ تش که دیدی 

 : گفت  عریضی ی خنده با. بخرد

 خدایا(... دادم ادامه و کوبیدم بره  را های  دسبببت! ) می بببه؟ یعنی! وای-

 !ایمان می ه جور داره چی همه! خدایا!! شکرت
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 !ن ه شاید! کن حاالصبر-

 !میکنی فکر منفی تو چقدر اه! می ه-

 : شد پیاده و کرد باز را در مرد. زد شی ه به و رفت جلو ایمان

 آقا سالم-

 سالم-

شین چنده-  می رنظ به بدبخت آنقدر انگار. کرد سرتاپایمان به نگاهی) ؟ ما

 (!!نمیدید ما در ه  را ای قراضه ماشین همچین خریدن توانایی که آمدی 

-... 

 ؟؟ چنده میگ  آقا-

 .صد ه ت و دوملیون-

 نمیدید؟ دو-

 نه-

 ؟ چی قسطی-

 داری؟ چک-

 .نه-
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ست. )  شرمنده پس- سری ایمان و فرمان پ ت ن  . ردک گرد عق  افتاده با

 زدم هشی  به دوباره احترام وبا رفت  جلو. دادم دخالت را وخودم نیامدم کوتاه

 (ندادم گوش ه  ایمان اصرارهای به و

 نه؟ بیای  راه جوری یه می ه! ببخ ید آقا-

 !!یعنی؟ تخفیف تومن صد ه ت. خانوم نمی ه-

 ؟ قبوله کنی  جور سفته ما فقط!! نه-

 .سفته بابا نه-

قه بدید گوش من به شببما میکن  خواهش-  دان ببجویی   اینجا ما! دودقی

 .که فرارنمیکنی ! آبرومندی 

 دب وضعش بود م خص. بیاید راه میتواند بود م خص. کرد نگاهمان کمی

 .باشد دستیش دم ماشین این شاید و نیست

 نویسی ب قولنامه بنگاه بری  حاال باشه  گفت و داد تکان میلی بی با را سرش

 ....ببینی 

 وگفت  پریدم کودکانه ذوقی با. نکردم را وجودش رعایت هیچ

 " !مرسی خدا"
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***** 

 هن هستی  ابرها روی میکردم حس. کنارش من و بود فرمان پ ت ایمان حاال

 .نیست گفتنی حال  و حس. رنگ سفید کنان لخ لخ پیکان داخل

مان مردانگی میکردم حس. نمیکردم عوض چیز هیچ با را حال این  تازه ای

 پدرم را پولش نبود مه . دارد قدرت میکردم حس   فرمان پ ببت! شببد دیده

 وستد برای دلیلی! داشت  دوستش چون نمیگذاشت   سرش منتی. بود داده

شتنش ست  دا  ذاتی و دلیل بی! عزیزبود اش همینجوری چون بگوی  نمیتوان

 : وگفت انداخت کوتاهی نگاه لبخند با. میتپید برایش قلب 

 .میارم ایمان حرفات به دارم ک  ک -

-... 

 .می ه چی ببینی  تا میچسب  امروز ازهمین رسید  می ه. میگفتی راست-

صال برم قربونت...آفرین-  ردممیک فکر دی   خودم  من نباش  نگران ه  ا

 .بکن  کار میتون 

 :( دادم ادامه حال این با کرد اخ  کمی)

ضی یا کنکور تدریس بدم آگهی شد اگه ببین  حاال ساده  کارای-  اینا و ریا

 .بدم
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 هاشون؟؟ خونه بری یعنی-

-... 

 آذر؟ آره-

 .بخدا هست حواس  خ -

 :(کن  مکالمه محلی شد باعث زیاد هیجان باز. ) فعال نمردم. نمیخواد-

 خونگی کارای خ  حرفیه؟ چه این! بگردم دورسببرت من نکنه خدا!! آخ-

 خوبه؟ بگیرم

 .بخون خودتو درس ب ین   سخته پزشکی. کنی کار نمیخوام کال-

 :( گفت  و انداخت  باال شانه)

 ...باشه-

 .کند نفرکار یک نمی د. داشت  دیگری نظر دل در اما

****** 

ست . بود سقف به خیره. بودی  خوابیده کناره  ش   ردمک سرم ستون را د

 : وگفت 

 !!باز؟ چته-

 (.ن ست  ها زده جن مثل!!! نبود یادم. )ندارم گواهینامه-
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 !!ایمان-

 هوم-

 نمیخوره؟ دردت به من مال!  وای-

 :(انداخت من به حرفی بی نگاه زیادم سادگی از)

-... 

 را سببرم... )اه...کن نام ثبت برو فردا خ ... خ  ؟ میگ  بد مگه خ -

 (گرفت 

 .میترس  یکخرده فقط نیست بد رانندگی . نیست م کلی-

 .گفتی اینجوری شدم سرد اصال ایمان نه-

 ...بخیر ش .  بیخیال-

 هپذیرفت بود که همانطور اورا. نمیامد بدم   سببکوتش و وپایی دسببت ازبی

 !زن او و هست  مرد من میکردم حس گاهی. بودم

 سرپ که نمیکن  حس میگفت پدرم خانه در حتی. بودم مرد همی ه من اصال

 !... من و بود دخترش آذین! ندارم

 .میخوردم را چیز همه ی غصه. کردم فکر تاصبح من اما خوابید راحت ایمان

 !!میکردم اقدام اش گواهینامه برای حتما باید
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********* 

 :گفت خنده با

 !کوچولو شد دیر-

 .اومدم-

 نپوشیدی؟ نوتو لباس اون چرا-

 بدان  چه معنای به را هایش ل . )نباشبه خوب لی دسبت یک شباید گفت -

 :(گفت و کرد جمع

 .دمز خانوادت و بی بی به زنگ  یه بگیرم نون رفت  که زود صبح راستی-

 .امروز بزن  باید خودم !  گفتی شد خوب! آهان-

 ؛ شدن پیاده از قبل. رساند دان گاه به را من اول و شدی  ماشین سوار دو هر

 داشبببرد روی را پنیر و نان ی لقمه و کردم رنگ  سببیاه ی کوله در دسبببت

شت  ست  که شوم پیاده آمدم. گذا سید را پ تش آرام و گرفت را د  به .ب*و*

 :گفت  و زدم لبخند رویش

 کی تنیس م خص کالسامون . میتون  خودم. دنبال  نیا برگ تنی آذر جون-

 ؟ باشه. ب ه تموم

-... 
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شه- ست. آفرین دیگه؟ با شه درست به حوا ش  با ستت. کار به بعد . ارمد دو

 (.شدم دان گاه وارد و پیاده تندی)

 به کردم شروع دراوردم ام کوله از را ها کالس ساعت و واحد انتخاب پرینت

 زیاد خودم مثل چون بودم تر راحت کمی اینجا. ها کالس جوی و جسبببت

 زودرنج و حساس! آخر داشت گ*ن*ا*ه. بود ایمان پیش فکرم تمام. میدیدم

. واندبخ یأس ی آیه همی ببه مثل و برگردد ناراحتی با امروز نمیخواسببت . بود

. ادمد درس به را تمرکزم تمام حال این با. بودم اش گواهینامه نگران طرفی از

 شگو پا سرا زیادی شوق و شور با!! میبلعیدم میامد در استاد دهان که چه هر

 بنا را رؤیاهایمان محک  های پایه اول همین از میخواسببت دل  و بودم شببده

 خودمان شهر در فقط و فقط میخواست .  شوم پزشک بهترین میخواست ! کن 

. محبت و مهر از بودم لبریز   آرزو از پر. داشببت  برنامه کلی. کن  خدمت

ست را همه شت  دو سی از کدام هر به نگاه ! دا  لبخند افتاد؛ می ها همکال

ندم جواب گاهی حتی. میزدم ما نمی بببد داده لبخ  به من! نبود مه  برای  ا

 .بودم دلخوش رؤیاهای  و آرزوهای 
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صر شناس باوجود شد  تمام های  کالس که بود ع  درخیابان شهر  بودن نا

  ببتپ. گرفت  را ام کوله دو بند دبسببتانی های بچه مثل و افتادم راه انقالب

 انبرق  و زرق پر و زیبا اجناس به هیجان با و ایستادم می ها مغازه ی شی ه

 خوب حس پراز ؛ رمان و درسببی های کتاب انواع بادیدن. می بببدم خیره

 را انقالب ک  ک . میخرم ببان روزی حتما میدادم قول خودم به و می ببدم

 خانگی لوازم فروشببگاه ویترین پ ببت. شببد تر رنگین ها مغازه و گذراندم

 دل . دمز زل آنچنانی های کریستال به حسرتی ترین کوچک بدون و ایستادم

ست شا عریض لبخند یک با تازه! نبودم ناراحت اما میخوا  قول و میکردم تما

 که زن چند با جوانی پسببر و دختر   حین همین در. دادم خودم به ه  را آنها

گاه. شببدند خارج مغازه از بودند خواهرشببان یا مادرشببان احتماال  ناخودآ

 حسببادت میکنی باور. اند خریده جهاز و هسببتند داماد و عروس که شببنیدم

ثل! نکردم؟ چه یک م حال برای بببان ب  آرزوی دل  در حتی! شبببدم خوشبب

شبختی شان خو ش  تازه! کردم را ا شان زندگی که آمد ه  خو ست خوب ا . ا

 چندسببال حاال. برسببی  ای زندگی همچین به ه  ایمان و من اسببت قرار که

 کهنه ای سورمه مانتوی جی  در را های  دست داشت؟؟ اشکالی چه دیرتر
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سخر مورد تا بپوش  را این بودم شده مجبور امروز. کردم ام  که منگیر قرار تم

 !است؟ همجنس شلوارم با چرا

شد مه  اطرافیان حرف که نه سی چه اما! نه با ست ک  ب نود؟ بدی دارد دو

حت خودم عه. تربودم را تادم راه و کردم مرت  را ام مقن  پ بببت بار این. اف

 به .انداخت  اندام  به نگاهی. دیدم آنچنانی و زیبا های لباس پراز ویترین

 .بودند آذین مناس ! نمیخوردند من

 نمی ببد آری. کن  پیدا چیزی خودم سببایز شبباید تا شببدم داخل حال این با

 ...ببرم باال را ام انگیزه و امید یا کن  ن ان خواست دل  اما! بخرم

 دختر هب لبخند با. بود بخش یک مسمول ای فروشنده هر. بود شلوغ فروشگاه

شنده شیک و جذاب سانی از یکی اوه  اما. کردم نگاه فرو  ملبخند که بود ک

 :گفت  ای سرفه تک با. گذاشت جواب بی را

 انکه بدون   رویی ترش با) دارید؟ خوب لباس ه  من سبببایز ببخ ببید-

 :(گفت کند نگاه 

 .همه برنده اینا-

 برند؟-
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-... 

 سری. بزن  حرف این از بی تر ن د روی  ه  من. نداد را سوال  جواب حتی

 .شدم خارج و دادم تکان

 رمکنا از خانمی. بود دقیقه پانزده و پنج. انداخت  ام مچی سبباعت به نگاهی

 :زدم صدایش من و شد رد

 :(گفت احترام با و برگ ت)  ببخ ید؟-

 بله؟-

 همی  ؟)....(  برم چطوری نمیدون  ببخ ید. اومدم تازه هست  دان جو من-

 کنید؟ کمک

ستادن  ها خطی بری م*س*تقی  رو راه همین ببین. بله - سیرت وا  گوب رو م

 .میکنن کمک خودشون

 .کردین لطف واقعا.ممنون  -

 (افتاد راه و زد را اش آفتابی عینک دوباره.) خوش روز. میکن  خواهش

***** 

سیدم ایمان از قبل ست  بودم خریده راه سر که هایی گوجه عجله با. ر  و ش

 هرچند حاال. بخورد گرم غذای ؛ میرسببد وقتی میخواسببت دل . کردم خرد
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 که هروقت ماندم منتظر و کردم ک  را گاز زیر. ارزش ک  چند هر. سببباده

 کردن خرد از حاصل های اشک آستین  با. کن  اضافه هارا مرغ تخ  میرسد

 .شدم خارج بود حیاط در که آشپزخانه از و کردم پاک را پیاز

ستاد که کتابی دو ی تهیه فکر در سریب ایمان که بودم   بود کرده سفارش ا  ا

 .شد داخل و انداخت کلید افتاده

حالی با بالش به خوشبب  را سببرم روی. کردم باز آ*غ*و*ش و رفت  اسببتق

 دنبالش باز نیمه دهان با. گذشببت کنارم از غمگینی سببالم با و ب*و*سببید

 .شدم روانه

 کنارش. ک ببید سببرش روی را پتو و خوابید هایش لباس کردن عوض بدون

 :گفت  و ن ست 

 فدات؟ آذر آخه شده چی-

-... 

 ینیب کنار و اسببت شببده پاره کمی اش یقه شببدم متوجه تازه و زدم کنار را پتو

 :گفت  و زدم ام گونه روی! شده خ ک خون اش

 !!!ایمان! وای-

-... 
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 :گفت اینبار و ک ید سرش روی را پتو دوباره ها پسربچه مثل

 .کردم دعوا-

 مسافر؟؟! باکی؟-

 .نزدم مسافر اصال امروز-

 !بپرس  من نذار!! بزن حرف خدا رو تو! ایمان-

 .برگردی  بیا.نمیتونی  ما آذر-

ست دل )  امیدبخ   های حرف و من بدون. آورد می ک . کن  گریه میخوا

 (آورد نمی دوام

 دامی همه این من میاد دلت برسببی ؟؟ جایی به نمیخوای اخه؟ برگردی  چرا-

 !کردی؟ دعوا چرا میکنی؟ سردم میای هی تو دارم

 .خندیدن من به. کردن مسخره کالس سر منو ی لهجه...آذر کردن مسخرم-

 (!!میرسید؟؟ کسی به آزارمان مگر چرا؟؟؟؟ آخر. ک ید تیر قلب )

 برگردی ؟ کردن مسخرت چون-

 .ندارم تحمل من-
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 هبرداشببت تاب مخ تا میخورد غذا باید اول. بزن  هارا مرغ تخ  تا شببدم بلند

 .باشد داشته امید و نصیحت جای و شود باز اش

 : زدم صدایش آهسته و کردم پهن کنارش کوچکی و ساده ی سفره

 .بلندشو مهندس هوی-

-... 

 .باشه حواست می ی  اخراج کنی دعوا بخوای بعدش  -

 .بدم انصراف میخوام خودم! هه..اخراج-

 .بدو املت  بیا. میذارم من  حتما آره-

-... 

 ل د گرفت  اش خنده. کردم بلندش زور به و رفت  طرفش به پا و دست چهار

 !!شد گرم

. گیریب پی رفتمونو جلو میخوای اون اینو الکی حرف سر. مسخره بابا پاشو-

 تهس بعدت ترم شهریه االن! خان ایمان کار واسه گرفتی  ماشینو ضمن در

 ...بگیری شل اینجوری!! و و او. هست روزانه خرج هست  خونه کرایه  
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 وادع میگی میکنن مسببخره خودم روی تو وقتی! ؟ آذر هسببتی کی دیگه تو-

سام نکن ؟  یربط چه دیگران به آخه دارم  قبول میزنه زار آذر؟ چ ه مگه لبا

 !داره؟

 وت. ع ق  کن ولش داره؟ ربطی چه دیگران به! عزیزدل  دهنت قربون! آهان-

 خ ؟. کن فکر آیندمون به فقط و فقط

 .میکردم سکته داشت ...آذر خوبی خیلی -

 .عزیزم خدانکنه-

 بازی را مسببکن نقش باید زیادی روزهای میدانسببت ! شببد تمام کردم آرامش

 !می د درست. بود روشن دل  اما. شود آرام موقتا تا کن 

***** 

 بتوان  تا دنمی بب پیدا بود گفته اسببتاد که آنی. بودم گ ببته هارا کتابخانه تمام

 هب چ م  ؛ بودم داده گیر ام کوله به را های  دست که همانطور. بگیرم امانت

 :افتاد بزرگی قنادی ی شی ه پ ت آگهی

 "نیازمندی  تزئین جهت کارگر یک به"
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که فکر ند کاری چه آن بان فقط. نکردم را میخواه تا له شبب  را ورودی های پ

 .شدم وارد و دویدم

 سالم-

 بفرمایید؟-

گهیتون ی واسه-  .شدم مزاح  آ

 کاریه؟ چه میدونید...درسته-

 خیر-

 یبریدم بهتون میدی  سببفارشبباتو. کادو های جعبه گاهی و تولد کاله تزئین -

 .میارید میکنید آماده خونه

 چقدره؟ مزدش ببخ ید-

 فارشس چقدر اینکه به داره بستگی. تومن پونصد ای دونه جعبه یا کاله هر-

 .بگیری

ساب رویش می د بود خوب. کردم چهارتا دودوتا  تشمزی بی ترین. کرد ح

 تماک فعال که کاله صببد کار  اولین عنوان به و کردم قبول. بود خانه در کار



wWw.Roman4u.iR  180 

 

سه داخل را بودند کار ست  به و ریخت ای کی س . داد د   ه را تزئینات و چ

 .داد تحویل و ریخت دیگر ای کیسه در

 بدم؟ چی ضمانتش واسه-

 :( بود ریا بی لبخندش. آمد نظر به خوبی پسر)

 !مقوا دوتا نمیخواد ضمانت! بابا هیچی-

 :زد صدای  رفتن از قبل. ده  تحویل که دادم را فردا قول و دادم سرتکان

 .ساخت ه الگوی این -

 خارج و گرفت  دسببتش از بود تاخورده بروشببور حالت که ای گالسببه ورق

 .رفت  خانه به و خریدم مرغ تخ  و گوجه بازه  راه سر. شدم

****** 

 !میزد غر و بود ایستاده سرم باالی

 .کنی کار تو نمیخواد-

ساط  . دممیکر را کارم هایش واعتراض او به توجه بدون و بودم کرده پهن را ب

 من سر ار عصبانیتش حاال. بود کرده راگ  برگ ت راه و بود برده مسافر امروز

 .میکرد تخلیه
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 .میخوره به  داره دیگه حال . شهر این از متنفرم-

 .میزنی  حرف   بیار بردار چایی دوتا برو-

 تبرداش را ها کاله از یکی و روی  روبه ن ست. نداشت را کارهایش کنترل

 .اریدمیب سرورویش از عصبانیت اما. دست  روی از کردن تقلید کرد شروع و

 تموم میک ببه سببال ه ببت هفت که ه  تو. میمیرم دیگه چهارسببال تا من-

 .میکردی  اهیپادش روستا تو میلیون ده با! آذر ببین. ب ی  بیخیال و بیا. کنی

 .گدایی  اینجا

 شد؟ خوب   میاد بدم بیسواد مرد از من. ایمان بخون درستو ب ین-

 هخان همین در اول روز از که ای کهنه پ ببتی به داد تکیه و کرد پرت را کاله

 .بود

-... 

سافر! اوردی؟ ک  تو. میکن  تحمل دارم زن   من - سش سختته؛ ک ی م  پ

 .بدی  انجام منو کار همین بیا بدی 

 :(غرید حرص پر)

 .ب   زن مونده همین -
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ست؟؟اما مرد خیلی االن گفت  دل در ستش که کن  چه ا شت  دو   کن چه! دا

 ...آرزو و امید و محبت و مهر از بود پر که دریا  ی اندازه به داشت  قلبی که

******** 

 .میخواندی  درس و میکردی  کار هردو. میگذشت ه  پی از روزها

 ایمان. آوردم نمی خودم روی به اما! بود ف ببارآمده واقعا که کن  اعتراف باید

 .می د تر وافسره تر ناامید روز به روز بلکه   بود بهترن ده تنها نه

 .بودم نم غول ا صبح های دم دم تا وتقریبا میگرفت  بی تری سفارشات

ما برسبببان  را بدبختی اوج نمیخواه  قت ا تاب!! دارد حقی  پای  روی را ک

 .میکردم درست را سفارشات میخواندم  که همانطور و میگذاشت 

 .میخواندم درس زور به و میرفت  دان گاه به آلود خواب ها صبح

 !یدممیخواب باز باچ   گاهی حتی و میزدم گیج سرکالس هرروز ازبیخوابی

  می د تر عصبی ایمان. بود چندرغاز ها کرایه اما بود یعنی نبود  مسافر

جار او با ه  کلی غه برای بازه . میرفت  کلن بال عاب و م یان کردن دار ل  جر

 تی میداش نگه اما بود نباشد  پول که نه. نمیخوردی  ه  شام گاهی نمیگوی  

 .نبودم امید نا ه  هنوز وجود این با! تر مه  وقت برای
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 حس واقعا اما بود مسببخره. بود ایمان جدید ترم ی شببهریه ذکرم و فکر تمام

 !ام گرفته زن میکردم

 .شدم خارج دان گاه از آشفته فکر کلی با و بود ترم آخر های امتحان

 .کن  کار چه زیاد های سفارش و سخت درس همه این با نمیدانست 

سته زدن در آن و در این کلی با. همین کند کمک خدا میگفت  فقط  ودمب توان

 حاال که سببرم غرمیزد ایمان. بود آمده تازه اعتباری های خط. بخرم موبایل

 ؟ بود کار چه

شاتی هماهنگی برای و ها خانواده به زدن زنگ برای. بود نیاز واقعا اما  سفار

 کرف در وغرق بود جی  در های  دست که همانطور. داشت  نیاز میگرفت   که

  تربی دوسوم همی ه من اما کنند سوار که میزدند بوق کنارم ها ماشین بودم 

 .نده  کرایه تا میرفت  ماشین بدون را راه

 .خورد زنگ جیب  داخل موبایل

 ؟ الو-

 !آذر-

 ؟؟ شده چی ایمان-
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 .ب نوم را صدایش تر واضح تا گرفت  را گوش  یک و ایستادم کناری

 !نیومده پلیس تا بدو. کردم تصادف ولیعصر بیا پاشو روخدا تو آذر-

 !ایمان-

 .بیا. کجام میگ  میزن  دوباره بیا-

له ندم منتظر و گرفت  تاکسببی باعج مان ما ماس بازه  ای  جای و بگیرد ت

 .بدهد را دقیقش

 .همینجاست دانست  ولیعصر؛ سرخیابان زیاد شلوغی از

 .نگهدار آقا-

 .گرفت را دست  آشفته سروریی با ایمان دیدم و زدم کنار را جمعیت

 .بود آلود خون سرخودش

 .ی  م بدبخت ندارم گواهینامه شکسته  بالش و دست! پسره این به زدم آذر-

 !ایمان وای-

 کنی ؟ چیکار نیومده پلیس هنوز-

 : فت گ و گذاشت  سرم روی را دست  کن   گریه بود نزدیک. بود ها بچه مثل

 خوبه؟. بودم فرمون پ ت من میگ ! ایمان-
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 : داد تکان تکان را وسرش کرد سکوت

 !اصال!  نه نه-

 :( ایستادم رویش در تقریبا بار اولین وبرای کردم جمع را صورت )

 ب ی ؟ تر بدبخت زندان بری چی؟ پس-

 : گفت  التماس وبا رفت  دردمند پسرک سمت به عجله با

 :( ک ید فریاد) ؟ خوبه حالتون آقا آقا-

 !!!....خدا...آی..  خوب  خیلی آره-

 قاآ توروخدا. دان جویی  ما بخدا   بیاید کوتاه مامانتون جون!  توروخدا آقا-

 .بودم فرمون پ ت من بگید توروخدا  

 (میکرد ناله و آه فقط ) ...-

سه  شما به چیزی زندان بره شوهرم اگه آقا-  مخارج و خرج تمام بخدا نمیر

 .بودم فرمون پ ت من بگید فقط میدی  رو

-... 

یدی که به نداشببت  ام هد گوش را حرف  این تاده بالتکلیف. د  و بودم ایسبب

 .بود گذاشته سرش روی را دستش ایمان. بریزم برسرم خاکی چه نمیدانست 

 : وگفت  رفت  سمتش به نگران
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 ؟ سرتو ببین . هست  من بروبیمارستان تو-

 .اومدی خداروشکر. آذر مرسی-

سته دیگر. کردم وبغض گرفت  را سرم ه  خودم... )اه...ایمان-  بودم شده خ

 (بیخیالیش و احتیاطی بی این دست از

 : گفت  و وسط انداخت  را خودم. آمد آمبوالنس و پلیس دم همان

 !... من زدم  من-

****** 

 مارستانبی ی اولیه خرج تا بفروشی  بودی  مجبور. بود دستمان کف ها حلقه

 هب دسببتمان و میخواسببتند فوری پول مصببدوم کردن بسببتری برای. بدهی  را

 .نبود بند چیز هیچ

 بودم آورده ک . بود فرسببتاده ه  هزار پانصبببد ام پدربیچاره بودم زده زنگ

 .بخدا

 و دادی  را بیمارستان خرج تمام. آوردم نمی ایمان روی به حال این با
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 رجخ خودش که بود کارگری پسببر! شببود دیه بیخیال بودم کرده التماس من

 قرارشببد و آمد راه ما با حال این با   میداد داغانش و درب موتور با را زندگی

 .کارکنی  اش خانواده و خودش برای ما مدتی

که مان همین یاورد را پدر که. میکردم خداراشببکر درن فت همین مان نگ  ای

 آنچنانی ی دیه بریدن با میتوانسبببت. بودم ممنون او از نداشببته گواهینامه

 .خداشناس و بود چیز بی خودمان مثل اما بک ید را ُرسمان

 دادن و بیمارسببتان ی هزینه حسبباب همان به داد رضببایت و کرد درکمان

 .پسرکوچکش و زن و خودش به ماهانه خرجی

سته سرش ایمان شت کردن کار توانایی ه  خودش و بود شک  اب آنچنان. ندا

 یمرخصب دان ببگاه از برایش. بود گیج چندروز تا که بود رفته درشببی ببه مخ

 .درخانه افتاد واو گرفت 

 روز از. ندارد فایده که دیدم اما سببرکردی  سببفارشببات باهمان اول روز چند

 .کردم مسافرک ی خودم و برداشت  را سوئیچ سوم

 .میزدم مسافر غروب تا برگ ت وموقع میدادم امتحان میرفت  ها صبح
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 صبح ات و میگرفت  قنادی از را سفارشات بروم؛ خانه به میخواست  که موقعی

 .می دم خواندن درس و آنها م غول

 .کندخدان میگفت  من و شوی راحت تو تا بمیرم من الهی میگفت فقط ایمان

 .می ود درست چیز همه و آمده پیش که است کاری

نده مه هنوز. بود روشببن دل  ته هنوز که بود دار خ مه و چیز ه  را کس ه

 . حساب حرف ن د ناراحتی میگفت  خودم به دائ . داشت  دوست

ماز فقط یه که بود سببرن مان دورازچ بب  ه  آن.. میکردم گر  از فقط. ای

  میخواه مرفه زندگی"  بود این دعای . بدهد ما به زیادی پول خدامیخواست 

 ".پول پر زندگی. خدا

 .میپرستیدم را ایمان به ع ق . نبود مه  برای  تنها مادیات اینها تمام با

 .ها تالش این از میداد دست من به خوبی حس

***** 

 ه  من اما. کن  ک ی مسافر نمیگذاشت دیگر و بود شده خوب ایمان حال

 .شود شروع ای دردسرتازه و بردارد را ماشین ندادم دیگراجازه
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 او اب که مردی به بدهی  یکجا را وپولش بفروشببی  را ماشببین دادم پی ببنهاد

 .بود کرده تصادف

ستی  بهتر اینطوری شین. کنی  تمرکز میتوان ش و خرج اش همه ما سر  دهدرد

 .داشت را خود جای که ه  نداشتنش گواهینامه. بود

 را ردردسبب بی کار همین دو وهر کنی  دوبرابر را سببفارشببات گرفتی  تصببمی 

 .دهی  انجام

 ولیپ گرفتن با که کرد موافقت کردی   صببحبت ه  دیده صببدمه مرد با وقتی

 .بردارد سرمان از دست تومان میلیون دو حدود

 فسببخی برای که مقدار آن کسببر با او و برگرداندی  صبباحبش به را ماشببین

 تومان صبببد ه بببت و میلیون یک حدود چیزی بودی   گذاشببته معامله

 ارالتانش با بود ماگرفته از بدهی باقی عنوان به مدت این ه  مبلغی. برگرداند

 .ماشین بندی جلو خسارت پای زد محض بازی

 اما مکرد اعتراض کمی بودن  زن تمام با من. بگویی  چیزی نداشببتی  زبان

 .میکرد نگاه ماست مثل ایمان

 .خانه سمت به افتادی  راه و گذاشتی  ایمان دستی کیف در را پول
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 .بدهی  تحویل و ببری  فردا بود قرارشده

 : شکست را سکوت ایمان و میرفتی  شانه به شانه هردو

 .میخوره به  ازمن حالت میدون ..آذر میکن  جبران-

 .ترباشی محک  میخواد دل  فقط. نمیخوره به  ازت حال  بخدا..نه-

 .آذر می ی  عالی...دکترمی ی. می   مهندس...هست -

 : گفت  و زدم تلخی لبخند. میداد امید داشت بار اولین برای

 .کردم پاس نمره کمترین با همرو. زدم گند رو امتحانام که فعال-

 !ای دلمه فلفل ب   لپات اون قربون-

 : گفت  ناباوری با و کردم نگاهش خنده با

 . قواره بی و دراز..خیار ؟ خوبی خودت! ؟ بامنی!  دیوونه-

 فقط!! خوردی  ازکجا و شبببد چه نفهمیدم یکدفعه که میخندیدی  غش غش

 را فلنگ و زد قاپ ایمان دسبببت از را کیف و آمد دوترکه موتوری یک دیدم

 .بست

 آن با. میکن  کار چه نمیفهمیدم دیگر که من. شببدی  حالی چه خدامیداند

 : میک یدم جیغ و میدویدم هیکل 
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 !بگیرینش قرآن تورو...بگیرینش خدا رو تو-

شک صورت پهنای به . ن د که ن د اما میکردم خدارا والتماس میریخت  ا

 و ت ن س دوزانو آبروی  به توجه بدون. بردند را داروندارمان. شد تمام. بردند

 ردنمیک اگر. میکرد گریه ه  ایمان. نداشت  دیگرطاقت. کردم گریه های های

 .میریخت اشک زار زار! میکردم تعج 

 .بود شده سرخ گریه ازشدت. کردم نگاه رنگش سبز چ مان به

 : زدم فریاد سرش

 ...اه نبودی؟ مواظ  چرا-

 ردمک حس بار اولین برای. نبود خوش حال . افتادم راه پرحرص و شبدم بلند

 و بسببت  را های  بازچ بب . آمد نمی بند های  اشببک. هسببت  بدبخت واقعا

 .آمد می ایمان های قدم صدای. ترکاندم ای تازه بغض

ساس بدون دیگر و شدم پارکی وارد  روی را خودم باز طاق حیا و حج  اح

 سرهایمان که درحالی. خوابید مخالف  درجهت ه  ایمان. انداخت  ها چمن

 .میبارید آرام آرام های  اشک. میکردی  نگاه آسمان به بود ه  کنار
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ستیمان تمام. بگیرم پدرم از نمی د روی  دیگر  ی یهشهر. بود کیف داخل ه

. گاهدان  ببرد راه سر فردا تا بودم گذاشته کیف همان داخل ه  را دان گاهش

 کردن جمع برای که هایی بیداری شببب . افتادم بیداری شببب  همه آن یاد

 .بودم ک یده ایمان ی شهریه

 ...برگردی  بیا...آذر-

کت- گه حاال..شببو سبببا مه این. برنگردم عمرا دی  میرم. کردی  تالش ه

 .برنمیگردم اما   ها خونه خدمتکاری

-... 

 .ب ورم فرشاشونو برم کردم صحبت دوجا صبح امروز-

 .کردی توبیخود-

 ..بمون  میخوام من-

 هوممف تا نمیامد باال نفسبب  که درحالی و کردم پاک آسببتین با را های  اشببک

 : گفت  بزن  حرف

 ...اهع..نبینن خیر الهی-

 ... آذر نکن گریه نکن  گریه-
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 : گفت و زد زار کودک مثل ه  خودش

ست انقدر که بمیرم من- شدم وا سر سرم خاک....اه. درد  ماهه پنج االن. بر

 ...میکنی جمع منو گندوگوه داری

 .کردم نگاهش شوکه و شدم منقل  بلندش بلند های گریه از

 .میک   خودمو من آذر...! ای االه بمیرم خدایا-

 بک ی؟؟ خودتو میخوای مالی ضرر بخاطر چرا؟؟؟-

 هک خودمون  روسببتای تو بخاطراینکه. پایی  و دسببت بی بخاطر... نه...نه-

 .بمیرم باید من. بکن  نمیتونست  کاری هیچ بودم

 : گفت  ناباوری با! داد سر گریه و گذاشت صورتش روی را دودستش

 ؟!میکنی؟ مرگ آرزوی چیزی همچین واسه-

-... 

 !!وای-

 .میک ت  خودمو داشت  جرأت...سهله مرگ آرزوی-

 !دیوونه خودتو کن جمع!  میگی چی نمیفهمی چرا! ایمان گ*ن*ا*هه-

-... 

 .میدی  گزارش کالنتری  میری  االن-
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 ...هه-

 ؟؟ جان  ایمان" !!  هه" نگو -

 با و کردم جدا صببورتش روی از را دسببتش. سببوخت برایش شببدت به دل 

 : گفت  مهربانی

مانی؟- خدا تو ای نه نکن رو یه! دیوو  میگی می بببه هرچی تا گرفتی یاد چ

 !واقعا میگیره خندم دیگه! خودک ی

 .ب*و*سیدم را اش پی انی و کردم ناز را اش زده جوانه تازه موهای

 .سرت فدای بابا کن ول-

-... 

 .ام خسته...بخون برام-

 : دادم ادامه آسمان سقف به وخیره خوابیدم باز طاق دوباره

 .نخونیا چیزغمگین یه...آذی جون بخون-

-... 

 الو؟؟-

 .ازناراحتی بمیرم میخوام. ندارم حال بابا کن ول-

 .بخون من جون..بخون مارو عمرکوتاه! خواهش..دیگه بخون-
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 وقف صدای داشت که توجهی قابل چیز تنها. شود پرت حواسش میخواست 

 بلند تانسب سرفه تک یک با. شد تسلی  که کردم اصرار آنقدر. بود اش العاده

 : کرد شروع پروا وبی

 " شد طی چه من عمر/ من زدم ه  به را خود دوچ   تا "

 "شد دی برف وقت/ باران ندیده نوبهاری ابر "

 برطبل هردوزدی . بودم شد بر روده خنده از ه  ومن میخواند و میزد چهچهه

 .کرد معجزه صدایش آن با ایمان و میزدم ب کن من. عاری بی

 "شد سرشته ها غ  به من ذات/ شد نوشته سرنوشت  که تا"

 "شد گذشته روز و دیروز رنج/ چرا من هرروز و امروز شوق"

 : خواندی  خنده هردوبا رسید  که اینجایش

 "نیست؟ ودمی غیرآه فرصتی چرا عمرشیرین"

 "نیست آدمی ی برازنده قبایی جزمحبت"

 اب که بودم نظیرش بی صدای رؤیای در من و کرد خوانی تک را اش ادامه باز

 .دون ستی  هر مردی صدای

 !! به به-
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-... 

 !! به به واقعا-

-... 

 ظاهرش اما. باشببد مأمور ترسببیدی . وجورکردی  جمع را خودمان ایمان با

 تهبسبب ازپ ببت که داشببت رنگی وسببپید بلند موهای. میگفت چیزدیگری

" ریهن تیپ"  نام شاید. مرت  و بلند های ریش و طالیی دور گرد عینک.بود

 : گفت و ن ست کنارمان. بود او برای نام بهترین

 ؟ اجازه-

 : گفت ایمان به رو مقدمه بی او و دادی  سرتکان ترس هردوبا

 ؟ سالته چند پسرجان-

 .بیست-

 اومدین؟ ازشهرستان-

 بله-

 چرا؟-

 .دان جویی -

 : گفت و انداخت من به نگاهی
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 وشوهرید؟ زن-

 .بله-

 : گفت و ک ید ری ش به دستی

 پسرجان؟ چیه اسمت-

 .ایمان-

 کردی؟ کار موسیقی! میخوندی ق نگ خیلی. ببین  بخون ایمان-

 شببده سببرمان به خاکی چه شببد فراموشبب  که انگار   دادم دخالت را خودم

 ! بردند را داروندار رفت یادم. است

 !؟ میخونه خوب چه میبینید ماشااله نرفته کالس اصال   نه! آقا-

 : گفت ایمان روبه و داد تکان سری

 ادامه رسببایی باصببدای بعد) کنی؟ تقلید رو میگ  من که اینی میتونی عزیز-

 .....سی ال    سل   فا می  ِر  دو (... داد

 .یدرس گوش به بهتر ه  مرد خود از که زیبا آنقدر. خواند بندش پ ت ایمان

 : گفت و برد باال را ابروهایش مرد

 ...آمم ...مثال. گیربخون نفس شعر یک-
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 : گفت  من و رفت فرو فکر به

 .ومدمی خوشش بابام میک یدی صداتو خیلی که همون ایمان  بخون ایرجو-

 می ایمان به ونگاهی مرد به نگاهی باهیجان. کرد خواندوجادو... وخواند

 .کردند تعج  و شدند رد نفر چند. انداخت 

 : گفت و زد دست مرد   شد که تمام

 نداده؟؟ ادامه چرا ؟ نرفته کالس چرا حیفه!! آفرین واقعا!! آفرین-

 . نداشتی  رو شرایطش چون-

 برسی؟ جایی به داری دوست باشه شرایطش اگه-

 : دادم جواب ایمان بجای خودم ه  باز

 کنید؟ کار چه مثال! نه چراکه-

 . کارکنی  روش مثال-

 : گفت نامیدی با بود شکاک و بددل خدا ی همی ه که ایمان

 ؟ بک ین زحمت من واسه شما داره دلیلی چه چرا؟-

 :گفت و زد لبخندی مرد
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 عداداسببت ببینی  اگه میکنی  کار صببدات روی ما! نیسببت دلیل  بی همچین-

 چطوره؟ خودمون واسه میداری  نگهت داری

 اما" .  آذر بیا"  گفت و شد بلند ادبی بی با. بدهد گوش صبرنکرد حتی ایمان

 : گفت  و مرد به زدم زل بجایش. نرفت  دنبالش من

 کاری؟ چه ی واسه دارین نگه مثال؟ چی یعنی-

سرش می ی  جورایی یه اینکه یعنی- سپان سید اییج به وقتی اینکه یعنی. ا  ر

سرت سود از بخ ی ؛ احیانا سه بده که آلبومی و کن  گ ن البته. می ه ما وا

 به کردم گوش و ندادم محل اما" آذر بیا"  غرید و برگ ببت ایمان! )ها راحته

 نهادپی  خودم یا داری  کننده مراجعه اینجوری خیلی(...مرد های گفته باقی

 .زدی  پس ون اول ی جلسه دو همون اما دادم

 : گفت  هیجان با

شو اگه یعنی! خدایا! آخه؟ چی یعنی-  م هور ممکنه بده ن ون خوب خود

 ب ه؟؟؟؟

 بله-

 ( بروم که غرید ایمان باز) بده؟؟؟ کنسرت یعنی...یعنی-
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 بله-

 !ازش؟ میاد در! ؟ چی پول!! خوبه خیلی اینکه-

 !البته-

 و ردمک مرت  را ام مقنعه. نمی ناخت  پا سراز اصال. کردم گ  را پای  و دست

 :گفت  پاچگی دست با

 کنه؟ چیکار چیه؟ راهش خ ...خ -

 ستت می ه تر راحت اونجا   بزنین زنگ خواستین. آموزشگاهمه کارت این-

! دارهن آرومی اعصببباب ظاهرا خودش البته..میاد پیش چی ببینی  تا. گرفت

 ...نداره عالقه اگه

 !نداره عالقه کرده بیخود! نه نه-

شحالی با صبانیت با. دویدم ایمان دنبال و گرفت  را کارت خو  که یدرحال ع

 :گفت میرفت راه تند و تند

 .هم ون شارالتانن قیاف و؟ نمیبینی! دوساعته؟ میگین چی-

 !ایمان-

 :داشت  نگهش و گرفت  را بازویش
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-... 

ست یه! رایگانه اولش گفت؟ چی که دیدی. من ب   قربونت آخه -  دیمی ت

 !تمام و

 !سوخته؟ تو منو واسه دلش چی؟ تست ؟ چیه هان-

سر گفت نخیر- سپان ستعداد اگه می ه ا شته ا شی دا سهم طرفه دو سود با ! یر

 .نمیکنه ضرر خودش 

 .نمیخوام. نکرده الزم-

 :غریدم بود نمانده کردن  گریه تا چیزی که درحالی

 که مانتوعه این ؟؟ نمیگ  هیچی کردی درسببت من واسببه زندگی این آخه-

 کنی؟ تالش باید که نمیفهمی چرا! ؟ پوشیدم سرما تواین من

 :گفت و کرد نگاه  دلخوری با

 نمیخوای؟ دیگه چی؟ مهندسی   شدم باشه اصال ب  ؟ خواننده-

 !میدی ادامه جفت و جان بابا-

 داره؟ درآمد اصال-

 این از! نمی ببی که الکیا این از. کنه حمایت میخواسببت آقاهه این که داره-

یا درسبببت نا از! حسببباب  رو تو....ایمان! میدن ن ببونت ه  برنامه تو که ای
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 مانای -(:گفت  تبلیغی لحن با و دادم تغییر مسببخره به را صبببدای ....)خدا

 !میکند معجزه گرمش صدای با! ها دل محبوب! سبحانی

 :گفت و ن ست هایش ل  روی خوشی لبخند

 ...گذشت دیگه که حاال-

 :دراوردم را کارت و کردم جیب  در دست

 !!!رادان دارا! اینجاست هاها-

 ....دادم تکان تکان چ مانش جلوی را کارت

********** 

 دیواری کمد از را بود خریده برایش پدرم امان نامزدی روز که هایی لباس

 :دادم دستش به و دراوردم

 .بری تمیز باید-

 دامادی؟ شلوار کت با-

 .عزیزم باشی تمیز باید! نداره دامادی غیر و دامادی-

 کردم سعی ه  خودم. کرد تنش نفتی آبی شلوار و کت و مردانه سپید پیراهن

س  تمیزترین  عطر. میبارید وجودم از کهنگی حال این با. کن  انتخاب را لبا
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ست از که را ای شی ه  هردویمان به ؛ بودم خریده دان گاه نزدیک فروش د

 :گفت  خوشحالی با و زدم

 باشن ماست انقدر توروخدا. ب ی قبول ای االه. شدی ماه مثل. برم قربونت-

 خ ؟

 .دیوونه. نیست  ماست من-

 بود اریکب و بلند دختری که من ی ؛ گذاشتی  آموزشگاه به را پایمان همینکه

 :گفت و گرفت را اش بینی ؛

 !زده؟ عطر کی-

 به توجه بی حال این با. شببدی  سببرخ و انداختی  ه  به نگاهی ایمان و من

 :گفت  و رفت  میزش سمت به ؛ تمسخرآمیز و چپ چپ های نگاه

 .داشتی  قرار محزون آقای با-

 :برداشت را گوشی و کرد اخمی

 استاد؟-

... 

 .داشتن قرار میگن. اومدن آقا و خانوم یه-

-... 
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 کاری؟ چه واسه صبرکنید -

 .بگیرن میخواستن تست-

 ردک استقبال ما از لبخند با محزون. شوی  داخل کرد اشاره سپس و داد خبر

 :گفت ایمان به. ن ست پیانو پ ت و

 .اینجا بیا-

 !نیست  بلد من من؟؟؟-

 .بزنه خودش میخواد دیوانه -: گفت  تر آرام و زدم پهلویش به آرام

 .ایستاد پیانو کنار و رفت جلو ایمان. خندیدم ریز ریز بعد

ست میگفت محزون که آنچه هر صله گاهی حتی و میخواند دقیق و در  ی فا

 که ندارد امکان گفت زده شگفت محزون. میداد ت خیص خودش را ها نت

 اواسببط که آمد خوشببش آنقدر. بدهد جواب خوب حد این تا آموزش بدون

 !!زد دست بلند بلند و ک ید نواختن از دست   تمرین

شت ه  حق سی که نبود چیزی. نبود معمولی ایمان صدای. دا شته هرک  دا

شد سیار. با ست خود به خود اینکه تر مه  و مردانه و خاص ب  و میخواند در
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مان و من و بود فکر در غرق محزون. نبود کارش در فال ببی کت ای  سبببا

 .ن ستی 

 .باشی بلد راه و باید فقط. کنی پی رفت خیلی میتونی تو ایمان-

 :گفت  هرآش نخود باز

 دعا عمر یک. واسببش بکنید کاری یه. محزون آقای خدا رو تو ؟ چی یعنی-

 .میکن 

 دشای یا و ساده انقدر که این از نیامد خوشش. کرد اخ  و زد پهلوی  به ایمان

 .میکردم التماس احمقانه

 

 (wWw.98iA.Com) نوده ببتیا مجازی ی کتابخانه توسببط کتاب این

 است شده منت ر و ساخته

 

 بدم خرج به هزینه و وقت بیام من که نمی ببه سببادگی این به...ببینید خ -

 وافقت با درصببدی بجاش میدی  پرورشببت ما. پسببر ببندی قرارداد باید...که

 چطوره؟. میدی ما به شد برقرار ای برنامه که هروقت ؛ طرفین

 .خوبه..خ-
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 ....فقط.. کن  آشنا نفر چند با باید رو تو قبلش-

 .کردی  نگاهش منتظر دو هر

 ...جسارت این از میکن  خواهی عذر...ببخ یدا-

 :گفت  بالبخند

 !لطفا بگید نه نه-

 .بگیری  براش درست لباس دست یه باید-

ست من به داغی حس های  گوش تا حتی شیده ضایع انقدر یعنی. داد د  پو

 !؟ بودی 

-.... 

 .بری  خودم با بیاید امروز که سختتونه اگر! ببخ یدا-

 .نیستی  بلد ما چون باشید خودتون بهتره من نظر به-

  ه سبباز باید   راسببتی. بیام باهاتون خودم سبباعت آخر تا ب ببینید   باشببه

 .میدم یادت رو پیانو خودم   یادبگیری

 اب ایمان. ماندی  منتظر بیرون و کردی  ت ببکر. بودی  شببوک در هنوز دو هر

 :گفت شک
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 !؟ می ه یعنی-

 !ب   صدات قربون ؟ ن ه چرا بابا آره-

 آخه؟ داره دلیلی چه. دارم شک من ولی..  دیوانه! هه-

 :گفت  و زدم ام پی انی روی

 وبات دنیا کل آره! تردیدو و شبببک انقدر توروخدا کن ول ناپلمون جان دایی-

 .داره جنگ

 :وگفت گرفت اش خنده

 م کوک تو شوخی از جدا ولی آذر..اومدم اینجا تا که من! حاال خ  خیلی-

 ب بب  م ببهور من! ب ببیا عوض بخوای نکنه! کردی؟ ذوق انقدر چرا! میزنی

 میمونی؟. بمون ساده و مهربون همینجوری

گاه از..خری خیلی- تادم راه زدم دان بب بال اف مه! تو کارای دن  که معلو

ل  نون داری  ما! میمون  همینجوری ید چرا! میخوری  خوبمونو ق  بد با

 ب  ؟؟

***** 

 قدری به ها لباس درآن ؛ نداشبببت آنچنانی هیکل و بود الغر آنکه وجود با

  محک. نکردم رعایت محزون جلوی و باشبب  دار خود نتوانسببت  که بود زیبا
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بان و کردم ب*و*سببش نه از دل خودش. رفت  اش صبببدقه قر . نمیکند آئی

 :گفت و انداخت دویمان هر به نگاهی محزون

 از بعد ه  تو و من که خونه برن خانوم نظرم به. بری  ه  آرای ببگاه باید-

 .نامداری آقای پیش بری  آرای گاه

 نم خودش ماشین با. کن  اصرار ن د روی  اما باش  تهش تا میخواست دل 

 .رفتند و رساندند را

 رفک روشببنمان آینده و ایمان به میکردم تزئین هارا سببفارش که مدتی تمام

 .بگوی  خانواده به بعد و شوم مطممن میخواست . میکردم

 سفارش همین با من نداشت اشکالی. بود رفته ذهن  از ک  ک  دزدی جریان

 و نمیک د طولی بودم مطممن   میدادم را موتوری و خودمان زندگی خرج ها

 ..است حتمی ایمان موفقیت

************ 

 دی خراوا.رفت  حیاط به نگرانی با و پیچیدم خودم دور را پتو. بود وقت دیر

 بودم کرده سرخ زمینی سی . میخورد ه  به های  دندان سرما از و بود ماه
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ید ایمان بودم منتظر معمول طبق یا ما بزن  موقع آن را مرغ تخ  تا ب یا ا . مدن

 .هغریب دست ام سپرده را ام پسربچه میکردم حس که بودم نگرانش آنقدر

سیدم که میدیدمش ضعیف آنقدر  هرش در و کند دفاع خودش از نتواند میتر

 برایش دل . بود باریدن ی آماده های  اشببک. کنند نیسببتش سببربه غری 

 دمخو. خ  بود ساده. نمیکرد زده را من بودنش پا و دست بی این.میسوخت

سته دل بودم کرده انتخاب شک کن  گریه اگر میکردم حس. بودم ب  از  های ا

 مانه با. شدم ورودش منتظر و برگ ت . آمد کلیدش صدای. میزند یخ سرما

 را دل  لحظه یک که بود چ مانش در برقی. شد داخل شهریش و زیبا تیپ

 :گفت لبخند با. بودمش ندیده مصم  انقدر هیچوقت. کرد خالی

 !شدی  خوشبخت آذر-

 .شکرت خدایا گفت  و ک یدم نفسی بود سالمت و سال  اینکه از

-... 

 آذر؟؟ شنیدی-

 چرا؟-

 !نکردی؟ ذوق چی واسه-

 .نزدی اما میزنی زنگ گفت  بودم نگران یکخرده-
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 .اصال ن د یادم که بودم خوشحال انقدر! عزیزم ببخ ید-

 شد؟ چی خ -

 .گرفت را سردم های دست و آمد جلو

 ...استاندو   ایستیدو نه   استدایو دوتا. دوجا برد منو-

 استدیو-

 هسرمای روش هستن پدیده یه منتظر. باه  دارن رقابت میگفت! آره آره آهان-

 .ب ه معروف خودشون استدیو بعد بده آلبوم که کنن گذاری

 :گفت  هیجان با و درآمدم نگرانی از ک  ک 

 .خواننده همه این! چی؟ یعنی! خدا وای-

 :گفت جدیدی لحن با.خورد بر او به

 !؟ دیگه بده من صدای یعنی-

 !!کنی  پی رفت انقدر بخوای  شبه یه نمیکن  باور آخه دیوانه نه-

 هر یعنی. بدن خبر منو خواسببتن کدوم هر بزنن زنگ شببد قرار حاال دیگه-

 .بگه بی تری رق  کدوم

 !خوبه خیلی!! ایمان-
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 :گفت شوخی به و داد تکان  خوشحالی با اوه  و کردم ب*غ*لش محک 

 !ای دلمه فلفل ب*غ*ل  تو نمی ی جا-

 :گفت  و زدم خنده زیرر

 .بیارم غذارو من  که برو جان خیار-

 .ببخ ید.. خوردم من-

 .شد بسته بود شده باز بعدی حرف برای که دهان 

-... 

 .نخورم نمی د. شامو خرید محزون. نمیخواست -

 .بخواب بخون نمازتو پس ؟ داره اشکالی چه. جان نوش! عزیزم باشه-

 :گفت و داد سرتکان

 خوردی؟ تو-

 تو بیا...نه-

 .بردار خودت واسه بیا! آذر-

 کوچک بخاری کنار و شببدم داخل و دادم تکان نمیخواه  معنی به را دسببت 

صور. ن د ایمان از خبری. کردم باز را کتاب  و خوابیدم ضو کردم ت  یگیردم و

 .برگ ت ماهیتابه و سفره با که دیدم اما
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. ودب دستش نمکدان و ترشی پیاله یک. شد خارج دوباره و چیدشان جلوی 

 .داد دست  به و گرفت لقمه برای  و ن ست روی  روبه

 :گفت  شده گرد چ مان با

 !ایمان-

 .کن  مراقبت ازت منه نوبت دیگه-

 .بودم نکرده تجربه را حس این عمرم در هیچوقت که شبببد آرام آنچنان قلب 

 .می ود درست میدانست . افتاد چ مانش به شوق پراز چ مان 

 ه  خودش برای. داشببت  ایمان او به من. اسببت غلط همه حرف میدانسببت 

 :وگفت ک ید

 .دیگست چیز یه باتو-

 :گفت  خودمان زبان با

 .بگردم سرت دور-

 :داد جواب زبان باهمان

 .بگردم من-

 .بگو کامل شد؟ چی بزنن؟ زنگ می ه یعنی ایمان-
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 .نداری لهجه میخونی وقتی جال  چه گفتن گرفتن تست ازم دوجا هر-

 :گفت  وار تأئید و دادم سرتکان

 .اس لهجه بدون خوندنت میگ  همش من دیدی! اوهوم-

 .آذر نمیکن  واست که کارا چه ب ه اگه یعنی...فقط دعاکن... آره-

 مثال؟ کارا چه-

 .بکنی رو فکرش که چی هر و بزرگ ج ن. بخدا میگیرم عروسی-

 .بودم محوش و مات امید پر دلی با

-..... 

 ..دان گاه بری خودت میگیرم ماشین. خوب ی خونه-

ساتی سا شک. داد قرار تأثیرم تحت ه  حرفش. شدم اح  و شد روان های  ا

 :گفت 

 ...بگردم دورت-

***** 

 این. دهد جواب گرفتند تماس اگر تا خودش دست بده  را موبایل بود گفته

 .نداشت  دوستی هیچ میرفت  دان گاه که چندماه
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 یکسبب با نمیتوانسببت  که بودم زندگی  و درس درگیر آنقدر   نخواه  که نه

 .کن  برقرار ارتباط

 اداناسببت از یکی دختر بودم شببنیده که بود دان ببگاه در جذابی و زیبا دختر

ست سی به. ما  جذابیتش درگیر فکرم   میدیدمش وقت هر و نمیداد محل ک

 .می د

 ت داش او با شدن دوست به شدیدی ی عالقه. سهیالست نامش بودم شنیده

ما  بی را لبخندم جواب بارها ه  او که چرا!! نداشببت  را رفتن جلو جرأت ا

 .بود گذاشته پاسخ

  برای مادرم که ای بافتنی جی  در را های  دسببت ؛ های  کالس پایان بعداز

 رس ب خانه به زودتر میخواست دل . شدم خارج دان گاه از و کردم بود بافته

 آورده بدبیاری آنقدر و بودم ناباوری دریک هنوز. بدهد خبرخوب ایمان تا

 ..شوی  موفق سادگی این به بتوانی  نمی د باورم که بودی 

 ار من همی ببه زودهنگام تاریکی و زم*س*تان. بود شببده تاریک تقریبا هوا

 زن یک خفیف جیغ صدای کردم حس ؛ رفت  جلوتر همینکه. میکرد افسرده

 را
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 یمهن ساختمان یک پ ت از صدا فهمیدم و کردم تیز را های  گوش. می نوم

 .آید می متروک و کاره

 !نبود سخت شده خبر چه آنکه ت خیص

ستیکی ی لوله یک. تپیدن به کرد شروع قلب   و خاک یرو از سنگین اما پال

 دمدوی بلندی جیغ با و زدم کنار را رنگ آبی های گونی. برداشببت  ها سببیمان

 هک کوبیدم صورت ان سرو در لوله با انقدر. صفت شیطان مرد دو سمت

 ریهگ مقابل  ی صحنه ازدیدن. شد پر خون قطرات از رنگ  سپید بافت تمام

ته ام ما. بود گرف عا فقط ترس؟؟ جای چه ا یده موقع به میکردم د  رسبب

 از.ستسهیال که دیدم تعج  کمال در و برس  دختر داد به تا برگ ت .باش 

 گیج که ها مرد از یکی   بودند ریخته سبباختمان به مردم های  جیغ صببدای

 .کوبید سرم بر و برداشت آجری بود

******* 

 " حال زمان "

نه سببقف ی خیره ها سببباعت .  و درآوردم را حوله. بودم شببمالی  ی خا

 یپت یک! هه! شهری تیپ یک کردم  تن  ران روی تا بلندی تی رت ازچمدان

شپزخانه به!!! باکالس شت  جوش آب و رفت  آ    ودب دیگر هرکس شاید. گذا
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ضحک برای  کارها این! هرگز ؟؟ من اما شبرایط  این تنگ میزد را سبیگار  م

 ام حوصببله بک بب  سببیگار! نداشببت ؟ را حالش حتی باورمیکنی. آید می

 .میرود بی ترسر

 چیزی. ایسببتادم پنجره پ ببت و جوش درآب انداخت  قند دوحبه و بگ تی

 هکاناپ روی و برگ ببت . خودم مثل بود سببرد و تاریک بیرون آن چون ندیدم

 به... داشت  نگه را پهنش ی دسته و گذاشت  ام سینه روی را فنجان. خوابیدم

 .زدم زل بخارش

گاه  گوشببی لرزش صببدای.. باشببد مرده فکرمیکن . افتادم جانیار یاد ناخودآ

 .شدم بلند و میزگذاشت  روی را فنجان   آمد می

-... 

 الو؟-

-... 

 ؟ َرزاق آذراطلسی خانوم-

 حس بی و کردم ای سرفه تک کردن صحبت از قبل. گرفته صدای  میدانست 

 : گفت  وحال

 خودم -
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گاهی ی ازاداره-  می ناسین؟ جانیارفرهنگ شما. میگیرم تماس آ

-... 

 الو؟-

 .ُافتاد ه  روی های  پلک

-... 

 ؟؟ می ناسین جانیارفرهنگ نام به آقایی-

 آره-

 .رزاق خانوم تر سریع هرچی. منطقه کالنتری.. اینجا بیارید ت ریف لطفا  -

-... 

 شنیدید؟؟-

 میام-

ست های قدم با.. سادگی همین به. بود مرده. کردم قطع را تماس  قاتا به س

 .کردم جمع را وسایل  و رفت 

 از ه  خودم بار این. بگوی  حال  برای توصببیفی چه نمیدان . رفت  نیامده

 .بودم متعج  اهمیتی بی و بیحالی این
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ست به ه  آن. بود مرده انگار انگارنه سرم آب دیگر من. خودم د شته از  گذ

 .بود

 آشبنا بی بتر خودم با! نبود مه . ابد حبس ه  شباید. شبوم اعدام ه  شباید

 اعدام که آنها مگر. داشببت اشببکال چه... خ  بود من پایان ه  این. شببدم

شته دم و شاخ می وند ست  فرمان پ ت اند؟ دا  هب هوا ومیش گرگ ودر ن 

 .افتادم راه تهران سمت

ست دل  شته فکر دیگر نمیخوا  یرغ کامال بازه  اما. بکن  را شده دفن ی گذ

ست   ارادی شت  شاید اینکه از دیگرقبل بار خوا  ود؛ش خت  زندان به سرنو

 .باش  داشته انگیزم غ  شاید سرگذشت به مروری

******* 

 التح که خونی تا ف ارمیدادند را سرم روی. بودم گیج فقط ن دم  بیهوش

  باه را سببهیال و من و بودند خبرکرده آمبوالنس. بیاید بند داشببت جه ببی

 زنندب زنگ ایمان به میکردم التماس فقط حالی  بی و گیجی تمام با. بردند

 .وخبربدهند
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شی و زد زنگ ایمان به بود  همراهمان آمبوالنس در که دختری باالخره  ار گو

 خودم رایب بزن  حرف باید اصرارکرد اما بزن  حرف نمیتوانست . داد دست  به

 آنوراز ایمان صدای باشنیدن. بود درگوش  هنوز سهیال های گریه. بهتراست

 :گرفت  سهیال از را نگاه  خط 

 ؟ الو... حرفیه؟ چه این آقا نه هاها-

 !میخندید؟ چطور!  بودم دیرکرده دوساعتی فکرمیکن ! میخندید داشت

-... 

 ؟؟ الو-

 من -

 میزنی؟ ازکجا چطوری؟ آذر-

 ؟نبود نگران چرا. بود مه  برای  محبت و ع ق خیلی خیلی. بودم حساس

-... 

 !الو؟-

 .بیمارستان میرم دارم من..من-

 .باشه..آهان-

 !باشه؟ آهان-
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 شبیه چیزی. میرود سیاهی چ مان  فکرمیکردم. شد جمع صورت  ازدرد

 .میرفت و امد می برق

 بیمارستان؟ میری دان گاه با نمیگی مگه! آذر؟-

 کار به مربوط میکرد فکر. شبببد گرم دل  کمی شبببد  تفاه  سببوءِ  اینکه از

 .است ام رشته و دان گاه

 ...شکسته سرم. ایمان نه-

 : ک ید داد. رفت سیاهی بازچ م 

 ؟؟؟؟ چی-

. ست ب پلک و شد شل دستان  در گوشی فقط شوم بیهوش که نه. رفت  ازحال

 .داد شرح را ماجرا ی ادامه خودش و گرفت را گوشی جوان دختر

******** 

 : زد حرف محلی خود خودبه دیدن  با و کرد باز را در شتابان ایمان

 نمت؟ببی عزیزم. نرسیدی نمیدونست  بخدا نبودم خونه من! ب   قربونت-

 خودش پس هست  حساس مسائل این روی میدانست. میدانست را اخالق 

 .داد توضیح زودتر
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 ...باشه. خدانکنه-

 !دارم خبرخوب کلی بجاش-

-... 

 !کنن شروع رو تمرین میخوان فردا از-

 به ردممیک فکر که بی ترازآنچه. شد ک یده اش امروزی های لباس به نگاه 

 .آمد می او

 ...خوب چه-

 .چیکارکردی شنیدم-

 : گفت و گرفت را دست 

 کردی؟ کارو این چی واسه چی؟؟ میومد سرخودت بالیی اگه-

 !بیارن؟ سرش بالیی میذاشت  یعنی-

 ؟ جلو رفتی خودت کاریه چه این! میگرفتی کمک ازکسی خ ..نه نه-

 !...بگیرم کمک ازکسی بیام من تا. بود خلوت-

 ..آدمایی چه-

 !..حیوونایی چه بگی بهتره-

 :گفت  و بست  چ   رخوت با
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 .نیست خوش حال  نکردم  ذوق زیاد اگه. خوشحال  خیلی کارت بابت-

 ...اما رو جریان خبربدم خانوادت و بی بی به خواست . من ع ق میدون -

 !کنی ؟ نگران ون چی که!  نگی!!  نه نه-

 .می   موفق دارم ب نون می ن خوشحال  چرا؟ نگران-

 خوانندگی جریان منظورش! نفهمیدم من و نبود من دیدن آسببی  منظورش

 های  حرف و کارها تمام اولویت در او که همانقدر میکردم تصببور من. بود

 !نه اما هست  اولویت برایش ه  من است 

 های توجهی بی. نبود حسبباسببیت فقط اما بودم  حسبباس من بگویی شبباید

 .نیست نگران باید که انطور میکردم حس االن مثال. داشت خاصی

 .بود خودش درکار یکجورهایی! برسان  را منظورم درست نمیتوان !  نه نه

 هگفت من به شببوخی در نامزدی  از قبل ها موقع همان بود  ُرک تقریبا جمیله

 خودخواهی رگ یکجورهایی اسببت  بیفکر و سبباده برآنکه عالوه ایمان بود

ما دارد ند جایی به دسببتش چون ا  سببربه اینطور ندارد چیزی و نیسبببت ب

 انهن  یک خودش داشت شکایت سهیال به کردن کمک از همینکه. زیراست

 ؟ نبود. بود خودخواهی از
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 .بود زده حرف کارخودش از حال   بی تراز وجوی پرس بجای که ه  حاال

سات حاال اما بود رنجانده را من بدجور حرفش این خ  سا صی اح  به خا

 خاصببی الهامات ها زن. هسببت  عاجر توصببیفش از که بود داده دسببت من

 واقعا   نمیدانند ه  خودشبببان که می ببوند باخبر ازچیزهایی گاهی. دارند

 .ک یدم سرم روی را ملحفه و کردم بغض جهت بی!!! چطور؟؟؟

 آذر؟-

-... 

 !؟ شده چی-

یدم ه  خودم جا پرخاش این نفهم مد ازک مان. آ ند باصبببدای زیر ازه  و بل

 : گفت  خ نی

 !چی؟ دان گاهت پس داری  تمرین فردا-

 .نمیرم فقط فردا میرم  یعنی. نمیرم..  خ -

 ترک میخواهد فرزندش که مادری یک مثل واقعا و کردم نگاهش پرحرص

 : کردم نگاهش کند تحصیل

 آره؟ نخونی میخوای-

 : وگفت کرد نگاه  زده حیرت
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 !تو بجان میخون !  آذر! بخدا نه-

. بود آورده هجوم ذهن  به لحظه یک در زیادی منفی افکار. بود پر الکی دل 

 ق ببنگ چندان مرد برای کردن بازی را مادر نقش میگفت گاهی ه  آذین

ست ست شوهر برای ه  دختربودن میگفت آنوره  از. نی ست در صال.نی  ا

 کن ؟ اش زده اسبببت ممکن..مگر..مگر ؟ میکن  فکری همچین االن چرا

 !است؟ خوب اینکه خ  هست ؟ مادرش

. رف ط ک یدم را وگردنش شدم خ .  زیرگریه زدم بلند صدای با ها بچه مثل

 گفت  خودمان گویش با معمول وطبق کردم ب*و*سه غرق را صورتش تمام

: 

 .بذاری تنهاش اگه بمیره آذر.. نخونی درس بخوای اگه کنن کفن آذرو-

 !روانی خدانکنه-

 .رفت صدقه قربان و ب*و*سید را من و داد ف ارم ازخودم بدتر

****** 

 به زیکیفی از روحی ی ضربه میگفتند که بود این! بود سهیال بهتراز حال  من

 .رفت  اتاقش به شده سرباندپیچی باهمان. بی تراست مرات 
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. ردمیک نگاه را بیرون زده ومات بود اش سینه روی هایش دست و ک یده دراز

 جواب و داشت غرور و ابهت همه آن روزی که کسی نمیکردم فکر هیچوقت

 نجات من توسببط چنین این حاال میداد  محلی بی و اخ  با را لبخندهای 

 یاد مهربانی بهمان همی ببه. اسببت کوچک دنیا میگفت همی ببه مادرم. یابد

 راه  فکرش که میدهد قرار جایی تورا گاهی سببرنوشببت میگفت. بود داده

 .باشی برخورد خوش کن سعی پس نمیکنی 

 .کنی آدمیت و باشی آدم

 : گفت  ِمن و ِمن با

 !سالم-

 : گفت و زد پلک آرام اش زده مات چ مان

 .سالم-

 .ن ست  تخت روی و رفت  نزدیک. شد بی تر جرأت 

 .آذرم من-

-... 

 .برم ندارید حال اگه. سربزن  بهت بیام گفت  خ ..خ -

 .نه-
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 .ن ده چیزی خوشحال -

 ایاجز تمام. بود جذاب هنوز اما بود پریده رویش و رنگ. برگ ت سمت  به

 : گفت و گذراند نظر از را صورت 

 زده اختیار بی هایش پلک و لرزیدن به کرد شببروع هایش ل ... )ممنون -

ید یا می بببد مان اشبببک دوقطره...)تو(...میلرز مانش همز  ازچ ببب

 .(ترکید پرصدا بغضش و رفت دره  ناتوانش های اخ ...)خیلی(...چکید

به من و گرفت را دسببت  ید آ*غ*و*ش را به کردم نوازش را کمرش. ک بب  و

صوات شش. بود ت کر شبیه چیزی. دادم گوش نامفهومش ا  جدا ازآ*غ*و*

 : وگفت  شدم

 !میکرد همینکارو باید بود هرکسی! عزیزم-

ما نداد را لبخندم جواب باره  این. زدم لبخند رویش به بانی از نه ا  نامهر

یداد را اجازه این خرابش روحی حال بلکه . دادم حق او به بار این من و نم

 .زد زل پنجره به شوکه دوباره. بود وخی  اوضاعش

 جدی استادی را او همی ه. کرد ت کر من از مهربانی با و شد داخل پدرش

 .بود خوشرو و مهربان حاال اما میدانست  بداخالق و
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 .دخترجان کردی بزرگی لطف-

 !استاد میکن  خواهش-

صی حس. انداخت  پائین را سرم شت  خا ستادم. دا  االپت تاالپ قلب !! بود ا

 !میکرد ت کر ازمن حاال. بودم جدیتش عاشق... میزد

 بودی؟ رزاق اطلسی.. نمیره یادم هیچوقت..کردی لطف خیلی-

 .بله-

ستراحت برو.. کردی بزرگی کار- شک. دخترم کن ا  یاد م داره سهیال روانپز

 ؟ بزنه تو به ه  سری بگ  الزمه

 !خوب  من!  نه-

 !بوده فاجعه   دخترید هردو مطممنی؟-

 :گفت  و کردم مرت  را روسری . گرفت را هایش شقیقه خراب  ازاعصاب

 .برسید سهیال به لطفا  .. ممنون . استاد خوب  واقعا من-

******* 

صا میدیدمش  دان گاه در کمتر. بود باالتر من از ترم چند سهیال صو  مخ

 .نمیامد زیاد و بود گرفته خاصی افسردگی که حاال
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یایی بی لبخند میدید  را من هروقت حال این با با میزد روی  به ر  وجود و

 .می د حال  جویای و میامد نزدیک بدش اوضاع

ستاد سته تهرانی ا سی تا بود  خوا  وبه دن و جریان این متوجه دان گاه در ک

 را من انقدر سببهیال چطور که بودند متعج  دان ببگاه تمام خاطر  همین

 !میگیرد تحویل

 اما! شببوم وسببهیال آنها بین رابط میخواسببتند ازمن و میامدند پسببرها گاهی

 را وایمان خودم ی سببباده زندگی میدادم ترجیح و نمیدادم دخالت را خودم

 .کن  حفظ

 هب شبب  تا هایش کالس اوبعداز و میرفتی  دان ببگاه به ایمان با ها صبببح

 .میرفت آموزشگاه

 ه  و میکردم درست هارا سفارش ه  ش  های نیمه تا من و میامد دیروقت

 .میک یدم انتظار ه  و میخواندم درس

سما دیگر ایمان  فتنر صدقه قربان و شرمندگی ابراز با دائ  و نمیکرد کار ر

نانی  های قول ودادن  او با که ای موتوری ازطرفی. میکرد دلجویی آنچ

 ی شبماره که بود جال !! میگذاشبت ف بار تحت را من بود؛ کرده تصبادف
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 جگر روی دندان بازه . میگرفت تماس من با هرروز و داشببت را من تماس

 .میدادم امید خودم به ذهن   در آنچنانی آرزوهای پروراندن با و میگذاشت 

 رنف سببه خرج که آن به رسببد چه بود  ک  خودمان زندگی تأمین کاربرای این

 .میدادم ه  را دیگر

 بد روحی  و فکری اوضاع و حال آنقدر. نداشت  تمرکز واقعا و بودم سرکالس

 .کند معاف  استاد تا بردم باال را دست  که بود

 واست میخ ام  . گرفت  را سرم خراب فکری با و رفت  دان گاه ی محوطه به

 وردهآ ک  که میکردم توجیهش باید اما داشببت  دوسببتش. بزن  حرف ایمان با

 وان بت انداخته راه خودش که ای بدبختی تا کند کمک! بگیرد را ودسببت  ام

 !کن  جمع تر راحت

 که آن میگفت دائ . کنی  سببرقت اعالم تا نمیامد کالنتری تا من با حتی

 تنمیتوانس ه  حد این تا یعنی. پول نه است اشیاء و اجناس می ود گزارش

 تصببمی . میدادم انجام باید خودم ه  را این. میامد زورش و کند همراهی

 .بروم کالنتری به دان گاه بعداز داشت 

 .خورد زنگ گوشی 
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 بله؟-

 سبحانی؟ ایمان آقای-

 !بله-

 دارن؟ ت ریف-

 .هست  خانوم ون من نخیر-

 شتهگذ دوماه االن ؟ دان گاه نمیارن ت ریف اومده پیش م کلی ببخ ید-

 !نیست خبری هیچ

 : میدادم گوش باز نیمه دهانی با تنها

-... 

 دی  کر بررسی حساب تسویه برای االن می ه  محسوب انصراف اینجوری-

 دینکر بندی قسط اومدین کن  فکر خودتون شما. نیست خبری دوماهه کال

 درسته؟

 هیالس دیدم و گذراندم محوطه در را لرزان  و تار نگاه ناتوانی با داشت   بغض

 : گفت  آهسته. آید می طرف  به

 .دزدیدن پولمونو گفت  کردم صحبت اومدم   بله-
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شتی   حرفی ماه  خ - شتن غیبت کال اما ندا سه اینجا. دا ست مدر  هک نی

 کنید سابح لطفا   بیارین گرفتین  رو دان گاه وام فقط! کرده غیبت چرا بگی 

 ... و سرضامن اومدی  راه شما با چقدر ما

 : گفت  تمام بدبختی وبا آمدم حرفش میان

 .ببخ ید. میکن  درستش. حتما دان گاه میام من...میدون  میدون -

 دان ببگاه. اسبببت انفجار حال در مغزم میکردم حس. کردم قطع را تماس

 دنش نزدیک به توجه بدون!! ؟!!میکرد؟ غلطی چه ازصبح پس نمیرفت؟؟؟؟

 به تراس ویک گرفت  تاکسی. شدم خارج دان گاه واز کردم تند قدم سهیال 

 .آنجاست میدانست . رفت  محزون آموزشگاه

 نفس و میگرفت  را صببورت  دائ . دارم راه در مغزی ی سببکته میکردم حس

 .میک یدم عمیق

شگاه من ی شفته صورت  آنقدر کرد  نگاه  آموز  کهشو کردم حس که بود آ

 : گفت متعج  و ایستاد چون. شد

 ؟؟ بله-
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ست کردم سعی صبانیت. کن  برخورد در شت دیگران به ربطی من ع  با. ندا

 : گفت  بند ونی  زورکی لبخند

 دارن؟ ت ریف سبحانی آقای-

 !بله-

شاره اتاق به  رینشتم اتاق سمت به بلند های قدم با و گفت  ای اجازه با. زد ا

 آنجا ه  محزون اسببت ممکن آنکه تصببور از. آمد می پیانو صببدای. رفت 

 شد عقط پیانو صدای. زدم در به ضربه چند و کردم کنترل را خودم باز باشد 

 : آمد ایمان صدای و

 بفرمائید؟-

ست اتاق در خودش تنها دیدم و کردم باز را در ستاد ناباور. ا  نم و من به و ای

 : گفت زورکی مهربانی با و شد نزدیک    پرید رنگش. افتاد

 ؟ میکنی چیکار اینجا! ؟ جان  آذر-

 لداخ کامل پس. مینوازد پیانو ماهرانه آنطور که باشببد خودش نمی ببد باورم

 .نیست کسی شوم مطممن تا سرچرخاندم دیگر وبار شدم

 !بزن  گند هیکلش به راحت تا شوم مطممن میخواست 
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 امتم که کن  باور نمیتوانسببت . داد دسبببت من به حس این بار اولین برای

 .است رفته باد به اش  شهریه کردن جمع برای من زحمات

 : بگوی  آرام کردم سعی و کردم م ت را های  دست

 دان گاه؟ نرفتی چرا-

 .اومدم تازه یعنی. برگ ت ! رفت ...چیز ؟ ها-

 : وگفت  گذاشت  اش سینه روی را ام اشاره انگ ت

 رفتی؟ آذر جون به بگو-

 !؟ میکنی اینجوری چرا! آذر-

 : وگفت  زدم اش سینه به ای ضربه و بارآرام چند را انگ ت 

 .برگ ت  و رفت  دان گاه من آذر؛ جون به بگو فقط-

 نگاه ونبد و ک ید صورتش به دستی. نبود هض  قابل برای  وقاحت همه این

 : گفت من به کردن

 .تمرین اومدم بعد دان گاه رفت  آذر جون به-

******* 

 له ار پذیرم آسی  و حساس روح. کند اذیت  این از بی تر بخواهد که نماندم

 !رفته دان گاه که بود خورده قس  را من جان. کرد
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سته . آمد ال دنب او و کردم تند قدم. برگ ت  قهر به و زدم اش سینه به یکی آه

 . دویدم دوتایکی را آموزشگاه های پله

 ایج درخیابان. نرود آبروی  تا میکردم مقاومت همی ه اما بود گرفته ام گریه

 : گفت و ک ید را دست . نبود ها توجه جل  این

 .کن گوش فقط دقیقه یه-

-... 

 وعشر او و میلرزید ها شم اد روی چ مان . کن  نگاهش نمیتوانست  حتی

 : کرد

 چرا؟ میدونی. نرفت  دوماهه کال  ..نرفت  آره-

-... 

 .کن  نگاهش تا چرخاند را سرم زور وبه گرفت را فّک 

سال نمیخوام چون-  که بگیرم مدرکی تهش که ب   عالف احمقا عین چهار

 ! نه یا کارکرد باهاش می ه ن ه معلوم

 .برداشت  عق  به قدمی و ک یدم را َسَرم حرص پر

-... 
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 ات صبببح از تمام دوماهه ببین. نه االن اما میخون  اون  بخدا. جان آذر ببین-

 کردم؟؟ پی رفت چقدر میبینی!  وُسلفژ پیانو تمرین میام ش 

-... 

 !آذرجان کن  درست زندگیمونو اول میخوام اما درسمو میخون -

-... 

 دیکر مجبورم یعنی...بگ  بهت میخوام ک ببید  اینجاها به که حاال دیگه-

 .می ه آماده دیگه دوروز آلبوم .. بگ  که

 !!...چقدر!! بود گفته دروغ چقدرراحت. میکرد درد قلب 

-... 

 .بیا ایمان جان. لحظه یه تو بیا آذر-

 دوباره. رو پیاده در افتادم راه و زدم پسش ضرب با اما ک ید و گرفت را دست 

 :انداخت مقابل  را خودش و دوید و دنبال 

 .بیا لحظه یه. ایمان جان آذر -

-... 

