
  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١ 

  فصل سال نیپنجم :  نام کتاب

 ربر انجمن نودهشتیاکا *شیرها : نویسنده

 

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98ia.com 

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٢ 

 

 کاربر انجمن نودهشتیا Sepid:  طراح جلد

  اربر انجمن نودهشتیاک شجره  :ناظر 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٣ 

 :مقدمه

 یبه دنبال فصل! به دنبال فصلم! گمشده ممیهمه تقو ،یزندگ هیمفهوم  يتموم سالها، تموم فصل ها، همه 

امسالت  میشه تقو یم ایخدا! نوتر یفصل! نو یسال! و نه زمستان زهیینه پا! که نه بهاره و نه تابستان یفصل! دیجد

 !فصل داشته باشه؟ 5

 

 

 ماند یخوب م ياست و عمر خوب

 

 گیرد یاز عشق م يکه رو يمرد

 

 اگر بد بود و بد تا کرد دنیا

 

 !عاشق ، خوب میمیرد مرد  یک

 

 دیدم به خود گفتم يبس بد از

 

 ...بد را بلد باشم  یکم باید

 

 شیرِ پاك از مادرم خوردم من

 

 مجابم کرد بد باشم دنیا

 

 آذر رضایعل
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 يکرده بودم تو تیزیرو که و یضیمر نیو داشتم شرح حال آخر زیحوصله نشسته بودم پشت م یو ب خسته

: سرمو بلند کنم گفتم نکهیبدون ا. باز شدنش اومد يبه در خورد و صدا يکردم که تقه ا یپرونده اش وارد م

 .گهید يفردا رو منتقل کن به روزا يمارایب. عمل دارم 7من فردا تا  رفاضلیخانم م

 !شفاست درست گفتن؟ ریشما تو عمل بواس يبه من گفتن دستا دیببخش-

 ! بود سادهیکه دم در وا یزدم به کس و بهت زده آوردم باال و زل ریبا تأخ سرمو

به . داد بهش هیاومد تو و در رو بست و تک! دیشد تو صورتش د یمن م يچهره  دنیاون رو هم از د تعجب

تند و  جانیتونستم بشنوم که از ه یضربان قلبمو م يصدا! رفته بود ادمیهم  دنیتونم بگم نفس کش یجرأت م

 !دیکوب یتندتر م

 !سالم: شد و دستشو آورد جلو و گفت کینزد زمیم دو قدم بلند به با

خرده همو نگاه  هی. سادمیدور زدم و روبروش وا زویم. که دراز شده بود از جام بلند شدم یتوجه به دست یب

چهار سال بود ! خودش بود! شد یباورم نم! میدیو بعد هر دو همزمان مردونه و محکم همو به آغوش کش میکرد

! بودم دهیکسو ند چیچهار سال بود ه! بودم دهیرو ند قمیرف نیتر یمیچهار سال بود که صم! بودمش دهیکه ند

 .بود سادهیگذشته روبروم وا يآدما نیاز پررنگ تر یکیچهار سال تموم گذشته امو پاك کرده بودم و حاال 

 ! یکن یآب لمبو نمپرتقال که ! له شدم پسر خوب: و با لبخند گفت رونیب دیدستام کش نیاز ب خودشو

 يگوشه  یصندل ينشست رو. نگاهش کردم رهیخ رهیزدم و خ يلبخند میدرون یختگیبغض و بهم ر يهمه  با

 يدیآدم د ای ،يدیچهار سال آدم ند نیا ای! زم؟یشده عز یچ: دیپاهاش و با لبخند پرس ياتاق و پاشو انداخت رو

 ! يدیبره ند راهنباشه و بتونه  ریکه پاگ یسلسله جبال نکهیا ای! يدیمن ند یپیبه خوشت

! باز نشه یگفتن حرف يهنوز اونقدر شوکه بودم که دهنم برا! نشستم، نشستن که نه در واقع وا رفتم روبروش

 وانیل هیبرات  تیبگم منش يخوا یم! ؟یخوب: دیجلو و موشکافانه نگاهم کرد و پرس دیکش یصندل يخودشو رو

گرم و قشنگت  یلیخ یلیخ يصداازت تو خاطرمه  يقو یلیکه خ يزیچ! ؟یزن یمچرا حرف ن! اره؟یآب قند ب

 !شاهللا؟یا يالل شد! از دست رفت؟ یهم که داشت ینعمت هی نیبه حمد خدا هم! بود

 !؟يدیفهم يچه جور! ؟یکن یکار م یچ نجایا-

! یهست يکه بود یهمون عوض! ينه خدا رو شکر هنوز عوض نشد: و گفت یداد به صندل هیعقب و تک رفت

 !کنه یاز خودش در م يجمله شاعرونه تر نهیب یهمه سال م نیبعد ا قشویرف نیتر یمیآدم صم
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تنگ شده  يزیاز هر چ شتریالبرز ب يدلم برا! ها تنگ شده بود یلودگ نیا يدلم برا! لبخند نشست رو لبم دوباره

 !هم داشتم؟ يا گهید یاز البرز دلتنگ ریبه غ! بود

با  يشد ریخوب جاگ یلیکه خ یچند وقته برگشت: نداخت گفت یبه دور تا دور اتاق م یکه نگاه يجور همون

 !معرفت؟

 !سه هفته است-

از خودت  يالاقل خبر ای ینیو منو بب يایدرصد هم به ذهنت خطور نکرده که ب هی یسه هفته حت نیو تو ا:

 !نه؟! يبد

 !به دلم چرا یبه ذهنم نه ول-

نگاهم کرد و  رهیخرده خ هی! سکوت کرد هویجواب دادن به جواب من  يده کرده بود براکه خودشو آما البرز

 !دلتو گرفت؟ يبعد، اونوقت اون مغزِ مغز خر خورده ات جلو: گفت

! يهنوز همون البرز: رفتم سمت پنجره تا بازش کنم با لبخند گفتم یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 !يبه همون اندازه هم بددهن تر شد يشد رتریسال پچهار  ،يچهار سال بزرگتر شد

 یخودت ریپ: و گفت ستادیشلوارش، کنارم ا بیج يدستشو گذاشت تو هی. و از جاش بلند شد دیخند بلند

 !ذره شده بود سه هیدلم برات ! دو یبددهن خودت!کی

 نیکنار من، به ا نجا،یحضورش ا! نداخت یم دهاینبا ادیچشماش منو ! سمتش و زل زدم تو چشماش برگشتم

از دکتر : دمیو پرس زمیازش فاصله گرفتم، نشستم پشت م! برد یم دیبرد که نبا یم ییمنو به روزا ،یکینزد

 برگشتم؟ يدیشن یظهراب

 !دم؟یکه فهم یناراحت: دیبرگرده سر جاش زل زد به چشمام و پرس نکهیا بدون

 !نه-

 !دنتید امیببهم گفت و ازم خواست که  یدکتر ظهراب! پس آره:

که  يهمون جور! نزنه یحرف یخودم نخواستم به کس یبهم قول داده بود تا وقت. صورتم ينشست رو یاخم

با خودم کنار  یدادم تا وقت یم حیترج ،یول ستیمهم ن: کردم گفتم یرو جمع و جور م زیم يرو يپرونده ها

 !نمیرو نب یکس ومدمین

 یبرگشت دمیفهم یوقت دهینکش هیبه ثان! یینجایسه هفته است ا! نبود؟ یزمان برات کاف يچهار سال و خورده ا-

 !قینارف یگرفت ینوات نم یب قیاز رف یسراغ يکرد یهم که دست دست م امتیتا ق! نجایخودمو رسوندم ا
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 ؟يا هیواسه شام پا: دمیو پرس فیک يتو ختمیهامو ر لهیو وس دمیجام بلند شدم، کتم رو پوش از

 !ام هیکه خوبه چهارپا هیپا!آره میاگه مهمون من باش: سمت در و گفت رفت

*** 

داده  هیسرمو تک! زد یچرت درست و حساب هیگرم و نرم البرز  نیشد تو ماش یبود که م نیاونقدر سنگ کیتراف

سرمو پام  يدست البرز که نشست رو. بودم رهینشسته بودم و به روبرو خ نهیدست به س ،یصندل یبودم به پشت

برگرده به سمتم و زل بزنه به  امالًداد که ک یفرصت رو بهش م نیقفل بزرگراه ا کیتراف. چرخوندم به سمتش

 !؟ییتنها: دیخرده سکوت کرد و بعد پرس هی. صورت خسته ام

لبش و  ينشست رو يلبخند. به عالمت مثبت تکون دادم يسر. وقت برد تا منظورش رو درك کنم يا هیثان

 !اممنم تنه:گفت

 !؟ییالبرز و تنها! چرت نگو: زدم و گفتم لبخند

 !لحاظ نیاز اون لحاظ نه از ا ییتنها: و دست چپش رو جلوم تکون داد و گفت دیخند بلند

سالمتت رو چک کنم بعد به رفاقتم باهات ادامه  یبنداز گواه ادمی:به عالمت تأسف تکون دادم و گفتم يسر

 !بدم

هم بهش  یگرفت که زندگ یرو راحت و آسون م یاونقدر زندگ! طور بود نیهم شهیهم! دیسرخوش خند دوباره

زل زد به روبرو و  ستادیدوباره ا یرو به جلو برد و وقت نیخرده ماش هیدنده رو جا انداخت و ! گرفت یسهل م

 !؟یدن من ناراحتیاز د ای یتو خودت نقدریکه ا يخسته ا ایاخالق گندت مونده روت :دیپرس

تو شوکه و هم هنوز  دنیهم خسته ام ، هم از د: بهش آوردم و گفتم يشونه اش، فشار يرو گذاشتم دستمو

 !گذشته است ياخالقم به گند

 !نه ناراحت يشوکه ا دنمیخوبه که از د: زد و گفت يلبخند

وقت هوس کنه دور و برم  هیترسم  یم! صحبت کنم یبا دکتر ظهراب دیبا: برگردوندم سمت پنجره و گفتم رومو

 !شلوغ بشه يادیز

که بهم زنگ زد و ازم خواست  یدکتر ظهراب: راه افتاد و در همون حال گفت. خرده روون شده بود هی کیتراف

هر بار که ازم خواسته  یدون یآخه م! دهیمن بدبخت کش يبرا ينقشه ا هیباز ! دادیداد ب يبرم اتاقش گفتم ا

 !برام داشته یبیو غر بیدستور عج هی ششیوسط کارم برم پ

 !رسونه یهاشو فوراً به عرصه ظهور م دهیا! طور بوده نیهم شهیهم-
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 !هم از البرز بدبخت کوتاه تر یک وارید:

 !کجا بود؟ وارید! یتو که رشته کوه: و گفتم دمیخند

بعد رفتن تو : و گفت دیکش یآه ش،یشونیپ ينشست رو یاخم! ساکت شد هویو بعد  یبلند بلند و طوالن! دیخند

 !صدام بزنه ينجوریا ینذاشتم کس گهید

 گهید يدوست ندار: دادم و دوباره شونه اشو فشردم و گفتم یبود حرکت شیصندل یپشت يدست چپم که رو به

 !زنم یصدات نم

 !تو راحت باش: زد و گفت يلبخند

و گرفتم  رونیب ادیدو تا نخ ب یکیبهش زدم تا  ينگاه متعجب البرز ضربه ا ریرو در آوردم و ز گارمیس پاکت

 .کشم االن ینم: به پاکت انداخت و گفت ينگاه دوباره ا. سمتش

 !پندار یبکش دیتو هم نبا: روشنش کنم گفت نکهیخودم در آوردم و قبل از ا ينخ برا هی

 !شد یم شیبشه همون چهار سال پ میاگه قرار بود طور! الیخ یب-

 ! رو نداشتم دنشیرفت اما جسارت پرس یاومد و م یزبونم م ریتا ز دنشیاول د ياز لحظه ها یسوال هی

 !فربد خوبه؟: کردم که گفت یم يدستم باز يتو گارینخ س با

دو ساعت تا مرز سکته متعجبم  یکیبار دوم در عرض  يبرا! اوپس! و بهت زده زل زدم به صورتش متعجب

 !کرده بود

  

 

  

 میبخور يزیچ هی میشو، بر ادهیپ: پارك کرد و گفت کیرستوران ش هی يتوجه به نگاه متعجب من، روبرو بدون

 .رمیم یم یکه دارم از گشنگ

به کرواتم  یشدم، دست ادهیپس تو سکوت پ! کنم چشیروبروم نشسته، سوال پ یرستوران وقت يدادم تو حیترج

دعوت  مونیشگیبود که منو به پاتوق هم يبار نیاول. در رو بستم و همراهش راه افتادم. و مرتبش کردم دمیکش

. تا بعد سفارش غذا سکوت کردم و زیپشت م مینشست! تازه يجا هی میاومد یبار بود که م نیاول! کرد ینم

ساعد دو دستم رو گذاشتم روش و پنجه هامو تو هم گره کردم و . زیشدم به سمت م زیخ مین. گارسون که رفت

 !؟یشناس یفربدو از کجا م: دمیپرس
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! میماها اما دلنگرونت بود! یخواست از ما با خبر باش یتو دلت نم: چشماشو دوخت به چشمام و گفت ریتأخ با

 !یکه خوب میبدون میخواست یم

 !خوب بودم؟-

 !بد ایتا خوب  يبود یخنث شتریچهار سال به قول فربد ب نیهر چند که تو ا! بد ایخوب ! يبود که بود نیمهم ا:

 ! داده؟ یرو گزارش م ییزایچه چ گهید-

 !بودنتو یفقط بودنتو و البته خنث:

 يو زل زدم به فضا دمیکش يو پوف کالفه ا یصندل یدادم به پشت هیبرداشتم، تک زیاز رو م دستامو

 !دور بودن ازم یلیهر چند که اونا خ! چهار سال نیا يپس اونقدرها هم دور نبودم ازشون تو!رستوران

 !معده ات چطوره؟: البرز نگاهمو از روبرو گرفت يصدا

 !خوبه-

 !خوبِ خوب؟:

 !بد ییوقتا هیخوب،  ییوقتا هی: ندونستن کج کردم و گفتم يبه نشونه  یلب

کنار هم  یکه وقت يمن و البرز! میدوباره ساکت شد. به عالمت مثبت تکون داد و دوباره ساکت شد يسر

مشترکمون گم  يانگار نقطه ها! میآورد ینبود، حاال حرف کم م یساکت کردنمون کاف يلشکر برا هی م،یبود

به دونستن نداشتم و البد  يکردم چون عالقه ا یمن سکوت م! میفاصله داشت ایدن هیانگار از هم ! شده بودن

 !کرد چون جرأت گفتن نداشت یاون سکوت م

از  یسرمو بلند کردم کم! بهیدو تا غر نیع ای! آدم قهردو تا  نیع! میاز غذا رو تو سکوت خورد يشتریب مین

. نگاهش کردم یبا دستمال دور لبم رو پاك کردم و سوال! کرد رمیبخورم نگاه مات البرز غافلگ وانمیل يدلستر تو

 ! پندار يعوض شد: خورد و گفت زیم يآب رو وانیخرده از ل هی

 !شدم منظورته؟ ریپ-

 !یبش کیبهش نزد يآدم که از ترس ابهتش جرأت ندار هی! روبروم نشسته گهید یکیانگار ! يعوض شد:

 !محاله ممکنه!تو و جرأت نداشتن؟: زدم و گفتم يلبخند

 !که بهم گفت باور نکردم یدکتر ظهراب-

 !بهت گفت ویچ یدکتر ظهراب:

 !رانیبرگشته ا یبه نام پندار پناه يا گهیآدم د هی نکهیا-
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 ! شده بود گهیآدم د هیرفت  یم رونیکه از ا یاون پندار پناه:

 !؟يبرگرد يخوا ینم -

 !س؟یانگل! کجا؟:

 !یبه زندگ -

 ! ؟ینیب ینم! برگشتم:

 !؟ییسالته و هنوز تنها 35که ! ؟يجور نیا-

مشغول خوردن ! ده با سکوت از کنارش بگذرم یکه آزارم م يزیهر چ ،ییگرفته بودم هر جا ادی. ندادم جوابشو

 !بدم یتیبه نگاه مات البرز اهم نکهیغذام شدم بدون ا یباق

*** 

 !مارستانش؟یکار تو ب يبرا! ؟يفکر کرد یدکتر ظهراب شنهادیبه پ: دیموقع برگشت البرز پرس نیماش يتو

 !آره-

 !خب؟:

 .کنم یقبول م-

 !شه یسرت شلوغ م یپس حساب:

 !خوبه یلیسر آدم شلوغ باشه خ-

 !مخصوصاً از همه لحاظ! آره:

که کنارم  یرشته کوه! شد یعوض نم! لبش بود لبخند زدم يکه رو يزیآم طنتیسمتش و به لبخند ش برگشتم

 ! شد یگذشت عوض نم یهم که م گهینشسته بود هزار سال د

 !دم مطبته؟ نتیماش: دیخرده بعد دور شدن از رستوران پرس هی

 !کنم ینم یرانندگ: دوختم به پنجره و گفتم نگاهمو

 !هنوز به نفع اون بود کیدو ! گردنش رو حس کنم یتونستم گردش ناگهان یم

چرا ! رو از خودم دور کنم؟ دنشیپرس يتونستم وسوسه  یچرا نم! رفت ینم رونیاز ذهنم ب یسوال لعنت نیا چرا

م ازشون داشته باش يخبر نیخواست کوچکتر یکه دلم نم ییاونا يهمه  نیچرا ب! آدم ها اون؟ يهمه  نیاز ب

 ! کنه و کجاست؟ یکار م یبرام مهم بود بدونم اون چ
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شدن سر  دایخواست اما پ یم قیخواب عم هیدوش آب گرم و  هیکالفه بودم و دلم ! خسته بودم. اومد یم خوابم

 یرو که م یتونستم آرامش یاز خاطرات رو به ذهنم حمله ور کرده بود که نم یمیالبرز حجم عظ يو کله 

 .کنم دایخواستم پ

 !؟یش یم ادهیوسط بزرگراه پ نیهم ای یگ یآدرس خونه ات رو م: دیخرده روند و بعد پرس هی البرز

 !يپر یباال باالها م! به تو نیآفر: و گفت دیکش یرو گفتم، سوت آدرس

دم در خونه، دستمو ! که اآلن بودم نبودم يپندار نیبودم اما ا ناییپا نییکاش اون پا! نشست رو لبم يپوزخند

 !؟يای یباال نم: دمیپرس. نگاهش به من بود. در و برگشتم سمت البرز رهیدستگ يگذاشتم رو

 !طبقه چند؟-

 دوازده:

 !کنم داتیپ دیخوبه بدونم که اگه الزم شد کجا با -

 !مارستانیب ای یکن یم دایتو مطبم پ ایمنو معموالً :

! وجودم پر شد ياون سوال تو دنیپرس يوسوسه  يلحظه ا يشم اما برا ادهیخواستم پرو باز کردم و  در

 !فرناز خوبه؟: دمیبرگشتم سمت البرز، لبمو با زبون تر کردم و پرس

اسم  دنیدرجه باز شده بود از شن نیچشماش تا آخر! از متعجب کردن هم میشده بود ریبه  ری! دو –دو ! اوپس

 !فرناز از زبون من

  

 

حک شده بود  يلحظه ا ریبسته ام تصو يپشت پلکا! کاناپه يخسته امو بدون در آوردن لباسام ولو کردم رو تن

! گوشم بود خیب شهیکه قبل اون چهار سال هم ياون هم البرز! سال 4بعد ! بودم دهیکه البرز رو دم در اتاقم د

 ! همراه شهیو هم یافتنیدست  شهیهم

هر چند ! ذهنم بسپارم یگانیتونسته بودم به با یکه چهار سال تموم به سخت یذهنمو برد سمت اتفاقات دنشید

 !کردن یم يادآوریبودنشون رو بهم  م،یداریخواب و ب يکابوسا يگاه تو یکه گاه و ب

 .خرده آرومم کنه هیتونست  یدوش گرفتن م هی دیشا. و از جام بلند شدم دمیکش یقیعم نفس
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 هیدوش آب گرم گرفتم،  هی. دنیکرده بودم به خواب دیبود که خودم رو مق یاز ساعت رتریساعت نگاه کردم، د به

 يادیز يرویواسه عمل و به ن ستادمیا یسرپا م دیسره با هیفردا ! رخت خواب يآرامبخش خوردم و رفتم تو

 !داشتم اجیاحت

*** 

موهام بردم و  نیب یدست. نداشتممنبع صدا رو  صیبودم که توان تشخ جیاونقدر گ. کرد دارمیاز خواب ب ییصدا

تو خواب و ! فونهیزنگ آ يصدا دمیتخت نشستم و تازه فهم يخواب آلود رو. شم اریکردم هوش یسع

رو زدم، در باال رو باز کردم و  فونیآ يدکمه  هیحواسم اونقدر جمع باشه که بپرسم ک نکهیا ،بدونيداریب

 !لحاف مچاله شدم ریبرگشتم تو تخت و ز

سرم  يکه باال یشم و برگردم به سمت کس اریلختم باعث شد هوش يبازو يکه نشست رو یدست يگرما

و به  نمیکردم با پلک زدن درست بب یسع! کرد یخندون نگاهم م يبا چهره ا شهیالبرز مثل هم. بود ستادهیا

 دایو پ شبید تفاقاتا یبه لطف آرامبخش و خواب طوالن! ستیخواب ن هیکه وجودش تو خونه ام  ارمیخاطر ب

 !شدن سر و کله البرز رو به کل فراموش کرده بودم

 نیهم ینیب یقراره هر دور منو م! سلسله جبال نمکت! خودمم! نه جن! يدینه روح د: وا کرد و آروم گفت لب

 !؟یتعجب کن يجور

 !ساعت چنده؟: دمیانگشت سبابه ام چشم راستم رو مالش دادم و در همون حال پرس با

 !هشت-

 !شد رمید! يوا: دستام و گفتم نیبه ساعت انداختم و سرمو گرفتم ب ینگاه! دمیاز جام پر فنر نیع

 !؟يعمل دار: دیپرس خونسرد

 !؟یکن یکار م یجا چ نیا: دمیتکون دادم و زل زدم بهش و پرس يسر

 !واسه عمل مارستانیاومدم برسونمت ب-

 !راننده استخدام کرده باشم ادی ینم ادمی:

 دنیلباس خواب یب يسرده برا يادیخرده ز هیخونه ات : توجه به جمله ام گفت یسمت در اتاق رفت و ب به

 !؟یستیموافق ن!جناب دکتر

*** 
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سالن  يگوشه  کیکوچ ومیآکوار يآب زدم و به سرعت حاضر شدم و به البرز که مشغول تماشا یو صورت سر

 !؟یبش رهیخ شهیقراره تا شب به اون ش ای يای یم: بود گفتم

مونده که تو خونه ات  یخوبه حاال اونقدر لطافت تو وجودت باق: اومد گفت یکه به سمتم م يجور همون

 !ينگه دار ومیآکوار

 هیندازم توش، هم اونا  یم ينون بربر هیبه من باشه : گفتم دمیپوش یکه کفشمو م يحواس و همون جور یب

جونورا  نیکنه ا یسارا فکر م! خالص بشم ژنشونیو اکس هیغذا بخورن هم من از قل قل دستگاه تهو ریدل س

 !شن یباعث آرامشم م

و تعجبش  ریکرد باز هم باعث تح يادآوریصورتم بهم  يالبرز رو ي رهینگاه خ! دو به نفع من –سه ! اوپس

 !شدم

 

  

البرز هم ! نهموندم تا برف پاکن از راه برسه و محوشون ک یمنتظر م شهیش يرو دیچک یبارون که م يها زهیر

 شهیکه هم یکس! تحول یعنیاون  يبرا نیبود و ا دهیاز سارا نپرس یسوال چیبر خالف تصورم ه! عوض شده بود

خرده از راه تو سکوت  هی! کرد یم یداشت رانندگ یحرف ای ياشاره ا چیه یحاال ب دیکش یمو رو از ماست م

 !جواب نداشت؟ شبمیسوال د: دمیگذشت و بعد پرس

 !کنه؟ یم یچه فرق:دینگاه بهم انداخت و پرس مین هی

 !کنه؟ یم یچه فرق یچ-

 !نه ایخوب باشه  نکهیا:

 !دمیکنه که پرس یالبد فرق م-

 !بد؟ ایخواد خوب باشه  یدلت م! ؟یش یکدوم جواب خوشحال م دنیتو از شن:

 !يجواب سوالمو با سوال بد ادی یخوشم نم: نشست رو صورتم و گفتم یسمتش، اخم برگشتم

 !يبود نیاون موقع هام هم! ادمهیآره :باال انداخت و گفت ابروهاشو

 شیماه پ شیکنم ش یبار فکر م نیآخر. دمشیوقته ند یلیخ: خرده ساکت شد و گفت هینگفتم، اون هم  يزیچ

 . بود
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و  یبدون نویا يخوا یاگه م! تنهاست: اما البرز ادامه داد دمیاومد فرو دادم و نپرس یزبونم م يرو که تا رو یسوال

 !شهیحالتم بوده هم يایالبته جو

!! بود یعال! حالش هم شده بودم يایجو! تنها بودم! حال من بود يایجو! تنها بود! نشست رو لبم يپوزخند

 !بود ایمزخرف دن نیتریعال

 .دنشید يگفت بر یدکتر ظهراب: البرز منو به خودم آورد يصدا

 . عمل دارم 7تا -

 !ها يخودتو گرفتار کرد يبدجور ومدهین! اوه اوه:

 .دنشیرم د یفردا م -

 . گم یبهش م:

 !؟یکن یکار م یتو چ-

 !خوشگله يکردن دماغ خانوما کیکنم کوچ یکه م يکار نیشتریب:

 !نه؟یکارت هم نیشتریب یمطمئن: دمیزدم و پرس يلبخند

 ! آره مارستانیتو مطب و ب: و گفت دیخند

 .ندارم لتویشماره موبا: گفتبه عالمت مثبت تکون دادم و  يسر

 !ندارم لیموبا-

 ! ه؟یبیعج زیچ:به شونه اش زدم و گفتم یدست! شد به رو به رو رهیبرگشت سمتم و بعد دوباره خ متعجب

دکتر مملکت، اونم از نوع جراحش که  يبد حیبرام توض یتون یم: به عالمت ندونستن تکون داد و گفت يسر

 !کنه؟ یسر م يچه جور لیموبا یداشته باشن، ب ازیشب و نصفه شب ممکنه بهش ن

 !داره مارستانیهر دو جا رو هم ب يشماره ! مطب ایخونه ام  ای-

به خودت رو  یارتباط يراه ها یاز من به عنوان کبوتر نامه بر استفاده کرده، نگو جناب عال یدکتر ظهراب دمید:

 !يمسدود کرد

 !تلفن مطب و خونه ام رو داره-

 !رگذارترهیباشه تأث يریتصو غامیالبد گفته پ:

 !بوده اصالً؟ یچ غامشیخب حاال پ-

 !نگفتم بهت؟! ا؟:
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 !نه-

 !مارستانیب يایب یعنی! مارستانیب ياز فردا صبح گفت بر:

 .عمل دارم هی 10فردا صبح ساعت -

 .مونه یم مارستانیب يتا عصر. ایبعد عمل ب:

 ؟یکن یهم کار م يا گهید مارستانیب ای ییفقط اونجا یتو چ-

 !یروم حساب کن یتون یاونجات سوخت م یوقت هیاگه . کنم یهم کار م یسوانح سوختگ:

 ! منظورم دماغت بود نه ماتحتت: گفت یاخم مصنوع هیبا . سرشو به سمت جلو هول دادم آروم

 بابا مامانت خوبن؟... آره جون :

 !ستیبابام که عمرشو داده به شما، مامانم خوبه بد ن-

: به صورتم انداخت و گفت عینگاه سر هی! نه ایگه  یداره م يخواستم بدونم جد یم! موندم به صورتش مات

 !؟يبرد یخودت پ یمعرفت یو ب ییچشم رو یبه عمق ب يمتعجب شد! ه؟یچ

 !؟یگ یم يدار يجد-

 ! دارم یبدبختم شوخ يبا جون بابا! نه:

من و تو تا چند : متعجبم انداخت و گفت ي افهینگاه به ق هی! متونستم باور کن ینم! میشد ریبه  ریسه  – سه

 !میشانس آورد میاریدر ن رتیهمه بهت و ح نیدو تا شاخ از ا ينفر گهیروز د

 !متأسفم-

 !به خاطر شاخ؟! ؟یواسه چ:

 !يتأسف بخور نکهیشده واسه ا ریدو سال د:ندادم که گفت جوابشو

 یم یزندگ ونیمیمامانم با الوند تو همون خونه قد: خرده سکوت کرد و بعد گفت هی. کردم به سمت پنجره رومو

 .مینشد خونه رو عوض کن یراض میکرد يهر کار. کنه

*** 

بن بستمونو کرده اما  يتو کوچه  کیگل کوچ هی يدلم هوا. تونم بشنوم یبچه ها رو م يتوپ باز يصدا

ثلث دوم اومده مدرسه  يکه دم امتحانا یطونیبچه خرخونِ ش! خوام پوز البرز رو بزنم یم! امتحانام واجب تره

 تیمیمسخره اش، با اون صم اخالقبا اون ! با هم دعوامون شده يدو روز اول دو سه بار یکیامون و تو همون 

 !کیبچه ها رو جذب خودش کرده و حس حسادت منو به شدت تحر يکه تو رفتارش داره همه  یخاص
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 طنتیو ناظم ش ریاونقدر درسش خوب هست که مد دمیشن نکهیشده و بدتر از همه ا داشیدونم از کجا پ ینم

شاگرد اول کالس سوم ! زنگ خطره هیکه شاگرد اول کالس هستم  یمن يبرا نیرد کنن و ا یلیبیرسیهاشو ز

 !ییراهنما

*** 

 . ام خونه میدنبالت بر امیزنگ بزن که ب هیاما اگه دلت خواست بهم  رمیمن تا آخر شب درگ-

 !ازت ندارم يشماره ا:

 !يازم بخوا شبیمنتظر بودم همون د! یبس که بامعرفت-

 !سمتم يگرد یکفتر جلد باز برم نیدونستم ع یم:

 !نیکن یکفتر بهم نگاه م هیخب خدا رو شکر متوجه شدم مشکل از خودمه که همه اتون به چشم :

 .مارستانیدم در ب میبود دهیرس. بمیرو که به سمتم دراز کرده بود گرفتم و گذاشتم تو ج یزدم و کارت يلبخند

: آورده بود نگاهش کردم و گفتم نییکه پا نیماش ياز پنجره .دادم به سقف و دوال شدم هیشدم، دستمو تک ادهیپ

 .زنم یفردا بهت زنگ م يخرده کار دارم، برا هیشب 

 !به سارا خانوم سالم برسون: تکون داد و متلک وار گفت يباز شد، سر ششین

 !خود خود البرز! خودش بود! عوض نشده بود! نه! پاشو گذاشت رو پدال گاز و رفت. قدم رفتم عقب هی

  

  

تونستم قدم  ینم یبودم که حت سادهیاونقدر سر پا وا. از نه هم گذشته بود که خسته خودمو رسوندم خونه ساعت

 الیخ یو ب دمیکش یکالفه پوف. تلفن خونه زنگ خورد دهیگرفتم و هنوز دراز نکش عیدوش سر هی. ارماز قدم بر د

 !حرفا بود نیبشه اما انگار سمج تر از ا الیخ یپشت خطه هم ب یشدم تا بلکه هر ک

من جن شدم و تو ! سالم پسر خوب کیعل: یگوش يتو دیچیدکتر پ يپر انرژ يگفتم و صدا ییحوصله الو یب

 !کردم یلب وا نم یش یم يازم فرار میکار شنهادیدونستم با پ یم! نمت؟یبب يایسر ب هی دینبا! بسم اهللا؟

 !البرز بهتون نگفت؟. سالم:و گفتم زیم يمبل و پاهامو گذاشتم رو يرو نشستم

 !؟ينداز یمتلک م -

 !نفهمه یقرار بود کس:
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 نیآسمون ا ریکه از بودنت ز ياونقدر به گردنش حق دار! یکه داشت هیقیرف نیتر یمیصم! ستین یالبرز کس -

 ! شهر با خبر باشه

 .کنم یباهاتون صحبت م يو حضور مارستانیب امی یفردا م:

 !چرا به البرز از برگشتنت گفتم؟ نکهیدر مورد ا-

 !يکار طیدر مورد شرا:

 !قبول یبگ یهر چ دهینشن! آهان-

 !نیبذار هیما نقدریکه برام ا ستمین یحاذق بیاونقدرها هم طب:

 !خوام یحضورتو م! خوام یطبابتت رو نم-

 !هوامو داشتن؟ نیا هیسفارش کس خاص:

 !واسه خودت يشد يرمردیپ! یبه مراقبت داشته باش ازیکه ن یستیبچه ن-

 !برد یردم همون جا وسط تلفن خوابم مک یتمرکز نم. نگفتم يزیکاناپه و چ يرو دمیو دراز کش دمیمال گردنمو

 !؟یرو به راه: دیبه خودش گرفت و پرس يکه رنگ جد دمیرو شن یدکتر ظهراب يصدا

 .آره-

که گفتم قراره از  انیبه دکتر کاو: دکتر گفت. و فندك رو برداشتم گاریپاکت س زیم يدراز کردم و از رو دست

 !استقبال کرد یلیما خ شیپ يایفردا ب

 !پس البرز گزارشاشو داده-

 ! درصد فکر کن تو دهن اون حرف بمونه هی:

مات موند به  ،یاتاقم بهش گفتم که برگشت يتو روزید یوقت: کرد و بعد گفت يا هیسکوت چند ثان هی دکتر

که  يحالش که بهتر شد تنها کار! ارنیآب ب وانیل هیاونقدر شوکه شده بود که مجبور شدم بگم براش ! صورتم

 ...مطبت پرواز تافکر کنم ! آدرسش دیکلمه پرس هیبود و بعدم  دشیکرد در آوردن روپوش سف

 الو؟:تماس قطع شده گفتم نکهیا الیبه خ. که زدم باعث شد دکتر ساکت شه یفندک يصدا

 ؟يای یم یفردا چه ساعت: دیخورده مکث کرد و پرس هی

 . عمل دارم هیساعت ده  گه،یگفته دالبرز . خودمو برسونم عیکنم سر یم یبعد عمل سع-

 !نده یقول یبه کس. میناهار رو با هم هست:

 !هم دارم که بخوام بهش قول بدم؟ یکس-
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 !یکه نداشته باش يخوا یمنتها خودت م! يدار! پسر يدار:

سر صحبتش باز بشه حرف  یخواست حت یکه دلم نم یدر مورد موضوع نیاز ا شتریموندم که بگذره و ب ساکت

 .نمتیب یفردا م. يخسته ا. گهیبرو د. خب: گفت دیسکوتم رو که د. نزنه

 هیهم  شیجور نیهم مارستانیرفتن به اون ب. شدم یمطمئن م دیبا. گفت سوالمو بپرسم یبهم م یحس هی

که اآلن  یدکتر ظهراب نیا! بودنش بخوام پامو بذارم اونجا دیبا ترد نکهیخواست چه برسه به ا یهمت مضاعف م

 زیقرار مالقات چ نیاز ا هدفش دمیترس یگذشته ام بسته بود و م يپشت خط بود انگار کمر به برگشت همه 

 !شده؟ يطور: دیکنم پرس یتماسو قطع نم دید یوقت! باشه يا گهید

تو اتاق شما و در مورد مسائل  مینیفردا قراره من و شما بش:زدم و گفتم گاریبه س یدهنمو قورت دادم، پک آب

 گه؟یدرسته د م،یبا هم حرف بزن يکار

 !شه یم دایکه نه، مطمئناً سر و کله اش پ دیالبته شا! البرز هم باشه دیشا-

 !گه؟یمردونه است د يجلسه امون مردونه :

 ! اوردهیمن ن شیاز تو پ یسالو اسم 4 نیا نیاگه منظورت به فرنازه، اون ع-

 !خوبه:

صدق  گرونیدر مورد د دیبا نیا! دونست یم دیبود که با نیبه البرز خبر برگشتت رو دادم واسه ا يدیاگه د-

 !البته از نظر من! کنه ینم

 !یمرس:

 . بخواب ریبرو بگ. میزن یبا هم حرف م شتریفردا ب-

! و زل زدم به سقف میشونیخاموش کردم و ساعدمو گذاشتم رو پ زیم يرو يگاریرسیتو ز گارویقطع، س تماسو

 یراض يمونده بودم تو کار خودم چه جور! مارستانیاون ب يپامو بذارم تو يخودم مونده بودم فردا قراره چه جور

 یکن یم یکنه و سع یکه درد م یدندون لمث! مثل دندون درد بود برام! دکتر رو قبول کنم شنهادیشده بودم پ

حس  هیشه اما تو اون لحظه  یبدتر هم م چیشه که ه یدردت ساکت نم ،يباهاش ور بر شتریو ب شتریب

 ! یاز کنارش رد بش الیخ یب یتون ینم! ده یبهت م ینیتسک

نگاهم به اون ساختمون  یبه مرحله عمل برسه، وقت یدونستم وقت ینم! ادیب شیپ یدونستم قراره فردا چ ینم

 یخوان فردا رو هم رد م. رو گرفته بودم ممینه اما به هر حال تصم ایمونه  یواسه جلو رفتنم م ییپا افتهیب

 !جهش به جلو بود هیکردم، 
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 ییرد کردم که تو غربت موندم و تو تنها یخوان دوم رو وقت! رفتم رونیرد کردم که از ا یاول رو وقت خوان

دکتر  شنهادیتموم شد که به پ یخوان چهارم هم وقت! رد کردم که برگشتم یخوان سوم رو وقت! دووم آوردم

اما حاال که برگشته بودم ! نه ای هستمجنگ  نیدونستم مرد ا ینم! مونده بود گهیتا خوان د 3! جواب مثبت دادم

 !تونستم خودمو بسنجم یم! تونستم امتحان کنم یم

به زور نشستم و . تموم تنم خشک شده بود! همون کاناپه خوابم برده يصبح شده و رو دمیخودم که اومدم د به

 .رفته ام برگرده لیتحل يموندم تا انرژ یسر جام باق يلحظه ا يو برا دمیکش به صورتم یدست

عمل که تموم شد، کارامو که . قهوه دم کردم، صبحونه خوردم و زنگ زدم به آژانس.بود ادیتا ده وقت ز هنوز

 هیدکتر  يآقا: مأمور حراست دم در جلومو گرفت و گفت رون،یبرم ب مارستانیانجام دادم اومدم از ساختمون ب

 .منتظرتونن نگیگفتن تو پارک دواریبه نام دکتر ام ییآقا

 ! هست؟ یمشکل: خرده با مکث نگاهش کردم که گفت هی

به  يسر دمیرو که از دور د نشیماش! مارستانیب نگیتکون دادم و راه افتادم سمت پارک یبه عالمت منف يسر

جا  نیساعت روز ا نیدکتر مملکت ا: دمیردم و پرسسالم ک ن،ینشستم تو ماش. تأسف تکون دادم و رفتم سمتش

 !کنه؟ یکار م یچ

هم تو مطب، هم تو خونه ! کنم؟ یکار م یچ نجایا یبپرس ینیب یقراره هر وقت منو م: دیسمتم و پرس برگشت

 !؟يدار ارشویکه اخت تهیلیفام هیهم ارث مارستانیب نگیپارک! نجا؟یهم که ا نیات ا

دور و ورم  نکهیبه ا يادیز يعالقه  شیکه برعکس چهار سال پ یدون یم نویا: زدم به چشماش و گفتم زل

 !ندارم ؟ یباش

به  يخودم هم عالقه ا! یبرگشت يا گهیگند دماغتر از هر وقت د! دونم یآره م: زد، راه افتاد و گفت استارت

 امیدکتر گفت ب! دو سر يالیگودز هیبگرده تا با  زادیمده با آد یم حیآدم ترج! بخوام دور ورت بپلکم ندارم نکهیا

 !يکنم مبادا غالش بذار رتیدنبالت و دستگ

 !کنه؟ یاستفاده م شیرو نداره که مرتب از تو به عنوان خدمات چ يا گهیکس د-

 یاعتماد م يا گهیتو به کس د: بهم انداخت و گفت یگرفت با اخم نگاه یکه دنده عقب م يهمون جور البرز

 !از آدم به دور؟ یکن

 !که به تو اعتماد دارم؟ یگ یم يدار یعنیاآلن -
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ببند تا  یپس لطف کن دهنتو همراه اون کمربند کوفت! داداش شتمیر خیب ینداشته باش ای یاعتماد داشته باش:

 !خودم جفتشو با هم نبستم

و چشمامو رو هم بذارم  یصندل یبدم به پشت هیدادم سرمو تک حیمنم ترج! سیه یعنیضبط رو بلند کرد  يصدا

دونستم از استرس رفتن  یم! خورده آروم شه هیگذاشته بود  يکه از صبح سر ناسازگار یکوفت يمعده  نیبلکه ا

 یخودمو شکنجه م يجور نیدارم ا چرا دمیفهم یکه دوباره دردش عود کرده اما نم هیلعنت مارستانیبه اون ب

 ! رم؟ یآزاردهنده است پس چرا دارم م نقدریتن به اونجا اتونستم درك کنم حاال که رف ینم! دم؟

 !؟يایب يخوا یکه م یمطمئن: ضبط کم شد و البرز گفت يصدا

 !نه-

 ! ؟يای یم يپس چرا دار:

 !دونم ینم-

 !ات یکه منو فرستاد پ دیترس یشکت م نیدکتر هم از هم:

 !یمناسب ي زهینه انگ یهست یخوب يتو نه عصا مارستانیاون ب يباال رفتن از پله ها يپاهام که نکشه برا -

 !دونم یم:

 !تو اصل ماجرا نداره یفرق ومدنتین ایپس اومدن -

و  میچونیدکتر رو بپ ایاصالً ب! میکن يکار هی يخوا یم: گفت هویخرده روند و بعد  هیسکوت کرد،  البرز

 !تو رگ میبزن یناهار عال هیخوب  يجا هی میبر ییچهارتا

 !؟ییچهارتا: دمیسمتش و پرس برگشتم

 !گل من ياز دوستا یکیو  یکه گفت یمن و تو و سارا خانوم! گهیآره د-

 ! چند تا هستن مگه؟! گل؟ يدوستــــــــا:

 !م؟یبر! نباشه تیحاال تو کار-

دونستم که حس  یم! یالیبود و من تو چه فکر و خ یالیتو چه فکر و خ نیا! نشست رو لبم يپوزخند

 یقیاومد که به هر طر یخوشم م! شده کیتحر داًیکه صبح از دهنم در رفته شد یدر مورد اون اسم شیکنجکاو

 یکار م یالوند چ: دمیسرمو برگردوندم سمت پنجره و پرس! تونه یخرده اطالعات کسب کنه و نم هیخواد  یم

 !کنه؟

 !میدیهنوز نرس-
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 !تره نییخرده پا هیچپ  یعل يکوچه : بهم انداخت و گفت ینگاه مین. نگاهش کردم یسمتش و سوال برگشتم

 يهمه ! نه فقط درد معده! شد یم شتریدردم ب میشد یم کینزد مارستانیبه ب شتریب یهر چ. ندادم جوابشو

 یم شیچند سال پ دیکه با یدندون! دهیدندون پوس هیانگار سرتاپام شده بود !شد یوجودم انگار داشت درد م

دستمو گذاشتم رو ! کرده بود زسر با شیدگیختمش دور اما فقط پرش کرده بودم و حاال پوسندا یو م دمیکش

 !معده اته؟: دیبه سمتم انداخت و پرس ینگاه مین. البرز دور نموند زیاز نگاه ت. بهش آوردم يمعده ام و فشار

 !ستین يزیچ-

: افتاده بودن گفت ریگ نشیکه از عقب پشت ماش یینایکنار و دوبله پارك کرد و بدون توجه به بوق ماش دیکش

 فعالً؟ یبش الیخ یبهتره ب يندار شویآمادگ یوقت یکن یفکر نم

 ! کنم ینم دایپ یوقت آمادگ چیه مارستانیاومدن به اون ب يبرا-

 ! ایخب اصالً ن:

ونستم به البرز ت یم یشکنجه کردم، چ نیچرا خودمو محکوم به ا دمیفهم یخودم نم یوقت! نداشتم بدم یجواب

 !برسونمت خونه ات؟! برگردم؟: پام و گفت يدستشو گذاشت رو! بگم؟

به تأسف تکون  يبا تعلل سر. مطب باشم دیبا 4ساعت . برو زودتر: تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر

 .داد و راه افتاد

 یکیتم که دارن بعد سالها قبر رو داش یحس آدم! آرزوهام يکه نه گور همه  مارستانیب! مارستانیبه ب میدیرس

 !میجوون يهمه ! بود میزندگ يگورستون همه  مارستانیاون ب! دن یبهش نشون م زاشویاز عز

دست . کردم یحس م یپاهام به خوب يلرز رو تو. شدم ادهیگرفتم و پ یدرد معده لبامو به هم فشار دادم، نفس از

زد و  يلبخند دلگرم کننده ا. گرفتم و دوختم بهش مارستانیامو از ب رهیالبرز که نشست رو شونه ام نگاه خ

 ! تونم برت گردونم خونه یم یکه خواست ییهر لحظه و هر جا: گفت

رزممو پشت سر گذاشته  نیشد، بزرگتر یخوان تموم م نیا! راه افتادم یواکنش چیه یخشکمو تر کردم و ب يلبا

 !بودم
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حال اآلن من بود  نیهم! رون؟یخواد جون آدم از تنش بره ب یم یداره وقت یچه حال! ه؟یدادن چه جور جون

 .و نه قدم از قدم بردارم نمیتونستم درست بب یتونستم درست نفس بکشم و نه م یکه نه م! البد

 نیاومد اون چند تا پله که انگار قرار بود چند یم یاونقدر به نظرم بلند و طوالن! سادمیوا مارستانیب يپله ها دم

رو به مشامم  یخون و سوختگ يو بو ییایتک تک سلوالم شده بود حس بو! برم باال الدویبرج م يبرابر پله ها

کردم  یمحکم مشت کرده بودم که حس م دستمو ياونقدر پنجه ها. نشسته بود به تنم يعرق سرد! رسوند یم

به  يسر. کرد ینگرون نگاهم مبرگشتم سمت البرز که ! گوشت کف دستم فرو بره يهر آن ممکنه ناخونام تو

 ! تونم ینم: تأسف تکون دادم و آروم زمزمه کردم

 !رسونمت خونه یم ایب! ستیمهم ن: آورد جلو، بازومو گرفت و گفت دستشو

 نیرفتم سمت ماش یم عیسر یلیرفت حاال خ ینم شیبرعکس موقع اومدن که پاهام پ. اومده رو برگشتم راه

 !؟یباهاش مواجه بش ينخوا یعنی! ؟یبا سرعت دور بش یترس یکه م يزیاز چ یعنی! ن؟یهم یعنیفرار . البرز

رو خودم و ! اشتباه کرده بودم! اشتباه بود! برام باز کرد و نشستم توش و سرمو گذاشتم رو داشبورد نویماش در

: دیالبرز نشست پشت رل و دست گذاشت رو پشتم و پرس! حساب وا کرده بودم يادیز میلعنت ي هیروح يرو

 !پندار؟ یخوب

 !خونه میبر: خفه و بم گفتم ریهمون ز از

قرار  نیبه دکتر بگ. یمیسالم خانوم کر. الو: شماره گرفت لشیکه با موبا دمیزد و در همون حال شن استارت

... پندار يخونه  میر یم مینه دار. .... سالم... نیوصل کن. باشه. ... دم یم حیتوض امی یکنسل شد، بعد خودم م

 .عالًف. باشه... عمل دارم هی 4ساعت . ... باشه... ستین یه مشکلن

! و چشمامو بستم یدادم به صندل هیسرمو بلند کردم و تک. داشبورد اومد يرو شیتق گذاشته شدن گوش يصدا

 !رونیرفت ب یبو از سرم م نیکاش ا

*** 

 هیفقط ! همه جا رو پر کرده ظیو دود غل کیالست یبد سوختگ يبو! کنم یحس نم ویچیاما ه! سوخته دستام

 يجلو دیمنم که با نیفقط ا! انجام بدم يکار هی دیفقط خودمم که با! تنها يتنها! فقط خودمم! تو ذهنمه زیچ

 یخواهش م ایخدا! بار هی نیمه! کمکم کن ایخدا! ایخدا! میخال يدستا نیبا هم! رمیفاجعه رو بگ نیا

 ! ـــــــایخدا!کنم

*** 
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شم  ادهیبرداشتم و اومدم پ فمویچشم باز کردم و بدون نگاه کردن به البرز برگشتم عقب و ک سادیکه وا نیماش

 !باال؟ امیب: آروم گفت. بدون نگاه کردن بهش منتظر شدم حرف بزنه. که دستمو گرفت

توجه به حضورش رفتم تو خونه و در  یب. شدم ادهیگفتم و پ يخشک و جد ينه  هیاز دستش در آوردم،  دستمو

 دیکل! بهم بکنه یتونست کمک ینم يا گهیکس د چینه وجود البرز، نه ه! خواستم یرو م ییتنها نیا! رو بستم

مبل بود و ذهنم غرق  یپشت يسرم رو. انداختم و در واحد رو با پا هول دادم و رفتم تو و نشستم رو کاناپه

بلند شدم و . بود مارستانیاز ب دیشا. دادم یجواب م دیبا! ت خونه رو شکوندزنگ تلفن سکو يگذشته ها که صدا

 !مطب؟ نیاری ینم فیدکتر شما تشر يسالم آقا: گفت رفاضلیکه گفتم الو، خانوم م نیهم

 گهیساعت د میتا ن: زود گذشته بود گفتم نقدریکه ا یمتعجب از زمان! به ساعت انداختم، چهار و ربع بود ینگاه

  .اونجام

هم ! شب مطب بودم 11تا ساعت ! راه افتادم عیزنگ به آژانس زدم و سر هیتماسو قطع کردم و . کرد يتشکر

خسته بودم و هم از لحاظ  یداد، هم از لحاظ جسم یواسه خودش جولون م یگرسنه بودم، هم معده ام حساب

 ! یروح

خانوم  يباز شد و صدا يدر با تقه ا. رمیخرده آروم بگ هیو چشمامو هم گذاشتم تا  زیم يگذاشتم رو سرمو

 !تونم برم؟ یدکتر من م يآقا: دیاومد که پرس رفاضلیم

 خونه؟ دیر ینم:دیدوباره پرس. بلند کردم و زل زدم به صورتش سرمو

 . شما برو: تکون دادم و گفتم يسر

 .با اجازه. چشم-

شدن سر و  دایدونم چرا همش منتظر پ ینم! و چشمامو بستم زیم يدوباره سرمو گذاشتم رو. رو بست و رفت در

خرده  هی. در آوردم بمیکارت البرز رو از تو ج! رو نداشتم ییخونه و تنها يامشبو حوصله  هی! البرز بودم يکله 

آژانس رو  يشدم به جاش شماره  مونیدستم رفت سمت تلفن و پش ينگاهش کردم و چند بار رهیخ رهیخ

راننده بخوام منو برسونن  هیآژانس و  هیاز  قهیتونستم هر د ینم. بودم یثابت م سیسرو هیبه فکر  دیبا. گرفتم

دکتر . رو برداشتم یبرگشتم و گوش. نرفته بودم که تلفن مطب زنگ خورد رونیاز در مطب ب! ور و اون ور نیا

 !هنوز؟ یپس چرا مطب: دیسسالم که کردم پر. بود یظهراب

 .داشتم ضیمر-

 .امیدر تا من ببمون دم  کم،یمن نزد:
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 .ادی یم گهیاآلن د. به آژانس زنگ زدم -

 ! حساب اونو بکن بفرستش بره:

 يو حوصله  يدونم خسته ا یم: که گفت دمیدکتر رو شن يصدا! هم گذاشتم يرو يلحظه ا يبرا چشمامو

 .خوام برسونمت یو م هیکی رتیبا مس رمیمس یفقط اتفاق! يحرف زدن ندار

 .منتظرتونم نییپا. باشه: گفتم لیم یشار دادم و بدست معده امو محکم ف با

 .خدا رو هم رد کن بره يبنده  نیا ایب! منتظرتم نییمن اآلن پا: کرد و گفت یکوتاه ي خنده

دستشو آورد جلو، دست دادم و . دکتر نیآژانسو کنسل کردم و نشستم تو ماش. نییرو گذاشتم و رفتم پا یگوش

 !ها يخسته ا: بستم که گفت یداشتم کمربندو م. سالم کردم

خوب  نقدریهفته ا 3کردم در عرض  یفکر نم: افتاد گفت یکه راه م يدنده رو جا زد و همون جور.نگفتم يزیچ

 .یافتیجا ب

 !خوبه یلیخ نیشلوغ شده و ا یسرم حساب انیبه لطف شما و دکتر کاو-

 ! يبه خودت بد دیاستراحت هم با میتا هی! حد نیتا ا گهینه د یخوب هست پسر جان ول:

 !کنم یو چهار ساعته که کار نم ستیب! استراحت هم دارم میتا-

 !یش یهوش م یب یاز خستگ ياآلن دار نیهم! پندار ادهیز تیساعت کار:

با حفظ . خنده اش کنجکاو برگشتم سمتش يبا صدا. دادم سکوت کنم حیترج. بود دهیفا یکردن ب بحث

 !مونه یم یتو دهن هی نیع یش یوسط بحث ساکت م نیگفت که همچ یالبرز راست م: لبخندش گفت

 !قصد جسارت نداشتم-

 !شه کرد ینم تیکار! گهید يپندار! راحت باش جوون:

 ن؟یاز البرز خبر ندار-

 .خبرم ازش یب گهیبعدشو د. بود مارستانیب 8تا :

 !نشده دایکه سر و کله اش سمت من پ بهیعج-

 يخبر یمخصوصاً اون مدت ب! دهیتو زجر کش يچند سال پا به پا نیا يتو! هاپندار یوقت ناراحتش نکن هی:

 !ازت

 !نیشناخت یفربدو که خوب م! ایگو نیخبر نبود یهم ب یلیخ-
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ماه تموم  شیش! م؟یو به نبودنت عادت کن میزد، دست رو دست بذار بتیغ ییهویاونجور  یوقت یتوقع داشت:

 م،یکرد دایبعد هم که جاتو پ. کنه داتیدو تا از دوستاش تونست پ یکی قیاز طر انیتا دکتر کاو دیطول کش

هم . جواب تلفنامونو بده و ما رو از حالت با خبر کنه یکه گه گاه میکن یفربدو به هزار زحمت راض میتونست

 ! شییاومد خدا رتیگ یخوب يخونه ا

 !من دخالت کرده یزندگخواسته تو  ایناخواسته  ادیز یاونقدر که از خوب! خوب بوده یلیآره خ-

 !پندار:

 !؟يدرد دار: دیدکتر آروم پرس. معده ام قرار گرفت يشدم و دستم ناخودآگاه رو ساکت

 . نخوردم يزیاز صبح چ-

 !؟یمون یو م یگرسنه بمون دینبا یدون یم:

 . فرصت نشد-

 ! برات انجام بدم ينتونم کار دیشا گهید يدفعه ! ناسورته پندار يبا معده  شهیهم تیاولو:

 حتینص يحرف زدنه نه برا ينه برا یامشب شب خوب: رك گفتم یلیو خ یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 !کردن

کاش  ایخدا! نشست رو لبم و چشمامو بستم يپوزخند. که به تأسف تکون داد يو سر دمینگاهش رو د مین

 !پرواز داشتن يدکمه  نایماش

اما خب خدا رو شکر  ستین یاومده راض شیپ تیچهره اش معلوم بود که از وضعاز . تا خونه سکوت کرد دکتر

 .خرده ناراحت بود هی مارستانیبرگشت ب یالبرز وقت: شم گفت ادهیاومدم پ یدم در وقت. هم نزد یحرف

 . یتا کن هیبا اون هم مثل بق ستیحقش ن: زل زد به چشمام و گفت. نگاهش کردم منتظر

خوردم، دوش  يشام سرسر هیرفتم باال، . شدم ادهیکردم و پ یبه عالمت موافقت تکون دادم و خداحافظ يسر

 !شده؟ يطور! جانم پندار؟: دیکه برداشت نگرون پرس ویگوش! شب بود 12ساعت ! گرفتم و بعد زنگ زدم به البرز

 .بپرسم يزیچ هینه زنگ زدم -

 !جان؟:

 !راهت ندادم تو خونه؟ يبهت بر خورد ظهر-

 !نه؟ ایمگه برات مهمه بهم برخورده باشه : دیکرد و بعد پرس یمکث البرز

 !مجبورشم ناراحتت کنم ینکن يکه کار نهیمهم تر از اون ا:دست به دست کردم و گفتم ویگوش
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 !جاماون گهیساعت د میطور شد، به اون سارا خانوم بگو چادر چاقچور کنه من تا ن نیخب حاال که ا-

کنم  یفکر م.بوده یلیقدر که همت کردم و برگشتم خودش خ نیهم ط،یشرا نیتو ا: گفتم شیاعتنا به شوخ یب

 !وقتا یدارم گاه ییبه تنها ازیکه چقدر ن یدرك کن

 !شهیوقتا نه هم یگاه: شد و گفت يالبرز جد يصدا

 !وقتا امروز ظهر بوده یاز اون گاه یکی-

 !دونم یم: 

 !يشد یدلخور م دینبا یدونست یاگه م-

 !تو ناراحت شدم يدوباره  یختگیبهم ر دنیگذشته و از د ياتفاقا يادآوریاز ! دلخور نشدم:

 !خوبه -

 !من؟ یناراحت ایتو  یختگیبهم ر! ؟یچ:

 !يدلخور نشد نکهیا-

 !آهان:

 .خوام بخوابم یم. قطع کن گهید-

 !خدافظ! سالم برسون:

مانع  ادیز یخستگ. تخت يو رفتم تو دمیشلوارك پوش هیو از تنم در آوردم،دو تا قرص معده خوردم،حوله ام یکی

هم که  گاریس. دادم قرص خواب هم نخورم یم حیمعده ام ترج دیبا درد شد. خوابم ببره عیشد که سر یم

تونستم حدس بزنم البرز  یم گردبرو بر یب! بلند شد فونیزنگ آ يمچاله شده بودم تو خودم که صدا! لیتعط

! راه انداختن بساط قهوه یرو زدم، در واحد رو هم باز گذاشتم و رفتم تو آشپزخونه پ فونیدکمه آ! پشت دره

 !یراه انداخت ااهللای ااهللایدو ساعته ! تو بابا ایب: از تو آشپزخونه گفتم. گفت ااهللای يکه آروم چند بار دمیصداشو شن

 !حجاب نباشه معذب شه یب مونیوقت آبج هیخب گفتم : بست گفت یو در رو ماومد تو  یکه م يجور همون

 !داداشمون ضاًیا: لخت من و گفت يچشمش افتاد به باالتنه  بعد

 .امی یاآلن م نیبش: سمتش دست دادم و گفتم رفتم

 .انداختم و برگشتم تو هال نهییقرمزم تو آ يبه چشما ینگاه دم،یشرت پوش یت هیاتاق خواب،  يتو
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خواستم المپ رو . کرد یو دکور خونه نگاه م واریمبل و پاشو انداخته بود رو پاش به در و د يبود رو نشسته

بذار فضا شاعرانه باشه از . هیهمون آباژور و نور آشپزخونه کاف. خواد ینم: گفت یآروم يروشن کنم که با صدا

 !شدت خشن بودن تو کم کنه

 تیامروزت رضا يعمال: دیگرفتم جلوش پچ پچ وار پرس یرو که م ینیس. دم و رفتم سراغ قهوهز يلبخند

 .وقت نشد بپرسم يظهر!بخش بود؟

 !؟یزن یحرف م يجور نیچرا ا: دمیرو بروش و پرس نشستم

 !گه؟یخوابه د! شه داریترسم سارا خانوم ب یم: قلپ از قهوه اش خورد و گفت هی

 !آره خوابه: تمنشست رو لبم و گف يلبخند

آره : مبل و گفت یپشت يلبه  يدستشو دراز کرد رو هیاز قهوه خورد،  گهیخرده د هیاز رو پاش برداشت،  پاشو

با  يفکر کرد! نجایا امیشدم ب یپا نم یشه نصف شب یازت بلند م يکردم بخار یدرصد فکر م هی! جون خودت

 ینه اصالً سارا خانوم ای! نم؟یبغل تو بب تورو  گهید یکی یعنی! نم؟یبب گهید یکیکه تو رو تو بغل  امی یم ییپررو

 !؟يزد یشب اصالً به من زنگ م 1ساعت  ای! ؟يکرد یبود تو در رو وا م نجایاگه امشب ا

ببند :کاناپه، پاهاشو گذاشت رو دسته اش و گفت يرو دیدراز کش. به چپ و راست تکون دادم  يلبخند سر با

 !سارا خانوم؟ نیا هیک نمیبنال بب!بابا شوین

 !مورد؟ نیفربد آمار نداده در ا: رفتم سمت اتاق خواب مهمون گفتم یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 !جواب پس بده دیبا! اهمال کرده! فکر بودم زنگ بزنم مواخذه اش کنم نیاتفاقاً تو ا! نه: که گفت دمیشن صداشو

برگشتم . تخت که حس کردم البرز هم اومده تو اتاق يرو دمشیکش یمالفه در آوردم، داشتم م هیکمد  يتو از

فکر  یتونستم حدس بزنم به چ یم! کنه یتخت صاف م يمات دستامه که داره مالفه رو رو دمیسمتش و د

بهش  دیهست با ییحرفا هی! بگو منم باشم يریباهاش تماس بگ یخواست: توجه به نگاهش گفتم یب! کنه یم

 !بزنم

 !بخواب ریبرو بگ! کنم یخودم درستش م: کنار و گفت دمیمو گرفت و کشجلو، بازو اومد

که  ییچشما! کرد یم تمیکه اذ ییچشما! نداخت یم زایچ یلیخ ادیکه منو  ییچشما! چشماش موندم ي رهیخ

 ! کرد یم يادآوریدردامو بهم 

 !ریشب به خ: فاصله گرفتم و گفتم ازش

 !؟يصبح عمل دار-
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 !نه:

 !تا لنگ ظهر بخواب! خوبه-

 !؟یتو چ:

دم از حسادت  یرم سر کار و اجازه م یمن م یتا لنگ ظهر بخواب یتون یتو م یوقت يواقعاً چرا فکر کرد-

 !بترکم

 ییالبرز دوران دانشجو! بود که بود یهمون! عوض نشده بود! لبش بود يرو يور هیلبخند  هی! سمتش برگشتم

 !برادر بود نیعکه واسه ام  يهمخونه ا! بود

 !گهیبرو د: شد و گفت کیقدم بهم نزد هی

شب به . بردار یخواست یهر چ. هست یشلوارك و گرمکن و لباس راحت: اشاره کردم و گفتم يواریکمد د به

 !ریخ

*** 

کمک خواستنها و التماس کردن هام از همه  يادهایفر يصدا اهو،یاون همه ه نیگوشم پر صداست و ب تو

 رید شهیهم! به خاطر دود ای صالهیدونم از سر است یکه نم ییاشکها! دنهامییدو! گفتن هام ایخدا ایخدا! بلندتره

! ستیاما مهم ن ادی یانگشتام ور م تپوست و گوش! دونم که مطمئنم تنها راه نجات خودمم یخوب م نویا! شده

شنوم و دلم  یعقب ها رو م ایب بعق ایب يصدا! ده یکار فرمان م هیمغزم فقط به ! کنم یفکر م زیچ هیفقط به 

! کمکم کن ایخدا! ـــــــــــارید! زدم یخواد اونقدر فرصت بود که تو دهن تک تک شون م یم

 !خـــــدا ای! کنم یالتماست م ایخدا! نمک یازت خواهش م ایخدا! ـــــــــــــارید

*** 

و  مهیبتونم نصفه و ن ینمونده بود که حت ینفس! عرق بودم سیخ! دمیبا هول از جام پر! محکم تکونم داد یکی

 !پندار؟:صدام زد یالبرز چند بار با نگرون! بدم رونشیبا شتاب ب

 يو لبه  واریبه د هیبا تک. نداشت يا دهیاون حس تهوع رو از خودم دور کنم اما فا قیعم يکردم با نفسا یسع

زدم که  یبود و داشتم عق م یفرنگ توالت يسرم تو. اتاق خوابم يتخت سرپا شدم و رفتم سمت حموم تو

خورده به صورتت  هی ایب: فتگ دیمال یکه شونه هامو م يدست البرز نشست رو پشتم و با ترس و همون جور

 .آب بزن
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البرز که  يخرده گذشت، با صدا هی.و دندونهامو چفت هم کردم واریدادم به د هیحموم نشستم و سرمو تک کف

 . بخور نویا: نگرونش باز شد و آروم گفت يچشمام به چشما. ومدمکنارم زانو زده بود به خودم ا

 !چشمات: چشمامو بستم و آروم زمزمه کردم دوباره

 !؟یچ-

 !یباش نجایا دینبا:

 !رونیب میپاشو بر! پاشو-

 !برو البرز:

 !نمیبلند شو بب! پندار-

 !ننداز یلعنت ياون روزا ادیبرو و منو ! نجایبرو از ا:

 .رم یم يدراز بکش، بهتر شد میپاشو بر! رم یم! باشه! سیه-

سرمو . کمک گرفته بود پس زدم و خودمو به تخت رسوندم يو دستشو که بازمو برا واریگرفتم به د دستمو

 ! دستگاه فشارت کجاست؟: گذاشته و نذاشته رو بالش گفت

 !خوبم: بستم و گفتم چشمامو

 !آخه ستیرنگ به روت ن-

 !بخواب ریبرو بگ:

 ... یول-

صبح هر وقت : و گفتم رونیسرمو آوردم ب دمیالمپ رو شن دیکل يصدا یوقت! رو سرم که بره دمیرو کش پتو

 !برو يشد داریب

 ! بسته شدن در واحد بهم فهموند همون شبونه رفته يکه صدا دینکش هیبه ثان. کرد و رفت یسمتم، مکث برگشت

 اتیمعنو بندیوقت پا چیناخلف که مثل پدر و مادرش ه يکرده  لیپسر تحص هی ،یو مذهب یسنت يخونواده  هی

 ! نبوده یو اصول مذهب

از بچه  یکی یهمراه البرز از مهمون! ارمی یخوب به خاطر م یلیمشروب خوردم خ دیرو که بابا فهم يبار نیاول

د دو تا و سه شده بو کیپ هیبودم و  دهیممنوعه رو سر کش کیپ هیعمرم  يبار تو نیاول يبرا. میها برگشته بود

 يا دهیکش! بود به چشماش و پوست صورتش هافتاد یکه از زور خشم سرخ يپدر يبودم جلو سادهیتا و حاال وا

هنوز اونقدر ! اتاق ياونقدر محکم بود که بتونه پرتم کنه گوشه ! هست ادمیرو که ازش خورده بودم هنوز تو 
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قصه ! هنوز نون خورش بودم! سالم بود 17تازه ! ه باشهبه کارم داشت ينتونه کار ایبزرگ نشده بودم که نخواد 

درك چشم و گوش ! شد یشروع شده بود و هر روز و هر روز بدتر و بدتر م ینوجووناختالف نظرامون از  ي

خواست ناشناخته ها، ممنوعه ها و خط قرمزها رو تجربه  یکه دلم م یمن يبه سبک اونا برا یزندگ يبسته 

از هم  ادیکه با وجود دوست داشتن ز يپدر و پسر نیافتاد ب قیفاصله از همون شب بد و عم! کنم سخت بود

 !دور بودن یلیخ

*** 

 یمن! افتهیاتفاق ب نیخواستم ا ینم! کنه یچرا مغزم داره گذشته رو کنکاش م دمیفهم ینم. سر جام نشستم

دوباره سر باز  یدمل چرک نیخواستم ا ینم! رونیب ادیذهنم ب ياز هزار تو یلعنت ياون اتفاقا يخواستم همه 

مبل تک  يروشن کردم و نشستم رو ونویزیتلو. نصفه شب بود 2ساعت . از جام بلند شدم و رفتم تو هال! بزنه

بود، ذهن  ونیزیچشمم به تلو. انداختم رو هم که جا داشت دراز کردم و از مچ ییروبروش و پاهامو تا جا ينفره 

 !دیکه نبا یینامرد و نامرادم جاها

*** 

 يکه تا اون موقع از لحاظ اعتقاد یواسه آقاجون یپزشک يآقا محمود تو رشته  يقبول شدن پسر بزرگه  خبر

کنه و هم آقاجونو تو در و  یخالص م یلعنت گاهیهم منو از اون جا! قدم به جلوا هیبودم،  شیباعث سرشکستگ

هم  ییکه از سوم راهنما يا چهته کو ي هیسر رقابت با پسر تخس همسا! سر بلند لیو فک و فام هیهمسا

 یخوشحال نیا! دکتر يشم آقا یخونم تا م یخونم و درس م یکالسم و هم محلم شده بوده، اونقدر درس م

پسر تو دانشگاه هم : گه یم ینه امون و با خوشحالدم خو ادی یشه که البرز دوون دوون م یم لیتکم یوقت

 !؟يدار یدست از سر من بر نم

 امیتا ق! سرمون ریخ میهم شد یهم دانشگاه: گه یکنه و م یزنم بهش، محکم بغلم م یکه زل م متعجب

 !بندم شتیبه ر امتیق

و  بیرق گهیور البرز د نیبه ا رستانیاز سال اول دب! گنجم یاونقدر که تو پوست خودم نم! خوشحالم خوشحال

بهتر که هر  نیاز ا یو چ کمیفابر قیجانانه، حاال شده رف يکتک کار هیسخت و  يدعوا هیبعد ! ستیدشمن ن

 !میشتکه جفتمون آرزوشو دا ياون هم تو رشته ا! میجا درس بخون هیدو قراره 

*** 
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کنار پنجره و زل  سادمیکردم و وا روشن گاریس هی! تونست آرومم کنه ینم ونیزیتلو ينشستن جلو. شدم بلند

 دهیطوفان خواب هی شهیکه پشتش هم یآرامش! گشت یآرامش بر م دیشد شا یامشب اگه صبح م! زدم به شب

 ! بود یمن کاف ياما همون هم برا! بود

*** 

 یم. ستمیا یشم و م یاز البرز و بچه ها جدا م: زنه یصدام م یدکتر ظهراب مارستان،یروز تو ب هیسالمه که 22

 .اتاقم کارت دارم ایب: گه یذاره و م یسر شونه ام م یجلو دست ادی

! ارهینخواد به روم ب دهیاگه فهم ای! باشه دهیاز ماجرا نفهم يزیکنم چ یکه خدا خدا م یشم در حال یم همراهش

 !و هر وقت که خدا خدا کردم برعکس شده قاًیاما دق

 یازدواج م يفرنازو برا! ه؟یقصدت چ: پرسه یم حیو صر عیسر یلیمقدمه و خ یو ب زشیپشت م نهیش یم

 ... ای يخوا

 ! نییندازم پا یگزم و سرمو م یم لبمو

 !میبود دهیند یدکتر خجالت: گه یم يو با لحن دوستانه ا نهیش یروبروم م ادی یشه و م یبلند م زیپشت م از

 !ستیخجالت ن:گم یباال و م ارمی یزنم، سرمو م یم يلبخند

 !پس یکن یم ییمظلوم نما يدار! آهان: گه یخنده و م یم

 سیبه رئ يترس داره بخوا! که مدتها دنبالم بوده يشم از کابوس ترس لحظه ا یبلند و خالص م! خندم یم

کابوس  هی! واقعاً سخته! يدانشجوهاش شد نیاز بهتر یکیخاطرخواه  یبگ یکه توش استاژر هست یمارستانیب

 !هزار تا کابوسه! ستین

 .خوامش یواسه ازدواج م: گم یقاطع م یلیکنم و خ ینگاهش م. مونه یزنه به چشمام و منتظر م یم زل

 !؟یخودش چ-

 !دونم یخودشو نم:

اونوقت احساس و نظرشو در مورد ! نیو پنج ساعت با هم ستیو چهار ساعت، ب ستیشماها که ب! ؟یچ یعنی-

 !؟یدون یخودت نم

 !دونم هنوز یاش هستم رو نم ندهیآ يمن کجا نکهیا یو خوشحال ول هیراض میبا هم نکهیاز ا! هیدختر تو دار:

 !میباال بزن نیتو هست بگو ما آست يکه اون برا یهست ییاگه همون جا نیبب! خب برو ازش بپرس-
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از  یکس! ام بندازه هیبه گر یتونه حت ینشسته که م یآرامش خاص هیته دلم ! رو لبم نهیش یم يلبخند

 !کرده تا حاال؟ هیگر یخوشحال

*** 

ربع به سه صبح و من همچنان  هیساعت شده بود ! دمیکش شمیبه ته ر یزدم و دست گاریبه س یمحکم پک

منتظرم  ضیمر یعمل نداشتم اما کل! مارستانیرفتم ب یصبح م دیبا! دمیخواب یم دیبا! کردم یداشتم نبش قبر م

 ! شدن یم تیزیو دیبودن که با

 ایخدا! چشمام يو ساعدمو گذاشتم رو دمیکاناپه دراز کش يخاموش کردم و رو يگاریرسیز يرو تو مهین رگایس

 ! خرده بخوابم هیفقط 

*** 

 !فرناز؟ ییکجا:پرسم یده م یجواب که م! رمیگ یفرنازو م يشماره  ومده،ین رونیب یاتاق دکتر ظهراب از

 !شده؟ يشم برم خونه، طور یدارم آماده م: پرسه یترس م یکم با

 .امی یمنتظرم بمون اآلن م مارستانیدم در ب-

و در همون حال به البرز  دمیروپوش سف يره سمت دکمه ها یدستم م. کنم یگه و تماسو قطع م یم يا باشه

 . رم یمن دارم م: گم یم ادی یکه داره از ته راه رو م

 !کارت داشت؟ یچ یظهراب: پرسه یم متعجب

 .خواست حرف بزنه یم بشیو غر بیعج يها دهیاز همون ا! بابا یچیه-

 !؟یمطمئن:

 !چطور؟-

 !باشه یدکتر ظهراب بیو غر بیعج يها دهیکنم فرناز جزء ا یآخه فکر نم:

: پرسم یشم و م یم کیقدم بهش نزد هی! شه یجرقه تو ذهنم روشن م هیلحظه  هیگزم و  یحرص لبمو م با

 !؟يتو با دکتر حرف زد

 !مگه خود دکتر کر و کوره! عمراً! من؟ یک: گه یو م نهیش یرو صورتش م يمسخره ا لبخند

 !راستشو بگو: پرسم یاش و م نهیتو س ستمیرم سمتش و صاف وام یم گهیقدم د هی

 یراستشو بگم که زنده نم: گه یره م یروپوشم ور م يکه با دکمه ها يباال و همون جور ارهی یم دستاشو

 ! مونم
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 مارستانیمونث ب يپرستارا و استاژرا و انترنا و دکترا نیبه گوش ا: گه یدم گوشم و م ارهی یرشو مآروم س بعد

 ! بزرگم گوشمه کهیباال زدم، ت نیآست مارستانیب ي پهیبرسه که من واسه استاژر خوشت

 !زنه یحرف م زیر هیبا اخم زل زده ام بهش و اونم داره  يجور نیهم

ازم ! شده سیدونم ته دلت کارخونه قند تأس یحاال خوبه من م!؟يد یمنو قورت م يبابا با چشمات دار هیچ:

 !منم گفتم دیپرس

 !د؟یپرس یچ-

 ! به تو چه آخه؟:

جمله اش منو  ایکلمه  نیچندم قاًیدق دنیخوام بدونم بعد شن یم: گم یافتم تو سالن و در همون حال م یم راه

 !؟یفروخت اریخ نیع

رابطه  ازیتا پ ریاز س! نگاه بهم انداخت خودم حساب کار دستم اومد هی! دیف و جمله نرساصال به حر! بابا یچیه-

 !شو جدهیمثبت ه يقسمتا یحت! تو و فرنازو براش گفتم ي

 یشوخ! یش یحمله ور م هویبابا  هیچ: گه یره عقب و م یقدم م هی! گردم تو صورتش یو بر م ستمیا یم

 ! خاطرت جمع! بهش نگفتم هاتونویجور خاکبرسر نیماچ و بوسه و ا يقسمتا! کردم

 هیدستت درد نکنه ! به هر حال: گم یکنم م یکه دارم صافش م ياش و همون جور قهیبرم سمت  یم دستمو

 !یقدم منو جلو انداخت

 یناراحت نه،یا تیخوشحال کهیمرت: گه یدستم و م ریزنه ز یم! رسه یاش از حالت ترس به حالت خشم م افهیق

 یمنو مواخذه م يدار يقبات بر خورده اومد جیبهت گفته، به تر يزیچ هیگفتم البد دکتر ! ه؟یچ تتیو عصبان

دختر بدبخت  نیسر ا ییبرگردم و برم تو اتاقش بگم چه بالها هیفقط کاف! ها ستین ریالبته هنوز هم د! یکن

 ! گوشه هی يو بذار یببوس دیرو با لیمطمئناً هم زن گرفتن و هم ادامه تحص گهیاونوقت د! يآورد

 !کنه یشنوه باور م یم یکی! چرت نگو بچه جان: گم یاندازم و م یو راهش م رمیگ یم بازوشو

تو و اون فرناز  ییکوس رسوا! جناب؟ يکار يکجا! کنه؟ یتازه باور م: گه یو م ارهی یاز بازوم در م دستشو

 !دهیچیو دانشگاه پ مارستانیتو کل ب دیچشم سف

! مجبورم به چرت و پرتاش گوش کنم مارستانیخودمو برسونم به در ب یدم و تا وقت یبه تأسف تکون م يسر

 !البرز نیبه من صبر بده از دست ا ایخدا

*** 
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امشب انگار خواب با چشمام قهر ! امشب انگار قرار بود تا خود صبح آلبوم خاطراتو ورق بزنم! نه! جام نشستم سر

 !آشپزخونه و زل زدم به روبروم زیو نشستم پشت م ختمیخودم ر يفنجون برا هیردم، قهوه دم ک هی! کرده بود

*** 

 !یکن یم الینبوده که تو خ یبه خدا منظورم اون! منو نیفرناز جان بب-

راست ! مختلف برداشت کرد؟ يمگه اصالً جمله ات دو پهلو بوده که بشه ازش منظورا! بوده؟ یپس منظورت چ:

 !گه؟ید يحرفتو زد میو مستق

 ! تونستم رك حرف بزنم یدکتر که نم يجلو! خب بابا حاال-

که  یچ یعنی! شد جواب؟ نمیخوام بدونم آخه ا ینه من م: گه یکنه و م یو با حرص نگاهم م ستهیا یم فرناز

 يدختر هوس باز که همه  هی! ؟یشناخت ينجوریمنو ا! ؟یمن ي ندهیآ يتو کجا! اشم ندهیآ يدونم کجا ینم

 !دارم؟ يا گهید يام برنامه ها ندهیآ يگذرونم اما برا یساعتامو با تو م

 یاست راه انداخت قهیو سه د ستیدو ساعت و ب قایرو که اآلن دق یبحث نیا دیببخش! دمینفهم! بگم غلط کردم-

 .دیببخش. نداشتم يبه جون خودت منظور بد! ؟یکن یتموم م

لحظه رو  نیا یخوش ایب:گم یچسبونمش و م یو محکم به خودم مفرناز  يشونه  يندازم از پشت رو یم دست

به هر حال اتفاق ! آره خانوم خوشگله؟! م؟یبخور يزیچ هیو  مینیبش ییجا هی میبر!میحرفا خراب نکن نیبا ا

 !گه؟یددادن داره  ینیریتور کردن ش یپیو خوشت یخوشگل نیپسر به ا! ستین یکیکوچ

با فرناز ! خنده ریشه بزنم ز یبازوم باعث م يشونه رو یکه م یو مشت محکم رهیگ یکه ازم م يا فاصله

 !بشه و اسمش بخوره تو شناسنامه ام یرسم یشم اگه همه چ یخوشبخت تر هم م! خوشبختم

*** 

گرم  يآب و فضا دیتوش و چشمامو رو هم گذاشتم تا شا دمیوانو پر آب گرم کردم و دراز کش. تو حموم رفتم

امشب مرور  نیاگه هم شویباق! بسه گهید ایخدا! گوسفند، دو گوسفند، سه گوسفند هی! کنه نیسنگ حموم چشمامو

 ایخدا! نذار ذهنم جلوتر بره! هیجاش کاف نیتا هم! افتهین ادمیبذار  ایخدا! رسه یکنم صبح نشده کارم به جنون م

 !تر بشم وونهینذار د! شم وونهینذار د
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رفتم تو و کتمو با . پشت در اتاقم منتظر نشسته بودن ضیمر یکل. مارستانیخودمو رسوندم ب ریبا تأخ صبح

 ! شروع شد گهیروز گند د هیبه در خورد و  يتقه ا. زیعوض کردم و نشستم پشت م دیروپوش سف

جره و زل دم پن سادمیبلند شدم، وا زیکردم و بعد از پشت م نهیرو معا ضایمر میاز ساعت کار شتریب یساعت هی

چرت  هیصبح بود که تونسته بودم  کینزد. تو تنم بود شبیو د روزید یهنوز خستگ. مارستانیب اطیزدم به ح

و در  نییاومد پا رهیبندش دستگ پشتزد به در و  یکیدادم که  یم یداشتم به خودم کش و قوس. بزنم کیکوچ

 یراه چیه ن،ینیب ینم ضیمر گهیگه د یم یمنش نیدکتر ا يآقا: دختر جوون سرشو آورد تو و گفت هی. باز شد

 ن؟یکن نهیمنو هم معا مارینداره ب

 .تو ارشیب: و گفتم زینشستم پشت م. بود که نتونستم مخالفت کنم یدونم تو لحنش چ ینم

 :دمیدستامو تو هم گره کردم و پرس. همراه دختر جوون اومدن تو اتاق ریخانوم پ هی هیباز موند و بعد چند ثان در

 !خب؟

 یمادربزرگت چه مشکل نکهیا یعنیخب : کالفه گفتم. بهم انداخت یجوون که روبروم نشسته بود نگاه دختر

 !داره

 نیالبته شما چندم. کنه یشه که درد م یم یگوشاش چند وقت: دادن حیآهان گفت و شروع کرد به توض هی

 . نداشت يا دهیفا چیدارو بهش دادن ه یقبل هر چ يدفعه ها. ارمشی یکه م نیهست يدکتر

 ؟يآورد شویقبل يداروها: دمیکردم پرس یآماده م ریگوش مادر بزرگ پ ي نهیمعا يکه خودمو برا يجور همون

 .نه-

 ! نداشته يا دهیبهش دادن که فا ییبدونم همکارام چه داروها دیمن با: بهش انداختم و گفتم ینگاه برگشتم

 .گم یخب من اسم داروهاشو بهتون م: گفت آروم

کردم اسم داروها رو هم تو  یم نهیرو معا رزنیکه گوش پ يبه عالمت موافقت تکون دادم و همون جور يسر

 .ذهنم سپردم

 !دفترچه داره؟: دمیو پرس زیکه تموم شد نشستم پشت م کارم

 !ارمیرفت ب ادمی یبله ول-

 ادتی ضویخوبه مر: دمیزل زدم به صورتش و پرس یبود بلند کردم و با اخم زیکه کالفه و خسته به م نگاهمو

 ! يارینرفته ب
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 یدچار فراموش ومدهین شیواسه شما پ! ره یم ادشیرو  ییزایچ هیآدم  ییوقتا هیخب : کرد و دلخور گفت یاخم

 !ن؟یبش

ع تکون دادم و شرو يحوصله سر یب! حرف بزنه حمله کرده بود نکهیاز ا شتریب! به سقف دیابروهام چسب! اوپس

از  نیندار یچیاسکن، ه یت یس ش،یعکس، آزما: دمینسخه دارو نوشتن و در همون حال پرس يکردم رو

 !؟ياریرفته ب ادتینوشتن و اونا رو هم  ای! همکارام قبالً ننوشتن؟! گوشش؟

دلخور شده ! هه! گهیسمت د هیبا اخم زل زده به  دمینزد، سرمو بلند کردم و د یحرف یوقت. جواب موندم منتظر

 .سمیکه براش عکس بنو اریفردا دفترچه اشو ب:گفتم متیخرده مال هیبار با  نیا! بود

 یم: دیگرفت و پرس یکه نسخه رو از دستم م يهمون جور. و برگه رو گرفتم سمتش دمیبرگه کوب يرو پا مهر

 !ه؟یشه بدونم مشکل گوشش چ

  .بدم یتونم نظر قطع ینم نمیعکس رو نب یتا وقت-

 !شه؟ یمعلوم م ارمیفردا عکس رو ب:

براش  دیعکس جد هی دیبا ایخوره  یبه دردم م نمیبب اریعکس رو ب: نشست رو لبم و گفتم يلبخند ناخودآگاه

 .سمیبنو

 .کرد و رفت سمت در يلب تشکر ریرفت گرفت، ز یرو که به زور راه م رزنیپ يبازو ریجاش بلند شد و ز از

 !دادم بهش فکر نکنم حینزده بود اما ترج یحرف چیدر تموم مدت تو اتاق بودنش ه رزنیبود برام که پ بیعج

 !يارینره ب ادتیدفترچه و عکس رو  يای یم يفردا که دار: در اتاق رو ببنده گفتم نکهیاز ا قبل

باشه  يبه نشونه  يسر! نکردنم شد یشوخ يمتوجه  میجد ي افهیبهم انداخت و از ق یبلند کرد، نگاه سرشو

 !تکون داد و در رو بست

دچار  ومدهین شیواسه شما پ! ره یم ادشیرو  ییزایچ هیآدم  ییوقتا هی ". و چشمامو بستم زیگذاشتم رو م سرمو

از  یشد همه چ یم! برسم؟ یشد به فراموش یم! اد؟یب شیواسه من پ يروز هیشد  یم یعنی "!ن؟یبش یفراموش

کاش ! نعمت بزرگه بشم؟ هیکه واسه من  یضیمر نیشه دچار ا یم! رم؟یبگ مریشه من آلزا یم ایخدا! بره؟ ادمی

 !شد یم

 !سادهیکه با لبخند دم در وا دمیرو د یبلند کردم و دکتر ظهراب ریسرمو با تأخ. باز شد يبدون ضربه ا در

 !من امروز اومدم ،يومدین روزیتو د. ناهار میپاشو بر: اومد تو اتاق و گفت. جام بلند شدم و سالم کردم از
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اتاق  يگوشه  یچوب لباس يو کتم رو از رو فیروپوشمو در آوردم، ک. به عالمت موافقت تکون دادم يسر

 .رونیبرداشتم و منتظر موندم دکتر از اتاق بره ب

 !شده یچ شبیمطمئناً البرز گفته د: خرده سکوت گفتم هیبعد  نیماش تو

 يزیمگه چ! رسوندمت خونه؟ نکهیبعد ا! شب؟ید: دیبا تعجب پرسو دوباره صاف شد و  دیبه سمتم چرخ گردنش

 !شده؟

 !نه: گفتم دمیمال یکه با انگشت شصت و سبابه چشمامو م يجور همون

 ! تا تهش برو يزد ایرو نزن  یحرف ای-

 !ارمیکردم از دلش در ب یالبرز ناراحته، سع نیگفت. نبود یخاص زیچ:

 !؟يدر آورد-

 !دونم ینم:

 !بشه قهیامروز فقط مونده بود با من دست به ! یموفق بوده باش یلیکنم خ ینممن که فکر -

: دیبه ذهنم رس یسوال هیخرده سکوت  هیبعد . خواست تموم شه یوقت نم چیه یلعنت کیتراف. ندادم یجواب

 نیا!مشغول باشه یخصوص مارستانیب ای کینیکل هی يتو دیبا شتریکردم البرز با توجه به رشته اش ب یم الیخ

 !شماست؟ شیچرا همش پ

 .باز شد: از تعجبش تعجب کردم و با اشاره به جلو گفتم! متعجب دکتر نشست رو صورتم نگاه

کردم و منتظر  یابروم باال بود و داشتم نگاهش م هی. سرشو برگردوند، دنده رو جا انداخت و حرکت کرد ریتأخ با

 .نداشت الیبودم حرف بزنه اما انگار خ

 !گذاشته بود یلعنت مارستانیتنفرم از اون ب يسوالمو پا دیشا! اصالً مهم نبود! نشم ریگ یدادم پ حیترج منم

 .ترسم یبپرسم اما از واکنشت م يزیچ هیخوام  یم: و بعد دکتر گفت میو غذا رو سفارش داد زیپشت م مینشست

 !نیتا تهش بر نیاگه زد ای نیرو نزن یحرف هی ای:نشستم و گفتم نهیو دست به س یدادم به صندل هیتک

 ینم: دیبه هم گره کرد، زل زد به چشمام و پرس زیم يبه دو طرف تکون داد، دستاشو رو يبا لبخند سر دکتر

 !مادرت؟ دنید يبر يخوا

آب  وانیل! بودم دهیبرگشتنم زجر کش ياون ساعتا يهمه  يروز به اندازه  3 نیهفته بود برگشته بودم و ا 3

 . میکه دکتر نشسته بود دزد ییقلپ خوردم و نگاهمو از روبروم و جا هیرو برداشتم،  زیم يرو

 !پندار؟: خرده سکوت دکتر گفت هی بعد
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زودتر  یکوفت يکردم اون غذا یخدا خدا م! شد یتر م ظیاخمم هر لحظه غل! دادم ینگاهش کردم، نه جواب نه

: زد صدام کرد یمقدار خواهش هم موج م هیکه تهش  يآرومتر يبار با صدا نیدکتر دوباره و ا! زیبرسه سر م

 !پندار؟

مردونه  يحرفا میخواست یم روزمونیتو قرار د: تعلل رومو به سمتش چرخوندم و زل زدم به چشماش و گفتم با

 !میها حرف بزن ياز نامرد نکهینه ا میبزن

 !پندار: وار گفت سرزنش

 یفکر م دمشیکه د يبار نیآخر: پرحرصمو کنترل کنم و گفتم يکردم صدا یبه تأسف تکون دادم، سع يسر

 !نیاما انگار شما فراموش کرد! بوده یجمله اش چ نینرفته آخر ادمیمن ! نیکنم شما هم اونجا بود

 !حرفو زده نیا یتو اوج ناراحت! بوده پندار تیتو عصبان-

 یخودشو مقصر م شتریاز همه ب یک! تر بود؟ دهیاز من فروپاش یک! ؟یتو اوج خوشحال! بودم؟ یمن تو چه حال:

دلشون ! خواستنم؟ یله تر از اون م! شدم یله م یبار اون عذاب وجدان لعنت ریمن که خودم داشتم ز! دونست؟

 ! تن؟خواس یکه بودم م یمنو خرابتر از اون! رضا نبود به اون حال خرابم؟

کرده  کیو سرمو به صورت در هم دکتر نزد زیم يرودال شده بودم ! زدم یاز ته گلو حرف م! بلند نبود صدام

 !پر خشم! پر حرص! بود ادیهم توش پر فر نییپا ياما همون صدا! حرفامو نشنوه یبودم که کس

! دست به قاشق و چنگال نزدم یغذاها اومد اما حت. هم فشار دادم تا بتونم خودمو کنترل کنم يمحکم رو فکمو

افتاده بودم روش که هنوز هم نتونسته بودم بلند  يجور شیسال پ 5که  ییابه همون ج! نیزل زده بودم به زم

 !شم

دست دکتر ! ذاشت درست تنفس کنم یکه گلومو گرفته بود نم يبد یبغض لعنت! نرمال نبود دنمیکش نفس

. میمورد حرف بزن نیفرصت مناسب در ا هیبذار تو : بود و گفت زیم يدست مشت شده ام که رو ينشست رو

 !خب؟. میبرس يریگ جهینت هیو به  میمونه رو بر یکاره م مهیبحث که هر دفعه ن نیبذار تا ته ا! باشه؟

! رسه به اولش یبحث م نیته ته ا: و گفتم دمیکش رونیدستش ب ریسردمو دوختم به چشماش، دستمو از ز نگاه

 !به انجامش ندارم يعالقه ا! دور تسلسل باطل هی

که داغ کرده بود رو  يشد سرمو ، سر یکاش م! ییگفتم و رفتم تو دستشو امی یاآلن م هیجام بلند شدم،  از

 ! آب سرد ریش ریز رمیبگ
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 نیب ،یشهر لعنت نیتو ا! دینبا! گشتم یبر م دینبا! داد یو آزارم م دیکوب یجمله بود که مرتب تو مغزم م هی فقط

 نیبه اسفل السافل يدیرس یتهش م! به گذشته يشد یتهش وصل م یرفت یکه م یآدمها،از هر سمت نیا

 !دیرس یم يکه هر عاق پدر و مادر شده ا ییبه جا يدیرس یتهش م! جهنم

  

که  یاز حرص دیشا ای یخواب یچشمام از ب. کم شه یگر گرفتگ نیگردنم بلکه ا يگذاشتم رو سمویخ دست

فقط ! و تا ابد راه برم رونیشد بزنم ب یمکاش ! زیشد بر نگردم سر اون م یکاش م! خورده بودم سرخ سرخ بود

 !راه یراه و ه یراه و ه

نه من حرف زدم  گهیتا آخر غذا د. افتهیدکتر ن يکردم نگاهم به نگاه موشکافانه  یسع زینشستم پشت م یوقت

 خونه؟ ير یساعت فرصته، م هیتا باز شدن مطبت هنوز :دکتر گفت میناهارو که خورد. نه دکتر

 . خرده قدم بزنم هیخوام  یم. نه: جام بلند شدم و گفتم از

 .ما شیپ يایسر ب هیهم بذار  یوقت هی: هم بلند شد و گفت دکتر

! نداره يرادیا گهیاون جا که د! منظورم خونه امونه: گفت زیاخم ر هیزل زد به صورتم و با . دوختم بهش نگاهمو

 یتا وقت! یحذف کن تیاز زندگ یتون یرو نم الیاما من و ل! ستانماریتو اون ب يایب يندارم بخوا ياجبار! داره؟

 !میوصل شتیبه ر میهست

 !ه؟یچ: دیدکتر با تعجب نگاهم کرد و پرس! حرف البرز افتادم ادی! ناخودآگاه خنده ام گرفت یاوج ناراحت تو

من وصل  ينداشته  شیکه به ر ییداره به تعداد آدما يجور نیهم! یچیه:افتادم سمت در رستوران و گفتم راه

 !شه یشن اضافه م یم

 ! بده؟: به شونه ام اومد و گفت شونه

چون احتماالً ! نگران کننده است! بده! از شما و البرز، آره شتریب: و برگشتم سمتش و گفتم سادمیرو وا ادهیپ يتو

 !من تحملشو نداره شیر

 یگرفت میتصم یوقت! تحمل خودتو هم! ببر باال پسر شتویتحمل ر: شونه ام و گفت يدکتر نشست رو دست

 ! يدیمال یبه تنت م زویهمه چ یپ دیبا يبرگرد

 !رو بهش بمالم؟ يزیچ یهم مونده که بخوام پ یتن: زدم به کفشام و گفتم زل

فکر  یبه چ یدون یم: به تأسف تکون داد و گفت يسر. شدم رهیآوردم باال و به سکوت معنادار دکتر خ سرمو

 !يد یم دیام ضاتیبه مر يچه جور يدیهمه ناام نیتو با ا نکهیا! کنم؟ یم
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 . رم مطب یبعد هم م. خرده قدم بزنم هیرم  یمن م: بردم جلو و گفتم دستمو

 یلیدر مورد خ! هنوز سر حرفم هستم: داشت گفت یکه تو دست خودش نگه م يگرفت و همون جور دستمو

 . رو به سالمتب!میو مفصل حرف بزن مینیبش دیبا زایچ

مقصد ذهن هزارپاره ام اما ناکجاآباد ! رفتن سمت مطبم یم! مقصد پاهام که معلوم بود! رو ادهیپ يافتادم تو راه

 !جا بود چیهزار جا و ه! بود

*** 

 !پندار؟ يبا خونواده ات در مورد من صحبت کرد:

کنکور  ریدرگ دایجو خونه امون شد ه؟یچ یدون یم یعنی! نه هنوز: گم یو به دروغ م نییندازم پا یم سرمو

 !بهش وارد بشه يشتریبزنم و فشار ب یترسم حرف یم! هیعصب یلیبابام خ! خونه یدرس نم! پدرامه

شونه  يفشاره رو یازدواج کن يقصد دار یبهشون بگ نکهیا! من فشارم؟: گه یو م نهیچ یلب ور م دلخور

 !هاشون؟

روشون  يفشار چیپسرشون بخواد دوماد بشه ه نکهیا: گم یو مکنن  یزنم به چشماش که بهم نگاه نم یم زل

نه  ایو اصالً با هم جور هستن  هیاشون ک ندهیعروس آ نکهیا الیقدر که به فکر و خ نیهم! کنه؟ ینم جادیا

 !بزرگه يمسئله  هیخودش  افتنیب

 !یزن یحرفو م نیخورم که ا یپس البد من به خونواده ات نم-

خونه جنگ اعصاب دارم واسه  يچقدر خوش به حالشه که خبر نداره ماه هاست تو!نییندازم پا یدوباره م سرمو

 یسانت يما کجا و خونواده  یمذهب يخونواده ! رنیکنم فرنازو به عنوان عروسشون بپذ يبتونم کار نکهیا

رو به عنوان  یپاپت يدانشجو ننشده م یچیچقدر فرناز خوشبخته که خونواده اش هنوز ه! مانتال اونا کجا

 !ان رفتهیدومادشون پذ

 یم شویبغض يصدا! زنه یبهم م یشوت هی ادی یم یشدم توپ فوتبال که هر ک! تازونه یم یرحم یبا ب فرناز

 !بدونم فمویبرسه به من بگو پندار تا تکل ییبه جا ستیرابطه قرار ن نیا یکن یاگه فکر م: گه یشنوم که م

 !؟یچ یعنی: پرسم یزنم به چشماش و م یکنم و زل م یبلند م سرمو

 !رابطه ادامه بدم نیبه ا ،یخونواده ات نش فیاگه قراره حر نمیب ینم یلیدل: گه یو پوست کنده م رك

 !؟یراحت نیبه هم-

 !راحت تر یکن یهم که فکر م ینیاز ا:
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 !یزن یراحت از گذشتن ازم حرف م نقدریکه ا يبهم ندار یاحساس چیپس ه-

به خودمون  یوقت هیخوام  یچون نم! يریعاقالنه بگ میتصم هیخوام تو  یزنم چون م یحرف م راحت نقدریا:

 !میبش کیبه هم نزد شتریقدم ب هی نکهیبدون ا م،یسر کرد يجور نیرو هم يعمر هی مینیو بب میایب

واسه به ! خانوم ناز نیبب: گم یو م رمیگ یدستم م هی يتو مارستانهیب يشاپ روبرو یکاف زیم يکه رو دستاشو

 !نزن ییپس لطف کن و دم از جدا! جنگم یوجود م يبا همه ! دست آوردن تو با چنگ و دندون که خوبه

 !ینکن دنمونیواسه بهم رس يکه تو کار نهیبزنم بهتر از ا ییمن دم از جدا-

 !م؟د یانجام نم يکار یمطمئن: گم یشم و م یاز جام بلند م! شه یلبم محو م ياز رو لبخند

که بابا و مامان تو خونه به خاطر به قول خودشون بدحجاب بودن فرناز راه انداختن  یاز جنگ بزرگ! داره حق

 یشن چقدر م یم ریکه هر لحظه به سمت آدم سراز ییها هیو کنا شین نهیمن نبوده که ببب يجا! خبر نداره

 !تحمل باشه رقابلیتونه غ

*** 

 !دربست؟: پرسم یکنم و م یدست دراز م یتاکس نیاول يجلو! قدم زدن بشم الیخ یب رمیگ یم میتصم

از لندن رو  ییکنم خاطره ها یم یسع! بندم یو چشمامو م یصندل یدم به پشت یم هیشم و سرمو تک یم سوار

 يماه ها يها ییتنها! رانمیوصله به خاطرات ا ییجورا هیلندنم هم همه  يتو ياما خاطره ها ارمیبه خاطر ب

! هدفم یب يقدم زدن ها! ها هیگر نیا دنیمتعجب هم خونه ام فربد از د يچهره ! شبونه ام يها هیاولم، گر

 یلعنت يسرنگا! یمزخرف مشاوره و روان درمان يجلسه ها! فرار از خاطراتم يوقفه ام برا یب يدرس خوندن ها

 !شه یساکت نم يجور چیکه ه ییدردا!نهیش یرگام م يکه هر روز و هر روز تو

 ! شه یفراموش نم يجور چیکه ه ییغما! شه یعادت نم يجور چیکه ه ییها نداشته

*** 

 یپندار نافرمون که به هر جا و هر زمان نیذهن، ا نیا يبرا يفکر هی دیبا. ابونیبلند کردم و زل زدم به خ سرمو

 !رو نه يدونم اما چه جور یرو م دیبا! مهارش کنم يجور هی دیبا! کشه، بکنم یخواد سرك م یکه دلش م

 یدر آورد و شماره اش رو ب بمیج ياجازه گرفت و رفت، کارت البرز رو از تو رفاضلیخانوم م یمطب، وقت بعد

 !الو؟: رو برداشت و گفت یبعد چند تا بوق گوش! مانعم بشه دیخواستم باز ترد ینم! گرفتم یمکث چیه

 ؟یخوب .سالم: ساکت شد و بعد گفت يلحظه ا. کردم سالم

 !؟يکاره ا یشب چ-
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 .خونه ام:

 !؟ییتنها-

 ! آره:

 !؟يد یآدرستو م -

رو حس کرد  یشد خوشحال یکه ته تهش م ییبا صدا. تعجبش يشد گذاشت پا یرو م شیلحظه ا سکوت

 دنبالت؟ امیب: گفت

 . امی یبا آژانس م! ستین یاجینه احت-

 .سرراسته. کن ادداشتی:

 !يپر یباالباالها م! نیآفر: رو که داد گفتم آدرس

 يروز هیو  ییجا هیباالخره  نکهیا! خوب و سفت و قرص تو وجودت مونده یلیعادتت خ نیا:و گفت دیخند

 !يد یخود آدمو بهش پس م يجمله ها

 !؟يای یم یک: دینگفتم و پرس يزیچ

 .افتم یدارم راه م-

 !ایزود ب. منتظرم:

 ! تفاوت از کنارش گذشت ینبود که بشه ب يزیکردن چ رونیبرو از خونه  یو ناخوش یدوران خوش کیفابر قیرف

ساعت بعد  میو برگشتم و ن دمیچند تا بسته شکالت خر. نگه داره یفروش ینیریش هی يآژانس خواستم جلو از

آسانسور زل زدم به صورت خسته  يتو. دکمه رو زد یحرف چیزنگو که زدم بدون ه! البرز بودم يپشت در خونه 

 !داد یمتر نشونم  ختهیکه روش نشسته بود بهم ر يچند روزه ا شیته ر. و داغونم

 سادهیلبخند گرم وا هیالبرز با  رونیاز آسانسور که رفتم ب! عالمه آدم بهش بسته بشن هیکه قرار بود  یشیر ته

 نجا،یا امیکردم بخوام ب یفکرشم نم: ش و گفتمشکالتو گرفتم سمت يباهاش دست دادم، جعبه ها. بود دم در

 !گرفتم یواسه ات م يبهتر زیچ هیواال 

 !يخوش اومد!برو تو چرت نگو ایب: کرد به سمت هال و گفت تمیزد تو پشتم و هدا آروم

 !؟یتا لنگ ظهر بخواب یتونست:دیو پرس رونیاز آشپزخونه اومد ب.مبل يگفتم و نشستم رو یرلبیز یمرس هی

 .مارستانیرفتم ب یم دیاصبح ب-
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 8ساعت ! شده بود کیآخه از صبح همش حس حسادتم تحر! يدیپس تا لنگ ظهر نخواب! اه خب خدا رو شکر:

 !شدم یخودم داشتم عمل الزم م! تا ته تهم سوخته بود! بودم مارستانیصبح ب

دلت خونک  یلیاگه خ: بسته گفتم يمبل و با چشما یدادم به پشت هیسرمو تک. لبخند کمرنگ نشست رو لبم هی

 ! دمیصبح بود که خواب يبگم من دم دما دیشه با یم

به همون حالت بودم  يا قهیچند د. ازم دور شده دمیکه پاش بود فهم ییها ییدمپا يصدا ينزد و از رو یحرف

 .میشام بخور. اریپاشو اون کتو در ب: گفت دمیکه شن

و قاشق و  زیسر م ینیبش يخسته ا یلیخ یلیخ یوقت! بود نینظرم همبه  ایدن يکارها نیاز سخت تر یکی يوا

 ! يو غذا بخور يریچنگال دست بگ

تو : نگاهمو دوختم بهش و گفتم. شد و ازم خواست بلند شم، چشمامو باز کردم کیالبرز که بهم نزد يصدا

 .يزحمت افتاد

 گهیپاشو د! دهیشما زحمتشو برام کش يمثل سارا خانوم کدبانو یکی! خودم که درست نکردم:زد و گفت يلبخند

 !واسه ام؟ يجنازه اتو آورد نجایا يبعد قرن ها که اومد! از دهن افتاد

و  ومدمیهم قرن هاست که خونه ات ن! نهیهم قاًیدق: آوردم گفتم یبودم و کتم رو در م سادهیکه وا يجور همون

 !ره یهستم که فقط راه م يهم جنازه ا

 !بزن و کمتر چرت بگو یآب هیبرو سر و صورتتو : تو پشتم و گفت زد

جنازه راه ! يزیر یبهم م زیکالً تصور آدمو از همه چ: رفت سمت آشپزخونه غرولند کرد یکه م يهمون جور بعد

از  یکیالش مرده  يگفتن بو میو قشنگ؟ از قد یو مجلس کیش يصدا نیاونم با ا! زنه؟ یحرف م! ره؟ یم

 !ادکلن آزاروت همه جا رو برداشته؟ يپس چرا بو ياگه تو جنازه ا! استیدن يبوها نیبدتر

 یم نیفرمال يتو بو! پخش بشه نیفرمال يازت بو دیبا تینها تیکنار نها میالش مرده رو که بذار يبو حاال

 !؟يد

 !راست؟د نیاز ا یکیخونه ات کدوم  ییدستشو: دمیالبرز پرس یپرحرف نیتأسف از ا با

 !کنه؟ یجنازه اجابت مزاج م: دیپرس يو با اخم و جد دیآشپزخونه سرك کش از

 !ندازه؟ یعاقل تر از خودش م قیبه رف هانهیعاقل اندر سف يجنازه نگاه ها: زدم بهش که گفت زل

 !؟یش یم الیخ یب رم،یحرفمو پس بگ! ندازه ینم! نه:و گفتم دمیکش شمیبه ته ر یدست

 !جا نمونده باشه يوقت دختر مختر هیبگو  ااهللای هیفقط قبلش : ته سالن رو نشون داد و گفت يسر در با
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 ! ییبه تأسف تکون دادم و رفتم تو دستشو يسر

آشپزخونه و  يتو يغذاخور زیکردم نشستم پشت م یصورتمو خشک م يکه با دستمال کاغذ يجور همون

 !؟یشده ازشون جدا ش یمامانت راض يچه جور:دمیپرس

دو بار  یکی! شه ینم یجوره راض چیه دمید! که داستان داره شیواهللا چه جور: پلو رو گرفت سمتم و گفت سید

و  نیچند يداره آبرو دید. نشون دادم هیدسته گلم رفتم تو محل و خودمو تو در و همسا يقایرف نیبا چهار تا از ا

 !ردک رونمیب پایره، خودش با ت یچند ساله پدرم و خودش به باد م

 !نترس روابط حسنه است: زد و گفت يلبخند! به دست مات شدم بهش ریکفگ

 !بوده یکیهم سرنوشتامون  نهیزم نینکنه تو ا دمیلحظه ترس هی:و در همون حال گفتم دمیخودم پلو کش يبرا

 . بده ظرف خورش رو گرفت جلوم یجواب نکهیا بدون

گوش  شیو شوخ يجد ينشستم و به حرفا زیالبرز سر م يبه خوردن نداشتم اما تا تموم شدن غذا يادیز لیم

باعث  یهم حت يدوبار یکی. کرد یالقا م یزد که ناخودآگاه به آدم حس خوب یحرف م ياونقدر پر انرژ. دادم

 !وقت بود تجربه نکرده بودم یلیکه خ يزیچ! شد بلند بخندم

 یخودمو خوردم تشکر م يغذا نکهیاز من به خاطر ا:که تموم شد تشکر کردم و اومدم بلند شم که گفت غذاش

 !؟یکن

 !تشکر کردن داره؟! يمن خوردم، تو لقمه شمرد: به بشقاب جلوم کرد و گفت يکه کردم با سر اشاره ا نگاهش

. گرسنه نبودم ادمیخسته هم هستم ، ز خوردم ، ادیناهار ز: گفتم رونیاومدم ب یکه از آشپزخونه م يجور همون

 کمکم کنه؟ نهیزم نیتو ا یشناس یرو م یکس ارهیخوام که منو ببره و ب یراننده م هی یراست

 حقوقش چقدره؟: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 .ارمی یسر در نم زایچ نیمن که از ا. دونم ینم-

 !خوبه؟. کنم یم دایآدم مطمئن پ هیگردم واسه ات  یخب م:

بعد هم اومد و  قهیچند د. کاناپه اش يرو دمیهال و دراز کش يبه عالمت مثبت تکون دادم و رفتم تو يسر

 !دارن يامشب رئال و بارسا باز: گفت

 یم میدو تا ت نیا يها يکه سر باز ییو حرصا میکرد یکه با هم م ییگذشته، کل کال يروزا يادآوری از

که فوتبال  يبار نیآخر: بود گفتم میشونیپ يکه ساعدم رو يبم و همون جورنشست رو ل يلبخند میخورد

 !ادی ینم ادمی دموید
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دارم به صحت ! یکه گفت هیجنازه ا انیهمون جر: کنار کاناپه نشست و گفت يمبل تکه نفره  يرو د،یخند البرز

 !ارمی یم مانیحرفت ا

اسم مامانمو به  یکه دکتر ظهراب یاز همون موقع یسوال هی. تکون دادم، سر جام نشستم دییبه عالمت تأ يسر

البرز که مشغول باال و ! ارمشی یدونستم چرا به زبون نم یرفت اما نم یم نییزبون آورده بود تو مغزم باال و پا

چند روز رو سرم سبز  نیکه ا ییدادم شاخا: فتبهم انداخت و گ ینگاه میبود ن ونیزیتلو يکردن کاناال نییپا

 !ام؟ افهیتو ق يگرد یم یدنبال چ! کردن واسه ام یجراحشده بود، 

 !امیمنم ب یگفت یم-

که اونو  يدم درازم دار هیتازه ! کردم یم یواال خودم شاخاتو جراح! يذار ینم مارستانیاون ب يتو که پاتو تو:

 !به وقتش برات بر دارم دیهم با

 ،يبود اوردهیدم در ن: گرفت و زل زد به چشمام و گفت ونیزینگاهشو از تلو. بهش کردم یاخم مصنوع هی

 ! يکرد ینم رونیاز خونه ات ب قتویرف

 ! و حرف گوش نکن الیخ یب ر،یسمج، گ! شیبشو همون البرز چند سال پ ،یطیشرا نیتو همچ گهید يدفعه -

 !فیتعر يذارم پا یرو م یکه گفت یینایا:

 !؟يندار ياز پدرام و پرهام خبر: دمیمقدمه پرس یب

مراقب باش هنوز عمل نکرده دوباره : به سرش کردم و گفتم ياشاره ا! زل زد به صورتم یتعجب محسوس با

 !سبز نشن

بر عکس تو، من از همه : رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يتوجه به حرفم از جاش بلند شد و همون جور یب

 ! کس و کارت با خبرم ي

پرهام هم . کنه یبندرعباس کار م. پدرام جنوبه:شست روبروم و گفتتق و توق اومد و بعد برگشت ن يصدا

 .نهیقزو

مبل جا به جا کردم و صاف نشستم و  يخودمو تو! پس مامان و بابام تنها مونده بودن.نشست رو صورتم یاخم

اشاره کرد و  زیم يرو ي وهیبه ظرف م! لیتما نیبود ا بیخودم هم عج يبرا! حرف بزنه شتریمنتظر موندم ب

 .بخور يزیچ هی: گفت

کنم به  بشیترغ نکهیا يپس برا! نه ایبگه  دیدونه که با یخواد بزنه اما نم یرو م یحرف هیکردم  یم حس

 ! ؟یبگ يخوا یم يزیچ: دمیگفتن پرس
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پرتقال پوست  هی. نه: کرد گفت یکه فوتبال شروع شده رو تماشا م يو همون جور ونیزیکرد سمت تلو روشو

 .یلیخ نهیریش. ریبگ

تو  ینگفت: دمیبه صورتش رفت و برگشت و پرس زیم يو از ظرف رو زیم يرخش به ظرف رو میاز ن نگاهم

 ؟یکن یکار م یخصوص مارستانیکدوم ب

 یدکتر ظهراب شیو مطبم و پ یبهت که گفتم جز سوانح سوختگ: مکث گفت هیبرگشت سمتم و بعد  سرش

 !کنم یکار نم يا گهید يجا

 !ک؟ینیکل هی یحت ایکنه؟  یکار نم یخصوص مارستانیتو ب کیجراح پالست! شه؟ یمگه م-

 !ها یکن ییمنو بازجو نجایا يکال امشب اومد! حاال که شده:

 ! ستیو تک کلمه، تک کلمه جواب دادن، نم پس دادن ن مهینصفه ن! يد یچقدر هم که تو نم پس م-

که هر آن  یپرس یبازجوها با اخم و پر جذبه م نیا نیع نیهمچ! کلوم حرف بزنه هیترسه با تو  یواهللا آدم م:

 !الزم بشم یمنتظرم دندون مصنوع

 نینقل ا: کردم گفتم یکه روشنش م يبرداشتم و همون جور گارمویکتم س بیج يجام بلند شدم و از تو از

! یازشون حرف نزن يد یم حیجهست که تر ییزایچ ،يد یم مهیکه نصفه و ن یپشت هر جواب! ستیحرفا ن

کار  یاسم مادرمو آورد، کنجکاو شدم بدونم برادرام چ. بودم یامروز ناهارو با دکتر ظهراب! البته ستیمهم هم ن

مسائل سه صفحه انشاء سر  نیکتریکه در مورد کوچ ییقدر خالصه جواب دادن واسه تو نیا! نیهم! کنن یم

 !خرده دور از ذهنه هی یکن یهم م

 يشه گذاشت پا یرو م يکنجکاو نیا: زل زد به چشمام و گفت. زدم و نشستم روبروش گاریبه س یمحکم پک

 با گذشته؟ یواسه آشت کیکوچ لیم هی

 !کنم یکه بخوام باهاش آشت ستین يزیتو گذشته ام چ-

 يجور! ؟کنه یم یداره زندگ يپرهام چه جور ایکنه  یکار م یکنه برات که پدرام چ یم یچه فرق! ؟یپس چ:

 !دوباره بهم بدوزتشون يدونه چطور یکه آدم نم يدیبر ویو همه چ یدست گرفت یچیق هی

 !دمشون؟یمن بر-

 هیکه بخوام  نمیب یم یگاهیو نه من خودمو در جا ينه تو حوصله اشو دار! خوام باهات بحث کنم پندار ینم:

که  نیهم! حرفا نیزوده واسه ا یلیکنم هنوز خ یفکر م نکهیضمن ا! کنم حتیرو نص یگندگ نیمرد به ا

که تو  يجور! هیمن کاف نظراز  يایکنار ب زایچ يسر هیبا  یکن یم یخرده خرده سع يدار نکهیهم ،یبرگشت
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خواد دوباره به خودمون  یدلم نم! ترسونده ،چشممويشد بیو غ یبه همه چ يپشت پا زد شیچهار سال پ

 !سرت اومده ییچه بال میتا بفهم میزن یدر و اون در م نیا میدار مینیو بب میایب

خودمو نابود  ای! دو تا راه داشتم! یدون یم يا گهیخود تو بهتر از هر کس د! من نرمال نبود ياون روزا طیشرا-

رو انتخاب کردم چون مرد  یدوم! و بلند شم رمیفرار کنم تا بتونم جون بگ ای! خالص شم تیکنم و از اون وضع

 !نبودم شیاول

 !چرت نگو:دیاز جاش بلند شد و رفت سمت آشپزخونه و در همون حال توپ البرز

 !ندازم یم ادتیبه  تویدارم واقع! گم یچرت نم: له کردم و گفتم يگاریرسیز يتو گارویس ته

 ،یروانپزشک ،يکه بود يتو اون خراب شده ا! ؟یدون یاالن تو مثالً خودتو بلند شده م:که گفت دمیشن صداشو

پندار ! بلند شدن؟ یعنیها رو قبول کردن  تیبده واقع ادتینبود  يموجود زنده ا چیه ،يشاورم ،یروانشناس

 نمیش یم امی یم یاون وقت! داره قپاته فر ریکه ز یسفت و سخت نیزم يشدن با بلند شدن از رو ایتارك دن

اصالً  ای! باال یرفته باش مارستانویاون ب يکه پله ها رونیب ياومد روزیپ دونیم نیکنم از ا یروبروت و اعتراف م

 !یکست باش نیزتریاز عز ینشون هیدنبال ! یچیاون ه

 شیتا اونجا پ گهیخواستم د ینم! نه! اول يضربه ! پتک خورد تو سرم هیآخرش مثل  يجمله ! بستم چشمامو

خواستم  ینم! خواستم گذشته رو تا اون حد بشکافه ینم! کنن یکار م یخواستم بدونم برادرام چ یفقط م! بره

 !بندازه ارمیب ادشونیکه در توانم نبود به  ییزایچ ادیمنو 

که داشت  ییصدا یبرداشتم و زل زدم به فوتبال ب ینینگاهمو از س! دوم يضربه ! رونیاومد ب ییچا ینیس هی با

 ز،یم يرو گذاشت رو ییچا یلعنت ینیانگار متوجه شد که نشست کنارم، س مویختگیبهم ر! شد یپخش م

 !ش؟ینیبب ير ینم: فشار بهش آورد و گفت یپام و کم يدستشو گذاشت رو

 !و؟یچ: دمیتوپ

 !ویچ یدون یخودت خوب م-

 !تونم ینم یعنی! نه یعنیبه دو طرف تکون دادم  يسر

 !؟يصبح عمل دار! نشه تیکه معده ات اذ ختمیکمرنگ ر: کرد و گفت زیبه م يا اشاره

که بهم دست داده بود  یحال! اگه تالش داشت حرفو عوض کنه یحت! نبود یحس! خواستم حرف بزنم ینم گهید

 !برم دیبا گهید: از جام بلند شدم و گفتم. کرد ینم رییتغ يجور چیه

 !بخور الاقل توییچا: گفت یظیاخم غل با
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 !خورم ینم ییچا گهیساله که د 5: رفت سمت چشماش و گفتم زیم يرو ییچا يوانایاز ل نگاهم

رسونمت  یصبح م. شبو بمون: از جاش بلند شد و گفت! تو متعجب کردن هم میدونم چند چند بود ینم گهید

 .مارستانیب

 !بدم تا نمردن ییغذا هیبدبخت  يها یبرم به اون ماه:و گفتم دمیکردم و کتمو پوش يتشکر

 !کارو بکنه نیا یگفت یخب به سارا خانوم م: نشست رو صورتش و گفت يلبخند

 !؟یزن یزنگ به آژانس م هی: زدم و گفتم يپوزخند

ایزیناپره نیبازم از ا: دنبال من که رفته بودم سمت در اومد و گفت ن،یتماس با آژانس و درخواست ماش بعد 

 ! بکن

 .باشه-

 !هیخانوم خوش اقبال و خوش شناس ک نیا یگ یبهم م دمتیبعد که د يدفعه :

 !ینه خوش اقبال! هینشست و برخواست کردن ته بدبختبا من گند دماغ -

 !عمره بدبختم؟ هیمن  ینیب ینم! اون که البته:

 !تییرایممنون از پذ-

 !يتو که روزه بود:

: گفت دمیکه شن دمیپوش یداشتم کفشامو م. و در رو وا کردم میزدم و دستمو بردم جلو، با هم دست داد يلبخند

 ! دختر داره هیپدرام 

اسمش پونه . دو سالشه باًیتقر: و گفت نییسرشو انداخت پا! شد به چشماش خیاومد باال و نگاهم م ریبا تأخ سرم

 !است

از هر  یخال یفکر، خال یحرف،ب یواکنش، ب یجواب، ب یب! واسه امشبم بس بود! رفتم یم دیبا! ضربه نیسوم

 !دمیبود که قبل بسته شدن در د يزیچ نیآخر نگاه نگرون البرز! در آسانسور رو باز کردم و رفتم توش یاحساس

 

  

بچه تو بغل اما  هیکردم پدرامو تصور کنم با  یم یداشتم سع. تخت و نگاهم به سقف بود يبودم رو دهیکش دراز

داشتن  تیجوره به پدر بودن و مسئول چیبودمش ه دهیبار د نیآخر يبرا شیسال پ 5که  یاون پدرام ي افهیق

 ! خورد ینم
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 دمیبدونه سالم رس نکهیالبرز بود و به بهونه ا. و از جام بلند شدم دمیکالفه کش یپوف. زنگ تلفن بلند شد يصدا

 . اوضاع و احوالم تماس گرفته دنیدونستم واسه حرف زدن و فهم ینه زنگ زده بود اما م ای

 ؟يدیرس. سالم:

 !شه یم یساعت هی-

 !؟يجواب سالم بد یستیبلد ن نمیبب: 

 !؟يندار يکار! دمیآره رس! دمیرس ینیبب ياگه زنگ زد! رم البرزحوصله ندا-

 !پدرام بهت گفتم؟ يدر مورد بچه  نکهیباشم از ا مونیپش دیبا:

 !؟یواسه چ! نه-

 گه؟ید یپس روبراه.یچیه:

 !؟يندار يکار! آره روبه راهم: 

 .نییزنگ درو زد برو پا. دم در خونه ات ادی یم نیراننده با ماش هیصبح -

 !؟يکرد دایپ:

 ...یکنم برات ول دایثابت پ هیحاال موقته تا ! آره-

 !؟یچ یول:

 !؟یداشته باش نیماش هی يخوا ینم-

 !نامه ندارم یگواه:

 !گرفت یشه المثن یاونو م-

 !ریشب به خ-

 !پندار:

 !خدافظ! و سمج و چسب نباش ریخواهشاً گ! میاشتباه کردم که گفتم بشو همون البرز قد! البرز نیبب-

 .و زل زدم به سقف دمیگذاشتم، برگشتم تو تخت و دوباره طاق باز دراز کش ویگوش

*** 

 !م؟یکه جاش قضاوت کن مییمگه ما خدا! آقاجون؟ یچ یعنی-

 !کفر نگو پندار:
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گناهکار  يبنده  یک میبد صیتشخ میکه بخوا میستین يکنم ما در حد یم يادآوریدارم به شما ! گم یکفر نم-

 ! پاك و مقدسه یخداست و ک

 !خوره یما نم یاون دختر به درد زندگ! هیبحثت چ لیدونم دل یمن که م:

نجات و کمک به هم نوعاش از تموم  يهر روز و هر ساعت برا نیزن یازش حرف م نیکه دار يدختر-

دم آ ستیمثل شما اهل مسجد و نماز و روزه ن ای رونهیحاال چون چهارتا خال موش ب! ذاره یم هیوجودش ما

 ! کشه اهل بهشته؟ یو جانماز آب م ستهیرو به قبله وام یهر ک! ست؟ین

بابا مصر و ! میکن یبحث م میدار مهیساعت و ن کی قایدق! من يپرخشم بابا نشسته رو صورت گر گرفته  نگاه

که به  ییاعتقاد قیشکاف عم! امی ینم نییکالم از حرفم پا کیاعتقادات خودش و منم  يرو سادهیقرص وا

 یعمر سع يهمه ! شه یتر م قیو عم قیافتاده حاال داره عم نمونیاز حدشون ب شیب يها يریخاطر سختگ

نگاه از باال به  نیاز ا! هم جواب عکس داده شهیکنن و هم تیو زور و اجبار منو به راه خدا هدا يکردن با توسر

باشه  ششونیهم ک یهر ک نکهیاز ا! کنن یمقضاوت  گرونیراحت در مورد د یلیخ نکهیاز ا! متنفرم نشونییپا

 يجور چیدونم ه یکه م نهیده و بدتر از اون ا یواقعاً آزار م منوصورت اهل جهنم  نیا ریاهل بهشته و در غ

 یلیکه خ يکردن و امکان نداره به خاطر دل پسر یافکار زندگ نیبا هم يعمر هی! شه نظرشونو عوض کرد ینم

 !بار هم که شده اغماض کنن هیازش ندارن  یهم دلِ خوش

نداره مرتب بهمون  یلیدل:گه یو م ستهیا یم میقدم هیشه، تو  یکه تا حاال نشسته بوده از جاش پا م بابا

 !ده یهم کارات عذابمون م شیجور نیهم! میداد لیجامعه تحو نیاعتقاد به ا یپسر ب هیکه  یکن يادآوری

! قماربازم؟! زن بازم؟! معتادم؟! چشم بد به ناموس مردم داشتم؟!ال؟رفتم با یکس يخونه  واریاز د! کدوم کارام؟-

 ! سرم به درس و کار گرم بوده؟ شهیکه هم نهیاز ا ریمگه غ

 ره،یگ یازم فاصله م! واریخواد سر خودمو محکم بکوبم به د یره، دلم م یبابا که به تأسف به چپ و راست م سر

 یخرده رو به خدا م هیاون همه درس خوندن،  يکاش به جا: گه یده و م یتکون م یدستشو عصب حیتسب

 !یمنو نجس نکن يخونه  يکه سفره  یداشت یبر م یکاش دست از خوردن اون حروم! يستادیا

خونه باز شده باشه که  نیا يتو یدنینوش کیپ هی يپا یحت ادی ینم ادمی! بندم یچشمامو م يلحظه ا يبرا

 !کشونم یمنم که دارم خونه اشو به نجاست م! البد منظورش به منه پس! بخواد سفره شونو نجس کنه
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 نیتو خوردن هم ا،یدن يگناها يکاش همه : گم یگردم و م یلحظه بر م نیرم سمت در اتاقم و تو آخر یم

 یکه هر چ نیدیفهم یبار م هیخدا فقط  يبار، محض رضا هیکاش ! شد یدو بار مشروب خالصه م یکی یسال

 !ده یبا زور باشه جواب معکوس م

*** 

 یلیچند وقته خ نیمامان البرز تو ا! چترم نایالبرز ا يشه که از خونه قهر کرده ام و تو خونه  یم یماه چهار

و درسامم، از  مارستانیب ریطرف درگ هیاز ! نداشته يا دهیاما فا رهیمن و مامان و بابا رو بگ ي ونهیکرده م یسع

 یفیبالتکل نیاز ا! حق هم داره! گذاشته يسر ناسازگار زهم فرنا گهیور د هیبا تو فشارم و از طرف از سمت با هی

فرناز با  میتو اتاقش ازم خواسته برم از احساس و تصم یکه دکتر ظهراب يسال از اون روز 2 قاًیدق! خسته است

فرناز ظاهر  يجلو یروز با شرمندگ ساله که هر 2جنگم و  یدو ساله که دارم با مامان و بابا م! خبر بشم گذشته

 يخونواده ! شیکه نه راه پس دارم و نه راه پ نمیزم يآدم رو نیکنم بدبختتر یم الیخ یسالگ 24تو ! شم یم

بشن و با هم  یصبر کنم تا اونا راض دیعمر هم که بگذره با هیمعتقدن ! رنیپذ یخونواده ام نم یفرناز منو ب

 !دخترشون يخواستگار میبر

 نیتو هم!کنه یبه دردام اضافه م يسراغم و درد ادی یم یعصب يروزاست که کم کم معده دردا نیهم تو

 چیوجود معتقدن بهش ه يکه پدر و مادر خودم با همه  ییشه همون خدا یم دمیام يروزاست که همه 

 !ندارم ياعتقاد

*** 

کردم بخوابم و صبح حاضر و آماده نشسته بودم و  یکه فکر م يزیاز اون چ عتریباعث شد سر ادیز یخستگ

 دمیکتم پوش يرو نک،پالتومویس يفنجون رو گذاشتم تو. دیچیتو خونه پ فونیخوردم که زنگ آ یداشتم قهوه م

 !البرز زل زدم بهش نیماش دنیدکوچه متعجب از  يپا که گذاشتم تو. رونیبرداشتم و زدم از خونه ب فموی، ک

 !گهید ایب. سالم: و گفت نییپا دیرو کش شهیش

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیرفتم سمتش و پرس ،يتعمد یتعلل با

 !برسونمت نیبش! ؟یخواست یمگه راننده نم! نکن برادر من ياخالقتو قهوه ا یسر صبح! سیه-

 !؟يتو راننده ا:

 میبر نیبش! بابا؟ هیچ!عقبمه بلند شم در آرم نشونت بدم؟ بیام تو ج نامهیگواه! پندار؟ ستمیراننده ن! ستم؟ین-

 !شه یم رمیعمل دارم د
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 !رم یخودم م! برو:

 !میبر نیبش! رفت تو چش و چالم غاتیجمع کن ت کلتویه! یغیجوجه ت-

 لایخ یکالً ب يخوا یم! دنبالم؟ يایفرداها رو هم قراره ب امیامروزو با تو ب: دمیبه تأسف تکون دادم و پرس يسر

 !؟یکن تیمن فعال سیو به عنوان سرو یو رشته ات بش ییبایز یو جراح یپزشک

حاال باز ! خوره؟ یم يضمخت بودن به چه درد يتو سیراننده سرو! بشم الشیخ ینه اونو که عمراً بتونم ب-

 یم فیام ضع هیبشم روح الیخ یرو ب یجراح! یحرف هیو خوشگل بودم  پیخانوم جوون و خوش ت هی يراننده 

گم  یم! ؟یزن یبا من چونه م يدار يسادیدو ساعته وا! کهیمرت گهید نیبش ایب! شم جون تو یافسرده م! شه

 !شد رمید

و  ابیا سیبزنه و بشه سرو شیمونده بود از کار و زندگ نمیهم! به هم دمیاکراه رفتم و نشستم و در رو کوب با

 ! ذهاب من

کنم نگرون  یم داینفرو واسه ات پ هیدو روزه  یکی نیجان، هم بادکنک: خرده بعد از راه افتادنمون گفت هی

 !نباش

 !یبادکنک خودت-

 !یکه بترک کهیو نزد نجایا یکه باد کرده نشست ییاما فعالً تو! من بادکنک! باشه:

 !هنوز؟ یکردنات برنداشت ثاریا نیدست از ا-

 !پندار؟ ثارهیدنبالت و برسونمت اسمش ا امیب نکهیا:

 !ستیبه گردنت ن يا فهیوظ-

 ! است؟ فهیمگه من گفتم وظ:

 يپشت سرت حرفا:خرده ساکت شد و باز گفت هیالبرز . نشسته بودم و روم به سمت پنجره بود نهیبه س دست

 !زنن ینم مارستانیتو اون ب یخوب

بدبخت و  يپرستارا يپاچه : نگاهم کرد و گفت یرچشمیز. و با تعجب و اخم نگاهمو دوختم بهش برگشتم

 ! ؟يریگ یم نقدریا یواسه چ مارستانویپرسنل ب

 !یبرخورد کن يا گهیجور د يدن مجبور یکاراشونو درست انجام نم یوقت-

 یتون یبا زبون خوش هم م! ستین یکیزیبه برخورد ف ازین يبد حیاشتباهاتشونو واسه اشون توض نکهیواسه ا:

 !یباهاشون حرف بزن
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 !گه؟ید هیچ یکیزیبرخورد ف-

دو  یکیبه )  یجراح غیت(دو بار سر عمل با اسکالپل  یکی ایکه کالغا به گوش من رسوندن، گو ییواهللا تا اونجا:

 هیدو تا از پرستارا رو بخ یکیدهن  يکرد یهم سع يچند بار هیو  يحمله ور شد ردستتیز يبدبختا نیتا از ا

 !یبزن

 !؟يدار يانرژ رنقدیکه ا يخورد یصبحونه چ! هستم؟ يتو چه فکر یدون یم-

 !يبخور یکه با ک نهیمهم ا! يبخور یصبحونه چ ستین نیمهم ا:

 !خب؟: دستش نشست رو پام و گفت. نگفتم يزیبه تأسف تکون دادم و چ سرمو

 !خب؟ یچ-

 !؟یمحبوبتر باش یعمل کن تیکار طیخرده مهربونانه تر تو مح هی یکن یفکر نم:

 !يبحث مسخره رو ادامه بد نیا نمیب یهم نم یلیدل!بخوام محبوب باشم نمیب ینم یلیدل-

معلومه که دنبال محبوب بودن  ،يد یکه به آفتاب و مهتاب نشونش نم يدار یسارا خانوم یوقت! گهیبله د:

 !یستین

 !نه؟ هیسارا ک یبفهم يریم یم يدار-

 !جسد هستم ي هیاآلن تو مرحله تجز! گهیاز مردن گذشته د! رم؟یم یدارم م:

 !تو همون مرحله بمون! خوبه -

 !ينامرد یلیخ:

 !دونم یم-

 !یپست یلیخ:

 !دونم یم-

 !یشرفیب یلیخ:

 !دونم یم-

 ! یترسو هم هست! یاحمق یلیخ:

 !واضح بود داًیلحن شد رییتغ نیگفته و ا يکامالً جد یآخرش رو با لحن يجمله ! سمتش برگشتم

 یاتو م نامهیگواه یالمثن ،يدیخر یم نیماش هیفرصت  نیولتو ا ،يترسو نبود: ترمز کرد و گفت مارستانیب دم

 !یگشت یراننده نم هیو دنبال  یگرفت
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با توام ! یالیخ یه! محبوبه جان: دمیکه صداشو شن مارستانیاومدم برم سمت ب! به هم دمیشدم و درو کوب ادهیپ

 ! ستایپدربزرگ من ن يعمه  فیک نیا! پنــــــــــــدار! يفکر

محکم نگه  رمش،یدست دراز کردم بگ. از پنجره گرفته بود سمتم فمویدوال شده بود و ک! نیسمت ماش برگشتم

باال رو درست کن، بعد از ملت توقع اشتباه  نیا: اش داشت و با انگشت دست چپش به سرش اشاره کرد و گفت

 !خدافظ!نکردن داشته باش

رو  ییصفتا نیهمچ هیبداخالق و گند دماغ و هاپو و  بودم القاب دهیشن يسه هفته چندبار نیتو هم! داشت حق

برام  زایچ نیا گهیوقت بود که د یلیخ!برام مهم نبود گهید زایچ یلیخ! مهم نبود برام! برن یبرام به کار م

 !نداشت یتیاهم

 

پرونده اش  يالزم رو تو يکردم و دستورا یم تیزیشده امو و يبستر يضایاز مر یکیداشتم ! بود یشلوغ روز

دکتر کرم لو گفتن قبل  ،یدکتر پناه دیببخش: اومد تو اتاق و گفت یبانیبخش، خانوم ش ینوشتم که منش یم

 . به اتاقشون دیسر بر هیرفتن 

بود  ستادهیکه کنارم ا يبه عالمت مثبت تکون دادم و به پرستار يپرونده بردارم سر ينگاهمو از رو نکهیا بدون

 . مرخصه شونیا:گفتم

 ینم کیگوشت نره، مواد آلرژ يکه آب تو یزن یهفته سرتو آب نم هیتا : و گفتم ماریرومو کردم به ب عدب

سرما هم  ،یش یسوار نم مایدو هفته هم هواپ زا،تایجور چ نیو سس تند و ا ادیز هیخام و ادو ازیفلفل و پ ،يخور

عطسه هم فقط از راه دهن، گوشتو . ينرم بخور يو غذاها عاتیکن ما یسع شتریب! يخور یماه نم هیکه تا 

که  ياضافه هم بشنو يصداها يسر هیممکنه . ستین یبه نگرون يازین هیخونابه ها هم عاد نیا! یخارون ینم

ات  جهیآروم حرکت کن که سرگ یش یپهلو به اون پهلو م نیاز ا یوقت. ره یم نیو به مرور از ب هیعیاون طب

 .نمتیب یها م هیبخ دنیواسه کش! ره یتو گوشت نم یبهفته آ هینره تا  ادتی. نشه دیتشد

 گه؟یبود د يآخر: رو دادم دست پرستار و گفتم پرونده

از جاش بلند شد و با  دنمیبا د یمنش. مارستانیب سیگفت و راه افتادم سمت اتاق دکتر کرم لو رئ يدکتر بله

 .دکتر منتظرتون هستن! دکتر يسالم آقا: لبخند گفت

. نیبش: با لبخند از جاش بلند شد و باهام دست داد و گفت. به در اتاق زدم و رفتم تو يتقه ا تکون دادم و يسر

 .یخسته نباش
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 ما؟ شیپ يجا افتاد! ؟يچطور: دیبا لبخند پرس. کارم داره یچ نمیگفتم و کنجکاو نشستم تا بب یرلبیز یِمرس هی

 .يبله تا حدود: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 ؟يعمل ندار امروز-

 !شده؟ يطور. 3ساعت : انداختم و گفتم یساعتم نگاه به

 ! یکالً عجول: پهن تر شد و گفت لبخندش

 .سرم شلوغه يمقدار هی: به پنجره انداختم، دوباره چشمامو دوختم بهش و گفتم یحوصله نگاه یب

 !؟يدیشن شبوید انیجر: دیتکون داد و پرس دییبه عالمت تأ يسر

 !شب؟ید انیجر-

 !بهت زنگ زدن یوقت يخونه نبود:

! اتفاقات بد رو تصور کرد يهمه  هیذهنم به صدم ثان! البرز بودم شیپ! گفت یراست م! موندم به صورتش مات

 !شده؟ شیطور یکس: دمیبا ترس پرس

 !داشت یاورژانس یبه جراح ازیکه گوش چپش ن میداشت یتصادف ضیمر هی -

 ...کیمگه دکتر کش:

 !بود گهیعمل د هیسر  کیدکتر کش -

 !اآلن چطوره؟:

امروز اول وقت که : جوابمو بده از جاش بلند شد، رفت کنار پنجره دستاشو پشتش گره زد و گفت نکهیا بدون

 هیشاگرد زرنگ ما نیا يتو عصر تکنولوژ نکهیا لیازش خواستم دل! یزنگ زدم به ظهراب دمیشن انویجر

 ! بده حیرو برام توض هیفرار لیافتخارش از موبا

از پنجره فاصله گرفت و همون . رو حس کردم نشیدکتر به سمت خودم و نگاه سنگ دنیبود اما چرخ نییپا سرم

 ! پندار دهیرفتار بع نیافکار و ا نیمملکت ا هیاز دکتر : شد گفت یم کیکه بهم نزد يجور

که از لحظه  يو و با لبخندپاش يپاشو انداخت رو. شدم رهیخ ییمبل روبرو يبلند کردم و به نشستنش رو سرمو

 یشن، عمل م یم يتختا بستر نیا يکه رو ییهر کدوم از آدما: صورتش محفوظ بود گفت ياول ورودم رو

! داشته باشن ازین یممکنه به کمک اورژانس ه،یهر لحظه، هر ثان! مارنیب رن،یگ یتحت مداوا قرار م ایکنن 

! تونه جونشو از دست بده یم هیو در صدم ثان عیآدم چقدر ساده و راحت، چقدر سر هی یدون یخودت بهتر م
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 یمهمون! ستیبردار ن یلیتعط! هیشبانه روز تیمسئول نیا يریگ یرو به عهده م یدرمون کس تیمسئول یوقت

 ! شناسه یبودم و خونه نبودم و تو راه بودم نم

! بلند شدن یعنیها رو قبول کردن  تیواقع "! برز افتادمحرف ال ادی! هم گذاشتم يرو يلحظه ا يبرا چشمامو

 "!پاته فرق داره ریکه ز یسفت و سخت نیزم يشدن با بلند شدن از رو ایتارك دن

 ! بودم دهیرو د زشیم يآکبند رو لیموبا يجعبه ! هیچ ینیمقدمه چ نیتونستم بفهمم منظور دکتر از ا یم

که دارم ازشون  ییزایاون چ يبا همه  یگه که تا وقت یدرست م! گه یسارا درست م دیکردم شا یفکر م داشتم

 ! نه ایدر کار بوده  یشرفتیشه گفت پ یکنم روبرو نشم نم یفرار م

صورتم تکون  يکردم که دست دکتر جلو یاون ساختمون فکر م يالبرز در مورد پله ها يبه جمله  داشتم

 ياز جاش بلند شد و کنارم نشست، دستشو گذاشت رو. محرفاش تمرکز کن يکردم رو یزدم و سع یپلک. خورد

 ! یباش رستمام وقت در دست ،یباش مارستانیب نیپزشک ا يقبول کرد یخوام وقت یم: پام و گفت

شماره امو فردا بهتون ! نیخوا یم یمتوجه ام چ: به عالمت مثبت تکون دادم و از جام بلند شدم و گفتم يسر

 .دم یم

 !؟یکن یمنو قبول نم يکادو نکهیا یعنی نیا:دیجاش بلند شد و با لبخند پرس از

 تونم برم؟ یم! ستیکار ن نیبه ا يازین: باهاش دست دادم و گفتم یخداحافظ يبردم جلو،برا دستمو

 رونیبرم ب نکهیرفتم سمت در و قبل از ا. شد خوند یرو م تیتو چشماش رضا. به عالمت مثبت تکون داد يسر

 !ض؟یاون مر: دمیپرس

 !خوبه حالش: نشست و گفت زشیم پشت

تا ! شدن یم نهیمعا دیپشت در منتظر بودن که با ضیمر یکل. لب گفتم و برگشتم تو اتاقم ریز یخداحافظ

 ! خوب بود یلیخ نیدادم دور کنه و ا یبه خرج م دیکه با یذهنمو از همت نکهیا يعالمه کار بود برا هی يعصر

 ریشماره رو بگ نیاول ا: و گفتم رفاضلیخانوم م زیم يمطب، کارت البرز رو گذاشتم رو دمیکه رس 5 ساعت

 .بفرست تو ماریصحبت کنم بعد ب

اونقدر سرم شلوغ بود که فرصت . زیو نشستم پشت م دمیروپوشمو پوش. و رفتم تو اتاقم دمیدکترش رو شن چشم

 يجانم آقا: گفت يپرانرژ يصدا هیبرداشتم و البرز با  رو یبا زنگ تلفن، گوش! نکرده بودم دایناهار خوردن هم پ

 !دکتر؟

 .سالم-
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 !يجواب سالم بد یستیبلد ن! یسالم کن ياه پس بلد:

 !؟ییکجا-

 .رم مطب یم 6ساعت . خونه ام:

 ؟یکش یبرام م یزحمت هیفاصله  نیتو ا-

 !که بده هیتو جون بخواه ک:

 !واسه من بخر میس هیماسماسک و  هیبرو ! خوام یجون نم-

 هیرم واسه ات  یم. باشه: گفتم که گفت ییالو! بذارم یچ يپا دیدونستم با یالبرز تو حرف زدن رو نم مکث

 !آخه؟ يخوا یم یمنتها واسه چ ستین یمشکل! خرم یم میس هیماسماسک و 

 ! ؟یچ یعنی-

 ! که يدار میخودت اون همه س! ه؟یچ یدون یخب م:

 !دارم؟ میس-

 !گه؟یآره د:

 !حالت خوبه البرز؟-

 !کار یخواد چ یم میخاردار س میس هیتونم درك کنم  یمنتها نم! واهللا من خوبم:

 !؟ياز کجات در آورد گهید نویا! دمه؟یلقب جد-

 !بهت نسبت دادن مارستانیکه تو ب تهیجزء القاب افتخار!اوردمیمن در ن:

 ... ای ير یم: به تأسف تکون دادم و گفتم يسر! دیگفت و خند نویا

 ! ؟یباش يخوا یخودت نم! رم بابا یم-

 !نشسته ضیمر رونیسرم اون ب يموها ياندازه :

 برات؟ ارمیکه ب نیشب خونه هست! رمیگ یواسه ات م لیو شک کیدو صفر ش ازدهی هیپس من -

 !م؟یهست:

 !گم یتو و سارا خانومو م-

 !؟يندار يکار. اریب! آره! آهان:

به سرت  لیموبا دیباعث شده فکر خر یک یو بگ یکردم اما اگه لطف کن دایپراننده رو واسه ات  یراست! نه-

 !یبه راننده نداشته باش يازین گهید دیدو کلوم باهاش حرف بزنم شا نمیبزنه، برم بش
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 !خدافظ:

 !شم یخوشمزه درست کنه شام رو سرتون خراب م يغذا هیبه سارا خانوم بگو ! قطع نکن سایوا-

 !گفته باشم سارا کلفت خونه امه ادی ینم ادمی:

 !کنن یم يادب مگه فقط کلفتا آشپز یب-

 !خدافظ البرز:

 

 

البرزو  يو شماره  يناهارخور زیم يغذا رو گذاشتم رو لکسیمبل و نا يانداختم رو فمویاد،کیز یخستگ با

 .نمییدر و واکن پا: بگه الو گفت نکهیبدون ا. گرفتم

 . زدم و در واحدو باز کردم فونویآ يقطع کردم، دکمه  تلفنو

 ؟یخوب: رفتم جلو باهاش دست دادم و گفتم! لبش يرو یِشگیدر اومد تو با لبخند گل و گشاد هم از

 ؟يتازه اومد. یمرس-

 .امیو ب رمیدوش بگ هیلحظه  هیبمون . آره:

 .سفارشت نمیا ایب. راحت باش: آورد گفت یکه پالتوشو در م يجور همون

 . ممنون: وسط و گفتم زیم يکه به طرفم گرفته بود رو ازش گرفتم و گذاشتم رو یلکسینا

 .ببرم واسه ات عوضش کنم ومدیخوشت ن نیبب: برم سمت حموم که گفت اومدم

. باشه: دمیالبرز رو شن يکه صدا دمیپوش یداشتم تو اتاق لباس م. خوبه پروندم و رفتم تو حموم نینه بابا هم هی

 . حتماً. بله بله. دم یکنم بهتون خبر م یپرس و جو م. چشم

 يحوله  هیکه با  يهمون جور. رفت یور م شیمبل و داشت با گوش يالبرز نشسته بود رو. رونیاتاق رفتم ب از

 .کنم یاآلن شامو گرم م: کردم گفتم یموهامو خشک م کیکوچ

 !گوشت کوبت بنداز نیهم به ا ینگاه هی يوقت کرد. عجله نکن. باشه تیعاف: آورد باال و گفت نگاهشو

 !رمیم یبعد، ناهار هم نخوردم از معده درد دارم م میشام بخور:سمت آشپزخونه و گفتم رفتم

 ! ؟یمراقب يجور نیا! واقعاً که پندار: دمیشد شن یم کیکه بهم نزد صداشو

 ؟یکارت گرفت میس. کن ویس یو مطبتو واسه ام تو گوش لیبعد شام شماره خونه و موبا -

 !؟يام دار گهیخونه د هی:
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 ؟یچ-

 !؟يام دار گهیخونه د هیخونه  نیا ریبه غ:

 !؟یواسه چ! نه! ناخونک نزن-

 !يام اون جا دار گهید يخونه  هیگفتم البد  ،يد یچپو م یآدرس کوچه عل قهیآخه دم به د:

چطور شد حاال :خورد گفت یم زیم يرو يتونایکه از ز يو همون جور یصندل ينشست رو. ندادم جوابشو

 !؟یکن یآشت لیبا موبا یگرفت میتصم

 !کنن دامیاومده، نتونستن پ شیپ يمورد اضطرار هی شبید-

 !خب؟:

 !نیهم! خب ؟-

 !؟يرو آورد يسال به تکنولوژ 5و بعد  يمتحول شد هوی! ن؟یهم-

 !آره: قلپ خوردم و گفتم هی ختم،یخودم ر يآب برا وانیل هی

تک کلمه تک کلمه جواب دادن ! ؟یگفت شبیبود د یچ:و زل زد به صورتم و گفت دین کشدست از خورد البرز

 !ستینم پس دادن ن

 .دکتر کرم لو ازم خواست: قاشق از غذام خوردم و بعد گفتم هی

 ! خواستم بشنوم یم نویهم! آهان-

 !بشه؟ یکه چ:

 !يبخر نمیماش هیکنه  يکار هیبرم بهش بگم -

بخور : خونسردش رفتم و با سر به غذاش اشاره کردم و گفتم ي افهیچشم غره به ق هی دم،یاز خوردن کش دست

 !سرد شد

 !؟يای یم. از بچه ها یکی يالیخوام برم کرج و یفردا شب م: خرده سکوت گفت هی بعد

 !نه-

 !اول بپرس چه خبره بعد بگو نه:

 !رو ندارم یشلوغ يحوصله  ،يهر خبر: خوردم و گفتم وانیل ياز آب تو گهیخرده د هی

 !مگه گفتم شلوغه؟-

 !رو ندارم یمهمون يحوصله :
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 !ه؟یمگه گفتم مهمون-

 .نگاهش کردم کالفه

 . میستین شترینفر هم ب شیپنج ش. ساده است یدور هم هی:خوردنش ادامه داد و در همون حال گفت به

 یم: و بشقابش رو هول داد جلو و گفت دیدست از خوردن کش.ندادم و منتظر موندم که غذاشو تموم کنه جوابشو

 !؟يای

 !نه-

 .همه شون دکترن:

 !بدتر گهید-

 !پندار:

خوام بمونم خونه استراحت  یم! حوصله ندارم: کردم گفتم یجمع م زویکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 .کنم

اگه . رم یم 7ساعت  کنم اما یاصرار نم: و گفت نکیخورده اشو گذاشت تو س مین ينوشابه  وانیو ل بشقاب

 .دنبالت امیعوض شد بهم زنگ بزن ب متیتصم

 سادهیوا ومیآکوار يالبرز جلو. ظرف رو شستم و برگشتم تو هال کهیچهار تا ت. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 !گرده یحاضر بودم قسم بخورم تو ذهنش دنبال سارا و نسبتش با من م! کرد ینگاه م ایبود و داشت به ماه

 .کن ویس هیشماره هاتو واسه ام تو گوش: مبل و گفتم يرو منشست

 !ها ستیهم بد ن ينگاه بهش بنداز هی:سمتم و گفت برگشت

شماره حساب بهم  هیو با  متشویفقط ق. خوبه یگرفت یهر چ: دراز کردم و از مچ انداختم رو هم و گفتم پاهامو

 !واسه ات زمیبگو، پولشو فردا بر

 !يپولدار شد: نشست روبروم و گفت اومد

 !بودم-

 !؟ییتنها: از تو جعبه اش شد و در همون حال گفت لیدر آوردن موبا مشغول

 !اآلن؟-

 !کالً:

 ! فکر کن آره-
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 !؟یپس سارا چ! تو ممکنه فرق داشته باشه تیفکر کردن من با واقع:

 !ستین رانیا-

 !؟یرفتگ یعروس فرنگ یواسه حاج محمود پناه یاوخ اوخ رفت:

 !به اسم پندار داره که بخواد عروس داشته باشه؟ يپسر یحاج محمود پناه-

 یاش م یشه پ یم یپسر داره که اآلن سه چهار سال هی! داره: زل زد به صورتم و با مکث گفت. بلند کرد سرشو

 !کنه ینم داشیگرده و پ

 رونیپس سارا خانوم ا:بحث رو عوض کنه گفت نکهیا يبرا! که ادامه نده گهیسمت د هیاخم زل زدم به  با

 !شاهللا؟یکه هست ا یرونیا! ستین

 !ستیهم ن یرونیا. نه-

 ! باهات؟ ومدهیچرا پس ن! ؟يوصلت کرد یاجنب هیبا  یرفت! بدتر شد! اوه اوه:

حرف رفتم سمت  یاز جام بلند شدم و ب. تو دستش بلند کرد و زل زد بهم يجعبه  يسرشو از رو. ندادم جوابشو

: جلوش و عکس سارا رو واسه اش آوردم و گفتم زیم يبرگشتم لپ تاپ روشن رو گذاشتم رو یوقت. اتاق خواب

 !ساراست نیا

با . توش رو گذاشت کنار و لپ تاپ رو گرفت تو دستش يو خرت و پرتا لیجعبه و موبا! توریزل زد به مان متجب

 !مت و مات شد بهمدقت عکس سارا رو نگاه کرد و بعد برگشت س

 !ه؟یچ: دمیو پرس نشستم

 !؟یکن یم یشوخ يدار-

 ! و؟یچ:

 !ساراست؟ نیا-

 !آره:

با  یرفت! خاك بر سرت پندار: چشمام شد و گفت خیجلو، م دیو خودشو کش زیتاپ رو برگردوند رو م لپ

 !رترهیمنم پ يکه از نه نه  نیا! رو هم؟ یختیمادربزرگت ر

 ...خاك بر سر تو که -

ترگل ورگلشو واسه  هی! يزد یزنگ به من م هی یخواست یتو که دوست دختر م! پندار یاز دست رفت! يوا يا:

 !کردم یات سوا م
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 !رنگ به رنگ خودت؟ يدوست دخترا نیاز ب! از کجا؟-

 !دوست دوستام نیاز ب! دوست دوستام نیاز ب! ضامیمر نیاز ب! رینه خ:

 !یدو بار گفت-

 !و؟یچ:

 !دوست دوستام-

 !مذکرم يدوست دوست ها یدوم! مونثم بود يدوست دوست ها یولا:

 !شیاریقرار بود واسه ام ب! شد؟ یسالمتت چ یگواه: به تأسف تکون دادم و گفتم يسر

 !؟یقیرف نیبا ا يجد: شد به عکس سارا و گفت رهیتوجه به حرف من دوباره خ یب

 !روانپزشکمه منحرف-

و لم داد  رونیشد و در آخر نفسش رو با صدا فرستاد ب رهیه لپ تاپ خلحظه نگاهشو دوخت به من، دوباره ب هی

 !رو مبل

 نسکافه؟ ای يخور یقهوه م: جام بلند شدم و گفتم از

 .خوام برم یم. کدوم چیه-

 !یمون یفکر کردم شب م:

 !یکن رونیصبح تو منو ب 2 نکهیترم تا ا نیخودم برم سنگ-

ذهنم برگشته بود به . من گرم شد ي دهیتازه خر یدم کردن قهوه شدم و البرز هم سرش به گوش مشغول

 .سر کرده بودم نایالبرز ا يکه تو خونه  یبه اون چند ماه ،ییقبل، به دوران دانشجو يسالها

*** 

 

  

 !؟يدرد دار-

 !نه:

 !الکل واسه ات سمه پندار! ؟يتا خرخره مشروب بخور یتو مهمون يمعده درد مجبور نیبا ا! نه و زهر مار-

 !رشته کوه يدست بردار از دکتر باز:

 !دردت ساکت شه میکن یتو رگت خال نیدیتیران هی میپاشو بر-
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 !بابام؟ شیامروز رفته بود پ یگفتم بهت دکتر ظهراب:

 !؟يجد-

 !اوهوم:

 !خب؟! ده؟ یم ییهوی نقدریرو ا ییخبرا نیآدم همچ! اوهوم و کوفت-

 !خب که خب-

 !بکنه؟ يتونست کار:

 !دونم ینم-

 !د؟یشن یگفت، چ یچ! ؟یچ یعنی:

 !ها یهست یعجب سلسله جبال زبون نفهم! دونم یگم نم یم -

 !از دکتر؟ يدینپرس! دونم و زهر هالهل ینم:

 !زنه یباهام حرف م يگفت فردا حضور یچرا ول-

 !بود؟ یود، شرمنده بود، خنثبود، خوشحال بود، ناراحت ب يصداش چه جور:

 !ها یپرس یم ییعجب سواال! دونم البرز یمن چه م-

 !دهیبه کجا رس جهیبفهمم نت يجور نیمن مجبورم ا یپرس یازش نم دویکه با ییکودن سواال يتو یخب وقت:

 !ندمیبب يحضور دیبوده اما گفت با یچ جهیهم ازش خواهش کردم بگه نت یکل! بود یصداش معمول-

 !گهیشه گفتش د یتلفن هم م يخب حرف اگه مال زدنه پا! ایباز لمیف نیاز ا ادی یاوف بدم م:

 .سرم يمنو بذار باال لیموبا یدراز بکش نکهیقبل ا! شه یحاال فردا معلوم م-

 !؟یآمپول بزن مینر:

 !ریشب به خ! نه-

 یکشه و م یتختش دراز م يروشه و البرز  یبرق خاموش م. زنم به سقف یبالش و زل م يذارم رو یم سرمو

 !پندار؟: گه

 جان؟-

 !؟یش یم الیخ یمنو ب یشوهر کن:

 !کنه یشوهر هفت جد و آبائت م-
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تا زن  یکن یشوهر م يبه نظر من دار ،يخر یو نازشو م يای یخب اونقدر که تو در مقابل فرناز کوتاه م:

 !لیزن ذل يریبگ

 !ارمی یبا فرناز که ازدواج کنم اسم تو رو هم نم-

 !به نام توهم ندارم یقیرف گهیدختر خوشگل تر تور کنم د هیعوض کنم و  مویمنم دوست دختر فعل! به جهنم:

 !یتوهم خودت: گم یکوبم بهش و م یدارم و محکم م یسرم برم ریاز ز بالشمو

 !ریشب به خ! یهست ییایخولیافکار مال یتو ول! باشه من توهم: گه یکنه سمتم و م یپرت م بالشو

 !پندار؟: گه یبعد م هیچند ثان. کشم یکوبم بهش و دراز م یبا بالش م گهیدونه د هی

 !هوم؟: دم یجواب م کالفه

 !اون ور؟ ير یم ای یمون یجا م نیتخصصو هم -

 !کنه یخواد برم اون ور، فرناز قبول نم یمن دلم م:

 !چرا؟-

 !کنه یگه اگه برم مامانم دق م یم:

 ! که نیبمون نیر یخب نم-

 !میسال فرصت دار هیهنوز . زنم یحاال همون موقع باهاش حرف م:

 نیا بندیاز همون سال اول دانشگاه خودتو پا! تیعشق و عاشق نیتو هم با ا! گذره یبرق و باد م نیسال ع هی-

 ! يدختره کرد

 !جیدختره اسم داره هو نیا:

 ! فرناز خانوم! دونم یم! بله-

 !میش یبخواب صبح پا نم:

 !يبهمون شام بد دیبهت داد با یخوب يخبرا یدا دکتر ظهراباگه فر -

 !؟يد یتو شام م! ؟یاگه خبر بد داد چ! باشه:

 !يخرما بد دیبا گهینه اون وقت د-

 !ریشب به خ:

 ایدن يشه فردا همه  یم ایخدا! متورم و دردناکم يمعده  يچشمامه، دست چپم هم رو يدست راستم رو ساعد

دادم و ازش خواستم پا در  حیو مشکلمو براش توض یدکتر ظهراب شیشده که رفتم پ يهفته ا هی! بهم بخنده؟
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تو  ندهیتموم فکر و ذکرم در مورد آ! وامخ ینم نویشه و من ا یازم دور م شتریو ب شتریفرناز هر روز ب! کنه یونیم

 !بدل نشه تیواقعبمونه و به  یتو پندارم باق ندهیآ نیا نکهیترسم از ا یشه و م یوجود فرناز خالصه م

*** 

و  یطرف استرس مالقات با دکتر ظهراب هیمعده ام، از  یعصب يطرف دردا هینه،از  ای دمیدونم خواب ینم اصالً

 .سر کنم يداریشه تا خود صبح تو خواب و ب یکه قراره بشنوم باعث م ییزایچ

پشت در اتاقش و منتظر  یصندل يرو نمیش یم. باشه ومدهیزود هست که ن يرم تو اتاق دکتر، اونقدر یم یوقت

 !نجا؟یا ینشست ياومد شبیاز د: گه یبا لبخند م نهیب یمنو که م. ادیمونم تا ب یم

گلوم . نمیخواد بش یازم م. رم تو اتاق یپشت سرش م. رمیگ یم هیبشاش و شادش روح يخندم و از چهره  یم

 ن؟یبا پدرم صحبت کرد: پرسم یکنم و م یلبمو تر م! خشک شده یحساب

 !رون؟یب يچند وقته از خونه زد: پرسه یره کنار و م یلبش م ياز رو لبخند

گفت ماه هاست  یبابات م: پرسه یو م نهیش یکنارم م ادی یشه و م یبلند م زیاز پشت م! نییندازم پا یم سرمو

 يبا لج و لجباز! یپرس یاز برادرات و مادرت نم یحال هیو  یش یدر خونه رد م يگفت از جلو یم! یخونه نرفت

 ،یاگه رابطه اتو با خونواده ات قطع کن یکن یم الیخ! هان پندار؟! بار دوم باشه؟ نیرفته که ا شیاز پ يکار یک

 !؟یبه فرناز برس یتون یم

 !ستیرفتنم از خونه فقط به خاطر فرناز ن-

هر ! اونا پدر و مادرتن پندار! رفاح نیو از ا یستین دهیباهاشون هم عق ،یکن یانتظاراتشونو برآورده نم! دونم یم:

 !یباهاشون قطع رابطه کن يشه بخوا ینم لیباز هم دل نیداشته باش قهیچقدر هم که با هم اختالف سل

من و  ي ونهیبوده اما انگار فقط قصد داره م یصحبت کردنش با بابا چ ي جهیکه دکتر بگه نت ستیتو دلم ن دل

 !پدر و مادرمو درست کنه

 !نمتیبب: گه یپام و م يرو نهیش یکه دستش م مییجو یلبمو م يدارم گوشه  یعصب

 ینیریجعبه ش هی يعصر: گه یرو لبش و م نهیش یم يلبخند. زنم به صورتش یکنم و زل م یبلند م سرمو

 ...و  ریبگ

 !دسته گل هیبگه  "و"خواد بعد  یشه و مطمئنم که م یتو دلم آب م قند

 دسته گل و  هیو : 

 !فرناز يرم خواستگار یم! درست شد یجانم: گم یتو دلم م! جهه یتو چشمام م يادش برق
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 !کن یبرو خونه با پدر و مادرت آشت: ده یادامه م دکتر

 یشه و م یلبخندش پهن تر م! زنم به صورتش یناباور زل م! مبل يرم رو یشه و پنچر وا م یم یخال بادم

 !با بابات صحبت کن نیبعدش بش: گه

چند ساله دارم ! نیدون یخودتون که بهتر م: گم یدم و م یبه دو طرف به حالت تأسف تکون م يسر یعصب

 !شن ینم یراض! شه ینم یراض! جنگم یدارم باهاش م! زنم یباهاش حرف م

 !پسر خوب؟ یجنگ یم يجنگه که دار دونیمگه م! گهید نید هم-

 !تره  ها هم جنگ یبا عثمان رانیمن و بابام از جنگ ا يرابطه :

 !باشه رگذاریکه تأث دوارمیرو که گفتم انجام بده، ام يبه هر حال کار: گه یشه و م یبلند م دکتر

 ییقبلش کت و شلوارتم بده اتوشو: گه یکه م رونیخوام از اتاق برم ب یشم و م یاز جام بلند م دیو ناام ناراحت

 !آماده باشه يکه آخر هفته واسه خواستگار

درصد  هی: گه یو م زشیپشت م نهیش یخونسرد م! زنم به نگاه خندونش یگردم سمتش و زل م یبر م ناباور

که ازت دارم،  یکردم اما با شناخت یکار دخالت نم نیوقت تو ا چیه ،يفرنازو ندار اقتیکردم ل یاگه فکر م

 ! شم ینم مونیمطمئنم پش

. برم جلو یو دستمو م زیگردم سمت م یبر م! رفته نیمعده ام از ب دیقند تو دلم آب شده که طعم تلخ اس اونقدر

 يدست مردونه رو دار نیا: گه یو م رهیگ یبه صورت خوشحالم، دستمو م یندازه، نگاه یبه دستم م ینگاه

 !ها یکه فرنازو خوشبخت کن يد یبهم م

 !دوارمیام: گم یشه و م یگشادتر م لبخندم

 !خوام یقول مردونه م هی! خوام ینم يدواریام: گه یشه و م یجاش بلند م از

 !کنم یم مویسع يمن همه -

 !کردن با پدر و مادرته یآشت یسع نیقدم تو ا نیاول:

افتادم  یگم و راه م یم یچشم! ببرم ادیهامو از  نهیها و ک یناراحت يخوشحال هستم که بخوام همه  اونقدر

که پدرم بهم نکرده منو دوست  ییمحبتا ي همه يجا! گردم سمت دکتر یلحظه بر م نیسمت در اتاق و تو آخر

 ادیبه قول خودش من اونو ! کردم یم شاستاد صدا دیکه با ییبارها نیاول، از همون اول ياز همون روزا! داشته

 ! تو تصادف کشته شده یکه تو نوجوون يپسر! ندازم یپسرش م

*** 
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قدر  نیهم. خودتو خسته نکن:بود و گفتم میالبرز که مشغول ور رفتن با گوش يجلو ز،یم يرو گذاشتم رو قهوه

 !هیکه زنگ بخوره کاف

 !که فقط زنگ بخوره؟ دمیرفتم برات فبلت خر: بهم انداخت و گفت یاخم نگاه با

 هیو  زیم يبه قول خودش فبلت رو گذاشت رو ای لیموبا. کرد رییتغ هویرنگ نگاهش ! زدم به چشماش زل

 !پندار؟ هیچ: کرد و گفت جلو، دستاشو تو هم قفل دیخرده خودشو کش

 !یچیه:و گفتم دمیکش قینفس عم هیموندم بهش و بعد  رهیخرده خ هی

 !م؟یبا هم حرف بزن يخوا یم-

 !نه: مبل و گفتم یدادم به پشت هیتک

 !سارا خانوم! اروی نیهم! چهار سال بهت بکنه؟ نیتو ا یکمک چیاون روانشناسه نتونسته ه-

 !نجامیکه ا نهیواسه هم!نه:

 ! پنج سال گذشته پندار -

 !کنه یم یچه فرق! بگو پنجاه قرن! بگو پنجاه سال:

 !شن یم میزخمها با گذشت زمان ترم! کنه یفرق م-

داره تموم  ایو بگن دن انیاآلن ب نیباور کن اگه هم! ستنیول کنت ن ارنیناسور و سرباز تا از پا درت ن يزخمها:

 !سور بدم میشه حاضرم شام اون شبو که نشد بخور یم

 !کدوم شب؟-

 !کنه یبهم گفته بود تونسته بابا رو راض یکه صبحش دکتر ظهراب یهمون شب:

 !آره؟ یخون یاز نو م يو دار يکتاب جلوت باز کرد هی نیکل گذشته رو ع-

 !بار نیواسه هزارم:

 !ه؟یاش چ دهیفا-

 ! گشتم انگار یبر م دینبا:

شب  هی! چهار سال؟ نیتو ا يدیشب آروم نخواب هیگفت که  یم یپس فربد چ! نبود؟ يجور نیا ياونور بود-

چه قعر ! چه ته بهشت! چه اون ور! ور نیچه ا! شه یعوض نم يزیچ يتا خودت نخوا! قرص خوابت نبرده؟ یب

 !ادی یباهات م يهر جا هم که بر! حس بد تو وجود خودته نیا! جهنم

 !؟یفراموش کن یتونست یم يتو بود:
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 !کردم یالاقل تالشمو م یول! بگم اره که دروغه تیتونم با قطع ینم! دونم ینم-

 !نکردم؟ یمن سع یکن یم الیخ:

بهت نشون  شویزندگ! فرنازو بهت نشون بدم میبر ایپاشو ب! یهست شتیسال پ 5 يالبد کم بوده که همون جا-

داره چه  نیو بب میبر ایب! که دور و ورش جمع کرده ییآدما! که واسه خودش جور کرده ییها یسرگرم! بدم

 !یچ یعنیدوباره  یزندگ یبفهم! یچ یعنیتالش  یکنه تا بفهم یم یزندگ يطور

از جاش بلند شد و رفت دم پنجره، پرده رو زد کنار و . نگاه خسته امو از روبرو گرفتم و زل زدم به صورت البرز

تو هم با همه ! ياآلن تو هم برگشته بود یرفت یو نم يموند یاگه م دیشا! پندار یهمه برگشتن به زندگ: گفت

! به خودت بده یتکون هیالاقل  یاما حاال که برگشت! یرفت یم دیهم با دیشا! دونم ینم! يکنار اومده بود زیچ

استفاده رو بکنم  نیگرفتم از لحظه هام بهتر ادیکه خوب  ینه به من! غم نیا ،یحوصلگ یب نیسکوت، ا نیا

فقط و فقط داره  تیوضع نیا! راحت سرشو از سرت سوا کرد یلیکه نموند و خ ينازرسونه نه به فر یم یبیآس

کنم  ینم لهیپ گهیامشب که بگذره د! زنم ینم یحرف چیه گهیگم و د ینا رو امشب میا! کنه یخودتو نابود م

اون چهار سال که دستم  يمثل همه ! یتماشاچ هیشم  یفقط م!يبد تیوضع نیتو ا يرییتغ يبهت که بخوا

من ! سواله هیفقط ! جمله است هیفقط ! قدمه پندار هیفقط ! دمیشن دناتیازت کوتاه بود و از دور فقط از زجر کش

هر بار ! دمتیهر بار که د! تا خود امشب یلعنت مارستانیاون ب ياز اون روز تو! شیساله که منتظرم بپرس 5اآلن 

 ! فهمم یمن نم يکه هنوز لب وا نکرد يدار يچه دل گنده ا! یبپرس منتظر بودم که! که بهت فکر کردم

البرز دور  یتا وقت! روشن کردم گارینخ س هیتخت و  يرو دمیحرف رفتم تو اتاق و دراز کش یب. جام بلند شدم از

 یکنم، تا وقت یشهر زندگ نیآسمون ا ریقرار بود ز یتا وقت نم،یرو بب یقرار بود دکتر ظهراب یو برم بود، تا وقت

 یم دیزنده بودم با یتا وقت! شد یتموم نم یچیه! شد یتموم نم! نفس بکشم یلعنت يایدن نیا يقرار بود تو

 !دمیکش

 !؟يندار يکار. رم یدارم م: اتاق و آروم گفت يالبرز افتاد تو ي هیسا

 !نه-

 !ست؟ین دنیواسه پرس يزیچ:

 !نه-

 !خدافظ:

 !به سالمت-
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*** 

با ! بکنم يبتونم کار دیشا نهیرو بب ییترم جا یلعنت ياگه بذارن چشما یلعنت ياون دودا! شه یباز نم یلعنت در

 ! ینشان شیزنگ بزنه به آت یکی: کشم یکه تو وجودمه هوار م ییرویتموم ن

با لگد افتاده ام به جونش ! شکنه ینم نیماش یلعنت ي شهیش! اصالً؟ دهیصدامو شن یکس! ؟یعنیزنگ زده  یکس

! زییاگه پا دیشا ای! اگه بهار بود! ها تا خرخره باال نبود شهیش نیا دیاگه بهار بود، شا! بهار! نداشته يا دهیاما فا

! معجزه اتو به من نشون بده ایخدا! خوام یبرفو نم نیا! وامخ یسرما رو نم نیا ایخدا! خوام یزمستونتو نم ایخدا

 ! بشکنه شهیش نیقسم ا تییتو رو به خدا! زنم یدارم صدات م ایخدا

قطره ! کنه یشده و داره خاموشش م کینزد نیبه ماش کیکپسول کوچ هینفر به خودش جرأت داده و با  هی

کنم  یم یکنم و دوباره سع یبازوم پاك م يسرم رو دنیچشممو با کش يرو ختهیر میشونیکه از پ یخون يها

 يکه به خاطر من تو هیسمهم اون ک! ستیداغ در سوخته اما مهم ن ي رهیدستام از لمس دستگ! درو باز کنم

! کنم یدوباره شروع م! هیصدم ثان يده اما فقط برا یانفجار تکونم م هی يصدا! افتاده ریگ یلعنت نیاون ماش

 ایب يصدا! دمییدو لومترهایکنم که انگار ک دایپ نیماش يبه تو یراه هیکردم  یو سع دمیچرخ نیاونقدر دور ماش

 یم شهیشه اما ش یدر باز نم! زنم یمن که فقط خدا رو صدا م يصدا يبلندعقبا هنوز بلنده اما نه به  ایعقب ب

 يمعجزه  هی ایخدا! شه یباز نم یاما اون کمربند لعنت نهیماش يو نصف تنه ام تو نیزم يرو دمیدراز کش! شکنه

 !گهید یکیفقط ! گهید

*** 

خرده  هی. به خودم دادم و از جام بلند شدم یتکون! سیخ سیخ! عرق بودم سیخ! دمیزنون از خواب پر نفس

البرزو  رونیاز اتاق که رفتم ب! سرم و محکم فشار دادم يقالب شده امو گذاشتم رو يو دستا سادمیوسط اتاق وا

 ! و چسب ریگدوباره شده بود همون البرز سمج و ! کاناپه خوابش برده يکه رو دمید

توش و نشستم  ختمیر ریخرده ش هی. خودم درست کنم يقهوه برا هیحالت ممکنه  نیکردم با آروم تر یسع

نه  رهیکه خوابت بگ يدوغ بخور دینصف شب با: دمیالبرزو شن يقلپ نخورده بودم که صدا هیو هنوز  زیپشت م

 !قهوه

خبر ! کرار نشهبار ت نیصد هزارم يبرا ینخوابم که اون کابوس لعنت! خورم که نخوابم ینداشت قهوه رو م خبر

 ینم ادیرو که داشتم به  یخواب راحت نیآخر گهیخبر نداشت د! دنمینخواب ينداشت سال هاست که تو آرزو

 !من خبر نداشت يکس از دردا چیه! من خبر نداشت يدردا یلیاز خ! ارمی
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. شدم داریکه البرز راه انداخته بود ب ییو با هزار تا حس مزخرف و از سر و صداها دمیصبح بود که خواب يدما دم

 يکنم از جام بلند شم که صدا یکردم خودمو راض یم یو داشتم سع میشونیپ يکف دستمو گذاشته بودم رو

 ؟يداریب: البرز اومد يدر و پشتبندش صدا يلوال

 ! ه؟یچ: دیپرس خرده کج کرد و هیگردنشو ! برداشتم، به پهلو شدم و زل زدم به صورتش میشونیپ ياز رو دستمو

 !يکرد یسر و صدا م شتریخرده ب هی-

 !؟يدیساعتو د! از لنگ ظهرم گذشته:

و  دمیخرده صورتمو مال هیتو جام نشستم و ! بود 3به  قهیپنج د! توالت زیم يبه سمت ساعت رو دیچرخ نگاهم

 !ناهار ایپاشو ب: که گفت دمیشن

 !هنوز؟ يناهار نخورد: میسمتش و پرسد برگشتم

 يدر عجبم تو با اون سابقه ! تعجب نداره يجا یلیکه صبحونه امو کامل خوردم خ یناهار نخوردن من-

 !يخور ینظم غذا م یب نقدریمعده چرا ا يزیخونر

 .امی یبرو االن م:کش و قوس به خودم اومدم و گفتم هی

که  یم به خاطر اون همه زحمتداد حیاما ترج! شد بخوام ناهار بخورم یاصالً دهنم وا نم زینشستم پشت م یوقت

عضو :دیمقدمه پرس یخرده تو سکوت غذاشو خورد و بعد ب هی. کنم شینزنم و همراه یبود حرف دهیالبرز کش

 !؟یستیبوك ن سیف

 !نه-

 !دمیپرس یچه سوال مزخرف! زدم یخودم حدس م دیبا:

 !د؟یبه ذهنت رس يزیچ نیهمچ هویچطور حاال -

 !پدرام و دخترشو بهت نشون بدم یگفتم اگه دوست داشت:

 يدوست ندار: دیخونسرد پرس یلیمتوجه نگاهم شد و خ ریبا تأخ! و زل زدم به صورتش دمیاز خوردن کش دست

 شون؟ینیبب

کار  یتو جنوب چ: دمیپرس قهیبعد چند د. به مفهوم ندونستن باال انداختم و دوباره مشغول خوردن شدم يا شونه

 کنه؟ یم

 يمخالفتا الیخ یکرد، ب دایکار پ ینفت انهیپا هیدرخواست کار داد، اونجا تو  ییگرفت، چند جا شو که یمهندس -

 ! جمع کرد و رفت لشویحاج محمود، بار و بند
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 ! شونیریدست پ يعصا میکدوممون نشد چیسه تا پسر بزرگ کردن، ه! در واقع فاجعه است یعنی! جالبه! هه:

 !م بهم زنگ زده بودپرها يریدوش بگ يکه رفته بود شبید-

 !نه ای یخواست بدونه تو برگشت یم: نگاهم کنه گفت نکهیبدون ا! البرز شدم يچهره  مات

 !؟یچ یعنی-

 یم! که هم نام توا دهیشن مارستانیب هیرو تو  يدکتر هیاسم  یگفت از کس یاما م! یچ یعنیدونم  ینم: 

 ! نه ای یخواست بدونه خودت

 !؟یگفت یتو چ-

 !دم یکنم و بهش اطالع م یپرس و جو م! گفتم خبر ندارم:

 !خب؟-

 !خب؟: دیسرشو آورد باال و زل زد به صورتم و پرس د،یدست از خوردن کش البرز

 !بهش؟ یبگ يخوا یم یچ-

 !یگم آره خودت یکنم، بعد بهش م یپرس و جو م:

 !البرز-

 !بگو همونو بگم يدوست دار یبگم؟ هر چ یچ:

 !نجامیخوام بفهمن من ا ینم-

 !خوبه؟! نشد رمیدستگ يزیگم پرس و جو کردم چ یم. باشه:

 !خوبه! آره-

 !ها ینیکردن از چشم من نب داتیفقط اگه به جواب من اکتفا نکردن و خودشون گشتن پ:

 !نمیب ینه نم-

 کرج؟ يای یباهام م! خوبه:

 !نه-

 . باشه:

 .کن ادداشتیو خط رو واسه ام  یگوش متیشماره حساب و ق. یبه خاطر ناهار مرس-

 !کنم یحاال به وقتش باهات حساب م! نه من یکن ینه تو فرار م:

 !اآلنه نیوقتش هم-
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 . یمرس تییرایبابت پذ: بلند شد و گفت زیجوابمو بده از سر م نکهیبدون ا البرز

 !؟ير یم يدار-

! نشه یشاک ستمیسر هم بهش بزنم و که شب ن هیداره، براش انجام بدم،  دیخرده خر هیمامانم . برم گهیآره د:

 .باشم ششونیکنم شام پ یم یآخه اکثر پنج شنبه ها سع

 !چه خوب-

 مامانم ؟ يخونه  میبا هم بر يایکرج بشم و تو هم ب الیخ یب يخوا یم:

 . یمرس-

دفترچه و خودکار برداشتم و برگشتم سمتش و  هیتلفن  زیم يرفتم از کشو. کرد یداشت کتشو تنش م البرز

 .سیبنو نجایا. ایب: گفتم

 . بدم حیبهم انداخت و منتظر موند منظورمو توض ینگاه

 !شماره حسابو:

 .کنم یبرات اس ام اس م: سمت در و گفت رفت

بهم زنگ  يشد مونیپش: آسانسور رو بزنه گفت يدکمه  نکهیو قبل از ا رونیو از در رفت ب میهم دست داد با

 !باشه؟. دنبالت امیبزن ب

 !باشه-

 !باشه؟! یبش مونیکن پش یسع:

 !به سالمت-

دختر  هیبتونم  دیتازه شا! بهتره ییخوش هم که نگذره از تنها! گذره یخوش م يایب! به نفعته یبش مونیپش:

 !هم برات تور کنم کتریسال از سارا خانوم کوچ 30خوب و 

مبل و زل زدم به  يبرگشتم تو خونه، نشستم رو. تکون داد و رفت تو آسانسور یزدم، دست يچشمکش لبخند به

 .روبروم

*** 

 !شد؟ یبابات راض! گفت؟ یدکتر چ! شد؟ یچ! ؟يکار کرد یخب چ-

 ! دونه دونه بابا! چه خبرته؟ یه:

 !گهیبگو د-
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 !کنه؟ یهست که بتونه بابامو راض ایدن نیتو ا یکس يواقعاً چرا فکر کرد:

 !؟یچ یعنی:پرسه یشه و م یکشه و مانع رفتنم م یکنه، بازومو م یفروکش م جانشیه

 !یچیبه ه یچیه یعنی-

 !کنه؟ شینتونست راض:

 !که شیشناس یم! ادی یکوتاه نم ادیو ازش بخواد کوتاه ب ادیخود خدا هم ب-

باهاش  یبرم درست و حساب دیبا! شه ینم يجور نیا نکهینه مثل ا: گه یکشه و م یم يپوف کالفه ا البرز

 !صحبت کنم

 یم یبا گرز آهن نهیبب یتو رو از صد فرسخ! دهیسف یلیمن خ يبابا شینه که پرونده ات پ!نه اونم تو یچکیه-

 !افته دنبالت که

نتونسته  یاگه دکتر ظهراب! نمیبب سایوا: گه یو م ستهیا یجلوم م ادی یشه، بعد م یلحظه ساکت م هی البرز

 !؟یهست یختیر نیپس تو چرا ا يببر شیاز پ يکار

 !؟یختیچه ر-

 !هم هست یخرده خوشحال هیو تازه ته صدات  یستیکه اصالً ناراحت ن یختیر نیهم! یختیر نیهم:

 ينتونم خودمو کنترل کنم و لبم به لبخند گهیمتعجب و موشکافانه اش اونقدر برام خنده دار هست که د نگاه

 !شه یباز م

 !؟یدروغ گفت: پرسه یکنه و بعد م یخرده نگاهم م هی

 ! ذاشتم یداشتم سر به سرت م-

 !کنه؟ یدکتر تونست باباتو راض یعنی! ؟یذاشت یسر به سرم م:

 !آره-

 !تمومه؟ یهمه چ یعنی:

 !تازه اول راهه! تموم که نه-

 !فرناز باهات؟ يخواستگار انیکه حاضر شدن ب نهینه منظورم ا:

 !آره-

دو ساعته دارم  نیمنو بب! کهیمرت شتویببند ن! آره و زهر مار: گه یکنه بعد با حرص م یخرده سکوت م هی البرز

 ! خورم یحرص م یواسه ک
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 !شه یخشک م رتیحرص نخور ش:گم یافتم و م یم راه

 !آخ بشکنه دستت بچه:گم یشه و م یرو پشتم صورتم جمع م نهیش یالبرز که محکم م دست

زنه  یالبرز آروم با آرنج م! فرنازه يچهره  ينگاهم رو! انی یکه با خنده به سمتمون م مینیب یو نگار رو م فرناز

 !باش نیسنگ: گه یبه پهلوم و م

 يتو اون لحظه، تو! خندم یم یرو هم که تو اون لحظه بهم بگن از خوش ایحرف دن نیتر نیغمگ! خندم یم

 !ایدن يهمه ! مال منه ایدن يهمه  مارستان،یاون ب يراهرو

 !ه؟یخبر: پرسه یکنه و م یبشاش من سالم م يبه چهره  یبا نگاه مشکوک فرناز

 !؟يچه خبر! نه: گه یبزنم اما البرز زودتر از من م یحرف امی یم

 !ن؟یخوشحال یلیآخه انگار خ: گه یگردونه رو صورت من و م یالبرز بر م ينگاهشو از چهره  فرناز

لبخندش به چشمتون قهقه  مچهین هیبچه همش تو خودش بوده حاال  نیاز بس که ا: ده یدوباره جواب م البرز

 !میباش ینه بابا خوشحال چ! ادی یم

 !؟يدیرو امروز ند یدکتر ظهراب: گم یم آروم

 !نه-

لبخند گل و گشاد هم رو صورت نگار نقش  هیزنه و  یالبرز داره با نگار حرف م. از موضوع خبر نداره یعنی نیا

 !دکتر با بابام حرف زده: گم یم آروم به فرناز. بسته

 !خب؟: گه یو م نهیش یبه صورتش م یاخم

 !خدمت خونواده اتون میایقرار شده پنجشنبه ب-

 !؟یچ:

خاك : گه یگرده سمت من و م یکنم و البرز وسط حرف زدنش با نگار بر م یلبخند به تعجبش نگاه م با

 !اریب يسرم قند هیبپر ! ده؟ یم يجور نیا دهیدختر ترش هیرو به  يبرسرت آدم خبر خواستگار

 انیقراره ب ایشدن  یراض نایواقعاً بابات ا: گه یزنه و بعد رو به من م یالبرز م يضربه به بازو هیبا مشت  فرناز

 !من و خونواده ام بذارن و برن؟ يرو رادیبرگزار کنن، چهارتا ا تهیمراسم فرمال هیما  يخونه 

 ینم میرو تصم يکار هی ایبابا : گم یرو صورتم و م نهیش یم یاخم! ره یم نیاز ب هیثان هیدر  میخوش تموم

 !ره یتا تهش م رهیبگ میاگه تصم ایانجام بده  رهیگ

 ! خودش و من و تو راه انداخته بره؟ نیکه ب ینکنه بخواد تا ته جنگ! ترسم یم نیاز هم قاًیدق-
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 هیتیواقع! ستیده حرف فرناز ن یکه اون لحظه آزارم م يزیچ نیشتریب! دم  یهم فشار م يمحکم رو دندونامو

 !که پشت حرفشه

*** 

از جام بلند شدم و متعجب زل زدم به . خونه منو به زمون حال بر گردوند يتو بیو غر بیعج يصدا هی دنیپچ

شده رو که روش نوشته  یبرش داشتم و اسم زیم ياز رو! لمیموبا! آهان! اطرافم و به دنبال منبع صدا گشتم

 !رشته کوه: خوندم

 !یلحظه گوش هی! ؟یخوب. سالم: گفت يالو گفتم و فور هی

 ! هم با هم هستن؟ یلیروز تعط نایا! متعجبم کرد یدکتر ظهراب يالو يصدا

 سالم-

 !پسر؟ یخوب:

 .ممنون-

 ؟يکاره ا یشب چ:

 .خونه ام-

 ؟ير یهمراه البرز نم:

 .نه-

 .ما شیپ يایدنبالت که ب امی یپس حاضر باش م:

 .انجام بدم دیخرده کار دارم که با هیممنون -

 !گفت بدون تو خونه نرم الیل! ياز دستم در بر نکهیا يبرا یداشته باش دیبا يتریبهتر و قو يبهونه :

 ...م  گهیوقت د هی. دکتر یمرس-

 یاز وقت هیچ! زنگ درت رو بزنم امیتو خونه تا من ب ینیش یحاضر و آماده م 7ساعت ! گم پندار یم یچ نیبب:

 !تو اون خونه؟ يدیچپ یبرگشت

 !دستته؟ یالو گوش: دیپرس هویخرده گفت و گفت و بعد  هی! دادم یدکتر گوش م يسکوت داشتم به حرفا تو

 !شنوم یبله دارم م-

 !چشم هم بگو که تماسو قطع کنم هینداره،  دهیتنها که فا دنیشن:

 ...سر فرصت  نیاجازه بد:و گفتم دمیکش یقیکالفه و عم نفس
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 !ياریدر ب ییکه ما رو هم از تنها ایدلمون هم گرفته، پاشو ب م،ییهم تنها الیمن و ل! پندار-

 !دکتر؟ ارهیدر ب یکه بتونه دلتونو از گرفتگ نیرو سراغ نداشت یشادان تر از من کس:

 !خدافظ. اونجام 7ساعت . منتظرم باش! نکن پندار یبلبل زبون-

تونه بهش  یم يکنم چه حس بد یالبرز تماسو قطع م يوسط حرفا یوقت دمیفهم یحاال م! قطع شد ستما

 !دست بده

رفتم . ساعت وقت بود تا اومدن دکتر  2. به ساخت انداختم یمبل و نگاه يرو انداختم رو لیموبا دم،یکش یپوف

بساط دعوت شدن  نیکه البرز ازش حرف زده بود و هم ا یدونستم هم اون مهمون یم. تخت يرو دمیدراز کش

 !بگذرم یبزرگراه لعنت نوادار کنن از او يجور هیکه منو  نهیدکتر فقط و فقط واسه ا يبه خونه 

 ! رو سرم خراب شه افتهیخوان ب یم ای افتهیخواد ب یکه م یدادم بذارم هر اتفاق حیبستم و ترج چشمامو

کردم  یرو بزنه اما ته دلم همش خدا خدا م فونیل و منتظر موندم تا دکتر زنگ آمب يو آماده نشستم رو حاضر

دعاهام انگار به  یول! ادیتونه ب یاومده که نم شیبراش پ يکار هیهمش منتظر بودم زنگ بزنه و بگه ! ادین

شل بود  گره کرواتم رو که دم،یکش یکالفه پوف! دیچیزنگ تو خونه پ يصدا 7که رأس ساعت  دیگوش خدا نرس

 باال؟ نیای ینم:رو برداشتم و گفتم فونیآ یگوش. زنگ دوباره بلند شد يصدا. دمیسفت کردم و کتم رو پوش

 .منتظرم نیتو ماش-

 !امی یاآلن م:

تونم تا اونجا  یفکر کردم که م نیو به ا فونیدادم به آ هیسرمو تک! رو گذاشتم سر جاش اما ولش نکردم یگوش

 نکهیمگه نه ا! داد روبرو بشم؟ یکه آزارم م يزیبرگشته بودم تا با هر چ نکهیمگه نه ا! تونستم یم دیبا! برم؟

 ! اآلن وقتش بود! خب! دست از فرار بردارم؟ ابرگشته بودم ت نکهیمگه نه ا! کنم؟ یاومده بودم خودمو حالج

 .سالم: برگشتم سمت دکتر و دستمو بردم جلو و گفتم ن،یتو ماش نشستم

 !؟یروبه راه: دیلبخند داد و پرس هیتمو فشرد و جواب سالمم رو با دس گرم

 یمرس-

رو پاش بند  ،یو قصدتو گفت يکه بهم زنگ زد یاز همون شب قاًیدق ،يگرد یبر م يدار دیفهم الیکه ل ياز روز:

 ! سراغت ادیکنم که ن شیهم به زور تونستم راض یماه هی نیا يتو! ستین

 .لطف دارن به من-
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 هیاتوبان فقط  يلب باز کردنش تو ابتدا. اتوبان کرج سکوت کرد يدنده رو جا زد و راه افتاد و تا ورود دکتر

دوره  ارمشون،یبهتر بود به خاطر ب دیکه شا ییزایچ یلیخ! زایچ یلیمنحرف کردن ذهن من از خ! داشت یمعن

بود و  یزخمام نم يبرا یمرهم نشونهم به خاطر آورد دیکه شا ییزایچ یلیخ! اشون کنم و بذارمشون کنار

 !نداشت يا دهیفا

 .هیازت راض یلیمدت کم خ نیدکتر کرم لو تو هم:

 ! سال نبود نیا يو تو نیماش نیا يذهنم اصالً تو. ندادم یجواب

 !خودم فکر کنم شیبخوام ببرمت پ نکهیبه ا یکرد که حق ندارم حت یم دیمنو تهد! هه:

ذهن ! بزنم یحرف مارستانیب ایبود که بخوام در مورد کارم، دکتر کرم لو  یاز اون رتریذهن من درگ! سکوت بازم

 ! گوشم اما چرا! دیشن یمن نم

 یم دایهمو پ ينبود، چه جور لیموبا یمن موندم آدما وقت!يریبگ لیموبا يشد یکه راض يکرد يخوب کار:

 !کردن

اتوبان  نیا يمن و فرناز تو يچقدر دستا! اتوبان نیچقدر پر از خاطره بود ا! میو اومد میجاده رو رفت نیا چقدر

 ! میبود دهیچقدر نقشه ها کش! میچقدر حرف زده بود! به هم گره خورده بود

 . رمیبنداز شماره اتو ازت بگ ادمی:

رم دست بوس پدر و  یم سم،یقوالم وا يمردونه پا نکهیداشته باشمش، به خاطر ا نکهیخاطر فرناز، به خاطر ا به

فهمم چقدر دلتنگشون بودم تو اون  یلرزه و م یافته، دلم م یچشمم به چشمشون م یهر چند که وقت! مادرم

راحت  یلیخوام خ یدوستش دارم، نم! مرو بکن ایدن يبه خاطر به دست آوردن فرناز حاضرم التماس همه ! مدت

تونم  ینم! خوام فرناز مال من نباشه ینم! به باد بدمشه  یکه توش خالصه م موییتموم خاطرات دوران دانشجو

 !میباشه، من باشم، فرناز باشه، اما مال هم نباش يلحظه فکر کنم که روز هی یحت

 !برادرشه؟ یعروس گهید يالبرز بهت گفته که دو هفته : 

پسر ! رفتهازش نگ یسراغ هیپسر ارشدش ماه هاست که ! ییجورا هیحق هم داره ! ستیبابا خوب ن برخورد

 ياز همون روز، از همون لحظه ا! باز هم پسرشه و حق نداره ازش ببره ياعتقاد يتفاوت ها يبزرگش با همه 

 قهیبغلم کرده، درست از همون دق ابااخم آلود ب يتوجه به نگاه ها یرفته ام خونه و مامان ب ینیریکه با گل و ش

بهم ننداخته تا خود پنج شنبه، تا روز  ینگاه مین یکه دستمو بردم سمتش تا مردونه باهاش دست بدم و حت يا

باهام حرف نزده و من فقط  يکلمه ا یفرناز حت ياتوبان، تا خود کرج، تا خود خونه  نیا يتا تو ،يخواستگار
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کنم معده و دل و  یسترس دارم که حس ماونقدر ا! فرناز يشدن حدسا یاز واقع هدلشوره و دلهر! دلشوره دارم

 !ارمیتونم باال ب یراحت م یلیروده ام رو خ

*** 

زنده تو وجودم  يفرناز زنده  يخواستگار میرفت یم میداشت یحس گند اون روز وقت. پام يدکتر نشست رو دست

 !؟یخوب: بهم انداخت و گفت ینگاه مین. برگشتم سمت دکتر! بود

 !ه؟یک یعروس نیگفت-

 !ندالو:

 !آهان-

 !يمطمئناً تو هم دعوت بود یدونستن که برگشت یاگه م:

 !بکنه مارستانشیبه حال ب يفکر هی دیدکتر کرم لو با-

 !چطور؟:

 !مخروبه است هیشب شتریب یساختمون تیاونجا هست اما از لحاظ وضع یامکانات خوب-

 ... یدولت مارستانیب هیخب از : 

 تیاهم شونیسالمت! خوان؟ ینظافت نم ستن؟یرو ندارن آدم ن یخصوص يها مارستانیکه پول ب یمردم-

 !ره؟یتأث یاشون ب هیو خوش برخورد تو روح کیو پ کیپرسنل ش هی! نداره؟

 !؟یرو به خود دکتر هم گفت نایا:

 !اوهوم-

 یبود که م نیپس واسه هم: با حفظ لبخندش گفت! دکتر سرمو با تعجب برگردوند سمتش يخنده  يصدا

 !البته اگه زبونش سرشو به باد نده هیپزشک خوب گفت پندار

داشت که قرار بود سر  یزبون سرخ ک،یکوچ یلیاگه خ یزد، حت یحرف حق م یهر ک. کردم سمت پنجره رومو

 !یشود گاه یم ریکالم حق دم شمش! سبزشو به باد بده

زنم که حق هر  یحرف م یفقط دارم از حداقل امکانات! که به خواد به باد بره ستیسر من سبز ن:وار گفتم زمزمه

 !هیآدم

 !يحق دار-

*** 
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کدومشون ! بابا ایمامان بود  يصدا! که سرم اومده؟ ییحقم بوده هر بال یمحق بودم و ک یک! حق داشتم؟! حق

 ! بدتر بکشه! کشه حقشه یم یهر چ! به جهنم! حقشه: دیکش یمرتب هوار م

! به زخمام دیپاش ینمک م زیمحبت آم يجمله  هی يآغوش گرم، جا هی يجا ،يهمدرد يبود که جا ومشونکد

! دیسال تموم منو ند هی! نهیخواست بب یمنو نم! دید یمنو نم! کرده بود شهیسکوت پ استیاون س! نه! بابا بود؟

مادر البرز هم زبون به  یحت ایالبرز،  ایدکتر  يگفت و در مقابل خواهشا یگفت و م یاون بود که م! مامان بود

 ! گرفت یدهن نم

*** 

از ! ها میاز تحر! بود و بود یم دیکه نبا ییاز کمبودها! بد دارو و درمان تیاز وضع. زد یداشت حرف م دکتر

 يکه بود و من تو فکر دردا ییاز دردا! که نبود ییاز داروها! دنیکش یکه مردم م ياز زجر! پشت پرده يدستا

! نداخت یبا فرناز بودن م يروزا ادی نواتوبان، قدم به قدمش، وجب به وجبش م نیا يذره ذره ! م بودمخود

 یشه هرگز و هرگز از سر نم یو به امروز ختم م نجایدونستم به ا یدرصد م هیدرصد، فقط  هیکه اگه  ییروزا

 !دمیکش ینفسشون نم! کردم یتجربه اشون نم! گذروندمشون

 ! خواست یدلم فکر کردن م! خوابم سکوت کنه نکهیا الیدادم دکتر به خ حیاشتم و ترجرو هم گذ چشمامو