 زیادی وقتی بچگی از. می ببدم حرف ک  بود؛ روی  روحی ف ببار که زیاد

ست خودش حاال و میگرفت  اللمونی بودم  داغان  هکرد ناراحت  چقدر میدان
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 رموس ن ست  ای درخانه جلوی. بده  فح ش حتی ندارم تمایلی که است

 .میسوخت خودم برای دل . گرفت  را

 و پدرم حرف که برسببرم خاک. کردم تالش همه این که کنند برسببرم خاک

 .ت هس عاجز توصیفش از که داشت خاص رگی بی یک. ندادم گوش را بقیه

 را سببرش لحظه آن ات؛ عالقه تمام با میخواسبببت دلت که بود یکجوری

 !گیوتین الی بگذاری

 پی ببرفت چقدر نمیدونی تو آخه. آذر کردم غلط. ببخ ببید خدا تورو آذر-

 زا بعد که توعه ی رشته این...ام کاره هیچ معماری لیسانس با من آذر. کردم

صه تکلیفت سال هفت ه ت  مهمه  برات سواد میدون  جان ؟ آذر! م خ

صیالت  تو بزن گفت  بد من اگه بعد کن  گوش ایمان جان اما مهمه برات تح

 ؟ خوبه دهن 

 ار پی ببانی  خرد اعصببابی با مردها مثل من! بود شببده عوض نق ببمان دقیقا

 ندوت تند و بود کرده بغض زن  مثل او و بودم آسببفالت به خیره و میمالیدم

 !!میکرد توجیه

-... 
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. میرسببه به ببون زیادی سببود کنه  فروش آلبوم  اگه گفته محزون ببین -

قدر یاد اون یدن چیزی خودم به ه  قرارداد اولین همین تو حتی که ز ! م

یدونی یدن یاد به  مفتی ه  االن یعنی چی؟ یعنی م  پول به  آخرش ه  م

 .برسه چیزی فعال خودم به قرارنبود اولش که درصورتی میدن

ست   سلع صدمن با را چیزهایی یک اما نبودم سندگدل. کن  درکش نمیتوان

 بدون و شببدم بلند که بود زهرمار و تلخ برای  انقدر. کرد هضبب  نمی ببد ه 

بال  باز. افتادم راه چرندیاتش به توجه تاد راه دن  هلحظ همان. زد حرف و اف

 : کرد ِتل را آفتابیش عینک و رسید ماشینش با محزون

 !سبحانی آقای و خانوم!  به به-

عاشببرت و آداب. کردم کنترل را خودم دیگران احترام به بازه   بی برای  م

 : وگفت  زدم لبخند زور به. همینطور ه  آبرو. بود مه  نهایت

 .سالم-

 بانو؟ پیدایی ک -

-... 

 خوبی؟-

 !؟ شده خودمانی انقدر چرا! نداشت  دوست را لحنش
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 .ت کر-

 .هست  عصبی که کرد اشاره ایمان کردم حس

 شدی؟ سرخ چرا-

 مسب  را او دل  ته ه  شاید نمیدان . میزد حرف پررو انقدر که نیامد خوش 

 : احترام نهایت در اما آمدم حرف به بار این. میدانست  وضع این

 .زده گول منو دوماهه. دان گاه نمیره ایمان محزون  آقای-

 و شد نزدیک. ک یدم خجالت شد بغض و ای گریه حالت صدای  ازاینکه

 .گرفت  باال را سرم

 .میدون  بله-

 : کرد عصبی 

 که بدونید اما. شببده حاشببیه و فرعیات درگیر چون ؟ چرا میدونید!  جالبه-

 .اولویته من ی واسه درس

 : گفت و زد لبخندی

 ؟ اولویته ایمان  واسه اما. آره تو واسه-

 :گفت  محزون به رو اما گرفت  ایمان ومقابل اوردم باال را ام اشاره انگ ت
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 !!نیست اولویت هیچی باشه این به! این؟؟-

  صورت در تغییری اما میریخت های  اشک دانه دانه بفهم   خودم آنکه بدون

 .بود غیرارادی و عصبی. نبود

-... 

سته   آره- سه کن  زورش نباید من دارن  انتخاب حق آدما در  کار یا درس وا

 ادامه اما آمد ایمان اعتراض صدای.)خبرنداری چیزا ازخیلی شما اما   دیگه

 :( دادم

قای دارم فرق من- ید های  ل ...)من چون دارم حق من. محزون آ  میلرز

 ...من چون(...میخواهد حسابی ی گریه یک دل  واقعا کردم حس وحاال

ست  ست . بگوی  نتوان ست . ب کن  را ایمان غرور نتوان  من پول با وی بگ نتوان

 .میک د نفس حاال همین تا پدرم و

نداخت  دوشبب  روی را ام کوله تادم راه و ا بال  هر. اف ند دودن مد  ومحزون آ

 :ایستاد مقابل 

 نیست؟ اولویت واسش کسی گفتی-

-... 

 .مهمی واسش تو! تو. هست میگ  من اما-
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 .لرزاندم آسفالت روی را نگاه  باز و کردم عصبی ی خنده تک

-... 

 .بیا من با ؟ نه میگی-

 هب را من یکراسببت و رفتی  آموزشببگاه تا. برد خودش با و ک ببید را ام کوله

ستدیو ست  پ ت. برد ا ست سی ستین با. ن   میکردم پاک را صورت  های  آ

 !!!!هست  اولویت ایمان برای من کند ثابت محزون بودم ومنتظر

 ودخ به سببپس و محزون به حیرت با. پیچید دراسببتدیو ایمان زیبای صببدای

مان گاه ای نگ با بودم ندیده هیچوقت. کردم ن ند آه ثل. بخوا ندگان م  خوان

 : گفت محزون! واقعی

 نگیدج ماها با کلی! تو به کرده تقدی  رو آلبوم آهنگ اولین کن  گوش خوب-

 (کرد زیاد را وصدا" ! )آذر آسمان" ب ه ه  آلبوم اس  تا

 و عاشقانه آنقدر. بود ماه آذر وبارانی ابری آسمان و پائیز مورد در آهنگ تمام

 دهان با من و خورد ُسر شانه روی ام کوله. کرد مدهوش  واقعا که بود جذاب

 : وگفت کرد ک  صدارا محزون. سپردم گوش افسونگرش صدای به باز
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ضمن ... بفرما- شش اگه گفته بهمون در ضعش و ب ه خوب فرو ست و  در

 .کنه واست کارا کلی میخواد ب ه 

-... 

 گفته به . هکن جبران بتونه زودتر و کنه پی رفت که روگذاشت تمرکزش تمام-

 .میک ی زحمت خیلی

 : گفت  بودم شده خوشحال واقعا اینکه با

 .میکرد م ورت من با باید. بزنه گول  نمی ه دلیل این باشه -

 !ها بچه مثل کرده بغض ببین دیگه  ببخ ش دیگه حاال خ -

 را دسببتانش و برداشببت  جلو به قدمی. ماندی  او و من و شببد خارج محزون

 :گرفت 

 .ترسیدم..شدی معرفت بی خیلی ه  تو اما. ببخ ید-

 .کن  جبران میخوام اما...دردسرم واست خیلی من.. ببخ ید تو -

 : گفت  و گذاشت  اش سینه روی را سرم

 .بخونی درستو باید. نبود خوب اصال دروغت میگ   هنوزم اما...مرسی-

-... 

 .استادات با کن  صحبت دان گاهت میرم فردا-
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 .نه-

 : گفت وملتمسی مهربان لحن با. کردم نگاهش متعج 

 .خانوم  نکن اذیت خواه ا. کن  کاری نمیتون  باش  نداشته پول تا من-

-... 

 سابیح درست پول اینکه محض به... اصال میدم کتبی تعهد. میخورم قس -

 !بدی شهریه کارکنی تو نمیخوام من. دان گاه برم اومد دست 

 !کارکن تو خ -

 .میکن  خواهش. همش میزن  گند که دیدی. نمیتون  جزموسیقی کاری من-

-... 

 آذی؟-

 !اه.. وریهج یه چ مات اصال نمیخونی مطممن . ببین  بیسواد رو تو نمیتون -

 .گرفت  را سرم معمول طبق و ن ست 

 .لحظه یه بیا. میخون  بابام روح به. میخون  میخون -

 .رفت  دیگری اتاق به دنبالش

 .نبودم عالف مدت این ببینی بزن  پیانو میخوام-
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 بود بلند ایمان مثل قدی نظر از. شد بلند ما دیدن با که بود پیانو پ ت پسری

 : گفت ایمان. العاده فوق و پوش شیک. او دوبرابر هیکلش اما

 .هستن مهراد گل  دوست-

 : داد ادامه مهراد روبه

 .آذر خانوم   ای ون -

ستانش و آمد جلو مهراد  که لحنی همان با. کرد تنگش های جی  داخل را د

 : گفت نمیپسندیدم مردغریبه برای هیچگاه من

 شمایی؟ دکتر خانوم! خوشوقت  سالم-

 : باش  جدی احترام  درعین کردم سعی

 .فعال هست  دان جو. سالم-

 : گفت و انداخت باال ابرویی تک

گه خ - نه دی گه همو مان ؛ خانوم آذر.. داره فرقی چه دی  خوش خیلی ای

 .باشه حواست! صداستا

 !میزد لبخند ه  ایمان. شد خودمانی آمد بدم

-... 
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مان جان  -:ای مه مهراد آذر پانسببر گه. اسبب گه باشبببه خوب اول کار ا  دی

 .دائمیه همکاریمون

 : گفت نداشتنی دوست مهربانِی  همان با مهراد

 .مهندسا دکتر با آشنایی ماعه افتخار باعث..همو میبینی  زیاد دیگه-

 .دارین لطف-

 : وگفت  هردودادم به را نگاه 

 .خداحافظ. دارم امتحان فردا میرم  من-

 خانه به و  گرفت ماشببین فوری. بیاید دنبال  نتواند که رفت  تند بارآنقدر این

 درسببت غذا به نه و خواندن درس به نه میرفت کار به نه دل  و دسببت. رفت 

 اسببتادهایش وبا میرفت  فردا نبودم  او حرف به من. هنوز بودم دلخور. کردن

سویه را وام باید طرف آن از. کنند قبول را غیبتش میکردم صحبت . یکردمم ت

 امان خانه به زنگی. داشببت را خود جای که ه  هایش ازدرس ماندن عق 

 .دربیای  ناراحتی و حال ازاین حداقل تا زدم

 .میکرد خوب را من حال همی ه مادرم و پدر و آذین صدای

 .آجی سالم-
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 خوشی؟ خوبی؟! من تپل برم قربونت سالم-

 ؟ خوبه یوسف ؟ خوبن مامانینا خبر چه. عزیزم نکنه خدا-

 خوبه؟ کاروبار چی؟ شما! عزیزم همه خوبن-

 : گفت  پس. بگوی  کسی به را دردم که نبودم آدمی من اما نبود  خوب

 .خوبه ولی هست سخت یکخرده. آذین خوبه خیلی-

 !؟ میکنه کار میکنه؟ چه ایمان! خداروشکر خ -

ندی گار. شبببد محو ک  ک  بود های  ل  روی که لبخ مه ان مان ه  را ای

 یونگران تعج ! ؟!!؟ میکند کار که گفت لحنی چه با. من جز می ببناختند

 .میزد موج درآن

 .مامان بده رو گوشی. میکنه کار! خوبیه بچه. خداروشکر آره-

 ین نب ؛ آجی کن  گوشببزد دیگه بار یه نمی ببی ناراحت اگه ولی میدم باشببه-

 .ها بندازی بدبختی به خودتو

 :گرفت  را منظورش کامال

 .رو گوشی مامان به بده. جون  آذین باشه-
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ست عزیزان این با صحبت شتنی دو سوده کمی. بود کرده آرام  دا  یهتخل و آ

ست شام به توجه وبدون ک یدم سرم راروی پتو. شدم  مانای برای کردن در

 .خوابیدم

 یدمد و کردم بلند را پتو آلود خواب. میزد حرف تلفن با که میامد صبببدایش

 .است م غول و ن سته روی  روبه

ست کنارم پیتزا دوجعبه دیدم و بوک یدم سته. ا ست  آه  دیدم  تعج با و ن 

 !میزد؟ حرف چه با او پس است  کنارم من گوشی

 : داد تکان تکان مقابل  را گوشی و شد تمام اش مکالمه

 !سالم-

 : گفت  و کردم اخ 

 !؟ چیه اون-

ستش شن چ مان با و درآورد تراول چند و کرد جیبش داخل را د  شاد و رو

 .کرد نگاه 

 !موبایل و پول-

 : گفت  و کردم جمع سرم باالی را فرفری  و چسبیده موهای



 247 آسمان آذر

 ازکجا؟-

 حسبباب باهام فعال رو بخ ببش یه یعنی. داد به  مهراد نیومده  آلبوم هنوز-

 .کرد

 : گفت  و زدم تا را پتو

 .باشه مبارک-

 ب ه؟ خوب زندگیمون نمیخواستی تومگه!! آذر..! بابا ای-

 .راه اون به نزن خودتو-

 یعصب کمی بار اولین برای و ایستاد مقابل . زدم ب*غ*ل به را خواب رخت

 :شد

 میکنی؟ اینجوری چرا-

مان جوری؟ چی- کار میفهمی ای یل و عل  واسبببه ما! کردی؟ چی  تحصبب

 .اومدی 

 .مخ  رو نرو انقدر   میخون  گفت  المص  منه-

 : گفت  ازخودش تر عصبی و کردم رها همانجا را خواب رخت
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 یگهد.نمیتونی دیگه درسو اما کرد شروع هروقتی می ه رو خوندن و زدن ساز-

 !تو قوی ی اراده اون با اون . بدی کنکور نمیتونی

 ؟ کن  چیکار میگی پس ؟ چیه تکلیف حاال-

 هک بیام خودم  نمیتونی . دان ببگاه میری آدم ی بچه مثل فردا. نمیدون  من-

 !ب ه باز راهت که مردمو کن  التماس معمول طبق

-... 

 .ب ی حسابی آدم میخوام من. ایمان گفت  همینکه-

 .ن ست و زد موهایش بین چنگی

 .ب ین بیا. باشه بابا باشه-

 :کردم نگاهش پرغصه و ن ست 

 ایمان ؟-

-... 

 .برات میمیرم بابام جان به-

 .برگرداند قهر حالت به را صورتش

-... 

 !هست من  موفقیت   موفقیتت. بخدا دارم دوستت-
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-... 

 ایمی؟-

یذاشببتی احترام من به که بودی نفر یه تو فقط آذر-  حسببباب آدم منو. م

 .میکنی عوض رنگ داری اما. میکردی

 : زد فریاد بار اولین برای! گرفت پیش دست و شد وح ی آن یک

 ؟ شده زیاد دوروبرت دکتر ؟ چیه-

 !پرید باال ابروهای 

-... 

 درحدتون شبببده؟ مه  تحصببیالت که شبببدن پر دورتون دکتر آقای ؟ آره-

 نیستی ؟

 ؟؟؟!!!ایمان میگی پرت و چرت چرا-

سی. همینه دیگه چرا- ست که نخون  درس میتر  سنتر. ب   کالس افت وا

 .چ   میخون  بابا

 : گفت  و رفت  حیاط به دنبالش! کرد قهر احمق های پسربچه مثل

 مه  ه  روستا همون تو از من واسه درس ؟ میزنی تهمت االن داری ایمان-

 .بخدا بی عوری خیلی بود؟ دوروبرم دکتر اونجا! نبود؟ بود 
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 .نمیفهمی اما میکن  کار خر مثل

 :طرف  برگ ت نادم او حاال

 .ودب چی منظورم میفهمی اونوقت دربیاد  کوفتی آلبوم این بذار جان آذر-

******* 

سته محوطه در ضی هنوز. آخرم کالس ومنتظر بودم ن   وحس بودم ن ده را

 .کرده قبل تراز زشت را من ف ار این میکردم

 .بروم کردند اشاره و دادند تکان دست ازدور های  همکالسی

 میگذاشببت ؛ کیف داخل را کوچک  ی آئینه که ودرحالی تکاندم را پ ببت 

 : کرد جل  را توجه  دوپسر ی مکالمه صدای

 واست؟ بیارم پسر  باحاله خیلی   شده پخش انگار شنبه سه آره-

 ؟ میخونه خوب بیار  آره-

 ..عالیه!  خیلی-

 تاحاال ن نیدم اسمش؟ بود چی چی-

 .شنیدم فرهاد توماشین صبح ن نیدم من  آره..سبحانی ایمان-

 : گفت  و برگ ت  متعج . کرد تپیدن به شروع قلب 
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 .ببخ ید آقایون-

  دهن عادی ها خیلی برای هنوز که وظاهرم تیپ به خیره وخیره هردوبرگ تند

 : گفتند بود

 ؟ بله-

 فرمودین؟ سبحانی ایمان. شرمنده حرفاتونو شنیدم اتفاقی-

 .کردند وپائین باال را سرشان

-... 

 اس؟ خواننده-

 یمانا کار فکرنمیکردم   شدم یکجوری. منتظرماندند و دادند سرتکان بازه 

 مصرف بی العاده فوق را او دل  تهِ  ته ه  من یکجورهایی. باشد جدی انقدر

 .زودی این به ه  آن بپیچد اسمش بخواهد روزی تصورنمیکردم و میدیدم

 : وگفت  رفت  جلو

 ؟ داده آهنگ تازه صداشو  شنیدم من -

 بله-

ما چطور- قدر شبب ید  زود ان ید گه فهم به؟ خیلی کارش م خه من خو  آ

 .چیزا ازاین سردرنمیارم
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 مسببائل این دنبال زودتر هسببتی  موزیک توکار خودمون چون ما خ ! آره-

 .شنیدی  همین واسه هستی 

 : میزدم پلک وغیرارادی تند و تند. داد دست من به خاصی حس

هان- قت ببین !! آ نا اونو یک اینجوری که ای یدن موز مدم م  یعنی دارن؟ درآ

 نیست؟ کنی تلف وقت

نده ته اشبببان خ یدان . بود گرف  من درمورد بد فکرهای کردم حس حتی نم

 وشبباید احمقانه های  سببؤال اخر! دادن نخ های مایه در چیزی یک! میکنند

 : گفت خوش روی با یکی ان حال این با بود بچگانه

 زا هرکسببی اینکه. داری  مختلف کارای و سبببکا انواع ما بله خانوم  ببین-

 .نمی ه م هور هیچوقت نه  مسلما خ  ب ه خواننده بره قهرکرد مامانش

 اره ُپرب مجازه  کارقویه  هسبتن  ایرانی پاپ مثال هسبتن سببکا سبری یه اما

 مایفیل پایانی تیترا  مثال آهان...آم نداره  کاری وایران اسببالم با ایه  حرفه

نا خ ؟. ایرانی نا   آره ای یذارن  کنسببرت ای یدن آلبوم م  می بببه توپ م

ضع ون سه چطور؟. و صال دخترکه میخواین؟ خودتون وا  مگر نداره راهی ا

 .زیرزمینی
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 سببرتکان. کردم درک را ایمان کار جدیت تازه. نبود مه  هایش حرف باقی

 : رفت  وعق  دادم

 .خدانگهدار. گزارم سپاس خیلی. ممنون  آقایون-

 دل  کمی چرا؟؟ دروغ! ناراحت میدانسببت  نه خوشببحال  میدانسببت  نه حاال

 .میرفت ضعف

 !!!!نگفت چیزی آشنائی حساب روی تهرانی استاد و سرکالس دیررسیدم

******** 

 نم به ثابتش و جدید ی شببماره آن با ایمان که دیدم و بود شببده تمام کالس

 خوش تا کردم جدی را صدای    بودم تر خوشحال آنکه وجود با! میزند زنگ

 !ن ود حالش به

 .ع ق  الو-

 !م هورشود؟ اگر. بود داده دست من به خوبی حس. گرفت  گاز را های  ل 

-... 

 .دوستام با بیرون بری  امروز دنبالت میام ع ق -

-... 

 آذرخانوم؟-
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 ...ایمان-

 .مهراد. کرده دعوتمون دوست  شو آماده خونه رفتی ع ق ! جان-

-... 

 درس و پولی بی این. بود او با حق شاید. ک یدم ای آسوده نفس و کردم قطع

 .بود م کل آزاد  دان گاه در ه  آن خواندن

 طبق. اسببت اشببتباه راهمان میکردم حس که بود دردل  چیزی وجود این با

 .رفت  خانه به و گرفت  ماشین درگیر فکری با معمول

. شدبا نداشته سوسک که کردم چک کلی ه  اولش. بگیرم دوش میخواست 

 !میکرد اندام عرض م ترکمان شویی ودست حمام در سوسکی همی ه آخر

 دابع تا بافت  را ام حناشده موهای همانطور اما داشت  س وار میخواست دل 

 .باشد گرفته حالت بازکردم که

 جورواجور های لباس خودش که مدت این کاش. بپوشبب  چه نمیدانسببت 

 .بخرد ه  من برای بگوی  که میماند یادم میگرفت

 .بود لی وشلوار مانتو همان داشت ؛ که نویی لباس حاضرتنها درحال
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 وقتی که عطری آن بجای و پوشببیدم را ها همان. نبود ای چاره اما بودم مردد

 .زدم را بودم خریده که جدیدی یاس عطر میزدند؛ غر همه میزدم

 نارنجیش رنگ واقعا میدانست  خودم دیگر که نداشت  بی تر دستی کیف یک

 !مبنداز کوله نمی د. نبود ای چاره اما دارد تضاد افتضاح من االن تیپ با

 : گفت حیاط ازهمان شود داخل آنکه بدون و انداخت کلید ایمان

 .حاضری اگه بدو آذی-

 تفی اش مردانه وپیراهن شببلوار. بازماند دهان  بگوی  باید و ک ببیدم سببرک

 ؟؟بود کرده پیدا لباس خوب انقدر چطور افراطیش الغری آن با. بود تنش

به   بود شبببده بلند حاال که موهایش  صببورتش و بود شبببده آرایش باال رو

 !باشد سرکوچه ی ساده ایمان همان نمی د باورم. ریش تمیزوبدون

 چطور نمیدان  که ای چهره مات من و بود زده باال مهراد مثل را هایش آستین

 بود؟ شده عوض همه این

 نمی چ بب  به باید که آنطور هیچوقت اما بود رنگی چ ببمانش بود درسببت

 هایش چ   چون! دارد آرایش صورتش ه  کمی میکردم حس حاال اما آمد

 : گفت  خودمان زبان وبه دادم ازدست کنترل. بود شده وبراق تر باز
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 !!شدی چی! برم تو قربون من که آخ-

ست شوخی به  در* جی وی لحن به را صدایش که درحالی و شد سینه به د

 : گفت محلی زبان همان با بود آورده

 !من خدای آه-

 ازویشب و سینه به ریز م ت چند شوخی به. دویدم سمتش وبه ک یدم جیغ

 : وگفت  زدم

 ! عوضی! عوضی-

 : گفت و خندید

 .دیرشد فقط بدو ببین! ممنون  خیلی-

 راه وباریک تنگ ی کوچه در خندان و خوشببحال   دسببت در دسببت هردو

 شد باعث لب  شدن دار مزه اما کن  ب*و*سش که ک یدم را گردنش. افتادی 

 : بگوی  تعج  با

 !زدی؟ ِکِرم-

 : گفت بود ک یده خجالت کمی که درحالی و زد قهقهه

 .گریمور به فرمودند دستور   آلبوم عکس واسه رفتی . مهراده تقصیره-
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 .کند آرایش نمیخواست دل . شد دره  کمی های  اخ 

 دادی؟ اجازه چی که ایمان. ندارم آرایش زن  که من چی؟ یعنی-

 .گفتی خودت ؟ مگه ن دم خوب. کن  چیکار-

 ...ولی چرا-

 .بودم گرفته سخت من شاید. کن  سکوت دادم ترجیح

 . نمیکرده فکرش  خودش مهراد! ترکونده آلبوم! آذر راستی-

 : وگفت  کوبیدم بره  را های  دست. شد فراموش  ناراحتی 

 .شنیدم اسمتو دان گاه تو من  امروز!! راستی-

 : وگفت انداخت دلخوری نگاه

 .دیوونه! نندازا دست منو-

  وگفت زدم قهقهه. دورکرد خودش از گرگی کف حالت به را سرم شوخی وبه

: 

 ... و داده موزیک سبحانی ایمان گفتن پسره دوتا. میگ  راست قرآن به-

 .ملت نه ؛ هاست کاره این بین دست به دست فعال آلبوم آذی نگو چرند-

 دوسببت ببون ماشببین تو گفتن. میکردن کار موسببیقی ه  اونا! دیگه همون-

 .شنیدن
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 : وگفت کرد نگاه  باخوشحالی

 زنمی؟ گفتی(...داد ادامه و گرفت را خودش شوخی به باز...)جدی؟-

 !نه-

 ! هاها.  بعد به ازاین دیگه بده پز! خو میگفتی-

 دان ببگاه تهرانی پسببرهای شبببیه اش لهجه چقدر که کردم فکر این به ومن

 ! شده

شین کورس چند از بعد  رد که ای العاده فوق رستوران مقابل شدن  سوار ما

 .ایستادی  نمیدیدم ه  رؤیاهای 

 هندید ازاو حال تابه که دیگری سببرخوشببی با وبازه  گرفت را دسببت  ایمان

 : گفت بودم

 .می وند وارد ای دلمه فلفل وخانوم خیار آقای! اه -

 : وگفت  افتادم خنده به

 .خیرکنه به خدا-

 : گفت وایمان شدی  داخل

 .ن ستن اونجا اونا-
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سر سه دیدن با من و رفتی  میزی سمت به  تماداع تمام آنچنانی دختر دو و پ

س  به ست را نف  کردممی حس   کن  بیان را حال  خوبی به نمیتوان . دادم ازد

 : کرد معرفی ایمان و ایستادند همگی. جمع این بین هست  ای نخاله

 .خانوم آ پانته دوست ون ای ون  می ناسی  که رو جان مهراد-

ستش؟) ست از راحتی این به ایمان ازاینکه! ؟!؟!دو  زد حرف مهراد دختر دو

 نم! نبودم ه  کالس بی و احمق من.نبودم افراطی من!  نه نه. شد بدتر حال 

 گ*ن*ا*هی فقط من! داشببت فرق فرهنگ  که بود این گ*ن*ا*ه  تنها فقط

 وضببد ها ارزش که آمدم دنیا به درجایی که بود این ؛ بودم شببده مرتک  که

 (داشت فرق هایش ارزش

 تدوس مارال وای ون  من دوم اسپانسر البته و مهراد برادر بهراد  ه  ای ون-

 .جان بهراد

 نبود؟ حواس  چرا! کرد؟ تغییر همه این ایمان چطور؟ و ِکی)

س  من!! فهمیدم هان  های کاله برای را صورتی های ُربان که بود آن ِپی حوا

 (!پسرانه را آبی های ربان و بزن  دخترانه

 .ِبیس ی نوازنده   جان سیروان ه  گل آقای این-
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 هوقف کمال و تمام را خودم شببهری زندگی چندماه دراین اینکه کردم؟ اشببتباه

 ات میگ ت  دان گاه های بچه با باید ه  من یعنی کردم؟ کار و شوهر و خانه

 !؟ کن  رشد مثال

شت  بغض جهت بی ش  وبچه احمق که نه. دا  بدجور دل  فقط... نه! ها؟ با

 : شدم بهتر کمی ایمان حرف با که داشت  بدی حس نمیدان . گرفت

 .بنده همسر و گل دکتر خانوم   جان آذر ه  ای ون ها  بچه و-

ست  و کردم علیکی سالم بود هرچه سربود با ست . ن   ایه حرف نمیتوان

 را پدرم دل  االن اصببال! جان آقا بودم یکجوری اصببال. کن  درک را بین ببان

ست ست دل  االن. جان آقا میخوا سل پدرم میخوا  رشی با من و بیاورد تازه ع

 !شکمو بگوید من به او و بخورم

صی ضعف حس. بود پائین سرم شت  خا  عطب شوخ بود  پروا بی مهراد. دا

ست  ساده من بود فهمیده مثال. نمیفهمید ایمان اما میکرد واذیت  بود  ائما  د ه

ید حرف به را من  از برایش زور به که گاهی میکردم حس خودم و میک بب

 دمیزن لبخند نما دندان های  وا ه از بعضببی تلفظ به میزن  حرف های  درس

 مکار به کاری اما بود فهمیده ه  دخترش دوسببت. بترکد که نمانده چیزی و
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 و هیکل تمام خیره وخیره بود گذاشببته اش زیرچانه دسببتی تنها و نداشببت

 .میکرد برانداز را ام چهره

 .سببهیال مثل اندام  خوش و شببیک العاده فوق. بودند زیبا واقعا دختر هردو

 گل ید که رمانی در که ها العاده فوق ازهمان. بودند خوب بسیار ه  پسرها

 .بودم خوانده بود داده کادو من به

 همچنین و زیادش الغری ؛ جمع این پسببرهای برابر در ضببعفش تنها ایمان

 .بود میزد موج درآن سادگی همان هنوز که برخودش نوع

. بودم من که میکن  اعتراف بدتر  همه واز. بود شبده عالی چهره ازنظر وگرنه

 از آ پانته مثل حاال که هنری حتی نه و لباسببی نه ای چهره نه   اندامی نه

 ه  آن که تحصیلی خوب ی رشته یک فقط...هیچی. بگوی  نواختن  ویلون

 با یخوشبببخت به امید هنوز که البته ؟ نه یا میبرم جایی به راه نبود م ببخص

مان ما داشببت  ای که ا ی  جمع دراین یکهو این  را من کمی قراربگیرم غر

 .بود کرده سرخورده

 : گفت  ایمان به آهسته من و دادند غذا سفارش

 .بیارن من  واسه میگیری خودت واسه هرچی-
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 ندخترا به چ ببم  یک بود ایمان به چ ببم  یک بیاورند  را غذا که مدتی تا

 : گفت مهراد. زیبا

 .خانوم آذر آلبومونه استثنایی موفقیت بخاطر شام این-

 .مبارکه. بله-

 .ایمان بخاطر میگ  تبریک تو به من . ممنون-

 .ممنون -

 .بزن حرف دخترا با. باش راحت. معذبی میکن  حس-

 .نداشت کارم به کاری انصافا اما گرفت اش خنده مارال کردم حس

 یمحل ک  یک فقط. نمیکرد وتحقیرآمیزنگاه  نمیامد ابرو و چ بب  یعنی

 نگاه  متعج  بی ببتر ه  آ پانته. نباشبب  آنجا من که انگار. داشببت خاص

 : گفت آخری. میکرد

 شما؟ دکتری واقعا-

 : گفت  حال این با. کردم گ  را وپای  دست

 .ام پزشکی دان جوی. نه یعنی   بله-

 ؟ سالتونه چند..هان-
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 .شدم نوزده نه نه...هجده-

 : وگفت داد تکان سری

 ...هوم-

 مقابل  کامل ُپرس یک جمع پسببرهای مثل اینکه از من و چیدند را غذاها

 انمقابل  سبزیجات کوچک دوب قاب دختر هردو. ک یدم خجالت داشت 

 .شدند م غول و بود

 : گفت نمیداد من به خوبی حس برادرش مثل که بهراد

 .بخور گرم دمت! نکن تعج  همینجورین اینا-

 : گفت و خندید ایمان. کرد ام شرمزده خیلی. نداشت  طاقت

 .شوخن دوستام. بیخیال عزیزم بخور-

-.... 

***** 

 "حال زمان"

 مدارک؟-

 رهپنج از ؛ بیندازم سببمتش به نگاهی نی  حتی آنکه بدون را ماشببین مدارک

 .گرفت  بیرون
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-... 

 میبرید؟ ت ریف کجا ش  وقت این-

ست  یک. دادم ل  وبی تر ک یدم عمیقی نفس ست ویک فرمان به د  ی لبه  د

 .پنجره

-... 

 !محترم خانوم شمام با-

 .خون  میرم-

 .لطفا   شید پیاده-

 .داشت  جواب وگرنه بگذارم  دهان به دهان نداشت  حال

-... 

 : گفت تعج  با

 !ب ید پیاده میگ ! ؟ خوبه حالتون! خانوم؟-

 .ب   پیاده نباید من-

 چرا؟-

 : کردم نگاهش خونسرد

 .دادی ایست تو-



 265 آسمان آذر

 خ ؟؟-

 .میدون  قوانینو من-

صور سارت این ت  ودنب ای انگیزه که حیف. شد دره  صورتش. نمیکرد را ج

 .میکردم درست را چیز همه ُبن و بیخ از وگرنه

 : گفت وجدیت اخ  با

 .بگردی  باید ماشین  بزن  رو صندوق-

ست  همانطور سی تا ن  ستش و خودش وار سید اتمام به دو  به را مدارک. ر

 .گرفت  پس ان سمتش به نگاه بدون بازه    گرفت سمت 

 .نیست آمریکا اینجا بدونید اینو-

 .میکن  آمریکاش من-

 هوا حال این با بود  زده سپیده. افتادم راه و زدم را قفل و ک یدم باال را شی ه

شه از که بودم راه به خیره و مات. بود تاریک و پائیزی  نیز دیدم چ   ی گو

 .میدهد تکان دست کنارجاده چهارلیتری یک با
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 قدهع اینکه نه! نداشببت  حوصببله و حال. گذشببت  توجه بی و گرفت  را نگاه 

 ینهک که کسی! بودم ای عقده از فراتر چیزی یک من. باش  شده ای کینه و ای

 .ودندب ک ته را من اما باشد انتقام فکر به است این حداقلش دارد  نفرت و

نده نه و امیدی نه و هدفی نه. بودم مرده یک مثل هایت تا. ای آی  زندگی ن

 .نداشت  ه  خودک ی ی حوصله.بمیرم روزی تا میکردم

 الدرح را دیگری هردختر یا سهیال امروزم  حال بااین اگر میکن  فکر گاهی

 قدمی است ممکن محال ببین   کاره نیمه ساختمان درآن   ش  آن اوضاع و

یان. بردارم یاره  جر  هک بود آن بخاطر دادم نجاتش اینکه. میکرد فرق جان

 .نیفت  ای دردسرتازه به ام وسابقه ها گندکاری با حداقل

 از که کامیون نور. بودم قاتل رسببما   دیگر حاال ؟ سببود چه... افتادم بازیادش

 و گذشت سرعت با کن   جمع را چ مان  شد باعث میزد رو روبه

 ......رفت  فرو فکر به کور  و سوت ی جاده به خیره دوباره حاال

***** 

 .ش  آخر ما ی خونه بری  ها بچه -:مهراد

 .نگرفت  را چ مکش منظور من و زد جمع به رو چ مکی
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 .دارم امتحان من. ممنون خیر -:من

سخره خیلی شان مثل را ایمان و من که بود م ست بندوبار بی خود  به .میدان

 : گفت راحت! گفتند تجردی   گفتند تأهلی که نمیکرد فکر این

 .بیا میخوای تو ایمان پس-

 !نبود م ببکل بماند  آنها با میخواهد دلش اینکه حس. کردم نگاه ایمان به

 : گفت و کرد ِمن و ِمن. عنصر سست آدم یک دیگر  می ناختمش

 .ها بچه خداحافظ. بری  دیگه نه-

. سببربرگرداندم عمومی خداحافظی بایک تنها ه  من و داد دسبببت همه با

 : گفت وآهسته گذاشت پ ت  را دستش

 نیستی؟ خوشحال تو چرا! ها می ه م هور داره ایمانت آقا-

سرد واقعا ولی   جان ایمان ببخ ید- ستو راحت انقدر اینکه از شدم دل  در

 ...اینکه و کردی رها

 چی؟-

 .می ه عوض داره عقایدت-

 چرا؟-
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 : دادم ادامه مین ستی  درتاکسی هردو که درحالی

 .میدونستی بد چیزاییرو یه وخانوادم من مثل ه  تو-

 .دیگران به کنی  تحمیل عقایدمونو نمیتونی  ما اما. منظورتو میدون -

-... 

  بگ کن  دخالت من میارن  رو دوست ون همسر  بجای بهراد و مهراد وقتی-

 چرا؟؟

 ...نه-

 مسببائل ازاین   می ببه دوترمی ه  تو رفت   دان ببگاه ترم یک من درضببمن-

 ندیدی؟. زیاده

 نمیدونی؟ بد رو اینا با داشتن رابطه اما! میدون ! دیدم-

یدونی. عزیزم مجبوری - قدر م نه دارن چ ...  و آلبوم  واسبببه میکنن هزی

 !هیچی

 چی؟؟ و-

 : گفت کردو نگاه  شیطنت با

 .بیخیال نمیگ ... نه نه-
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 !خ ؟ بگو!  ایمان نه-

 ! آخه سوپرایزه-

-... 

 : وگفت نیاورد طاقت

 !کنسرت -

 : کردم نگاهش مبهوت و مات

 ...نمیفهم  من االن ایمان آخه! ترقی؟ همه این ممکنه چطور آخه ایمان-

یدون - یدم  حق. عزیزم م گار م یا که ان مه دید دن  تحقیرمیکنن  منو دارن ه

 .برگردوند زندگیمو ورق دفعه یک

-... 

 .کن تماشا و ب ین. داشتی باورم همی ه تو البته-

 .نمیخوام چیزی دیگه من بدی  فقط بدهیامونو-

 و مزخرف  دان ببگاه سببراغ میرم دارم! میکن  حل فردا همین که اونو! هاها-

 .موتوریه ی خونه میرم اونور از بدم پس وامو

 (بست  چ   خاطر آسوده)

-... 
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ستی- ست لباس یه میدم بهت پول را سابی در سه بگیر ح . زمعزی خودت وا

 ؟ که ن دی ناراحت! ببخ یدا؟

 : ک یدم خجالت

  هب روت بودی  باه  دیگه دوروز بپوش   درست باید میگی راست خ  نه-

 !کنی معرفی

 : گفت ن نود راننده که طوری آهسته و خندید

 .شدی من ترقی باعث تو چاقالو  عاشقت -

ما گرفت آرام قلب   خودم چ بب  با تا من. بود نگنجیده مخ  در ه  هنوز ا

 ...است راه روبه کارها نمیکردم باور نمیدیدم 

******* 

ما نبود خبری اول روز چند. بود شبببده پخش رسببما آلبومش  ی هفته از ا

 مردم ات بگیر مختلف های اسپانسر از. بود افتاده راه ها تماس سیل ؛ بعدش

یدا را ایمان ی شببماره کجا از نمیدان  که عادی  طوری ایمان میکردند؟ پ

صور که میکرد برخورد ست بوده م هور مادرزادی میکردی ت  هارا تماس! ا

 ارد خود نمیتوانسببت  اما من! میکرد برخورد جدی کامال و نمیگفت پاسببخ
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 ثلم. میرسبباندم دسببتش به را گوشببی و میدویدم تلفنی تماس هر با. باشبب 

 مپدر و آذین برای وقتی. میکردم گوش م ببتاقانه و میجویدم ناخن ها کودن

 باور خودم که اوایل همان مثل. میگوی  چه نمیکردند درک ؛ دادم توضببیح

 از ه  و باش  زده سر ه  تا بروم روستا به من شد قرار ه  سر آخر..نداشت 

 .بده  قرارشان جریان در نزدیک

ست  که روزی صی دان گاه از خوا صادف ؛ بگیرم مرخ  های روز با می د م

 بروم خواسببت  هروقت که نبود طوری ام رشببته. زم*س*تان اواخر لق و تق

 زا آنچنانی های تعهد و تمنا و خواهش کلی با پس. بیای  خواسببت  هروقت

 تک!! مشد مرخصی گرفتن به موفق دروس از بعضی در گرفتن بیست جمله

تاد تک یارت هارا اسبب ماس بسببباط و میکردم ز  که بود طوری. راه به الت

 اروست در میتوانست  را ماهی یک سرجمع و می د جزوش ه  عید تعطیالت

 .باش 

شت  ست  را کوچک  چمدان دا  گاهین. میکرد صحبت تلفنش با ایمان و میب

 :گفت چ مک یک با و انداخت من به



wWw.Roman4u.iR  272 

 

 نمونت لباسای فقط تهران اومدی  که اروزی! میکنیا جمع مباس لباس خوب-

 !بود باهامون

 :گفت  متعج . برخورد من به کمی

 !خریدی؟ لباس زنت واسه میذاری منت! چی؟ حاال خ -

 !دارم سورپیریز کلی اووو حاال میگ   کلی دیوونه نه -

 :گفت  و کردم یکوری برایش شوخی به را دهان 

 ...بابا برو-

صویر و شو- سه ت س برگردی تو تا   آذی مهمه خیلی شدن شناخته وا  رتکن

 !پی آی وی اونجا میای اووو! دارم

سهو بیای نمیخوای مطممنی تو...میاد پیش چی ببینی  تا... إن اءالله-  دیدن ا

 بی؟ بی

 .ع ق  دارم تمرین...اوهوم-

. کن  مترک را حساسیت  کردم سعی حال این با بود  کرده تغییر خیلی لحنش

 :گفت  و برداشت  را چمدان

 .بری -
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 .کن حال برو. بری هوایی میگیرم بلیط بعدی دفعات از. عزیزم بری -

 :گفت  جدی و شوخی میان لحنی با!! درآورد را من لج باز

 !بیا إفه بعد بگیر حاال-

 .چ   به اون ! هاها-

نال تا جا خود تا و کرد همراهی  ترمی فت که بس از خورد را من مغز آن  گ

 یعموم های مکان اینجور به راحتی به نمیتواند دیگر و می ود م هور روزی

سخره را هایش حرف بی تر من! بیاید شت شوخی و م س. میکردم بردا  تشرا

 که همین یکجورهایی و بودم زده را خواندنش درس قید واقعا بگوی  ه  را

ست  خودم صیل ی ادامه میتوان  ارک همین با بگذار. بودم خوشحال بده  تح

 .بخوان  را درس  ه  من باشد سرگرم دارد ه  خوبی پول که جدیدش

ست و بخوانی  درس تا میامد من زور به ه  اولش از  خانواده کل در. بزنی  ت

 اداعتم که نه! بود تاهل تحصبیل جهت تهران به من رفتن برای شبرط بان ام

. دمیخواسببتن اینجور خودم برای و داشببتند خاصببی عقاید فقط. من به نکنند

ست هایی مرد ازآن که میکن  شکر خداراه  حاال  ه  خودم بدهد گیر که نی
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 کن  چه!!! بودم دیوانه!!!! نرفتنش دان گاه از بود چرکین دل  بازه  اما.نخوان 

 .....کن  راضی را خودم نمیتوان  که

 ...دیارشدم راهی تنهایی به من و کردی  خداحافظی ازه 

****** 

 "حال زمان"

 رد ناشناس ی شماره. میلرزید داشبرد روی موبایل.  بودم تهران های نزدیک

 :صبح وقت این

-... 

 الو؟؟؟؟-

-... 

 خانوم؟ آذر-

 :شناخت  را لحنش. بود حنانه میکن  فکر

 می نوم-

 .سالم-

 !!!!میداد سالم ع قش قاتل به

-... 
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 شده؟؟ چش جانیار رزاق؟ خانوم -

 :داد ادامه و افتاد گریه به

 !بزن حرف روخدا تو! کجایی؟ شما-

 کالنتری میرم-

 !میک   جانیار!! قرآن به شمارو نه!!! نه نه نه-

 :گذاشت  پای  روی را گوشی و اسپیکر روی زدم. شدم گیج

-... 

 تو. گ ب چیزایی یه بهتون حتما ببین  شمارو گفت به  حالش اون با جانیار -

 .کالنتری نرید خدا رو

 !!جان هفت ی گربه این بود زنده

-... 

 ببینمتون؟؟ کجا-

 اوردی؟ کجا از شمارمو-

 .بردارم خونش از برم گفت یعنی..داد جانیار مط   کارت-

 .مط  بیا -

 ...فین...فین!! چ  -
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-.... 

*** 

ست  را ایمان و جانیار و حنانه بین ی رابطه هنوز  ستهن  مط  مقابل. نمیدان

 پا کله ودب نزدیک و کرد بلند را سرش. دادم باال نور. بود گرفته را سرش و بود

 نتظرم میکردم نگاه رو به رو به که حالی در و دادم پایین را شی ه کمی. شود

 :بزند حرف ماندم

 !سالم-

 .بود گرفته بدجور گریه شدت از صدایش

-... 

 ب ین ؟؟ می ه-

 شده؟ پیداش چرا ایمان-

 !کی؟-

-... 

 !خدا تورو خانوم-

-... 

 آسببی    شببکلی همین اونو بگین کالنتری رفتین بگ  بهتون گفت جانیار-

 یرگ پاتون اینکه برای و کردی جراحیش شببما. مطبتون جلوی انداختن دیده
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شه سیدن اگر گفت. کنید مراقبت ازش تا خونه بردین اونو ؛ نبا  بیرون راچ پر

ستید بگید بوده واحد از  بقیه زا بوده  تنها خونه اون و برید فوری سفر میخوا

 .ندارید خبر اتفاقات

نه و گنگ حد این تا شبببده حال به تا! نمی بببد جمع یکوری  پوزخند  دیوا

 باشی؟؟

-... 

 التماسببتون. کنید گوش حرفش به ندید حرصببش...خانوم آذر خدا رو تو-

 .میمیره بخوره حرص! میکن 

نان صبببحی اول خت اشبببک آنچ کاو ه  پرندگان که میری گاهش کنج  ن

 .میکرد گریه کودکان مثل. شدم اش خیره چ می گوشه. میکردند

 .میریخت اشک بهار ابر مثل و بود گذاشته چ مانش روی را ساعدش

ج  پوش نارنجی رفتگر گاهی متع خت ن ندا  جارو خش خش ه  باز و ا

 :گفت  باز ؟ کن  کار چه نمیدانست . ک ید

 داستانه؟ این کجای سبحانی ایمان-

 :گفت و کرد نگاه  سرخ باچ مانی

 ...فین چی؟؟؟-
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 .کردم نگاهش خیره خیره

-... 

 فین؟؟...! هق..خوانندهه...هق....همین همین! سبحانی؟ ایمان-

 روی از! نفله   خورد به  حال ! بود شببده آویزان اش بینی آب و اشببک تمام

 .دادم دستش به و برداشت  دستمال داشبرد

-... 

 ؟؟ داره... هق ربطی چه! بقرآن جا هیچ-

 !او به برسد چه کردم یخ بود صورت  روی بخاری که ه  من.. میلرزید

 .بزن حرف آدم مثل باال بیا-

 .ن ست تندی و زد دور

 :گفت  اراده بی. کردم نگاهش عمیق و دادم تکیه در به   او به مایل-

 .بدبخت کنه ت  برات که بمیر کسی واسه-

ستمال خودش شت دیگری د شک گوله گوله که حالی در و بردا  میریخت ا

 :گفت

 .کنه زندگی خوشبخت عمر یک اون اما بمیرم حاضرم-

 .دوخت  رو روبه به دار صدا پوزخند بایک و بیحالی با را چ مان 
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-... 

 .نمیکنید اینجوری ؛ ب ناسید اگر. نمی ناسینش شما-

 ماجراست؟ کجای ایمان-

 !فین...نمیدون  من جانیار آقا جان به-

-... 

 .بیاید راه باهاش خدا رو تو. میمیری  هممون   ب ه طوری ون اگه-

-... 

 میاید؟ راه-

-... 

 :گفت  اما چرا نمیدان 

 ؟ من واسه زورو شده چی که-

 .همه واسه زوروعه اون-

 !؟ ب ه رفیق بامن میخواد میدونی بدبخت-

 هیچ که عمیقی لبخند با!! میدهد؟؟ جان ه  هنوز ببین  تا کردم نگاهش و

 :گفت و کرد نگاه  نداشت خیسش چ مان به ربطی

 .ب ه شما ناجی میخواد بار این! زدم حدس درست پس-

 :نگاهش ریز و کردم اخمی
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-... 

 !!!بخوابه من با(....برگرداند را رویش خجالت با...)میخواست روزم یه-

ست که جوری یک..شدم جوری یک  غیرارادی ه  باز. شد مور مور تن  پو

 :آمدم حرف به

 !نفهمیدم-

 .گرداندم روی عصبی نوچ با من و کرد گریه باز زرزرو دخترک

 و بلند حرفش میان.) نیسبببت اهلش اون!  نخیر! ؟ ب بببه رفیق میخواد اون-

 :(آمدم کوتاهی و مسخره ی باخنده

 "!پیغمبره پسر حتما!!! آره ها ها "-

 :زد فریاد خ   پر. شد وح ی لحظه یک در

 !میک یمت ها بچه ما بیاد سرش بالیی! فرشتست اون آره! آره-

 .کردم نگاهش بروبر پوزخند با و دادم باال را ابروهای 

-... 

 فردی وتند تند بود شببده دیوانه که درحالی و اورد باال را تهدیدش انگ ببت

 :کرد
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 باهام سببگ یه مثل خیابون های گوشببه که بود سببال  نوزده پیش دوسببال-

 !نمینداخت روم تو ه  تف هیچکس که بود پیش دوسال میکردن  برخورد

 و افتاد هگری به...)نداشت  امیدی هیچ و بمیرم میخواست  که بود پیش دوسال

 (!آمد خوش  کمی فقط کمی  اش ک یده چ مان از دل  در من

سال شینش سوار پیش دو ست بیخیال همی ه مثل بود  ش . شدم ما  و  ن 

 .ب ه رفتار باهام حیوون مثل تا بودم منتظر

. خونش بردم... کرد شببوخی خندید گفت. گرفت قیمت. زد حرف باهام

   گرفت وضببو. خوردی  شببام باه    کرد گرم بود خریده راه سببر که غذایی

س  شب  خوند نماز  هب شاید. بیرون رفت خودش و اتاق توی انداخت جا وا

شه جوک نظرت سخره   با شه م  حرف باهاش رفت  صبحش. واقعیه اما... با

شن رو تکلیف  و بزن  سته زدو حرف باهام کلی. کن  رو سید هامو خوا .. .پر

 ....حاال و داد کار به 

هت گاهش زده ب جا از. میکردم ن ماد هیچکس به من!! ؟؟ معلوم ک  اعت

 ....حاال اما میکردم باور کمی ایمان با شدن رو روبه از قبل تا شاید. نمیکن 

 .میرداماده پس...هه-
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-... 

 میکرد؟ چیکار اونجا ش  اون سبحانی ایمان-

خدا- یدون  من ب یان به ربطی چه نم یدون  کل در! داره حاال جر  عضببو م

 !!!همین. شده خیرین کمپین

-... 

*** 

 اینکه .بود اعصاب  روی باالک یدنش بینی صدای. بودی  کرده هردوسکوت

سد کمپ از را من واقعا جانیار  لرزش صدای. شد باورم حدودی تا می نا

 : آمد گوشی

 ؟ بله-

 نمیارید؟ ت ریف رزاق خانوم-

 .میام االن. نبودم تهران-

 .زودتر-

 : گفت و کرد نگاه  نگرانی با حنانه

 .بدید گوش حرفش به. نکنیدش اذیت میکن  خواهش! خانوم روخدا تو-

 .رفت  کالنتری سمت به و زدم استارت
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-... 

 .نمیکنید ضرر کنید باور خانوم؟ باشه-

-... 

بت جانیار که بوده چی شببما خطای نمیدون  من-  اما. شببما به داده رو نو

 .کمکش این صالحتونه به بخدا هست هرچی

 : گفت  اراده بی باز

 .بود سادگی و مهربونی من خطای-

-... 

-... 

ما. کن  زندگیتون تو ای کنجکاوی هیچ نمیخوام-  عتمادا بهش یکبار فقط ا

 هدف و انگیزه انقدر االن! کردم خودک ببی بار سببه که بودم کسببی من. کنید

 !کن  زندگی صدسال میخواد دل  که دارم دوست زندگیمو انقدر   دارم

-... 

ضرت با ازدواج اش  انگیزه حتما ست جانیار ح  خواند  را فکرم که انگار!! ا

 : گفت هوا بی خودش چون

 ی گذشببته اون با. نمی بببه من مال میدون  اما. قلب  تهِ  از دارم دوسببتش-

 ...سیاه 
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-... 

س  بخدا شمارو! بزنید حرف کلمه یک فقط-  ور من خیال کلمه یک! میدم ق

 !کنید راحت

-... 

ش  همه این- سه   که اینه برای تال سه! زده رو من به که باره اولین ی وا  ی وا

 .ب   روسیاهش نذارید. خواسته شخصی کار ازم که باره اولین

-... 

 خانوم؟-

 ریخته اشببک و بود زده حرف انقدر. کردم تجربه را مغز شببدن خورده دقیقا

 .میمالیدم را پی انی  ای لحظه که بود

-... 

 خانوم؟ باشه-

 کجاست؟ االن-

 .بیمارستان-

 .بزن  حرف باهاش میخوام-

 .زدم حرف باهاش زور با من  بخش  توی نرفته نمی ه -

-... 
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 میکنید؟ چکار-

 !ب ی ؟ خوب که میکنه تالش همه این چرا-

 نگاه  با و گذاشبببت پای  روی را دسببتش. )کنید اعتماد بهش..نمیدون -

 (ک ید پس فوری

 .مجرم  همینجوریش-

 .سادست بازجویی یه فقط داده  رضایت خودش گفت نه -

-... 

 ؟ نجاای ب ین ! ؟ چی من -:  گفت حنانه که شدم پیاده. رسیدم کالنتری به

-... 

 ب ین ؟ من ماشینو؟ میکنین قفل-

شین روی را سوئیچ شت  ما ست. شدم اداره داخل و گذا  جی  در را های  د

 .انداخت  کلی نگاه و کردم پالتوی 

 خانوم؟-

-.... 

 دارید؟ کاری-

 رزاق اطلسی-
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 .من با بیاید! دیرکردید! هان-

ستاد کنار و کرد باز را اتاقی در سر و رفت  خودش. شوم داخل تا ای   تپ اف

 .ب ین  مقابلش که کرد اشاره میز

 .سالم-

سر سته و دادم جواب با ست  هنوز. کردم نگاهش وبیحال خ  حرف به نمیدان

 .نه یا بده  گوش جانیار های

-... 

 داره؟ شما با نسبتی چه فرهنگ جانیار-

 هیچی-

 میکرد؟ کار چه شما ی خونه پس-

-... 

 همسایه میکرد؟؟ چیکار شما ی خونه اوضاع اون با فرهنگ آقای باشمام؟-

 !هستی پزشک شما فرمودن و بیمارستان رسوندنش ها

 .نبودم خونه من-

 بودید؟ کجا-

 رامسر-
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 .نیست خوش حالتون اینکه مثل! بدید جواب بلند و درست لطفا-

 : کردم تکرار را حنانه های حرف اراده بی

ند- ط  در جلوی پیش روز چ یداش م یاز. کردم جراحیش. کردم پ  به ن

 .خونه بردمش داشت مراقبت

 خ ؟؟-

 .نمیدون  بقی و. رامسر رفت  اومد پیش فوری سفر-

 ندادید؟ اطالع پلیس به چرا-

 .دردسرب ه نخواست -

 بود؟ کی شما همکار-

 : کردم نگاهش پرس ی

-... 

 و حمل هیکل اون با رو مصببدوم یه راحت انقدر داد سببرویس شببما به کی-

 .کنید نقل

! وختس یکی برای دل  مدت این بعداز بار اولین برای. افتادم سهیال یاد تازه

 .میکرد سکته می د باز اینجا به پایش اگر

-... 
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 !!!نمی نوید اینکه مثل-

 .گرفت  کمک رهگذر از-

 ! شده منتقل امداد و آمبوالنس با که دیدند ها همسایه اما-

 آره-

 .رهگذر گفتید چرا پس-

 دمتیخ از ب   پ یمون که نکنید کاری. کنید درست دردسرالکی نمیخوام-

 .کردم که

ستتون  کردید خدمت شما- شاَءالله اما نکنه درد د ستید مردی پا یک ما  !ه

 برخ پلیس به مواقع اینجور چرا(...  داد ادامه و کوبید میز به یکی عصبببی)

 ؟؟ شماها نمیدین

 .می ی  بدهکار تهش چون-

 : گفت و انداخت باال ابرو

 ربا این لطفا. میارم در داده سببرویس شببما به که بیمارسببتانی اون پدر من-

 .نکردید ترم عصبی تا کنید همراهی دیگه

-... 
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 :گرفت سمت  به را تلفن

 ...زود. بگیرید تماس-

 : گفت  و گرفت  را سرم دستی دو

 دارید؟ چکار-

 .کن  صحبت بیمارستان رئیس با باید-

 را گوشببی  اش  شببده دراز دسببت به توجه بدون. کن  التماس نمیخواسببت 

 .گرفت  تماس سهیال با و برداشت 

 سهیال-

-... 

 !!بک   را خان  ناز! کن بار باقالی و بیاور خر حاال

 .سرجانیار کالنتری  من درنیار  بازی مسخره سهیال-

 : ک ید جیغ تقریبا

 ؟!؟!؟ چی-

شاره و انداخت  آلود اخ  مرد به نگاهی  سرتکان شوم؟ خارج می ود کردم ا

 .داد

 : گفت  و ایستادم راهرو در
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باش نگران کردم جراحی خودم گفت - یه. ن  آمبوالنس با گفتن ها همسبببا

 .بزنن حرف بابات با میخوان. اوردیمش

 : گفت متعارفی نا صدای با! کرد سکته بخورم قس  میتوان 

 ! خاک! شد برسرم خاک-

ضای او از فقط من بگوید که گفت  خالصه و تند شت آمبوالنس تقا  به و ام هدا

 .ندهد دیگری توضیح وجه هیچ

 .ندارد را دیدن  چ   تهرانی دکتر میدانست 

 دکتر بلند قد دیدن با و سببرچرخاندم. ماندم کالنتری در تمام دوسببباعت

 .ایستادم بی تر  شایده  حتی پیش سال ده ی جذبه باهمان تهرانی 

 روزش و حال و میدوید پدرش های قدم دنبال. بود شببده گچ رنگ سببهیال

 .میامد چ   به بدتر ه  بود افسرده که موقع آن از حتی

ند قدم من دیدن با تهرانی دکتر یدم االن تازه من و کرد ک قدر فهم  هیوال چ

 ماا میکردی خیس را خودت میداد سالمت اگر که بود کسی تهرانی! ام شده

 .نمیترسیدم او از پ ه قدر حاال

 : غرید تنگ چ مانی و انچنانی اخ  با و ایستاد روی  رودر
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 برنمیداری؟ سهیال سر از دست چرا چرا؟؟ ؟ چرا-

 به یقدم پس. بگیرم باال را سببرم باشبب  مجبور که کن  نگاهش نمیخواسببت 

 .کردم نگاه دیگر طرف به خونسرد و رفت  عق 

-... 

 :لرزاند را کالنتری تمام فریادش

 رتوگو گفت  بهت پیش سال ه ت. میخوره به  تو از حال ! احمق ی دختره-

 .داری رابطه سهیال با میدونست  همی ه اما کنی گ 

-... 

 سببهیال و من. شببدند اتاق داخل و گرفتند را او دلجویی حالت به سببرباز دو

 .رفتی  پ ت ان ه 

 ارجانی. کرد آزاد را امان هرسببه   بمیری تو   بمیرم من و تعهد کلی با تهرانی

 زورگیران توسببط را خوردنش ضببربه و بود داده رضببایت بیمارسببتان در ه 

 .بود کرده اعالم

 : برگ ت سمت  به تهرانی و شدی  خارج کالنتری از سه هر

 .کثیف دزد. نبینمت دیگه-
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  ه خودش و خوابانده را صندلی حنانه دیدم و شدم ماشین سوار تفاوت بی

 .خوابیده آرام

 ارب چند را اش ک ببیده های پلک. دادم تکان را وبازویش بردم پیش دسببت

 .اینجاست چه برای افتاد یادش تازه و کرد بازوبسته

 : وگفت کرد نگاه  ترس با

 شد؟ چی-

 : وگفت  گرفت  را نگاه 

 .برو-

 :داشت شادی لحن صدایش

 .ممنون  واقعا! ممنون -

 ادهپی ماندم منتظر و ک ببیدم عمیقی نفس. ام نداده لو را خودم که بود ممنون

 .شود

-... 

 عیادتش؟ بری  باه  بیام بهترشد  که حالش-

-... 
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 اییکارخط دارید اگه شما میدون  من. درسته کارش بخدا نمی ید  پ یمون-

 !داده رخ زندگیتون توی ناجوری اتفاقات من مثل حتما میکنید

-... 

 !نمی ه بد دلیل بی هیچکس-

 : گفت  مقدمه بی

 میدونی؟ چیا ایمان از دیگه-

 هدف ببون واقعا اینکه حاال. می ببن ها خیریه عضببو   ازم ببهورین خیلی-

 .نمیدون  بی تر  شهرت یا کمکه

-... 

 .بودند داوطل  سبحانی آقای-

 .نبینمش دیگه بگو جانیارم به. برو-

 شد پیاده

 خداحافظ-

-... 

 فتگر تماس آذین. بود من های زمان آن تراز الغر کمی. کردم نگاه رفتنش به

 : دادم جواب و گرفت  حنانه از را نگاه 
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 .سالم-

-... 

 آذر؟-

 بگو-

 .یوسف و من. تهران میای  داری -

-... 

 .تو ی خونه بیای  بهمون نمیزنی گند پیش چندسال مثل اگه-

 خبره؟ چه-

 .دارشدی  بچه سال همه ازاین بعد-

-... 

 (؟!؟ چه برای خوشحال؟؟) آذر؟ ن دی خوشحال-

-... 

 امبی میخوام. ن ببده راحت خیال . آزمایش و بیمارسببتان مرکزشببهر  رفتی -

 .ب ی  مطممن اونجا

-... 

سی  فردا. بزن  حرف من و کنی سکوت که کردم عادت-  گوب کلمه یک. میر

 کنی؟ راهنمایی ترمینال میای



 295 آسمان آذر

 هر ؟؟ واقعا چرا. بود چ ببمان  مقابل ایمان. گذاشببت  فرمان روی را سببرم

 .میبست نقش درذهن  او تصویر دلیل  با و دلیل بی   هرجا و لحظه

-... 

 رسیدی ؟ اگه کمک میای آذرجان؟-

 .میام-

 اوالد !می د دار بچه داشت. بست  پلک و دادم تکیه دردمند وحاال کردم قطع

 .اش بچه به کند خوش را دلش میتوانست دیگر. خواهرم داشت

 : افتادم ام شده نفرین ی گذشته یاد باز

 دار هغص. بودم ک یده دراز آذین کنار. میماندم روستا در که بود شبی آخرین

 .بود

 آجی؟ چته-

 .می ه تنگ برات دل ..هیچی-

 : گذاشت  پهلویش روی را دست  و شدم متمایل سمتش به

 .بگو کاریرو اصل اون-

 .کن روپیدا یوسف و من درمان شو دکتر-

 : گفت  ناراحتی با و اوچسبیدم بی تربه



wWw.Roman4u.iR  296 

 

با ای- نه حاال خدابزرگه! با یاری نی نی! دیوو قدر! خدا وای...م  خوب چ

 ...می ه

 .شدم خوشی در غرق لطیف نوزاد یک تصور از

 ؟ جدیه ایمان کار-

 موزیکش کار درمورد. است کرده رها را درسش که نگفت  مدت  این درتمام

 .رخی یا می ود موفق نمیدانست  هنوز که چرا   نکردم توجیه ان آنطور ه 

 .اوهوم-

 میخونه؟ درس و-

 .همچین ِهی-

 .میکنی  افتخار بهتون اینجا. خوندین درس که آفرین. خوبه-

****** 

ست  بندیل بارو صبح سه دو که درحالی و آمد جلو لنگان لنگ بی بی. ب  کی

 : گفت میداد دست  به خوراکی

 دخترم؟ آره دیگه هستی مراقبش. بمیرم براش الهی-

 .هست حواس  بله-
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 .نیومد وفا بی شد  تنگ براش دل -

 .شده شلوغ سرش خیلی بی بی داشت کار-

شی ی شی ه تا دو- شت  بنفش کل  تر سه زیراین گذا ستد خیلی ها  کی  و

 .داره

 .بله-

 : گفت حسین

 .بری  ب ین دخترخاله-

 خدانگهدار -(:گفت  و کردم نگاه بی بی به. )میام االن-

 !ببین...همراهت به خدا-

 بله؟-

 بربیاد؟ میتونه-

 !!چی؟-

 : گفت تر آهسته

 بربیاد؟ زندگی ازپس میتونه-

 .است پا و دست بی میدانست! می ناختش مادرش
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 .خداحافظ. راحت خیالتون بله-

***** 

 می نبال د به بود گفته. گرفت  تماس ایمان با باز و شببدم پیاده اتوب*و*س از

 قریبات بار این شببد باعث بود کرده داغ را ام کله که بدی آفتاب. نبود اما. آید

 : بگوی  دیارمان زبان به عصبانیت وبا بزن  حرف کالفه

 ؟ کجایی ایمان!  بابا ای-

 میداد  زبان همان به را جواب ه  یکی آن میزدی  حرف محلی اگر همی ببه

 : گفت ک یده اتو و شیک بسیار حاال اما

 .کن نگاه رو چپت سمت. ماشین  تو میبینمت  دارم من-

کبند  و رنگ سیاه پرشیای دیدن با و برگ ت   : گفت  شک با آ

 ؟ رنگیه چه! چی؟ ماشین-

 .ع ق  میبینی که پرشیایی همین-

 ار دسببتش یک و شببد پیاده. شببدم ماتش باز دهان با و آوردم پائین را گوشببی

 .زد لبخند و گذاشت ماشین سقف روی
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سایل  شت  پائین را و  دهش تر چاق میکردم حس. کردم نگاهش بازه  و گذا

 عینک که درحالی و شبببد نزدیک . بود آمده رو کامال   نه که حس! اسبببت

 : گفت داشت چ   به آفتابی

 سبحانی؟ خانوم احوال-

 ایمان؟-

 هچ هیجان از نمیدانسببت  من و ک ببیدی  آ*غ*و*ش به را همدیگر دلتنگی با

 !کردم مرور را ها صدقه قربان انواع خودمان زبان با فقط. کن  کار

 !است زشت و هیس میگفت خنده با دائما   ه  او

 ندبل را وسببایل  نمی ببود؛ من بازی غربتی این حریف دید وقتی ه  آخرسببر

 .بود شده تار اشک از چ مان . رفت ماشین سمت به جلو جلو و کرد

 را کمرش میگذاشت  عق  صندوق در را بارم که همانطور و دویدم دنبالش

 !ب*و*سیدم درپی پی

 : گفت طبعی شوخ با. بود ه  کالفه و میخندید

 ؟؟!!شدی چاق چقدر! گامبو بابا ب ین-
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 با و میک ببیدم دسببت را ماشببین دیوار درو که درحالی و ن ببسببت  کنارش

 : گفت  میکردم برانداز شده گرد چ مانی

 !خبره؟ چه!! شدی؟ ُمنده ُگنده ه  تو ؟ خودمونه مال-

 .ماشینمه این  بله. میرم باشگاه-

 پ بببت ضببعیف و زرد که افتادم روزی یاد. کردم نگاهش رانندگی درحال

 !دنیاست مرد ترین قوی میکردم فکر من و بود ن سته پیکان فرمان

 خوب شببدی؟ خوب چقدر! نمی ببناسببمت اصببال! ؟؟ کجا از ؟؟!؟ ایمان-

 !!!ترشدی خوب بودی

 (زد وچ مک انداخت نگاهی نی . )ع ق  مرسی-

-... 

 دوری حس ک  ک  اما! ها بود اخالق خوش!  بودها خوب..شببدم یکجوری

 هفاصببل بدجور که انگار شببدم یکجورهایی. کن  توصببیف نمیتوان . کردم

 .داری 

 .جان ایمان میری اشتباه-

 .خیر-
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 ؟ رفته یادت! بودی؟ اینجا که تو بودم روستا من نیست  اینوری خونه-

 : گفت و انداخت دیگری نگاه نی 

 .گرفت  پرداخت پیش از اینارو بترکونه  کنسرت کن دعا-

 هان؟-

 .بخرن بلیط کن دعا فقط هیچی-

 ؟ دیگه شد پخش کامل آلبوم-

 ه ب  تموم ه  دوم سانس های بلیط اگه هفته آخر تا...پخ ی چه اون ! بله-

 .توعه زیرپای ماشین همین عین یکی

یدم مه این. میترسبب یداد بو! نبود خوب خوبی  ه نت! م قدر که من به لع  ان

 ...بود م کوک خوبی همه این. بود قوی احساسات 

 :کرد مسخره را صدایش و ایستاد نوساز و شیک آپارتمان یک مقابل

 !خونه به اومدین خوش آذرخانوم-

ست  خواب میکنی فکر...ترقی همه این تغییر  همه این سانه ا ست اف  ماا ا

 خدا واقعا یعنی چطور؟؟؟ واقعا نمیدان  ومن آمد پیش یکهویی..آمد پیش

 ؟؟؟؟ تحقیرها این برای سوخت دلش



wWw.Roman4u.iR  302 

 

 نه خت می نا را مردش نه که گذاشت  غریبی ی خانه به پا و افتادم راه دنبالش

نه. را خودش  منفی موجش چرا هسببت ؟ معذب چرا پس بود؟؟ من ی خا

 است؟؟؟؟

 و سببفید های دیوار و ها سببرامیک. ایسببتادم وروشببن بزرگ نسبببتا درسببالن

 جای جای مهارت دراوج   ایمان از هنری و پوسببتری های عکس. نورانی

 ی گوشببه سببپیدرنگ و رویال پیانوی روی چ ببم . بود کارشببده دیوارها

 .میلرزید های  ل !!! کردم بغض. چرخید پذیرایی

 .ایستاد وکنارم گذاشت ام شانه روی را دستش

 خوبه؟-

-... 

ثل دلتنگی مده باال بغض یک م ن بی با را گلوی  های دیواره و بود آ ما  هرح

سرم برگ ت . ندارم را ایمان میکردم حس. میف رد حالت ترین  ینهس به را و

 .ف ردم اش

 .داشت  دوستت ایناه  بدون من بخدا ایمان-

 !شدی؟ دیوانه!! میدون -
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 ...ایمان-

 .میکنی  زندگی راحت خیال با دیگه-

 .بود مرگ  چه که کرد نخواهی درک هیچوقت و نمی دم آرام

 همه بود  بخو. شدم بد بی تر بی ترو. برد خوابمان اتاق وبه ک ید را دست 

 آن زا بی تر دریافتی منفی امواج اما. عالی و کامل سرویس یک   عالی چیز

 دانایی این و هوش این بچگی از. بده  بروز را خوشببحالی  بخواه  که بود

یاد ثل. میکرد اذیت  ز یه دیوار به ها مرده مادر م به دادم تک مان و  و ای

حاتش جان با. دادم گوش توضببی خت روی را خودش هی خت ت ندا  از و ا

 اندختر غری  اسامی که میکردم گوش این به من و گفت مدتش این کارهای

 !آورد می زبان به راحت چقدر را

 بهداد اب نظرش ه  فرزانه گفتند  را این جم ید و شیال کرد  کاررا این نازنین

 .است موافق آرام دل با اما مهراد. است یکی

 !است؟ ممکن نفر دریک تغییر چقدر مگر که کردم فکر این به ومن

 آذر؟ می نوی-

-... 

 .ببین  اینجا بیا! ام تو با-
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سته. شوم نزدیک ه  من تا کنارک ید  ست ون  گرفت  دیوار از را ام تکیه آه

 .انچنانی و نرم تخت روی

 .افتادم کنارش هیکل آن با من و ک ید را دست 

 تو؟ چته-

-... 

 افتادی؟ حرفیت ک  ی دوره اون رو االن آهان-

 : گفت  و زدم زل سقف به. داشت  بغض

 .نکردی فراموش  مرسی. بیام کنار میک ه طول. ایمان خوبه خیلی-

 !فراموش؟-

-... 

 : گفت تعارف بی خیلی و ک ید  بو

 .کنی  صحبت بیای بگیری دوش یه بهتره-

 : گفت  و شدم بلند فوری

 .بود طوالنی راه ببخ ید -

 .گفت  خودت بخاطر! ؟ کردم ناراحتت... ببخ ید... نظر اون از نه نه-

 .نیست مه -
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******* 

خت روی را شببب   خوبی حس هیچ که حالی در کردم سببر نرم و گرم ت

 نکهای. میکردم فکر باز چ ببمان با و بودم کرده ایمان به را پ ببت . نداشببت 

 ارزش بی که میدیدم حاال اما بود ام دغدغه ترین بزرگ کرد رها را درسببش

ید حاال. آوردم می ک  را خودش حاال. بود درس همان چیز ترین  نگران با

 .نکند رها را من که باش  آن

 ار ساعت. بعد ی هفته یک برای میکردند شروع را سخت تمرینات فردا از

 نگز بخواهد آنکه از قبل و برداشببت  ؛ بودم کرده کوک صبببح نماز برای که

 :زدم صدایش وآهسته برگ ت . کردم غیرفعالش بزند

 ایمان؟؟؟-... -. نمازه پاشو-... - ایمان؟-

 آن در داد ن ببان!! میپیچانده را من ها وقت خیلی داد ن ببان زد؛ که باحرفی

 نمازه    درس نخواندن بر عالوه اش؛ شببهریه برای زدن  دو سبببگ دوماه

. خواندم دان ببگاه مسببجد در میگفت خانه میامد هروقت آخر. نمیخوانده

 : گفت آلود خواب و چندش لحنی با عادتش طبق ه  حاال

 .آذی خوندم من-

 : گفت  و ن ست  حیرت با
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 !داد اذان االن! ؟ دیوونه میگی چی-

ست ساس میدان ست  ح ست موهایش در که حالی در و نکرد بحث پس ه  د

 : گفت میک ید

 .نبود حواس  اهان-

ید دروغ میکردم حس کامال. نمیخوردم گول که گفت   حال این با. میگو

 تنداش فایده خواندن زور به میدان . شد گرم دل  کمی میبرد حساب ازاینکه

 بخش آرام برای  باشبببد خدا یاد در همینکه. بود بهتر مطلق نخواندن از اما

 انتک افسببوس به سببری. افتاد تخت روی دمر بازه  و خواند تند و تند. بود

 های ترانه و آهنگ موقع آن. بروم دان ببگاه به که شببدم آماده ک  ک  و دادم

 .بود جوانان و دان جوها خوب های سرگرمی جزو جدید

 کنسرت مورد در دختر چهار بار این که شنیدم ؛ بودم محوطه در وقتی بازه 

 موزیک ه  پ ببت و بود وسببط یکی ببان گوشببی. میکنند صببحبت آخرهفته

 ندگفت هیجان با همگی و شد شروع ایمان آلبوم سوم ی ترانه. میکرد پخش

شق نهایت بی که سین این عا شناخته موزی ستند کار تازه و نا  ترانه اب همراه. ه

 :گفت یکی ان. میکردند زمزمه
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 .خدایی خوبه خیلی   این کنسرت بری  میگ  من-

شته منو - سه گرفتی  بلیط فر  بعد ی فعهد چطوره ببینید برید شما مقداد  وا

 .بری  چهارتایی

 هک انگار. بیاورم در شبباخ بود نزدیک مقداد با شببد مقایسببه ایمان اینکه از

 را ماشین و خانه این که میدیدمش ساده آنقدر! نداشت  باور قلبا اورا هیچگاه

! اول جای همان به شوی  شوت فردا امروز بودم منتظر و میدیدم سراب یک

 .کن  باور تا. ببین  را کنسرت نزدیک از خودم باید انگار

****** 

سرت ام   شت کن  شیک خیلی بود سپرده. بودم ندیده را او صبح از. دا

 .ودمب نکرده پیدا رفتن خرید وقت و بودم خوانده درس هفته تمام. بپوش 

 تیپ خرآ در و گ ت  حسابی. میرفت  خرید به ناشناخته هیجان کلی با حاال

 . دنمی بهترازاین داشت  من که سایزی با البته. کردم جور خوبی ی بهاره

 و ن ک آرایش بود سپرده. رنگ کرم کفش و شال و آزاد و سپید شلوار و مانتو

 و خریدم ابرو ومداد ر . کن  آرایش چطور که بودم یادنگرفته هیچوقت من

. ک ببیدم پ ببت  ک  ابروهای روی تمام گری ناشببی با را مداد. رفت  خانه به

 کاش ای. کردم تست اول از و شست  بارها را صورت  که شدم احمقانه آنقدر
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 بهتر تاحدودی تمرین چندبار بعداز. نبود وقت دیگر اما میرفت  آرای ببگاه به

 .هست  ناشی بود م خص بازه  اما ک یدم بهتر را رنگ سرخ ر .  شد

 های کنسببرت بگذار حاال هسببت  زیاد ه  ازسببرش گفت  دل  در شببوخی به

 !!میکن  جبران است م هورتر که بعدی

 هک نگهبانی به. رفت  اجرا محل به آ انس با و برداشببت  را ام دسببتی کیف

ضای ازمن رسیدم  نیاورده را ویژه و طالیی کارت افتاد یادم تازه.کرد بلیط تقا

 پس بود شده پرتی  حواس باعث   شلوغی و جو این. ام

 : گفت  گیجی با

 .هست  سبحانی آقای خانوم من-

 :گفت ای مسخره لبخند با

 .خانوم بابا برو-

 خ . نداد جواب ایمان اما گرفت  بارهاتماس. شد مهمانان ی بقیه م غول

 به باز. بود نمانده برنامه شببروع تا چیزی.. میدادم حق بود شببلوغ سببرش

 :گفت  نگهبان

 !برم بذار خانوم   من! نمیکنی؟ باور چرا آقا-
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 :گفت و انداخت دوستش به نگاهی. کرد تمسخر را من بازه 

 !!!...هاهاها! داداش   پس من -

 :گفت من به رو باز

 درمیاد؟ جور اصببال این آخه ها شببرمنده نگیر مارو وقت خواه ببا برو بابا-

 .نزنین جایی حرفا این از میگ  خودتون بخاطر

 !چیه؟ منظورتون-

 :ددوی من دیدن با و ک ید سرک جو و جست حالت به آ پانته حین همین در

 ؟؟!!!نمیای چرا-

 !نمیذاره آقا این خوبین؟. سالم-

 را سرم و گزیدم ازخجالت را های  ل . شد ک یده ابروهای  روی نگاهش

 .انداخت  پایین

 بیا-

 :گفت حیرت با اما آهسته نگهبان که شنیدم و رفت  دنبالش

 !!!بود ضایع چه بود؟؟؟؟ زنش واقعا-
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 این ماا بودم ضببایع داشببت  قبول خودم. رفت فرو قلب  در تیری مثل حرفش

 یرییادگ پی ایمان و دیگران که موقع آن من. نبودم بلد که نبود من تقصببیر

شت  ؛ بودند چیزها خیلی سافر دا ست تولد کاله یا میک یدم م !  ردممیک در

 !میرسیدم ایمان به و میخواندم درس راه  وقت  باقی

 : گفت آ پانته. دادم دست از را نفس  به اعتماد تمام بازه 

 .جلو این ب ین. ببرمت نیست وقت صحنه پ ت دیگه-

 رد رنگ قرمز مخمل های صندلی کنار از من و شدی  اجرا بزرگ سالن وارد

 شلوغی و همهمه و ابهت دیدن با. ن ست  ردیف اولین روی درست و شدم

 حس یک با و. شببد فراموشبب  نگهبان ی کننده ناراحت حرف ؛ سببالن این

 .میچرخاندم سر خاصی

 : گفت آرام و ن ست کنارم آ پانته

 .زشته نگردون سر اما ببخ یدا-

 : گفت  و ن ست  صاف

 . درسته-
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 ربازیگ سه ناباوری اوج در و گرداندم رو باز مردم سوت و جیغ و ت ویق با

 .بودم دیده ازشان فیل  ده از بیش که آقا دو و خان  یک!  رادیدم م هور

 اسببتقبال ببان به و" مهرادن ویژهای مهمون"  گفت زیرل  و شببد بلند آ پانته

شن چ مان  ک  ک . رفت صی ذوق و شد رو  صدای باز. آمد سراغ  به خا

 دیدن ان از دل  تمام سادگی با!! م هور مجری دو دیدن باز و جیغ و ت ویق

 .بگیرم عکس آنها با و بروم میخواست  و میرفت قنج

 : فت گ خوشحالی با. ن ست من کنار دقیقا و آمد جلو مرد بازیگران از یکی

 خوبید؟؟!!  سالم-

.  بودم کرده گرد اشببتیاق با را چ ببمان .  شببده داغ های  گونه میکردم حس

 اهنگ یک سببپس و ابروهای  به اول آ پانته مثل ه  او و انداخت من به نگاهی

 : گفت صمیمیتی بدون.  انداخت صورت  تمام به کلی

 .ممنون  خیلی. سالم-

ست  که اینی از نمیک یدم مداد اگر  را نم پ تیش ک  آخر. می دم بدتر ه

 ابرو به اول همه که ام کرده عمل بد انقدر ظاهرا اما میداد ن ان زشت خیلی

 : گفت  آ پانته روبه و شدم بلند. میکنند نگاه
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 کجاست؟ شویی دست-

 ک دب خجالت ایمان نمیخواست . شست  را صورت  تمام من و کرد راهنمایی 

 .بود مضحک ی چهره این از بهتر آرایش بدون حتما. 