*** 

 هی! تونه کمک باشه یدونم که م یم! قوت قلبم به حضور دکتره يهمه ! میسادیوا نایفرناز ا يدر خونه  دم

 ياونقدر دسته گل تو! کنم ینم دشیدارم که ناام مانیا! داره مانیدونم که به شاگرد اولش ا یم! کمک بزرگ

چرخه سمت  یبزنم نگاهم م وزنگ ر نکهیقبل از ا! سهیدستمو محکم فشار دادم که کف دستم از عرق خ

آقا دوماد بزن زنگ قشنگه : گه یذاره و م یشونه ام م يرو یلبخند دست هیپدرام اما با ! بابا يصورت بق کرده 

 !رو

 یبه کمک م ستیکنن مال من ن یم الیرو که خ ییتو دلم خدا زنگ و يذارم رو یزنم، دستمو م یم يلبخند

 ! خوام

که تا  يپدر! هم فرناز! هم من! میروال که از تعجب مات موند يره و اونقدر رو یم شیپ عیاونقدر سر زیچ همه

بهم بندازه،  ینگاه میحاضر نبود ن یمن، به خاطر دل من، حت میاون در، به خاطر تصم رونیقبل، ب قهیچند د

آدم خندون، مهربون و مشتاق به  هی، شده یدکتر ظهراب يفرناز، جلو يخونواده  يخونه، جلو نیا يجا، تو نیا

 ! وصلت نیا
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 ستین ییباباست، آدم فضا: گه یگوشم م ریبا تعجب به حرکات و حرفاش نگاه کرده ام که پدرام آروم ز اونقدر

 ! بهش يزل زد يجور نیکه ا

 یمن و فرناز حت! نداره یتیتوئ ای ییبا آدم فضا یکه روبروم نشسته دست کم يپدر نیا!ندازم باال یم ابروهامو

دونن  یهمه م! میخوا یدونن که سالهاست همو م یهمه م! میر ینم يا گهیحرف زدن هم به اتاق د يبرا

 ! هیشیمراسم به شدت نما نیدونن که ا یکارمون از حرف زدن گذشته و همه م

 نه،یش یکه به دست فرناز م یانگشتر نشون! تموم شده یفهمونه همه چ یدست زدن ها به من و فرناز م يصدا

بابا و  زیخونواده اش، سکوت مسالمت آم یفرناز و خونگرم حیمل يچهره  دنیلب مامانه از د يکه رو يلبخند

 يهمه  يهمه ! کنه یم نشب از آن م هیبهشت رو تو  يهمه  یدکتر ظهراب يدلگرم کننده  يخنده ها

 !بهشت

 

  

تو ! ستمیبند ن نیزم يرو! نگاهم به نگاه خندونشه رونیب میایفرناز ب يپدر يکه از خونه  يلحظه ا نیآخر تا

شروع  یطرحت ک: گه یم يخشک و جد يصدا هیبابا با  نیبه محض نشستنمون تو ماش! کنم یم ریابرها س

تونستم  یم نمیبب مرخیشد صورتش رو از ن یاگه م دیشا. کنم یگردم سمتش و نگاهش م یبر م! شه؟ یم

 .فهمم ینم يزیچ يجور نیا یول هیسوال چ نیحدس بزنم قصدش از ا

 !دم؟یپرس یچ يدینشن:پرسه یبا تحکم م دوباره

 !گهیچهار پنج ماه د -

خوام دور و بر  ینم گهید ،یدست زنتو که گرفت! کنم یبا هم جور م تویفاصله بساط عقد و عروس نیتو ا! خوبه:

 ! نمتیخونه بب

 يزیخوام چ یدم و م یآب دهنمو به زور قورت م هیشه و بعد چند ثان یخشک م چییشکه شده دستم به سو اول

 !سیه یعنیرو شونه ام  نهیش یبگم که دست مامان از عقب م

به  مویاتفاق زندگ نیترشب مهم یجمله تموم خوش هی نیفکرم که با هم نیزنم و تا خود تهرون تو ا یم استارت

 !باد داده

*** 
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 یفکر م یبه چ: دیچشمامو باز کردم و برگشتم سمتش، آروم پرس. پام يبار دوم نشست رو يدکتر برا دست

 !؟یکن

 !یهمه چ: گفتم یمکث طوالن هی بعد

 !هم داشته برات؟ يا جهینت -

 !رمیگ یعذاب وجدان م نمیب یم يجور نیتو رو ا یته ته وجودم، وقت: که کردم گفت سکوت

 !شما چرا؟-

 دیشا! دادم یبه حرفت گوش م دینبا دیشا! کردم یرو قبول م ینیبه اون سنگ تیمسئول دینبا دیشا! دونم ینم:

شکست بوده برام تو  نیاون اتفاق بزرگتر! یخواست یکاش ازم نم! اون اتاق بذارم يکردم پا تو یقبول م دینبا

 !میدوران کار

اون روز، اون قدر بلند، اونقدر از ته حنجره ام صداش ! حق داشت! هم فکم درد گرفته بود يم روفشار دندونا از

به اون  تیبار مسئول ریبه اجبار ز! زده بودم، اونقدر التماسشو کرده بودم که به اجبار تن به اون کار داده بود

 ! رفته بود ینیسنگ

من ! نیاومد انجام داد یاز دستتون بر م يا هر کارشم: دوختم و گفتم رونیب یاهیاز پنجره به س نگاهمو

 !مطمئنم

 !؟یبهش سر بزن يبر يخوا ینم: دیمقدمه پرس یخرده سکوت کرد و بعد ب هی دکتر

که تازه  یشب نیا يجاده که پر بود از خاطره، تو نیا يداشت تو الیواقعاً خ! برق گرفته ها برگشتم سمتش نیع

که هنوز  دید ینم! گذشته ام برداشته بودم تا تهش بره؟ یزندگ يها رونهیروبرو شدن با و يقدما رو برا نیاول

 !ستم؟یراه ن نیهنوز مرد رفتن ا دید ینم! سسته؟ یلیپاهام خ

 یم يزیچ هی دیبا. و دوباره زل زد به روبرو دیبرگردوند سمتم، بهت رو تو چشمام د يلحظه ا يبرا نگاهشو

که تو  يزیتنها چ! نشیدستمو بردم سمت ضبط ماش! حرف بزنم هیقض نیدر مورد ا خوام یگفتم که بفهمه نم

خواننده  نیهنوز محبوبتر: دمیپرس نیماش يتو دیچیکه پ يافتخار رضایعل يصدا. بود دهیاون لحظه به ذهنم رس

 ! تونه؟

 یوقت نخواد باز حرف هیبودم که  نیفقط نگرون ا میتا برس. به عالمت مثبت تکون داد يسر ،يعمد یتعلل با

زد تا در باز بشه نگاهم به  یکه م موتویدم در خونه ر! برد که ساکت موند میبه نگرون یبزنه و خوشبختانه انگار پ

 یم! تونستم تحمل کنم؟ یم! شد یم انینما يکه آروم آروم و با باال رفتن در کرکره ا یاطیح! بود اطیح



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٨١ 

 دایکرد نجات پ یکه داشت خفه ام م ییخاطره ها نیم از دست اتونست یم! تونستم امشبو به صبح برسونم؟

 ! کنم؟

 یدست! دهیعرق لباسم به تنم چسب یسیکردم از خ یحس م! خرده شلش کردم هیبردم سمت کرواتم و  دستمو

تو هم ! میچشمت بر دار ياز جلو میکرد یکرد و سع یکه ناراحتت م ییزایچ: و دکتر گفت دمیبه گردنم کش

 !هیخونه خال نیکه جاشون تو ا ییزایبه اون چ! یکن به گذشته فکر نکن یسع

اون تاب دو نفره  يبه سمت چپ، جا دیسرم چرخ ن،یبا پارك ماش. تا راه تنفسمو باز کنم دمیکش یقیعم نفس

 که باعث به ییزایچ ستین نیمحو خاطره ها، مهم ا يبرا! شدم و نگاهمو دوختم به ساختمون ادهیپ! بود یخال

راه  هیکار هم فقط  نیا يبرا! میکن یکه ذهنمونو از گذشته خال نهیمهم ا! میشه رو پاك کن یم شونیادآوری

 !هم مرگ دیشا ای! مریآلزا ،یفراموش! هست

 !منتظر مونده یحساب الیتو که ل میبر: فشار نشست رو پشتم و گفت یدکتر با کم دست

! جا مونده بود اطیح نیا يرفت، دلم اما تو یدکتر راه افتادم سمت ساختمون، پاهام داشت جلو م يبه پا پا

 !ذهنم، فکرم، وجودم

 هیبه صدم ثان! داشت یدست از سرم بر م یبغض لعنت نیا دیشد شا یاگه م! دود کنم گاریس هیشد  یم کاش

! میبود دواریام م،یشاد بود م،یفرناز خوش بود که با ییروزا! يبعد نامزد يروزا! گذشته از ذهنم گذشت يروزا

توجه به تموم  یخونه، ب يتو يتنش ها ،ها یها، ناراحت يریبود فارغ از تموم درگ نیا میسع يکه همه  ییروزا

 میاومد یکه م ییروزا! با فرناز گرم کنم میبابا سرمو به امتحان و درس و نامزد باز يها و متلک ها یکم محل

 ! میدیکش ینقشه م ندهیآ يبرا!میزد یاز گذشته حرف م م،ینشست یم وونیا يدکتر، رو يخونه 

 !پسرم؟ یخوب! چه عجب! به به: در سالن رو باز کرد و گفت ییخانوم با خوش رو الیل

که از خونه قهر  ياز روز! خورم؟ یبود مشروب م دهیکه فهم ياز روز! بهم نگفته بود پسرم؟ گهید یاز ک مامان

که من  ياز اون روز! ؟ییاز اون روز کذا ای! ازدواج انتخاب کرده بودم؟ يکه فرنازو برا ياز روز! بودم؟ کرده

 ! یپندار واقع! مرده بودم؟ یواقع

 !ن؟یشما خوب. خانوم الیممنون ل: و در همون حال گفتم ارمیلب ب يرو يکردم به زور لبخند یسع

 !خودته يخونه ! يخوش اومد. بفرما: در سالن رو باز گذاشت و گفت یلبخند گرم با
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پشتم وادارم کرد برم تو و  يتا دکتر هم پشت سر خانومش بره تو، اما به زور و با فشار دستش رو ستادمیا يکنار

ون خونه همون خونه بود، هم. مبل يخانوم نشستم رو الیبا تعارف ل. خودش پشت سرم راه افتاد و در رو بست

 !گه نبودید! نبود! توش کم بود ییزایچ هیفقط  دمان،یهمون چ ون،یدکوراس

به اتاق خواب رفته  یعذرخواه هیدکتر که با . مبل يدسته  ياز جام بلند شدم، کتم رو در آوردم و گذاشتم رو

 . راحت باش: برگشت و گفت یقیبود بعد دقا

 يصدا. صدا یکه روشن بود اما ب یونیزیزدم به تلو حوصله و کالفه و معذب زل یهدف و ب یکردم و ب يتشکر

 ! پندار؟ یخوب: دیخانوم از آشپزخونه به گوشم رس الیل

 .ممنون: به سمت آشپزخونه برگشتم و گفتم یکم

 !؟یکن یکارا م یچ! ممنون ریبه غ-

 !جز طبابت! کنم ینم یکار خاص:

 !استیکار دن نیهمون طبابت خاص تر-

 ،يبرگرد يخوا یو م يمحسن بهم خبر داد که زنگ زد یوقت: سالن و گفت يدستش اومد تو يتو ینیس هی با

که محسن  یبه خدا اون چند سال! پکه یدل آدم م!تو غربت یرفت! بابا هیچ! چقدر خوشحال شدم یکن یباور نم

 ید آدم نمخو يچ جا خونه یه! يخوب کرد یلیخ! شدم رتریخوندا من انگار صد سال پ یداشت اونور درس م

 !شه

 !نداشتن یتیسنخ چیوقت بود با من ه یلیزد که خ یحرف م ییزایاز چ! آدم؟! دل؟! خونه؟

باشه و بود اونقدر معذبم کنه  دیکه نبا ییزایخواست چ یدلم نم! که نشست جلوم رومو برگردوندم ییچا ینیس

 ! رونیبزنم از اون خونه ب یادب یخواست در کمال ب یدلم نم! از دست بدم مویشتنداریکه خو

و خالصه  ینیریهم گذاشت توش، قند و شکالت و ش يفنجون چا هیگذاشت جلوم،  یدست شیپ هیخانوم  الیل

! داد یوقت پسرشو از دست نم چیمادر ه نیکاش ا! شد و من تو سکوت زل زدم بهش ییرایمشغول پذ یحساب

پسر ناکام  يراب! گشت یمن، دور پسر خودش ماحساس مثل  یب ي بهیغر هیمحبت کردن به  يکاش به جا

 ! کرد یم يخودش مادر

 یتالق نیبا ا. مبل روبرو نشسته بود گره خورد يدکتر که رو يکه برگردوندم نگاهم به نگاه موشکافانه  سرمو

 نیمسائل ازش پرس و جو کردن و با ا يسر هیخانوم برگردوند و شروع کرد در مورد  الیسرش رو به سمت ل

 !و رو کنه ریمن داد تا باز گذشته رو ز ماریبه ذهن ب یکار فرصت خوب
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به  ثیبرق و باد گذشته، گرچه سخت، گرچه پر تنش، گرچه پر استرس و پر حرف و حد نیع مونیماه نامزد پنج

! دمسکوت کر یو ه دمیحرف شن! و هم از فرناز دمیپنج ماه رو هم از پدرم حرف شن نیتموم ا! هر حال گذشته

خوره که من دارم مشت  ینماز همه طرف مشت  نقدریبوکس هم ا سهیک! ختمیتو خودم ر یو ه دمیحرف شن

 ! مدت نیخورم تو ا یم

تو  ادیب يذار یم افهیو ق ختیر نیبا ا یچ يبرا! هیچه سر و وضع نیا! پوشه یلباس م يجور نیچرا نامزدت ا:

 ! محل

چرا منو آدم حساب ! هیچه برخورد نیا! قبول کرد یچ ينبود اصالً برا یاگه راض! کنه یم نیبابات چرا همچ:

 ! داشته باشه يرفتار نیهمچ هیباهات  يد یچرا بهش اجازه م! کنه ینم

 ! يریمختلط بگ یعروس يحق ندار:

 ! دونم ینم یرو اصالً عروس رمختلطیغ یمن عروس:

 ! و آهنگ و رقص و بزن و بکوب قدغن یج يد:

 !دخالت کنه پندار نقدریما ا یحق نداره تو مراسم عروس به بابات بگو:

! يالغر شد نقدریپسر چرا ا يپرسه وا یرسه م یبهم م یافته در عرض پنج ماه که هر ک یراه م یاعصاب جنگ

وجود ! مارستانیشم ب یم يکم دو بار به خاطر معده درد بستر يکه تو همون فاصله  رهیگ یروم قرار م يفشار

اون  شیو تنها راه زنده در اومدن از آت تمتنها راه نجا دم،یشه تنها ام یو کمکاشون م هایالبرز و دکتر و دلدار

 !جهنم

! اهل تظاهر! یپرست بیاهل غر! هیبابا اهل مردم دار! بابا سنگ تموم گذاشته! رسه یاز راه م مونیعروس روز

براش مهمه که همه انگشت به دهن بمونن و بگن حاج محمود  !براش مهمه که به به و چه چه مردم رو بشنوه

است تا  مهیول هیشب شتریب نازکه از نظر فر یمراسم! گرفته یپسر بزرگش چه مراسم باشکوه يبرا یپناه

ساعت هم پراخم نشسته و از جاش  نیکه عروس خانومش به زور توش پا گذاشته و تا آخر یمراسم! یعروس

 یلینداره و دل ینوع زندگ نیاز ا یدرک! ستیفرهنگ ن نیا يبزرگ شده ! دم یحق م به فرناز! تکون نخورده

 ! نهیب ینم یگسبک زند نیعوض کردن خودش و تن دادن به ا يبرا

 یمراسم! کنم یمراسم م نیا رفتنیبه پذ یو البته مختلط راض گهیمراسم د هیبرگزار کردن  يرو با وعده  فرناز

گذروندن طرح  يدور افتاده برا يجا هیکه با کمک البرز و دکتر و البته مادر فرناز دو روز قبل از رفتمون به 
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خوب،پر از  يپر از روزها! پر از آرامشه کوره،اون ده يسقف تو هی ریمشترکمون ز یشروع زندگ. شه یبرگزار م

دو ! گذره یبرق و باد م نیدو سال ع! یخوشبخت پر از! یناگفتن يپر از لذت ها ن،یریش يعشق، پر از تجربه ها

بدون ! گذشت و با اون مثل بهشت بوده برام یم دیفرناز مطمئناً مثل تبع یتونم اعتراف کنم ب یکه م یسال

 !يبدون دلسرد ،یاحترام یبدون اخم و تخم و ب ،یو فرهنگ یها و اختالفات طبقات ثیحددغدغه، بدون حرف و 

**** 

: دکتر با لبخند بلند شد و گفت! روبروم يریتصو فونیآ يشد و نگاه متعجب من زوم شد رو زنگ در بلند يصدا

 !ادین اوردیپسر طاقت ن نیآخر ا

 الیخ یب دیگفته بود شا! البرزه: خودش گفت نکهیاما مطمئن نبودم تا ا هیتونستم حدس بزنم منظورش ک یم

 ! نجایا ادیبشه و ب یاون مهمون

و  یپرحرف! شد یالاقل خونه از اون سکوت عذاب آور خارج م! جمله نیا دنیته دل خوشحال شدم از شن از

 !و کسل کننده بودن منو کمرنگ کنه یتونست کم حرف یخوش مشرب بودن البرز م

 

  

 

  

*** 

 !؟یتوهم خوب! ؟یدکترجون خوب! شما؟ نیخوب! کمیسالم عل!دکترا ونیبه به آقا-

طاقت ! ؟يچطور: دست البرز بود به تأسف تکون خورد و گفت يکه دستش تو يمون جوره یدکتر ظهراب سر

 !نه؟ ياین ياوردین

 !؟يچطور:اومد سمت من، باهام دست داد و گفت البرز

راه  يمجرد یِمهمون ای! ن؟یخانومتونو طالق داد: کنارم نشست و به دکتر گفت. ممنون گفتم و نشستم هی رلبیز

 فیمجرد، ح یالیخ نیدکتر، من مجرد، ا نیکرد يخوب کار! اومدم یدونستم زودتر م یم! آخ جان! ن؟یانداخت

 ...نیشما بود که بخوا

 ! البرز جان؟ یخوب: خانوم از آشپزخونه بلند شد الیل يصدا
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من به گفتم  یداشتم به دکتر م! شما؟ نیدار فیاه سالم تشر: ابروهاش رفت باال ،از جاش بلند شد و گفت البرز

 !رو زدم یمهمون دیشما و خوردن دست پختتون ق دنید دیام

 یکه داشت دمیشن قاًیدق! آره: کرد گفت یکه به البرز تعارفش م يو همون جور رونیاومد ب ینیس هیخانوم با  الیل

 !يشد خانومتو طالق داد فیچه ح یگفت یم

 یم نویداشتم هم قاًیدق: تکون داد و گفت دییبه عالمت تأ يبرداشت، سر ینینشست، فنجون رو از تو س البرز

 !شما؟ نیخوب! گفتم

تو که سال تا  يها یاز احوال پرس! ممنون: بهش انداخت و گفت يا هانهیخانوم با لبخند نگاه عاقل اندر سف الیل

 !يریگ یاز ما نم یو سراغ متینیب ینم نجایسال ا

 . خانوم الیبه خدا سرم شلوغه ل: پاشو انداخت رو پاش و گفت البرز

 !سرت شلوغه؟ یرس یبه ما که م يوقت دار یآنچنان يها یمهمون يبرا-

 ! یآنچنان يها یمهمون نیگ یم نیخودتون دار:

 .به دو طرف تکون داد و برگشت تو آشپزخونه يخانوم سر الیخنده، ل ریزد ز دکتر

 !خاردار؟ میاحوال جناب س: دیپرس يالبرز نشست رو پام و پرانرژ دست

 !کن یهم احوال پرس گهیبار د هی يخوا یم! خوبم: و گفتم یصندل یپشت يانداختم رو دستمو

 ياگه بد ،یچیکه ه یاگه خوب! يبد ای یخوب ای! ممنون که نشد جواب؟: خورد و گفت شییقلپ از چا هی البرز

 !میکن دایبرات پ یدوا درمون هیرو هم  میزیفکرامونو بر میبگو الاقل سه تا دکتر

 !ستیبد ن یبه حال خودت هم بکن يفکر هیالبرز وسط اون دوا درمونا : م از تو آشپزخونه گفتخانو الیل

 !من چرا؟: دیسمت آشپزخونه و پرس دیگردن کش البرز

 !يگرد یعذب م يجور نیاونوقت تو هم ره،یگ یداره زن م کترتیسال کوچ 4خب داداش از خودت -

 میکرد دایپ یراه هیرو هم  میختیکرد، با مامانم عقالمونو ر یم یطونیش يادیخب الوند ز! آهان از اون لحاظ؟:

 !که سر به راه بشه

شد واسه سر به راه کردن تو هم استفاده  یرو هم نم نیختیکه ر ییاز اون عقال:و گفت دیخند یظهراب دکتر

 !برد؟

رو  شتنیه خوبه، عقل انعقل من و مامانم ک! حرفا گذشته نیکار من از ا! گهینه د: با حفظ لبخندش گفت البرز

 !به حال من بکنن يتونن فکر یدانشمند نم نیهم که بذارن رو عقل ا
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 !شما؟ یخوب: گفت تیبرگشتم سمتش و البرز دوباره با جد! من يگفت، آروم زد رو پا یرو که م دانشمند

 ! خرده گلوت تازه بشه هیبخور : اشاره کردم و گفتم شییچا به

تو رو به  تیکه شکا نجایاومدم اصالً ا! آهان: گفت هویمن انداخت و  يجلو ينگاه به فنجون دست نخورده  هی

 !رو خط بکشه؟ گاریو س نیدور قهوه و کافئ نیسفارش نکرد ضتونیمر نیدکتر به ا يآقا! دکترت بکنم

 میراه کردن تو حرف بزنهمون در مورد سر به : باز کردم و گفتم رهنمویپ يباال يانداختم و دکمه  دست

 !دترهیمف

ناگوار  تیاز بحث وضع یول میزن یدر مورد اون هم حرف م! باشه: جاش بلند شد، کتش رو در آورد و گفت از

 !میغافل بش دیتو هم نبا يمعده 

 !کنه؟ ینم تیدونه و رعا یخوب م ویخودش همه چ یوقت یچه بحث: گفت یبا اخم واضح دکتر

 !يزنده موند يسال اونور چه جور 4 نیمن موندم تو ا: از جاش بلند شد و رفت روبروم نشست و گفت البرز

 شیسال پ 5همون  دیبا ادیسرم ب ییاگه قرار بود بال: لحن ممکن گفتم نینگاهش کنم و با سردتر نکهیا بدون

 !نباش زایچ نیمرگم با من قهر کرده، تو نگرون ا! اومد یم

خودم  يگفته  نیالبته طبق آخر: گفت يجد یلیخرده مکث البرز خ هیتو خونه و بعد  نشست يسکوت بد هی

 !نزنم یتونم دهنمو ببندم و حرف یخب نم یبهت ندم ول يریگ گهیقرار بود د

 !؟یکن حتیمنو نص نجایا ياومد: زدم به چشماش و گفتم زل

 !میبه حالت بکن يفکر هیبا دکتر  مینیدر واقع اومدم بش-

 !ه؟یچ: دیخرده نگاهم کرد و پرس هی! زل زدم بهش فقط

 هیچ متیتصم: دیآروم پرس يصدا هیخرده بعد دکتر با  هی. ونیزیندادم و رومو برگردوندم سمت تلو جوابشو

 !پندار؟

چشمم که ! ستمیبحث ن نیبه ا یخواستم بدونه و بفهمه که راض یم! تعلل و مکث سرمو چرخوندم سمتش با

 !در مورد خونواده ات: گفت دوخته شد به چشمش

 !کنم یم مویمنم زندگ! کنن یم شونویاونا زندگ! ندارم یخاص میتصم-

 ! گردن یساله دارن م 4اآلن ! دنبالتن پندار:

 !بگرده ستیکه ن يزیدنبال چ دیآدم نبا-

 !پندار:
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 !به اسم پندار ندارن؟ يپسر گهیمگه خودشون نبودن که گفتن د! گم؟ یمگه اشتباه م-

 !گفتن يزیچ هیرستوران هم بهت گفتم، اون موقع ناراحت بودن تو :

 !گم یم يزیچ هیاآلن هم من ناراحتم دارم -

به  يبرگرد يخوا ینم! ادیب شیممکنه پ یهر آدم يبرا! تصادف بوده هیپندار ! تموم شه؟ ستیقرار ن تیناراحت:

 !؟یزندگ

 ! ن؟ینیب ینم! برگشتم! گفتم یالبرز، ول ایدونم به شما  ینم! ام گفتم گهیبار د هی -

 !ه؟یزندگ نیا:

 ! ست؟ین-

 !؟یکن یفکر م یخودت چ:

 !کاش بود يکه ا! ستیمرگ هم ن ستین یمطمئنم که اگه زندگ نیدونم اما از ا یمن نم-

 !پندار:

همو  يکه حرفا میجلسه گذاشت! گه؟ید میکه حرف بزن میجمع شد نجایا میاومد! زنم یدارم صادقانه حرف م-

 !حقو دارم که از خودم دفاع کنم نیمنم ا ن،یمن دفاع کن ينداشته  يشماها قراره از خونواده ! میبشنو

 يپشتتو تو نکهیدر ا ایتند رفتن،  يادیز شیسال پ 5اونا  نکهیدر ا! از خونواده ات دفاع کنه یکس ستیقرار ن:

 یرو در حقشون م یانصاف یون بهم يتو هم دار یکن یاما فکر نم ستین يدیترد چیکردن ه یاون فاجعه خال

 !موننیپش یعنیکنن  داتیپ کهزنن  یدر و اون در م نیدارن به ا یوقت! پندار پدر و مادرتن! ؟یکن

 ! نداره يا دهیواسه من فا یمونیپش-

 ! یش یخودت هم آرومتر م يباور کن اگه بگذر:

 !ستمیهم با نظرشون مخالف ن یلیکه خ نهیا! ه؟یچ نیدون یمشکل من م نیبزرگتر-

 !؟یچ یعنی:

نگاه به اخم نشسته ! گرفتم دهیرو ناد دیکه کش یالبرز و پف يکردم و سرِ به تأسف به چپ و راست رفته  سکوت

که با نظرشون  یچ یعنی: و گفت رونیاز آشپزخونه اومد ب وهیظرف م هیخانوم با  الیل.طور نیدکتر رو هم هم ي

 یم الیرو زدن خ یحرف نیهمچ هیاونا اگه ! افتهیممکن بود ب یهر کس ياون اتفاق برا !پندار؟ یستیمخالف ن

 !تو کارت نبوده؟ يقصور ایعمد  چیه یدون یم یچرا وقت گهیتو د! يکرد يکردن اهمال کار
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! پندار؟ هیچ: که گفت دیالبرز انگار فهم. و اون بحث رو نداشتم تیواقعاً تحمل اون وضع. نییانداختم پا سرمو

 !م؟یموضوع بحثو عوض کن يدوست دار

 ي رهیکه خ يهمون جور. دوست دارم یخواد و چ یدلم م یدونست چ یمطمئناً خوب م. زدم به چشماش زل

 !اوضاع معده ات چطوره؟: چشمام بود گفت

 گهید زیچ هیاومدم بگم خوبم گفتم باز . به عالمت منتظر موندن تکون داد يسر! حرف فقط نگاهش کردم یب

 یتو بهتر نبود امشب به همون مهمون!نداره یفیتعر یلیخ:پس گفتم یچسبونه به بحث قبل یگه و تهشو م یم

 !؟یکن ییمنو بازجو نجایا يایب نکهیا يبه جا يدیرس یم تیآنچنان

 یکه تو هم حق زندگ میاریب ادتیبه  میخوا یفقط م!ستین ییبحث بازجو:جواب بده دکتر گفت نکهیاز ا قبل

پندار باور کن، اون لحظه ! گم؟ یم یچ یمتوجه! صرف دنیکردن منظورمونه نه نفس کش یزندگ! يکردن دار

صد بار  يو روز یبکش ذابع يجور نیا ينجاتت ندادم که بخوا! اون اتاق فقط و فقط به فکر تو بودم يتو

 ! ست؟یبس ن! سال گذشته 5! یمرگ کن يآرزو

خودم کم ! اون خونه،وسط اون همه خاطره، وسط اون جهنم که مواخذم کنن؟ يمنو برده بودن تو! ندادم یجواب

 نیشتریکه ب ییزده بودم جا رجهیقدر که همت کرده بودم و با سر ش نیهم! اون خونه؟ يتو عذاب بودم تو

 !توقع معجزه داشتن زمکار بود و حاال ا یلیاونجا نقش بسته بود خودش خ اریخاطرات مشترکم با د

انداخت، از جاش بلند  لشیموبا يرو يبه شماره  یدکتر نگاه! من يراه خالص برا هیشد  لیزنگ موبا يصدا

 .امی یاآلن م دیببخش: شد و گفت

 !کجا؟: دیالبرز متعجب و نگرون پرس. رفتنش به اتاق خواب، من هم از جام بلند شدم با

 نیا يچقدر تو. اطیو زل زدم به ح وونیا يهاپله  ينشستم رو. اطیگفتم و رفتم تو ح یرلبیاآلن ز امی یم هی

چقدر گل کاشته ! میچقدر تاب خورده بود م،یبود دهیچقدر خند م،یچقدر حرف زده بود! میراه رفته بود اطیح

 !میکرده بود یچقدر زندگ! میبود

*** 

 یم میتصم ،یو اصرار دکتر ظهراب شنهادیبرق و باد گذشته و موقع برگشتن که شده، با پ نیسال طرح ع دو

خونه سال  نیدوم ا يخانوم تنهاست، طبقه  الیل. میخونه بش نیا يباال يبه طور موقت ساکن طبقه  میریگ

 يبه جا نکهیاز ا یراض ه،یراض ازو چقدر فرن هیخوب يچه روزا! افتاده و ما هم که از خدا خواسته یهاست خال
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 یو هر وقت که بخواد م میمادر تنهاش هست کینزد نکهیو از ا میتهرون کرج رو واسه سکونت انتخاب کرد

 !تونه بهشون سر بزنه

حد  نیشه گفت رابطه امون به کمتر یم باًیتقر! سرد من و خونواده امه يده رابطه  یکه آزارمون م يزیچ تنها

با فرناز بهش سر بزنم که بابا خونه  یمجبورم وقت. مینیمامان رو بب یفقط هر از گاه دیشا! ممکن محدود شده

 ستمیمن ن نیاما ا ست،ین تیوضع نیبه ا یراضجور برداشت کرد که بابا هم  نیشه ا یمامان م ياز حرفا! نباشه

که پسرمو  ستمیمن ن نیو ا دمیکش يپدر و پسر يرابطه  نیب وارید هیکه  ستمیمن ن نیا! بردارم یقدم دیکه با

غرورم رو  اره،ی یدلم رو به درد م تیوضع نیفرناز از ا یِگه گاه يها و طعنه ها هیگال! کردم رونیاز خونه ام ب

در  ارمی یرابطه رو مرتب به زبون م نیدرست شدن ا يوعده ! ادی یاز دستم بر نم ياما کار کنه یدار م حهیجر

 !ندارم طیبه بهبود شرا يدیاعتقاد و ام نیکه خودم کوچکتر یصورت

*** 

 یدست! نه ایکشه  ینفس م نمیاش که بب نهیس يذارم رو یسرمو م. رونیب نیکشم از ماش یرو به زور م ارید

خوام  یم تیبا عصبان! مهار کنه شویکرده با کپسول آت یم یکه داشته سع هیهمون! کشه یو م رهیگ یم ربغلمویز

 ! شه یپاشو اآلن منفجر م: گه یدستمو پس بکشم که م

بلند انفجار،  يصدا. کنم یدور م نیرو از ماش اریشم و د یزانوهام بلند م يتوانم رو يتموم ته مونده  با

 رمیگ یو گوشمو م نیذارمش زم یبرِ جاده م. میافتیو دوباره راه ب میخم ش يلحظه ا يکنه برا یوادارمون م

پاشو : گه یو مزنه  یزانو م کنارم یکی! مچ دستشه يانگشتم رو! نه ایکشه  ینفس م نمیدهنش تا بب يجلو

 !کنم آمبوالنس حاالحاالها برسه یفکر نم کیتراف نیبا ا! مارستانیبرسونمتون ب

! کننده دیناام یلیخ! ناجور یلیخ یلیکشه اما خ ینفس م! کند یلیزنه اما خ ینبضش م! ارهیحواسم به د تموم

 یبغل م نیزم يرو از رو اریکنم و د یصورتم پاك م يو چشمم و خون رو از رو یشونیپ يکشم رو یکتفمو م

 يهمراهم اومد نجاشیحاال که تا ا! يشنو یصدامو م يحاال که دار! یحاال که هست ایخدا! شم یکنم و بلند م

نذار زانوهام سست تر از ! نذار پاهام بلرزه! کنم یبهت التماس م! کنم یازت خواهش م! بهم بده گهید يروین هی

 ! شم هوشیب نذار! نذار قوتم به ته برسه! بشه نیا

سرعت باال،  ز،یآسفالت ل ،یروز برف! یاون هم چه تصادف! تصادف ياز شاهدا یکی نیام عقب ماش نشسته

 ياون پشتک زدن ها ياصالً تو دمینفهم! نیسر خوردن و پشتک زدن و پشتک زدن ماش ز،یفرمون گرفتن ت
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! میبود ریگ نیماش يتواگه کمربند بسته بودم، اآلن هر دومون  دیشا! رونیخودم پرت شدم ب يچه جور نیماش

 !میمنفجر شده بود! میهر دومون دود شده بود

از  اریفقط و فقط به خاطر د مویاریآسفالت بهم وارد شده، اما هوش يکه از پرت شدنم رو يوجود شدت ضربه ا با

مچاله  يکه نه، آهن پاره  نیماش! نیودم به ماشو خودمو رسونده ب سادهیپاهام وا يبه زور رو! دست نداده بودم

 ! مچاله شده يمچاله  الیگاردر باسمتش از برخورد  هیکه  ینیماش! افتاده ریتوش گ اریکه د يا

از راننده  ادی یاصالً در نم گهیکه د ییبا صدا! دستمه ينبض دستش تو! اریمونده به صورت د رهیفقط خ چشمام

 یم نکهیدارم، به ا مانیا یدکتر ظهراب يبه دستا مارستانه،یب نیکترینزد. خودمون مارستانیخوام بره سمت ب یم

 ! نجات بده ارویتونه د

 نیسنگ يوزنه  هیانگار ! قلوه سنگ قورت دادم کهیت هیانگار !ترکه یام داره از درون م نهیتو قفسه س يزیچ هی

: گه یندازه و م یبهم م ینگاه میگرده و ن یبر م است که راننده دهیبر دهینفسام اونقدر بر! ام نهیس ينشسته رو

 !خودتم وضعت ناجوره

 !فقط گاز بده! برو: گم یدم و م یبه دو طرف تکون م يسر

 یرو به بغل م ارید ستم،یا یپاهام م يکنم و به زور رو یرو باز م نیدر ماش! نهیسنگ کیتراف مارستان،یب کینزد

 دیزانوها نبا نیا! رهیقوت بگ ارینجات د يبرا دیبا! مارستانیمنو برسونه به ب دیپاها با نیا! افتم یو راه م رمیگ

 يشده آقا یچ: پرسه یدوه سمتم و با ترس م یاون سر و وضعم م دنیبا د مارستانیدم در ب ینگهبان! بلرزه

 !دکتر؟

 دیبا! خودم تا تهش برم دیبا! سپرم یدراز شده اش به سمتم نم يرو به دستا اریافتم اما د یاز پا م گهید دارم

 !اتفاقم نیخودم که مسبب ا! خودم نجاتش بدم

رو صدا  یاورژانس دکتر ظهراب يزنم و از همون ورود یدونم به چند صد نفر تنه م یرم باال، نم یها رو م پله

 یبهم م مارستانیزنم که کل ب یاونقدر از ته دل صداش م! مارستانهیب يجلسه داره و تو هیدونم  یم! کنم یم

با هول . اورژانس بوده فتیاون روز ش ماالًاز همکارام که احت یکی نه،یرسه افش یکه بهم م یکس نیاول! زهیر

 ! شده؟ یچ!من يوا يا: پرسه یم

دم  یرو دراز م اریاز پرستارا آورده و د یکیکه  يرم سمت برانکارد یم ره،یرو بگ اریکنه د یدراز م دستشو

 !دهیحالت تهوع و ضعف امونمو بر!رمیکنم نفس بگ یم یدم به زانوم و سع یم هیتک شم، دستامو یدال م! روش
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توجه به اون همه نگاه ترس خورده، ناراحت و نگرون  یب! گردم سمت اتاق دکتر یبر م! ارنینفر دور د چند

با . کنن ینشستن و دارن بحث م گهید يبا چند تا دکتر کله گنده  زیم هیدور . رم سمت اتاق دکتر یهمکارام م

 !پندار: کنه یزمزمه م لشنوم که با هو یدکتر رو م يچرخه به سمتم و صدا یورود من سراشون م

 !ارید! دکتر ایب: گم یکشم و ملتمس م یرم سمتش، دستش رو م یم

دستاش دونم تو  یم! بکنه يکار هیخوام  یکشمش سمت اورژانس و ازش م یبا التماس م! پره یجاش م از

کنم  یالتماسش م! بکنه ارینجات جون د يبرا يکار هی دیبا! بکنه يکار هیتونه  یدونم م یم! دهیمعجزه خواب

 !بهم بده يکنم جون دوباره ا یالتماسش م! کمک کنه

 !رو تخت نیهم بخوابون نویا: گه یم نیآر که به افش یپ یهمراهش برم تو اتاق س امی یم

دو تا از  یکیو  نیکنم برم تو اتاق اما افش یم یو سع رونیکشم ب یکه اومده سمتم م نیاز دست افش بازومو

! مقاومت کردن ياصالً تو تنم نمونده برا ییروین گهید! رنیگ یبخش، جلومو م زریهمکارا و خانوم شهباز سوپروا

! البرزه! ودشچرخونه سمت خ یم منورو شونه ام و  نهیش یاز پشت م یدست! از دستشون خالص شدن يبرا

مطمئناً بهش گفتن که ! شده یپرسه چ ینم یحت! تو چشماش ختهیو ر یتموم وجودش شده ترس و دلنگرون

خواد از اتاق دورم کنه، مقاومت  یبازومو م ریندازه ز یحرف دست م یب. خودشو با سرعت رسونده به اورژانس

مچ . تخت يدن رو یو به زور درازم م گهیاتاق د هیتو  برنم یم نیاست، با کمک افش دهیفا یکنم، ب یم

 !ارید: کنم یو زمزمه م رمیگ یدستشو م

 ! سرشه يباال یدکتر ظهراب! شه یخوب م: گه یم آروم

: گه یچسبه و با تحکم م یبلند شم اما محکم شونه هامو م امی یخوره و م یبه دو طرف تکون م یعصب سرم

 !ات کنم بعد پاشو نهیبذار معا! بخواب پندار

تونم تکون بخورم چه  ینم یحت گهیدو تا پرستار د یکیو  یامیو دکتر ق نیپر قدرت اون و افش يدستا ریز

که  یو نور چراغ نییکشه پا یدست البرز پلک چشمامو دونه به دونه م! نییپا امیاز تخت ب نکهیبرسه به ا

 ! تموم صورتش پر اخمه! زنه یدستشه چشممو م

 رهنمویپ يدست البرز رو که داره دکمه ها نمیب یسرم م يسرنگ باال هیرو که با  فتیپرستار ش ياصغر خانوم

 ! خوام بخوابم ینم: گم یشم و م یم زیخ میزنم و ن یکنه پس م یباز م

! پندار ریآروم بگ قهید هی: گه یم يشتریشم به تخت و البرز با تحکم ب یدوباره پرچ م نیدست البرز و افش با

 !ات کنم نهیخوام معا یفقط م
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 ! باشم اریخوام هوش یم: زنم یم ادیکشم و فر یزنه باال م یم نمویکه داره آست نیدست افش ریاز ز دستمو

 .بشن المیخ یخواد که ب یم يو خانوم اصغر نیکنه و از افش یبه روبروش م يبا سر اشاره ا البرز

 ! اریسر د يبذار برم باال! بذار برم البرز: گم یو ملتمس م رمیگ یدست البرز رو م مچ

ذارم از جات بلند  یاز بابتت جمع نشه نم المیثابت و خ تتیتا وضع!پندار نیبب! ایو ب ریبگ يخبر هیبرو  نیافش -

 !نییپا يایب یکن باهام که زودتر بتون يپس همکار! ادی یاز دستت بر نم رونیهم اون ب يکار! یش

 ینم! ارهیذارم البرز بلوزمو در ب ینم! اریبه د! هیهوش و حواسم به اتاق بغل يهمه ! و دهنمت ادی یداره م قلبم

 شیخوام برم پ یم! خوام زودتر از جام بلند شم یفقط م! ارنیکفشامو در ب یذارم حت یبزنن، نم یذارم بهم آمپول

 !ما رو تنها بذار: گه یکه تو اتاقه م ينکردن من به پرستار يالبرز کالفه از همکار! ارید

 !؟یکن یم يکار دار یچ: گه یزنه تو چشمام و با تحکم م یبسته شدن در مصمم زل م با

 !ارید-

تونم  یم! منو پندار نیبب!شه؟ یحالش خوب م نییپا يوضع آش و الش بر نیتخت با ا نیاز رو ا! ؟یچ ارید:

 !خب؟! سرش يبرمت باال یبعد م! میپس ساکت باش و بذار کارمونو بکن! تخت نیبگم ببندنت به ا

بردنش اتاق : گه یتو اتاق و آروم م ادی یم نیشه، افش یدر باز م. برام نمونده یخودم هم بخوام توان یحت گهید

 !عمل

 ژنیبهم اکس. به شماره افتاده گهینفسم د! اگه زنده نمونه! بشه؟ شیاگه طور! جوشه یو سرکه م ریس نیع دلم

که  ییهمون جا! هیاون اتاق عمل لعنت يذهنم فقط تو! که دلشون بخواد يا گهیکنن و هر کار د یوصل م

 ! رو زنده نگه داره اریکنه د یم یداره سع یدکتر ظهراب

 !شه یتر م کیتار کمیتار يایدم و دن یاز دست م مویاریکه دارم کم کم هوش یو تالش یسع يخالف همه  بر

  

 

تار و محو و  يچهره . امی یبه هوش م ادی یام م نهیس يقفسه  که به يدرد وحشتناك و فشار هیاحساس  با

و معده و شکمم رو  نهیبا دستاش داره قفسه س. نمیب یکه م هیزیچ نیخانوم دکتر سرمد اول يبه اخم نشسته 

البرز نگرونِ . گردونم یبر م وسرم! چهیپ یوجودم م يتو همه  یبا هر فشار درد وحشتناک. کنه یم نهیمعا

 !ار؟ید: پرسم یم ادی یکه در نم ییبا صدا. رمیبگ یکنم نفس یم یسع! سادهیتخت وا ي گهینگرون سمت د
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: پرسه یتوجه به سوالم م یتو دستش و ب رهیگ یدستمو م يشه به صورتم، فور یم دهیالبرز از روبرو کش نگاه

 !کنه؟ یشکمت درد نم ایپندار معده ات 

 !ارید-

 ! ؟يحالت تهوع ندار! گم پندار یم یگوش کن چ:

و پشت، هم معده درد و درد  نهیس يقفسه  دیو هم درد شد دیهم حالت تهوع دارم، هم احساس ضعف شد! دارم

 ! نداره یتیاهم اریدر مقابل دونستن حال د نایکدوم ا چیاما ه! شکم دیشد

 !رو آماده کنن یبه بچه ها گفتم آندوسکوپ: گه یو به دکتر سرمد م میشونیذاره رو پ یدستشو م البرز

 !؟يشنو یصدامو م یدکتر پناه: پرسه یندازه و بعد آروم ازم م یپلکام م ریبه ز یسرمد نگاه دکتر

 اریمرتب و پشت سر هم د! ستیکنترل افکارم دست خودم ن! داره يالیشنوم اما ذهنم د یحرفاشونو م! جمیگ

 ! گه یبهم نم يزیچ یچرا البرز لعنت! کنم یم ارید

نبضش نشون از  تیو وضع شیذهن تیوضع رییپنه و تغ یتاک ،يکاردیتاک ون،یپوتانسیه: گه یسرمد م دکتر

 !ادیکنن ب جیرو هم بگو پ یدکتر ظهراب. اریرو برام ب یجواب آندوسکوپ. شروع شوکه

 یم يپس چه جور! نبوده؟ اریسر د يمگه دکتر تو اتاق عمل باال! شه یکه دارم فعال م يدرد يبا همه  ذهنم

 !سر من؟ يباال ادیکنن که ب جشیتونن پ

! از کجا اومده؟ روین نیدونم ا ینم! نمیکنم بش یم یبه زور سع رون،یرن ب یو دکتر سرمد که از اتاق م البرز

! ستمیا یو هم م نمیش یاما هم م! ستمیپاهام با يتونم رو یم يهمه ضعف و درد چه جور نیدونم با ا ینم

توجه به خواهش  یشده و ب روونساعدم  يکه رو یتوجه به خون یکشم و ب یکه به دستم وصله رو م یسرم

دستم ! سمیتونم صاف وا ینم یحت! رم سمت در اتاق دکتر یم! رونیرم ب یکه تو اتاقه م يپرستار يها و حرفا

رسه  یکتر ننشسته که البرز از راه مدر اتاق د ي رهیدستگ يهنوز دستم رو. رم یمعده امه و دال دال راه م يرو

تا حاال تو ! ده یم يالبرز خبر از اتفاق بد ينگاه به غم نشسته . سمتش دمگر یبر م! زنه یو با هول صدام م

 یم يزیشنوم که با لحن سرزنش آم یرو م یدکتر ظهراب يصدا! باشمش دهید يجور نیعمرم به خاطر ندارم ا

 !ن؟ییپا ادیاز تخت ب نیگذاشت یواسه چ! ؟یکن یکار م یجا چ نیا: گه

! تونم درست نفس بکشم یلرز کرده ام و نم! عرقم اما سردمه سیخ. ارمی یبه معده ام م يشتریدست فشار ب با

 !ار؟ید: پرسم یم دهینفس بر

 !گردم سمت البرز یبر م! افته یم ریو سرش به ز رهیگ یدکتر رنگ نگاه البرز رو به خودش م نگاه
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نه شوکه ام و نه از ! وجودم سرده يهمه ! روش اما سرده يگر گرفته باشه از تاولها دیبا! لرزه یاره مد دستام

! اتفاق افتاده يفهمم چه فاجعه ا یکنم و م یدرك م! شنوم یم! نمیب یم! اریهوش اریهوش! هوشم ! خود یخود ب

! ارهیخوام به زبون ب یم! بده حیجلوم و توض ستهیخوام مردونه با یم! دوزم به البرز ینگاهمو م! کاملم يداریتو ب

 !حرف بزنه یکیخوام  یم! خوام برام بگه تا باور کنم یم

 !متأسفم پندار: کنه یزنه تو چشمام و آروم و پربغض زمزمه م یشه، زل م یم کیقدم بهم نزد هی البرز

کشمش  یو م رمیگ یشو مروپوش ي قهیانگشتام  يرو يتوجه به تاوال یب! که متأسفه؟ یچ یعنی! متأسفه؟

 !؟یچ یعنی: پرسم یسمت خودم و م

 قهیانگار چند د! به هزار دهیضربان قلبم انگار رس. ده یبه تأسف تکون م يدزده و سر یاز چشمام م نگاهشو

شم و  یخوره به تنه اش و از کنارش رد م یکنم، تنه ام م یالبرزو ول م ي قهی! ستهیخواد با یقلب م نیا گهید

رو بردن سمت  اریگفته د نیکه افش نهیا رمبه خاطر دا یهوش یکه قبل از ب يزیچ! افتم سمت اتاق عمل یراه م

 !منو نیبب! پندار جان سایوا: گه یکشه و م یالبرز بازومو م. اتاق عمل

 ارید! ؟یچ یعنی! ؟یمتأسف: کشم یداد م! شه یاما نم ارمیکشم تا از دستش در ب یم دیحرکت شد هیبا  دستمو

 !جاست؟ک

 !هیوضع خودت هم بحران ایب! من زیعز ایب. گم یواسه ات م ایب! سیه-

 !؟یکه متأسف یچ یعنی!؟یمتأسف یگ یم یواسه چ! کجاست؟ اریگم د یبهت م:

 ! ـــــــــــشیه-

هر چقدر تقال ! شه یاز جلو بغلم کرده و مانع از قدم برداشتنم م. کنم خودمو از دستش خالص کنم یم یسع

گن که  یم ییزایچ هیهم اومدن جلو و  یو دکتر مقام نیافش! رونیب امیدستاش ب يتونم از حلقه  یکنم نم یم

 يمتأسف و به اشک نشسته  ياتوجه به نگاه ه یکه دورمون جمع شده، ب یتیتوجه به جمع یب! شنوم ینم

 یخودمو م یکه متأسف یچ یعنی! کجاست ارید! ولم کن يزنم و فقط صدا یهمکارام،تو بغل البرز دست و پا م

 ! شنوم

: گه یگوشم م ریشنوم که ز یده، م یکه منو م یمحکم يو دست و پا زدن، با تکونها دنیهوار کش یکل بعد

 یپندار فرناز داره نگاهت م! نگاه کن منو! بسه فدات شم! بسه!کنم ازت یخواهش م! منو نیبب! پندار تو رو قرآن

 !کنه
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 یکردن فرناز م دایسرم به هدف پ. دارم یو دست از تقال کردن بر م ادی یخطر تو گوشم به صدا در م زنگ

 یو داره نگاهم م سادهیاز سالن وا يبا فاصله از ما گوشه ا! خوره یگره م خشیچرخه و نگاهم به نگاه مات و 

 یه حلقم مانع از قدم برداشتنم مب ماز معده ا یعیهمراه با هجوم ما يدیبرم سمتش که درد شد امی یم! کنه

 ! کنه یقرمز م مارستانویاز خون کف سالن ب يادیزنم و حجم ز یشم، عق م یدال م. شه

 هی: کشه یزنه و با وحشت هوار م یالبرز کنارم زانو م! ارمی یشم و فقط خونه که باال م یم نیزم پخش

 ! نیافش اریب کینازوگاستر هیبرو ! نیاریبرانکارد ب

صدامو ! پندار ستین يزیچ! به پهلو بخوابونش: گه یشنوم که م یم ياریهوش مهیرو تو ن یدکتر ظهراب يصدا

 !پندار! منو نگاه کن! ؟يشنو یم

نبودنش که من  یکه نباشه، باعث و بان ارید! ستمین یچیه گهید! ستمیخام هم ن الیخ هی یحت! ستمین پندار

کردن  یزبون نیریو ش دنهاییخنده هاش که نباشه، دو ينباشه، صدا بابا که يدردونه ! ستمین یچیه گهید! باشم

 امیدن يها یتموم قشنگ م،یدلخوش مومت م،یتموم زندگ! خوام که باشم ینم! ستمین! نابودم! هاش که نباشه

 ! خوام نفس بکشم ینم یو اون که نباشه حت ارید يشه تو یخالصه م

دور گردنم  دنیخواب يدستش رو که هر شب به هوا يگرما! شنوم یخنده و بابا بابا گفتنش رو دارم م يصدا

تموم  نکهیمگه نه ا! عاشق باباشه؟ ارید نکهیمگه نه ا! ه؟ییدختر بابا نکهیمگه نه ا! کنم یکنه حس م یحلقه م

 يهمه  نکهیمگه نه ا! مال باباشه؟ هاشتموم لوس کردن نکهیمگه نه ا! هاشو واسه باباش داره؟ یزبون نیریش

سال  2! اون زنده باشم؟ یب! اون سر کنم؟ یب! اون بمونم؟ یتونم ب یمگه من م! بخره؟ دیزهاشو باباش بانا

سال  2! نفسام به نفس اون گره خورده يسال تموم همه  2! تموم به عشق اونه که هر روز چشم وا کردم

روزگار، به عشق اونه که  نیهام از ا يدلسرد يبا فرناز، با وجود همه  یگتو زند میسرد يتمومه با وجود همه 

تونم بدون  یمگه م! نفس بکشم؟ اریتونم بدون د یمگه م! کردم یبه عشق اونه که راه رفتم، زندگ! دمیخند

 ! تونم پندار باشم؟ یمگه م! کنم؟ یاون زندگ

*** 

بود واسه  اریو د من یشگیهم گاهیجا يروز هیکه  یتاب یخال يام از جا رهینگاه خ. شونه ام ينشست رو یدست

 .واسه شام میگه بر یخانوم م الیل: کنارم نشست و گفت. شد به صورت البرز دهیکش دن،یقصه گفتن و قصه شن

 ریاز همکارام، ز یکی ماریب ش،یچند وقت پ:شد و گفت رهیبه روبروش خ. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

انجام  ینیب ییبایز یخواست جراح یفقط م! ماریشه اسمش رو گذاشت ب ینم یفکر کن حت. تموم کرد یجراح
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فوت طرف رو  لیدل! اتفاق افتاد نیبودم که ا دهیتا عمل داشتم و تازه رس 3! بودم کینیمنم اون روز تو کل! بده

 دهیترس نکهینه ا! رفت یدست و دلم به کار نم! عمال رو کنسل کردم! کار کردم؟ یچ یدون یدونستم اما م ینم

به  زیچ هیتو اون لحظه فقط ! تلنگر بهم خورده بود هیفقط انگار ! به کار خودم شک کرده باشم نکهینه ا! باشم

 يتو تخصص ها یدون یم! ختمیهفته کالً بهم ر هیتا ! ؟یاون دکتر بودم چ ياگه من جا نکهیا! دیذهنم رس

 يواژه  هیمرگ  ،ینیب ییبایعمل ز يتو تخصص ما، اون هم تو ینباشه، ول یبیغر زیچ دیشا ریمرگ و م گه،ید

 به گهیگرفتم د میتصم یهفته وقت هیبعد اون ! ستین رممکنیهر چند که غ! رشهیپذ رقابلیناراحت کننده و غ

نشون بده  يو خود رونیب ادیخواست ب یهر وقت که م! ذهنم ياون موضوع فکر نکنم،فرستادمش تو پستو

کردم  یخودم خواستم، سع! ندازه یمنو م میکار و زندگمطمئن بودم اگه بخوام بهش بال و پر بدم از ! پسش زدم

 !شد يو تا حدود

 !من نداره تیبه وضع یربط چیه یگ یم يکه دار ینیا -

 !بشه جادیا رییخرده تغ هیکه  يبخوا دیخوام بگم، خودت با یاما م! دونم یم:

 ! هم دکتر! هم تو! نید یم یقشنگ يشعارا: تکون دادم، از جام بلند شدم و گفتم یبه عالمت منف يسر

 ! خوره یم يآدم عاد هیبه درد  تونیروان شناس يها دهیا:سمت در سالن و در همون حال گفتم رفتم

که از  ینه به درد من: بازش کنم برگشتم سمت البرز و گفتم نکهیدر و قبل از ا رهیدستگ يرو گذاشتم رو دستم

 !دارم PTSDخونواده ام از حد فرناز و  شیخودم و لطف ب يسر سهل انگار يصدقه 

ورودش باز  يبه تأسف تکون دادم و رفتم تو و در رو برا يسر! چشمام شد خیو مغموم البرز م رهیخ نگاه

 .گذاشتم

  

*** 

 .شام از دهن افتاد ن؟ییکجا: تلفنش تموم شده بود از جاش بلند شد و گفت ایورودمون دکتر که گو با

 . خانوم الیل نیدیزحمت کش: و البرز گفت زیم يرو هم گذاشت روخانوم ظرف سوپ  الیو ل زیپشت م مینشست

 !ادی یپاره نکن که اصالً بهت نم کهیتعارف ت یبخور الک: و گفت دیبه پشتش کش یدست دکتر

 !ارمیمودب رو در ب يآدما يخرده ادا هیشب بذار من  هیدکتر جان : با لبخند گفت البرز

 .بکش پندار! البرز جان ياریمودب رو در ب يآدما يادا یبتون ستیساعت هم امکانش ن هیشب که خوبه،  هی -
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 مارستانیمسائل مربوط به ب يسر هیالبرز و دکتر در مورد . و مشغولش شدم دمیخودم کش يمقدار سوپ برا هی

نگهبان : دیهوا از البرز پرس یکه دکتر ب میداد یخانوم هم تو سکوت گوش م الیزدن و من و ل یحرف م

 !؟يکار کرد یچ کوینیکل

متعجب سرمو ! زده بود کینیاز کل یحرف وونیا يتو ش،یپ قهیالبرز هم چند د! تو ذهنم زده شد يجرقه ا هی هوی

 !کردم ریالبرز رو غافلگ يبلند کردم و نگاهم از البرز به دکتر و از دکتر به البرز رفت و نگاه بهت زده 

اون چهار سال  يمطمئناً تو! حرف مشغول خوردن غذام شدم یب. نییام موند و سرشو انداخت پا رهیخرده خ هی

 یلیدر موردش بهم بدن دل یحیقرار نبود توض یخبر بودم و وقت یافتاده بود که من ازشون ب يادیاتفاقات ز

  !نبود يکنجکاو يبرا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !م؟یبر يقصد ندار: دمیو بعد رو به البرز پرس میهم نشست گهیمقدار د هیکه خورده شد  شام

 !شد بابا رید! اوخ اوخ: شد گفت یکه از جاش بلند م يبه ساعتش انداخت و همون جور ینگاه

 .تونییرایممنون به خاطر پذ: بود و گفتم ستادهیشدم و دستمو بردم سمت دکتر که روبروم ا بلند

 ! شب؟ نیمون ینم: گرفت و گفت دستمو

بخوام شب رو تا صبح  نکهیکرد چه برسه به ا یام م وونهید يا هیثان يتو اون خونه برا دنیتصور خواب یحت

 !اونجا سر کنم

چرا : دیخرده سکوت البرز پرس هیبعد  م،یکه نشست نیتو ماش. خانوم هم تشکر کردم و رفتم سمت در الیل از

 !؟یپرس ینم يزیچ

 از همون لحظه که: بهم انداخت و گفت ینگاه مین. برگردوندم سمتش و تو سکوت فقط نگاهش کردم سرمو

 !یمنتظرم سوالتو بپرس نیتو ماش مینشست

 دهیبزنه همون موقع که ازش پرس یاگه قرار بود حرف.شب یکیبرگردوندم سمت پنجره و زل زدم به تار رومو

لو  کینیداد نه حاال که ناخواسته موضوع کل یم حیکنه برام توض یکار نم یخصوص مارستانیب هیبودم چرا تو 

 ! رفته بود
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از دکترا با  گهیدو تا د یکیو  یمن و دکتر ظهراب. هیخصوص کینیکل هی: خرده سکوت شد و بعد گفت هی بازم

 .میکیهم شر

 !بوده اونوقت؟ یچ تونیکار یمخف لیدل-

 !نگم بهت يزیداد چ یم حیدکتر ترج:

 ...!و  کینیبه خاطر اسم کل:دنده رو عوض کرد و گفت. برگردوندم سمتش و منتظر نگاهش کردم سرمو

واسه  میداشت ییچه برنامه ها! و چشمامو گذاشتم رو هم یصندل یدادم به پشت هیسرمو تک! رو خوندم هیته قض تا

 !کرده بود رییواسه من تغ یو چقدر همه چ ندهیآ

*** 

 .نیبلندش کن:

 !؟يشنو یپندار صدامو م:

 !سرم شستشو بده به من خانوم حکمت هی:

 !رونیالبرزو ببر ب نیافش:

 !گم؟ یم یچ يشنو یم! خوام معده اتو شستشو بدم یپندار م: 

 اومد؟ شیجواب آزما: 

 ! چنده؟ نشیهموگلوب:

 !هفته؟ نیمطمئن:

 !ه؟یچ شیگروه خون: 

 !نیواحد خون بهش وصل کن 2:

 !باال نیاریتختو ب:

 !رونیببره ب نویا یکی! البرز؟ یینجایتو چرا هنوز ا: 

 !نیفشارشو کنترل کن:

 !ن حکمتبده به م وپیت ng هی:

که دارن  یهر اقدام! صداها یرو واضح تر از باق یپر استرس دکتر ظهراب يشنوم و صدا یصداها رو م ي همه

تو اون لحظه فقط دو تا ! به موفق شدنشون ندارم يدم اما عالقه ا یم صیدن رو تشخ ینجاتم انجام م يبرا

صدا  ارویتموم وجودم د! تشنمه داًیلرزه اما شد یتموم وجودم داره از سرما م نکهیبا ا! خوام آب و مرگ یم زیچ
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 مینیاز ب ng يبا ورود لوله ! چشمامه ياونه که جلو يو درد و حال خرابم فقط چهره  ياریهوش مهیتو ن!زنه یم

تو اون  یهمه چ نکهیبه ا میو راض ارمی یجونمو باال م يدارم همه ! کنم به عق زدن یبه حلقم دوباره شروع م

به  میراض! رو پشت سر بذارم ارید یب ياینفسم قطع شه و دن! ادیجونم باال ب نکهیا هب میراض! لحظه تموم شه

 !اگه زنده بمونم یمونه حت یازم نم يزیاون چ یدونم ب یمنم تموم بشم که م اریهمراه د نکهیا

دونم زنده موندن و  یم! بهتره یلیخ ادینجاتم بر ن ياز دست همکارام برا يلحظه ها اگه کار نیدونم تو ا یم

کنم دست از سرم بر دارن و بذارن به حال خودم  یصد بار مردن هم بدتره پس آرزو م يزنده بودنم از روز

 !رمیبم

 یهوشیفهمم چرا ب ینم. شنوم یکنه رو م یالبرز که مرتب صدام م يپر استرس، هول و ترس خورده  يصدا

 یرو م یکیتار يایدلم دن! م و محکومم به هوش بودنزجر بکش دیفهمم چرا با ینم! سراغم ادی یکامل نم

 ! نباشه يخبر اریکه توش از نبودن د ییایدن! دنینفهم يایدن! خواد

*** 

 !که گرفته فقط به خاطر خودت بوده یمیهر تصم یدکتر ظهراب! دلخور نشو پندار:

 پندار؟: دیپام و پرس يخرده سکوت دستش نشست رو هیندادم و بعد  جوابشو

 !دلخور نشدم-

 !؟یمطمئن:

 !ادی یخوشم نم يهمه پنهون کار نیاز ا -

 .ستین يبحث پنهون کار:

 !الیخ یحوصله ندارم البرز ب-

رو هم بهت بگه، هر چند که مطمئناً تو  کینیکل انیجر ،يو با دکتر صحبت کرد مارستانیب یرفت یقرار بود وقت:

 ...اما  یش یهم رد نم شیاز صد فرسخ

 !یارم قبالً دروغ گو بوده باشبه خاطر ند-

 ...کینیخواست در مورد کل یگفتم که دکتر نم:

 ! يخبر یماهه از فرناز ب شیش يگفته بود شیچند روز پ-

! نبوده رانیماه ا شیش! دروغ نگفتم: مکث گفت هیبهم انداخت و بعد  یالبرز برگشت سمتم و با بهت نگاه سر

 ! تازه برگشته
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 ! شینیب ینم ادیز يگفته بود-

 !کنه؟ یبه حال تو م ینه چه فرق ای نمشیبب قهیکه من هر روز و هر دق نیا:

 !برام مهمه نمیب یم يشنوم و پنهون کار یمرتب دارم دروغ م دنتونیاول د ياز لحظه  نکهیا-

ما در نبودت به مرحله اجرا  یختیرو که تو طرحشو ر ينقشه ا میداد یم حیبود بهت توض ندیبرات خوشا:

 ! شده؟ کیرفته با زن سابقت شر قتیرف نیتر یمیصم نکهیا ای! م؟یگذاشت

 !گهیبسه د: پرحرص گفتم رشونیهم فشار دادم و از ز يمحکم رو دندونامو

کردم که  یفکر م ییتو تموم مدت داشتم به روزا! زده نشد یحرف گهیمن د يسکوت کرد و تا دم در خونه  البرز

البرز از . میکن سیتأس یخصوص کینیکل هی یبعد گرفتن تخصص با کمک دکتر ظهراب میبود دهینقشه کش

 نیرو انتخاب کنه و من ب کیپالست یخواد رشته جراح یمطمئن بود که م یعموم ياول دوره  يهمون روزا

 زهیانگبرنامه شد  نیهم از ا یاستقبال فرناز و دکتر ظهراب. مونده بودم ینیو گوش و حلق و ب کیپالست یجراح

 یاسم! ارید! میرو هم انتخاب کرده بود کینیامتحان تخصصم رو نداده بودم و اسم کل یهنوز حت! مضاعف ي

 ! میدلخوش يدخترم شد همه  يشناسنامه  يکه با حک شدنش تو

که تا قبل از اون منو به  يخونواده ا. دیرو بهم از نو بخش زایچ یلیخ میزندگ يو وجودش تو اریاومدن د ایدن به

تنها نوه اش  دنیعمر باهام سر جنگ داشت به عشق د هیکه  يپدر. قبول نداشتن دوباره بهم رو آوردن يفرزند

هم  ایدن يها یخوش يکه اومد همه  ارید! زد یمپر در خونه ام رو  يوقت با دستا یاومد و وقت و ب یتا کرج م

نداشت هر  یتیکه بود برام اهم ارید! فرناز هر روز سرد و سردتر شدمن و  يهمراهش اومد هر چند که رابطه 

رو که  ارید! میخونه بحث و جدل داشته باش يتو تیپا افتاده و کم اهم شیو هر لحظه، سر مسائل پ قهید

! داد یتکونم نم يباد چیه! کوه بودم اریبا د! دمیرنج ینم زیچ چیکس و ه چیبود از ه رمبابا که کنا زیداشتم، عز

 !کرد یناراحتم نم زیچ چیه! کرد یآوارم نم يزلزله ا چیه

 یواسه امشب به اندازه کاف! حرف رفتم تو خونه و در رو بستم یب! شدم ادهیپ یخداحافظ یب ستادیکه ا نیماش

 !بسم بود گهید! بودم دهیکش

*** 

رو به  وپیت ngکه  یچسببرم سمت  یدم و دستمو م یم صیرو تشخ وی یس يآ. کنم یبا درد باز م چشمامو

باشه اون  دیبا: شنوم یالبرز رو م يو صدا رهیگ یدستمو م یخوام بکَنَمش که دست یکرده و م پیدماغم ک

 !پندار
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روپوش  ریلباسشو از ز یمشک ي قهینگاه  نیتو اول. نشسته یصندل يکنارم رو. چرخونم سمتش یم نگاهمو

 یدر اتاق دکتر م يراهرو، جلو يمتأسفم گفتنش تو يصدا! ارمی یبه خاطر م ویو همه چ نمیب یم دشیسف

 !ارید: پرسم یشم و م یم زیخ مین. تو سرم چهیپ

 یب! کمک خواستن یعنی نیزنه و ا یسرم رو م يو زنگ باال ارهی یشه، به شونه هام فشار م یجاش بلند م از

! داشته و کابوس نبوده تیافتاده واقعکه اتفاق  يزیبده هر چ حیخوام برام توض یفقط م. کشم یمقاومت دراز م

کنه رفتن  یم يادآوریشده بهم  معکه تو چشماش ج یتو سکوت کامل و اشک! حرف یب! زنه به چشمام یزل م

! آور مرگ امیشه برام پ یهاست که چشماش م هیشم بهش و تو همون ثان یم رهیبهت زده خ! داره قتیحق ارید

 يکنم و تو یبهش نگاه نم گهیشه کابوس به خاطر آوردن اون اتفاق و درست بعد از اون روزه که د یم

 !شم ینم رهیچشماش خ

 

*** 

نشسته بودم تو مطبم . ازش شد يو نه خبر دمینه البرز رو د گهیاز شب پنج شنبه د. بود برام يروز پر کار شنبه

 . کرد یدختر جوون اومد تو و سالم آروم هیدر خورد و  به يکردم که تقه ا یم تیزیرو و ضایمر نیو آخر

: و عکس رو گرفت سمتم و گفت شیآزما يسر هیجواب . و مشکلش رو بگه نهیدادم و منتظر موندم بش جوابشو

 .نکردم دایپ یاسکن یت یس نشونیب

 بود؟ یمشکلتون چ: دمیها رو از دستش گرفتم و پرس برگه

و  نیدارو داد. گوش درد داشت. نهیواسه معا مارستانیآورده بودم تو ب مارمویب: جا به جا شد و گفت یصندل يرو

 .ارمیاگه داره ب یو عکس شیجواب آزما نیازم خواست

 ؟يدفترچه اشو آورد: اما موفق نشدم پس گفتم ارمیب ادیبه  يزیبه چهره اش نگاه کردم تا چ يشتریدقت ب با

 !فراموش نکردم گهیبار د نیا. بله: گفت دیچرخ یم فشیک يکه دستش تو يجور همون

بود که کم  يهمون خانوم طلبکار! آوردمش ادیبرداشتم و زل زدم بهش و به  شیآزما يبرگه ها ياز رو نگاهمو

 !ارهیهم فراموش کنه همراهش ب ضشویمونده بود مر

 .همچنان درد داره:و گفت زمیم يرو گذاشت رو دفترچه

 

 داروهاشو سر وقت خورده؟: اسکن گفتم یت یانداختم و در حال نوشتن دستور س شایبه عکسا و آزما ینگاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٠٢ 

 .اریجوابش آماده شد برام ب: ها رو گرفتم سمتش و گفتم شیدفترچه و عکس و آزما. مثبت داد جواب

 ن؟ید یدردش نم نیتسک يبرا يا گهید يدارو -

 .نه نمیتا جواب اسکن رو نب:

بره  نکهیو قبل از ا دیبه ذهنم رس يزیچ. جاش بلند شد، برگه ها و دفترچه رو از دستم گرفت و رفت سمت در از

 کنه؟ یمادربزرگت از سمعک استفاده م: دمیپرس رونیاز در ب

 .هم براش گرفتم دیسمعک جد هیاتفاقاً : سمتم و با سر جواب مثبت داد و گفت برگشت

سمعک رو هم فراموش  تیزیواسه و شیاوردی یم یکه داشت شیهفته پ: دمیصورتم و پرس ينشست رو یاخم

 !؟ياریب يکرد

امروز با خودت  ضویمر: دمیدادم و پرس هیتک میصندل یبه پشت نهیدست به س. جواب نگاهم کرد یو ب متعجب

 رفته؟ ادتیاونو هم  ای يآورد

 !ارمیها رو ب شیفقط عکس و آزما نیازم خواسته بود: صورتش و گفت ينشست رو یظیغل اخم

هفته  هینه  ياریها رو ب شیاون روز عکس و آزما يکه ازت خواسته بودم فردا نهیمونده ا ادمیکه به  يزیچ-

 !بعد

احتماالً مشکل گوش : جا به جا شدم و گفتم یصندل يرو. نیحرف و با اخم نگاه ازم گرفت و زل زد به زم یب

 !به سالمت. اریبرام ب عتریهر چه سر مار،یاب اسکن رو همراه بجو. مادربزرگت از همون سمعکه

 نیاول! ابروهام رفت باال! دیدر رو به هم کوب تیو با عصبان رونیاز اتاق رفت ب یخداحافظ یسمت در و ب برگشت

 ! طلبکاره مارشیاز دکتر معالج ب دمید یبود که م یهمراه

 د؟یبر یم فیتشر. بود ضیمر نیدکتر آخر يآقا: گفت رفاضلیباز شد و خانوم م ياتاق با تقه ا در

 . شما برو: به ساعتم انداختم و گفتم ینگاه

بهتون زنگ  یو گفتن هر چ دواریتماس گرفتن به اسم ام ییآقا هی: رفتنش گفت رونیسمت در و قبل از ب رفت

 .نید یزنن جواب نم یم

در واقع اصالً . از البرز روش نبود يشماره ا. اختمبه صفحه اش اند یبرداشتم و نگاه زیم يرو از رو لمیموبا

: تماس رو زدم و در همون حال گفتم يکردم و دکمه  دایفون بوك پ يشماره اش رو تو. نداشتم یکال سیم

 .شما برو

 .نبود میگوش يازت رو یتماس: سالم کردم و گفتم. شدن در همزمان شد با الو گفتن البرز بسته
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 ! کوکه دو؟ فتیک! ؟یحالت خوبه؟ رو به راه! کیسالم  کیعل-

 سر و صداست؟ نقدریچرا ا ؟ییکجا:

 نجا؟یا يای یم! خونه رو گذاشته رو سرش نجاست،یا میروان ياز دوستا یکی! خونه ام -

 !کار؟ یاونجا چ امیور دلته من ب تیدوست روان:

 !ك کننتونن همو در یبهتر م یدو تا روان! کنم یتو رو هم بهش معرف ایب -

 ؟یکارو داشت نیفقط هم:

 ؟يای ینم-

 !نه:

 !باشه پس فعالً -

 !؟ينکرد لهیچه عجب پ:

 يبچه  میدوست روان! بود یتنوع خوب ياومد یم! میبه پروانه دار ازیکه خوبه ن لهیکردن تو پ یواسه راض-

 ! هیباحال

 .رمیگ یتماس م امیشه اگه خواستم ب یم یچ نمیبب:

 .تا اون موقع خودتو برسون یاگه خواست. میشام بخور میخوا یم گهیساعت د هیما  ستیبه تماس ن يازین-

 فعالً. باشه:

راه  ادهیهوا پ يتوجه به سرد یب. رونیو از مطب زدم ب دمیقطع کردم و روپوشمو در آوردم، کتم رو پوش تماسو

تونستم تا آخر شب بمونم، خسته تر  یم. کردن بود الیبهتر از تنها موندن و فکر و خ. البرز يافتادم سمت خونه 

 .رسم خونه سر رو بالش نذاشته بخوابم یم یبشم و وقت

*** 

 هینشده  يزیموفق به قطع خونر یوقت یدارو درمان يدوره  هیبعد  یدکتر ظهراب. مارستانمیروزه که تو ب پونزده

 يرو تو صیتا دستور ترخ سادهیسرم وا يعمل باال ي جهیاز نت یمعده ام انجام داده و حاال راض يرو یجراح

 .سهیپرونده ام بنو

الم تا کام حرف نزدم  مارستانیالبرز و دکتر و روانپزشک ب يتالش ها يرغم همه  یپونزده روز رو عل نیا نیع

خوابام پر شده  ي هیبه ثان هیثان.هم بذارم يخواب آور تونستم چشم رو يپونزده روز رو فقط با داروها نیا نیو ع

 ! و دود و خون يسوز شیکابوس آت ار،ید يزده  خیاما  کیکوچ يتصادف، کابوس دستا يصحنه از کابوس 
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 یب نیاز ا میخبرم و راض یازم نگرفته، از فرناز ب یسراغ يا گهیپونزده روز جز البرز و دکتر کس د نیا تو

 !يخبر

شه و دکتر آروم  یدر اتاق بسته م. خواد اتاق رو ترك کنه یو از پرستار م میشونیپ يرو نهیش یدکتر م دست

 !پندار؟: زنه یصدام م

 دردت کمتر شده؟: پرسه یو م نهیش یکنار تخت م یصندل يرو. زنم به صورتش یکنم و زل م یباز م چشمامو

 یب! دخترکم؟ یب! ار؟ید یب! به بعد؟ نیشه از ا یدردام کم هم م! درد؟. کنم یحرف فقط نگاهش م یب

 یب! باباجون باباجون گفتناش؟ یب! ناز کردناش؟ یب! عشوه هاش؟ یب! بودنش؟ یب! خنده هاش؟ یب! عسلکم؟

 !نفساش؟ يصدا یب! کردناش؟ يباز یب! دناش؟ییدو

 !؟يندار یمشکل ت،یپدر يخونه  متیببر میخوا یم: گه یشنوم که م یده و م یدکتر تکونم م دست

 !به کل اشکال داره دنمینفس کش! زنده موندم مشکله! وجودم پر مشکله يهمه ! مشکل؟

 گم پندار؟  یم یچ يشنو یم: پرسه یده و م یفشار م دستمو

 ! ستیبرام مهم ن ایدن نیا يتو یاتفاق چیکس، ه چیه ز،یچ چیه گهید. بندم یچشمامو م تیاهم یب

 . کنم لباساشو عوض کنه یشما برو دکتر، من کمک م: تو اتاق چهیپ یالبرز م يپر انرژ يشه و صدا یباز م در

 يتنشه اما ده روز یروپوشش لباس مشک ریهنوز ز. اش قهیچرخه به سمت  یکنم و نگاهم م یباز م چشمامو

لبه  يکنارم رو ادی یره م یدکتر که م! کنه یم یالیخ یرو به اون رو شده و داره تظاهر به ب نیشه که از ا یم

 ! اتاق نیاز ا یش یراحت م گهید! ؟یخوب: گه یو م نهیش یتخت م ي

هست  یو آرامش یاحساس راحت ار،یبدون د رون،یاون ب! تمومه؟ یاتاق که راحت بشم همه چ نیاز ا! اتاق؟

 يلحظه  يادآوریبا حس بد ! با عذاب وجدانم چه کنم؟! برگردم؟ یتونم به زندگ یاصالً م میدلخوش یب! اصالً؟

کنار  يندازه چه جور یم ارید ادی نوکه م ییزایاون چ يبا همه ! چه کنم؟ یمون لعنتگردوندن اون فر یِجهنم

 !کنم؟ یزندگ يچه جور اریبدون د! ام؟یب

که تو  یبغض! کنه یام م وونهیخاطراتش داره د! ارهید شیذهنم پ يهمه ! شنوم ینم. زنه یداره حرف م البرز

 یفکر نبودنش داره کارمو به جنون م! کنه یگلوم نشسته داره خفم م خیب يداریو ب ياریهوش يتموم لحظه ها

مرد ! شدم دتریفکر کردم و هر بار ناام مکردن خود ستیتو پونزده روز گذشته بارها و بارها به سر به ن! کشونه

باشم که  دیبا! ذره ذره نابود بشم! که ذره ذره بشکنم! باشم که زجر بکشم دیبا دیشا! تونم ینم! ستمیکار ن نیا
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 یب يچشما فش،یصورت لط کش،یکوچ يدستا دنیبوس یتاب یزنده باشم که ب دیبا! کارمو تموم کنه ارید دنیند

 ! گناه و معصومش نابودم کنه

و  يکنه و جد یم رییتو دستش، لحنش تغ رهیگ یو دستمو م ستهیا یکنارم م ن،ییپا ادی یتخت م ياز رو البرز

 !به من نگاه کن پندار: گه یبا تحکم م

و حس بد و درد اون لحظه  نمشیتونم بب ینم! ندازه ینابود شدنم م يلحظه  ادینگاهش منو ! بندم یم چشمامو

چرا نگاهم ! ؟يکردم که ازم دلخور يکار: گه یو م ارهی یبه دستم م يفشار! وجودم حس نکنم يرو با همه 

 ! یهست يفرار دنمیاز د هیقض نیا اطرالبته اگه واسه خ! داشتم هاتو نجات دادنت ن یمن نقش! پندار؟ یکن ینم

 نم،یکنه بش یکمک م. سمت تخت ادی یو م ارهی یرو در م یره سمت کمد و ساک یدم م یکه نم جوابشو

: گه یو م رهیگ یفشارمو م گهیبار د هی. ارهی یرو از تو دستم در م وکتیآنژ. کنه لباسامو عوض کنم یکمک م

 !؟یحاج پناه يخونه  میر یدکتر بهت گفته که م. دراز بکش تا برم و برگردم

 يکه آجر به آجرش بو ییجا! خودم يبرم خونه  ستیفهمم چرا قرار ن یبندم و نم یکشم، چشمامو م یم دراز

مگه ! خودم؟ يخونه  ای یحاج يکنه خونه  یم یچه فرق! هر جا که پا بذارم پره از خاطرات اون! ده یرو م ارید

 طنتیش یکل! میدیخند یکل! میدییدنبال هم دو یکل م،یکرد يبرف باز یاون خونه کل اطیتو ح نکهینه ا

! دونم ینم! نداره؟! حق داره! به برگشتنم نداره يفرناز عالقه ا نکهیا! رسه یبه ذهنم م يزیچ هیتنها ! م؟یکرد

 ! خوام بفهمم یخوام بدونم و نم ینم! فهمم ینم

  

 

 

** * 

هم  يآسانسور و پلک هامو رو يتو ستادمیا. سوال و جواب در رو باز کرد یواحد البرز رو که فشار دادم ب زنگ

 يرفتم خونه  یداشتم م نکهیاز ا! بود دنیدر حال ترک ادیز یو از خستگ الیگذاشتم سرم از اون همه فکر و خ

 رید گهیخب، د یول! رو هم ناخوش کنم اوناحال و روز شب خوش  نیبا ا دمیترس یم! البرز به شک افتاده بودم

 . برم يو بعد به بهونه ا نمیذره بش هیتونستم  یم. یمونیبود واسه پش

. سالم کردم و باهاش دست دادم. يپر انرژ شهیخندون، مثل هم شهیمثل هم. بود سادهیدم در واحد وا البرز

 .شامو آماده کنم زیخواستم م یتازه م! يدیوقع رستو که به م ایب: جواب سالمم رو داد و گفت
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 يجلو نیهفت جد بل رو آورد! تموم نشد اون تلفن؟: تو و البرز در رو بست و بلند رو به اتاق خواب گفت رفتم

 !گهیچشمش بسه د

 .نمیبچ زویبه دست و روت بزن تا من م یآب هی: به در اتاق خواب انداختم و البرز گفت ینگاه متعجب

 ه؟یونت کمهم-

 .یش یباهاش آشنا م ادی یاآلن م:

 ره؟ یم شیکارا خوب پ: البرز از تو آشپزخونه گفت. مبل و نشستم يدسته  يدر آوردم و گذاشتم رو کتمو

 .خوبه-

 ؟یهست یراض ؟یچ مارستانیب: 

 !ستیبد ن -

صداش  يکر یتون یتو م. کرباس زاده است شیلیفام. دنبالت ادی یرانندهه از فردا م یراست. خدا رو شکر: 

 ادی یاما از فردا حتماً رأس ساعت م ادیاومد براش نتونست ب شیپ يامروز کار! خوره یبه تخصصت هم م! یبزن

هم قرار شد با خودت کنار  مزدشدر مورد حقوق و دست. بده حیبراش توض شویفقط خودت ساعت کار. دنبالت

 . ادیب

 .ممنون. خوبه -

از جا بلند  یمرد جوون دنیبرگشتم و با د. گفت سالم یز شدن در اتاق خواب اومد و پشت بندش کسبا يصدا

 !تا من شامو آماده کنم نیبا هم آشنا بش! یگزاره، گزاره پن یپن:و گفت رونیالبرز اومد ب. شدم

 !پندار هستم البته: البرز دستمو بردم جلو و باهاش دست دادم و گفتم قیرف بیو غر بیاز اسم عج متعجب

 !دکتر يخوشوقتم آقا! منم نهاد هستم: زد و گفت یگرم لبخند

 یپس م یواسه بعد شام که من دارم از گشنگ نیرو بذار شترتونیب ییآشنا: رفت سمت آشپزخونه و گفت البرز

 !افتم

 !؟يو ماست نخورد پسیاآلن سه پوت چ نیالبرز تو هم یکبتر: هم دنبالش راه افتاد و گفت نهاد

 .ایپندار ب! بزن به تخته چشم نخورم: که گفت دمیالبرز رو شن يصدا

نشستم پشت . به دست و صورتم زدم و رفتم تو آشپزخونه یآب. ییگفتم و رفتم سمت دستشو امی یاآلن م هی

 ! بره نییکه از گلومون پا اریهم ب یدنینوش: بود گفت خچالیو نهاد به البرز که سرش تو  زیم
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دستات  ينداره، تو مراقب باش بعد شام انگشتات رو یدنیبه نوش ازیکه من بپزم ن ییغذا: هم جواب داد البرز

 ! مونده باشه

 !جان یکش ال شیانگشتامونو خوردن پ میشانس آورد میمسموم نش: ساالد گفت دنیدر حال کش نهاد

 یساالد م. بکش پندار: البرز روبروم نشست و گفت! نگاهمو مات کرد زیم يالبرز نشست رو يکه با دستا ییبطر

 ؟يخور

 ساالد واسه ات بکشم؟: کرد و گفت زیبه م يبا سر اشاره ا. گرفتم و زل زدم به البرز ياز بطر نگاهمو

 .کشم یخودم م-

 .یمرس هیکاف:و گفتم دمیمقدار کش هی. ساالد رو گرفت جلوم ظرف

 .میشد یم دیاز اومدنت ناام میداشت گهید: زد و گفت يدلبخن

 .شد رید نیاومدم واسه هم ادهیپ-

 . البرز و نهاد هم شروع کردن به خوردن و حرف زدن. خوردن شدم مشغول

 شد نهاد؟ یشمالت چ يبرنامه :البرز

 .کنسل شد-

 چطور؟:

 . نهال هم که گفت کار دارم ،ينبود هیتو که پا-

 !ره؟ یمذکرش م قیم شمال رو با خواهرش و رفآد! خاك بر سرت-

 ! م؟ییدا يالیو ببرم و رمیدست دوست دخترمو بگ یتوقع داشت:

 خانت هم بود مگه؟ ییدا-

 !ذاره؟ یمن م اریدربست در اخت الشویو يکرد الیخ! ؟یپس چ:

 !ام؟یپاشم باهات ب یخواست یبود و از من م تییدا -

 !ادی یازش بدت م نقدریبه تو فروخته که ا يتر زمیبدبخت من چه ه ییدا نیفهمم ا یمن نم:

 اد؟ی یخرده از من بدش م هی تییماجرا برعکسه و دا یکن یفکر نم-

 !خرده؟ هی:

زنه  یحرف که م! یگه زک یداره، به از تو نباشه، اژدها رو م ییدا هینهاد  نیپندار ا! خرده هیاز  شتریخرده ب هی-

 ! یکن یواضح حس م یلیرو خ شیبا آدم، هرم آت
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 !؟يکرد یکیدکتر رو هم با اژدها  ياآلن آقا: دیخورد و پرس شیدنیخرده از نوش هی نهاد

حاال قراره با ! که هنوز کشف نشده هیموجود هی ست،یپندار اژدها ن:به من انداخت و با لبخند گفت ینگاه البرز

 .میاریسر در ب شتیاز ماه دیشا میکن حشیتشر مینیاز دانشمندا بش یجمع

 ن؟یشناس یچند ساله همو م: دیکه نهاد پرس دمیو شن دمیخودم کش يمقدار غذا برا هی

 !شه دو قرن یم ادیکه ب گهیساله د:و گفت خچالیاز جاش بلند شد و رفت سمت  البرز

قرن رو هم ازت  هی م،یبود قیقرن رو که با هم رف هی: برگشت سمتم و گفت. بلند و با نگاه دنبالش کردم سرمو

 !گهیشه دو قرن د یم! خبر بودم یب

گذاشت رو  خیمقدار  هیآب و  يبطر هیالبرز . تکون دادم و دوباره مشغول خوردن شدم دییبه عالمت تأ يسر

 !دوستانه نبوده یلیخ مونییاول آشنا يالبته ماه ها. میشناس یهمو م یاز دوران بچگ: و گفت ز،نشستیم

 چطور؟: دیپرس نهاد

 !پندار ادمهیرو که ازت خوردم  يا دهیهنوز کش: زد و گفت يلبخند رزالب

خوب  یلیمن خ يرو هم که تو نثارم کرد ییمشتا و لگدها! حقت بود: تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تأ يسر

 !ادمهی

 !ن؟یهمو زد یواسه چ! ه؟یچ انیجر: و گفت دیخند نهاد

خرده سرجاش  هیالبرز، خواستم  يها ینیریکل مدرسه قندك بسته بود از خودش: مقدار آب خوردم و گفتم هی

 !بسته است شمیر خیامروز ب نیهمون دعوا هم باعث شد تا هم! بشونمش دعوامون شد

: مساعدم به نهاد نشون دادم و گفت يرو رو یباال و رد زخم دمیکش نمویباز کردم و آست نمویآست ي دکمه

 !اون دعواست يادگاری

 !پندار؟ يشد قهیکه با من دست به  يفکر کرد یچ: و گفت دیبلند خند البرز

 !يکه تو کرد يهمون فکر: شدم گفتم یکه از جام بلند م يو همون جور نییپا دمیکش نمویآست

*** 

 یهاشون گوش م يکردم و به کرکر یتخته نرد البرز و نهاد نگاه م يمبل و داشتم به باز يبودم رو نشسته

 یتوجه ام رو جلب م فشیظر يو تقلبا یاشتباه ينهاد تو خونه ها يهم نشوندن مهره ها یهر از گاه. دادم

 !کرد

 !یباخت گهیدست د نیالبرز ا-
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 !شکشتیبردن پ یتو مراقب باش مارس نش:

 !کارت تمومه ارمیب شیجفت ش هی:

 !ر تو تمومهکا ارمیچهار و سه ب هیمنم  ،ياریپنج و دو هم ب هی -

آقا  يدقت کن مهره ها شتریتخته ب يخوندن به صفحه  يکر يخرده به جا هیالبرز : جام بلند شدم و گفتم از

 !تا جلو نره شیتا ش شیپنج تا ش ينهاد جا

 یپست یلیخ: و گفت ختیحرکت مهره ها رو بهم ر هیتو . به من و بعد به نهاد انداخت یمتعجب نگاه البرز

 !یتقلب نکن يبه جون نهال قسم خورد! نهاد

 !دست آخر منظورم بود: در تخته رو بست و گفت نهاد

آپارتمان  یمانیس واریو زل زدم به د یصندل ينشستم رو. کتم در آوردم و رفتم تو بالکن بیاز تو ج گارینخ س هی

 . نداشت ویو یخوب يبالکن بود که به جا نیا فیح. ییروبرو

*** 

که تابوت  ینیداشت،نشستن تو ماش انیتوشون جر يعاد یکه زندگ ییآدما دنید مارستان،یرفتنم از ب رونیب

البرز نشسته ام،  نیعقب ماش! رو نداشت، همه و همه شده برام شکنجه اریکه د ییایدخترم شده بود، بودن تو دن

 یلرزون، خدا خدا م يدستا و ستهب يشمرده شمرده و حال خراب، با چشما يعرق کرده و معذب، با نفس ها

اون  يو از حس بد لحظه  میخواد برس یفقط دلم م! ستیاصالً مهم ن یحاال به هر جهنم! میکنم زودتر برس

 .خالص شم یتصادف لعنت

تو زنده نگه داشتنم، تو ! الحق که سنگ تموم گذاشته تو مراقبت از من. هم همراهمون اومده یظهراب دکتر

 !؟یکش ینفس م يجور نیچرا ا! پندار؟ یخوب: پرسه یشنوم که م ینگرون البرز رو م يصدا! دنمینفس کش

اما گوشه  دنیرس دیکنم به ام یچشمامو باز م. نهیش یشه و دکتر کنارم م یدر باز و بسته م. ستهیا یم نیماش

 ؟يار؟ درد دارپند هیچ: پرسه یچرخه به سمتم و م یدستم و کامل م يرو نهیش یدست دکتر م. میابونیخ هی ي

معجزه  ای ر،ینفسو بگ نیا ای ایخدا. دم یهم فشار م يو چشمامو محکم رو یصندل یدم به پشت یم هیتک سرمو

دادم  یوقت به حرف البرز گوش نم چیکاش ه! رو گرفتم یلعنت نیماش نیا يایفوب! میو برس میکن که پرواز کن

 ادیکه منو  يزیمن از هر چ! است هبهون نیهر چند که نوع ماش! دمیخر یاون نم نیماش يلنگه  نیماش هیو 

 ! خود ترس! من خود وحشتم! اون اتفاق شوم بندازه وحشت دارم
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 دهیکش يشنوم جز صدا ینم يزیچ! زنه یداره باهام حرف م! دست دکتر دستمو محکم گرفته! عرقم سیخ

 !انفجار يصدا!ایخدا ایخدا يصدا غ،یج يشدن آهن، صدا دهیدر هم کوب يآسفالت، صدا يرو نیشدن ماش

تونم  یهنوز نم. شم یم ادهیپ سته،یا یکه م نیماش!میرس یصد قرنه م يساعت که برام به اندازه  هی بعد

مربوط به  ایشکممه  يرو يها هیمال رد بخ یدگیخم نیدونم ا یام و نم دهیخم.سمیپاهام وا يدرست رو

 ! تونم قد راست کنم ینم گهیمطمئنم د اریبعد د! کمرم از داغ دخترکم یشکستگ

کنه قدم از  یبازوم و کمک م ریز نهیش یدستش م. شه یباز م یسوال و جواب یزنه در ب یزنگ رو که م البرز

رو  یاطیح نیا! بندازه ارید ادیکه منو  يزیچ چیه! دمید ینم زویچ چیشدم و ه یکاش الاقل کور م. قدم بر دارم

 !دمید یبکشم توش کاش نم فسبودنو ن اریبا د يکنم و لحظه لحظه  یط دیکه حاال روبرومه و با

که البرز  یبا آمپول آرامبخش یتخت دراز بکشم، تا وقت يرو یمال خودم بوده، تا وقت یزمون هیکه  یاتاق يتو تا

 . نمیب ینم ویچکیبشه ه نیچشمام سنگ یبهم بزنه، تا وقت

اون همهمه ها چه  نیو بفهمم ب ارمیبدست ب مویاریکنم هوش یم یسع. شم یم داریب ییسر و صدا دنیشن با

 یتخت م يکه دارم از رو يتوجه به درد یشم و ب یم زیخ مین. بدم صیتونم تشخ یمامان رو م يصدا. خبره

دکتر  يپدرام، صدا يصدا ،البرز يصدا. شنوم یحاال صداها رو واضح تر م. ستمیا یو پشت در م نییپا امی

 !پر تنفر مادرم يرم و صداپد يصدا ،یظهراب

 !نجا؟یا نشیآورد نیورداشت یچ يبرا! البرز؟ میبه اسم پندار ندار يپسر گهیمگه نگفته بودم ما د:

 !کنم یخواهش م یخانوم پناه-

 !قاتل نوه امو تو خونه ام پناه بدم؟ يخوا یازم م! البرز؟ یچه خواهش:

 !کرده یتصادف نیهمچ هیانگار پندار از عمد  نیزن یحرف م يجور! آخه؟ هیقاتل چ -

 !که سر اون طفل معصوم آورده ییبال نیاز عمد نداشته ا یدست کم! عمد نبوده؟: شه یبابا بلند م يصدا

 !؟یپناه يآقا هیچه حرف نیا! ؟یچ یعنی: شنوم یرو هم م یپرخشم دکتر ظهراب يصدا

 ! رونیتا خودم پرتش نکردم ب نشیببر نجایاز ا نیورش دار-

 ! یحاج میما که حرفامونو زده بود: گه یکنه کنترلش کنه م یم یکه سع ییبا صدا یعصب البرز

خونه نفس  نیسقف ا ریدم قاتل اون طفل معصوم ز یهم بذاره من رضا نم یحاج: شه یمامان بلند م يصدا

برو ورش دار ! میو ندار میاسم از اول نداشت نیبه ا يپسر! دور مینداز یو م میکن یدندون لغو م نیا! بکشه

 ! جا نیببرش از ا
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 ستادهیچرخه به سمتم و البرز که ا ینگاه ها م. کنم یدر و بازش م ي رهیدستگ يذارم رو یلرزونمو م دست

 !پندار؟ يچرا بلند شد: پرسه یطرفم و م ادی یکنار پنجره م

پناه  طیشرا نیتو سخت تر دیبا که يمادر! مادرم يزنم به چشما یکنم و زل م یخشکمو تر م يزبون لبا با

بگو از : گه یو رو به بابا م رهیگ یاز صورتم م ضینگاهشو با غ! زخمام يرو یبچه اش باشه و حاال شده نمک

بگو که ! میاز همون روز عاقش کرد کهبگو ! افتمیاون طفل معصوم ن ادیو  نمشیتونم بب ینم! بره محمود نجایا

 !میاونو هم خاك کرد اریهمراه د

 ینگاهش خال! چرخه سمت بابا یسرم م. شنوم یداره مامان رو ساکت کنه م یآروم پدرام رو که سع يصدا

شه و  یدکتر از جاش بلند م. رم سمت در یقدم م هیدردناکم و  يمعده  يذارم رو یدستمو م! سرد سرد! هیخال

 . طرفم ادی یم

 ! هیزیخرده عاطفه هم خوب چ هی! ابابسه ب: کشه یهوار م تیشنوم که با عصبان یالبرز رو م يصدا

که تو نجاست و کثافت و گناه خودش  یآدم نیا يبرا! ؟یواسه ک! عاطفه؟: شنوم یپرخشم بابا رو م يصدا

! کنه یآدم عاطفه رو خرج انسان، خرج آدم م! خودش کرده؟ يکثافت کار یکه دخترشو قربون ینیواسه ا! غرقه؟

 ! خواسته کرده یفکر که هر غلط یب وونیح نینه خرج ا

 عیبه سر! بوده؟ یمن تو چ يفکر یب! فهمم یمفهوم جمله هاشونو نم! زهیر یته وجودم فرو م يزیچ هی

 مویزندگ يکه همه  يبه تصادف ناخواسته ا! ؟يفکر یگن ب یم نیدادن ماش ریمس رییچرخوندن فرمون و تغ

 !؟يگن کثافت کار یم! گن نجاست؟ یبه آوار کرده م لیتبد

 یم! زنه یداره حرف م یخوام بفهمم از چ یم! ه؟یخوام بدونم منظورش چ یم! پر سوال! گردم سمت بابا یم بر

 شهیهم يبرا گهیبار د نیا یجا که رفت نیاز ا: گه یبه هم چفت شده اش م يدندونا نیسمتم و از ب ادی

 ! گم؟ یم یچ يشنو یم! یداشت يفراموش کن پدر و مادر و کس و کار

 ! گفتم؟ یچ يدیشن: کشه یده و بلند هوار م یبازوهام، محکم تکونم م يرو نهیش یم دستاش

ببرش تو  ایالبرز ب! ولش کن: گه یکنه و پرتحکم م یبابا رو از دور بازوهام جدا م يجلو دستا ادی یم دکتر

 !نیماش

 یبدونم به چ دیبا! بفهمم دیبا! کنم یروز باالخره لب وا م 15زنم و بعد  یبازوم پس م يالبرز رو از رو دست

پدرام ازم دور شده  يقدم به بابا که حاال با فشار دستا هی! حقمه که بدونم! خوام بدونم یم! يگن کثافت کار یم
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! ؟ییچه کثافت کار: پرسم یم یزور گرفتگ ازاست  بهیخودم هم غر يبرا یکه حت ییشم و با صدا یم کینزد

 !؟یچه گناه

. خواد اتاقو ترك کنم یده و ازم م یمنو محکم فشار م يدکتر هم بازو! شه یپدرام مانعش م! سمتم ادی یم بابا

خونه  نیبرو گمشو از ا: گه یشه به صورتم و م یم رهیکه تو چشماشه خ يبا تموم تنفر! منتظر جواب بابام

اون  اقتیل! که خدا ازت گرفتش یشتاون دختر پاکو ندا اقتیل! اقتیل یبرو ب! چشم و رو یبرو ب! رونیب

 ! وا کنم نیاز ا شتریبرو نذار دهنمو ب! يشد دهیکش یبه بدبخت يجور نیکه ا یرو نداشت یخوشبخت

 !پندار میبر ایب! دکتر رونیببرش ب! بسه! گهیبسه د: شنوم یاعتراض البرز رو م يصدا

داره  یشنوم که دکتر سع یشم سمت در اتاق و در همون حال دارم م یم دهیپر قدرت البرز کش يدستا با

شنوم که  ینظر کنن و دارم م دیخواد تو رفتارشون تجد یشنوم که از بابا و مامان م یدارم م! اوضاعو آروم کنه

 ! کنه یم نمیمامان از ته دل داره نفر

 .کنه یصورتش داره نگاهم م يرو زیاخم ر هیکه با  دمیو البرز رو د دیباز شدن در بالکن سرم چرخ يصدا با

به خدا کار دست خودت ! پندار نوینکش ا:تکون دادم، اومد تو بالکن، در رو بست و گفت هیبه عالمت چ يسر

 !يد یم

بهتر  يمنظره  هیبالکن با  هیکه  يبخر يخونه ا هیشد  ینم: و گفتم ییبرگردوندم سمت ساختمون روبرو رومو

 !داشته باشه؟

 نیهمچ هی ستیخونه ن نیا فیح. با توام: گفتم! تر شده بود ظیاخمش غل. که نداد برگشتم سمتش جوابمو

 !داره؟ یبالکن

 !منه؟ يمشکل اآلن بالکن خونه -

 !در حال حاضر آره:

 !؟یمطمئن-

 !یبرو تو زشته مهمونتو تنها گذاشت:

 !ستینهاد مهمون ن-

 کاره است؟ یچ:

 .لهیوک-

 !يهم دار لیوک قیرف هیبه  ازین يکه دار ییها ياتفاقاً با گندکار! خوبه:
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 !؟يگندکار-

 ... يِرابطه ها نیهم:

 !بره رمیخوابم آب ز ینم یینترس من جا! از اون لحاظ! آهان-

 !ها يغرق شد ینیب یو م یکن یوقت چشم وا م هی! ؟یمطمئن:

 !تو نگرون خودت باش-

 !گم به جان تو یم يجد: پا و اون پا کرد و گفت نیا. سمتش و با اخم زل زدم بهش برگشتم

هر وقت و  ستیقرار ن! جون خودت: خاموش کردم و گفتم گاریس یتو پاکت خال گارمویجام بلند شدم، ته س از

 !حواست باشه! باال منبر يبر يدیهر لحظه که منو د

 زیخ میمن ن دنیبا د. بود وهیمبل و مشغول پوست کندن م ينهاد نشسته بود رو. کنار و رفتم تو هال دمشیکش

 .دکتر يآقا دییبفرما: شد و گفت

: دیالبرز هم اومد، نشست و پرس. یصندل یپشت يروبروش، پامو انداختم رو پام و دستمو دراز کردم رو نشستم

 ک؟ینیکل يای یم

 . بخور يزیچ هی: اشاره کرد و گفت زیم يرو ي وهیبه ظرف م. نگاهش کردم یسمتش و سوال دیچرخ سرم

 !؟یچ یعنی کینیکل امی یم-

 باهات حرف نزد؟ یدکتر ظهراب:

 !نه-

 .رهیقرار بود امروز باهات تماس بگ:

 !خب؟-

 .داشت برات شنهادیپ هی:

 !در چه مورد؟-

 .اونجا یمطبتو منتقل کن ياگه بخوا نکهیا:

 !بشه؟ یکه چ-

 !شراکته شنهادیجور پ هی:

 !؟یبا ک-

 .کینیتو کل:
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 !کتون؟یشر گهید يدو تا یکیبا تو و دکتر و اون -

در مورد اون  ینید چیه: مبل جا به جا شدم و گفتم يرو. طعنه ام رو گرفت و تو سکوت فقط نگاهم کرد البرز

به دکتر هم بگو ! اریاش مال من بوده، نه به خاطر اسم د هیاول ي دهیا نکهینه به خاطر ا! نیبه من ندار کینیکل

 !نویا

 ... ستین نیبحث د:

 ! به شراکت با شماها ندارم يعالقه ا-

 !یهر جور راحت:رفت سمت اتاق خواب گفت یکه م يبلند شد و همون جور البرز

هام به کجا  دهیکه ا نمیو بب امیب ادی یاما بدم نم: گفتم دمیپوش یکه کتم رو م يجام بلند شدم و همون جور از

 !دهیرس

 !؟یگ یم يجد: دیو پرس رونیمتعجب اومد ب يبا چهره ا البرز

 . من عصرا مطبم. ایهر وقت دلت خواست ب: اومد سمتم و گفت. ادم به عالمت مثبت تکون د يسر

: داد و گفتم یگفتم و برگشتم سمت نهاد که در تموم مدت کنجکاو و در سکوت به حرفامون گوش م يا باشه

 .خوشحال شدم تییاز آشنا

 .مینیهمو بب شتریب شاهللایا. طور نیمنم هم: باهام دست داد و گفت یجاش بلند شد، با لبخند گرم از

 .بابت شام یمرس: البرز هم دست دادم و گفتم با

 ؟ير یم يچقدر زود دار-

 .زنگ بزن به آژانس هی. فردا هم چند تا عمل پشت سر هم دارم. خسته ام یلیخ:

 . بمون لباس بپوشم برسونمت-

 .زنگ بزن آژانس! نه بابا:

به  7شنبه و سه شنبه از  کی يروزا: آروم گفتالبرز  دمیپوش یکه داشتم کفشامو م يهمون جور يدر ورود دم

 . يایاون موقع ب یتون یم یاگه دوست داشت. ستین کینیبعد فرناز کل

 .امی یسر حتماً م هی. خوبه-

 .بعدش منتظرت هستم. شیهما هیرم اصفهان واسه  یدارم م. ستمیاز فردا تا چهارشنبه ن:

 .کردم و رفتم تو آسانسور یدادم،خداحافظبه عالمت مثبت تکون دادم، دوباره باهاش دست  يسر

*** 
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 !ن؟یاز شب بود بهم زنگ بزن یمگه نگفته بودم اگه تب کرد، هر ساعت! ست؟ین يازیکه فکر کردم ن یچ یعنی-

 ...دکتر  يآخه آقا:

 !زنم؟ یمن رو هوا حرف م يکرد الیخ ای! ؟يمنتظر معجزه بود! ؟یآخه چ-

 ...دکتر من :

مطمئناً  گهید يهمکارا! ؟يشد شما جوابگو بود یم شیاگه طور ماریب! ستیمن قابل قبول ن يبرا یلیدل چیه-

گم  یم یبه تک تکتون نگفتم هر چ دیبا تأک! نگفتن؟! کنم ینم یمسائل چشم پوش نیبهت گفتن که در مورد ا

 ! ن؟یکن ادداشتیکاردکس  يبا دقت تو

پرستار اهمالکار برداشتم و منتظر  يرو از چهره  میبنگاه عص. بخش اومد تو سیبه در خورد و رئ يا ضربه

 . خواد یم یبخش چ سیرئ نمیموندم بب

 م؟یبا هم صحبت کن یدر مورد موضوع نیدکتر وقت دار يآقا: من و پرستار رفت و برگشت و گفت نیب نگاهش

 .باشه واسه بعد ستین ياگه فور. برم اتاق عمل دیاالن با: به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

. با بسته شدن در نگاهمو دوختم به پرستاره. کرد و رفت یرلبیز يبه عالمت مثبت تکون داد و تشکر يسر

: بلند شدم و برگه هامو جا به جا کردم و در همون حال گفتم زیاز پشت م. معذب داًیبود و شد نییسرش پا

اما ! کنم یبارو گذشت م هی نیهمبار رو، فقط  هی نیا یول! دم یگذرم و گزارش م یمسائل نم نیمعموالً از ا

 ! حواستو جمع کن! ستیفراموش کردن ن یبه معن نیباشه ا ادتی

 !یگفت یچ دمینشن: با تحکم گفتم. بهش بود که با تکون سر جواب مثبت داد نگاهم

 .رمیگ یافتاد باهاتون تماس م یبه بعد هر اتفاق نیاز ا. چشم دکتر: بلند کرد و گفت سرشو

 !خوبه-

 تونم برم؟ یم:

ها و سهل  یتوجه یب نیاز ا. و راه افتادم سمت اتاق عمل دمیکش یبعد رفتنش پوف. سر به در اشاره کردم با

 تیوضع! بود يرو ادهیهر چند که از نظر البرز ز! کردم یمحکم برخورد م دیاومد و با یبدم م داًیها شد يانگار

پرسنل  یتوجه یو ب يکم کار ،يسهل انگار د،بو میوخ یبه اندازه کاف زاتشیو تجه مارستانیدارو و درمان و ب

 !شد تحمل کرد و دم نزد ینم گهیرو د

به مطب  مارستانیخودمو از ب عیسر یلیو مجبور شدم خ دیکردم طول کش یکه فکر م یاز اون شتریب عمل

 . برسونم
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مطب  نییپا گهیربع د هیکه  رهیگفتم با کرباس زاده تماس بگ رفاضلیبه خانوم م ضیمر نیآخر تیزیاز و قبل

. بود مشکل گوش درد داشت اومد تو یکه چند وقت یرزنیپ يبه در خورد و با باز شدنش نوه  يضربه ا. باشه

. و حاضر جواب رو کم داشتم رورسخت و فشرده فقط حضور اون دختر مغ يروز کار هی يساعت ها نیآخر يبرا

 یت یکرد و جواب س یسالم رلبیز نهیبش یصندل يکرد مادربزرگش کنارم رو یکمک م که يهمون جور

بعد . جواب سالمش رو به سبک خودش دادم و مشغول نگاه کردن به اسکن شدم. گذاشت زمیم ياسکن رو رو

 .داره یبه جراح ازیمادربزرگتون ن: مسوال گفت يسر هی دنیو پرس رزنیگوش پ يدوباره  ي نهیمعا

 ه؟یمشکلش جد: دیصورتش و پرس ينشست رو یاخم

 !به عمل داشته باشه ازیهست که ن يجد ياونقدر-

 !خب؟:

: ام موند و بعد گفت رهیخ هیچند ثان يبرا. دادم و نگاهم رو دوختم بهش رونیو کالفه نفسم رو از دماغ ب خسته

 !ه؟یمشکلش چ

 ! مشکل مادربزرگت کلستئاتومه-

 !؟یچ یعنی:

گوش  عترهیهر چه سر یاالن مسئله جراح: و در همون حال گفتم دمیشاره چشمام رو مالانگشت شصت و ا با

 !یچ یعنیکلستئاتوم  نکهینه ا شونهیا

 یجراح ه؟یعلتش چ! ؟یدونم چ یکلِ نم نیهست ا یاصالً چ!؟یچ یعنیکه بفهمم  نیبد حیشه برام توض یم-

 که خطرناکه؟  نهیمنظورم ا یعنی ه؟یجد یلیمسئله اش خ! ؟یواسه چ

 !اآلن جواب بدم؟ نیهم دیبا يدیرو که پرس یینایا يهمه :

 !بده حیبه طور کامل توض مارشیب يماریکه در مورد ب هیهر پزشک ي فهیکنم وظ یفکر م-

بکشم و  یهم آخر وقت بودن، باعث شد کالفه پوف دیاز حد من و شا شیب یخستگ ایطلب کار اون  لحن

 !؟يد یآخر انجام م ي قهیتو دقکارا يهمه  شهیهم: بپرسم

تا : کردم گفتم یم يکه با در خودکارم باز يهمون جور. منظورم نشده يمتعجبش نشون داد که متوجه  نگاه

 !یرس یآخر وقت م شهیشما هم ادمهیکه  ییاون جا

 !هست؟ یمشکل-
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 ن؟یریگ یم میتصم یدر مورد عمل ک: و گفتم دمیبه گردنم کش یدست

 یکه کمک م يهمون جور رزن،یپ يبازو ریبرداشت و دست انداخت ز زمیم ياسکن رو از رو. جاش بلند شد از

! و همراهش احترام قائل باشه ضیمر يعمل کنه که برا مارمویب يدم دکتر یم حیمن ترج: کرد بلند شه گفت

هر  يبرا يهر دکتر! نینوقت شب تو مطب بمو نیتا ا نیحوصله و خسته ا یب نقدریا یوقت نیستیمجبور ن

حاال چون ! باهاش حرف بزنه مارشیکه با زبون ب هیهر پزشک ي فهیوظ! وقت بذاره قهید 20حداقل  دیبا ضیمر

 ! نفهمن؟ هیعده آدمه بق هیاز  شتریب نهیزم هیعلمتون تو 

 !صبر کن: از جام بلند شدم و قبل از خروجشون گفتم! بهم خورد يکوتاه تلنگر یلیخ يلحظه ا يبرا

 ! داره يبه عمل فور ازیمادربزرگت ن:دادم حیرفتم سمتش و توض. برگرده نکهیبدون ا ستادیا

 !بدم حیواسه ات توض نیبش ایو ب رونیببرش ب: و گفتم زمینشستم پشت م. سمتم و منتظر نگاهم کرد برگشت

ماکت گوش رو  هی. و زل زد به صورتم یصندل نیدورتر ينشست رو. چنان پر اخم بودبرگشت تو اتاق هم یوقت

 !دادن حیو واضح و جامع توض قیبرداشتم و شروع کردم براش دق

حاال . شده دیمنطقه دچار عفونت شد نیتو گوش مادربزرگت ا. استاش پوریهم ش نیا. هیانیگوش م نیا نیبب: 

کلستئاتوم در واقع .گهید يزایچ یلیو خ یسرماخوردگ ،يآلرژ ت،ینوزیتونه داشته باشه، س یم یمختلف يعلت ها

چون ممکنه  میتوده رو بردار نیا دیبا. شده جادیکه به خاطر اون عفونت ا یپوست يتوده است از سلوال هی

مسدود بشه و استاش  پوریمزمن باعث شده ش يعفونت ها نیدر واقع ا! داشته باشه یخطرناک یعوارض جانب

 . باعث درد شده نیصماخ رو به داخل بکشه و هم يپرده 

 مه؟یبدخ نیکه گفت يتوده ا نیا: دیترس و دلهره پرس با

 یکه م نهیواسه هم. بشه يمغز يو آبسه  تیاما ممکنه باعث مننژ. ستین ینه سرطان ه،یاگه منظورت سرطان-

 ن؟یعمل ندار يبرا یمشکل. عمل بشه عتریهرچه سر دیگم با

 م؟یکن شیبستر دیبا یک:

 . بهتر عتریهر چه سر-

و  مارستانیب شیببر یتون یصبح م. شنبه خوبه: آزادم رو چک کردم و گفتم يرو برداشتم و وقتا ممیتقو

 !که دکتر معالجش من باشم يخوا یالبته اگه م یکن شیبستر

 یفکرامو م: شد گفت یلند مکه از جاش ب يگرفت و همون جور یقبلش رنگ خاص ينگرون چند لحظه  نگاه

 !رمیگ یکنم و اگر خواستم تماس م
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 !گفت، رفت و در رو پشت سرش بست یرلبیخداحافظ ز هی! مات موندم شیهمه حاضرجواب نیا از

کرده  ریذهنمو درگ يزیچ هی! و چشمامو بستم میشونیپ يکف دستامو گره کردم رو ،یامو دادم به صندل هیتک

تونستم به خاطر  یبودمش اما نم دهید گهید تیموقع هیتو  ،ییجا هیانگار . دختر برام آشنا بود نیا يچهره . بود

 !یکجا و ک ارمیب

 نییکرباس زاده پا يدکتر آقا:در رو باز کرد و گفت رفاضلیبه در خورد، صاف نشستم و خانوم م يا ضربه

 .منتظرتون هستن

شماره  گهیروپوشم و در همون حال با دست د يکمه هابه عالمت باشه تکون دادم و دستم رفت سمت د يسر

خواب آلود و گرفته جواب  يصدا هیبوق با  یبعد کل. دونستم صبح از اصفهان برگشته یم. البرز رو گرفتم ي

 جان؟: داد

 .سالم-

 ؟یخوب. سالم:

 .ریبه خ دنیرس-

 . یمرس:

 ؟يخواب بود-

 ! باًیتقر:

 !اآلن چه وقت خوابه؟-

 ! سرما خوردم ناجور:

 !ا چرا؟-

 ! به عنوان مزه:

 !یچ یعنی-

 !سرما خوردن چرا داره؟! نابغه! میاز سرما استفاده کرد م،یو ماست نداشت پسیچ میبخور یدنینوش میخواست یم:

 ؟ییکجا-

 .مامان يخونه :

 ؟یکن یکار م یاونجا چ-

 !یسوپ درمان يدوره  هیاومدم :
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 !بلد نبودن سوپ بار بذارن برات؟ قاتیرف-

 نجا؟یواسه شام ا يای یم! تو رو بار بذارن يبابا يفقط بلدن کله  قامیرف:

 !؟يدیساعتو د-

 !مهیآره تازه ده و ن:

 !تازه؟-

 ؟يای ینم. ادیالوند ب میمنتظر م،یما هنوز شام نخورد:

 !مگه مامانت از اومدن من با خبره؟-

 ؟يای یبگم بهش که م. تونه با خبر بشه یم یول. نه:

 .مینیمن همو بب يخونه  ایب يهر وقت بهتر شد. ممنون-

 .رم خونه یفردا عصر م. من شیپ ایفردا پنج شنبه است، پاشو ب:

 .اریبا خودت ب یخواست قتمیاون رف. ایتو ب. گهینه د-

 !؟يجد:

 !یمن کسل کننده رو تحمل کن یستیالاقل مجبور ن. آره-

 ! نگو چرت:

 ؟يندار يکار. گهیبرو د-

 !یو کار داشت ياز اولم خودت زنگ زد:

 !خدافظ-

 .برداشتم و راه افتادم سمت در اتاق فمویرو قطع کردم، ک تماس

 

 !وضعت؟ نیبا ا نکیس يپا يسادیتو چرا وا-

 ! ستین یمشکل! تازه وضع حمل کردم:

 ! اونم دوقلو! يدییآره زا-

 !آره؟!دم؟ییکه زا:

 !؟يکفش کرده بره برات خواستگار هیمامانت پاشو تو  یگفت يجد! دهییگاوت زا! يدیینه خودت نزا-

 !ن؟ییدلستر خوش از گلوم بره پا وانیل هیامشب بذار  هیگم  ینم! ؟يکرد يادآوری انویجر نیباز تو ا:
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 !؟يخوا ینم یگ یکه م يدیحاال دختره رو د -

تکون دادم،  هیبه عالمت چ يسر! نگاه غضبناك زل زده بهم هیبا  دمیکه جوابمو نداد برگشتم سمتش و د البرز

 دیآب دماغشو کش نیف نیخرده ف هیو مشغول شستن ظرفا شد،  نک،یگفت، برگشت سمت س یرلبیکوفت ز هی

 !ستمیگرفتن ن زنمن اهل ! دختره است؟ ي افهیمگه من گفتم مشکلم ق: باال و در همون حال گفت

 ! سالته ها 35! تا آخر عمر؟ یمجرد بمون يخوا یکالً م-

خاله زنک  يعمه و خاله و دو تا دخترخاله ها و همه  يپندار و البته حرفها یمامانمو تکرار نکن يشه حرفا یم:

 !و دوست و آشنا رو؟ لیفام يها

 !؟یمجرد بمون نهیواقعاً قصدت ا. دمیپرس يجد-

 !فعالً آره:

 !وضع نینتم با انگرو-

 !رو عشق است يمجرد! بده مگه؟!چرا؟:

 !گم نگرونتم یکه م تمیمجرد يمنم نگرون همون عشقا-

 !بزن لیخودتو ب يدر اونجا یزن لیاگه ب. نگرون من نباش:

زدم و کشت و برداشت  لیبار ب هیمن : برداشتم و گفتم یدست شیبودم همراه دو تا پ دهیرو که چ يا وهیم ظرف

 ! ومدیاز آب در ن یخوب زیهم کردم چ

 .گهید ایول کن البرز ب: و نشستم رو مبل و گفتم زیم يتو هال،ظرف رو گذاشتم رو رفتم

 .امی یتموم شد االن م: که گفت دمیشن صداشو

از . بلند شد لمیموبا يکردم که صدا یم نییهدف کانال ها رو باال و پا یرو روشن کردم و داشتم ب ونیزیتلو

 .هیاحتماالً دکتر ظهراب: که البرز گفت دمیجام بلند شدم و شن

واقعاً حوصله . نباشه مارستانیاز ب دوارمیام: آوردم گفتم یرو که در م لمیکتم و موبا بیج يانداختم تو دست

 .ندارم

 . دکتر يسالم آقا: گفت یخانوم يالو که گفتم صدا. ناشناس بود لیشماره موبا هی

 .دییبفرما-

 .مزاحم شدم مارمیب یبابت جراح. گرفتم تونیشماره تماستون رو از منش.هستم يمرند:

 .دییبفرما: و خشک گفتم هیک دمیرو نشناختم اما از لحن و توناژ صداش فهم شیلیفام
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 رم؟یوقت عمل بگ هیشنبه  يخواستم بدونم امکانش هست برا یم-

 ! ؟يفکراتو کرد:

 !بله-

 !؟یمطمئن:

 !نیبد حیعمل رو برام توض ي جهیو نت نیبعد عمل بمون نیالبته اگه قول بد! بله-

 . ناشتا باشه. يشنبه اول وقت ببرش واسه بستر: خرده سکوت کردم و بعد گفتم هی

 .رمیگ یوقتتونو نم نیاز ا شتریب. ممنون-

 .خدافظ:

مبل و  يرو انداختم رو لیموبا. کنه یکه کنجکاو نگاهم م دمیقطع تماسو زدم و البرز رو روبروم د ي دکمه

 .خواست یواسه شنبه وقت عمل م. بود مارامیاز ب یکیهمراه : گفتم

 !يدیخر لیخوب شد موبا: زد و گفت يلبخند

 !؟یکه چ-

 !گم یم ماریاز بابت رفاه حال همراهان ب:

واسه سرمات  ریپرتقال پوست بگ هی: گذاشتم جلوش، نشستم و گفتم يخور وهیم يو چاقو یدست شیپ هی

 .نهاد رفته شمال یپس که گفت!خوبه

 .آره-

 !اژدهاش؟ ییهمون دا يالیو:

شنبه چند تا ! الیتو و نهیو پاتال بش ریمشت پ هیرفته اونجا با  دهیهمه راهو کوب نیا! است به خدا وونهید! قاًیدق-

 ؟يعمل دار

 چطور؟:

 .يجور نیهم-

 .مارستانیب رمیشب گ 8 يتا حدودا:

 ؟ير یممطب ن یعنی-

 . نه:

 !؟يپرده عمل کرد یو ه یبس که ه يخسته نشد:پاشو گفت يمبل و پاشو انداخت رو ينشست رو البرز
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 !نگاهش کردم زیسمتش و ت برگشتم

 يکنن تو یفرو م زیرن چ یبچه ها م نیا یه! گم مگه یبد م: برداشت و گفت یتوجه به من پرتقال یب

اتو  هیروح! خوره یرشته به دردت نم نیچقدر گفتم ا! یگوششونو عمل کن يپرده  يبر دیتو با یگوششون و ه

 ! یتخصصشو گرفت یرفت يدیچشممو که دور د! يگوش نداد! کنه یخراب م

 !زنم یمورد حرف م نیو مفصل باهات در ا یبعداً درست و حساب! اآلن خسته ام: گفتم

 !گه؟یکتک هم همراهشه د یگ یمفصل که م: زد و گفت يلبخند

 !یفکر کن یتون یم يدوست دار يهر جور:و در همون حال گفتم دمیمال گردنمو

کتک  یکه واسه گفتنش اومدم بزنم که الک ویحاال که کتکو قراره بخورم پس بذار حرف: جاش بلند شد و گفت از

 !نخورده باشم

دونن که  یم: شد و گفت ياش جد افهیازم فاصله گرفت، ق. نگاهش کردم و منتظر موندم حرف بزنه متعجب

 !یبرگشت

اومد ! به زبون آوردن يبرا دیرس یبه ذهنم نم يکلمه ا چیبود و ه دهیلغاتم پر ي رهیتموم دا! موندم بهش مات

بهم  یباال رفتن ضربان قلبم باعث شده بود احساس گرگرفتگ. روبروم نشست و تو سکوت زل زد به صورتم

 !شدن؟ براز کجا با خ: دمیپرس قهید چند دو بع دمیکش شمیبه ته ر یدست. دست بده

 .پرهامه انیهمون جر-

 !؟یچ یعنی:

پاشده اومده  شیکنه، چند روز پ یکار م مارستانیهمنام تو تو ب یکی دهیبه گوششون رس! گفته بودم بهت که-

 !کرده داتیشده و پ ریگیو پ مارستانیب

تو از : تا راه تنفسم باز بشه و بعد گفتم دمیکش قیبه موهام و چند تا نفس عم یجام بلند شدم ، کالفه دست از

 !؟يدیکجا فهم

 .البته امروز صبح پرهام هم بهم زنگ زد. بهم گفت شبیمامان د-

 !خب؟:

 !فقط فحش خواهر و مادر بهم نداد-

 !؟یواسه چ:

 !یگفتن يزیچ ياز برگشت پندار با خبر بود یگفت چرا وقت یم! رهیبگ یزد که دو دست یدست هیاحتماالً -
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 !؟یگفت یتو چ: 

از  یخواسته کس یخود پندار نم! ستیمربوط ن يا گهیکس د چیه ایپندار به من  یشخص یگفتم زندگ-

 !اومدنش با خبر بشه

 اد،یخرده حالم جا ب هیبه صورتم زدم تا  یآب ،ییحرف رفتم تو دستشو ینگاهش کردم و بعد ب رهیخرده خ هی

 مویتونستم برگشتشون به زندگ یواقعاً نم! توجه به نگاه کنجکاو البرز رفتم تو اتاق خواب یبرگشتم تو هال و ب

تالشم واسه تظاهر به  يهمه ! گرفت یخرده آرامش رو هم ازم م هی نیشدن سر و کله اشون هم دایپ!رمیبپذ

 ! فرستاد یکرد و به هوا م یخوب بودن رو دود م

 .زده به زانوم چسبوندم و رفتم تو فکر هیت تکرو به کف دس میشونیتخت، پ يرو نشستم

*** 

شنوم که  یالبرز رو م يصدا! و سرد و خلوت کیتار يزنم به کوچه  یکنه و م یرو باز م اطیلرزونم در ح دست

خوام خودمو از اون کوچه و اون خونه و اون  یفقط م تیاهم یب. کنه یو مرتب صدام م ادی یداره پشت سرم م

 .خوام خودمو خالص کنم یم! رمیگفاصله ب یاهیخوام از اون همه س یم! خوام برم یط مفق! آدما دور کنم

 یمانع از رفتنم م یو عصبان یکه نگرون و عصب هیدکتر ظهراب. گردم به عقب یکشه و برم یبازومو م یدست

: گه یشنوم که دکتر م یدم و م یمعده ام فشار م يدست راستم رو محکم رو. کالفه ام کرده يدرد بدجور. شه

 !اریب نویالبرز برو ماش

 ...ما تا  يخونه  میبر ایب: گه یمغموم م ییبا صدا سادهیکه کنارمون وا البرز

 !خودم يخوام برم خونه  یم: گم یتحکم م با

 يخوام برم خونه  یم: گم یبار شمرده م نیکشم و ا یشم، بازومو م یبگه مانع م يزیکنه چ یلب وا م دکتر

 !خودم

 !خودم برم؟ ای يبر یمنو م: پرسم یکنم سمت البرز و م یرومو م بعد

 .البرز اریب نویبرو ماش:گه یکشه و م یم یکالفه پوف دکتر

*** 

بعد حرکت کردنمون از . رونه یکرج م–البرز و چشمامو بستم و اون داره تو اتوبان تهران  نیعقب ماش نشستم

مغزمو مورد هجوم قرار داده و داره جسم و  یافکار مختلف! زده، نه دکتر، نه من یبابا نه اون حرف يدم خونه 

چقدر راحت با رفتن  نکهیا! بوده؟ یواقعاً منظور بابا و مامان از اون حرفا چ نکهیا!کنه یروحمو هم زمان خرد م
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بعد  ارمیدووم ب يجورچه  نکهیا! داغ بزرگ نیا يچقدر تنها موندم تو نکهیا! همه کسمو از دست داده ام ارید

 یتونم خونه رو ب یم نکهیا! خونه امون باال برم؟ یسنگ يکنه از پله ها یم ياریواقعاً پام  نکهیا!اتفاق؟ نیا

تن توان روبرو شدن با  نیا! رم؟یو نم افتهیب شیتونم برم و چشمم به اتاق خال یم! کنم؟ حملت اریحضور د

مونه  یم یجسم نفس نیا! نه؟یاز حضورش بب یعروسکاشو خال یوقت ارهی یتاب م! رو داره؟ اریمرگ د تیواقع

 !نه؟یکوچولوشو بو بکشه و خودشو نب يلباسا یبراش وقت

 رونیپر صدا ب یامه با نفس نهیس يقفسه  يکه رو يدیگلوم نشسته همراه با درد شد خیرو که ب ینیسنگ بغض

 !؟يدرد دار یلیخ: پرسه یگرده به سمتم و م یدکتر بر م. نمیش یدم و صاف م یم

 يامشب رو اگه زنده بمونم و اون خونه ! رونیب یکیزنم به تار یو زل م رمیگ یاز نگاه نگرونش م نگاهمو

 یبهم ثابت م! مردن ندارم الیشه که سگ جونم و حاال حاالها خ یتحمل کنم، بهم ثابت م ارید یرو ب یلعنت

 !هم با هام قهره و تو مردن هم شانس ندارم لیشه که عزرائ

چرخونم سمت در و  یسرمو م! ستهیا یدر خونه م يجلو نیکشم و درد تا ماش یکنم و زجر م یفکر م اونقدر

که  يبهونه ا! شه یچشمم ظاهر م يجلو یلعنت نیاون ماش يبار تو نیآخر يبرا اریسوار کردن د يصحنه ها

خنده  يصدا! تا سرگرم بشه مخون یکه براش م يزنم و ترانه ا یکه م یتارتاس ره،یگ یم یاز سر خواب آلودگ

 !نمیب یاونو خوشحال م یسرخوش خودم وقت يخنده  يزنه و صدا یدست م يبا شاد یهاش وقت

من مرد ! زجرو تموم کن نیا ایخدا! دم یهم فشار م يو پلکامو محکم رو یصندل یدم به پشت یم هیتک سرمو

دستاش  يکه خون دختر خودش رو ينامرد! من نامردم! ستمیمن مرد ن! من توانشو ندارم! ستمیامتحان ن نیا

 ریقاتل ز هیخواستن  یکه نم اشتنحق د! بابا؟ ایمامان بود ! گفتن یراست م! که قاتل دخترشه ينامرد! ختهیر

 !خودت بهم رحم کن! يایخدا! دردونه امو خودم به کشتن داده بودم! سقف خونه اشون باشه

کنم و همراه دکتر  یچشممو باز م. کشه یرو بازوم و منو به سمت چپ م نهیش یم یشه، دست یباز م در

هم به نبودن و  حمیترج! برام ستیالبته مهم هم ن. نه ایدونم فرناز خونه است  ینم. شم یو البرز م یظهراب

 !دنشهیند

سالم  يصدا دهیدوم نرس يطبقه  يله هاکنم و به پ یم یدکتر رو با جون کندن تموم ط يبزرگ خونه  اطیح

به  ار،یفکر و ذهنم به اون پله ها، به اون باال، به نبود د يشنوم اما همه  یرو م الخانومیل يناراحت و گرفته 

 یامه، ب نهیکه تو قفسه س يدیبه درد شد وجهت یب ه،یتوجه به حضور بق یب! حضور فرناز و به تاب آوردن خودمه

توجه  یکه به تنم نشسته و ب يتوجه به عرق سرد یوجودمو دربر گرفته، ب يکه همه  يدیتوجه به ضعف شد
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! کنم خودمو باال بکشم یم یپله ها و سع يندازم به نرده  یره، دست م یو م ادی یم مهین مهیکه ن ییبه نفسا

که  میراض! شمکه تموم ب میراض ایخدا! رسم اون باال تموم بشه یم یوقت یچ مهشم اگه ه یخوشحال م ایخدا

 !خودت تمومش کن! خودت کمکم کن! دردا تموم بشه نیبا تموم شدنم ا

 . ستیفرناز ن: گه یو البرز آروم از پشت سرم م ستمیا یرسم باال، پشت در م یم

بار  نیدوباره و ا! جز چشماش ییجا هیاز صورتش،  ییجا هیدوزم به  یگردم سمتش و نگاه گنگم رو م یم بر

کنم کار  یفکر نم. پندار نیبب. مادرشه شیپ. نجایا ومدهین گهیاز اون روز د. ستیفرناز خونه ن: گه یآروم م

 . یخرده بهتر بش هیتا  یهتل هیببرمت  ایب اصالً ایما  يخونه  میو بر میبرگرد ایب! اون تو يباشه که بر یدرست

به سمت  باًیتقر! شه یم اریاتاق د خیم قدم چشمام نیتو اول.کنم یدر و بازش م ي رهیره سمت دستگ یم دستم

بندم و  یالبرز بتونه مانعم بشه در رو م نکهیو قبل از ا هیتو صدم ثان! نتونه مانعم بشه دیکنم تا ترد یاتاق پرواز م

و انگار  نمیب یباره که اتاق دخترم رو م نیاول يبرا ارانگ. زنم به اطرافم یگردم و زل م یبر م. کنم یقفل م

زنم  یکنار تختش زانو م دهینفس بر! هاج و واجم. نمیب یها رو به عمرم م لهیباره که اصالً اون وس نیاول يبرا

سنگ بزرگ قورت دادم که هم راه تنفسم رو گرفته و  هیکنم  یحس م! تخت يدم به نرده ها یم هیو سرمو تک

 ! ارهی یهام فشار م دههم به دن

! چرا؟: کنم یزمزمه م رلبیکوبم به نرده ها و مرتب ز یکم تر ماول آروم آروم و بعد محکم و مح مویشونیپ

 ! من چرا؟ يخدا! چرا؟

 ياز چراها! زجرآور ياز چراها! جواب یب ياز چراها ایدر هیکوله بار،  هی! چرا هزار تا سوال نشسته نیا پشت

 ! دردناك

 شیریبگ یخواست یم یچرا وقت ایخدا! نه اریزنده باشم و د دیچرا من با ایخدا! ار؟یچرا د ایخدا! چرا من؟ ایخدا

! ؟یکن یچرا تمومش نم! سوزه؟ یچرا دلت نم ایخدا! م؟یعذاب نیهمچ هیچرا مستحق  ایخدا! ش؟یاصالً بهم داد

 ! ؟یکش یچرا منو نم

 ! خوام تنها باشم یم: کشم یهوار م! شنوم یخوان در رو باز کنم م یالبرز و دکتر رو که با التماس ازم م يصدا

 مینیش یم! درو نیباز کن ا! گم؟ یم یچ نیبب! پندار جان: گه یشنوم که م یدکتر رو م يالتماس گونه  يداص

 ! گم؟ یم یچ يشنو یم! شکنمش یم یپندار بازش نکن! میزن یو با هم حرف م

التماس  يبه نرده ها و صدا میشونیپ يضربه ها يصدا نیب هوی! دوباره خون راه افتاده میشونیپ يزخم رو از

 !بابا؟: زنه یصدام م یکیدکتر و البرز  يها
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! گردم به سمت صدا که پشت سرمه یتونه از خودش واکنش نشون بده بر م یکه بشر م یسرعت نیباالتر با

 یم نیزم يخودمو رو! ه؟یچ انیفهمم جر ینم! کنه؟ یاتاق کز کرده و نگاهم م يکه گوشه  نمیب یرو م ارید

 !ار؟ید: پرسم یکشونم سمتش و آروم م

 ادی یباال م یبه سخت گهیکه د ییبا نفسا. شه یتو خودش جمع م شتریدوزه بهم و ب یناراحتش رو م يچشما

 ! ؟یخودت ارید:پرسم یم

شم و  یکه نشسته بوده م ییمات جا يلحظه ا يبرا! شه یکه محو م رمیخوام دستاشو بگ یرسم و م یم بهش

 ستاده،یپنجره ا يگوشه  نمیب یگردم و م یبر م. شنوم یت سرم مبار دوم صداشو از پش يبار و برا نیا

شنوم که  یم وزنم به صورتش  یزل م! کنه ینگاهم م یاشک يدستشه و با چشما يعروسک محبوبش تو

 !ترسم یمن م ایبابا ب: گه یملتمس م

 یم وونهیفهمم که دارم د یخودم م! کنم یکه بهم دست داده وحشت م یشه از جنون یبار دوم که محو م يبرا

شه و البرز  یرو لمس نکرده در باز م رهیکنه و هنوز دستگ یقدرتم قفل در رو باز م يدستم با ته مونده ! شم

دارم سقوط ! من ي دهیرنگ پر و یزنن به صورت خون یتو و با وحشت زل م انی یاول و پشت سرش دکتر م

 يزیچ: گه یداره آرامش بخش باشه م یکه سع یر با لحنو دکت رهیگ یبغلمو م ریکنم که دست البرز ز یم

 ! رو مبل، زخمتو پانسمان کنم نیبش ایب! ایب! پندار ستین

کابوس  یخرده ب هیکاش بشه ! رونیاز مغزم بره ب اریبابا بابا گفتن د يکاش صدا! کنم هیشد گر یم کاش

 ! بخوابم

 

  

  

گوشه از هال،  هینگاهم به . کنه یپانسمان م مویشونیپ يمبله، دکتر داره زخم سرباز کرده  یپشت يرو سرم

گرفته و  يا افهیبا ق! نمشیب یاست و دارم م رهیکرده خ یم يشسته و باز یم ارید شهیکه هم ییهمون جا

و  نیبرده بوده تو ماش خودشکه با اصرار همراه  یعروسک محبوبش تو دستشه، همون عروسک ده،یورچ ییلبا

 ! وجود من يمثل همه ! منمثل دل ! اآلن سوخته

 ؟يخور یم نیخرده از ا هیپندار : گه یزانوم و م يذاره رو یدست م نه،یش یکنارم م ادی یم وانیل هیبا  البرز
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توجه به حرف البرز  یب. به جونم افتاده يلرز بد! ییبابا نیغمگ اریبه د. همچنان به همون نقطه است نگاهم

 یرو م ارید! کشم یزجر م ستین یدونم واقع یم نکهیاز ا! در عذابم یالیخ ریتصو نیاز ا. بندم یچشمامو م

 !جور متوهمانه نینه ا!یدنجور محو ش نینه ا! یرواقعیجور غ نیخوام اما نه ا یخوام، بودنشو م

که  اریبالش و پتو ب هی. باشه واسه بعد:گه یشنوم که م یدکتر رو م يو صدا ارهی یدوباره اسممو به زبون م البرز

 . جا دراز بکشه نیهم

جلوم  یکاناپه و دست نییپا نهیش یم ادی یام و باز چشمام به همون نقطه است، البرز م دهیکاناپه دراز کش يرو

 !پندار جان؟ يزل زد یبه چ: گه یده و م یتکون م

 داًیبه معده و شکمم که شد يبا دست فشار. دینقاب بزنه تا نشه چشماشو د هیکاش . دوزم به لباش یم نگاهمو

 ! پسر خوب يبخور دیبا عاتیخرده ما هی: گه یشنوم که م یو م ارمی یدردناکه م

 !مسکن بهم بده هی: کنم یزمزمه م آروم

مسکن بهت  هی. رهیدکتر رفته داروهاتو بگ. يمقدار تب هم دار هی: گه یشه م یکه از جاش بلند م يجور همون

 .تا دکتر برگرده یبکن بخوا یزنم، تو هم سع یم

و تب و درد و  يداریتو خواب و ب یحت دنشیصدا که انگار با شن هی. شنوم یرو م ییآشنا يصدا داریو ب خواب

 صیکنم و مادر فرناز رو تشخ یباز م یچشمامو به سخت! کنه یوجودم اضطراب وارد م يضعف هم به همه 

 . زنه یخانوم نشسته و داره با دکتر حرف م الیسالن کنار ل يدم که انتها یم

شه  یشدنم م داریب يمتوجه  هیالبرز زودتر از بق. و پتو رو از روم بکشم کنار نمیکنم بش یم یسع ادیزحمت ز با

 هنوز؟ يدرد دار:پرسه یجلو و م ادی یو م

به خودش  یمکث تکون هیبعد . کنه یمونم به مادر فرناز که حاال داره نگاهم م یم رهیتوجه به سوالش خ یب

 نییندازم پا یبه کاناپه سرمو م دنشیقبل از رس نیتاب نگاهشو ندارم واسه هم. شه یده و از جاش بلند م یم

شنوم که  یو م نهیش یزنه و م یمکاناپه است کنار  يپتو رو که هنوز رو ينصفه . که چشم تو چشمش نشم

 پندار؟ يبهتر: پرسه یم

 يچند بار: گه یصداش م يتو قیعم یبا بغض. مونم به فرش کف هال یم رهیخ یواکنش یب یجواب و حت یب

مالقات بهم نداد، اما  يبعدش هم دکتر اجازه . و راهم ندادن يبود يبستر وی یس ياما تو آ مارستانیاومدم ب

 . و البرز بودم یحالت از دکتر ظهراب يایهمش جو
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دارم کنارش ! رو تجربه کنم یحس لعنت نیودم مرتب او دکتر مجبور نشده ب وی یس يخوب که به لطف آ چه

 ! شم از اون همه معذب بودن یدارم خفه م! شم یذره ذره ذوب م

 ...متأسف اریبابت د: گه یبسته ام و آروم م خیدست سرد و  يرو نهیش یم دستش

و  رهیگ یجلوش قرار م يا قهیچند د ریبا تأخ یآب وانیل. شه یمونه و بغضش شکسته م یکاره م مهین حرفش

 ارید. خوام به تو بگم پندار یرو که اآلن م ییحرفا نیبه فرناز هم گفتم هم:گه یبعد خوردنش و آروم شدنش م

رفتنش نابودم . واسه من مغز بادوم بود. دبو زتریتر و عز نیریاز فرناز هم برام ش یحت دیشا. من بود يدردونه 

دونم زوده واسه  یم! تموم نشده ایبه خاطر شماها که بتونم بهتون بگم دن !کرده اما به خاطر فرناز و تو سرپام

به  ،یو برگشت یمرگ رفت يو چند بار تا پا نیروز چند 15 نیاز البرز و دکتر که تو ا دمیدونم و شن یحرفا، م نیا

ممکن  یهر کس ياتفاق برا نیپندارجان ا! حرفا رو واسه ات بگم نیخوام ا یزودتر از موعد م که نهیخاطر هم

حال و روز اون هم . نشسته باشه، به خودش هم گفتم نیتو فرناز پشت رل اون ماش يشد جا یم! افتهیبود ب

به  دیبا. نیبه هم دار ازین نیدوباره بلند ش نکهیا يهر دوتون برا! دهیتو نه اما اونم فروپاش يبه بد. ستیخوش ن

 ازیفرناز االن بهت ن! گم؟ یم یچ یمتوجه. نیهمو هول بد دیبا نیبرگرد یبه زندگ نکهیا يبرا. نیکن هیهم تک

خوام  ینم! یخودتو مالمت کن شتریخوام نبودنش باعث بشه تو ب ینم. يدار ازیهمون قدر که تو بهش ن. داره

دلم ! یاز سر ناراحت! از سر بغض! بوده تیکه فرناز زده از سر عصبان ییحرفا! ياریتو مقصر مرگ د یفکر کن

و درك کنه که داره چه  نهیبذار آروم شه و درست بب. بهش وقت بده پندار! يریبگ يکدومشو جد چیخواد ه ینم

خودم بهشون ! دم یم حیرم و واسه اشون توض یدر مورد خونواده ات هم خودم م! ارهی یم شیسر زندگ ییبال

 ! دنیشن یفهمونم که اشتباه بوده هر چ یم

فهمم مادر  ینم! هیزده شده چ تیکه از سر عصبان ییفهمم حرفا ینم! هزن یداره حرف م یفهمم از چ ینم

زنه چه  یکه ازش حرف م یفهمم اصالً اشتباه یبده و نم حیرو واسه مادر و پدر من توض يزیفرناز قراره چه چ

 ! ه؟یاشتباه

! به مادرش نداره یشباهت چیخوشحالم که فرناز ه! کنم یسرمو با تعلل بلند و نگاهش م یعرقم وقت سیخ

دست گرمش رو  نهیب ینگاهمو که م! چشمم يجلو ادی یفرناز نم يخوشحالم که با نگاه کردن به اون چهره 

به  ازین. خودم يببرمت خونه  يکه اگه اجازه بد نجایاومدم ا: گه یم یصورتم و با لبخند کمرنگ يذاره رو یم

 یش یراحت م یو زجر بکش یباش نجایا نکهیهم از ا ،یش یزودتر خوب م یلیهم خ. که بهت برسه يدار یکس

 ؟یکن یقبول م. ادیفرناز به خودش ب نکهیا يفرصته برا نیو هم بهتر
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تو سکوت و بدون توجه به نگاه . شم یمبل از جام بلند م يزنم کنار و با کمک دسته  یپاهام م يرو از رو پتو

که  يفرناز! اتاق خواب خودم و فرناز. رم سمت اتاق خواب یشده ان بهم دوال دوال م رهیکه خ يمنتظر يها

پررنگ بوده که حاال مادرش اومده و  نقدرخونواده ام داشته اما مطمئناً او یتو واکنش منف یدونم چه نقش ینم

 !ده یداره قول جبران م

دوش  هیکمک کنم  يخوا ی؟مییدستشو يبر يخوا یم: پرسه یبازوم و آروم م ریز نهیش یالبرز م دست

 پندار؟  يریبگ

بندم و آرزو  یتخت و چشمامو م يکشم رو یرم تو اتاق خواب، دراز م یپشت سر همش م يتوجه به سواال یب

کنم  یم یسع! رهیهم قرار بگ يپلکام رو يتصادف لحظه ا يوحشتناك صحنه  ریتصو دنید یکنم ب یم

و مطمئناً  شتهکه دا یسمت واکنش! منسمت گناه کار دونستن ! سمت نخواستن من! ذهنمو بدم سمت فرناز

شه که باز  یم يجور نیتصادف و ا يگردم به صحنه  یخونواده ام از من شده و دوباره بر م شتریباعث تنفر ب

 هیجنون و آرامبخش و  ،یعصب يو حمله ها یتاب یو باز ب اریو باز توهم وجود د ارهی یمرور اون حادثه هجوم م

 ! افته یدور تسلسل باطل به راه م

   

 .به هم زمتیبر يجور نیخواستم ا ینم-

شد و  نهیدست به س. داده بود هیاز کف دستم جدا کردم و زل زدم به البرز که به چهارچوب در تک مویشونیپ

 ! دور و برت باشن يدم نخوا یبهت حق م: بود گفت رهیکه به روبرو خ يهمون جور

به پرهام هم : تخت و گفت ياومد نشست لبه . ام نهیس يتخت و دستمو گره زدم رو يرو دمیباز دراز کش طاق

ازش خواستم ازت دور ! شونینیبب يخوا یکه تموم شد، بهش گفتم که نم داداشیفحشا و داد و ب سادمیوا. گفتم

 گفت؟ یچ یدون یم یباشن ول

 میهمه سال نگشت نیگفت ا: زل زد به چشمام و گفت. برگردوندم سمتش و منتظر موندم ادامه بده سرمو

و  ندشیتو تب و تابه که بره بب دهیفهم یاز وقت یگفت حاج! میبش الشیخ یکردنش ب دایدنبالش که حاال با پ

 !میمن و پدرام به زور مانعش شد

 ! نه؟یمنو بب ادیبه تب و تاب افتاده ب یحاج-

 !اوهوم:

 !نمونه براش یونیبگه که مد ادیخواد ب یالبد چهار تا حرف نزده ته دلش جا مونده، م-
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 نکهیخوشحال بود از ا یلیخ. دمیشن یمامانم،تو اتاق خواب بودم و حرفاشونو م شیاومده بود پ روزیمامانت که د:

 . ازت بدست آورده يخبر هی

 !کار؟ یخوان چ یپسر عاق شده اشونو م-

 !که باهات داشتن ياز رفتار موننیبد پشخب ال:

 ! کنه یرو عوض نم يزیاونا چ یمونیپش-

 ! دونم یم:

ضربه واسه من بود  نیبزرگتر دیشا اریرفتن د. سرم، زل زدم به سقف و رفتم تو فکر ریراستمو گذاشتم ز دست

تا قبل از ! و زنش متزلزل شد یاشتباه حاج يرفتارها نیمن و فرناز به خاطر هم یزندگ انیبن! اما تنها ضربه نبود

باز هم فرناز رو دوست  میکه داشت ییثایمشکالت و بحث و حرف و حد ياون تصادف، هر چند با وجود همه 

. داد یهول م ییبه سمت جدا شتریبه وجود اومده بود ما رو ب مونیکه تو زندگ ییها هیخب حاش یداشتم ول

 ایکه مامان و بابا تا قبل از به دن ییها یاحترام یو نشدم، بشدم  یاز طرف خونواده م دیکه با ییها تیحما

 یبانیکردن و بحث رفتنمون به خارج از کشور و مخالف بودن فرناز و پشت یم نازفر یحت ایبه من  اریاومدن د

شدن تنها  دهیاونقدر سرد که با بر! کشوند يما رو رو به سرد يعاشقونه  یمسئله از اون، زندگ نیخونواده ام تو ا

 !رشته بود هی ارید! دیاز هم پاش یزندگ نیا نمونیب یرشته ارتباط

 .مامانت قسمم داد آدرس خونه اتو بهش بدم: نگاهمو که دوختم به صورتش گفت. تکون البرز به خودم اومدم با

 !؟یکن یم تیچرا قصاص قبل از جنا! ه؟یچ: زد و گفت يلبخند! صورتم ينشست رو یظیغل اخم

به قسم و خواهش  ازین زایچ یلیدونه واسه لو دادن خ یخرده بشناسه م هی یتو رو هر ک: نشستم و گفتمجام  سر

 !يندار

 !و دم نزدم دمیکه شن یدادم که دلم نسوزه از اون همه حرف یپس کاش آدرستو م: به بازوم و گفت دیکوب یمشت

 !؟یچ یعنی-

مال بعد از  نایا. کرد یشت تو آشپزخونه با مامانم پچ پچ ممامانت هم دا ون،یزیتلو يمبل، جلو ينشسته بودم رو:

 هویکه  دمیبود صداشو شن دهیالبته فکر کنم خود مامانت هم فهم. بودم دهیکه تو اتاق خواب حرفاشونو شن نهیا

 .بدم هشونمقدمه اومد کنارم و به جون مامانم قسمم داد آدرستو ب یب

 !؟یخوان واسه چ یرو م نجایآدرس ا گهیکنم د یکار م مارستانیدونن تو کدوم ب یاونا که م-
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خواد سر آدم رو  یمخصوص مامانت که انگار م ياز همون نگاها! اما فقط نگاهم کرد دمیپرس نویهم قاًیمنم دق:

 یزندگ ییداره تنها يو ناله که بگو پسرم تو کدوم خراب شده ا هیقسم و گر یبعدش هم کل! از کله اش بکنه

پندار  یدونست یکردن که تو از اول هم م رنداره شروع کرد به غرغ يا دهیترفندا فا نیا دیهم د یوقت! کنه یم

و  يبود نیو از اول هم هم يکرد يو چرا پنهون کار یو نگفت ياز اومدنش هم با خبر بود! یکجاست و نگفت

 یکار به کتک خوردن من هم م دیرس یفکر کنم اگه الوند از راه نم! و ال و بل يهمدست پندار بود شهیهم

 !دیکش

 یهر چند که م! البرز يرو بهشون بد نجایخوام آدرس ا ینم یطیشرا چیتحت ه: و گفتم نییرو تخت رفتم پا از

 یم! واسه اشون يدیام يروزنه  هیخوام باور کنن که تو  یکنن اما نم دامیپ مارستانیب قیتونن از طر یدونم م

 !گم؟ یم یچ یفهم

 !سوال هیفقط . یگ یم یدونم چ یخودم م! آره بابا: کرد و گفت یید باالبلن ي سرفه

 ه؟یچ تیینها میتصم: از جاش بلند شد و گفت. سمتش و منتظر نگاهش کردم برگشتم

 !؟یدر مورد چ:دمیشده نگاهمو دوختم بهش و با اخم پرس براق

خوام بدونم آخر آخرش  یم! که دمینپرس يسوال بد! نزن منو بابا يهو:آورد باال و گفت میبه نشونه تسل دستاشو

 !نه ای یرو ببخش نایا يخوا یم

دادم  یداشتم قهوه دم م! داشتم که بگم یدونستم چ یخودم جوابش رو نم یوقت! رونیجواب رفتم از اتاق ب یب

 ؟يندار يکار. رم یدارم م گهیمن د: که البرز گفت

 شب؟ یمون یمگه نم: دمیسمتش و پرس برگشتم

 !خود ينخود نخود هر که رود خانه . گهینه د-

 !دم یدارم قهوه دم م:

 ؟يای یم یراست! کوه میاز بچه ها بر گهیدو تا د یکیو  نیبا افش میخوا یصبح م.برم دیبا -

 !کوه؟ يبر یپاش يخوا یحال و روز م نیبا ا:

 ! هم خوبه یلیحال و روزم خ-

 !ناجور؟ یسرماخوردگ نیکوه با ا يبر يخوا یم! پرسم البرز یدارم م يجد:

 !تو رگ میکله پاچه زد میو رفت میکوه نرفت دیحاال شا-

 !خراب؟ ي نهیس نیبا ا:
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 !دکترا حرف نزن خواهشاً نیا نیع! بابا يا -

 !دکترا؟ نیع:

 ! مامانا نیهم ع! دکترا نیهم ع:

دونستم بحث کردن با  یم. یوسط زیم يرو بردم گذاشتم رو ینیحرف س یتو دو تا فنجون و ب ختمیرو ر قهوه

 ! کالم کیکالمِ  کی! دنده اما خودش بدتر بود هیگفت غد و  یخدا به من م ي شهیهم. است دهیفا یالبرز ب

*** 

  

 !الو؟-

 !؟یمنم البرز خوب. سالم پندار:

 يوقت صبح زنگ زد نیا: دمیپرس يخش دار يبه ساعت انداختم و با صدا یچشم باز و خواب آلود نگاه هی با

 !نه؟ ایخوبم  یبپرسکه 

 يای یدنبالت با ما م میایب. واسه اون زنگ نزدم. نه: که گفت دمیرو شن شیاما تو دماغ يبشاش و پرانرژ يصدا

 !؟يکله پز

! گفتم نه ،يای یم یگفت يبود نجایکه ا شیساعت پ 5: و گفتم دمیکش یهم فشار دادم، پوف يپلکامو رو کالفه

 !؟يکرد یروز جمعه خوابو کوفتم م هی دیبا

 !يکله پز میبر ایگم ب یاآلن دارم م! نه یکوه گفت میبر يای یسر شب گفتم م-

 !خدافظ البرز:

 .دنبالت میای یم نیبا افش. گهید ایب-

 !خدافظ:

چهار سال سن ! چهار سال گذشت ایخدا! تخت و پهلو به پهلو شدم يرو پرت کردم گوشه  یقطع و گوش تماسو

خرده  هی يکه بهش داد یهمه پول نیا يچهار سال به جا نیشد تو ا ینم! عقله یب بشر هنوز نیو ا میدارتر شد

نبودن  یکی نیا! در عذاب است انگفته بودن نبودن عقل ج میاز قد! خرده شعور؟ هی ای! ؟يداد یعقل بهش م

 !داد یرو هم عذاب م انشیعقلش جون اطراف
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تموم چند ساعت خواب ! دمیخواب یکاش نم يقدر غلت زدم و تو جام وول خوردم تا دوباره خوابم برد اما ا اون

از تو رخت  یسردرد بد و کالفه و عصب هیبلند شد با  فونیزنگ آ يصدا یاونقدر که وقت. بعدم پر کابوس بود

 !کنمخواب پاشدم و به خودم قول دادم اگه البرز باشه سرشو از تنش جدا 

 گهیگرم هم تو دست د ينون بربر هیبار مصرف تو دستش و  هیظرف  هیخوشحال و خرم، با ! البرز بود اتفاقاً

 !اش

باز سر صبح لوچه هات  هیچ! رغضبیسالم م کیعل: گفت دیدر به خودش د ياخم آلودم رو که تو آستانه  نگاه

 !يایدر ب یدعنقب نیاز ا يگرم گرفتم بخور يو نون بربر میواسه ات حل! وره؟ هی

با  يبعد راه افتاد! يدیمنو به گند کش يخواب روز جمعه : سمت کاناپه و خودمو ولو کردم روش و گفتم رفتم

 !نجا؟یا يکمال جرأت و رشادت اومد

و  یدوش که گرفت ،ياومدم دنبالت، صبحونه اتو که خورد: رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يجور همون

 !ببرمت ددر يدیو لباس که پوش ياصالح که کرد

اومد کنارم زانو زد و دستمو از . صورتم يو بازومو پهن کردم رو دمیجوابشو بدم به پهلو دراز کش نکهیا بدون

 !گفتم؟ یچ يدیشن: صورتم برداشت و گفت يرو

 کجا اونوقت؟: شدم بهش و گفتم رهیچشممو باز کردم، خ هی

 يخونه : مبل و گفت يبه خودش داد و نشست رو یتکون! صورتم ياولش، رو يدوباره ول کرد سر جا دستمو

 !من

 !تو؟ يروز خونه  هیمن،  يروز خونه  هی! ه؟یخاله باز: گفتم دمیمال یامو م قهیکه شق يجور همون

 ! ندتیگفت حتماً تو رو هم ببرم که بب. اونجا انی یو خانومش م نیامروز عصر افش-

 !ادیتشکر کن و سالم برسون بگو پندار حال نداشت ب:

 !؟ياریقانع کننده تر نبود ب لیدل-

 !قانع کننده هست یکاف يمن به اندازه  يبرا: 

 . افته یشه از دهن م یسرد م میپاشو حل: کرد، از جاش بلند شد و گفت يا سرفه

حوله ام رو برداشتم و رفتم . و اتاق خوابخونه ام رفتم ت يتو یینشدن چا دایتوجه به غرولندش در مورد پ یب

 نیا يها یبه شرکت تو مهمون يعالقه ا! ستمیالبرز برو ن يتو اون لحظه مطمئن بودم که خونه . دوش ریز

 !نداشتم ریادش به خی ر،یبه خ ادشیگفتن  یکردن و مرتب م یکه گذشته رو نبش قبر م ینیچن
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*** 

 !؟يای یم يدار. آب گرم نمون ریز ادیپندار ز-

صدامو  نکهیدونم که واسه خاطر ا یم! دونم که نگرونمه یم! جواب دادن به البرز رو ندارم يحوصله  یحت

 گهیدفعه د نیاما ا دهیربط پرس یب يرو که تو حموم هستم مرتب اومده و سواال یساعت مین نیا نیبشنوه ع

ماهو بپا و مراقب من  هی نیا نیع وده ام مرخص ش مارستانیشه از ب یم یماه هی! واقعاً حال جواب دادن ندارم

 ! بوده

 !رون؟یب يایب يخوا ینم: گه یبار آروم م نیخوره و البرز دوباره و ا یبه در م يا ضربه

و البته اگه نگاهش کنم  سادهیمنتظر وا. کنم یپوشم و در رو باز م یحوله امو م. بندم یدوش رو م کالفه

 یشم و م ینگاه کردن به چهره اش از کنارش رد م یب! نمیتونم تو چهره اش بب یرو هم م یاحتماالً نگرون

! نمیب یگردم و فرناز رو م یبر م. مبل نشسته يهال رو يتو یکنم کس یخوام برم تو اتاق خواب که حس م

رم تو اتاق خواب و در  یتوجه بهش م یشه و ب یتر م قیصورتم مدتهاست جا خشک کرده عم يکه رو یاخم

خودمو مقصر  نکهینه ا! طلبکار باشم ازش نکهینه ا! نمیب یحضورش تو خونه نم يبرا یلیدل! کوبم به هم یم رو

مدت  نیا يباعثه که تو نیدونه و هم یرو هم مقصر م اونمرگ دخترش، دردونه اش ندونم اما ته وجودم 

 ! و نبودنش دنیخوشحال باشم از ند

اون داستان  يدونم فرناز کجا یهنوز هم نم! خونواده ام منو نخواستن افتاده که یدونم چه اتفاق یهم نم هنوز

مرگ  انیاز ترك کردن خونه و از مقصر دونستن من تو جر! نخواستن نقش داشته نیبوده و چقدر تو ا سادهیوا

مدت واسه کس  نیو مطمئناً تو ا میندو یکه فقط خودم و خودش م رمیدلگ يزیاز چ! ستمیهم دلخور ن ارید

 ! اوردهیبه زبونش ن يا گهید

خوشحالم . تو اتاق ادی یم یکیخوره و پشت بندش  یبه در م يتخت که ضربه ا يام رو دهیحوله دراز کش با

فرناز مدت  يصدا دنیبا شن میاما خوشحال! کنه یرسه و برق اتاق رو روشن نم یهست شعورش م یکه هر ک

 ! کشه یطول نم يادیز

 !سالم :

 ! ماه اومده بگه سالم؟ هیبعد ! ؟منتظر جوابه واقعاً

رو  شیشگیعطر هم يبو نمش،یب یچشمام بسته است، نم. کنم یخوره و نشستنش رو حس م یم یتکون تخت

 !کنم یرو حس م کیالست یدود و سوختگ يمن فقط و فقط بو! کنم یهم حس نم
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 . و باهات حرف بزنم امیازم خواست ب. نجامیبه اصرار مامان ا:

 ! بمونه ومدهیخوشحالم که ن! بهتر! ومدهیخودش هم ن يالحمدهللا که با پا خب

 ! پندار؟!... م؟یرو در رو با هم حرف بزن یشه بلند ش یم:

دستش ! کس ندارم چه برسه به اون چیبه حرف زدن با ه يعالقه ا! دم یبه خودم نم یتکون نیکوچکتر یحت

کشم و هوار  یدستمو با شدت پس م! برق بهم وصل کرده ان انیجر هیرو دستم، ناخودآگاه انگار  نهیش یکه م

 !رونیبرو ب: زنم یم

 یافتم و غلت م یبه سرفه م! صدام يشه از بلند یخودم پاره م يدونم اما حنجره  یگوش اون رو نم ي پرده

 يازه خودم به اند یزندگ! که هستم باشه یخوام تو اتاق ینم! خوام بره یفقط م! کنم یزنم و بهش پشت م

 ! هزندون تنگ تر بش نیا يها لهیخوام با وجودش م ینم! برام زندون شده یکاف

 !میبا هم صحبت کن دیبا! خوام باهات حرف بزنم پندار یم: گه یخرده سکوت آروم م هی بعد

نگاه امروز من رو ! افتم یم مارستانیب يصحنه  ادی! زنم به چشماش یگردم سمتش و پرحرص زل م یم بر

که به زبونم اومده نثارش  ییجمله ها نیتر یطوالن میماه و ن هیبعد ! به من داشته مارستانیب يفرناز اون روز تو

خوام حرفاتو  ینم! میخوام با هم باش ینم! بگو که من برم يبرگرد ياگه اومد! یباش نجایخوام ا ینم: کنم یم

 !برو فرناز نجایاز ا! فقط برو! مخوام باهات حرف بزن ینم! بشنوم

 ! کنم یگردم و دوباره بهش پشت م یبر م تیاهم یب! نمیب یچشماش م يرو تو صورتش، تو بهت

 ختهیبهم ر! ناراحت بودم! حاج آقا و مادرت متأسفم ي هیبابت قض:گه یم یمکث نسبتاً طوالن هیهم بعد  باز

 دیاتفاقاً شا! نه! فقط تو رو مقصر بدونم اریتو رفتن د نکهینه ا! کنم هیخواستم خودمو تخل یم يجور هی! بودم

انداختم گردن تو که خودم هم باور  اهوگن! کنم یخودمو خال يجور نیکردم ا یچون عذاب وجدان داشتم سع

 ! پندار واقعاً متأسفم! نداشتم ینقش اریکنم تو نبود د

دونم که کنترل رفتارم از دست در  یهم م یاراحتو ن تیتو اون لحظه، تو اوج عصبان یشم، حت یجام بلند م از

تخت رو ! و کنترل نشده بود؟ دیشد تیاز عالئمش عصبان یکی! ؟یچ یت یپ! گفته بود؟ یروانپزشک چ! رفته

برمش سمت  یم. ستهیکنم با یوادارش م دنشیو با کش رمیگ یسمتش، مچ دستش رو م امی یزنم، م یدور م

خوام در رو ببندم  یو م رونیندازمش ب یکنم، م یدر اتاق، بدون توجه به پندار پندار گفتنش، در اتاق رو باز م

 !شه یدر و مانع م يذاره ال یکه پاشو م
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 یچ! ه؟یچ: کشم یهوار م! ده یگوشمو آزار م واریشدنش به د دهیکوب يکنم که صدا یمحکم در رو باز م اونقدر

اون روز هم بهت گفتم وقتش ! ؟يخوا یم یاز جون من چ! ؟یبگ یکه چ يهمه روز اومد نیبعد ا! ؟يخوا یم

خوام وقتش  ینم! یو حرف بزن ینیبش يکه بخوا ستیوقتش ن! ستیگم وقتش ن یاآلن هم دارم م! ستین

 !البـــــــــــــــــــــرز! باشه که به حرفات گوش بدم

 یدوباره هوار م! من با چشم دنبال البرزم! اون تو سکوت و با ترس زل زده به من! میتا وسط هال اومد باًیتقر

باال و هول در  ادی یم نییپا يطبقه  ينفس نفس زنون از پله ها هیزنم و بعد چند ثان یکشم و البرز رو صدا م

 !شده؟ یچ! ه؟یچ: پرسه یکنه و م یهال رو باز م

 ! ببر نجایوردار از ا نویا: گم یده ام مفشر يدندونا نیگردم سمتش و از ب یم بر

 !شده پندار؟ یچ: پرسه یجلو و م ادی یقدم م هیگرده،  یره و بر م یمن و فرناز م نیمتعجبش ب نگاه

! خواد جمع کنه و بره یم یبگو هر چ! بفرست بره نویا: گم یرم سمت اتاق خواب و م یم یکرده و عصب عرق

 ! باشه نجایخوام ا ینم

 ! کنه یبه رفتن م یفرنازو راض يفهمم البرز چه جور یکوبم به هم و نم یرو م در

*** 

 !شب منتظرتم! رم یمن دارم م! خوابت برده اون تو؟ یپن-

 !امی یبمون اآلن م:

 ! من؟ يهمراهم خونه  يای یم يدیبمونم کاراتو رس-

 !نه:

 .ایرم، شب خودت ب یپس من م-

 .منتظرم نباش. برزال امی یمن نم: آب رو بستم و گفتم ریش

 !خدافظ! یبس که االغ: به در و گفت دیکوب محکم

 .بمون ناهار: و در رو باز کردم و گفتم دمیرو پوش حوله

 !تو؟ يمن، ناهار خونه  يشام خونه ! ه؟یمگه خاله باز: چشم غره بهم رفت و گفت هی

! هم به جهنم يومدیهتر، نکه چه ب يشب منتظرتم، اومد: رفت سمت در هال و گفت. حرف نگاهش کردم یب

 !خدافظ
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که اتفاقاً گوش مادربزرگ اون دختر بود،  یجراح نیبعد آخر ،یاز چند تا عمل پشت سر هم و اورژانس خسته

 .سالم:اومدم از راهرو رد بشم که نوه اش دنبالم راه افتاد و گفت

 !عمل خوب بود؟! به؟حالش خو: همراهم شد و گفت. برگردم سمتش جواب سالمش رو دادم نکهیا بدون

 ایب گهیربع د هی. رونیب ارنشی یم يکاوریاز ر گهید قهیچند د. خوبه: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !یدکترشو عوض کن یوقت هوس نکن هیبدم  حیاتاقم که برات کامل و جامع توض

هنوز ! خودمو هم نداشتم ياونقدر خسته و گرسنه بودم که حوصله ! بهتر! راه رفتنش پشت سرم قطع شد يصدا

عمل چه طور  نیشه بگ یم: دیپرس یبه در خورد و نوه خانوم اومد تو و با نگرون يپامو تو اتاق نذاشته ضربه ا

 !بود؟

و وسعت  میمشکلش شد يمتوجه  رید یلیخ:و گفتم زینشستم پشت م دم،یبه گردنم کش یهمراه با دست یپوف

 گهید یجراح هیبه  ازین گهیماه د شیش ایکنم چهار  یاما فکر م میفعالً توده رو خارج کرد. ادهیز یلیخ بیتخر

 !هم هست

 !؟یچ یعنی-

 !داره؟ ریبه تفس ازیواقعاً جمله ام ن! سخته؟ یلیکه گفتم خ يزیچ: ام رو مالش دادم و گفتم قهیش کالفه

 ... یعنی! شم یمن متوجه نم:گفت ینگرون يصدا با

مادربزرگت ممکنه  یکه بدون نهیدر حال حاضر مهم ا! یشما متوجه بش ستین يازین:وسط حرفش و گفتم دمیپر

 !یبهتر بهش کمک کن یداشته باشه تا بتون یچه مشکالت و عوارض بعد از عمل

 میتون یبعدش م! ازهین گهید یجراح هیکه  یچ یعنیمن مهمه بدونم  ياالن برا:زل زد به چشمام و گفت مصر

 !میدر مورد عوارض بعد از عمل صحبت کن

 ضیمر یتو مطبم کل:گفتم دمشونیکش یکه م يکردم و همون جور تیام به موهام هدا قهیرو از شق دستم

که من دارم معالجه  هیضیمادربزرگ تو تنها مر یکن یکه نم الیخ اناًیاح! تشونیزیبرم واسه و دینشسته که با

 !کنم؟ یاش م

 ...شما ي فهیوظ! ضاتونهیاز مر یکیاما ! ستین ضیتنها مر-

 !یمنو بهم گوش زد کن فیوظا ستین يازین زیخانوم عز:
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رفت سمت در  یکه م يبلند شد و همون جور یصندل ياز رو! تونستم بشنوم یرو م شیتنفس عصب يصدا

 !نیافتاد لیاز دماغ ف نیکن یم الیخ! نهیمشکل امثال شما هم: گفت

عوارض بعد  یمون ینم! در حال حاضر ستیامثال من ن ایافتادن من  لیمهم از دماغ ف: جام بلند شدم و گفتم از

 !؟يرو بشنو يانجام بد دیکه با ییعمل و کارا

 دیبا ییبخونم و بفهمم که چه کارا نترنتیا يتونم از تو یم:صورتش گفت يرو یظیسمتم و با اخم غل برگشت

 !نیوقتتون رو هدر بد ستین يازین! انجام بدم

اطالعات  شتریب يماریب نیو در مورد ا یاز همون نت استفاده کن یتونست یم:ابرومو دادم باال و گفتم يتا هی

 !يریبگ

منو عمل نکرده که بخوام از اون در مورد عملش  مارینت ب:مکث گفت هیشد و بعد  کیبه در نزد گهیقدم د هی

 ! دوباره داره یبه جراح ازیو بفهمم چرا ن رمیاطالعات بگ

سخت، با  يروز کار هیواسه ! به هم دیشد در رو کوب یم یو طبق معمول هر وقت که عصبان رونیاتاق رفت ب از

 !بود يادیواقعاً ز گهید یکی نیو معده درد ا دیشد یخارج از برنامه و گرسنگ یعمل جراح یکل

 یپوف! رونیاز اتاقم بره ب یو حاضرجواب دنیو توپ يو بدون دلخور نمیدختر رو بب نیبار ا هیبه دل موندم  آرزو

 دیبعد مطب با. روپوشمو با کت و پالتوم عوض کردم و راه افتادم سمت مطب رون،یرفتم ب زمیپشت م دم،ازیکش

 .کردم یرو چکآب م میجراح يو موردها مارستانیگشتم ب یبر م

دو تا از پرستارها  یکیبخش و  یمتعجب منش يو در مقابل چشما مارستانیشب بود که برگشتم ب 11 ساعت

دنبالم راه  مییراهنما يکه برا يپرستار! دمیاتاق مادربزرگ نوه خانوم رو پرس يو شماره  شنیاست يجلو سادمیوا

 !دکتر؟ يشده آقا يطور: دیافتاده بود پرس

 ينوه خانوم نشسته بود رو. اتاق زدم و رفتم تو يبه در بسته  يتکون دادم، ضربه ا یبه عالمت منف يسر

 . من از جاش بلند شد دنیکنار تخت که با د یصندل

 تب که نداشته؟: دمیو نگاهمو دوختم به مادربزرگ و از پرستار پرس ستادمیتخت ا کنار

 .دکتر رینه خ: اش رو به سمتم دراز کرد و در همون حال گفت پرونده

از شب  یهر ساعت: پرونده انداختم و در همون حال گفتم يفشار و درجه حرارت ثبت شده تو تیبه وضع نگاهمو

 يقبل و سهل انگار ياتفاق دفعه ! گم یمحض تعارف نم نویا. نیریتماس بگ لمیاومد با موبا شیپ یاگه مشکل

 !تکرار نشه لطفاً همکارتون
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به پرستار  نهیگذاشتم و نبضش رو چک کردم و بعد معا ماریب یشونیپ يدستم رو رو. دمیدکترش رو شن چشم

 نهیتا صدات کنم واسه معا يبر یتون یم. سمینو یم نجایدستورشو ا. نیاگه درد داشت مسکن بهش بد: گفتم

 .يبعد يضایمر ي

 یجراح نیا: بود و گفتم ستادهیگوشه ا هیبه نوه خانوم که اخم کرده نگاهمو دوختم . گفت و رفت یچشم پرستار

و به  هیعیهمه طب نایگوش که ا يالله  یحس یو ب ییمشکل چشا ایدهن  یعوارض داره مثل خشک يسر هی

و ممکنه گوشش  ادی یم ودمواد سفت به وج دنییهم هست که موقع جو گهیمشکل د هی. ره یم نیمرور از ب

کنم  یهر چند که با وضع دندوناش فکر نم. ره یم نیدو ماه بعد از ب یکیبده که  نانیبهش اطم. رهیدرد بگ

هم طول  شتریب ایماه  شیرو هم که حتماً داره و ممکنه تا ش جهیسرگ! سفت بتونه بخوره يزایهم چ یلیخ

 !بدم؟ حیبرات علتشو توض يخوا یم. بکشه

روشو . به عالمت انتظار واسه جواب دادن به سوالم تکون دادم يسر. گرفت و دوخت به چشمام نیاز زم نگاهشو

 !ستین يازین: ازم گرفت و آروم گفت

 یساختمان تعادل يحفره رو هی: هم و گفتم يخسته امو انداختم رو يکنار تخت، پاها یصندل يرو نشستم

 يرو یعیرطبیراخ غسو نیو هم رنتیشده به خاطر همون کلستئاتوما، تو قسمت الب جادیگوش مادربزرگت ا

 نیهم ممکنه ا شتریب یحت ایماه  شیپس تا ش.شه یباعث به وجود اومدن عدم تعادل م یتعادل يکانال ها

به مرور زمان خوب بشه و  دوارمیهم ضعف عصب صورتشه که اونم ام گهیمورد د هی. همراهش باشه جهیسرگ

 .بره نیاز ب

هم باشه واسه فردا صبح که  یپزشک يدستورا یباق:ر گفتمرفتم سمت د یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

پهلو بخوابه و گوش  نیهم يبهتره تا صبح رو. بده حیگم که واسه اتون توض یاومدم به پرستار م صیترخ يبرا

 .ره باال به پرستار خبر بده یم ارتشداره درجه حر يهر زمان هم که حس کرد. شده اش رو به باال باشه یجراح

خسته و  يجنازه  باًیکردم و تقر تیزیکرده بودم و یرو که اون روز جراح يا گهید يمارایب رون،یاتاق رفتم ب از

 هیاز صبح که پاشدم جز  دنیفهم یاگه م یدکتر ظهراب ایالبرز ! کوفته ام رو رسوندم خونه و انداختم رو تخت

 !دار بود يرم باالنخوردم س يا گهید يزیقهوه چ وانیدو تا ل یکیو  کیکوچ يلقمه 

 !؟یالو سالم پندار جان خوب:

 دکتر؟ نیشما خوب. ممنون-

 ! چه خبرا؟:
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 شده؟ يطور-

 !م؟یبه هم زنگ بزن میشده باشه که ما بخوا يطور دیحتماً با:

 ...وقت شب  نینه آخه ا-

 ؟يدار یخاص ينشده، امشب برنامه  يطور:

 . رم خونه یبعد مطب م-

 م؟یشامو با هم باش:

 ! صحبت کنه یموضوع هیخواست در مورد  یم یعنیزد  یحرف م يجور نیا یوقت. خرده سکوت کردم هی

 !؟یالو پندار هست:

 . بله هستم-

 !؟يشام خوردن با منو دوست ندار ای يبه خوردن شام ندار يعالقه ا:

 .مطبم گهیساعت د هیمن تا -

 .ادیبه راننده ات هم بگو ن. دنبالت امی یم 10ساعت :

 رونیب. اتاق يپشت پنجره  ستادمیاز جام بلند شدم و ا. تماس رو قطع کردم یگفتم و بعد خداحافظ يا باشه

برف ! نداخت دوست نداشتم یم اریبا د يبرف باز ادیمنو  یبرف رو وقت! برف رو دوست نداشتم. دیبار یبرف م

 یبرف يدادم روزا یم حیترج! نداشتم نداخت اصالً دوست یم نیخوردن ماش زیروز تصادف و ل ادیمنو  یرو وقت

 یبرف ياز برف و روزا دمید یکردم م یخوب که فکر م! نذارم رونیخونه، پرده ها رو بندازم و پامو ب يتو نمیبش

 !کاش زودتر زمستون بگذره! متنفر بودم

چرخوندم سرمو .  زمیم ياومد تو اتاق، فنجون قهوه رو گذاشت رو رفاضلیبه در خورد و خانوم م يا ضربه

 ت؟یزیو يمونده برا يماریب. دنبالم ادیب ستیکرباس زاده زنگ بزن بگو الزم ن يبه آقا:دمیسمتش و پرس

 .ندتونیخواد بب یم. منتظره رونیب ییآقا هینه فقط -

نگاه منتظر ! مطمئن بودم پرهامه باًیتقر! هیتونستم حدس بزنم اون مرد ک یم! ختیام فرو ر نهیتو س قلبم

 یاصالً نم! خوام یم یدونستم تو اون لحظه چ یخودم نم! جواب گذاشتم و برگشتم سمت پنجره یرو ب میمنش

تونستم اونقدر تو اتاق  یم! ردش کنه مبگ رفاضلیتونستم به خانوم م یم! نه ایتو اتاق  ادیدونستم دوست دارم ب

 ...!بمونم تا خسته بشه و خودش بره اما 
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 ینم! هم خونم بود! بود کمیپرهام برادر کوچ! اونا خونواده ام بودن! داد یغلغلکم م یحس هیته وجودم  ته

 دهیتونستم ناد یخواستم نم یهر چقدر هم که م! تفاوت باشم یتونستم نسبت به بودنشون، به حضورشون ب

 هیتو اصل قض تیعصبان نیا امابودم  یکه ته وجودم بود، از خودم عصبان یحس نیخودم از ا شیپ! رمشونیبگ

 ! نمشونیکنجکاو بودم بب نکهیتو ا! کرد ینم جادیا يریتوف

همون جور که دستش به . نگاهش کردم یبرگشتم سمتش و سوال. منو به خودم آورد رفاضلیخانوم م يصدا

 تو؟ ادیبگم ب: در بود گفت رهیدستگ

که منتظرتونه رو بفرستم  ییآقا نیا: داد حیمنظورش نشدم توض يمتوجه  نکهیا الیبه خ دینگاه ماتمو د یوقت

 تو؟

 !ادیبگو ب: و گفتم دمیکش یقیسمت پنجره، نفس عم برگشتم

باز شدن در  يصدا دنیحرکت منتظر شن یب! که به در خورد تپش قلبمو برد باال يضربه ا يبعد صدا هیثان چند

که  ییروزا! دور یلیخ يکه منو برد به روزا یسالم يو صدا دمیکه وارد اتاق شد رو شن ییقدم ها يصدا. موندم

 دنمیبر قطع رابطه با من، به د یبابا مبن دیرغم دستور اک یکه عل یپدرام! انگار صدها قرن ازشون گذشته بود

 ! داده بود زویدرست شدن همه چ ياومده و بهم وعده 

پرهام  يبرخورد به جا نیخوب بود که تو اول. بود برگشتم سمتش جانیاز زور ه میشدن انرژ یکه از خال یتعلل با

 رهیخ! بوده اریمورد بخت باهام  هی نیخوشحال بودم الاقل تو ا! پدرام جلوم ظاهر شده بود يا گهیهر کس د ای

اتاق جلوم  نیکه البرز تو هم يروز ي رهخاط! دنینفس کش یب یحرف، حت یتکون، ب یب میهم مونده بود ي

 ! بود ختهیپدرام تموم آرامشمو بهم ر دنیامش داده بود و داون بهم آر دنید! شد یظاهر شده بود برام تداع

چهره اش رو ! حاال که پدر شده بود ینکرده بود حت رییتغ يذره ا! خودش بود با همون چهره! نشده بود عوض

اون روزا ! دیترس یم یاز حاج! اومده بود خونه ام، هول بود و عجله داشت زودتر بره! ادمهیمالقاتمون  نیتو آخر

 میج يدو ساعت به بهونه ا یکیکرده و  سکیهمون قدر که ر! سلطه اش بود ریکرد و کامالً ز یبابا کار م شیپ

مثل فرناز ! خوب به خاطر داشتم که ازش خواسته بودم تنهام بذاره! بود یمن خودش کل دنیزده و اومده بود د

 ! کرده بودم رونیاونو هم از خونه ب

 !سالم: بار دوم گفت يگذاشت، دستشو دراز کرد و برا شیقدم پ هی. از من به خودش اومد زودتر

 !؟یخوب: دیلبخند پرس هیدو تا دستاش گرفت و با  نیدستمو محکم ب! لرزونم ناخودآگاه جلو رفت دست
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 دمیدستاش کش نیکرده ام رو از ب خیدست ! داشت مگه؟ یتیاهم! خوب بودم؟! دادم آره؟ یجواب م دیبا! خوب؟

 .زیم پشت مو برگشت رونیب

 رونیکه اون ب یچند ساعت نیا يتو همه  دنت،ید امیخواستم ب یکه م يچند روز نیتو ا: نشست و گفت روبروم

خودم واکنش  شیپ! کردم یخودم مجسم م شیپ میرو که قرار بود با هم روبرو بش ينشسته بودم مرتب لحظه ا

اتفاق  شیپ قهینبود که چند د ینیکدومش ا چیاما ه! کردم یتصور م دنتیواکنش خودمو از د دنم،یتو رو از د

 !افتاد

 !زد بتیکه غ یاول يدرست از روزا! میچهار ساله که دنبالت: سکوت کردم و پدرام ادامه داد بازم

معجزه ! ننیبود که پدر و مادرت نخواستن منو بب يماه بعد روز 3 قاًیشدنم دق بیاول غ يروزا: دلم گفتم يتو

 یگوشتون داشتم جون م خیب یوقت! ن؟یام بگرد یپ نیگرفت میشدنم تصم بیماه که با غ 3اون  يوشده بود ت

بده  میدرکم کنه، مرهمم باشه، دلدار تاداشتم  ازیهم خون ن هیبه  داًیبودم و شد دهیبه جنون رس یدادم، وقت

 دیهم هست که شا يپندار آشفته ا نیزد به خاطر آورد بمیغ یدرست وقت! ن؟یکنارم باش دینبود که با ادتونی

 !هم خون؟! همدرد؟ هیبه  ازین! گاه؟ هیبه تک ازین! به کمک داشته باشه؟ ازین

: جا به جا شد و گفت یصندل يلبش پر بزنه، رو يباعث شد لبخند رو نمیسکوت سنگ دیشا ایام  رهیخ نگاه

 يپرهام از زبون البرز گفت که دوست ندار. سراغت ادیب نجایا یحاج يخوا یچون مطمئن بودم نم نجامیا

 یمسائل خصوص يدوست ندار مدون یم. نجایسراغت اومدم ا ادیکنم ن شیبتونم راض نکهیو من واسه ا مونینیبب

! دنتیخونه ات واسه د انیب يکه ازت بخوام اجازه بد نجامیا نیبشه، واسه هم دهیبه محل کارت کش تیزندگ

 !پندار تابه یب دایمامان شد

 !هستن یتیندارم بدونم تو چه وضع يعالقه ا-

به خودش اومد  هیبعد چند ثان! صورتم بشه ي رهیشوك خ يبا بهت و تو يلحظه ا يصدام باعث شد برا دنیشن

 !دونم یم: و آروم گفت

 !يبر یتون یواسه پدر و مادرته، م یونیاومدن پادرم نجایواسه ا لتیاگه دل! خوبه-

 ! اول يدر درجه  نجامیا دنتیبه خاطر د:

 !ن؟یباش میزندگ يخوام تو یمگه البرز نگفته که نم!بشه؟ یکه چ-

 !يشد بیاز خودت غ يخبر نیسال تموم بدون کوچکتر 4 یبه گفتن البرز نبود وقت يازین:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٤٣ 

برنگشتم ! خواستم تو غربت بمونم ینم گهیبرگشتم چون د! اآلن هم که برگشتم واسه خاطر ظاهر شدنم نبوده-

! بگو پسر بزرگشو مرده فرض کنه یاز قول من به حاج! تکرار بشه دنمیعمر زجر کش يهمه  يکه دوباره قصه 

 ! ام بگرده یپ ستین يازین گهید يجور نیا

 ...!پندار یول:

هنوز آدما رو با ! ه نه؟هنوز اهل مسجد و نماز و روزه است، مگ یحاج! بشنوم شونیمونیاز پش يزیخوام چ ینم-

صورتشون محک  ينداشته رو شیدست و ر ينداشته تو حیو تسب شونیافتاده از روسر رونیچهار تا خال ب اریمع

پس ! نه اون عوض شده نه من! ندارم يوقته به معجزه اعتقاد یلینگو نه که من خ! ست؟یطور ن نیزنه، ا یم

 ! میواسه جفتمون بهتره که از هم دور بمون

با رفتنت ! مونهیکه با تو کردن پش ياز کار یعوض نشده باشه ول اراشیاعتقاداتش، نگاهش به مردم و مع دیشا:

 یمونیپش یعنی رنیازت بگ یکه به عالم و آدم سپرده بوده سراغ نیهم! ياریاونا رو به خودشون ب یخوب تونست

چند بار  یدون یم! اره؟یب ریازت گ یو نشون رسآد نکهیبرده واسه ا هیاخ ریچند بار البرز رو ز یدون یم! پندار

تو اون کوچه و محله  یهم به خاطر حضور حاج شیپدر ياصل رفتن البرز از خونه ! شده؟ قهیباهاش دست به 

 ! رو برات نگفته؟ نایا! بوده

 یعنی! داده بود؟ حیتوض يا گهید زیرفتنش رو چ لیالبرز که دل! صورتش بودم ي رهیو کنجکاو خ متعجب

 نکهیواسه ا! شده؟ یاز خونه رفته چون بابا مرتب مزاحمش م! بابا اونو هم از خونه اش آواره کرده؟ يکتاتورید

 !شته؟با مادر تنهاش گذ یزندگ ریکنه و از خ یم یمنو لو نده تنها زندگ يجا

دونم  یم! ندارم دنشونیبه د يعالقه ا: گفتم یمکث طوالن هیجام بلند شدم، برگشتم پشت پنجره و بعد  از

تو سکوت  ستمیا ینم گهیبار د نیا! از من دور بمونن بکن نکهیواسه ا تویسع ياما همه  ،يدور نجایخودت از ا

تلخ تر از گم و گور  يزیچ کننخودشون عمل  يکتاتوریمن و طبق قانون د لیخالف م! فقط نگاهشون کنم

 !شه یم بشونیشدنم نص

 هی! نمیپنجره بب ي شهیش يصورتش رو تو ریتونستم تصو یبرنگشتم اما م. شونه ام يپدرام نشست رو دست

 نمتیب یخوشحالم که م: به شونه ام منو به سمت خودش برگردوند و گفت يبا فشار. لبش بود يلبخند تلخ رو

 ! داداش
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ش بودم و بعد تو بغل يلحظه ا يبرا! تو آغوشش دیمحکم منو کش یبود وقت زونیاز دو طرف تنم آو دستام

 يگرفته ا يو با صدا یصندل يرفتارم دلسرد نشست رو ياز سرد. به خودم دادم و ازش جدا شدم یتکون

 !پندار ادیاز دستم بر ب يمامان کار ای یکنم واسه دور نگه داشتن حاج یفکر نم:گفت

 ! منو به گوششون برسون يتو فقط خواسته  -

 .باشه:

 !خترت خوبه؟د: دمیسرجام نشستم و پرس برگشتم

 .البرز بهم گفته: نگاهمو ازش گرفتم و گفتم. زل زد به صورتم متعجب

 . خوبه-

 !بود؟ یاسمش چ:

 !پونه-

 !؟یهست یاز جنوب راض:

 !يها دور هیکنه اما از حاش یم تیاذ یدرسته دلتنگ یستین یوقت!میراض یلیخ ستمیجا ن نیا نکهیاز ا-

 !؟يشد بر یراض يچه جور یحاج:

 !نشد اما رفتم یراض-

 !؟یهنوز پسرش:

خالف نظرش  نکهیا: لبم نشست و گفتم يرو يپوزخند. چهره ام موند ي رهیمنظورم نشد پس خ ي متوجه

 ...مثل من  ایدونه  یهنوز تو رو پسرش م يرفتار کرد

در به در دنبال  میاوضاع که دار نیتو ا دیگفت نبا یمخصوصاً که م! قهر بود در واقع! باهام خوب نبود لیاون اوا:

 !کنار اومد با موضوع گهیاما بعدش د! يبر يو بذار یمن و مادرت رو ول کن م،یگرد یپندار م

احتماالً وجود پونه باعث شده بود مورد عفو قرار ! من بود شیهفت سال پ تیپدرام موقع تیموقع! تو فکر رفتم

 ! رهیبگ

 

  

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٤٥ 

 یلیدرسته مالقات خ: به ساعت باعث شد پدرام از جاش بلند شه، دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت نگاهم

 !ارزش داره ایدن هیواسه ام  ییکه سرپا نیو هم نمتیب یکه م نیهم یدو تا برادر نبود ول يبرا يا مانهیصم

 ریکه توش گ يدوگانه ا تیاز موقع! بود گهید يصورتش و ذهنم هزار جا ي رهیدستش، نگاهم خ يتو دستم

 ! دمیکش یکرده بود زجر م ریحس گنگ که منو با خودش درگ نیاز ا! داشتم يکرده بودم احساس بد

 شیبه سمت در اتاق رفت و منم تو سکوت همراه. و از جام بلند شدم دمیخودم اومدم ، دستمو عقب کش به

شم اگه قابل  یخوشحال م.نجامیروز ا 15واسه : در بود که برگشت سمتم و گفت ي رهیدستش به دستگ. کردم

 !نهیبزرگشو بب يپونه عمو يالاقل اجازه بد ای. مینیهمو بب يایو ب یبدون

راه داده بودم دو به شک بودم و اون حرف از  ممیکه برادرمو به حر نیمن از ا! سکوت فقط نگاهش کردم تو

اگه : به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يشده سر رهیمنتظر به صورتم خ دمید یوقت! زد یعمو و برادرزاده م

 .دم یخبر م امیبخوام ب

 !ياز من ندار يشماره ا! ؟يچه جور: دیباز کرد و در همون حال پرس مهیرو تا ن در

رو که  يزیچ: آروم گفتم رونیاز در بره ب نکهیجواب و تو سکوت همراهش تا دم در مطب رفتم و قبل از ا یب

 ! حتما بگو یبهت گفتم به حاج

 !رفت یخداحافظ یبار هزارم دستم رو فشرد و ب يبه عالمت مثبت تکون داد، برا يسر ریتأخ با

پدرام و هجوم احساسات مختلف و  يدوباره  دنیاز د. گفتم که بره رفاضلیسمت اتاقم و به خانوم م برگشتم

. چشمام يو ساعدمو گذاشتم رو نهیتخت معا يرو دمیدراز کش. بهم دست داده بود يدیشد یچندگانه خستگ

 ! شد همون جا بخوابم ینبود و م یکاش قرار شام

*** 

روح و  يشده پس رفت کردنم از لحاظ مداوا بمیکه نص يزیدو ماه تنها چ نیا يتو. گذشته اریماه از رفتن د 2

هال  واریرو کنج د اریهنوز د! نداشته يا دهیفا چیلسات مشاوره هاونقدر خرابه که ج میوضع روح! جسمم بوده

شه سرم رو به سمت  یشنوم و هنوز بابا بابا گفتن هاش باعث م یخنده هاش رو م يهنوز صدا! نمیب یم

 یوقته که م یلیخ! باخبرن یالیخ ارید نیخانوم هم از وجود ا الیل یدکتر و البرز و حت گهید! صداش بگردونم

حق نداره  یقفله و کس اریدر اتاق د گهیحاال د! لحظه هام شده ي هیبه ثان هیثان کیدونن توهم و کابوس شر

کنه مبادا به سرم بزنه و نصفه شب بخوام بزنم به  یدر هال رو هم قفل م زهر شب البر گهیحاال د! بازش کنه

! زنه خواستم انجامش بدم یصدام م اطیح يواز ت ارید نکهیا يو چند بار و به بهونه  نیکه چند يکار! ابونیخ
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حرف  ازشبده  حیقفل بودن در هال رو برام توض لیخواد دل یم یرو به خاطر ندارم اما البرز وقت يزیخودم چ

 نکهیهم به خاطر ا يو چند بار اریکردن با د يبرف باز يبه بهونه  يده که چند بار یم حیبرام توض! زنه یم

که بهم بستن،  ییبا آرامبخشا! رونیخواستم برم ب شش،یخواد برم پ یزنه و ازم م یصدام م اطیح ياز تو ارید

کابوسم  نیبزرگتر! شدن نیکابوسم شده سوار ماش نیبدتر! یحال یتو ب ایخوابم  ایروز رو  يساعت ها شتریب

و همون هم برام  امی ینم رونیرفتن به مطب روانپزشک از خونه ب يجز برا! ها نیترمز و بوق ماش يشده صدا

 !آزاردهنده است داًیشد

 یدونم که اون هم از لحاظ روح یم! هیشنوم که در چه حال یاز دکتر م یهر از گاه ستم،یخبر ن یفرناز ب از

. باشم يا گهیگاه کس د هینخوام تک اینداره اما خودم اونقدر شکسته و داغون هستم که نتونم  یاوضاع خوب

خرد شده،  نیو شعفم همراه اون ماش شور يهمه  ،یبه زندگ دمیام، تموم ام ندهیوم آتموم اعتماد به نفسم، تم

 !سوخته و پودر شده

 یاز شکستن یاش خرد شدن کل جهیکنم و نت شیهمراه اریرفتن به سر خاك د يالبرز ازم خواسته برا يچندبار

 رهیبه من خ ینیهال با نگاه غمگ واریهر لحظه کنج د یتونه داشته باشه وقت یم یچه خاک ارید! خونه بوده يها

 .به خاطر دارم یببره به خوب اریدرو که البرز ازم خواسته اجازه بدم منو به سر خاك  يبار آخر! است

 هیدو ماه مرتب  نیخاموش و ذهنم طبق معمول ا ونیزیتلو يمبل هال و زل زده ام به صفحه  يام رو نشسته

رو  میتصم نیکاش ا يکردم، ا یکردم، اگه اون کار رو نم یار رو مک نیاگه ا: کنه یجمله رو تکرار م يسر

 !کاش يا... اگر ... کاش  يا! کردم یکاش اون رفتار رو م يگرفتم، ا ینم

 هیبعد . نهیش یو کنارم م ارهی یبه زبون م ریدلگ یسالم. شه یزنه و وارد م یبه در هال م يضربه ا البرز

پندار به من نگاه : گه یچرخونه و م یچونه ام، صورتمو به سمت خودش م ریندازه ز یدست م ،یسکوت طوالن

 !کن

 نیکه تو ا يفهمم البرز ینم! است رهیپشت سرش خ ییجا هینگاهم به ! تو دستش ثابته اما نگاهم نه سرم

به  هنکیا يبعد چند بار خواهش برا! جلوم ظاهر شده ختهیبهم ر نقدریا هویمدت تظاهر به خوب بودن کرده چرا 

قبر  يتو یرو ک ارید یدون یم: پرسه یمقدمه م یکشه و با بغض و ب یچشماش نگاه کنم، دستش رو پس م

 ! گذاشته پندار؟

 ي رهیافته و ناخودآگاه نگاهم خ یبه جونم م يدیکه لرزش شد زمیر یجمله چنان بهم م هی نیهم دنیشن از

 !ده یبارون م يبو!سهیکه خ ییچشما! شه یچشماش م
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 بیمن س! رگ یمن ب! من نامرد! من: گه یخش دار و گرفته از بغض م ییزنه به چشمام و با صدا یم زل

دستام  نیبستم و با هم نتیریعمو عمو گفتن دختر ش يچشمامو رو! گم پندار؟ یم یچ يشنو یم! ینیزم

 ! گذاشتمش ته قبر

خودم  يکردم به رو یسع! کردم سنگ باشم یسع: ده یو ادامه م نییچکه پا یقطره اشک از چشمش م هی

! اتو زکردهیعز! بچه اتو! گم پندار؟ یم یچ یفهم یم! مشینینب گهید نییکه قراره بعد گذاشتنش اون پا ارمین