 دیبلن موزیک صدای با و شد خاموش ها چراغ. ن ست  سرجای  و برگ ت 

 .زدن کف به کردند شروع همه

 مه فضببای بین ایمان. دوخت  چ بب  سببن به م ببتاق و زدم دسببت ه  من

 حواض تصویر که ک  ک  زدند کف بی تر بادیدنش همه و شد ظاهر مانندی

ست از کنترل. می د بی تر ها ت ویق ؛ می د تر ستادم و دادم د ست ! ای  د

 .باشد مه  انقدر باشد جال  انقدر نمیکردم تصور! نبود خودم

 "ایمان! ایمان" زدم صدایش بلند و زدم دست تند و تند

 : گفت خنده و ناباوری میان حالتی با. ون اند ک ید را مانتوی  آ پانته

 شدی؟؟؟؟؟؟؟؟ دیوونه-

 : کردم نگاهش گیج

-.... 

 ؟؟؟!!!!!دختر کاریه چه این-
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 : گفت  شرم و خنده میان چیزی با. داد دست من به خجالت حس ک  ک 

 ! خوبه خیلی آخه-

ستیژ با و برگرداند رو بیحال و کردن نازک چ   پ ت حالت به . زد فک پر

 .زدم کف شکلی همان و کردم کنترل را خودم او از تقلید به ه  من

 حالت به و میگفت مقدم خیر بودم؛ ندیده او از هیچگاه که رویی با ایمان

 .انداخت می پائین کمی را سرش لحظه هرچند تعظی 

 مهادا هنوز که ها ت ببویق به توجه بی ایمان و شببد بلند گروه نواختن صببدای

 .کرد خواندن به شروع ؛ داشتند

 او به ذوق با. بودم گذاشته دهان  روی و بودم کرده پنجه دره  را های  دست

نگ اولین و یدادم گوش آلبومش آه  او با همنوا غیرارادی ه  خودم و م

سط. میدادم تکان را وبدن  میخواندم سر و دختر صدای اجرا  اوا  اب که بود پ

 .میکردند هیجان ابراز نحوی به هرکدام و آمد می جیغ

 اجرا ای حرفه و ریلکس کامال بود  کرده متعجب  جدیدش  سبببت و ایمان

 .بخوانند بقیه تا میگرفت جمعیت روبه را میکروفون گاهی! میکرد
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ست یک شیده م کی د شی. دلبر شدت به و بود پو شت  ای ساده گو  هک دا

 .کیفیت بی اما انداخت می عکس و فیل 

! زد  ببرت آ پانته ه  باز که میگرفت  عکس و فیل  او از گوشببی  با حال این با

 : گفت اخ  با بار این و خواباند را دست 

 !کاریه؟ چه این! میبری رو آبروش دختر  زشته-

-... 

 .نباش نگران تو! می ه انجام داره برداری تصویر بهترین ببین -

 !بدم ن ون خانوادم به میخوام آخه-

 .بهتون میدن میگیرن فیل  کیفیت بهترین با آخرسر گفت -

 رد بازی احمق چرا اینکه از خوردم غصببه بسببیار و برگرداندم رو ناراحتی با

 بود؟ مه  برای  چقدرایمان میفهمید کسی چه. آوردم

 موقعیت این در را پسببرش که داشببت  را مادری حال میفهمید کسببی چه

 من داشببت  قبول. بودم ناراحت خودم از. نبودم ناراحت آ پانته از من میبیند؟

 رحدد تا میکردم تالش باید ک  ک ! ام آورده در بازی کالس بی یکجورهایی

 پایان وقتی و کردم سببکوت   اولش اجرای اخر تا. ب ببوم ایمان ی اندازه و
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 مخصوص مأمورین. بردند هجوم سیل مثل جمعیت شد  اعالم اول سانس

 روی هب زیادی تعداد هرحال به و بربیایند هوادار همه این پس از نمیتوانستند

 :گفت  آ هپانت به رو. میخواستند امضا و میگرفتند عکس ایمان با. رفتند سن

 برم؟ نمیتون  االن -

 . بیا من با چرا -

 : گفت و برد صحنه پ ت به را من خروجی در پ ت از

 .کن صبر لحظه یه-

 : گفت و برداشت بزرگی گل سبد   بود کناری دراتاق که بزرگی میز روی از

 .بری -

 صببدای. دیدم را ایمان سببر پ ببت از. بودم سببن روی حاال و رفت  دنبالش

 : میامد جذابش

 باشببه...امضبباء این  بفرمائید بله... مرسببی! سببالم... ممنون  جدی؟ هاها-

 "چیلیک... "زودتر فقط

سته عکس  آ انتهپ. شد بقیه م غول باز و انداخت زیبا دختر پنج با جمعی د

 : گفت
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 ؟ سبحانی آقای-

 ایمان .برگ تند سه هر آ  پانته آشنای صدای شنیدن با ایمان و بهراد و مهراد

 .شد نزدیک لبخند با سپس و انداخت گذرایی نگاه را پای  سرتا

 !آذر سالم-

 !!جون  به دردت سالم-

 : گفت کنترل حفظ با و کرد نامحسوسی اخ  کردم حس لحظه یک

 ؟ منه واسه گل آه-

 .بودید مح ر...استاد شما به   مهراد و من طرف از -: آ پانته

 ها لگ ی بقیه کنار را گل سبببد  " لحظه چند" گفتن با و گرفت را گل ایمان

 : گفت  ممکن لحن ترین احمقانه با. گذاشت

 ؟ میوردم گل باید من  خانوم-

 : گفت و انداخت باال شانه آ پانته

 .نمیدون -

شان جمع به من به توجه بدون بعد ست خود  . آمد من سمت به ایمان و پیو

 : گفت معمولی لحنی با حال این با. بود دره  هایش اخ  کمی
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 ؟ بعدم سانس دیگه می ینی-

 آره-

 .باشه-

 (ببیند که رفت  تر عق )  ؟ خوبه لباسا-

 : گفت هولی ی سرفه تک با

 !!بسه آره آره-

 هچ!!! بود بدتر من از پیش ماه یک همین تا ایمان!! بودم احمق من نکن فکر

 قاخال و م ببترک زندگی وقت همه این! میکند؟ تغییر زود انقدر میدانسببت 

 !م ابه های

 : گفت  و کردم جور و جمع را خودم فوری

 .بهتره ب ین  برم من-

ندم ما ید چیزی تا ن ندم اگر. بگو ما طای کار می ته خ  دیگری ی ناخواسبب

 .شود شروع دوم سانس تا ن ست  سرجای . میکردم

صورم  آدم رینمهمت به کس ترین نزدیک عنوان به من اینکه. بود چیزدیگری ت

 ویژه مهمانان اسببامی جزو را من حتما او و میگذران  خوش کلی ام بب  
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 دوسببتان به و میزد صبببدا را من بود این حداقلش...  نه. کرد خواهد اعالم

 .انداخت می من با دونفره عکس یک فقط!!!! نه یا میکرد معرفی جدیدش

شت  را اولیه هیجان دوم؛ سانس ست من به بدی حس. ندا  حتی. بود داده د

 .کن  سبک را خودم تا نرفت  دیگر   شد اعالم برنامه پایان وقتی

 چ بب  جوان و جذاب و زیبا پسببران و دختران هجوم به و ن ببسببت  همانجا

 دیگر م ببهور ی خواننده دو که دوم سببانس ی ویژه مهمانان حتی. دوخت 

 .نیامد جال  برای  ه  بودند

ست  آنقدر صال ایمان و شد خلوت سن تمام تا ن   همانجا من که نفهمید ا

 وشیگ حتی و رفت صحنه پ ت به راحت خیلی. میکن  نگاهش و ام ن سته

 .شود جویای  تا گرفته تماس باشد خوش دل  که نلرزید دستان  در

 : آمدم خودم به چی نظافت صدای با

 ! ها شده تموم-

سته و دادم سرتکان سته آه شک  اب که گریمی اتاق به و شدم رد خروجی از و

 .رفت  بودی  گذشته مقابلش از آ پانته

 .است سرگرم ام   اکیپ با همچنان که دیدم چهارچوب بر تکیه
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 درحال ن ببینی عق  کردم حس   نمیدان . بمان  نباید که دانسببت  خودم

ضر شد بهتر حا ضاع که بعد ی دفعه شاید. با س خودم برای بهتری او  تدر

 و  ن ست باغچه کنار و رفت  محوطه به. کند معرفی را من تر راحت او کردم؛

 : گرفت  تماس او با

 ؟ الو-

 .ام محوطه توی من ایمان-

 .میام باشه-

-... 

سیدم که چرا کردم  قطع را تماس  و سرد لحن آن با بدهد ه  فحش تا دو تر

 .ناراحتش

********* 

ست  کلی سی که جایی تا شد خلوت ک  ک  محوطه. ماندم منتظر و ن   ک

 و جمع گل دسته چند. برگرداندم سر و گرفت  ب*غ*ل را های  دست. نماند

ست به را جور ستادم. میامد سمت  به و بود گرفته د گاه و ای  سح این ناخودآ

 .کن  هیجان ابراز یا بخندم نباید که شد القا من به

 .ایستادم مقابلش خیره و ساکت
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 .بردار راست  سمت جی  از سوئیچو-

 .ماندم بازمنتظر و جیبش داخل کردم دست

 .بیا-

 .شدی  پارکینگ وارد و رفت  پ تش

 درو بزن-

 : غرید ناباوری کمال در که بزن  را کدام ببین  تا کردم نگاه را ریموت

 .می ه سوادت  ادعای! میکنی؟ نگاه ه  دکمه تا سه بین-

 گل ات کردم باز را در و ف ردم داشت را شده باز قفل ن ان که ای دکمه فوری

 : گفت حال درهمان. بگذارد را ها

 .باشی داشته هیجان بی تر خیلی اجرا اولین برای میکردم فکر-

 !داشت -

 !بسه-

 ن ین ؛ رزودت اگر کردم تصور که بود بد رفتارش آنقدر و ن ست فرمان پ ت

 .افتاد راه دره  اخمی با او و ن ست  کنارش! میرود و میگیرد را گازش

-... 
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 هک آبروم  حفظ واسه. نه احمق منه ی واسه بیاری؟؟ گل دسته یه نمیفهمی-

 .شده

-... 

 لباسیه؟؟؟؟ چه این. سرم فرق تو بخوره گل ی دسته-

شک پراز چ مان  که درحالی و برگ ت  باز دهان با   اخ نیمرخ مات بود ا

 .شدم آلودش

-... 

 دخترای مثل! ؟؟؟ صورتیه چه این. بده سلیقت میگی ! سرم تو بخوره لباس -

 !دبیرستانی

 .مالید را هایش شقیقه و برداشت دنده از را دستش خرد اعصابی با

-... 

 اصال. کن  معرفیت بودن م تاق میاد  خانوم  بودم گفته دوستام به ام  -

 !..آه....انقدر اما کن  معرفی ویژه مهمان عنوان به من که قانون ه

-... 

 نیدنش از های  گوش. زدم زل خیابان به پنجره از ناباور و برگرداندم را صورت 

 .میسوخت زننده آتش های حرف این
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 عاواق ؟ بود کداممان با حق!! بزند روی  در م*س*تقی  انقدر نمیکردم فکر

 رتکرا را گذشببته کارهای نادانسببته که منی! اسببت کدام با حق نمیدانسببت 

 را هگذشببت عادی ازچیزهای خیلی و بود کرده ترقی شبببه یک که او یا میکردم

 .میگرفت  یاد تا میگفت ذره ذره کاش میدانست؟؟ بد

-... 

 .متأسف  آذر-

 حتی. نممک شکل بدترین به بود شکسته را دل . نداشت فایده تأسف دیگر

 .می د تار اشک از چ مان  فقط که بودم شوکه آنقدر. نمیکردم ه  گریه

-... 

.. جان آذر بده حق میکن  خواهش. ببخ ببید ب ببه اینجوری نمیخواسببت -

 آذر؟؟

 تلخ تواقعی این نبین  تا بست  پلک عمیق من و گذاشت ران  روی را دستش

 . را زهرمار و

-... 

 باسل میبرمت خودم دفعه این. بود من تقصببیر! دیگه ببخ ببید ؟ خانوم آذر-

 ... بگیری
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-... 

 ...کنی ذوق خیلی تو داشت  انتظار من آخه میدونی. عزیزم میخوام معذرت-

 با که بودم بدبخت اما! داشببت  ذوق بودم  خوشببحال بخدا! بودم کرده ذوق

ید خداراشببکر. بودم کرده ذوق خودم روش  می وعکس میگیرم فیل  ند

 .ام کرده ای مسخره آرایش چه   ذوق از که ندید خداراشکر. اندازم

-... 

 !دیگه ببخش آذر بابا ؟ ببینمت ؟ بخوری  شام بری -

 ما خجالتزده انقدر. بزن  حرف کالمی نمیتوانسببت  اما بودم  بخ ببیده من

 "!توست با حق و! بخ یدم"  بگوی  حتی نمی د روی  که بود کرده

ست  فقط  کن  مامشت... می نوم یعنی که کن  پائین باالو چندبار را سرم توان

 .تکمیل ظرفیت

 .کردم تند قدم و شدم پیاده فوری من و کرد توقف امان خانه روی روبه

 انهوح ببی. کن  پاره پاره را های  لباس میخواسببت دل  و رفت  خانه به تر زود

 .میلرزیدم اما نبود سردم. خزیدم زیرپتو و آوردم درشان

 را احدو در شببدن بسببته صببدای. نگیرد ام گریه تا میزدم چنگ بی ببتر را پتو

 .شنیدم
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 : گفت و آمد اتاق به راست یک

 ...آذر-

-... 

 !دارم دوستت من. پ یمون  کن باور-

-... 

 .ف ردم محک  را های  پلک من و زد کنار را پتو

 ؟ نمیکنی تمومش کن ؟ کار چی-

 : بگوی  توانست  فقط

 .بودم خوشحال خیلی من-

 خ ؟-

-... 

 اصببال. نبود خودم دسبببت میدون   ؟ چی بودی خوشببحال ؟ آذر خ -

 ؟ نه. هردومقصری 

 .لطفا  ...باش  تنها میخوام فقط-

ما بود بسببته چ ببمان   ه  لحظه یک. بسبببت را در و رفت که فهمیدم ا

 .بودم گرا واقع بسیار. کردم فکر و ماندم بیدار سحر تا. نخوابیدم
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 کرف این به. تمام و ب ببوم درسببت فردا از پس خ   که نمیکردم فکر این به

 میخواهد جدیدتری چیزهای دیگر روز دو. دارد دراز سر قصه این که میکردم

 .آی  برنمی ازپسش من که

****** 

سالت با که صبح  و دهک ی دراز کاناپه روی که دیدم شدم؛ بلند سردرد و ک

 .بود سقف مات چ مانش. است گذاشته پی انی روی را ساعدش

 .ن ست شدو بلند ؛ من حضور حس با

 هک نه حاال اما می *و*سیدمش  گاهی و میگفت  خیر صبح و سالم همی ه

 .شوم نزدیکش نمیتوانست  واقعا   باش  قهر

 داشت  لم ک پوشیدن جوراب با همی ه. برگ ت  اتاق به و شست  را صورت 

 پل ت پای یک و برداشت  را های  جوراب. شوم خ  راحت نمیتوانست  که چرا

 .کن  پای  تر راحت تا گذاشت  تخت روی را

 دان گاه؟ میری-

 .آره که دادم سرتکان

-... 

 .میرسونمت-
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-... 

 عمیق. ودب شده آبکی ام بینی بودم؛ رفته مرزش تا آنقدر اما بودم نکرده گریه

 .رفت  کمد سمت به و ک یدمش باال

-... 

 ؟ خوبی آذر-

 .کردم تن  و برداشت  بودم گرفته تازه که ای وساده م کی مانتوی

-... 

 ؟ کنی فراموش می ه. ناراحت  خیلی. نبرد خواب  صبح تا-

صا نبودم؟؟ دلخور او از بگوی  که به صو  مهه آن با حال به تا دی   از مخ

 .میبردم را آبرویش نباید. مقصرهست  بی تر من که رسیدم نتیجه این به فکر

 خداحافظ رفت  من.. ایمان نیست  ناراحت تو از-

 : شد عصبانی

 !میبرمت؟ من نمیگ  مگه-

 .ترم راحت اتوب*و*س با نمیخواد -

 .برداشت  را های  کفش و انداخت  را ام کوله

 .ب   حاضر صبرکن ؟ شده شخصی از تر راحت عمومی دنیا کجای-
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 : ک یدم فریاد و دادم دست از را کنترل  باالخره و

 .بلدم خودم. نکرده الزم-

 یتند هارا پله. زدم زیرگریه شببدنش بسببته محض به و کوبیدم محک  را در

 .کردم بلند دست ماشین اولین برای و رسیدم سرخیابان به.  دویدم

 مالدسببت کیف  از. نبود خودم دسببت اما کن  گریه غریبه جلوی نمیخواسببت 

شت   حتینارا مواقع همی ه که بود همین برای. کردم سیرگریه دل یک و بردا

ش   ساکت میکردم سعی  حظهل که دادی با حاال. میگرفت ام گریه وگرنه با

 .شد تمام طاقت  زدم آخر ی

 آدم ثلم و کن  خرید کلی دان گاه از بعد میخواست  کردم  نگاه را پول  کیف

 !!دارد کاری من برای بود کرده فکر. بگردم ها حسابی

 .درس به دادم را تمرکزم و شدم دان گاه وارد

 ردیگ. بود اولویت برای  ه  هنوز شببوم  درسبب  بیخیال که نبودم کسببی من

 هب و شوم پزشک میخواست  هنوز من. شد عوض ایمان زندگی خط نبود مه 

 و دادم نحو بهترین به را امتحان  خراب   فکر وجود با. کن  خدمت شببهرم

 .شدم خارج
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 : گفت  آرام و رفت  جلو. میکند صحبت پدرش با که دیدم را سهیال

 .سالم-

 : گفت . پرسیدند را حال  باز روی با و هردوبرگ تند

 .بزنید صدام لطفا بودید بیکار هروقت تهرانی خانوم-

 : گفت که بروم آمدم

 بعدا   میام من بابا -( : گفت پدرش روبه. )ندارم کاری اآلن نرو عزیزم نه-

 : گفت او و شدی  قدم ه  هردو

 داری؟ کارم چه عزیزم-

 خرید؟ بیاید من با ندارید؛ کاری واقعا اگه می ه-

 ؟ نداره موردی.  بیام میتون  دیگه دوساعت فقط! عزیزم باشه-

 .ممنون نه-

******* 

. خریدم اسببپرت مانتوی و رسببمی مانتوی دسببت چند ؛ سببهیال انتخاب با

 مپی ببنهاد این برای ای کنجکاوی ابدا   و کرد انتخاب برای  ه  آرایش لوازم

 برای او از خجالت با. کرد کمک  خواهر یک مثل و شد همراه  فقط. نکرد
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صص یک به را من که پرسیدم های  َابرو  قتیو. کرد معرفی مو و پوست متخ

 : گفت  قدردانی با و گرفت  را دستش شد تمام کارمان

 .تهرانی خانوم ممنون -

 .عزیزم سهیال بگو به -

 !سهیال ممنون -

 خداحافظ. عزیزمی-

 .خدانگهدار-

 .میرسوندمت وگرنه نیوردم ماشین-

 .ممنون -

 .افتادم راه و ک یدم آه بدنش خوب ترکی  ی خیره من و داد سرتکان

ست ایمان با حق میدیدم ک  ک . رفت  آرای گاه به راه سر  خجالت واقعا. ا

 !بود نرسیده آرای گاه به پای  من امان؛ نامزدی روز جز که بود آور

 ؟ امرتون عزیزم خ  -

 .افتادم آ پانته و مارال زیبای و ل*خ*ت موهای یاد

 ب ه؟ صاف موهام من هست راهی ببخ ید-
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 .مایلی هرکدوم   میکنن ه  کراتینه اما هست  ِگَلت. گل  آره-

 .بهتره هرکدوم-

 .تره زیاد کراتینه هزینه-

 یجانه با وقتی و کرد ِگَلت را موهای . نداشببت  پول بود گفته او که قدری آن

 آخر. بزن  رنگ نمی ببود روز ده تا بود گفته بکند  ه  رنگ تا بودم خواسببته

 .کند آرایش را صورت  خواست  او از سره 

ست را چیز همه   موهای  رنگ جز. زد برق شادی از چ مان  شت  دو . دا

 .بود ک یده ته های  پول رسیدم خانه به وقتی

مان میخواسبببت دل  نه ای یدید و بود خا ما م مه وقتی ا  روی کوتاهش ی نا

 .آید می دیروقت فهمیدم ؛ خواندم را یخچال

 " میام دیر ش  من"

 .بود قهر یعنی واین بود نزده زنگ

********** 

ست غذای یک بار اولین برای.  بود پر یخچال ست  در  مثل .کن  آماده میتوان

 امکد هیچ که بود جال  و شدم م غول ام دلخوری تمام با. ها عروس بی تر
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 ایمان. نبودم بلد را چیز هیچ جای یا و نمی ببناخت  را آشببپزخانه وسببایل از

 و بنگاه دسببت به سببپرده را چیز همه و نکرده انتخاب ه  خودش بود؛ گفته

 .داشت دوست سبزی قرمه مردها اکثریت مثل. اش داخلی طراح

خاطرم کردم سببعی قدر که ببرم از تار بد من با چ  ی جزوه. بود کرده رف

 .شدم خواندن م غول کاناپه روی لمیده و کردم باز را بیوشیمی

 دیدج زندگی با راحتی این به نمیتوانسببت  من. نداشببت  تمرکز و حواس اما

یا یک مثل. بیای  کنار  یباز ی خانه این به شبببدی  پرت طویله آن از. بود رؤ

صی لذت آنکه بدون ش  برده خا سبید من به اینجا چیز هیچ!! با  فتهگ. نمیچ

نه   بود شبببده مه  خیلی برای  پس هسببت   بین واقع بودم  و چرا و چگو

صابی با!!! ازکجا؟؟؟ ست  را جزوه خراب اع  ن عزیزا به زدن زنگ با بازه  و ب

 .دادم التیام را خراب حال این ؛

بت پدرم و مادر و آذین با ما کردم صببح یدان  ا  از برای بببان بازه  چرا نم

 !بگوی ؟ چه میکنی ؟ کار چه نمیدان  خودم وقتی آخر. نگفت  اوضاعمان

 هن د ایمان از خبری هنوز که بود ش  نیمه ی دقیقه وپنج سی و دو ساعت

 .ن ست  ناهارخوری میز صندلی روی متفکر و کردم خاموش را زیرغذا. بود
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 تنیس درست نیامده خانه مرد تا میگفت همی ه پدرم اما بود شده ام گرسنه

 .ن وید منتظرش و کنید احترامی بی

سته و شدم هوشیار. انداخت کلید که بودم زدن چرت درحال . شدم بلند آه

 : گفت غیرعادی وصدای تلخی اوقات با و زد را کاذب سقف های چراغ

 !تاریکه چه-

 !سالم-

 : فتگ عمیقی لبخند با. رفت باال ابرویش تای یک و افتاد من به چ مش

 !خوشگل چه! اوه-

 : خندیدم و کردم قالب پ ت  را های  دست

 !آرتیست آقای میک   شامو من   بخونی شده قضا میدون  که رو نمازت تا-

 !زیربرف بکن  را سببرم کبک مثل میخواسببت . باشببی  عادی میخواسببت 

 من و میخواند همچنان را نمازش که بقبوالن  خودم به زور به میخواسببت 

 .هست  م هور نیمه آرتیست یک همسر که هست  خرسند خیلی

 آذی خوندم-
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 م ام  تمام الکل بوی شد  رد که ازکنارم. کرد متعجب  ؛ نامتعارفش رفتن راه

شد داده رخ فاجعه که انگار. کرد پر را ضی من آخر. با  دب خیلی را ها چیز بع

ست  ست را من که دی   از بی تر حتی. خیلی میدان  اراحتن کرد پهن و ش

 یرهخ بود شده ولو کاناپه روی که او به و گذاشت  دهان  روی را دستان . شدم

 : گفت  بهت با. شدم

 !!!!...ایمان-

-... 

 : میداد تکان تکان را سرش گاهی و بود بسته را چ مانش

 آذی خوردم شام-

ستش لحظه دریک ست ویی سمت به گرفت دهانش جلوی را د  زا. دوید د

  زندگی مرد روزی که نبین  و بمیرم میخواسبببت دل . بودم موت رو ناراحتی

 و دویدم دسببت ببویی سببمت به خراب اوضبباعی و حال با. کند م*س*ت

 : غریدم

 کردی؟؟؟؟ غلطی چه-

 ...هوووق-

 !آشغال ک*ث*ا*ف*ت-
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 فحش تدبیف بود ممکن یا و اسببت افتاده که اتفاقاتی تصببور از و زدم زیرگریه

 : کردم نثارش تر بلند صدای با را دیگری

 !حیوونی...تو-

 باال فقط! نمیفهمید که او اما انداخت  سببمتش به و توالت در را دهان  آب

 .کوبیدم شدت با را ودر رفت  خواب اتاق به. میاورد

ست  تخت روی  حشف انواع محلی زبان به و کردم گریه بلند صدای با و ن 

 .کردم تقدیمش بلند بلند را ها

 : گفت بیحالی با و کرد باز را اتاق در

 ...هیع حاال؟ چته-

-... 

 : گفت خمار چ مان با. کردم نگاهش انزجار با

 !شدی...هیع خوشگل  چه-

 : کردم پرتاب سمتش وبه برداشت  پاتختی از را مچی  ساعت

 ون بخ درس نتونسببت  تو بخاطر کردم  درسببت غذا بودم  منتظرت روز کل-

 !!؟!؟ ایمان خوردی؟؟؟ زهرمار ؟؟؟ پارتی رفتی حاال
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گه کن ِول... !  اَ  اَ  اَ - چه! آذی دی  نه بگ  ؟ بگ  چی من میخورن دارن ها ب

 .نگیر سخت(...گفت و زد خنده زیر...)میاد؟ بدش آذرم مامان

 وکنارم شببد نزدیک. می ببدم منفجر داشببت  که آخ. نمیک ببیدم دیگر که آخ

 .گرداندم رو نفرت با و کردم جمع را خودم. ن ست

-... 

 ...اومد پیش...نبودی شرایط تو آذی-

! ست؟ا رفته مهمانی تنهایی چرا نکردم فکر این به که بود زشت انقدر کارش

 ره برای مهمی بسیار ی مسمله خودش که موضوع این!! حاشیه می د ها این

 .داشت را حاشیه حک  من برای حاال می د  محسوب زنی

-... 

 گهدی دی ببب   موفقیت واسبببه بود مهمونی بابا. ب بب  قربونت نکن گریه-

 ...آذر جون نمی د. خوردم من  دادن مهرادینا

 .ایمان ب ی خفه بهتره-

 : دادم ادامه من و شد خیره خ م  به متعج 

س  وقته خیلی- ست بهت حوا  با رانقد.  کردم غلط بگو آدم ی بچه مثل   نی

 .خوردم خوردم نگو روم توی افتخار
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ست . ترسید حقیقتا ست ترسناک خ م  میدان  انی مهرب که اندازه همان به ا

 : گفت ترس با چ مان  به خیره خیره. بود دلن ین

 .ببخ ید ؟ چته! حاال اوکی-

 .زدم ل  که خوردم)....(  بگو-

 : گفت و کرد اخ 

 !دیگه بسه-

 : ک یدم جیغ

 !نخور دیگه غیرتی بی که تو!  میکنه غیرت بی آدمو اینا-

 : گفت  وح یانه و گرفت  را اش یقه

 !!؟ سینت روی بذاره سرتو بیاد بگ  بابام به-

 : گفت که دید داغان را اوضاع آنقدر و گرفت را دست  مچ

 .خوردم کردم غلط. خ  خیلی-

 : گفت  و کوبیدم سرامیک روی م ت با و ن ست  زمین روی بیحال

 .نجس بوگندوی. بخونی بری نمیخوام دیگه. بخونی نمیذارم دیگه-
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 دسببتش از دی بب . کوبیدم را در. رفت  دیگر اتاق به و برداشببت  پتو و بالش

قدر حت ان ما. داشبببت حق موقع آن   نبودم نارا  آدمش. میکرد فرق این ا

 .میکردم

 : گفت و ایستاد در پ ت

شتباه میدون - ست  اگه. کردم ا سی خودت به میری امروز میدون  رو تو ؛ میر

 .میبردم ه 

-... 

 خارافت باعث و باشی خوشگل همینجوری اگه میرم  خودت با بعد به ازاین-

 .باشی همراه  که داره عیبی چه ب ی

-... 

 !...اه -

****** 

ضر تا رفت  اتاقمان به  مات چ مانش بازه  و خوابیده تخت روی. شوم حا

 .ایستاده پ ت  دیدم که برداشت  را جوراب . بود ای نقطه به وخیره

 .گرفت را دست  شوم  رد آمدم

 .میرسونمت-
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ست  ضر او به توجه بدون و ک یدم را د شپزخانه به. شدم حا  رایوب رفت  آ

 .ریخت  ظرف در دی   برنج و سبزی قرمه از خودم

 اه نگ سینه به دست   آمده و حاضر که دیدم و برگ ت  اش سرفه صدای با

 .میکند

ستیک در را غذا ظرف شت  پال شت  را ام کوله و گذا  راه ل دنبا حرف بی. بردا

 زمزمه بود کرده من تقدی  که را آهنگی زیرل . شببدی  خارج دو هر و افتاد

 : گفت و ایستاد مقابل  آخری. برود دل  من مثال تا میکرد

 .یونی برسونمت میخوام االن ؟ باشه میزنی   حرف آذی-

 : گفت خوشرویی با و شد رد امان همسایه

 !م هوره همسایه هرچی سالمتی-

 : گفت من روبه دوباره. کرد ت کر وایمان خندیدند هردو

 .کنی  صحبت دان گاه تا ب ین فقط-

 او و ست ن  پنجره به متمایل کامال قهر به. کرد سوارم زور به و ک ید را دست 

 .افتاد راه

-... 
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 ؟ شد حل م کل قهرکنی تو حاال-

 : گفت  ناراحتی با

 .ن ناختی منو هیچوقت! دارم دوستت چقدر میفهمیدی کاش-

-... 

 و شت ز گفتی به  م*س*تقی  غیر و م*س*تقی . زندگیمون  نگران فقط من-

 .دادم حق بهت چون. کردم درست خودمو رفت . میدم بو

 ...دی بت کار اما

. بود ااسببتثن دی ببب . میگی پرت و چرت چرا. میدی بو و زشببتی نگفت  من-

 .اومد پیش

-... 

 ؟ حله. نمیاد پیش دیگه و-

 .دادم سرتکان اما. نمیکردم باور

-... 

 : گفت  محلی ک  با. شد پیاده ه  خودش و ایستاد دان گاه جلوی

 !خدانگهدار. ممنون-

 : گفت و ک ید را دست 
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 میام نیت حسن اثبات واسه   دعوت  ام ب ! ع ق  دیگه بیخیال ایمی جون-

 .بری  باه  دنبالت

 .ب   حاضر باید من-

 ؟ خوبه. مهمونی بعد خرید میری  اینجا دنبالت میام دیگه اوکی-

 : گفتند و آمدند سمتمان به دختر چند حین درهمین و انداخت  شانه

 ؟؟!؟!خودتونید؟؟ سبحانی آقای-

 حظهل یک. رفت  دان گاه سمت به جمع به توجه بی و کردم صاف را ام کوله

 .می ود تر شلوغ و شلوغ دورش دیدم و برگ ت 

سرت روی از سری ست . دادم تکان ح سما که میدان . بود نخواهد من برای ر

سی ه  او طرفی واز برس  او به تا میک ید طول. بود تلخ حقیقت  که بودن ک

 !برس  او به تا کند صبر

 آنقدر. باشد ه  به ما ی کننده وصل نمیتوانست زیبا و آنچنانی لباس تّکه دو

 و دادم سرسری را همکالسی  سالم جواب که بودم ناراحت

ست  سرکالس داغان ای روحیه با معمول طبق    بود ن ده چیزی هنوز. ن 

 .میکردند سبحانی آقای سبحانی آقای
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ستاد .گرفت نادیده نمی د را این و بودند بهتر من از واقعا که دختری صدتا  ا

 ؛ تذکرش پنجمین با درنهایت و داد تذکر بار چند

سوزی از آهی ها همکالسی تمام!!! زدم زیرگریه ستاد و ک یدند سردل  نادم ا

 : گفت فریادش از

 !!دبری میتونید خ  نیست خوش حالتون که اگر   رزاق خانوم ببخ ید-

 را ایمان هک کن  انکار نمیتوانست . برداشت  را ام کوله و شدم بلند ها بچه مثل

 .است من نابودی دادنش دست از و میخواه  واقعا

 .داشت  دوستش بگذاری  را اسمش که هرچه یا خریت یا سادگی ازسر

 اش زندگی مذکر جنس اولین به را ع ببقش تمام که زن یک عنوان به   من

 .میخوردم غصه   وفا بی هرچند َمرَدم  نبودن برای بود  داده

 گرم ات گذاشت  را غذای  ظرف و رفت  خانه آبدار به اشک از خیس صورتی با

 .شود

 : آمد سهیال صدای

 ؟؟ خوبی-

 .دادم وسرتکان کردم پاک را صورت  تندی
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-... 

 ؟؟ آذرجان شده چی-

شت  عادت. شدم رد و زدم کنارش! )ببخ ید-  هیچوقت. کن  دل و درد ندا

 ( نمیگفت  کسی به را م کالت 

 آهسببته میل  بی هرچند را غذای  و ن ببسببت  دان ببگاه جای ترین پرت در

 درد زا گلوی  میبردم فرو که قاشببقی هریک. ببرد پائین را بغضبب  تا خوردم

سوخت ست  نرفته. می  ختیبدب. میاورم ک  و میزن  گند کلی ه  ام   میدان

 !نرفتن  یا است بهتر رفتن  نمیدانست 

 .نبودی خوبی همراه تو میگفت بعدها نمیرفت  اگر

***** 

 " حال زمان"

 با ساختمان نگهبان. بود ریخته پاگرد جلوی چّکه چّکه جانیار  خون قطرات

 سببکوت همگی و افتاد من به نگاه ببان. میکرد صببحبت همسببایه مرد چند

 .ت رف آسانسور سمت به افتاده سری با و کردم درجی  را های  دست. کردند

 ؟ دکتر خانوم-

 .سربرگرداندم و ایستادم
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-... 

 .بیارید ت ریف لحظه چند ببخ ید-

 مردها از یکی و شببدند نزدیک خودشببان. کردم نگاه ببان خیره همانطور

 : گفت

 ؟ بدین ما به ازجریان توضیحی یه می ه اما دکتر خانوم ببخ ید-

 یب نگاه یک فقط. دیگری حس هیچ نه تمسببخرگانه نه. کردم نگاهش فقط

 .حرف

-... 

 : گفت دیگرشان یکی و کردند نگاه ه  به

 با من همسر...اطلسی خانوم   ُم اع ه  راهرو و هست مجتمع یک اینجا-

 متوجهید؟. ترسید خیلی وضع این دیدن

 .دادم او به و گرفت  را قبل  نگاه

-... 

 .دیده رو فجیعی ی صحنه همچین و بازکرده خونرو در   بارداره خانوم -

-... 

 : گفت بود تر عصبی که دیگرشان یکی



wWw.Roman4u.iR  344 

 

 اونوقت. دیده ماجرارو تمام چ می از من ی ساله هفت پسر! هیچی که این-

 از لحظه یک بودن گیج خودشببون که کردن گزارش دیده آسببی  آقای خود

 خونه ه  مهربان دکتر خانوم!  هاها!  شببده بسببته در و شببدند خارج خونه

 .کنند باز رو در که نبودند

سرک ی روحیه! جال  چه) ضولش و مظلوم پ ستی! شد تخری  ف  رجانیا را

 (!بودند ماجرا دنبال تر دقیق من خود از ها این بود؟؟ گفته چیزی همچین

باره بود باردار زنش که مردی. دوخت  چ بب  او به ها قبلی از تر روح بی  دو

 : گفت

 ما بوده؟؟ خبر چه بگید می ببه. شببنیده جروبحث صببدای ه  من همسببر-

 !نداری  امنیت

-... 

 : گفت بود طل  صلح همی ه که نگهبان

 حال به تا آخه. باهاشببون کردم صببحبت من چون   ندادن گزارش پلیس به-

 .بود نرسیده ازشما آزاری

-... 
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 رعایت لطفا   گذشبببت  دیگه حاال. بود نیومده در خودتون  صبببدای حتی-

 باشه؟. کنید

 : گفت  آهسته و دوخت  سپیدش موهای به را نگاه 

 .باشه-

 گفتندمی ه  به اعتراض با که شنیدم.  کردم باز را آسانسور در آرام و برگ ت 

: 

 روِ  همه اون-. افسردست-! ؟ اینجوریه چرا-! میترسه آدم - ؟ این بابا چ ه-

 !!!شنیدی " باشه" یه زدی 

 افتاد همسایه باردار زن به چ م . بود ام خانه در جلوی ه  خون قطره چند

 اهنگ من به و بود کرده باز را اش درخانه ها دیوانه مثل حرف بی همینجور که

ر شبکمش روی پلک . میکرد  شبکمش روی را دسبتش جهت بی. خورد سبُ

 .باش  آل من که انگار! گذاشت

 داخل و آوردم در پالتوی  ازجی  را کلید دسته و گرفت  او از را حال  بی نگاه

 .شدم

******* 

 ؟ بیای  کجا... رسیدی  ما ؟ آذر-
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 : گفت  آلود خواب و زدم تخت روی غلتی

 .صبرکنین-

 ؟ یعنی دنبالمون اینجا میای چی؟ صبرکنی  ؟ چی یعنی-

 .هوم-

 .کن  جبران آجی  نکنه درد دستت باشه-

 ورحضبب. گذشببت  تفاوت بی. اند گرفته جلسببه دیدم باز که بودم پله راه در

یار  متسبب به بقیه به توجه بدون و برگ ببت  پس بود گنگ برای  هنوز جان

 : رفت  نگهبان

 بردنش؟ بیمارستان کدوم-

 .خودمون بیمارستان همین. بخیر صبح سالم -

 است  گوش بیخ اینکه حس از. بود مجهز بیمارستان یک به چسبیده مجتمع

 حضببور. میامد بدم داشببت ربط ایمان به که هرچیزی از. شببدم یکجوری ؛

 کردممی حس وقتی اما   بود اهمیت بی برای  دیگر چیزهای خیلی جانیارمثل

 .می دم عصبی میرسد؛ ایمان به َسَرش یک

 .رفت  و دادم تکان سری
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 سادگی و یوسف. شناخت درازش قد آن با را آذین می د ه  فاصله ازهمین

 .میامد بدم او از جهت بی همین برای. بود ایمان ی کننده تداعی برای  اش

 .هردوبرگ تند که زدم بوقی تک

 ردن درگ دست. ن ست و کرد باز را جلو در و کرد تند قدم خوشحالی با آذین

  خوش که ندید او و بست  پلک باز. ک ید خودش سمت به را ومن انداخت

 : کرد شروع خودمان گویش با. آید نمی

 ؟؟ خوبی!  آذر سالم! عزیزم سالم-

 ی نوه ندیدن و پدر نبود از آه و اشببک با. می *و*سببید را های  شببانه محک 

شته اش شانه روی را سرم زور به. کرد دل و ودرد نالید اش نیامده  و بود گذا

 .داشبرد روی دستمال ی خیره و مات من

 : آمد یوسف صدای

 !کن ولش آذین کردی خفش... آذر سالم-

ضایت باالخره ستمال. ک ید کنار و داد ر شت د  ینیب عمیق دم یک با و بردا

 : گفت یوسف که افتادم راه. ک ید باال را اش

 .شد عرض سالم-
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 .گفت " س" شبیه چیزی و انداخت  او به ازآئینه نگاهی نی 

 .درار نگرونی دل ازاین منو روخدا تو   بیمارستان بری  اول -:آذین

-... 

 ؟ میفهمی ببین نگاه   هامه آزمایش اینام ببین. بری  االن خ ؟-

-... 

 آذر؟-

 باشه-

 ؟ بیمارستان میری  االن ؟ باشه چی-

 اومدی بیخودی-

 .باشه سال  االن نمیکن  باور داشتی   درمون بی درد یوسف و من بابا-

-... 

 ؟ کن  چیکار شنیدی؟-

 .باشه-

 افص دوباره. گفتند چه ه  به نمیدان . انداخت یوسف به نگاهی و برگ ت

 : گفت و ن ست

 .ها داری خودت واسه ه  ماشینی چه ماشاَءالله-
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-... 

 ؟ خوبی-

-... 

 و انداخت  جلو به نگاه یک و گوشببی به نگاه یک   گرفت تماس سبباالری

 : دادم جواب

 .سالم-

 .سالم-

 ؟ نیام باَزم-

 .نه-

 .باشه-

-... 

 خبرمیدین؟ خودتون-

 هوم-

 .باشه-

 : گفت خاصی شک و نگرانی با آذین دوباره و کرد قطع

 بود؟ کی-
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 گیزند تنها تمام عمر یک. بود جال  خیلی. انداخت  سببمتش به نگاهی نی 

 .بودند همین مادرم و آذین کال. کردم پیدا صاح  حاال کردم

 .راه به ادب و اخالق درس. باشی کنارشان خدانکند

-... 

 آذر؟ بود کی-

 .پسرم دوست-

 از میگرفت ام خنده. کرد نگاه یوسببف به و برگ بببت باالیی بلند" هین" با

 .اش نخورده دست های سادگی

 نمیک ی؟ خجالت! ؟ آذر چی یعنی-

-... 

 : گفت  ای سرفه تک با داشت  نگه ام خانه مقابل

 .رسیدی  -

 : گفت و افتاد راه دنبال . شد پیاده و گرفت رو! بود کرده قهر من با

 .بازی خاله واسه نیومدی . اول بیمارستان بری  ؟ خونته-

 .بهتر چه-
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 رزدنس هدفش بی تر میدانست  که او و کردم کج بیمارستان سمت به را راه 

 : گفت پ یمان و نادم است  من به

 .اصال خونت بیام میخوام ؟ ازخداته چیه هان-

 دشخو از را او من! ببیند را پیروزم صببورت نمیتوانسببت و بود او به پ ببت 

 .می ناخت  بی تر

 .میری . بکن کاراتو اول بیا-

 : گفت بود گذاشته پ تمان را یوسف که درحالی و ایستاد کنارم

 ؟ راسته گفتی که اون جریان-

-... 

 .بگ  چیزی یه من آره اگه آذین جون آذر ؟ آره-

 .کردم نگاهش کج

-... 

. یحساب آدم با. اصال دکترا همین از یکی با. می ی راحت بخدا. کن ازدواج-

 .کنی زندگی نمیخوای! بیاری؟ بچه نمیخوای تو

 : گفت  و شدی  بیمارستان وارد

 (کردم بود آورده که پروپیمانی ی پرونده به اشاره. ) اونارو من بده-
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 تا دادم درخواسببت میکرد  راحت را خیالش که کارهایی و آزمای ببات تمام

شک با. دهند انجام برایش شت قبال که م کالتی و کردم صحبت پز  را نددا

! یدادم ن ببان را من و میکرد نگاه یوسببف به افتخار با آذین مدت تمام. گفت 

 هیچکس. آوردند می در را ها نگران ادای ؛ دلسببوزم مثال اطرافیان ی همه

 یا آورد؟ در روز این به را تو مجلل زندگی چیسبببت؟ دردت واقعا نمیگفت

 ودب وسط خودشان کار همینکه کرد؟ خرد اینجور را تو پول شهر؟ یا دان گاه

 .نمیکردند فکر چیزی به دیگر

 قدم کمی تا شببدم خارج اتاق از که میکرد م بباوره هردونفرشببان با پزشببک

 .بزن 

گاه ناخود کامال  ضورح جریان باید میگفت سلی  عقل. افتادم جانیار یاد به آ

 .نبود حالش و حس اما کن  حل را ناگهانیش

 :گفت  و رفت  پذیرش سمت به حال این با

 ؟ اینجاست فرهنگ جانیار-

 : گفت و کرد جویی و جست

 .بله-
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 دیِدش؟ رفت می ه-

 .سوم ی طبقه 425 اتاق. البته مالقاته ساعت-

 دبودن انجا ویوسببف آذین که اتاقی به باز و دادم تکان ت ببکر برای سببری

 : گفت  و برگ ت 

 .بزن زنگ شد تموم کارتون-

 سببر 425 اتاق پی در و بردم فرو پالتو جی  در   عادت طبق را های  دسببت

 .بود باز درش. میچرخاندم

 را حنانه ه . پرسببرصببدا و شببلوغ اتاق به دوخت  چ بب  و ایسببتادم همانجا

 .بود گرفته را دیدم جلوی حنانه. را عزیزش دختر هفت ه  شناخت 

ست  فقط . ببین  یصورت مانند حوله روتختی زیر را جانیار بلند پاهای میتوان

 .میزدند کف بقیه و میخواند شعر زبانی شیرین با سارینا

  پ ببت ؛ بودم دیده خیریه در روز آن که دیگری زن میکردم نگاه که همانطور

 : گفت و زد

 عزیزم؟؟ بفرمائید-

 .سفید ُرز های گل از پر گلدانی. افتاد دستش به نگاه 
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-... 

 .بفرمایید ؟ مالقات اومدید-

 : گفت دخترها از یکی

 !!خانومه اون!  ها بچه!  ا ا ا ا-

 کرد ه نگا بیحال و پریده رنگش. افتاد جانیار به من نگاه و شد سکوت اتاق

 .ن ست اش چهره به اخ  کمی و

 : گفت حنانه

 !بفرمائید! سالم-

 : گفت و چرخید حنانه روی نگاهش

 .برید دیگه اصال نه نه باشید؟ بیرون ها بچه با می ه-

 با حال این با شبببد  ناراحت کمی کردم حس. کردم نگاه حنانه به دقت با

 ."چ  " گفت لبخند

 جهت مقاومتی هیچ من دیدن با ؛ داشتند عالقه جانیار به همه آن که ها بچه

 .میکردند نگاه  ترس چاشببنی با و خیره و ِگرد نفر هفت هر. نکردند ماندن
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 را ردهپ رفت   پنجره سمت به. بست  را در و شدم داخل اختیار بی من و رفتند

 :زدم کنار

 با که بدحالی بیمار به و کردم تنگ را چ ببمان . )ایمان... بگو دوسببتت از-

 (ماندم خیره شد محوطه داخل اور انس

-... 

 .نک تنت از پ یمون  میکن ؛ فکر که حاال-

 .زندگیت توی حضورم از پ یمون  من -

-... 

شت را سابق طبعی شوخ آن دیگر. نبود مهربان دیگر صدایش  و ردلخو. ندا

 : گرفته و مردانه

 .کرد کاریت ب ه که اونه از تر سیاه دلت. ن د اما می ه  میکردم فکر-

-... 

 !کن فکر کردی کارو این من با که ای لحظه اون به فقط لحظه یک-

-... 

 تا بد جماعت زن با نیست  اوناش از من اما! نداشت ؟ رو زورت میکنی فکر-

 .کن 

-... 
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 اومدی؟ چی واسه حاال-

 .سبحانی ایمان-

-... 

 در واقعا شبباید ؟ معلوم چه. کردم تنگ را چ ببمان  و برگ ببت  سببمتش به

 به اعتقادی هرچند!! باشببد شببده نوشببته من دسببت به شببدن ک ببته طالعش

 صشخال همینجا که کند عصبانی  آنقدر اآلن شاید. نداشت  خرافات اینجور

 .کن 

 حاال خ ؟. شده ما ی خیریه عضو. م هوره ی خواننده یه سبحانی ایمان-

 چی؟ که

-... 

 پا و تدس قبلی لجن همون توی و بری بهتره. نمیکنه تهدید زندگیتو خطری-

 .بزنی

شیار شدم که نزدیکش  ندنی خ یک با! گرفت باش آماده حالت و شد تر هو

 .کردم نگاهش طرفه یک

-... 

 !؟ شده برانگیز تعج  میکنه خدمت داره اون اونکه ؟؟ چیه-
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 بی چ ببمان ی خیره عمیق اخمی و گرد چ ببمان با او و شببدم خ  رویش

 .شد حس 

 اتفاقی؟ کامال-

 : گفت و بست را چ مانش

 .نه-

-... 

 .میگ -

 .بگو-

 : دادم گوش و رفت  پنجره سمت به باز. عق  برو-

 نوشته درونی تخلیه برای ترکت زمان پیش سال چند که ای برگه کمپ  توی-

 .خوندم بودی

-... 

 .شد اعتیاد این باعث مهرم بی شوهر بودی نوشته-

-... 

 ک ببور م ببهور و محبوب هنرمند سبببحانی ایمان دیدم. اوردم در ته ببو-

 .بوده همسرسابقت

-... 
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مدم- غت  او یدم سببرا طایی چه داری د یدم. میکنی غل عه عمق فهم  فاج

 .چاه وت نری بی تر بگیرم دستتو خواست . کن  کمکت خواست . چقدره

سخره و احمقانه برای  آنقدر) ست  اگر که بود م ست  ه  میخوا  یزیچ نمیتوان

 (شود تکمیل چرندیاتش تا میدادم گوش فقط. بگوی 

-... 

 و شسببراغ رفت . میدیدیش نزدیک از باید. می ببدی رو روبه اون با باید تو-

هاد مک برای که  دادم پی ببن یه به ک کاراش از خیلی که خیر  برای ه  هم

 تو باید حاال... کرد قبول ؟ کنه کمک حاضببره میکنن  اقدام بی ببتر شببهرت

 هک احمقی چقدر کنی درک تا میدیدی نزدیک از باید. جایگاه ببو میدیدی

 .جا ترین پست تو انداختی   اوجه تو که کسی بخاطر خودتو

-... 

 باری چند تنهاییت روحسببباب بریزمو  آشببنایی طرح تو با اومدم بعدش-

 .می دید رو روبه اینجوری و سربزنی مراکز این به من با بدم پی نهاد

-... 

 نمیکردم فکر. شبببدم وارد راه این از نمیدونسببت  رو اخالقت چون البته و-

 !باشی القل  َقسی انقدر
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-... 

 کالس خودشناسی  کالس. سرت موهای ی اندازه به. رفت  زیادی کالسای-

به.بکنی رو فکرش که هرچی و روح آرامش یت با روشبببدن رو  اون و واقع

 سببالمت برای بخش ترین مه  کرده عوض رو زندگیت مسببیر که چیزی

 .بفه  اینو روانته 

-... 

 .اشتباهه راهت بفهمی تا ببینی خودت رو ها چیز خیلی باید تو-

-... 

 هروزب ایمان بذار   چاه همون تو برو. بزن  خدمتتون که ندارم حرفی دیگه-

 .ب ه تر محبوب و کنه پی رفت روز

 ( "!!!؟؟ َسَننه را تو"  آمد پیش سؤال یک فقط)

-... 

 .ن   آفتابی دیگه میدم قول من  ببرید  ت ریف-

 : برگ ت  سمتش به دوباره و کردم صاف را گلوی 

 ...میکردم کاری جسارتت این واسه داشت  حال اگر-

سارت- ست ج ش  خوب میخواد دل  من. نی سی تا میگردم. با  م کلی هرک

 .کن  حل داشت
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 !؟ بیکاری-

 .کارمه جزو اینا. نه-

-... 

 .داری فرق تو...البته و-

 بالش روی را سببرش و کرد نگاه  آلود اخ  اما کردم نگاهش پرسبب ببی

 .انداخت

  ه من درنهایت و!  میکرد بازی فیل !! کن  کار چه نمیدانسببت  مسببخرگی از

 : گفت  فیل  این در را ام زندگی دیالوگ ترین طوالنی

. باشببی سببرگرم کوچوالها بچه همین با بهتره نداری؛ خبر چیزی از که تو-

 در ضببمن  در و!  ننوشببت  رو ماجرا ی همه پرونده اون توی که خوشببحال 

 ارید امانت این بخاطر میک   توبره به رو اونجا خاک و میرم فرصت اولین

 !ق نگ ون

 .ب ی چنگیزخان نمیخواد. کردم پیدا برگرو اون خودم من-

ندم رو نفرت با تاقش در. شبببدم خارج و گردا یدم را ا  صبببدای از و کوب

 او به چیزها خیلی داشببت  حال اگر. شببد جمع خودم صببورت ناهنجارش
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. ودمب عصبی نمی د پیدا جانیار وجود مجهوالت هیچوقت اینکه از. میگفت 

سان کدام. بود معنا بی و گنگ برای  وجودش ه  هنوز  زمانه این در عاقلی ان

 !؟ میکند کمک ان و مردم بین میفتد دوره

 و آمدند بیرون اتاق از یوسببف و آذین اول  ی طبقه به رسببیدن  با همزمان

 : گفت که دید عصبی و دره  را صورت  انقدر آذین

 شدی؟؟؟ سرخ چرا آذر!! ؟ چته-

کان هوا روی را دسببت  ثل هردو. کن ِوَل  دیگر یکی تو که دادم ت  جوجه م

 .افتادند راه دنبال  اردک

سه. دادم هول خاص حرص یک با را مجتمع در سور وارد هر سان  و شدی  آ

 .بود مغزم روی آذین و یوسف میخ های نگاه

 نایهک با و شد وارد آذین. شوند داخل تا گذاشت  باز را در رفت  واحد سمت به

 : گفت

 !نکنی؟ تعارف یه-

های ازاین میخورد به  حال  دیگر که َاه  که زمین ی کره روی احمق آدم

 .ایستاد سرم باالی آذین و شدم ولو تخت روی. بودم خودم ه  یکَیش
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-... 

 ...نیست م کلی. خوبی  گفت دکتر-

 .بست  چ   من و ن ست تخت روی

-... 

 !بداخالق ی خاله-

-... 

 ؟ تو چته-

یار فکر مان و جان ثل ای تاده جان  به خره م  به که نبودم کسببی من. بود اف

 رو روبه ایمان با را من میخواسببت... جانیار اما بده  محل اطراف اتفاقات

 است داشتنی دوست و محبوب خیلی!  قبول دیدمش ! ؟ چه که خ ! کند؟

 ها خیلی که خوردم حسرت االن من می ود؟؟ من راهی سربه باعث این اما

ست را او شان من از خود به خود ها خیلی و دارند دو  به ها این! ؟ آید می بد

نار قای این خودِ ... ک یار آ ندگی در میکرد غلطی چه جان  فکرم به ؟ من ز

سید ستادن از هدفش و ک*ث*ا*ف*ت آن خود سراغ بروم تا میر  جانیار فر

 حال  وا با شدن رو روبه تصور حتی که بودم بیزار او از آنقدر... اما بپرس  را

 .میکرد خراب تراز خراب را
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-... 

صت- شد؟ م هوریتش شدین جدا وقتی که چیه؟ غ ش حق تو بی تر  تیدا

 .پاست و دست بی میکردی  فکر تو مثل ماه ... آذر

شتباه تو ست حتما خ    شدی جدا نکردی ا س خوبی زندگی نمیتون  و ازهب

 ...کرده ترقی شانسی حاال

 (!!!!باش مارا خواهر دادن دلداری)

-... 

 راه یغرور َیک با بی بی! خیریه به کرده کمک چقدر. دیدی  برنام و دیروز-

 !آبادی تو میره

-... 

 !بود آویزون شلوارش که همونی!  هه.. شدا م هور جدی جدی-

-... 

 دختر؟ شده چی-

 : گفت  بسته چ مان همان با

 .برید-

 ؟؟ میکنی بیرونمون-

-... 
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 اشببتباه اما. بدم عذابت نمیخواسببت . ببخ ببید. میدون  تلخه حق حرف-

 شدی جدا سریع اما. می د درست میکردی  تحمل دیگه خرده یک کردی 

 ته بب  و کردی بی بی بار دراومد دهنت از هرچی و زدی زنگ ؟؟ یادته... 

 ...درسی موفقیتش خبر که ن د ه  دوماه... شدم جدا عرضه بی اون از گفتی

-... 

 ...کردی اشتباه کن قبول-

 .برو فقط آذین-

 !میکنی بیرونمون  نرسیده! چ  -

 : گفت  و انداخت  پایش روی برداشت   پول ک و از و شدم بلند

 .هتل-

 نصببیحت نمیتونی نکرده  الزم -: سببمت  کرد پرتاب و برداشببت را ها پول

 .بری  بلندشو! یوسف! یوسف...بگو اینو ب نوی

 : گفت  زیرل 

 .جهن  به-
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 نه میخواهد آرامش اسبببت  پری بببان که حالی میفهمیدند مردم این کاش

 !!سرزنش

 اولین ی خاطره و یاد و شدم مچاله. شدم مچاله تخت روی باز من و رفتند

 .افتاد ام مچاله روح و جس  روی بختک یک مثل امان دونفره مهمانی

********** 

صه من معمول طبق. بود آمده دنبال  به دان گاه از بعد ایمان  رفک در و دار غ

سر با صحبت و تماس درحال دائ  و پرت حواس و سرخوش او و سپان  و ا

 .زهرمار و کوفت

 : گفت و ایستاد فروشگاه یک مقابل

 بیام؟ یا خودت میری-

 برویمانآ که بیای  من یا کنی کار چه گرفتی یاد خودت آنکه یعنی دقیقا این

 ؟ بودنت سلیقه کج از نرود

 .خودم میرم-

شنده برای ضیح فرو ستانه مه  مهمانی یک که دادم تو  میخواه  و میروم دو

 .باش  داشته آبرومندی و مناس  لباس
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شنده دخترجوان . ادد پی نهاد را شلواری جوراب و تونیک و کرد کمک  فرو

 .برگ ت  و خریدم ه  سیاه شال

 کوببین ؟-

 : گفت و دادم ن انش

 .ببین  تنت تو بپوش بری ... کن  فکر خوبه هوم-

صال ست را اش تازه اخالق این. ندادم تکان ه  را سرم ا شت  دو  هیچ. ندا

 .نمی د دیده آن در صمیمیتی

 پوشببیدم را م ببکی شببلواری جوراب و م ببکی بلند آسببتین تونیک وقتی

 : گفت پرده بی خیلی کردو نگاه رضایتمند

 .میده ن ون ه  الغرتر م کی   خوبه-

. شببدم داغان چقدر نبیند تا برگرداندم را سببرم فوری که شببدم ناراحت آنقدر

 .آورد می روی  به را ام چاقی گاه بی و گاه

 : گفت که میزدم شانه را موهای 

 .من با آرای ت .. آفرین. موهات شده خوب خیلی خیلی راستی-
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 روی را آرایش لوازم ی کیسببه و آمد جلو. کردم نگاهش سبباکت اما متعج 

. ردک آرای   زنان  مثل او و ماندم حرکت بی و ساکت. کرد خالی توالت میز

 ابرو  برای ق نگ. گرفته یاد ها گریمور از مدت دراین میگفت کارهایش بین

 .ایستاد کنار و زد ر  و ریمل! ک ید چ   خط و

 .بذارا باز همینجوری موهات -

 که درحالی و نبندم گیره یا کش با که اسببت این منظورش کردم فکر موقع آن

ست و آزاد ست . بیندازم رویش را شال رها  حجاب ک ف منظورش نمیدان

 ....شدی  بهراد باغ خانه وارد که شد م خص زمانی این و! است

******** 

 اینجا تا سبباختمان داخل از موزیک بلند صببدای. شببدی  باغ وارد ماشببین با

 :گفت و انداخت من به نگاهی ایمان. میامد

 خ ؟ نباشه خیط که برمیدارم میارن وقتی اما نمیخورم ببین-

 دو هر! بود شده مه  برایش چیزهایی چه! ؟ چه او و بودم افکاری چه در من

 :برگ ت  اش عصبی صدای با و شدی  پیاده

 روسببتاسببت اینجام کردی فکر! افتادی راه جلو جلو! کاری اول این بفرما-

 ؟ صحرا میری داری
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 :گفت  خ   با. باشد احمق انقدر نمی د باورم اصال

 !برگردم اصال من گیربدی میخوای ش  آخر تا پس؟ کن  چیکار-

 : گفت دلجویی با و شد بچه بازه 

 .تو بری  باه  بگیری بازومو االن باید عزیزم آخه-

ستش  یب این با را آ پانته. شدی  داخل و گرفت  حرص با من و آورد جلو را د

 و مدآ جلو بود ایمان به رو بی ببتر که لبخندی با. ن ببناخت  محض حجابی

 : گفت

 ! های-

ستانه و عادی کامال ایمان ستش دو ست باه  و آورد جلو را د  آ پانته. دادند د

 : گفت و زد چ مکی

 .بگیری حال و بگ  بهت  گفت مهراد! اینجاست فرامرز-

 : گفت  مسخرگی با من و زدند قهقهه دو هر

 !خانوم آ پانته سالم-

 : گفت و کرد نگاه 

 .کن عوض لباساتو بیا. سالم-
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ست  ه  قبل از که ای مهمانی به زیرچ می و رفت  دنبالش  لیشک چه میدان

 .گذاشت تنها اتاق در را من. کردم نگاه است

سته  های لباس تمام. شدند داخل ه  دیگر دونفر که آوردم در را مانتوی  آه

 .شدند خارج پارچه وج  یک با و کندند را خود

 یک .ایستادم قدی ی آئینه مقابل. گذاشت  سرم روی را شال  و زدم پوزخندی

 .چاق واندامی متوسط قدی دختربا

 ناراحتی وجود با. بودم ندیده شببلواری جوراب در حال به تا را پاهای  فرم

 .بود مرغ ران مثل. کردم غمگینی ی خنده پاهای  شکل از   های 

 مکاناال حتی که کردم باز تر پهن را شال. بود بیرون شال زیر از بلندم موهای

 ؛ شببلوغی و دم و دود آن میان در و کردم باز دررا آهسببته. شببود تر پوشببیده

 : آمد مهراد َب  صدای. سرچرخاندم ایمان دنبال به گر جو و جست

 ؟!؟؟ خودمونن دکتر خانوم!  به-

 .گرفت  باال را سرم و برگ ت 

 .سالم-

 !شدی خوشگل چه ؟ خوبی. عزیزم سالم-
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 لحنی یک. میزد حرف من با ها بچه مثل. بده  دست که کرد دراز را دستش

گار که چه من ان  و ولحن حرف به توجه بی و کردم اخمی. هسببت  دخترب

 : گفت  دستش

 کجاست؟ ایمان-

 .ک ید اش نداشته های ریش به و کرد جمع را اش شده خیط دست

 .ب ه تموم کارش تا فعال کن  راهنمایی بیام من گفت. میاد-

 چی؟ کار-

 ...اینا جدیدو آلبوم واسه-

 میگیری؟ فاصله جمع از انقدر چرا تو. شو آشنا ها بچه با بیا-

 .ندارم وقت سنگینه درسام یکخرده من-

 .من با بیا.. میدون  اوهوم-

 .همینجا ب ین  بدید اجازه اگر نخیر-

 .ب ینی  باشه-
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ست  کاناپه روی من ست من کنار ه  خودش و ن   دیوار و در به معذب. ن 

گاه بره  و ه  در جمع و گاه حس با که میکردم ن  سببمتش به میخش ن

 .برگ ت 

 دهدواز حدود چیزی یه کن  فکر تو. کوچولوعه ایمان ! تو کوچولویی چقدر-

 !تری کوچیک من از سال

-... 

 .میفت  ها بچه یاد   اس بامزه چهرت خیلی-

 کار چه نمیدانسببت ! ؟ غریبه مرد با ها حرف این به چه را من. بودم آورده ک 

 .چیست حاضر درحال درست جواب و کن 

-... 

 .ای گوگولی و ساده همونجوری تو اما میاد کنار زود ایمان-

 رد بهراد با که دیدم را مارال و برگرداندم را روی . خندید بلندی صببدای با و

گاه. میرقصببند ه  آ*غ*و*ش  هب که افتاد مهراد به چ ببم  و برگ ببت  ناخودآ

 : تگف و افتاد صورت  روی نگاهش. ن ست  تر جمع. بود شده خیره پاهای 

 .پاهاش سوسکه مثل!  کن نگاهش نمیاد خوش  من الغره خیلی پانی-
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 ی لوله یک مثل آ پانته پاهای. کردم نگاه میداد ن ان که سمتی به اراده بی باز

 .نمیفهمیدم را ها حرف این معنی هیچ. بود ک یده و باریک

 !؟!؟ میگفت من به چرا. دادم باخت را روی  و رنگ. نبود خوش حال 

-... 

ست   رنگ- ش  دیگه االن   بود جال  اوال میکنه  تیره خیلی پو . میادن خو

 !!!ایش -(: گفت شوخی به و)

 راچ ببیند  بچه دختر را من داشببت حق واقعا. کردم بغض من و زد قهقهه باز

 .بودم گریه ی آستانه در ها بچه مثل و بودم زده یخ حاال که

ست حاال هایش حرف معنی نبودم  خنگ من  و آمد می ذهن  در غلط یا در

 .نبودم ابله اما بودم ساده فقط من. میرفت

 : گفت  ناراحتی با

 میگین؟ خودشون  جلوی-

 .میگ  بیاد پیش آره-

  تنهای   من خلقیات دانسببتن وجود با که تو از. هسببت  متنفر تو از ایمان

 .گذاشتی
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 .ایمان پیش برم میخوام من ببخ ید-

 .بامن بیا اوکی-

! نروم لشدنبا که بود آن احتیاط بود  گرفته ام گریه.ن ببسببت  باز و شببدم بلند

 : گفت  و ن ست 

 .شدم پ یمون. ممنون-

-... 

******* 

یک را خودش کمی  شتوصببیف برای میتوان  فقط که لحنی با و کرد تر نزد

 :گفت گوش  بیخ ؛" کننده مور مور" بگوی 

 !نیومدی؟ پس چرا-

 و اخ  با. شببدم ادب و حیا و حج  بیخیال دیگر و کردم ه  در را صببورت 

 :گفت  کوبنده لحنی

 .کردید کار چه داد ن ون دهنتون گند بوی   تر عق  برو لطفا-

 :گفت و زد قهقهه ناباوری اوج در

 چه بود گفته ایمان. میکردم فکر که هسببتی مدلی همون دقیقا! خدا اوخ-

 !ها حساسی
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 :گفت  و شدم بلند

ست  با) اینکه پای زدم- ست و پریده اینجا(  دادم ن ان را سرم د  خودتون د

 .نیست

 و ناتوان آنقدر. اسببت کرده منزجر حد چه تا را ام چهره که ندید و برگ ببت 

 دهز زل دردمندم صببورت به رفته باال ابروهای با پسببر دو دیدم که بودم دره 

 .اند

 بی و او با مهربان و آرام که همی ببه برخالف و گرفت  محک  را آ پانته بازوی

 :گفت  میکردم تا هایش مهری

 کجاست؟ ایمان-

 :گفت و کرد جمع را صورتش

 !!!دست  آخ-

 :گفت  خ   با و کردم رهایش

 کجاست؟؟ ایمان-

سید آنقدر شاره انگ ت با فقط که تر  پله جلهع با. داد ن ان را باال ی طبقه ا

 های صبحنه دیدن از و چرخاندم سبر. رسبیدم باال ی طبقه به و دویدم را ها
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! ودب مسببجد اینجا برابر در پایین که بود افتضبباح آنقدر. زد خ ببک  مقابل 

شت سانی روی از را پاهای . میگرفت ام گریه دا صرف که ک  و بودند کرده م

 ردممیک نگاه ان وح تزده که حالی در و میکردم بلند نداشتند خوشی حال

 بین یمانا بودم راضی. گرفت نفس . افتاد بسته در اتاق به چ م . می دم رد

 رد.نبینمش میکردم تصببور که حالی آن با اتاق درآن اما باشببد ها جنازه این

 .کردم باز ضرب با را اتاق

 هآسود نفس. اند ن سته میز یک دور مذاکره حالت به مرد چهار و ایمان دیدم

گاه و ک یدم ای  ."خداروشکر"  گفت  محلی ناخودآ

 : گفت مقطع و افتاد سرفه به حیرت با ایمان

 .میام پایین برو! اینجا؟ اومدی-

 مردها از یکی. ک ید ه  در را هایش اخ  ک  ک  و افتاد شال  به نگاهش و

 :گفت

 همسرتونن؟-

 بله-
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 یکی ببان و دادم جواب پاچگی دسببت با. دادند سببالم تک تک و ایسببتادند

 :گفت

 .همکاری از خوشحال . جان ایمان پس خ -

صبی عجی  ایمان ست و زد لبخند زور به. بود ع  در مقابل  از سه هر. داد د

 .را جدید همکاری گفتند تبریک و شدند

 :گفت خ   پر ایمان رفتن ان  پایین محض به

 هان؟؟ زدی؟ حرف محلی احمقا عین چی واسه-

 :گفت  عصبی و حیرت با

 !میزنی حرف خودت  تو! کردم؟ جنایت مگه-

 !ها بود آخرت و اول بار! بزن  حرف بکن  غلط دیگه من-:ک ید داد

شته باید خودم که رفتاری و او رفتار تحلیل و تجزیه درحال ش  دا  که ودمب با

 :غرید تازه خ می با

 سرت؟؟ چیه این-

 .کرد رها باضرب دوباره و گرفت را شال ی لبه بودن ارزش بی حالت به و

 !شاله! چیه؟ این-
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 !خواه ا نبر آبرومو -: کرد نگاه  گرد

 ؟؟ تو چته ایمان میگی؟؟ چی چی-

 عصبببی انقدر هیچوقت. نمیداد بو نفسببش اما باشببد م*س*ت میکردم فکر

 :ت گف محک  و زدم اش سینه به آرام ی ضربه یک اعتراض با. بودمش ندیده

 ؟ بگردم حجاب بی میگی یعنی-

سی هریخت اینجا صدتا ترهاش ق نگ تو از حجابی؟ بی میگی این به تو-  ک

 .املی و بری آبرو واسه بذارنت فقط. نترس نمیکنه نگاه تو به

 هک نزدیک از. باشببد مخت در که چیزی آن از بی ببتر. زیاد خیلی. بود وقیح

ست  حتی. میفهمی بی تر ببینی را تیزش و سبز چ مان  فقط. کن  ریهگ نتوان

 .ماندم مات میچرخید صورتش روی که چ مانی با ناباور و خیره

-... 

.. .میلرزید های  ل ! ن د شرمنده سابق مثل دیگر و بود زده زل پررو پررو

 :دین بی المذه  نمیکرد تمامش

   پوشببیدی خفتی( کرد رها و راکیپ اش یقه مسببخره به) لباس همینکه-

 .بسه بیرون نریزی هارو چربی

 : گفت و برداشت را شال
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 .پایین بیا آدم مثل حاال-

. مدوید هارا پله دو حالت به و ک یدم دستش از را شال تمام گری وح ی با

 انتوی م و رفت  اتاق به یکراست. گذاشتمش سرم روی و ایستادم پاگرد روی

 و دکر آمیز تهدید را صببدایش. شببدم رو روبه او با که برگ ببت  و پوشببیدم را

 : گفت

 !دانی خود. رفتی دیگه ؛ بری-

-... 

 .ب ین بیا آدم ی بچه مثل-

 : گفت  و کوبیدم اش سینه روی را انگ ت 

 .بکن خودت حال به فکری یک! آدم  ی بچه من-

 . ب ین بیا و کن آبرو حفظ پس-

 .نیست من جای اینجا. نمیتون  -

ست اینجا تو جای! صد در صد اونکه آره -  تا االن اگه مامان  بجون اما. نی

 اون. دارم حاشببیه کلی من دیگه االن چون. جهنمه زندگی نمونی شبب  آخر

 .کنه درز زندگی  از خبر کلی تا منتظرن بیرون
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 و کردم ای مسببخره و کوتاه ی خنده دردناک ؛ بغض و شببکسببته دل وجود با

 : گفت 

 !!حاشیه.  احمق خیال خوش! هنوز ن دی( ی...گ) هیچ-

 :گفت و شد داخل مهراد

 !ها جدیده موزیک از رونمایی ؟؟ ها بچه نمیاین-

 :گفت و برگ ت سمت  به ایمان

 .نیست وقتش االن. میزنی  حرف خونه میری -

 بهراد .گرفت  را سرم و ن ست  همانجا که بودم خراب آنقدر من و رفت بیرون

 :گفت و شد داخل

 .منتظرن ها بچه نمیارید ت ریف خانوم آذر-

 بلند همانطور. میکرد معرفی که میامد مهراد صدای و بود شده قطع موزیک

 .نکن  تخری  جمع در را شخصیتش که داشت  شعور آنقدر و شدم

 نگاه  کنجکاو همه دیدم تازه و ن ببسببت  کناری خوشبببخت زنان مثل پس

 .میکنند
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شت را سابق شلوغ حالت آن جمع سته منتظر و ساکت همه. ندا  .بودند ن 

س  نفرت با اما میکرد نگاه چپ چپ ایمان    رادمه رفیقش نا رفیق به را حوا

 :دادم

 .شده ک ف تازه استعداد و جنتلمن این همسر هستن خانوم آذر-

 .کردند خوشوقتی ابراز و گفتند پرت و چرت   زدند کف همگی

شتند را جان ان ایمان جدید موزیک  آ هپانت و مارال که آنچنانی دختران. گذا

شان در سهیال و ستند هیچ برابر صیدند و زدند کف ؛ ه  انایم سمت به و رق

 .انداختند عکس" چیلیک و چیلیک"  ؛ لوندی و خوشحالی با و رفتند

 سببیری تعهد و حلقه و تاهل و همسببر و زن. چیزی نه دارد زنی گفتند نه

 وحال ع ق و شهرت و پول و تو و هست  من مه ! بچس  را ه*و*س چند؟؟

 !!!حاالی  ای لحظه

 !...افتاد می چ   از داشت راحت خیلی ایمان

*** 

عد که از ب ند  در عزا از دلی حسبببابی دختران آن مان آورد ند یک با ای  لبخ

 : گفت مصنوعی
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 !بیار در لباساتو برو هستی   حاال عزیزم-

ست  فقط  که معنی یب تکان یک. ده  تکان را سرم بند نی  لبخند یک با توان

. رودن آبرویمان جمع جلوی تا دادم تکان فقط. دیگر چیز هیچ نه بود تأئید نه

شیه و هستی  قهر نفهمند تا  بی ی د؛م تر م هور که ثانیه به ثانیه!!! ن ود حا

 ندچ همین که توپی قرارداد به بود گرم پ ببتش. می بببد تر وفا بی و تر مهر

 اهیگ و میکرد بخند و بگو جذاب دختران با علنا. کرد عقد پیش ی دقیقه

 !میکند براندازشان م تاقانه چقدر که میدیدم

 همراهش من که روزی میکند  رفتار پروا بی همه این من جلوی کردم  فکر

 مهمانی این در را پای  دیگر که بودم ومطممن! می ببود؟ چه نیای  مهمانی به

 .گذاشت نخواه  ها

 د نبو امان در ه  آنجا. رفت  حیاط به گیری؛ نفس کمی برای و شبببدم بلند

 ... و میک یدند قلیان و ایوان روی بودند ن سته نفر چند

 دیکنز. ک یدم آ*غ*و*ش به را های  دست و رفت  پائین ها پله از حال این با

ستخر ست  سپیدرنگ ی فرفور ه های صندلی روی بغض با و شدم ا . ن 
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شت  ک  ک . نمیکرد رهای  ه  اینجا لعنتی" دوبس دوبس"  صدای  فرمتن دا

 .است آهنگ و خواننده هرچی از می دم

 که می ببود خوانده افرادی توسببط که باکالمی های آهنگ از می ببدم متنفر

 الگوی ظاهر در که کسانی. دارند رنگ و آب خوش ظاهری ایمان مثل شاید

 .دارند دوست ان مردم و می وند قلمداد جامعه

 به ات ک بیدم ها سبختی چقدر. نیسبت ب بو زندگی   زندگی این میدانسبت 

سید اینجا  دهش پتکی مثل بودم  ک یده مدت این که هایی زحمت تمام. ر

 .برسرم بود

 : های  بدبختی تمام تنگ زد آمد؛ که ه  مهراد صدای

 ؟ چرا ن ستن تنها دکتر خانوم-

-... 