مأمور غسالخونه  دمید یوقت! رهدل ندا یچکیه دمید یوقت! خاك ریامو من گذاشتم ز زکردهیعز! برادرزاده امو

آدم بودنو، دل داشتنو، عاطفه داشتنو کنار  دنو،یگذاشتم، نفس کش شیقبر، پا پ يخواد لطف کنه و بذارتش تو یم

من دارم  ینیب یرو زنده م اریتو اگه د! دو ماهه شده کابوس تیکه زندگ یستیتو ن نیفقط ا! نییگذاشتم رفتم پا

! اصالً؟ یفهم یم! گم؟ یم یچ يشنو یم! مرده رو ارید ریتصو! نمیب یرو م ینتاون قبر لع ریروز و شب تصو

کنم  یخواهش م! يزیقطره اشک بر هی! یکن هیو براش گر ینیاونقدر پدر باش که بش! ششیپ میپندار پاشو بر

تو رو ! پندار یش یآرومتر م ،يزیچهارتا قطره اشک که براش بر ،ینیاونجا، سنگ قبر سردشو که بب میبر! ازت

 ! ایپاشو با من ب اریرو به روح د تو ،یپرست یم یتو رو به هر چ ،ياعتقاد دار یبه هر چ

اونقدر ! کوبم به هم یرم تو اتاق خواب و در رو م یلرزون البرز م يتوجه به شونه ها یشم، ب یجام بلند م از

! نیخورم رو زم یزنم و سر م یم هیتک واریبه د! گرده یخوره به چهارچوب و بر م یم! شه یمحکم که بسته نم

 يکه دست دراز کرده و جنازه  نمیب یم يالبرز رو ته قبر! شه یذهنم اضافه م اهیس يرایبه تصو اهیس ریتصو هی

 ! دخترم تو دستشه

*** 

دکتر . برداشتم زیم يرو از رو میو گوش نییتخت اومدم پا ياز رو. امیباعث شد به خودم ب لمیموبا ي برهیو

نشستم  نکهیهم. ر کردم و راه افتادمهام رو جمع و جو لهیوس عیسر. مطب منتظر نییبود و مطمئناً پا یظهراب

 ادیب بگمبه البرز هم زنگ بزنم : دمیپرس یبعد سالم و احوال پرس نیماش يتو

 !ادیقراره خودش از طرف مطب ب: گفت یصورتم زوم شد و بعد مکث يمتعجبش رو نگاه

 !اوضاع بر وفق مراده؟: دکتر راه افتاد و گفت. رو بستم نیباال انداختم و کمربند ماش ییابرو

 .خوبه: زمزمه کردم رلبیز

 !؟يپکر: دیبهم انداخت و پرس ینگاه مین

 !نجایپدرام اومده بود ا-
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 !خب؟:

 !نیهم-

 !داشته باشن یپرهام نقش ایتو اتفاقات تلخ گذشته اون  ادی ینم ادمی! ؟يداداشت پکر دنیاز د:

 ...نداشتن اما  ینقش-

به متلک که چرا البرز رو از برگشتنت  میبست يکه با دلخور يروز ادیمنو ! پندار يریگ یسخت م يادیز يدار:

 میبر يد یم شنهادیکه خودت پ يدیرس ییمدت کوتاه به جا هیبعد ! شد؟ یچ ینیب یم! ينداز یبا خبر کردم م

مختلف گذشته  يقسمت ها یترس یچون م یباهاشون روبرو بش يخوا ینم دیشا! پدرام هم مثل البرز!دنبالش

 نیا يطور که تو نیهم! دور شونیزیبر یتون ینم! تنیاز زندگ یاما اونا بخش ارنیات سر در ب ندهیات از حال و آ

 !یچند سال نتونست

 یدادم به پشت هیمقدار شلش کردم، سرمو تک هی دم،یکرد کش یکرواتم که داشت خفه ام م يبه گره  یدست

 !اون جور حرفا نداشتم دنیبه شن ينبود، اما عالقه ا یادب یقصدم ب! هم گذاشتم يامو روو چشم یصندل

  

 

چشم باز  نیماش ستادنیبا ا. بحث شده نیمن نسبت به ا یعالقگ یب يدکتر بهم فهموند که متوجه  سکوت

سرشو چرخوند، زل زد به چشمام و ! رخ خونسردش میبرگشتم سمتش و زل زدم به ن! کردم و اخمام رفت تو هم

 !ه؟یچ: گفت

 !؟یچ يبرا نجایا-

 .شو ادهیپ! چقدر جا جا کردم! ایدن يجاها يمثل همه  هییجا هیهم  نجایا نکهیواسه ا:

 !ره؟ یم نییاز گلوم پا يزیچ نیکن یم الیرستوران خ نیپامو بذارم تو ا-

 !شو پندار ادهیپ! بره دیبا:

 يجلو ادیب میلعنت يکالً قرار بود گذشته ! بود امشب یتر گرفتم و دلخور زل زدم به روبرو، چه شباز دک نگاهمو

خاطره با  یکه کل یدکتر واسه رفتن به رستوران میهم از تصم نیپدرام، ا يشدن سر و کله  دایاون از پ! چشمم

 یو حاال نم میگرفت یجشن م نجایو مناسبت ها رو ا هااکثر تولد! رستوران پاتوقمون بود نیا!میداشت اریفرناز و د

 !خواست پامو بذارم اونجا یدونم بر اساس کدوم متد روانشناسانه دکتر از من م
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رستوران  نیاومدن به ا: دکتر کامالً به سمتم برگشت و گفت! به خودم بدم نشستم سر جام یتکون نکهیا بدون

 !پندار ستیما ن يسخت تر از پا گذاشتن تو خونه  یلیخ

 !بخوام خودمو آزار بدم نمیب ینم یلیدل-

 میای یو م میزن یخورده گپ م هی م،یخور یم ییغذا هی مینیش یم میر یم! ستین دنتیواسه آزار د یلیدل:

 !نیهم! رونیب

 !گه؟ید ياومده جاها یغذا قحط ای! جا قحطه؟! خراب شده؟ نیتو ا میبر نکهیبه ا هیچه اصرار:

 ...يجور نیا دیگفتم شا: و گفت دیکش یاز سر درموندگ یپوف دکتر

 ! دکتر ستیکارا درمون درد من ن نیا-

 !خوب  یلیخ:

و الو گفتن رو  لشیشماره گرفتن موبا يصدا. راه افتاد نیدکتر استارت زد و ماش. رومو کردم سمت پنجره کالفه

سخت و  يروز کار هیبودنم واسه  یو عصب يدلخور. رو به البرز داد يا گهیآدرس رستوران د نکهیو ا دمیشن

 ! کامل شد هیپرحاش

 !سالم: گفت يو پرانرژ دیکرد که البرز سر رس یو دکتر داشت منو رو نگاه م زیپشت م میبود نشسته

: نشست گفت یکه م يبه ابروش انداخت و همون جور ینیچ! پدرام افتادم يحرفا ادیبرگشت سمتش و  سرم

 !ات به گردن به باالمه احتماالً شاخه نه دم رهیکه نگاه خ ییالبته از اونجا! دم؟ ایشاخ در آوردم ! ه؟یچ

 .سالم-

 !دکترجون؟ یخوب! یگرفت ادیجواب سالم دادن رو  نیآفر! اه:

 !؟یتو خوب: دیبا لبخند جوابش رو داد و پرس دکتر

 !خوبه یوقت یتبده ح شهیدرست برعکس پندار که هم! ستمیخوب ن یوقت یحت! خوبم شهیمن که هم-

 !؟يشد لسوفیف:

ما بهش خبر  نیشد که فکر کرد یبعد اونوقت چ!ن؟یگرفت يو جشن مجرد نیدیخانومو دور د الیچشم ل! بودم-

 !م؟ید ینم

 ! پسر؟ هیجشن چ: زد و گفت يلبخند پهن تر دکتر

 نیا يمن و پندار وسط هال خونه  نیحاال شب که ب: منو خم کرد و در همون حال گفت يسرش رو تو البرز

 !ارسال نکنم یسور دادنتون گزارش نیدر مورد ا دیاونوقت شا ن،یدیخواب رغضبیم
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کردم که واقعاً به خاطر بابا از خونه اشون گذاشته رفته  یموضوع فکر م نیزده بودم به صورتش و داشتم به ا زل

 يابرو هیکرد و با  ریصورتش رو غافلگ يام رو نگاه قفل شده! رهیبگ يباعث شده خونه مجرد طنتهاشیش ای

 !؟یخوب: باال رفته گفت

 یدو ساعته زل زل نگاه م یبه چ نیا! من خوبم؟: دیو رو به دکتر پرس دیبه سر و صورت خودش کش یدست بعد

 !کنه؟

 !؟یرفت یمن از خونه اتون گذاشت يبه خاطر بابا: دمیمقدمه پرس یب

 !؟یچ: گفت يا هیمکث چند ثان هیمتعجبش رو از دکتر گرفت و به صورتم دوخت و با  نگاه

 !؟ياز اون محل بر يمجبور شد یحاج يتایبه خاطر اذ: دمیزدم به چشماش و پرس زل

 !حرفو؟ نیگفته ا یک-

 !پدرام:

 !پدرام غلط کرده، سه سه بار نه بار-

 !؟یمطمئن:

 !پدرام غلط کرده؟ نکهیا یچ-

 !زنم البرز یحرف م يدارم جد:

 ! ندارم یاتفاقاً منم شوخ-

 !همه اش کشک بود نه؟ یازش جداش يشده بود و مجبور شد یمامانت شاک نکهیو ا تیدخترباز انیجر:

 یازش بپرس یتون یدکتر روا م شیپرونده ام پ:خرده تو سکوت و با اخم زل زد به صورتم و بعد گفت هی البرز

چه طور  یدون یو م یشناس یمامانم رو هم که الحمداهللا خودت م! گذرونم یم يفراغتمو چه جور يساعتا

 !مونه؟ یم یحرف گهید! داره یاخالق

از  يداد حیترج دیو چون زورت بهش نچرب يدر افتاد یبا حاج ياز من ند یآدرس و نشون نکهیواسه خاطر ا-

 !ياون محل بر

 د،یچرب ینم یمن اگه زورم به حاج! ستین یات تو مخت فرو کرده واقع قهیکه اون داداش عت ییشر و ورا نیا:

 ! رونیب ادیکردم که مجبور شه سند بذاره ب ینم تیازش شکا

گارسون که . بپرسم که گارسون اومد و مجبور شدم تا بعد سفارش غذا صبر کنم یسوال تیدر مورد شکا خواستم

 !ه؟یچ تیشکا انیجر:دمیرفت پرس
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تو  یتونست یکارو م نیخب ا! ؟یکن ییکه منو بازجو میامشب دور هم جمع شد: و گفت دیکش یفکالفه پو البرز

نگاه  هی ،یزبونم حرف بکش ریبه صورت من و طلبکارانه از ز یبا اخم زل بزن نکهیا يبه جا!يخونه هم انجام بد

خرده  هینظرت رو جلب کنه  يچهره ا وشدونم آدم خ یچه م ای يپر ،يفرشته ا هیبه دور و برت بنداز بلکه 

 ! پسر خوب نیآفر! بشه فیروحت تلط

 ارن،یبذار غذا رو ب!خرس گرسنه امه هی نیمن ع: جا به جا شد و گفت یصندل ينگاهش کردم ، رو منتظر

!... باشه؟! دم یم حیبعد واسه ات تمام و کمال توض ارم،یواسه سر و کله زدن با تو به دست ب يانرژ هیبخورم، 

 یاالن هم م! حرف حرف تو باشه شهیهم ایکه ازت بترسم  ستیمثل قبالً ها ن گهید! منو نگاه نکن يجور نیا

 !شود اینشود  یم افتی ییرستوران آشنا نیا لیو شک کیش يها يمشتر نیب نمیخوام خوب دقت کنم بب

 !؟یآشنا واسه چ: زد و گفت يلبخند دکتر

! گهیواسه شما د: گذاشته بود باز کرد و گفت زیم يرو شیرو که گارسون چند لحظه پ ينوشابه ا يدر بطر البرز

 !يایدر ب يمجرد يعزا نیکه از ا

 یداشتم بابا رو با اون ابهتش کنج بازداشتگاه تجسم م! دکتر و البرز زل زدم به روبروم يها یتوجه به شوخ یب

اون قدر مزاحمش  یعنی! کنه؟ تیبشه که ازش شکا ریدرگواقعاً البرز مجبور شده بود تا اون حد باهاش ! کردم

جور سفت و سخت  نیمعجزه شده بود که ا! ببنده و بندازتش تو بازداشتگاه؟ یهمه چ يشده بود که چشم رو

ناجور و اون همه  ياون هم فقط چند ماه بعد اون دعوا! گل کرده بود؟ ییهوی شیمهر پدر! گشتن؟ یدنبالم م

اون همه کسبه که چشماشون ده تا و گوشاشون صد  نیتازه اون هم وسط بازار، ب! که بارش کرده بودم؟ یحرف

 !و پسر؟ رپد يدعوا دنیتا شده بود واسه د

*** 

 

  

 

تموم روز و شبهام ! میو به خاکستر نشستن زندگ اریتصادف گذشته، هفت ماه از رفتن د ییماه از روز کذا هفت

 یرفتن. رونیزنم از خونه ب یم رونیرفتنم از ا يکردن کارا سیواسه راست و ر یگه گاه رو تو خونه ام و تنها

 !کس جز فرناز ازش خبر نداره چیکه ه
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تفاوت از کنار نبودنش  یشه ب یکه نم هیزیمادر چ! کنه یمادرمو م يهوا يشه دلم بدجور یم یکه قطع رفتنم

 یدلم م. کنه یم تمیاذ ياون هم بدجور ي مهیو ن نبودن زن و بچه، فقدان محبت نصفه یتو دلتنگ. گذشت

بدم  حیو واسه اشون توض نمیبش رمخواد ب یدلم م. کم کنم يدلخور نیخرده از ا هیرم،  یخواد حاال که دارم م

کنم،  ینتونم بابا رو راض یدونم تا وقت یسوء تفاهم اما خب، خوب م هیاشتباه بوده،  هیکه فرناز زده  یحرف

 !ده یخوش نشون نم يبره بهم رو یکه از بابا م یو مامان به خاطر حساب ستیبند ن ییدستم به جا

سه شنبه تنهاست و شاگرداش  يدونم روزا یم. افتم سمت محل کار بابا یراه م وریروز گرم شهر هی عصر

ار هم کن يو بطر وانیل هیبدم که چه طور وجود  حیباهاش حرف بزنم و براش توض ییخوام تو تنها یم. ستنین

احتماالً زده به سرم  نمیب یکنم م یخوب که دقت م! شده یسوء تفاهم به اون بزرگ هیاپن خونه ام باعث  يرو

 ! بدم حیماه سکوت واسه بابا توض 7بعد  نویبرم و ا دیو بهم الهام شده که با

 یرو ب یمتعجب گوش! نهیب یمنو تو درگاه در م ینشسته و مشغول صحبت کردن با تلفنه وقت زشیم پشت

 یسالم م رلبیرم تو و ز یم گهیقدم د هی. شه یصورتم م ي رهیذاره سر جاش و خ یم یحرف ای یخداحافظ

از لحاظ تفکر و اعتقاد  هپدر هر چقدر هم ک هی المیسالمه، خودم پدر بودن رو تجربه کرده ام و به خ یس. کنم

احساسه که به پاهام  نیهم دیشا! ت داره و خواستار پسرشهمحب! متفاوت از بچه اش باشه، باز هم ته دلش پدره

 ! ده یرفتن م شیجرأت پ

توجه به رو برگردوندنش  یب! رلبشیتوجه به استغفار گفتن ز یب! صورتش ينشسته رو ظیتوجه به اخم غل یب

 .شنوم ینم یکنم و باز هم جواب یو دوباره سالم م یصندل يروبروش رو نمیش یم

 !نجا؟یا ياومد یچ يبرا: توپه یبزنم، براق شده م یکنم حرف یباز م لب

 !اومدم باهاتون حرف بزنم: گم یصدام تا نلرزه و م يکنم تو یجمع م روموین ي همه

 !؟یدر مورد چ-

 !زایچ یلیدر مورد خ:

 !ه؟یچ نشونیتر یاصل-

 !اون تصادف:

 !پندار رونیبرو ب: گه یهمون حال م کنه و در یدستش رو با حرص لمس م يتو حیشه، تسب یجاش بلند م از

 !بابا يکه حرفامو بشنو نجایاومدم ا-

 !به من نگو بابا:
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 !؟یرگام چ يخون تو! خوره؟ ینگم اسمت از تو شناسنامه ام خط م-

 !باشه ادتی نویا! من و تو نمونده نیب ینسبت چیه اریبعد د:

 !؟یزن یحرف م ينجوریکه ا یخواست یاز من م شتریمنو ب اریمگه شما د! چرا؟-

 ! پشت رل یشست یداغ کرده نم يبا اون کله  یخواست یتو اگه اون طفل معصومو م:

 ! يکنار اون بطر ينخورده  وانیکله ام داغ بود اما نه از ل-

 ! ؟یعنیفرناز دروغ گفته :

د که پاتو بو یچه زن نیگه ا یبگم آره نم!بگم نه؟ ایبگم آره ! نهیگن هم یتف سرباال که م! کنم یم سکوت

 ! نجا؟یا ياومد يکه پاشد يدار ییو چه رو یهست یگه تو چه پست یبگم نه نم! ش؟یریکفش تا بگ هیتو  يکرد

خوام به خاطر تو دهنم به حرف  ینم! بلندشو برو پندار:گه یبا حرص م نهیب یافتادم رو که م ریبه ز سرِ

 !پاشو برو! باز بشه ینامربوط

طور پاك و  نیهم شهیهم! ؟يتو عمرت تا حاال اشتباه نکرد: گم یو م نشیدوزم به نگاه خشمگ یم نگاهمو

 ! بابا؟ يو نقص بود بیع یطاهر و ب

رو اشتباه رفتم که خدا پسر  یراه هی ییجا هیالبد ! روم نشسته ياشتباه من اآلن جلو نیبزرگتر! به من نگو بابا-

 !بزرگمو نااهل بار آورده

تالش  نیواسه آخر! یآشت يبرا! واسه صلح نجامیا! ومدمیواسه دعوا ن! نمنز یگزم که حرف نامربوط یم لبمو

 ! همخون هیاز  کیمحبت کوچ هیخونواده،  هیبه دست آوردن  يهام برا

 نیکه ا میبحث کرد هیقض نیچند بار، چند هزار بار سر ا! چقدر بهت گفتم نخور: گه یشنوم که م یم صداشو

 نکهیا يبه جا! چشم یبگ نکهیا يبه جا! ؟يکار کرد یتو چ! ده ازش دست بکش؟ یبه باد م توینجاست زندگ

 هیوسط تاوان اشتباهتو  نیفقط ا! دو خدا هم با تو لج کر يبا من لج کرد! يبدتر ازش دور شد ياریرو به خدا ب

 !گناه داد یطفل معصوم ب

 یکه شماها فکر م یم اما نه اون اشتباهاشتباه کرد! کردم یدقت یب! فرناز اشتباه گفته، اشتباه متوجه شده-

 ...من ! نیکن

 یشه و اون هوار م یلبم از نگاه غضبناکش بسته م. کنه به سکوت یشه و وادارم م یبه سمتم بلند م دستش

 شیماه پ 7همون  ينزده بود یلب به حروم! بشه؟ یکه چ نجایا يبلند شو برو پندار، بعد هفت ماه اومد: کشه
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راست ! زنن یبهش تهمت م یقتو دم نزنه و نهیتونه ساکت بش یآدم نم! یخودت دفاع کناز  يکرد یم یسع

 !يلب وا نکرد یبوده که از شرمندگ

 یباور کن يدیرو که شن يزیاون چ يخوا یفقط م: گم یره باال و م یشم، ناخودآگاه صدام م یجام بلند م از

منو  ،يبود ریعمر باهام درگ هیکه  يسر مسأله ا يچون دوست دار! یباورش کن يجور نیا يچون دوست دار

اشتباه کرده باشم حاال  يدارچون دوست ! یکن یاشتباه م يگفتم دار يدید یخواد بگ یچون دلت م! یبکوبون

! یلعنت نینشستم پشت رل اون ماش یمست بودم وقت یخواد باور کن یدلت م! که تموم شده باشه یمتیبه هر ق

مثل ! يکرد یرفتار و زندگ یعمرت که هر جور دوست داشت يمثل همه ! بابا یر کنفک يجور نیا يدوست دار

 ! و من پسر نوح ینوحتو  یفکر کن یسالها که دوست داشت نیا يهمه 

! بدتر ارمی یکه جوش م زشهیرآمیاز نگاه تحق! دهیکش نیشم اما نه از ا یداغ م. صورتم يرو نهیش یبابا م دست

که صدامو  نجایبودم ا ومدهین! بزن تو صورتم اما تهمت نزن یش یاگه آروم م!بزن: گم یره باالتر و م یصدام م

! کدورت نیبردن ا نیقدم بردارم واسه از ب هیاومده بودم ! گناه به گناهام اضافه کنم هیببرم باال و به قول تو 

 ینقدر دم از اعتقاد بهش مکه ا ییاون خدا يبه اندازه  دیاومده بودم حرف بزنم شا! باشه يخوا یحاال که نم

 ! گه مست نبوده نبوده یم یپسرت وقت یو بفهم یکن یکه کالهتو قاض یعدالت داشته باش یزن

 یلیهر چند که اگر بودم هم خ: گم یگردم سمتش و م یبر م رونیبرم ب نکهیرم سمت در و قبل از ا یقدم م هی

از امروزِ تو بچه  شترینبودم، ب ارمیاگه مست هم بودم، هوش یحت! نداره يریتوف چیه اریتو اصل رفتن د! مهم نبود

خواستمش که نخوام به  یم ياونقدر! اشهخواستمش که نخوام سر به تنش نب یم ياونقدر! خواستم یامو م

! نکنم یکردن واسه اش شونه خال ياگه نااهل هم باشه، از پدر یخواستمش که حت یم ياونقدر! کشتنش بدم

کردن بردار  ییخدا نیدست از ا! چماق به دست هینه ! تم که واسه اش پدر باشم نه ناظماونقدر دوستش داش

 ویهمه چ ینیب یو م يای یرسه که به خودت م یم یوقت هی! بردار ردنخدا قضاوت ک يجا نیدست از ا! بابا

 !یباخت تیالیبت خ نیا يپا

! بخوان سوامون کنن نکهیا يهست و نه البرز برا ینه دکتر ظهراب گهید نباریا! ام قهی يرو نهیش یبابا م دست

 یشنوم که هوار م یشه تو کمرم و م یکه خرد نم ارمی یو شانس م يا شهیشم به در ش یم دهیمحکم کوب

اآلن هم دارم ! اسم ندارم نیبه ا يگفتم، پسر شمیهفت ماه پ! وقت برنگرد پندار چیه گهیبرو گمشو و د: کشه

و رو  ریبرو نذار همش مجبور شم گذشته رو ز! خرده آرامش ما رو بهم نزن هی نیراه ا میبرو و راه و ن! گم یم

ازم  يقصور هی ییجا هی فته،یبا ادمیبرو نذار مرتب ! مجازاتم يکارم اشتباه بوده که تو شد يکنم تا بفهمم کجا
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نماز شب خوندنام شک  يدال راست شدنام، به همه  يبرو نذار به همه ! تو دارم ثلم یسر زده که پسر ناخلف

 !اریاز ما ن یاسم گهیبرو و د! کنم

 دیرم سراغش شا یم! يریمن و اون قرار بگ نیب یتون ینم! خوام یاما مادرمو م! ارمی ینم! اسمِ شما رو چشم-

 !عاطفه تو وجودش باشه که بتونه به حرفام گوش بده و باورشون کنه ياونقدر

 یم: گم یدن م یو دارن به حرفامون گوش م دنیکه سرك کش ییتوجه به کاسبا یو ب رونیزنم از مغازه ب یم

 نیهمچ هیاز داشتن  یشرمنده نباش رت،یسخت گ يخدا شیرم که پ یم! بابا ینیکه رنگ منم نب ییجا هیرم 

 زانیتو م! شیتو بخشندگ! نخدامو يتو! زهیچ هیباشه من و تو فقط فرقمون تو  ادتیرم اما  یمن م! يپسر

 !تو عادل بودنش! شیچشم پوش

کنم که خودت  یگم و گورت م يخودم جور! پندار یبا من طرف يریاز مادرت بگ یسراغ! خونه يذار یپاتو نم-

 یچ يدیشن! طرفش يبر يکه اصالً بخوا يندار يمادر! گم؟ یم یچ يشنو یم! یکن دایخودتو پ یهم نتون

 !ياریب من ایاز اون  یکنم اسم یقلم پاتو خرد م! گفتم؟

 !رم خونه سراغ مامان یم میمطمئنم که دارم مستق باًیشم تقر یدارم از حجره دور م یاون لحظه وقت تو

*** 

به  میخونوادگ يوندایواسه نجات گذشته ام، واسه حفظ پ رهامیت نیآخر. نداشت يا دهیسراغ مامان هم فا رفتن

به دکتر  یکه حت دهیبر یاونقدر خرد بودم و اونقدر از همه چ! اثر ینشون و ب یحرف، ب یب! سنگ خورد و رفتم

رسوندم و  ونیاز تصادف شروع کرده بودم به پا لرو که از قب یتموم مهیکار ن. ندادم يالبرز هم از رفتنم خبر ای

ذشته که منو به گ يزیاز هر چ! فرار کردم! گذشته ام رو جا گذاشتم و رفتم يدستم، همه  يچمدون تو هیبا 

 ! کرد کندم و رفتم یوصل م

  

 

 !رم یم ینیکه رنگمم نب ییجا هیرم  یم

 !رمیگ یاز تو آرامش نم گهیکه د یگفت خودت

 

 

*** 
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 !بخور پندار از دهن افتاد-

 ینم: کرد و گفت زیبه م ياشاره ا. و زل زدم به صورت البرز رونیکه توش غرق بودم اومدم ب ییفکرا از

 ! با خودمون رستوران مینکنن مجسمه آورد الیبه خودت بده ملت خ یتکون هیالاقل ! ؟يخور

 کوینیکل يدررو رکاریاون نگهبان ز:خرده سکوت رو به دکتر گفت هیخوردن غذا شدم و البرز بعد  مشغول

 گفت بهتون؟ یعیشف. میعوضش کرد

 !قابل اعتماد هست؟ یکی نیا. نه-

 .که قابل اعتماد باشه دوارمیام. سفارش شده است:

 مونه؟ یم یشیمدت آزما هی نیبهش گفت-

 . دادم حیهمون اول کار براش توض:

 .چند مرده حالجه میالاقل بفهم. خوبه-

 ؟یهست یپندار از راننده ات راض! ماه سنگ تموم نذاره و بعد زه نزنه هی نیالبته اگه تو ا:

 .خوبه-

 !کنه یم فیازت تعر یلیاون که خ:

 يزیدکتر چ يگه تا حاال جز دو کلوم سالم و خدافظ از آقا یم: و گفتزد  يلبخند. نگاهش کردم یسوال

 !دمینشن

 !هیاضاف نمیهم-

! نخند دکتر!کن پندار حیخرده رفتارتو تصح هی! یزن یدو تا کلوم حرفو هم نم نیاون که البته به تو باشه هم:

اومدن مطب من،  يمادر و دختر هی! آخه؟ هیچه رفتار نیا!گهیشده د يجور نیکه ا يشما بهش رو داد نیهم

هفته ! پندار شیفرستادمش پ! داره پیدختره پل دمید نهیتو معا. انجام بدن ینیب ییبایخواستن عمل ز یهر دو م

. که آدرس داده بودم يدکتر شیپ یرفت دمیبعد که همراه مادرش اومده بود واسه عمل دماغ مادره، پرس ي

 هیشد  یدکتر، نم: شده، مادره برگشت بهم گفت يطور دمیپرس یوقت. اخماش رفت تو هم دمیهمون لحظه د

که  يدکتر نیا! نه مثل شما اما نصف اخالق شما خوب باشه؟ الکه اخالقش حا نیکن یمتخصص بهمون معرف

 ! فقط مونده آدمو بزنه ششیپ نیدخترمو فرستاد
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باال داد  ییابرو. نشست رو لبم يلبخند ارهیاون خانوم رو در ب يخواست ادا یالبرز که م ينازك شده  يصدا از

 هیچ! ستین يبد زیچ یو اون اخما رو هم باز کن یخرده لبخند بزن هی ،يوقت کرد! حاال شد نیآفر! آهان:و گفت

 !ییشمر اخمو نیمرتب ع

 !دو لقمه هم بخور یکی ر،یبگ ینفس هیغذات سرد شد، وسط حرف زدن -

 یم حتیزنم، هم تو رو نص یخورم، هم حرف م یکنم، هم غذا م یمن در آن واحد هزار تا کار رو با هم م:

 ...کنم، هم  یکنم،هم به اطرافم توجه م

 ...هم ! يدار یبر نم طنتیهم دست از ش:و گفت دیخند دکتر

 یپندار ب نیاز ا یطنتیش هیکنم  یهم تو دلم دارم دعا م! ازش سر نزنه یطنتیدکتر هست که ش یهم حواسم پ-

 !سر بزنه تیخاص

. و عقب نشستم دمیشه کش یم دتریکردم دردش داره شد یبه معده ام که حس م یقلپ آب خوردم و دست چند

 !معده اته؟: دیبه صورت آورد و پرس یدکتر اخم

 !خرده آره هی-

 !؟یلیخ ایخرده  هی:

 .ستین يزیچ. خوبم-

 .يبر یآندوسکوپ هی دیبا! دیشد یلیاون هم خ! هست ییزایچ هیحتماً  یعنی ستین يزیچ یگ یتو م یوقت:

 هی یکنار اون آندوسکوپ: بحث بشه و البرز با لبخند گفت يادامه  الیخ یبه عالمت مثبت تکون دادم تا ب يسر

راه قهوه خوردن  میغذا نخوردن و راه و ن یچند تا آمپولم مهمونش کن دکتر جون که بفهمه درست و حساب

 !یچ یعنی

 !هوشم یواقعاً ب یمن از خستگ میبخور بر:گفتمبه غذاش کردم و  يا اشاره

 ... ایخانوم بود  الیدور هم جمع شدن امشبمون فقط واسه خاطر نبودن ل: دمیرومو کردم سمت دکتر و پرس بعد

خانوم  الیشام سور رفتن ل نیداد ا حیدکتر که اول توض! پندار زشته! يوا یه: وسط حرفم و گفت دیپر البرز

 !ستین

 !البرز يکرد یکه از حاج یتیدادن شکا حیبذار واسه توض تویتو انرژ -
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هم به خاطر :با دستمال دور لبش رو پاك کرد و گفت. گفت و نگاه منتظرم رو دوختم به دکتر یاوه اوه البرز

 یلیامشب خ دمیکه د میگفتم شام رو با هم باش کینیتنها بودم و هم به خاطر صحبت کردن در مورد کل نکهیا

 .گهیوقت د هی يگذاشتم برا ،یستیسر حال ن

 !بگم ایبشنوم  يزیچ کینیکنم باشه که بخوام در مورد کل یهم فکر نم يا گهیوقت د-

 ... کینیحقته که تو اون کل:

 !هیمورد چ نیبه البرز گفته بودم نظرم در ا-

 ...من  یول هیبهم گفت که نظرت چ:

 !میدر موردش بحث کن نیاز ا شتریب میبخوا نمیب ینم یلیدل-

 !بذار حرفمو بزنم بعد مخالفت کن پندار:

 !بشنوم دکتر کینیاز اون کل يزیخوام چ ینم: زل زدم به صورت دکتر و مصر گفتم ظیو با غ یعصب

 !تا دعوا نشده میبر میپاش: شد و بعد البرز گفت جادیا يسکوت بد يلحظه ا يبرا

 !من بد بگذرون يامشبو خونه  میبر: در رستوران البرز بازومو گرفت و گفت دم

 !خودم يرم خونه  یم:و گفتم دمیعقب کش دستمو

 !کردم تیشد که از باباجونت شکا يبدم چه جور حیکه واسه ات توض میبر: و گفت دیبازومو کش دوباره

وقت  هیباشه واسه . امشب حوصله ندارم: و نگاهمو دوختم به نگاه درهم دکتر و به البرز گفتم دمیبازومو کش باز

 . گهید

خسته ام و اتفاقاً دستم  یلیمنم امشب خ افتیراه ب. سر جاش ارمی یحوصله اتو م: و گفت دیاصرار دستمو کش با

 !میبر!آماده است یلیهم خ دنیکوب يواسه تو سر

بهم سر بزن،  ،ياگه فرصت کرد. و تنهام ستین الیل گهید يتا دو هفته : دکتر دراز شد جلوم و گفت دست

 .شم یخوشحال م

 . حتماً: دست دادم و گفتم باهاش

خانوم شما رو به من سپرده  الیدکترجون ل: هم دستشو جلو آورد و همزمان با دست دادنش با دکتر گفت البرز

 !شرمنده بشم ششیمن پ يرینگ دزیم دزیشبه ا هی! ها

 ! برو خجالت بکش! برو بچه: تو بازوش و گفت دیمحکم کوب دکتر

 . میبر: و گفت دیزد و مچ دست منو کش يلبخند البرز
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خدا حرفشو  يبنده  یذاشت یالاقل م: خرده سکوت گفت هیو البرز استارت زد و بعد  نینشستم تو ماش لیم یب

 .بزنه

 !شراکت بده؟ شنهادیخواست پ یم نکهیمگه نه ا-

 !شراکت بده شنهادیخواست پ ینم! نه:

 ! بشنوم البرز يزیخوام در موردش چ ینم! یحاال هرچ-

 !به جهنم! باشه:

 !ه؟یچ یاز حاج تیشکا انیجر-

 !بگم پندار يزیخوام در موردش چ ینم:

دوست  یهر چ يتو حق دار! ه؟یچ: بهم انداخت و گفت ینگاه مین! سمتش و با اخم زل زدم بهش برگشتم

 !م؟یحقو ندار نیا هیبق ایهمون بشه، اما من  يدار

 .و بخوابم رمیدوش بگ هیخوام  یم. رسون خونهمنو ب! به قول خودت به جهنم-

 ! بره یهم خوابم نم ییتازه امشب هم تنهام، تنها! من هم دوش داره و هم اتاق خواب يخونه :

کنم چه  فیواسه ات تعر مینیمن بش يخونه  میبر ایب: بهم انداخت و گفت یسمتش، با لبخند نگاه برگشتم

 !ينبود یمن و بابات وقت نیگذشته ب

 

 

 .زد یالبرز و اون داشت از تو آشپزخونه باهام حرف م يخونه  يکاناپه  يبودم رو دهیکش دراز

کنه با قهر و  یم الیهنوز هم خ! اآلن هم باهام قهره! و تار هم پیبه ت میاون دختره زد ي هیبا مامان سر قض: 

 !تونه به خواسته اش برسه یاخم و تخم م

 !خرده خوش باشه هیکه دل مامانت  يدید یالاقل دختره رو م یرفت یم-

بعدشم مگه عهد ! خوامش؟ یبچسبونم روش بگم نم یانگ هیبعد  نمیپاشم برم دختر مردومو بب! ام؟ وونهیمگه د:

خرده نازشو  هی ،یشناس یمامان منو که م! کنه؟ دایواسه ام زن پ گهید یکیمن بچه ام که  ای! رزاست؟یقلقله م

زن  الیخ یب گهیمحکمتر بکوبم که د خویم نباریخوام ا یره، منتها م یم دشایبکشم و قربون صدقه اش برم 

 !دادن من بشه
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دو ساعته !ياریبا ته چکش و انبر و زور بازو درش ب یکه مجبور ش ینکوب يجور هی خویفقط حواست باشه م -

 !؟یکن یکار م یتو آشپزخونه چ يدار

 .پاشو لباساتو عوض کن. امی یاآلن م-

 نیدیتیران هی. شم یپا م: مبل انداختم و گفتم يدسته  يبه کتم که افتاده بود رو ینگاه. بلند شدن نداشتم ينا

 !؟يبهم بد يدار

 .هست يداروخونه شبانه روز ابونیخ نیسر هم. رمیگ یرم واسه ات م یاگه نبود م. نمیبذار بب-

 لباسات کدومه؟ يکشو: دمیبه خودم دادم و پرس یزور تکون به

 .هیپنج تا کشوها توش لباس راحت ،هريتاق آخرا-

لباسامو که عوض کردم ! يزیهمه تم نیبود ا دیاز البرز شلخته بع! مرتب بود یتصورم اتاقش حساب برعکس

 ! اومد ینیریو ش ییچا وانیو دو تا ل وهیظرف م هیبرگشتم تو هال و البرز هم با 

 ! ادا اصوال بردار نیدست از ا ن،یبش ایب: و گفت دید ییچا وانیبه ل نگاهمو

 !؟يدیبه کارات رس: هم و گفتم يروبروش، پامو دراز کردم و از مچ انداختم رو نشستم

 .آره-

 !افتاده ییو تو چه اتفاقا یحاج نیکن ب فیتعر نیخب حاال بش:

ماجرا  يبه اون جاها نکهیواسه ا ه،یچ یدون یم: و گفت دیموهاش کش نیب یمبل و دست یاشو داد به پشت هیتک

بار تو بکنم،  يفحش چاروادار یکل دیارم،بایکه اگه بخوام به زبون ب میماجراها رد بش يسر هیاز  دیبا م،یبرس

 !میبش الشیخ یبهتره ب نیواسه هم

 !کن فیرو هم تعر یدر افتادن با حاج انیفحشاتو بده، دلت که خونک شد جر: مبل جا به جا شدم و گفتم يرو

 .پس خودتو آماده کنباشه،  -

 یم! یپست فطرت یلیخ! پندار يپدر مادر یب یلیخ: من و گفت يرو گذاشت جلو ییچا يوانایاز ل یکیشد  دال

 هیها گوش به زنگ  وونهید نیشب و روز ع! م؟یدیکش یچ میخبر بود یکه ازت ب یماه شیتو اون ش یدون

فقط ! یکه بگ ییهر جا! شور خونه همرد ،یپاسگاه، اداره آگاه ،يکالنتر ،یقانون یپزشک مارستان،یاز ب! خبر بودم

 ...فر اریآقا داره تو د میدیماه که فهم شیخالصه، بعد ش! ازت بشه يخبر هیخواست  یدلم م

 یب نکهیا يبرا. مبهوت موند هویبود که  اریاز آوردن اسم د! نگاهم کرد رهیساکت شد و خ يلحظه ا يبرا

 !؟یگفت یم! خب: مرو نشون بدم گفت میالیخ
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 هاتیتو فرنگ دنبال کثافت کار یخبر اومد که جناب عال یوقت! گفتم یم! آره: خورد و گفت شییخرده از چا هی

هندستون کرد و بند کرد به من که پندار  ادیباباجانت  لیکه ف مینفس راحت بکش هی میتازه اومد ،یهست

 یدر اومد و وقت دادیدو بار از در داد و ب یکی! رهینبود بخوام برم خونه و جلومو نگ یشب یکن یباور نم! کجاست

گفتم من از  یهم بهش م یهر چ. ده، شروع کرد به خر کردنم و با زبون خوش باهام حرف زدن یجواب نم دید

ه بود تو گوشم هم وسط کوچه چنان خوابوند يدو بار یکیبماند که ! رفت یندارم حرف تو کتش نم يپندار خبر

 اطمونیدر ح دمیخونه د دمیرس یروز خسته و کوفته و عصب هیگذشت،  نایا! ودب دهیکه برق سه فاز از سرم پر

که به  ییزایتو خونه، حاال فکر کن چه چ دمییوسط کوچه ول کردم دو نویماش. ادی یم دادیداد و ب يبازه و صدا

بابات هم داره مامان منو  اط،یوسط ح سادنیبابا جان و مامان جانت وا دمید! هیتو اون چند ثان دیذهنم نرس

! ... و داد و هوار که بگو پسر من کجاست؟ یاومد سمتم و شروع کرد به فحاش دیمنو که د! کنه یم دیتهد

 !کدوم پسرت؟: کلوم برگشتم گفتم کی!... کرد، بخورش خی تییچا

 !گم یپندارو م! کدوم پسرم یچ یعنی !اریدر ن يمسخره باز: شد تو صورتم که براق

 ! ؟یحاج ياسم دار نیبه ا يافتاده پسر ادتیتازه  ،يخواب نما شد: گفتم

حوض و  يسرم گرفت به لبه  يهم گوشه  میاز خوش شانس! اطیتو دهنم که پرت شدم وسط ح دیکوب چنان

دونم  یم! يدید یباباتو م دیپندار با یکن یباور نم! 110در آوردم زنگ زدم  لمویاز جام بلند شدم و موبا! شکافت

بودم که  ریدلگ نیاز ا شتریدلم هم ب ته! دادناش ریهمه گ نیخب خسته شده بودم از ا یتند رفتم ول يادیز دیشا

اومدن ! و بگذر ایالتماس و خواهش که کوتاه ب یمامانت و مامانم اومدن کل! دمید یرفتن تو رو از چشم اونا م

 يگوشه  هیبرد  دیبازومو کش د،یره، بابام که اومد و ماجرا رو فهم ینم ادمی! بابام دنیمأمورا همزمان شد با رس

 ! دوستته نیتر یمیپدر صم یرو بفرست برن البرز، حاج مأمورابرو :و گفت اطیح

! من قیاون پدر پنداره، نه پندار رفحاال نه ! دوستم بود نیتر یمیپدر صم: از دستش در آوردم و گفتم بازومو

 !تونه باشه؟ یم یقیخبرم چه رف یساله ازش ب هیکه  یقیرف

مجبور شد  ت،یرضا یب تیرضا! کلوم تا ته ماجرا رو رفتم کیکله و  هیمنم که  ،يکالنتر میمأمورا رفت همراه

 !مزاحم من نشه گهیته ته ماجرا هم تعهد داد که د! شبو آب خونک بخوره

 !ش؟یدیند گهیبعدش د-

 یدون ینم یعنی! ساعت برگشتم به خونه رو با ساعت برگشت بابات هماهنگ کرده بودم گهید! راه میراه و ن:

 ! خواد سر منو از تنم جدا کنه یتونستم بخونم دلش م یپندار، از نگاهش م
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 ن؟ینشد ریباهم درگ گهید-

 !نه گهیزد و خورد د یچرا ول یلفظ يدر حد دعوا:

 !آره؟ ،يو بر يهم باعث شد از محل بذار نیهم-

سال بعد  3درست  یعنی. کردم و ازشون جدا شدم یمامانو راض یقیبعد سال بابا به هر طر قاًیدق ش،یسال پ هی:

 ! دل کندم میپدر يتو از خونه  يتوهم نزن که به خاطر بابا گهیپس د! الدنگ يگم و گور شدن تو

که پوست  يها برداشتم و همون جور وهیم نیاز ب بیس هیبه عالمت مثبت تکون دادم و دست دراز کردم  يسر

 !؟يکرد دایقرصو پ: دمیکندم پرس یم

 !عوض کنم برات؟ توییچا. گردم یاآلن م: جاش بلند شد و گفت از

 یلیز مقاوم بودنت خد! سخته پندار یلیآدم کردنت خ:زد و گفت یطونیکه بهش رفتم، لبخند ش يغره ا چشم

 !میبه حالت بکن يفکر هی دیبا! حموم يسوسکا نیا نیع ،يکرد دایپ کیجهش ژنت! باال رفته

 

*** 

از آشپزخونه اومد  قهیالبرز بعد چند د. و زل زدم به سقف میشونیکاناپه و ساعدمو گذاشتم رو پ يرو دمیکش دراز

 . گردم یرم و برم یم ابونیلحظه تا سر خ هی: و گفت رونیب

 ! واسه قرص؟: شدم و گفتم زیخ مین

 .آره-

 ! خواد ینه بابا نم:

 .امی یاآلن م. قدمه هی نیهم-

 .یرم از خستگ یفقط بگو کجا بخوابم که دارم وا م. ستین يازین: جام بلند شدم و گفتم از

 امروز؟ یچند تا عمل داشت-

 .واسه سند زدن خونه هم مجبور شدم برم محضر. سره رو پام هی رونیاز صبح که اومدم ب:

فقط پرده رو بکش که . تختو واسه ات آماده کردم ،يلباس عوض کرد یکه رفت یهمون اتاق! مبارکه پس-

 .نکنه دارتیصبح نور ب

 يپا. دمیالبرز رو شن يبودم که صدا داریهنوز ب. تخت يگفتم و رفتم تو اتاق و خودمو انداختم رو يریبه خ شب

 .زد یحرف م یکیتلفن داشت با 
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 .منتظرم. یمرس... مثالً نیدیتیران!... شه؟ یم دایتو خونه اتون قرص معده پ نیبب! ...آره بابا! ...نه!... ؟یخوب. سالم:

 !جان؟: اومد دم در اتاق و گفت. که قطع کرد بلند صداش کردم تماسو

 .ستین یاجیگفتم که احت-

 !گه یم يا هگید زیرنگ و روت که چ:

 .رم داروخونه یخودم االن م: شدم و گفتم زیخ میو ن دمیبه معده ام کش یدست

 .داشت و آورد دینه به نهاد زنگ زدم شا-

 !؟ینصفه شب یاونو چرا راه انداخت:

 !بغله نیهم! دوره نجایو فرسنگ ها از ا لومترهایانگار ک یراه انداخت یگ یم نیهمچ-

 ! نیواحد کنار: تخت و گفت ياومد نشست لبه . نگاهش کردم یو سوال دمیکش دراز

 .نیا هیپس همسا. آهان: باال انداختم و گفتم ییابرو

 ! هم واریبه د وارید-

 !يکرد دایپ نیگزیجا هیخوبه، در نبود من : 

 !يتو که با اون فربد جونت هم خونه شد نیع! قاًیدق-

 !فته از داروخونه قرصو بخرهر قتیفکر کنم رف: و گفتم دمیپهلو دراز کش به

 .کنم یاومد صدات م یبخواب، وقت: جاش بلند شد و گفت از

خرده واسه اش در  هیکرد و  یالبرز با نهاد سالم و احوال پرس. زنگ در بلند شد يصدا یبودم وقت داریب هنوز

دارو ! جناب دکتر ایب: تآب اومد تو اتاق و گف وانیل هیبعد با . کرد یداد و خداحافظ حیمورد خواستن قرص توض

 ! یلیو هردنب یپرت یشرت يجور نیبه موقع خورد نه ا دیرو با

و نبودم  يشد داریصبح ب! رو خراب نکن یزبون ترک! رینه و هردنب لیهردنب: و گفتم دمیخوردم و دراز کش قرصو

 . بدون رفتم خونه

 !؟یواسه چ-

 !داره؟ یخودم واسه چ يبخوام برم خونه  نکهیا:

 .ادی یشام نهاد هم م ،واسهیهست نجایفردا رو هم ا-

 .گردم یشام بر م يبرا:

 !ریشب به خ! حوصله ندارم چونه بزنم باهات! اوف-
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 !دینکش قهیبعد رفتن البرز بود که خوابم برد اما مطمئنم به دق هیدونم چند ثان ینم

*** 

 !شده پندار؟ یچ: پرسه یم یو با نگرونشونه ام  يذاره رو یالبرز دستشو م یتخت مچاله شده ام وقت کنج

شب همون ! نهیچند ماه بودم منو بب نیا يکه تو يزیخوام شکسته تر از اون چ ینم! گردم سمتش ینم بر

دونم اگه منو از  یام و م دهیرو تو نگاه مامانم د یتاب یب!که رفته ام سراغ بابا و بعد هم سراغ مامان هیعصر

دلِ شکسته ! رو نداشتم يزیچ نیهمچ هی وقعاحترام به بابا بوده اما ته دلم ت ایخونه اشون رونده به خاطر ترس 

 ! تر دهیام خردتر شده و کمرم خم

 !شده؟ يطور! پندار؟ هیچ: پرسه یم يادیز يکنه به سمتش برگردم و با دلهره  یبه زور وادارم م البرز

پاشو ! به هم؟ یختیر يجور نینشده و ا يطور: پرسه یبا سماجت م. دم یتکون م یمنفبه عالمت  يسر

 ! نمیبب

 !حرفت شده؟ یبا کس! پندار؟ هیچ: پرسه یروبه رو و البرز باز م واریزنم به د یو زل م نمیش یجام م سر

 !یحاج دنیرفته بودم د: گم یکنم و م یخشکمو با زبون تر م يلبا

واسه خاطر : گه یو م نییره پا یتخت م ياز رو! رو خونده هیفهمم که تا ته قض یشه و م یصورتم م مات

 ادمهی یبوده پندار و از وقت يجور نیهم ادمهی یاز وقت! تازه بابات شده؟ ای! ش؟یتازه شناخت! ؟یبابات عزا گرفت

 ! يعار یخرده بزن به طبل ب هی! يدیتو مرتب از رفتاراش رنج

 يخفه ا يدستام و با صدا نیب رمیگ یذارم روشون و سرمو م یکنم، آرنج دستامو م یم زونیاز تخت آو پاهامو

 ! کرد رونمیمامانم ب! خونه هم رفتم: گم یم

فهمن چقدر  یشه که م یم يروز هی! نداره یبیع: گه یپشتم و م يذاره رو یکنارم، دستش رو م نهیش یم البرز

 !در حقت مرتکب شدن یفهمن چه ظلم یم! اشتباه کردن

 !نشستم پشت رل یکنن من مست بودم وقت یم الیخ: گم یکنم و م یبلند م سرمو

 یم یفرناز شب اون اتفاق وقت! رو دارن يتصور نیهمچ هیاپن  يرو وانیو ل يدونم به خاطر اون بطر یم-

قبل  يشروب خورده بودکنه م یم الیخ نهیب یو جامو که م وانیبرداره، ل یخونه که لباس و شال مشک ارنشی

که کاش  رهیگ یمامانت از فرناز خرده م نکهیختم، مثل ا ياز مجلسا یکیبعد تو !تهرون يایب يبخوا نکهیا

شه و  یم یحرفا، فرناز هم عصبان نیو از ا يزد یکارتو م دیو کاش به خاطر اون ق نیبود اریمراقب د شتریب

 !گه یبهشون م انویجر
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 !گه یدونسته داره دروغ م یم:گم یکشم و م یموهام م نیب یشم دست یاز جام بلند م یعصب

 !؟یچ یعنی: پرسه یپر بهت م ییزنه به صورتم و با صدا یمتعجب زل م البرز

 ! پندار؟ یچ یعنی: پرسه یافته و م یدنبالم راه م. رونیرم ب یدم و از اتاق م یبه دو طرف تکون م يسر یعصب

 !بوده؟ قتیحق يتو هم باور کرد! ؟یچ یعنی یچ: پرسم یشم سمتش و م یم براق

 !نه-

 !؟یپس چ:

 !شده جادیفرناز هم سوء تفاهم ا يکردم برا الیمن خ! خب-

به سر و  یخوام برم آب یم. ییرم سمت دستشو یکنم و بعد م ینگاهش م یحرف و حرص یب هیچند ثان يبرا

 یواسه چ! ن؟یکن یم یمخف نیدار ویتو و فرناز چ! پندار؟ هیچ انیجر:گه یو م رهیگ یصورتم بزنم که جلومو م

پس فرناز واسه ! ؟يبود نیاون ماش رلتو پشت  نکهیمگه نه ا! کنم؟ یونیمن تا پا درم شیفرناز چند بار اومده پ

 !نکنه اون پشت رل بوده اصالً؟! پندار؟! ش؟یببخش یتون یکار کرده که نم یچ!ره؟یدست به ز نقدریا یچ

به آب سرد  دیسر داغ کرده امو با! کوبم به هم یرم تو و در رو م یکشمش عقب و م یم ییدر دستشو يجلو از

 !رهیخرده آروم بگ هیبسپرم تا  ییروشو

*** 

 

پشت سر همش مجبور شده  يو زنگ زدن ها ردادنهایو حاال با گ رونیالبرز زده بودم ب يزود از خونه  صبح

 یب یلیخ: صورتش باهام دست داد و گفت يرو کیاخم کوچ هیز کرد با در رو که با! بودم برگردم خونه اش

 !نجا؟یا يایب یبش یبدم تا راض... خودمو ج دیمن با یعنی! یمعرفت

 !بودم؟ نجایا شبیمن که د: تو و در همون حال گفتم رفتم

 دنیشن يهم که به بهونه  شبید: کرد به سمت هال و گفت تمیهدا یکیگذاشت رو پشتم و با فشار کوچ دست

 ! يایب يشد یراض یحاج جانیداستان پره

 ،یو بعد احوال پرس میبا هم دست داد. و منتظر ورودمه سادهیمبل وا يکه جلو دمیراهرو رد شدم و نهاد رو د از

 !تا من شامو آماده کنم نیبا هم گپ بزن نینیبش: البرز گفت

 !ه شامو آماده کنم انگار خودش پختهگ یم نیهمچ:باال انداخت و گفت ییابرو نهاد
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 یم دیو سف اهیتو تو خونه دست به س نکهیحاال نه ا: راه آشپزخونه برگشت سمتمون و به نهاد گفت مهیتو ن البرز

 !شامه گزاره خان زیمنظورم از شام م! ؟یزن

 !گه؟ید ادتهی یدادم منو گزاره صدا نکن ماتومیکه اولت يآخر يدفعه :پاش انداخت و گفت يپاشو رو نهاد

 !ياری یدمار از روزگارم در م یگفت! قاًیدق! آره: البرز از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

 !پس تا آخر شب مراقب خودت باش! ادتهیخوبه که  نیآفر-

 !ياریسر من ب ییذاره تو بال ینم نجاستیا قمیشف قیرف:

 !جان یمطمئن نباش الب ادیز: با لبخند بهم زد و گفت یبرگشت سمت من چشمک نهاد

 !؟يچطور شد که نموند. یاز اونور برگشت دمیاز البرز شن: زدم و نهاد گفت يلبخند مچهیلبخندش ن به

 !اونور؟-

 ! خارج! فرنگ:

نهاد : که گفت دمیالبرز رو شن يصدا! خواست بهش جواب بدم یبود که دلم نم ییاز اون سواال! تو فکر رفتم

 !سر تو آورد نیا ياریسر من ب يخوا یکه تو م ییبال يدید هوی! نکن چیدکتر ما رو سوال پ نیا

 !گشنه اته؟: بهم انداخت و گفت یالبرز نگاه. جام بلند شدم و کتم رو در آوردم و رفتم تو آشپزخونه از

 .نه-

 !معده ات در چه حاله؟:

 ؟ياز دکتر خبر ندار. خوبه-

پندار عنقِ گنددماغو  يگفت حوصله  یم. قبول نکرد نجایا ادیبهش اصرار کردم امشب ب یهر چ! چرا اتفاقاً:

 !ندارم

 یشوخ: زد و گفت يلبخند! نه ایگه  یم يبفهمم جد نکهیا يموشکافانه ام نشست رو صورت البرز برا نگاه

 .سالم رسوند.کردم

 اد؟ی ینم-

 !شم یافسرده م نتونیب امیمن جوون ب نیپاتال دور هم جمع شد ریگفت سه تا پ. نه:

 !شام ایگزاره ب! کم و کاست یب! واقعاً گفت ویکی نیبه جون خودم ا:زد و گفت ينگاهش کردم، لبخند رهیخ مباز

بهت نشون بدم البرز،  يگزاره ا کی: گفت زینشست پشت م یکه م يو همون جور وستیهم بهمون پ نهاد

 !بره ادتی رانیا يکوه ها ياسم خودت که خوبه، اسم همه 
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 !سلسله جبالم! رشته کوهم! ستمیمن کوه ن: و گفت زیهم نشست پشت م البرز

با البرز در  یهر ک: زد و رو به نهاد گفت يلبخند! که به صورت نهاد بود دوختم به نگاه معنا دار البرز نگاهمو

 !گه؟ید يقبالً تجربه کرد نویا! افتاد ور افتاد نهاد

به بعد  نیاز ا! يگفتم گناه دار یم! دادم یس متا حاال بهت آوان: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر نهاد

 ! ستیخبرا ن نیاز ا

کردم و از جام بلند شدم و تو دلم خدا  یپوف! زنگ خورد لمیاول رو تو دهنم نذاشته بودم که موبا يلقمه  هنوز

آن  يمه دادم و دک رونیراحت ب الیبا خ ینفس دمیکرباس زاده رو که د يشماره ! نباشه مارستانیخدا کردم از ب

 .رو زدم

 شد؟ یچ: دیالبرز پرس ز،یبرگشتم سر م یوقت

 .ادیتونه ب یشنبه نم کیبره شهرستان، واسه شنبه و  دیاومده براش با شیپ يگفت کار یکرباس زاده بود، م-

 !؟یکار کن یچ يخوا یحاال م! بابا يا:

 !کردم یکه تا قبل از بودن اون م يهمون کار! یچیه-

من  يدونستم از گذشته  ینم. و مشغول خوردن شدم نییسرمو انداختم پا. افتاد به صورت پر سوال نهاد نگاهم

 دیجد قیرف هیدلم ! نکنه چمیدادم سوال پ یم حیدونه تا چه حد و اندازه اما ترج ینه و اگه م ایدونه  یم يزیچ

 !هفت پشتم بس بود يالبرز برا! خواست ینم

 !نواخت شده هی یلیخ میزندگ! خواد یم یمهمون هیدلم : هال و البرز گفت يتو میکه خورده شد، نشست شام

 !هیپات همش تو مهمون هیتو که ! البرز يریبم: پهلوش و گفت يکه کنارش نشسته بود با آرنج زد تو نهاد

خاله  یدلم مهمون! خواد ینم یگ یها که تو م یمهمون نیدلم از ا: و گفت یوسط زیم يپاشو دراز کرد رو البرز

 !یلیفام يدور هم شدن ها نیاز هم! ها يباز یخاله خانوم باج نیاز ا! خواد یو عمو م ییو عمه و دا

 !راه بندازه شویکیخب به مامانت بگو سور و سات ! آهان-

 دهیو نترش دهیترش يذاره رو کل دخترا یانگشت م ارم،یرو ب یخونوادگ یاسم مهمون! گردم مگه؟ یدنبال شر م:

نکنه ! ؟يخوا یدختر داداشمو م! البرز؟ هیهان چ! ره یتازه انگشت اتهامش به سمت منم نشونه م! لیفام ي

 !عباس آقا باشه ها يخواهرزاده  یوقت چشمت پ هی نمیالبرز نب يوا! ؟يمادرجونو سراغ کرد يدختر نوه عمه 

 !کنم یشما رو م یلیفام يها یدارم کم کم هوس مهمون! التونیتو فام نیشما چقدر دختر دم بخت دار! اوه-

 !درست صحبت کن! دارم ها رتیمن غ! يهو:
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 ! باال بزنه؟ نیواسه من آست اقتیل یب يتو يشه مامانت به جا ینم! مگه؟ هیچ-

 !نهاد؟ ياری یدر م يمسخره باز يبازم دار ای یگ یم يدار يجد:

 !گم یدارم م يخب جد-

 !؟يریبگزن  يخوا یواقعاً م:

 !از تو خونه تنها موندن که بهتره-

 ! ؟يریزن بگ يخوا یم یتو خونه تنها نباش نکهیواسه ا! خاك بر سرت: محکم کوبد پس گردن نهاد و گفت البرز

دکتر زشته بخوام بازش  يهم دارم که جلو يا گهید یشخص لینه دال:و گفت دیبا دست پشت گردنشو مال نهاد

 !کنم

 !زن گرفتنت يها زهیمرده شور تو رو ببرن با اون انگ: پس گردنش و گفت دیدوباره کوب البرز

 زهیانگ! ندارم یجان تیکنار تو امن: نشست گفت یمن م يکه روبرو ياز کنار البرز بلند شد و همون جور نهاد

 !دانشمند؟ هیتو مگه واسه زن گرفتن چ يها

 ! نیشتیموندم ان یداشتم که تا حاال مجرد نم زهیانگ من اگه واسه زن گرفتن: خرده جا به جا شد و گفت هی البرز

زن  یتون یاده،نمیات ز زهیو غر زهیکارا انگ يسر هیتو چون واسه :مبل و گفتم یدادم به پشت هیتک سرمو

 !يریبگ

 !قاًیدق: گفت نیخنده و در همون ح ریزد ز نهاد

 ییپاشو بساط چا! پاشو! ؟يغمبرینه که تو پسر پ! قاًیزهرمارو دق: کوسن رو به طرف نهاد پرت کرد و گفت البرز

 ؟يا هیپندار پا م،ینیبب مینیبش ارمیکه گرفتم ب ویدیجد لمیرو روبه راه کن تا منم برم اون چند تا ف

هنوز از جاش بلند نشده بود که . موافقت تکونش دادم يمبل بود به نشونه  یپشت يکه سرم رو يجور همون

خودتون از ! رفتم تا فردا صبح: به صفحه اش انداخت، از جاش بلند شد و گفت ینگاه. زنگ خورد لشیموبا

 !نیکن ییرایخودتون پذ

نکردم راه  دایگشتم فندکم رو پ یکتم در آوردم و چون هر چ بیج ياز تو گارمویجام بلند شدم و پاکت س از

 !نجایهست ا شیدکتر آت يآقا: بردارم که نهاد گفت تیافتادم سمت آشپزخونه کبر

 .خدمت شما: رو به سمتم گرفت و گفت یلیرنگ شک ییطال يپویفندك ز. سمتش برگشتم
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پاکت رو گرفتم سمتش که . برام فندك زد و روشنش کرد. شدم کیلبام و بهش نزد نیرو گذاشتم ب گارمیس

منو با ! یگه استثناء هست ینم يزیاگه به شما چ! ممنوعه دنیکش گاریالبرز س يتو خونه : تشکر کرد و گفت

 !کنه یم زمیلوستر حلق آو نیاز ا نهیدستم بب يتو گاریس

 گاریس: کرد گفت یم يکه با فندکش باز ياون هم نشست و همون جور. مبل يزدم و نشستم رو يلبخند

اما باز هم ! به عنوان کادو دم،یبراش فندك خر يچند بار! ندازه یپدربزرگم م ادیمنو  تیروشن کردن با کبر

 !داشت یبر نم تیکبردست از سر 

 فوت کرده؟-

 !از پا درش آورد هیسرطان ر. شه یم یسال 12:

 .متأسفم: گفتم گارمیاش به س رهیتوجه به نگاه خ یزدم و ب گاریبه س یمحکم پک

 البرز گفته؟. دارم تیکبر ونیکلکس هیمن : کرد و گفت يلبخند تشکر با

 !جداً؟!نه: ابروهامو باال انداختم و گفتم کنجکاو

 .بهت نشونش بدم میبر میتون یم یاگه دوست داشته باش-

 میالبرز بر ياز خونه  نکهیبه عالمت مثبت تکون دادم، از جام بلند شدم و همراهش راه افتادم اما قبل از ا يسر

 .شما يخونه  میر یم میلحظه برم بهش بگم که دار هی: گفتم رونیب

 .گم یمن بهش م: سمت اتاق خواب البرز و گفت برگشت

*** 

 ينهاد بود و زل زده بودم به بسته ها يخونه  ییرایسالن پذ يکه گوشه  یکیکوچ يبوفه  يبودم جلو سادهیوا

فکر  ونیکلکس هیبه داشتن  یمن که از بچگ يبود، مخصوصاً برا یجالب يمجموعه ! تیکبر کیبزرگ و کوچ

 !کردم یم

اصالً از کجا اومده؟  تیکبر ياصل واژه  یدون یم: چرخوندم که نهاد گفت یجعبه ها م يدقت نگاهمو رو با

 نیاول. کرده دایراه پ یو بعد هم عرب یبه زبون فارس یگوگرد بوده که از زبون آرام یبه معن تویاصلش کوپر

 یدشون مکامرر خو ياختراع رو برا نیها ا یاختراع کرده اما آلمان 1827رو جان واکر تو سال  ییایمیش تیکبر

 رانیتو ا تیکبر يکارخونه  نیاول! کرده سشییتو آلمان بوده و کامرر تأس تیکبر يکارخونه  نیدونن، چون اول

 !رانهیساخت ا يتایکبر نیجزء اول ینیب یم نجایکه ا یینایا. شد سیتأس 1291هم تو سال 
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واقعاً :دیبه ذهنم رس یکردم که سوال یآدم روش بود، نگاه م يسر هیکه عکس  یکیکوچ يها یبه قوط داشتم

 ؟يهمه اطالعات در موردش جمع کرد نیا يرو دار ونشیکسیچون کل ای يعالقه دار تیبه کبر

 ونیکسیکل هی. ستین ونمیتنها کلکس نیالبته ا. عالقه داشتم تیکبر ونیکسیواقعاً به داشتن کل ینه از بچگ:

 . است هیدوست دارم و کامل تر از بق شتریاز همه ب ویکی نیاما ا. از فندك و تمبر و اسکناس هم دارم کیکوچ

 !نرفت؟ نیعالقه با سرطان گرفتن پدربزرگت از ب نیا:دمیبلند کردم و زل زدم به چشماش و پرس سرمو

رو به هر  شیزندگ ندیاخوشان يآدم اگه بخواد علت اتفاقا: مکث جواب داد یلبش محو شد اما ب ياز رو لبخند

کالً اهل سخت گرفتن و ! شه یم یکردن براش کار ناراحت یمنتها اونوقته که زندگ ه،ینسبت بده کار راحت يزیچ

 !ستمیکردن ن یتو گذشته زندگ

 !ن؟یک نایا: دمیاشاره کردم و پرس ییده تا يها و با انگشت به اون سر یبرگردوندم سمت قوط رومو

 .ینیبب کیکه از نزد رونیب ارمشونیبذار ب: بوفه و گفترفت سمت در  دستش

: کرد گفت یبه دونه دونه اشون اشاره م شهیکه با انگشت از پشت ش يگفتم و نهاد همون جور یستین یاجیاحت

الدوله و  عیرالدوله،صنیالملک، مش ه،موتنیرونیهم حسن رزآز پهلوون ا یکی نیهم نادرشاه، ا نیا ره،یرکبیام نیا

 ! گارنیس اركم یول! ها تنیکبر. نیرو بب نایا ایب. يهم محمدرضا پهلو يآخر

مشهور بودن زوم بود که  يگارهایس يبسته بند يکه اسم و لوگو یتیکبر کیکوچ يها یقوط يرو نگاهم

! شدم خکوبیکه اومد تو م یکس دنیقفل سرمو برگردوند به سمت در هال و با د يتو يدیچرخش کل يصدا

 !کرد؟ یکار م یالبرز چ ي هیهمسا ينوه خانوم مادربزرگ تو خونه 

   

نهاد ما رو به خودمون  يصدا! بود سادهیزمان وا يلحظه ا يانگار برا! به هم میشده بود رهیزده خ بهت

 . ادیبمون دکتر برم به البرزم بگم ب:آورد

 يرعادیبه غ یاز حالت چهره ام پ. نهاد شدم ي رهیمتعجبم رو از رو صورت نوه خانوم برداشتم و گنگ خ نگاه

دکتر  يدکتر خواهرم نهال، نهال آقا يآقا! دم در نهال؟ يسادیچرا وا: رو کرد به نهال و گفت. برد طیبودن شرا

 . البرز یمیاز دوستان صم یپناه

 !سالم:نهال گفت دمیسالم و شن یتکون دادم به معن يسر

 !سالم: سرمو بلند کردم، زل زدم به چشماش و گفتم سادم،یوا کشیو نزد يافتادم سمت در ورود راه

 !؟يالبرز دعوت نبود يمگه امشب خونه : کرد سمت نهاد و گفت روشو
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 . نهیبب تمویکبر ونیکلکس یکه دکتر پناه نوریا میاومد:شد و گفت کیبهمون نزد نهاد

عالقه داشته  يخوره به هنر و مسائل هنر ینم تونیاخالق اتیبه خصوص! اه: دیزد و از من پرس يپوزخند نهال

 ! نیباش

 یلبخند کمرنگ! داد یکامالً نشون م نویا زشیرآمیاز رو بسته بود و پوزخند و نگاه تحق رویشمش! زدم بهش زل

تموم وجوهشو  یهر کس يبرا! هیمن چند وجه یاخالق اتیخصوص: شباهت به پوزخند نبود زدم و گفتم یکه ب

 !هبا اجاز! کنم یرو نم

 یکردم وقت یم الیخ! مثل شما رفاقت داشته باشه یبا کس ادی یبه البرز نم: اما نهال ادامه داد رونیبرم ب اومدم

 ! دور داره باهاتون ییآشنا هیکرده فقط  یشما رو بهم معرف

به خودم قول داده بودم :توجه به اعتراض نهاد گفت یب! زل زدم به صورتش یسمتش و با اخم کمرنگ برگشتم

ره که  یم شیپ يداره جور طیقرار ندم که با شما مواجه بشم اما انگار شرا یتیوقت خودمو در موقع چیه گهید

 !ستمیقولم با ينتونم پا

 !؟يقر زد یچمهمون منو واسه ! نمینهاد وا کن بب: البرز اومد يبه در خورد و صدا يجوابشو بدم ضربه ا اومدم

 !ن؟یشناس یهمو م: دیاومد جلو، در رو باز کرد، بعد برگشت سمت ما و پرس نهاد

 ! بنده شده بیشه نص یم یدکتر چند وقت يبا آقا ییبله، افتخار آشنا: با حفظ پوزخندش گفت نهال

هم  یارشسف هی شون،یمطب ا يفرستاد یمنو م یداشت یوقت! سالم البرز جان:برگشت سمت البرز و گفت بعد

 !آشنا رو داشته باشن يخرده هوا هی يکرد یم

 !چطور؟: دیو گنگ پرس جیکنجکاو و گ البرز

 !من برم خونه اریبرو کتمو ب ایب: سمت در و به البرز گفتم برگشتم

 !شده نهال؟ یچ! نمیبب سایوا: البرز مچ دستمو گرفت و مانع شد و گفت رونیبرم از در ب نکهیا قبل

برن،  شونیاجازه بده ا. نشده يزیچ: گفت زیتمسخرآم یکرد و با لحن یشدستیبگم که نهال پ يزیچ خواستم

 !میوقت خاطرشونو آزرده کن هیآخر وقته، خسته ان، ممکنه 

خسته کننده جواب بدم  يکه مجبورم به سواال ییآخر وقتا: بزنم و گفتم يکردم لبخند یسمتش، سع برگشتم

 ! شه یمعموالً خاطرم آزرده م

 ! افتادن پزشکاست لیاز دماغ ف انیپس همون جر! آهان-
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 یحاال م: لب منم نشست و گفتم يرو يناخودآگاه پوزخند! با اعتراض اسم نهال رو برد تا ساکتش کنه نهاد

 ياونقدر بهت برخورده بود که حاضر شد یعنی! یعقب انداخت تویزیو وقت و میبه منش يفهمم چرا زنگ زد

 !مطب؟ ياریهاش ن هیبخ دنیمادربزرگتو واسه کش

 !مادربزرگ؟: دینهاد هم با تعجب پرس نجا،یبا البرز که گفت چه خبره ا همزمان

مفصله،  انشیجر: کرد گفت یکه هال رو به مقصد اتاق خواب ترك م يازمون فاصله گرفت و همون جور نهال

 !دم نهاد یم حیبعداً برات توض

 !؟يای یم ای یمون یم:دمیشده بود پرس رهیالبرز که تو تعجب تمام به رفتن نهال خ از

 .میبر: خرده نگاهم کرد و گفت هیبه سمتم،  دیچرخ سرش

 . ممنون ونتیبابت نشون دادن کلکس: سمت نهاد و گفتم برگشتم

: که کامالً مشخص بود ذهنش مشغول شده، دستشو جلو آورد و گفت یبه لب آورد، در حال یزورک يلبخند

نشونت  ونامویکلکس یو هم باق میکه هم شام در خدمتت باش نیایفرصت مناسب همراه البرز ب هیسر . قربونت

 . بدم

خدافظ رفتم از  هیهم به عالمت مثبت تکون دادم و با گفتن  يکردم، همزمان سر يدست دادم، تشکر باهاش

 .رونیخونه ب

*** 

 !بود؟ یشاک ينجوریدختره که ا نیبا ا يکار کرد یچ:

 !؟یبگ دیمطبم نبا یرستف یم ضیمر -

 !گزارش بدم قهیتونم دم به د یهمه رو که نم! بفرستم سمتت ضیچند تا مر يهفته ا دیمن شا:

 !قت؟یرف نیتر یمیو خواهر صم وارتنیبه د وارید ي هیچند تاشون همسا ،یگ یاون همه که م نیاز ب-

 !ستیمن ن قیرف نیتر یمینهاد صم:

 !ات که هست هینه، همسا قیرف! که هست قتیرف-

 !زد تو پرت؟ يجور نیا يکار کرد یچ نمیبگو بب! خب حاال:

کردم، قبل و بعد عمل، هر بار که اومد  یمادربزرگشو جراح: مبل و گفتم ينشستم رو دم،یبه موهام کش یدست

 !دیخود پرس یمشت سوال ب هی مارستانیب ایمطب 

 ! مادربزرگ؟: دیمتعجب نشست روبروم و پرس البرز
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 !گن یکه بهش م یهر چ! دونم یچه م! زیعز! رگ، خانجون، نه نه، مادرجونمادربز-

 !؟يآورد مطبت تو گوششو عمل کرد رزنویپ هینهال ! نمیبب سایوا:

 !آره خب-

 !بعد بهت گفت مادربزرگشه؟:

خودم بودم که اونو  نیا! مادربزرگش باشه رزنیبودم اون پ دهیوقت از نهال نشن چیه. خرده فکر کردم هی

 !مادربزرگش تصور کردم

هم  ینداد و اعتراض یحیهر بار که من به عنوان مادربزرگش ازش اسم بردم توض ینه نگفت مادربزرگشه ول-

 !مگه مادربزرگ نداره؟! نکرد

 !نه:

 یو سر منو با سواالش م دیکوب یم واریبه در و د يجور نیا بهیپس واسه هفت پشت غر: زدم و گفتم يپوزخند

 !برد؟

 یاحترام یب ایحرف نامربوط  هیمن تا به حال ! هم مهربون و محترمه یلیحال خ نیدر ع! هینهال دختر صبور -

 ! دونه یرو بارت کرده خدا م ییحرفا نیهمچ هیو  سادهیتو روت وا يجور نیکه ا يکارش کرد یچ! دمیازش ند

موضوع  نیباهاش رفتار کنم که به لطف تو از ا مانهیتوا صم يون آشناالبد توقع داشت چ! نکردم شیمن کار:

 !خبر بودم یب

 یدونست یاگه م یعنی: دیباال انداخت و موشکافانه پرس ییبه لب آورد، ابرو يو مسخره ا یطانیلبخند ش البرز

 !!؟يکرد یباهاش رفتار م مانهیکنار و صم یذاشت یمنه اخالق گندتو م يآشنا

بهم  یکیبه جون من  یپاره رو انداخت شیآت نیا نکهیهم! البرز شتویببند ن: بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 !يبدهکار

 !؟يخند یم یبه چ: دمیپرس یعصب. خنده و از جاش بلند شد ریبلند زد ز البرز

 !یخرده آروم ش هی يبخور ارمیآب خنک ب وانیل هیبرم ! یچیه: سمت آشپزخونه و گفت رفت

 .رم خونه یمن دارم م: جام بلند شدم و گفتم از

 !؟یخونه واسه چ: سمتم و با اعتراض گفت برگشت

 !؟ير یم يدار يجد يجد: اومد جلو و گفت. برداشتم یچوب لباس يجوابش رو بدم کتم رو از رو نکهیا بدون

 !مونم یدارم م یشوخ ینه شوخ-
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 .امیکنم همراهت ب سیخرده کارامو راست و ر هی سا،یوا:

 !ستین یاجیاحت-

سر  ییچه بال نمیزبونت بکشم بب ریاز ز امیب دیبا! یکن ینم نییرو تع اجشیتو احت:سمت اتاق خواب و گفت رفت

 !يخدا آورد يبنده  نیا

اآلن در خونه اشونو بزن از خودش  نیبرو هم ،يای یم يدار هیقض نیاگه واسه خاطر ا:و گفتم دمیرو پوش کتم

 !خودو ندارم یدادن مسائل ب حیمن حوصله توض! بپرس

اما اآلن دارم !يزد يکه چه گند دیاز نهال هم خواهم پرس: که از تو اتاق خواب گفت دمیبلند البرز رو شن يصدا

 يناهار بندازم، هم تو رو به سو هیکه هم خودم تنها نباشم، هم تو رو برسونم خونه ات، هم خودمو  امی یم

 !کنم تیهدا تیانسان

 !منتظرم نییپا: موهام بردم و بلند گفتم نیب یدست دم،یکش یپوف

 .امیتا ب نییبرش دار، برو پا هیرو جاکفش چییسو-

 قیدختر خواهر نهاد، رف نیواقعاً ا نکهیفکر بودم، ا هیفقط تو . البرز نیدادم به ماش هیو تک نگیتو پارک رفتم

 نیبود انگار که مرتب ا نیافش! بودم دهیبهش خند یو کل دهیشن شیافتادم که سالها پ يجمله ا ادی! البرزه؟

 !رسن یبه هم م شهیآدم ها هم ،گرده نیزم! کرد یرو تکرار م تیواقع ایجمله  ه،یفرض ،يتئور

 

 !خب؟:

و  یصندل یدادم به پشت هیسرمو تک. بهم انداخت ینگاه میسمت البرز، همزمان با عوض کردن دنده ن برگشتم

 !؟یخب چ: گفتم

 !داره؟ یکه گفتم چه مفهوم یاآلن خب یندو ینم! خب و کوفت-

 !نه-

 ! هوش و ذکاوت نیبه ا نیآفر:

اون ! مادربزرگ که نه. دیپرس یمادربزرگش مرتب سوال م يماریدر مورد ب: چرخوندم سمت پنجره و گفتم رومو

 !اومد یها م قهیدق نینفر و آخر نیهر دفعه هم آخر! يخانوم شهباز! ریخانوم پ

 !آره؟! يجوابشو نداد یو درست و حساب يدیتو هم بهش توپ-

 !ن؟یندار ینیمتخصص گوش و حلق و ب کتونینیتو کل:
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 !چطور؟-

 !مطب من؟ یفرست یم ضویچند تا مر يهفته ا یچرا گفت:

 !دوست دارم-

 !پرسم یم يدارم جد:

 !گم یم يمنم دارم جد-

 !البرز ادی یخوشم نم یالک يلطفا نیاز ا:

 !؟یلطف الک-

 ! آره:

 !؟یچ یعنیلطف -

 کمونینیتو کل: خرده سکوت برقرار شد و بعد البرز گفت هی! بحث کردن شدم الیخ یو ب دمیکش یپوف کالفه

 یحس م نکهیدوم هم ا! کی نیا! ستیام باهاش خوب ن ونهیمنتها من م م،یدار ینیمتخصص گوش و حلق و ب

 !دارم مانیاز اون ا شتریکنم به کار تو ب

 !؟يدار مانیکه بهش ا يدیچقدر کار منو د! مگه چند وقته من برگشتم؟-

 !خوبه؟! فرستم مطبت ینم ویکس گهید! ول کن بابا: و گفت دیکش یالبرز بود که کالفه پوف حاال

 !له؟یدختره مثل برادرش وک: دمیمن پرس نباریو ا میخرده هر دو ساکت بود هی بازم

 !ه؟یدختره ک -

 !خواهر نهاد -

 !چطور؟! نه:

 !لهیکه داره گفتم البد وک یبا اون زبون و جسارت-

 !خودشو طلب کرده زبون درازه؟ یخرده از حق قانون هیشده  دایپ یکیحاال :

 !گفتم زبون درازه؟ یمن ک-

 .کنه یم سیتو چند تا آموزشگاه تدر! رهیدب! ستین لینه وک:

 !ر؟یدب-

 !ه؟یمگه چ! آره خب:

 !بودنش بود یحدس دومم مددکار اجتماع-
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واسه ات دندون  یخوب نیکه دختر به ا يکار کرد یچ یحاال نگفت. هیمهربون و خوب یلیبهت که گفتم، دختر خ:

 !کرده؟ زیت

 البرز؟ یچ یعنیکرده  زیدندون ت! تو هم از صد تا فحش و ناسزا بدتره يکردنا فیتعر یعنی-

! نداشتن یسر به تن کس يآرزو یعنی! یکس ياز رو بستن برا ریشمش یعنی! بودن یتشنه به خون کس یعنی:

 ... یعنی

 ازهیهم ن گهیعمل د هیچرا  نکهیدادن ا حیو بعد عمل هم سر توض رزنیاون پ يماریدادن ب حیتوض انیسر جر -

 ! بحثمون شد

 !تو کرك و پر اون بدبخت؟ يتو زد ایبحثتون شد :

 !هم پر داره هم دندون؟!ه؟یچه موجود گهید نیا: دمینشست رو لبم و پرس يلبخند

 ریگم کردن ها و بحث عوض کردن ها از ز زیادا و اصول ها و ا نیبا ا: بهم رفت و گفت يچشم غره ا البرز

خونه شده تا خود  میدیرس! پندار يدر بر یتون یافتاده نم نتونیکه ب ییاتفاقا لیدادن با طول و تفص حیتوض

خوام برم شمال،  یبعد م ي هفتهآخر  یآهان راست! بوده یچ انیجر يبد حیتوض دیبا نمیخرت بش خیصبح ب

 ؟يای یباهام م

 !؟ییتنها-

 .ادیالوند هم ب دیشا:

 !هست اصالً؟ تیتو زندگ يتو واقعاً دختر نمیبب-

 ! چطور؟:

 ! ییتو تنها دمیآخه هر وقت من بهت رس-

 !گوشت تلخ حرف بزنم يبا تو میاز مسائل خصوص ادی یخوشم نم:

 !شمال چه خبره ؟-

خواد من و  یپسراش زنگ زدن که م. مقدار ناخوشه هی نکهیکرد، مثل ا یم یعمو داشتم که شمال زندگ هی:

 !نهاد ییدا يالیو میر یاونجا بعد هم م میر یسر م هی. نهیالوندو بب

 !پس نهاد هم هست: دمیبرگشتم سمتش و پرس متعجب

 .آره-

 .خوش بگذره. خوبه:
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 ؟يای ینم-

 .نه:

 !؟یواسه چ-

 !؟يارین یواسه چ هیزنم  یکه من م یشه بعد هر حرف یم! ؟یکن یدر حق من م یلطف هی:

 .باشه-

 !خوبه:

 !چرا؟-

 ! چرا؟ یچ: دمیبرگشتم سمت البرز و پرس! دم در خونه میبود دهیرس

 !؟يای یچرا نم-

 یرو به کار نم یهمون قدر که واسه چ! خوش حرف بزنم یآدم الک هیبا  میاز مسائل خصوص ادی یخوشم نم:

 .تو ياریب نویبزنم که ماش نگویدر پارک موتیبمون برم باال ر! چرا رو هم از جمله هات حذف کن خواهشاً يبر

*** 

 ينهال همراه خانوم شهباز میدیبلند کردم د زمیرو م يکاغذها يسرم رو از رو یباز شد و وقت ياتاق با تقه ا در

 . نهیبش زمیکنار م یصندل يرو رزنیگفت و کمک کرد پ ینگاهم کنه سالم نکهیبدون ا. اومدن تو اتاق

دردش : دمیهم سالم کردم و پرس رزنیشدم جواب سالمش رو دادم و به پ یکه از جام بلند م يجور همون

 !چطوره؟

 . بهتره: دونستم اسمش نهاله جواب داد یخانوم که حاال م نوه

 . رو بکشم و هم پانسمانو بردارم هیکن دراز بکشه رو تخت که هم بخ کمک. خوبه-

داده که چه  حیپرستار توض صیموقع ترخ: دارو گفتم يسر هیساکشن گوش و تموم شدن کارم و نوشتن  بعد

 ! گه؟ید نیکن تیرعا دیرو با ییزایچ

 ي رهیحظه منتظر، خچند ل يبرا. بگه اما سکوت کرد يزیبه عالمت مثبت تکون داد و خواست چ يسر

 .بپرس يدار یسوال: زنه گفتم ینم یحرف دمید یصورتش موندم و وقت

 ارمش؟یب دیدوباره با یک: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يسر

 . داروهاشو حتماً استفاده کنه. گهیده روز د-

 .کنه یم تشیاذ یلیسمت صورتش خ هی نیا یحس یب: 
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 .زمان بگذره دیبا. ستین يچاره ا-

 یرلبیخداحافظ ز هی رونیرفتن ب یاز در م یبه عالمت مثبت تکون داد و از جاش بلند شد و وقت يسر دوباره

رو  هیبخ دنیکش ي نهیرو بهش برگردونه و هز تیزیخواستم پول و رفاضلیتلفن رو برداشتم و از خانوم م. گفت

 . رهیهم نگ

رو  تیزیپول و تونیمنش: اتاق و گفت يت توبه در خورد و نهال دوباره برگش يلحظه گذشت، ضربه ا چند

 !شه بپرسم چرا؟ یم. رهیگ یرو نم هیبخ دنیکش ي نهیبرگردونده و هز

از مادربزرگ دوست  نمیب ینم یلزوم! رفاقتم با البرز و نهاد يبذار به پا: هم قفل کردم و گفتم يتو دستامو

 ! رمیبگ تیزیو قمیرف نیتر یمیصم یِمیصم

 هی! ساده است یلیباهاش خ مییآشنا انیجر. ستیخانوم مادربزرگم ن نیا: اتاق در رو بست و گفت يتو اومد

. هم کرده بوده دیخر یکل. به کمک داشته ازیو ن گهیسمت د هیبره  ابونیسمت خ هیخواسته از  یکه م رزنیپ

رو حساب رفاقت از حقتون  ستین يازیپس ن ست،یمادربزرگم ن. میبا هم آشنا شد يجور نیرسوندمش خونه و ا

 !نیبگذر

منتظر  یلیبا اون حالش خ رزنویپ ستیخوب ن: کردم و گفتم یرو ط نمونیب يجام بلند شدم، چند قدم فاصله  از

 ! يبذار

 !میحسابمونو بکنه که ما زودتر بر نیبگ تونیبه منش: اشو به چشمام دوخت و گفت رهیخ نگاه

رو پررنگ تر از  یمن تو وجودش سرکش ه،یت دختر صبور و مهربونگف یهر چقدر هم که البرز م! بود سرکش

 ! دمید یصفات م یباق

داشته  یبحث هی مینیب یرسم که قراره هر بار که همو م یم جهینت نیدارم به ا: و گفتم دمیموهام کش نیب یدست

 ! میباش

 يکه شروع کرد يریکار خ نیخوام تو ا یکن منم م الیخ: زدم و گفتم يلبخند! و مات زل زد به چشمام گنگ

 !داشته باشم یسهم

 !ستیکار ن نیبه ا يازین-

 ! دم یم صیرو من تشخ ازشین:

 !باشم یکس نید ریز ادی یخوشم نم-
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 یم يکار رو فقط و فقط به خاطر البرز و نهاد و البته خانوم شهباز نیا! خاطرت جمع باشه! یستیمن ن نید ریز:

 !کنم

 یاهیبه س یموضوع رفت که تا به حال چشم نیا یناخودآگاه ذهنم پ. چشمام موند ي رهیخ قهیچند د يبرا

کج کردم و اون هم به خودش اومد و نگاهشو ازم  هیبه عالمت چ يبه خودم اومدم سر! دمیاون ند يچشما

 .گفت و در رو باز کرد یخداحافظ رلبیگرفت و ز

 !به سالمت: گفتم یم رلبیداشتم ز یو وقت ونریرفت ب یداشت از اتاق م یبه قد بلندش بود وقت نگاهم

 

*** 

 

 

. ارمیرو به دست ب تمیکشه تا موقع یطول م یکم! کنه یم داریبا کفش از خواب ب یتق تق راه رفتن کس يصدا

شدنم هم  داریبعد ب قهیکنه که تا چند د یم نیسنگ مویمصنوع يکنم اونقدر خوابها یکه استفاده م ییآرامبخشا

 ! و گنگم جیگ

 ! از جهنم هم بدتر بوده روزگارم! یشه بهش گفت جهنم ینم یپنج ماه که حت! گذشته اریماه از رفتن د پنج

الغر ! مونم یفرناز مات م دنیرم تو هال و از د یالبرز برگشته م نکهیا الیکشم و به خ یبه صورتم م یدست

خونه  نیاز البرز خواسته بودم از ا یحدود سه ماه از وقت! بودمش دهیکه د هیتر از بار قبل دهیتک! یلیشده، خ

 ! من يو موها و سر و وضع آشفته  ودخواب آل ي افهیمات صورتشم و اون هم مات ق! گذشته رونیببردش ب

 یسرك که م. ستیهال ن يتو نمیب یگردم م یبر م یو وقت ییرم سمت دستشو یدم، م یبه خودم م یتکون

لرزون در رو  يرم جلو و با دستا یم! قفله شیکه از چند وقت پ یدر اتاق! نمیب یباز م مهیرو ن اریکشم در اتاق د

با باز شدن ! نمیب یدستاش گرفته م نیب هک یبا لباس اریتخت د يدم تا بازتر بشه و فرناز رو نشسته رو یهول م

 . شه یچشمام م ي رهیخ یاشک ییو با چشما ارهی یدر سرش رو باال م

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: پرسم یندازم تو گلو و م یدورگه و خش دارم رو م يصدا

 .زنه ینم یافته و حرف یاز چشمش م یقطره اشک ره،یگ یازم م نگاه

 یده ب یاون اتاق داره بهم دست م يکه از حضورم تو یکنم به تنش عصب یم یاتاق و سع يرم تو یقدم م هی

 !؟یکن یکار م یچ نجایا دم؟یپرس یچ يدینشن: پرسم یتوجه باشم و دوباره م
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 ! دنتیاومدم د: گه یگرده به سمتم و م یبرم

 !بشه؟ یکه چ-

 !باهات حرف بزنم پندار دیبا:

 !بشه؟ یکه چ-

 !بشه یکه چ! بشه ینگو که چ نقدریا:

 ينابود شده  یزندگ! شه؟ یاتاق از خنده هاش پر م نیا! گرده؟ یبر م ارید! شه؟ یعوض م يزیچ ،یحرف بزن-

 ! شه؟ یعوض م یچ میو حرف بزن مینیبش! ره؟یگ یمن سر و سامون م

! دم ینابود شده، تو رو هم دارم از دست م میدخترم از دستم رفته، زندگ! بذار من حرف بزنم! نگو يزیتو چ:

 ! از سنگم؟! ستم؟یمن آدم ن یکن یم الیخ! آسونه؟ یلیخ یکن یم الیخ

چون بودن تو اون اتاق  رونیرم ب یفرناز گوش کنم، م ينخوام به حرفا نکهینه به خاطر ا رون،یرم ب یاتاق م از

 !ندازه یداره نفسامو به شماره م

خواستم  ینم: شکنه یو سکوت رو م رونیب ادی یاز اتاق م یمبل و فرناز هم با مکث يرو نمیش یعرق م سیخ

از عذاب وجدان ! کنم یم نیدارم خودمو لعن و نفرشب و روز ! یخواست یهمون قدر که تو نم! بشه يجور نیا

 یدلم م يد یخودتو زجر م يردا يچه جور نکهیشنوم و ا یتو م تیهر بار که از وضع! شم یم وونهیدارم د

 ! متأسفم پندار! رمیخواد هزار بار بم

 هیکشم از حماقت یکه دارم م يزجر! به تو نداره یحال و روز من ربط: گم یدم و م یبه دو طرف تکون م يسر

 !از دست بره اریکه باعث شد د یحماقت! که خودم کردم

رخم و  میزنه به ن یزل م. حرف زدنم بهش جرأت داده که ادامه بده! نهیش یشه و کنارم م یم کیبهم نزد فرناز

! ستین یشک چیمنم ه اریرفتن د یمقصر اصل نکهیتو ا: گم یکنم و م یم یدست شیبگه که پ يزیخواد چ یم

 یب يرو از نو بساز يزیچ یکن یسع هک نجایا ياگه اومد! تو هم ببندم فرناز ریتونم چشمامو رو تقص یاما نم

تونم فراموش کنم که دو  ینم! شه یمثل روز اولش م یهمه چ نکهیتونم تظاهر کنم به ا ینم! است جهینت

 ...گناهو  یب يجون اون بچه  يچه جور مونییتا

 !فرناز شکسته بشه يخوام بغض نشکسته ام جلو ینم! گزم یخوره لبمو م یکه به قلبم م يدرد خنجر از

کابوسو مرور  نیروز و شب ا یکاف يخودم به اندازه ! نگو پندار:گه یدستم و با بغض م يرو نهیش یم دستش

 ! نکن شیادآوری نیاز ا شتریب گهیتو د! کنم یم
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اون اتفاقو، اون  يمن لحظه لحظه ! ؟یدون یم یابوس چتو از ک! کابوس؟:گم یکشم و م یپس م دستمو

! هیهر ثان! هر شب و هر روز! کنم یهنوزم دارم حسش م! وجودم يبا همه ! لمس کردم! کردم یکابوسو زندگ

 !؟یفهم یتو از کابوس چه م! کمرنگ نشده یسر سوزن يبه اندازه  یحت

 !متأسفم:کنه یلب زمزمه م ریز

 ! کنه ینم یاما به حال و روز من، به حال و روزمون فرق! دونم یم:دم یجوابشو م سرد

آب  وانیل هیکنم با  یم یرم سمت آشپزخونه، سع یفرناز م يصدا یب ي هیتوجه به گر یشم، ب یجام بلند م از

عذاب  چیخوان ه یمنو نم گهیپدر و مادرم د نکهیبابت ا: گم یسرد، راه نفسمو باز کنم و در همون حال م

 ! اچر يبه حرفم گوش و بهم فرصت نداد نکهیاما بابت ا! نداشته باش یوجدان

 نیتو و مادر و پدرت تا ا يخواستم رابطه  یبه خدا نم: گه یزنه به چشمام و م یشه و زل م یجاش بلند م از

ر کرده بود و بدت یمادرت با سرکوفتاش منو عصب! رفتارام دست خودم نبود! من فقط شوکه بودم! حد خراب بشه

 ییجورا هیخواستم خودمو  یفقط م! داد یعذابم م شتریب نیاز گله ها و حرفاشو قبول داشتم و ا یبعض نکهیا

! من داغ دار بچه ام برداره يخواستم انگشت اتهامشو از رو یم! خواستم دست از سر من برداره یم! آروم کنم

 !نیهم

 ! ستین حیبه توض يازین-

 !؟يخوا یرو نم یزندگ نیا! ه؟یچ متیتصم! ؟ یکار کن یچ يخوا یم:

 !نه-

 حیو بعد چند لحظه سکوت توض نمیب یرو م نشییلرزش لب پا! خوره یمن جا م يمقدمه  یجواب قاطع و ب از

خروارها خاك  رینشستم و دخترمونو فرستادم ز یکوفت نیکه پشت رل اون ماش یبا من یتون ینه تو م: دم یم

 ! دونمت سر کنم یجرمم م کیتونم با تو که شر ینه من م ،یکن یزندگ

 ...اما -

ما رو  اریوجود د! بود دهیقبل تر به بن بست رس یلیما از خ یزندگ یدون یخودت خوب م! مونه فرناز ینم ییاما:

! کنم چه برسه با تو یتونم با خودم زندگ ینم یحت گهید! ستمین یمرد زندگ گهیمن د! کنار هم نگه داشته بود

 ادیمنو  زیهمه چ هیکه هر لحظه و هر ثان ییجا هیخوام برم  یم! کنم که برم یم فیدارم کارامو رد! رم یم دارم

 ! ارهی یکه اونو به خاطرم م یهست يزیچ نینندازه و تو بزرگتر ارید
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قبل از ! کنه ینم جادیوجودم ا يرو تو یرحم نیپندار گفتن ملتمسش کوچکتر يصدا! رم سمت اتاق خواب یم

اگه دلت خواست . دم که انجام بده یم لیوک هیطالقو به  يکارا: گم یگردم سمتش و م یورود به اتاق بر م

 . میاز هم جدا ش یکن ازم و اگه نه اجازه بده توافق تیشکا

 یم مامو از ندهیآ مو،یشوهرمو، زندگ يو دار يسادیدخترمو از دست دادم و حاال وا! پندار هیته نامرد نیا-

 !باشم یمجازات نیاشتباهم اونقدر بزرگ نبوده که مستحق همچ!يریگ

باهام  يبه بعد بخوا نیاز ا! دم که از شر خودم راحتت کنم یدارم طالقت م! دم که مجازاتت کنم یطالقت نم:

 ! شه جهنم یم! شه کابوس یم تیزندگ ،یسر کن

 !پندار-

که  یالاقل سر موضوع پدر و مادرم اونقدر بهم بدهکار هست! یبزن یحرف يخواد به احد یدر مورد رفتنم دلم نم:

 !به سالمت! يبه خواسته ام احترام بذار

  

 

 يتو انیبه نظرم از بابت جر. ترك کردم یو سر زدن به دکتر ظهراب کینیرو به مقصد رفتن به کل مطب

رفتم چون حس کردم . باهام صحبت کنه دلخور بود ازم شنهادشیاجازه نداده بودم در مورد پ نکهیرستوران و ا

 !مارستانهیاون ب يبهتر و راحت تر از مالقات کردنش تو! ارید کینیکل يتو دنشید

 نه؟ییپا یلیخ: دمیاز کرباس زاده پرس میدیتوش بود رس کینیکه کل یابونیبه خ یوقت

 .تر نییمتر پا 300حدود . نهابویخ نیا يوسطا. نه دکتر: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يسر

 .رم یم ادهیخودم پ شویباق. پس نگه دار-

 !؟یعنینرسونمتون :

 .نه-

! خرده فکر کنم هیخواستم  یم. خواستم خودمو آماده کنم یم! کینیشدم و قدم زنان راه افتادم سمت کل ادهیپ

! زده بودم جانینبود اما ه جانیهمه ه نیا يبرا یلیدل! شده شتریکردم تپش قلبم ب یحس م کینیکل يکاینزد

 !اشو داشتم هنبود که برنام یامروزم اون گاهیجا نکهیمتأسف از ا! هم متأسف دیشا

! کرد ارمید یکه با رفتنش ب يارید! ــــــــارید! شده بود کینیسردر کل يرو تابلو اریاسم بزرگ د خیم نگاهم

که حاال روبروم  یهدف! کردم یبهش فکر م مییدانشجو يکه تک تک روزها یهدف! هدف یب! دیام یب! آرزو یب
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 نیبزرگتر يروز هیکه  یکینیکل! نداشتم شتو به وجود اومدن و بال و پر گرفتن ینقش چیه! بود و مال من نبود

 !ام بود ندهیآ يبرنامه 

رو و زل زدم به  ادهیوسط پ سادمیوا هیادیاصالً متوجه نبودم که مدت ز.نگاهمو از تابلو گرفت لیموبا زنگ

 ؟یخوب. سالم: دیبرداشتم و فوراً پرس ویگوش. بودمش دهیند گهید شیاز سه روز پ! البرز بود! کینیکل يتابلو

 . یمرس-

 !يمطب نبود ؟ییکجا:

 .رونمینه ب-

 !؟ییکجا يبد حیتوض يخوا ینم یعنی نیا:

 !ابونیتو خ! رونمیب-

 !؟يولگرد یرفت يکرد لیمطبو تعط:

 !باًیتقر-

 ! چشم بابات روشن:

چندمه و در  يراهرو انداختم تا بفهمم مطب البرز طبقه  يتو يبه تابلوها یرو رفتم باال، نگاه کینیکل يها پله

 ! مثل من روشنه يوقته از داشتن پسر یلیچشم بابام خ: همون حال گفتم

 !تونم شماره اتو بدم به نهاد؟ یزنگ زدم بپرسم م! اون که البته-

 !شماره امو؟:

 !گهیگم د یم لتویشماره موبا! رتویلباس ز زیسا يشماره -

 خواد؟ یم یواسه چ:

براش  تویکم محل انیاحتماالً نهال جر! و سرتو از کله ات جدا کنه ندتیقرار بذاره، بب هیخواد  یفکر کنم م-

 ! دیشده شد یرتیکرده و داداشه غ فیتعر

 یتلفن چرت و پرت به هم م يپا يدار ینشست يندار ضیمر: آسانسور رو زدم و در همون حال گفتم ي دکمه

 !؟یباف

 نه؟ ایبدم  ینگفت! مرض دارم! ندارم ضیمر! نه-

 !؟يشماره امو بهش نداد یزن یباهام حرف م ياآلن که دار نیهم یمطمئن:

 !مطمئنم ویکی نیا! آره-
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 ! باشه بده بهش:

پسر دم  هیخوام شماره اشو بدم به  یساله است که من م 18دختر  هیگه باشه انگار  یم نیهمچ! باش نویا-

 !بخت

 !چرا از تو شماره خواسته؟ نیمنتها خواهرش که شماره امو داره ا! يزیچ هی:

جنگ  یعنی! ن؟یشماره هم با هم رد و بدل کرد! خبرم ازش یکه ب هییگوش من چه خبرا ریز! چشمم روشن-

 ! بود؟ يجنگ زرگر هی ناینهاد ا يتو خونه  شیچند روز پ

 !شه یرم تو آسانسور، آنتنم اآلن قطع م یدارم م ؟يندار يکار:

 !خدافظ! ندارم ينه کار! وقته قطعه یلیآنتن تو که خ-

 . که مطب البرز توش بود رو فشار دادم و در بسته شد يطبقه ا يدکمه  فم،یرو گذاشتم تو ک یگوش

هم تو اتاق انتظار  گهینفر د هی ظیغل یشیبا آرا یمنش هیبه دور و بر انداختم به جز  یمطب که شدم نگاه وارد

بهم انداخت و  یو نگاه رونیآورد ب توریمان يصدام سرش رو از تو دنیبا شن. رفتم جلو سالم کردم. نشسته بود

 .رنیپذ یرو نم يا گهید ماریب. خوان زود برن یدکتر م. سالم: گفت

 .دارن فیپس تشر-

 .کنن یم تیزیکه و هیماریب نیآقا هم آخر نیا. رنیپذ یرو نم يا گهیبله اما همون جور که گفتم کس د:

 !بشن تیزیهم و شونیمونم تا ا یمنتظر م: نشستم گفتم یکه م يانتظار و همون جور يها یسمت صندل رفتم

 ! رنیپذ یرو نم يا گهید ماریعرض کردم که دکتر ب: به صورتش انداخت و گفت یاخم

 ! مارمیمنم نگفتم ب: خونسرد گفتم یلیزدم، خ یکه ورق م يرو برداشتم و همون جور زیم يرو ي مجله

 .شما برو تو: داد گفت یما گوش م ياونورتر نشسته و به مکالمه  یکه چند صندل يو به مرد دیکش یپوف کالفه

 .دنشیاومده د یپناه دیبه دکتر بگ :گفتم ارمیب رونیمجله ها ب يسرم رو از تو نکهیرفتن مرد بدون ا بعد

 ن؟یاز دوستان دکتر هست-

 !بله:

 . باهاتون دارن يبهم نگفته بودن که قرار-

 يالبرز رو یمنش يباز شدن در، انگشتا يبا صدا. اومدن اون مرد از اتاق البرز شدم رونیندادم و منتظر ب یجواب

 ... يبه نام آقا. نجانیاز دوستانتون ا یکیدکتر  يآقا: گفت هیتلفن قرار گرفت و بعد چند ثان يدکمه 

 !یپناه: از جام بلند شدم و گفتم! مکثش متوجه شدم اسمم رو فراموش کرده از
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 !چشم! کنم یبله فکر م! دکتر؟! بله بله ،یپناه يآقا: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 .منتظرتون هستن دییبفرما: رو نذاشته به من گفت یشتاب گوش با

 !پندار: گفت رلبیگرد شده ز ییدر ننشسته بود که در باز شد و البرز با چشما ي رهیدستگ يرو دستم

اتاق و در رو بست و با تعجب  يتو دیبازومو گرفت و منو کش! در بره کنار يکردم و منتظر موندم از جلو یسالم

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دیپرس

 یاومدم دکتر ظهراب: و مدرنش رو تماشا کردم و در همون حال گفتم کیرو چرخوندم و دور تا دور اتاق ش سرم

 .هیو اتاق قشنگ کیمطب ش. سر هم به تو بزنم هیگفتم قبلش  نم،یرو بب

 ! نجایا یشه اومده باش یباورم نم: دیطور بهت زده نشست روبروم و پرس همون

 !چرا؟: باال انداختم و گفتم ییابرو

 !ينذار نجایوقت پاتو ا چیه دیفکر کردم شا رستان،مایب ي هیبعد قض! دونم ینم-

راحت  نقدریکردم ا یالبته خودم هم فکر نم! نمیبب کیاز نزد کوینیو کل امیبهت گفته بودم که دوست دارم ب:

 هیجز  شیده و اال باق یخرده آزارم م هی نیکه روش گذاشت یو اسم کینیکل نیفقط سر در ا! امیباهاش کنار ب

 !برام نداره يزیافسوس چ

 .ارهیفنجون قهوه برات ب هی نایبگم ت ،يخور یکه نم ییچا: از جاش بلند شد و گفت البرز

 !؟يبر يخوا یزود م نقدریتو چرا ا. یدکتر ظهراب دنیخوام برم د یم: جام بلند شدم و گفتم از

 .کنم تیزیو دیبا ضویچند تا مر. مارستانیبرم ب دیبا-

 .اتاق دکتر رو بهم نشون بده و برو ایپس ب. آهان:

 !بعد برو یینجایخرده بذار باورم بشه که ا هی نیبش. حاال زوده-

 .نمیخوام دکترو بب یبرو به کارت برس، منم م! ادهیوقت ز:

اتفاقاً امروز . دکتر  شیپ میهامو بردارم با هم بر لهیبذار وس: رفت و در همون حال گفت زشیبه سمت م البرز

 . گرفت یسراغتو هم م

 اون روز تو رستوران؟ ي هیبابت قض! هنوز ازم دلخوره؟-

 ! باهات مطرح کنه شنهادشویپ یکه چرا نذاشت هیفقط از دستت عصبان! ؟یدلخور واسه چ! نه بابا:

تنها باشم، بدتر ترسم خودم  یم! میبرطرف کن تویعصبان نیا ییکه دو تا ایپس ب: سمت در و گفتم رفتم

 !کنم شیعصبان
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 يخوا ینم! بدم تونیو آشت رمیبگ ونتونویم میبر! باشه: آورد گفت یو همون جور که روپوشش رو در م دیخند

 ؟ینیب کوینیمختلف کل ياول جاها

 .نمیاومدم دکترو بب. نه-

 !يومدیمن ن دنیهم بگو که بفهمم واسه د گهیحاال ده بار د! خوب  بابا یلیخ:

 !شده؟ تیحسود یبگ يخوا یاالن م: دمیدر بود پرس رهیدستگ يکه دستم رو يزدم و همون جور يلبخند

 !؟یکن یکه به رفاقت من و نهاد حسادت م ییفقط تو يفکر کرد! ؟یپس چ-

 !؟یچ: دمیسمتش و متعجب زل زدم به صورتش و پرس برگشتم

 !میبر! یچیه: زد، بازومو گرفت و رفت سمت در و گفت يلبخند

 شمالت سر جاشه؟ يبرنامه : دمیپرس میرفت یمت اتاق دکتر که مس به

 ؟يای یچطور؟ م! آره-

 . دمیپرس يجور نینه هم:

 .میگرد یجمعه عصر هم بر م. تا اون موقع فکراتو بکن و جواب بده. میر یچهارشنبه م-

که اومده  هیاتفاقاً امروز جزء معدود روزا. نجاستیاتاقش ا: و گفت ستادینگفتم، پشت در اتاق دکتر ا يزیچ

 .کینیکل

 کنه؟ یطبابت نم نجایا-

 ! کنه یم استیر مارستانیهم مثل ب نجاینه ا:

 .سالم دکتر: البرز از جاش بلند شد و گفت دنیدکتر با د یو منش میبه در زد و وارد شد يا ضربه

 هست؟ سیرئ: دیجوابش رو داد و پرس ییبا خوشرو البرز

  .بله-

 !تو؟ میشه بر یم:

 .دییبله بفرما-

در  يبه در زد و از همون ال يبعد تقه ا! بمون تا صدات کنم: رفت سمت در و در همون حال به من گفت البرز

 !د؟ییفرما یسالم دکتر، بار عام م: دیپرس

 هیگفتم بهت خبر بدن که  شیساعت پ 2! ؟يآورد فیچه عجب تشر: که گفت دمیخندون دکتر رو شن يصدا

 !نجایا يایسر ب
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 یبود که خانوم فتح شیپ قهید 2 نیانگار هم: رفت تو گفت یکه م يدر رو کامل باز کرد و همون جور البرز

داشتم مجبور شدم دست به سرش کنم تا بتونم خدمت  یالیمهمون خ هی! ساعت گذشته؟ 2 يجد! زنگ زد

 !برسم

 !؟یعنی يتوهم زد! ؟یالیمهمون خ-

 !نجایدم من شد راه افتاد اومد ا چ،یکردم دست به سر نشد که ه شمیاتفاقاً هر کار! باًیبله تقر:

 !مهمون؟ نیهست ا یک-

 !توهم:

 !سالم:افتادم سمت اتاق و در رو کامل باز کردم و گفتم  راه

 !پندار: گفت رلبیمتعجب نگاهش رو از صورت البرز به صورت من دوخت و ز دکتر

 !سالم: در رو بستم و دوباره گفتم! شن یمتعجب م نقدریا من دنیچرا از د دمیفهم ینم

که دست دراز شده ام به  يشد داد و اومد سمتم و همون جور یکه از جاش بلند م یسالمم رو در حال جواب

 !چه عجب؟: فشرد گفت یسمتش رو م

که بخواد  ییبه هرجا گهید الهیخ! دکترجون ستین بیاصالً هم عجب و عج:بگم البرز گفت يزیچ نکهیاز ا قبل

 !کشه یسرك م

 ؟یخوب: دیاتاق و دکتر رو به من پرس يتو يمبال يرو میسه نشست هر

 . ممنون-

 ! شوکه شدم دنتیواقعاً از د:

 !چطور؟-

 !شه ینم داتیپ نورایگفتم ا یگرفت کینیکه تو موقع حرف زدن از کل يبا اون جبهه ا! خب:

که  يزیمعکوس هر چ قاًیمن نشون داده دق يتجربه : کرد و گفت یدست شیبگم که باز البرز پ يزیچ خواستم

زنگ زدم  یوقت نجا،یا ادیب نکهیاز ا شیپ قهیچند د نیمثالً هم! افته یاتفاق م میکن یدر مورد پندار تصور م

بچه ام عقلش پاره سنگ برداشته  نگو! یالوات یگفتم البد عقلش اومده سرجاش و رفته پ ستین دمیمطبش و د

 !کینیشما پاشده اومده کل دنید يو به هوا

 !من عقلش پاره سنگ برداشته؟ دنیچون اومده د: متعجب زل زد به صورت البرز و گفت دکتر

 ! یالوات یچون نرفته پ! نه -
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دار رو هم از راه پن نیا یتون یم نمیحاال بب:گفت زشیرفت سمت م یاز جاش بلند شد و همون جور که م دکتر

 !؟یبه در کن

خدا رو شکر ! گهیخب د! و راهب نکنه نینش ریوقت منو د هی نیمن همش نگرونم ا! از راه به در کنم؟ نویمن ا:

 ...من پاشم برم! امن و امانه نتونیکه ب

 !ت؟یالوات یپ: وسط حرفشو گفت دیپر دکتر

! رفتن مارستانیشه ب یمنم م یاومدن باشه، خوشگذرون کینیپندار که کل حیتفر! گهیبله د: و گفت دیخند البرز

 ! با من پندار؟ يندار يکار

 .تیاز همراه یمرس. نه: تکون دادم و از جام بلند شدم، باهاش دست دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر

 میو همکار یمن از همراه یهم اگه دوست داشت گهیتو مسائل د! کنم یخواهش م: حفظ کرد و گفت لبخندشو

 !فعالً! کنم ینم غیدر

نسکافه کرد و بعد نشست  وانیگرفت و درخواست دو تا ل شیبا منش یرفت و دکتر بعد بسته شدن در تماس البرز

 !؟یخوب: دیو پرس زشیپشت م

 !ممنون-

 !خوشحالم یلیخ کینیکل نیتو ا دنتیواقعاً از د:

 !چطور؟-

 زایچ یلیاز خ یعنی ،یاون سردر گذشت ریو از ز ياومد نجایا یوقت! گام به سمت جلو هیذارمش  یخب من م:

 !يبگذر یتون یم

 ! نجامیگذشته ام که اآلن ا زایچ یلیاز خ-

سال  4که  یهست یهمون آدم! پندار نمیب یتو تو نم یشرفتیپ چیعمالً ه! هیچ یدون یم...  یاون که البته ول:

 یوقت! هدف یاما ب ير یو راه م یکش ینفس م! یکن یم یزندگ يدار یآدم کوک نیع!شد بیغ هوی شیپ

آزمون و  یکه پ ینه کس! نمیبپندار متحول شده رو ب هیمنتظر بودم  رانیا يگرد یبرم يدار یو گفت يزنگ زد

و کنار  یبا گذشته روبرو بش یتون یکه م ینیو بب یخودتو بسنج یخواست یچون م یتو برگشت! خطاش اومده

اون رستوران منو به  يبرخورد تو تو! وجه چیاز نظر من که به ه! ؟ياز نظر خودت کنار اومد! خب؟! نه ای يایب

 ! به خاطر خودت! ودمنه به خاطر خ! دمیازت ترس! شدت ترسوند

 !دم یبهتون حق م! دمیوقتا شده خودم هم از خودم ترس یلیخ: زدم و گفتم يلبخند
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 نیا! نظر کن پندار دیاحساساتت و تو وجودت تجد يتو رفتارات، تو خرده هی يد یحقو بهم م نیحاال که ا-

از ! یزن یزنگ م یکن یزندگ يوار بخوا یآدم آهن! ایدن يجا چینه ه! نجاینه ا! ياری یدووم نم ادیز يجور

 !کنه ینابودت م یزگیانگ یب نیا ،یحوصلگ یب نیا! یپوس یدرون م

مثل اخالق دکتر  یهم اخالق یموضوع فکر کردم که اگه حاج نیبار هزارم به ا يو برا دمیکش یقیعم نفس

 ! شد یداشت چقدر خوب م

نداشتم اما  يدیکه پشتم به در بود د ییاز اونجا. وارد شد یبه در خورد و کس يبزنم، ضربه ا یباز کردم حرف لب

به . نیکه خواسته بود یگزارش نمیا. نیخسته نباش! سالم:کرد خیفرناز مو به تنم س يکه صدا دینکش هیبه ثان

 ... هم گفتم قرار شد تا آخر وقت گزارشا رو  یعل

رو تند تند  ییزایچ هی نیبرم واسه هم دیبا د،یکار به آخر وقت نکش: حرف فرناز رو قطع کرد يمرد يصدا

 !سالم دکتر. نوشتم

 ي رهیبرداشت و خ صداش زده بود مانهیکه فرناز صم ینام یفرناز و عل ياش رو از چهره  رهینگاه خ دکتر

کردم اال روبرو  یفکر همه جا رو م امیب کینیکل نیگرفته بودم به ا میتصم یوقت! من شد ي دهیصورت رنگ پر

 ! شدن با فرنازو

رو به طرفش گرفت و  ییشد و برگه ها کیدکتر نزد زیاتاق رو پر کرد، به م يفرناز فضا يقدم ها يصدا

تونم به  یگزارشش رو من م يره، کار ترجمه  یکه داره م ییواقعاً بدخطه و از اونجا یکه عل ییاز اونجا:گفت

 ...زن هیفقط به من  هیکاف نیبخون نیهر جا رو که نتونست. رمیعهده بگ

 رونشیح ينگاهمو از چشما! شد خکوبیمن م دنیاما با د نهیرو بب یسمت در تا احتماالً عل دیفرناز چرخ نگاه

 !تفاوت نشون بدم کردم یخودمو ب نکهیا يبرا مویبه روبروم و تموم سعگرفتم و زل زدم 

 !نیدونستم مهمون دار ینم: سکوت برقرار شد و بعد فرناز با من و من گفت یکم

در واقع پندار مهمون ! ستیمهم ن:که گفت دمیشد شن یبلند م زیکه از پشت م يدکتر رو همون جور يصدا

 !ستین

 دهینام یعل مانهیکه فرناز صم يمتعجب دکتر ي افهیو چشمم به ق دمیسرم شنرو پشت  یکس يقدم ها يصدا

: حالت ممکن جواب دادم و رو به دکتر گفتم نیفرناز، با سردتر یرلبیاز جام بلند شدم و به سالم ز. بودش افتاد

 . برم دیبا گهید

 . بمون کارت دارم: شد و گفت کیقدم بهم نزد هی دکتر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 !؟يندار ضیمر:کرد گفت یرو به فرناز که همچنان بهت زده نگاهم م بعد

! مطبت؟ ير ینم: دیدکتر دوباره پرس! بده یجواب نکهیدکتر ثابت موند بدون ا يو رو دیفرناز با تعلل چرخ سر

 !منتظرن ضاتیفکر کنم مر

 ! کارم تموم شده: که گفت دمیفرناز رو شن يصدا

! نگاه کنه جز فرناز، زوم شد روش یبه هر سمت نکهیا يم تموم تالشم برارغ یسرکشم ناخودآگاه و عل نگاه

ته وجودم  يلحظه ا يبرا! تر و جا افتاده تر کیپخته تر شده بود، ش! یکرده بود اما نه از نوع بد و منف رییتغ

 ! نیو زل زدم به زم دمیازش دزد اهمواما فوراً نشستم، نگ میزد از به خاطر آوردن خاطرات قد يجرقه ا

 !؟يای یفرناز نم. با اجازه. رم یمن دارم م: سکوت رو شکست یعل يصدا

 .امی یتو برو من اآلن م: که گفت دمیفرناز رو شن يصدا

با هزاران حس متفاوت و البته . دمینشست د یو بسته شدن در قامت فرناز رو که روبروم م یعل یخداحافظ با

 !پندار؟ یخوب: دیگرفته پرس ییآروم و با صدا. بهشتفاوت چشم دوختم  یب يظاهر

بودم  دهیشن:نگاه ازم برداره گفت نکهیبدون ا! و باخبر بود دهیمطمئناً از بد بودن اوضاعم شن! نگاهش کردم فقط

 .یکه برگشت

ما رو  يو واکنش ها ستادهیما ا يسرش رو چرخوند سمت دکتر که روبرو. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 !ن؟یمطبشو بهش نشنون داد: دینظر گرفته بود و پرس ریز

 ! نه هنوز: مطب بپرسم دکتر گفت انیاز جر نکهیبه صورتم نشست و قبل از ا یندونستن موضوع اخم از

به در خورد و  يبزنه که باز هم ضربه ا یتکون داد، از جاش بلند شد و خواست حرف دییبه عالمت تأ يسر فرناز

خارج از نوبت  ماریب هی ایاز مطبتون تماس گرفتن گو ،یخانم دکتر ظهراب: دکتر گفت یبار منش نیا

 .باال نیببر فیاومده،خواستن تشر

 .رم االن یم: مکث کرد و بعد گفت یکم. از رفتن رو حس کنم شیلیم یتونستم ب یکردم اما م ینم نگاهش

واقعاً  دنتیاز د. برم دیباهات حرف بزنم اما با و نمیخواست بش یدلم م: رو به من گفت یمعطل یبسته شد و ب در

 ! متعجب و خوشحال شدم

با  نیعمو جان کار ندار: من لبخندش رو حفظ کرد و به دکتر گفت يتوجه به سرد یب. به صورتش بود نگاهم

 !من؟

 .میگزارشا صحبت کن نیکه در مورد ا ایفردا بعد کارات ب: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يسر دکتر
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 !خدافظ پندار:از اتاق خارج بشه گفت نکهیگفت به سمت در رفت و قبل از ا یچشم فرناز

 !خدافظ: از جام بلند شدم و گفتم. دمیدر د يو نگاه منتظرش رو تو آستانه  دیچرخ سرم

نه البرز نه ! میاز هم جدا شده بود یوقت! رونیب میاومد یکه از محضر م يدرست مثل روز! زد و رفت يلبخند

دکتر  نکهیبه خاطر ا دیشا! زد یاون روز هم لبخند م! شاهد طالقمون باشن نشده بودن نکهیبه ا یدکتر راض

از عذاب وجدانش کم کنه و  مقدار هیخواست  یچون م دیشا! داده بود ماتومیمنو بهش اولت یبحران تیوضع

! دم در همون محضر بود دمشیکه د يربا نیآخر! ادی یدر م یفیاز بالتکل نکهیهم واقعاً خوشحال بود از ا دیشا

. راه افتاد نشیگفت و به سمت ماش رلبیز يخداحافظ پندار! نکرد هیاما گر دمیچشماش د يبرق اشک رو تو

 !دور شدنش نگاه کردم بهگفتم و  یخداحافظ رلبیاون روز هم ز

 !پندار نیبش-

نشستم و دکتر موشکافانه زل زد به صورتم و ! انگار چند لحظه مات رفتن فرناز شده بودم! سمت دکتر برگشتم

دادم  یم حیبودم که ترج ختهیاونقدر از درون بهم ر. نداشتم که بزنم یحرف. از من شد یتو سکوت منتظر حرف

ف و گنگ و مبهم بهم حمله مختل تاز احساسا یمیحجم عظ! فرار کنم طیسه تا پا قرض و از اون مح ایدو 

 !شد؟ یچ: لب دکتر نشست و گفت يرو يلبخند! رمیتونستم آروم بگ یکرده بود و نم

 !یچیه-

 !پس؟ یختیبهم ر نقدریچرا ا:

 !ه؟یمطب چ انیجر. خوبم. نه: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 نیهم يانتها: و گفت زشیت منگاهم کرد و بعد از جاش بلند شد، رفت سم یطوالن یناباور و با مکث دکتر

موند تا  یخال! مشیتو در نظر گرفت يهست، که از همون روز اول واسه  یمطب خال هیسالن، کنار مطب البرز 

 نیکه اآلن به تو دست داده و ا يحال و روز نیبا ا یول! یکار کن نجایا يو بخوا يکه تو برگرد يروز دیشا

 ! یمیتصم نیو همچ شنهادیپ نیهمچ يکنم هنوز زوده برا یفکر م یختگیبهم ر

 !رم یم گهیپس من د: خشکمو با زبون تر کردم و از جام بلند شدم و گفتم يلبا

 شمال؟ ير یبا البرز م: دیاومد سمتم و پرس دکتر

 .کنم ینه فکر نم-

 ! خوبه ياگه بر:
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من هم آخر هفته ، یاگه نرفت: سمت در گفت میرفت یکه م يبه عالمت مثبت تکون دادم و همون جور يسر

 .میشم با هم باش یخوشحال م. تنهام

و  ادهیپ! و تو فکر ادهیپ! گز کردم ادهیو تا خود خونه رو پ رونیزدم ب کینیو از کل میداد یکردم، دست يتشکر

 یدونستم از چ ینم! علتش بود دنیکرد ندونستن و نفهم یم شتریرو ب یختگیبهم ر نیکه ا يزیچ! ختهیبهم ر

! کرد اروید يدلم هوا! روم بود؟ يکه مرتب جلو يبه خاطر آوردن گذشته ا! فرناز؟ دنید! گرفته شدم نقدریا هوی

وجودم  يهنوز هم جرأت و جسارتش رو تو...! خواست که به البرز زنگ بزنم و بپرسم اما  يلحظه ا يدلم برا

 ! دمید ینم

*** 

روش  يبه شماره  یحوصله نگاه یب. لند شدب لمیزنگ موبا ياومده بودم که صدا رونیدوش ب ریاز ز تازه

 .جواب دادن شدم الیخ یب مارستان،یب يبود نه شماره  ییآشنا يانداختم و چون نه شماره 

خسته کننده دست از سرم  يشدم تا فکرا یپهلو به اون پهلو م نیتخت و مرتب از ا يبودم رو دهیکش دراز

. سالم: گفت دیالو گفتنم رو که شن يصدا. البرز بود نباریبلند شد و ا لمیموبا يبردارن و خوابم ببره که باز صدا

 ؟يخواب بود

 نه-

 ؟يدیخواب یم یداشت:

 آره-

 تنها؟:

 هی یتون یم گهیسواله د هی نمیا! مگه؟ هیخب چ: زد گفت یموج م طنتیکه تهش ش ییبا صدا! ندادم جوابشو

 !ینه بگ ایآره 

 شده؟ يزیچ-

 !آره:

 !خب؟-

 !زنه بهت یده باره داره زنگ م ؟يد یدمو چرا جواب نمتماس پسر مر:

 پسر مردم؟-

 ! ؟یپندار خوب:
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 !؟یگ ینهادو م! آهان-

 !کرده ریهست که ذهن منو به خودش درگ یسوال هی یدون یم یعنی! يزیچ هی:

 ؟یچ-

 ؟يداد ینم ادیکه از سر خساست به ما  يبلد بود يکارساز يتقلبا ای! ؟يتو واقعاً نفر اول دانشگاه بود:

 !چطور؟-

 ! ؟یمست! پندار يوا:

 !نه-

 !پس چته؟:

 ! ؟يندار يکار! یچیه-

 ! شده پندار؟ یجون من چ:

 !؟يندار يکار! حوصله ندارم! بابا یچیه-

 ؟يخواب نبود یمطمئن:

 !آره-

 !؟ییتنها یمطمئن:

 !خدافظ! زهرمار-

 !که شارژت کنه؟ شتیبفرستم پ ویکی يخوا یم! ؟یتنها باش يخوا یم یمطمئن:

 ...اونجا امی یشم م یالبرز بلند م-

 ! خدافظ! نشو یخب بابا وحش لویخ:

انجام  دنیخواب يکه برا یتالش يهمه ! طرف تخت و زل زدم به سقف هیانداختم  لویقطع کردم و موبا تماسو

 .جرهروشن کردم و رفتم دم پن گاریس هیبلند شدم، ! زنگ نیداده بودم به باد رفته بود با ا

*** 

 !؟یخوب. سالم آقا نهاد-

 !شما؟ یخوب! دکتر يبه سالم آقا:

 با من؟  یداشت يکار. ممنون-
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که  مییاون دا یعنی! ستین یالبته کس! شمال مییدا يالیراستش زنگ زده بودم به شخصه شما رو دعوت کنم و:

 .میکرد حضور نداره و خودمون یم فشویالبرز تعر

 .البرز بهم گفته بود. ممنون-

 !؟يای ینم یعنیممنون  نیا:

 !قاًیدق-

 یخوشحال م. یبش یراض دیبکنم شا یتالش هیاست اما خب گفتم منم  دهیفا یالبرز بهم گفت که زنگ زدنم ب:

 .میدر خدمت باش میشد

 .گهیفرصت د هیاما باشه واسه  يلطف دار-

اون هم ! معرکه است ها ارهیب ریتو زمستون آدم آفتاب گ یعنی. هوا آخر هفته خوبه! بهتر؟ نیاز ا یچه فرصت:

 !تو شمال ا،یکنار در

خب شمال  یاون که البته ول: کنم و به نهاد گفتم دیمقدار خر هیکرباس زاده گفتم سر کوچه نگه داره تا  به

 .خواد که من فعالً ندارم یرفتن هم حس و حال م

و  يبر ییبا البرز جا یتون یواقعاً م یعنی! میکن یتو هم فراهم مما حس و حال ایشما ب: و جواب داد دیخند بلند

 !یباهاش یوقت يندار نگیبه دوپ ازین! هیخودش بمب انرژ! ؟یحس و حال نداشته باش

 . از بابت دعوتت ممنون. دم یخبر م يبه اون بمب انرژ امیاگه خواستم ب: زدم و جواب دادم يلبخند

هم  یکی نیالبرز کم بود ا! پوف! پاره کردن تماسو قطع کرد کهیخرده تعارف ت هیگفت و بعد  یکنم یم خواهش

 !دور و برم اضافه شد يرهایبه گ

بود هنوز  ختهیبهمم ر کینیفرناز تو کل دنیکه د روزیاز د! رفتم هم خوب بود یبودم که اگه م نیفکر ا تو

 میهمه تلخ نیهر چند که با ا! دوباره باشه استارت هیتونست  یسفر م نیو ا امینتونسته بودم با خودم کنار ب

البرز تا شمالو برم، به عموش که سر زد  اهتونستم همر یهم کسل کننده کنم اما م هیبق يممکن بود سفر رو برا

کدومشون اونجا نبودن و خبردار  چیوقت سال ه نیمطمئناً تو ا! نایبابا ا ییروستا يازشون جدا بشم و برم خونه 

 ! شدن یهم نم

*** 

 !جانم البرز؟-

 !جانـــــــــــم؟! پسر؟ يکرد يزیناپره! جان؟:
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 !البرز؟ هیچ-

 !؟ییکجا!شه یمحو نم یکه گفت یاون جانم گهیقبل اسمم د ياریفحشم که ب! گهینه د:

 !گهیمطبم د! باشم؟ یخواست یکجا م-

 ؟یتا ک: 

 .داشته باشم ماریب گهیدو تا د یکیفکر کنم -

 .دنبالت امیه بخب پس بعدش حاضر شو ک:

 !؟یکجا به سالمت-

 !شمال:

واقعاً روم کم ! هزار بار زنگ زده و اصرار کرده بود همراهشون برم يتا به امروز که چهارشنبه بود باال روزید از

 !مخالفت کنم دیچرخ یشده بود و زبونم نم

 !پندار؟ یالو هست:

 !ياز رو برد نمیقزو يتو سنگ پا! البرز یزن یبهم زنگ م يتا حاال دار روزیباره از د نیفکر کنم هزارم-

 اونجا باشم خوبه؟ گهیساعت د مین! قاًیدق:

 !فعالً: بزنم گفت یحرف نکهیو قبل از ا دمیکش یقیعم نفس

کردم که البرز  یروپوشمو باز م يکردم و داشتم دکمه ها تیزیمونده رو هم و یباق ماریقطع شد، دو تا ب تماس

 !شد ریبدو که د! سالم: گفت يدر رو باز کرد و پرانرژ

چرا زودتر ! واسه راه افتادن؟ ستین رید: دمیانداختم و پرس شیپرانرژ ي افهیبه ق یسمتش و نگاه برگشتم

 !ن؟یحرکت نکرد

 ! شیساعت پ مین نیعمل داشتم تا هم-

 .آهان:

 !م؟یبر-

 !به سفرتون؟ یگند بزن نهیقصدت ا! امیمنم ب یکن یاصرار م يدار نقدریا یلیواقعاً موندم به چه دل:

شه به  یگند زده م يایتو همراهمون ب: به صورت خسته ام انداخت و گفت یقدم اومد جلو، موشکافانه نگاه هی

 !سفرمون؟

 !آره-
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 !حرفو؟ نیگفته ا یک:

 !گم یمن دارم م-

 . يبردار لهیخونه ات لباس و وس میبر دیسر با هیکه  ایب! منتظرتم نیتو ماش...! تو غلط :

و پشت کار واقعاً  يهمه پافشار نیا! ارمیبه زبون ب يا گهید ياجازه نداد من جمله  یو در رو بست و حت ترف

 ! داشت زادیدست مر

 !ها امی ینهاد نم ییدا يالیو: بستم گفتم یکه کمربندمو م يهمون جور ن،ینشستم تو ماش یوقت

و  یش یم ریپاگ م،ینداز یدم بختمو بهت م ياز دخترعموها یکی نایعموم ا يهمون خونه  شاهللایا! ایباشه ن-

 !موندگار

 ! خوشت اومد؟! ه؟یهان چ: نموند و گفت یمخف دشیزدم که از د يلبخند

چند ! خواست یخواب راحت م هیخسته بودم و دلم  یلیخ! دادم و چشمامو بستم لشیتحو یرلبیز يبرو بابا هی

 ! شدم یخواب م یب یوحشتناک يشب پشت سر هم با کابوسا

 !روبرو شدنت با فرناز رو دکتر برام گفت انیجر:

 !خب؟-

 !؟یخواب! با توام! آره پندار؟! ؟یچند روز انقدر دمق نیواسه همونه که ا:

 !نه-

 !ت؟یختگیجواب علت بهم ر ایبود  یجواب خواب! ؟ینه چ:

 !هر دوش-

 ! پس چته؟:

خواب  هی! نمیب یسره کابوس م هیاز همون شب دارم  قاًیدق: باز کردم ، سرمو گردوندم سمتش و گفتم چشممو

 ! راحت نداشتم

 !آخه؟ یواسه چ-

 !کردم یم دایپ یراه عالج هیدونستم که  یاگه م لشویدل:

 !يریگ یخرده آروم م هیخوره،  یبه سرت م يباد هیشمال،  میر یخب حاال م-

 !دوارمیام:

*** 
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دوش گرفتم، اصالح  هی عیشروع کرد با تلفن حرف زدن، منم سرباال، اون نشست تو هال و  میالبرز رفت همراه

 . لباس برداشتم و برگشتم تو هال کهیدو تا ت یکیکردم و 

اول جاده چالوس رو هوا ! رسه یکار به دخترعموهام نم يایب ينجوریا: و گفت دیکش یبهم انداخت، سوت ینگاه

 !زدنت

 ریپ! گذشته گهیاز من د نکهیدوم ا! کی نیکنه ا یبه من چپ نگاه نم یکس ینره غول همراهم يتو یتا وقت-

 !شدم

حاال !رمیمنم پ یعنی ریپ یگ یبه خودت م یاآلن وقت! جد و آبائته ریپ نکهیدوم هم ا! کی نیا ینره غول خودت:

 !؟يای ینهاد نم ییدا يالیچرا و نم،یبب

رو که مطمئن بودم بعدش قراره  يزیر مورد چدادن د حیتوض يحوصله . جواب راه افتادم سمت در هال یب

جواب : اومد گفت یکه دنبالم م ياز جاش بلند شد و همون جور! هاش نداشتم ردادنیباشه واسه گ يبهونه ا

 ای یش یزبون نهاد م فیرح نمیشم بب یکنم و فقط نظاره گر م یمن سکوت م! ندم بهت آره؟ ریکه گ يد ینم

 ! نه

 !اون خواهر خوش سر و زبونش هم هست؟-

واسه خاطر : دیبا حفظ لبخند گل و گشادش پرس! نگاهش کردم یبرگشتم سمتش و سوال! خنده ریبلند زد ز البرز

 !؟يای یاون نم

خرده از  هیپشت رل که نشست و . رونیجواب گذاشتمش، در رو باز کردم و منتظر شدم بره ب یبار دوم ب يبرا

 !؟يای یواسه خاطر نهال نم يجد: دیکرد دوباره پرس یرو که ط ریمس

 !نه-

 !؟یپس چ:

 !؟یبگ گهید زیچ هیباز  يخوا یم ای یزن یحرفشو نم گهید! ؟یش یم الیخ یبگم ب لمویدل-

 ! گم ینم یچینه ه! آخه تو؟ یچقدر عنق! خدا يوا:

 !ییخوام برم خونه روستا یم-

 ! ؟يا وونهید: گفت هیالبرز با برگشتن سرش به سمتم معلوم شد و بعد چند ثان تعجب

 !چطور؟-

 !؟يبر يخوا یم یاونجا واسه چ:
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 .سر هم به اونجا بزنم هیرم شمال  یخواد حاال که دارم م یدونم اما دلم م یخودمم نم-

 !؟یها به بابات خبر بدن چ یمحل:

 !ستیمهم ن-

 یقدم به سمت آشت هیبه گوش بابات برسه،  يزیچ نیهمچ هیکنم اگه  یمفکر ! به نظر من مهمه یول:

 !حسابش کنه

 !کنم؟ یبخوام باهاشون آشت نکهیاز ا یش یناراحت م-

 يجور نیواقعاً در مورد من ا: خرده ساکت موند و بعد گفت هی. دیگردن البرز از زور تعجب به سمتم چرخ دوباره

 !؟یکن یفکر م

  !ینه بگ ایآره  هی یتون یسوال بود م هی! کنم یفکر نم يجور چیدر مورد تو ه-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

خونواده ات  ي هیکه سا یطیدم در شرا یم حیدارم برات توض! یکن یباهاشون آشت نکهیشم از ا یناراحت نم:

بعدش جمع و جور ! سراغت ادیکنه و ب جادیبابات سوء تفاهم ا يرفتنت به اونجا ممکنه برا ،یزن یم ریهم با ت

 !چارهیو دکترِ ب ختافته گردن من بدب یتر از اآلن م یز کوره در رفته و عصبا يکردن تو

 !یمنو جمع و جور کن یکن ینداره سع یلزوم-

 ! يد ینم صیتو لزومشو تشخ:

 يخوا یم یتا ک: دیالبرز با من و من پرس م،یرو که رفت ریخرده از مس هی. و ساکت شدم دمیکش یپوف کالفه

 ؟ینیپشت رل نش

دنده رو عوض ! شدم شیجد مرخین ي رهیجدا کنم به سمتش چرخوندم و خ یصندل یاز پشت نکهیبدون ا سرمو

 !سوالمم جواب نداره؟ نیا: دیکرد و پرس

 !؟یدون یخودت جوابشو م یوقت یپرس یچرا م-

 !دونم یجوابشو نم:

 !طور نیمنم هم-

 !وقت چیه یقاطع نگفت یلیچون خ! هست يدیپس ام:
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 !کردن و نکردن من؟ یبه حال تو داره رانندگ یچه فرق-

 !به حال من نداره، اما به حال تو چرا یفرق:

 !چطوره؟! میتو رو سوژه کن م،یتا خود رودسر در مورد من حرف بزن نکهیا يبه جا ایب! میکن يکار هی-

 !هیعال: لب البرز و گفت ينشست رو يلبخند

 !خب-

 !خب؟ یچ:

 !؟یکه بهش متعهد باش يدار یکیدوست دختر فابر-

 !يبعد:

 !يبه بعد میاول جواب بده تا برس نویا! نداره يبعد-

 !يبعد! داغه؟ یمگه صندل:

 !هست؟ تیاصالً تو زندگ یکس-

 !يبعد:

 !؟يچهار سال عاشق نشد نیتو ا: دمیبرگردوندم سمتش و پرس تنمو

 !يبعد-

 !؟يبعد یهم هست بپرسم و نگ یسوال! يزهرمار و بعد:

 !یکن دایسوال پ هی یتون یخرده فکر کن م هی!آره-

 !؟يقصد ازدواج ندار:

 !در خونه امونو نزده رهیکه چشممو بگ یهنوز خواستگار خوب یچرا ول-

 !؟یبهش فکر کن يچشمتو اونقدر نگرفته که بخوا يدختر چیالبرز واقعاً ه يجد! مسخره:

 !يبعد-

 !پرسم یم يدارم جد:

 ! بود؟ یمگه تا حاال شوخ-

 !يچقدر تودار شد:

خبر گذاشت و  یزن سابقش هم قابل ندونست و ب يمنو به اندازه  قم،یرف نیتر یمیصم یاز وقت! تودار نشدم-

 !نذارم ونیباهاش در م مویبزرگ زندگ يگرفتم رازا میرفت تصم
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 ادهیوسط راه پ زدم احتماالً مجبور بودم یحرف م شتریب! داشت يسر ناسازگار ایخسته بود  يادیامشب البرز ز ای

خرده  هی نکهیا يفرصت بود برا نیبهتر. رومو کردم سمت پنجره و چشمامو بستم! برگردم تهرون ادهیشم و پ

 !؟یابخو یم يدار: دیچند لحظه تو سکوت گذشت و بعد البرز پرس! بخوابم

 !آره: گفتم رلبیز

 !سواالت تموم شد؟-

 !نه:

 ؟یپرس یخب چرا نم-

 !داره؟ يا دهیچه فا يبپرسم و جواب ند:

 !دم یمن که دارم جواب م-

 !گفتن جوابه؟ يبعد يبعد:

 !که بهتره یکن یآدم م يکه تو بعد سواال ییاز سکوتا!گهیآره د-

 !کن دارمیب میدیرس: گفتم رلبیو چشمامو دوباره بستم و ز دمیکش يکالفه ا پوف

 !یبخواب نیماش نیذارم تو هم یم! نه پس-

*** 

 ! میدیپاشو تنبل خان رس: 

پاشو : که گفت دمیالبرز رو شن يصدا. که روبرومون بود یبه زور باز کردم و زل زدم به ساختمون چشمامو

 !زد برام یدو تا چهچه م هیآوردم تو جاده  یپرنده رو با خودم م هی یعنی! همسفر مسکوت من

 !؟يچقدر تند روند:دمیبه ساعت انداختم و متعجب پرس ینگاه. به تنم دادم و صاف نشستم یو قوس کش

 یکه حساب میبر. ومدمیاما آرومم ن ومدمیتند ن: داشت و گفت یکه پالتوشو بر م يعقب و همون جور برگشت

 !شد رید

 هی دیما رو که د. عموش در حال حرف زدن بودن يبزرگ خونه  اطیکه همراه خانومش تو ح دمید یوقت الوندو

 یکرد، دستمو به گرم یمونده رو ط ینداخت و بعد مسافت باقبه من ا یقدم به سمتمون برداشت، متعجب نگاه

 !آقا پندار؟ یخوب: فشرد و گفت

کرد و همراه دو تا از  ینامزد الوند معرف م،یالبرز منو به مر. هم بابت ازدواجشون گفتم یکیکردم، تبر يتشکر

 .ساختمون يتو میاستقبال ازمون اومده بودن رفت يکه برا میو نع دیپسرعموهاش نو
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 .از پا درش آورده بود يبدجور یقلب یو ناراحت دهیتخت دراز کش يناخوش رو یالبرز با حال يعمو

کنار تخت عمو  میاش نشست گهید يپسرعمو هیالبرز و البته  يمعمول با زن عمو يها یسالم و احوال پرس بعد

 .دیو حالش رو پرس دیعموش رو بوس یونیشیخان و البرز دال شد، پ

و تا اون وقت شب به خاطر ما شام نخورده بودن، سفره پهن شد و بعد  میبود دهیرس رید یلیکه خ ییونجاا از

 .میکرد که استراحت کن تیاتاق هدا هیالبرز ما رو به سمت  يشام هم، زن عمو

 !؟يبعد یگ یبپرسم نم يزیچ هی: دمیتشک وسط اتاق پرس يرو دمیکه کش دراز

 !دم اما بپرس یقول نم:در حال عوض کردن لباس گفت البرز

 فوت کرده؟ يبابات چه جور-

 !مثل عموم:

 !عموت که زنده است! عموت؟: دمیدر اومد و پرس چشمام

 !گرفته شیاشو در پ گهید يراه دو تا برادرا قاًیهم دق یکی نیهر چند که ا! ویک يآ یکیاون ! نه نیا-

 ته کرده؟سک:دمیو پرس دمیپهلو دراز کش به

 .آره-

 خب؟:

 .نشد داریکرد ب دارشیصبح که مامان واسه نماز ب دیشب خواب-

 ؟يتو خونه بود:

 یم غیسره ج هی! مامان شوکه شده بود. من بودم اما الوند نبود!آره:و گفت دیرو خاموش کرد، دراز کش برق

لحظه هاج و واج فقط دم در اتاق تا چند  یکن یباور نم! بابام سنگکوپ نکردم نیشانس آوردم که ع یعنی! دیکش

که مثل  شمیتو خونه و باق ختنیها ر هیهمسا گهیبعدش هم که د! داد یبودم و اصالً مغزم فرمون نم سادهیوا

 !حرفا نیجنازه و ختم و از ا عییتش يمراسما يهمه 

 !مامانت چارهیب-

دونستم  ینم! بودم جیخود من تا مدتها گ! داغون شد یلیخ. رفتن بابام شکستش! به هم وابسته بودن یلیخ! آره:

 نیرو ا! چرخه یم زایچ نیرو هم! گهید استیدن! خب یول. وفق بدم دیجد طیخودمو با شرا دیبا يچه جور

 ! اومدن و رفتنا
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 یخوابم نم گهیبودم که د دهیخواب نیاونقدر تو ماش. سرم يباال یو زل زدم به سقف چوب دمیباز دراز کش طاق

. وونیا يخوابش برده، از جام بلند شدم و رفتم تو دمیالبرز فهم ينفس ها ياز صدا یبعد و وقت قهیچند د. دبر

 . یکن تماشاشو از باال  وونیا يرو ینیداد بش یداشت و جون م یقشنگ يباغچه 

 .روشن کردم و اونقدر نشستم و فکر کردم تا چشمام خمار شد و برگشتم تو اتاق گارینخ س هی

*** 

 .رم یم يبا سوار شویبرسون، باق نالیمنو تا ترم:

 !چشم-

 یکله داشت رو مغز من راه م هیشده بود  داریاز صبح که ب! داد یبودنش م یپرحرص البرز خبر از ناراض چشم

 !نهاد ییدا يالیخونه باغ همراهش برم و يرفت که به جا

که قرار بود اونجا  میاز الوند و مر یخداحافظ قرار گذاشت و بعد نالیترم يزنگ خورد و با نهاد جلو لشیموبا

 نیدنبالش به خاطر هم ادیسوال داشت که چرا قراره نهاد ب يبرام جا. میعموش راه افتاد يبمونن و خونواده 

 نهاد؟ ییدا يالیو ير یباره م نیاول: دمیپرس

 .ومدین شیاما پ میکه بر میقرار گذاشت يچند بار. آره-

 !خوش بگذره.آهان-

 !گذره یچشم تو درآد حتماً م نکهیواسه ا:

 !به تأسف تکون دادم و سکوت کردم يزدم، سر يلبخند

 شتریب نهیدو تا گز: برگشت سمت من و گفت م،یش ادهیپ نکهیو البرز پارك کرد و قبل از ا میدیرس نالیترم به

 !تهرون يبرگرد ای الیبا ما و يایب ای! پندار يندار

 ... ییروستا سوم هم که خونه نهیگز -

 !بابا و مامانت اونجان:

 !؟یچ یعنی-

 !کنن یم یکه از تهرون کندن و اونجا زندگ هیمدت هی:

 !؟یگ یم يدار يجد:دمیموندم بهش و بعد چند لحظه مکث پرس مات

 !يجد يجد: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 !؟یگ یاالن م-
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 !نهاد؟ ییدا يالیو يایداره همراه ما ب يرادیخب چه ا:

 !؟يایمقر ب یتونست ینم ییتهرون که بهت گفتم قصد دارم برم خونه روستا-

 !ياومد یجاشم نم نیگفتم تا هم یاگه م يایسفرو حتماً ب نیخواستم ا یم! نه:

 !طلبت یکی: شدم و پر حرص گفتم ادهیپ

 ...شه یحاال نم! باشه اصالً صدتا طلبم: شد و با لبخند گفت ادهیمن پ همراه

! سالم دختر درخت! ؟یخوب! به سالم پسر گل: سالم نهاد سرمونو به سمت عقب برگردوند و البرز گفت يصدا

 !؟يچطور

هم به نهال گفتم و رو به البرز  یرلبیبا نهاد دست دادم و سالم ز. به لب آورد و سالم کرد يلبخند نهال

 با من؟ يندار يکار: دمیپرس

 ! ؟يگرد یبر م يدار يجد-

 !م؟یدر خدمتت باش يد یافتخار نم! کجا دکتر؟: رو بدم که نهاد گفتجوابش  اومدم

 . گهیوقت د هی شاهللایممنون ا-

 ! لهیبهتر؟ شنبه هم که تعط نیاز ا یچه وقت:

 !اصرار نکن نهاد ادیدم خور باشن، ز ردکترایبا غ ادی یدکتر خوششون نم دیشا: بگم نهال گفت يزیاومدم چ تا

دکتر و ! به با آدما گشتن نداره يکالً پندار عالقه ا: لبش و البرز گفت يسمتش و زل زدم به لبخند رو برگشتم

 !هم نداره ردکتریغ

فرض  ییشما ما رو موجودات فضا! نداره که دکتر يکار: بگم که نهال دوباره مانع شد و گفت يزیچ خواستم

 ! کن

 !راهه یلیخ تیاز فرض تا واقع: زدم و گفتم يلبخند

 الیکه شما خ میکن یم فیرد يجور طویما شرا م،یدیکه رس الیحاال به و:تر شد و گفت قیلبش عم يرو لبخند

 ! خیمر نیرفت نیکن

خودش  ،یفرابنفشت بکش يغایدو تا از اون ج! نهال جان ستین يساز ریبه تصو يازین: و گفت دیخند البرز

 !دم خور شده یاورائو م ینیفرازم يکنه که با موجود یکامالً درك م

 ستین يبشه از ناهار خبر رید! م؟یبر: شد یکیزد با حرف نهاد  یمعترض نهال که البرز رو صدا م يصدا

 !دو روز هم با ما بد بگذرون یکی يجا رو که اومد نیتا ا! دکتر جون میبر!ها
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 ياومده بود خالف خواسته ام دست به کار شیمدت کم پ نیا يتو! کرده بودم که واقعاً نوبر بود ریگ یتیوضع تو

و  نیتو ماش مینشست! خالف خواسته ام عمل کرده بودم قاًیموافقت کردم همراهشون برم دق یبار وقت نیبزنم و ا

 !دهنتو ببند الیکن تا خود و فلط: بزنه و گفتم یخواست حرف یبرگشتم سمت البرز که خوشحال م

 !چرا خب؟:و گفت دیخند

 یتو اون خونه که چ یتپ یم ير یهمش م! ؟یداره همراهمون باش يرادیخب چه ا: ادامه داد. ندادم جوابشو

 !بشه؟

 !به خودم مربوطه نشیا-

 !خوبه؟! میگرد یو شنبه صبح بر م میمون یتا فردا م! نکن فیخونتو کث! خوب  بابا یلیخ:

: دمیبار سوم پرس يبرگشتم سمتش و برا! خنده ریو البرز دوباره زد ز رونیدادم ب مینیپرحرصمو با صدا از ب نفس

 ...و  یحاج یواقعاً چرا نگفت

که دورت  يا لهیخرده از اون پ هی یو مجبور ش یکن ریگ طیشرا نیتو ا نکهیا يبرا: وسط حرفمو گفت دیپر

گمشون نهاد باشه که  نیماش یدهنتو ببند و بذار حواسم پ الیحاال هم لطف کن و تا خود و! رونیب يایب یبست

 !مینکن

 

   

  

 

  

*** 

 !شد یم یمنته ایبود که به در یاطیبخشش هم ح نیمهمتر. زیبود، ساده، دو طبقه اما تم یقشنگ يالیو

 !يخوش اومد یلیخ! بفرما دکتر: و گفت ستادیساختمون ا يدستش دم در ورود يتو یبا ساک نهاد

 یراست. رم بساط کبابو آماده کنم یمنم م ن،یتا شما جا به جا بش: دوم نشون داد و گفت يرو تو طبقه  یاتاق

 ن؟یصبحونه خورد

 .کمکت امیصبر کن، لباسامو عوض کنم ب: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر البرز
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د که لنگه بو یسرتق. که وسط اتاق بود و زل زدم به البرز يتخت دو نفره ا يگذاشتم رو فمویتو و ک رفتم

حرف حرف خودت  يعادت ندار: آورد زل زد به چشمام و گفت یکه پالتوش رو در م يهمون جور! نداشت

 !برات گرون تموم شده آره؟ نیواسه هم! نباشه

 !که معذب باشم؟ يد یقرار م یطیمنو تو شرا یواسه چ-

 !؟یبه خاطر نهال ناراحت! نمیبب سایوا! نهاد؟! ؟یمعذب یاز ک! ؟یچ يمعذب برا:

 !تو؟ ي هیهمسا ییدا يالیو امیب دیبا یچ يبرا بهیمنِ هفت پشت غر-

 !دوستم ییدا يالیو:

 !ستیدوستت ن یگفت یکه م شیچند وقت پ-

 !ستیدوستم ن نیمتریگفتم صم:

 !یحاال هرچ-

 !خوره ها یبر نم ییبه جا یکم کن تیگوشت تلخ نیخرده از ا هی! پندار جان:

: تخت و زل زد به صورتم و گفت ياومد نشست لبه . نگفتم يزیتخت و چ يرو دمیدر آوردم و دراز کش پالتومو

 بهت دادن؟ دیصفت جد هی مارستانیتو ب یدون یم

 رسه؟  یبه گوش تو م يچه جور مارستانیاطالعات اون ب: دمیاز سقف گرفتم و زل زدم بهش و پرس نگاهمو

 ! حاال: لبش و گفت ينشست رو يلبخند

 !ه؟یچ دمیصفت جد-

 !تلخون:

 ... يا گهیصفت د! هیعال-

 نکهیا يفکر کنم دارن فضا رو برا: باال داد و گفت ییالبرز ابرو. تموم گذاشت مهیبلند نهال حرفمو ن غیج يصدا

 !کنن یآماده م ییتو فضا یتو حس کن

 نمیدم در تا بب ستادمیدادم و از جام بلند شدم و رفتم ا به خودم یتکون. رونیاز جاش بلند شد و از اتاق رفت ب بعد

نبوده پس برگشتم و دوباره دراز  یمهم زیبلند البرز بهم فهموند چ يخنده  يصدا قهیبعد چند د! هیموضوع چ

 .که از پنجره معلوم بود ییایو زل زدم به در دمیکش

تا البرز اومد باال  دیطول کش قهیچند د! شکونه یرو م یصوت واریدختر د نیا غیگفت که قدرت ج یراست م البرز

 .میکن فیکبابا رو رد وونیتو ا میر یم میما دار ؟یبخواب يخوا یم: و گفت
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 بود؟ یواسه چ غیج يصدا. االن امی یم-

 !دیترس دیاز اقوامتو د یکی:

 !اقوام منو؟-

 !کرده دایپ کیجهش ژنت اهیس يهمون سوسک ها! آره:

 .هان گفتم و دنبالش راه افتادمآ هیجام بلند شدم،  از

نداختن، منم زل زده بودم به  یم کهیذاشتن و بهم ت ینهاد و البرز سر به سر هم م. وونیا يتو میبود نشسته

سرمونو به سمت در نرده  ینیبوق ماش يزدم که صدا یبه حرفاشون لبخند م یصاف روبروم و گه گاه يایدر

 !نانیا نیاه نوش:نهاد از جاش بلند شد و گفت هیگردوند و بعد چند ثان الیو يا

 !خوشحال نهال گوشمو کر کرد غیج يرفت در رو باز کنه بود که صدا یبه نهاد که داشت م نگاهم

 !آخ جون! نینوش يوا: 

 ! واقعاً خودم هم خبر نداشتم گهید ویکی نیا: و گفت ستادیاومد کنارم ا. سمت البرز برگشتم

 يخوشحال بچه ا يساختمون و هنوز از پله ها باال نرفته بودم که صدا يبرگشتم تو گفتم و رلبیز یستین مهم

 !توجه امو جلب کرد ایآخ جون در ایزد آخ جون در یکه مرتب داد م

 یم ایکه دست نهال رو گرفته بود و به سمت در دمیرو د يسه چهار ساله ا يسمت پنجره و پسربچه  برگشتم

 نیباور کن از ا: و گفت ستادیاومد کنارم ا! دیام به اون صحنه رو د رهیدر باز شد و البرز نگاه خ! کشوندش

 !خبر بودم یموضوع ب

به دو طرف تکون دادم و دوباره  يسر! داد یم شیصورتش نشون از نگرون يسمتش، اخم نشسته رو برگشتم

 !ستیمهم ن: گفتم

 ! م؟یبر يبهونه ا هیبعد ناهار به  يخوا یم! ؟یمطمئن-

 .رم دراز بکشم، ناهار آماده شد صدام کن یم:تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر

 يوسط زمستون، صدا یآفتاب يهوا. ایمبل کنار پنجره و زل زدم به در يدراز بکشم، نشستم رو نکهیا يجا به

 اید تا بر خالف تصور البرز دا یآروم و سکوت محض ساختمون، همه و همه دست به دست هم م يایموج در

! دوان یساحل م يهمراه نهال تو یکه با خوشحال دمشید یم! زمیبهم نر یلیاون بچه خ دنیخودم از د یحت

رو از  ششیآال یساده و ب يقهقهه ها يصدا! کنن یداره فرار م یبر م زیخ یموج یرن و وقت یبه سمت آب م

 !که چقدر سرخوش و شاده دمید یاما م دمیشن یساختمون نم يدو جداره  يپشت پنجره 
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ساختمون  يخانوم تو الیفرناز و مادرش و ل. میاومده بود ایکه به در يبار نیسمت آخر! اریرفت سمت د ذهنم

زدن و من  ینشسته و با هم حرف م یمیساختمون قد وونیا يمشغول آماده کردن ناهار بودن، دکتر و البرز رو

 ! میکرد یمجمع  یلب ساحل گوش ماه اریو د

 یم جهینت نیبه ا میگرچه که داشت! شد یمن و فرناز هر روز سرد و سردتر م يبود گر چه رابطه  یخوب يروزها

 !بود واسه حسرت خوردن امروز ونیهم اون م یکیکوچ يها یاشتباهه اما خوش هیکنار هم موندنمون  میدیرس

*** 

 !بپوش تنش اروید يپندار هوا سرده، پالتو:

 !فرناز الیخ یعرقه، ب سیکنه، خ یداره جنب و جوش م-

 !تو چمدون نبود ؟يرو آورد ياریکه گفتم ب ییمالفه ها:

 .کاپشنمه بیتو ج چییسو. ساکه هیتو  نیعقب ماش-

 زیتم يمالفه  هی دیخونه امون، با تأک ادیب دنیخواب يبرا یکس یحت ای میبر ییهر وقت جا! عادت فرنازه نیا

عادتش  نیا! شوره یبرگشتمون از مسافرت، مالفه ها رو م ایتشک و بعد رفتن مهمون  ایتخت  يکشه رو یم

 یسر به سر فرناز م یبمونه، کل دنیبکنه خوا یما و قصد م يخونه  ادی یکه م ییشبها! البرز سوژه يشده برا

 ! ذاره

پارچه  هی يتو اندازه  نمیبب! ... له؟چه خوشگ یکی نیا! اه!.... بخوابم رمیمنو بده که برم بگ يفرناز مالفه :

من !... ؟یکه من دوست دارمو برام آماده کن یمدل هیدفعه  نیشه ا یم! ... تو کمد آره؟ يمالفه دار یفروش

باور کن فرناز ! ... تو بساطت فرناز؟ يندار! داره هعالمه ستار هیبعد  اهه،یپارچه هام که کلشون س نیعاشق از ا

فرناز جان اگزما ! ... رو تخت بخوابم؟ يجور نیهم يد یه گذاشتم و اومدم، اجازه ممن امروز شپشامو خون

روز به  هی! ... اتو بشور گهید يجاها! دستتو بشور، پاتو بشور، سرتو بشور یو گفت نجایاومدم ا یگرفتم بس که ه

وسواس و  نیدم که پندار رو از شر ا یسراغت، تو رو از ترس سکته م امی یو م رمیگ یباشه گر م هعمرم موند

 !يای یکنار م ضاتیبا مر يمن موندم تو چه جور! از حد تو خالص کنم شیب يزیتم

 یجواب از کنارشون رد م یهم ب ییوقتا هیخنده و  یم ییوقتا هیکنه،  یحرفا اعتراض م نیبه ا ییوقتا هی فرناز

 ! شه

 !نره ها ادتی! ماًبشور حت اروید يباال دست و پاها نیپندار اومد:

 !تو خونه ادیب یجور شن نیذارم هم یم! نه پس-
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سپرم به بحث شب قبلم با  یذهنمو م اره،یکه چشمم به د يگوشه و همون جور هی نمیش یره، م یم فرناز

خسته ام از اون همه بحث اما انگار ! من و رفتاراشونه يدعوامون خونواده  يسوژه  شهیطبق معمول هم! فرناز

پا افتاده و  شیپ يبحثا نیبا ا هکاش فرناز بفهمه و درك کنه ک! بسته است شمیر خینداره و تا ابد ب یتموم

رابطه و دلسرد شدن از  هیرفتن  نیکاش بفهمه که واسه از ب! پاشونه یاز هم م مونویزندگ انیداره بن کیکوچ

اما  کیکوچ یلیخ يها هیاز حاش یوقتا بعض یو گاه ستیبه اتفاقات بزرگ ن يازین شهیهم یزندگ هی يادامه 

 !کنه یپشت سر هم آدمو خسته م

*** 

 ؟يداریب: دیباز شد و البرز پرس یبه آروم در

 . میناهار بخور میخوا یم: اومد تو اتاق و گفت. برگردوندم سمتش سرمو

 ؟يدینخواب: دیکه مانعم شد و پرس رونیجام بلند شدم و خواستم همراهش از اتاق برم ب از

 .نه-

 ! الاقل نییپا ياومد یم! ؟يکرد یجا زندون نیپس چرا خودتو ا:

 . کردم یداشتم استراحت م. نکردم یخودمو زندون-

 !؟يکرد یاعصاب م یدگیتمرگ یداشت! آهان:

 !قاًیدق-

از . زیپشت م میبا خواهر و شوهرخواهر نهاد و تعارفات معمول نشست یو بعد سالم و احوال پرس نییپا میرفت

 . بکش پندار: برنج رو گرفت سمت من و گفت سیالبرز د. نبود ياهرزاده اش خبرنهال و خو

 ؟ينهالو صدا نزد: دیاز نهاد پرس بعد

 !ارمشیبرم خودم ب! رو ایکنه در یسپنتا مگه ول م: از جاش بلند شد و گفت نینوش

که در  نیشوهر نوش د،یو در جواب سع ختمیر یخودم آب يتفاوت برا یب. صورتم يالبرز دوباره نشست رو نگاه

 . ینیگوش و حلق و ب: گفتم دیمورد تخصصم پرس

سفر  نیقرار بود بعد ا. سپنتا مشکل لوزه داره: هستم ادامه داد حیمنتظر توض دید یگفت و وقت یچه جالب اه

راحت  المونیخ گهید نیو نظرتونو بد نینگاه بهش بنداز هیو  نیحاال شما هم زحمت بکش! واسه عمل مشیببر

 .شه یم
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 نیخودم غذا بکشم که در باز شد و نهال و پشت سرش نوش يبه عالمت مثبت تکون دادم و خواستم برا يسر

 . تفاوت مشغول خوردن غذا بشم یالبرز ب یکم کردن نگرون يکردم برا یسع. و سپنتا اومدن تو

 !فعاله شیب يادیفکر کنم ز! روانشناس ببر هی شیبچه اتو پ نیا دیسع: و گفت زینشست پشت م نهال

 یفعال شیدنبال بچه انگ ب يدیپر نییحاال دو تا باال پا: بده البرز گفت یجواب نکهیزد و قبل از ا يلبخند دیسع

 !خرده سنت رفته باال؟ هیتو  یکن یفکر نم! بهش؟ یچسبون یم

نهنگ  هی يبه بچه  یکن یجرأت م يچه جور: گفت رگوششیبه البرز کرد و البرز آروم ز یمعترض اخم نهال

 !دم یدارم جونتو نجات م! فعال آخه شیب یبگ

: ادامه داد يبلندتر يبهم زد و با صدا یگه نهنگ که چشمک یم دیزل زدم به البرز تا بفهمم چرا به سع متعجب

 !یاز لحاظ عقل يدو سال از سپنتا بزرگتر یکیفقط  يندار یالبته تو که سن

 !ها ارمیسرت ب ییبال هی يالبرز، فکر کنم هوس کرد نیبب: پر حرص برگشت سمتش و گفت نهال

 ! ياریسرش ب ییبال هیالاقل  یکن که بتون دیتهد ویکیدختر خوب :و گفت دییدهنش رو جو يتو يلقمه  البرز

 هیتونم  یم یبنفش بکشم که بفهم يغایدونه از اون ج هی يخوا یم: لب نهال و گفت ينشست رو يلبخند

اون هم که ! که درمونت کنه يبخوا یاز دکتر پناه یتون یم یکر که بش! ارم؟یبسرت  یدرست و حساب يبال

 !دوم سرت نازل شده يبال هیدکترت بشه 

 !من بالم؟: دمیالبرز و نهاد پرس يتوجه به خنده  یب

 !شما بودن بالست ضیمر! دور از جون! نه: از البرز گرفت و دوخت به من و با حفظ لبخندش گفت نگاهشو

 !يمتوجه نشد یبال رو درست و حساب یپس هنوز معن: ابروم ناخودآگاه رفت باال و گفتم هی

 بود؟ دیتهد نیاالن ا: دیسمت البرز و پرس برگشت

بهتره که  يریشگیو پ یمنیاما از لحاظ ا! دونم یواهللا نم: زدم و مشغول خوردن غذام شدم و البرز گفت يلبخند

 !يمن نذار قیرف نیدم ا يو پا رو یمحسوبش کن دیتهد

از جاش بلند بشه  دیآشپزخونه به سپنتا ناهار بده باعث شد سع يداشت تو یکه سع نیسر و کله زدن نوش يصدا

 !خفه اش نکرده نیبرم سپنتا رو نجات بدم تا نوش: رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م يو همون جور

 رون؟یاز اون کارخونه اومد ب دیسع: دیخوردم و البرز از نهاد پرس وانمیل يخرده از آب تو هی

 .مشغول به کار شده گهید يکارخونه  هیاآلن تو رشت، تو . آره: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر نهاد

 .کنه یکار م يداروساز يکارخونه  هیداروسازه، تو : رو کرد به من و گفت بعد
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 !اطیببرتت تو ح ومدهیبچه نهنگ ن بخور تا: به عالمت مثبت تکون دادم و البرز آروم به نهال گفت يسر

 نهنگ؟ یگ یم دیچرا به سع: دمیپرس متعجب

 !نهاد و نهنگ و نهال! گه یم نیبه نوش! گه ینم دیبه سع: داد حیزد و نهاد توض يلبخند البرز

 !صورتم زوم شد يخنده و نگاه خندون نهال رو ریز زدم

  

 

  

 

 

  

 یم یکیشدم هوا رو به تار داریب یو وقت دمیخرده خواب هی د،یرز و سعساعته با نهاد و الب هیگپ  هیغذا و بعد  بعد

پتو رو . گوشه از تخت مچاله شده بود هینگاهم به البرز افتاد که . تو سکوت محض فرو رفته بود الیو. رفت

ساحل و  يتو يداشت با شن ها ییکه تنها دمیدر کمال تعجب سپنتا رو د. روش و رفتم دم پنجره دمیکش

 ییرو چرا تنها یکیبه اون کوچ يبود که بچه  بیبرام عج. ساخت یقلعه م شیکیپالست ي لچهیسطل و ب

 . هوا، آروم آروم رفتم طرفش يتوجه به سرما یو ب رونیاز اتاق رفتم ب! فرستادن لب آب

کنم  یم يکار هر: گفت يسرش رو بلند کرد، نگاه مستأصلش رو دوخت بهم و با لحن بچه گونه ا دنمید با

 !شه یقلعه ام درست نم

 .که با پشت و رو کردن سطل درست کرده بود افتاد يکج و کوله ا ياز چشماش به تپه ها نگاهم

سطل درست  يتو يشنا يبخوا نکهیا يبرا: زدم باال، زانو زدم و سطل رو از دستش گرفتم و گفتم نامویآست

 !نیبب. يجور نیا! يمحکم فشارشون بد دیتوش با شونیزیر یم یبرگرده، وقت

قرار گرفت و سپنتا  نیزم يرو یکوچولو اما درست و حساب یشن يقلعه  هی! رو پر شن کردم و برگردوندم سطل

 !گفت یدستاشو به هم زد و آخ جون یبا خوشحال

دستاشو  يطور نیهم! شد یدونه دونه به تعداد قلعه ها اضافه م یوقت شیسمت خوشحال! اریرفت سمت د ذهنم

 !دیپر یم نییبه هم و باال و پا دیکوب یم

 ؟يخوا یبازم م: به صورت خوشحالش زدم و گفتم يلبخند
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آخ جون قلعه ام داره : و خوشحال گفت دیسطل رو پشت رو کردم و باز از جاش پر. گفت و منتظر موند یاوهوم

 !بابام بزرگ باشه يکارخونه  يخوام اندازه  یم! ؟يکنار هم بساز نایهزارتا از ا یتون یم! شه یبزرگ م

 بابات بزرگه؟ يکارخونه -

 !اوهوم:

 .اوهوم نه و بله-

 !هواست نیا! بله بزرگه:

که پدرش توش مشغول به کار بود رو بهم نشون  يکارخونه ا یتونست باز کرد تا بزرگ یکه م ییتا جا دستاشو

 بابات؟ يکارخونه  یه تو رفتمگ: دمیتکون دادم و پرس دییبه عالمت تأ يسر. بده

 !دمیجاهاشو د شتریاما ب! همه جاش که نه یعنی! تازه همه جاشو بهم نشون داده! منو برده! بله:ذوق گفت با

 سازن؟ یم یبابات چ يحاال تو کارخونه ! چه خوب-

 ! عالمه دوا هی:

 ! چه جالب: زدم و گفتم يلبخند

 ارید! که درست کرده بودم ییقلعه ها يذاشت رو یها رو م یاهگوش م کشیکوچ يزانو زده بود، با دستا کنارم

 ! ایعاشق در! يعاشق شن باز! یکوچولوش پر باشه از گوش ماه يقلعه ها نکهیعاشق ا! بود یعاشق گوش ماه

. کرد یبود و نگاهمون م ستادهیدستاش ا نیب یبا کتاب. سالم نهال باعث شد سرمو برگردونم به عقب يصدا

چقدر ! خاله نمیب یدارم م: زد گفت یجواب سالمش رو که دادم در جواب سپنتا که با ذوق از قلعه اش حرف م

 ! خوشگله

لب  نیتنها گذاشت ویکیکوچ نیبه ا يتعجب کردم بچه : کردم به پر کردن سطل و در همون حال گفتم شروع

 !ساحل

تنها نبود، اونجا نشسته بودم و : رو نشون داد و گفت سمت ساحل بودن هیکه  ییگوشه از صخره ها هیدست  با

 .دمشییپا یم

 .بده من قلعه بسازم! عمو بده من: تکون دادم و سپنتا گفت دییبه عالمت تأ يسر

شنها رو جمع کنه و بعد شروع  لچهیکرد با ب یاول سع. رو گرفتم سمتش و منتظر موندم پرش کنه یخال سطل

که جلوم نشسته و شن ها رو  دمید یرو م ارینگاهم بهش بود اما د. پر کردنسطل رو  کشیکوچ يکرد با دستا
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 زهیجا هی ارهیسطل در ب يتو زا یدرست و حساب يقلعه  هی یهر ک میمسابقه گذاشته بود! زهیر یسطل م يتو

 ! شه یبرنده م

: دستامو دراز کردم و گفتم! وا رفت کشیکوچ یشن يسپنتا، سطل رو پشت و رو کرد و قلعه  کیکوچ يدستا

 !ارینه د يجور نیا

! نگاه متعجبش شدم ي رهیو خ دیسرم به سمت نهال که کنارمون زانو زده بود چرخ! کردم خی يلحظه ا يبرا

حرف ازشون  یاز جام بلند شدم و ب دم،یدستمو پس کش! بود بیخودم هم عج يکه برا ختمیر یچنان بهم

 ! فاصله گرفتم

با ! کردم یسطلو پر شن م اریبا د! کردم یم يشن باز اریپسربچه و داشتم با د هیودم لب ساحل، کنار ب نشسته

 !ساختم یقلعه م اریبا د! زدم یحرف م ارید

نشست رو گُرده ام و حس کردم  ياون سرما عرق سرد يتو! دمشید یافتادم که کنج خونه م ییروزا ادی

 يداریب يکابوسا نیکاش الاقل ا! ایشن ها و زل زدم به در يبا فاصله نشستم رو. زانوهام تحمل وزنمو نداره

درمون  یدرد ب نیا يبرا ییدوا هیکاش ! نداخت ینم ارید ادی نقدریو هر کس منو ا زیکاش هر چ! شد یتموم م

 ! شد یم یکه توش بود خال يزیکاش حافظه ام از هر چ! شد یم دایپ

شونه ام، کنارم  يدستش نشست رو. اومدن البرز نشدم يتو افکار عذاب آور خودم غرق بودم که متوجه  اونقدر

 !؟یخوب: دیزانو زد و پرس

 ! ؟ياز نهال ناراحت شد: دیاومد روبروم و پرس! چفت کردم که نلرزه فکمو

 ! پندار؟! هو؟یشد  یپس چ: دیمصر پرس. راست تکون دادمبه چپ و  يبه چشماش نگاه کنم سر نکهیا بدون

 ریخواستم با حرف زدنم دلگ ینم. البرز هم همراهم شد. حرف راه افتادم سمت ساختمون یجام بلند شدم و ب از

که بهم دست داده بود بدتر ناراحت و  یدونستم که حرف نزدنم هم با اون اوضاع و احوال ینگرونش کنم و م ای

 دهیانگار فهم! نگاهش به ما بود! نهال تساختمون ناخودآگاه برگشتم سم يبه پله ها دهینرس! کنه ینگرونش م

تونستم حس کنم که نگاه  یبود و م دهیمنو به وضوح د یختگیبهم ر! ستیدرست ن يزیچ هیکار  يجا هیبود 

خرده  هیاتو بخور داروه میبر: فشار آورد و گفت یپشتم، کم يدست البرز نشست رو! ماست يکنجکاوش رو

 .دراز بکش
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*** 

فهمم وسط روز  ینم. رونیکشم که بذاره برم ب یو مرتب تو گوش البرز هوار م سادمیهال وا يدر ورود دم

اونقدر محکم شونه هامو گرفته و مرتب به عقب هلم ! ینصفه شب يبر يخوا یگه کجا م یروشن چرا مرتب م

 اریگم د یم: کشم یهوار م! شم یم یهستم دارم به حد مرگ عصبان یعصب! شم یم یده که دارم عصب یم

 !؟یکن یم نیهمچ یواسه چ! ؟يشنو ینم! ؟یفهم ینم! رونیمنتظره ببرمش ب! اطیمونده تو ح

دستش  يدستمو محکم تو! پشت سرش واریکوبم به د یبشونم تو صورت البرز م نکهیا يمحکممو به جا مشت

! میلحظه من لباس بپوشم با هم بر هی نیبش! منو نیپندار بب: گه یکنه و م یدور مو به زور منو از در  رهیگ یم

 !باشه؟

 نمیشم بش یاز دستش کردم، با فشار و زورش مجبور م یخالص يکه برا یینفس زنون از اون همه تقال نفس

نگاه کن منو : گه یو م رهیگ یدستاش م يدستامو تو نه،یش یبره حاضر شه، کنارم م نکهیا يبه جا. مبل يرو

لباس ! نیلباس تنمو بب! صبحه 4 عتسا! نگاه کن رونویبرگرد از پنجره ب! نیهوا رو بب! گم یم یچ نیبب! پندار

 ! ساعتو نگاه کن! يدیکه د يزیخواب بوده چ هیفقط ! گم؟ یم یچ يشنو یم! تنمونه ارید اهیس! نیتن خودتو بب

فاصله ! شه یلباس تنش م ي رهیکنه خ یم يادآوریبهم  ارویرفتن درحمانه  یالبرز که ب يام از لبا رهیخ نگاه

 ! خب؟! خواب بوده هیباور کن فقط : گه یکنه و م یکنه، بغلم م یرو کم م نمونیب ي

 یکه من م يفهمم چرا پشت پنجره ا یو نم رونیزنم به ب یشم و زل م یروپا م رم،یگ یزور ازش فاصله م به

زنه  یکه البرز ازش حرف م یزنه و چرا من از خواب یکه مرتب صدام م ادی یم ارید يصدا! هوا روشنه نمیب

 !شم ینم داریب

 یبر م! شه یدر باز نم! کنم یم نییو باال و پا رمیگ یلرزونم م يرو با دستا رهیدستگ. اریرم سمت اتاق د یم

در اون اتاق : گه یشه و م یاز جاش بلند م! البرز يزنم به نگاه مستأصل و درمونده  یگردم و طلبکار زل م

 ! دست دکتره دشمیکل. قفله

 ! بازش کن: کشم یکوبم و هوار م یبه در م یمحکم لگد

باز کن : گم یکشمش سمت خودم و پرحرص م یاش و م قهی يرو نهیش یشه، دستام م یم کیبهم نزد دوباره

 !ویدر لعنت نیا
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دوباره ! کشم یسرش هوار م! چشماش هزار تا حرفه ياما تو! یواکنش یحرف و ب یب! کنه ینگاهم م فقط

 یم نییکنم و باال و پا یدستاش تقال م نیتوجه به پندار پندار گفتنش ب یب! کنم به ضربه زدن به در یشروع م

 شیاز پ يتونم کار یو نم فتما یکنم، به نفس نفس م یهم دست روش بلند م يدو بار کی یرم،اون وسطا حت

 !ارمی یرو به زبون م اریهم اسم دببرم و فقط پشت سر 

*** 

 ریگ يداریخواب و ب نیب! زد یدکتر دکتر صدام م يهم مرتب با واژه  یپندار پندار گفتن البرز، کس يصدا نیب

از نفس افتاده، . چشم باز کردم یدست يدیبا تکون شد! ارمیبه دست ب مویاریتونستم هوش یافتاده بودم و نم

وسط سالن  يکاناپه  نییالبرز پا. امدست نیسردرد وحشتناك نشستم و سرمو گرفتم ب هیعرق همراه با  سیخ

 یفکر اساس هی دیبازم کابوسا برگشته با: که آروم زمزمه کرد دمیصداشو شن! کرد ینگاهم م رهیزانو زده بود و خ

 ! میبکن

بم برده و حاال انگار نصفه کاناپه، همون جا خوا يبودم رو دهیمشت قرص دراز کش هیسر شب که با خوردن  از

 . شب بود

 يصورتم و با صدا يسرمو بلند کردم و نگاه نگرون نهال نشست رو. آب جلوم دراز شد وانیل هیهمراه با  یدست

 !شه یحالتون بهتر م نیآبو بخور نیا: گفت یآروم

چند : رو از نهال گرفت و به سمتم دراز کرد و گفت وانیالبرز ل. بودم هنوز جیگنگ و گ! وانیدوختم به ل نگاهمو

 !پندار ادیقلپ بخور نفست جا ب

تو  یحس و حال اون کابوس لعنت. و از جام بلند شدم زیم يخرده خوردم و گذاشتمش رو هیآب رو گرفتم،  وانیل

 گاریبود، پاکت س مبل يدسته  يرفتم سمت پالتوم که روبروم رو! تنم نفوذ کرده و پابرجا بود يتک تک سلولها

برگشتم سمت نهال . مبل يرو داختمشونشدم بهشون و بعد ان رهیخرده مستأصل خ هیو فندك رو در آوردم و 

 !رمیخوام برم دوش بگ یم: که مات و مبهوت حرکاتم بود و آروم گفتم

 .دم یمن حمومو نشونت م ایب: که البرز گفت دمیبه سرش داد و شن یتکون یطوالن یمکث با

پنجره  يروبرو. رفتم تو اتاق مشترکم با البرز!نه سردردم بهتر شده بود نه حس و حالم رونیموم که اومدم بح از

: تخت و گفتم ينشستم رو. ام شد رهیبا ورودم سرش برگشت و موشکافانه خ! دیکش یم گاریو س ستادهیا

 !خوابتون کردم یب دیببخش

 ؟يبهتر! نه بابا: رو خاموش کرد، اومد کنارم نشست و گفت گارشیس
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 م؟یصبح برگرد يخوا یم: پام و گفت يدستش نشست رو. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

به خودم دادم، از جام بلند  یتکون! به صالحمه ياصالً چه کار ایخوام  یم یدونستم که چ یاون لحظه نم يتو

 .گردم یزنم و بر م یخرده لب ساحل قدم م هی رم یم. بخواب ریبگ: شدم و گفتم

 .امی یمنم م: جاش بلند شد و گفت از

 .خرده تنها باشم هیخوام  یخوبم البرز، فقط م: به خون نشسته اش و گفتم يزدم به چشما زل

 يکه رو دمینهال رو د نییاز پله ها که رفتم پا. حرف ازم فاصله گرفت یزد اما ب یتو چشماش دودو م ینگرون

 !متأسفم بدخوابت کردم: گفتم یآروم يمبل برداشتم و با صدا يپالتوم رو از رو. منه ي رهیکاناپه نشسته و خ

خوندم، شما مرتب تو  یداشتم کتاب م. بودم داریب: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يجاش بلند شد، سر از

با صدا زدنا و تکون . کنم دارتونیگفتم ب. نیو به نفس نفس افتاده بود نیزد یصدا م ارویبه نام د یکیخواب 

 ن؟یاالن خوب. نگرون شدم و البرزو صدا زدم نینشد داریمن که ب يدادنا

 ي افهیبرعکس ق ا،یموج در يصدا. رونیب الیکردم و زدم از و يبه عالمت مثبت تکون دادم، تشکر يسر

 ي دهیتا سپ یتونست یبود که م میخط مستق هی! منتقل کنه ویتونست آرامش خوب یشب، م يترسناکش تو

 ! يصبح بر

 يرو دهیدر رو آروم باز کردم و در کمال تعجب نهال رو دراز کش. الیشد که برگشتم و یداشت روشن م هوا

من  ياستفاده  يرو که گذاشته بودن برا ییباال، پتو يرفتم طبقه . که تو خودش جمع شده بود دمیکاناپه د

خوابه  یموضوع فکر کردم که چقدر وقت نیخرده به ا هی. تنش يرو دمیپتو رو کش ن،ییبرداشتم و دوباره اومدم پا

جسور  داًیآدمِ شد هیتونست  یم تیمظلوم نیدر ع! خونه اشون افتادم يبحثش تو ادیآروم و مظلومه و بعد 

 !باشه

  

  

خرده بعد  هی! میشونیپ يچشمامو باز کردم و کف دستمو گذاشتم رو الیو يراه افتاده تو ياز سر و صدا کالفه

ظهر  کیبه ساعت انداختم، نزد ینگاه. اومد یبود اما بارون نم يهوا ابر. رونیسر جام نشستم و زل زدم به ب

 ! بود
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 نکهیبعد ا. رونیقرمزم انداختم و از اتاق رفتم ب يپف کرده و چشما ي افهیبه ق نهیآ يتو یجام پاشدم و نگاه از

پشت پنجره و زل زدم  سادمیوا. بلند بود اطیاز تو ح هیبق يسر و صدا. نییبه سر و صورتم زدم رفتم پا یآب هی

 ! کردن یم يداشتن با هم دژبال باز گهیدو تا جوون د یکیو البرز و  نینهاد و نهال و نوش! بهشون

 دنیکه به خاطر د یمکث .حضورم شد نهال بود يکه متوجه  یکس نیاول. یصندل يو نشستم رو وونیتو ا رفتم

 .رونیب ادیب يمن کرد باعث شد توپ باهاش برخورد کنه و مجبور شه از باز

 !ریصبح به خ: سالم کرد و گفتم وونیا نییسمتم و از همون پا اومد

 !در واقع ریظهر به خ: تکون دادم و گفتم يسر

 ن؟یخور یصبحونه نم! میزیسحرخ يادیها زما! تازه سر صبحه! نه بابا: زد و از پله ها اومد باال و گفت يلبخند

 !مونده ها یلیاوصاف تا ناهار خ نیبا ا

و پنج  یواقعاً موندم البرز س: کردن و گفتم یم يداشتن دژبال باز جانیدوختم به بچه ها که با شور و ه نگاهمو

 !پونزده سال ایسالشه 

فکر کنم همون پونزده سال درسته چون : شد گفت یکه از جاش بلند م يو همون جور دیشاد خند نهال

 !رو هم خودش داد يباز شنهادیپ

روبروم . تنگش بلند به زبون آورد و به سمتم اومد امِی یکه رفت البرز استپ استپ رو همراه با اآلن م نهال

 ؟يچطور:دینشست و نفس نفس زنون پرس

 !يتو فکر کنم بهتر: گفتم عرق کرده اش کردم و يبه سر و رو يزدم و اشاره ا يلبخند

 ؟یبخواب یتونست! اون که البته: زد و گفت يگل و گشاد لبخند

 .آره خوب بود: و گفتم دمیموهام کش نیب یدست

هم  یکیاون  مان،ینهاده، ا يتنشه پسرخاله  ياون پسره که گرمکن سورمه ا: انداخت و گفت يبه باز ینگاه

 !شد یبه چ یچ دمیخودم که نفهم! االن؟ يمتوجه شد. يمهد !نهاده يپسرخاله  يپسرعمو دهیکه سبز پوش

اسمش ! نهاده يپسرخاله  يسرش منارجنبون درست کرده، خواهر همون پسرعمو يدختره هم که باال اون

 ...هم دختر یکیاون ! خالصه مار داره توش! هیزیچ نیهمچ هی نایمار ایمار هیمار

 !هیک يپسرخاله  يپسرعمه  ینداره بدونم ک یاصالً لزوم! ؟یشه فقط اسماشونو بدون نسبتاشون بگ یم-

 !ها ياوه اوه سگ پاشد:نگاهشو دوخت به چشمام و گفت البرز

 ... نهنگ و مار و سگ و ! نه؟ یکن لیتبد وونیکالً عادتت شده همه رو به ح-
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 ! ن که درختم و درختچهم! ستنین وونایفقط ح: و با لبخند گفت رونیخونه اومد ب ياز تو ییچا ینیس هیبا  نهال

دکترِ  نیاز هم انیجر نیبابا ا: کرد گفت یکه تشکر م يبرداشت و همون جور ینیس ياز تو ییچا وانیل هی البرز

! گفت رشته کوه یراه به من م میبود که راه و ن یک! ؟یکن یم نیبه ا تتویسر به تو شروع شد، بعد تو شکا

 !تپه! کوه! سلسله جبال؟

ها رو  ییچا: گذاشت و گفت زیم يرو رو وانیل. نگاه منتظر من و نهال دوخته شد بهش! خنده ریزد ز هوی بعد

ها به  وانینگاهم از ل. رو گرفت سمت من و تعارف کرد ینینهال س! خندم یم یکنم به چ فیبرات تعر ایببر ب

 .یمرس: صورتش رفت و آروم گفتم

 ن؟یخور ینم: دیبه ابروهاش پرس یکیکوچ يبا گره  متعجب

 .نه-

 !نیصبحونه هم نخورد:

 .خورم ینم ییچا-

 وقت؟ چیه:

 !وقت چیه-

 !شه؟ یمگه م:

! شه کرد ینم شیکار! گهیفکر د! شه یم يزیدر مورد پندار هر چ: بگم البرز گفت يزیچ نکهیاز ا قبل

 !در موردش امکان داره يزیهر چ! هیرواقعیغ

 د؟ینپرس اریاز د يزیچ:دمیپام و پرس يپامو انداختم رو. رفت نییباال انداخت و از پله ها پا ییابرو نهال

 !و کجاست؟ هیک نکهینزد؟ ا اریاز د یحرف: دوباره تکرار کردم. شد رهیگرفته و به من خ ایالبرز از در نگاه

 ! کلمه کی یحت! نه: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يسر

 !؟يدیخند یم یبه چ: دمیپرس هیگفتم و بعد چند ثان یآهان

 !؟يکرد یبار به حد مرگ منو عصبان هی ادتهی! مونییاول آشنا يبه اون روزا: لبش نشست و گفت يرو يلبخند

 !منم مجبور شدم بهت بگم تپه! يداد یزدم جواب نم یصدات م! آره-

 ! تپه یه! بود زیرآمیتحق یلیآخه لحنت خ! واقعاً بهم برخورده بود یعنی:

 يجا نیا دیپرس یم یتا سه روز مامانم ه! گوشم کامالً مشخص بود ریز يندکه خوابو يآبدار ي دهیاز کش-

 !صورتت يرو هیخبر یدست کدوم از خدا ب
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 !خب حقت بود یگرفتم ول یعذاب وجدان م یلیخ دمتید یخودمم که م:

 اد؟ی یم ادتیتوهمو  یکه به من گفت يبار نیاول-

جالب بود که با اون لبخند مکُش ! تو دهنم یبزن يمنتظر بودم برگرد! آره: البرز پهن تر شد و گفت لبخند

 !یو حالمو گرفت يبهم زد یاساس یتو دهن هیمرگمات 

 !به عقب میگشت یکاش بر م-

 !کردم ینظر م دیاونوقت من رو رفاقتم با تو تجد! قاًیدق:

 !؟یتو چ: خورد و گفت شییخرده از چا هی! خندونش گرفتم و دوختم به صورت ایاز در نگاهمو

 !زدم یکه اون روز نزدم رو حتماً م يا یبه عقب من تو دهن میگشت یاگه بر م -

 ؟يباز يای یم: و از جاش پاشد و گفت دیبلند خند البرز

 یبهت م دیبا! یتعجب کن يحق دار:و گفت نییاز پله ها رفت پا. در اومده زل زدم بهش يو با چشما متعجب

 .شوننیبچگ يها يعاشق باز یبا هر سن و سال ارهیس نیا يها ییگفتم که آدم فضا

 يخواست و پشت بندش نهاد برا حیگرفت و ازش در مورد خنده اش توض نییرفت، نهال خرشو همون پا البرز

 يدیخوب خواب: زد و گفت يلبخند. البرز نشست ياومد باال و جا وانشیشد و با ل يباز الیخ یب شییخوردن چا

 دکتر؟

بود برداشت و به ساعتش نگاه کرد و  زیم يرو که رو یلیموبا. به عالمت مثبت تکون دادم و تشکر کردم يسر

 !کجا موند دیسع نیدونم ا ینم! شد ریاوخ اوخ د: گفت

 رفته؟ ییجا-

 !فکر کنم رفته خودش قالب بندازه! بخره یمثالً رفته ماه:

ور و اون ور،  نیا دنییدو یپر سر و صدا و شلوغ م! بچه ها يبه عالمت آهان تکون دادم و زل زدم به باز يسر

 یآدم جمع هم به جرأت م نیپرسر و صداتر! کردن یم قیو همو تشو دنیخند یم دن،یکش یسر هم داد م

 !تونم بگم البرز بود

 ؟یساکت نقدریا شهیهم-

من از طرف البرز باعث شده  يندادن علت رفتارها حیدونستم توض یم. نهاد سرمو برگردوند به سمتش يصدا

 !رفته ادمیمدتها با آدما دم خور نبودم، معاشرت : زدم و گفتم يلبخند. امیمتکبر به نظر ب یمرموز و حت داًیشد
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گهت کنم چون به زور ن یحس م نمتیب یکه م يجور نیآخه ا. دمیپرس یکل! حرفو نینفرما ا: و گفت دیگز یلب

 !کنه یمنو ناراحت م نیو ا یتو عذاب میداشت

 !گشتم تهرون یبود امروز صبح بر م نیا ریمطمئن باش غ! ستمیموندم تو عذاب ن نجایا نکهیبه خاطر ا:

 !کشه یسرك م ییبه هر جا گهیخب فکره د یگفت ول نویبه البرز هم که گفتم هم-

از جاش بلند . البرز در مورد خودم رو به زبون آورده بود شیپ ي قهیچند د يجمله ! لبم ينشست رو يلبخند

 زم؟یبرات بر يخور یسرد شد، م مییچا: شد و گفت

 .نه-

بعد ناهار بچه ها قرار گذاشتن : کاناپه و نهاد از تو آشپزخونه گفت ينشستم رو. ساختمون يتو مینهاد رفت همراه

 یشما م. مونه یصورت م نیا ریدر غ ادی یاون هم م يایگفت اگه شما ب. نداده یالبرز هنوز اک. برن بگردن

 ؟يای

 کجا؟-

 !يروخونه ا ،يدره ا ،یابونیب ،یجنگل ،یکوه ،یدنید يجا هیاطراف  نیهم. دونم ینم:

 باهاتون امی یمنم م ستین یمشکل-

: کرد و نهال گفت یباهام سالم و احوال پرس نینفس نفس زنون اومدن تو، نوش نیباز شد و نهال و نوش در

ها رو واسه شام  یماه دیفکر کنم با ادیب دیتا سع. الاقل گرم کن ریش وانیل هینهاد . دکتر صبحونه نخوردن يآقا

 !میبخور

 رییقدر تغ نیا ییهویداد سر به تن من نباشه،  یم حیترج روزیکه تا د يدختر. صورتش موند ي رهیخ نگاهم

رفتارها باور  نیا دنیبا د. برام قابل درك نبود نیموضع داده بود که حواسش به صبحونه نخوردن من هم بود و ا

 ! شد ینگفته باشه برام سخت م يزیچ اریالبرز از د نکهیا

خوردن قرص معده اومدم  يبرا یمقدار که گذشت، وقت هی. کردم و رفتم باال يگفتم، تشکر یستین یاجیاحت

 . آشپزخونه است و مشغول شستن کاهو يتو یینهال به تنها دمید نییپا

 ینیخورد و ه يدیحضور منو حس کرد تکون شد يلحظه ا يبرا یافکار خودش غرق بود که وقت يتو اونقدر

 يوا: قلبش و گفت يرو گذاشت رو سشیدست خ. گفتم و مات چهره اش شدم یواشیهول شده ! دیکش

 !نیمونحواسم نبود شما تو ساخت دیببخش

 . خواستم بترسونمت ینم: و در همون حال گفتم خچالیسمت  رفتم
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اما  هیعادت بد یلیخ: و گفت زیم يساالد رو گذاشت رو يها لهیآبکش وس. رو خوردم و برگشتم سمتش قرص

شه سکته  یپشت سرم ظاهر م يجور نیا یکی یشم که وقت یاونقدر تو افکارم غرق م. ستیخب دست خودم ن

 !زنم یرو م

خونه  يبا نهاد تو شهیهم: رو که همراه تخته گذاشته بود برداشتم و نهال ادامه داد ییچاقو ز،یپشت م نشستم

گه  یهمش م! ستین ياراد دنیترس نیخواد قبول کنه که ا یدونم چرا نم ینم. میموضوع بحث دار نیسر ا

 ...هر چقدر هم که ! ومدمیمن که آروم ن! بابا من که سر و صدا کردم

خودم اآلن ! نیکش یشما چرا زحمت م يوا يا: مشغول خرد کردن کلم هستم گفت دید یسمتم و وقت برگشت

 .کنم یدرستش م

 !حوصله ام سر رفته! ستین یزحمت: که نگاهم به خرد کردن کلم بود گفتم يجور همون

دست به چاقو گرفتنتون : تونستم کامالً حس کنم که گفت یاما لحن بشاشش رو م دمید یاش رو نم چهره

 !هیعال

 ای نیهست یخوب یلیجراح خ ای: به چاقو کرد و گفت ياشاره ا! بلند کردم و زل زدم به صورت خندونش سرمو

 !يسرآشپز ماهر

 !هردوش دمیشا: زدم و گفتم يلبخند

 یخرد شده رو م يکه کلم ها ين جورخرده سکوت همو هیبعد . تکون داد و روبروم نشست دییبه تأ يسر

 چطوره؟ يحال خانوم شهباز: دمیداشتم پرس یظرف و کاهوها رو بر م يتو ختمیر

 !چند روز هواشو داشته باشه نیاز دوستامو مأمور کردم که ا یکی. خوبه-

 !بهیبرام عج:

 ؟یچ-

 !داشته باشه تیبراش اهم بهیآدم غر هی يبشه که دغدغه  دایپ یدور و زمونه آدم نیکه هنوز هم تو ا:

 !خود شما شیکی! ییآدما نیهمچ ستنیاما از نظر من کم ن-

 !نیالزم نش هیبخ: به چاقو کرد و با لبخند گفت ياشاره ا. شدم رهیبهش خ یبلند کردم و سوال سرمو

 یستمزد جراحد ماراتونیاز ب یلیکه از خ دمیشن ياز چند نفر: داد حیدوباره دوختم به کاهوها و اون توض نگاهمو

 !نیریگ ینم
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بکشه که تموم  ییو بعد کار به جا یکمک کن ابونیوسط خ رزنیپ هیبه  نکهیا:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 یراحت به هم اعتماد م نقدریمردم ا شیصد سال پ دیشا! کهیخرده نوستالوژ هی يدرمون دردش بذار يوقتتو برا

 !کردن اما حاال نه

 یم شویمیقد يخونه  اطیح يدر داشتم تو ياز گوشه . رسوندمش دم در خونه، ازم خواست منتظر بمونم یوقت-

تو  یآب حیتسب هیدعا و  کیکتاب کوچ هیکه اومد،  قهیبعد چند د. هیمرتب رزنیمعلوم بود پ زشیتم اطیاز ح دم،ید

 يبود که تا چند روز مرتب چهره  شباارزکارش اونقدر برام ! من آوردتشون يبهم فهموند که برا. دستش بود

با . روز عصر بلند شم برم خونه اش هیهم باعث شد که  نیهم. چشمم ياومد جلو یمهربون و مظلومش م

 دنشید. نداره يبچه ا. تنهاست! خوشحال شد که دست و پاشو گم کرده بود دنمونیاونقدر از د. میدوستم رفت

 .ارزش داره ایدن هیشه برام  یمن خوشحال م دنین که اون با دیکنه اما خب هم یدرسته که ناراحتم م

کردم روشون و رفتم سراغ  یبود، کلم ها رو خال زیم يکه رو گهیظرف د هیتو  ختمیخرد شده رو ر يکاهوها

 . که نهال پوست گرفته بود ییارهایکردن خ کهیت کهیت

صورت  نیا ریزنه در غ ید تا کلوم حرف مشنوه چن یذاره و صداها رو م یسمعک م یوقت ه،یکم حرف رزنیپ:

 . هم داره یدل مهربون. روزو ساکته يساعتا شتریب

 دیحرکت چاقو رو که د ستادنیا. دستم بود ریز يارایچشمش به خ. بلند کردم و زل زدم به صورتش سرمو

کردم که با اون  یموضوع فکر م نیاون لحظه داشتم به ا يتو. موند رهیسرشو آورد باال و نگاهش به چشمام خ

 !نامهربون؟ ای هشد که باهاش بد باش یانجام داده بود، م رزنیکه در حق اون پ یهمه مهربون

خب چه : گه یاآلن اگه البرز باشه م! رنده کنم جویهو دیبا. دونم رنده کجاست ینم: جاش بلند شد و گفت از

 !ساالد يرو زیجواَم تو بر یبده من برات م هیکار

 !هیفکر نمیا: زدم و گفتم يلبخند

 یمحترم يدن، مردا یکه کار خونه انجام م ییمردا: و با لبخند گفت زیگفت و با رنده برگشت سر م یشیا

 !هستن

 منم جزء همونام؟: دمیزدم و پرس يلبخند طونشیبلند کردم، به لبخند ش سرمو

 ...اون هم از نوع ! مردا رو گفتم نه دکترا: تر شد و گفت قیعم لبخندش

 !آره؟! زایچ نیو ا لیدماغ و ف-

 !نه: و گفت دیخند
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 ! باشه: تکون دادم و گفتم يسر

 !مخصوصاً تو مطب! یترسناک یلیشما خ شییخدا یول: و گفت دیخند بلندتر

کل کتاب  دیترسناك نبودم البد با ،يکرد یرفتار م يترسناك بودم اون جور: ابرومو انداختم باال و گفتم يتا

 !دادم یم حیرو برات کنفرانس و توض نایقانون ابن س

 !خواستن هست حیتوض يبرا يادیز يزایدر مورد شما چ: مقدمه گفت یب هویو  دیخند دوباره

 روزینگاه نگرون و کنجکاو د! لبش نبود يرو يلبخند. صورتش شد خیدستم م ریز يگوجه ها ياز رو نگاهم

شدم،  یکه از جام بلند م يو همون جور ارهاینار خکاهوها، ک يرو ختمیگوجه ها رو ر! عصرش بود لب ساحل

تو تصادف از دستش ! بود خترمد ارید: گفتم رونیخواستم از آشپزخونه برم ب یم یحرف دستامو شستم و وقت یب

 ! دادم

 . رونیاز ساختمون رفتم ب يا گهیبرنگشتم سمتش و بدون حرف د دم،یرو شن دیکه کش یپرتأسف نیه يصدا

 

کردن حاال رفته بودن لب ساحل و داشتن تو سر و کله  یم يباز یوسط شیپ ي قهینهاد که تا چند د يمهمونا 

خرده معده  هی. گرفتم و راه افتادم شیبرعکس اونا رو در پ ریمس. نبود ياز البرز و نهاد هم خبر! زدن یهم م ي

خودم متعجب . نخورده بودم يزیچ الیبرگشته بودم به و یختگیاز شب قبل که با اون بهم ر. ام ضعف داشت

خودم هم سخت  شیپ یحت اریاعتراف از دست دادن د! هیک اریبدم که د حینهال توض يبودم که چرا خواستم برا

 ! ارمشیبه زبون ب بهیغر هی يبخوام برا نکهیبود چه برسه به ا

 یکه پشت سر گذاشته بودم حرف یالم تا کام به فربد در مورد اتفاقات یگذشته بود بر من و حت ییو روزا شب

خواست  یازم م یداد و وقت یکه گرفتارشون بودم نجاتم م یوحشتناک ياز کابوسها ییچه شبا! نزده بودم

نگاه کنجکاو لب باز کرده  هیبا  فقطو  نجایشدم و حاال، ا یم رهیروبروم خ واریباهاش درد و دل کنم فقط به د

 !بودم

داد تا  یهمه و همه دست به دست هم م ،یلعنت يکابوسها ،یمواج و طوفان يایرگرفته، د يهوا. مواج بود ایدر

 يایدن يتو رون،یب نیا ییآرامش جا! رو بهم منتقل نکرده بود یآرامش چیه! باشه دینباشه که با یسفر اون نیا

آرامش از وجودم گم شده بود و ! ارمیبدستش ب مدور و برم نبود که با جا به جا شدن بخوا يآدم ها نیاطراف و ب

 !گشتم یتو وجود خودم دنبالش م دیبا
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سال تو  4! نداشت يا دهیفا چیسال به عقب بندازه ه 4رو  هیقض نیکنار اومدن با ا نکهیجز ا رون،یاز ا رفتنم

 دهیفا یاساس و ب یدرجا زدن ب هیاما فقط  دمیوجودمو آه کش يخون دل خوردم و همه  دم،یاون غربت پوس

 ! بود

 یفکر گذشته و ب یهم بوده که ب ییلحظه ها هینشده اما  بمینص يزیهم که برگشتم، جز درد و عذاب چ نجایا

! نبودم مونیاول برگشتنم، حاال پش يهفته ها یاول و حت يبرخالف روزا! لبخند به لبم نشسته باشه اریفکر د

و هر  زیدارم دونه دونه با هر چ دمید یم کهحاال ! داره يا جهینت هیکشم اما  یذره ذره زجر م دمید یحاال که م

 !برگشتن نیبودم از ا یافتم، راض یشم و از پا نم یو از گذشته خاطره دارم مواجه م اریکه از د ییجا

کردم که  یزدم و با خودم درد و دل م یکردم و تو دلم حرف م یرفتم، فکر م یشد راه م یم یساعت مین

! ؟یکن یتو واقعاً با زغال سنگ کار م! سالم دکتر جان: تماسو که آن کردم گفت. هاد بودن. زنگ خورد لمیموبا

 ؟ییکجا! ست؟یگرسنه ات ن

 .تو ساحلم-

 !آره؟ يدور شد الیساحل، فرسنگ ها از و يدونم تو ساحل، کجا یم:

 .امی یدارم راه م ادهیشه که پ یم یساعت مین هیدونم فکر کنم  ینم-

 .دنبالت میایالبرز ب ایکن برو برِ جاده تا من  هادیپ یخروج هیپس : 

 .باشه -

 !سمت جاده چیبپ یخروج نیهمون اول! ها يدکتر، تا سواحل بندرگز نر:

 !باشه نهاد-

 فعالً! دکتر جون نیآفر:

 دایپ قیرف هیرفته بود ! زد یرو صدا م یدکتر ظهراب ینداخت وقت یالبرز م ادیگفت دکتر جون که منو  یم چنان

 !تر بود فیضع شترشیخرده ر هیالبته ! خودش يکرده بود لنگه 

جاده نگه داشت و منتظر  يگوشه . البرز بود. سرمو برگردوند ینیبوق ماش يبودم که صدا دهیبه جاده رس تازه

: زد گفت یجواب سالممو بده، همون جور که دور م نکهینشستم و سالم کردم، بدون ا یوقت. شد تا سوار شم

 !میگرد یو بند و بساطتو بردار بر م فیک ال،یو میر یم

که رو صورتش بود خبر از  يزیاخم ت! بود اما نبسته ولش کردم و برگشتم سمت البرز نیبه کمربند ماش دستم

 !شده؟ یچ: دمیمتعجب پرس! داد یبودن هوا م يابر
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 !یچیه-

 !م؟یبرگرد یگ یم یپس واسه چ! ؟یچ یعنی:

 !به خاطر تو-

 ! یگ یم یفهمم چ ینم:

 !میخوام برگرد یفقط م! ستیمهم ن-

 !حرفت شده؟ یبا کس! چرا؟:

 !نه-

 !؟یپس چ:

به  يباد هیکه  نجایتو رو ورداشتم آوردم ا: جاده نگه داشت و برگشت سمتم و گفت يهوا گوشه  یب نویماش

 ایاون اتاق،  يتو يدیچپ ای! شده؟ یاونوقت چ رون،یب يایب یکه دور خودت بست يا لهیپ نیسرت بخوره و از ا

کنم  يدژبال باز نمیشمال که من بش میاومد! سر به ساحل! حاال نه ابونیب! یگذاشت ابونیمجنون سر به ب نیع

 !؟يتو به زخم معده ات پر و بال بد

 ! و رومو کردم سمت پنجره دمیکش یپوف کالفه

شم و بخوام در رو باز کنم برگشتم  ادهیپ نکهیقبل از ا ال،یدم در و. خرده تو سکوت تأمل کرد و بعد راه افتاد هی

هم اگه دلت  گهید يدفعه ! گردم یخودم خواستم که بمونم، خودم هم هر وقت بخوام بر م: سمتش و گفتم

 !یکن يبا دوستات منچ و مارپله باز ینیبش ،یوسط يجا یتون یخواست م

 پندار؟ يخودتو زجر بد يخوا یرا مچ: شد و راه افتاد دنبالم و گفت ادهیتو پ ارهیب نویماش نکهیا بدون

 !داره؟ یچه ربط-

 !ده ینگو که وجود اون بچه زجرت نم:

 ! یجراح غیت ریبرم ز یبچه ها رو م نیدر هفته ده تا از ا دیمن شا! ده ینه که نم-

! ينخورد یچیه گهیور د نیناهار به ا روزیهان پندار؟ از د! ه؟یتاحاالت واسه چ شبیاز د یِختگیبهم ر نیپس ا:

 !بدم؟ دیبا یمن جواب دکترو چ یگ یتو نم

 !؟يبهش پس بد دیبا یچه جواب! من؟ یوص لیاآلن دکتر شده وک-

دنبالش راه افتادم و سمج . و از کنارم رد شد دییهم سا ياز حرص رو یدندون د،یکش يپوف کالفه ا البرز

 !؟يبه دکتر پس بد دیبا یچه جواب! با توام البرز: دمیپرس
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 ! یچیه-

 ! تا تهشو برو يحرف زد! یچیه یچ یعنی:

از  يخبر نداره دار! ات عوض بشه هیخرده روح هیسفر که  نیآوردمت ا الشیبه خ! دکتر تو رو دست من سپرده-

 !یتراش ینو واسه اش کار م

 !؟يچه کار:

 !مبارکت ياز اون معده  گهیقسمت د هی یجراح-

 !من بچه ام دکتر منو دست تو سپرده؟:

 !یستیاما روبه راه هم ن یستیبچه ن-

 !؟یکه جمعم کن يسال تموم تو بود 4مگه ! نباشم:

 یم تیاذ نمتیب یم یختیر نیا! میتفاوت باش یب میتون ینم میمن نبودم اما حاال که هستم، حاال که هست-

 ! شم پندار

تا چند ! ؟یش یم تیاذ ینیب یم يجور نیافتاد منو ا ادتیخورد که  ییبه جا شیسرت از دو ساعت پ ییهوی:

 !رو سرت يهات ساحلو گذاشته بود یبچگ ادیکه به  شیساعت پ

شد و راه افتاد  مونیبگه اما پش يزیتر چشم دوخت به چشمام و خواست چ یبار حرص نیو ا ستادیدوباره ا البرز

 شده؟ يزیچ! البرز؟ هیچ: دمیدوباره دستشو گرفتم، مانع شدم و پرس. الیسمت در و

ناهارو  زیتو م میبر.نشده يزینه چ: گفت یمکث طوالن هیشت سمتم، نگاهشو دوخت به نگاهم و بعد برگ ستاد،یا

 !و منتظر مان دنیچ

 !ذارم یقدم اونورتر نم هیشده پامو  یچ ینگ: دمیگرفتم و پرس بازوشو

 !برات ارنیجا برم بگم ناهارتو ب نیهم نیباشه پس بش: از دستم خالص کرد و گفت دستشو

 !خدا رو بنده نبود گهیشد د یم یشد، وقت یشد نم ینم یعصبان! موندم رهیو به دور شدنش خ سادمیوا

: داد و گفت ینهاد از جاش بلند شد، جواب سالممو به گرم میوارد ساختمون که شد. الیافتادم به سمت و راه

که با بچه ها  ایجون، بدکتر  ایب! خورد یم کمونویداشت روده بزرگه روده کوچ گهید! نیخدا رو شکر که اومد

 .آشنات کنم

که صبحش البرز  يکار. کرد یدونه دونه بچه ها رو معرف. به کوه آتشفشان روبروم بود و گوشم به نهاد نگاهم

حال و احوال مختصر شروع  هینشستم و بعد  دیکنار سع. زیپشت م مینیبعد ازمون خواست بش. انجام داده بود
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کرد و  یظرف ساالد اومد، سالم باآشپزخونه  يبود که نهال از تو ریفگدستم به ک. غذا دنیبه کش میکرد

 . نشست

: خرده که گذشت نهاد گفت هی. بندازم ینگاه میدرهم البرز ن ي افهیبه ق نکهیخوردن شدم و بدون ا مشغول

 م؟یکجا بر نیگرفت میخب تصم

 !میرس یهمو به توافق م يتو سر و کله  میزن یبعد م میناهارو بخور: بود گفت مانیاز پسرا که احتماالً ا یکی

راه  یبه جنگ داخل يازین! هیکاف میتو که بزن يجان همون تو سر و کله  مانیا: گفت یبا لحن شوخ نهاد

 !ستیانداختن ن

 هیخودم  يخواستم برا. بدتر از اون البرز هم غرق در تفکراتش بود! دمیفکر د يبلند کردم و نهال رو تو سرمو

 !؟يتو فکر! البرز؟ هیچ: دیکه نهاد بلند پرس زمیآب بر وانیل

تو فکر : به نهاد انداخت و گفت یبه من، بعد نگاه یسرش رو باال آورد اول نگاه د،یدست از خوردن کش البرز

 !برم از مصاحبتتون یم ضیدارم ف. ستمین

 یخب چرا حاال م لویخ: به من انداخت و گفت ینشست رو صورت نهاد، متعجب از برخورد البرز نگاه نگاهم

 !؟یزن

! ستیکه زدن ن نیا:زد و گفت يصورت من، به نهاد لبخند يکوتاه رو یدوباره سرش رو بلند کرد و با مکث البرز

 !شه یم یبزنم چه حال ویکیبخوام  یغذاتو بخور بهت نشون بدم وقت

جالل ! با غذاش شد يمشغول باز تیاهم ینگاهم شد اما ب يمتوجه ! و زل زدم بهش دمیاز خوردن کش دست

 !خورد یبه درد م نجایبردن ا یها به کار م یکه بعض یالخالق

از . گذشت الشینهاد و پسرخاله و فک و فام يها یو لودگ یمعمول يزمان خوردن ناهار به حرف زدن ها یباق

که  یبه سمت ینگاه میجرأت نکردم ن یده حت یمنو آزار م زیکنه حضور سپنتا سر م الیخ نکهیترس البرز و ا

و  نیو نوش دیهمه از سع یآخر وقت رد. کرد بندازم یسپنتا نشسته بود و مرتب سر خوردن غذا با مادرش بحث م

 ! ساالد هم محصول مشترك دکتر و نهال بوده:گفت نیکردن نوش ینهال تشکر م

باال دادم و  ییابرو! البرز و بعد نگاهم افتاد به بهت دمیبلند کردم اول به لبخند نشسته کنج لب نهال رو د سرمو

کرد  يساالد به من و بعد به نهال افتاد و هر کار یظرف خال ينگاهش از رو! کج کردم هیسرمو به مفهوم چ

شناور شده بود مشغول  خی کهیدو تا ت توشکه  یآب وانیکردم و با ل یاخم! نتونست لبخندش رو پنهون کنه

 . شدم
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 ! دمیفهم یرو نم يور هیاون بهتو و نه مضموم اون لبخند کج و  یمفهوم اون اخم و تخم رو، نه معن نه

بودم  دهیدراز کش. کردن، رفتم باال یخواستن برن بحث م یکه م یمحل نییکه بچه ها سر تع یناهار، موقع بعد

مطمئناً البرز نبود، چون اون بعد زدن . به در خورد يکه ضربه ا دمیکش یم گارینخ س هیتخت و داشتم  يرو

 !شد یمن نم يتو ایو ب دییاومد تو و منتظر بفرما یتقه م نیاول

 اجازه هست؟: دیدر باز شد و نهاد اومد تو و با لبخند پرس. گفتم يدییجام نشستم و بفرما سر

. خوان برن بگردن یبچه ها م: تخت و گفت ينشست لبه . کارم داره یچ نمیبفرما گفتم و منتظر موندم بب هی

 ؟يای یشما نم

 نجا؟یمونه ا یم یسمگه ک-

 .ادیگه حوصله نداره ب ینهال هم م. انی ینم دیو سع نینوش:

 . امیدم ن یم حیمنم ترج-

 پس بگم خودشون برن؟:

 ؟ير یشما هم نم-

 .حوصله ندارم يمنم راستشو بخوا اد،ی یم يایالبرز گفت اگه شما ب. گهینه د:

 هست؟ يگاریرسیز: تخت بلند شد و گفت ياز رو. زدم گارمیبه س یبه عالمت آهان تکون دادم و پک يسر

 .کردم يبه عالمت مثبت تکون دادم و تشکر يسر

 البرز چشه؟ یدون ینم. یآهان راست. میر یپس برم بگم که نم: سمت در رفت و در همون حال گفت به

 !چطور؟! نه: دمیصورتم و پرس ينشست رو یاخم

 .ختیبهش شد، بعدش کامالً بهم ر یتلفن هی د،یخر يبرا میرفته بود یوقت-

 مربوط به اون تلفنه؟ شیختگیبهم ر یمطمئن:

اومده دنبال شما  یوقت دیگفتم شا. شده يطور هیاما مطمئنم . نزد یشده حرف یبهش گفتم چ یهر چ. آره-

 .زده باشه یحرف

سال  4البته البرز . گه یبگه به من م دیباشه که با يزیاگه چ: تکون دادم و گفتم يخبر یبه عالمت ب يسر

 !بود يطور نیا شیپ

 ! نمشیبب يجور نیا ادی یم شیدونم به هر حال کم پ ینم: باال داد و گفت ییابرو

 االن کجاست؟-
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 .ره لب ساحل یگفت م:

 . چشه نمیرم بب یم: جام بلند شدم و گفتم از

 . رونیگفت و همراهم از اتاق اومد ب یممنون

کرد، البرز و نهال هم داشتن  یم يسپنتا داشت باز. کردم دایال و سپنتا رو لب ساحل پالبرز و نه وونیا يباال از

 .زدن یحرف م

 !پندار: گرفتم برگردم که البرز صدام زد مینه، تصم ایجلو برم  نکهیاز ا مردد

 یوقت. سالنه سالنه راه افتادم به سمتشون. ششونیتکون داد و ازم خواست برم پ یدست. طرفشون برگشتم

  ن؟یر یبا بچه ها م: نهال گفت دمیرس

 شیزیچ هی. گفت ینهاد راست م. درهم البرز ي افهیتکون دادم و نگاهمو دوختم به ق یبه عالمت منف يسر

من به صورت گرفتگه  ينهال انگار نگاه موشکافانه ! من يمعده  تیوضع يبرا یاز نگرون شتریب يزیچ هی! بود

 . خاله ایب. میجمع کن یماه وشخرده گ هی میر یما م: ا رو گرفت و گفتالبرز رو درك کرد که دست سپنت ي

دنبالش راه افتادم و . گرفت شیخالف اونا رو در پ ریو مس بشیدستشو گذاشت تو ج هیدور که شدن البرز  ازمون

 ...شده البرز؟ یچ: دمیخرده سکوت پرس هیبعد 

حرف ! چت شده با توام؟: دمیپرس یپرتحکم يبار با صدا نیدوباره و ا! نه ایو مردد موند که حرف بزنه  دیگز یلب

 ! نگفتم؟! کنه یمن که بهت گفتم با من گشتن کسلت م! ؟ياز من خسته ا! گهیبزن د

 !چرت نگو پندار-

 !هان؟! ده؟ یم يا یرفتارات چه معن نیپس ا! چرته؟:دمیاز راه رفتنش شدم و پرس مانع

 ! توهم نزن-

ارتباطو با من داشته  نیکن کمتر یتهرون،سع میبرگشت یوقت:و بعد گفتم میم شده ي رهیخرده خ هیسکوت  تو

 !گم البرز؟ یم یچ يشنو یم! یمن زجر نکش يخسته کننده  ياز رفتارا يجور نیتا ا یباش

 !سایوا:ازش دور شم که مچ دستمو گرفت و گفت اومدم

 ...  ایبگو چته  ای: سمتش و گفتم برگشتم

 همراهته؟ تیگوش-

 ؟یچ:

 !لتیموبا-
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 !آره چطور؟:

 !بده به من تا بگم-

صفحه  يشدم رو یم داریاز خواب ب یرو که دم ظهر وقت يشماره ا. در آوردم و گرفتم طرفش بمیاز ج لویموبا

 !نهیا شیکی! تا خط داره ستیداداشت ده ب! پدرامه يشماره  نیا: اش افتاده بود نشونم داد و گفت

 خب؟-

 .يزنگ زده بود باهات کار داشت تو هم جواب نداد:

 !؟یچون جواب پدرامو ندادم ناراحت! شده حاال؟ یچ. خواب بودم-

 !پدرام يگور بابا:

 ؟یپس چ: دمیو پرس دمیکش یپرحرص نفس

 .پدرام به من زنگ زد ،يتو که جواب نداد-

 ! خب؟:

 !نجایاومده ا یبابات داشته م-

 !؟یچ:

 !وقت هی یافتیپس ن! حاال ومدهین! شیه-

 !نجا؟یاومده ا یداشته م یچ یعنی:

 !رسونه یکه گفتم مفهومو به طور کامل م يواهللا فکر کنم جمله ا-

 یو شوخ ارهی یدر م يداره مسخره باز دمیفهم یاصالً نم! گه یداره م یچ دمیفهم ینم! صورت البرز بودم مات

 !نجام؟یدونسته من ا یاز کجا م: دمیپرس. دوباره راه افتاد! هیجد ایکنه  یم

 !یشمال و البد حدس زده که تو با من امی یدونست من دارم م یاون م. دهیاز فرناز شن دیدونم شا ینم-

 مگه فرناز باهاشون در ارتباطه؟:

 ... شترمیب. ننیب یهمو م ییوقتا هی. آره-

 ! ؟یچ شترمیب:

 !یچیه-

 !؟يشد ریپاچه گ يجور نیتو چرا ا ره،یخر منو بگ خیب نجایا ادیخواست ب یمن م يخب حاال بابا:

 !کوتاهم فحش بده پندار ایدست از دن يبه بابا یکس ادی یخوشم نم-
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 !بوده؟ یحاج یختیبهم ر يجور نیو ا يباهاش حرف زد یگه تلفن یکه نهاد م یاون! حرفت شده؟ یبا حاج:

 !نه؟ ای ادی یحاال داره م! يام کرد وونهید! البرز درست حرف بزن: دوباره بازوشو گرفتم و گفتم. سکوت کرد البرز

 !میگرد یبر م میگفتم دار! نه-

 !؟يبهش زنگ زد یواسه چ:

 ! رهیرو بگ نجایاون زنگ زد آدرس ا. من زنگ نزدم-

و  یهم که ح مارستانیکنن، آدرس ب دایتونن پ یآدرس مطبمو تو تهرون دارن، آدرس خونه امو هم راحت م:

 !؟يرو بهش بد بهیآدم غر هی يالیکه آدرس و افتهیتو ب يبه دست و پا ادیب دیبا یواسه چ! حاضره

 ! دونم پندار یمن نم گهید نویا-

 ! هیشاک نقدریا یاز چه قراره و البرز از چ انیاصالً جر دمیفهم ینم

 !باتوام البرز! ؟یناراحت يبا بابام کرد یکه تلفن یواسه خاطر بحث:

 !آره-

 ! يشد یآروم م ،يداد یچهارتا حرف زد، چهار تا جواب م! ؟يبچه ا:

 !تو يپندار فکر کنم بسه ام باشه در افتادن با بابا: گفت یسمتم، زل زد تو چشمام و با مکث خاص برگشت

 !بوده ادیز یلیخ يرفاقت من داد يکه پا یتاوان! يحق دار! خب آره! من مقصرم؟-

 !پندار:

اآلن ! يمن بود قیچون رف يدیازش حرف شن! يمن بود قیچون رف يدر افتاد یبا حاج! گم؟ یبد م ه؟یچ-

 !يگرد یکنه چون با من م یهم ولت نم

باشه که بعد  ادتیهم  نویا! خب؟ یشخص يمسئله  هی ياز حد اآلن منو بذار پا شیب یمنو، ناراحت نیبب:

 ! من بودم که اومدم سراغت نه تو نیبرگشتنت ا

 !؟یشخص يمسئله -

 ! یشخص يآره، مسئله :و در همون حال گفت الیافتاد سمت و راه

 !گه؟ید یگ یهمون بعداً که م:راه افتادم و گفتم دنبالش

 ! قاًیدق:

 !؟يبا نهال ساالد درست کرد ینشست يجد ،يزیچ هیآهان : البرز گفت هویخرده قدم زدم و  هیسکوت  تو

 !آره-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٢٣١ 

 !ن؟یدیبه صلح رس ن،یاز آتش بس هم گذشت یعنی:

 ...بحث  هی! نبود یاز اول هم جنگ-

 !خرده از بحث اونورتر بود هی! بحث هم نبود: 

 ! یحاال هرچ-

  ؟یبهش گفت اروید انیجر:

خوام در  یکه نم دیانگار فهم. دادم لشیاوهوم تحو هی هیشد و بعد چند ثان رپامیز يماسه ها ي رهیخ نگاهم

 .ادامه نداد گهیمورد موضوع صحبت کنم چون د

: زد و گفت يما لبخند دنیبا د. میدیو نهاد رو تنها در حال تخمه خوردن و فوتبال تماشا کردن د الیو میبرگشت

 !ن؟یآورد فیتشر ویمادام موس

 ! م؟یبودنمونو بهت ثابت کن ویموس میپاش يخوا یم:کنارش ولو شد و گفت البرز

 !رفع شد؟ تیبرق گرفتگ: دیابروشو باال داد و پرس هی يتا نهاد

 !؟یامتحان کن يخوا یم:مشت تخمه برداشت و گفت هی البرز

 !واسه تنوع خوبه! ادی یبدم نم: و در همون حال گفت نمیاز جاش بلند شد و به من تعارف کرد بش نهاد

 یبدم نم: رفت سمت آشپزخونه گفت یو البرز به نهاد که م ونیزیتلو يمبل و زل زدم به صفحه  يرو نشستم

 !یافتیکنم به غلط کردن ب يکار هیخوبه  یگرمواسه تنوع و سر! یگ

 ! یالفاظ نیو همچ دایتهد نیهمچ ستیدر شأن تو ن! دکتر يزشته آقا: که جواب داد دمینهاد رو شن يصدا

 !آره؟! پس در شأن تو هست البد: هم جواب داد البرز

 !یکن یم تیکن تا چه حد منو اذ فیدکتر تعر يآقا يبرا:اومد تو سالن و گفت ییچا ینیس هیبا  نهاد

رو  الیزد و آدرس و یاومد اونجا، اگه م یاگه م! بابا بود شیگوشم به البرز و نهاد و ذهنم پ ون،یزیبه تلو نگاهم

آدم خودشو  ییها تیموقع نیشه تو همچ یاصالً م! باشه دیبا یدونستم واکنشم چ یآورد نم یبه دست م

 ! تونستم؟ یمن م یعنی!آدم هم نه! کنترل کنه؟

 .افته ینم یاتفاق! تو فکر نباش پندار:البرز نشست رو زانوم و گفت دست

 يای یبزنم نم يدور هیبرم : از جام بلند شدم و گفتم. دمیخودم د يچرخوندم و نگاه کنجکاو نهاد رو رو سرمو

 !؟یو مواخذه ام کن يریپاچه امو بگ
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 يو رفتم رو رونیب الیزدم از و. دیرو ته چهره اش د یشد ناراحت یهنوز هم م. نگفت يزیزد و چ يلبخند البرز

 یوقت! سفر امیکردم همراهش ب یبود که قبول م يبار نیو آخر نیاول. ایصخره ها نشستم و زل زدم به در

 . کردم یمبه زور تو مخش فرو  دیبا ستم،یبراش ن یکه مصاحب خوب دیفهم یخودش نم

 !اجازه هست؟:

 نم؟یبش نجایا قهیتونم چند د یم ای نیخلوت کرد: زد و گفت يلبخند. البرگشت سمت نه سرم

 .راحت باش-

 .سرده یلیخ: فاصله نشست کنارم و گفت با

 .آره-

 م،یکرد یساحل به پا م نیبزرگ هم لب ا شیآت هیمخصوصاً اگه . از تابستونا دوست دارم شتریزمستونا رو ب:

 ! تموم بود یهمه چ گهید

: مکث گفت هیبعد . میبرگشت طرفم و چشم تو چشم شد دیسکوتمو که د. ایطرفش، زل زده بود به در برگشتم

 .بابت دخترتون متأسفم

 .ممنون: و گفتم ایکردم سمت در رومو

 ... یول نیدر موردش حرف بزن نیدونم که دوست ندار یم-

 .بپرس ياگه دوست دار:

 چند ساله؟ -

 !سال 6شه  یم ادیکه ب گهید يدو هفته :

 !کنه دایتونه ادامه پ یم يچه جور یاتفاق نیهمچ هیبعد  یتونم تصور کنم زندگ ینم! متأسفم واقعاً -

 !بدتر از جهنم یحت! شه جهنم یم یاتفاق نیهمچ هیبعد  یزندگ: دلم گفتم يتو

سال  4 نکهیبا ا. ستیبرام ممکن ن یمامانم رفت، واقعاً حس کردم زندگ یوقت:گفت یسکوت طوالن هی بعد

 یب دمیو فهم مارستانیب دمیکه رس يروز یول میزود از دستش بد یلیکه قراره خ میدونست یبود و م ضیمر

 !دمیمادر شدم از هم پاش

کرد و  یمکث هیدوباره ! داد ینشون م شویلرزونش هم اوج ناراحت يصدا! دیشد تو چشماش د یاشک رو م برق

مرد بود، مغرور بود و همش ! م به خاطر نهاد خودمو زودتر سرپا کنممجبور شد! من موندم و نهاد. تنها شدم:گفت

 م،یپدر نداشت یچون از بچگ! بدم تکه برام مونده رو هم از دس یتنها کس دمیترس یم! تو خودش ختیر یم
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 يبرا. میایدرست بار ب نکهیواسه ا. بود دهیزحمت کش یلیما خ يبرا. بود ادیز یلیبه مادرمون خ مونیوابستگ

 . گذاشته بود هیاز دل و جون برامون ما. میحس نکن ادینبود پدر رو ز نکهیا

 سرطان داشتن؟-

 ! مامان بهم ثابت شد يماریسال ب 4افتادن دکترا هم تو همون  لیاز دماغ ف! آره:

. منتظر موندم ادامه بده ! کرد یچشمش بود داشت با لبخند نگاهم م يکه تو یبا وجود اشک! طرفش برگشتم

 ! میدیازشون شن يادیدردآور ز يحرفا: گفت نییانداخت پاسرشو 

 !گرفته یاز حد دکترا نشأت م شیب ییمطمئناً از واقع گرا یدردآورد بوده ول دیشا-

 یدووم نم یدرمان یمیش ریمطب من، ز نیاریمادرتونو ن گهیبرگرده بگه، د یدرمان یمیوسط ش يدکتر هی نکهیا:

 ...شه، ته ته  یاشون خراب م هیام روح گهید يضایو مر ارهی

 دیقطره اشک از چشمش چک هی. که بود باعث شد سکوت کنه یهر چ! هم افسوس دیشا ایبود، خشم بود  بغض

 يدلدار يبرا دیبه ذهنم نرس یدستش اما حرف يدستمو گذاشتم رو. رو در من زنده کرد یو بعد از مدت ها حس

بده چه  يبه خودش دلدار نستتو یکه نم یآدم! م نداده بودمانجا یکس يکار رو برا نیمدت ها بود ا! دادن

 !رو آروم کنه گهینفر د هیخواست  یم يجور

 ! که تو چشمش بود لبخند زد یسمتم و با وجود اشک برگشت

 !متأسفم:گفتم رلبیز

 !نیستیشما که از اون دکتراش ن! شما چرا؟: مکث با حفظ لبخندش گفت يلحظه ا بعد

 !از کدوماش؟ -

 الیکه خ ییهمونا! ستنیبراش قائل ن یحق و حقوق چیکنن و ه یهمراهشو آدم حساب نم ای ماریکه ب ییهمونا:

 يهمراها یبا دو تا کلمه نگرون ادی یکه زورشون م ییهمونا! کل هستن و همه بهشون محتاجن يکنن دانا یم

 !برطرف کنن ضویمر

 !م و خودم خبر ندارم؟همه بد نیا شییخدا: دمیو پرس دمیموهام کش يال یدست

 یخودتون چ:نوشت گفت یشن ها اسمشو م يچوب رو کهیت هیکه با  ياز جاش بلند شد و همون جور د،یخند

 !ن؟یکن یفکر م

 ...منتها ! یگ یم يهستم که دار يا يبه همون بد-

 ...از بد روزگارِ که ! دونم یم:
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 ! بد شدم-

تو تا  میبر: از جام بلند شدم و گفتم! بود هیدر حال گر شیپ ي قهیآدم چند د نیانگار نه انگار که ا! دیخند بلند

 !آتشفشان رشته کوه دوباره فوران نکرده

 

  

 

 

***** 

بودم و نه  دهیچند روز، نه البرز رو د نیا يتو. گذشت یم میکه از شمال برگشته بود ياز شنبه ا يدوازده روز ده

. دست به سرش کرده بودم يجور هی م،ینیخواسته بود همو ببکه البرز تماس گرفته و ازم  يچند بار. دکتر رو

 ! بخواد يا گهید زیاگه خودش چ یدادم کمتر با من رفاقت کنه حت یم حیترج

تخت ولو بودم  يو تازه برگشته بودم خونه و رو مارستانیرفته بودم ب مارامیاز ب یکیشنبه شب بود، به خاطر  پنج

رو باز کردم و رفتم تو  نییاز جام پاشدم و در باال و پا! مطمئن بودم البرزه. به صدا در اومد فونیکه زنگ آ

 .آشپزخونه

 !خونه؟ یهست: از همون دم در بلند سالم کرد و گفت البرز

 .تو ایب-

 .سالم: بسته شدن در اومد و پشت سرش البرز گفت يصدا

 !؟یتو خوب: و گفت زیت پشت منشس. دمیسمتش باهاش دست دادم و حالشو پرس برگشتم

 . یمرس-

 !؟ییدایکم پ:

. برگشتم سمت البرز. شونه ام ينشست رو یدست. رونیب ارمیرو ب وهیتا ظرف م خچالیجواب سرمو کردم تو  یب

 !باهات کار دارم نیبش ایب: گفت يجد یلیخ

 .امیبرو تو هال تا ب. امی یاآلن م ارمیرو ب وهیم نیبذار ا-

 .خوام حرف بزنم یم نیبش ایب. ومدمیخوردن ن وهیاسه مو! جا خوبه نیهم:

 .شنوم یتو حرف بزن من م: و در همون حال گفتم نتیرفتم سمت کاب ز،یم يرو گذاشتم رو وهیم ظرف
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مبل  يرو نمیکرد بش یکه وادارم م يو همون جور رونیب دمیسمتم، مچ دستمو گرفت و از آشپزخونه کش اومد

 پندار؟ هیچ انیجر: دیکنارم نشست و پرس

دونم  یکه نم یانیاز جر دیمن با یباهام حرف بزن يتو اومد! ؟یانیچه جر: دیصورتم و پرس ينشست رو یاخم

 !صحبت کنم؟ هیچ

 !پندار؟ هیچ ایموشک باز میقا نیا-

 !موشک؟ میکدوم قا:

 هی ينکرد یاز شمال حت میبرگشت یکه از وقت نیهم! تلفن يجواب سرباال دادنات پا نیهم! نبودنات نیهم-

 ! خونه ام يایسر ب هی ای یبزن یزنگ

! نکرده بودم که به ضررش باشه يباشه اما کار یحق داشت شاک! شیسکوت زل زده بودم به صورت عصب تو

اون ساحل بهت  يتو نکهیا! ه؟یموضوع چ! پندار؟ هیچ:دیتر پرس یاز جاش بلند شد و عصب دیسکوتمو د یوقت

که مجبور نباشم تحملت کنم  يریگ یمثالً ازم کناره م يدار! نه؟ يباور نکرد تسیگفتم مشکلم تو و وجود تو ن

 !آره؟

 !قاًیدق-

 !؟یچ یعنی: دیبعد چند لحظه روبروم نشست و پرس. صورتم شد خیجوابم م دنیشن با

 ! میبا هم باش هیو هر ثان قهیخواد هر روز و هر د یدلم نم-

 یو چند ساله امون اونقدر ب نیرفاقت چند! با توام پندار!... واسه خاطر من؟ ایخواد  یدلت به خاطر خودت نم:

خرده رفتارامو با دقت تر  هی! چقدر بود؟ یگرفت یم ادیخرده از من  هی! کنار؟ یکش یراحت م یلیارزشه که خ

 ! رفاقت برام چقدر ارزش داره نیکه ا يدیفهم یم يدید یم

 !یدم کمتر باهام دمخور باش یم حیترج یقائل مونیکه واسه دوست یارزش نیبه خاطر هم-

 !مزخرف نگو:

 یبا تو نم یمثل من به درد دوست یکی! بهتر از من یحت! یدون یخودت هم خوب م! البرز ستیمزخرف ن -

 ! خوره ینم گهیخورد، حاال د یم شیاگه تا چند سال پ! خوره

 یم! گم؟ یم یچ یفهم ینم! گندت نداشته يبه تو و اخالقا یشمال من ربط یگم ناراحت یاحمق دارم بهت م:

 !فهمه؟ ینم ویفارس گهینکنه گوشت د! م؟یصحبت کن یسیانگل يخوا

 !یخصوص يمسئله  هیبه  یبست تویناراحت یقانع نشدم وقت-
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 !؟يمغز خر خورده قانع نشد يبه من چه که تو: و گفت دیکش یکالفه پوف البرز

 ! خواست بحث کنه یدادم تا صبح م یپر به پرش م! به دهن گرفتم تا حرفاشو بزنهزدم به صورتش و زبون  زل

 یم يروبروم و با خونسرد ینشست! ؟يد یرو به خودت نسبت م يزیکه هر چ يشد نیبه من چه تو اونقدر بدب:

منم که  نیا دیبرسه شا المیکه من به خ یکن یلحظه هم فکر نم هی! رمیگ یبه خاطر خودت ازت کناره م یگ

! بگو خسته ام ازت ایب ینیحس وخب راست ! ؟يخوا یرفاقتو نم نیکه ا ییتو نیا دیشا! دم؟یکنه بهت چسب نیع

که رك و  یستیاونقدر مرد ن!خوام ینم گهیحاال د ،يبود قمیعمر تنها رف هی! میخوام با هم دوست باش ینم

 !؟یکن ینگاه م يدار یبه چ! ؟یزن یچرا حرف نم! ه؟یچ!؟یپوست کنده بگ

 ! به تو-

 !دمتو تکون بده ،یشناخت:

 ! ادب یب-

زنگ  یآدمو از هر چ یو با کم محل يد یدونه رو جواب م هیکه از هر ده تا زنگ من  يادب دار یلیالبد تو خ:

 !یکن یم مونیزدنه پش

من اونقدر که از ! اریدر ن يمهمون باز یالک نیبش ایب: که گفت دمیجام بلند شدم، رفتم سمت آشپزخونه و شن از

 !جا ندارم گهیدستت حرص خوردم د

 !امیقهوه دم کنم و ب هیبه حرص خوردنت ادامه بده تا من برم  قهیچند د هی-

 !بگم و برم يزیچ هی ایب: اومد تو آشپزخونه، بازومو گرفت و گفت همراهم

 !امیلحظه تا ب هی نیبش! ؟ينشادر مصرف کرد:و گفتم دمیکش بازومو

و  یدست شیپ هی.زیم يها بردم گذاشتم رو وهیقهوه رو دم کردم و با ظرف م. هال يم برگشت توتصور برخالف

 قیرف! خب! ؟يدیبه خاطر رفاقت با من کش یبسه هر چ یمگه اون روز نگفت: چاقو هم گذاشتم جلوش و گفتم

 ! يد ینم یدوست نیا يهم پا یتاوان گهیهمه که بفهمن، د نویو ا یمن که نباش

عالم و آدم باور  يمنو نداد يو جواب زنگا يخراب شده حبس کرد نیچون تو خودتو تو ا! ؟یراحت نیبه هم-

 لمیف م،یفصل خدا همو بزن هی ایب! میکن يکار هی ایپس ب! آره؟ میندار يبا هم کار گهیکردن که من و تو د یم

 !کنن وربا هیکه پخش بشه بلکه بق میبلوتوث کن! يکتک کار نیاز ا میریهم بگ

 ! هیفکر خوب-

 !زهرمار:
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اونقدر  یسر چ دمیدرست مثل تو شمال که اصالً نفهم! یهست یعصبان نقدریا یواسه چ قایفهمم االن دق ینم-

 !يناراحت بود

 هیخب ! و شاد باشم؟ ارمیدر ب يو همه جا دلقک باز شهیمگه قراره من هم! پندار یهم نداره بفهم یلزوم:

! از همون وقتا بود یکیهم  یلعنت ياون جمعه ! میدلخورم، ناراحتم، عصبان يزیچ هیاز  ادی یم شیهم پ ییوقتا

برات  دنمیاونقدر ند! هم داشت یلیدل نیهمچ هیاگه  یحت!به خودت؟ یمنو بچسبون یشه تو ناراحت یم لیدل نیا

و  ینیمنو نب یسال تموم تونست 4 یوقت! يآره خب حق هم دار! کنار؟ یکش یراحت م یلیعادت شده که خ

 !یتون یبه بعد هم م نیککت هم نگزه از ا

 !چرت نگو-

 ! محضه قتیحق! اتفاقاً ستیچرت ن:

 یآدم! ادمهیاما هنوز عادتات  میاز عمرمونو با هم نبوده باش يدوره ا هیاگه  یحت! شناسم البرز یتو رو خوب م-

 يا گهید زیهر چ ای تیعصبان ،یناراحت! یکن یخال گهید یکیسر  تمیو دق دل یناراحت بش يخود یکه ب یستین

 !مطمئنم نویشه و ا یاون روز، مربوط به من م یکه داشت

 !خوبه؟! سر تو بوده میناراحت! آره: 

 !؟یناراحت یبه خاطر مسائل شخص یگفت یتو که م-

 !دروغ گفتم:

 ! سر من؟ یچ یعنی: دمیشدم و پرس زیخ میمبل ن يصورتم و کنجکاو رو ينشست رو یاخم

: گفت قیپک عم هینخ برداشت و روشن کرد و بعد  هیبود  زیم يکه رو يگاریجاش بلند شد، از تو پاکت س از

 یتیبه مأمور يعالقه ا چیالبته خودم از خدام بود اما ه. دکتر وادارم کرد هر جور شده تو رو با خودم ببرم شمال

 !که گردنم انداخته بود تا انجامش بدم نداشتم

 !؟یچ-

تو  یِآدرس زار و زندگ یچرا حاال که حاج يدیازم پرس ادی یم ادتی: زل زد به چشمام و گفت. مروبرو نشست

 !سراغت؟ ادی یرو داره خودش نم

 .حرف مردد موند هیگفتن و نگفتن  نیبه تأسف تکون داد و ب يکالفه سر! جواب منتظر ادامه حرفش شدم یب

 !خب؟: صبر گفتم یب

 .ستیاومدن خوب ن نجایاوضاعش واسه ا یلیخ. تهرون ادیتونه ب یبابات نم-
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 !؟یچه اوضاع:

 ! کنن یم یبه خاطر همونم هست که دارن شمال زندگ. خرابه شیوضع جسم-

 ...  یخواستم بهت بگم ول ینم: شونه ام و گفت يدست گذاشت رو! صورت البرز شدم مات

 !سرطانه؟-

 .صورتش شدم ي رهیو گنگ خ جیگ! تهجوابش مثب دیشد فهم یاز نگاهش م! نداشت لب باز کنه یلزوم

کرده  دیدکترا قطع ام شیهمون چهار سال پ! گشت یات م یبود که پ نیواسه هم: و گفت نییانداخت پا سرشو

رو قرار بود دکتر بهت  نایا! تو یِمعجزه است، از نظر من چشم به راه یزنده موندنش از نظر علم پزشک! بودن

خب، تو مطب، با  یول! دادم پدرام باهات حرف بزنه حیمنم ترج! تونه انداخت گردن من ینم دید یاما وقت. بگه

 یکشم وقت یعذاب م! که آخرش دوباره افتاد گردن من نهیا! دینچرخ انیجر نیرفتار تو زبونش به گفتن ا دنید

ونم بهش ت ینم یشم وقت یناراحت م! ششیپ میخواد تو رو ببر یاز من م یقیزنه و به هر طر یزنگ م

 !داشته باشم یخالتد انیجر نیخوام تو ا یبفهمونم که نم

! دارم یچه حس دمیفهم یاصالً نم! البرز موندم يچشما ي رهیخ ریمتح! دیکش يبد ریسرم ت يلحظه ا يبرا

 ! بار بهم هجوم آورده بود نیهزارم يبرا ایبد دن يحسا يهمه 

 دنیواسه خاطر د! مرد؟ یمنو به کشتن داده بود، حاال داشت م يروز هیکه  يا یحاج! مرد؟ یداشت م یحاج

چشم به راه ! از پسر ناخلف عاق شده اش؟! ره؟یبگ تیگشت که حالل یدنبالم م! من چهار سال زنده مونده بود؟

نبوده که کنارش  يبرام پدر نکهیا از ایخبر سرطانش ناراحتم  دنیدونستم از شن ینم! شد یباورم نم! من بود؟

! کس و کار کرد یب! کرد ریصغ! کرد میتیمنو  اریاون آدم بعد د! ختمیبهم ر نقدریا هوی یدونستم از چ ینم! اشمب

 بیعج! که ته گلوم نشسته بود یبود برام بغض بیعج! متعصبانه اش و حاال يپشت و پناه موندم با رفتارا یب

 !بودم ختهیبهم ر نقدریپدرم کرده بود ا یکه ب يالعالج پدر یضیمر دنیاز شن ودمبود واسه ام که ته وج

پندار : آروم صدام کرد و گفت. گرفتم و دوختم به چشماش نینگاهمو از زم. زانوم يالبرز نشست رو دست

 !؟یخوب

کردم  یم تیکه ازش شکا يروز: که البرز گفت دمیموهام و شن نیب دمیکش فمویجام بلند شدم و دست بالتکل از

دست به دامن دکتر  یپدرام و پرهام واسه نجات حاج! رناز بود که بهم زنگ زد و گفتف! دونستم یرو نم انیجر

از معده اش . سال قبله 4بدتر از  وضاعشا یاآلن ول! شده بودن و دکتر هم قبول کرد باباتو عمل کنه یظهراب

 ستمین نجایا! اغتسر ادیهم ب ادهیپ يتهرون براش سمه هر چند که حاضره با پا يهوا. اش هیمتاستاز زده به ر
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چون حس کردم حقته که  نجامیا! حرفا نیو از ا نشیکن و ببخش و بگذر و برو بب يکه بهت بگم بزرگوار

 .يریبگ یمیتصم هیو خودت  یبدون

باور کن حالم از : به تأسف تکون داد و گفت يسر. مبل و زل زده بود بهم ينشسته بود رو. سمت البرز برگشتم

 ...یخوره که برات شدم جغد شوم ول یخودم بهم م

 !؟یمون یشبو م-

 !؟یچ:

 !؟یمون یم نجایا-

 !پندار؟: شد و نگرون گفت کیجاش پاشد، بهم نزد از

 ! خوام بخوابم یخسته ام م: زمزمه کردم رلبیسمت اتاق خواب و ز رفتم

 

  

  

*** 

 !چند بار صدات کنم؟ گهیپاشو د-

 !تو برو! اآلن امی یم:

 !شام هم نخوردم گرسنه امه! میپاشو صبحونه بخور! یگفت نویسه بار قبلم هم-

 !يخور یآدم سرجاش نم نیروز خدا وعده هاتو ع هیمرده شورتو ببرن که :

خورم، بساطشم  یمن صبحونه امو م يومدین گهید قهیتا ده د: و گفتم دمیسمت تخت، پتو رو از روش کش رفتم

 ! کنم یجمع م

 !داره یچه عواقب ینیکارو بکن تا بب نیتو ا: آلود زل زد به صورتم و گفت خواب يچشما با

 !به خودت بده، دل از اون تخت بکن یتکون هی دیعوض تهد-

آرتروز ! رآهن؟یت ایبالشه آخه  نیا: گفت دیمال یکه با چشم بسته گردنشو م يجاش نشست و همون جور سر

 !گردن گرفتم به خدا

رفت سمت  یکه م يهمون جور. صبحونه زیو نشستم پشت م رونیجوابشو بدم از اتاق رفتم ب نکهیا بدون

 ! قندپهلوش رو به راهه ییگه صبحونه صبحونه انگار بساط چا یم نیهمچ:گفت ییدستشو
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و اگه  زیسر م ایتو ب: بردم سمت دهنم گفتم یکه م يو کره درست کردم و همون جور ریلقمه نون و پن هی

 !و کسر بود اونوقت غر بزنکم  يزیچ

متعجب زل زد به  دیگاز د يدر حال قل قل کردن رو رو يو قور ياومد تو آشپزخونه و کتر یوقت قهیچند د بعد

 !؟يدم کرد ییچا: دیصورتم و با مکث پرس

 !خودت واسه خودت بکش گهید ختنشویزحمت ر-

 یم شرفتیپ يدار: دستم کرد و بعد رفت سمت گاز و در همون حال گفت يجلو يبه فنجون قهوه  ینگاه

 !با نهال دم خورت کنم شتریب دیخرده با هی! یکن

 !؟یبا ک: دمیسمتش و متعجب پرس برگشتم

 !نهال: گفت ختیر یآب جوش م وانیکه تو ل يو همون جور يکتر يرو گذاشت رو يقور

 !وسط؟ نیداره ا یاون چه ربط-

 !حاال حاال:

 ! حاال حاال و کوفت-

 تیزادیآدم يرفتارا یبا اون که هست: لبش بود گفت يلبخند مرموز رو هیکه  يروبروم و همون جور نشست

 !کنه یم داینمود پ

 !اون؟ شیبه ر يبند یدم کردم، اونوقت منو م اقتیل یب يرو واسه تو ییچا-

 !داشته باشن؟ لیو سب شیمجرد ر يکه دخترا قهیمگه عهد عت! تو شیبندم به ر یاونو م:

 ! یهر چ-

بود که  يسردت طور يرفتارا شیتا چند وقت پ! گم؟ یدروغ م نکهیدوم هم ا! تییبابت چا یاولش که مرس:

دست  يرو یدستتو گذاشت دمید یاما وقت! یکن ینم یابراز احساسات چیهم ه رمیو بم افتمیکردم اگه ب یحس م

اونوقت بود که بهم ثابت شد ! بودب، به هر حال اون حرکت دوستانه اما خ یلیدونم به چه دل ینهال، البته نم

 ماراتیاز ب یگفته که از بعض یبه دکتر ظهراب شیدکتر کرم لو هم چند روز پ! هست زایچ یلیهنوز ته وجودت خ

 !يریگ یدستمزد نم

 یجمله ها رو سر هم م نیبه من نگاه کنه در حال درست کردن لقمه ا نکهیبدون ا! زده بودم به چهره اش زل

و سر  مارستانیشب رفتنت به ب روقتید انیو البته جر: برد سمت دهنش گفت یهمون جور که لقمه رو م! کرد

 !دهیهم به گوشم رس یکن یکه عصر عملشون م ییضایزدن به مر
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اول و  فقط من موندم اون قسمت! کنن درد نکنه یم یکه واسه ات جاسوس ییاونا یدست همگ! هیعال! خوبه-

 !؟يدیفهم يچه جور گهیساده رو د يدلدار هیدست نهال واسه  يگذاشتن دستم رو

 ! دمیخودم د گهیاونو د:

خواد راه بندازه  یکه مطمئن بودم م یبه بحث يعالقه ا. و مشغول خوردن قهوه ام شدم نییانداختم پا سرمو

 ؟يفکر کرد یدر مورد حاج: دیخرده سکوت پرس هینداشتم اما برخالف تصورم بعد 

 یصبح فقط به اون موضوع فکر م يکایتا نزد شبیاز د. از فنجون قهوه ام گرفتم و دوختم به چشماش نگاهمو

ناراحت بودم اما کنار  شیضیاز مر! اومد یچشمم م يمختلف جلو يها تیبابا تو موقع يفقط چهره . کردم

من از اونا نه مقصر  يو دلخور یحتنارا نیبدتر! نبود يکه در حقم شده بود کار ساده ا یاومدن با اون همه ظلم

با فرناز به بن بست ! بود میشدن زندگ دهیقسمتش از هم پاش نیبدتر! و نه عاق شدنم بود اریدونستنم تو مرگ د

 يچون سرکوفت ها! من و فرناز رو به هم باز کرد يرو یاشتباه حاج ياول رفتارها يچون در درجه  دمیرس

متعصبانه  ياز رفتارها! فرناز خسته بود! ذره ذره سست کرد مونویزندگ انیبن هبود ک یغلط حاج يرافرناز از رفتا

منم خسته بودم، از اون همه حرف ! دنید یو کم محل ياز اون همه سرد ،یبابا، از اون همه اختالف طبقات ي

 ! خسته بودم ثیاز چوب دو سر نجس بودن، از اون همه دعوا و حرف و حد دن،یشن

 . نگفتم يزیالبرز گرفتم و چ يام رو از چشما رهیزدم و نگاه خ یپلک. صورتم تکون خورد يالبرز جلو دست

 یجوابشونو چ! یدکتر ظهراب یحت ای. امروز و فرداست که پدرام بهم زنگ بزنه: خورد و گفت شییخرده از چا هی

 بدم؟

 !يبد یتو جواب ستیقرار ن-

 !؟یگرفت یمیکه تصم نهیمنظورم ا:

 !؟یچ يبرا-

 ضه،یمر یدون یم نکهیبا توجه به ا! در مورد بابات! یکش یسرم هوار م يجور نیکه ا ستمین یمن حاج! شیه:

 ير یم ه؟یچ متیخواستن از پسر بزرگشه، تصم تیهم براش نمونده و البته که در به در دنبال حالل یوقت

 !دنش؟ید

 !دونم ینم-

نه  یگفت یم تیاگه اآلن با قاطع! کار از کار گذشته باشه گهید يبه خودت اومد ینشه که وقت يجور هیپندار :

ممکنه نظرت عوض  یعنی! دیترد یعنی! شک یعنیدونم  ینم! دونم ینم یگ یراحتتر بود تا حاال که م المیباز خ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٢٤٢ 

 یوقت گهیکه د شیببخش يریبگ میتصم یطول بکشه که وقت يعوض شدن اونقدر نیترسم ا یفقط م! بشه

 !گم؟ یم یچ یمتوجه هست! نمونده باشه

در  دیبا رمیخوام بگ یم یمیکنه که هر تصم یم يادآوریداره بهم  دمیفهم یم! گه یم یبودم چ متوجه

 یتا صبح سع شبیکه من از د يزیبدتر از اون چ! بد بود یلیحال بابا خ یعنی نیحالت ممکن باشه و ا نیعتریسر

 ! داشتم تصور کنم

 هی. البرز هم اومد هیبعد چند ثان. هال يبلند شدم و رفتم تو زیحرف از پشت م یقهوه ام رو برداشتم و ب فنجون

من هستن،  شیواسه شام نهال و نهاد پ: که روشنش کرده بودم و بعد گفت یونیزیخرده تو سکوت زل زد به تلو

 ما؟ شیپ يای یم. کنه یم مونیهم همراه يخانوم خوب و برازنده ا هیالبته 

داد  یم حیکرد که آدم ترج یتو بحث عوض کردن اونقدر تابلو عمل م. دوختم به صورتش ونیزیاز تلو نگاهمو

ذهن منو از  یسوال هی. دم یبهت خبر م امیاگه خواستم ب: گفتم دمینگاه منتظرش رو د یسکوت کنه اما وقت

 ! باطه؟در ارت نایا یفرناز چرا هنوز با حاج! کرده ریدرگ يتا حاال بدجور شبید

ارتباط ارتباط  نیهمچ: منتظرم و بعد گفت يخرده تو سکوت زل زد به چشما هی. مقدمه ام جا خورد یسوال ب از

 !نهیب یم یبه طور اتفاق شونویکی ییجا هی ییوقتا هی! ستیهم ن

 !کجا؟-

 ! ارید شیپ:

 !تهرون ادیتونه ب ینم یمگه نگفت! رو هم؟ یحاج-

! کرد گر گرفتم و نفسم تنگ شد دایراه پ المیبه خ يلحظه ا يکه برا ياز صحنه ا! شد ام رهیتو سکوت خ البرز

 ! بکشن رشیبه کابوسام هم اجازه نداده بودم برام به تصو یکه هرگز حت يصحنه ا

 !؟يخوا ینهالو م: دمیربط پرس یگلوم و ب يتو ختمیتلخ رو ر يقهوه  دم،یبه صورتم کش یدست

 !؟یچ- 

خرده تو سکوت  هی! شتریب يجمله ا یحت ایاضافه  حیتوض یب! البرز يبهت زده  يدوختم به چهره  نگاهمو

 !ده؟یبه ذهنت رس يزیچ نیهمچ هیچرا : دیام موند و بعد پرس رهیخ

 !يجور نیکن هم الیخ! دونم ینم: به عالمت ندونستن تکون دادم و گفتم يسر

 ! کنه یتو پر و بال گرفته فرق م الیکه تو خ يزیکنم با اون چ الیخ-

 ! يتو اون دختر رو بخوا نکهیهست واسه ا يادیز لیدال:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٢٤٣ 

 !مثالً؟-

 !نه ایآره  یبگ یتون یکلمه م هی دمیسوال پرس هی! البرز نیبب:

 نیهمچ هیکه  دیبه اون مغز پوکت رس یخوام بدونم چ یم! بار به خودم پس نده نیهزارم يحرف خودمو برا-

 !؟يدیپرس ویزیچ

اون  يجور هیخواستم  یم نکهیا يبذار پا:رفتم سمت اتاق خواب گفتم یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 ! عوض کنم ویبحث لعنت

! شه؟ یم الیخ یاون باال هم ب یبحثو عوض کن! بشه؟ یکه چ:دیزد و پرس هیاومد و به چهارچوب در تک دنبالم

 !کنه؟ یبهش فکر نم هیو هر ثان قهیمغزت هر لحظه و هر دق

! ارهیپس فردا سال د: تکون و ادامه داد هیبه عالمت چ يسر. از تو کمد لباسام در آوردم و برگشتم سمتش سرمو

 !؟يایب يخوا یتو نم! شمال میر یم میدار هیمن و بق يکه نبود ییساال نیا يبه عادت همه ! که نرفته؟ ادتی

 !خوام لباسامو عوض کنم یم رونیبرو ب-

 !نه؟ ایباهامون  يای یم! ؟ینگفت! راحت باش! يکرد یکارو م نیمنم ا يقبالًها جلو:

 !برو انقدر چرت و پرت نپرس! البرز رونیبرو ب-

 !سر خاك بچه ات چرت و پرته؟ يایخوام ب یم نکهیا:

 دیانگار فهم دینگاهمو که د! دستش بدم يکار دمیترس یبودم که م ختهیچنان بهم ر! قدم رفتم سمت البرز هی با

! نشو پندار یعصب: کرد آرامش داشته باشه گفت یم یکه سع ییو با صدا ستادیصاف ا! به خودش داد یو تکون

 ! دمیپرس یم دیبا شیوقت پ یلیبود که خ يزیچ نیا

 ! البرز یش یم مونیپش يدهنتو نبند: فشرده شدم گفتم يدندونا ریز از

سال  شیپنج ش نیا نیکه برم و ع نهیبشم بهتر از ا مونیعدش پشحرفامو بزنم و ب! خوبه: زد و گفت يلبخند

 ! بگم چرا حرفامو نزدم یه

منو ! با من حرف نزن اریاز مرگ د:سمت در اتاق و در همون حال گفتم دمشیمحکم گرفتم و کش بازوشو

و قبول  نمیسنگو بب کهیت هیو  امیتونم ب ینم! هم بهت گفته بودم گهیبار د هی! که هستم نکن ینیتر از ا وونهید

تونم  ینم! اون همه خاك ریز ک،یتارتنگ و  ياون جا يتو نیگذاشت ارویتونم باور کنم د ینم! ارهیکنم که د

شده  یمتالش ياون جنازه ها نیبچه امو ع يتونم جنازه  ینم! گم؟ یم یچ يشنو یم! ارمیباور کنم و دووم ب

 ! تصور کنم یاون قبر لعنت يتونم تو یذهنمو نم يتو يزنده  ارید! تجسم کنم حیتشر يزایم ي
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چند سالو  نیا! نگاه به خودت بنداز هی! پندار ستیذهنت زنده ن يتو ارید:فاصله گرفت و در همون حال گفت ازم

بود که  اریاصالً باور رفتن د! یدونست یسال ها خودت و فرنازو مقصر مرگش م نیتو تموم ا! يعزادارش بود

 ایب! نهیاز ا ریکه غ میریفرض بگ ایاصالً ب! نه؟یاز ا ریمگه غ! یکفش و از فرناز جدا ش هیتو  يارباعث شد پاتو بذ

 يکاره تو مهیرو ن يپرونده ا هی! ه؟یچ لشیدل یدون یم! ینیب یذهنت اونو زنده م يتو هنوز تو میکن الیخ

از  يریتصو چیچون ه یکن یمرده تصور نم اروید! برات گنگه شییجاها هیهنوز ! هنوز بازه ،يذهنت ول کرد

دستت تا ! دهیکش یکه تو بغلت بوده نفس م ییلحظه ها نیآخر! نه قبرشو ،يدیاشو د هنه جناز! يمرگش ندار

 ! زده یم! نبضش بوده يلحظه رو نیآخر

 !گهیبسه د-

سوال امروزتو بذارم  درصد هیخواد  یدلم م! یاحساس چیه! يعالقه ا چیه! ستیمن و نهال ن نیب یارتباط چیه:

 يزیاما چ یزندگ نیبه ا يبرگرد يخوا یکنم م الیخواد خ یدلم م! یشروع دوباره هست هیبه فکر  نکهیا يپا

تا مرز ! یش ینم مونیبه خدا پش! پندار ایب منپاشو همراه ! فاصله داره یلیخ امیبا رو الم،یبا خ نمیب یکه ازت م

و نفستو  شیکش یخودت م یدور گردنت و ه یکه انداخت يریزنج نیاز ا یش یراحت م يجنون هم که بر

 !؟يای یم! یکن یحبس م

 ار،یحرف مردن د! همه ضعف خودم در عجب و عذاب بودم اما دست خودم نبود نیاز ا! عرق شده بودم سیخ

! البرز حق داشت! کرد یم وونهیکردم منو د یاون تصور م يتختش تو يتو يرو به جا ارید دیکه با يحرف قبر

 ! حرف حقه که تلخه دنیگفت درست بود اما شن یکه م یهر چ

 !زنم پندار یدارم باتو حرف م: و در جواب البرز که با اعتراض گفت ییسمت دستشو رفتم

 !شب منتظرم نباش: مکث گفتم هیخرده زل زدم به صورتش و بعد چند ثان هیطرفش،  برگشتم

 ! اونجا هم منتظرت نباشم؟! ؟یرو چ اریپس فردا سر خاك د! نممو یمنتظرت نم! شبو باشه-

 ! به سالمت! نباش! نه:

به چهارچوب  يشدن در ورود دهیکوب يسرخ خودم که صدا يزل زده بودم به چشما ییدستشو ي نهییآ تو

 ! ساختمون رو لرزوند

*** 

پندار گفتن متعجب  يصدا! ودمسردم هم بود، گرسنه هم ب. آب شده بودم سیخ. فونیزنگ آ ينشست رو دستم

 !بستم لیوا کن قند: باعث شد بگم فونیآ يالبرز از پا
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 یمهمون يگرفتم تو میدم غروب بود که تصم. آسانسور رو زدم و رفتم باال يدکمه . باز شد يبا تق بلند در

عذاب وجدانم از  ایغروب جمعه ام باعث شده بود  يدونم دل گرفته  یدونم چرا، نم ینم. البرز شرکت کنم

 !البرز يکه بود پاهامو کشوند سمت خونه  یهر چ! حضور نهال یحت ایالبرز  یناراحت

کردم، آروم هلش دادم کنار و  یسالم!کرد یبود و نگاهم م سادهیوا لیو شک کیجفت شاخ ش هیدر واحد با  دم

 !؟يدیآدم ند: گفتم

فکر کردم نکنه  يلحظه ا يبرا. تاق خوابحرف رفت سمت ا یسرم اومد تو خونه، در رو بست و ب پشت

 يمن سر ییو در جواب تنها رونیحوله اومد ب هیبا  یاما وقت! زد اآلن تو خونه باشه یکه ازش حرف م یمهمون

 .راحت شد المیبه عالمت مثبت تکون داد خ

 !آبه سیخ کلتیتموم ه ؟يریگ یدوش م: رو گرفت سمتم و گفت حوله

 .شم ینه خشک م: و صورت و موهام شدم و در همون حال گفتم حوله مشغول خشک کردن سر با

 !تا حاال؟ يدید! اختراع کردن به نام چتر يزیچ هی: سمت آشپزخونه و گفت رفت

کنه خشک نگه داشتن  یکه نم يتنها کار! باد و بوران نیمخصوصاً تو ا! هم هست يخود یب زیچه چ. آره-

 !آدمه

اونو ! کنن یزنن و ازش استفاده م یهوا خراب باشه زنگ م یملت وقت! هم هست به نام آژانس گهید زیچ هی:

 !؟يدیهم د

 !رهیگ یبعد بارون م رونیزنه ب یآدم از خونه م ییوقتا هیمنتها ! آره-

 !؟یدون یم شاهللایاونو هم که ا ییکارا! هم هست به نام دربست گهید يزیچ هیخب ! آهان:

شه و متلک بار  یباز م یکه الک ییزنن به دهنا یوقتا م یبعض!هم بشر اختراع کرده به نام قفل گهید زیچ هی-

 !گه؟ید شیدید شاهللایتو ا! کنه یآدم م

و کوتاه کردن زبون بلند  یچیق ییکارا: کرد لبخندشو پنهون کنه گفت یم یکه سع یسمتم در حال برگشت

 !گه؟ید هیچ یدون یپندارنام ها رو هم م

 !ومدن؟یمهمونات ن! ستمیکه زبونش درازه من ن یفعالً اون-

 !نچ:

 ان؟ی ینم-

 ... بِ داشونیپ دیبا گهید:
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سالم :زنگ در بلند شد و نهاد با سر و صدا اومد تو و گفت يبود که صدا ومدهیجمله از زبونش در ن نیا هنوز

 !آب شدم سیخ! يدیچه بارون شد يوا! سالم

! نمیبب سایوا ،يبغل اومد نیتو که از هم: ل زدم به سر و وضع خشکش و البرز گفتجام بلند شدم و متعجب ز از

 !سه؟یکجات خ

 ! گانهیپارسال دوست امسال ب. دکتر يبه سالم آقا: اومد طرف من باهام دست داد و گفت نهاد

واال از در ! یاونورتر اومدم مهمون لومتریدو ک یکیبذار توهم بزنم که مثالً از :برگشت سمت البرز و گفت بعد

 !شه یحساب نم یتو که مهمون امیدر ب نیو از ا رونیبزنم ب یبغل

 ...به تو بده و  یعقل هیخدا : به تأسف تکون داد و گفت يو البرز سر مینشست

 !هم به تو یپول هیالبد : وسط حرفش و گفت دیپر نهاد

 ...!هم به اون خواهرِ یعقل هی! هن: رفت سمت آشپزخونه و در همون حال گفت البرز

تا دمتونو ! بابا يا: راه رفتن به آشپزخونه برگشت و گفت مهیزنگ در واحد دوباره بلند شد و البرز تو ن يصدا

 ! شه؟ یم دایزنن سر و کله اتون پ یم شیآت

 !ست؟ین ولینهاله و گال یحاال از کجا مطمئن. کنم یمن باز م: از جاش بلند شد و گفت نهاد

 !حاال برو باز کن تا بعد برات بگم-

! دکتر يسالم آقا! اه: من گفت دنیاومد تو و بلند سالم کرد و با د یمیلبخند و نگاه گرم و صم هیبا . بود نهال

 .نمتونیبب نجایکردم ا یفکر نم

 !بده؟: دمیزدم و پرس يلبخند

 .نیفقط البرز نگفته بود که شما هم هست! اصالً! نه: کنار برادرش و گفت نشست

 !نینش مونیوقت شماها از اومدنتون پش هینگفتم که : البرز از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

 !ماها؟-

 !ولیتو و گال:

 !چرا؟ گهید ولیگال-

 ! دهیترس دهیخدا ند يبنده  ،يکرد ششیکه تو از پندار پ ییفایواهللا از اون تعر:

 !حرف زده ششیو چرا نهال از من پ هیک ولیدونستم گال یاصالً نم! زل زدم به نهال متعجب
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روز ! ازش خواستم به ماهبانو خانوم سر بزنه میشمال بود یهمون دوستمه که وقت ولیگال: زد و گفت يلبخند

نتونستم خودمو برسونم، از  مرخص بشه، من کالس داشتم و مارستانیکه قرار بود ماهبانو خانوم از ب يآخر

 یبزنه شما عصبان یبشه و حرف جهبا شما موا دمیبعد ترس. انجام بده صویترخ يخواستم بره و کارا ولیگال

 ! رفتار کنه يدادم که در مقابلتون چه جور حیخرده توض هی نیواسه هم ن،یبش

 اتیخرده در مورد خصوص هی! آره پندار جان: و در همون حال گفت رونینسکافه اومد ب ینیس هیبا  البرز

اونقدر ! با اون طفل معصوم صحبت کرده تیهار زانیجوشت و البته م ينقطه ها ت،یریموارد پاچه گ ت،یاخالق

 !لولو خورخوره است؟ نقدریا جونه،شما که دکتر ماهبانو  قیرف نیواقعاً ا: دیپرس یاز من م شیکه چند روز پ

نگاهم از صورت ! خنده رو بفهمم لیکردم دل یبرگشتم سمتش و سع! خنده ریبگم که نهاد زد ز يزیچ استمخو

: دمیو پرس دیچرخ دیخند یکه م يکرد خنده اش رو کنترل کنه و بعد به البرز یم یاون به صورت نهال که سع

 !ه؟یچ

 !یگفت یچ ولیبده در جواب سوال گال حیالبرز توض: نسکافه اش رو برداشت و در همون حال گفت وانیل نهاد

 !و کراماتت دادم لیاز فضا يمختصر حاتیتوض هیفقط ! نگفتم یخاص زیواهللا چ: نشست کنارم و گفت البرز

 !مثالً؟-

 ! میبعد در موردش حرف بزن اد،یب ولیحاال بذار خود گال:

نسکافه رو بردم سمت  وانیتم و لخندون نهال انداخ يبه چهره  یتعجب باال دادم، نگاه يبه نشنونه  ییابرو

 . لبم

 !نهال پشت دره؟ يحدس زد يچه جور! یخب نگفت: دیاز البرز پرس نهاد

تو و  نیع نکهیدوم ا! که زنگ واحدو بزنه ادیدر ب ستیدر بغل قرار ن نیاز هم ولیاوالً که گال! جان وی یک يآ-

 ...بود  ولیاگه گال نکهیسوم هم ا!بشه داتونیزنن پ یم شیکه تا پرتونو آت ستیخواهرت ققنوس ن

که از  يو همون جور فونیسمت آ دیسرش چرخ! کاره گذاشت مهیبار سوم حرف البرز رو ن يزنگ در برا يصدا

اآلن فکر ! شده ظاهراً یدمیاپ! میتأسف بار ققنوس مواجه هست رینه الحمداهللا با تکث: شد گفت یجاش بلند م

 !انیبرج فرود ب نیا مپشت بو يهم که صحبت کنم رو ریم ییفضا ي نهیسف يکنم در مورد هوانوردا

هم زمان با . دیچیساکت هال پ يکرد تو فضا یم یکه داشت با البرز سالم و احوال پرس يدختر فیظر يصدا

دستم ناخودآگاه . معده و پشتم يتو دیچیپ يدرد بد يلحظه ا يبرا. بلند شدن نهاد و نهال از جام بلند شدم
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همسن و سال نهال بود البرز  باًیقرکه ت یبا ورود دختر جوون. ابروهام نیافتاد ب یمعده ام و اخم ينشست رو

 ! یخانوم گل، دکتر پندار پناه ولیکنم گال یم یمعرف: گفت

که دستش به شالش بود با نهال و نهاد هم  يکرد و همون جور ینگاهم کنه سالم آروم نکهیبدون ا ولیگال

! دختر گفته نیبه ا يزیکنجکاو بودم بدونم البرز از من چه چ. از مبل ها نشست یکی يوکرد و ر یاحوال پرس

 بمیج يرفتن از خونه تو رونیب موقعرو که  يرفت سمت آشپزخونه راه افتادم و قرص معده ا یدنبال البرز که م

 .خواستم وانیل هیگذاشته بودم در آوردم و از البرز 

 ؟يدرد دار: دیکرد برگشت سمتم و پرس یرو پر آب جوش م یوانیکه ل يجور همون

اعصابم بهم  یخواست یم يکه صبح بارم کرد ییبا اون چرت و پرتا: شدم و آروم گفتم کیقدم بهش نزد هی

 !زه؟ینر

آب خنک  وانیل هیو  زیم يرو گذاشت رو دهیآب جوش وانیل هیاش رو به چشمام دوخت، بعد چند ثان رهیخ نگاه

کردن با  یکه آروم پچ پچ م ولینهال و گال. هال يقرص رو خوردم و برگشتم تو. نگفت يزیاما چدستم داد 

ذاشت  یرو م یدست شیکه پ ورنسکافه اومد تو هال و همون ج وانیل هیالبرز هم با . ورود من ساکت شدن

 .کنم زونیپالتوتو بده آو. راحت باش. خانوم ولیخب گال: گفت ولیگال يجلو

 ان؟ی ینم نایا يپر:دیداد دست البرز پرس یکه پالتوشو م يگفت و از جاش پاشد و همون جور ینممنو ولیگال

 .انیب دیدونم شا ینم: برگشت کنارمون گفت یبه من انداخت و وقت ینگاه میکردن پالتو ن زونیدر حال آو البرز

کنارم نشست و  دینگاه گرفته ام رو که د! یدور هم هیگفت  یخودش و به من م يراه انداخته بود برا یپارت

 !یشناس یشوهرشو م! ستنین بهیگه غر یکه م یینایا يپر:گفت

 !نهیزن افش سایپر: نسکافه اش رو برداشت و گفت وانیل. اش شدم رهیبردم عقب و متعجب خ سرمو

 !؟یمگه هنوز باهاش در ارتباط-

 . در ارتباطم یمیتکر وسفیبا اون و . آره:

شهر  نیخوب ا يو چند تا از وکال مارستانیو ب کینیکل يدکترها یاز باق ریالبته به غ: زد و گفت يدلبخن نهاد

 !شن یکه جزء همکاران و دوستان من محسوب م

 !شن یهمه جذبم م ه،یقو میروابط عموم! بده مگه؟: زد و گفت يلبخند البرز

خانومها  ایشه  یم ونیفقط شامل حال آقا یگ یکه م يهمه ا نیا: زد و گفت يبار طنتیدوباره لبخند ش نهاد

 !ره؟یگ یرو هم در بر م
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تو،  زیخواهر عز زم،یعز يهمسران دوستا! رهیگ یالبته که خانوما رو هم در بر م: و گفت افتادیاز تک و تا ن البرز

 !که مصاحبت باهاشون واقعاً باعث مباهاته گهید ياز خانوم ها یلیتو و خ یخواهر گرام زیدوست عز

 !يخوند یوکالت م ياومد یم یعوض پزشک دیتو با!؟يکرد یکار م یچ یزبونو نداشت نیا-

و  نیاسم افش یاز وقت ن،یدقت کرد يزیچ هیبه ! ناباب و گولم زد قیپندار شد رف نیقصدو داشتم، ا نیاتفاقاً هم:

 !بتال نشدنالکردار م روسیو نیهنوز به ا نایده ا ینشون م! ازشون نشده يخبر میرو آورد سایپر

 !روس؟یکدوم و: دیمتعجب پرس ولیگال

 .کنه یم یالبرز داره شوخ زمیعز یچیه: زد و گفت يلبخند نهال

دادم که  یگوش م هینشسته بودم و به مکالمات بق ياونقدر خشک و جد. شدم یم مونیاز اومدنم پش داشتم

 ! اون جمع رو مختل کرده تیمیکردم حضورم صم یحس م

 یمعامله حرف م هیحرف نهاد که داشت با البرز راجع به  ونیاز جام بلند شدم و م گارینخ س هی دنیکش يهوا به

بود اما  ایکار دن نیتر یعقل یب دنیکش گاریبا اون درد معده س! یمانیس ریهمون تراس دلگ. زد رفتم تو تراس

 !نبودم یمنم آدم عاقل

 وقت؟ هی نیسرما نخور!سهیلباساتونم خ! سرده نجایا: پک رو که زدم در باز شد و نهال گفت نیاول

 گاریبشه که س دایهم پ يکردم دکتر ینم الیخ: دستم انداخت و گفت يتو گاریبه س ینگاه. سمتش برگشتم

 !بکشه

مطبش هم  يشناسم تو یدکتر م هی! يپس خبر ندار: زدم و گفتم گاریبه س یشدم، پک محکم رهیروبرو خ به

 !اتاقشه يتو ضیمر یوقت یحت. کشه یم گاریراحت س یلیخ

 ! جداً؟: دیپرس یپرتعجب يصدا با

اسممون دکتره، ! میاشتباه مبرا هست يکارها يدکتر اضافه شده از همه  هینکن چون اول اسممون  الیخ-

 !میستیکه ن غمبریپ

 !نیحوصله ندار یلیمعلومه امشب خ:

 !ور؟چط: دمیسمتش، موشکافانه زل زدم به صورتش و پرس برگشتم

 !نینداز یو مطبتون م مارستانیب ياول، تو يروزا ادیمنو -
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. بدتر از شب قبل یحت. بودم ختهیبهم ر يالبرز بدجور يحرفا دنیاز صبح و با شن. حق داشت. ندادم یجواب

 يدیفهم یکرد و حاال م یم یبزرگ يدر حقت بد ينفر هیاگه : دمیمقدمه پرس یو ب دمیکش شمیبه ته ر یدست

 !؟يکرد یکار م یچ ندتیهم راغبه که بب داًینداره و شد یخوب تیوضع یکه اون آدم از لحاظ جسم

 !داره یبستگ:درنگ گفت یب

 !ن؟یخند یچرا م: باعث شد بپرسه نیزدم و هم يلبخند

رفتم  یو م دمشیبخش یکه حتماً م یو بدون فکر کردن نگفت عیسر یلیخ االیو سر لمایف نیا نیچون ع-

 ! دنشید

باهام داره،  یاول بدونم طرف چه نسبت دیبا! شعار بود هیکه  نیگفتم شک نکن یم ویزیچ نیهمچ هیاگه ! نه:

تا چه اندازه  نکهیدر چه حد بوده از نظرم و ا شیبد زانیبوده تا قبلِ اون اتفاق، اصالً م کیچقدر بهم نزد

همه مهمه از  نایا! ؟یچ یعنینداره  یخوب یجسم تیوضع نیگ یم یهم هست، وقت گهید زیچ هی! االن مونهیپش

 !کنه مطمئناً یاز ذهنمو مشغول م یکیبخش کوچ هینه هم  ایقابل جبران هست  ياون بد نکهیا! نظر من

 ! ستیقابل جبران ن ياون بد-

 داره؟ یچه مشکل یاون آدم از لحاظ جسم:

 !ستیحالش خوب ن-

 !کنه ینکرده قلبتون درد م يخدا دیدونم شا ینم ایشما هم اآلن معده ! ؟یچ یعنی ستیحالش خوب ن:

البته با ! اتون بود نهیس يدستتون رو ولیموقع اومدن گال: زد و گفت يلبخند! زل زدم به صورتش متعجب

 گاریس نیدرد رو با ا نیفقط ربط ا! نیکه درد دار دیشد فهم یبود م تونیشونیپ يکه به خاطر درد رو ینیچ

 !حالش چقدر بده؟! ن؟ینگفت! هیدونم چ ینم دنهیکش

 !ستیبه بهبودش ن يدیام! یلیخ-

 نیدر ا! خب:صورتش رو فرستاد پشت گوش و گفت يرو ختهیر يبا دست موها. دینهال به وضوح پر رنگ

 ! دنشیرفتم د یصورت م

 !سخته یلیبرام خ-

بالکن و دارم  ياومدم تومن اآلن  نکهیمثالً ا!از اونا یکیهم مثل  نیا! سخته مید یکه انجام م ییاز کارا یلیخ:

 !ارتفاع دارم يایمن چون من فوب يبرا استیدن يکارها نیاز سخت تر یکیزنم  یبا شما حرف م
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پس : در و گفتم ي رهیدستگ يرو خاموش کردم و دستم نشست رو گارمیته س! شد ظتریغل میشونیپ يرو اخم

 !دختر؟ نجایا يموند یواسه چ

 !به خاطر حرف زدن با شما-

از  یکی نیچون ا: چشمام شد و بعد گفت ي رهیاون هم خ یکوتاه يلحظه  يبرا! زدم به چشماش زل

 ! من هیذات اتیخصوص

 !؟یچ-

 !یفضول:

 !؟یچ-

 !رمیرو بگ يکنجکاو نیا يتونم جلو یمثل شما نم يمرموز يدر مقابل آدمها! کنکاش ،يکنجکاو ،یفضول:

 !من مرموزم؟-

 !اوهوم:

 !شکنه یم نسویصفاتم داره کم کم رکورد گ! مرموز يافتاده  لیاز دماغ ف یِدکتر از خودراض هی-

 ! قاًیدق:

 !بهت نگفته؟ میاز زندگ يزیباور کنم که البرز چ يخوا یم-

که باعث  یاونقدر جسارت دارم که در مورد موضوع! دمیازش نپرس يزیاون الم تا کام حرف نزده چون من چ:

 !شده از خود طرف بپرسم میکنجکاو

 !شده؟ تیباعث کنجکاو یتو وجود من چ-

 ! زایچ یلیخ:

 !مثالً؟-

 یچرا آدم نکهیمثالً ا: اتاق گفت يذاشت تو یکه پاش رو م يسمت در بالکن، در رو باز کرد و همون جور رفت

 !کم حرفه نقدریا ،ییخوش صدا نیبه ا

در واقع ! هم اومدن نیو افش سایپر! یراست! آهان: لحظه برگشت و آروم گفت هیشده بودم به رفتنش که  رهیخ

 !اومده بودم بهتون خبر بدم که سرگرم حرف زدن شدم

 ! حالم نزنه یو خراب اریرفتن د ياز اون روزها، روزا یحرف گهید نیراه افتادم و خدا خدا کردم که افش دنبالش
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 نکهیقبل از ا! نینهاد و البرز و افش يها یبه پا شده بود از شوخ ییهال، سر و صدا يسر نهال رفتم تو پشت

توجه به  یکردم ب یسع. از جاش پاشد و متعجب زل زد به صورتم! افتاد بهم نیبخوام بگم سالم،نگاه افش

شد و دستمو محکم به دست  کینزد بهمقدم  هی. ارمیبه لب ب يا مهیلبخند نصفه و ن مارستانیب يروزا يادآوری

 !؟ییمعلوم هست کجا! شه یر نمباو! پسر؟ يچطور: دیگرفت و پرس

 !؟یتو خوب: فشردم و گفتم دستشو

 .سالم خانوم: کرد و گفتم یبود و با لبخند نگاهمون م ستادهیکه ا سایبرگشتم سمت پر بعد

 یکه کل نیبش ایب ایب! گفتم ها یکه م هیهمون پندار پندار نیا: گفت نیجواب سالمم رو داد و افش یگرم به

 ! حرف دارم باهات

حواست باشه ! نیافش يهو: بزنه البرز از تو آشپزخونه گفت یو تا خواست حرف میکنار هم نشست د،یکش تمودس

 ! حواسم بهت هستا

کرده  هیتوص: شد و در همون حال گفت لیتبد یقیخنده اش به لبخند عم. نگاهش کردم یسوال د،یخند نیافش

 !نشم یمیباهات صم يادیکه ز

بدون البرز سر به  نیمن و افش ییوقتا هیکه  ییدکتر جون از اون جا: داد حیخواستم علت رو بپرسم، نهاد توض تا

 یحاال م! يمنو رو هوا زد قیشده که رف یالبرز شاک م،ید یسالم انجام م حاتیو تفر میذار یم ابونیکوه و ب

 !افتهیاتفاق ب نیترسه در مورد تو هم هم

 یانقدر سر خودشو شلوغ کرده که وقت نم! ادی یودش اکثر مواقع کار داره و با ما نمخب خ: بلند گفت نیافش

 !برسه قاشیکنه به رف

 ! ها یمن نشست ياآلن تو خونه  نکهیمثل ا: البرز از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

! یگرفت رونیتازه غذا هم که از ب میایب يخبرمون کرد یبوق ،یبعد قرن! آره: هم با حفظ لبخندش گفت نیافش

 !؟يذار یمنت م ییواسه دو تا استکان چا

دو تا استکان  رِیخوره به غ یم ایچ نیافش نیببن نیحاال تا شب بشمر: و گفت رونیاومد ب ینیس هیهمراه  البرز

 !ییچا

نگاه پر ! پدرام بود. کتم در آوردم بیاز ج ویحوصله از جام بلند شدم و گوش یب. بلند شد لمیزنگ موبا يصدا

 !مارستانه؟یاز ب: باعث شد البرز بپرسه یگوش يخمم به صفحه ا
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 !نه:بلند کردم و با تعلل گفتم سرمو

 !ه؟یقانون یپس از پزشک-

 !البد از مرده شور خونه است: ادامه داد! ابروم ناخوداگاه رفت باال و زل زدم بهش هی يتا

 !ریزبونتو گاز بگ! البرز: با اعتراض گفت ولیگال

 يبا غضب زل زده به صفحه  نیآخه همچ: گفت یالبرز به شوخ دمیرفتم سمت اتاق خواب که شن یم داشتم

 !تماس گرفته باشه لیکه احتمال دادم خود عزرائ لیبدبخت موبا

 يکار: دمیگفت الو پرس نکهیهم. پدرام رو که بعد چند تا زنگ قطع کرده بود گرفتم ياتاق رو بستم و شماره  در

 !؟یداشت

 !داشسالم دا-

 !سالم:

 !؟یخوب-

 !اومده؟ شیپ يکار ای یحال و احوال تماس گرفت يبرا:دمیمقدمه پرس یب

 .شه یالبته اگه م. نمتیخواستم بب یم:کرد و گفت یکوتاه مکث

 !بابت؟-

 .بهتره میرودرو با هم حرف بزن:

 یم! تهرون ادی یمآخر هفته، مامان داره  يبرا! بگم؟ يچه طور. راستش: بده حیو سکوتم باعث شد توض مکث

 ... یدون

 !به من داره؟ یتهرون اومدن مادرت چه ربط-

 !داداش:

 !؟يمطبمو فراموش کرد يتو يحرفا-

 !يدیبابا رو فهم انیالبرز بهم گفته که جر:

 !؟یکه چ-

 !؟يموضع بد رییخرده تغ هی يخوا ینم:
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اصالً ! دلش سوخت؟ يذره ا یحت دی؟ مگه منو اونقدر داغون د!موضع داده بود رییتغ یمگه اون موقع حاج-

! تو روش و بهش گفتم که فرناز اشتباه کرده مگه خواست گوش بده به حرفم؟ سادمیوا یوقت! هم نه يدلسوز

 ! مگه باورم کرد؟

 ... یول يحق دار یبگ یهر چ! دونم داداش یم:

 !قطع کنم دیبا! ستیدر کار ن يو اما و اگر یول-

دو روز داره  یکیکه بابا داره به زور  یباور کن با اوضاع! دنتید ادیب دیشا! رمیمامانو بگ ينتونم جلو دیشا:

 تیخواسته وصل کنه بهت تا صداتو بشنوه که منش تیهم زنگ زده مطبت و از منش يچند بار! ذاره یتنهاش م

 !گفته اجازه نداره

به مادر  ازیاون موقع ن! دیشن یم دیاون موقع که پر درد بود با! حاال گهیالاقل نه د! ستین یدنیمن شن يصدا-

 !خدافظ!داشتم نه حاال

 !پندار:

! دستام نیتخت و سرمو گرفتم ب ينشستم لبه ! ختیام بدتر به هم ر ختهیاعصاب به هم ر! قطع کردم تماسو

 یبه زبون م نکهیاز ا! دمیکش یشده بودم عذاب م ریکه باهاش درگ یوحشتناک یدوگانگ نیاز همه از ا شتریب

 ! کرد یم تمیاذ يبدجور یوجدان یب! ردک یرو زمزمه م يا گهید زیبذارم اما ته وجودم چ شیتونم پا پ یمآوردم ن

اومد تو در رو بست و . دمیدر د يسرمو بلند کردم البرزو نگرون در آستانه  یباز شد و وقت یکوتاه يبا تقه  در

 !شده؟ يطور: گفت

 ! بود؟ یک: دیشد و پرس کینزد گهیقدم د هی. تکون دادم یبه عالمت منف يسر

 !پدرام-

 !خب؟:

 !يتکرار يمشت حرفا هی-

 ؟یدر مورد حاج:

با خودت سنگاتو وا  یدرست و حساب نیبش. پندار نیبب:نشست کنارم و گفت. به عالمت مثبت تکون خورد سرم

 یتون یذره م هیاگه  نیبب! یخود حاج یحت! دونن یهمه م نویا! گذشته بشه نیع يزیچ چیه ستیقرار ن! بکن

دم پا به پات و هر جا که  یقول م هتب! دنشید میر یم! ایپاشو با من ب ،يایکنار ب دنشیاون ته ته وجودت با د

 ! امیب يبر
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 !اونجا؟ نیبرد ارویچرا د: دمیذهنم بود پرس يرو که از صبح تو یمقدمه سوال یب

! جور اعتراف بود به قبول مرگ بچه ام هی! حق داشت! که زده بودم یجا خورد انگار از حرف! صورتم موند مات

! دیشن یرو حاال داشت از دهن خودم م ارهیبه زبون ب یدادم کس یاجازه نم یسال حت هیکه تو تموم اون  يزیچ

خواد نوه ام تو  یگفت دلم م یم...  ؟یندو یم... گفت  یم! خواست یم یحاج: با زبون لبهاشو تر کرد و گفت

 ...مونیخونوادگ يمقبره 

 !شد؟ یفرناز چطور راض-

 !شد یم یحاج فیکنم حر یکه اگه هم بود فکر نم! تو اون لحظه ها تو حال خودش نبود:

 !جون بچه ام هم نگذشته بود یب يرفته بود که از جنازه  شیپ ییتا جا شیکتاتورید! لبم ينشست رو يپوزخند

 يوقت دار يهر چقدر که بخوا گهیروز د 2امشبو تا  رون؟یب يای ینم: البرز نشست رو پام و آروم گفت دست

 .یفکر کن

 .امی یتو برو منم م: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

هم از تو  نینهاد و افش يسر و صدا. زدن یخانومها دور هم نشسته و حرف م. رونیرفتم ب قهیچند د بعد

که داشتن  نیاپن و زل زدم به نهاد و افش يدستامو گذاشتم رورفتم سمت آشپزخونه، آرنج . اومد یآشپزخونه م

 .ذاشتن یسر به سر البرز م

 !خودت يبرا يشد ییکدبانو! میباال بزن نیبرات آست دیبا! وقتشه ها گهید: نیافش

 ! خرابشم يخرده نگرون سابقه  هیمنتها ! گهیآره د:نهاد

 !خودت باش نهاد خان يتو نگرون سابقه : برگشت سمت نهاد و گفت البرز

 ! نیو بب ایکنم که ب یسنبل م هامویخراب کار نیبا دو تا جمله همچ لمیمن که وک-

 .پندار نیبش ایب! تو نگرون من نباش! کنم یم میترم هامویراحت خراب کار یلیمنم جراحم خ:

 ! ؟یکن یکارا م یخب چ: دیزد و پرس يلبخند. برگشت سمتم نیافش سر

 .نیهم! و مطب و خونه مارستانیب: و گفتم زی، نشستم پشت مآشپزخونه يتو رفتم

 !ست؟ین يتو خبر یاون دو تا مارمولک تو زندگ يهایو خرابکار طنتایش نیاز ا!خوبه نمیهم! اوهوم-

البرز به جام جواب ! خواست زمان بگذره یجمع رو نداشتم و فقط دلم م يواقعاً حوصله ! لبخند زدم هیزور  به

دخترخانوم خوب  هیگم اجازه بده  یهم بهش م یهر چ! شده ایپندار تارك دن! دلت خوشه ها! نینه بابا افش: داد

 یم ریکنم، البته سوء تفاهم نشه ها،از بابت امر خ یو متعهد و با وقار رو بهت معرف نیو مت ریو مقبول و سر به ز
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هم هست  نیواسه هم! ره خونه با اونا دم خوره یم یوقت شه،یش هی يانداخته تو یده تا ماه! نهک یگم، قبول نم

 !شده لنتیسا باًیتقر گهیکه خودش د

 يرو از رو لیموبا. کردم و بلند شدم ینچ! بلند شد میکوفت لیزنگ موبا يوا کردم جوابشو بدم دوباره صدا دهن

که تموم جونمو  دمیرو شن ییبا الو گفتنم صدا. باشه مارستانیل دادم از بثابت بود و احتما يشماره . اپن برداشتم

 ! بشه یکیانگار قرار بود مرده و زنده ام با هم ! چشمم يجلو ادیگذشته ام ب يامشب انگار قرار بود همه ! لرزوند

به  یتکون! خنده هاش متوجه شد نیکه البرز ب دیرنگم اونقدر به وضوح پر! ام حبس شده بود نهیس يتو نفس

 !ه؟یک: دیآروم پرس يزیخودش داد، از جاش بلند شد و اومد سمتم و با اخم ر

 

 يرفت صدا یکه داشت قربون صدقه ام م ییتونستم باور کنم صدا یاومد، اگه م یاون نفس گرفته باال م اگه

 يمقدار به صدا هی. ازم گرفت ویو گوش البرز دست دراز کرد! تونستم جواب البرز رو بدم یمادرمه، اونوقت م

 !برم دیبا: گفتمبگه که به زور  يزیمامان گوش داد و بعد تماس رو قطع کرد و خواست چ

 

 !؟یچ: دیپرس متعجب

 

 .برم دیبا: گفتم ادیبه نظر ب يعاد یکردم همه چ یم یکه سع یحال در

 

 .رمیگ یباهات تماس م: رفتم سمت کتم و در همون حال گفتم. و نهاد هم از جاشون بلند شدن نیافش

 

 !کجا پندار؟: نگرون دنبالم راه افتاد و گفت البرز

 

 ! حالش بده ضامیاز مر یکی: گفتم هیبق يبرطرف کردن حس کنجکاو يدروغ و برا به

 

 !گردم یبر م دمیاگه رس: درك کنه و گفتم طمویدست البرز رو گرفتم، ملتمس زل زدم به چشماش تا شرا بعد

 

 !رونیزدم از خونه ب هینگرون البرز و بق يخداحافظ پروندم و در مقابل چشما هی رلبیرو باز کردم، ز در
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و  یخونه و تظاهر کردنم به خوب موندنم تو اون! بکشم یقیتازه تونستم نفس عم دیکه رس سیخ ابونیبه خ پام

 ! داد یعذابم م شتریب یسرخوش

 

! مونه یمثل سفر تو زمان م! دیکه نبا ییبرن به جا یوقتا آدمو م یگاه! صداها مثل بوها هستن! صدا! صدا! صدا

که فقط و  ییجا! اون دور دورا! اون عقب عقبا يبر! یو پرواز کن يرو بشنو ییصدا ،يچشماتو ببند نکهیمثل ا

 ! حسرت ازش برات مونده ایدن هیدور و  يخاطره  هیفقط 

 

و  ییچه کارا! ه؟یدربست واسه چ! گفته بود؟ یالبرز چ! دست دراز کردم و گفتم دربست نیماش نیاول يبرا

غم من بودن  کیشر یمردم ب نیمردم، ا نیا نیاز ب ا،یدن نیکه منو از ا نهیمهم ا! ستیمهم ن! داره؟ يکاربرد

 !هنباش یکس چیکه جز خودم ه ییبره جا یکه منو م نهیمهم ا! کنه یور مد

 

پام . شدم ادهیباشم پ شیمنتظر باق نکهیاسکناسو گرفتم سمت راننده و بدون ا. به خودم اومدم ستادیکه ا نیماش

طاق . زد آروم گرفت یام م قهیکه تو شق یتخت که ولو شدم، نفسام، ضربان قلبم، نبض يرو د،یکه به خونه رس

گذشته رو  يرایبود البد که ذهنم داشت تصو یدفتر نقاش! دیسف دیسقف سف! و زل زدم به سقف دمیباز دراز کش

که بعد دعوام با  يهمون روز! بود؟ یبودم ک دهیکه مامانو د يبار نیآخر...! تا  یاز همون بچگ! دیکش یروش م

از ترس طرد شدنش منو از  ،يریاز ترس دعوا و درگ ،یحاج ندیاز ترس از راه رس! ششیرفته بودم پ یحاج

چادر  يبا گوشه  د،یهامو، قسمهامو، التماسامو همه رو د هیگر! پناهشو یپندار ب! پسر بزرگشو! خودش طرد کرد

که از حجره گرفته بود و  یاز تماس! تشیاز عصبان! گفت یاز اومدن حاج! اشکشو پاك کرد و ازم خواست برم

تونه بابا رو ول کنه  ینم نکهیاز ا! دستش بسته است نکهیاز ا! که در مورد راه دادنم به خونه داده بود یمماتویالت

 ! ادی یاز دستش بر نم يتونه قسمهامو باور کنه اما کار یم نکهیاز ا! سهیتو روش وا ای

 

انگار خوابم برده بود بعد خوردن . دونم، اما باعث شد از جام بپرم یرعد و برق نم يصدا ایزنگ تلفن بود  يصدا

زنگ تلفن کالفه ام  زیر کی يصدا. دردناکمو گرفتم تو دستم یونیشینشستم سرجام و کالفه پ! اون همه قرص