ست ها صندلی از یکی روی ه  خودش . زد زل من به تمام وقاحت با و ن 

 .کردم نگاهش اخ  با و خیره   حیا و شرم بیخیال ه  باز

شت  محافظ که من  محافظت خودم از خودم بگذار!! غری  شهر این در ندا

 : غیرت  بی مرد این با کن 
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 ...اینجوری شما وقت یه نیاد بدشون خانوم آ پانته-

شحال ی خنده صدای از  جدی اما شده گرد چ مانی با دلش؛ تهِ  از و خو

 : گفت که کردم نگاهش

 ارب یه!!! میگی ق نگ رو" ج" تلفظ چقدر!  داداش  بهراد جون لهجت  عاشق-

 ! "اینجوری" بگو دیگه

 : گفت  ُرک و گذاشت  کنار را لفافه

 بی من اما   آره شببده احمق ایمان. امیرزادگان جناب نیسببتی طرف بچه با-

 .نیست  صاح 

 : گفت خودم از تر پرده بی شدن  ناراحت جای به

س  فقط ه  تو- سفید تپل و سن ک  دخترای من. همین اومدی جال  وا  و و

 .دارم دوست رو پزشک دارو لهجه البته صد و ساده

 نداشببت  خوشببی حال و میلرزیدم درون از اینکه با و کردم تنگ را چ ببمان 

 : گفت 

 .کردی غلط خیلی تو-

 : گفت و خندید وار شلیک باز



wWw.Roman4u.iR  384 

 

 !عسله خیلی خیلی ه " غ" تلفظ-

سان خاک با اینجارو تا ب ی خفه بهتره- ستانی دختر. نکردم یک  تنها و شهر

 !کنی؟ رفتار احمقانه انقدر شده باعث چی کردی؟ پیدا

 : گفت ریلکس و رک بازه 

 ورد حاال... َکِفَت  تو وقته خیلی ضببمن در! شببده باعث لیاقتت بی شببوهر-

 دهن آش. فاَبمه پانی وگرنه میای جال  جورایی یه من واسبببه! ها برنداری

 .نیستی سوزی

ست  شتن دهان به دهان. بیاورم باال رویش میخوا  دترب حیوانی اینجور با گذا

 ه  پ ببت که بود شببر   هیچ نمیرسبباند که خیر! ایمان خیر از ه  این. بود

 .میکرد ردیف برای 

 دنیارا فحش ترین زشببت محلی زبان به و ایسببتادم من اما نمیفهمید مهراد

ر های قدم با. ببین  را العملش عکس تا نماندم و دادم رویش در   بلند  سببِ

 .برگ ت  ساختمان به شده

 در را ایمان با آ پانته گذاشببت   داخل را پای  همینکه بود  شببده جالبی دنیای

 .برداشت  را کیف  و رفت  اتاق به. دیدم رقصیدن حال
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 : گفت  گرفت  نوشیدنی برای  ای خدمه

 ؟ بگیرین من برای آ انس یه می ه نمیخوام  مرسی-

 .چ  -

***** 

 و آوردم در وح ببیانه را های  لباس. رفت  خانه به بفهمد؛ ایمان آنکه بدون

 .ترکید بغض  رفت ؛ زیردوش که همین. شدم حمام وارد راست یک

 بود گفته من به. شد مرور ذهن  در بودم شده تنها که حاال ایمان های حرف

 .ن ود دیده هایت چربی که ای کرده تنت پوشیده لباس

 

 (wWw.98iA.Com) نوده ببتیا مجازی ی کتابخانه توسببط کتاب این

 است شده منت ر و ساخته

 

 بی و ن بسبت  حمام کف. اسبت فراوان مهمانی دراین زیباتر من از بود گفته

ست یک آب. کردم گریه صدا شک آمد می را ست را های  وا . میبرد و می 

شت  خفگی حس ست آن از بدتر زن یک برای چیز هیچ. دا  شوهرش که نی

شتی از ؛ ُرک شقانه قدر این که زنی برای ه  آن. بگوید هایش ز ستش عا  دو
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شحالیش برای و دارد  دهکر رفتار طوری. میک د زحمت و میکند تالش خو

قدر مهراد که بود حت ان جازه خود به را قدر و شببود نزدیک  تا داد ا  بی ان

 که! ؟ پدرم و مادرم و آذین به بگوی ؟ که به را دردم نمیدانسببت ... شببرمانه

 خواستی؟؟ خودت بگویند و درسرم بکوبند

 دانندگر َبَرم زور به و بیخیال را درس بگویند کنند دلسببوزی خیلی ه  تهش

 .روستا

سد  نظر به احمقانه شاید صمی  اما بر  ن ک زندگی شکل همین به گرفت  ت

 .ام شده جدا کن  فرض. بخوان  را ودرس 

 کندب را زندگیش شاد و خوشبخت و برود. می ود چه نیست مه  برای  دیگر

 ...رنگ و آب خوش جنتلمِن  این..محبوب هنرمند این

 بودی ؟ مقصر کدام... بود ذهن  در سؤال عالمت یک فقط

   حوا دست به سیبی چرخش جرم به"

   ماندی  وآسمان زمین چرخش در عمری

 بود  بی تر کداممان جرم بدانی  آنکه بی

 " !؟ آدم هوای... یا آدم حوای
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******* 

 "حال زمان"

 ها بار و ها بار. ماندم سقف به خیره و کردم باز چ   واحد  زنگ صدای با

 هیالس و کردم نگاه چ می از. شدم بلند افتاده و خسته. شدم بلند تا زد زنگ

 اقات به خودم و کردم باز را در. ایسببتاده در مقابل افتاده سببری با که دیدم را

 : گفت و شد داخل. برگ ت 

 .سالم-

-... 

 .ک یدم سرم روی را پتو و افتادم تخت روی

 .گرفت  ناهار-

-... 

 .باشی  باه  گفت -

-... 

 کرد؟ چیکارم بابام میدونی... آذر-

-... 

 : رفت فرو تخت

 ...آذر. بخوری  غذا بیا-
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-... 

 .میکن  درکت من فقط-

-... 

 شده خراب اش روحیه کنند  درازی دست او به میخواستند که موقع همان از

شنایی سابقش رفتار با من البته. بود شت  آ  زود اگر هک بود گفته خودش. ندا

 بخاطر اش همه می ببود ترسببو بچه یک مثل گاهی اگر. میگیرد اش گریه

 .دخترک روحیه به بودند زده گند تمام خودخواهی با که بوده هایی حیوان

 : گفت و گرفت اش گریه ها بچه مثل ه  حاال

 .آذر نیست خوب حال -

 . "!است بدتر من حال"  گفت  دل  در من و زد زار

-... 

 دیگه ه  بیچاره اون. روان ببناس پیش میرم سبباله ده. دیگه نمی بب  خوب-

 !دست  از شده خسته

-... 

 .باشی اینجوری میدم حق بهت من-

 .نیستی من جای توهیچوقت-
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 شکم  روی را دستش. شد خوشحال آمدن  حرف به و جواب  از کردم حس

 : گفت و گذاشت

 .نگیری دل به بابام از-

-... 

 .بخوری  غذا بیا-

. ن ست  یزم پ ت و رفت  آشپزخانه به دنبالش. ک ید را دست  و زد کنار را پتو

 : گفت بودم میز روی سفره های گل ی خیره که منی به و چید را میز خودش

شته تأثیر واقعا اینکه نه اما میرم روان ناس میگ  من-  االن دنبو اون اگه. ندا

 .بودم مرده من

-... 

 ازش؟ بگیرم وقت-

 کطرفیی و کمرنگ لبخند رویش به تمسخرگانه و دادم او به تأخیر با را نگاه 

 .است گذشته ها حرف این از من کار میدانست خودش. زدم

-... 

خدا...آذر اونجوری نکن- گه می بببه ب یدی که خودت. بخوای ا ند د  چ

 !ونیبخ درس..کنی ترک تونستی کردن کمکت چقدر. کمپ توی نمونم و

-... 
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 .زد غر زیرل  و گفت نوچی

ست  بودم داده نجاتش که موقع همان از. بود شناس قدر سهیال شت دو . دا

 درمان برای میکرد اصببرار و سببرمیزد من به گاهی اما بود بیمار هنوز خودش

 من از که حالی در و زدم او به سببردی لبخند واقعا بار این. کن  اقدام روحی

 : گفت  ای گرفته صدای با بود بعید

 نمیکنی؟ عروسی-

 : کرد نگاه  باور نا

.. شده داغون روح  دیگه...آذی نمیدم شعار بخدا. شدم متنفر مرد از...نه-

 .اینجوریه ظاهرم فقط. ندارم توفرقی با من

 سببال ده اتفاق آن با را من زندگی ی فاجعه! میکرد مقایسببه خودش با را من

 !میکرد مقایسه پیش

-... 

 خبر؟ چه پسره اون از-

 " هیچی" که یعنی انداخت  باال به را سرم بیحال

-... 

 .گرفت  داشتی دوست مرغ تو بیا-
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 : کردم نگاهش زیرچ می

 .مرسی-

 .میکن  خواهش-

-... 

 .اینجا میام بود تابلو االن ! هه. میام و میرم تو با میدونه بابام-

-... 

 .باش  باکسی نمیتون  تو جز من آخه-

سردگی فاز باز شت اف  یاد وقتی. ماند لیوان به خیره زده وق چ مان با و بردا

 دمدا تکان چ مانش جلوی آهسته را دست . می د روانی افتاد؛ می ماجرا آن

 .شکست  را نگاهش خط و

 .بیخیال-

 .برداشت را کیفش و شد بلند. شدم سرگرم غذای  با باز

 .دکترم پیش برم باید.. برم باید-

ستان  میفهمیدمش   و ترف. دادم تکیه آن به را ام پی انی و کردم م ت را د

 .آمد در شدن بسته صدای

****** 
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 تنها به نسبببت اهمیت بی کامال و بود کرده مصببرف الکل شبب   آن ایمان

 .خوابید و افتاد تخت روی من برگ تن

 شببروع را امان زندگی باه ؛ حرفی هیچ بدون   شبب  آن فرداهای و فردا از

 من و شبببد دار ادامه اما باشبببد روزه چند قهر یک میکردم تصببور. کردی 

ج  مه این از متع ید آلبوم. مهریش بی ه  دل  هرگز من و بود داده جد

ست سرت یکبار. ب نوم نخوا شت کن ست می. بودم بیخبر من وبازه  گذا  دان

ست طالق سرانجاممان ست آنکه برای و ا ش  گرفته پیش د  رندهب من یا و با

. ت میگذاش ناسازگاری بنای ک  ک  و روستا میزدم زنگ ب وم؛ دیده ماجرا ی

ضگیش بی و ایمان از ک  ک  سته که میگفت  و مینالیدم عر ! ستا کرده ام خ

 .میکردم معرفی برنده را خودم هایی جور یک

 را من حاال و اسببت شببده آدم شببماها پول با شببوهرم اینکه میگفت ؟ چه

  ه حد همین در. میکند سببکته بیماریش آن با پدرم میدانسببت ! نمیخواهد؟

 زمان تا بچین  را اش زمینه میخواسببت  درهممان  اوضبباع از میدادم خبر که

 از و سببربزند تا آید می زودی به میگفت بار هر پدرم. ن ببوند شببوکه جدایی
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ستا به ایمان شهرت ی آوازه بیش و ک . کند ارشادمان نزدیک  ودب رسیده رو

 .است جدی و مه  کارش حد چه تا که نبودند درجریان زیاد اما

ندم را درسبب  ندگی مجردی کامال و میخوا ته. میکردی  ز حت او الب  و را

 .بود خوشحال

 او و شببدم می تر  *و*سع روز روزبه. شببدم می له و خرد که بودم من این

 ش  شام من و میخوردی  غذا دوبیرون هر. نمیدید را من اصال. نبود باکش

مد خوش برای نه. شببوم الغر تا بودم کرده قطع را  و خودم برای فقط   او آ

 .میکردم گرم را سرم زارم حال شدن خوب

یل نه از بیرون اوا مانی در و خا یدنی ها مه  هرگز ه  ومن میخورد نوشبب

 من از هیچوقت دیگر و آورد ه  خانه به نوشببیدنی ک  ک .ن ببدم همراهش

 .نبرد حساب

یاد خیلی بود  شبببده عوض  ه  را اوایلش بودن پا و دسبببت بی حتی. ز

شت و ک یده اتو و شیک کامال. نمیدیدم  همه و آمده رو ای چهره. اندام در

 بودم؛ مطالعه م ببغول ه  من و بود لمیده کاناپه روی وقتی بارها. تمام چیز

ست  دیگر من و بود داده ن انش تلویزیون سابی میدان ست م هور ح  در .ا
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 مجله ها وقت خیلی و میکردند یاد او از ها ترین محبوب عنوان به دان ببگاه

 .میدیدم ها دّکه در را هایش

 را خودش او و خواندم روزنامه در را اش مصبباحبه کنجکاوی بارمحض یک

 اما هسببتند زرد خبرش و روزنامه میکردم تصببور اول! بود کرده معرفی مجرد

 به  دانست شد  خوانده" مجرد" دیگر صدجای و اینترنت در و شد تکرار وقتی

ست من از کل ست ک یده د  از چرا گوید؟ نمی چیزی چرا بودم متعج . ا

 : میدادم را جواب  خودم و! نیست؟ حرفی طالق

 ستا دیوانه مگر! نیست جدایی به نیازی خ    نداری کارش به کاری وقتی

 کند؟ درست حاشیه خودش قول به

******* 

 همچنان. دیدم را سهیال ازکالس؛ خروج محض به و دادم را امتحان  آخرین

 .نداشت  او از کمی دست ه  من. بود درفکر و افسرده

ند با هردو گاه ه  به تلخی لبخ کان و کردی  ن  او به را خودم. دادی  سببرت

 :گفت که آمدی  می پائین حرفی هیچ بدون ها پله از. دادی  دست و رساندم

 ؟ ناراحتی چرا تو چیزی  یه بده حال  من-
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 : دادم را جوابش عادی اما کردم بغض باز

 .میدادن تابستونی ترم کاش...هیچی-

 .بابا کنی  استراحت عزیزم؟؟ ای دیوونه مگه! وای-

ست شی و پناه تنها نمیدان ست خواندن درس من سرگرمی و دلخو  این با. ا

 لتحم را ایمان و میماندم درخانه را بی ببتری وقت تابسببتان  باید حسبباب

 .میکردم

-... 

 تابستون؟ میکنی چیکار-

 .روستا برم شاید-

 : گفت سرتعارف از و مصنوعی ذوقی با

 رنگ  زرد و سبباده ی حلقه وبه)  ؟ آره داری شببوهر! عالی چه عزیزم!!  وای-

 (کرد اشاره

تاده ایمان دسبببت به نگاه  که افتادم دی ببب  یاد  نمی حلقه دیگر. بود اف

 .انداخت

 .ندیدینش بیمارستان اومد موقع اون. بله-

 .واقعا موقع اون نبود خوش حال . درسته-
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-... 

 .شدی  داغون مدت این. آرای گاه بری  بیا-

 یبیالمس مدت  این شدم کثیف خیلی-:گفت او و دادم تکان بالبخند را سرم

 .همه دراومده

 : گفت و انداخت من به نگاهی

 !شوهرنداری؟ تو مگه دختر! خودت واسه شدی مردی پا یه که تو-

-... 

شینش  خوش ایمان وفای به دل . رفتی  آرای گاه به دو هر و شدی  سوارما

گل او برای را خودم که نبود  خودم برای تنوعی خواسببت  فقط. کن  خوشبب

 .باش  کرده ایجاد

 السهی. ماند باز دهان  تغییر همه این از و کردم ِبلوند را موهای  نظرسهیال با

 : گفت پرده بی خیلی

 .می ی بهتر خیلی ب ه عمل یه بینیت-

 .میترس -
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 آن از بعد حالتش. خندید مالی  و)  ؟؟ دیگه نیسبببت مه  یعنی هزینش-

سان که بود شده هایی ربات مثل اتفاق  ادقیق اش خنده نوع. اند شده نما ان

 (.میامد کش عضالتش زور به که انگار. شد شکلی آن

 ...نه-

شت میزمی روی خرجی گاهی ایمان. نبود مه  هزینه ستش. گذا  از دیگر را

 .نمی د استفاده اما نداشت  ک  چیزی دنیا مال

 دکتر؟ رفتی! دختر که نیومد در ابروهات-

 .نداشت تأثیر. داد دارو رفت -

. کنند گری  ه  را صببورتمان تا خواسببتی  تنوع برای و کردی  دواصببالح هر

 .بهترشد اما   ای لحظه و مدت کوتاه هرچند ام روحیه بودم  راضی

 لخیت لبخند تنها من و بیاید خوشش چقدر شوهرت که میگفت دائ  سهیال

 .میزدم درجوابش

 : گفت شدی   ماشینش سوار وقتی

 دادی؟ گوش آهنگو این راستی-

 : گفت  فوری
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 .نمیاد خوش  نمیدم گوش آهنگ من-

 چرا؟؟-

 تبرداش رنگی نارنجی دی سی و کرد رو و زیر را داشبرد   من به توجه بی و

 .گذاشت و

 .داره غ  حس خیلی صداش... غمگینه خیلی. بده گوش ق نگه خیلی-

 : داد ادامه همچنان او و برگرداندم پنجره طرف به را سرم

 .سبحانی ایمان   اومده تازه. کن  فکر بود پنج ِتَرک کن   پیداش بذار-

ست من به روده و دل پیچیدگی حس ست . داد د  لهعج با. بیاورم باال میخوا

 : گفت  و شدم پیاده

 .خدانگهدار. برم زود باید افتاد یادم اآلن ممنون  خیلی-

 !دختر میرسونمت خ  ؟!؟!؟ وا-

 کانت تند تندو   خداحافظی و ت کر وبرای آوردم باال حرکت درحال را دست 

 .دادم

 .ببرد مردم دل چطور میداند خ ! دارد بغض صدایش! شکمش ارواح آره

****** 
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 را های  درس   امتحانات شبببدن تمام باوجود و بودم خوابیده کاناپه روی

 .داشت  تمرکز درصد پنجاه بازه  اما. مرورمیکردم

ست  سد کجا به زندگی این تهِ  نمیدان . نبود ای تازه چیز آمدنش دیروقت. میر

 .کن  صحبت او با دوستانه ام   تا بمان  بیدار گرفت  تصمی 

سی تازه که بود کننده ناراحت خیلی شد آن فکر به   من مثل عرو  اشک که با

 !باشد گرم آن به پ ت  تا میکردم تعیین خودم برای ای مهریه

. رممیگی طالق باالخره میدانسببت  من! نبود خوب ه  چندان بینی واقع... بله

 بیاورند در را ه  پدر شوهر و زن باید حتما دارد؟؟ فایده چه اجباری زندگی

 شببود  تمام مزخرف زندگی این و سببردی این باشبببد؟؟ جدایی تهش تا

 .هست  تر راحت من است این حداقلش

 کی را ام مهریه که روزی. بودم داده او به مدت این که بهایی از بودم پ یمان

 ت نمیگف. نمیکردم را اینجایش فکر   کردم تعیین گل شببباخه چند و سببکه

 نمیگفت  و نمیسببوخت دل  انقدر کاش فقط! اسبببت خوب کالن ی مهریه

 بیاورد؟ کجا از خ 
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 همهری میتوانسببت چطور بود  گرفته خودمان از ه  میلیون ده که کسببی آخر

 !کند؟؟ پرداخت را باال ی

 بین چنگی. ن ببسببت  کاناپه روی و شببدم بلند. شببد داخل و انداخت کلید

 : گفت  او به نگاه بدون و ک یدم رهای  و شده رنگ تازه موهای

 .کنی  صحبت ب ین-

-... 

 .خودته نفع به-

-... 

 آمده دیگر هروقت از تر پاتیل و م*س*ت. انداخت  سببمتش به نگاهی نی 

 .بود کرده عادت که چرا آورد نمی باال دیگر. بود

 .کرد نگاه  خمار و شد ولو روی  روبه مبل روی

 بزن ؟؟ حرف بخوام میفهمی االن-

نه تلفن گاهش چپ چپ و نفرت با که حالی در من و خورد زنگ خا  ن

 : ده  جواب تا رفت  میکردم

 الو؟-

 آذر؟-
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 شما؟-

 .مهرادم-

 خ ؟-

 ؟ باال بیاد تونست ایمان-

 چی؟ یعنی. آره-

 !اونجا تا رسوندیمش ما کرد  خفه خودشو دیوونه بابا  هیچی-

 .میخوره به  ازهمتون حال -

 ابرویش ایت یک. شدم سینه به اوسینه با برگ ت ؛ همینکه و کوبیدم را گوشی

 : گفت چندش لحن با و ک یده و رفت باال

 !که شدی معرکه! اوف-

 : گفت  شدن رد درحال و کوبیدم اش سینه به یکی

 .بابا شو گ -

 : گفت  نفرت با. چسباند دیوارم به محک  و ک ید را دست 

 !بخوره به  ازت حال  این از بی تر نذار چته؟-
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یدونی-  از.ا.ا..از... خیلی...خ..آرزوی من! میزنی؟ حرف داری کی با م

 !دخترام

 .نخورد تکان اما دادم هولش و کردم هایمان سینه بین حائل را دست  دو کف

 که بعدش   روسببتا برم میخوام. ایمان نیسببتی چیزه  ترین پسببت تو! تو؟-

 .می ی  جدا برگ ت 

-... 

شش  انگیز نفرت کار با ست  وچند  ده  انن  العملی عکس ثانیه چند نتوان

 : ک یدم جیغ و خواباندم گوشش در یکی و آمدم خودم به اما  

 .میخوره به  ازت حال  شو  گ -

تاق تا و گرفت دسببتی دو را چاق  های مچ زور به . برد ک بببان ک بببان ا

 خود ان و میک یدم جیغ فقط. نداشت را ارزشش چون کن  گریه نمیخواست 

گاه  .میکردم نفرینش و میدادم فحش محلی زبان با آ

 : گفت و انداخت تخت روی را من

 !؟ ُاّمل آخه میذاری باال طاقچه من واسه تو-
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. ن نمیک موس موس دنبالش طرفدارانش مثل من که بود گرفته لجش این از

 .شود نزدیک نمیگذاشت . دادم هولش و کردم جمع را پاهای 

 النهمسا از تر قوی همی ه ه  من. کند تمرکز نمیتوانست بخاطرشرایطش 

 .بودم همجنسان  و

 رو برای فقط وح ببیانه حاال و شببد خارج خوانی ُکری حالت از حال این با

تاد روی . شبببد موفق و کرد تالش کردن ک  هایش من و اف  قدرت با را مو

یدم  و قدی  از و میکردم تحقیرش بی ببتر لجش برای. دادم فحش و ک بب

 !!!!میگفت  شلوارآویزانش

سید کاری کتک به کار ک  ک    ه من اما! میزد را من کردن  ساکت برای و ر

 یا و  میگرفت گازش و انداخت  می لنگ میتوانسببت  که جایی تا! نبودم مظلوم

 من و آمد پیروز! نامرد مردِ  یک. بود مرد ها این تمام با. میک یدم را موهایش

 .میکردم نفرینش و میدادم فح ش روان اشکی با حاال و توان نا

 : گفت لبخند وبا شد بلند

 .گامبو ام آماده طالقت  واسه! نگیا؟ پرت و چرت دیگه-
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صیت  شدن کوچک و توهین و بدبختی این از و شدم مچاله  .زدم زار   شخ

 .کردم درک را ت*ج*ا*و*ز حس کامال. میخورد ه  به او از حال 

 ...نامحرم یا باشد محرم طرفت نیست مه 

******* 

 تیپاتخ به خیره   شببکل همان به دوسبباعت به نزدیک. نمیکردم گریه دیگر

 .بود زده من به که بود ای کاری ی ضربه اولین این. ماندم

 ردد زیاد خیرگی از چ مان . بود هیچ حاال برابر در مدتش؛ این های تحقیر

 .می د زده زیاد زمانی ی فاصله با های  پلک. میکرد

 : آمد پذیرایی از انگیزش نفرت صدای

 .نبود خودم دست-

-... 

 .نبودم م*س*ت فقط که بدون اما. خواهیه عذر نکنی فکر-

-... 

. رواعصاب  رفتی ه  تو بودم کرده مصرف چیزی درنیار  بازی مسخره آذی-

 ...پاشو

 .لرزیدم و کردم جمع را خودم شد؛ تر نزدیک که صدایش
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-... 

 .بود ریخته به  اعصابم  ام  ... درنیار بازی مسخره خواه ا   آذی-

-... 

 .(...) دخترای این با رفته لو ها پارتی از یکی عکسای-

-... 

مه حروم-  ب بب  ممنوع. بیرون دادن گرفتن فیل  و عکس یواشببکی ها لق

 .میکن  خودک ی

-... 

 آذی؟-

ست و آمد ست را دیدم خط و زد زانو مقابل  در  آن به هنوز من نگاه اما شک

 .بود دیدم در اش شده پهن ی شانه حاال. بود مانده نقطه

-... 

 .اشیاب اینجوری تو نمی ه دلیل این نبودم اصال مدت یه. طبیعیه   پاشو-

-... 

 : گفت و زد اش پی انی به یکی

 .جهن  به-
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 ه  ابد تا میخواست دل  و ماندم شکلی همان... اما من. کوبید را در و رفت

 .بمان  شکلی همان

******* 

ست ست  و نبود خودم د  یک جان میتواند چقدر روحی ی ضربه این نمیدان

 من از حتی ایمان و بودم شببده متحرک ی مرده کامال. بیاورد باال را انسببان

 روز ده هب نزدیک که دارم خاطر به کامال و کن  صحبت نمیتوانست . میترسید

 .نمیامد زبان  به حرفی هیچ

 درک" تو! "نبودم ه  نارنجی نازک و حسببباس من! نبودم لوس من!  نه نه

 .نبودی من جای" تو. "نمیکنی

 به خود چ مان . میداد را جواب ان ناچار ایمان و میزدند زنگ آذین و مادرم

 .میماندم خیره چیزی به ها مدت و بود مانده زده وق خود

 میکردم حس و میگرفت نظر زیر را آمدم و رفت بود؛ خانه که گاهی ایمان

سیده ک  ک  ه  او آنکه یعنی این. میچرخد من حرکت هر با   سرش  دبو تر

 .باشد ک ته را من حد این تا نمیکرد فکر و
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 دنکر باز زبان به مجبور که بودند شده نگران ام خانواده آنقدر روز ده از بعد

 .تمام و هست  خوب که دوکلمه یا یک حد در ه  آن. شدم

 زرو روزبه من اما گرفت پیش را سابق روال و شد  عادی ایمان برای مرور به

 و دوسببت که گاهی و شبب  آخر تا ماندم می اتاق در که جایی تا شببدم بدتر

 و کن  صببحبت ها آن با می ببدم مجبور میگرفتند؛ تماس های  همکالسببی

 .خواندن درس برای ب وم ت ویق

 همانجا و میخواندم درس اتاق در هرش  و روز هر. نداشت  بازدهی هیچ اما

 .نو از روزی و نو از روز دوباره و میخوابیدم

 ماا هسببت  الغری روبه میکردم حس و افتادم می قیافه از روزبی ببتر به روز

 و آمد نمی تمام ی هفته یک می د گاهی. می د تر سرحال و تر فربه ایمان

ست  و نمی دم کارهایش پیگیر هیچ. میماندم تنها من  ها سعک آن با نمیدان

 .کرد غلطی چه رفته لو های فیل  و

 مهمکال" طالق" برای حتی او با نمیخواسببت دل . پیش نه داشببت  پس راه نه

 .شوم
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یک مان و بود جدید ترم های نزد خاب ز حد انت خاب و کاری برای. وا  انت

 یجهسرگ کردم حس که بودم خانه به برگ ت درحال. رفت  دان گاه به واحد

ست . دارم ست  کناری ناتوان و گرفت  پی انی به را د س پلک. ن   کمی تا ت ب

 و می ببد زده درچ ببمان  فلش حالت به تندی و سببفید نور. بیاید جا حال 

 .میکرد بدتر را حال 

ست   شدم ندبل و ک یدم عمیق نفس. نیاوردم باال اما گرفت  دهان  مقابل را د

 سببمت به و شببد رو زیرو دل  رسببید  خانه به پای  که همین. رفت  خانه به و

 .زنانه های وشک تهوع حالت تکراری جریان. دویدم شویی دست

 دست ویی کف گری  وح ی آن از دوماه گذشت از بعد دل ته از ای گریه با

 .گرفت  را سرم و ن ست 

*********** 

 "حال زمان"

 تاسبب بهتر یا بیمار دو برای. کند باز را مط  فردا از نوشببت  سبباالری برای

 .بیایند امروز تا دادم تای  و گذاشت  پیغام   م تری دو بگوی 
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 ادهآم میلرزاند؛ را اسببتخوانی  تن و بود افتاده جان  به که سببرمایی حس با

 نگاه آئینه در را خودم باره  این و پوشببیدم ای پنبه شببلواری جوراب. شببدم

 .کردم

 نندهز زیادش الغری شاید حتی و باریک. نبود مرغ پای مثل پاهای  فرم دیگر

 و رباسبب همی بببه مثل و کردم تن به بلندی پالتوی! بود دل ی کننده ریش و

 باردار زن بود؛ جیب  در های  دسببت همانطورکه. شببدم خارج خمیده کمری

 جیغ. شدی  شانه به شانه محک  شد خارج آسانسور از حواس بی ؛ همسایه

 تیح! چسبببید دیوار به زده وح ببت و ک ببید ای لحظه تندو اما بلند نسبببتا

 : گفت مقدمه بی کردم باز را آسانسور در همینکه نکردم ه  نگاهش

 ؟ کن  چیکار زیادم های تهوع حالت و سرگیجه واسه-

-... 

 امیررضبببا ؟ طبیعیه. دارم تهوع حالت هنوز اما دکتر خانوم ماهمه شببش-

 ... پزشکید گفت پیش چندوقت

-... 

 ...مط  برم ن ده فرصت-

-... 
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 !؟ خانوم-

 .نمیدون -

 بی من و میکرد نگاه  متعج  و نگران و خاص ترسببی با او که حالی در

 . شکست را دیدمان خط آسانسور ک ویی در ؛ خمار و تفاوت

 هنوز نوسببباز سببباختمان این که خوب چقدر گفت  دل در و رفت  مط  به

 حاال و بودم اولین کردم رهن را اینجا وقتی. اسببت نیاورده برای  ای همسببایه

 .بود نکرده اشغال هارا واحد ی بقیه کسی مدت همه این از بعد

 دودختر تصویر. درآمد صدا به آیفون زنگ همزمان و ک یدم سرم از را شال

 هماند ش  آن گند آثار هنوز. رفت  جراحی اتاق به و زدم را در. دیدم را نگران

سرو یاد باز. بود   وب درست هیچوقت که سادگی  به زدم پوزخند و افتادم خ

 !نبود

 : "تق تق"

 هست؟؟؟ کسی-

 .تو بیاین-
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ستانه ستادند در ی درآ ضوح به یکی ان و ای  اهشنگ خیره خیره. میلرزید و

 :گفت  و کردم

 فرهنمندجو؟-

 :گفت همراهش. دهد جواب نتوانست که خودش

 بله-

 دشب حال به توجه بی. کن  اهدا دختری به را دخترانگی میخواسببت  بار این

 :گفت 

 .زود تخت رو بخواب-

" شرشر" صدای شنیدن با همراهش ه  و من ه . چسبید را همراهش بازوی

 .دوختی  پاهایش پایین به دختر ی وح تزده چ مان از را نگاهمان آرام

 :گفت ناباوری با همراهش و دوخت  چ   رنگ زرد مایه به زده مات

 !!!!سوگل-

 :گفت  میکردم آماده را وسایل  که حالی در   حرف بی

 .راهرو تو دست ویی-
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 که می ببنیدم میزد غر که درحالی و ک ببید را دسببتش سببرزنش با همراهش

 :میگفت

 !!کنه چیکار میخواد انگار! دیوونه! سرما این تو پوشیدی دامنی  چه-

 !!..شایان..شایان -: میکرد تکرار آهسته و مقطع مقطع دخترک

 رکدخت همراه. بیاید بعدی بیمار تا رفت  آبدارخانه به من و شببد تمام کارش

 :گفت من و من با و ایستاد در چهارچوب در

 دکتر؟..خانوم..خ-

 ..دادم گوش ؛ بودم خیره جوش درحال کتری به که همانطور

-... 

 باشه؟ راحت خیالمون..میگ -

-... 

 .عروسی ه دیگه یکماه طفلی این-

-... 

 آره؟-

سته صدای. برگ ت ت کر یک با او و دادم تکان سر کوتاه  واحد رد شدن ب

 .آمد
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 با. زد را زنگ که برگردم تا کردم تن  را های  لباس. بود کرده دیر بعدی نفر

 قتو دیگر بگوی  من و بیاید باال تا ماندم منتظر و زدم را در درونی خ ببمی

 .ندارم

 حس و میکرد نگاه  غصه با. دیدم را ای رفته رو و رنگ دختر ؛ باال همین از

 :گفت آهسته. شدم دقیق و کرده تنگ را چ مان . نداشت ترسی

 .کردم دیر میدون -

ستش سمت چ   زیر دیدم بود روی  روبه که حاال ست کبود را  متوجه. ا

 :گفت بغض با و شد نگاه 

 (ترکید بغضش آن یک در و...)زد کتک  حیوون-

-... 

 ...خدا بگ  کی به خانوم میخوامش من. فرستادم زور به-

گاه ناخود  :گفت  آ

 زدت؟ کی-

 ...خانوم بندازمش نمیخوام من...میمیرم براش که ای بچه بابای-
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 انهآبدارخ به کتری سوت صدای با. نمیدادم ن ان العملی عکس چرا نمیدان 

 جوش آب. آنجاسببت او انگار نه انگار. بسببت را در و شببد داخل او و رفت 

 .رنگ عسلی ماگ داخل را نسکافه و ریخت 

  ستن مقابل  تعارف بدون خیس صورتی با او و ن ست  کوچک میز پ ت

 .شد ام خیره و

-... 

 " فین...) " کار این به کرده زورم حاال کرد  صیغ . اومدم شهرستان از تازه-

) 

 .بود پیش سال ده آذر اصل برابر کوپی. چرخید اندامش روی نگاه 

-... 

 !دامنت به دست !! خانوم میخوامش من اما..اما-

-... 

ست- سته ب ست. برگردم بچه بی من تا خونه تو ن   ب ه نمطمم بیاد میخوا

 کردی ممنوع شببما شببنیدی  اما میک بب  دارم گوشببمو جیگر که خودش

 .رو مرد حضور...حضور

-... 

 .داد سر گریه های های دوباره و گذاشت میز روی را سرش
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-... 

سکافه بخار به خیره صویر و بودم مانده ن شته ت  یک مثل ه  باز خودم ی گذ

 .بست نقش چ مان  جلوی فیل 

****** 

 لیع ی کوچه به را خود و شک جای.  افتاده برای  اتفاقی چه که بودم مطممن

 درسببت آنجا من که بود انگارش نه انگار ؛ آمد ایمان وقتی. نبود زدن چپ

 ام گذاشته زانوانی روی را سرم و ام ن سته زمین روی ورودی؛ در روی روبه

 .کن  جمع ان توانست  زور به که

 از نمیدیدمش آنکه باوجود و میکرد زمزمه را هایش آهنگ از یکی زیرل 

 .است م غول اش گوشی با میدانست  موبایلش کلید صفحه صدای

 :گفت  داشت  او از که نفرتی باوجود و کردم بلند را سرم

 .بزنی  حرف باید-

-... 

 :گفت و گرفت گوشش مقابل را گوشی ؛ من به توجه بدون

 داداش؟ احوال شریفی آقا سالم!!! به-
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  ه چیزی یک! میزد پس را من او که بود دار خنده. رفت اتاق به و شببد بلند

 گرفت را خودش کاری های تماس تند و تند و آمد بیرون!! بودم شده بدهکار

 تانداخ نمی من به ه  نگاه یک. میکرد تنظی  را سالن و استدیو چند قرار و

شت حوله. بودم مرده برایش من کل طور به یعنی این و  و آواز همان با و بردا

 یدممید و بودم اتاق متری پنج ی فاصله در درست. رفت حمام به سرخوشی

 .چیده را حمام از بعد لوازم ترتی  به تخت روی   زنان مثل که

 پوشدب است قرار که هایی لباس   افترشیو صورت  مخصوص کرم   لوسیون

 ....و

 یب بیمار یک مثل فقط. آمد نمی ه  عجی  حتی   نمیزدم ه  پوزخند حتی

 حالش فقط. نه باشبب  زبان بی که نه. نمیزدم دم و میدیدم هارا این تمام حال

 .دیگر نداشت  را

ضر  مات که منی به و کرد میزان را سیاهش تک کت   ورق شق و آماده و حا

 .رفت ندادو ن ان توجهی ؛ بودم غریبه مرد این

 قواره بی های لباس آن با مردنی الغر و دراز چوب آن. نمی ببناختمش واقعا

 .هسببت  باردار میدانسببت ! ؟ کجا زیبا و جنتلمن ظاهر به مرد این ؟؟ کجا
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 کرف احساس  به هرچه. نبود ای پیچیده چیز من؛ ه  آن زن برای ت خیصش

 .نه یا دارم دوست را بچه نمیدانست  میکردم

 !بودم بیزار نه و داشت  دوستش نه

 :آمدم خودم به گریان زن صدای با

 ؟ دکتر خانوم کن  چیکار-

 هب و گرفت  میک ببید را آخرش های نفس دیگر که ازبخاری را میخ  نگاه

 :دادم ترش چ مان

-... 

 !!امه بچه! دارم دوستش-

-... 

 ...اینجا ندارم هیچکسو.. بگید راهی یه. کنید کمک -

 ..من-

-... 

 .نمیتون  من-

-... 

 برو شو بلند-

 ؟؟ برم یعنی-: گفت او و شدی  بلند همزمان دو هر
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ست  سی اولین. شده مرگ  چه نمیدان ست را اش بچه که بود ک شت دو  .دا

 :گفت و آمد دنبال . رفت  جالباسی سمت به و زدم کنارش

 اییج من خانوم! برگردی نداری حق نندازیش اگه گفت. خونه برنگرد گفت-

 !!ندارم رو

********** 

 ش  پو پایان عنوان به را گردن شال! برود کجا و کند کار چه میپرسید من از

سته و کردم آویزان گردن  از ست های قدم با و آه  اب که دررفت  سمت به س

ضرع ست به. گرفت را بازوی  ت  که دمش خیره بازوی  به اش شده پیچیده د

 : گفت

 .بده جا من به ام   فقط. شهرم میرم-

ست  و زدم پوزخندکمرنگی  ار مط  من و آمد پ ت  خودجوش. ک یدم را د

سیرمان و بود من پی خروجی همانطورتا. زدم قفل  داج پارکینگ در مقابل م

 .شد

 رو یادهپ در افتاده سببری با و بود گرفته شببکمش سببپرمقابل مثل را کیفش

صومش و سپید و گرد صورت و بود چاق. میرفت شت یاد واقعا را من مع  هگذ
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نداخت می ام  یک از من. رفت  پارکینگ به و گرفت  چ بب  وجود این با. ا

 .افتادم راه و زدم استارت. نمی وم گزیده دوبار سوراخ

 این و بود تاریکی به رو هوا. میرفت متفکر و مغموم هنوز دیدمش  دور از

 .خلوت معموال محله

 زا کرد  ترمز زن مقابل ؛ بود من پ بت که ماشبینی گذشبت ؛ او از که همین

 و  ببین بهتر تا کردم تنگ را چ ببمان . اسببت مزاح  که دیدم وسببط ی آئینه

 بی. دمیدوی تقریبا و بود ریخته ه  به حالش زن که چرا شدم  مطممن تقریبا

 .رفت  را خودم راه و کردم نگاه رو روبه به خیال

گاه نا ک ید جیغ که زن اما  رکیپس دیدم و انداخت  آئینه از دیگری نگاه خودآ

 آویزانی  همان به شلواری و ها َرِپر شبیه تیپی با ساله  هجده حدودا   شاید

ست افتاده راه زن دنبال و شده پیاده ستی و زدم ترمز اراده بی. ا . دمک ی را د

 و شدم پیاده بود؛ روشن ماشین که همانطور

 الیس ه ت الی هفت شاید بیچاره زن. رفت  سمت ان به محک  های قدم با

 را یفک و بود چسبیده دیوار به پا و دست بی و وح تزده اما بود تر بزرگ ه 
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 ویشر تقریبا و گذاشببته سببراو کنار را دسببتش یک که پسببری و خودش بین

 .است داشته نگه بود زده خیمه

 دست زا را تعادلش او و زیردستش زدم هوا بی بناربراین نبود من متوجه پسر

سبید را آرنجش و ک ید فریاد ناهنجاری و احمقانه صدای با. داد  نز به. چ

شاره بک د گند به را خیابان بود مانده ک  که شین  سوار تا کردم ا . ودش ما

 .دوید و گرفت قرض ه  دوتا داشت  دوپا

 : گفت اش رگه دو و زشت صدای همان با پسر که بروم آمدم

 ؟ زدی منو زنیکه-

گاه نگاه  و برگ ت  آرام  اش زده جوانه تازه و حریری های سبیل روی ناخودآ

 !!ترسید خودش که رفت  سمتش به آهسته. افتاد

 یم بر ازم کارها خیلی من نمیدانست که او آخر. نمیدان ! ترسید؟ واقعا چرا

 :داد میرفت عق  عق  که حالی در خودش  را سوال  جواب! آید

 !چ ماییه؟ چه این! ؟ زنی تو! ها امامزاده اکثر یا-

سیده مات  و شده گرد و وح ی نگاه از شینش سوار. بود تر  یک با. شد ما

 .ادد زن و من به رکیکی فحش و گرفت بیرون را سرش و افتاد راه تیکاف
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 را سرش زن. ماندم پرایدش عق  های چراغ نورقرمز به خیره من و شد دور

 : گفت و آورد بیرون

 .ببینید خیر الهی. خانوم نکنه درد دستتون. بگردم دورسرتون الهی-

 میخواسببت که دسببت  روی را دسببتش. زدم را مرکزی وقفل سببوارشبببدم

ستی شت بخواباند را ترمزد ستش سرمای از. گذا  نگاهش و شدم مورمور د

 .کردم

ست بی و احمق خیلی من که گفت - ست  پا د شت  قدرت اگه. خانوم ه  هک دا

 !میکردم آدم خدارو بی اون االن

 انعق دلیل هیچ نمیتوان  اصببال کردم؟ را کار این چرا بگوی  نمیتوان  اصببال

 !!!بیاورم کردم هدایت او سمت به و زدم را بخاری اینکه برای ای کننده

ست اوه  که انگار ست بعید من از رفتار حداین چه تا میدان  همان به چون ا

 : گفت و شد اضافه ه  بهت ترسش  و شرم و خجالت

 .خانوم ممنون -

-... 

 این کجاسبببت؟ مقصبببدمان بدان  خودم آنکه بدون هدف  بی. افتادم راه

 ....میکرد ت ویق خاطرات دوباره مرور برای را من سکوت
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 عطر شببیرین بوی جگواَرش؛ ادُکلن و الکل بوی همراه به بار این. آمد ایمان

 بغض. من واهی و کاذب های امید تمام پایان یعنی این و آمد ه  ای زنانه

نه قدر داشببت   پا میفهمیدم حاال ولی بودم بیزار او از آنکه وجود با. هندوا

! دیگریست چیز مزخرفمان و َگند هرچند ی رابطه میان سوم شخص گذاشتن

 سببمت به را ام زندگی مسببیرانحرافی نخواسببت  هرگز که بود ه  همین برای

 .کن  کج خ*ی*ا*ن*ت

ند من  نخواه  یک*ث*ا*ف*ت همچین هیچوقت   شببوم بد که ه  هرچ

گذارد پا که ک*ث*ا*ف*تی. شبببد یان ب له زنی زندگی م چاره و حام  و بی

 .بدبخت

شک با ست باریدنش اختیار که هایی ا  ادمد تکیه چهارچوب به نبود خودم د

 : فت گ میکرد باز را را کراوتش و میکرد نگاه خودش به آئینه در که درحالی و

 ..ایمان-

لت به مه حا نه زمز مه را جدیدش های ترا  بودن...همی بببه -: میکرد زمز

 ...حس واس ...تو

 ..ایمان-
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 ...توی که همونی بودم من...  من آره-

 :(زدم صدایش بغض  بلند شکستن با بار این)

 !!!..ایمان

 ...الالالال...نیستی آره...هوم هوم هوم...نیستی تو-

 : گفت  اراده بی و کردم نگاهش آئینه از. ایستادم پ تش و رفت  جلو

 ! میاد زن بوی...بوی-

 و ت گرف ام بینی مقابل را دسببت . کرد نگاه  و ماند حرکت بی. نخواند دیگر

 .دویدم شویی دست سمت به

******* 

 : آمدم فکربیرون از زن  صدای با

 .ندارم تحمل دیگه. کن  چیکار موندم. ندارم رو کسی شهرمون  توی-

-... 

 توی. دید منو حیوون این. تهران خبره چه کردم فکر کن   کار اینجا اومدم-

 .بودم آبدارچی شرکتش

-... 

 .موندم حاال-
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 : آمدم حرف به ناخواسته بازه 

 .شدی دوم زن کردی اضافه غلط-

 : گفت بلند انکاروار  لحنی با

 !!نیست  دوم زن بقرآن من! ؟؟ من-

 در صیغه اس  آخر. آمده خوش  او از کمی کردم حس و انداخت  نگاهی نی 

 .نداشت خوبی جایگاه ذهن 

-... 

 .نکن کار گفت گرفت خونه و کرد صیغه منو. کال نداره زن-

-... 

 .اینجوری حاالم-

 .خون  میبرمت(...  دادم ادامه و افتادم سرفه به... )ام  -

 .کنه خوشبختتون خدا ان اَءالله. خیرببینید الهی-

-... 

 .خونه مسافر برم ام   بتون  که نداد به  ه  هیچی-

-... 
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 گاهی و آمد می دنبال . رفت  جلوجلو خودم و کردم باز را در. آمد من همراه

 گاهن محیط به کنجکاو که میدیدم ساختمان ی شده کاری آئینه دیوارهای در

 ونبد. آمد پیش! شببد اما بود لمس غیرقابل بود  خریت میدانسببت . میکند

 .احتماال شدم خر بازه  و دادم راه را ای غریبه. باشد ارادی آنکه

 .بخواب اتاق اون تو برو-

 .ممنون  خیلی. چ  -

 نگاه ای سورمه شلواری جوراب در چاقش پاهای به و کردم تنگ را چ مان 

 .بود پرشک و کوتاه هایش قدم. کردم

 : گفت  و رفت  دنبالش

 .کن  قفل اتاقو مجبورم. هست اتاق تو شویی دست-

شت  در پ ت از را کلید. ببین  را العملش عکس تا نماندم ست  ار در و بردا  ب

 و بدبینی همه این نبود خودم دسببت. کن  اعتماد نمیتوانسببت . کردم قفل و

 .تردید و شک

 .شدم رها تخت روی و کردم عوض را های  لباس

****** 
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 نمیخواسببت . میگذشببت ام شببده مادر میدانسببت  که زمانی از تمام ماه یک

 .بود خواهد خطر در بچه جان بودم مطممن چون بفهمد ایمان

 از ش  های نیمه تا ش  آن اگر شاید نمیداد  زن بوی ش  آن اگر شاید

  میگفت او به نمی ببنیدم  را تلفن با اش عاشببقانه های زمزمه ب*غ*لی اتاق

شده که ست پدر سفانه... اما ا سف. میکرد کار زیاد مغزم متأ ست  متأ  هک ه

 راگ میدانسببت  که چرا میدیدم  دقیق و درسببت را آینده گاهی و بودم باهوش

 چ   جلوی را روز آن من و بود حقیقت.میگیرد را ام بچه جان بفهمد  االن

 ازدواج عمرم تمام در من ن ببدنی جبران و بزرگ حماقت تنها. میدیدم های 

 رچطو هوش  ادعای همه آن با که هسببت  درتعج . بود او مثل لیاقتی بی با

 .ن ناخت  را مارموذ این

. بگیرد جان بچه تا بگذرد مدتی میخواست . باردارهست  که نگفت  هرحال به

 .داشت  دوستش بی تر میگذشت که هرچه

 هایش بچه ی صببدقه قربان روسببتا  در همسببایه خان  نارین وقتی همی ببه

 را مردی های بچه چطور   میگفت  دل  در من داشببت  دوسببت ببان و میرفت



 427 آسمان آذر

 از که را هایی بچه چطور میخورد؟؟ کتک او از هرشببب  که دارد دوسبببت

 !دارد؟ دوست دارد نکبت و عوضی مردی

. دارد صفایی و حال چه! دارد دنیایی چه شدن مادر که میکردم درک حاال و

 مانای نبود مه  برای . میرسببیدم های  درس به خوشببی با و دان ببگاه میرفت 

 کرف این به فقط. نمیکردم ه  فکر مسببمله این به واقعا. اوسببت پدر آشببغال

 .بگیرم طالق و بیارمش دنیا به که میکردم

 آینده برای حتی. کن  درست ام بچه برای را زندگی بهترین و بخوان  را درس 

شت  ها برنامه اش ست . دا ستا به میخوا  مط  همانجا ه  خودم و ببرمش رو

 با یحت. شببرایط بدترین در حتی کرد زندگی می ببود که کن  ثابت و بزن 

 .کند خرد را من نمیواند چیز هیچ. حوادث ترین تلخ و بدترین

 تکان دل  داخل ی دانه که زمانی میخواندم را های  درس بهتر ای روحیه با

شحا میاوردم باال و می د بد حال  که وقتی. میک ید رخ  به را هایش  لخو

ضور ی دهنده ن ان که چیزی هر! می دم  سرحال را من بود وجودش و ح

 .بود شده زندگی به امیدم تنها. آورد می
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 شکل همان به را من بچه این حاال که بودم گذشته سال مهربان آذر همان من

 به حتی هایش کاری ک*ث*ا*ف*ت و ایمان دیگر. بود آورده در گذشببته

 .نبود واقعا! نبود مه  برای  ه  پ ه یک ی اندازه

 قدران که شده ام چه میزد ت ر و میدید دان گاه ی بوفه در را من گاهی سهیال

 !دوبرابرمیخوردی؟ گرفتن ر ی  بجای میگفت و میخندید گاهی! میخورم؟

 ه*و*س ساعت این که نیست خودم دست. نیست خودم دست نمیدانست و

ست. آت ین و تند سس و زمینی سی  ه*و*س بعد ساعت و دارم املت  د

ست خودم شق ساعت این که نی ست  ترش انار آب عا  حال  بعد ساعت و ه

 .می ود بد آن دیدن از

 بو خوش و پائیزی های پرتقال و لواشببک و آلوچه همی ببه دان ببگاه راه سببر

 .میکردم تمام خواندن درس موقع را همه ش  آخر تا و میخریدم

 به که بودم ارزش بی برایش آنقدر بود اگره . نبود خانه هیچوقت که ایمان

ندام   که نمی بببد متوجه کسببی بودن  تپل بخاطر هرچند. نکند شبببک ا

 که بود این عقل شببرط اما بگوی  ام خانواده به میخواسببت دل . مادرهسببت 

 .نفهمد کسی االمکان حتی
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 به ند بیای دیدنمان به زودی به دارند تصببمی  میگفتند که هربار آذین و مادرم

 اننبودن بب ها مدت تا شببکل همین به و بیایی  میخواهی  ما که میگفت  دروغ

 .میکردم تمدید را

که تا چه برای داشببت  که وقتی شببب  یک این  ار جنسببیتش حتی که ای ب

 قدرچ ایمان که گفت هیجان با و زد زنگ آذین ؛ میبافت  پتو نمیدانسببت  

 و سببه ی شبببکه بزن  که گفت! ؟ نمیدادم بروز من و اسببت شببده معروف

 .ببین  زنده ی برنامه در حاال همین را اش مصاحبه

شحال را خود  ی صفحه به پوزخندی. کردم قطع را تماس و دادم ن ان خو

 هب نجسببش  ی چهره دیدن برای تمایلی هیچ بدون و زدم تلویزیون خاموش

 تدس من به خاصی کنجکاوی حس و گذشت دقیقه چند. رسیدم کارم باقی

 ان نمید. ببین  زنده دوربین درمقابل و جامعه در را او رفتار خواست دل . داد

 .ف ردم را رنگ قرمز ی دکمه و برداشت  را کنترل چرا  واقعا

 : میداد توضیح ایمان درمورد داشت که بود م هوری مجری روی دوربین

ند- لت... ) ک ببورمون خوب و جوان هنرم ند ت ببویق م مان(... میکرد  ای

 .می ناسیم ون همه که سبحانی
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 کشم لبخند با که آمد نحسش صورت روی دوربین. میکردم نگاه تفاوت بی

 چندگاهی هراز و بود داده تکیه سببینه به دسببت. میکرد نگاه را ملت ما مرگ

 "مرسی" میگفت و آورد می باال را بودند داده دستش به که میکروفونی

 : شد مانع مجری حرف که کن  خاموش آمدم بیاورم  باال بود نزدیک

 ؟ برین ایران از میخواین که راسته سبحانی آقای-

 سالن. )میکن  خدمت مردم  به و میمون  اینجا من سؤالیه؟ چه این..هاها-

 (ت ویق از ترکید

 !باالخره گرفت ه  شمارو گریبان ها شایعه یعنی-

شتی رفتار چه این نمیدون  واقعا- ست ز ضی که ه گاه ناخود! )دارن ها بع  آ

 ( "حیوون نزن زر"  گفت 

 .عالیه واقعا کاراتون. بدی  دست از شمارو نمیخواد دلمون ه  ما-

 .هست  وطن  عاشق ه  من واقعا. ممنون -

 ؟ درسته سپردن شما به ه  بعد سال رمضون ماه ی برنامه آهنگ شنیدی -

 و سببعادت این آرزومه واقعا من و هسببت مورد دراین هایی حرف یک بله-

 و کن  شبباد رو مردم دل عزیز ماه این توی بتون  و ب ببه نصببیب  الهی لطف
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 بپیچه مردم  ی خونه توی معنوی و خوب حس اون با   اذان َدِم  من صببدای

 .افطاری های سفره میون باش  داشته سهمی من  و

ست دل  و بود صفحه به نفرت و بیزاری با چ مان   یاندازمب تف بروم میخوا

 برود ایران از میخواهد بودم مطممن. اش عوضی و دورو ی چهره روی

ست ی روده یک اگر شت شکمش در را سم  من دا  پس. میکردم عوض را ا

 اب... ام بچه آمدن دنیا تا اما! بهتر چه درک به خ  خیلی. برود میخواسببت

 .کردم پرت را رنگ زرد بافت پتوی داغان اوضاعی و حال

******* 

 گوش و چرخاندم را سببرم ب*غ*لی؛ اتاق در به آرام های ضببربه صببدای از

 ؟ بیدارین ؟ خانوم-: آمد زن آرام صدای. کردم تیز را های 

-... 

 !! گ نمه-

-... 

 ؟؟؟ خانوم-

 چیه؟-: گفت  و ایستادم در پ ت. شدم خارج و زدم کنار را پتو

 .گ نمه اما ببخ ید-
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 و آرام او و کردم باز را در باش آماده و احتیاط با. بودم نخورده شام ه  خودم

شپزخانه راه حرف بی. آمد بیرون زیر به سر  هروان دنبال  او و دادم ن ان را آ

ست میز پ ت. شد  یغذا کردن پیدا برای را یخچال و ها کابینت من و ن 

ست آماده  ضرب با را کابینت آخرین در و نکردم پیدا چیزی. .کردم جو و ج

 لحا این با ترسید و کرد جمع را خودش که دیدم چ   ی گوشه از. کوبیدم

 :گفت بینمان کوتاه سکوت از بعد

 ؟ کن  درست من-

 ....کردم فکر و شدم ولو تخت روی باز. رفت  اتاق به و ندادم را جوابش

 بار این و ن ببسببت  بیدار. آمد وقت دیر همی ببه روال طبق ایمان شبب  آن

 ازب را قفلش. رفت کمدش سببراغ و آمد که دیدم. گرفتمش نظر زیر حسببابی

 رنامروب دیدم -: گفت  مقدمه بی. بود پیدا پروازش مدارک فاصله این از و کرد

-... 

 .سالمتی به مبارکه-

-... 

 می ه؟ چی من تکلیف-

 :قهر ماه چهار   سه از بعد. آمد حرف به باالخره
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 طالق. روشنه-

 ؟ کی. خوبه اهان-

 .میری  تفریحی فعال البته. سفرم قبل. بعد ی هفته-

صال ستفاده رفتن برای جمع فعل از نبود مه  ا  و یدمک  عمیقی نفس. کرد ا

 :گفت 

به- ید. بیرون بری  که منتظرت  شببب  فردا...خو  زاروچی خیلی تکلیف با

 .کنی  م خص

 النا همین چرا؟؟ بیرون -: گفت و افتاد تخت روی آنچنانیش های لباس با

 داره؟ اشکال چه.. همینجا

 !رستوران برم سبحانی آقای با یکبار میخوام... آخه نمی ه-

سیدم که بود آن حقیقت  اردارب ب نود خلوت جایی در اگر وح ی این میتر

ست  ست  تر راحت عمومی جای در. اما. شود روانی ه  را های  حرف میتوان

یاورم در بازی پررو و بزن  ظه!! ب مل عکس و اول ی لح  خیلی اولش الع

 ه  اآنج از و بگوی  را جریان میخواسببت . میگرفت  شببل نباید. بود حسبباس
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س تازه داغش تا احمق این و دورباشبی  کمی تا بروم روسبتا به سبره یک  تا

 !نیاورد سرم بالیی

 ...ولی طالق زمان تا ماندم می همانجا نبود دان گاه و درس اگر

ست را چ مانش ساز سینمایی فیل  بیخودی نمیام من-: گفت و ب  یلیخ. ن

 .رستوران بیام باهات ش  بلند! عاشقی 

ید- یای با حت خیلی من. ب یت ازت میتون  را کا ! مببر رو آبروت و کن  شبب

 !!!باشی داشته حاشیه میتونی چقدر خودت قول به باشه یادت

صبانیت  یآبروریز میای. م کوک  ه  فردا همین به من-:میکرد نگاه  باع

 .نمیام من میندازی راه

 شارز اونقدر. هستی می ناس  حاضر حال در که چیزی ترین ارزش بی تو-

 ؛ دنبال  اومدی حال هر به. بک بب  نق بببه واسبببت بخوام حتی که نداری

 .میدونی خودت ه  تهش. اومدی

********* 

سته منتظرش که بود ش  هفت . ایینپ بروم که یعنی زد زنگ تک. بودم ن 

 فتنر برای نیاز مورد لوازم و مدارک حاوی که را بزرگ  دسببتی کیف دیگر بار
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تا به یدم و رفت  پایین. کردم چک بود روسبب . ددا باال نور برای  مزدایی د

 و سبالم بی. اسبت کرده عوض را ماشبینش ندانسبت  حتی که بودم متعج 

ست  کنارش علیک    زیاد نفرت از که چ مانی و آنچنانی اخمی با او و ن 

 اینکه و من از چقدر بود م ببخص کامال. افتاد راه میزد ذوق در اش سبببزی

 .است بیزار باش  او با ام   است قرار

 در بود کرده خ  نهایت تا را سببرش او. بودی  ن ببسببته رو در رو دو هر حاال

 :گفت آهسته اما حرص با. میکردم نگاهش حس بی من و ب قاب

 ی عقده. زودتر بگو چته میخوای چی. خورد به  مسخره بازی این از حال -

 داری؟؟ بامنو رفتن رستوران

 می ه؟ چی...مهریه-

 ستشد رو میکنی باد کرد فکر بابات. ندم سکه یک که دارم انصاف اونقدر-

 ؟ خوبه میدم میلیون  چهل سی من نترس! فروختت سکه یه به

-... 

سون ست  که چ مانی با من و آمد گار  ؛ مبگیر را شدنش تر جلوی نمیتوان

. کن  انتخاب ه  من نکرد صبببر حتی. شببدم فطرت پسببت این محو و مات
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! ؟!بود؟ مه  خودم نظر به غذا انتخاب االن واقعا. داد سفارش باعجله و تند

 ! ودن شناخته تا میکرد مخفی دستانش سایبان میان را سرش دای  حرص با

شتی  ک ور در م هور همه این ستوران به رفتن حاال! دا  ودمی  برای ان ر

 !؟ غول شاخ

 !؟ ب   ظاهر عموم توی نمیتون  من نمیفهمی تو-: گفت خ   با

 مومع توی نمیتونی-: غریدم ناتوانی و بغض چاشببنی اما بی ببتر خ ببمی با

 ؟! ب ی ظاهر عموم توی نمیتونی" من" با یا ب ی ظاهر

 .میبری آبرومو االن!!! حاال خ  خیلی!!!! هیس-: گفت حرص با

 میکردم تصببور. شببوم تحقیر دوباره و بمان  نمیداد اجازه غرورم دیگر اصببال

ستثناء   یکبار برای ستانه ا شن را تکلیفمان و مین ینی  دو صور. کنی می رو  ت

 مانده سبببابق جلبک سببطح همان در افکارش و مغز ی محدوده نمیکردم

 هندی فیل !! نه نه.شببدم خارج تندی و کردم ترک را میز هول یک با. باشببد

 هیکلت  رب بزنند گند بارها و ها بار دقیقا و بایستند رویت توی وقتی! ها نبود

 خودش و دمیپوشان را سرش دائ    کند قای  تورا آنکه برای کسی ببینی وقتی

 میخواسببت  چه ندانسببت  اصببال. می ببوی بدتر من از حاال ؛ میکند پنهان را
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 صبببدای با اینکه تا" آذر"  گفت بار چند و آمد دنبال ! ؟ شبببد چه و بگوی 

 از و  برگ ت" خودتونید؟؟؟ سبحانی آقای"  میگفتند که ای عده ی هیجانزده

 و من به نگاهی مضببطرب و پریده رنگ. کردم نگاهش متری سببه ی فاصببله

 و شببد سببردم. زد مصببنوعی لبخند و انداخت دورش جمعیت به نگاهی

 حسرت ؛ چ مان  ی زده یخ های اشک با و ک یدم آ*غ*و*ش به را پالتوی 

گاهش زده یداد امضبببا. کردم ن های با دختری. میکرد بش و خوش و م  مو

 :گفت و برگ ت هیجان با رنگ ش*ر*ا*بی و ل*خ*ت

 خانومتونن؟؟ سبحانی؟؟ آقای-

. خت دو ایمان به لرزان و تأخیر با و گرفت  دختر صورتی های ل  از را نگاه 

صال. کردم نگاهش سؤال پر صال... ا ست  زنش من!! ببین  بگذار ا  هن ؟؟ ه

عا هد دل  واق ل !! بدان  میخوا قدر چرا!! دیگر بگو! اسبببت جا  لفتش ان

 هب را سرم و شدم نزدیکش قدم چند سؤال پر! ؟ نه یا هست  نمیداند!میدهی؟

کان طرفین کان ت یدادم ت  شببرایط در که بود عادتی. نبود خودم دسبببت. م

 .آمد می سراغ  به افتضاح
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 اب و داد تکان را سرش. داشت دست به قل  و کاغذ که حالی در. کرد نگاه 

 " !!نه"  گفت راحت اما الکی لبخند یک

 دمق و برگ بت  تیر شبصبت. نماندم... هیچ دیگر و افتاد ه  روی های  پلک

. آمد می های بببان خنده صبببدای! کارش پی رفت و شبببد تمام. کردم تند

 له و گرفت آتش بلکه   نمیسوخت خودم برای دل ...بودند شاد و خوشحال

 رفت  و گرفت  ماشین اولین برای را دست ! خون و پاره پاره و شد

******** 

 ؟ خانوم-

 میپیچید دره  را هایش دست که حالی در. .کردم نگاهش چ   ی گوشه از

 : گفت میکرد نگاه  شرمزده و

 میارید ت ریف که یا براتون بیارم میخورید اگر کردم درست چیزایی یه.. من-

 ...آشپزخونه تو

ست  شپزخانه به. دادم تکان شنیدن معنای به را سرم و ن   میز تپ  و رفت  آ

 یا ماهیتابه کباب و شببده سببرخ زمینی سببی  و قارچ از ب ببقابی. ن ببسببت 
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 قارچ به را چنگال. ن ببسببت و ک ببید ه  خودش برای. گذاشببت مقابل 

 :گفت  داری خش صدای با و زدم کامل و کوچک

 .نیست خوب واست چربه-

 :گفت آهسته

 ...آهان-

-... 

 یعنی؟ کن  کار چه-

ست  . دادم انتک" بده" معنای به را انگ تان  و گرفت  ب قابش سمت به را د

ستی دو را ب قاب  اخ  اب. آورد سمت  به خاص لرز و ترس یک با و گرفت د

 :گفت 

 ؟ ترسناک -

 اغذیک دسببتمال برگ چند. گرفت  را ب ببقابش و ندادم محل! ترسببید بی ببتر

 . ف ردم دست کف با و گذاشت  الیش هارا کباب از یکی و برداشت 

شاره با را داده پس های روغن شحالی با. دادم ن انش ابرو ی ا  -: گفت خو

 .ممنون ! جال  چه! اوه

 .بکن خودت بقی  -: گفت  و برگرداندم ب قابش به را کباب



wWw.Roman4u.iR  440 

 

 .چ  -

 موافقید؟ من کار با شما -: گفت مقدمه بی

-... 

 ..کن  بزرگش پدر بی اینکه-

-... 

 ..تنهایی   مرد بدون اینکه-

 ..بهتره نباشه باشه لجن که مرد -

 !بله-

-... 

 ...و سقط منظورم! بکنید کارو این نمیاد بهتون-

-... 

 واسببه...نمیکنه شببمارو لطف این زمونه این تو هیچکس. مهربونید خیلی-

 ...خالف کار که کردم تعج  همینه

-... 

 تنهایید؟؟-

-... 

 .بخدا نیستما فضول! ببخ ید-
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-... 

 .واس  کنید جور کاری ؛ دارید کسی آشنایی اگر گفت -

-... 

 .کن  زندگی ام بچه با و بدم انجام همینجاها دردسر بی کار یه-

-... 

 .باشه آبرومند که چی هر..  می   ه  خدمتکار-

-... 

 نمی ه؟-

 اینجا؟ میکنی کار-

 !!؟ جان-

 .کن کار بمون ؛ میزنی حرف کمتر اگه-

 :گفت شرم چاشنی اما شوخی با

 کرد؟ مزه غذا-

-... 

 :گفت و کرد جمع را پایش و دست

 !ببینید خیر الهی!! خانوم خدامه از که من-

-... 
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 ؟ می ه. شهرستان برم باید قبلش-

-... 

 .میام زود-

 .دیگه همونجا بمون-

 و آس برم بچه با. دارم مادربزرگ یه! برم ندارم رو کسببی! ؟ چرا بمون !!! نه-

. وبخ زندگی... بیاد دنیا شهر. ب ه خوشبخت بچ  میخوام اما. اونجا پاس 

 ..مرفه

 :گفت  اراده بی. انداخت می خودم یاد را من کامال

 .خ  بمون-

 چ  -

-... 

 کن ؟ زندگی خونتون یعنی-

 خریت. کردم نگاهش چ ببمی گوشببه و شببدم بیخیال را جویدن لحظه چند

 را خوبی ؛ ساله هجده آذر مثل چ مانش آخر! ؟ بده  راهش اینکه بود؟؟

 !!میزد فریاد

-... 
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 :گفت و پیچاند را اش روسری ی گوشه

 ...ب   سربار بیام نمی ه اینکه خ ..خ -

 .ردمک رد نبود وقت تمام اینکه بخاطر قبلیم  م*س*تخدم. نمیکن  لطف-

-... 

 .بود وراج ه  خیلی و-: گفت  و کردم ای سرفه تک

 ...میام. خانوم چ  -

 بار!! ردب لبش سمت به و گرفت دستی دو را راست  دست غافل نا و شد بلند

 تجربه هیچگاه که حالی و حیرت با من و ب*و*سببیدم پی در پی بارها و ها

 :میگفت  اخ  با و میک یدم دستانش میان از را دست  ؛ بودم نکرده

 !!کن ول ! چی؟ یعنی! دیوانه -

 :گفت  ت ر با.  میکرد ت کر و میریخت اشک گوله گوله

 .بابا پاشو درنیار بازی پیرزن-

******** 

 به هنوز. آمد می آشببپزخانه از توق و تق صبببدای شبببدم  بیدار که صبببح

 .نداشت  عادت سردم و ساکت ی خانه در حضورکسی
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ستن از قبل و شدم بلند گیجی با شپزخانه به صورت   ش  در به  تپ. رفت  آ

 د بو بافته را رنگش ای قهوه و بلند موهای. بود ایسببتاده آشببپزخانه ورودی

 .بود ظرف شستن م غول راحت  کامال و بود اورده در را مانتویش

 .هست شویی ظرف ماشین نمیخواد-

 : گفت استرس با. برگ ت و ترسید

 .خیر به صبحتون. خانوم سالم-

 .دادم سرتکان

-... 

 نم ب ورید رو روتون و دست شما تا. هست کم  آخه بهتره  دست با...  نه-

 .میکن  آماده صبحانتونو

صف ست به رفتن راهِ  در را هایش حرف ن   تپ و برگ ت . شنیدم شویی د

 لهحوص و حال بود وقت خیلی آخر. نداشت  صبحانه به عادت. ن ست  میز

 موقع هب هیچوقت بروم قربانش که ه  فرنگیس. نداشت  را کردنش درست ی

 .آمد نمی
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 چیزی او که هرجا میز  روی را چ ببمان  ه  من و میچید آهسببته را میز

 : گفت  اخ  با. میگرداندم میگذاشت 

 .نداشت  نون-

 .گرفت  رفت  صبح-

 پول؟-

 !خانوم دارم نون پول حد در. داشت -

 .شد شستن ظرف م غول دوباره خودش و کرد آماده من برای را میز

 اسمت؟-

 : برگ ت ای لحظه کردم حس میزدم؛ ه  را چای  که همانطور

 .معصومه-

 سالته؟ چند-

 : برگ ت باز

 .چهار و بیست-

 خوبه؟ خونه کارای کل واسه صد هفت ماهی-

 !!!هست زیادم! عالیه بخدا! خانوم؟-
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شت  حال اما. نبود زیاد ضر. کن  توجیهش ندا  م برو مط  به که می دم حا

 : گفت میپوشیدم را های  کفش که حالی در

 .خانوم خداحافظ-

-... 

 : گرفت را دست  که بروم آمدم

 !؟ مطبتون دم بیاد یهو اگه ؟؟ جان خانوم-

 : کردم نگاهش پرس ی

-... 

 راغسبب میاد رفت   گذاشببت  بیخبر ببینه خ   داره آدرسببو. میگ  شببوهرمو-

 !جان؟ خانوم که می ه بد خیلی خ ...خ ...شما

-... 

 : گفت  زیرل  و ک یدم را دست 

 هه-

سید چیزهایی چه از  واردی جرز درد به که برنیای  احمق مرد یک پس از! میتر

سی هیچ بدون گرفت   پیش را مط  راه! میخورم؟  که ردیم با مقابله برای تر

 !شود شر و بیاید امروز بود ممکن
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******* 

گاه! بود شده تنگ برایش کمی دل .... ساالری  و دبلن قامت دیدن با ناخودآ

 مولمع طبق و نبود من به حواسش. زدم کمرنگی و کج لبخند اش استخوانی

سیدم من که زمانی. سیگار پ ت سیگار شن را چندمی نمیدان  ر  کرده رو

 صبببدای با. بود خودش افکار در غرق و میکرد نگاه خیابان به ه  باز. بود

 :برگ ت ام سرفه

 .خانوم سالم-

 .سالم-

 : گفت که بروم اتاق به آمدم-

 دارید؟ وقت ِکی-

-... 

 .کنی  صحبت باید-

 !باشی  داشته کاری ه  با ما بود بعید. کردم نگاهش کنجکاو

-... 

 .جراحی اتاق مورد در-
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گاه  ک  ک  ن  به حق رنگ ن  میخواهد کردم حس. گرفت مدافعی و جا

ضی و بیاید حرف به باالخره  پچ به را سرم" شنوم می" حالت به. کند اعترا

 .انداخت 

-... 

 .میکردم تمیزش امروز-

-... 

 بسببیار. دهد ادامه تا کردم نگاهش ریز و کرده خ  راسببت به را سببرم حاال

 سببمت به دره  ای چهره با و آلود اخ  معمول طبق البته صببد و خونسببرد

 .کرد خاموش زیرسیگاری داخل را سیگارش ته و رفت میزش

 .دیدم چیزایی-

 حاال پس. ادا بی و حوصببله ک  خودم مثل. نبود کردن بازی اهل سبباالری

 !میکرد؟ اذیت را من و میداد لفتش اینقدر که بود شده چطور

شت پاکت از دیگری سیگار شه و بردا شت لبش ی گو  این از ابروهای . گذا

. دز فندک و کرد سببیگار حایل را دسببتش. رفت باال اطوارش و اعتنایی بی

 .کرد جدا لبش از و گرفت انگ ت دو بین را سیگار

-... 
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 : گفت و شد ام خیره عمیق

 .خانوم باشید تر محتاط بهتره-

ست  اما! کرد ام روانی ست  م تاق حد چه تا که بده  بروز نمیخوا  تربی  ه

 .دهد ادامه تا کردم نگاهش تفاوت بی پس. بدان 

-... 

 و ردآو بیرون رنگ سیاه شِئ  دو. ک ید بیرون را ک و و رفت میزش پ ت

 او. ن ک نگاهش باالیی کمی شدم مجبور من و تربود بلند قدش. شد نزدیک 

 گود وبه خمار چ ببمان به خیره ه  من من  خنثی و سببرد چ ببمان به خیره

 .او ی ن سته

 شدسببت به و گرفت  صببورتش از تأخیر با را نگاه  من و آورد باال را دسببتش

 !!کوچک دوربین یک و موبایل گوشی یک. دادم

-... 

سه زیر و ب   خ  شدم مجبور زمین  روی خون نظافِت  برای وقتی-  ور قف

 .بود شار  توی گوشی این بک  ؛ دستمال

 :داد دست من به سستی حس ه  حدودی تا. شد دره  های  اخ 

-... 
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 .بود داده اسپات هات... چون بود شار  توی گوشی این-

 .دوخته دهانش به زده حیرت چ مان  و شد باز ه  از ک  ک  ابروهای 

-... 

پات هات- حت بتونه( آورد باال را دوربین و) این تا بود داده اسبب  کار تر را

 !بکنه خودشو

-... 

 .بده اینترنت که اگر می ه تموم زود گوشی شار  ؟ که میدونید-

 ...ساالری نمیفهم -

 ...بیاید من با. میکرده برداری فیل  شما از روز شبانه دوربین این-

 فوق جایی و کرد بلند را دسببتش. رفت جراحی اتاق به او و افتادم راه دنبالش

 .داد ن ان  را بود خارج دید از کامال که پرت العاده

 تا اینترنت به متصبل و بود روشبن شب  تا صببح. بود شبده گذاشبته اینجا-

 .ب ید ِچک راحت

 : غریدم خ   با

 !؟ میکرده چک کی ؟ کی!! بگو واضح-

 .خانوم نمیدون  من -: گفت و کرد نگاه  سرد



 451 آسمان آذر

-... 

 چیز یدشا تا گ ت  شدم  م کوک کردم؛ پیدا شکل اون با رو گوشی وقتی-

 .ندارم ای دیگه ی ایده. دیدم رو دوربین این. کن  پیدا ای دیگه

 : گفت  و کردم نگاهش باز نیمه دهان با

 !چی؟ یعنی-

 ...انداخت باال شانه

-... 

 خطا ازپا دسبببت همراهش یا بیمار ندادم اجازه هیچوقت من! سببباالری؟-

 !!کنن

! ؟ من به! ؟!احمق؟ این میخندید چه به! شببد خندان بار اولین برای نگاهش

شده ه  به رویمان کامال   دیگر ازاینکه شاید! ؟ شرایط این در ه  آن  دبو باز

به ندید؟ میکردی  اشببباره ممنوعه کار و گار که لحنی با! میخ  کودک با ان

 : گفت میکند صحبت

ستون ه  اگر- شه حوا ص  نظرتون به به ون؛ نبا  ولط چقدر دوربین این ن

 !؟ می که
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ست س  ه  ساعت یک اگر حالت بدترین در من!! میگفت را شد؛ حوا  نبا

 دوباره او و کردم اخمی. نمی ببد بسببته حاالها ها حاال سببیسببتمی همچین

 .کرد نگاه  وسرد جدی

-... 

 .خانوم میبره زمان ساعت سه حداقل-

 هک عوضی جانیارِ . بود جانیار زد  ذهن  به که چیزی اولین. ریخت به  حال 

 او به یکجوری همی ببه! نمی ببد پاک ام زندگی از حضببورش ی سببایه و نام

صل سته اش  عمه ارواح. بود خودش کار کار . می دم و  راهرو در کلیدم د

 !خوب ه  خیلی" هاها! "است بوده افتاده

 را سببرم کالفه و انداخت  زمین روی را مچ  از شببده آویزان کیف خ بب  پر

 .چسبیدم

********* 

 ساالری به و زدم چنگ زمین روی از را کیف حرص با. نماندم این از بی تر

 : گفت 

 .من به ِبِدشون. فهمیدم-
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 الکام. شدم روان ها پله از سرعت با و چپاندم کیف داخل را وگوشی دوربین

 شآت ایمان به ربط ان و هایش انگیزه پی در پی مرور از. بود کرده داغ مغزم

سوخت  و میگرفت  ست  فرمان پ ت. می  حال رد. افتادم راه سرعت با و ن 

ست در را حنانه ی شماره تند و تند وارم؛ دیوانه رانندگی ست ها تماس لی  ج

 غریدم داد  جواب همینکه. می ناخت  اش شماره پیش روی از. کردم جو و

: 

 کجایید؟-

 !؟ بله-

. دمی  زنانه العاده فوق صدای    می دم فریاد و زدن حرف به مجبور که زیاد

 : گفت  فریاد با. میگیرد را ام جذبه و اقتدار میکردم حس که چیزی

 کجاست؟ جانیار-

 شده؟ چیزی! خانوم؟ چطور-

 .بدی منو جواب و ببندی دهنتو بهتره-

-... 

-... 

 .گیدب من به چیزیه. نکنید ناراحتش لطفا  . شده خوب تازه حالش. سرکاره-
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 قبرستونیه؟ کدوم سرکارش-

 .بری  باه  تا خیریه بیاید-

شت   ادید با. کن  گریه بود نزدیک که بود بد حال  نقدرآ. شدم می روانی دا

 :دارد خود جای که او گوش شد  پاره ام حنجره ه  خودم ک یدم  که

 ؟ ؟ ؟ ؟"  آدرس "-

 تند و تند بود ملموس و محسوس ه  تلفن پ ت از که استرسی و وح ت با

 .داد را داخلی طراحی و دکوراسیون شرکت یک آدرس

سیر که حاال ست   را م ست میخ واقعا نمیدان . کردم بی تر را سرعت  میدان  وا

 وشببنر را تکلیفمان کامال   بار این میخواسببت  فقط ؟ بکن  غلطی چه دقیقا  

 .کن 

 و ظواهر به توجهی بخواه  که بودم آنی از تر خراب و رسببیدم شببرکت به

 " گذاشببت ذهن  از لحظه یک و رفت  باال یکی تا دو را ها پله. کن  چیدمان

 "ام نداشته دوندگی و هیجان اینقدر که است وقت خیلی

 رینآ"  تیتر با رنگی طالیی تابلوی کنارش که واحدی زنگ روی را دسببت 

 .زدم زنگ پی در پی و گذاشت  بود خورده" چوب
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 : فتگ ام برافروخته صورت به خیره و تعج  با و کرد باز را در پسرجوانی

 !؟ جان -

 دهش باعث موکت  کفپوش. شدم رد کنارش از و کردم تر باز خ   با را در

 .باشد نداشته صدایی وکوبنده  وح ی های قدم این بود

 .سرچرخاندم و ایستادم نبود بزرگ چندان که شرکتی وسط

-... 

 خانوم؟ دارید کار کی با-

 : گفت  رویی ترش و اخ  با و کردم نگاهش

 جانیار؟-

 : گفت کنایه چاشنی با همراه آرام کردو بلند اتاقی در سمت به را دستش

 .هستند اتاق اون توی فرهنگ آقای-

ساندم اتاق به را خودم تند و بلند قدم چند با  ار سرش. کردم باز را درش و ر

 از کامال این و داشت ضعف هنوز. کرد نگاه من به متعج  و کرد بلند تندی

 ی بزرگ آن به آسببی  از بعد احقمی کدام نمیدان . بود پیدا اش پریده رنگ

ضور سرکارش میتواند ستاد سختی به بود م خص! کند؟ پیدا ح  به ماا ای

با نیاورد خودش روی  به و کوبیدم پ ببت  را در. شببد محوم کمرنگی اخ  و
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 قدرآن. میکردی  نگاه را همدیگر توقع و خ   با رو در رو. رفت  میزش سمت

سمی و روحی ف ار ست  که بود روی  ج ست نمیتوان  خرآ. کن  صحبت در

 اررفت من مثل بود کسببی هر شببوک  هج  این با تحرکی؛ بی همه این از بعد

ست ؛ میلرزیدم و میکردم نگاه او به که همانطور. لرزان و شده الل میکرد    د

 را شیگو و دوربین. کردم کیف  داخل تمرکز بدون و حواس بی و تند و تند را

یدم میزش روی تاد زیر به نگاهش. کوب  و گنگی معنای به را ابروهایش و اف

 .کرد دره  ؛ ندانستن

 خ ؟-

 چیه؟ این-

 .موبایل گوشی و دوربین-:شد محوم و مات دوباره عجی  نگاه یک با

ضیح معنای به را سرم  و رس و صورت روی را نگاه  و دادم تکان بی تر تو

 .بود نپوشیده سپید دست یک بار این. چرخاندم وضعش

ستری کت و سپید ی مردانه پیراهن شت تن به خاک  یشموها میان چنگی. دا

 : گفت و زد

 نمی  ؟ مزاح  دیگه نگفت  من مگه ؟ عصبانی انقدر چرا-
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-... 

 توی نمیام دیگه واقعا من -: گفت جدیت با و گرفت باال را هایش دسبببت

 .لطفا   بیرون( گرفت در سمت به را دستش یک حاال! )زندگیت

 سببرپا و نکن  سببکته فقط تا دادم تکیه میزش به سببتون حالت به را دسببت  دو

 .گرفت  نفس و بست  را لرزان  های پلک. باش 

 شپی پا شببما تربیت و اصببالح برای کردم غلط بنده   رزاق اطلسببی خانوم-

 .بیرون برید لطفا  . کردم غلط واقعا. گذاشت 

 : گفت  شمرده شمرده

 میکردن؟ چیکار من مط  توی گوشی این و دوربین این-

 .خانوم نمیدون  من-

ضور چون  را من جنون حد این تا میکردم حس نزدیک نهایت بی را ایمان ح

ست به میزد  ذهن  به گذرا حالت به   حتی گاهی از هر. بود گرفته  ایشپ و د

ست ن التماس آدِم  من که میزدم ت ر خودم به باز! کنند رهای  فقط تا بیفت   و ی

 .بود نخواه 

-.... 
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 قبال من. نکنید درسببت شببر میکن  خواهش. دارم آبرو اینجا   رزاق خانوم-

 .خوردم ضربه ازشما

 کجاست؟ -:آمد ای مردانه صدای و شد باز شدت با در

صبانیت با که دیدم را ساله سی حدودا   مردی و برگ ت  تندی  نگاه من به ع

 .میکند

-... 

 ؟ کجاست معصومه -: ک ید داد صورت  در و شد نزدیک

 اهنگ ما به شده گ اد چ مانی با ه  جانیار. کردم نگاه وجانیار او به حیران

 .قاراشمیش اوضاع این از بود گرفته ام خنده. میکرد

-... 

 .میزن  چوب سیاهتو زاغ دارم خون خروس صبح از مطبت اومدم-

-... 

. میخواسببت را زنش حاال و اینجا تا بود کرده تعقیب . شببده خبر چه دانسببت 

 : گفت  مسخرگی با. کردم فراموش را وجانیار خودم م کل

 !دار برش بیار! جیبمه تو-

 "کردی؟؟ قایمش گورستونی کدوم"  -: ک ید عربده صدبرابر خ می با



 459 آسمان آذر

 را ام بچه میخواهد که میدیدم مقابل  را ایمان. شببد ایمان شبببیه اش چهره

مان نظرم در. بک بببد مد ای ند می مجبور را من که آ  و کوچک کودک تا ک

 : گفت  فریاد با. بک   را معصوم 

 داری؟؟ چیکارش! ک*ث*ا*ف*ت-

 : زد فریاد خودم از بدتر

 !؟ میفهمی نمیخوام بچه من. زن اون و تویی ک*ث*ا*ف*ت-

 : ک یدم داد و کردم نزدیک ه  به را صورتمان و گرفت  را اش یقه

 ...تو. تویی ک*ث*ا*ف*ت" شو خفه "-

 جانیار و افتادم زمین روی!!! خواباند درصورت  یکی و کرد جدا را من محک 

 .میکردم نگاه وجسببارتش مرد به زده بهت. زد دور را بزرگش میز سببرعت با

 !خوردی؟؟( ی...گ) چه -: زد فریاد و گرفت را مرد ی یقه جانیار

 !میخورین دارین شماها که اونو-

. کوبید دیوار به را او و زد مرد به را خوردم من که آنی تراز محک  سببیلی یک

 شده مجروح که ش  آن مثل حاال اما میزد حرف متین و آرام همی ه جانیار
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 این تا حالش آن با چطور نمیدان  من و شبدند درگیر مرد با. شبد روانی بود 

 : زدم فریاد و رفت  بیرون تندی. می د غال  حد

 ! بیاد یکی-

 حنهص دیدن با و شد داخل سرعت به بود؛ کرده باز برای  را در که پسرجوانی

 .گفت" عباسی حضرت یا"  مقابلش ی

 اب که درحالی خوران تلو تلو جانیار. کرد جدای ببان سببختی به و رفت جلو

 : غرید می د  ک یده خروجی سمت به پسرک ف ار

 .... بذار! علی کن ول ! شده؟ فالن فالن میکنی بلند زن روی دست-

 را دسببت    کار خت  وبرای رفت  جلو. بود آمده سببرجایش تقریبا حال  حاال

 یدک را مرد نام که خواباندم مردی درصببورت قدرت آخرین با و کردم بلند

 نای با میکرد  ناله و آه و بود شببده ولو مبل روی که او. ایمان مثل میک ببید

 .گرفت وآرام شد خفه   من ی ضربه

سرکی دیدم و شدم خارج اتاق از  ارجانی به زور به بود شده خطاب علی که پ

 .میخوراند قند آب
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 هک میرفت اتاق به داشببت. شببد بلند و زد پس را دسببتش ضببرب با جانیار

گاه  :گرفت  را مچش ناخودآ

 حاال دیگه کن ولش-

به حاال و رفت عق  قدم چند. بودی  ایسببتاده جهت خالف و ه  کنار  رو

 : وگفت زد روی  به لبخندی. کردم بلند را سرم. ایستاد روی 

 .نباش نگران-

 .نیست -

 : آمدم حرف به باز میل  برخالف و برگ ت  ه  من. شد اتاق وارد

 .کن ولش گفت -

 خیلی نم. اندازم بی دیگران گردن به را م کالت  نمیخواست ! نبودم نگرانش

 .آمدم برمی کارهای  پس از تنهایی به خودم که بود وقت

 و آورد بیرون ک ببان ک ببان و گرفت را مرد ب*غ*ل زیر من به توجه بدون

 : زد فریاد

 !بیا علی-
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ید علی ند باز را در. کرد کمکش و دو به کرد لت و  رهایش کردن پرت حا

 .بستند را در و کردند

 ل د بالغ تازه های دختر مثل که نه!  نه! ها؟ بود برده را دل  کنی فکر که نه

 من به ایمان هیچوقت که میکردم تجربه را جالبی حس فقط... فقط!! برود

 میکردم فکر.بودم یکجوری حاال و بودم ن ببده حمایت هیچوقت! بود نداده

 است پا و دست بی ایمان مثل میکردم تصور. است وپخمه مهربان و احمق

 .کردم نگاهش تفاوت بی و نباخت  را خودم حال این با! ندارد مردانگی و

 : گفت و گرفت پهلویش به را دستش

 (شد خ ...)آخ-

 چیه؟ گوشی و دوربین جریان-

 !؟ چیه یارو این زن جریان-

 هب مالیمت کردم اشببتباه. بازکردم را دوسببتی درِ  که کردم اشببتباه! پس همان

 محافظتش از خوشببایند حس کمی دادم اجازه اینکه از پ ببیمان . دادم خرج

 : گفت  اخ  با! بدهد دست من به

 .وببین بمون. میکن  شکایت ازت من-
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 : کرد میخکوب  حرفش با که شوم خارج آمدم

 چطوره؟. میدم ن ون پلیس به گرفت  که فیلمایی من -

شت  صومه جریان طرفی از. می دم روانی دا  ذهن  در هنوز شوهرش و مع

 ...و دوربین و فیل  این ازطرفی و می د تحلیل و تجزیه

 مرموزی حس و میدرخ ببید چ ببمانش. شببدم اش خیره عمیق و برگ ببت 

 .هست  عاجز آن توصیف از که داشت

******* 

 :گفت  تفاوتی بی با

 .گذشته سرم از آب من. بکن میخوای هرکار-

ند با فت لبخ خاطر چرا پس-: گ مت حفظ ب جا تا حری مدی این قدر و او  ان

 ؟ چیه تو م کل میدونی شدی؟ عصبی

-... 

ستادم محک  من و آمد جلو به قدمی  چ مان  االمکان حتی کردم سعی. ای

 .کند جلوه نترس و غرور پر

 .تفاوتی بی به میکنی تظاهر اینکه-

-... 
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تت نمیخوام هیچوقت من-  وسببط رو پلیس پای میخواسببت  اگر. کن  اذی

 ای ینم حرکت یک با و. )میدادم تحویلت باید اینا از زودتر خیلی بک  ؛

 (زد اشاره پهلویش به

-... 

 .داشت  نیاز ای دیگه چیزه برای رو فیل -

 :داد را چ مان  سؤال جواب خودش و کردی  نگاه به  مدتی

-... 

 وت که کاری هر تضببمینش برای. ندارم کاری مادرت  پدر بی شببوهر اون با-

 .میکن  بگی

-... 

 رد ک  ک  ندارد؛ ایمان به ربطی گفت مطممن اینقدر چ ببمانش که وقتی

ستین  لکپ خمار. کردم سرزنش تنش همه آن برای را خودم و رفت  سابق پو

 اه نگ دلسوز چ مانش کردم حس چرا نمیدان . ک یدم باال را ام بینی و زدم

 :گفت  خستگی با. کرد

 .نیست مه  دیگه باشی ه  مادر پدر بی اون طرف از اگه حتی-



 465 آسمان آذر

. ستنی مه  برای  چیز هیچ دیگر کردم حس واقعا و برگ ت  افتاده سری با

 بگذار! میخواهد؟ چه و میکند چه و آمده کجا از او که ندارد اهمیتی دیگر

 .حال و حس این از هسبت  پ بیمان چقدر. باشبد خوش   کند برداری فیل 

! دنبو رنگی سببیاهی از تر باال. گرفت  اش جدی اینکه از هسببت  نادم چقدر

سط ایمان پای نهایتش شد و شد که با   میک ت من یا ؟؟ چه که ؟؟ خ !! با

 .او یا

 ییعن-: گفت متعج . افتادم راه در سمت به و کردم جی  در را های  دست

 !نیست؟ مه 

-... 

سته پله راه در هنوز مرد. کردم باز را در  زده کیهت دیوار به بیحالی با و بود ن 

 :گفت که رفت  پایین پله چند. بود

 ؟؟ کجاست معصومه. میکن  شکایت ازت-

 .میکردم خرد را هایش دندان و میگ ت  بر ؛ داشت  حوصله اگر

-... 

 .متنفرم گر حیله زنای شما از-
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 صببدای و زدم را ریموت. دادم ادامه راه  به و کردم ناهنجار ی سببرفه چند

 :شنیدم را جانیار

 .مبارک تولدت-

 .دادم گوش آب جوی لجن به خیره و ایستادم. ریخت قلب  آن یک

-... 

 !آذر نیستی بد تو-

-... 

ستاد مقابل  آمد س . ای س . نبود او پی حوا  حسن تاریخ. بود آذر یک  به حوا

 .بود پیوسته تاریخ دانی زباله به بود وقت خیلی که تولدم

 !همین بیارمت خودت به میخوام فقط! نیست  فرشته یا پیامبر من -

که حال. نداشببت  جو و پرس حال حتی  کاره چه تو ؛ فالن آخر بگوی  آن

 !حسابی؟ چه روی! ؟ هستی

-... 

 .میکنی تا خودت با اینجوری تو که نداره ارزش دنیا-

 تراس"  گفت شوخی با. شنید را او حرف اتفاقی و شد رد کنارمان از عابری

سر. کردم نگاهش پ ت از.. رفت و!" بقرآن میگه  افتب کاله یک با جوانی پ
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 ده بود؟ رسببیده ای نتیجه همچین به که داشببت چندسببال. بادی کاپ ببن و

 .من از بود تر کوچک سالی

 آذر؟ منه با گوشت-

-... 

 پایین ار شی ه کرد اشاره و کرد خ  را سرش. ن ست  و رفت  ماشین سمت به

 میکن  سببعی که اسببت سببال ه ببت. زدم اسببتارت و نکردم توجه اما بده 

 انچ م با. هست  بیزار ماه آذر از که است سال ه ت. کن  فراموش را تولدم

 یاد باز...بود چیزها خیلی ی کننده تداعی تولدم؛ ماه. زدم زل خیابان به مات

 ..افتاد جان  به و شد خوره گذشته

 و ودمب ن سته اتاق تاریک کنج مات  با من که خانه؛ آمد وقتی ایمان ش  آن

 نه-: گفت  که بزند را چراغ آمد. میکردم فکر پوچی این به

ند هوا روی کلید  زدن برای میرفت که دسببتش  روی عمیق دم یک با و ما

 :ن ست من به پ ت و تخت

 .بگ  اونجوری شدم مجبور من...من-

-... 

 .واقعا نمیخواست ..آذر-
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-... 

 (نوچ...) تو-

 !هنوز؟ بودم مه  مگر. کرد رها و گرفت را سرش بار چند

-... 

 قرمز یپالتو این االن ؟ بالت و دست زیر ریخت  پول ک  تیپیه؟ چه این آخه-

 !تیپیه؟ چه آخه   زرد بوت با

 .دندبو زیبا ه  کنار در آنکه یعنی این. بود کرده انتخاب سهیال. بود بهانه

-... 

 داشببته ه  پول حتی. میکنی امیدم نا واقعا تو. کن  معرفی ن ببد روم خ -

 ...ای سلیقه کج باشی

 .میداد هدیه های  ریه به بی تر را گندش بوی و میزد همش

-... 

 یخوب روزای واقعا. دارم قبول آذر آره. ب ی  جدا باید میدونی که خوشحال -

 .کرده فرق چی همه دیگه حاال که کن قبول ه  تو ولی.داشتی  باه 

-... 

شد میداد؟؟ توضیح انقدر چرا  من ام   که شو خفه دیگر فقط فهمیدم  با

 .چ اندی من به را فاجعه عمق و ک تی را
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 باشه؟ می ی  جدا فردا همین   دوستانه خیلی-

 :گفت  اراده و ربط بی

 .من دارم بچه-

 خنده تک یک با. میکردم قاطی و قر را فاعل و فعل بودم؛ داغان که وقتی

 !فیلما مثل-: گفت

-... 

 !سخت شرایط تو به ون میده بچه خدا دیدی؟ آخر ی لحظه-

 .نمیکردم درک را لودگی همه این

-... 

 !!باه  قهرن هم   اینجاست جالبیش بعد-

-... 

 !بعیده تو از! اوردی؟ در کجا از رو حرف این واقعا-

سه-  تالش همه این چرا! کن باور. میدم قول ازت  شدم متنفر بخدا. ایمان ب

 میکنی؟

ستادم مقابلش و شدم بلند ش  محک  کردم سعی. ای  ات که نده  ن ان و با

 :هست  شکسته حد چه
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 اومد دنیا که بچه. نداری  کاری باه  و میای  و میری  مدت این تمام مثل-

 .درک به میری تو و می   جدا

 :گفت آرام صدای تن با اما وح یانه و ایستاد مقابل 

 !میزنی؟ زر چرا باه   قهری  سالو ماه دوازده کل ما-

 :گفت  نفرت با

 .خونه اومدی حیوون یه مثل ش  اون رفته یادت که نگو-

-: گفت  آمیز تهدید و رفت  عق  فوری برد باال را دسببتش آنکه محض به

 نابود دودمانتو خدا خداوندی به. ایمان میزن  آتی بببت بزنی من به دسبببت

 .میکن 

-... 

 درس چون روسببتا برم نمیتون . باش آدم پس! نداشببتی دوسببت که حاشببیه-

 انس ش تنها. کن  زندگی وح ی توی کنار اینجا مجبورم پس. زندگی و دارم

 خودم دسببت میبردم کار به که کلماتی. )جات سببر بمیر پس! عرضببگیته بی

 (آوردم می زبان به میزد که چه هر ذهن  به! نبود

 .آذر میندازیش-
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 شو خفه-

 .میندازیش انسان ی بچه مثل میری-

 شو خفه-

 :زد فریاد و آمد جلو قدم چند

 !میکنی  سقطش و میری ! نکن بازی من با-

 :ک یدم جیغ بار این

 !!!!شو خفه-

 ی ریهگ با. کرد روانی را من او. کرد روانی . کوبیدم را در و رفت  دیگر اتاق به

 ی بچه دسببتی دو نمی ببد؛ حس آن در ای زنانه مالیمت هیچ که شببدیدی

 .شدم زنده و مردم ک تنش تصور از و ک یدم آ*غ*و*ش به را معصوم 

******* 

 رایب. نداشت  ه  ک یدن نفس ی حوصله دیگر. نداشت  را مط  ی حوصله

ستراحت برود دادم خبر و کردم کارت به کارت را دوماهش حقوق ساالری  ا

صال. آمد رو حال  دوباره که وقت هر تا کند   کن تخته را مط  دیگر شاید ا

شت  توان دیگر. کنند اش تخته آنکه از قبل تا ستانه در. ندا  الگیس سی ی آ

 .میکردم رنجوری و ناتوانی احساس ساله ه تاد پیرزن یک مثل



wWw.Roman4u.iR  472 

 

 مهمعصو   بچرخانمش آنکه از قبل اما انداخت  در به کلید ؛ همی ه عادت به

 :گفت لبخند با و کرد باز برای  را در

 .سالم. شناخت  پاتونو صدای-

-... 

 .حرف حرف حرف! ؟ که بود فرنگیس مثل. میکرد پ یمان  داشت

 را توپ ؛ فرنگیس مثل. کردم کز تخت روی ها لباس همان با و رفت  اتاق به

سش بی شوهر به. شد خارج حرفی هیچ بی و ک ید روی  . کردم فکر نامو

 آن به دنده این از. بودم نخورده کتک هیچکس از من! زد من به ای سیلی چه

 .افتادم ایمان با آخر روز یاد. کردم لمس را سیلی جای و شدم دنده

 من به  ه تو یک حتی او و بودم زده کتکش بودم توانسببته تا اتفاق آن از بعد

 ...نگفت

 .نمیرفت  بار زیر من ولی بیندازی  را بچه گفت می و آمد می روز هر روز هر

 .میبندم را بالش و دست من و است پی رفتش اوج تازه گفت می

 یزندگ جدا بیاید دنیا بچه که روزی تا و بگیرد من برای ای خانه شبببد قرار

 .ن وی  گردنش وبال بچه و من وجه هیچ به که دادم قول ه  من. کنی 
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 سببفر یک. نمیخواسببت  دیگری چیز هیچ. همین به بودم راضببی. بود خوب

 نامساعد و دره  اوضاع این در های ان بهانه تا رفت  روستا به ه  روزه چند

 تر اقچ چقدر میگفتند اشببان همه و هسببت  باردار نگفت . بیفتد زندگیمان

 !است رفته پوست  زیر آب که میگذرد خوش من به شهر چقدر! ام شده

سایل  بود قرار.  بودم برگ ته تهران به تولدم از قبل روز یک  تا کن  جمع را و

 ....اما. کن  مکان نقل جدید ی خانه به

 بار تی لعن و شده نفرین زندگی لحظات آخرین تجس  از و میکن  کز بی تر)

 (می وم زنده و میمیرم بارها و ها

نه دیدن برای بروم بنگاه به تا بودم گذاشببته قرار او با وقتی  وقتهیچ ؛ خا

 .شدن مادر با همی گی  خداحافظی با می ود مصادف نمیکردم تصور

 .کن  حس را شدن مادر طع  نتوان  دیگر نمیکردم فکر هیچوقت

 و رفت می رو پیاده در ؛ آمده جلو شکمی با و بودم گرفته را کمرم دست  یک با

 یستادما خیابان سر. نبود دسترس در اما میگرفت  تماس ایمان گوشی با دای 

گاه ابری و تیره آسببمان به و ید بود قرار. کردم ن یا بال  ب ما دن بانخی. نبود ا  ا

 :گفت و آمد سمت  به مسنی زن. نمیزد پر پرنده و بود خلوت
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 ؟ ب   رد خیابون از کنید کمک من به می ه هست  نابینا من خانوم-

 عصبببای و آفتابی عینک به و ک ببیدم ناراحتی از آهی م ببکالت ؛ تمام با

 :گفت  مهربانی با. دوخت  چ   سپیدش

 !چ  ! خانوم حتما-

 آخرین با ماشببینی ؛ کن  ردش خیابان از آمدم همینکه و گرفت  را دسببتش

 عکس تا کن  آنالیز را اتفاقات این تمام آنکه فرصببت اصببال و آمد سببرعت

سمان میان ک نده دردی با که دیدم فقط نیامد  پیش ده  ن ان العملی  و آ

 .هست  زمین

 تا تانبیمارس و ک یدم فریاد چقدر که بماند. نماند برای  پا و دست که بماند

 برخ وقتی که بماند. نداشت آرامش دست  از آمدن  هوش به از بعد هفته یک

. بود شببده تمام. دادم دسببت از را مادرانگی  تمام بلکه ؛ دخترم تنها نه دادند

سی  ممکن شکل بدترین به رحم  ست  هرگز دیگر و بود دیده آ  بچه نمیتوان

شته ای ش  دا  که دارم ادی به خوبی به بود داده من به را خبر این دکتر وقتی. با

 زده وق چ مانی با تنها و بودم نکرده ه  گریه حتی. شدم الل موقع همان از
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 را ینا ترکید  بیمارسببتان در بم  مثل آمد؛ که ایمان. میکردم نگاه دیوار به

 .فهمیدم ها بعد

 :گفت ناراحتی با و آمد اتاق به

 .آذر متأسف  واقعا-

ست او سف چطور پس بماند زنده بچه نمیخوا  ؛ حرفی هیچ بدون! بود؟ متأ

 که دبو زده ام بچه به زشت و ناجور حرف آنقدر. میکردم نگاه پنجره به شوکه

 قتهیچو دیگر.  نبود زدن کنایه جای حتی. بود کرده ترک را مادر باقهر حاال

 .شد نخواهد درست چیز هیچ  

******** 

 به صاع با بودم؛ کرده پیدا بهبود فیزیکی لحاظ از حدودی تا که بعد ماه یک

 .بودم داده طالق درخواست و رفته دادگاه

 !دیدم اینترنت در را های  عکس ها بعد حتی. پیچید ها رسانه در خبرش

 "داد طالق را همسرش سبحانی ایمان"

. خواسببت  او از را خودم و بچه ی دیه و پول و ایمان روی در ایسببتادم محک 

سش که نه ش کنار را آبرو و حیا ؛ مردم چ   مقابل در بلکه! کن  التما  ت گذا

 دگاهدا از که وقتی. داد و بدهد را حق  باید که گفت  فحش و فریاد و داد با و
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 پی بار چند و رفت  جلو شکسته دست یک و پا یک همان با می دی ؛ خارج

 فقط هافتاد سری با او و هیکلش به انداخت  تف. خواباندم صورتش در پی در

 .کرد تماشا و ایستاد

 را من که چیزی آن! انداخت روز این به را من که نبود چیزی ه  ها این اما

 وتسک دلیل. دانست  بعد ماه دو که بود او سکوت دلیل ؛ انداخت روز این به

 آخرین. اسببت من حاالی سببکوت دلیل   من غضبب  و خ بب  مقابل در او

 .ابد تا افتادم و نداشت  ایستادن جان دیگر خوردم که را ضربه

   خ  چرا. شببدم م*س*تقل و گرفت  ای خانه ؛ شببدی  جدا وقتی موقع آن

 تاوان پای بگذارم کردم سببعی اما عضببوم نقص از بودم افسببرده و ناراحت

یه از! ادب درس و های  حماقت  پذیرفت  و کردم نگاهش گرایی واقع ی زاو

 .دارم م کل و هست  بدشانس دیگه های خیلی مثل ه  من

 های درس دان ببگاه؛ از مرخصببی بر عالوه تهرانی دکتر و سببهیال کمک با

 و گفت  او به را رازم شد  پی پا سهیال آنقدر روزی. کردم پاس را مانده عق 

 .انداخت زباله سطل در را ایمان های آلبوم تمام که بود موقع همان از
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ستان در برای  ست با بعد ترم از من و کرد جور کار پدرش بیمار  دلی و پا و د

 .کردم کار ه  خواندم درس ه    شکسته

 لناع من اما ببینند را من تا آمدند تهران به شببنیدند؛ را خبر ام خانواده وقتی

ستان همان به برگردید. چیزی نه میده  آدرس نه بودم گفته  راچ خودمان قبر

 که زدمی هایی داد تلفن پ ت از پدر. هست  بیزار جماعت روستایی از من که

 .میزند زنگ گوش  در خروشش و موج ه  هنوز

 دروغ این دلیل هزاران به و بودم داده فحش را اش مرده پدر و بی بی و ایمان

ست  را ایمان من اینکه... گفت  آنها به را شک من که این. نخوا ست  پز  او و ه

ست حدمن در ری ه بی و سواد بی ای خواننده و بود امل سف ! نی  آذین  یو

ها مادرم و پدر ی  و تن بال  در به در تهران در غر ند دن ما بود  را خودم من ا

 .کنند پیدای  آنطور حداقل که نمیرفت  ه  دان گاه حتی. ندادم ن ان

صله جمع از ک  ک  که بود اینگونه و . دمش غرق خودم تنهایی در و گرفت  فا

 .مب نو ایمان از خبری هیچ نخواست  و گذاشت  پنبه را های  گوش دیگر

******* 

شته به فکر با  وابخ از ناهنجاری صدای سرو با حاال که بود برده خواب  گذ

 .ن ست  استرس با و گنگ! شدم بیدار
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 ؟؟ معصومه -: زدم صدا بلند!!! آمد می همهمه صدای سالن از

سید جایی به صدای  صدا سرو آن با اما سیدم. نر  ییکجورهای فقط! نمیتر

 گردن دور شبببال و تن به پالتو همانطور دیدم تازه و شبببدم بلند. بودم منگ

 شا کوتوله هفت و جانیاربرفی دیدن با و کردم باز را در. اسببت برده خواب 

ست! شد بلند سرم از دود  همه این به و دادم تکیه چوب چهار به سینه به د

ید ها دیوار و در روی نگاه . زدم زل پررویی  کاغذ و بادکنک از پر. چرخ

 اناپهک پ ت ترس با و ک ید خواندن شعر از دست ؛ دیدن  با سارینا! رنگی

ستاد جانیار و برگ تند همگی! شد قای   تولدتون ه  باز-: گفت لبخند با. ای

 !بانو مبارک

ته تولد برای  ند گرف  رد بازی مسببخره این از میخورد به  دیگر حال !! بود

 ؟؟ معصومه-: گفت  کوبنده ؛ بود جانیار به نگاه  حالی

 من بخدا جان خانوم -: گفت و آمد بیرون آشببپزخانه از ترس با معصببومه

 !ستنه آشنا باشما گفتن خودشون اما نخواد دلتون شاید خوابین شما گفت 

 او هب چیزی نمیتوانسببت  که بودم ناراحت انقدر و دادم او به را عصبببانی  نگاه

 .بیرون-: گفت  همگی روبه و دادم تکان را سرم فقط. بگوی 
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 صببدای آن بند پ ببت و سببارینا ی گریه صببدای بروم اتاق به آمدم همینکه

. رفت  قاتا به توجه بی. شببد بلند بود کوچکتر سببارینا از که دیگری دخترک

. نه اش ب نداشته را زورش که نه. بایست  جانیار جلوی نمیتوانست  واقعا واقعا

شت ارزش برای  چیزی هیچ فقط شی بخواه  بخاطرش که ندا  در .کن  تال

 :آمد می جانیار صدای. ن ست  تخت روی و کوبیدم ضرب با را اتاق

 !که؟ شدی خانوم نکن گریه! اع اع!! ع ق  برم تو قربون به من که آخ-

 را جانیار صببدای باز. آمد می همچنان دختر دو همزمان زدن زار صببدای اما

 :شنیدم

 .ب ورم صورت ونو کجاست؟ شویی دست خانوم-

 من  اآلن برید بخدا شمارو آقا. اونجاست-: گفت لهجه ته همان با معصومه

 .میکنن بیرون

 .یکن م درستش. میاد لفظ! بکنه نمیتونه کاری هیچ-: گفت باخنده جانیار

 ندچ که بود شده تمام ها بچه ی گریه. بود مانده پارکت به شده گرد چ مان 

 .شد داخل سارینا تراز کوچک دختر با جانیار متعاقبش و خورد در به ضربه
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ست با را دختر ستش د ست و بود گرفته آ*غ*و*ش به را  ی ج در را چپش د

 بدون. میکرد نگاه  خاصببی  سببت با و بود کرده فرو رنگش کرم شببلوار

 تعارف؛

ست را در و آمد تر داخل ست تخت روی کنارم. ب  دو را نحیف دخترک و ن 

 .کرد نگاه  حرف بی و گرفت ب*غ*ل دستی

 :گفت سرفه تک یک با سپس و کردی  سکوت مدتی

 !میلرزه جوری چی نگاه بمیرم الهی-

 جانیار .بود پیدا چ مانش از گریه آثار هنوز. کردم نگاه دختربچه به اراده بی

 یپی ان روی دختر مصری مدل و ل*خ*ت های چتری بود شسته را صورتش

 .بود چسبیده اش

-... 

 .کردن باد سارینا و این بادکنکاتو-

-... 

 .کردم منقبض را فک  و برگرداندم را سرم

 .چسبوندن واست ذوق با-

-... 
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 .شد می داده بازی بزرگش دستان میان دختر کوچک دست

 .زده یخ دستاش-

-... 

 بری ؟-

 و مهربان صدای چرا!" شوید؟ گ  بله" به نمی د باز ام شده لعنت دهان چرا

 !!آید؟ می خوش گوش  به صالبتش پر حال عین در

-... 

ست خیلی شیما ؟ آذر بری  ؟ هوم- شت دو    بخوره شکالتیت کیک از دا

 ؟ بری  نخورده

-... 

 هوم؟-

 ببر بردار-

 :گفت و کرد جا جابه آ*غ*و*شش در را شیما

 !ببری؟ نمیخوای خودت یعنی-

گاه نا ؛ خامش خیال این از و برگرداندم را سرم بیحالی با  "هه"  گفت  خودآ
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 میخواست اما زد حرف شیما گوش در مثال گانه پچ پچ صدای و مهربانی با

 :ب نوم من

 !!مرغیه چیز فقط کوچولو یه! نیست بداخالق! نه-

 نجرهپ سمت به و شدم بلند. رفت اش صدقه قربان جانیار و خندید ریز شیما

 :گفت  او به پ ت. رفت 

 ...فقط. ندارم جنگ من-

 ؟؟؟؟ اآلن کردم بغض چرا

 خانوم؟ چی فقط-

 برو-

-... 

 تماشببا را خاکسببتری خیابان سببه هر ب*غ*ل بچه همانطور و ایسببتاد کنارم

 :کردم صحبت او با احمقانه انقدر چرا نمیدان    چرا نمیدان . کردی 

 .متنفرم آذر یک  از من-

 !عاشق   من اما-

-... 

 .خداست روز چون-
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-... 

 باشه؟ بد چرا. خداست روزای از یکی-

-... 

یان.... )جبران های فرصبببت از یکی- مدم حرفش م عار-(:آ  نده شبب

یان او حاال...)وقتی مد حرف  م یدم-(:آ  من باز..)االن میبینی که اینی. نم

 "!شعاره" -(:گفت  بارمحک  این و آمدم حرفش میان

 میزنی  حرف داری ! عزیزم نترس-: کرد نجوا و ب*و*سید را شیما سر روی

 .دخترم

-... 

 .کن آسونش. نیست سخت آذر-

 ..چرا تو-

 !!!چی؟ چرا من-

 . دخالت-

 !ابهتت از ترسیدم االن من! میزنی حرف خالصه چه! من خدای آه-
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سیار ست لوده که شد القا من به حس این ک  ک  البته و بود پررو ب  خنگ .نی

قک و یدان . نیسبببت دل ما..چرا نم طه ا عث بی ببتر های دیدار و راب  این با

 بود شده برداشت

-... 

 .میده دست به  خوبی حس کار این با من-

-... 

 ؟ هوم تولد؟ بری -

ست  را چ مان  صه پر و ب شکی مبادا تا کردم اخ  غ  لدتو روز آخر. بریزد ا

 !شادی؟ جای چه. بود مصادف ام مادری مرگ و دخترم مرگ با من

-... 

یا راه فقط تو. ب بببه برطرف مبهمی این بعدش میدم قول-  خواهش. باهام ب

 .میکن 

*********** 

 ..باباجون برو بدو -: گفت آهسته و گذاشت زمین روی را شیما

 .اینان امیدم ی همه-: گفت غمگینی صدای با و ایستاد ترم نزدیک

-... 

 .آذر نمی دم سرپا نبودن اینا-
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 دنکن نداشت  خبر خودم و بود کرده نفوذی چه!! بود شده راحت من با چقدر

 مغرور اما بغض با! داشببت  خ ببونت ادعای واقعا شبباید! ؟ میای  لفظ واقعا

 :گفت 

 .بود ساله هفت االن میموند دخترم اگه-

 .بود ساله پونزده االن میموند من  آرین اگه-

. بودمش ندیده دار غصببه و دره  انقدر. دادم نیمرخش به را نگاه  تأخیر با

 باشد؟؟؟ داشته ساله پانزده پسری میتوانست که بود چندساله مگر

 دیدم ؛ بودم خیره اش غمزده چ ببمان به که همانطور. داد را جواب  خودش

 :گفت بغض پر و خورد تکان گلویش سی  که

 ها هبچ این بجای رو ساله پونزده پسر یه باید اآلن ساله چهار و سی منه. آره-

 .میکردم بزرگ

 اضببافه سببؤال پرسببیدن یا هیجان ابراز ی حوصببله و حال اما بودم متعج 

شت   نای با آمد جال  برای  کمی شده پدر سالگی نوزده سن در اینکه. ندا

 .شدم خیره ن  ن  باران و خیابان به ه  باز حال

-... 

 .دردی  ه  ما-
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 .نک یدی من  درد هزارم یک. نیستی -

-... 

 ..فهمیدی من از سطحی چیز یه-

 خ -

 ..کردی روم روبه اومدی-

 .نیست اینجا کسی. نزن حرف نسیه خ ؟؟-

-... 

 ایمان؟ با کردم روت روبه-

-... 

 هوم؟-

 .ک یدم چی من نمیدونی تو. کردی اشتباه-

 .داره زندگی و اون ببینی خواست -

-... 

 .کردی بدبخت خودتو که تویی. داره خوشی و-

-... 

 خودتو تیتونس تا و رفتی ؛ بزنی سازنده و بزرگ کارای با پوزشو اینکه بجای-

 .کردی بدبخت
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 شما؟-

 : گفت غمگینی ی خنده تک با

 .بدونی قابل اگه. دوست یه-

 

 (wWw.98iA.Com) نوده ببتیا مجازی ی کتابخانه توسببط کتاب این

 است شده منت ر و ساخته

 

 دمخوابی تخت روی و برگ ببت . نداشببت  حس اما   نمیدان  بگوی  خواسببت 

 .کردم فکر دخترم فوت سالگرد به و شدم مچاله. کند ک  را رویش بلکه

 :تتخ روی ن ست که فهمیدم ت ک رفتن فرو از. بود جانیار به پ ت 

 بی ی بچه همه این. ب ببو دیگه چندنفر مادر دخترت  واسبببه عزا بجای-

 بگو االح. ببخش زندگی بگیری؛ جون وح یا مثل که این بجای سرپرست 

 .حقیقته میگ  من اما! شعاره

-... 

 ؛ اما...  چی هر یا کن  زبونی چرب یا بدم الکی امید نمیخوام قسبب  بخدا-

 .نیستی بد تو میدون 
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-... 

 امیدی؟ نا و بدی به بچسبی کنی ول رو خوبی همه این میاد دلت-

-... 

 االح که دارم باور دل  ته از اما...  و تأتر و فیل  و شعار میگی داری مطممن -

 .اینجام

-... 

 ..باش پی رفت فکر ؟؟ تلخ انقدر واقعا چرا-

 نخور غصه تو. کردم-

 ات مهدخ توی چرا پس   باشی تخصص دان جوی باید االن نمیبین ؟؟ کو-

 ؟!انداختی راه سالخی

 در ه  را مدرک همین من فالن  میگفت  ؛ داشببت  انر ی و حال و توان اگر

 کسببی هر رکا مرفین ترک میگفت ! دارد ت ببویق این و گرفت  شببرایط بدترین

 .نیست هیچکس کار ؛ سه و پنجاه وزن به رسیدن میگفت ! نیست

-... 

 نداری؟ دفاعی هان؟-
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شت  پی انی روی را ساعدم و خوابیدم سقف به رو  ود ب درک غیرقابل. گذا

! مدآ پیش ه  این اما! بود گذاشببته ام خانه به پا راحتی این به غریبه مرد یک

 .سادگی همین به افتاد اتفاق فقط. ندارم توجیهی هیچ

-... 

 .داره قلبی ناراحتی شیما-

 .کردم نگاهش و چرخاندم چ  

-... 

 به؟خو. میری  بعدش بخورن ببر رو کیکت بیا. نترسونش داره گ*ن*ا*ه-

 ثلم. بود کرده عمل بچگانه! نبود بلد اما! ها بکند کارهایی یک میخواسببت

ضان ماه ماورایی مثال های فیل  ستاده! رم سمانی؛ ی فر  برای م*س*تقیما آ

 !ابله! گذاشته پیش قدم من ارشاد

-... 

 .اینجا میای  ما پس-

 وزر من برای امروز. ناراحت  خیلی من بفهمی بهتره-: گفت  من و شببد بلند

 .عزاست
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ست . شد خارج توجه بدون صومه با میدان صا. کن  کار چه مع صو  آنکه مخ

 .بودم کرده جان نوش بخاطرش ه  سیلی

 روح بی و دادم تکیه تخت تاج به. شد داخل ها بچه با دست به کیک جانیار

 م ببخص کامال این و میترسببیدند من از. کردم نگاه قد نی  قدو های بچه به

 تیاراخ بی. میکرد نگاه  وح ببتزده و پریده رنگ. افتاد شببیما به نگاه . بود

 :گفت 

 سال ه؟ چند شیما-

 .می ه تموم سالش هفت ماه دی   دخترم-

 از هک انگار. کردم نگاه میکرد برانداز را شببیما ذوق با که جانیار به کجکی

 .میدانست ه  را تولدشان تاریخ چه! باشند خودش خون و گوشت

 اونوقت؟ میدن اجازه جوری چی-

 !نامفهومه خیلی زدنت حرف خالصه واقعا آذر! ؟ رو چی-

 ."بیخیال"  که دادم تکان را دست  حال بی

-... 

 چی؟ ی اجازه-
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 برود آمد. گذاشت عسلی روی را آن و شد داخل چای سینی یک با معصومه

 :گفت جانیار که

 .بیاید خودتون  لطفا بیارید ه  چاقو-

 .ندادم محل اما کرد نگاه  ترس با. هست  عصبی میدانست معصومه

 چی؟ ی اجازه ؟ آذر نگفتی-

 :بزنی حرف شوی مجبور تا میکرد اصرار آنقدر

 بچه؟ میدن چطوری   پسر مجرد به-

 چ بب  اهمیت بی. خندیدند سببپس و کردند" پقی" زمان ه  نادیا و جانیار

 .خندیدند چه به بدان  نخواست  و بست 

 شدی؟ پاس چند با ادبیات-

-... 

 "!بچه؟ میدن چطوری پسر مجرد به! "بندیه؟ جمله چه این-

 ؛ بودم دغدغه بی او مثل اگر من . دیگری وقت هر از بی ببتر   بودم خسببته

 .میخندیدم ه  دیوار ترک به حاال

-... 

 .بیخیال فعال نداری  شنواشو گوش که ه  تو. داره داستان. نمیدن نه-
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شت مقابل  ؛ تخت روی را کیک صومه و گذا ست به چاقو مع . شد داخل د

 :گفت و گرفت سمت  به را چاقو جانیار

 !بفرمایید-

 .بردم عق  به را وسرم بست  پلک باز

-... 

 .خودت ان اءالله بعد سال   میبرم خودم پس دفعه این-

 و بریدند را کیک!! معصببومه حتی خندیدند آلودش طنز لحن به همه بار این

 !میدادند جوالن راحت چقدر. خوردند چای با و کردند پخش

********* 

. یکردمم نگاه به ان ساکت و حال بی آیند؛ می مالقاتش به که بیمارانی مثل

 یپاها روی بود داخلش کیک از کوچکی ُبرش که پی ببدسببتی یک جانیار

شت ام درازشده شاره با و گذا ست ابرو ی ا  مداد تکیه را سرم. بخورم که خوا

 .دوخت  چ   بیچاره و بدبخت های بچه به و

 گاهی و میکردند بحث باه  گاهی من به توجه بدون و میخوردند اشببتها با

. بود جانیار برخورد آمد؛ می تر عجی  همه از که چیزی می دو دعوای ان

 یارجان میکردند  بحث ها بچه وقتی مثال. بود شده آنها دنیای در غرق کامال
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 ار دیگری و میگرفت را یکی ببان طرف گاهی و میکرد مداخله جدی  بسببیار

سه خنده از گاهی و میزد ت ر گاهی. میکرد توبیخ  گاهن شیما به. میرفت ری

 یدهترس نگاه گهگاهی و بود حال بی و ساکت جمع بین که کسی تنها. کردم

"  نوچی"  آهسته. ن ست کنارشان و برگ ت معصومه. میدزدید من از را اش

 .گرفت  را ام پی انی و گفت 

 هولمج انقدر چرا بیاورد؟؟ سببرقبرم میخواسببت را بود گرفته که هایی فیل 

 .دمیدا توضیح کمتر و میکرد لج بدتر   میکن  مقاومت میدانست بود؟

 .برید دیگه خ  -: گفت  اخ  و رویی ترش وبا کردم صاف را صدای 

 یماش شد  ه  همان. بترسد که ترسید! برگ ت شیما سمت به فوری جانیار

ستش از کوچک چنگال و لرزید  فکر که نادیا و لرزید هایش ل . شد رها د

 :گفت غر و ناراحتی با مینمود؛ عاقل و شد می اش سالی سیزده میکن 

 ..اه. میترسه شیما گفت  بهتون عمو-

 .ای مسخره خیلی-:گفت زیرل  جانیار

 کرد ب*غ*لش. رفت شیما سمت به او و گرفت  را روی  بیحالی با. بود من با

 : وگفت کرد نگاه  جدیت با نادیا. برد بیرون به و
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سی م کل ناراحته  قلبش من ی دخترخاله-  رو ونرفتارت بهتره.. داره ه  تنف

 .کنید درست

 به ها بچه!!! ؟ رو پر چه. شبببد خارج اتاق از معترض و انداخت را چنگال

 :گفت  معصومه روبه ت ر با من و شدند خارج افتاده سری با ترتی 

 .بیرون برو ه  تو-

 خود درد با تا بسببت  را چ ببمان  که همین. بسببت را در و شببد خارج تندی

 : زد فریاد وجانیار بازشد شدت با دوباره در بمیرم

 !روخدا تو! آذر شدم بدبخت آذر-

 گ تبر سرعت با. بود آمده بند زبانش. کردم نگاهش منگ و گیج و ن ست 

 اتاق به معصومه و کردند داد و جیغ ها بچه بندش پ ت! شد خارج دوباره و

 : گفت   برسروصورتش زنان چنگ و دوید

 !مرد دختره! مرد خانوم-

 : زد فریاد که آمد ازپذیرایی صدایش جانیار و میکرد گریه

 !وای!  وای!  وای-
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ساندم به ان را خودم تندی های قدم با  سالن کف رفته وا دخترک دیدم و ر

 .مانده باز دهانش و خوابیده

 هول محک  را میزد پر و بال ها احمق مثل و بود زده زانو کنارش که را جانیار

ست  دو   دادم سه روی را د شت  دخترک ی سینه ی قف . دمف ر بار چند و گذا

 ردمیخو تکان تکان. دادم مصنوعی تنفس ناچار من و کرد منقبض را خودش

 .میکرد مقاومت و بود هوشیار. بود ترسیده و

 !؟میزد پس  پرقدرت و بدقلق انقدر بچه که بود تنفسی م کل چه این

 ناچار  شببد زده وح ببت دوباره من دیدن با و شببد باز حال بی چ ببمانش

 : گفت  فوری

 تر مالی . کن  اصببالحش کردم سببعی فوری پس! گفت  خ ببن...)نترس-

 .شیما نترس(...گفت 

 نداشت اعتماد من به هنوز که اش چهره به و زدم معوجی و کج لبخند زور به

 .کند گریه خواست و لرزید هایش ل  ک  ک . زدم زل

 یم دخترم اگر. بگیرم را نگاه  نمیتوانسببت . نبود خودم دسبببت میخ  نگاه

 :گفت  آرام و بست  را چ مان . بود شیما سن ه  حاال ماند
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 .برید لطفا-

 ت پ ب را دسبتش اذیت و آزار بدون و دوسبتانه بار این. نکرد مقاومت جانیار

 : گفت و گذاشت

 ...حتما  -

 : گفت و گرفت ب*غ*ل را شیما

 !میرفت دست از داشت. ممنون  ازت واقعا-

-... 

 .شکرت خدایا-

 .شد بلند فوری و کرد ب*و*سه غرق را دخترک صورت سرو

 ه  خودش تا بود نمانده چیزی! بود؟ شده ها بچه سرپرست چطور!  دیوانه

 !کند غش

-.... 

 .ها بچه بری -

 سببمت  به شببربتی لیوان معصببومه. آمد در صببدای تا ماندم شببکل همان به

 : گفت خاصش ی لهجه همان با و گرفت

 .بفرمایید-
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 عنتیل مِن  و ب ود مادر میتوانست که این از آن یک. ایستادم و نکردم توجهی

 : گفت  حرص با و گرفت لج  میبردم؛ گور به را آرزو این همی ه برای

 !؟ میکنی غلطی چه اینجا تو پس دادی؟ راه ون چی واسه-

-.... 

ست دل . کوبیدم ضرب با را در و رفت  اتاق به  تا مبمیر ام   همین میخوا

 .ک*ث*ا*ف*ت دنیای این از ب وم راحت

 رایب جانیار مثل یکی. است شده عوض جای ان پدر غیر و پدر که دنیایی از

چه به های ب هد جان غری ید ثل یکی. م مان م چه   ای  بین از را خودش ی ب

 ...میبرد

 سببردهاف روز روزبه   زندگی  تلخ العاده فوق حقیقت دریافتن و طالق از بعد

 زدن ندلبخ از خبری ودیگر میگرفت  فاصله جمع از االمکان حتی. می دم تر

 یم آسببه و میرفت  آسببه و نداشببت  کسببی کار به کاری. نبود دیگران روی به

 .امدم

 ها حاال حاال که چرا. داشببت  را بهیار نقش سببهیال  پدر دربیمارسببتان

 .بود زیادی سرم از ه  کار همین. کن  طبابت نمیتوانست 
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ستان سایر بر نظارت گاهی. نبود م خص دقیق نق    و یقتزر گاهی. زیرد

سمول گاهی ستی سهیال. نظافت حتی گاهی و داروخانه م  ماا میکرد رودربای

 چهار ترم حاال. می بد محسبوب نخودی منهِ  وظایف از بود م بخص خ 

صمی . بودم آمده کنار شرایط  با می د وقتی چند و بودم شت  ت  که حاال دا

 آن .کن  دلجویی ام خانواده از و بزن  سری روستا به   است شده کمتر داغ 

 .نبودم رفتارم متوجه که بودم عصبی آنقدر موقع

 مازن. بودم شببیفت... نمیبرم ازیاد را کردم مصببرف که باری اولین هیچوقت

 هآیند به و بودم کرده کز اسببتراحت اتاق کنج که همانطور و خواندم را مغرب

شته و شی   میکردم فکر ایمان های نامردی و گذ  هشمار. لرزید جیب  در گو

 :اعتباری خط یک از ناشناس ی

 الو؟-

 رزاق؟؟ خانوم-

 !بفرمائید؟-

 .بگ  بهتون رو چیزایی یه میخواست -

 :شد دره  های  اخ 
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 شما؟-

 .کنید گوش خوب فقط. نیست مه  اونش-

-... 

 ...همسرسابقتون سبحانی ایمان-

 شما؟؟؟-

 .بود زیرسرخودش. بود ساختگی تصادف اون-

 : گفت  فریاد با

 !هستی؟ کی تو!!! چی؟-

 : گفت جدیت با پسرک

 کار کار. کن شببکایت ازش برو. میکن  باز چ ببماتو دارم هسببت  هرکی-

 .بک ه اتو بچه میخواست. میگ  بهت دارم که همین. خودشه

 : گفت  عجز با

ست- شمن ک ! بردارید سرم از د ! د؟بدی شکستش میخواید! نداره رقی  و د

 !دارید؟ چیکار بدبخت منه با
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 دِرش شببکی که بدخواه ببی  دوسببتام و من اینکه. زدی حدس درسببت آره-

ست سخره همچین نمیای  هیچوقت اما. نی سازی  مدرک بدون رو ای چیزم  ب

 ...خدانگهدار. تخریبش واسه

 : گفت  ناباوری و بهت با

 ...نداره...امکان -

ر کردم حس! )شببد؟ چی کور زن اون کردی فکر حاال تا-  این با. شببدم سببِ

 (!بودم نیفتاده آن یاد هیچوقت ها دغدغه

-... 

 اب ماشببینی جوری چی یهو نمیزد پر پرنده که خلوت خیابون اون تو که یا-

 شد؟ ظاهر سرعت اون

-... 

 داد؟ بهت رو باج و مفت پول همه اون اومد چطوری که یا-

-... 

 !؟ بود شده الل و زدی کتکش همه اون ملت جلو که یا-

-... 

 خداحافظ. حقت دنبال برو نرفته ایران از تا. بازکن چ ماتو-
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 بی کودک قصببد از ایمان! ؟ گفت چه شببدم خیره روی  روبه دیوار به ناباور

 !!ک ت؟ را گ*ن*ا*ه 

!! کرد؟ محروم شببدن مادر از ابد تا را من ایمان یعنی...یعنی! ؟ که نمی ببود

 ات برمیگردد باز و میبرد را من مرگ مرز تا و آید می باال جان  میکردم حس

 تمام سببادگی با من!! کن  خوبی میخواسببت  من. شببوم کش زجر حسببابی

 !؟ خدا من جواب بود این!!!!! کن  کمک نابینا زن به خواست 

. آورد در پای از را من همی ه برای که کاری ی ضربه آخرین بود این... آری

شته دل  در مردم از نفرت و کینه تخ  موقع همان از . هنوز بودم گیج. شد کا

 ...تنها و بیچاره م نگ  و منگ

ست اما نمیکردم باور زودی این به بودم ن ناخته را ایمان اگر شاید  از  میدان

 !نیست بعید او

 : گفت و کرد داخل در الی از را سرش افسانه

 .تزریق برو آذر-

یاد ناخوشببی از نبود  خوش حال  عت ز طا قدر! کردم ا  که بودم بد آن

ست  ست خوش حال  بگوی  نمیتوان  مانچ  با و شدم بلند. برو خودت نی
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 ی شببماره اتاق دوم  ی طبقه. گرفت  دسببتش از را لیسبببت زده مات و گرد

 ...میخواست مرفین.... سه شماره تخت شانزده 

 درد .افتادم راه و برداشببت  را پوکه. میرفت  راه و میک ببیدم زور به را پاهای 

 کالس؟ افت بودم؟ چاق ؟ بود گرفته زیرم قصد از. درد.... داشت 

 لویج یکی یکی کردم؟ التماس را موتوری ؟ نمیرفت دان ببگاه تولد؟ کاله

 .گندیده و نجس خاطرات... بود چ مان 

 هک کمش بود  بد زیادش. میکند آرام میگفت اسببتادمان بود؟ خوب مرفین

 .فقط ام   همین... دیگر بود بار یک ؟ نه نداشت م کلی

 و زیرزمین ی خانه موتور به شد تبدیل دوم ی طبقه و شانزده ی شماره اتاق

 ..."رزاق اطلسی آذر"  شد نمازی هرمز بجای سوم  تخت بیمار

********* 

. تن س زبان  زیر ای لحظه شدن فارق و رهایی این شیرینی که بود ش  آن

. میزند دو ود چ مان  که بود گفته متعج  افسانه اتاق؛ به بودم برگ ته وقتی

 بی با ؟ ام داده انجام را نمازی تزریق بود پرسیده من از وقتی و نداشت  تمرکز

 " !!!!کن  فکر" بودم گفته حواسی
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  ک این پای گذاشببت نه  یا خسببتگی پای گذاشببت و نگفت من به چیزی

 ".باشی زده نکن  فکر" گفت و شد بلند خودش. بودن  منزوی و حرفی

 اما ندنک صببدق زودی این به شبباید ؛ میکند غیرت بی اعتیاد میگویند اینکه

یال محض غیرتی بی با که چرا! داد جواب زود من روی  حقوق و حق بیخ

سی هر شاید. شدم سمله این ؛ دارد من از که شناختی با ک سخ برایش م  رهم

! نبود حسببش دیگر. بود شببده تمام دیگر اما باشببد داشببته کودتا توقع و بیاید

 !؟ است بند کجا به دست . بمیرم میخواه  دیگر

 بی ببتر را( هش..گ) بوی زیاد زدن ه ... نداشببت فایده دادنش ادامه دیگر

 . باش نداشته تقال برای جانی که بود کاری ضربه آنقدر. کرد می بلند

جا به دسببت  ند ک  و مجالت تیتر را خودم بیخودی! ؟ میگفت  چه! ؟ بود ب

 میکردم؟؟ تر جری را رح  بی و آشغال جانی این! ؟ میکردم ها روزنامه

 ادزی اعتماد. میرفت  کش داروخانه از توک و تک که بود بعد به شببب  آن از

ستاد ست  بود شده باعث تهرانی ا صرف آنقدر ک  ک  و شود تر باز د  یادز م

 داروی این شدن غی  را خودم و میرفت  طفره اوایل. آمد باال گندش که شد

 ردندنمیک ه  تصور حتی سهیال و تهرانی دکتر میدادم  ن ان خبر بی خاص
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 شببد؛ باز مچ  که روز یک اما. بیاید در آب از دزد ریا؛ بی و سبباده آذر این

 صحبت ه  دان گاه با میخواست. بیرون کرد پرت  اردنگی یک با سهیال پدر

سش سهیال اما کند گزارش را اعتیادم و کند س بگذارد حداقل کرد التما   در

 از خالی ه  کردنش گزارش اما نبود؛ بیش استادی که بود درست. بخوان  را

 .نبود دردسر

 هب بعد و میسبباخت  را خودم و میکردم تهیه واسببطه با را مرفین وقت؛ آن از

گاه یالی یک. میرفت  دان بب یا با که داد می من به خاص بیخ  عوضببش دن

 !نمیکردم

 بودم ته گرف" دیه" بگوی  بهترباشبد شباید یا و حق عنوان به ایمان از که پولی

 و دادم را امتحان آخرین. بود مانده ام خانه پیش پول تنها و بود اتمام به رو

 بی اولین و گرفت  پیش را خانه راه محض بیخیالی با. نمی وم پاس میدانست 

 به را خودش خیابان وسط مریضی ی گربه. زدم استارت همانجا از را رحمی

 کردم  نگاهش خماری با. شود گرفته زیر بود ممکن آن هر و ک ید می زور

 ...گرداندم رو. گرفت زیرش ماشینی که نک ید دقیقه به
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. سوزاندم باه  را خ ک و تر اما بودم خورده ضربه ها آدم از من بود  درست

   شببدن مادر جمله از آرزوهای  گورسببتان در را سببوزاندن دل و کردن کمک

 ...تمام و"  خودم"  فقط. کردم چال

***** 

 :گفت کنان نجوا معصومه

 .کن  بیدارتون گفتید جان؟ خانوم-

-... 

 .کردید خاموش زد؛ چندبار گوشیتون  ساعت-

-... 

 :گفت  ای آمده چاه ته از صدای با سفید سقف به خیره و کردم باز پلک

 .نبینمت اینجا برگ ت  که امروز-

 :افتاد اش پریده رنگ به نگاه  و گرداندم چ   حاال

 ؟؟؟؟ جان خانوم چرا-

 روزام. بروم ام خانه سالخ به   جانیار قول به تا شدم حاضر او به توجه بدون

 .میرفت  روزمرگی برای تنها نداشت ؛ خاص ی کننده مراجعه
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 که هایش دسبت روی را سبرش و بود بسبته را هایش چ ب  درد با سباالری

 .ماندم اش چهره خطوط ی خیره کمی. بود گذاشته بود میز روی

شت؟ دردی چه او سخی صد از را دردمند من دا س  فر  بی تر او از. می نا

ش  شش از. بود آمده خو  ردهک صحبت که زمانی بی ترین. ک فیاتش و هو

 و کرد باز آنی   ای مقدمه هیچ بدون را هایش پلک. بود موقع همان بودی 

 کرد جلوه ترسناک

 :گفت و ن ست صاف

 .ن دم متوجه-

 : گفت  و دادم تکان نیست مه  معنای به را سرم

 ..مرسی-

-... 

 سببؤالی هیچ بدون که اومد خوشبب  انقدر اسببتخدام اومدی که روزی-

 .خواستمت

 .ادد تکان سری خفیف و زد احترام برای احساسی بی و گانه ربات لبخند

-... 

 چندسالته؟-
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 .سال پنج و سی-

 خوندی؟ چی-

 هک شد اندوهگین آنقدر. انداخت اش پی انی بین را عمیقی خط هایش اخ 

سش از  که  رفت اتاق  سمت به جواب؛ گرفتن بدون و شدم پ یمان خود پر

 :آمد صدایش

 .بدم ادامه( ...شدم اش خیره و برگ ت ...)که...ن د اما...الکترونیک-

سوزد اطرافیان برای دل  کمی جدیدا کردم حس و دادم تکان را سرم  طفق! می

 .کمی

****** 

 هیچ که بودم بیخیال قدر آن مصببرف زمان. میگذشببت اعتیادم از ماهی پنج

 تیح کن  کار باید میدانست  آمد؛ می جا سر هوش  که بعد اما نبود مه  چیز

 درس به همه آن که منی. بخورم جی  از تا باشبب  داشببته ها حاال حاال اگر

 هدک به روزنامه خرید برای دان گاه و درس رهای فکر در حاال ؛ داشت  عالقه

ست را هایش نیازمندی تا رفت  ای صرف. کن  جو و ج  برای تمایل مخدر م

 ردم چپ چپ نگاه و خریدم سیگار پاکت دو. میکرد زیاد را سیگار ک یدن
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 زدیکن سببیگار پاکت دو خرید با که نیسببتند آدم زنها انگار. گرفت  نادیده را

 .ببرد را سرم بود

 های تیتر. چرخید مجالت روی نگاه  و میخواه  روزنامه گفت  بیحالی با

 شده های  ل  روی غیرارادی پوزخند یک ن ستن باعث مضحک و مسخره

 .بود

 کناری ی مجله تیتر به و گرفت "  ورزش با ن اط و شادابی"  تیتر از را چ م 

 "!ام برنده همی ه: سبحانی ایمان" ؛ دادم

 هب عریض لبخند یک با موفق و پیروز. عکسش روی خورد سر های  مردمک

 روزیپی و ویکتور ی ن انه به را وسطش و اشاره انگ ت. بود زده زل دوربین

 و ارهاب زده مات و برداشببت  را مجله مرتعش دسببتانی با. بود گرفته مقابلش

یه را عکس و تیتر ؛ بارها ته. کردم تجز هل بودم گف  االح پس نبودم فرار ا

 ندینیازم و سیگار پول مجله؛ کردن پاره و ترا دی صحنه یک ساختن بجای

 .خریدم را مجله و انداخت  داخل کیوسک بریدگی داخل از هارا

 را اش مصاحبه ی صفحه سه تمام و کردم بازش. خانه برس  تا نکردم تحمل

 !!تهران ی زاده و مجرد معمول طبق. خواندم انزجار از پر حسی و نفرت با
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سانس دارای ش خوانده ترم دو از بی تر آید نمی یادم که من! معماری لی ! دبا

 !ایرانی و ایران عاشق و هنر عاشق! مادرش پخت دست و مادر عاشق

 داغی مصبباحبه؛ خط به خط!! بود خودش و مادر تالش مدیون را موفقیتش

 چاپ انگار نه انگار که بودم زده ورق محک  را مجله آنقدر. من جگر بر بود

شد امروز  داغان  ی چهره به نگاه  و کردم پرتش زباله سطل در قدرت با. با

سته. افتاد ای خانه رفلکس ی شی ه در  نآ از خبری دیدم و شدم نزدیک آه

 ن ببسببته  گود به و فروغ بی های  چ بب . نیسببت ک ببانی و آویزان های لپ

 یرتصو. بودم ن ده تغییر همه این متوجه خودم و میرفت الغری به رو اندام 

 ک . گرفت قرار خودم ی شکسته تصویر کنار در پیروزی عالمت آن با ایمان

 آنجا! من سببر بر خاک ای! من بر وای ای. ام کرده حماقتی چه فهمیدم ک 

 حال  .نیست  آذر ؛ نک   بیرون منجالب این از را خودم من اگر گفت  که بود

 .خورد ه  به ازخودم

 السهی قول به و شیک زن به شدم تبدیل ک  ک  و کردم عوض رنگ ک  ک 

 .فرانسوی مادام
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 فقط !بگیرم را ایمان حال یا انتقام بروم بعد و برسبب  جایی به نمیخواسببت 

 .میتوان  من کن  ثابت خواست 

 درد! دمکر بسببتری را خودم و رفت  کمپ به را تابسببتان تعطیالت مدت تمام

 این در که هایی درد از که میدادم دلداری را خودم. کردم تحمل و ک ببیدم

. ومش پا سر تا گذراندم را هایی روز چه که بماند. است کمتر ام ک یده مدت

 خوردن چیزهارا انواع و کردن غلط اوج تا گاهی! نبود بردار شببوخی مرفین.

 اما. دمشبب پاک نهایت در اینکه تا کنند رهای  میکردم التماس و میرفت  پیش

ستگی  از عدب حتی بنابراین. کرد کاری نمی د را مخدر این روانی شدید واب

 کار غرق را خودم. کند کمک  روان ناس تا میرفت  کمپ به هنوز دوباره تولد

 عمل ک  ک  ؛ خودم درآمد و انداز پس با و کردم ورزش و درمان و درس و

بایی های ماد افزایش برای را زی جام نفس به اعت ما دادم ان کدام ا  هیچ

 امالک و ملک با شبباید گفت . نن ببسببت دل  به هیچکدام. نکرد خوشببحال 

 وانست ت تا بیمارستان دو در روزی شبانه تالش با پس   شوم بهتر کردن جمع

 .شببدم کار به م ببغول دسببتیار عنوان به پزشببکی مط  در و کردم جمع پول

 کمکش! دارد سببود ؛ زن این ی ممنوعه کارهای چقدر دیدم که بود آنجا
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 یحت که گرفت بارم و کار حدی به. میگرفت  او از خوبی حقوق و میکردم

 از عدب داشت  تصمی . میفرستادم پول ه  بیخبرم جا همه از ی خانواده برای

قل و ببین  آموزش خودم مدتی ندی قسببط با فعال. ب ببوم م*س*ت  و ب

 .کردم خوشبخت را خودم مثال و گرفت  ماشین و خانه ؛ هرشرایطی

 نمیفهمیدم که خاصی خأل... می د حس شدت به زندگی  در چیزی خأل اما

 ...چیست

******* 

شیدم را ام بارانی شت  را چترم و کیف و پو  تهپرو در همچنان ساالری. بردا

 .میکرد سیر

 .رفت  من-

. بروم چتر بدون نبودم حاضر را پارکینگ تا کوتاه راه همان. داد تکان را سرش

 ...حاال اما بود آرزوی  ماندن باران زیر روزی

شبرد از بود؛ جاده به چ م  یک که درحالی شت  فلش دا  چیدنپی با که بردا

 به و کردم تنگ را چ مان . گرفت  ترمز محک  مقابل ؛ رنگ سیاه تندر یک

صومه شوهر. شدم خیره غیرمتعارف ی صحنه این  سمت  به و شد پیاده مع

 مغز روی" قژقژ" صبببدای با و میکندند جان ها کن پاک برف اینکه از. آمد
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سی روی ناخوداگاه و درآمد لج  ؛ میرفتند صویر. کوبیدم آن قطع شا  ردم ت

صل با. بود تار و لرزان شد؛ می تر نزدیک لحظه هر که  ش؛بزرگ انگ ت مف

ستگیره بندش پ ت و کوبید شی ه به محک  . بود فلق اما ک ید را در ی د

 .ک ید عق  را خودش او و کردم باز را در. برداشت  را فرمان قفل و شدم خ 

ستادم رویش رودر تفاوتی بی با سبیده موهای با که ای -: فتگ سرش بر چ

 معصومه؟

-... 

 کردم نگاهش راحت خیال با. برود بودم فرستاده را معصومه امروز

 .دز غیبش دیگه بعدش   تو پیش اومد روز اون. میکن  شکایت ازت بخدا-

-... 

 ؟ ننداختی رو بچه-

 .نه-

 ستد دو با محک  و ک یدم را فرمان قفل که آمد نزدیک قدمی. شد تر دیوانه

 :گفت عصبانیت با. داشت  نگهش

 .درمیارم پدرتو میام پلیس با باش منتظر-

 چیه؟ اونا برای دلیلت چرا؟-
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-.. 

 !نک ت ؟ بچتو که میکنی شکایت-

 .کردی گور و گ  زنمو که میکن  شکایت! خیر-

 :گفت  می دم سوار که درحالی بیحالی با   نداشت  حوصله و حال

 ...بابا برو ؟؟ میزنی حرف کی از اصال-

 را خودش محک  چسببباندو ماشببین به را من لحظه یک در و کرد غافلگیرم

 :گفت  نفرت با. داشت نگه روی 

 !ک*ث*ا*ف*ت-

 دخترجان؟ کجاست معصومه-:غرید آمیز تهدید

 وح یانه هک بارانی میدانست . ف رد را من اوبی تر و افتاد دست  از فرمان قفل

 یها نفس از را سرم انزجار با. زده ه  به را آرای   تمام میریزد؛ صورت  روی

 :گفت  و برگرداندم نکبتش

 .بره نمیذاشت  کاش-

 عوضی؟؟ چرا چرا؟؟-: گفت و داد تکان  محک 

 .کن  آدم رو یکی تو تا-:گفت  و برگ ت  خونسرد

-... 
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 .برش و دور از ب ی گ  کن سعی پس میخوادش . هست اون  ی بچه اون-

 نگه محک  را های  دسبببت مچ و بود گذاشببته های  کفش روی را پاهایش

 :گفت مرد. افتاد بودند رو پیاده در که پسر دو به چ م .بود داشته

 .مین ونمت سیاه خاک به فقط! اطلسی خانوم کردی بد-

 !م*ر*ت*ی*ک*ه نیفت در من با-:گفت  خ   با

سر دو. بود نمرده خوبی خوشبختانه ضاع دیدن با پ  ندچ صدای و دویدند او

 ضببرب با را او مردها. برگرداندم سببر متعج  من و آمد اطراف از مرد و زن

. آمدند من سببمت به" کن ولش کن ولش"  ندای و فحش با زنان و ک ببیدند

 ار دست  یکی و شدند ام خیره نگران های صورت و مختلف ظواهر با زن سه

 تزدهوح  بدبخت مرد. شد احوال جویای یکی و مالید را پ ت  یکی و گرفت

 : گفت و کرد ن ینی عق 

 سیاهه روزگارت-

شین سوار سرعت با  حدود. افتاد مقابل  جمعیت به نگاه . رفت و شد ما

  گفت احترام با و کردم جور و جمع را خودم. میکردند نگاه  نگران نفر هفت

 ...مرسی-:
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 که بودم متعج . شببدم ماشببین سببوار و کردم خ  کمی برای ببان را سببرم

 !شدند پیدا مردمی همچین

 از ربا یک من. شود گرفته مرد این حال تا میداشت  نگه را معصومه کاش ای

 برای میخواسببت دل  حاال ؛ دارم نگه را بچه نتوانسببت  و شببدم غافل خودم

 چرا نمیدان . بن ببان  سببرجایش را مرد این ؛ ایمان برابر در زبانی  بی جبران

 !بود داده دست من به پ یمانی حس واقعا. داشت  را حس این

نه و میخورد ه  به مرد این از حال  آخر یال م ی  ؛ بیخ  هوای دل  عج

 جب متع شدت به که میدیدم خود از رفتارهایی ها تازگی! بود کرده را چزاندن

 .میکرد

 آن .است رفته معصومه دانست  بودنش کور و سوت از شدم؛ خانه وارد وقتی

 فکر ینا به و رفت  اتاق  سمت به سستی با. رفت بین از ه  امید صد در یک

 سببیاق و سبببک جدیدا آخر. شببد شببروع یکنواخت  زندگی بازه  که کردم

 !میکردم عادت ک  ک  من و می د عوض داشت زندگی 

 میک ببیدم خجالت خودم از!! بود خوشببایند برای  تنوع این کمی چرا؟ دروغ

 بودن م ببتاق اینطور که داشببت  سببرخوردگی حس واقعا! اعتراف این برای
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 بیکس و تنها همانطور که بهتر من. بودم شببده روح  بی زندگی در کسببانی

 .کن  زندگی

ست  پلک و افتادم تخت روی  روف صدای که بود شده ساکت خانه آنقدر. ب

 .میرسید گوش به کامال بزاق ؛ بردن

 به اینجا از   دوخت  چ بب  در به و ن ببسببت  آمد؛ که قفل چرخاندن صببدای

شت  دید پذیرایی سف. دا ست  متأ صومه بادیدن اینکه اعتراف از ه  میک مع

 شتیاقا یک با. میتکاند را سرش روی پالستیک و بود شده خیس!!! شدم شاد

 کالمهم ی کننده شبروع ؛ اراده بی. رفت  سبمتش به و شبدم بلند زیرپوسبتی

 :شدم

 سالم-

 :شد متعج  اوه ! میده  سالم که کردم تعج  ه  خودم

 .تاروس ببرم بخرم اینارو رفت ! ها میرفت  داشت  بخدا! جان خانوم سالم-

 :گفت  پالستیک سمت اش اشاره به توجه بی

 .نرو..ام..چیزه-

 !!انگار نیست خوش حال !  میگفت ؟ چه
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 ها؟؟؟-

 :گفت  و ک یدم ه  در را های  اخ 

 کو؟ شامت-

 !کن  درست باید نمیدونست -

-... 

 کن ؟ درست-

 !!"آره" که یعنی دادم تکان را سرم

 .خ ک بند پیش با را هایش دست و کرد آماده را میز

 خودت؟-:گفت  و کردم نگاهش

 .برم باید من ممنون  نه-: گفت و داد تکان را سرش

 دست اما میدان  بود  مسخره!! برود نمیخواست . شد م ت میز روی دست 

 .باشد منتظرم کسی ها ش  که میامد خوش  چرا نمیدان ! نبود که خودم

 .باشد خودش کار در ه  سرش! باشد ه  مظلوم و بگذارد غذا برای  کسی

 .سراغ  اومد شوهرت-

 !عال  خاک ای-:گفت وح ت با

 !خانوم اون روانیه-:کرد نگاه  ناراحتی با و شد رها مقابل  صندلی روی
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-... 

 .داره جنون! دیوانست-

-... 

 کرد؟؟ چیکار-

-... 

 ...وای-

 نکرد؟ عقد چرا-

 :گفت باشد محال نهایت بی من حرف انگار که لحنی با

 !جان؟ خانوم میگیره منو کی! وا؟-

-... 

 !هیکل و وضع سرو این با من-

 احمق چته؟؟-:گفت  نبود خودم دست که باخ می

 !خوبه؟ خیلی خودش-: دادم ادامه من و ن ست صاف ترس با

-... 

 .خور سری تو زن از متنفرم. زدی به  حالمو-

-... 

 میرن؟ کجا بقیه. عاقبت  شد این ؛ بودم قوی که من-
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 کن ؟؟ چیکار میگید-

 زندگی. هیچی-

-... 

 .بکنه نمیتونه غلطی هیچ. ن و سفید و سرخ میاد؛ اسمش-

 .روستا میرم دارم دیگه منکه-

 بمون. نمیخواد-

 رگ م چه. بودم کالفه. انداخت پایین را سرش دوباره و کرد نگاه  تعج  با

 داد؟؟ می دست من به او از حمایت حس دائ  که بود

******** 

 :است جانیار دانست  متنش لحن از و کردم باز چ   پیام صدای با

 "محترم؟؟ خانوم کن  چیکار اینجا اومده مرده این"

 ما خوانده دید وقتی. نداشببت  درسببت تمرکز و بودم آلود خواب و گیج هنوز

 :کرد تایپ دوباره نمیده ؛ جواب اما

 "!!کنی ولمون نمیخوای شما ظاهرا! برداشتی  ازسرتون دست وااله که ما"

 :نوشت باز

 "جانیارم"
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 :کردم تایپ کندی با

 "میگی چی"

 " !بده زنمو میگه. شرکت  تو اینجاست زدمش روز اون که مرده"

 "نمیدونی بگو"نوشت  و زدم پی انی روی

 "!نگفت ؟ من کردی فکر االن"

 نوشت دوباره. بده  جوابی چه ندانست 

 "خدمتکارته؟؟ همون. زنه اس  اس معصومه میگه"

-... 

 "!!!نمیدی؟ تحویلش چرا خ "

-... 

 "ببرش بیا لطفا. بیاره مأمور میخواد! االن؟ کن  چیکار"

 :نوشت باز. ن ست  و فرستادم خودم بر لعنتی

 "!من گردن افتاده حاال زدی گندی چه نیست معلوم"

 "چرت"

 "اینجا دارم آبرو کن روشن منو تکلیف بیا. تربیتی بی خیلی"

 :داد جواب فوری او و گرفت  تماس. نداشت  تایپ حال
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 الو؟-

 بزنی؟ حرف میتونی-

 !بزنمش باز بود نزدیک   سالن تو ن سته ؛ آره-

ست  ست . بگیرم اوکمک از نمیخوا  دجورب شرایط اما بزن  حرف کال نمیخوا

 :میرفت پیش تمایالت  و من برعلیه

 .پی   بود اومده زنش ببین-

 خ ؟-

 سقط واسه-

 خ ؟؟؟-: گفت خ   با! شد ناراحت چقدر فهمیدم ازسکوتش

 .بچ و میخواست-

 !!خ ؟؟-

 .کن  خالصش پدرفالن اون شر از اینجا اوردمش-

 :است ناراحت هنوز بود م خص اما شد خندان کمی صدایش

 دادی؟ مکان یعنی اهان-

-... 

 .بده تحویل بیار زن ه؛.  نیست تو دست دیگه این خ -
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 شد؟؟ چی بودی ادعا خدای-: گفت  نفرت با

 کیه؟ طرف قانون کردی فکر! میگ ؟ بد مگه چیه-

 : ک یدم داد. بودم افتاده حیوان ایمان یاد

 رفت گ چنگ به را ملحفه! )نفه  داره دوست بچرو زنه. بک ه بچ و میخواد-

ته صبببدای با و مه ای گرف چه میخواد ک*ث*ا*ف*ت اون(..دادم ادا  ی ب

 !بک ه حالل و

-... 

 .زشته کار اصل. نداره حروم و حالل-

 ندارم رو تو شخصی نظرات شنیدن وقت االن-

 .میکنی  درستش حاال شرکت  بیا-

 ؟ کن  چیکار نظرت به-: کردم تعج  شدم نرم احمقانه اینکه از

مد می حیرت بوی ازسببکوتش نه و ناتوان لحن از حیرت! آ ! من ی کودکا

 ...ندارمش تجربه است سال ده که لحنی

-... 

 اما میزن  حرف باهاش چی هر یا دوسببتانه. شببرکت  بیا. آذر باش آروم اآلن-

 .کن  کار چه ببین  تا نگو چیزی ولی بهتره باشی ه  تو
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ماس گار. زدم زل گوشببی به و کردم قطع را ت یدار که ان مامی ما های د  ت

 .نداشت

****** 

 جواب بی را سببالمش. کرد باز علی و زدم را شببرکت زنگ پی در پی چندبار

شت  شت نه و شد بلند بادیدن  مرد. شدم داخل و گذا شت نه گذا  دیتن بردا

 !میزن  حرف دارم خوش زبون با بار چند ببین-: گفت

 :خودش بعد و آمد اتاق از جانیار صدای

 !بعد تا باش داشته فعال اینو,بزنی حرف نداری حق کال که دیگه جور-

 .داد سرتکان برای  لبخند با و ایستاد سینه به دست

 :گفت او و کردم نگاه مرد به باز

 مداو که دیدم و رسوندمش خودم شبش چون خودته  پیش میدون  من ببین-

 .ایینپ برنگ ت شدم مطممن و شدم منتظر دور از و رفت  بعدش . مط  توی

-... 

 .خونه رفت  بعدش و دادم ک یک تمام ی دقیقه بیست-

 داریش؟ چیکار-: بگوی  توانست  فقط

 !خودته پیش پس-
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 داری؟ چیکار باهاش-

 .دارم کار بچش با. ندارم کاری خودش با-

 خاطرات  ی کننده تداعی اینکه از کن  سببکته جادرجا همانجا بود نزدیک

 :گفت  آمیز تهدید و آوردم باال را ام اشاره انگ ت. بود شده

 !میکنی ترم مصم -

 ؟؟!!میای قل  لفظ دکتری-:گفت کجی دهان با و کرد دره  را صورتش

 !بابا بگو چیزی یه تو-: گفت و کرد جانیار روبه

 .نیست  بابات من-

 برادر آخه-:بود آمده جلو نمایی مظلوم و صلح در از بی عور مردک بار این

 رو بچه میخواد زنیکه این! بعد ماه عروسببیمه! میگیرم زن دارم! عزیزمن من

 .ری   به ببنده

 ک مح دومتری؛ ی فاصله از را ام دستی کیف اراده بی. شد بلند سرم از دود

 .داد جاخالی که کردم پرت سمتش به

 هب می ببناسبب   رو دکتر خانوم-:گفت مرد به رو و گرفت را بازوی  جانیار

 .راحت خیالت. بده پناه رو تو زن نمیاد نمیکنه  رح  خودش خواهر
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 تازه منه به داشت رح  اگه! م خصه که اونش! وااله آره-:گفت خ   با مرد

 !ب   بدبخت نمیذاشت و میکرد رح  داماد

 زننده با ت توانس فقط. میترکید داشت سرم! بیاورم باال وقاحتش از بود نزدیک

 :بگوی  ممکن لحن ترین

 .شو خفه-

 !شد؟ چی معصومه بگو فقط. می   خفه باشه-

 راست و؟؟ نمیگی بهش چرا-: گفت من به رو جانیار

 یگرد آذری به را معصومه نمیخواست . پرید رنگ  و کردم نگاهش ناباوری با

بدیل ند ت یار. کن  مارا داشبببت حاال همنوع به کمک ادعای همه آن با جان

 !میفروخت

-... 

 .شود الل خواست  چ مان  با و گرفت  چنگ به را بازویش

 !بدتره که نگی اینکه! میترسی؟ چی از! کرد فرار جراحی موقع که بگو-

سوس سوده نامح سی. شدم آ  ور مرد. دوخت  چ   حیران مرد به و گرفت  نف

 میگید؟؟؟ چی آقا-: گفت جانیار به

 :گفت اخ  با جانیار
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 یوقت میگه؛ غریبیش و تو و خودش از   نامزدم پیش میره خانومت ش  اون-

. میکنه فرار و چیز همه زیر میزنه آن یک جراحی واسببه می ببده آماده داشببته

 وت که گفته شببب  اون چون. طرف کرده فرار بگه که میترسبببه خانوم  حاال

 شده یچ و کنین اعالم مفقود میترسه این . بچه نابودی به داری اصرار خیلی

 .کارش و مطبش و این به برسن تهش ؟ شده چی

-... 

 .ماجرا کل بود این. درگیری  خیلی بعد به ش  اون از واقعا ما-

 زیر روز اون اصببال چی؟؟ مصببم  شببدم؟ تر مصببم  گفت چرا..چرا پس-

 !!گفت دیگه چیزای خانوم این بارون

 کارای. مرد و زن جنسببیت روی داری  شببخصببی م ببکل باه  ما   هیچی-

 .نکنی  ازدواج که شد مصم . انداخته چ مش از من    تو آشغال

 آورد؟ می پدرش قبر سر از را ها حرف این

-.... 

 !ب ه؟ چی که تو زن به بدی  پناه آخه-:جانیار

 دون نمی شدش  خراب اخه روستا؟ میره نگفت-:کرد نگاه  پری انی با مرد

 .کجاست
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ست  مبل روی و ندادم را جوابش که آمد می بدم او از آنقدر  اهنگ علی به. ن 

 . شیرین چیز یه-:گفت  و کردم

 .برگ ت شربت لیوان یک با و رفت   کرد معنی بی ی خنده

ست کنارم جانیار و شد خارج درگیر و افتاده سری با مردک  جدیت با.  ن 

 .میکن  خواهش-:گفت

 .دادم تکان" ممنون"  معنای به را سرم

 خوبی؟-

-... 

 کنی؟ چیکار میخوای حاال-

-... 

 .کنه ولمون میدون  بعید-

 دارم نگهش میخوام-

 .عجیبه-

 :گفت . است عجی  چیزی چه نپرسیدم

 .داری ق نگی ساز دروغ مخ-
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 گفت و خندید آهسببته ه  جانیار. کردم نادری ی خنده تک اما چرا نمیدان 

 .شد شانسی... واقعا نه-:

 .رفت  من.. ممنون درکل-

 ...بجاش می ه....می ه-: گفت که برداشت  زمین روی از را کیف 

-... 

 .بیرون بری  ام  -

 امش یه فقط... فقط-:کرد درستش فوری و ده  ن ان العملی عکس نذاشت

 . بزن  حرف اینکه واسه.  معممولی خیلی. دوستانه

شت  م کلی اینبار  عادی امالک پس نبود دلقک و عرضه بی برای  دیگر و ندا

 ...فعال. نیست  خوبی زبون ه -: گفت 

 . تنهام خیلی. بسه باشی ه  شنونده-:گفت که میرفت  داشت 

. باشببد خوب ه  خودم برای شبباید. میکرد نگاه  التماس با. کردم نگاهش

 ... و فیل  آن. نمیدانست  چیزهارا خیلی هنوز

 .باشه-: گفت  و انداخت  شانه

 .دنبالت میام پس!! مرسی!! نمی ه باورم-:گفت هیجان با
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 .بفرست آدرس. نیست  فلج خودم نمیخواد-

 . بست  را در تفاوت بی من و آمد اش خنده صدای

******* 

ماده که وقتی عا ؟" چرا"  می بببد تکرار دل  در دائ  می بببدم؛ آ  من چرا واق

بل حال این با! بودم؟ کرده قبول راحتی این به را درخواسببتی همچین قا  م

 ردمانم و ورودی تماشای به لحظه چند و کردم پارک بود  گفته که رستورانی

 همچین در حضببور از روزی. ایسببتادم می ببدند خارج و داخل که شببادی

سیدم مکانی ست من به خجالت و خوردگی سر حس و میتر  اما. داد می د

ته خودم برای که ظاهری با حاال  از داشببت   که مدرکی و بودم سببباخ

های بببان ما! بودم تر سببر خیلی  وول من در لعنتی خأل حس آن هنوز چرا ا

 ندمیک واصببرار ک ببانده اینجا تا بالغ تازه دخترکان مثل را من چرا میخورد؟

یاده زودتر  میفهم  دارم دیگر حاال که را خلمی تا بروم تر زود شببوم؟ پ

 !کن  پر چیست 

 نفس. رسببید اینجا تا کردم تالش همه این که خودی از. آمد بدم خودم از

ستارت و ک یدم عمیقی شت  دنده زدم  ا  جانیار بروم؛ آمدم که همین و گذا

 روی دودسببتی. زدم پلک رویش به خمار. گذاشببت کاپوت روی را دسببتش
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 را شچپ دسببت. میکرد نگاه  رفته باال ابروی تک با و بود شببده خ  کاپوت

 .چرخاند! " کجا؟"  معنای به و آورد باال

ستاد در کنار او و انداخت  پائین را سرم س و بود قفل در معمول طبق. ای  تشد

 .برگ ت بود آمده پیش کردن باز برای که

 روی دستش که درحالی. کرد باز را در او و زدم را قفل آویزان سوئیچ روی از

 (!خانوم سالم! )ماِدموآزل  وق ُبن -: گفت و شد خ  کمر تا بود  سقف

-... 

 !بری؟ میخواستی حاالم کاشتی  مارو که همه این-: داد ادامه بارجدی این

 جذاب مردی دست در دست زیبا زنی. کردم نگاه را م*س*تقی  و دادم تکیه

 : شدند تر دور وآنها زدم پلک بار چند. میرفتند رستوران سمت به

-... 

 ؟ نمیاید-

 صببورتی. کاویدم را ظاهرش و صببورت تمام وضببوح به و کردم نگاهش کج

صالح شت امتداد هایش شقیقه تا که بلندی ابروهای کرده  ا  های چ  . دا

 ...نور پر و رنگ ای قهوه و درشت

-... 
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 شد؟ چی-

 آن از درخ انی گردنبند شدنش خ  با که افتاد بازش ی یقه به نگاه  بار این

 : شد عصبی کمی. بود پیدا

 ؟؟ الو-

 عق  ار خودش او و برداشت  را کیف . کردم خاموش را ماشین و گرفت  نفسی

ستاده بالتکلیف. شوم پیاده تا ک ید ستش یک که بودم ای  جی  لداخ را د

 !انوب بفرمائید-:داد ن ان را رستوران در دیگرش دست با و کرد ِکِرمش شلوار

ما های  ا فل پا ظه یک. بود شبببده ق ند کردم فکر لح له نک  برای دیگر ای ت

 که انگار ؟!میکن ؟ غلطی چه اینجا من اصببال! باشببد؟ ایمان با رویارویی

 .باشد خوانده را فکرم

 !خودتی  و خودم واقعا دفعه این-: گفت ای خنده تک با

  صورت به بزرگ سالن گرمای موج. شدی  داخل و افتادی  راه شانه به شانه

 بد گذرا خوب های حس این از حال  که اه داد  دسببت خوبی حس. خورد

 !می د
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 خوب های حس این و می دم حالی چه که کن  توصیف نمیتوان  جوره هیچ

 بعید من از   است عجی  میدان . آمد می ازکجا و بود چه ای لحظه و کوتاه

 ...اما است

 هب ش  وقت این میتوان  مرموز  و غریبه هرچند کسی کنار ه  من که همین

 .میکرد زنده من در را خاصی ی زنانه حس ؛ بیای  رستوران

ستی نه بود ع ق از حرفی نه ش  فقط. دو  وزبر توان حال این با! آمد می خو

 .داشت  دورنی  های حس برعکس سرد و ساکت ظاهری همچنان و نداشت 

 "اینجا" گفت و رفت میزی سمت به

.   ن بسبت ت بکری یا حرف هیچ بدون. ک بید صبندلی برای  و کرد هدایت 

 : گفت باشی  باه  سالها که گویی عادی  خیلی و ن ست مقابل 

 !بی رف نمیکرد ول  ؟!!کن ؟ سر به دست رو سارینا تونست  مگه-

ستال پاش نمک روی از های  مردمک  و خورد ُسر هایش چ   روی   کری

 چنگال و قاشببق برخورد صببدای و هیاهو آن در   حرفی هیچ بی. ماند ثابت

 .کردی  نگاه ه  به ها 
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  داشت حاال می ناس ؟ فرسخی صد از را دردمند یک های چ   بودم گفته

 نگاه من به ملتمسببی و دردبزرگ آن نی نی در که میدیدم را براق دوچ بب 

 .میکرد

گار هایش از ها حرف چه دانسبببت که ان لک فوری پس گرفت   چ ببم  پ

 ...دیدم -: گفت  ام   حرف اولین عنوان به. کرد کات را نگاه و انداخت

 !روشن چ مت-

 را دردش بودم گفته او به. کرد بازی پاش نمک با کرده قهر های بچه مثل و

 !است درست من حرف یعنی واین دیدم را چیز چه نپرسید واو دیدم

-... 

 میخوری؟ چی-

 حتی میکرد سعی که درحالی" . نیست مه "  که انداخت  شانه جواب  بدون

 نای بیا. نکن تعارف... که نمی بببه -: گفت کند پنهان را اش چهره االمکان

 .ِمنو

 باز. خودش برای ه  او و دادم سفارش چیزی. نداشت  ک مکش ی حوصله

 با و گذاشببت  زیرچانه و کردم م ببت را دسببت  یک. بودی  مانده حرف بی

 .ک یدم درهمی نگار و نقش میز روی دیگرم دست
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 .میترکید داشت دل  دیگه تنهایی از... آذر شدم روانی ام  -

 :دادم او به بودم ن سته مایل که همانطور را نگاه 

-... 

 !نداره اشکال بود همگوش  حاال. میخواد همزبون یه دل -

س گرم نگاه  شیگو فقط تو آخه -: گفت و کرد ای خنده تک دید؛ که را پر

 !؟ نه دیگه

-... 

شی روی را های  چ   باز ست -:شنیدم و انداخت  درهم  های نقا  نمیدون

 .اس حامله

-... 

 ودب سال  نوزده-:داد ادامه ناراحتی با. ایستاد حرکت از های  دست ای لحظه

 !کن فکر! آذر

-... 

 دل . دمسپر گوش کردنش صحبت گریخته جسته این به و کردم ظریفی اخ 

 !برود بین از کاذب  ابهت ازاین بی تر تا بگوی  چیزی نمیخواست

-... 
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 به تمایل بار اولین برای که منی و کرد سببکوت او و آوردند را ها سببفارش

ستان شنیدن سی زندگی دا شت  را ک شت منتظر   دا  فتند ر آنکه از بعد! گذا

 بخوری ؟ -: گفت و زد مصونوعی لبخند جانیار

-... 

 .نکن تعارف   بفرمائید-

ند ند و ت  این و او به منتظر و مسببکوت همچنان من و کرد پذیرایی من از ت

 زیبا سبباالد با و برداشببت  را چنگال. دوخت  چ بب  پرتمّنایش های مهربانی

 : گفت او و کردم

 نمیکنی؟ مسخرم بگ  چیزی یه-

-... 

 !ترم خوشحال دیگه وقتای همه از ام  -

 -:  گفت میکردم رو و زیر را سبباالد و بود افتاده پائین های  پلک که همانطور

 چرا

یدون  چون...  چون- خه. اصببال جوری  یه! هه! نم حل تو ا یدادی م  نم

 !وضعی یه اصال اومدی یهو بعد! هیچوقت

-... 
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 !کن فکر! گرفت  استرس جورایی یه-:کردوگفت آلود طنز را صدایش

 هستی؟ کی تو-

 ودب مانده باز بعدی حرف گفتن برای دهانش که او به و آمد باال نگاه  حاال

 .خورد چرخ رستوران و مردم روی تند و تند چ مانش و شد نیمرخ. شد داده

-... 

-... 

 .پ یمون آدم و بدبخت مرد یه. بیچاره پدرِ  یه(...  گفت بغض با... ) من-

 اهنگ رسببتوران بیخیال و شبباد مردم به کالفه ه  من و گفت  ای آهسببته نوچ

صیتش ها حاال حاال نمیکن  فکر. کردم ست . کند رو را شخ ست میدان  انهادا

 ....داشت خواهی 

شت مردم از چ   ه  او. دادم درهمش رخ نی  به را نگاه  شکی با و بردا  ا

 : گفت بریزد تا آمد می آن هر که

 .ک ت بچمونو-

-... 
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سربچه مثل  اخ  اب. نکند گریه تا مالید را چ مانش وتند تند. بود شده ها پ

 و ناراحتی با! زن مقابل  طرف و بودم شببده مرد من بازه  و میکردم نگاهش

 :گفت  محک  لحنی

 خ -

شت روی را آرنجش ش برایش اراده بی. گرفت را اش پی انی و میزگذا  ابهنو

 "مرسی"  گفت آهسته. گذاشت  مقابلش و ریخت 

-... 

ست صاف و ک ید عمیقی نفس  پیش چندلحظه همین انگار نه انگار. ن 

 : گفت زورکی لبخند با و داد تکیه. بود شکسته و داغان

 .بیخیال-

 اومدم؟ الکی -: گفت  بود دره  های  اخ  که همانطور

 ... آخه بگ  چی-

 .نمیفهم -: گفت  آهسته

ش باهاش بود سال  هجده-: گفت که دادم تکان طرفین به را سرم کالفه  ناآ

 .شدی  دار بچه بعد یکسال. شدم
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ضاعش باز شت روانی تعادل. ریخت به  او  و میز روی شد خ . انگار ندا

 : کرد نگاه  ملتمس و عمیق

 !!!!ک تش! آذر داشت  دوست بچه-

 چرا؟ من سراغ اومدی حاال -:گفت  خونسرد

-... 

 .ک ته تورو ی بچه که کسایی  ازهمون یکی من -

نه! شبببد خ ببمگین! )نمیدونسببت - (:  گفت و زد میز روی یکی. بود دیوا

ست  ش . کردی ترک و معتادی دیدم فقط! میکنی کار چه تو نمیدون  ومدا خو

 .ازت

 .اومد خوش  بی تر فهمیدم زندگیتو داستان

 .کردم جمع را صورت 

 یدهدردک . خودم مثل هستی یکی گفت  -:داد ادامه وار دیوانه و نکرد توجهی

 .برسی  نتیجه به باه  بتونی  شاید جلو بیام. بدبخت

-... 

 تو و جلو بیام بذار گفت  اما ب بب  بیخیال خواسببت ...ای چیکاره دیدم اما-

 .کن  درست کردم  سرگرم کردن ون خوب با خودمو که ها خیلی مثل روه 
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 یخوب مرد همچین کن  باور یعنی-: گفت  و برگرداندم را روی  حوصببله بی

 می ه؟ پیدا

 .خودم دل بخاطر. میکن  سرگرم خودمو دارم من. نیست  خوب من-

-... 

 .نمیفهمی... کارا این داره صفایی بخدا. می   آروم-

-... 

 : برگ ت  طرفش به حرص با

مان سببراغ رفتی- به من با و حیوون ای  دوربین مطب  تو کردی  روش رو

 چی؟؟ یعنی اینا. گذاشتی

 ت خواس فقط. ب ی خوب خواست  فقط بچ  همون ی نداشته بجون بخدا -

 .گردون  برت زندگی به

 :داد ادامه و کردم اخمی

 .غلطه راهت. ب ی درست باید. ب ی خوب باید-

 (!کردم نگاه آنوری پوزخند وبا! )تکبیر -:گفت  مسخرگی با
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ستش ستر بخدا-: گرفت را سرش کالفه و داد تکان بابا برو معنای به را د  ا

( ی....گ) چه دارم ها کمپ و ها خیریه توی من پس نمیفهمی؟ چرا میگ 

 !میخورم؟

صی لحن از گرفت ام خنده  روی  و کردم کنترل را خودم اما. اش بامزه و حر

 .برگرداندم را

-... 

 .دختر میکن  آروم خودمو دارم-

 نازم بدتر راهت االن میک یدی  زجر من حد به اگه:  گفت  و کردم نگاهش

 .بود

-... 

 .نمیدادی شعار اینجوری االن بودی من جای اگه-

-... 

 حرف شببنیدن برای انتظارش این و او نگاه نوع و بودم شببده پرحرف عجی 

 :بی تر های دیالوگ گفتن به میکرد ت ویق را من های 

 .شدم اینجوری که ک تن منو-

-... 
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 توچی؟-

 االح. ک یدم بدبختی ه  من اما. نکنی باور داری حق...آره -: گفت آهسته

 .بره یادم تا کردم سرگرم خودمو ه 

 .شدم ساکت که بود مانده باز بعدی ی جمله گفتن برای دهان 

-... 

 بچ  .کردن فکر مثبت به کردم شروع.. وری این من رفتی  اونوری تو منتها-

 .بچه همه این هست؟؟ که سارینا نداره  عیبی مرد؟

 مثل دادم ترجیح. انگار بود فیل  و ادا. زدنش حرف از نمیامد خوشبب  اصببال

 .باش  ساکت سابق

-... 

 واسبب  فقط... نه. دختر دوسببت نه. میخواسببت  دوسببتی واسببه واقعا رو تو-

 .شدی سرپا حاال و ای خورده زخ  که بود جال 

ست  -:انداخت پائین را سرش ...  هک آفرین بگ  بهت و نزدیکت بیام میخوا

 .ای قوی انقدر که

 !بذاری دوربین که زدی کلیدمو یهو ش  همون اونوقت. آهان-

-... 
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ستر تو-  من اب رو نامرد اون ج ن اون تو یهو   ارتباطی راه هیچ بدون بودی ب

 !کردی رو روبه

 دوهفته من!  نه شبب  همون!  نه-: گفت و زد میز روی بار چند عصبببانیت با

 .میکنی چیکار داری شبا که دیدم مطبتو اومدم. پرسیدم موردت در تمام ی

 .کن  درست ه  رو تو گرفت  تصمی  که بود اونجا

 .کنی درست  بخوای نیست  خراب من -: گفت  باحرص

 .نیست خراب اون منظورم من -: گفت دوبرابر حرصی با

 .زوره جالبه-:گفت  آهسته

ست...)توِی .... توِی  مثل یکی.  زوره!!  آره آره -:زد داد  اام کند توهین میخوا

 .ک ت منو ی بچه صفت بی(:...کرد جایگزینش بهتری ی کلمه

 هب چ ببمها تمام که میدیدم.  شببدم بلند عصبببانیت با و برداشببت  را کیف 

 به. ایسببتادم محوطه در من و آمد دنبال . افتادم راه و نکردم توجه. ماسببت

 : وگفت  برگ ت  سمتش

 .نبینمت دیگه-
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 کردی غلطی چه ببین -: دادم ادامه من و کرد نگاه  غمگین. بود شببده آرام

 .ک وندی اونجاها به رو بیچاره زن که

-... 

کان طرفین به را سببرش فت و داد ت  من. آذر نکن الکی قضببباوت -: گ

 .نداشت  گ*ن*ا*هی

-... 

 ...که نداشت  سنی. بودم بچه-

کارکن ؟ من میگی- یا کل وقتی ب بب ؟ خوب زور به هان؟ چی  بد برام دن

 خواست؟؟

 هیچکس و بود شده تلنبار عمر یک که هایی دل و درد این نبود خودم دست

 .ب نود نبود حاضر

! ؟ نم از میدونی چی تو -: گفت  و گرفت  چنگ به را کتش ی لبه پرخ بب 

 بک ن؟ بچمو گذاشت آدم واس  شوهرم میدونی

 "!....آذر" -: گفت زیرل  غصه با

 و بودم کرده گرد و درشببت شببوم  تر ضببایع تا نبارد آنکه برای را چ ببمان 

 .میکردم نگاهش وح یانه
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 میکنه؟؟؟ وح ی  انقدر ایمان دیدن چرا دیدی حاال-

 ...حیفی تو بخدا... آذر باشی شاد میخوام من-

 .رفتگ بازی به را صورت  روی کِج  موهای و وزید خنکی نسی .  بست  پلک

-... 

. یقلب خوش...حتی حتی... ای کرده تحصببیل شببیکی  زیبایی  جذابی -

 .خودت با نکن. آذر میباره چ مات از خوبی بخدا

شت   که خوبی حس برعکس. کردم اخ   ی تتمه تا کردم دره  را صورت  دا

ند ابهت  و غرور ما نداخت  پائین را سببرم. ب گاه را هایش کفش و ا . کردم ن

ند را سببرم نمیخواسببت  هایی آخر. کن  بل  نمی بببد دیگر که بود یکجور

 !کن  نگاهش م*س*تقی 

-... 

 .محک بیا من با دوبار فقط-

-... 

 .شیرخوارگاه بیا دوبار-

-... 
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 کردی  ارزش بی آدمای درگیر خودمونو الکی که ماها به چقدر که میفهمی-

 .دارن نیاز گرفتی  ب*غ*ل غ  زانوی و

 ندارم شببانس من -: گفت  کردم بودنش نفه  از حاصببل که ای خنده تک با

 .میارن دماغ  از فردا کن   خوبی امروز نمیفهمی؟ چرا

 کی؟؟؟-

 .میدون  چه سرنوشت روزگار دنیا-

 هک دارم ها داسببتان خیلی من حاال. شبببیهی  خیلی تو و من -:گفت آهسببته

 شبببدی بدبین میدون ... بگی که داری ها حرف خیلی ه  تو میدون  بگ  

 .نداره رو ارزشش آدم اون کن  ثابت بهت خواست  قس  بخدا اما. به 

-... 

 .ایمان دنبال برم   نق   کردن عملی بخاطر فقط و فقط که نه-

-... 

 .میگ  رو م هورها. خیریه همکاری واسه بودن داده اطالعیه خودشون-

 !داشت خواهان چقدرم -: گفت  عصبی ی خنده تک با

 بلیطاش شببد  پخش ها رسببانه تو کارش این وقتی از میدونی! زرنگه چون-

 !کرد؟ فروش چقدر
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-... 

 داری ؟ رابطه باه  میدونی-

 کانت باش آرام معنای به را دستش که کردم نگاهش تندی. شد گرد چ مان 

 .شد نیاز اگر خیریه های برنامه واسه و زنگ حد در فقط -:داد

-... 

 !می ه؟ عالی چقدر ببینت اگه میدونی-

 .نکن هندیش فیل  ببین  -: گفت  و کردم تنگ را چ مان  حاال

 .فت گ رو نظرم فقط. بدم دست از اعتمادتو نیست  حاضر ه  دیگه. میدون -

-... 

 .رو موفقیتت ببینه میخواست دل -

 سرنزده  ه بی بی به حتی سال همه این بود گفته آذین. انداخت  پائین را سرم

 دهرسی کجاها به من که ب نود دوستان  یا ها همسایه طریق از حداقل که بود

 .ام

شد گفته او به بی بی خود ه  شاید نمیدان  ست ه  او اما   با  نم که نمیدان

 .کجا دیدن و کجا شنیدن بازه . ام شده موفق چقدر

-... 
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یدون - یارویی که م بل برات رو یدون . درکه غیرقا لت م نه بدتراز حا  هک او

 .می د اگه می د عالی خیلی... اما کنی بازی هندی خودت قول به بخوای

 روی کف ببش نوک با و کرد درجیبش را هایش دسببت نماشببی حالت به بعد

 .کوبید زمین

 .رفت  ماشین سمت به حرفی هیچ بدون و ک یدم باال را ام بینی

-... 

 .بود بد خیلی ام   ببخ ید-

-... 

 دیدم آئینه رد. ک یدم عمیقی ونفس دادم تکیه بیفت  راه آنکه از قبل و ن ست 

 .میکند نگاه شدن  دور به اخ  با و سینه به دست که

********** 

یار   آذر رفتن با ید عمیقی نفس خونسببردی با جان ند یک و ک بب  لبخ

 او و لرزید جیبش داخل همراه تلفن. ن ببسببت هایش ل  روی نامحسببوس

 به و گرفت آذر شببش و دویسببت قرمز خطرهای چراغ از تأخیر با را نگاهش

 ..داد اش گوشی نمای گر
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صومه" نام شن و خاموش صفحه روی" مع  رو روبه به که درحالی. می د رو

 : داد پاسخ میکرد نگاه

 الو؟-

 شد؟ چی-

 .خونه اومد-

 .خ  خیلی-

 آمادست؟ حامد-

 .آره-

 !باشید موفق-

 بخیر ش -

 !خوش ش -

 به دهپیچی و دره  فکری با. گذاشت جیبش در را گوشی و کرد قطع را تماس

 و نمایش این از حاصببل که ای اراده بی لبخند هنوز. رفت ماشببینش سببمت

سته لبهایش روی منظمش های موفقیت  رشفک و میکرد خودنمایی بود  ن 

 "؟ کجاست   بعدی سکانس"  میچرخید موضوع این حوش و حول
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********* 

 و درسان من به را خودش تندی نگهبان گذاشت   البی داخل را پای  که همین

ست ! سالم سالم -: گفت صال خودش! بگ  نباید که نمیدون ست ا  میدون

 !رزاق خانوم

 و زدم پلک خمار. داد پ ببت  به و گرفت چ ببمان  از را نگاهش ک  وک 

ست که درحالی  عق  به میکردم؛ فرو ام بارانی جی  در را ام زده یخ های د

 .برگ ت 

-: گفت و آمد جلو قدم قدم. میکرد نگاه  پوزخند یک با معصببومه شببوهر

 .در دم ارهمیذ آشغاالتو شب  به ش  میگیره  نون واست صبح به صبح میگن

 برود شپی بی تر تا ماندم منتظر و دوخت  او به سرد و تفاوت بی را چ مان 

مل عکس تا حال دید وقتی. بدان  را درسبببت الع گاهش حرکت بی و بی  ن

 طیغل چه اینجاست؟ معصومه-: غرید و ایستاد مقابل  م*س*تقی  میکن  

 هست؟؟ معلوم میکنید؟

 ندیت. رفت  آسبانسبور سبمت به و برگ بت    کریه موجود این به توجه بدون

 زیرچ می. شد خارج جیب  داخل از دست  خاطر همین به و ک ید را بازوی 

 .کردم هنگا مقابل  بی عور مردک به وسپس کردم نگاه وح تزده نگهبان به



wWw.Roman4u.iR  550 

 

-... 

 دارین برومآ واسه بیارم پلیس نمیتون  میدونی گرفتین؟ آتو. بده رو معصومه-

 کارم؟؟ تو میدونین موش

-... 

 اصال؟ می نوی! میمونی؟ روح مثل چرا تو -: گفت بی تری حرص با

 هچ این! آقا کن رفتار درسببت دکتر خانوم با -: گفت و کرد مداخله نگهبان

 !؟ وضع ه

 .پیرمرد نکن دخالت تو -:گفت نگهبان روبه مرد

ست  سور سمت به و ک یدم را د سان . ممیا من -: غرید و آمد دنبال . رفت  آ

 .برنمیگردم معصومه بدون ام  

 .میداد فحش اش دسته دارو و معصومه به زیرل  و شد آسانسور وارد من با

 :گفت میرفت  واحد در سمت به که ودرحالی دادم هول را در

 می نوی؟! هوی-

 .هنمیرس بهش دستت -: گفت  چرخاندنش از وقبل انداخت  در به را کلید
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صم  آورد  می در بازی پررو وقتی  ه م. بده  اش بازی تا می دم بی ترم

  نمیخواسببت که بود این مه ! نبود بود  غریبه پ ببت هفت که معصببومه تنها

 .برسد اش خواسته به پست موجود این

 از-: گفت و کرد باز را در لبخند با معصببومه شببوم؛ داخل آمدم که همین

سید دهانش در حرف... )خانوم شناخت  پاتون صدای  گفت وح تزده و ما

 !!سرم بر خاک-(:

 من و کرد باز پ ت  را در لگد با مرد.  شدم داخل و کردم ه  در را های  اخ 

 داد و یغج بدون پس. شود داستان برای  دوباره نمیخواست . برگ ت  خ   با

 .کوبیدم پ تش را ودر دادم راهش

 نم پ ت زاری و ناله با. زد گریه زیر و رفت عق  عق  وح ت با معصومه

 !؟ جوِن  از موخوای چی! ؟ حاِمد کن وِلوم -: گفت و شد مخفی

 : غرید است حامد نامش دانست  حاال که مرد

 .بری  شو آماده شو گ  برو-

صومه سباند را خودش بی تر مع  میمیفه. میخوام ِبَچمه! نمیام -: گفت و چ

 !؟!؟
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 ارک نمیدانست . العملی عکس هیچ بدون. میکردم نگاه ان متفکر و ساکت

ست ست؟ کدام در ست ! ا  زا کرد حمایت ؟ نه یا ماند ساکت باید آیا نمیدان

 تاریخ؟ دوم آذر این از تنها؟ و بیچاره زن این

 و مکرد سپر مقابلش محک  را خودم ؛ برداشت خیز سمتش به مرد که همین

 و شد ک یده من سمت به معصومه از حامد نگاه. کردم قفل را فک  پرخ  

 : گفت

 .کنار بکش-

-... 

ست  را چ مان  سلط کردم سعی. کردم باز و ب ستش. شوم م  سمت به د

 .نزدی زدی  من به دست -: گفت  که آمد بازوی 

******** 

 پر ار ام بینی تمام ادکلنش بوی حاال و کرد تر نزدیک را صببورتش پرخ بب 

 چی تو -: غرید و ن ست صورت  روی چندشش و گرم های نفس هرم. کرد

 وسط؟؟ این میگی
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ناخت  را آذر این که بخدا  بی همه آن و بودم من که انگار نه انگار. نمی بب

فاوتی بل چیز یک فقط حاال. سببردی و ناراحتی همه آن و بودم من. ت  مقا

 .بن ان  سرجایش را نامرد مرد این باید من اینکه. بود چ مان 

 کمی .شود دور تا زدم اش سینه به یکی. کن  دفاع معصومه از باید من اینکه

 :شد ک یده معصومه به نگاهش و رفت عق 

 ! "شو گ ( ..." ک ید فریاد را دوم شوی گ ... ) شو آماده شو گ  برو-

 .شببد ف ببرده   مدت این در باراین اولین برای دل  و کردم نگاه معصببومه به

یل ما یدم را خودم شبب ید ها. بود آذر. م ی  و تن چه عاشببق و غر  ی ب

 .رفت میگ درد قل  بی تر میکرد که گریه نبود  خوش حال . بیگ*ن*ا*هش

 به الیح بی تر میخواست کمک عاجزانه اینطور و میترکید که اش تازه بغض

 .میکرد ناله محلی زبان با و بود چسبیده را دلش. می دم حالی

. بگیرد ار بچه جان تا بود منتظر آل مثل که برگ ت  سری دو دیو سمت به باز

 اآلن میفهمی میگری ؟؟؟ زن دارم میفهمی   معصببومه برو -: زد فریاد باز

 .شکمت توی ی توله اون ه    تو ه  واس ؟ ننگید خیلی
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 تهرف رفته   انزجار و نفرت با صببورت . ام ک ببیده سببوت مخ از نگوی  که آخ

 ی؟چ -: بگوی  آمده در چاه ته از و ناباور صدایی با توانست  تنها و شد دره 

 سمت هب. ن نید میکن  فکر که بود آهسته صدای  انقدر اصال. نکرد توجهی

 محکمی لگد ناخواسته بک د  را دستش مچ آمد که همین و رفت معصومه

 !!کوبیدم رانش به

 کردم را کار این که حاال. آمد بند ه  معصببومه ی گریه و برگ ببت حیرت با

 گ  نم ی خونه از -: گفت  و رفت  سببمتش به وح ببیانه. بروم تهش تا بگذار

 .بیرون شو

 زده تند و تند های  پلک میزد  دو دو چ ببمانش هیجان از و میمالید را رانش

 اش بچه و معصببومه-: وغریدم گرفت  خروجی سببمت به را دسببت  می ببد 

 .هّری. ندارن تو با کاری

 یکجوری. بخندد میخواهد کردم حس   کردم اشتباه یا دیدم درست نمیدان 

 اخ  و شد مسلط برخودش. میداشت نگه را هایش ل  زور به که انگار. شد

 :ک ید دره  را هایش

 ....پام آی!!! ؟؟ ای چی تو...  تو زنی؟ تو-
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 در .میلرزید هایش شانه و بود کرده ما به را پ تش معصومه و شد خ  دوباره

 به  ازت داره حال  که سببریع شببو گ  فقط -: گفت  و کردم باز باضببرب را

 .میخوره

 من   کن بازی من زندگی با تو... باشه -: گفت و کرد آمیز تهدید را صدایش

 چطوره؟؟. تو زندگی با

ستاد مقابل  لنگان لنگ  ومخان داری  م ترک ی نقطه یه ماها-: داد ادامه و ای

 چون. ی کن ک ببی شببکایت و بیاری  پلیس نمیتونی  اینکه... وح ببی دکتر

 .می ی  عمل وارد خودمون پس. اوردی  گندباال جفتمون

 .کردم پرت خروجی سمت به و گرفت  را نجسش کت ی گوشه

 ؟؟ نه داشتی نامزد-:گفت که ببندم را در آمدم

 .کردم تنگ اش موذی چ مان در را چ مان  و داشت  نگه راه های نیمه را در

 فرهنگ؟ جانیار مهندس اسمش؟ بود چی چی-

-... 

 یهودهب تا شببدم نگران اینکه با. بود احمقانه و مصببنوعی اش شببیطانی لبخند

یاید؛ مرده مادر آن سببر بالیی  در را در خونسببرد ظاهری با و اهمیت بی ن

 .کوبیدم رویش



wWw.Roman4u.iR  556 

 

صومه سمت به. افتاد شور دل  ک  ک  اما  چ مانش هنوز دیدم و رفت  مع

 و گرفت را های  دست مچ. دارد دیگر حس صد و نگرانی و هیجان از آثاری

 : گفت

 ؟؟؟ خانوم کن  چیکار حاال-

 ...نمیدون  -: گفت  و دادم تکان طرفین به منگ و گیج را سرم

 !...خدا-: گفت  زیرل  اراده بی و گرفت  را صورت  دودستی

 -: گفت  ای سببرفه تک با. ایسببتادم صبباف وفوری شببدم متعج  ه  خودم

 بری؟ میتونی رامسر  تو میدم خونمو کلید

لد من...  نه ؟ چطوری -: گفت کردو ِمن و ِمن  و چپ دسبببت. نیسببت  ب

 !نمی ناس  راستمو

 و رنگ به ای اشبباره و) بخور چیزی یه برو... حاال باشببه -: گفت  تر کالفه

 (کردم سپیدش روی

*********** 

شوب دل و دل وره همه این شت معنا برای  آ ست. ندا سر سینه به د  سرتا

 .رفت  کیف  سمت به داده کف از طاقت درآخر و رفت  ر ه را پذیرایی
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ست در شماره اولین جانیار ی شماره س  تنها ها روز این که انقدر بود  لی  ک

شت یاد به را آذر که وگرنه! بود شده او صال! ؟ دا ست آذین؟؟ کو ا  مادر کجا

 !؟

 !کیست؟ خر شوهرکش و سفید چ   آذر! دیگر است شده دار نوه

 بله؟؟ -: برسد نظر به تر ب  بود شده باعث جانیار آلود خواب صدای

-... 

 !باشه؟ امری آذرخانوم-

شت  ام شانه و گوش بین را موبایل ست یک با و گذا  با و ت گرف را پی انی د

 .شود حاضر میکردم اشاره معصومه به دیگر دست

 ....چیز-

 جان ؟-

 ...یارو این-

 !کی؟-

 .زنه این شوهر-:خاراندم را سرم کالفه

 !آخه؟ کی-

 .پی مه زنش که همون-
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 باز هشد پیداش! خ ؟-: داد ادامه سرفه تک یک با و گفت باالیی بلند آهان

 م*ر*ت*ی*ک*ه؟؟

 .بود یکجورهایی رگش کردن باد این. جویدم را لب 

 .بابا آره-:گفت  بیحالی با

. رو زنه کن ولش! کمکه؟ روش چه این اخه شد؟؟ سر درد دیدی خانوم آذر-

 .کنه شکایت بره بگو. بده یادش راه و

 ریگی کناره اینطور گاهی و بود مثبت فوق گاهی اینکه از آمد می در حرصب 

 و حامد اب مبارزه برای می دم ترغی  بی تر من آورد می ک  که وقتی. میکرد

 .میکردند تصور بازی اسباب را زنان ما اینطور که هایی حامد

سرد لحن با  بپا فت گ فقط نداره  ربطی تو به اونش-: گفت  حالگیرانه اما خون

 .نیاره سرت بالیی

 !کی؟! بال؟-: گفت هیجان و ترس با

 مهه این با بودند گرفته را جان  ه  حاالیش همین تا.نداشببت  توضببیح حال

 .میکن  کاریش یه نامزدتو گفت-: ف ار

 !بابا بیخیال! الکیه انگار! م*ر*ت*ی*ک*ه کرده غلط ؟؟؟ چی که یعنی-
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صومه سمت به که همانطور ض که را پالتویش پ ت تا میرفت  مع  باال احافت

 :گفت  بک   پایین ؛ بود پیدا باسنش و بود رفته

 (کردم قطع را تماس و.)گفتن ما از-

 تصببمی . بیاید کردم اشبباره معصببومه به و برداشببت  را رامسببر ی خانه کلید

 .تهران برگردم خودم و بگذارم اختیارش در را ام شمالی ی خانه داشت 

 تثاب را خودم جوره همه خواست  فقط. نه باش  ابرویش و چ   عاشق که نه

 سرایدار طرفی از و کن  ادب را ایمان مثل احمقانی میتوان  ده  ن ان و کن 

 و میزد سیخونک دل  های ته آن موذی حس یک اما. میکردم پیدا ه  خوبی

  ش وقت این سرایدار یک داشتن برای!! ات عمه ارواح! سرایدار؟"  میگفت

 "!!می وی؟ جاده راهی

شین در دو هر ستی  ما صومه و ن   یحت دیگر و بود کرده سکوت عجی  مع

 .جان خانوم ممنون  نمیگفت

 کیه؟-: گفت  و کردم نگاهش کج رانندگی حال در من و داد صدا گوشیش

 .تبلیغاتی پیام-: گفت ای گرفته صدای با

 .ببند کمربندتو-
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 .چ  -

-... 

 .ممنون  ازتون واقعا-

-... 

 .دارید نامزد نمیدونست -

-... 

 .خانوم میاید ه  به ماشاءالله-

-... 

 .ن ید من مثل... بلند بختتون-

-... 

 .تنهایید میکردم فکر. کردم تعج  اومدن ها بچه با روز اون-

 ؟؟ چه درگیر او مغز بود  ها چه درگیر من مغز

-... 

 .جان خانوم عوضیه خیلی حامد-

-... 

 ...نامزدتون-

 .نیست کار در نامزدی-:گفت  تندی بار این

 .ندک ساکت را او رامسر خود تا بتواند که بود کوبنده آنقدر گفتارم و لحن
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****** 

 دحام به میکرد نگاه را علی مکس دی تری کارهای نمونه که حالی در جانیار

 یعنی؟ رامسر بردش-: گفت

 ؟؟ ازش خوردم کتک حاال تا شد چندبار! عصبیه؟ انقدر چرا این بابا! آره-

 با و داد حامد به را نگاهش ای لحظه میچرخاند را موس که همانطور جانیار

 .نبود این قرارمون. حامد زدیش بد روز اون: گفت ای خنده تک

 مونده؟؟ دیگه چقدر ببین ! ب ه طبیعی خواست -

 .نمیدون : گفت متفکر و داد ل  راحتیش و بزرگ صندلی روی جانیار

 لیخی -: گفت میکرد تماشببا را بیرون پنجره از که حالی در و ایسببتاد حامد

 ...جانی کردی ریسک

-... 

 .پسر گنگه خیلی تهش-

 لطفا   بوده خوب که تاحاالش -: گفت کالفگی با و گرفت را سرش جانیار

 .نخون یأس ی آیه

 .میکنی نابودش! می ه؟ روانی چقدر بفهمه اگر میدونی-
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سی. .)مخ روی نرو لطفا نمیفهمه؛ - سته و گرفت نف  یالسه(:..  گفت تر آه

 نزد؟ زنگ

 ...چرا-: گفت و ک ید قل  یک گرفته بخار ی شی ه روی حامد

 !خ ؟-: گفت و کرد نگاهش تلخی لبخند با جانیار

 حرومه؟ ماها به ع ق که میدونی-: گفت ناراحتی با حامد

ست. سوزاند دل حامد برای دل ته از و ک ید کوتاهی نوچ جانیار  میگفت را

 .بود ممنوع اشان همه برای وسط این عاشقی و ع ق. حامد

ته یالش الب ن  از خ حت خودش جا  که بود آن از تر بزرگ هدفش. بود را

 که میسببوخت حامدی برای دلش فقط   شببود عاطفی درگیرمسببائل بخواهد

شق صومه و شده سهیال عا شق که ای مع  آن ؛ رسول حال به دلش! حامد عا

سرک سوخت بافتنی کاله و بادی کاپ ن با پ شق حاال که می  و بود حنانه عا

 !است جانیار خود عاشق که ای حنانه

******* 

 - :گفت  چاقش اندام به خیره من و افتاد کاناپه روی خسببتگی با معصببومه

 (کردم اشاره شکمش به و)نیست م خص اصال
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 :تگف بود اینجا تا حیاط ورودی در روی پیاده از حاصل که نفسی نفس با

 چاق! نمیفهمیده کسببی نه ماه تا بوده حامله منو مادرم  من. جان خانوم آره-

 .بوده

 . . .بودم او مثل ه  من افتادم خودم یاد

-... 

 فقط نمیدان . دارم کودکش و او به نسبببت خاصببی مسببمولیت کردم حس

 رد همچنان حال این با. باش  مراقب ان میخواست دل  که بودم یکجورهایی

 .رفت  اتاق به سالنه سالنه و ماندم خود سنگین ی پوسته

 ...کنه شاد زندگیتونو خدا که الهی-: گفت همانجا از

. کردم بغض آن یک. شدم مچاله تخت روی و ک یدم سرم روی از را شال

 !!پدر فقط!! شوم پدر میتوانست  بعد به این از من چون چرا؟ میدانی

 و باشد خودم برای که میخواست ای بچه دل ! میخواست بودن مادر دل  من

 !!بده  شیرش او؛ به دادن نان جای به من

 درچق نبیند تا بردم فرو بالش در را سرم من و آمد درگاهی از معصومه صدای

 :ام شکسته

 .میکن  کنیزیتونو. ب   قربونتون من الهی-
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 .نمیخوام کنیز-: غریدم آمده چاه ته از اما خ ن صدای با

 .پاتون  کف خاک. ب   تواضعتون قربون-: گفت و خندید آهسته

ست  ش  ساکت همی ه مثل میخوا  با ازب... نبود فرنگیس او! بود آذر او اما با

 :گفت  آهسته همانطور اما خ  

 !بکش خجالت. نیستی کسی پای خاک تو-

 رویش. گرفت را سردم دست و ن ست تخت روی. ایستاد من روبه و زد دور

 :نداشت  را دست  ک یدن ی حوصله حتی من و ب*و*سید را

 خانوم؟ زحمتتون  قدردان بفهمید تا بگ  چی-

 ...- :کردم نگاهش کج اما خوابیدم صاف

 .یدبرس آرزوهاتون به میکن  آرزو فقط-: گفت و ک ید شکمش به دستی

 با و دادم قورت را دهان  آب. شدم خیره را سپید سقف و چرخاندم چ  

 .نمیرس  دیگه-: گفت  تار چ مان

 .خانوم نگید. ان اءالله میرسید-: گفت و ک ید اهی

 .سونو ببرمت باید -: گفت  آهسته و شکمش روی گرداندم چ   باز
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 اسببترس با کردم حس و پرید رنگش لحظه یک. کردم نگاه چ ببمانش به و

 .میکند نگاه 

******* 

 روسببتا تو مادرم مگه! خانوم بابا ای -:گفت مخالفی و ناراضببی لحن با

 .خداست دست بودن سال  چیزی  نه دید سونو نه خدابیامرز نبوده؟؟

 .کردم نگاهش فقط

-... 

 .جان خانوم که نیست نیازی-

-... 

 .خودته میل-: گفت  و گرفت  را نگاه  تفاوت بی

 ؟ بمون  اینجا تاکی من-

-... 

 ؟ جان خانوم-

-... 

 اقات از وار پنگوئن همانطور و شببد بلند سببختی با نمیده  جواب دید وقتی

 .شد خارج

******* 
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 .داداش متأسف -: گفت و گذاشت حامد ی شانه روی را دستش جانیار

 نبود ه  رفتنی اگه حتی-: گفت و گذاشبببت فرمان روی را سببرش حامد

 .باشی  باه  که نمی د

شبرد روی ی پژمرده رز به خیره جانیار شهب بهتر شاید..درسته-: گفت دا  به ا

 .کنی فکر تر جدی معصومه

ست-: گفت و کرد تلخی ی خنده تک حامد ست که خودم د  هب نمیتون ..نی

 .کن  نگاه تیمی ه  یا همکار از بی تر چیزی معصومه

.  ببیب بیخیال بهتره دیگه-:داد تکیه در به و چرخید طرفش به کامل جانیار

 .شده حساس دیگه اآلنا. باش پ ت    شو بلند داستانی ؛ آخرای

 ...- :داد تکان تأیید معنای به را سرش بار چند حامد

 نه؟ میذاره قرار باهاش آذر با خداحافظی واسه سهیال حاال-

-: گفت طوالنی سببکوت از بعد بار این و داد تکان سببر جوابش؛ در بازه 

 و ترین صببمیمی به خ*ی*ا*ن*ته میگفت. نداشببت باورمون هنوزم سببهیال

 .دوست  عزیزترین

-... 
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فت- ته و شبببدی زخمی تو که موقع همون میگ یت داشبب  ؛ میکرده جراح

 .شده پ یمون اما بگه آذر به رو چی همه میخواسته

 عمیق بازدم یک با و ک ببید اش چانه تا پی ببانی از محکمی دسببت جانیار

 ....حامد خوبه حال -: گفت

-.... 

 داری؟ قبول. می ه نرم اما بود شماها از تر بدقلق. می ه درست داره-

 اهام گفت ؛ قبلن . خوبه من  حال-: گفت و کرد پایین و باال را سببرش حامد

 .بدهکاری  بهت خیلی

 ...بابا نه-: گفت و ک ید ای دوستی سر از و دوستانه" نوچ" جانیار

 .بهمون دادی تو رو زندگی به امید داداش؛ چرا-

-... 

 .بگیری آرامش ه  تو و ب ه حل زودتر خودت م کل امیدوارم-

-... 

 نمیاد؟؟ چرا فرشاد-

 با ار فرشاد رو روبه به کردن اشاره حالت با و انداخت باال را اش چانه جانیار

 .زاده حالل-: گفت و داد ن ان اش رپری تیپ آن
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 .آمد سمت ان به و شد پیاده پرایدش از گ ادی و گل لبخند با فرشاد

 .خندید و کرد اشاره دور از و آورد باال را بازی اسباب ی کیسه دو

سرک قد. رفت سمتش به و شد پیاده جانیار  انیارج ی سینه تا ساله نوزده پ

 .بود

شاد ی شده سیخ سیخ موهای الی را اش پنجه شوخی به جانیار  و کرد فر

 !بزن درست مدل یه گفت  صدبار! چیه؟ اینا-: گفت

 .میکن  ردیفش حاال..عمو چ  -: گفت و خندید سرخوشی با فرشاد

یار    پدرسببوخته-: گفت شببوخی ی خنده تک با و داد تکان سببری جان

صومه سی آبدار فحش یه ش  اون گفت مع  و تو با من!! دادی به ون نامو

 میکنید؟؟ اضافه غلط برنامه از خارج چرا ؟؟ کن  چیکار حامد

شاد بار این  احالب خیلی خدایی! جانیار آقا می ه طبیعی-:ترکید خنده از فر

 !باحاله خیلی زنه! بود

 !نکبت؟ چیه زنه-: گفت و زد اش شانه به یکی اخ  با جانیار

 !بابا کردی آدم  شما همینجاش  تا-: گفت و زد قهقهه خوشی با فرشاد

 !نیست  بابات من-
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 این ودب کرده پدری برایش حقیقتا. زدند لبخند به  دو هر) نیسببتی؟ واقعا-

 ...( دوم دراز بابالنگ این... قدبلند مرد

 نداری؟ نیاز چیزی خبر؟ چه-

 .فداییت  نه-

 .می د مرد داشت. افتاد پسر حریری های سبیل به جانیار نگاه

-... 

 !!هرکوله همون ؟ شد چی خانومه-

صورش او گروه؛ ی همه برعکس. کرد فکر آذر به ای لحظه جانیار    آذر از ت

 .صاف قلبی با ساکت و وقار با زن یک.بود شکننده و ظریف زن یک

 اما زیبایی  های جراحی با چند هر بود  زیبا و اندام خوش آذر!! نه! هرکول؟

 .مین ست دل به

 !فرشاد کن صحبت درست-

 چ  -

 خیریه برای هارا کیسببه   حامد و فرشبباد و دادند ای مردانه و محک  دسببت

 .بردند

******** 
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 میکردم فکر من و می د روشن و خاموش موبایل ی صفحه روی سهیال نام

جا و کی را او بار آخرین ماسببش آخر های نفس. دیدم ک  جواب که بود ت

 ...هوم-:دادم

 .عزیزم سالم-

 .سالم-

 .مالیدم آهسته و گذاشت  چ مان  روی را دست 

 خوبی؟-

-... 

 خودنمایی انگ ببتهای  روی چ بب  خط و ریمل آثار کردم  نگاه دسببت  به

 .میکرد

 کجایی؟-

-... 

 تهران؟ میای کی-

 جریان آید نمی یادم ؟؟!!!؟ تهران آی  می ِکی. شببد دره  ظریف های  اخ 

 هران؟ت -: گفت  متعج  اما آهسته!! باش  گذاشته میان در کسی با را رامسر

-... 
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 الو؟-

 ..هان-

 ازتهران ؟؟ خارج گفت  من-

 فت گ کی! ُاوردی؟ گیر وقت... َاه -: گفت ناراحتی با و ک ببید ای کالفه نوچ

 ببینمت؟ می ه کی بود این منظورم تهرانی؟ از خارج

 اما. ودمب خیالی بی از دنیایی! برعکس اتفاقا!  ها نبودم گیر! بودم ن ببده قانع

 .بود آمده جال  برای 

-... 

 .میرم دارم من جان آذر-

-... 

 .کن  تحمل نمیتون  اینجارو دیگه. میرم دارم ایران از-

 ..خوبه-: گفت  میکردم لمس را انگ تان  روی سیاهی آثار که همانطور

 ماا میکن  لوس خودمو میکنند فکر همه. بیام کنار نتونسببت  هنوز من.. آره-

 چه میدانسببت  چون دهد ادامه نگذاشببت  و آمدم حرفش میان...)حقیقتا

 :(دارد حق کامال و میگوید

 ..سهیل میدون -
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 گفتیمی به  یادته -: گفت بود ناراحتی و تلخی حس از پر که آرام ی خنده با

 .نمیگی دیگه وقته خیلی سهیل؟

 .ن ست های  ل  روی کمرنگی لبخند ناخواسته

-... 

 یشیک. نمیکن  فراموش که هسببت چیزها خیلی... نیار نه. ببینمت میخوام-

 .کردی من حق در که لطفی

-... 

 میای؟-

 .میام-

 .کرد قطع و" دارم دوستت"  گفت آهسته

 برمیگردید؟ کی-: گفت ملتمس و نگران   باشد زن  واقعا انگار معصومه

 مانده باز چ   خط ک یدن روی تمرکز بخاطر اراده بی دهان  که همانطور

 .نمیدون -: گفت  بود

 .بود شده دار خنده و مفهموم نا گوی   که چرا خندید  آهسته

 !؟ تنهایی آخه کن  چیکار اینجا میترس   من-

-... 
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 !میزنی حرف چقدر-: وگفت  برداشت  را کیف 

 ک نزدی کنان تاتی همانطور آمد  می داشببتنی دوسببت برای  کمی رفتنش راه

 !!کرد مرت  را گردن  شال و شد

سته بازه  شه ناخوا سیدم. شد جمع لب  ی گو صی جرم به ک  ک  میتر  خا

 و سببیاه درچ ببمان خیره و داشببت  نگه را دسببتش مچ!! ببرند مارا و بیایند

 : گفت  مهربانش

 .ها هفته آخر میام بمون -

 بیاد؟؟ حامد اگر-: گفت و جوشید چ مانش باز

-... 

 ؟ می ه. باشید ِبّچ  مراق ... خدا به رو شما-

-... 

 میدید؟ قول-

 بلندش پیراهن با و انداخت پائین را سببرش. کردم نگاهش عمیق و متفکر

 تقریبا   حاال. شببدم رد کنارش از و کردم جی  در را های  دسببت. کرد بازی

 موجهی دلیل هیچ که بود خاصببی حس. میکن  محافظت او از بودم مطممن

 .نداشت  برایش
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******** 

 محیط. آمدی  می دان بجویی زمان که بود ای کافه همان در سبهیال با قرارم

یک گاه . بود پائیزی و ابری هوای این خوراِک  گرمش و تار  اطراف به ن

 چرخید

ست برای  سهیال ستاد. دادم سالم سر با من و کرد بلند د  یزم ازپ ت و ای

 .گرفت بر در را من   پراحساس اما نرم و کرد باز آ*غ*و*ش. آمد بیرون

سفانه اما ست  معمول طبق متأ ش  خوبی همراه نتوان ست همانطور و با  رد د

 .زدم زل کافه رنگ ای قهوه کفپوش به اش شانه پس از و ماندم جی 

 !می ه تنگ برات دل -

-... 

 ) خوبی؟-: گفت پچ پچ حالت به. شدی  خیره به  عمیق و شد جدا من از

 (خندید

-... 

 چیزی هی-:گفت و ن ست روی  روبه. ن ست  صندلی روی و گرفت  فاصله

 می ی؟ ناراحت بگ 

-... 
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 .کردم کج را سرم و زدم چانه زیر را دست 

 !شدی تپلی کوچولو یک-

 هب زندگی جورایی یه مثال که انگار-:داد ادامه او و گفت " هه"  شبببیه چیزی

 !کامه

 ! خیلی! اوه -: گفت  مسخرگی با. نده  ن ان العمل عکس نتوانست 

ید ند جان دو...خ ند میز روی قهوه فن فت سببهیال و گذاشببت  خودم -: گ

 .میخوای چی چی میدونست 

-... 

 همچنان او و ک یدم خودم سمت به را قل  طرح و سپید های فنجان از یکی

 !خبر؟؟ چه پسره اون از-: زد حرف

-... 

 اسمش؟ بود چی-

-... 

 جدی؟ بود چی اسمش! اِ -

 .ارجانی-: گفت  فنجان بخار به خیره و افتاده پائین پلکهای با همانطور

 !آره اهان-
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 من که ای بازی بخاطر حامد اگر. کرد نگران دل کمی را من و انداخت یادم

 !آورد؟ می او سر بالیی بودم؛ انداخته راه

-... 

 حالش؟ خوبه-

 بی من. بودم مقصببر من می ببد  طوریش اگر. بد یا بود خوب نمیدانسببت 

 انج زیردست  که ه  هایی بچه. نمیرسید کسی به آزارم اما بودم شده تفاوت

سته به میدادند؛  خاص وجدان عذاب حس حاال پس. بود والدین ان ی خوا

 .داشت  نادری و

-... 

 .کن  صحبت خودمون از می ی  ناراحت اگه-

 .دادم تکان نامحسوس کنان؛ تایید را سرم

-... 

 .شد یکهویی رفتن -

 وچهت از-: انداخت پائین را سرش و پیچید فنجان دور را دستش دو   من مثل

 .ب   مرغا قاطی بود نزدیک پنهون 

 .کردم نگاهش متعج  و اوردم باال را های  چ   ک  ک 
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-... 

 .نکن نگاه اونجوری   آره-

-... 

 .ن د اما. کرد اعتماد بهش می ه کردم حس که اومد اواخر این یکی-

-... 

  کارکردی ه  با مدت یک فقط. دیگه ن ببد -: زد بندی نی  و جان ک  لبخند

 .میرم دارم من حاالم و

 !!شد دار غصه رفتنش از   دل  تهِ  و افتاد زیر به چ مهای  باز

-... 

 مهمی واسبب  خیلی تو. داشببت  دوسببتت خیلی... که بگ  خواسببت  امروز-

 ...آذر

 هرکار-:داشببت نگه میز روی و گرفت را من ودسببت و کرد دراز را دسببتش

 .باش  کرده انتخاب درست امیدوارم... بود تو بخاطر کردم

 اخ  و شبببده تنگ چ ببمان با نمیفهمیدم؟؟ من یا میکرد صببحبت گنگ

 ؟ فیلمه ؟ میگی چی -: گفت  کمرنگی

 .بیخیال!  شدم احساساتی! واقعا آره -: انداخت شانه و خندید بازه 
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 دست وقتی بار این. شد جدا راهمان در مقابل درست و آمدی  بیرون کافه از

 .دادم دستش به خفیفی و کوچک ف ار ه  من گرفت؛ را سردم و بیجان

 .تمام و زد پلک مهربان

****** 

. یدهتراشبب و توُپر اندامی با قامت بلند دختری. کردم نگاه را رفتنش و ماندم

  محک و قوی داشت ؛ جی  بر دستی و خمیده سری همی ه که من برعکس

 .نداشته م کلی هیچ هیچوقت که انگار. میرفت راه

 قدم هر با میکرد؛ تجربه را غریبی و عجی  احسبباسببات روزها این که دل 

 هآنک برای دارم افسوسی کردم حس من و میگرفت ک  ک  سهیال؛ شدن دور

 .نکردم دوستی مدت این

ست ؛ اگر کردم حس ش  بهتر که می د میخوا  یالسه با گاهی که می د. با

شی  بیرون  رامح و زهر خودم به را زندگی لحظات تمام اما. بروی  سفر یا با

 .کردم

 .لرزید جیب  داخل گوشی و پیچید کوچه داخل سهیال
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 مارهش. دوخت  صفحه به و گرفت  سهیال خالی جای از تأخیر با را مات  نگاه

 م تریان از احتماال کردم فکر من و می دند روشن و خاموش ناشناس های

 .هستند انتظار صف در

-: دادم جواب شد دهان  از کوچکی بخار خروج باعث که سرفه تک یک با

 الو؟

 ؟ رزاق دکتر خانوم-

 ....-: زد بره  را تمرکزم میدانیش  چاله و الت صدای

 َکری؟-

 ....-:شد دره  های  اخ 

 نه؟ یا میدی خانومو معصومه باالخره گفتن آقا زنیکه  ببین-

-.... 

 زا که را ام پی ببانی. نداشببت  بده  را احترامیش بی جواب آنکه حال حتی

 .داشت  نگه میکرد؛ درد هوا سرد سوز

 و گرفت را گوشببی دهانی جلوی کردم حس... )باشبببه ؟ نه دیگه نه پس-

 (گفت" باش آماده"  شبیه چیزی
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 ادزی حال این با بمان   ساکت نمیگذاشت دل  در موذی حس یک ترسیدم 

 چی؟ یعنی-: گفت  خونسرد و آهسته و ندادم دور

 ( "بپا میاد االن اوسگول"  گفت دیگری به دوباره...) هیچی-

شین سوار سرعت با. میپیچید به  همچنان دل  من و کرد قطع را تماس  ما

 هرچه میدانسببت . گرفت  تماس جانیار با رانندگی درحال همانطور و شببدم

 تهدید به مربوط هست

 که آخ. کردم ماجرایی همچین وارد را خودم که من به لعنت. اسبببت حامد

 .خوردم" چیز" بگوی  میخواه  فقط

 به که فکری اتنه. شدم حال آشفته بی تر و بی تر نبود؛ دسترس در که جانیار

 .بود حنانه با تماس کرد  خطور ذهن 

 بله؟ -: گفت درهمی و گرفته صدای با

 !!نبود خودم دست لکنت این که بخدا

 جانیار؟..ج-

 .سالم-
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 صدای با. شوم آرام کمی شاید تا ِبِکِ   انقدر را سرم موهای میخواست دل 

 ت؟؟جانیارکجاس حنانه-:گفت  باشد محک  میکردم را تالش  تمام که لرزانی

 .شرکت ون-

. ببرم نپائی دنده تعویض برای را دست  شدم مجبور و گرفت  محک  را گوشی

 اونجاست؟ اآلن-: گفت  و گرفت  گوش  کنار تندی

 :(نالیدم عجز با تقریبا   کند  حرفی پر نگذاشت ...... )م کل خانوم آذر-

 !شرکتش؟ ؟ کجاست اآلن حنا-

 : هست  نگران و احمق انقدر من اینکه از. کرد تعج  ه  حنانه

 .سارینا با جایی بری  که بیان میخوان اما   بله-

 شما؟ پیش میاد داره اآلن یعنی - گفت  و ک یدم عمیقی نفس

 .میزنی  هرچی نیستن دسترس در که فعال بله -

 و انداخت  کناری صندلی روی را گوشی و کرده قطع را تماس نکردم  معطل

   تلفن  کردن پرت از پ ببیمان بودم  شببده دیوانه. رفت  شببرکتش تا گاز تخته

 .کن  پیدایش تا گ ت  دنبالش کورمال کورمال و شدم خ  حال درهمان
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 (wWw.98iA.Com) نوده ببتیا مجازی ی کتابخانه توسببط کتاب این

 است شده منت ر و ساخته

 

گاهش تا بگیرم تماس او با شببرکت خود تا میخواسببت  !! ایدنی بیرون کن  آ

 کدر نگیرد؛ قرار شرایطی در اگر انسان!!!  نه نه احمق؟؟! ؟ بچه بودم؟ روانی

 .آید می مبه  و گنگ برایش مسائل از خیلی

 را گوشی حرص سر از بار این   شنیدم را همراهش" خاموش"  ه دار وقتی

 .کردم پرتاب آباد ناکجا به

 دهارا بی! نمیکرد خوشببحال " سببتارخان" تابلوی دیدن ی اندازه به چیز هیچ

 .داشت  استرس اما شدم خوشحال!!! " . آهان"  گفت  ل  زیر   ها بچه مثل

 و مدآ بیرون شرکت از تندی که جانیار دیدن با و رسیدم شرکت های نزدیک

 ودمخ االمکان حتی میخواست . کردم ک  را سرعت  رفت؛ ماشینش سمت به

 نده  ن انش را

 .باشد بافی چرت حامد تهدید شاید. کن  جلوه آویزان و احمق و سبک تا
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 سببیاه و م ببکوک ی ترکه دو موتوری یک چپ  سببمت ی آئینه از وقتی اما

 .کردم تنگ را چ مان  و رفت باال قلب  تپش دیدم؛ کاسکت کاله با را پوش

 !است جانیار هدف دانست  جانیار  سمت به آنها نگاه جهت از!!! بود درست

 دیدن با من و شببدند رد کنارم از احتیاط حالت به و بود ک  ه  انها سببرعت

ست  دیگر رنگ  ی می بطری یک ست نا جیغ با!! میکن  چه که ندان  ای هخوا

 .ردمنک فکر داشت خواه  عاقبتی چه که این به حتی و کردم زیاد را سرعت 

 !بزن  آنها به پ ت از جانیار  به شدن ان نزدیک از قبل تا میخواست 

 جانیار کردند  نگاه سببمت  دوبه هر لحظه دریک و شببدند متوجه که انگار

 من و لرزاند را سببتارخان کل گفتنش" آذر"  فریاد و ک ببید عق  را خودش

 .کن  زیرشان تا گرفت  ها موتوری سمت به توجه بدون

سط. زد غیب ان زدن به  چ   یک در و گرفتند سرعت فوری اما  نخیابا و

 .سوزاند را گلوی  های  الستیک َگند بوی و گرفت  میخ ترمز

شت  فرمان روی را سرم  زدن شی ه به صدای میلرزیدم  که حالی در و گذا

 .ملتمس و نگران. وقفه بی و تند. شنیدم را جانیار
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 خ  و کرد باز را در جانیار. زدم را مرکزی قفل و دادم تکیه عمیق بازدم یک با

 !خوبی؟ آذر؟ -: گفت نگران. شد

 ویدبگ کنان غر غر و بایستد صاف شد؛ باعث ماشین چند بوق بوق صدای

 ! خ  خیلی -:

 .کن پارک برو -: گفت شدو خ  دوباره

 .نمیتون -

ست کنار و داد تکان را سرش. افتاد لرزان  زانوان به چ مان  از نگاهش . ادای

 .شو پیاده -: گفت و کرد بازتر را در

سته ست خودش و شدم پیاده آه شین بین تندی. ن   یادهپ و کرد پارک دوما

 .ینی ب ! خطریه ن و پیاده نه -: گفت  و رفت  سمتش به خواسته نا. شد

 !؟ خوبه حالت میگی چی خطری؟-: گفت متعج 

سیدپاش -: گفت  و دادم تکان سری کالفه شینت وت بروب ین بیا. بودن ا  ما

 .دارم حرف

 -: گفت و گرداند شرکتش جلوی خلوت خیابان سرتاسر را آلودش اخ  نگاه

 !!چی؟ پاِش  اسید کی؟ پاِش  اسید چی؟؟؟ یعنی
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 .کرد نگاه داشت  هیجان از آثاری هنوز که من به باز

 .ببین  بیا-

 برگ تی؟؟ مهندس -: گفت پر دهان با علی و زد را شرکت زنگ

 .بزن حرف درست  علی  کن باز-

 اه نرده و شدم داخل. کرد تعارف دست با و ایستاد کنار جانیار و شد باز در

 ؟ آخه شده چی -: گفت حیرت با. نخورم زمین تا گرفت  محک  را

 االیب از علی صدای و ن ست کنارم. گرفت  را سرم و ن ست  پله همان روی

 !؟ شده چیزی -: آمد ها پله

 میاری؟ چیزی شربتی علی-: گفت جانیار

 .چ  -

 نمیگی؟؟ چیزی چرا آخه خانوم -: گفت و شببد مایل من سببمت به دوباره

 !شده؟ چی

 .کن احتیاط لطفا  -: گفت  و کردم مرتع   های دست به نگاهی

 چی؟؟-
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. نکش حرف من از انقدر. نکن"  چی چی" انقدر بک بب  فریاد میخواسببت 

 .کن اطاعت خوب ی بچه مثل و بمان

-... 

 کردی؟ اونجوری چرا! چی؟ احتیاط-

 .خطره تو جونت-

 به بعد)  بزنی؟؟ حرف واضح می ه. میکنی دیوون  داری -: گفت حرص با

  تربی تو که نمیگ  کسی به من(...  داد ادامه کردو آهسته را صدایش مسخره

 !زدی حرف کوپن از

 .مسخره-:کردم نگاهش چ می گوشه همانطور

 .بگو لطفا   پس-

 .روانیه معصومه شوهر-: گفت  و گرفت  را صورت 

 خ ؟-

 .کن  بدترلج من میکنه کاری یه-

 !خ ؟-

 .بدم نه ندم میتون  نه من . میخواد زن و-
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 رفتگ سمت  به را قرمز خوشرنگ شربت و کرد دراز را دستش پ ت  از علی

 نه؟ ساقی شدم -: گفت شوخی به و

-... 

 کرارت صببحنه این-:کرد اضببافه خنده با او و گرفت  را لیوان کوتاهی بات ببکر

 .بود شده

 !!شدی خوشمزه علی -: ت رگفت با جانیار

 !نداشتیما مهندس-: گفت و خندید علی باز

 خنده ه  جانیار و دارد برل  شببیطانی لبخند علی دیدم و کردم نگاه ببان

 غبطه اشببان شببادی به دل در و گرداندم رو. اسببت عصبببی ه  گرفته اش

 .خوردم

 خ ؟؟-: گفت جانیار که میزدم ه  را لیوان

 کرده  تهدید-: دادم جواب حال این با بود اعصبباب روی کردنش خ  خ 

 .ارهمی( کردم او به کوتاهی ی اشاره) نامزدم سر بالیی یه ؛ ندم رو معصومه تا

 !؟ کاریه چه این! ؟ چی یعنی -: گفت و کرد اخ . کردم نگاهش

 خودت مواظ  بی ببتر پس -: گفت  من و زد چنگ موهایش بین عصبببی

 .باش
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 !!؟ دیگه امر ؟!!؟ بابا نه -: گفت کجی دهان با

 ....-:نگاهش تنگ و کردم دره  را های  اخ 

 ؟!کش جور شدم من! نمیدی؟ زن و چی ی واسه-

 اب نهایت بی که را معصببومه! میکردم؟ کار چه خ !! میگفت راسببت حقیقتا

 ؟ میدادم تحویل میکردم؛ پنداری همذات او

-.... 

. برگ ت و رفت را متری یک پاگرد   رو قدم و ایستاد نگران. زیاد بود  ترسیده

 .نترس ها بچه مثل حاال-: گفت  بیحالی با

 !داری رویی چه! بخدا نوبری -: گفت ناباوری ی خنده با

ش  سرخاله نزدیکی این از نمیامد خو صله وجود این با. شدنش وپ  ی حو

یدادم او به را حق طرفی از و نداشببت  برخورد و اعتراض  پائین را سببرم. م

 .شدم خیره خورده نی  شربت به و انداخت 

 !کن ؟ برسرم خاکی چه حاال -: گفت بدبختی با تقریبا  

-.... 

 از ارجخ بری  بهتره وجود این با   پارک ببرم رو حنانه و سببارینا میخواسببت -

 ! هه! ک ور
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 رامسر. روز چند من ی خونه بری  بیاین-: گفت . شد زده ذهن  در چیزی

 ازیهب بچه!!  شدی مهربون!!  بابا نه -: گفت و کرد نگاه  شده گرد چ مان با

 روی. شببد مهاج  برگ ببت؛ سببرش به عقل که حاال و شببد تر جدی) ؟؟

 کن  فرار کن  رها رو کاروزندگی (...  داد ادامه خ بب  با و شببد خ  صببورت 

 !سوخته دهن و نخورده آش! ؟ پوچ و سرهیچ! رامسر؟

 یقیعم نفس توانسببت  تنها و چرخاندم دیوار سببمت به بیزاری با را صببورت 

 ....-:بک  

 کاریش یک. مسببمولی تو و ندارم جانی امنیت. آذر نمیتون  اینجوری من-

 .خودت بکن

 .نمیدم رو معصومه من-: گفت  آهسته و زدم چنگ را مزاحم  های چتری

 خانوم ؟!؟!!!؟؟ چه من به خ  -: گفت هیسببتریکی ی خنده و هیجان با

 !چی؟ من!! همنوع عاشق و حک م*س*ت خانوم!! پذیر مسمولیت

-.... 

 کوچک گلدان به خیره شببده کج سببری با حاال و گذاشببت  پله روی را لیوان

 .ماندم پاگرد کنار یوسف حسن
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 اگه آذر اصببال؟؟؟ چرا کی؟ تا روز؟ چند... رامسببر بیام!  جالبه" هاها " -

 چی؟؟ هام بچه بیاد؟؟ سرم بالیی

 که دمکر فکر این به ربط بی خیلی. گرفت  را سببرم و گفت  ای آهسببته نوچ

 چه من و می ببود نازایی باعث سببرد های پله روی ن ببسببتن میگفت مادرم

 !میکردم ناپرهیزی راحت

-... 

 حس با. گذاشببت اش تاشببده و بلند زانوان روی را سببرش و ن ببسببت کنارم

 ....-: شدم تر جمع راهرو داخل زیاد سرمای

 .بده تحویل رو زن اون میکن  خواهش آذر-

شت فایده حرص و خ   دیگر  زمغ در شاید تا میکردم بحث آرام فقط. ندا

 ...بفه . نمی ه-: رود فرو پوکش

 عاقالنست؟ این نمی ه؟؟ چرا-

 می د؟ ادعات خیلی که تو-

-.... 

 شد؟ چی. کنی  کمک کنی  کمک میگفتی-

 !درستش راه از... آذر-
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 چیه؟ معصومه به کمک درست راه بگو من به تو االن-

********** 

  کردی راضببیش و بردی  سببارینا برای باه  را بزرگ خرسببی عروسببک وقتی

 یک با و ک ببید دره  را هایش اخ  حنانه شببود  قانع همان به پارک بجای

 بازی بسیار! بود رسیده خودش به ه  چقدر. کرد ترک را ما آهسته عذرخواهی

 رفتمیپذی سرعت به را او بود  جانیار جای هرکسی اگر شاید و بود دلن ن و

 به هایش زیبائی حاال و دانسببت می را او ی گذشببته که بود جانیار این اما

 ات بود کرده تالشی چه طفلک سوخت  حالش به دل  کمی. آمد نمی چ  

 اش برنامه وسببط پا جفت حاال و شببود سببت کف ببش و کیف و الک رنگ

 .بودم پریده

 کپل و خوابانده را صببندلی او و میکردم رانندگی من. بود کنارم جانیار حاال

 از  ببتربی باید بگذارد؛ پای  پیش راهی میخواه  اگر بود گفته. بود بسببته

 .بداند معصومه

ستمان انوقت تا کند صحبت او با باید بود گفته  اینکه از فیطر از. بگیرد را د

 داشت ودوج ُشکر شبیه چیزی دل  تهِ . بودم راضی بود چ مان  مقابل بی تر
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 از صلحا که شکری!! کن  تقدیمش خدا به نمیخواست  تمام گستاخی با که

 .بود امده بوجود دل  در جانیار جان نجات

 بی. داشت اخ  و بود خوابیده سینه به دست. انداخت  سمتش به نگاهی نی 

 : گفت هوا

 .باشه رانندگیت به حواست-

 ....-: گرداندم رو

 نداری؟ اهنگ-

 .سوالش جواب کوتاه نوچ یک

-... 

 ...حنانه-: پرسیدم اراده بی بازه . شد ساکت و ک ید آهی

-... 

-... 

 خ ؟؟؟؟-

 نمیکنی؟ فکر بهش چرا-

 بدم؟ جواب باید-
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 ضایعگی عامل همی ه خودم من آخر!! سوخت ضایعگی این از های  گوش

 !بود زده برجک  در بدجور حاال اما بودم مخاطب 

-... 

 میکردی؟ فکر بهش بودی من جای تو-

 .نیست مه  -: گفت  تندی شدن ؛ خیط تالفی به

 لقبو رو حنانه نداری  ازشببون کمی دسببت البته که بودی مرد اگر. بگو نه-

 میکردی؟

 .پرسیدم کردم اشتباه. ب نوم نمیخوام-

 !شتری کینه-

-... 

 تو. م سردرگ خیلی. گفت  اونجوری ببخ ید... همفکر یه به دارم نیاز واقعا-

 کرد؟ فکر بهش زندگی زن عنوان به می ه میکنی فکر

-... 

 هوم؟-

  دل جانیار وجود با که انگار. نمی بد اما بمان  الل همی به مثل میخواسبت 

 :کن  جبران را های  حرفی ک  این تمام ی عقده میخواست
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 ...( رفت  فرو فکر به و کردم کج را های  ل ..)نمیدون -

 رت راحت بوده کاره این می نیدم اگه حتی... آذر بود داغون خیلی اوضاعش-

 .دیدم چ م  به من اما اومدم می کنار

 .کردی درستش خودت...شده خوب که االن-

 و برگ بببت به معتقدم چون حاال نکردم که جرم.. آذر نمیتون  اما. میدون -

 .کن  ازدواج باهاش بیام آدما  جبران

 :گفت  اما. نبود ممکن ه  تصورش اصال  . میدادم حق

 .پیرپسری ه  تو... خ -

 سببمتش به کردم  اراده بی که کوتاهی ی خنده و زدم که حرفی از ناباوری با

سرم -: گفت و کرد نگاه  گرد. کردم نگاه  و! )ندارم که درمون بی دردِ !!! پیرپ

 (زد زیرخنده" پقی" حالت به آن دریک

 مقابل در حنانه کارسببابق ی مقایسببه آخر. گرفت ام خنده بی ببتر ه  خودم

 .بود ای ناعادالنه فوق ی مقایسه او پیرپسربودن

 .در اون به این -: گفت  ای جدی اما کوتاه ی خنده با
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نده بازه  حت ه  من و زد زیرخ ما کردم رها را صبببدای  تر را  ه  هنوز ا

 .سنگر حفظ با و محتاط

 !انصافی بی خیلی-

-... 

 !یعنی؟ داغون  انقدر ؟ نمیاد؟ گیرم حنانه از بهتر دختر واقعا االن من-

-... 

 کرده عرق کردم حس بار اولین برای. شدم گرم. بود شده خوب حال  کمی

 و   هیجان با جانیار و ک بیدم پائین را شبی به. شبده روشبن قلب  کمی و ام

 :غرید داشته بستان بده من با سالها که کسی مثل دوستانه کامال

 !؟ جنگه ؛ بابا باال بک ش-

 هب خونسرد. ندادم محلش و گرفت  بیرون پنجره از رها و راحت را چپ  دست

 .نکرد اعتراضی دیگر و شد تر جمع که کردم حس. شدم خیره رو روبه

-... 

 شدی؟ خسته ب ین  من میخوای-

-... 

 ؟!؟ الو-: گفت و داد تکان تکان جلوی  را دستش

 ....-: زدم پس را دستش اهسته
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 رانندگیت ماشبباَءالله -: گفت اغراق دوراز و جدی خیلی و ن ببسببت صبباف

 .خوبه خیلی

-... 

 .برونه ق نگ انقدر دیدم کمترخانومی من-

 خوبی از ه  هیچوقت.  میگرفت ایراد رانندگی  از همی ه ایمان آید می یادم

 های گونه از کمی اوایل همان تا میک ت  را خودم می د چه. نمیگفت های 

گاه! میکن ؟ مقایسبببه چرا اصببال؟؟. کند تعریف ک بببانی   -:گفت  ناخودآ

 .ممنون

 .ترسن خوبه رانندگی  من . ب ین  من کنار بزن داری دوست اگر... حقیقته-

 همان از اما من. دورزد و شبببد پیاده زودتر او و کردم پارک کناری حرف بی

خل به را خودم دا به جدی را های  خوبی بازه  او و کردم جا جا  از دور و

 :آورد روی  به بازی چاپلوس

 !سرت تو میزدم یدونه بود؛ اینجا سارینا االن اگه البته! فرز و َتر چه-
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 تربیت ون لیخی -: گفت کوتاهی ی خنده با که برگ ت  سمتش به شگفتی با

ضی از االن می ه باورت. مهمه برام  مؤدب   دارن ه  خانواده که ها بچه بع

 ترن؟

 ...-: دادم گوش داشتنی دوست و آلود مه هوای به خیره و گرداندم روی

 یدنم چطوری"  پرسببیدی ازم ای حرفه و قوی فوق ادبیات یه با یادته بار یه-

 ؟"  مجرد؟ پسر به بچه

 و دمچرخان پنجره طرف به را سببرم. باشبب  دار خود نتوانسببت  حقیقتا   بار این

 !نخندم تا گرفت  سفت را دهان 

-.... 

 بدونی؟ جواب و میخوای-

-.... 

 من  .کنه پدری براشببون بیای که نیسببت سببادگی همین به اینجورجاها بله -

 ...اینکه و کردم پیدا واسطه با اینارو

-... 
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. دارم هاجاز ازش که داره پیر ی عمه یه سارینا مثال. نیستن مطلق بیَکِس  اونا-

سی یه هرکدوم یا  اونجا من که افتاده ه  ها اتفاق سری یه خ  و دارن رو ک

 .ام شده شناخته

 .فهمیدم -:کردم صاف را گلوی 

 .میکن  کمک اونجا که بزن  جار نمیخوام واقعا اما! باهوش آفرین-

 ُدم شببد م ببخص که فهماند یکجوری. نگفت ریا روی از. میگفت راسببت

 .دارد خیریه در کلفتی

 ضببعف نمیخواسببت  اما. بود مغزم در هنوز مطب  از او برداری فیل  جریان

 .بگوید خودش تا بمان  ساکت همانطور دادم ترجیح. ده  ن ان

 ت ر با. شود اش اندازه تا ک ید عق  انتها تا را صندلی و داد باال را شی ه

 کجاست؟ حواست هوی -: گفت 

 .هست حواس -

 .االن نه کنی درست باید رانندگی از قبل-

 .چ  -

-... 
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صومه این اگر- شه گ*ن*ا*ه بی واقعا خانوم مع شته حق و با شه  دا  هبهتر با

جا عد بمونه  همین یذارم درمیون پلیس با من ب  نمیزنی  تو از ه  حرفی و م

 خوبه؟

-... 

یه درحال یل و تجز مه که بودم حرفش تحل یداش من که میگ  -: داد ادا  پ

 اینجوری؟ خوبه. کنه اذیتمون میخواد شوهرش حاال و کردم

 .اس بچگانه. نمی ه -: گفت  ای کالفه نوچ

 .نگیر سخت. میکنی  کاریش یه میای  حاال-

یالی خیلی  آرامش درونیش و ذاتی آرامش این از ه  من و میکرد طی بیخ

س  یکجورهایی! میگرفت   فریحت برای میکردم حس من و میکرد پرت را حوا

صمی  یک و مه  کار یک نه ای  آمده سی ت سا  پارک خانه سفره یک کنار. ا

 بخوری ؟ چیزی یه-: گفت و کرد

 نهما خوردم که چیزی تنها و بودم برگ ببته و رفته را راه این دوبار امروز من

 .شدم پیاده و دادم تکان سری. بود سهیال کیک و قهوه

. بود داشببتنی دوسببت چقدر خانه سببفره گرمای این و شببدی  داخل دو هر

 را نم احترام با کرد  پیدا مناسبی جای من برای اول جنتلمن یک مثل جانیار
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 را خودم. رفت پی ببخوان سببمت به بود پَی  حواسببش که حالی در و ن بباند

 وادهخان گاهی و پسران و دختران. ن ست  چهارزانو و ک یدم باال تخت روی

 حس کمی بار این من و میخندیدند و میگفتند هیجان و صببدا سببرو با ها

 حاال و افتادم جانیار با خودمان مکالمات یاد مثال. داشت  آنها با تری نزدیک

 .بخندند که دادم حق شاد مردم این به

 !!مکرد درک ان من و میزنند قهقهه اینچنین که آمده پیش چیزجالبی حتما

به. میکرد" ها" داخل ببان و مالید می به  را هایش دسببت جانیار  روی  رو

  میدن چیزا این و آش و عدس فقط تای  این-:گفت زنان لبخند و ن ببسببت

 .کنی انتخاب خودت گفت  دیگه میخوای چی نمیدونست 

 .نداره فرق-: زدم ل  شادش و امید پراز چ مان به خیره

 ها؟؟ -:گفت و گذاشت گوشش پ ت را دستش مسخره به

-... 

 ! ن نیدم-
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 حس یک اما بودند چرک تخت روی قالی های گل. انداخت  پائین را سببرم

 را نم... رویش و رنگ این بودنش  سنتی این. میداد تو به دلن ینی و خاص

 .انداخت مادرم یاد

-... 

 ! تو نفع به هیچ صد. کردم شوخی شنیدم-

 "!!...مادرم آخ "

-.... 

 آذر؟ خوبی-

-... 

 !ِاکسِتن ن؟ ِانِ نه؟ چی چی اینا -: گفت مقدمه بی

. کردم نگاهش زیرچ ببمی   سببرم کردن بلند بدون. کرد پرت را حواسبب 

 !!پروا بی مردک!  ها حرف چه!!! نبود مثبت ه  همچین

-... 

 نمیاد؟؟ ما به چیه ها -: گفت خنده با. میزد دو دو چ مانش

 .کردم نگاهش ظریفی اخ  با و کرده کج را سرم بار این

-.... 
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نه بار یه- نا ند آخ بود  کرده اینجوری ح ند آخ بهش زدم گ  دل ! بهش زدم گ

 !هنوزم میسوزه براش

-... 

ستش سته و کرد دراز را د صنوعی موهای از ای د  -: کرد رها و آورد باال را م

 ؟!اینا چیه

 و شدم بازیش دیوانه و سرزندگی محو حرف بی همانطور اما گرفت ام خنده

 ....-: ندادم بروز چیزی

 .باشه طبیعی باید آدم-

 .نده شعار-: وگفت  دادم بیرون به را نگاه  بیحال

 .نیست بهمن دوم و بیست امروز-

 ....-:دادم مرموز این به را نگاه  باز

 .منظورمه نیست شعار وقت -: گفت شیطنت با

 .بود بیمزه دفعه این-: گفت  و زدم پوزخندی

 .کنید شطرنجی -: گفت و گرفت را چ مانش
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ما گاه !! بود بامزه یکی این ا مد تا گرفت  را ن  ادایش و حرف یکی این نفه

 ....-:آمده جال 

 .بهتره طبیعی نظرم به درکل اما-

 .کنی عمل باید نیازه وقتی-

 !داشتی؟ نیاز حد این در یعنی تو-

 ....-: فهمید را نگاه لحن خودش و کردم نگاهش

گاه طرز این االن- نه. ) گفت  همینجوری فقط ؟؟ چه من به یعنی ن  وشبببا

 (انداخت

 دهسرزن و شاد مرد یک کنار در   فراوان داغ پیاز و ک ک با رشته آش خوردن

 اربسی برای  می د؛ احساس ذکاوت و قدرت حس یک کارهایش زیرتمام که

 !!بود خوشایند

********** 

 وری؟ کدوم-: گفت آرام. بود نمانده خانه تا وچیزی بود تاریکی روبه هوا

 تساک. باشی  شده فس که انگار. چرخاند را فرمان او و کردم اشاره بادست

 در احسبباسببات سببری یک شببدن بیدار از من. فکر در هرکدام حرف بی و

 حسی اینکه از من. میگذرد چه مغزش در که نمیدانست  را او اما بودم عج 
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 متعج " خوردی را عمرت ی رشته آش ترین خوشمزه"  میگفت وجودم در

 .بودم

 .ای خسته خیلی-:آمد صدایش باز

-... 

 : گفت کند صحبت دخترش با که پدری مثل

 .میپردازی  خانوم معصومه به فردا...میخوابی و میرسی  دیگه االن-

 میرسی ؟؟ اآلن میدونی کجا از تو-: گفت  بیحال اما تعج  با

 داری  ک  ک  حتما گفت ! دیگه رامسببری  خ ..خ -: کرد ای سببرفه تک

 .میرسی 

 کف مثل را من ی خانه راه که بود کسببی مثل دقیقا لحنش اما شبببدم قانع

ستش سد د   ک را سرعت راهی دو خیابان سر که بودم فکر همین در. می نا

 : گفت و کرد

 وری؟ کدوم-

 .کردم اشاره دست با باز

 .کن پارک همینجا-
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 کدومه؟-

 .اوناهاش -: دادم ن ان را شمالی و زیبا اما کوچک ی خانه

 !بودن هام بچه کاش! خوشگله چه -: گفت و ک ید سوتی

-.... 

 ...چیزی سرایداری اینجاست؟ تنهایی-: گفت او و شدی  دوپیاده هر

 .سرایدار جای بذارم خودشو ب ه اگه میخوام. تنهاست آره-

شتن کلید وجود با صی حری  یکجورهایی اینجا. زدم زنگ دا صومه شخ  مع

 .بود شده

 بله؟؟-

 .معصومه من -

 !جان  خانوم!  جان  ای-

 .بود خوشحال و راضی همچنان که شد ک یده جانیار به نگاه 

 !معصومه حاال بزن-

 !؟ کجاست حواس  بده مرگ  خدا اخ-

 .نیست  تنها-

-.... 
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 .هست دوستم  -: کردم اضافه فوری نترسد آنکه برای

******* 

 همعصوم برای دل  که بودم مطممن حاال.. نداشت  شک دل  درسوختن دیگر

 از و میکرد جوابش سببؤال جانیار. میسببوزد خجالتزده و زیرافتاده سببر این با

 پاسببخ شببرمزده و آرام صببدایی با معصببومه و میپرسببید بارش و کار و حامد

 .میکردم نگاه جانیار بازجویی به و بودم زده زیرچانه دسببتی ه  من. میداد

ست میدیدم اینکه از ک  ک   حس آید درمی پ ت  همی ه و میگیرد را من د

 نداشت  مراق  به نیازی من بود درست. داد می دست من به خوبی و خاص

 ام خانواده و ها خیلی مثل آنکه بدون شببد می حامی اینطور کسببی وقتی اما

 را نامش که حسببی. میکرد سببرشبببار حسببی یک از را دل  کند؛ تحقیرم

 !میکرد خالی را دل  زیر اش خوشی فقط و نمیدانست 

  برای ایمان با که ای احمقانه دیدار مرد  این از من چرکینی دل و م کل تنها

 ییکجورهای و نمی د پاک ذهن  از دومورد این. بود فیل  جریان و داد ترتی 

 .بازمیداشت بی تر نرمش و دوستی از را من

 .حله-: گفت جانیار که آمدم خود به زمانی
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 که حاال من ؛ بمونه همینجا شد قرار -: داد ادامه او و کردم نگاهش پرس ی

 .کن  کمکتون میتون  فهمیدم بی تر

-... 

 این داره رو خیلی! ؟ اِ  اِ  -: گفت و گرفت دهانش کنار را م ببتش هیجان با

 ؟ گفت چی شنیدی! م*ر*ت*ی*ک*ه

 نه-: کردم اخ 

 کایتش ازش میتونی ! اس؟ برنده برگ این میدونی! هست کالهبردارم میگه-

 .کنی  تخته شرکت و و کنی 

ست -: دادم تکان"  بابا برو"  معنای به و کردم باز را ام زیرچانه شده م ت د

.... 

 !چی؟ یعنی-: گفت تعج  با

 .ندارم کارارو این حوصله و حال من -:گفت  و کردم نگاهش تنگ

-... 

 ....-: برگ ت  جانیار سمت به دوباره و افتاد معصومه به نگاه 
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سه کنی ؟ چیکار میگی تو- ست راه دو شّرش از خالصی وا  بندازیمش یا. ه

 دوم ردمو! کنی  فرار تهران از و کنی  تعطیل بارو کارو هردومون اینکه یا زندان

 (داد تکان مغزش روی را اش اشاره انگ ت و! ) عاقالنست؟ نظرت به

 نز یک چرا. میکن  غلطی چه دقیقا نمیدانسببت  ه  خودم اصببال. بودم گیج

 : گفت ِمن و ِمن با معصومه! بود؟ شده مه  برای  انقدر

 نجات آشببغال این شببّر  از رو من فقط. میکن  دعاتون عمر یک بخدا خانوم-

 .بدید

-... 

 !گرفتی ؟ چرا بودم بد من اگه بگه نیست یکی-

-.... 

جت میگفت روز یک چاقی  میگفت روز یک-  میگفت روز یک بده  له

 .جان خانوم شدم خسته. زشتی

 کردم نگاهش دلسوزی پرازحس وحاال شد باز آلودم اخ  و تنگ نگاه ک  ک 

 ؟؟ معصومه ای صومعه مال -:گفت  وآرام

سته و کرد نگاه  ست . داد سرتکان آه  ناخود و بردم های  ل  سمت به را د

گاه س ان آ  هب حاال و ببرم ازبین را ام لهجه بودم کرده تالش چقدر. کردم لم
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. میدیدم آن در خودم از ای لهجه ته میکردم؛ دقت که معصببمومه گویش

 که. گفت  که همون جز ندارم رو کسببی-: گفت و انداخت پائین را سببرش

 .ومخان میک ت ( کرد اشاره شکمش به و) وضع این با ببینه منو اگه اون 

 مادربزرگت؟-

 .بله-

 شیر خاک و ُخرد ناهنجاری صدای با پذیرایی داخل ی شی ه لحظه دریک

 خیز سببمت  به جانیار که دیدم تنها! ؟ شببده چه نفهمیدم اصببال من و شببد

 .ک ید محک  را سرم و برداشت

 .افتادم مبل روی از زانو وبا دادم دست از را تعادل  که طوری

 جانیار آ*غ*و*ش از را خودم منگ و گیج من و میکرد داد و جیغ معصببومه

 و  تبرگ تندی. دوید پنجره سمت به و کرد رهای  جانیار. میک یدم بیرون

 : گفت

 ! نمیکن تعقی  دارن فهمیدم(...کوبید دستش کف را م تش! ) فهمیدم-

 ار بازوی  دسببتی دو. آورد پناه من به ها بچه مثل معصببومه و ایسببتادم فوری

 .میکرد التماس زاری و ناله و گریه با و چسبید



wWw.Roman4u.iR  610 

 

 !ببری  دار برش! هستی؟؟ چی معطل-: زد فریاد جانیار

 با. شببده گ بباد چ ببمان  ی کاسببه ی اندازه به های  مردمک میکردم حس

 !چته؟ -: گفت  گیجی

 کامل را وجمله...) و حامد! آذر -:درید را گوشبب  ی پرده فریادش بار این

 .(آمد پائین ه  دوم ی شی ه نکرده و کرده

 فکر-:گفت  ناباوری ی خنده با من و کردی  نگاه ه  به وح ببت با هرسببه

 !!!!باشه احمق انقدر نمیکردم

 و شببد آویزان من از اش جثه آن با ک  ک . نداشببت مرگ تا چیزی معصببومه

 : گفت جانیار

 .پلیس میزن  زنگ-

 .کردم نگاهش و زدم قاپ دستش از من که اورد در را گوشیش

 ؟!کن ؟ چیکار پس-:گفت حیرت با

-... 

 را لبیحا ی معصومه دست یک با که همانطور و کرد لرزیدن به شروع تلفن 

 : شنیدم را حامد صدای و کردم جیب  داخل را دیگرم دست بودم؛ داشته نگه



 611 آسمان آذر

 نمیدیش؟ بازم-

 می جل سببر را من بدتر و بدتر کارهایش با او. میکرد ور شببعله را نفرت  آتش

 : انداخت

 .نه-

 .اومد که بگیر پس-

 از را سببوئیچ جانیار بار این و آمد پائین مهیبی صببدای با ه  آخر ی شببی ببه

 .بجنبید-: گفت و آورد در جیبش

یدی  خروجی سببمت به سبببه هر  اینا االن -: گفت  حال همان در من و دو

 میبریمون؟؟ کجا! احمق همینجان

 و می ببید سببوار شببما کردم باز که رو در   میدون  خودم-: گفت خ بب  با

 .ن ین من منتظر میرید 

 !بک نت؟ که بمونی! ؟ بمونی تو! نمی ه! نمی ه -: زدم فریاد تقریبا

 .کن  چیکار میدون  خودم من. نمی ه هیچی-
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ستش و کرد باز را در آن یک کن  بحث بی تر تا نداد مهلت حتی   تپ را د

شت دویمان هر شین سمت به و گذا صال دادم ترجیح. داد هول ما  به نگاه ا

 !نکن  اطراف

 جانیارِ . گرفت  عق  دنده فوری و ماشببین داخل فرسببتادم را معصببومه فقط

 یاب -: ک ببیدم جیغ و زدم ترمز پایش کنار. بود درگیرشببده مرد سببه با احمق

 !!!!باال

 .ن ببسببت تندی کردو باز را جلو در و کرد پرت را هیکلش به آویزان مرد دو

 !دیگه برو!  بدو -: میک ید داد سرم غیرارادی و بود شده دیوانه

 ازب. کرده گوله پ ببتمان که دیدم را حامد سببیاه تندر و کردم زیاد را سببرعت 

 !!!برو! برو -: ک ید فریاد جانیار

 های گریه! ) من سببر نزن داد! میرم دارم -: ک ببیدم داد بلندی صبببدای با

 (بود اعصاب  روی معصومه

 !شو خفه معصومه -: زدم فریاد باز
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یاید  در صبببدایش تا گرفت را دهانش جلوی زور به یار ن  من به مایل جان

ته  فکر هرجور. میکرد نگاه را عق  و برمیگ بببت گهگاهی و بود ن ببسبب

 !!حد؟ چه تا حماقت آخر! نمیامد در جور عقل با میکردم؛

 نفس نفس هرسببه. اند کرده گممان بودم مطممن دیگر که رسببیدی  جایی به

 عذر تند و تند معصببومه. نداشببتی  ای تعریفی اوضببباع و حال و میزدی 

 .جاده به خیره منگ و ساکت ما و میخواست

 ؟کجاست صومعه این-: بود گرفته ناهنجارش های فریاد از صدایش جانیار

 .من دهات-: گفت معصومه که بده  جواب آمدم

 ماشین؟ با می ه راهه؟ خیلی خ ؟-

 .می ه آره-: دادم جواب من بار این

. بهتره اونجا بمون. میگه راسببت جانیار-: دادم معصببومه به را نگاه  آئینه از

 .می ون  سرجاش من پدرم بی این

صومه صندلی بین را خودش مع  با نهببی مادربزرگ !  نه نه-: وگفت ک ید دو

 .نری  اونجا خدا رو تو نه....  برگ ت  بچه یه
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شناتون پیش برید باید. کنی  چیکار میگید عزیز  خانوم که نمی ه-:جانیار  آ

 .کنی  تموم رو حامد این کار اینور ما تا باشن مراقبتون که

 .اونجا برم میره آبروم میگ ... آقا نمی ه دیگه نه-

 .ندارم ای ایده دیگه من-:جانیار

ما- گاه. )خواهرم و مادرم پیش میبرمش... دارم من ا تاهی ن  به بببان کو

 (انداخت 

 ...خوبه -: گفت جانیار و داد تکیه آرام. شود آسوده که انگار معصومه

 زنش با شببخصببیش خصببومت به کاری و میدیدم ایمان را او دیگر حاال

 .ب یند سیاه خاک به که کن  کاری میخواست  فقط. نداشت 

 .مهکدو غلط و درست نمیدون  -: گفت  آرام. بود خوابیده و ِکزکرده معصومه

 اآلن که همینه درست-:ن ست صاف و انداخت عق  به نگاهی ه  جانیار

 .میدی انجام داری

نده تک یه با و کردم غمگینی ی خ نا بار من -: گفت  ک مک سببر یک  هب ک

 .شدم ناقص همی ه برای دیگران؛

 .نسوزون باه  و خ ک و تر-
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-... 

 !دادم؟ اینجارو پی نهاد چرا حاال-

 !!گرفتت جو -: وگفت خندید آهسته

 .زدم لبخند نامحسوس و آرام. گرفت ام خنده ه  خودم

-... 

 .تره راحت خیالمون. بهتره باشه دیارش و خودش محیط تو خدایی نه-

-... 

 اونجایی؟ اهل تو مگه راستی-

 ....-:دادم تکان را سرم

 .ما خوب شانس از این . جال  چه-

-: شببد باز بود شببده حرف پر عجی  روزها این که المذهب  دهان ه  باز

 مرده؟ زنت

 و دش غمگین. خوابید بادش باز کردم حس. انداخت  سمتش به نگاهی نی 

 .داد تکیه شی ه به بیحال را سرش

-... 

 (!شدم اجتماعی قدر چه. ) کن  ناراحتت نمیخواست -

 (ک ید عمیقی نفس. )نداره اشکالی نه-
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-... 

 .کرد ترک  بیخبر-

-... 

 .ندارم خبری دیگه بعد به پسرم مرگ از-

-... 

-... 

 من؟ کارِ  به گیردادی همینه واسه-

 .ای کاره چه نمیدونست  اولش... که گفت . نمیدونست -

 .جانیار نیست اشتباه من کار-

 نیست؟ اشتباهی کار آدما ک تن-

 می ه؟ چی سرپرست بی های بچه عاقبت کردی فکر هیچ-

ست من سمت به کامال. ) بگی چی میخوای میدون -  اگر -(:داد وادامه ن 

 نبودن ون؟ عامل می ی تو چرا نباشن  قراره

-... 

 کت برم ندارم اینو وقت من و می ببه انجام نخوای  بخوای  کار این درسببته -

 ؟ تو چرا میگ  من. کن  ارشاد آدمارو این تک

-... 
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 خاطرب تو. نباشببی اینجوری تو که اینه حرف  من و میکنه بیرحمت کار این-

 .ن و رح  بی ؛ ریخته به  زندگیتو زمانی یک که نفهمی یک

مان  قده روی از من. شبببد غمگین چ بب  برای من. نمیکردم را کار این ع

 نگدلس اینکه اما بودم کرده انتخاب را راه این بی تر آمد در و زودتر پی رفت

 .بود جانیار با حق... بود کرده ترسناک  و

-... 

 .میکنی معصومه کمک داری که ممنون-

 چه؟ تو به-: انداخت  سمتش به نگاهی نی 

 .زدم لبخند بازه  و زد لبخند

 ...آذر خوبه خیلی برمیگردی زندگی به داری اینکه-

-... 

 ردک سکوت...)خانوم معصومه ی پرو ه از بعد باشی؛ داشته دوست که اگر-

 ....( نگاه به مجبور را من و

-... 

 .ببینی  همو بازم-
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 و لتحو و تغییر ی پروسببه ی ادامه منظورش نه  یا نخ یعنی این نمیدانسببت 

 ببینی ؟-: گفت  و کردم صاف گلویی. بود ارشاد

 ...آره-

 چرا نمیفهمیدم ه  خودم. بودم گرفته شببل انقدر چرا نمیدانسببت  ه  خودم

 تفاوت بی و محک  همچنان داشت  اصرار که آنجا جال  و ام شده رام انقدر

 .کن  جلوه

-... 

 ؟؟ آره ؟ دیگه آره یعنی پس-

 ...حاال-: گفت  بیحالی با

 چی؟ حاال-

 .ب ه حل این بذار-

 ...-:شد خندان نیمرخش. کردم نگاهش چ   ی گوشه از

 ...مؤمنی میگفت حنانه-:پرسیدم گری باموذی

 .هست  خ -

 ...پی نهادات این-
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ست میخوای  ما داره؟ ربطی چه-: گفت خندانی لحن با ست. ب ی  دو  دو

 .معمولی

 !فرند جاست-:گفت  پوزخند با

 که ونگ کیوت آی این با تو-: گفت تر خندان و تر م تاق و ن د ناراحت اما

 !چیه هدف نفهمیدی

-... 

 طرز به حال و حس این چون... چون!! نکردم مقاومت اما!! میدانسببت  بله

 قلبت و باشبببد طل  صببلح ذاتت اینکه! آمد می خوش المذهبی و لعنتی

 کنی؛ عوض را خودت زور به تو و پیش سببال ده ی دخترسبباده قل  همان

 نرم نرمک نرم پی  در پی های دوسببتی و ها مهربانی این با می ببود باعث

 تمایلی و بودم خود الک در ه  هنوز گرچه. نکنی اعتراض! نزنی دم و شوی

ما ؛ نمیدادم ن بببان خروج برای  انکار قابل درونی میل این ؟؟ چرا دروغ ا

 .نبود

******* 

شین سر هزار با را ما صدا و درد ستی و ها سنگریزه روی از سرو  اه بلندی پ

 .دارم نگه امان خانه از تر دور شدم مجبور نهایت در و گذراندم
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 اینجاست؟-

 ...-:ماندم حرکت بی و کردم پایین و باال را سرم

 !خ ؟-

 .ب ین تو-: گفت  و کردم باز را کمربند

 .برگ تی  معصومه سمت به دو هر و داد تکان را سرش

 خانوم؟-:جانیار

 صبح و پاک هوای به نگاهی. ن ست صاف ک  ک  و خورد تکانی معصومه

 !اینجا!! جان خانوم!!! إ.-:گفت لبخند با و انداخت روستا روشن

یا-  غری  هسبببت خودت  محله   باش من خانواده پیش مدت یه. پایین ب

 .نیستی

-: برگ ببت  جانیار سببمت به خواب منگ و گیج من و شببدی  پیاده دو هر

 .میکن  رانندگی دارم دوروزه

 برگ تنی-: گفت پرحرف و گرد چ مان باهمان و کرد خ  را سرش جانیار

 .می ین  من
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 دریپ ی خانه سمت به معصومه با و دادم تکان تأیید و موافقت برای را سرم

 سحسا خوابش روی چقدر آذین میدانست  و زدم را زنگ صبح اول. رفتی  ام

 .اومدم! نزن نزن-:گفت عجله با یوسف. است

 .کن  چیکار نمیدون  خجالت از. بمیرم الهی-: گرفت را بازوی  معصومه

 گاهن پس! بودم نیفتاده راه موارد این در هنوز. بده  خوبی جواب نتوانسببت 

 چ ببمان با و کرد باز را در یوسببف. دادم در به و گرفت  حرف بی را خ ببک 

 آذر؟؟؟-: گفت می د گ اد رفته رفته که آلودی خواب

 بدم او از جهت بی من و انداخت می ایمان یاد را من بیچاره این بودم گفته

سطه که میدیدم مردی را او ذهن  در دائ !! آمد می  موقعیتش و شرایط ی بوا

 .است ماهری شناگر ببیند آب اگر و است مظلوم و مهربان

. شببود داخل کردم اشبباره معصببومه به سببر با و ک ببیدم ه  در را های  اخ 

 .شد همراه  زیرلبی عذرخواهی یک با معصومه و ک ید کنار یوسف

 !خانوم؟ آذر-: گفت آهسته و بست را در یوسف

-... 

فت غر غر با و میزد گره را اش روسببری آلودگی خواب با آذین  اه-: میگ

 !کیه؟! یوسف



wWw.Roman4u.iR  622 

 

صومه و من بادیدن و کرد بلند را سرش ! ؟ آذر-:گرفت نور چ مانش ؛ مع

 !!ب   قربونت الهی

 به را من. آمد سببمت  به تندی و پوشببید را قرمز پالسببتیکی های دمپایی

 دل  کمی کردم حس بار این اما. ماندم حرکت بی من و ک ببید آ*غ*و*ش

 مرسی-: گفت  آهسته. کرده را هوایش

 سیاهش روسری و دامن و پیراهن روی چ مان  و کرد جدا خودش از را من

 اندام  بر مو ؛ یوسببف سببیاه پیراهن دیدن و چرخاندم را نگاه . ماند مات

ست ست گاهش بی و گاه های پلک که چ مانی با. کرد را  هب نبود خودم د

 مان؟؟..ما-: گفت  آذین

 .خوابه. آجی خوبه-: گفت آسوده خیالی با و کرد آرام را نگاهش

 .ومخان سالم-: کرد اشاره معصومه به آذین و ک یدم ای آسوده نفس بوضوح

 .سالم-: گفت افتاده فرو سری با معصومه

 .دوستمه-: بود توضیح وقت حاال

گاهی یوسببف و آذین بدل ن ند ردو کت و کرد  باقی منتظر حرف بی و سبببا

 ....- :ماجرا
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 .هم هریه -: گفت  و کردم جیب  داخل را های  دست

 خ ؟؟-: گفت نیاورده طاقت آذین

 کردند لطف دکتر خانوم-: گفت و گرفت را بازوی  خجالت با معصببومه

 .ام شرمنده بخدا

 خودت مثل. باشید مراقبش مدت یک-: گفت  کالم خت . بود شده گیج آذین

 .اینجا نداره رو کسی بارداره 

 تعارفی با. نمیدید من قاموس در را کردن کمک آخر. بود ن بببده قانع آذین

 آمد خوش معصببومه به غلیظ محلی زبان با بعد... )هان-: گفت مصببنوعی

 .(کرد تعارف و گفت

 .شود داخل کردم اشاره سر با ه  من و کرد من به نگاهی گیجی با معصومه

 داخل؟ نمیای-: ایستاد من کنار یوسف و ک ید را معصومه دست آذین

 !میری؟-: گفت که رفت  در سمت به حرفش به اهمیت بی

! ؟نمیبینی رو مامان-: گفت و آمد جلو. دادم تکان را سرم و طرفش برگ ت 

 !حداقل بمان ظهر تا

-... 

 !بری؟ میخوای-: گفت متعج  و برگ ت دوباره ه  آذین
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-... 

 !شده تنگ دلش مامان-

 .میزد زنگ بود شده تنگ-

-... 

 .کنین ست دیگه رنگای-: گفت  و چرخید لباس ان روی نگاه  بازه 

سه کدومه؟ ست-: گفت آذین که در سمت برگ ت   شدی؟ نگران مامان وا

 !الل زبون 

 نای با-:ایسببتاد مقابل  و داشببت نگه را دسببت  آذین و ک ببیدم را در زنجیر

 ؟ کنی  چیکار

 .سراغش بیام تا بمونه-

 واسببه حاال نمیکنی کاری خودی واسببه تو! بعیده تو از! دادی؟ پناهش چرا-

 !اینجا؟ اومدی کوبیدی غریبه

-... 

 ینا شایدم یا-: شدم میخکوب آخرش حرف با که ک یدم دستش از را دست 

 !!!بهانست کارا

-... 



 625 آسمان آذر

 .شدم خیره مقابل  پوش سیاه دو هر به و برگ ت 

 !کیه؟ خر خانوادت! بپرس خبر؟ چه نمیگی چرا! شد؟ چی هان-

 آذین؟ چته-: گفت  پوزخند با

 !میری داری نپرسیده سؤال کردم تعج  فقط... هیچی-

 .میکرد نگاه  دلخور و بود شده احمق. نمیفهمیدمش

 حرفتو؟ میدی پیچ چرا-: گفت  و شدم نزدیکش قدمی

. دلگیرم نیومدی ما دیدن واسببه اینکه از-: گفت آلودی اشببک چ ببمان با

 !ودب برگ تی راه و گرفت تیرت شاید نمیمونی؟ چرا خ  خت ؟ واسه اومدی

 چرت؟؟-: گفت  و گرفت  را بازویش ای شده کنترل خ   با

 تهگذشبب تکرار رفتارها این میدانسببت ه  او و بودم گفته ها بچگی عادت به

 تو چرت-: گفت و زد پس را دسببت  ها زمان همان مثل ه  خودش. اسببت

 .روحت

 میگه؟ چی-:افتاد یوسف به نگاه  و برگ ت خانه به باقهر

 !نیومدی؟ بی بی واسه مگه-:گفت آمدو جلو من؛ توجه از سرخوش یوسف

 چی؟-: گفت  داد زینت را پی انی  خطش که اخمی با
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 .هفتمش! اومدی بی بی خت  واسه کردی  فکر-: گفت متعج 

 .بودم یوسف دهان مات تعج  با.. خوشحالی؟؟نه! بود؟ چه حس 

 هفت ؟؟-

 پایین  و باال روسببتا از. میان دارن همه" اون" بخاطر-: گفت و داد تکان سببر

 !!میان

 !بیاورد من جلوی را اسمش میترسید!! بود ایمان" اون" از منظورش

-... 

 .اومدن ها خیلی آخه. اومدی بی بی واسه کرد فکر آذین -

-... 

 .باهاش اومدن دوستاشن که اینا و بازیگرا این از چندتا-

 االن-:میکرد تعبیر بی تر شنیدن از رضایت را من شدگی خ ک و سکوت

 .هستن بی بی خانه اس هفته یک

 ادوت همین!! بود اینجا. رفت  وخمیده جی  بر دسبببت و برگ ببت  حرف بی

 !!موجودهستی ترین انگیز نفرت!! سبحانی ایمان!! باالتر کوچه
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شیبی از گاه و رفت  باال سرا  یدند با. چرخاندم کوچه طرف به را سرم ناخودآ

 را سببرم نفرت با و زدم پوزخندی کوچه؛ داخل در رنگی سببپید سببوناتای

 .چرخاندم

 انایم اینکه از اما نداشببت تفاوتی برای  ؛ نبودم خوشببحال بی بی مردن از

 من به که مادری. بودم خوشببحال بود داده دسببت از را ک ببش مادرزحمت

 او از هایش مصبباحبه در همی ببه ایمان ولی باشبب  ایمانش مواظ  میسببپرد

 .میکرد قدردانی

سی ست و افتاده سری با را ایمان برگ ت ؛ همینکه و ک یدم نف  جی  رب د

 .دیدم سیاهش و بلند پالتوی

 !!مزخرف و مسخره!! ها قصه مثل!! ها فیل  مثل

 هرلحظه کردم حس و ایسببتادم ه  من. ایسببتاد میخکوب و کرد بلند سببر

 هب که سببوزی و سببرما از دهان  و فک و میلرزید زانوان  بیفت   اسببت ممکن

 دهارا بی. زدم پلک و زدم پلک ه  باز. میداد صدا ترق ترق میخورد صورت 

 ...پی در پی و
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 دره  دردمند را هایش اخ . بود سرخ و کرده پف زیاد ی گریه از چ مانش

 .داشت شک رنگ نگاهش و بود ک یده

 زیاد قدری به. میکردم حس سببلولهای  تک تک در را انزجار و نفرت حس

 .شد داغ و گرفت گر آتش مثل وجودم سرمای   رفته رفته که

 نقدرآ. بود راه  کردن کج ؛ کردم که کاری تنها فقط و انداخت  پایین را سبرم

ثل نمیخواسببت  حتی که بود ارزش بی مان آخرین م یدار عد د  طالق؛ از ب

. ودب شببده دیر کارها این برای دیگر. رویش در اندازم بی تف و بزن  کتکش

ست  اما بود زنانگی  مرگ و فرزندم مرگ عامل او بود درست ست  نمیخوا  را د

 .کن  آلوده نجسش خون به

 ماا. ب ببناسببد را من تغییر همه این با میدانسببت  بعید و شببدم رد کنارش از

 ؟؟؟؟؟ آذر-: شنیدم پ ت  از را صدایش

ست های قدم. نماندم شنه و کردم تر تند را لرزان  و س  ویر پوتین  بلند ی پا

سته یخ آب  قدم صدای و خوردم زمین به محک . شدم پا کله و خورد لیز ب

 منقبض را خودم و ماندم پا و دسببت چهار همانطور. شببنیدم را تندش های



 629 آسمان آذر

 کنارم. نبینمش تا بسببت  محک  را چ ببمان ... خدا نبود خوش حال . کردم

 .نیامد صدایی هیچ اما زد زانو

شت حال  شدن برای کردم همت و گ ودم چ  . میخورد ه  به دا . سرپا

 !آره! خودتی-: گفت باز دیوارک یدم سمت به را خودم و ایستادم

 کاش .بدان  را حالتش نمیتوانسببت  ؛ نمیکردم نگاهش چون. ایسببتاد مقابل 

 .ودب رسان کمک همی ه بود؛ من با همی ه او! خدا بیاید کاش! بیاید جانیار

 زمین زارمه بار برای و بودم افتاده وگرنه بود بند دیوار به دست . نداشت  طاقت

 .بود کرده پر را بینی  تمام عطرش. میدید را من بدبختی و خوردن

ست شت  صورت  روی را آزادم د ... خیلی!! آذر..م..من-:کرد زمزمه او و گذا

 !!وای

-... 

 !بیاید جانیار کاش

 !!شدی عوض چقدر-

 .برسد بزنگاه سر همی ه مثل جانیار کاش

-... 

 !...رفت بی  بی آذر-
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!! دمیگوی بی بی از!!! خداوندا بد چقدر!!!!!! بی عور چقدر!!!!!!! گستاخ چقدر

 جانیار کاش! کند؟ نرم چرا! ؟ چه نرم اصببال!! کردن  نرم برای دسببتاویزی

 !!بیاید

-.... 

 تهآهس آهسته و چسباندم کش محمودلوله ی خانه کاهگلی دیوار به را پ ت 

 .خوردم سر ؛ زبر دیوار روی

 بود نگینس برای  حضورش. نداشت  مرگ تا چیزی. بخورم تکان نمیتوانست 

 یدارد این از گریز و فرار بجای. بود پاهای  به ای وزنه مثل که سببنگین انقدر

شت  زانوان  روی را سرم و ماندم بدتر شده؛ نفرین  مد یک با. لرزیدم و گذا

 .زد زانو کنارم کردم حس و ک ید باال را اش بینی عمیق

 .ماشین  تو بری  شو بلند آذر-

 چه؟؟ برای اصببال!! شببوم همراهش   بال همه این بعداز!! ماشببینش در بروم

 !!بیاید کاش. بیاید جانیار کاش

-... 

 ...روخدا تو آذر-

 می ناخت؟؟ خدارا جانیار مثل اوه  مگر می د؟؟ سرش خدا مگر" !!! خدا"
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-... 

 !سبحانی آقای قربان-: مردی صدای بندش پ ت و آمد هایی قدم صدای

 .سالم سالم-: گفت مرتع ی صدای با ایمان

 م کلیه؟-:گفت بود روستا مردمان از که مرد

 .بفرمایید شما! نه نه-

 .میگ  تسلیت بازم-

-... 

 ....اجازه با-

-... 

 "ن ود؟؟ حاشیه نرود؟؟ آبرویش" گفت  خودم با من و رفت مرد

ست  ست اما ده  ن ان ضعف نمیخوا  با و کردم بلند را سرم. نبود خودم د

 نمیکرد؟ گ  را گورش چرا. ماندم خیره زمین به ناباور و زده وق چ مان

 .آذر-

 هک نحست صدای و شو خفه کال. نیاور را اسم  و شو خفه بگوی  خواست 

 ...- :ن د که ن د اما ن نوم؛ را دارد خاطرخواه کلی

 .می ی ساکت میخوره به  ازم حالت وقتی..هنوزم-
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 ...خیلی..متأسف  خیلی آذر-: گفت آلودی بغض صدای با

ست سبزش چ مان و صورت  مقابل کرد خ  را سرش  صورت  مقابل در

ست ست؟ آبرویش نگران. ن  ستا موقع آن خ  نی  االح!بود امکانات ک  رو

 !شببود حاشببیه! برود آبرویش بود ممکن که حاال داشببتند؟؟ دوربین همه که

 !بیا مادرت مرگ جانیار

-... 

 ..نتونست ..ن د هیچوقت اما بزن  حرف بیام میخواست  آذر-

-... 

ندی  که لحظاتی یاد ک  ک  تادم گذرا مام یاد. اف  هار داشببت ... دردهای  ت

 سرد زمین روی را دست . بود مانده مبهوت و سرد همچنان ظاهرم اما می دم

 حافظم حالت به و بالتکلیف و شد بلند من با ه  او. ایستادم آرام و گذاشت 

 .ک ید عق 

. رفتسرگ از را هایش آذر آذر و آمد پ ت . کردم فکر ام بچه به و افتادم راه باز

 تدسبب از را کنترل  گرفت چنگ به را نحیف  بازوهای بزرگش دسببت وقتی

 ک . دمافتا نفس نفس به و ایسببتادم مقابلش. کردم پرتش هول یک با و دادم

گاه ک  گاهی به را خود جای متحیرم و مات ن نه ن ناک و وار کی . داد ترسبب
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 عق . میرفت سببپیدی به رنگش وح بببت از که میکردم نگاهش جوری

 .بود آمده باال بالتکلیف هایش دست. نکرد ن ینی

 که نداشببت  شبببک داد می ن بببان دیگری العمل عکس ترین کوچک اگر

سناک  نگاه اختیار و میکوبید قلب . میک تمش شت  را تر  روی اهشنگ. ندا

 !!؟؟ جان آذر-:آمد جانیار صدای. میچرخید ظاهرم و قامت و قد

 مبهوت و مات جانیار. چرخاندم تندی را سببرم و گرفت  ایمان از را نگاه 

 او مانای بود گفته جانیار. ماند باز نیمه دهانش و کرد بدل و رد ما بین نگاهی

 !!آذرجان؟؟-: گفت آشنایی ابراز جای به ایمان که شنیدم اما می ناسد را

ست او فقط. کرد نگاه  نگران جانیار  مرگ حد تا را من ایمان دیدن که میدان

 ...بری -: گفت و گرفت را بازوی  نگرانی با. میبرد

 ناباوری لحن با ایمان. شببدم هماهنگ او با اراده بی من و ک ببید را دسببت 

 نیستی؟؟ خیریه بازرس اون تو! تو-: گفت

ستش و نداد را جوابش جانیار شت پ ت  را د ست با و گذا  زوی با دیگرش د

 !میکرد اسکورت را من و بود کرده ام احاطه کامل حاال. گرفت را

 . نمیدونست من قرآن به آذر-: گفت تند و تند بخواه ؛ توضیح انکه بدون
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-... 

 .اینجاست نمیدونست  من میگ  بخدا-

 و کی  نمیدانست که بود گلوی  در بزرگ بغضی. نیست او سر زیر میدانست 

 ....بود شده آدم من برای حاال آویزان تنبان مردک همان. کن  رهایش کجا

. بود شده تار چ مان ... وای وای!! شدن  مادر آرزوی..!! ام بیچاره ی بچه

 !برسان کمک! خدا نیست خوش حال 

 ن ست فرمان پ ت ه  خودش. ن اند را من احتیاط با و کرد باز را جلو در

 .انداخت خاکی مسیر در و گرفت عق  دنده سرعت با و

 نم رو اینبار مقدسببات تمام به خدا به. نمیدونسببت  من-:میکرد تکرار مدام

 .نمیدونست 

 .نداشت  را میدان  بگوی  که آن توان

 .ارد نگه-: گفت  شده خ ک گلویی با که بودی  روستا ی چ مه نزدیک

 !نمیدونست  من آذر-:گفت و کرد پارک کناری فوری

 .میدون -:گفت  ل  زیر
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 در کوبیدن صببدای. رفت  چ ببمه سببمت به خیزان و افتان و کردم باز را در

 .آمد گفتنش" لعنتی" آن متعاق  و ماشین

گ ناخود. شست  و شست  را ام گرفته گر صورت و زدم زانو چ مه کنار  زیر اهآ

 با را ب آ پر های م ت ک  ک . شست  را صورت  بی تری حرص با و زدم گریه

-:غرید و گرفت را های  دست پ ت از جانیار. میکوبیدم صورت  در قدرت

 !!دیوونه! بسه!بسه

 و ک ید آ*غ*و*ش به محک  را سرم ؛ برگ ت  سمتش به و زدم زار دل ته از

 ...کن گریه -: گفت زیرگوش 

. بود هایمان سببینه حایل و شببده م ببت ؛ ام زده یخ و خیس های دسببت

 من! ندارم مرد به نیازی من. شببوم رها میخواسببت  زور به و میکردم مقاومت

شت نگه  تر محک  اما! نمیخواه  همدم  بچمو-:زدم فریاد گریه با من و دا

 !!ک ت

 ....- :ف رد را من تر محک 

 !کرد بدبخت -

 ...تر تنگ
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 !بمیر گفت-

-... 

 !!تهران تو غری  و تنها-

-... 

  انی پی و گذاشت  جانیار پ ت را آنها اراده بی. شد رها و شل دستان  ک  ک 

 .بست  پلک و دادم تکیه اش سینه رابه

 !بیخیال! شد تموم دیگه!! عزیزم-: گفت آهسته

-... 

 !میک یدم خجالت روزهای  این" بداخالق آذر" روی از و بود بهترشده حال 

ست  شت  بینمان را د سته و گذا ستین اب ها بچه مثل. فرستادمش عق  به آه  آ

 را چ ببمش و سببر حرکت  هر با   نگران او و کردم خ ببک را صببورت  های 

 :گفت دوباره. میچرخاند

 ..همه اون بعد! ؟ میگفت چی حاال-

 هب سببوالش با متناسبب  فح ببی ؛ میتکاندم را خودم که حالی در و ایسببتادم

 ! "نیست مه "با مترادف فح ی. دادم ایمان
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 ه  روی زور به را هایش ل  که چرا بخندد؛ من شببرایط این با میترسببید

شت چ مان و میف رد  طاقت ه  آخر. میکرد نگاه  طنزآلود براقش و در

 .رفت ریسه خنده از مانند" خ" آوایی با و نیاورد

ست از را کنترل  اینکه از کمی  حال بی نگاه میک یدم؛ خجالت بودم؛ داده د

 .رفت  ماشین سمت به و گرفت  را

****** 

 جزیهت را هایش حرف تازه. میکردم فکر ایمان به من و میکرد رانندگی جانیار

سف بود گفته. کردم تحلیل و ست متأ سف! ا ست متأ سف و ا  من برای او تأ

 ! "بچه"  شد

 سببوار تا خواسببت. بودم ک ببیده که زجری و درد و ها تنهایی جبران شببد

شینش ست وقت خیلی گفت! کنی  صحبت و شوم ما  صحبت میخواهد ا

 .کند

 ظاهر ثروت  شببهرت  بود؟ کجا م ببکل ؟ چرا! ؟ بود پ ببیمان مثال یعنی

یار از بود؟ مرگش چه پس خ ....خوب لت بار اولین برای جان جا  خ

 .میک یدم
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 در. باشبب  سبباکت و مات همی ببه مثل و نکن  نگاهش کال میکردم سببعی

 ؟؟!!!! کار چه این آخر! شدی آرام و کردی زاری و گریه آ*غ*و*شش

 .نبک خودتو زندگی و باش آروم میگ  همینه واسه-: گفت مهربانی لحن با

-... 

 بود؟ ریلکس چه دیدی-

-... 

 !!خرابه پی ت سابق  آخه نداشت ؟ دخالتی من کردی باور تو آذر-

-... 

 سری اون مثل مدلی این نه اما ب ید رو روبه روزی یک میخواست دل  من-

 !!اول

-... 

 دل ... اواقع و ب ی شوکه انقدر نمیکردم فکر. متأسف  دفعه اون بابت واقعا-

 .کن  اذیتت نمیخواد

 .کردم باور گفتی بار یک-: گفت  و کردم ای سرفه تک

 !ببخ ید! اوکی-

-... 

 .کن حساب من رو کنی؛ درددل میخوای کردی حس که وقت هر-
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-... 

 :(آمدم حرفش میان... )که کرده چیکار نمیدون -

 !فح ه؟ اون از اومده خوشت-

نده ج ! کرد غافلگیرم شبببدیدش ی خ گاهش متع  این از ک  ک  و کردم ن

 دیوونه-:خندیدم بیحال! گرفت ام خنده ه  من دلش ته از ی خنده

 درسته؟ شد؟ اجباری توفیق. خوشحال  دید؛ اوج توی رو تو حاال-

-... 

. هاسببت شببوخی این از تر عمیق من ناراحتی نمیفهمید... دیگر بود احمق

 !ببافد و بخندد تا کردم سکوت پس ؛ نداشت  بحث ی حوصله و حال

 !خوبی که خوبه خیلی خانوم آذر-

 ...-:کردم نگاهش کجکی

 گرا   نبود او اگر میکردم فکر من و میخندید ه  اش شبقیقه سبپید موهای تا

یدن با بازه  من نبود؛ هایش دلگرمی و او مان د  را برخورد همین ای

 ؟؟ میکند پرت را من حواس که است جانیار این! نه یا میکردم؟؟

-... 

 ...خوشحال  خیلی-
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 .نیست  خوب من-: نمیکردم قبول را شکست تمام پررویی با

 !می ی ه  بهتر و هستی-

 مسببخره به و) گذشببت. من واسببه دیره دیگه نخیر-: گفت  و زدم پوزخندی

ست شت(...تکاندم شدن تمام معنای به و زدم ه  به را های  د ... جانیار گذ

 .قهره باهام خداتون که کردم بد انقدر من

 :گفت و کرد صاف گلویی کرد؛ ای خنده تک

 این/  آ باز پرسببتی بت و گبر و کافر گر/ آ باز هسببتی آنچه هر/  آ باز/  آ باز-

 آ باز شکستی توبه اگر صدبار/ نیست نومیدی درگه ما درگه

******* 

 پنجره سببمت به را روی . ندادم بروز چیزی اما چسبببید عجی  شببعرش

 "میبخ د؟؟ خدا یعنی" کردم فکر و چرخاندم

 به توجهی بی همه آن با زنان؛ رح  ی تخلیه و تراشببیدن سببنگدلی؛ همه آن

له و خون یه و نا  آدم نترس و رح  بی اینچنین که بودم من این! زاری گر

شت حق جانیار! میک ت ؟ ست کار این میگفت.. دا  خود؛ جای غلط و در
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 در گرچه! بودم اراده بی او برابر در همی بببه و گفت  اراده بی ؟!؟ من چرا اما

 ....اما مغلوب او و می دم دیده غال  من ظاهر

 .جانیار کردم بد خیلی-

-... 

 ...حاال که نه-

 چی؟-

 ..و شدم متحول-

 خ ؟؟-

 !گذشت ما از دیگه جورایی یه میگ -

 ....آ باز آ باز! خوندم؟ بابام واسه رو شعر-:گفت خنده با

 خ -: گفت  جدی اما خنده و ت ببر میان چیزی با و دهد ادامه نگذاشببت 

 !بسه

 انهحن از بدتر ببین . ها مایه این تو چیزی یه خالصببه آره-:گفت و زد قهقهه

 !ای؟

 ....-:انداخت  سمتش به نگاهی نی 

 .نکن دیگه-:داد من به و گرفت جاده از را نگاهش ای لحظه ه  او
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******** 

شینت-:برگ ت سمت  به و رساند خانه به را من ست ما  ممید ؛ امانت من د

 .بیارن ها بچه

 .کردم باز را کمربند حرف بی و دادم تکان را سرم

-.... 

 .میکن  آدمش نباش؛ حامدم نگران-

-... 

 به ازب و) چیه موردش در نظرت گفتی قبال گرچه   نکن فکر ه  یارو اون به-

 (خندید بود گرفته که آتویی این

 ....-:بست  را در و زدم پلک خسته و خمار

 !نیست هات برنامه تو که تعارف -: گفت و آورد بیرون پنجره از را سرش

-.... 

 از اام گرفت  پیش را قبل ی شیوه همان پس ؛ کرده رام  زیادی میکردم حس

 !!بودم هایش وشوخی او طال  شدت به درون

 !جان دوست خدانگهدار-

-.... 
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ست  پ ت  او به توجه بدون و کردم باز کلید با را مجتمع در  االریس برای. ب

 .افتادم تخت روی جنازه مثل بعد و باشد سرکارش فردا گذاشت  پیغام

******** 

 در یا مجله. میکند دیگری کار ک ببیدن سببیگار جز که دیدم بار اولین برای

ستش  لندب سر پای  صدای شنیدن با. میکرد مطالعه عمیقا اخ ؛ با و بود د

 .سالم-: گفت ای گرفته صدای با و کرد

 .سالم-: گفت  و دادم تکان سری

 دارید؟ میل چیزی-: گفت و شد ام خیره حسش بی و سیاه چ مان باهمان

 "میزند سال پنج و سی از بی تر" شد تکرار ذهن  در جهت بی

-... 

 ...نسکافه چای  قهوه -

 دل یکم. رفت  اتاق  به و دادم تکان طرفین به" نخواسببتن" معنای به را سببرم

 .نداشت  مطالعه و کارها روی درستی تمرکز. داشت  را حامد ی آشوبه

 :گرفت  تماس آذین با نهایت در و کردم وزیت را چندبیمار

-.... 

 الو؟-
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 .من -

 ها؟-

 !!است پر بدجور دلش یعنی گفتن" ها" این

 .ندارم نازک یدن وقت االن-

 بگو؟؟ رو کارت میگی؟ چی چی-

 چطوره؟ مهمون -

 .نمیزنه حرف...هیچی... مهمونت-

ست . گزیدم ل ...)بهش- سد بهش بگوی  میخوا  مانه بازه . نگفت  اما بر

 (!کاذب  ابهت و غرور حفظ تکراری جریان

 آذر؟ چی بهش-

-... 

 هان؟-

 .هیچی-

 !که؟ نیست بلد زبونمونو ی ساده اصطالح چندتا جز این-

 ....-:ماندم منتظر و کردم اخمی
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 شنیدی؟-

-.... 

 !الو-

 .کرده زندگی تهران-

 !رفته؟ یادت االن بودی؛ تهران ه  تو! وا-

-.... 

 !میکنه ت کر اخرش میزن  حرف همه این! حرفه ک  کال-

-.... 

 !می ناسی؟ خانوم نسیبه تو!! راستی-

 نه-

 .نداری  نسیبه روستا تو ما نسیبه  میگه هستی کی ی بچه میگ -

صومه به را حق ست  را آذین اخالق آخر. دادم مع  حرف و میکرد کلید. میدان

 ندهند مادربزرگش تحویل آنکه ترس از معصببومه دادم احتمال میک ببید؛

 .گذاشت  بودنش معذب و خجالت پای را اش حرفی ک  و است بسته خالی

 . آذین کن ولش-

 !مگه؟ دارم کارش چه-

-... 
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 .میکنه کمک . خوبیه دختر اما-

 .میبرمش میام زودی به-

 .صالحه جور هر-

 ...مامان-

 .رفتنت از بود ناراحت. خوبه-

-.... 

 .ببخ ید حرفا اون بابت-

 .شد هالل نامحسوس های  ل . نداشت  را لبخندم اختیار ها روز این

-... 

 .خداحافظ-

-... 

 های م ببتری از پیام سببه. آمد گوشببی لرزش صببدای و کردم قطع را تماس

 صببفحه روی دسببت . میخواسببتند وقت. ترمی  یک و سببقط یک. مختلف

 ...بدهد وقت تا! بدهد اوکی تا نمیرفت ها حروف روی!! نمیچرخید

 اولین برای من و پرسببیدند دوباره نمیده  جواب اما ام خوانده دیدند وقتی

 آدم حس یکجورهایی. شببدم درگیر حال  و حس و خودم با. شببدم درگیر بار
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بد و متحول که نه!! داشببت  هارا معمولی هد و عا  فقط! باشبب  شبببده زا

 .کردم فکر تر مالی  زنان اکثر مثل یکجورهایی

شن جانیار تماس با که بود موبایل ی شده خاموش ی صفحه به نگاه   رو

 !!!کرد خوشحال  نامش دیدن   که اعتراف این از هست  متأسف. شد

 .انتظار این از ن وم رسوا تا بخورد زنگ حسابی گذاشت 

-... 

 آذر؟-

-... 

 بیرون؟ بری  داری وقت-

 کی؟-

 !سالم-

-... 

 .مثال غروب-

 ییکجورهای دل  ساله؛ دخترشانزده مثل! منظور؟ چه به! چرا؟ نپرسیدم اصال

 .کردم سکوت بازه  اما شد

... 

 !!...کن  عرض چه که خوش البته!! خبرخوش و دارم سوپرایز-
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-... 

 میای؟-

-... 

 ...ها نفعته به-

 !بده  وا نمیخواست  اما میخواست که دل 

-... 

 .حامده مورد در-

 ...-:شد دره  های  اخ 

 میای؟؟-

 .میام-

 .خودت  ماشین با دنبالت؟ بیام کی-

 .مط  بیا االن-

 .نزدیک  پایین؛ بیا زدم تک-

 .وبر و بگو باال بیا خ -: گفت  ده  ن ان اهمیت بی را خودم آنکه برای

 !میکنی حال همچین یعنی! مهمه خیلی نمی ه  نه-

-.... 
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 سیگار را ساالری ؛ میبردم خانه آبدار به را فنجان  که حالی در و شدم آماده

 .دیدم مطالعه م غول و دست به

 .ارهند هیچی رفت   ته و من-:دادم سیگارش مورد در را نظرم بار اولین برای

 .میکنه آروم-: شنیدم بیرون از را صدایش

 .بودم ترین آروم من االن که میکرد-

 .دادم نظرمو-:گفت  دوستانه و ایستادم مقابلش

 ...-:زد رباتیکش و زورکی های لبخند همان از

 ....بود جانیار آمدن از ن ان جیب  داخل گوشی لرز تک

شته خالی من برای را فرمان پ ت او و رفت  سمتش به داد  باال نور . ودب گذا

 !سالم-: گفت و ن ست 

 ....-:دادم تکان سر

 .بگ  بهت تا برو-

 تیدوس در از یادته؟ شرکت  بود اومده که سری اون-:کرد شروع او و افتادم راه

 .بود شده وارد

-... 

 یادته؟؟-
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-... 

 یادته؟... و نامزدمی گفت  من که-

-.... 

 !! !نه؟ یا یادته بابا-: گفت بلند و باخنده اما عصبی

 چته؟؟-: غریدم و کردم اخ  بلندش و ب  صدای از

 !نه یا یادته بگو خ -

 .ندارم آلزایمر. یادمه-

 :( گفت هیجان باهمان و خندید بازه )

 !!دیواره با نکنه فکر آدم باباجون؛ بزن حرف-

-... 

 کارت دید که منو شببرکت و بود اومده رفاقت در از اولش روز اون خالصببه-

 .بدی  انجام بود چیزی ای همکاری که داد خودشو ساختمانی شرکت

-... 

 .بزنی  حرف تا سراغش رفت  امروز-

 !!!!احمق-:گفت  ت ر با

 ؟؟؟ چرا-:خندید
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 هک کسببی با میری-: گفت  و کردم جمع را صببورت  حماقتش و فکری بی از

 !بزنی؟ حرف میک تت داشت

س  نه- شن روز تو بابا  بود حوا  شرکت اون تو! بکنه؟ میخواد غلطی چه رو

 ماقاقلچ اون های مایه تو هیکلش که رفت  دوستام از یکی با ضمن در.. گنده

 !کردی اجیر واس  تو که بود

 ....- :شدم شرمنده کمی اوایل ؛ دشمنی آوری یاد از

 !نک ید رفتن داخل به اصال که خالصه-

-... 

 به دیدم و انداخت  نگاهی نی . آورد در بزرگی کاغذ داشبببرد از و شبببد خ 

 امدح عکس دیدم تعج  با. اسبت داشبته نگه صبورتش مقابل تابلو حالت

 "کام نا جوان" تیتر با است ای اعالمیه روی

 !!خیلی! بود ناکام خیلی اش عمه ارواح-: گفت خنده با جانیار

 !!!!مرد؟-: گفت  اما دادم راه به را حواس  و نگاه تعج  با

 !شد گور به گور-:گفت ذوق با جانیار

 !؟ چرا-: گفت  باز و کردم غیرارادی ی خنده تک
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 سببیاه دیدی  رفتی  بابا هیچی-: گفت وصببف غیرقابل هیجان یک با جانیار

سر ش  همون بابا ای دیدی  شده؟ چی شده چی شرکتش  جلو زدن  رام

 بودی ؟

-... 

 خ ؟؟-

-... 

 !!!الو-

 !!! نیست  کر!!  خ  خ  -: گفت  حرص با

 !ناراحتی از کرده سکته-: گفت خنده از کرده غش

- :گفت  و کردم نگاهش متعج !!!!  کوبید رانش روی بار سه خوشحالی از

 !!کرده ذوق چه! چته؟

 !داره هوامونو انقدر خدا که خوشحال -

-... 

 بدون! شبببد راحت معصببومه. رفت  فرو فکر به و خندید های  ل  ک  ک 

سر ست حاال و شد رها زندگی  دوم آذر. شد راحت درد  با را کودکش میتوان

 .کند بزرگ و بیاورد دنیا به راحت خیال
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 "!شکرت خدایا" گفت  ل  زیر علنا که نبود خودم دست

 جانیار-

 جان ؟-

 رو معصببومه میخوام-:شبببدم تر راحت   گفت مهربان چون و جان  گفت

 .خودم پیش بیارم

 .شد خیره بیرون به و ک ید صورتش به دستی. انداخت  سمتش به نگاهی نی 

-... 

 هان؟-

 ...خوبه-

 .نبود سرش ی سایه بود؛ که ه  زنده حامد-

-... 

 .خودم پیش بیارمش-

 ؟ دارم حق من دیدی-: گفت و داد تکان سری

-... 

 نداره؟ صفا خدایی. کن  کمک که-

 .داری  زیادی م ترک نقاط معصومه و من-
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 .همینطور ه  سارینا و من-

 تر گینغم او و برگ ت  سمتش به بهت با. ماندی  چراغ پ ت و شد ترافیک

 صببورت روی جلویی ماشببین رنگ خطرقرمز چراغ. کرد نگاه  وقتی هر از

 ...یعنی-: گفت  باز نیمه دهان با. بود افتاده دوتایمان هر

 "آره" که یعنی. داد تکان را سرش

*********** 

 کسهیچ نمیبینی-: گفت او و افتادم راه ؛ پ ببتی ماشببین مقطع بوق دو با

 نمیگیره؟ سراغمو

-... 

 ...مادری نه خواهری نه-

-... 

 !نسوزه دلت! ها دارم خوب دوست و رفیق بخواد تادلت البته-

 بی درد خودش... دراز بابالنگ بود شبببده همین برای. بود سببوخته دل  اما

 .بود ک یده کسی

-... 
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 و همخون یه به نیاز شببدن؛ مجروح و شببدن بسببتری همه اون..خ  ولی-

 ؟ نه داره دلسوز

-... 

 ....همسری....مادری... خواهری-

-... 

 !!سازه خون بخور جیگرو این بیا بگه نیومد هیچکس اما-

 ددر و ها حرف به لمیده و ک ببیدم را دسببتی ترمز. قرمز چراغ و ترافیک باز

 ...-:سپردم گوش هایش

 ناکارم زدی راحت ؟ نه بودم کار و کس بی که بود تو خوب شببانس شببایدم-

 .کردی

 ندارن؟ لیاقت ملت میگ  دیدی-: گفت  و ک یدم ای خمیازه

 چطور؟-

 .نکرد مراقبت ازت یکی ون ؛ کردی خوبی همه این-

 ه  خیلی خودشببون حد در اینکه دوما کسببی  از ندارم توقعی من که اوال-

 .بودن مالقاتی همش   کردن لطف

-... 
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 برسونمت؟ کجا-: گفت  و افتادم راه

 .ممنون. راه چهار همین تاسر-

-.... 

 .ببینمت نکن  فکر دیگه. شد تموم ه  داستان این-

 !نمیدیدمش؟ دیگر یعنی. نیاوردم خودم روی به بازه ! شدم ناراحت

-... 

 .کن راحت خانومو معصومه خیال بزن زنگ-

-... 

. دمبو محبت ت ببنه اما نبودم جنبه بی من. المذه  این بود کرده عادت  بد

 .بود مهربانی دار دوست ذات همان ذات  من

-.... 

 همی؟؟ تو چرا ناراحتی؟-

 .سالمت به. هم  تو همی ه من-: کردم پارک کناری و زدم راهنما

سه-:آورد پایین را سرش لبخند با و شد پیاده  باشن ناراحت ناراحتی؟ من وا

 .کردم عادت



 657 آسمان آذر

ست را در سی برای چ مان  مقابل و ب ست تاک  و چرخاندم سر. کرد بلند د

 زل خندانش ی چهره به و برداشببت . دیدم صببندلی روی را حامد ی اعالمیه

 !ردهنک شیرین که کامی چه اعالمیه روی ناکام این میکرد فکر کسی چه. زدم

 الو؟-

 !!آذر-

 چیه؟؟-

 واسمونح بابا روح به آذر! نیست دیدی  برگ تی  آذر!!  نمیدونست  من بخدا-

 !بود بهش

-... 

یه خرده یک زد؛ تلفن جایی به عصببری- عدش و کرد گر ید ب  و من. خواب

 .نیست دیدی  برگ تی  ؛ بهداری بردی  رو مامان ؛ یوسف

 .بست  چ     زده تیکه و بردم عق  را سرم

-.... 

 ... وای! زمین توی رفته شده آب اصال   آذر-

-... 

 آذر؟ کنی  چیکار-
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 !!ببین  من بده آذره؟؟-:آمد مادرم صدای

 ....صدقه قربان و زاری و گریه بازه 

******* 

 دیدی-: گفت ای خنده تک با و کرد خودش ی اعالمیه به نگاهی حامد

 حنانه؟؟

 آهسببته و گذاشببت معصببومه و حامد و جانیار مقابل را چای سببینی حنانه

 .دیدم-: گفت

 هب را سببرش کالفگی با جانیار. افتاد حنانه سببرخ چ ببمان به معصببومه نگاه

 .چرخاند پالستیکی مجنون بید گلدان طرف

صومه و شد دره  حامد های اخ  شپزخانه به حنانه دنبال مع  حامد. رفت آ

 ..جانی -: گفت آهسته

 !نمیتون  حامد  نخواه ازم-:رفت پنجره سمت به و ایستاد کالفه جانیار

ستاد اش شانه به شانه حامد  ابلق چیز هیچ که خلوتی ی کوچه به خیره و ای

 !!نخواست  چیزی من -:گفت نداشت دیدن برای توجهی

-... 
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سی با نمیگ  من- شته که ک شته سیاهی ی گذ  همادربچ اونو و کن ازدواج دا

 .بکن هات

ش-:ن کند حنانه دل تا آورد پایین االمکان حتی را صدایش جانیار صور   ت

 !میکنه داغون 

 !میدوزی؟ و میبری خودت ی واسه چی!! نکرده زورت اینجا کسی-

 میزنه؟؟ دو دو چ مات هفته یک چته! هفته؟؟ یک چته پس-

 انقدر چرا-:دوخت جانیار حرص پر چ ببمان به را نگاهش و خندید حامد

 !آذره حرف ! نیست حنا حرف  من! عصبی؟

 چی؟ آذر-:گفت زیرل  و دزدید را نگاهش. رفت وا جانیار

-... 

 .رفت و شد تموم. است دیگه ی چندجلسه چارش اون-

-... 

 .برید که وقت ه دیگه. ممنون  ازشماهام. شدم موفق باالخره-

 .تابلوعه-

-... 

 !شدی درگیرش که-

-... 
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 نه؟ نبود این قرارمون-

 قرار نگو تو-:شببد شبباکی میزدند خودش به را خودش حرف اینکه از جانیار

 .نمیرسی  ای نتیجه هیچ به آذر و من راحت خیالت! نبود چی بود چی

 راحت؟؟ چرا من خیال! جانیار؟ میگی چرت چرا-

 .میخوری سهیالرو خودتو ی غصه تو چون-

مد یار که بود مطممن حاال حا ته را دلش جان قت که چرا. باخ  را او هیچو

 .بود ندیده منطق بی و کودک اینطور

 واسببمون خودت رو قوانینی چه بدونی که کن  یادآوری خواسببت  فقط-

 اهر این توی و کنی  کمک بهت دادی  قول کردی جمع مارو وقتی. گذاشببتی

 .بگیری  نادیده چیزارو خیلی

-... 

یار دوسببتت  من- قت. میخوام خیرتو. جان خاطر که شبببی اون هیچو  ب

 .نمیره یادم کن  خودک ی میخواست  ورشکستگی 

-... 

 .نبودم من االن نبودی  ش  اون اگه. دادی نجات  تو-

-... 



 661 آسمان آذر

شق ک یدم  آذرو ب  و زیر شدم  سهیال زندگی وارد آره-  اما شدم سهیال عا

ست که کارایی با نکن فکر! نمیره یادم تو بزرگ لطف هیچوقت  فکر م؛کرد وا

 !می   ناراحت خوشبختیت از حاال و اوردم بجا تورو حق میکن 

 .حامد ببخش-:ک ید خجالت جانیار

 .بگذری  داری  دوست که چیزایی از وقتا خیلی بهتره-

-... 

 نابود اما خیرخواهانه؛ چند هر کردی؛ زندگیش با کاری چه بفهمه اگر آذر-

 .می ه

 .بفهمه نیست قرار-

 میکنی؟ شروع زندگیتو دورنگی با یعنی-

-... 

 .ب ه وابسته بهت نذار-

-.... 

 .کارتو بگو بهش زودتر-

شتمو اگر اون...میگ - سه چه کنه کمک محاله بفهمه؛ گذ  به بخواد اینکه بر

 !!کنه فکر من

-.... 
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 همیدنف با بمونه؛ خبر بی سببناریو این از اگه حتی...منطقیه عاقلیه  دختر-

 (گذاشت دیوار بر تکیه ساعد روی را سرش...) زندگی  حقیقت

.. جانی باش آروم-:گفت و گذاشت جانیارش ی شانه روی را دستش حامد

 !امیدی نا اینجوری تو که نک یدی  زحمت همه این

********* 

 "آذر"

صومه  جان  از خطری بود شده راحت خیالش که وقتی. میکردم درک را مع

 کارش این و باشببد دیگران گردن وبال نمیخواسببت نمیکند؛ تهدیدش حامد

 مثل ه  غرورش اینکه. داد من به خوبی حس یک اما کرد ناراحت  هرچند

شار خاص و خوب حس یک از. بود خودم سی. بودم سر صل که ح  از حا

 .بود آمده سراغ  او به کمک

باره. گذشببت می باجانیار خداحافظی آخرین از ای هفته یک  روزمرگی دو

 اب را خودم نمیتوانسببت  دیگر من که تفاوت این با   بود شببده شببروع های 

 اشت د تصمی . میخواست پی رفت یکجورهایی دل . بده  وفق قبل شرایط

 .تخصص آزمون برای بخواه  کمک و بزن  زنگ سهیال به
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 خانوم؟-

 

 (wWw.98iA.Com) نوده ببتیا مجازی ی کتابخانه توسببط کتاب این

 است شده منت ر و ساخته

 

 ج تع و سؤال از پر را ساالری بار اولین برای. کردم نگاهش عینک باالی از

 کننده مراجعه-: گفت شببده گرد چ ببمان با و بسببت پ ببتش را در. میدیدم

 !دارید

 خ ؟؟-:گذاشت  کتاب الی و آوردم در را عینک

 ؟ بیان بگ -

 !ساالری؟ چته-

! سبببحانی! خوانندهه-:گفت صببورتش روی غری  های لبخند همان با

 !!اونه بیمارتون

 بتوان  آنکه از قبل. نماند دور سبباالری چ بب  از دسببتان  خفیف ی رع ببه

 تمام مردانه ادکلن تند بوی و شببد باز در ده ؛ ن ببان دیگری العمل عکس

 .کرد پر را اتاق 
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******** 

 ببخ بید و شببد رد ایمان کنار از. داد تکان سببری و ایسببتاد صبباف سبباالری

 رگ" ی کلمه به شده گ اد چ مان با من و بست پ تش را در. گفت کوتاهی

 ه  در رفته رفته دردناک  اخ . ماندم خیره مقابل  کتاب داخل" خونی های

 .است بالتکلیف و ایستاده همچنان ایمان که میکردم حس و می د

 درسببت" تق...تق...تق. "بود آشببنا خاطرم در ه  هنوز هایش قدم صببدای

 .سالم..س-: گفت و ایستاد میزم مقابل

-... 

 نهات اتاق ؛ ی پنجره طرف به. رفت عق  تندی او و ایسببتادم حرکت یک با

ناه و مأمن  ویر کالغ به ؛خیره او به پ بببت. رفت  دلتنگی مواقع در مطب  پ

 و غرور ه  که چیزی. کردم فکر صببحیح العمل عکس رفتارو به درخت؛

 لرزش متأسببفانه اما. باشببد محض محلی ک  ه  و بک ببد رخ به را ابهت 

بل بدن  خفیف قدر   کن  محلی ک  میخواسبببت دل .نبود کنترل قا  هک ان

 .بگیرم اش نادیده نمیتوانست  اما بخورد به  خودش از حالش

 .ازم متنفری میدون -

-... 
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 .ف ردم ه  روی را های  پلک

 .دیدنت بیام میخوام که ساله ه ت االن-

-... 

 صببدایش...)چیزی یه اما گذشببت خوش بود  خوب. گذشببت بد نمیگ -

 ...(شد می دورگه ناراحتی و بغض وقت ؛ ها موقع همان مثل هنوزه 

-... 

 .گلومه تو حناق عین چیزی یه-

-... 

 بی برای " هیچ" ی اندازه همان به. نداشببت وجود که انگار. بودم شببده الل

 ترا دی سکانس یک شد نمی جوره هیچ که ارزش بی انقدر. بود شده ارزش

 ریادف گریه و بغض و خ بب  با و بایسببت  رویش در مثال. بسببازم العاده فوق

 االح و ن وندی سیاه خاک به رو من! کردی نابودم تو! شو گ ! شو گ " بزن 

 نمایش ختام حسببن عنوان به کن  تقدیمش سببیلی یک ه  تهش! " اومدی؟

 !!!ام مسخره و ای کلی ه

 از .میخورد به  او از کالم واقعی معنای به حال . سکوت و بود سکوت فقط

 .ده  قرارش مخاط  نمیتوانست  زیاد انزجار
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 ...محاله چون برگرد بگ  که نیومدم آذر-

-... 

 .برم و بگ  مونده گلوم تو ساله ه ت که چیزی خواست  فقط-

-... 

 ی هفته می ببناسببه؛ مارو هردوی چطوری و کیه فرهنگ جانیار ندارم کاری-

 .شناخت  مطبتو و اومدم اینجا تا دنبالش پیش

-... 

 میکردی حس و میلرزید صدایش. شد تر نزدیک که آمد هایش قدم صدای

 !شدی عوض چقدر-:است باریدنش ی لحظه آن هر

-... 

 .کردی پی رفت انقدر که خوشحال  قلب  ته از-

 ستهآه. بدهد جان و بمیرد. شود خفه فقط تا کن  غلطی چه نمیدانست  که آه

 .ن ود باز تا ف ردم دهان  روی را دست 

-... 

 .شدم خسته-

-... 
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سته- سی هر اینکه از. شهرت از شدم خ سه طرف  میاد ک ست خودم وا . نی

 .آذر میگ  راست بخدا

-... 

 .نکردم اعتماد هیچکس به دیگه...ازتو بعد-

 .بست  پلک باز و گذاشت  دیوار روی پنجره کنار را آزادم دست

-... 

 مدت این خبرای بی بی روح به آذر. میسازم وجدان عذاب با دارم عمر یک-

 ...زندگیمه ظاهر زهرمار و کوفت و مجله توی

-... 

هایش میکرد فکر بال را خبر یدن برای حتی من! میکن  دن مه او ند نا  روز

 ین  نب را او اتفاقی آنکه برای فقط! هیچ... نمیکردم گوش آهنگ   نمیخریدم

 .ن نوم او از اتفاقی حتی

 .. تصادف اون.. که بگ  میخوام فقط کردم بد من-

 ...- :شوم خفه تا ف ردم بی تر را های  ل . شد منقبض بدن  تمام

 .بود ک*ث*ا*ف*ت آی پانته کار-

 .بودم حرفش ی تجزیه حال در! رفت  وا رفته رفته

-... 
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 .نداشت  خبر من بی بی روح به-

 احسنت ...من به احسنت. میکند گریه فهمیدم ک ید باال را اش بینی وقتی)

 ( .نیامد اشک  بودن ؛ زن وجود با که من به

-... 

 .بودم آ پانته خواهر با...با...بودنمون آخرباه  روزای-

-... 

 روزهای  آن هووی پس. آمد زیربینی  آخر روزهای ی زنانه ادکلن شیرین بوی

 .بود آ پانته خواهر

شو- سته خواهر  ومدما کنار دیگه بعدش بارداری؛ فهمیدم وقتی. به  بودن ب

 ... بی بی خاک ارواح به... آذر

یه! بود ضببعیف هنوزه  تا ما! میزد حرف و میکرد گر  نکرده تغییری هیچ ذا

 .بودی 

-... 

 .بمون  باهات میخوام من فهمیدن چون. اوردن سرت بالرو اون اینکه تا-

-... 
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ضافه   ن د ک  نفرت  از ای ذره حتی!!! آورد می گ*ن*ا*ه از بدتر عذر  ه  ا

 !بوده دخترش دوست کار و نک ته را من خودش که میکرد اعتراف!! شد

 از که زیادی سببود. کردم تموم بهداد با و زیرش زدم. ایران از خارج نرفت -

 ...فنا به رفت میبردن من کنار

-... 

 !بوده من کار که میگن بهت گفتن-

-... 

 .سازی حاشیه واسه کردن تهدیدم-

-... 

 ...نکردی شکایتی هیچ تو اما-

 .کرد مور مور و م ممز حضورش  با را بدن  راست سمت و ایستاد کنارم

-... 

 یشپ سال ده آرامش لحظه یک تا بدم رو زندگی  تمام و برگردی میخواد دل -

 .بدی به  رو

-... 

 رایب بلکه سببکوت؛ برای نه بار این. ف ببردم های  ل  روی بی ببتر را دسببت 

 .زدن  عق از جلوگیری
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صا. محاله میدون  اما- صو شین فرهنگ مهندس با دیدم که مخ  فقط... خو

 .کن حالل ... 

-... 

ست  و رفت  میزم سمت به ست بیمار همراه صندلی روی مقابل . ن   و ن 

 .کرد نگاه  خیره خیره

ست نه.. کلیه ناراحتی نه گرفت  سرطان نه-  درد یه اما... آواره نه شدم ورشک

 ...ببخش فقط. گلومه توی درمون بی

-... 

 ..یایب کوتاه راحت انقدر نمیکردی  فکر طالق وقت..  بودی ساکت همی ه-

-... 

 آهسببته. میکند نگاه نویس نسببخه منه به کنجکاو کردم حس و شببد سبباکت

سته شت  آه ست آ پانته -:کرد شروع باز او و مینو  هچ به ساخت پرونده وا

 احتر خیلی تو اما بهونسببت بهترین این نگرفت طالق اگه گفت...قطوری

 ...ک یدی کنار

-... 
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صال چه؟ ی پرونده نبود مه   میز روی و کندم را کاغذ. نبود مه  چیز هیچ ا

 .داشت برش اشتیاق با و ایستاد. گذاشت 

سخه شاره سر با و کرد دره  را هایش اخ ...  دارو از پر و دره  ای ن  کرد ا

 چیست؟ که

-... 

 باز را در. آمد هایش قدم شدن دور صدای. برود تا گذاشت  میز روی را سرم

 و چرکی های غده برای شبببده؛ توصببیه داروهای که نگفت  حتی من و کرد

 .است انگیز نفرت

 .رت راحت طالق برای بود ای بهونه. نیستی نازا... بدون فقط-:آمد صدایش

-... 

 .ب ی خوشبخت و خدانگهدارت-

 شجواب احتماال و بود برده را نسخه. کردم سربلند زده بهت من و بست را در

 نیست ؟؟؟؟ نازا ؟!من!!!! ؟؟؟ چیزی یک فقط میگرفت داروخانه از را

********* 

 هدر عمر برای گریه و سببالمتی برای خنده. کن  گریه یا بخندم نمیدانسببت 

 حاال که کن  گریه و دارم شبببدن مادر مجوز که بخندم. اندوه و غ  در رفته
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شت  خاص دلتنگی حس یک! فایده؟ چه دیگر  سماجت با ام خیره نگاه و دا

 گریه یا خندیدن حس دو بین درگیر همچنان من و بود مانده بسببته در روی

 !؟ کردن

 :کرد تسهیل را انتخاب فرستاد برای  جانیار که پیامی و

 "..... ツدلتنگی ابراز جهت صرفا "

 .نزولی سهمی های  پلک و شد صعودی سهمی رفته رفته لرزان  های ل 

. گرفت راه آرام آرام ام؛ بسببته های چ بب  ی گوشببه از گرم اشببک قطره یک

ست نخواهد هیچکس هیچوقت شت  حالی چه که دان  معلق یکجورهایی. دا

 .نمیدانست  را خودم حال و بودم

ست را لحظه این حال انقدر شت  دو  رد پنهانکاری این خ   رفته رفته که دا

 .فرستاده ذهن گورستان به و شد کمرنگ ذهن 

 ...دل  های ته ته آن در امید کورسوی یک با بودم من حاال

******* 

صومه. شد ک یده ها شیرینی سمت به جانیار نگاه شاره لبخند با مع -:دز ا

 !بفرما
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 !!!قدا قد قد شد  مرغا قاطی حامدت داداش-:حامد

صلت از که نه. نخندید جانیار صدای بی و صومه سرو  ناراحت حامد و مع

 هب حواسش و جان و دل فقط.... باشد بیمزه حامد شوخی که نه باشد؛ شده

 و روح تمام که انگار. بود مانده بود کرده ارسببال آذر برای اراده بی که پیامی

 .بود جیبش داخل بیجان و شکل م*س*تطیل شئ در وجودش

. بدرخ بببد آن روی Azar نام و بلرزد م*س*تطیل این میخواسبببت دلش

 دست که کند چه اما! ها بود بعید!! نداد محل را سارینا حتی نداشت؛ حواس

 لم*س*تطی لرزیدن با نقیضش؛ و ضد احساسات دار و درگیر. نبود خودش

 .لرزید قلبش تمام رنگ؛ ای نقره

سرهای مثل قلبش تپش دلخواهش؛ نام دیدن با  از و رفت باال ساله هجده پ

 .ک ید خجالت سن  سال چهار و سی وجود با خودش

سید که چرا انداخت جمع به نگاهی چ می زیر  را قلبش امان بی کوبش تر

سی. مهربان دراز بابالنگ این شود رسوا و ب نوند  را یلنامهف این ی پایه که ک

 .بود شده ترینش سرپیچ و بازیگر ترین بد خودش حاال و بود نوشته
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صله وجود با را قلبش صدای   نفر یک فقط اما شان متری دو ی فا . دشنی ا

 .بود بر از را جانیار بی تر همه از روزها این که نادم و غمگین ی حنانه یک

 راه بببان که میدانسبببت خودش اما بود گیر دلش. نداشبببت توقعی حنانه

 خیال با جانیار تا رفت و شببد بلند ع ببقش؛ و جانیار احترام به. جداسببت

 .کند باز را پیامش راحت

 "......ツدلتنگی ابراز جهت صرفا"

 .است تنگ دلش ه  آذر یعنی این و داد خودش به را خودش پیام

 ...."نرو " که التماس و چسبید پایش به سارینا. ایستاد و کرد تر ل  جانیار

 بیا جون عمو سارینا-: خواند ها حرف خیلی جانیار براق چ مان از حامد

 .معصومه خاله و من پیش

 پای به را خودش ؛ تر معذب میدید دوم بار برای را معصببومه که سبببارینا

 دخترک ذهن در ؛ معصومه حضور با   آذر تولد روز تصویر. چسباند جانیار

 .بست نقش

 .داره کار بابا بیا  جون خاله-:معصومه
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 به دسبببت یک با سبببارینارا نحیف بدن و شبببد خ . نیامد دلش اما جانیار

 !...باباشه ع ق-:ک ید آ*غ*و*ش

******** 

ط  مان را م یار که دم ه ته جان بالش به بود گف یل میرود؛ دن ! ودب کرده تعط

 با ساده مط  همچین در سبحانی ایمان دیدن شوک در همچنان ساالری

 چهره روی تفاوتی بی نقاب حال این با. بود مانده تر سببباده پزشبببک یک

 .یکردم بدرقه را شده متحول آذر نامحسوس و بند نی  لبخند با و بود ک یده

 متعج  های نگاه مقابل در پس ؛ نداشبببت لباس تعویض برای زمانی آذر

 !نمی د آفتابی االمکان حتی و کرده تجدید را آرای ش ساالری

 و تحول آرزوی یا دعا به شبیه چیزی دلش در آذر و کردند خداحافظی سر با

 و میدانست متفاوت را خودش یکجورهایی. کرد احساس ساالری برای امید

سطح ساالری با دیگر صرار گرچه! نبود هم  سرد و کردن اخ  روی زیادی ا

 درونش و قل  در میدانست هرکسی بهتراز خودش... اما داشت کردن رفتار

 !دارد حالی چه

 "آذر"
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 آهنگ اش پی در پی و کوتاه های بوق با که رنگی سببپید سببمند دیدن با

 گرد های چ بب  و موذیانه لبخند همان با جانیار. برگ ببت  میزد؛ را عروسببی

 اهنگ من به جانیار از تر گرد و ن ببسببته کنارش سببارینا و بود فرمان پ ببت

 .میکرد

 او برای دلتنگی پیام ارسال به نسبت خاصی پ یمانی حس و ایستادم صاف

 داعتما تا میک ید طول... ها نقیض و ضد این نبود خودم دست! کردم حس

ست رفتار تا. کن  س  را در ساس بتوان  و ب نا ستی اح  حتی .بده  بروز در

 !!ام پذیرفته را مالقاتش قرار که هست  احمق بسیار میکردم حس حاال

 دهکر حفظ سنگر سخت و سفت دخترک! عق ؟! ب ین ؟ کجا ماندم حاال

صلهف این از من و میکرد بحث بی تر جانیار ؛ شدن  نزدیک قدم هر با. بود  ا

 نزول عق  صببندلی به سببارینارا میخواهد که بود م ببخص اما. نمی ببنیدم

 !دهد

 که خواندم جانیار شاکی چ مان از و شد جا به جا همانجا دخترک باالخره

 .است نیامده خوشش حرکت این از

 !سالم-:گفت جانیار و ن ست 
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 !!سالم-:آورد صندلی دو میان را سرش سارینا و دادم تکان سر

 .دادم تکان او برای ه  سری و کردم نگاهش کج

 :شنیدم و کرد نزدیک جانیار گوش به را هایش ل 

 !!بخریا دادی قول   عق  ن ست -

 !خ ! خ -: گفت تندی   اخ  با و شد هول ها بچه پسر مثل جانیار

 .چرخاندم پنجره طرف به را سرم

-... 

 خوبی؟-

 »آره" که دادم تکان سر باز او؛ به پ ت همانطور

******* 

 بدون ؛ همسبباالنش برخالف. کرد درک را سببنگین جو ه  سببارینا که انگار

 .بود ن سته ساکت و داده تکیه   شیطنتی و هیجان هیچ

 کردی؟ چیکارش شد؟ راحت گفتی معصومه به-

-... 

 هوم؟-

 .رفت-
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 باشی؟ مواظبش میخواستی توکه چی؟ یعنی-

-... 

 هوم؟-

سی تنها صراری که ک شت من از ک یدن حرف به ا  ومه این با. بود جانیار دا

 .بیای  حرف به تا میکرد وادار را من هایش گفتن

 .رفت گفت خواهرم-

 ؟ رفت بیخبر یعنی!! آهان-

-... 

 هوم؟-

 .خندید خفه و کوتاه سارینا

-... 

 رقف قبل های حرفی بی با سببکوت  این یکجورهایی". آره" که دادم سببرتکان

 . داشت بودم فرستاده که دلتنگی پیام از خجالت حس کمی فعال. داشت

 هک را کاری و عق  به برگردی میکنی آرزو گاهی ؛ نه یا آمده پیش نمیدان 

 .نکنی تکرار انجامش؛ از هستی پ یمان شدت به حاال
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 جریان در را او انکه برای بود زود میکردم حس. ک  چند هر ؛ سبباده هرچند

 .دادم بدی تاوان ؛ مردی به زیاد محبت از زمانی من. بگذارم احساسات 

 !بزن  بره  را ونیاز ناز قدیمی جریان نمیخواست  حاال

 تا ایدب طرفین. است چرت میگویند که نیاز مرد و ناز زن بودم معتقد همی ه

 اهمیت چقدر تعادل که نبود یادم اما بورزند ع ببق به  دارد جا که جایی

 .دارد

 بکامه؟ ایام خبرا؟ چه-

-... 

 !نیست صدا هست تصویر الو؟-

 .خانوم شماست با بابا-:گفت سارینا و خنده زیر زدند دو هر

 شیما؟-: گفت  جانیار به مقدمه بی. کردم نگاهش و چرخاندم را سرم کمی

 .میرسونه سالم. هست شیمام-: زد لبخند

-.... 

 کنی؟ کمک میتونی. داره نیاز عمل به اتفاقا-

 ....-:زدم زل رو روبه به

 ....ای حسابی و درست بیمارستان آشنایی -
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 .آره-

-... 

 .خوبه خیلی. دوست  پدر بیمارستان

 ..اونجا-:شد دره  هایش اخ . انداخت  سمتش به نگاهی نی 

 .نیست ایران خودش دوست  البته   آره-

-.... 

 .نداره من از خوشی دل ولی هست باباش-

 .منتفیه دیگه پس-

 .میزن  حرف دوست  با خ  نه-

 از دبو امید نا ه  او که انگار. داد تکان برگ ته هایی ل  و شک با را سرش

 !!تهرانی دکتر توسط من بخ یدن

 حاال؟ میری  کجا-: گفت  ربط بی ه  باز

 .زد دید را سارینا ؛ وسط ی آئینه از کردم حس

 !میکن  غلطی چه نمیدون  خودم -:گفت آهسته

 !ماندم صریحش اعتراف این از

-... 



 681 آسمان آذر

 تنگ بد دل  جورایی یه...جورایی یه-: داد ادامه زدن ل  حد در تر آهسببته

 .بود شده

 و دمگردان  روی سن ک  و تجربه بی ای بچه مثل م*س*تقیمش؛ بیان این از

 !کردم نگاه بیرون به متعج  و چ می چهار

-... 

شین وقتی ضای یک مقابل را ما شت نگه سبز ف  و شدم پیاده جوش خود دا

 !ایول جون  بابا-: گفت هیجان با سارینا

 !!االالله الاله.... بی چیه ایول-:غرید جانیار

-... 

سه سط و رفتی  پارک سمت به هر ست سارینا راه اوا  و کرد رها را جانیار د

 .بازی زمین سمت به دوید

  ب ببینی-: گفت مصببلحتی و مصببنوعی کامال ی سببرفه تک یک با جانیار

 اینجا؟

 انکاری اسببتفهام مین ببسببت ؛ نیمکت روی که حالی در و دادم تکان سببر

 !کال اومدی  چی واسه-:  پرسیدم
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 را سببرم دادم ترجیح و ندادم بروز بازه  اما گرفت ام خنده ه  من و خندید

 !بچرخان 

 ؟ بزنی  حرف یک -

-... 

 ...-:دادم محتاجش چ مان به و گرفت  جنگلی درختان و دست دور از نگاه

 .شناختی  دیگه کن  فکر-: گفت و افتاد پایین هایش پلک

 .ن ناخت -

 عوضببی مزاح  یه بدونی که ن ببناختی حدم این در یعنی-:کرد نگاه  باز

 ؟ نیست 

 .شناخت -

 بزنی ؟ حرف پس-:گفت و زد لبخند

-... 

 هوم؟-

 .بزنی -

 !بگ  خودم از الکی همینجوری میخواد دل -
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 خ  داد می آشببنایی! هسببتی خودت خر یعنی که کردم تنگ را چ ببمان 

 !؟ چه که بزن  راه آن به را خودم! ؟ نه دیگر بود م خص

-... 

 گاهن سارینا به و شدم سینه به دست او مثل ه  من. داد تکیه و ن ست صاف

شت حالی چه. کردم  گفت  دل در من و بود شده سوار تاب! سرما این در دا

قدر هر یار که ه  چ  زنی اگر بودم مطممن. اسبببت مرد برسبببد؛ او به جان

 !دبو ق نگ مو دختر این نخوردن سرما به حواسش حاال بود؛ سرپرستش

 .دادم دست از بابامو سالگی سه-

-... 

 .اونجا برد باخودش من  و خونه یه م*س*تخدم شد مامان -

-... 

 .شده ظل  حق  در خیلی میکردم فکر. بودم تو مثل من -

-... 

 شببده قصببر اون حمال ؟!کن  عرض چه که خونه اون حمال بدبخت  مامان-

 .بود

-... 

 ...آذر نذاشتی  ک  چیزی-
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-... 

 و پادویی   خرید میفرستادن ! خونه اون غالم شدم من  ؛ شدم که تر بزرگ-

 .بده انجام بتونه ساله ده بچه یه که ای دیگه کار هر

-... 

 .نمیکردم دخترشون به چپ نگاه که بخدا-

-... 

 نزدیک بهش خواهرم  عنوان به حتی من و شبببد بزرگ من با دخترشببون-

 .ن دم

-... 

 !بود خواهر مثل میگن دوستی بیان واسه مواقع اینجور دیدی؟ آخه-

-... 

 .نبود کال که انگار. نمیکردم نگاه   کال من نه -

-... 

 .مرد و گرفت درمون دردبی مامان -

-... 

-... 

 سببمتش به نگاهی ناچار طوالنیش سببکوت از اما ماندم اش ادامه منتظر

 .انداخت 
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 ای سرما از سرخ. بود دیدم در هایش گوش. بود گرفته را صورتش و شده خ 

 .نمیدان  بود؛ ناراحتی و ف ار

 بیخیال-: گفت  آرامی و گرفته صدای با

ست صاف صورم؛ برخالف و ن   نغمگی شدت به فقط. بود نکرده گریه ت

 .بود وناخوش

 ...خیلی... آذر ک یدم بدبختی خیلی-

-... 

 !کردن؟ چیکار نظرت به خرحمالی همه اون بعداز-

-... 

 هوم؟-

 ویر کج را سببرم و بودم داده تکیه نیمکت گاه تکیه به را آرنج  که همانطور

 .بیرون کردن پرتت-:گفت  بیحال بودم؛ گذاشته دست 

 !آره-: گفت و کرد ای خنده تک اش؛ اندازه بی ناراحتی وجود با

ست اینکه از بود متعج . کردم نگاه سارینا به باز و چرخاندم چ      میدان

 قل  و کاغذ من تجربیات نوشتن برای. بودم ک یده خودم چون میدانست  من

 !آمد می ک 
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 !شدی؟ خیر اینجوری االن تو بیرونو انداختنت-

 نبود؟ آوارگی من حق داری قبول-

 ....-: "آره" دادم تکان سر

 .بیرون کردن پرت  تن  لباسای با-

-... 

 .جا همه همینه-

 ...تنها و ترسیده. بودم بچه ذره یه-

-... 

 !؟ برم کجا من که التماس التماس-

-... 

 .نه آقا اما می د راضی داشت خانوم-

-... 

 هت ی لونه همون تو بذارید فقط میکن  من مامانم  مدت این حمالی گفت -

 !!کن  زندگی حیاط

-... 

 .میذاشتن کوچیک ون پسر و دختر که اگر میومدن راه-

-... 
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 .برگ ت نظرشون باز که کردن بچگانه لجبازی انقدر-

-... 

 الکی که نبود روزی و من اخراج برای میکرد اصببرار انقدر که دخترشببون-

 !درنیاره حرف من پ ت و نکنه زاری و گریه

-... 

 !!دیگه دیده چیزی من از حتما میگفتن خانوادش -

-... 

 بود؟؟ کرده رشد چقدر کن فکر حاال-

صبی مرد این به و چرخاندم چ    شحرکت دیدن از و. کردم نگاه کینه پر و ع

 اش؟؟ شکسته دل از شوم ناراحت یا بخندم ماندم

 !!!بود کرده جمع کوچک سبز گوجه دو گرفتن مثل را دستش دو

 بار ناولی برای و بی ببتر بعد و دوتا بعد ؛ کردم اراده بی ی خنده تک یک اول

 !!!زدم قهقهه ؛ چندسال این در

 این جلوی میکردم سببعی که حالی در من و افتاد خنده به ک  ک  ه  جانیار

 !واقعا بودی پاک چ   چقدرم-: گفت  بگیرم را احمقانه ی خنده و حماقت
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یار  یازده بچه دختر یه از! نیسبببت دیدن به لزومی-: گفت خنده با ه  جان

 !نمیره انتظار بی تری چیز ساله دوازده

 بعدش؟ ؟ خ -: می د پیدا من در خنده آثار هنوز و انداخت  پایین را سرم

 .ب   آدم تا درس و تالش و کار به چسبیدم دیگه هیچی-

 .بود ساخته و کوبیده   هیچ از! من شبیه چقدر!! آمد خوش 

 ...خوبه-

 .کاوید می احساس  دیدن برای را چ مهای . کردم نگاهش

 نظرت؟ خ ؟-

 .بگ  بهت گذشت  از باید من -

-... 

 !ننوشت  زیادی چیز برگه اون تو مسلما-

شحال-: گفت سارینا به خیره و چرخاند را سرش  هر اما.  ب نوم می   خو

 .ستودنیه جذبت و قدرت این باشه؛ که چی

-... 

 .کرده اذیتت چقدر م هور؛ یه با زندگی بزن  حدس میتون -

-... 
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******** 

سی چه بر نمیدان  سا  رد ه  آن بخوری  ساندویچ بود داده ترجیح سارینا ا

 گاز و گرفته دستی دو را ساندویچ   ست؛ همه آن از بعد من حاال ماشین؟

 نا....  اما! بروی  ه  سببوگند و حنانه دنبال میگفت که آنجا جال ! میزدم

 گذردب ماشین در نمیکرد فرقی و داشت  دوست را جانیار حضور نماند؛ گفته

 حس نهایت بی میدانسببت  اش گذشببته از که حاال!!! آنچنانی رسببتوران یا

سبت بهتری شت  او به ن سی تفاوت. دا سا ش آن با او که بود این ما ا  ی تهگذ

 !!!من اما بود مهربانی و کمک فکر ؛ تلخ

شان و جیغ صدای با  کوچکش های م ت سارینا دیدم و آمدم خودم به داد

نده و جیغ با همراه را یار کتف در خ ته ریسبببه جان بد رف ج  با! میکو  تع

 یهقض دادم ت خیص حدودی تا بین ان های صحبت از و میکردم نگاه ان

 :است قرار چه از

 !!بدش!! بود خودم مال-:سارینا

 !!بردی آبرومو دیگه خوردمش دیوونه-

 !برس  پنیرش به که خوردم همه اون!! بدش-
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. ..گدا. دارم دوسببت پنیر خ -:میخندید و بود چسبببیده فرمان به جانیار

 ...دکتر خانوم جلو بردی آبرومو

 پنیرمو-: کن  نگاهش شد باعث و زد ام شانه روی شدیدی خنده با سارینا

 !بخره برام دیگه یکی بگو. خورده

 و داره پرت چرتو همه این الش نگاه -:داد اوادامه و کردم گرد را چ ببمان 

 .خوشمزه پنیر یه تهش

-... 

 .ک یدم اش شده باز ساندویچ به را نگاه 

 داره؟ پنیر تو واسه ببین  گفت گرفت منو مال الکی بعد-

-... 

 !خوردش داشت برش یهو بعد-

 ...-:شدم خیره بود داده تکیه در به افتخار با که جانیار به

 ؟ کن  چیکار خ -: گفت و انداخت ابرویی تک ؛ خندان و جان  به حق

 !اس مزه خوش

سوس معنای به را سرم  ناساری جلوی. کردم باز را ساندویچ  و دادم تکان اف

 ..کردم نگاهش حرف بی و گرفت 
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 !براش بابا میگیرم! نه-: گفت و کرد دخالت تندی جانیار

 !ممنون!! نه-: گفت و داد تکان سر خجالت با سارینا

 جانیار. بردارد کردم اشبباره سببارینا به باز و کردم رها جانیار چنگ از را مچ 

 .میگیرم! آذر دارم شوخی باهاش من: گفت

 .ندارم دوست پنیر من. سارینا بردار-: گفت  اهسته

گاه نا. برداشبببت را رنگ طالیی پنیر و آورد جلو را دسببتش شبببک با  خودآ

- :گفت و برداشببت را پنیر. زدم اش زده الک و کوچک دسببتان به لبخندی

 .خانوم ممنون 

 .الکی چه-

 زده حنانه-: انداخت ریزش انگ تان گرد های صدف به نگاهی

 .شد خیره بیرون به و راچرخاند سرش. کردم نگاه جانیار به اراده بی

 !نکنه درد دستش. ق نگه-

 .کردم نگاه بدش حال و العمل عکس و جانیار به باز و

قدر.)آذر خانوم مرسببی- ید من از ان  بی بودنش تر مؤدب برای که میترسبب

 (!! "آذر خانوم!! " میکرد تالش نهایت
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-... 

 .باشه مرت  و جذاب باید دختر یه میگه همی ه حنا خاله-

-... 

 .نکنه سالم  حتی غریبه مردای به اینکه و -:گفت و داد رافرو اش لقمه

-... 

 .طال مثل گرونن خیلی دخترا میگه-

-... 

 .نباشی  جدی کجا و باشی  جدی باید چطوری میده یاد ما به همی ه-

 که فایده چه اما بود برگ ببته انقدر که خوب چه. سببوخت حنانه برای دل 

 پاک جانیار ذهن از میدانست . نیست بازی اسباب مرد؛ یک غیرت میدانست 

ما نمی ببود  حس! میزد موج ماجرا این از دل  در مرموزی حس یک...ا

ستی خطاکار من با که خوب چه! شده مه  برای  جانیار میکردم  و میکرد دو

نه از کمتر را من گ*ن*ا*ه  دیگری چیز ذهن  در من آخر!!! میدانسبببت حنا

 من اما بوده خدا و خودش بین بوده چه هر حنانه خطای اینکه. میگذشببت

 !میکن  الناس حق یکجورهایی

 .بود اشتباه من برداشت ه  شاید نمیدان 

-... 
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 ...حنا خاله بعد-

 . نزن حرف پرم دهن با اول  بخور-: گفت حرص با جانیار

شش این  اهیجایگ قلبش و ذهن در حنانه. کرد تبدیل یقین به را شک  پرخا

 !میخندد؟ موذی  لبهای چرا. نداشت

******** 

 را اش شببرمزده نگاه سببپرد؛ حنانه آ*غ*و*ش به را خوابیده سببارینای وقتی

 حس اما ندارد حنانه دربرابر ای وظیفه میدانسبببت خودش. انداخت پایین

صی شت خا ست و دا شت های چ   از چرا نمیدان  حنانه ی ک یده و در

 .است خجالتزده و فراری

 ...برد خوابش-

-... 

 .بخیر ش . انقدر ب*غ*لت نگیر برو-

 به خیره همانطور و کرد جا جابه آ*غ*و*شببش در را سببارینا. نرفت حنانه اما

 .ماند جانیار

-... 

 .انداخت پایین را سرش و کرد جی  در را دستانش. بود کالفه جانیار



wWw.Roman4u.iR  694 

 

 .میگیره درد کمرت میگ  برو-

 مهمه؟-:نبود خودش دست صدایش لرزش

-... 

 تنمیدانس خودش اما میکرد فکری میتوانست اگر واقعا. بود ناراحت جانیار

 شده یرتعب ع ق حنانه توسط   دوستیش انسان سر از و آمیز محبت کار کدام

 !است

 جانیار؟ آقا مهمه-

 .مهمه-: گفت حنانه آهویی چ ببمان به خیره و ک ببید کوتاهی و کالفه نوچ

 فرشاد   مهمه معصومه مهمه  حامد مهمه  آذر   مهمه سارینا مهمی  تو! آره

 ....م

شه-: گفت و آمد حرفش میان حنانه ست   ه  چیزی. فهمیدم خودم! با  نخوا

 ؟؟ خواست 

ست ی شانه روی از را سرش و کرد اعتراض آلود خواب سارینا  به حنانه؛ را

 .کرد جا جابه چپ
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 ره داری اما نخواسببتی؛-: گفت تر مالی  ؛ تندش رفتار از پ ببیمان جانیار

 .میکنی اذیت دومون

 نشماشبی سبمت به. دید تر دور را جانیار کرد؛ باز وقتی و بسبت پلک حنانه

 رت پاک نسبببت به ای باسبببابقه و تحصببیلکرده و جذاب دختری و میرفت

 .بود گرشان نظاره ماشین آن داخل ؛ حنانه درذهن

 .... تر آرام سری ه  آذر و داد تکان برایش سالم ی ن انه به سری حنانه

یدانسبببت ه  خودش ند خودش با نم ندچ  را آذر بود مطممن ؟!اسبببت چ

شد نازا آذر ؛ سهیال ی گفته به اگر حتی میخواهد صال. با  بودن مه  برایش ا

 لقب تا حتی. میدانسببت ها عذاب بدترین الیق را خودش. ن ببود دار بچه که

 تردخ این با زندگی الیق را خودش و میکرد فکر حنانه به گاهی آذر؛ دیدن از

 .میدانست

 .بود برده باال را توقعش او؛ بی تر شناخت و آذر دیدن اما

 کمک او از بعد و کن  عوض را زن این زندگی"  بود این اول از تصببمیمش

 !! تمام!! همین". کند همکاری بامن تا بخواه 
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 قرار!! ممنوع ع ق یک!!! ع قی چه ه  آن. نبود بساطش در عاشقی و ع ق

ست دلش طرفی از و شود باخبر مدت این های نق ه از آذر نبود  اب نمیخوا

یا و دروغ گذارد پیش پا ر مه از. ب  این اگر   شببرایط بهترین در تر؛ مه  ه

 بود نممک او ی گذشته باقی دانستن با آذر میکرد؛ پنهان ه  ابد تا را موضوع

سش ست هیچوقت را زندگیش از بخش این. بزند پ  کند پنهان آذر از نمیتوان

 !! ...چون

 احتیاط با ؛ می ببد خاموش و روشببن موبایلش ی صببفحه روی حنانه نام

ها این داد  جواب خاصببی ق  خیلی روز تارش مرا نه تا بود رف نا  ح

 :نکند سوءبرداشتی

 الو؟-

 !توروخدا... روخدا تو.... بیاین جانیار آقا الو الو؟-: گفت گریه با حنانه

 ...-:داد گوش ترس با و ن ست تندی

 !الو؟-

-... 
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 گمن و گیج همانطور! کند التماسببش م*س*تقی  انقدر حنانه نمیکرد فکر

 .ایستاد گوش

 جریان که دانسببت جانیار حاال و کرد گریه های های..)بده حالش شببیما-

 :(چیست

 کجایین؟؟؟ وای...وای-

ستان آدرس سیدن تا و گرفت را بیمار  دینامر. بود هوا و زمین میان آنجا به ر

 !آمده؟ پیش آذر دیدن برای دیگری ی بهانه که شد خوشحال کمی اگر بود

سان اما سته هزاران و بود ان  ارهبیچ دخترک برای ناراحتی وجود با. میل و خوا

 ....گرفت را آذر ی شماره خاصی حس یک با ؛

****** 

مک برای خواسبببت من از وقتی یدن از بروم؛ ک باره د نه با و دو ها  اش ب

 .شدم خوشحال

ست معمول طبق را ساالری شته حنا در د شش به را مط  تعطیلی و گذا  گو

 روزهای ؛ این های کن سببفت و کن شببل این کردم حس ک  ک . رسبباندم

 داشببت تازه!! بود شببده هوایی رئیسببش! خ  داشببت حق! میکند ناراحتش

 !میکرد حس را طرفه دو ع ق و زندگی معنای
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 و هک ببید ه  در را هایش اخ  ناراحتی با کند؛ تعطیل نیامده دادم خبر وقتی

 .بود داده تکان سر

 ایران کاری برای بود گفته وقتی و گرفت  تماس سببهیال با رانندگی حال در

 .داری  بدحال مریض که کند هماهنگ پدرش با فوری تا خواست  است؛

 ربیزا من از پدرش که کند متقاعدم کرد سببعی و بود متعج  من روی این از

 .شد مغلوب معمول طبق و کردم اصرار اما است

ستان وارد که همین  دیگر حاال. دیدم ه  کنار را حنانه و جانیار شدم؛ بیمار

ضاع بود؛ حنانه کنار وقتی!! میخواه  را جانیار بودم مطممن   به احوال  و او

 اشببک حنانه. رفت  سببمت ببان به محک  های قدم با و کردم اخ ! میریخت

یار و میریخت یار. میکرد دلجویی جان  .ایسببتاد و افتاد من به نگاهش جان

 حالت به اما چرا نمیدان . کرد نگاه  خاصببی ترس با و ایسببتاد ه  حنانه

 همچین حال به تا. داد سبالم باسبر و کرد دور را خودش کمی ن بینی عق 

 نظر جانیار روی دو هر که میگرفت ام خنده! بودم نکرده تجربه را ای لحظه

 .ممنون سالم-:گفت ناراحتی با. رفت جانیار سمت به نگاه  داشتی  

 .بدن انتقال و ترتی  گفت . سالم-
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 ممنون -:گفت و ک ببید موهایش میان دسببتی. بود داغان و کالفه جانیار

 ...واقعا

****** 

 از را من ات میک ید ک یک خیابان سر تا بیمارستان در از ها بچه مثل سهیال

 !!دهد انذار پدرش با برخورد

یدند ه  پای پابه جانیار و حنانه و میکردند منتقل شببیمارا  ندید با و میدو

 ار بازوی  سبهیال! رفتند و دادند تکان هوا در آشبنا و دوسبتانه دسبتی سبهیال

شت نگه محک   بطر تو به جریان سر یک بفهمه بابام بخدا آذر-:گفت و دا

 .میکنه تیک  تیکه داره

 .اونا دوستامن-

ستای. توروببینه نمیخوام اما میدون  -  اهشخو. میکن  معرف یون خودم دو

 ...برو.... آذر میکن 

 ودب گفته جدی انقدر! بودم من میگفتند که شده رانده. کردم نگاهش اخ  پر

 االح که حنانه و جانیار به نگاه . نیست مه  بودن  کردم حس واقعا که بروم

 منه زا حقیقت این کتمان و بود جانیار پیش دل ... افتاد بودند شببده دور دور

 .بود بعید گرا واقع
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 .گذاشت  سهیال ی شانه روی را دست  و دادم تکان سری

 .ممنون ...باشه-

****** 

ستاد شیما به نگران ی حنانه کنار سهیال ستش ع ق  با حنانه. ای  روی ار د

شته شیما و خودش بین ای شی ه دیوار س باهمین که انگار...  بود گذا  تد

 .رفته رو و رنگ دخترک به می د نزدیک چندقدم شی ه روی

 خبر؟ چه-

 کدوما؟ از -:ماند شیما به خیره باز و کرد پاک را اشکش

 .هم ون از-

 .شده خوب خیلی... دوستت آذر -

 پسش زا بتونید نمیکردم فکر ؛ گفتین به  که روزی..بود م خص..میدون -

 !بربیاید

-... 

 حامد؟-

 اورا زیبای چ ببمان دل در سببهیال و کرد نگاهش کج. سببوخت دلش حنانه

 !می د ه  تر جذاب میکرد گریه وقتی کرد؛ تحسین



 701 آسمان آذر

 داری؟ شنیدن و تحمل-

 معصومه؟ با رفت-: گفت و داد سرتکان سهیال

 نمیدی؟ حق بهش-

 .میدم-

 .شدند خیره شیما به دو هر باز

-... 

 ...هه! فیلما مثل-

 .اومد پیش ولی عجیبه-

 کردی؟ چه تو-

 ی عالقه شبباهد او. کند جلوه مغرور و عادی میخواهد سببهیال فهمید حنانه

 نبود محک  بر سببعی ذاتیش غرور با سببهیال حاال و بود سببهیال و حامد بین

 .داشت

 .میخواد آذرو م خصه... که میبینی-

 نمیدی؟ حق بهش-

-: تگف سببهیال مثل و زد تلخی لبخند حنانه. انداختند یکدیگر به نگاهی

 !میدم
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 .حنانه نمیدم حق من! نمیدم من اما -

-... 

 شغافلگیر جانیار صدای.) کنه بازی دوست  احساسات با نداره حق جانیار-

 :(کرد

 .درسته-

 ...-:برگ تند دو هر

 !کن  بازی دوستت احساسات با که ندارم حقی من-

-... 

 .داره عقل خودش آذر. نمیکن  ه  رو کار این-

-... 

 .نمیندازه صورت  توی ه  تف ؛ کردم چیکار من بفهمه اگه-

 .بهش میگی پس-

 نگفت؟؟ می ه. میگ  که معلومه-

 .نیست بعید شما از-

یه.  بود زده کنایه یه ورود به کنا  در ه  آن   خودش زندگی در حامد ی اول

 !قلبی بیمار یک نقش
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شو. خانوم سهیال نزن کنایه- ستت! ببین خوبیا  اتاق بهو) بود؟؟ اینجوری دو

 !میدوئید؟ اینجوری کسی نجات واسه(... کرد اشاره شیما

-... 

 .کنه کمک بتونه تا بگ  بهش باید نخوام بخوام ؛ ضمن در-

... .سبببحانی ایمان مثل بودی یکی بفهمه اگه اون. کنه کمک میدون  بعید-

 !ب ه حالی چه کن  تصور نمیتون  حتی!! هه

-... 

 .کن تموم ماجرارو این زودتر لطفا جانیار؛-

-... 

 .بگو زودتر هارو گفتنی میکن  خواهش ازت-

-... 

 ...هیچی که کرد همکاری و بخ یدت که اگه-

-... 

.. .برو و بذار کنه؛ درگیر احسببباسبببات ببو ممکنه موندنت میکنی فکر اگر-

 ...(گفت جانیار امید نا چ مان به خیره و شد نزدیک سمتش به قدمی)

 شروع باهاش رو ای بازی چه که بفهمه اگر مطممن . می ه روانی اون بخدا

 !میمیره کردی؛
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-... 

 مهمه؟ واس  چرا که میدونی. بب ه بدتر نذار شده؛ بدبین اون-

 ...-:کرد پایین و باال را سرش جانیار

 .نکن اذیتش پس-

-... 

 درش به شببور از فقط... خوبه. کردی عوضببش انقدر که ممنون  ازت  البته؛-

 .چیه بد و خوب میدونه خودش دیگه اون! بسه. نکن

-... 

 !بگو تبریک معصومه و حامد به.... آخر حرف-

سی گرداند  روی  ار صورتش که ندیدند ؛ حنانه و جانیار و رفت و گرفت نف

 .کرد جمع بادرد

*********** 

سم  ستان؛ در روح  اما بود مط  در ج  ربا اولین! وحنانه جانیار کنار بیمار

 ه  برای  و میکردم تجربه شببکل این به را حسببادت و ع ببق حس که بود

شایند ه  بود آور عذاب شی ی صفحه بارها و بارها. خو  میان کرده عرق گو

 .بودم هکرد نگاه جانیار برای شده نوشته متن به و بودم کرده روشن را دستان 
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شت  بار ده نزدیک شاید  را نپرغرورتری و ترین ساده آخری تا کردم پاک و نو

 یکجورهایی. شدم ناراحت خودم برای کمی قلب   های ته آن! کردم انتخاب

 الشت همه آن با سالگی؛ نه و بیست درسن اینکه. میسوخت خودم برای دل 

 غرور که آنجا جال  و بودم شبببده بچه یک مثل حاال زیسببتن؛ تنها برای

 بود انگ ببتان  لمس منتظر که send ی وا ه به. میزدم چنگ را ام نداشببته

 :انداخت  ای صدباره نگاه پیام  متن به بعد و دوخت  چ  

 "ندارید؟ نیاز چیزی"

 روی را گوشی آمدم همینکه! شدم پ یمان ه  باز اما بزن  دریا به را دل آمدم

 چ مان  هب نور صفحه؛ روی جانیار نام ؛ بفرست  برخود لعنتی و بکوب  میز

 .داد

 برای که  نیدن بی تر بوق یک جانیار شاید! برسان  بوق سه به نتوانست  حتی

 !سالم-: مکالمه یک ی کننده شروع شدم من بار اولین

 .شد ن دنی انکار اشتیاق این متوجه اوه  احتماال و کرد سکوت کمی

-... 

-... 

 .آذرجان سالم-
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 تظرمن میکردم؛ بازی میز روی خودکار با که حالی در و ک یدم عمیقی نفس

 .ماندم اش ادامه

-... 

 عزیزم؟.. خوبی-

 .بگوی  چیزی نتوانست  بازه  و گردشد چ مان 

-... 

 هام؟ بچه مثل من که بده خیلی-

 ...- :ن دم متوجه

 شدم؟ هوایی چهارسالگی و سی سن توی مثال-

 تردید و شبببک از خبری دیگر و میخواهد را من که شبببدم مطممن بار واین

 این به   ع ببق اسبب  نمیدان  و داشببتی  م ببترک حس یک دو هر حاال.نبود

 .نه یا بود مناس  برایش زودی

-... 

 نمیگی؟ چیزی چرا.دلتنگت -

 ..چی-

 چی؟ چی-
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 .بگ  چی-

 ...و شیما بابت ممنون -

 .میگفتی  چرند دو هر. میگفتی  چرت

 .میکن  خواهش-

 ...دنبالت بیام-

 !گفت فقط! نگفت ه  دستوری. نگفت سؤالی

-... 

 بیام؟-

 دود سببیگار..دیدم اتاق باز در میان از را سبباالری. کردم اخمی و گزیدم ل 

 .افسرده و دره  نیمرخ یک با خاکستری تهران به خیره و میکرد

 !میک   دیگه ساالری-: گفت  تلخ و کوتاه لبخند یک با

-... 

 شنیدی؟-

 هست؟ کی چی؟ یعنی-

 .من ی -

 !چرا؟ -:خندید جدی اما آرام
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 گهدی-:گفت  لبهایش شببدن لوله بعد و سبباالری عمیق کام به خیره همانطور

 .میترس  ازش

-... 

 .میکنه ناراحتش مطب  لقی و تق-

-... 

 !نمیای؟ من یت ناراحتی بخاطر...اس مسخره-

 .باش  گفته که گفت  فقط نه...هه-

-... 

 .میای-

 .میام-

. می د ربی ت و بی تر خوب  حس. دادم تکیه و کردم قطع دیگری حرف بدون

ست وجود با که وقتی. بود آرامبخش نهایت بی برای  جانیار خوبی  و ها شک

گاه بود؛ محک  و خوب انقدر ها تلخی  کدام .می دم تقلید به ت ویق ناخودآ

 بودم خورده ضربه من! آید؟ می بدش کردن خوبی و خوبی از نرمالی انسان

 ارجانی. میکردم درک را کردن نیکی خوب حس واقعا اما بودم بیزار کمک از  

 "پایین بیا ک  ک "  داد پیام
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:  گفت و کردم جی  در را های  دست شدم؛ خارج اتاق از و برداشت  را کیف 

 .خداحافظ-

 .آوردم زبان به حسابی و درست خداحافظی بار اولین برای

 .خانوم سالمت به-

 .بود خودش کار به سرش. داشت  دوست را زن این که میکن  اعتراف

 آورد؛ می ماشببین جانیار که آنجا از و رفت  پایین ها پله از جی  در دسببت

نگ؛ به رفتن بدون نار پارکی یاده ک تادم رو پ به هوا. ایسبب  ودب تاریکی رو

شینی نورباالی. دلگیر وتاحدودی  راغچ اما. کن  نگاه و برگردم شد باعث ما

 .دیدم جانیار معمولی ماشین بجای را سوناتا های

شتن بدون و شد پیاده. خورد به  حال   هوای آن در آفتابی؛ بزرگ عینک بردا

 .کرد نگاه  خیره خیره ابری؛

***** 

 هب نگاهش و کرد باز را خروجی در ساالری! ن ود؟ شناخته میخواست مثال

 دونب و کرد نگاه من به باز. دید را ایمان و گرفت را نگاه  رد. افتاد داغان منه

 .رفت پرایدش سمت به العملی عکس کوچکترین
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ستیک رد از میخ  نگاه شین های ال ضورش. نمی د گرفته ساالری ما  ار ح

ساس  کله سرو باید حاال سال همه این از بعد. شدم مور مور باز و کردم اح

 .می دم بهتر روز به روز من که حاال! می د پیدا اش

 ...آذر میکن  خواهش-

-... 

 .ندیده کسی تا ماشین  تو ب ین بیا فقط نبر؛ رو آبروم-

-... 

 .میکن  خواهش-

-... 

ستاد مقابل  شد خیابان به پ تش مثال تا ای سی تا با  را نگاه  رد !نبیندش ک

 .بود دیدم در کتش جی  روی فلزی مارک برق حاال و شکست

 .گرفت  نسختو-

-... 

 چرکی ؟ ی غده یه من-

-... 

 ...آذر-

-... 
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 .بود مانده جیبش روی پررویی همه این از زده بهت و گرد چ مان 

 داشتی؟ دوست  چقدر رفته یادت...ع قت همه اون... عالقت همه اون-

 !آوردم می باال داشت  ه  خودم... بله

-... 

ستانش کمی...)ببین. کن نگاه  دیگه یکبار فقط آذر-  نمیگ ...(کرد باز را د

 سببالی هسبب میدون  فقط... کن  بازی فیل  نیومدم! افتادم خاری و بدبختی به

 .برگردی که میخوام قلبا که می ه

-... 

 ...جلو بیام شدم مصم  دیدمت صومعه تو وقتی-

-... 

شی ست  و میلرزید جیب  در گو سته د  ساکت ه  ایمان. شد جیب  داخل آه

 .گرفت را دست  رد و شد

 زن چ مک را روزهای  این داشتنی دوست آشنای نام و آوردم باال را گوشی

 :ت گذاش گوش  کنار را گوشی و ک یدم را سبز چراغ لرزان دستی با. دیدم

-... 

 .خیابون  ور این من پس؟ کجایی عزیزم-

-... 
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 آذر؟-

 های  شببقیقه روی عرق چقدر که میکردم حس. بود شببده خ ببک گلوی 

 و بود دهش پیاده جانیار. ک یدم گردن و گرفت  فاصله ایمان از. است ن سته

 !کیه؟ اون-: گفت تعج  با. افتاد من به نگاهش

-... 

 !!مزاحمه؟-

-... 

 ایمان. نبود خودم دسببت آنرمال های واکنش این.. نبود خودم دسببت حال 

 .میک اند جنون تا را من

 را من تندش های قدم و می د رد خیابان از دست به گوشی همانطور جانیار

 !هه-: گفت ل  زیر جانیار دیدن با و برگ ت ایمان. میکرد نگران

 نیارجا. داد جلو را اش کرده ستبر ی سینه و زد چ   بر را اش شده تل عینک

 یمانا به رنگش؛ ای قهوه و درشت چ مان با ؛ نر شیر مثل و ایستاد مقابلش

 امرتون؟-:زد زل

 شما؟-:گفت و زد پوزخندی ایمان

 !شما؟-
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 هب را خودم! ابتدایی های ک ببیدن شببانه و شبباخ!! دبیرسببتانی های بچه مثل

ست دل . ک یدم گرفتمو را کتش فقط و کردم نزدیک جانیار  دای ص نمیخوا

 !دربیاورم ایمان جلوی را

 .یرونب بکش پس! عزبی شنیدم خیربه تو کارشی؛ و کس کردم فکر-: ایمان

یادش ه  دادن فحش حتی که اه  و ها حرف به کردن فکر حتی. بود ز

 !وقت حیف! بود زیادی ه  منظورش

 -: گفت ایمان به خونسببردی با. کرد رها را دسببت  و ک ببید را کتش جانیار

 نکردی؟ معرفی هنوز

 هک افتادم قدیمش مرت  نا های دندان یاد من و زد نمایی دندان لبخند ایمان

 !!بود سپید و ردیف و دست یک اس  مثل حاال

 تو عضببویت واسببه کردی التماسببش اومدی که همون  من پسببر؛ آقا ببین-

 !کمپین

-... 

 شد؟ چی-: گفت و داد باال را ابرویش تای یک پررویی با ایمان

 .بردار آذر سر از دست-

 سراغ ؟ اومدین چرا پس-:کرد کج را سرش ایمان



wWw.Roman4u.iR  714 

 

-... 

گاه من به فت و کرد ن تادی اینو چرا پس-:گ بال ؟ فرسبب  ن ک باور یعنی دن

 !شانسیه؟

سته به خ   با  باقالی و بیاور خر حاال. شدم خیره جانیار ی داده آب گل د

 .است کاسه یک در دستمان میکرد فکر احمق مردک. کن بار

 وت لیاقتش بی شببوهر نمیدونسببت -:گفت و کرد تنگ را چ ببمانش جانیار

 .بودی

 و....)درگ حرومیات توله باهمون برو. تهش نه پیازی سر نه تو ؛ بچه ببین -

 (!کرد اش خفه ؛ جانیار ناگهانی سیلی

 -:غرید جانیار. چرخید من طرف به سرش و شد پرت لجنش؛ مارک عینک

 خ ؟. نخور اونارو( ه...گ) دیگه

 را سرم نفرت با من و کرد نگاه من به. رفت سرخی روبه ایمان سبز چ مان

 !! شده جمع دورمان جمعیت یک دیدم و برگرداندم

 !!! آذرو( ه.. گ) همچنین -:زد فریاد ایمان روبه و گرفت را دست  جانیار

 .دبر خیابان سمت به و ک ید را دست !! کرد خجالتزده را من احمق جانیار
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 !برید! نگیر فیل ! آقا نگیر فیل  -: شنیدم را ایمان فریاد صدای

 .....میدود ماشینش سمت به دیدم و برگ ت 

*** 

 میقع نفس و بسببت پلک. داد تکیه صببندلی به و برد عق  را سببرش جانیار

 :ک ید

 .میخوره به  ازش حال -

-... 

 .زدم ک  چرا پ یمون -

 چرا؟-:زدم کمرنگی و طرفه یک لبخند

 حرفیه؟؟ ازش  نمیاد خوش -:کرد نگاه کج و باز کمی را چ مش یک

 .تشدس تموم کارش-:دادم تکیه و بسته چ   من بار این و ن ست  صاف

-... 

 .نمی ناسیش-

 !میخواد؟ چی-

-... 

 چی؟ دنبال اومده-
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ست  صله. دادم تکان" کن ول " معنای به را د ضیح ی حو شت  تو  ینا که ندا

ستان یاد فیلش چرا بی رف شت  حال. کرده هندو  ته  طی بگوی  که ندا

 که چرا گردم بر میخواهد من از حاال و کرده تسببت را مختلف دختران سببال

 !هست  تر عاشق و تر باوفا اشان همه از من تجربیاتش؛ طبق

-... 

ستارت  صندلی در و شدم تر لمیده ک  ک  ؛ سکوت و آرامش با من و زد ا

 :گفت مقدمه بی. رفت  فرو

 هستی؟ فراری کردن کمک از هنوزم-

 !نبودم. کردم فکر کمی

-... 

 باشه؟ داشته نیاز کسی اگر میکنی کمک آذر؟ آره-

 "آره" که کردم پایین و باال را سرم انداختت؛ نگاهی نی  وقتی

-... 

 ....و بچ  جریان هنوز بزنی ؟ حرف یک -

 .می نوم-

 داری؟ م کل خیلی ایمان مثل مردی با تو...هوم-
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 بده؟ حالت-:کردم نگاهش چ   گوشه از

ید رویش سببر از کالفگی بار  و ایمان مورد در چیه نظرت. خوب ...نه-:می

 امثال ون؟

 چیه؟ نظرم نظرت به-:یافت وسعت رفته رفته پوزخندم

 .نفرت-

-... 

 .پ یمونه اون که االن مثل. ب ه آدم مثال چی؟ ب ه پ یمون اگه-

 !نیست ب و آدم اون-

 !شد مثال حاال-

ستان به اش شقیقه ی شده متورم رگ از را چ ان   فرمانش روی شده قفل د

 !کنی ؟ صلح ایمان و من نکند اینکه از! بود؟ شده غیرتی یعنی. ک یدم

 اگر خ ... خ -: گفت  و کردم ای سرفه تک. بگذارم سرش سربه خواست 

 !نه که چرا باشه شده آدم که

!! دش راحت تصورم برخالف. کردم جو و جست صورتش در را حرف  تأثیر و

 !!رسید نظر به تر آسوده کمی و درآمد انقباض حالت از

 !بسازی؟ شده پ یمون بعدش و کرده ظل  که مردی با ممکنه.. یعنی-
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-... 

 باشه؟؟ بوده عوضی که مردی با یعنی-

 نه-: کردم تمامش همینجا پس داشت ؛ را حالش نه بودم شوخی آدم نه

 االن؟ گفتی چی پس-:گفت و انداخت نگاهی نی  تعج  با

 .کن  اذیت خواست -

 اذیت؟ چرا-

-.... 

 دارم؟ دوستت میدونی چون-: گفت پرده بی کامال

 .برگردان  سر شد باعث و کرد گرد را چ مان  ه  باز اش پرده بی اقرار این

-... 

 یدی؛نم تغییر رو صببورتت اعضببای ی بقیه و میکنی گ بباد چ ببماتو وقتی-

 .می ی ترسناک خیلی

-... 

 .مرگ ماسک شبیه جورایی یه و می ی جذبه پر-

-... 

 .مهمی خیلی برام. دارم دوستت من اما-
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 انهخالص همه این   مردی ی عالقه ابراز به سپردم گوش و بست  پلک بار این

 !کمبود سال نه و بیست از بعد  

-... 

 .دارم دوستت اینا تمام با خاصت  اخالق جذبت  خ کیات  تموم با-

-... 

 .ماندم شکل همان به من و کرد پارک کناری

 .داشت  دوست بودنتو مرگ شبیه حتی روحیاتو بی حتی-

-... 

 .نمیاد بدت من از ه  تو میکن ؛ حس و-

 .متنفرم ایمان از من-

-... 

 .بیزارم اونجوری مرد از-

-... 

 ...وقتی-

-... 

خت خت روزها این آذر برای گفتنش. بود سبب قدر تو که وقتی-:بود سبب  ان

 ...خوبی

-... 
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 نداشت؟ دوستت می ه-

صبی اراده بی اقرار این از و ف ردم ه  روی محک  را های  چ   بار این  ع

 !شدم

 نمیای؟ کنار اون امثال و ایمان با هیچوقت یعنی-

 هگرفت بخار ی شببی ببه روی انگ ببت با و دادم تکان هرگز معنای به را سببرم

 "هرگز" نوشت 

 باشی؟ داشته دوستش و باشه داشته دوستت اگه حتی-

-... 

 ؛ ت برگ  سمتش به. ندید که زدم لبخندی! کند راحت را خیالش میخواست

 .بود سخت دیدنش هرچند

 باشه؟ شده عوض شاید-: گفت ملتمس چ مان با

 شبببده عوض محال فرض به اگه حتی-:دادم چ ببمان  به را اطمینان  تمام

 .بیام کنار نمیتون  من باشه؛

شه؛ خوب و زندگیت تو بیاد یکی اگه-  گهن چیزارو سری یک هیچوقت اما با

 میفهمی؟ ؛ نمیفهمی تو که
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! ریدا غی  عل  که هسببت  متنفر... آذر تو از متنفرم. کردم تنگ را چ ببمان 

 ار بار این میکردم دعا فقط!! میگیری را مطل  زود انقدر که هسببت  متنفر

 .کرده پنهان چیزی بفهم  کافیه اونوقت -: گفت  جدیت با!! باش  کرده خطا

 !ام زده درستی لعنتی های حدس من یعنی این و پرید رنگش کمی

 ب نوی؟ حرفامو می ه-

 لاو. می ببد لود ک  ک  ه  من ذهن می ببود؛ لود رفته رفته که ای برنامه مثل

 .ی دم بی تر و بی تر اش روشنی و سبزی میزان ک  ک  که خالی خط یک

 ....کرد شروع او و بود نمانده بی تر درصد چند حاال

******** 

 .کن گوش اول میکن  خواهش-

-... 

 .انداخت پایین را سرش و شد مایل من طرف به

 .کن قضاوت بعد و کن گوش فقط. چیزی نه کن ؛ توجیه میخوام نه-

-... 

 .بیاد خوش  ازت نبود؛ قرار سراغت اومدم وقتی-

-... 

 .اومد اما-
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شبرد شت cd یک و کرد باز را دا ستش در را آن فقط اما. بردا  باز و غلتاند د

 .شدم آدم که کردم غلطایی یه من-:داد ادامه

-... 

 ...اوردم ون راه به خودم که آدمایی همه مثل درست-

-... 

 .کرد آدم منو ه  یکی-

-... 

 .ماندم منتظر و کردم ه  در را صورت 

 .خدا وای-

 ادد فرسخی صد از نبودنش نرمال. گذاشت صورتش روی را دستش دو کف

 .میزد

-... 

خاب درسبببت که داری حق تو چون... کن  تمومش زودتر میخوام-  انت

 !!بود سال  هجده فقط من... باش خدایی آذر اما..کنی

 یگرد فهمیدم. شدم خیره هایش ل  به فقط. کرد نگاه  و برداشت را دستش

 .امثالش و حنانه مثل. راه سربه گ*ن*ا*هکار یک! کافیست

-... 
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 .میریزه دل  بخدا! آذر نکن نگاه اونجوری-

 بگو-:کردم نگاه آبش پر و سرخ چ مان به تأخیر با

 ...کن  جبران خواست  اما. کردم خطا من-

-... 

 که جلو اومدم نمیدونی مگه نه؟ میدونی رو بی ببترش نصببف که تو خ -

 ب ی؟ بهتر

 .کردم پایین و باال را سرم

-... 

 دل این از بی ببتر نمیخوام... من! میترسببونه منو بدونی گذشببتمو اینکه اما-

 ...ببندم

-... 

 ...بگیر تصمی  بعد و کن گوش-

 .زودتر -:گفت  ای گرفته صدای با. ماندم خونسرد اما میکرد عصبی 

 ار امان بینی...ها ماشببین پی در پی تردد و عبور به خیره و ن ببسببت صبباف

 .ک یدی  باال همزمان
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عا من بیرون؛ کردن پرت  خون ببون از وقتی-  دروغ. بودم گ*ن*ا*ه بی واق

 ...نگفت  ه  کامل اما! آذر نگفت 

-... 

 .کرد اذیت خیلی. میذاشت سرم سربه دخترشون-

-... 

 !داره؟ آدم نداره عقل سالگی دوازده-

-... 

 .ب ونمش سرجا زودی به و برگردم خوردم قس . گرفت  دل به کینه-

-... 

 به دخترشببونو گرفت  تصببمی . دادم ادامه درسببمو. کردم کار و کردم کار-

 که بیارم دسببت به جذابیت و موفقیت انقدر خوردم قسبب . بندازم بدبختی

 .کن  باز جا دختره دل توی بتون 

 ات ماندم معمول طبق اما بودم خوانده تاتهش. گرفت  گاز آهسببته را های  ل 

 ...ب نوم کامل

-... 

 .پوشیدم خوب لباس اما کردم حمالی تاش  صبح و بازار تو رفت -

-... 
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 !رسیدم خودم به اما دوشیفت کردم پادویی-

-... 

 ...داشت  هواشو دورادور-

-... 

 .دان گاه رفت زودتر یکسال-

-... 

 ...کن  نفوذ بهش تر راحت و بی تر میتونست ...بود وقتش دیگه-

-... 

 ..هجده اون و ساله هفده من-

-... 

 .داد دل که دراوردم عاشقی ادای و اومدم و رفت  انقدر-

-... 

شته کنار رو بچگی- ست . بودم کرده شروع تازه من اما بود گذا  تقامان میخوا

 .بگیرم مامانمو خودمو

-... 

 ..کرد سکته ف ار از. بود اونا بخاطر من مامان درمون بی درد-

-... 

 .مبود عاشقش بچگی از گفت  بهش. بودم گرفته کار به رو فرزانه مخ-
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 ست د خلقیاتش ک  ک . شد سرخ گوشهایش که بازدیدم و گرفت را صورتش

 .می د سرخ سرخ هیجان مواقع. بود آمده

-... 

! !بودم بچه فقط من! میکردم نابودشببون باید من. داشببت مقیدی ی خانواده-

 !بدبختی  ماها که اوناست زیرسر میکردم فکر

-... 

 ...آقاشونو حاج بدم سکته! آذر بدم دق ون میخواست -

-... 

. دز تکیه کاپوت به نازک پیراهن یک با سببرد؛ هوای این در و کرد باز را در

 افشاعتر هر با و داد ادامه وقفه بی او و کردم کز. ایستادم کنارش و شدم پیاده

 :شد خارج دهانش از چرک مثل بخاری

 رهاجا که کوچیکی ی خونه تو ک ببیدمش یکسببال بعد... بود شببده دیوون -

 ...و بودم کرده

 ...نه-: گفت  و کن  سکوت نتوانست 

یار های  این ی اسببطوره و بت!! جان  دختر یک به!!! ت*ج*ا*و*ز!!!! روز

 !!!بیچاره
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 ردانهم زدن زار صدای... تاریک و سرد اتوبان کنار. ترکید بغضش مقدمه بی

 ی گریه با او و ک ببیدم تر عق  را خودم. میکرد راسبببت اندام  بر مو اش

 !!آذر! مرد و کرد سکته باباش. کردم آبروشون بی-:داد ادامه دردمندی

-... 

 !بود باباش عاشق-

 .گرفت  را صورت  دستی دو. افتادم پدرم یاد

 .بگیرمش باید گفت بود؛ تر بزرگ ما از داداشش-

-... 

 .نرفت  بار زیر-

-... 

 !!داماد شدم سالگی هجده تو! گرفتمش و کردن زورم-

-... 

شون- شو. بود شده خنک دل  اما بودم متنفر از سش. کردم سیاه روزگار  حب

 .میخورد کتک میزد اضافه حرف و کردم

-... 

 !!شدم پولدار ه  شبه یک اینجوری و بگیره باباشو سه  گفت -

-... 
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 .بود کرده دق مامانش-

-... 

 حس ذره یک. تحقیراتون سزای باشه این گفت  به ون. بودم کرده روانی ون-

 ...آذر نداشت  ندامت

-... 

 پسببر یه کن فکر. باشببه شببریک باهام کارخونه توی شببد مجبور داداشببش-

 .کرد یکسانش خاک با و گذاشت کاله ه  اونو سر ساله هجده

-... 

 .افتادم تا و تک از دیگه من ... شد تر داغون روز روزبه-

-... 

 و شرور پسر یه! نداشت  سراغ ای دیگه دادن عذاب راه و بودم باهاش زور به-

 .بودم ک*ث*ا*ف*ت

 هق هق هیچوقت....)شببد دعوامون شبب  یه-:گفت و ترکید اش تازه بغض

 ...(گرفت را صورتش و افتاد مقابل . .بودم ندیده را مردی

-.... 

ست به زدم انقدر... زدم زدم. .. زدم کتکش-  و میکرد التماس... افتاد پام و د

 ...چی یعنی نمیفهمیدم من و نزن بچه بخاطر میگفت
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-... 

 !!....آذر!!! بچمو ک ت  من!!! بود حامله-

: گفت و تگرف ملتمس را پالتوی  پایین.... افتضاح...  افتضاح. بود بد حال 

 ....کن گوش و بمون خدا رو تو-

 .میکردم نگاه زارش حال و او به مبهوت و مات فقط

-.... 

سرمو. بود سال  نوزده- سای گاه رفت فرزانه. ک ت  خودم پ  ادمافت من  و آ

 .زندان

 !بیچاره زن: گفت  غریبی حال و حس با

 ..کالهبرداری جرم به کرد شکایت داداشه-

-... 

 .جانیاربود اسمش   سلولی  ه -

-... 

 .داد نجات  خودک ی و حتمی مرگ از دوبار. بودم شده افسرده-

-... 

هام- مام.. کرد کمک    زد حرف با فت. کرد آدم  حبس مدت ت  خدا گ

 .کن جبران گفت میبخ ه
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-... 

 .کن آدم و شو آدم برو. شد آدم می ه گفت-

-... 

 رانجب که بدم قول تولد؛ این بجای گفت به  ماها  مثل بوده یکی خودشبب -

 .ن کن  رو حلقه این و کن 

-... 

 ...آشغال سطل تو ریخت  رو گذشته. کردم عوض اسممو-

-... 

 .کردم شروع ازصفر-

-... 

 ..نبود کافی بازم اما دادم پس بود مونده اموال ون و مال از که چیزی اون-

-... 

 وجدان عذاب! درگیرم. روانی  بازم اما میکن  جبران دارم سبباله سببیزده االن-

 .دارم

-... 

 .تو شدی بعدی هدف و دیدم رو تو-

-... 
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شقی اما...اما می ی خوب داری- ساط  تو عا  یردرگ بی تر نمیخوام. نبود ب

 .ب ی 

-... 

 .ببخش منو میتونی اگر-

-... 

 .کن خوبی... و باش خوب خودت فقط... که نه اگرم-

-... 

*********** 

 چنگ به را پالتوی  تر محک  و شببد خ . رفت  عق  عق  و زدم پوزخندی

 !ایمانی تکرار تو-:کردم نگاهش و ماندم سرجای . گرفت

-... 

 !داری؟ من از توقعی چه-

 .لتقب به برنگرد اما. میدون  اومد بدت من از. بمونی خوب تو میخوام فقط-

-... 

 .ودمب جانیار با احساسات  درگیر فقط نداشت ربطی. برگردم نمیخواست 

شمو خدا بخداوندی! پ یمون . کردم بچگی من... ببخش منو-  هک کردم تال

 .ب   آدم
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ش ؛ خودم با که انگار  عق  را سرم و ک یدم طرف دو از را شال  کالفه با

 احسبباس این باید حاال. باشببد آمده خوشبب  او از انقدر نمیکردم فکر. بردم

 من. میک ببت  را خودم احسبباس باید بار این. میکردم سببقط را زده جوانه

 .کن  تحملش نمیتوانست 

 ...نمیتون -

.. .نگیر تصببمی  زود اما... داری حق-:ک ببید پنجه به را بازوان  و ایسببتاد

 ...توروخدا

-... 

 .میریخت اشک ابربهار مثل. دوخت  چ مش در چ   و کردم بلند سر

 از. ببخش منو ه  تو... میبخ ببه ها موقع خیلی خدا. می ببن عوض آدما-

 باالتری؟ خدا

 !بخ یدت؟ خدا میدونی تو-

-... 

 !!افتضاحی! بدکردی-

 !بودی گ*ن*ا*هکار ه  تو-

 !یکیه؟ تو منو جرم-
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 !!میکن  جبران دارم!! کردم جبران اما-:ک ید فریاد

 !کن  جبران میخوام من -:کردم جمع بلندش صدای از را صورت 

 ..برنمیگردی یعنی-: شد شل دستش. شد آرام

 .نمیپذیرم دیگه رو تو...فقط...نه-

-.... 

 ت صور او  به پ ت ؛ چ مش از دور. برگ ت  و کرده جی  در را های  دست

 .نبود وقتش اما خواست  گریه دل ته از و کردم دره  را

 ...برکت بده خدا... تاوانه این ! حقمه-:زد فریاد

-... 

 !اعمالمه سزای! حنانه-:ک ید فریاد بی تر

 ...-:نترکد بغض  تا گذاشت  دهان  روی دست و برگ ت  سمتش به

 !شک از پر زندگی یه حقمه -:دادک ید باز

 تو !زیاده سببرت از -:ک ببیدم جیغ گریه با.  شببکسببت  باالخره و نتوانسببت 

 !!حیوونی

-... 
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تادم زانو دو  سببنگ کاش. نمی بببدم عاشببقش کاش. گرفت  را سببرم و اف

 .داشت  دوستش ه  هنوز!! داشت  دوستش... میماندم

 تحملش نمیتوانسببت  اما بود کرده عوض را ام زندگی. بود کرده نرم را من او

 .کن 

... هسببت  و بودم آشببغال خیلی من... توعه با حق-:ن ببسببت زانوی  به زانو

 نم فقط... فقط زیاده؟ سرم از نمیدون  میکنی فکر... داره خدایی ه  حنانه

 کاری و ک*ث*ا*ف*ت خودم چ   با که نانجیبی زن دارم حق...مردم یه

 نه؟. نگیرم دیدم

-... 

ست و پاک خودمو زیادی من میکن  فکر اما-  من... توعه با حق. میدون  در

 ه  حنانه دل کردن شبباد. باشبب  داشببته عادی زندگی یه هیچوقت نمیتون 

 ...صفاییه خودش

-... 

 و داشببت نگه بزرگش م ببت دو با را صببورت  روی دسببت دو...)نکن گریه-

 نه؟. باشه جفتمون کار سزای ه  شاید-(:گفت

-... 
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 .تاوانمون اولین جدایی این... نکردی جبران هنوز ه  تو-

********* 

 رفت هگیر دست سمت به دست  حرفی هیچ بی. داشت نگه آپارتمان  مقابل

 .ببین... بگیر رو این-:گفت که

 ...- :افتاد زردرنگی cd به نگاه 

 نم درمورد بتونی بهتر شبباید...ببینش-:درنمیامد گریه شببدت از صببدایش

 .کنی قضاوت

-... 

 .نداشتی تعریفی چندان خودت  ببین بگیر-

-... 

 تو جانیار اینو... گ*ن*ا*همونو ببینی  سببوم شببخص چ بب  از باید گاهی-

 .داده یادم زندان

-... 

یه این از که باشببه کسببی نمیکن  فکر-  مباز و کنه نگاه گ*ن*ا*هش به زاو

 !!خدا ی زاویه از! کنه تکرارش

-... 

 .گرفت  و بردم جلو را دست  شک با
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 کنی؟ فکر به  که باش  امیدوار میتون -

-... 

 باشه؟-

 یک تا-:گفت بلند. رفت  خانه سمت به مبهوت و مات همانطور و شدم پیاده

 باشه؟....آخر جواب و آخر دیدار...  بعد هفته

 ..میتونی اگر... فرصت یه فقط-:شنیدم ه  باز و بست  را در

 هار و آمد می بینی نوک تا های  اشببک و دادم تکیه در به درد با را پی ببانی 

 و بودم متعج  بود نیامده بدم او از اینکه از من و آمد رفتنش صدای. می د

نت را خودم دل در بانی برگ ببت ؛ وقتی. میکردم لع ج  با نگه گاه تع   ن

 جهت در تالشببی آنکه بدون.  بود ندیده احسبباس با همه این را من میکرد

شک کردن پنهان شته های  ا ش ؛ دا شت  چ مانش مقابل از با  دوجو با. گذ

سک سردردک نده؛ و حالی بی شت  تاپ لپ در را جانیار اهدایی دی  و گذا

 ...ماندم منتظر

 با .بودم صفحه محو و مات شکسته و خسته. بود مانده باز زور به چ مان 

 .شدم هوشیار رفته رفته ام؛ جراحی اتاق و مط  نمای دیدن



 737 آسمان آذر

 روی بیمار میکن ؛ دست به دستکش. دیدم را خودم و رفت ه  در های  اخ 

 !!میرس  نظر به آدمخوار یک مثل من و میخوابد تخت

 رست و التماس با زن. شد بهتر کمی دادم ولوم بود  ضعیف صدا شدم؛ دقیق

 .هست  ترسناک و روح بی من. میکند نگاه من به

 سببؤال   میکند التماسبب  همراهش. نمیکن  توجه من و میگیرد را دسببت  مچ

 .میکن  شروع را جراحی.. حرف بی و سنگ همانطور من اما میپرسد

 نبیرو ذره ذره را بچه درنده حیوان یک مثل!! انگار نه انگار من و میریزد خون

 !!!انگار نه انگار و میک  

صال س  خودم از ا شکی هر برای که جراحی و خون از که نه! میتر  عادی پز

  رح بی انقدر که زن این از! میترس  آذر شخص خود از من!! نه بترس  است

 .میترس  است القل  قسی و

 یکندم گریه دخترک. ام نزده که ک*ث*ا*ف*تی چه نبین  تا میزن  جلو کمی

 .می وم خارج آلود خون دستان با من و
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 ستان د!! دارد توفیر چقدر سوم چ   از که میگفت راست جانیار!! میترسیدم

 یا تازه چیز باز ببندم؛ را صببفحه آمدم همینکه و شببد قطع فیل .  میلرزید

 ...دیدم

بد؛ را در جانیار! خسببرو بادیگاردهای. پوش سببیاه مرد چهار  درگیر میکو

 .میفتد و میخورد ضربه. می وند

 های تن. نیسببت واضببح صببدا. میزن  فریاد... کنده پر و بال میبین ؛ را خودم

 میگ

ند جاتش تا میزن  آتش و آب به را خودم من و ذرا یدوم. ده  ن  و بیرون م

 دبختیب با را اکسببیژن کپسببول و برمیگردم. میگیرم تماس سببهیال با احتماال

 سرش یرز خودم بامانتوی و میکن  پاره تیغ با را پیراهنش..میک   نزدیکش

! نجات عملیات و آید می سببهیال..می ببوم پا کله بامغز و میدوم.میگذارم

 .تمام و میخوابد آرام جانیار

گاه  نوشته هدیوان جانیار فیل ؛ پایان. ن ست لبهای  روی تلخی لبخند ناخودآ

 "بود؟ تر ق نگ کدوم! کن قضاوت خودت"  بود

********* 
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 طممنم حاال و بود گرفته را نهایی تصببمی . بود کرده فکر تمام ی هفته یک

 گهن را فیل . شببدنی اما بود عجی  نبود؛ افسببانه. کند جبران میخواهد بود

شت ساط. دا سی دلش در اما!! ننداخت نماز و سجاده ب  خواهی عذر از ح

 .کرد خدایش تقدی  و نکرد سرک ی بار این که داشت

 آهنگ..میداد گوش پیانو غمگین نوای به و بود ن ببسببته کافه ی پنجره روبه

 خدا دمیکر حس...نبود دلگیر برایش بیرون ابری هوای... پوالن آملی زیبای

 .هستند جانیار منتظر باه  و ن سته کنارش

 ...نه ه  بود خوب حالش ه 

ست مقابلش شد؛ داخل رنگش کرم بارانی با جانیار . زد یغریب لبخند و ن 

 .زد لبخند ه  آذر

 شنیدی؟-

یار و کرد پایین و باال را سببرش  رگم برای تسببلیت تیتر با را روزنامه جان

 .گذاشت مقابلش سبحانی ایمان ناگهانی

-... 

 چی؟ تو. تاوان میگی  بهش ما-

 .ماست بر که ماست از میگ  من -: کرد تر آذرلبی
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ته میگن دیگران- هانی ی سببک ما ناگ یاده و اوردوز...  میگ  من ا  تو روی ز

 .هاش پارتی

گاه آذر مه روی را لرزانش ن خت روزنا ندا مان. ا گاهش خودخواه هنوز ای  ن

 .میکرد

-... 

 نه؟ شد باعث خودش-

 .میکرد روی زیاده چیز همه تو-:خندید تلخ آذر

-.... 

 .بودن کرم زمانی یه ها پروانه بود رفته یادش-

 ...تهران از میرم دارم -:ک ید آهی جانیار

 .ودب نرسیده او مورد در درستی تصمی  به هنوز اینکه با...گرفت دلش آذر

 چی؟ ها بچه-

 ..کن  فکر یک  باید...به ون میزن  سر-

 حنانه؟ به-

 !تمیخواس را آذر فقط و فقط که بود این حقیقتش.. نگفت چیزی جانیار

 ..دیگه جانیار یه شدم من -:افتاد پایین سرآذر
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 .میکردم شک بودنت آذر به میکردی قبول  اگه-

 .لطفا..جانیار بده حق به -:آمد حرفش میان

 !میدم حق(...گرفت باال وار تسلی  را هایش دست..)میدم حق-

سته آذر ض  بود نتوان سبتا ای سابقه با دیگر مردی کند ه  در یمان ا م ابه ن

 دکن فکر جانیار به نداشت تصمی  حاضر حال در حداقل. دهد راه زندگیش

 از ه باز و بگوید را ناگفته حقایق و برگردد روزی داشببت تصببمی  جانیار و

ند که بخواهد آذر ما یدانسبببت. نبود وقتش اآلن... ب  هنوز منطقی زن این م

 .است شکننده

-... 

 .میاد بهت قرمز-

 ...بودی خوبی دوست-: گفت و زد لبخند. انداخت پالتویش به نگاهی آذر

ستاد جانیار ستری گردن شال و ای  نای تمام-:انداخت گردن روی را اش خاک

 .بود حلقه به کردنت اضافه واسه ها نزدیکی

-... 

 .توعه با بعدی نفر...ن کن حلقرو-

 کن ؟ پیدا چطوری رو بعدی نفر-: گفت و کرد اخمی آذر
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سری نگاه جانیار  فتگ و برد فرو اش یقه در را سرش. انداخت کافه به سرتا

 .می ه باز تو دست به زدم؛ من که گندی-:

 ...بود گیج آذر

-... 

 ...بده نجاتش و کن پیدا رو ن وندم سیاه خاک به من که دختری اون-

-... 

 .اونه بعدی جانیار شدی؛ موفق اگر-

 آسای گاه؟ کدوم-:انداخت پایین را سرش آذر

-... 

 .ببینمت روزی یه امیدوارم... خداحافظ-: گفت جوابی هیچ بدون

 ...رفت جانیار اما کرد باز دهان آذر

ستی دو را قهوه ماگ  از را هفرزان. رفت فرو فکر به آن بخار به خیره و گرفت د

 !کند؟ پیدا کجا

 خانوم؟-

 ...انداخت پی خدمت به نگاهی و کرد سربلند

-... 
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 .بهتون بدی  دادند آقا اون رو کاغذ این-

 دیدن با. کرد بازش و گرفت. بود رز گل یک طرح از ای سببباده اوریگامی

 .ریخت فرو قلبش تمام.... آن داخل ی شده حک ی کلمه

 ...دوید خروجی سمت به و ایستاد تندی

.. .کرد جو و جست را خیابان سراسر... میخورد صورتش روی شالقی باران

 .میرفت داستان قرمز پالتو زن به توجه بی و داشت چتری کس هر

سمان به رو را سرش. نبود جانیار از خبری  مسل را باران لبخند با و گرفت آ

 ...کرد

 رد خورده باران کاغذ یک و لبخند یک با... سببالگی سببی ی آسببتانه در زنی

 .بود شده حک آن روی" ساالری"  ی کلمه که دستش

 پایان

 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز zed.a با تشکر از  ز

یونلود رمان های بیشتر به سایت برای دا  مراجعه کنید رمان فور