و تازه  چند بار الو گفتم. برداشتم ویهال و گوش هبه خودم دادم و تلو تلو خوران خودمو رسوندم ب یتکون. کرده بود
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و تلفن رو اشتباه گرفته  فونیزنگ آ! روشن بود. فونینگاهم افتاد به آ! بودم دهیکش زشویافتاد که سر شب پر ادمی

 ! شب بود کیبه  قهیده د. البرز باز کردم و نگاهم افتاد به ساعت يدر رو به رو. بودم

 

بسته  يبعد چند لحظه صدا. شیبه پشتدادم  هیمبل و سرمو تک يواحد رو باز گذاشتم و خودمو انداختم رو در

 !؟يد یچرا تلفنو جواب نم! پندار يمنو نصفه جون کرد:که گفت دمیالبرز رو شن يشدن در و پشت بندش صدا

 

 !؟يخواب بود: دینشست روبروم و پرس. نگرونش يبه زور باز کردم و نگاهم افتاد به چهره  چشمامو

 

جا : و گفت یوسط زیپالتوش در آورد، گذاشت رو م بیرو از ج لمیموبا. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 !شیگذاشت

 

 !؟یخوب: دیاومد کنارم نشست، دستشو گذاشت رو پام و پرس. موند لیمات موبا نگاهم

 

رو  یلکسیحرف از جاش پاشد، نا یشد و بعد ب رهیخرده تو چشمام خ هی. دوختم به صورتش لیاز موبا نگاهمو

 . به سر و صورتت بزن، برات غذا آوردم یآب هیپاشو : برداشت و گفتکه همراهش آورده بود 

 

شب  کیواقعاً ساعت ! نمیمست بود ا! تخت يبه خودم دادم و رفتم تو اتاق خواب و دوباره ولو شدم رو یتکون

 !سر پرخواب؟ نیاون هم با ا! شد؟ یدهن آدم به خوردن غذا باز م

 

 یخوردم پهلو به پهلو شدم و نگاه یتکون. چشم که باز کردم هوا روشن شده بود. خوابم برد یاصالً ک دمینفهم

خونه ام  يشب، تو کیالبرز ساعت  دنیبودم که د نیتو فکر ا. داد یصبح رو نشون م 8. به ساعت انداختم

من . ادی یم ياتو بخور اآلن کر بحونهپاشو ص ؟يداریب:که در اتاق باز شد و البرز گفت تیواقع ایخواب بوده 

 ؟يندار يکار. رم یدارم م

 

 ؟يبهتر: قدم اومد تو اتاق و گفت هی. و نگاهش کردم دمیبه صورتم کش یجام بلند شدم دست از
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 .خوبم-

 

 من برم؟:

 

 .شم یو حاضر م رمیگ یدوش م هی. برو. آره:و گفتم نییتخت اومدم پا يرو از

 

 ! صبحونه رو هم بخور-

 

  .باشه:

 

 . میکن یو صحبت م مینیب یشب اگه شد همو م. پس فعالً-

 

 .باشه:

 

 !؟يپدرامو دار يآدرس خونه :گفتم رونیبره ب نکهیرفت سمت در اما قبل از ا البرز

 

که االن ساکنه نه آدرس  ییجا: بهش بندازم گفتم ینگاه نکهیبدون ا! طرفم، اخم کرده و متعجب برگشت

 !جنوبشو

 

 !؟يخوا یم یواسه چ-

 

 !؟يدار:

 

 شبیتماس د: سمت خودش و وادارم کرد چشم تو چشمش بشم و گفت دیشد و بازومو کش کیقدم بهم نزد هی

 ستیحقش ن! گم؟ یم یچ یفهم یم! افتاده بدتر از من ریگ ونیم نیاونم ا! به پدرام نداره پندار یمادرت ربط

 ...!باهاش  يجور نیا
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 ! دنشیخوام برم د یم-

 

رفتم سمت  یکه م يو همون جور رونیاز دستش ب دمیدستمو کش! ام موند رهیبهت زده خ! ساکت شد البرز

 ! زنم یبه خودش زنگ م: حموم گفتم

 

 !ناستیبابات ا يخونه -

 

 يازش بخوا شینیبب نکهیواسه ا یتون یم: گفت نهیخواست واکنشم رو بب یکه م یبعد مکث. طرفش برگشتم

 .نیبا هم قرار بذار رونیب یحت ای نجایا ادیب

 

پدرام که ! مگه مامانم تهرونه؟: دمیحرفش تکون دادم و اومدم برم سمت حموم اما پرس دییبه عالمت تأ يسر

 اد؟ی یگفت آخر هفته م یم

 

 !مگه تهرونه؟-

 

 !کد تهرون بود میکه افتاده بود رو گوش يشماره ا:

 

 ! خب البد تهرونه-

 

 .دوش ریون دادم و رفتم زبراش تک یبه عالمت باشه و دست يسر

 

*** 

 اریامروز سال د! کرده بودم که خودم از خودم خسته شده بودم یاز صبح اونقدر بدخلق. افکارم غرق غرق بودم تو

 !؟يای یفردا باهام م: دیجمله پرس هیعصر البرز تماس گرفت و فقط در حد  روزید! بود

 !نه:دیکلمه شن هیفقط در حد  و

 ! ینه حرف ،ینه صحبت ،ينه خبر ،ینه زنگ! یچیه گهیقطع کردم و د تماسو
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 نیگفته بودم ا رفاضلیبه خانوم م شیاز چند روز پ! بود و چشمام بسته، فکرم هزار جا بود و باز باز زیم يرو سرم

حاال اون نشسته بود تو سالن انتظار و . کنم ینم تیزیرو و یضیبهش سپرده بودم مر. کنه یروز رو برام خال

ها رو  هیکردم گذشتن ثان یم یتو اتاق و سع ممن شکسته و خسته نشسته بود. داد یرو جواب م یتلفن يتماسها

 ! تحمل کنم

. بهش انداختم یکتم در آوردم و نگاه بیاز ج ویاز جام بلند شدم، گوش. سکوت اتاقو شکست لمیموبا يصدا

از سر  ینهال نفس يصدا دنیدادم و با شنبا اکراه جواب . دیلرز یناشناس بود تنم م يشماره  یاز هر چ گهید

 ن؟یمطب هست: دیجواب سالمش رو که دادم پرس. دمیکش یراحت الیخ

 چطور؟. آره-

 اونجا؟ امیتونم ب یم:

 ...راستش امروز -

 .دارم باهاتون گهیکار د هی. گفته بهم تونیمنش. نیکن یرو قبول نم يماریدونم ب یم:

 شده؟ يزیچ-

 !نمتونیبب يحضور دیخب با یول. نه:

 گه؟یروز د هی يبرا میبذار ستیامکانش ن-

 !نمتونیبب دیامروزه که با نیهم قاًینه دق:

 !شده يطور هیپس -

در آسانسور باز بشه و برم توش  نیاگه ا یعنی! دمیرس باًیتقر گهید یعنی! اونجا امی یمن دارم م! دکتر يآقا! يوا:

 !با اجازه! که هماهنگ شده است نیاطالع بد تونیبه منش یآهان راست! با اجازه! دمیرس گهیباال د ادیو ب

 ! از البرز هم بدتر بود یکی نیا! دمیکش یو پوف زیم يانداختم رو لویموبا

 .دییبفرما: و گفتم سادمیام رو از تخت گرفتم و صاف وا هیتک. به در خورد يا تقه

 د؟ییفرما یه ماجاز: اتاق و گفت يتو دیصورتش، سرك کش يرو یبا لبخند گرم نهال

 !سالم: گفت ياومد تو اتاق، در رو بست و پرانرژ. نشستم زمیگفتم و رفتم پشت م يدوباره ا يبفرما

 ! شما؟ یخوب. سالم-

 !شما؟ يبه قول نهاد دکتر:و گفت یصندل يرو نشست
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خدا رو : پاش و گفت يپاشو انداخت رو. نبود دنیو بزله شن یاصالً مناسب شوخ طمیزدم گرچه که شرا يلبخند

 !منتظر بمونم یکل ستیو الزم ن هیشکر که مطب خال

 !منتظر؟-

 !کارتون تموم بشه نکهیا يبرا:

 !چطور؟-

 !ییجا هیاومدم ببرمتون :

 !منو؟-

 !اوهوم:

 کجا؟-

 !گم یبعد بهتون م ن،یافتیحاال شما راه ب:

اومد  یدلش نم یطیشرا نیتو همچبود  يا گهیهر کس د دیشا! شیپرانرژ يزدم به صورت شاد و چشما زل

 !سرم بشه گرونیاز مراعات کردن حال د يزینبود که چ يمن امروز روز ياما برا يدختر نیبزنه تو ذوق همچ

 !ام؟ی یهمراهت م يچرا فکر کرد: و گفتم میشونیپ ينشست رو یاخم

خودش رو جمع و جور کرد و دوباره پرلبخند  عیسر یلیبود اما خ دایکامالً از چهره اش پ نیجا خورد و ا اول

 !البته به قول البرز! تونم بفرستمتون یهر جا که من بخوام م! نیچون شما پندار: گفت

 یلیمن ناهار هم نخوردم خ! گهید نیپاش: گرفت و گفت يدیام! لبم ينشست رو يلبخند شیحاضر جواب از

 !گرسنه امه

 !رستوران؟ يمنو ببر يخوا یم-

 !م؟یبر! که بخورم ادی یم ریلقمه غذا گ هی میر یکه م ییجا اما! نه:

زل زدن و با افکار ناراحت کننده خودمو  واریمطب سوت و کور نشستن و به در و د نیا ياز تو. جام بلند شدم از

 .زجر دادن بهتر بود

 شگاهیآزما رفتم، سر زنگ یم رستانیدب یوقت: گفت دمیاول روپوشم که شن يدکمه  ينشسته بود رو دستم

! داد یهم بهمون دست م یاحساس خوب هیتازه ! مینداخت یهمو دست م م،یدیپوش یروپوشا رو م نیکه ا یموقع

 ! میتهس یو آدم مهم میشد لیفارغ التحص یپزشک ياآلن از دانشکده  نیکه هم يانگار

 !پس؟ يچرا دکتر نشد: دمیکردم و کتم رو برداشتم و برگشتم سمتش و پرس زونیآو روپوشو
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درس بدم که بعداً دکتر  ییخواست معلم بشم و به بچه ها یچون دلم م: زد، از جاش بلند شد و گفت يلبخند

 !مثل مامانم! بشن

تونه بره و از مطب  یهم گفتم م رفاضلیو پشت سرش رفتم و به خانوم م رونیتا از اتاق بره ب ستادمیدر ا کنار

 .رونیب میزد

 ن؟ینیش یشما م: کرد و گفت یرنگ یسمند مشک نیاشبه م يرو اشاره ا ادهیپ يتو

منو تحمل  یرانندگ دیپس با: رو زد و قفل در رو باز کرد و گفت موتیتکون دادم، ر یبه عالمت منف يسر

 !نیکن

 !رونم به جان خودم یحاال اونقدرها هم بد نم: و گفت دیبستم خند یکنارش، کمربندم رو که م نشستم

 شیپ يکه بخوام هم پاش و با اون همه انرژ دیچرخ یزبونم اصالً تو دهنم نم. دادن نداشتم حیتوض ي حوصله

استارت زد و ! رفت یداد و تخته گاز جلو م یرفتار من نم يسرد نیبه ا یتیبود که اصالً اهم نجایجالب ا. برم

 !هیبهم گفت که امروز چه روز روزیالبرز د: خرده سکوت آروم گفت هیبعد . راه افتاد

! منو دست نهال سپرده بود؟! سراغم؟ ادیالبرز ازش خواسته بود ب! متعجب و بهت زده! به سمتش دیچرخ سرم

 !به خواست خودش؟! با دل خودش؟! بود؟ ومدهیخودش ن يبا پا یعنی

شد که  نیا ن،ییدونستم رفته شمال و تنها یم:در هم من انداخت و گفت يبه چهره  ینگاه میزد، ن يلبخند

 !میاریدر ب ییرو از تنها گهید يآدم تنها هی میدنبالتون با هم بر امیخودم گفتم ب شیپ

 !البرز ازت خواست؟-

! ير ینهاد هم گفت خب پس تنها نم! گفت انویجر د،ینهاد علت شمال رفتنش رو پرس یفقط وقت! اصالً! نه:

 !نیکن ینم شیره و شما همراه یالبرز هم اشاره کرد که اتفاقاً تنها م

 !؟ياریدر ب ییمنو از تنها يایو ب یکن فایمددکار خوب رو ا ایروانشناس  هینقش  یگرفت میبعد تصم-

 !ست؟ین يبهتر يدوست کلمه  هی ایهمنوع  هی:

 ... دینکرده حاال چرا با ویلطف نیهمچ هیهم خون بهم  هی-

تونه از  یدوست م هیوقتا  یگاه! کنم کم گذاشته باشه براتون یفکر نم! اون که دوستتون بوده! ؟یالبرز چ:

 ! تر باشه به آدم کیخونواده هم نزد

 !؟یاآلن شما دوست من: دمیخرده فکر کردم و بعد پرس هی! حساب جواب نداشت حرف
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با دوست دارم که دوست داره  هی« گن  یهمون جا که م! میمرحله عقب تر هست هیاآلن تو ! نه: و گفت دیخند

 »!دوست تو دوست بشه

 !نیجواب بد دیحاال شما با: زد و گفت يلبخند! تکون دادم دنیبه عالمت فهم يسر

 !و؟یچ-

 !از زبون البرزه نیالبته ا! ؟یبا دوست من دوست بش يکه دوست دار:

 ! آهان-

 !نه؟ ایآره  یعنیآهان :

 ! همون البرز یحت ستمیکس ن چیه يبرا یدوست خوب-

 !نیکن یم یشکسته نفس:

 !چه برسه به رفاقت کردنو! رفته ادمیدوست داشتن خودمو هم  یمن حت-

 !نیالبرز هست يبرا یشما دوست خوب:

ازم  گهید دیبا ییجا هیکنم  یحس م یکرده ول يبرادر شتریاز برادر هم برام ب! من يبرا هیخوب قیاون رف-

 ! رهیفاصله بگ

 !؟یچ يبرا: دیپرس متعجب

رفاقت با من جز رخوت و کسالت براش  نکهیا يبرا: شدم و گفتم رهیرخش خ میبه نچرخوندم سمتش و  سرمو

 ! نداره يا گهید زیچ

نبود که دور هم  یوقت م،یشد هیو ما با هم همسا نیسال که شما نبود هی نیتو ا! از ته دل! اون دوستتون داره-

چرا تو خارج  دمیازش پرس يدو بار یکی! کرد یم یانگار باهاتون زندگ! از شما وسط نباشه یو حرف میجمع باش

 !وقت جواب نداد چینکرده اما ه تونیرفتن همراه

 ! خبر بود یرفتم که از رفتنم ب یوقت! البرزو قال گذاشتم -

 !چرا؟:

اهل درد ! شناختمش رو بشه یکه اونقدر کم م يدختر يگذشته ام برا يخواست همه  یدلم نم! کردم سکوت

و  ینقل يخونه ها:عوض کردن بحث گفت يانگار که بعد چند لحظه سکوت برا دیفهم! و دل کردن نبودم

 ن؟یرو دوست دار یمیقد

 .ادی یبدم نم-
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 !زهیتر و تم یلیالبته خ! مینیاز اون خونه ها رو بب یکیبرمتون  یدارم م:

 ! ؟يخانوم شهباز شیپ میر یم-

 !نیباهوش یلیالبرز گفته بود که خ:

 !هیکه دور و بر شماست خانوم شهباز ییتنها آدم تنها! نبود یحدس زدنش کار سخت-

 !نیمطمئن نباش یلیخ:

به  یرخوت يبخار يگرما. روند یچه خوب بود که آروم م. شدم ابونیخ ي رهیباال انداختم و دوباره خ ییابرو

خسته : دیپرسکه  دمیبه چشمام کش یدست. کرده بود نیمنو سنگ يخواب چند روزه  یب يجونم انداخته و چشما

 !آره؟ نیا

 !دمیچند شبه درست نخواب-

 ! نیخواب راحت داشته باش هیاونجا  نیبر نیتون یم نیبمون داریب. خوشگل داره یلیخ یکرس هیماهبانو جون :

 !مادربزرگم يرم خونه  یانگار دارم م یزن یحرف م يطور-

آدم  هیتو خونه ! نیتصورش نکن نشینیب یکه تو مطب م ياونجور. تره یمیاز مادربزرگ آدم هم رفتارش صم:

 .است گهید

 یزد و اجازه نم یکاش برام حرف م. و چشمامو بستم نیماش یدادم به صندل هیسرمو تک دم،یکش یقیعم نفس

 !سفر کنه دیکه نبا ییبه جاها المیداد خ

برگشت . داشته بودنگه  یمیدر قد هی يجلو. چشمامو باز کردم یترمز دست يو بلند شدن صدا نیماش ستادنیا با

 .دکتر دییبفرما:رو برداشت و گفت فشیسمت عقب، ک

و درو وا  ادیکشه تا ب یخرده طول م هی: در رو زد و گفت یمیزنگ قد. حرف دنبالش راه افتادم یشدم و ب ادهیپ

 .کنه

 !یدست خال يجور نیزشته ا: تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تأ يسر

درد گوشش کم شده  نکهیراه به خاطر ا میهمش راه و ن! هیبراش کاف نهیتو خونه اش بب شویهمون قدر که ناج-

 !کنه یدعاتون م

 ؟یصورتش چ یحس یب:

 .نهیمعا يبرا ادیب دیبا گهید يالبته شنبه . نکرده يرییفعالً تغ-
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جواب  ریکه با تأخ من جا خورد دنیانگار از د! دم در ظاهر شد ولیگفتم در باز شد و بر خالف تصورم گال یآهان

 ؟ير یم يدار: دیکردم و نهال پرس یسالم رلبیز. در رفت کنار يسالم نهال رو داد و از جلو

 .زنم یشب بهت زنگ م. دهیماهبانو جون تازه قرص خورده و خواب. گهیآره د-

 شهیهم: دمیو حوض وسطش بود پرس زیاما تر و تم کیکوچ اطیهمون جور که نگاهم به ح ولیرفتن گال بعد

 مونه؟ یم ششیپ نجایا تونیکی

! درس خوندن يبرا نجایا ادی یم! کنه یکه سوء استفاده م ولیالبته گال. میزن یبهش سر م یگه گاه. نه-

 .دییبفرما

 !م؟یبر ستیخوابه، بهتر ن يفکر کنم دوستتون گفت خانوم شهباز:

 .شه یم داریزود ب. تو نیایب-

 . جا خوبه نیهم: و آروم گفتم وونیلب ا نشستم

 . امو دادم بهشون و زل زدم به آسمون هیکردم عقب و تک لیدستامو ها. گفت و رفت تو امی یاآلن م هی

 اطیح ادی داًیمنو شد اطیح تیگلها و درختها و گلدون ها و کل ،يکرد یم یکه چشم پوش اطیحوض وسط ح از

 دهیمامانو بعد سالها شن يالبرز صدا يکه تو خونه  يروز يبود، ظهرِ فردا روزید نیهم! نداخت یخونه امون م

! ازش رونده شده بودم يروز هیکه  يدر خونه ا! کوچه و زل زدم به در خونه امون يتو سادمیبودم، رفتم و وا

 !هیمن هم مثل بق يآدمها سخته، برا يواسه همه  ییهمچون جا هیقدم گذاشتن تو 

حال بد اون روز رو با تک تک ! شده بود رو خوب به خاطر داشتمکه در اون خونه به روم بسته  يبار نیآخر

 !کردم یسلوالم حس م

 !کشونه یرو به عقب م ییرو پس و پا یوقتا دست یگاه یمونیزدن زنگ باال رفت اما پش يبرا یحت دستم

 .دییبفرما-

زنه  یماهبانو جونو صدا م ولیگال: ظرف نقل نشست کنارم و گفت هیو  ییچا ینیس هیبا . سمت نهال برگشتم

 !اسم نیخنده از ا یماهبانو جون چقدر م نیاگه بدون! یننه نقل

 .جواب موند ینهال ب قیلبخند عم نیخونه امون بودم و به خاطر هم اطیح کریدر و پ يتو حال و هوا هنوز

 .امی یاآلن م: از جاش بلند شد و گفت دوباره

 . دیببخش: ستش برگشت، نشست و گفتد يتو کیکوچ يبقچه  هیبعد با  قهید چند
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 نیدارن و هم یمهربون يچهره  شونیاز آدما با وجود تخس بودنِ ذات یبعض. صورتش موند ي رهیخ نگاهم

 .آدمها بود نیاز هم ینهال هم انگار جزئ! صشونیاز خصا یکیشه  یم یمهربون

 چرا ماهبانو تنهاست؟ نیدون یم: فوتش کرد و بعد گفت يو مقدار کیرو به دهنش نزد شییچا استکان

 .نه-

 يبند کرد يکرد دایپ دهیترش رزنیپ هینهال باز  يوا: با غرولند گفت نجایآوردم ا ولویکه گال يبار نیاول: 

 !بهش؟

 !؟یعنیتا حاال ازدواج نکرده -

 .کرد ازدواج نکرده یم الیچون بهش گفته بودم ماهبانو جون تنهاست خ! چرا:

 بچه هاش خارجن؟-

 .باز کنم نویا نیبذار! نه:

لباس  کهیچند تا ت! توش اتیپارچه رو برداشت و من متعجب زل زدم به محتو يبقچه رو باز کرد، تا ي گره

 هی ،یمیقد یبیساعت ج هی ،یمیقد يجغجغه  هیمختلف از بچگونه تا بزرگ،  يزایزمستونه و تابستونه تو سا

 ! پاره يها هیدو تا عکس زرد با حاش یکیگل سر و 

نهال  يچهره  يوسط پارچه رو دیچ یداشت و دوباره م یکه نهال دونه دونه برشون م ییها لهیاز وس نگاهم

 ! نشست

 . ببرم بذارم سر جاش و برگردم نویا نیبذار: گفت دیآورد باال نگاه منتظرم رو که د سرشو

 !اشهشوهر و بچه ه يهایادگاری: برگشت بدون مقدمه گفت یبار وقت نیرفت و ا دوباره

 !مردن؟-

 شتریتا برادرش، شوهرش و ب 3دامادش، دو تا خواهراش و  هیتا بچه اش،  6! زهرا نییبو يتو زلزله ! اوهوم:

 !شوهرش يخونواده 

 یهر لحظه و هر وقت م یعیطب يبال! آره خب! اطیح يتازه  يو زل زدم به گلها دمیکش شمیبه ته ر یدست

 ! ستیتو رخدادنش مقصر ن یآدم چیه! ستیدست خود آدم هم ن! تونه نازل بشه

بال که بخواد ! اون که بله:گفتم و اون با حفظ لبخندش گفت يبلندتر ينهال، فکرمو با صدا يزدم به چشما زل

موقع زلزله اونقدر هول . خرده فرق داره هیخب داستان ماهبانو  یکرد ول شیشه کار ینم گهیسر آدم نازل بشه د

دوا از  یبرهنه م يفقط با پاها! ربغلشیززنه  یله اشو که کنارش خواب بوده نمسا 3 يبچه  یکنه که حت یم
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کاش فرار  يخودشو مالمت کرده که ا يعمر هی! یمونیمونه آواره و پش یکه م يزیبعد هم تنها چ! رونیخونه ب

 ! رونیبرده ب یو همراه خودش م دهیکش یالاقل دست دو تا از بچه هاشو م ای! کرده ینم

همون بهتر  رن،یآوار بمونن و بم ریکس و کارت ز يقراره همه  یوقت!ستیگفتن ن يبرا یحرف! کنم یم سکوت

 !يریکه خودت هم بم

 !سخته نه؟! کرده یزندگ انیسال بعد اون جر 38! سال دووم آورده 38-

با  طوایح نیا يهمه ! نینیب یرو توش م یبشه، شما شور زندگ داریب یوقت! هیچ نیدون یخب م یول! دیشا:

برگا رو از تو باغچه . شوره یرو م کاییموزا نیهر غروب تموم ا! کرده يقشنگ گل کار نقدریخودش ا يدستا

دوست دارم ! مهیدلخوش کارا نیگه ا یم یکن یکارو م نیچرا ا یپرس یهر وقت هم که ازش م. کنه یجمع م

 !نیخور ینم ییچا نیفراموش کردم که گفته بود! دیببخش يوا! آخ! دم یکه انجامشون م

 .ستیمهم ن-

 داره؟ یخاص لیدل:

 !ره؟یگ یسرچشمه م اتیاز همون کنجکاو نمیا-

ناباب بهش  قیرف هیکه بتونم به عنوان  نهیا يبرا شتریب یول! نیحساب کن نیتون یم نیهر جور دوست دار:

 !معتادتون کنم

 !و کمک به همنوعته؟ یحس انسان دوست انیهم مربوط به همون جر نجایا يمنو آورد نکهیا-

که بدونم چه  نهیمال قبل از ا. ما بود يکردم، البرز هم خونه  یم فینهاد تعر يماهبانو رو که داشتم برا انیجر:

! ششیپ میبار ببر هیپندار رو  دیبا ه،یجالب رزنیگفته بود، پس پ ادمهیهمون موقع ! دختر شما افتاده يبرا یاتفاق

 !کار نیا يبرا هیفکر کردم امروز روز مناسب

 !انهیالبرز در م کی يپا شهیهم! پس درست حدس زده بودم-

تو،  میبر نیپاش: نهال از جاش بلند شد و گفت. بلند شد يدخترم دخترم گفتن خانوم شهباز يو صدا دیخند نهال

 . نهیبش وونیتو ا ادیده ب یم ریگ نهیهوا سرده، اآلن که شما رو بب

که نهال ازش حرف  یبزرگ یتو نگاه اول کرس. گفتم و رفتم تو اتاق ااهللای هیخرده مکث  هیجلو رفت، بعد  نهال

 يآقا دییبفرما: از جاش بلند شد و گفت دنم،یهمون ماهبانو خانوم، با د ای يخانوم شهباز. زد چشممو گرفت یم

 .دکتر

 . پسرم خوبم: لبخند گرم گفت هیبا . دمیو حالشو پرس یکردم و نشستم کنار کرس یسالم
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 شاهللا؟یدرد گوشتون بهتره ا-

خدا ! بهت بده يخوا یم یهر چ شاهللایخدا ا. کمت نکنه پسرم یاز بزرگ شاهللایخدا ا. خوب شده یلیخ گهید:

 !زن و بچه اتو برات نگه داره شاهللایا

گوش  ارمیمونده، برم ب نتیتو ماش فمیک: از جام بلند شدم و به نهال گفتم! نشست رو لبم يپوزخند ناخودآگاه

 .کنم نهیحاج خانومو معا

از روز زلزله، از . ماهبانو خانوم از گذشته ها، از چهارتا پسر و دو تا دخترش گفت ،یدور کرس مینشست یساعت دو

هم نهال سر  یگه گاه. گهید يزایچ یلیو از خ اطیتو ح دییدو ییشد که خودش به تنها یچ دیاصالً نفهم نکهیا

 ! دیکش یخجالت م یحت ای دیخند یذاشت و اون م یبه سرش م

. به خودم اومدم و نگاهم به ساعت افتاد تعجب کردم که دو ساعت تموم نشستم و به حرفاش گوش دادم یوقت

 !حوصله بودم یب مهینصفه و ن يچهار تا جمله  دنیکه واسه شن یاون هم من

 شده؟ رتونید: دیو پرس دینگاهمو به ساعت د نهال

 .برم دیبا گهید: ون دادم و گفتمبه عالمت مثبت تک يسر

 یسر بهت م هیاگه شد تا آخر هفته . ماهبانو جون میر یم گهیما د: جاش بلند شد و به ماهبانو خانوم گفت از

 باشه؟. زنم

از پله ها  گهیکرد و به اصرار نهال د مونیهمراه وونیا يکرد تا رو یکه دعامون م يخانوم همون جور ماهبانو

 برم؟ دیکدوم سمت با. خب:بستم و نهال گفت نویو کمربند ماش نیتو ماش مینشست. ومدین نییپا

 .رم یخودم م شویباق ينگه دار یاصل ابونیتو خ -

 !انجام بدم مهیرو نصفه و ن يعادت ندارم کار:

 . خرده راه برم هیخوام  یم-

 .به هر حال من وقت دارم:

تا قبل از : خرده تو سکوت روند و گفت هی. پاره کردن نداشتم کهیتعارف ت يحوصله . جواب زل زدم به روبرو یب

اونو ! ياریرفت ب ادتی نویا نیبهم گفت زیر هیکه  يقبل اون روز نم،یبار تو مطبتون بب نیاول يشما رو برا نکهیا

 !بود گهید زیچ هینسبت به شما  تمیذهن! یخوبه خودتو جا نذاشت! ياریرفت ب ادتی

 !نسبت به من؟-

 ! بله:
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 !؟یشناخت یمگه منو م-

چند  نیکه من و نهاد تو ا يبه حد! زد یازتون حرف م هیو همه جا و هر لحظه و هر ثان شهیگفتم که البرز هم:

واسه ! نیکه از خارج برگشت ییشناخت، نه شما یکه البرز از قبل م ییالبته شما! میشناخت یوقته کامالً شما رو م

 ! جا خوردم قعاًوا دمیخورد رو ازتون دبار اون بر نیاول یبود که وقت نیهم

واقعاً  نکهیضمن ا! ينکرد یشما هم که خودتو معرف. نزده بود یحرف شمیفرستاده پ ویکس نکهیالبرز در مورد ا-

 !ياریبود همراهت ب ادتی ویخانوم شهرباز يهنوز هم موندم با اون حواس چه جور

 ...!که  نهیآدم حواس پرت باشه بهتر از ا:گفت یبرگشت طرفم و شاک ستاد،یپشت چراغ قرمز ا نیماش

 !؟یکه چ نهیبهتر از ا:دمیمکث پرس هیزل زد تو چشمام بعد . منتظر نگاهمو دوختم بهش! شد ساکت

 !یچیه: راه انداخت و گفت نویماش

 !آره؟ رهیکه پاچه بگ نهیبهتر از ا-

 ! نه-

 .یکن ادهیخونه پ کیمنو نزد یتون یم يتو بزرگ راه و تا آخرش بر ياگه بنداز:

 ن؟یزن یقدم نم-

 .حوصله ندارم گهینه د:

 .ممنونم نیایهمراهم ب نیقبول کرد نکهیاز ا-

 بهتون گفته؟ ییزایالبرز از من چه چ: دمیگفتم و پرس یرلبیکنمِ ز یخواهش م هی

 .کرد یم فیدر قالب خاطرات تعر شترشونمیب! زایچ یلیخ-

که  دمیشم شن ادهیکه خواستم پ يآخر يلحظه . رد و بدل نشد يا گهیدم خونه جز آدرس دادن من حرف د تا

کرد  یکه بهم معرف يدو تا دکتر نیباعث شد از ب نمیساخته بود، هم يریآدم اساط هیالبرز از شما :آروم گفت

 !باهاش آشنا بشم کیرو انتخاب کنم و از نزد یدکتر پندار پناه

 تونییاز آشنا: زد و گفت يبرگشت به طرفم لبخند! سمت نهالاما  کلمیبود، تموم ه رونیب نیپام از ماش هی

 !خوشوقتم

 

  

*** 
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تنها  يتنها. شد نه از نهال يکه نه از البرز خبر يسه روز. گذشت دمیکه ماهبانو خانومو د يروز از روز سه

 يا ندهیگذشت و به آ یخواستم بگذره و نم یکه م یکه گذشته بود، به حال يبه گذشته ا! نشستم و فکر کردم

 !اومد یو نم ادیخواستم ب یکه م

! یتون یاما نم يریبگ دیبا یدون یکه م یمیتصم! بود که من داشتم یافتادن همون حس و حال ریبرزخ گ تو

 ! باشه اما هست دینبا یدون یکه م یدرجا زدن! ير یو نم يبر دیبا یدون یکه از اعماق وجودت م یراه

 يزیگر یو جنگ،ذهنم گه گاه يریاون همه خوددرگ نیب ض،یاون همه افکار ضد و نق نیجالب بود که ب برام

 !زد به ماهبانو خانوم یم

وجود درك کردم که  يو با همه  دمید یبه شهر، وقت میدیروز حادثه رس يفردا یبم، وقت يزلزله  انیجر تو

قدم گذاشتن و  ينبود برا ییپا يجا یکوچه ها حت يتو یوقت! و نابود بشه ستین هویخونواده  هیشه  یچطور م

 تیتو رو به بزرگ ایخدا: شد یم رارزبونم تک ریکوتاه ز يدو جمله  یکیمرتب ! اون همه مرده نیراه رفتن ب

که ! خودم هم گفته بشه يتونه برا یکه انگار فراموش کرده بودم م ییدعاها! به مونده ها صبر بده ایخدا! شکر

 !باشه اررگذیمن هم تأث يتونه برا یم

گر  يمتعجب از چهره . تا برسه باال دیطول کش قهیچند د! البرز بود. گرفت ومیزنگ در نگاهمو از آکوار يصدا

 !مگه آسانسور خرابه؟: دمیگرفته اش پرس

 !نه چطور؟: زد و گفت ينشست، لبخند مرده ا روبروم

 !يانگار آشفته ا يجور هی-

 !شم خود به خود یتو قدم بردارم آشفته م دنیکه قصد کنم واسه خاطر د نیهم:

وادارم کرد  دیاز جام بلند شدم و خواستم برم سمت آشپزخونه که دستمو کش. تکون دادم دییبه عالمت تأ يسر

و قابلمه راه  گید یالک نیبش! ونینه قهوه، نه بوقلمون، نه مرغ بر وه،یخورم، نه م یم یینه چا: و گفت نمیبش

 !ننداز

 .يجواب نداد لتویبهت زنگ زدم، موبا روزید: دمیو پرس روبروش نشستم

 .احتماالً سر عمل بودم -

 !؟يدیبعدش هم شماره امو ند:
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 سیرم تو اتاق عمل صد تا م یکه م یدو ساعت یکیتو ! رمیرفته تماس بگ ادمیو  دمید دیدونم واهللا، شا ینم-

. رو ولش کن نایحاال ا. ره یم ادمی شویباق رم،یگ یاولو که تماس م يهمون چند تا! افته یکال برام م

 !؟یروبراه

 چطور؟. خوبم-

 . مادربزرگه شیپ نینهال بهم گفت که با هم رفت:

 .میرفت. آره-

 !کرده تنهات نذاره یسع اریبهم گفت که روز سال د:

 ! آره-

 !خوب بود؟:

 !؟یک-

 نهال همراهت بود خوب بود؟ نکهیا! گم یاون روزو م! نه یک:

 .آره-

 !محکم؟ يآره  ای واشی يآره :

 !؟یپرس یرو م نایا یچ يبرا-

 ! زمان بگذره نکهیا يبرا! یالک يطور نیهم:

 !زمان بگذره؟-

 !آره:

 !بشه؟ یکه چ-

 !ادیب یکه دکتر ظهراب:

 !نجا؟یا ادی یداره م-

 !آره:

 ! ؟یچ يبرا-

 !يجور نیهم:

 ...که  نجایا ادی یداره م يجور نیهم: دمیجام بلند شدم و متعجب پرس از
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که  یپزشک يمشت جزوه و مجله  هی. رو باز کردم يرو زدم، در ورود فونیآ يدکمه . زنگ در بلند شد يصدا

شده که هر  يزیچ هیپس : مبل برداشتم و مرتب کردم و در همون حال گفتم يپخش و پال شده بود از رو

 !نجایا نیاومد نیدوتون با هم پاشد

 !ده یم حیبرات توض ادیحاال دکتر که ب-

 !شده؟ یچ! ؟یدر مورد چ: دمیزل زدم به صورتش و پرس! برگشتم سمت البرز نگرون

 ...خودتو نگران نَ یالک! بابا یچیه-

 یکه م يزیبرگشتم سمت در و از چ. کاره موند مهین يالبرز با نگاه متعجب و بهت زده اش به در ورود حرف

 ! شوکه شدم دمید

اونقدر که البرز ! دیاز حد نرمال طول کش شتریام به مامان ب رهینگاه خ! طور بود نیمن که ا يبرا! ستادیا زمان

 !پندار؟: تکونم داد و گفت ستاد،یکنارم ا

 ! کردم محکم باشم ینفس قطع شدمو به زور باال دادم و سع! تو دل و روده و پشتم دیچیپ يبد درد

 .تو مامان میبر: چادر گرفت و گفت يرو از رو ساعد مامان. به خودش داد یبود که تکون ينفر نیدوم پدرام

 !پندار سالم

انگار از روز ازل حرف ! الل شده بودم! اد؟یب رونیاز دهنم ب یاصالً حرف نکهیا! از من توقع جواب داشت؟! سالم؟

 ! نگرفته بودم ادیزدن رو 

همون ! قدم به عقب رفت هیشدن مامان، پاهام ناخودآگاه  کیبا نزد. معده ام ياما ناخودآگاه نشست رو دستم

 ! خواستم چادرشو بچسبم، باهام کرده بود یم یوقت افتم،یخواستم به پاش ب یم یوقت شیسال پ 4که  يکار

کاش ! بود شیکاش چهار سال پ! چشمام شده بود خیمامان م ينادم و به اشک نشسته  ن،یبهت زده، غمگ نگاه

داشت،  یهم اگه به جلو بر نم یقدم! نه یحت ای! افتمیداشت تا به پاش ب یرو برام بر م کیقدم کوچ هی نیهم

حساب  یهمه از حاج اونکاش ! چادرش مشت بشه يذاشت دستام رو یکاش م! رفت یکاش الاقل عقب نم

 ! برد ینم

 یالبرز که ازم م يصدا! چسبه یم نیبه زم گهید يکردم عضالت صورتم کش اومده و تا چند لحظه  یم حس

و  ارینباشه که قطعاً اخت یحاج گهید یکی نیبودم ا دواریام. مجدد زنگ در يهمراه شد با صدا نمیست بشخوا

 !دادم یکنترل رفتارمو از دست م

 ! زد یکه مرتب نبض م میشونیپ يام نشست رو گهیمعده ام و دست د يدستم موند رو هیمبل،  يرو نشستم
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 يرم تو اتاق و در رو به رو یدم و نم یبه خودم نم یچرا تکون دمیفهم ینم. تو خونه دیچیسکوت بد پ هی

مادر ! مادر بود! مادر برام مقدس بود يته وجودم، تو ناخودآگاهم هنوز هم واژه ! بندم یناخونده ام نم يمهمونا

 یبا همون دستها که تو بچگ! حسش کنم تمتونس یاز اون فاصله هم م یبا همون چادر، با همون بو که حت! من

 !با همون چشمها! دیبا همون صورت سرخ و سف! موهام ينشست رو یم

برداشتم، سرمو  میشونیپ يدستمو از رو. رو شکوند يا قهیدو دق یکیکه سالم کرد سکوت  یدکتر ظهراب يصدا

 !نشسته بود زل زدم به صورت دکتر مییمبل روبرو يبلند کردم و بدون نگاه کردن به مامان که رو

اش رو  هیگر يمامان که فقط صدا يچهره  يصورتم رفت رو يانه نگاهم کرد، نگاهش از روخرده موشکاف هی

 ؟یخوب: دیکرد و نشست کنارم و پرس یط نمونویب يفاصله  دم،یشن یم

هم  دیشا! مامان؟ ایدکتر، البرز، پدرام ! ه؟یتأتر ک نیمونده بودم کارگردان ا! حرف فقط زل زدم به صورتش یب

 !یخود حاج

 .اریآب وردار ب وانیالبرز دو تا ل! پندار؟:گفت یکه با لحن آروم دمیدکتر رو شن يصدا

من ! و بدون توجه به پندار گفتن دکتر رفتم سمت اتاق خواب ستادمیپاهام ا يبه خودم دادم، به زور رو یتکون

از سر ! صالیر استاز س دارِید نیا! خواستم یرو نم یزورک کنونیآشت نیا! نبودم یمرد دوباره باختن به حاج

 نجایا! خواست یم تیچون شوهرش حالل بود نجایمامان ا! بارش برم رینبود که بخوام ز يزیچ نیا! یدرموندگ

 نیا! خواستم یرو نم يمادر نیا! اوامر شوهرشو اطاعت کنه يلحظه همه  نیاش بود تا آخر فهیبود چون وظ

 !خواستم یمهر رو نم

! ستیراهش ن نیبهت که گفتم ا! نکن هیحاج خانوم گر: که گفت دمیدکتر رو شن يبسته شدن در اتاق صدا با

برو حاج . ببر نجایآقا پدرام مادرو از ا! بدم و آماده اش کنم حیمن خودمو برسونم و براش توض ياجازه نداد یحت

 !سراغت ادیبرسه که ب جهینت نیبذار خود پندار به ا. خانوم

زد،  یبه دکتر م هیکه مامان داشت با گر یینه از حرفا! دمینشن یچیه گهیو د دوش ریز سادمیبا لباس وا رفتم

 !زدن یکردنش به رفتن بهش م یراض يکه پدرام و البرز برا یینه از حرفا
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تخت و فشار  ينشستم رو دم،یحوله امو پوش. رونیآب سرد دوشو بستم و اومدم ب ریحال و روز داغون ش هی با

 امیتونم ب یپندار م: دیکه پرس دمیدکتر رو شن يچند تا تقه به در زد و بعد صدا یکس. به معده ام آوردم یمحکم

 تو؟

که واقعاً  یجواب ییسوالها نیهمچ هیشد آدم در جواب  یکاش م! بود البد یادب یگفتم نه، ته ته ب یم اگه

 !بدون مالحظه و بدون تعارف! ارهیدوست داره بده رو به زبون ب

 پندار؟: دمیدکتر رو شن يصدا وبارهد

 .دییبفرما: و گفتم دمیاز زور درد گز یلب

. نگرونش يگرفتم و دوختم به چشما نینگاهمو از زم. صورتم شد ي رهیحرف خ یتو و در رو بست و ب اومد

 !با خودت؟ یکن یم يکار دار یچ: دیبه تأسف تکون داد، اومد کنارم نشست و پرس يسر

 ... ایمن ! من؟: از دردم نباشه گفتم یکردم صدام بازتاب یم یکه سع یکردم، در حال شتریدستمو ب فشار

 هیکه با  يکرد ياونقدر با روان خودت باز! ؟یاما خودت چ! اول اتهام هستن يدر درجه  هیبق! دونم یآره م-

 ! بهم؟ يزیر یم يجور نیا یاتفاق نیهمچ

 یرك و ب یلیحوله ام پاك کردم و خ نیشده بود رو با آست صورتم روون يموهام رو نیکه از ب یآب يها قطره

 !دکتر ستیکردن ن حتیواسه نص یشب خوب: حوصله گفتم

 رونیب ایپاشو خودتو خشک کن، لباساتم بپوش ب: و گفت دیکش یکالفگ ياز رو یقیجاش پاشد، نفس عم از

 !حرف زدن و حرف گوش دادن يبرا هیخوب یلیکنم امشب شب خ یاتفاقاً من فکر م. میبا هم حرف بزن مینیبش

کردم  یم یبود که سع یدر حال نیو ا رونیو رفتم ب دمیرفتن دکتر از اتاق، لباسامو پوش رونیبعد ب قهید چند

 .به نظر برسم دهیکمتر خم

حرف رفتم سمت  یب. به سمتم دیهم چرخ يمبل و پاهاشو انداخته بود رو ينگرون البرز که نشسته بود رو نگاه

با ! بزن یتو رگ دنیتیران هی نیبش ایب: دکتر مانعم شد يقرص معده بردارم، صدا هی خچالینه تا از تو آشپزخو

 !کنم دردت کم بشه یقرص فکر نم

مبل و سرمو  يو حرف گوش ندادن، برگشتم و نشستم رو يلجباز يبرا بمیعج لیبرعکس م! گفت یم راست

البرز بود با . زد باال چشمامو باز کردم یم نمویکه داشت آست یبا حس دست. و چشمامو بستم یدادم به پشت هیتک

 ؟يدرد دار یلیخ: دیکنم پرس یدارم نگاهش م دید یوقت. سرنگ تو دستش هی

 .مشت کن دستتو: رو به بازوم بست و گفت کهینگاه از چشمام گرفت، تورن. شدم رهیجواب فقط بهش خ یب
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: رو باز شل کرد و همزمان گفت کهیکرد، تورن دایوزن سرنگ رگمو پدماغم و البرز با س ریز دیچیتند الکل پ يبو

بگو زنگ بزنم و بگم  يراهش بد يدوست ندار یکن یاگه فکر م. نجایگرده ا یپدرام داره بر م. مشتتو واکن

کار کنم؟ زنگ بزنم بگم  یچ!... قبول نکرد ادینداره ب یو لزوم میبهش گفتم ما هست ینگرونت بود و هر چ. ادین

 اد؟ین

 ! شد یم دایبسته باشن کم کم پ شمیکه قرار بود به ر ییآدما يهمه  يداشت سر و کله ! کرد ینم یفرق گهید

ام رو هم برداشت و گذاشت روش و  گهیدست د ق،یمحل تزر يپنبه رو گذاشت رو د،یکش رونیب سرنگو

 اد؟یپندار زنگ بزنم بگم ن:گفت

دراز بکش، بهتر که : تکون دادم و دکتر که در تموم مدت روبروم نشسته بود گفت یتفاوت یبه عالمت ب يسر

 خب؟. میزن یبا هم حرف م يشد

 !؟یدر مورد چ-

 !يریکه قراره بگ ییمایدر مورد تصم! در مورد اتفاق امشب:

 !؟یمیچه تصم-

 خوبه؟. موضوعها یبعد باق میمادرتو حل کن انیاول جر:

 !دن؟به حرف ز نیدار يچه اصرار-

چهار تا  ،یلب که واکن م،یحرف که بزن! يعذاب بد الیتو اون اتاق و خودتو با فکر و خ یبچپ يخوام بر ینم:

 !؟يقبول ندار نویا! یش یسبک م ،یهوار که بکش

 ! قبول ندارم! نه: و به زور گفتم دمیبه دو طرف تکون دادم، لبمو از زور درد گز يسر

 ؟یدر مورد خونواده ات نگرفت یمیتصم چیهنوز ه:اومد کنارم نشست و گفت دکتر

 !وقته گرفته ام یلیکه خ مویتصم-

 خب؟:

 !ندارم يمن خونواده ا-

 !پندار:

 یکه بر م يروز! ؟یپندار چ:آوردم و گفتم يشتریخرده به معده ام فشار ب هیدوال شدم و  ن،ییپا دمیکش نمویآست

از برگشتنم با خبر بشه حرف از  ياحد چیخوام ه یگفتم که نم یوقت! یخبر داشت یحاج یضیگشتم، شما از مر
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حاال ! ومدین رونیاز زبون شما ب یبا تحکم دارپن چینمونده ه يکردم برام خونواده ا يادآوری یوقت! مخالفت نبود

 ...عوض شده که  یچ

 !زایچ یلیخ-

 ! مثالً یچ:

که بهش بگم تو دور  ادیب! بهتر که اومد. زنگ در اومدن پدرامو خبر داد يبزنه، صدا یدکتر حرف نکهیاز ا قبل

 !نگه داشتن پدر و مادرش از من اصالً موفق نبوده

 !ده؟ یامشبش عذابت نم يها هیگر! ؟يریبگ دهیمادرتو ناد یتون یم:در رو باز کرد و دکتر ادامه داد البرز

 !بتونم دیمنم با! اونا تونستن-

 ...ف مادرت فقط به حر:

 ! همش حرفه نایا-

مجبورم برسونمت  يخور یحرص م يکه تو دار يجور نیا! میبا آرامش با هم حرف بزن میخوا یم! پندار!سیه:

 ! و شبونه دوباره شکمتو وا کنم مارستانیب

با لبخند بهتون بگم که ! لبخند بزنم خوبه؟! شه با آرامش حرف زد؟ یده م یکه آدمو آزار م یدر مورد موضوع-

با خنده بگم ! ن؟یش یم یراض نمیبب رونیپرت کردن ب شونیآشغال منو از زندگ نیکه ع ییخوام آدما ینم

 !خوام ته آرامشه؟ یرو که به خاطر شوهرش پسر بزرگشو از در خونه اش رونده نم يمحبت مادر

گرفتن از من  تیترسه بدون حالل یافتاده و م یمرگ حاج يبه هول و وال یداره وقت یاومدنش چه ارزش نجایا

 غمبرشونویکه راه خدا و پ ستمین یمونیو ا نید یمگه من همون پسر ناخلف، مشروب خور، ب نمیاصالً بب! ره؟یبم

 ! ه؟یواسه چ تیحالل! گم کردم؟

 دنشونیخودشون بوده، بخش اریعاق کردنم به خواست و اخت: گفتم و ادامه دادم يآخ کالفه ا دم،یاز درد گز یلب

به ! آره؟! پندار؟ يگور بابا! ست؟یبه من گذشته اصالً مهم ن یوسط چ نیا! خودشون؟ يو اراده هم به خواست 

تونه سر  یکردن عذاب وجدانش نم طرفمهمه چون بدون بر یحاج! رو پشت سر گذاشته؟ ییجهنم که چه روزا

 ...بذاره و 

 شیآورد یچ يبرا: به خودم دادم، به زور بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم یتکون. پدرام ينشست رو نگاهم

 !نجا؟یا

 !هاش مقاومتو شکوند هیگر! التماسم کرد! قسمم داد! خودش خواست-
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الاقل رحم و  يماها نشون داد يهمه  نیب! شه یو قسم سرت م هیالتماس و گر ينشون داد یکیباز تو ! خوبه:

 ! هیچ یفهم یمروت م

 !که دنبالته ستیمامان واسه خاطر بابا ن یپرست یکه م ییبه همون خدا... داداش به جون -

 !پرستم؟ یمگه من خدا رو هم م! خدا؟:

 !داداش-

برو به مادرت بگو پندار هنوز ! استغفار گفته؟! توبه کرده؟ یپسر نااهل حاج دهیبه گوشتون رس! معجزه شده؟:

 ! بکنه ویبزنه و التماس کس شیبه آب و آت دنشیطر دنداره واسه خا یلزوم! همون پنداره

 !مدت نیتو ا دهیکش یچ ینیبب يتو نبود -

 !آره؟! ساال نیتو ا دمیکش یکه من چ نیدیو د نیالبد شماها بود:

 !نیبش ایلحظه ب هی! تر واشی! پندار! سیه: و گفت دیاومد جلو، بازومو کش البرز

 . نیبش ایتو هم ب: مبل، البرز برگشت سمت پدرام و گفت ينشستم رو کالفه

 !به تو جواب پس بدم پدرام؟ دیبا یچ يبرا: تکون دادم و گفتم یبه کالفگ يسر

پندار  ياز خودت جواب پس بد ریغ یبه کس ستیقرار ن: سوالم جا خورد و تا خواست جواب بده دکتر گفت از

 !جان

 !ستین يادآوریو  یلشکرکش نیبه ا يازین گهید! دم یم وقته دارم به خودم جواب پس یلیمن خ-

 يخوا ینم یگ یم یاما وقت يکه دوست ندار يبه انجام کار میکه ما وادارت کن یستیبچه ن! پندار نیبب:

 ؟ياری یکه به زبون م هیزیفقط اون چ ای! حرف دلته؟ نیا ،يبگذر يخوا ینم یگ یم یوقت شون،ینیبب

دو  نیخودمم ب نکهیا! گفتم؟ یم دیبا یچ! نداشتم که بدم یجواب!دکتر يدوخته شد به چشما نیاز زم نگاهم

 ! موندم یراه

من، به  میبه حر دیبا نایکه ا نهیمهم ا! که ته دل من چه خبره ستین نیمهم ا: خرده سکوت شد و بعد گفتم هی

 !بشن کیخودم نخوام حق ندارن بهم نزد یبفهمن تا وقت دیبا! من احترام بذارن یحق قانون

 يبر يریبگ میامروز تصم! يتا ابد که وقت ندار! ؟یبرس یدرست و درمون يریگ جهیبه نت یخودت قراره تا ک-

پسرم، من نه  نیبب ؟يای یشده باشه با وجدانت کنار م شینکرده طور يساعت قبلش خدا هیو  یحاج دنید

پدر و  هی يخونواده، رابطه  هی يبرام خوشحال کننده است که رابطه  !چرا! نه نگرون مادرت م،ینگرون حاج

که  ینیکه چند وقت بعد تو رو از ا نهیمهم تره ا یلیخ یلیکه برام خ يزیمادر با پسرشون خوب بشه اما چ
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هر  يکه ممکن بود برا یدر کار نبود، تصادف يعمد چیپندار، تو اون تصادف شوم که ه نیبب! نمیبدتر نب یهست

چنان عذاب ! شیدور گردن دخترت و عمداً کشت یدست انداخت انگارکه  يرفتار کرد يتو جور اد،یب شیپ یکس

کار از کار  یبابات، وقت انیترسم که تو جر یم نیمن از ا! يکه هنوز که هنوزه روپا نشد ختیوجدان بهمت ر

اش  گهید يفتن پدرش هم به رنج و عذابهاکه عذاب وجدان چشم به راه ر میروبرو بش دیپندار جد هیبگذره، با 

خوام که  یازت نم یحت! ریبگ یمیگم چه تصم یمن نم! ؟يدار دویاحساس گناه جد هیتحمل ! بشه فهاضا

که  یانتخاب کن ویخوام راه یازت م! يخوام به حرف دلت گوش بد یمن فقط ازت م! یو ببخش یگذشت کن

ه عذاب وجدان ی! گه؟ید الیفکر و خ هی! ؟يرو دار گهید يضربه  هیتحمل ! تیتهش آرامشت باشه نه فروپاش

 !د؟یجد

 یوقت. صورت پدرام شدم ي رهیو خ رونیصورتمو پاك کردم، نفس پردردمو با صدا دادم ب ينشسته رو عرق

من . رو داشت نجایبه جون پونه خودش آدرس ا: گفت متیکنم با مال یدارم نگاهش م دیسرشو آورد باال و د

 !واال آژانس خبر کرده بود! ادیاشتم تنها بفقط نذ

 یقول هی: دکتر از جاش بلند شد، اومد کنارم نشست و گفت. نیپراخممو از صورتش گرفتم و زل زدم به زم نگاه

 !به من بده پندار

 فیتکل يخوام قول بد یازت م: زد و گفت یلبخند گرم و آرامش بخش. بلند کردم و زل زدم به صورتش سرمو

اگه ! یکن یکیخوام حرف دل و زبونتو  یم! يایخواد با خودت کنار ب یدلم م! یرو زودتر روشن کن هیقض نیا

نه، فقط قبول  ایها بهتر بشه،  ابطهر ياگه هم که دوست دار! یاز ته دل بگ نویا شونینخواه شهیهم يقراره برا

 ادتیفقط ! کارو انجام بده نیزودتر ا! حرفاشونو بزنن، خب پس بسم اهللا يو اجازه بد ششونیپ ینیبش يبر یکن

که با خودت روراست فکر  یبه شرط! ذارم یاحترام م متیمن پشتتم و به تصم يریکه بگ یمیباشه هر تصم

 !یباش دهیرس جهیکرده و بعد به نت

تونستم حرف دل  یخب آخه من اگه م! دادم، خودم هم مونده بودم یم حیتوض نایا يدردمو برا دیبا یچه زبون به

خفه  يجور هیصاحب مونده امو  یتونستم اون دل ب یمن اگه م! نداشتم یمشکل گهیکنم که د یکیو زبونمو 

اون دل آشغالم ! ازشون دور بمونم تخواس یازم م المیمنطقم، شعورم، ذهنم، خ! حل بود یهمه چ گهیکنم که د

 !کرد یم داریآورد و وجدانمو ب یاما طاقت نم

منو بخوان  یخصوص میحر! بهشون بگو ازم دور بمونن پدرام: جام بلند شدم، رو کردم به پدرام و گفتم از

که مامان باهام کرد بتونم بگذرم، از  ياز کار! بگو یرو به حاج نایمخصوصاً ا! به تماشا کردن نمیش یبشکنن، نم
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بگو از در حاج ! مامان جدا کنه زب خودشو ابهش بگو حسا! تونم یسرم آورده نم یکه حاج یبزرگ يبال

رو ببر بذار  نایا! گم؟ یم یچ يشنو یم! براش نداره يا دهیفا چیخانومش در اومدن جز به بن بست خوردن ه

 ! نیبگو پندار گفت منو تا هر وقت که خودم بخوام تنها بذار! یکف دست حاج

 هی! خرده خواب هی! خرده آرامش داشت هیبه  ازیش نذهنم بعد اون همه تن! تو اتاق خواب و در رو بستم رفتم

 !شد یخرده کم م هیدرد  نیکرد و ا یاثر م یالبته اگه اون آمپول لعنت! یهوش یخرده ب

! بشمرم که خوابم ببره ونیلیم هیتا  1000دادم از  حیرو سرم و ترج دمیتخت، پتو رو کش يرو دمیکش دراز

 !کرد یسخت رو ناممکن م يزایسخت شمردن فکر کردن به چ يعددها

*** 

هم که داشتم ساعت  یخوشبختانه دو تا عمل. مارستانیدادم نرم ب حیمعده ام ترج ي ختهیبا اوضاع بهم ر صبح

پندار قهوه : گفت يالبرز بود، الو که گفتم فور. زنگ خورد لمیکردم که موبا یداشتم قهوه دم م. به بعد بود 3

 ! ها ينخور

 !؟یچ-

 ! قهوه يبخور جا ریش وانیل هیو بذار کنار و واسه صبحونه ر يباکالس باز:

 !؟یعنیخوره باکالسه  یقهوه م یهر ک-

 يخواد ادا یشعوره که م یآدم ب هیتو هندق بالش احتماالً  زهیر یم نیداغون کافئ يبا اون معده  یهر ک:

 ؟یمتوجه! ارهیباکالسو در ب يآدما

 !و؟یچ-

 !ویزهرمار و چ:

 مارستان؟یب ير یم يدار-

 اد؟ی یم يکر ایبرسونمت  امیب. آره:

 !رهیبه سخره بگ گرونوید لیزشته آدم اسم و فام-

 !کرد اال البرز؟ یصدا م یمنو همه چ یکه نرفته ک ادتی! قبالً زشت نبود اآلن زشته؟! اه؟ جداً؟:

 ! میقیمن و تو با هم رف-

 !احساس و ارتباط دو طرفه بوده نیو انگ! قمیکردم فقط منم که با تو رف یم الیمن خ! اه؟ جداً؟:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٢٨١ 

دستمه  یمطمئن شد گوش یالو گفت و وقت هی! داد یزدم تا فردا صبح جوابمو م یحرف که م! نگفتم يزیچ

 من؟ شیپ يای یشب م: دیپرس

 .ممنون. نه-

 .فعالً! رمیگ یآهان شام هم م! با اجازه، خدافظ ،یمرس! تو شیپ امی یپس من م:

به پا شده  یخونه چه جهنم نیانگار نه انگار که شب قبل تو ا! اومد یرفتارش خوشم م نیاز ا! قطع کرد تماسو

 !گرم کردم ریش وانیل هیو  نکیتو س ختمیرو که دم کرده بودم ر يقهوه ا! من يبود برا

*** 

اومد تو کردم،  یدم م ییتو آشپزخونه داشتم براش چا. شد دایبودم خونه که البرز هم سر و کله اش پ دهیرس تازه

 !؟يخوا یصاحبخونه مهمون نم: و از همون دم در بلند گفت

 !تو کجات مهمونه؟-

 !سالم! همه جام:

! لبخند گل و گشاد هم رو لب هر دوشون بود هی! دمیطرفش و خواستم جوابشو بدم نهادو پشت سرش د برگشتم

 !يخوش اومد: و باهاش دست دادم و گفتم رونیاز آشپزخونه رفتم ب

 !کنم یصدات م دمیچ زویم ن،یبرو بش. میشام گرفت: اما البرز گفت ننیالبرز هم دست دادم و تعارف کردم بش با

 ! من يخونه  نیاومد: دادم باال و گفتم ابروهامو

 !خب؟-

 !تو يخونه  میما اومد يکرد الیخ دیگفتم شا:

 !ستیاونقدرام وضعم خراب ن گهید یخوردم ول یدرسته شکست عشق! نه بابا-

 !خنده ریمبل زد ز ينهاد که نشسته بود رو! هیچ یبرگشتم سمتش تا بفهمم منظورش از شکست عشق متعجب

 یشکست عشق: دمیرفتم کمکش و در همون حال پرس. شد زیم دنیکوفت حواله اش کرد و مشغول چ هی البرز

 !ه؟یچ

 !مهمه برات؟-

 !نباشه؟:

 !برات مهم باشه ادیکنم ز یواهللا فکر نم-
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بهم انداخت و  ینگاه زیم يذاشت رو یکه داشت قاشق چنگالها رو م يهمون جور! اخم زل زدم به صورتش با

 !؟یکن یچرا چپ چپ نگاهم م ه؟یچ: گفت

بود  یک: آوردم گفتم یکه تنگ آب و دلستر و ماست و مخلفاتو از توش در م يو همون جور خچالیسراغ  رفتم

 !ود؟راه انداخته ب يبعد يبعد یه نیتو ماش

 !عمه ام-

 !؟یکیکدوم :

 !یسوم-

 !خدا رحمتش کنه:

 . شام اینهاد ب-

 ! مال توا یمیرژ يغذا نیا نیبش:

 !؟یمیرژ-

 !يمرغ آپز که اصالً دوست ندار! برات فرستاده ایاز اون دن میآره، همون عمه سوم:

تنگش بزن تا کار دست خواهر ما  يزیچ هی یبال نسبت ،یدور از جون: با لبخند اومد تو و به البرز گفت نهاد

 !ينداد

 !به اون درختچه داره؟ یمرحوم من چه ربط يعمه : دیو پرس زینشست پشت م البرز

مرحومت  يدوماً که ربطشو از همون عمه ! یاوالً که درختچه خودت:نشست روبروش و بااعتراض گفت نهاد

 !بپرس

البرز، واال روحش امشب صد  ستیدر کار ن یسوم يخوبه حاال عمه :نشستم و گفتم ز،یم يرو گذاشتم رو وانهایل

 !اومد سراغت یدر صد م

 !؟يدو تا عمه دار: دیمتعجب پرس نهاد

 پخته؟ یک نویحاال ا! کالً عمه نداره:انداختم و گفتم زیم يآب پز رو يبه غذا ینگاه

چند  نیکه الحمداهللا تو ا يپندار خنگ نبود: و گفت نکیزد باال و رفت سمت س ناشویاز جاش بلند شد، آست البرز

 !گهینهال درستش کرده د یعنی ،يبگو تا کار دست خواهر ما نداد یدور از جون هیگه  یم یوقت! يسال شد

درست  یمیرژ يمن غذا ينهال برا! ظرف شد ي رهیغذا رو هوا موند و نگاهم خ ختنیو نر ختنیر نیب دستم

 !کرده بود؟
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 ! ينخور یمدت سرخ کردن هیخانوم بهداشت گفتن، بهتره : و گفت زیدستاشو شست، نشست پشت م البرز

 هیباکالس  يآدما نیا نیع! ها يبخور دیهمه اشو با: از مرغ پخته گذاشتم تو بشقابم که البرز گفت کهیت هی

 ... يفکر کرد یبرداشت کیکوچ ي کهیت

 ! شه یراحت م التیخ تو امیآدم دن نیکالس تر یمن امضا بدم که ب-

 ! نچ:

 !ه؟یچ یشکست عشق انیجر-

 !يبعد:

 !مسخره-

 ،یکرد گه گاه یم زیاومد خونه اشو تم یم یرزنیپ هی! دکتر يذاره آقا یداره سر به سرت م:و گفت دیخند نهاد

داده که شکست  ریتا حاال گ روزیحاال از د! کاشف به عمل اومد ازدواج کرده م،یکه شد ریگیپ ومد،یهفته ن نیا

 !ازدواج کرد گهید یکیعشقم رفت با ! خوردم یعشق

بهم انداخت و  ینگاه مین. مشغول خوردن بود الیخ یزل زدم به صورت البرز که ب هانهیو عاقل اندر سف برگشتم

 يدرس اخالق بد نکهیدوم هم ا! کی نیا! کم سن تر و سر حال تر بود یلیاز سارا خانوم تو خ! ه؟یچ: گفت

 ! کوبم تو مالجت یظرف ماستو م نیهم

 ؟يکرد دایرو پ يکه دنبالش بود ینیزم یراست: دیبه عالمت تأسف تکون دادم، رو کرد به نهاد و پرس يسر

 . نمیرو هم بب گهیدو تا د یکیبرم  دیفردا با. نه هنوز-

که قرار بود  یمیسرگرمشون کرد و من نشستم به دو دوتا چهار تا کردن در مورد تصم نیدر مورد زم بحثشون

 !نه ایتونم انجامش بدم  یم ه،یدونستم شدن یکه نم میتصم هی! رمیبگ

فوتبال  يگزارش شدم، اونا هم مشغول تماشا يسر هیموندن، من مشغول نوشتن  روقتیشام، بچه ها تا د بعد

 یم که يصبح داشتم به کار يکهایتا نزد. بود که رفتن کیساعت حول و حوش ! دونم کجا و کجا ینم

جالب بود برام توجه ! دز یم يزیالبته اون وسط ذهنم به نهال هم گر! کردم یخواستم صبح انجامش بدم فکر م

 !رمیبگ دهیموضوعو ناد نیتونستم ا یرنگ توجهاتش متفاوت بود و نم! کرد یکه بهم م یخاص

*** 

گرفتم و خواستم از پله ها  یخشک کردم، نفس مویشونیپ یسیبا دستمال خ. تنم ينشسته بود رو يسرد عرق

 الو؟ : بعد چند تا بوق گفت. نهال رو گرفتم يرو در آوردم و شماره  لمیموبا. دیبه ذهنم رس يزیبرم باال که چ
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 .سالم-

 !ن؟یخوب. سالم دکتر:

 .ازت تشکر کنم شبید يزنگ زدم بابت غذا. ممنون-

که با اوضاع بهم  نیدون یخوب م یول نیارآب پز دوست ند يکنم، گرچه که البرز بهم گفته غذا یخواهش م:

 .بهتره یلیخ نینخور یمعده اتون فعالً سرخ کردن ي ختهیر

 .دیهم بهم رس غامتیبله پ-

رفتم  یم یکی یکیهاش و پله ها رو  هیگوشمو داده بودم به حرفها و توص. دمیشن ینهال رو م يخنده  يصدا

 دم،یپشت در اتاق که رس. که شروع کرده بودم تموم کنم ویتونستم کار یراحت تر م یلیخ يجور نیا. باال

بسته ام  يدم اما پشت پلکایشن یالو الو گفتن نهال رو م يصدا! هم گذاشتم يرو يلحظه ا يچشمامو برا

. بمیگذاشتم تو ج ویو گوش میکرد یقطع کنم گفتم،خداحافظ دیبا دیببخش هی! رفتن یرژه م يا گهید ریتصاو

 ن؟یداشت یوقت قبل: دینشسته بود سالم کرد و پرس زیکه پشت م یخانوم. و رفتم توبه در زدم  يضربه ا

 ...که  يجور نیخب ا: تکون دادم و گفت یبه عالمت منف يسر

 !اومده یپندار پناه نیبگ-

 .دکتر تا اطالع بدم يآقا دییبفرما:زد و گفت يلبخند! شناستم یانگار که به اسم م. بهم انداخت یخاص نگاه

تعجبش  يپندار گفتن از رو يباز شدن در با صدا يکه صدا دینکش هیبه ثان.گرفت و اومدنمو خبر داد يا شماره

 !همراه شد

 

کار  یچ نجایا: دیناباور زل زد به صورتم و پرس. بردم شیکردم و دستمو پ یرو ط نمونیدو تا قدم فاصله ب یکی 

 !؟یکن یم

 !داره؟ يرادیا نمیاومدم استادمو بب-

 !تو ایب! يخوب کرد: به دو طرف تکون داد و دستمو فشرد و گفت يکرد سر یکه بهت زده نگاهم م همچنان

که تو  يدیام يبا ته مونده  ار،یآخر زنده بودن د يکه تو لحظه ها یاتاق. کرده بود رییاتاق کالً تغ ونیدکوراس

 .بودم به سمتش دهییوجودم مونده بود، دو

گفتن  یاومدن و م یاگه م یعنی! شدم ریغافلگ دنتیواقعاً از د. نیبش: دست گذاشت رو پشتم و گفت دکتر

 !تلفن گفت ياسمتو پا یخانوم زمان یخوردم تا وقت یکمتر جا م استیروز دن نیآخر
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 .خشکم فرو دادم يپام و به زور آب دهنمو از گلو يزدم، پامو انداختم رو يلبخند

 ؟یخوب: دیصورتم انداخت و پرسبه  یقینگاه عم دکتر

کنار  مینفس و خشک شدن گلومو که بذار یتپش قلب و تنگ نیا:به عالمت ندونستن تکون دادم و گفتم يسر

 !ستمیبد ن

هر چند  ؟يخور ینسکافه م: دیآب خواست و بعد از من پرس وانیل هی یتلفن رو برداشت و از خانوم زمان یگوش

 .ستیمعده ات خوب ن يکه برا

 خانوم خوبه؟ الیل:دمیتماسو قطع کرد و من پرس. دادم یکردم و جواب منف يرتشک

 

 ! هیشاک یلیاز دستت خ-

 !حق داره:

 .سر بهش بزن هیبذار  يبرنامه ا هیپس اگه حق داره، لطف کن -

 .چشم:

 !؟یکردن البرز موافق تیبا اذ -

 ؟يچه جور: دمیپهن شد و پرس لبخندم

 !اونقدر منو حرص داده که نگو روزیامروز و د-

 ! البرز؟:

 !میخرده سر به سرش بذار هیبذار ! ساله است 4 يبچه  هیبدتر از  افتهیبه خدا پاش ب-

 یهول نکن نیبب... ؟یسالم البرز جان خوب: رو گرفت و بعد چند لحظه گفت يتلفن رو برداشت و شماره ا یگوش

گم  یم ایحاال ب. میکه با هم بر ایتو هم ب شش،یرم پ یدارم ممن . نشده ينه طور... پندار زنگ زد بهم! ها

 !منتظرم ها! خوب پسر نیآفر! میاتاقم با هم بر ایندارم ب نیماش! خودت؟ يکجا بر...بهت

 !گناه داره دکتر: گفتم آروم

 .ایب عیمنتظرم، سر. باشه:زد و ادامه داد یلبخند چشمک با

که چقدر منو  یکن یباور نم! ومدیهولش کنم دلم ن نیشد بدتر از ا یتازه م! گناه داره؟: قطع کرد و گفت تماسو

 !ده یآزار م

 ! کنم یکه ازش دارم کامالً باور م یبا شناخت! چرا-
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 !نجا؟یا يایب یگرفت میچطور شد که تصم: مقدمه گفت یسکوت کرد و بعد ب يلحظه ا يبرا دکتر

افتاده ام که همراه البرز تو  ییروزا ادی هیچند روز! جور محک زدن خودم هی! بود یناگهان میمتص هی! دونم ینم-

تحمل کردن  غویاومدن سخت تر از ده روز تموم اون شهر پر از مرده و آوار و ج نجایا دیبه نظرم رس! میبم بود

 !ستین

 !خوشحالم یلیباور کن خ!نهیهم! نیآفر-

خانوم  دنید! رو انجام بدم يکار نیهمچ هیکردم بخوام  یباور نم شیخودم هم تا چند روز پ! داشت حق

اون  يوجود دردها يکه با همه  82ماه سال  يد يمنو چنان برد تو روزا شیزندگ يقصه  دنیو شن يشهباز

 ي هیبار گر نیاول يبرا کههمون روزا بود ! میدیکش یدرد مردم م دنیکه از د يدرد. روزا رو به خاطر آوردم

 ! دیمنو د يشونه  دنیبار هم بود که اون لرز نیاول يبرا! دمیالبرزو د

صاف نشستم و زل زدم به ! تو اتاق دیچیالبرز پ يشده  یچ يباز شدن در و سوال پرهول و وال يصدا

 یاز جام بلند شدم و خواستم حرف! دکتر بود ي رهینگاهش خ! دیمنو ند یاونقدر هول شده بود که حت. صورتش

 یبتونه باور کنه که واقع اناًیپلک زد تا اح يام شد، چند بار رهیبه طرفم، بهت زده خ دیبزنم که سرش چرخ

 ! قدم اومد جلو هیهستم و توهم نزده و بعد 

اآلن  نیا: دیر و پرسسالممو بدون جواب گذاشت، برگشت سمت دکت! بلند دکتر يمن همراه شد با خنده  لبخند

 !بود؟ یشوخ

 ! انتقام يبذارش پا! نه: از جاش بلند شد و اومد کنارمون و گفت دکتر

نشستم، . دیشد تو چهره اش د یهنوز تعجب رو م! داد و بعد زل زد به صورت من رونینفسش رو پر صدا ب البرز

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دیاون هم نشست و پرس

 ... امیسر ب هیم شدم گفت یداشتم رد م-

 !آره؟ ؟يو بر یدکتر تن منو بلرزون یبا همدست:

 !کردم ینقشه رو عمل نیا ییبه تنها! گناهه یپندار ب: البرز و گفت يپا يو دست گذاشت رو دیدوباره خند دکتر

منتظر ! يخودت اعتراف کرد! باشه دکتر: گفت یاما شوخ زیآم دیتکون داد و با لحن تهد دییبه عالمت تأ يسر

 ! پاتک از طرف من باش هی

 !یینجایشه ا یواقعاً باورم نم: رو کرد به من و گفت بعد

 !طور نیخودمم هم-
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 !نیکه منو داد يسکته ا يمنها! یینجایاما خوبه که ا:

 !یمرس-

 ؟یدکتر رو قبول کن يکار شنهادیکه پ ياومد:

 !نیهم !فقط اومدم که اومده باشم: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 ؟یکن یدکترو رد م شنهادیپس پ! آهان-

 .خوبه مارستانیجام تو اون ب:

 .خوب بود ياومد یهم م نجایخب ا یول! اون که البته-

 .راحته المیخ یهست ششیقدر که تو اونجا پ نیهم. هیدکتر کرم لو مرد خوب: از جاش بلند شد و گفت دکتر

 يجور نیهم هم گهیبود که در مورد موضوعات د دواریشه ام یم:تکون دادم و البرز گفت دییبه عالمت تأ يسر

 !؟يریبزرگ بگ ماتیو تصم یمتحول بش ییهوی

پاشو ! رم نکن! خوب  یلیخ: بلند کرد و گفت میبه عالمت تسل یزد، دست يدوختم به صورتش، لبخند نگاهمو

 !ننتیبچه ها بب میبر

 ا؟یک-

 !زنه یبه جونم غر م رونیخونه ام باز  ياون شب زد نکهیکه هنوز از ا نیافش شیاول:

. باشه: و متوجه شد و گفت دینداشتم، تعللم رو د مارستانیمختلف اون ب يبه گشت و گذار تو جاها يا عالقه

 ؟ير یم ای یمون یعمل دارم، تو م هیمن . ستین ياصرار ياگه دوست ندار

 .رم یم-

 . نمتیب یپس بعد م:

 نیا يورود يواقعاً خوشحال شدم که پله ها: زد و گفت يلبخند م،یبا هم دست داد م،یجامون بلند شد از

 !يباال اومد یبدون حضور و کمک کس مارستانویب

 ینم زایچ یلیخ ادیکرد و منو  ینم فیتنها رو برام تعر رزنیاون پ ینهال اگه نبود، اگه زندگ! کمک؟ بدون

 هیداد محال بود بتونم  ینم يزد و بهم انرژ یحرف نم يعاد یزندگ يروزمره  يزایتلفن از چ ينداخت، اگه پا

 .رو تا آخر انجام بدم يکار نیهمچ

 شد؟ یچ: دیاز سکوتم متعجب شد و پرس البرز

 .برو به کارت برس: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر
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 ! از اومدنت نزنم یتونم حرف ینم يبه خانوم احمد نیبب-

  نجاست؟یمگه هنوز ا:

دکتر جون شما هم زره و کاله خودتو ! رفتن نداره الیخ! فکر کنم به نامش زده شده مارستانیسه دونگ ب-

 فعالً. یراه انداخت يبپوش که جنگ بد

 ؟يبه حرفام فکر کرد:دیپرس یهم و دکتر ظهراب يروبرو مینشست. البرز رفت. گفت یزد، به سالمت يلبخند دکتر

 ... ياهست که بخو يدیام: ادامه داد. سکوت زل زدم بهش تو

 !دونم ینم-

 .تونیمیقد يتو خونه ! مامانت هنوز تهرانه:

 !چقدر داغون شده اون خونه-

 !اونجا؟ یمگه رفت:

 !شدم مونیپش یول نمیخواستم پدرامو بب یم! تا پشت درش رفتم. شیچند روز پ-

 !چرا آخه؟:

و چند بار  نیامروز، چند نیهم.کردم دایپ يریتو وجودمه که خوددرگ ضیاونقدر احساسات ضد و نق! دونم ینم-

 !شدم مونیو پش مارستانیاومدم سمت ب

 !توش يایب یاما باالخره تونست:

 !آره-

 ! یرفتار کن يجور نیهم هم تیزندگ ي گهیدر مورد مسائل د دوارمیام:

 ي قهیدق ستیربع ب هیفکر کنم تا . نجاستیفرناز هم ا: مقدمه گفت یسکوت شد و بعد ب نمونیب قهیچند د يبرا

 !زنه یسر بهم م هیقبل رفتن  شهیبخواد بره و هم گهید

 یم زهیر یبهمت م دنشیاگه د:زد و گفت یلبخند گرم! تا بتونم منظورشو درك کنم دیلحظه طول کش چند

 .يقبل از اومدنش بر یتون

 معده ات چطوره؟: دیتکون دادم و دکتر پرس دییبه عالمت تأ يسر

 .خوبه-

از همونجا شروع شده  زایچ یلیکه خ ییجا قاًیاون هم دق. دادم با فرناز روبرو نشم یم حیترج. جام بلند شدم از

تنها ! اریرفتن د يمشترکمون، قصه  یشروع زندگ يدوست داشتنمون، قصه  يخواستنمون، قصه  يقصه ! بود
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پر بود از  مارستانیب نیا يراه روها کتک ت! گهید يزایچ یلیموندن من و دست و پنجه نرم کردنم با مرگ و خ

 !بشم مونیخواستم از اومدنم پش ینم! ثابت همه اشون بود يکه فرناز پا ینیریتلخ و ش يخاطره ها

 . من شیپ نیایخانوم ب الیهمراه ل نیوقت بذار هی: دکتر دست دادم و گفتم با

 يجواب مثبت بد میکار شنهادیبه پ يروز هیباشم که  دواریتونم ام یم! دمتید نجایخوشحال شدم که ا. حتماً-

 !شمونیپ يو برگرد

اومد تو  يرو لمس نکرده بود که در باز شد و خانوم احمد رهیکردم و رفتم سمت در و هنوز دستم دستگ يتشکر

 !شد بهم رهیخ رتیبا بهت و ح

 

  

 

 !؟یروحش ای يتو خود پندار: دیمن و دکتر رفت و برگشت و بعد پرس نیخرده ب هیمتعجبش  نگاه

 !روحشه دکتر؟ ایخودشه : دیبار از دکتر پرس نیا. نگاهش کردم با لبخند فقط

 ؟يخانوم احمد نیخوب. سالم. خودمم-

 ! یستیروح ن یعنی یاگه نترک: شد و آروم با انگشت زد به بازوم و همزمان گفت کیقدم بهم نزد هی

 !قهیو عت یرخاکیتو کار ز نیرفت نینگفته بود: دوباره روشو کرد سمت دکتر و گفت بعد

 !من نرفتم تو کارش، خودش اومده محل کارم: شد و گفت کیخندون بهمون نزد یبا صورت دکتر

معلوم : و نگاه مهربون گفت قیلبخند عم هیبا  يام و خانوم احمد گهید يشونه انداختم رو شونه  نیاز ا فمویک

 !پندار؟ ییهست کجا

 !نیپرس یو ازم مسوال نیا نیهست ينفر نیاز دستم در رفته که شما چندم گهید-

 !زنه یم بشیچهار پنج سال غ هویکه  یهست ایمعرفت دن یتو تنها آدم ب نکهیواسه ا:

 نیتو تموم ا! جمع کن لبخندتو بچه: و گفت دیبه بازوم کوب یآروم مشت. جون زل زدم به صورتش مهیلبخند ن با

دمار از  نمت،یروز به عمرم مونده باشه و بب هیکه اگه  دمیکش یخودم برات خط و نشون م شیسالها همش پ

باز  شیبا ن یفهم یکه به خوردت دادم اونوقت م مارستانویب يقابلمه غذا هی افت،یراه ب! ااالی!ارمیروزگارت در ب

 !یچ یعنیبه من زل زدن 
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 نیدون یمافتضاحه که خودتون هم خوردنشو بدتر از شکنجه  مارستانیب يغذا نقدریا یعنی: و گفت دیخند دکتر

 !؟يخانوم احمد

 یبهش م یوقت شهیهم. میذاشت یم يکه همراه البرز سر به سر خانوم احمد ییروزا! رفت سمت گذشته ها ذهنم

 ! و سرآشپز بودن هست؟ یچاق نیب یمثبت يمن موندم چرا رابطه  يخانوم احمد هیچ نیدون یم: گفت یم دیرس

هم که من و البرز به  ییاز اونجا! کردنش تیمشغول اذ شهیبود و البرز هم مارستانیآشپز ب يخانوم احمد آخه

 يا مانهیصم يباعث شد کم کم رابطه  نیهم! نوشت یمنم م يالبرزو به پا يها یتموم شوخ م،یهم وصل بود

دم بود و من قبول کرده بو يفرار رسداشت که از د طونیش یرستانیپسر دب هیاون موقع ها . بشه جادیا نمونیب

 17 ينمره  یدرس هیبار پسرش تو  نیاول یره وقت ینم ادمی. درسها بهش کمک کنم يکه قبل از امتحانا تو

زن مهربون، دل رحم، شوخ و سرزنده و البته . ازم تشکر و برام دعا کرد یو کل مارستانیاومد ب ینیریگرفت با ش

من و فرناز رو  یگه گاه يکمک ها. بلند بود یلینداشتن اما طبعش خ یخوب یوضع مال نکهیبا ا. بود يبا جنبه ا

 !کرد دست بردار نبود یجبران نم یقیکرد و تا به طر یبه زور و جبر قبول م

رو که انگار  مارستانیب دیجد ي هیکارشناس تغذ تیبود و داشت شکا سادهیمن اومده بود اما وا دنید يبرا

 ! کرد یگرفت رو به دکتر م یم یلیاسرائ یبن يرادهایا

 شده؟ یچ: هم به خودش انداخت و گفت یبهم انداخت، نگاه یبرگشت طرف من نگاه هوی

 چطور؟ یچیه: دمیتکون دادم و پرس دنیبه عالمت نفهم يسر

 ! به من يساعته زل زد میآخه ن-

 !من رفع زحمت کنم نیبعد اگه اجازه بد ن،یبزن رآبتونویشما ز:

 !رآب؟یز-

 !اتون هیکارشناس تغذ نیهم رآبیز:

 !ها يعوض شد: خرده چپ چپ نگاهم کرد و بعد گفت هی

 یم يبدون وجود قل دومت هم زبون دراز! يدر واقع شجاع شد: زد و گفت ينگاهش کردم، لبخند یسوال

 !ببندمش مارستانیب يتموم به غذاها يهفته  هیکه من بتونم  نیبد نویشدن ا يدکتر دستور بستر! یکن

 . برم دیبا گهیمن د: و گفتم زدم، دستمو بردم سمت دکتر يلبخند

 خوبه؟ نیحس: دمیو پرس يدکتر دست دادم، برگشتم سمت خانوم احمد با

 .راننده آمبوالنسه. جا مشغوله نیدانشگاهشو تموم کرده، اآلن هم. خوبه: حفظ لبخندش گفت با
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 . خوبه-

 .گرفت یهم نم پلمشوید یحت دیشا ياگه نبود. بهت بده يخوا یم یهرچ شاهللایخدا ا:

 .با اجازه: تکون دادم و گفتم يزدم، سر يلبخند

 !؟یکن یکجا فرار م ومدهیهنوز ن! ؟ير یکه در م یمگه کش تنبون: کرد و گفت یاخم

 . رونیگفتم و رفتم از اتاق ب یدکتر تکون دادم و خداحافظ يبرا يبه صورتش زدم، سر يجواب لبخند یب

*** 

رفتم که  یو زمان کلنجار م نیبا خودم و زم دنیخواب يداشتم براتخت و  يشد رفته بودم تو یم یساعت هی

نور صفحه . برداشتم یپاتخت يرو از رو یدست دراز کردم و گوش. سکوت خونه رو شکست لیزنگ موبا يصدا

 .چشممو زد و طبق معمول شماره ناشناس بود يلحظه ا ياش برا

آرنجم و مردد  يشدم رو زیخ مین. داد يمام فرارذره خواب رو هم از چش هیفرناز همون  يکه گفتم صدا الو

 ؟ییفرناز تو: دمیپرس

 ؟يخواب بود: دیکرد و پرس یسالم

 شده؟ يطور. نه-

 ؟یخوب:

 ؟يزنگ زد یواسه احوال پرس-

 !زنگ زدنمه اما نه همش لیاز دال یکی:

 قطع کنم؟ يخوا یم: دیکرد و بعد پرس یاون هم مکث! شدم ساکت

 .نه-

 الو؟! ... اونجا يکه امروز اومده بود دمیشن مارستانیب ياز کارمندا:

 .دم یدارم گوش م-

 !دمتید یو م يموند یشدم اگه م یخوشحال م: 

 یمرس-

 .میصحبت کن کیخرده با هم از نزد هیتا  يبذار یفرصت هیخواد  یدلم م! گم یتعارف م یب:

 ؟یدر مورد چ-

 .میفقط حرف بزن! خاص يزایالبته نه چ! زایچ یلیخ:
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 !کار هست؟ نیبه ا یلزوم یکن یفکر م-

نه اون پندار ! همون پندار بعد تصادف! يهنوز همون پندار: گفت یآه دنیشد، بعد مکث کوتاه و کش ساکت

 !مهربون که من باهاش ازدواج کردم

 .کنم یزنگ امشبت رو درك نم لیدل-

 .که تو دلم مونده رو بهت بگم ییتا نگفته ها میبذار يقرار هیخواستم  یفقط م:

 !نگفته ها؟-

 ؟یاآلن صحبت کن یتون یم:

 .ندارم يکار-

 ؟یبخواب يخوا ینم:

 .بود جهینت یکردم که ب یم یداشتم سع-

کنم همش به  یبه اون روز فکر م یوقت یدون یم! ... دونم یمقصر م اریخودت خودمو تو مرگ د يبه اندازه : 

 !باعث شد نتونم خودمو کنترل کنم میآن تیعصبان! دادم یمگم کاش به حرفت گوش  یخودم م

 !کنه یعوض نم زویچ چینداره و ه يا دهیفا چیبه نظرم گفتنش ه! ؟یگ یم يرو چرا دار نایا-

 !کنم یازت خواهش م! يخوام بشنو یم. خوام که بگم یم! بذار حرف بزنم پندار:

نداره  یپس لزوم! من و تو از هم نبوده ییجدا لیتنها دل اریکه رفتن د یدون یفرناز، خودت هم خوب م نیبب-

 !ياریبه خاطر من ب یرو نصفه شب یاون روز لعنت

تفاوت از کنار مسائل  یاشتباهشون و تو با ب يتو با دخالت ها ياز حدم، خونواده  شیب يها تیمن با حساس:

خواد از اون روز باهات  یدلم م! دارمن مونییبه جدا ياما من کار! میشد یزندگ نیگذشتنت باعث خراب شدن ا

 !حرف بزنم

نبود حرف زدن  دنیواسه خواب یخوب ییالال! میشونیو کف دست آزادمو گذاشتم رو پ دمیطاق باز دراز کش کالفه

 !شده بود یکیبا جهنم  میکه زندگ ياز روز

اما من درك ! خودش کرده ریگه که تو رو اس یم یالبرز مرتب از عذاب وجدان:صاف کرد و ادامه داد ییگلو فرناز

 یزود به زندگ نقدریپس چرا من ا نهیگم اگه پندار ا یهمش م یدون یم! یحد تو عذاب نیکنم چرا تا ا ینم

 یم موینکاشته اما دارم زندگ یدرمون یام درد ب نهیگم تو س ینابودم نکرده، نم اریگم رفتن د ینم! برگشتم؟
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کشم،با  یخندم ،نفس م یهمراهمه م شهیو هم شهیکه هم یبه دلمه و عذاب وجدانکه  یبا وجود حسرت! کنم

 . کنم یدوستام معاشرت م

و  يگاز فشار داده بود يپاتو محکمتر رو تیعصبان ياگه از رو ،یلعنت نیپشت رل اون ماش ياگه نشسته بود-

بعد اون اتفاق ! یگشت یبر نم يعاد یبه زندگ یراحت نیمطمئناً به هم ،يفرمون گرفته بود زیحواس ت یاگه ب

 هیکه تو تموم اون سال ها باعث به وجود اومدن  يشوهر يهمون خونواده  یحت! یهمه رو داشت تیحما

خونواده  دم،ید یدستام م يخون بچه امو رو دم،ید یخودمو گناهکار م! تو رابطه امون شده بودن قیشکاف عم

 !ستیراحت ن یلیتل عام خق هیکنار اومدن با ! ام هم بهم پشت کردن

 !در کار نبوده پندار یقتل عام-

کس و  يو همه  میتصادف کردم، دخترم از دستم رفت، از دست رفتن دخترم باعث شد خونواده ام ، زندگ:

 ! کارمو از دست بدم

 !یتو هم منو نخواست! عالوه بر دخترم شوهرمو از دست دادم انیمنم تو اون جر-

! تحمل کردن خودم هم زجرآور بود برام! تونستم کنار خودم بمونم ینم یمن حت! نمتونستم کنارت بمو ینم:

تو  يو اجازه بد یرو قطع کن یازت خواهش کردم اون تماس لعنت یکه وقت ارمیتونستم بمونم و به روت ن ینم

و با اعصابم  يدیسرم هوار کش نتلف يتموم پا ي قهیکفش و ده د هیتو  يپاتو کرد میخونه با هم حرف بزن

 !شد یتو هم جهنم م یموندم کنارت زندگ یم! يکرد يباز

 !دونم یم-

 !یدون یخوبه که م:

 !بشه يطور نیخواستم ا ینم-

 !دونم یم:

خودمو  يلحظه ا ياگه برا.دادم یتلفنت گوش م يپا ياگه اون روز به التماسا! یدون یخوبه که تو هم م:

خونه تا در مورد اون  يایکردم ب یاصالً صبر م ای! ذاشتم سر جاش یرو م یکردم و اون تلفن لعنت یکنترل م

 !افتاد یوقت اون اتفاق نم چیه دیشا میموضوع با هم بحث کن

مثل  زیچ چیه گهید! باختم مویعمر زندگ هیاون چهار سال  يخواستم، در ازا یم تویفقط چهار سال از زندگ-

اگه تظاهر  یحت! شم یمهربون بود نم یگ یکه م يوقت پندار قبالًها، اون پندار چیه گهید! شه یگذشته ها نم
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! شه یپر نم یچیکه با ه قیعم يچاله  اهیس هی! خالء بزرگ هست هیخوبه، ته ته وجودم  یکنم که همه چ

 ! کردم یتماسو قطع م ادتیگوش دادن به اون همه داد و فر يگم کاش به جا یوقتا م یلیخ

 !يکرد یکارو م نیکاش ا يا-

تماسو  یهست یعصبان یوقت یکه ازم قول گرفت يخودت بود! کردم یکارو م نیاگه بهت قول نداده بودم حتماً ا:

 یتموم م یمتیدونستم به چه ق یو نم سمیفقط خواستم سر قولم وا! قطع نکنم و تا آخر به حرفات گوش بدم

خواستم  ینم! مادرت يخونه  یباشخونه مثل دو بار قبل قهر کرده و رفته  دمیرس یوقت دمیترس شتریب! شه

 .یلحظه گوش هی! مادرت خجالت زده باشم شیاز اون پ شتریب

 .باشه-

 یم: دیالو که گفتم پرس. جام بلند شدم، رفتم تو آشپزخونه، دو تا قرص معده خوردم و برگشتم تو اتاق خواب از

 ؟یبخواب يخوا

 .نه-

 . حرفامو بزنم يممنون که اجازه داد:

 !که امشب زدمو نزدم یهمه حرف نیسوم ا کیچند سال  نیتو ا دیمن شا! بهیخودمم عج يبرا-

 !کرده دتویاخالق جد فیتعر یکل! دمیاز عمو شن! دونم یم:

ه که به خوب. گذشته يتو تا حدود يمن نگذشته باشه اما خوشحالم که برا يبرا دیبه هر حال گذشته ها شا-

 !يکنار اومد یو خوبه که با همه چ یبرگشت يعاد یزندگ

 الو؟!... باشه پندار نیهم دیتو هم با يبرا:

 .شنوم یم-

 یروان درمان يپس اون همه دوره ها ؟ياوضاع بردار نیبهتر شدن ا يبرا یقدم هی يخوا ینم! ؟یستیموافق ن:

 داشته؟ يا دهیچه فا

 يمن از خودآزار ضیذهن مر! روحت بخواد! يده که خودت بخوا یجواب م یوقت یروان درمان يدوره ها-

 ! بره یعذاب وجدانم کم بشه لذت م دنیبا زجر کش نکهیاز ا! ادی یخوشش م

 ؟يادامه بد يجور نیا یتون یم یتا ک یکن یم الیخ:

 مادرت؟ دنید یرفت: دیخرده سکوت کرد و بعد آروم پرس هی! نداشتم که بدم یجواب! ندادم یجواب

 !مادرم؟-
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 !مارستانیب يآره امروز که اومد:

 !مارستان؟یب: دمیپرس متعجب

 !ه؟یچ انیجر: دمیشدم سر جام و پرس زیخ مین. ساکت شد هوی

 !البرز نگفتن بهت؟ ایمگه دکتر : من و من گفت با

 !و؟یچ-

 !ینیکه اونو بب مارستانیب يکردم اومد الیخ ه؟یبستر مارستانیمامانت ب نکهیا:

 !ه؟یبستر مارستانیادر من بم-

 !یدون یفکر کردم م! يوا يا:

 !مارستانه؟یب یواسه چ: دمیوسط اتاق و پرس ستادمیو مستأصل ا نییتخت اومدم پا يرو از

گفتم البد تو امروز . ستیخوب ن چیاش هم ه هیاتفاقاً روح. رحمشو عمل کرده. اومده بود تهرون واسه عمل-

 !ياون اومد دنید يبرا

خوام  یم. خبر نداشتم: فرناز باعث شد آروم بگم يالو. بهشون زدم یموهام و چنگ نیچپمو فرستادم ب دست

 . قطع کنم

 . است ختهیخرده بهم ر هی یفقط از لحاظ روح. پندار؟ حال مامانت خوبه ها یخوب-

 .فعالً. یمرس. باشه:

 .نگرانت کنم یخواستم نصفه شب ینم دیببخش-

 ؟يرندا يکار. نگرون نشدم:

 نه خدافظ-

مامان  ي هیگر يصدا! موهام نیتخت و کالفه دو تا پنجه هامو فرو کردم ب يقطع کردم و نشستم لبه  تماسو

 ! بود که خوابو به طور کل از سرم پروند يزیچ نیآخر
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بود اون همه  بیخودم هم عج يبرا! تو دستم بود و نگاهم به ساعت لمیبودم وسط هال، موبا ستادهیا مستأصل

خونه  نیاز ا شیدو شب پ نیکه هم يمادر! یالاقل از لحاظ جسم! فرناز گفته بود حال مامان خوبه! یآشفتگ

 ! زم؟یبهم بر يباعث شده بود اون جور یحاال چ! رونده بودمش

کر از و هزار تا ف دمیکش شمیبه ته ر یدست. کاناپه يمبل و نشستم رو يرو انداختم رو لیموبا. بود 12 ساعت

تونستم صبر کنم و  یم. نمشیبب دهیخواب یو وقت مارستانیتونستم همون لحظه پاشم برم ب یم! ذهنم گذشت

 ایبه البرز و حال مامانو از اون جو متونستم اصالً فردا صبح زنگ بزن یم! وقت مالقات یحت ای دنشیصبح برم د

 ...!هم بهتر بود  دیبشم، شا

کردم اما بود  یبود که درکش نم یبیها رو انتخاب کنم و بدتر از اون حس غر راه نیاز ا کیدونستم کدوم  ینم

 ! وجودمو تحت الشعاع قرار داده بود يو همه 

! مطمئن بشم شیجسم طیو از خوب بودن شرا نمشیبب کیبرام مهم بود از نزد! مامان دنیرفتن و د دیشد حس

مطمئن بودم که  دنم،یگفتن مامان اومده د یاگه بهم م شیساعت پ هی نیتا هم! دونستم یچراشو خودم هم نم

 ! اما حاال! باهاش هم صحبت بشم  ستمین یراض ایدم تو خونه  یراهش نم

سالم : الو که گفتم گفت! احتمال دادم دوباره فرناز باشه، اما البرز بود. دوباره بلند شد لمیزنگ موبا يصدا

 !؟یخوب

 !؟يدیساعتو د-

 !از فرناز زیمخصوصاً با اون تماس خاطره انگ! یخواب بوده باش ادی یبه صدات که نم:

 !؟يتو از کجا خبر دار-

 !داده یاالن بهم زنگ زد و گفت که سوت نیهم:

 !؟یچرا بهم نگفت مارستانیصبح تو ب-

 !محض؟ یشوخ هی ایبود  يجد يدیکه پرس یسوال نیاآلن ا:

 !؟یچ یعنی-

کرد از مامانت حرف  یجرأت م یکس گهید يخونه ات اجرا کرد يتو شبیکه پر یشیبه نظر تو با اون نما:

 بزنه؟

 !خوابت برده؟ ای يد یگوش م يدار:دیگفت و پرس ییالو! حق داشت ییجورا هی! شدم ساکت

 دنبالم؟ يایب یتون یم-
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 !مارستان؟یب يبر يخوا یم:

 !آره-

 !؟یمطمئن:

 ! حساساتمبه خودم و ا یحت! نداشتم نانیاطم یچیبه ه گهیمن د! مطمئن؟

 . حاضر شو تا برسم:

 ؟یبخواب یخواست ینم-

. نییپا ایزنم ب یتک م دمیرس! بمونم داریپلکام و ب يبذارم ال تیداشتم تا خود صبح چوب کبر مینه اتفاقاً تصم:

 فعالً

و مطمئناً مامان تو  مارستانیرفتم ب یوقت شب م نیکه ا يجور نیا. و از جام بلند شدم زیم يانداختم رو لویموبا

 !راه بود نیبهتر نیشروع ا يالاقل برا! بهتر بود یلیخواب بود خ

*** 

 .سالم-

 . کیعل:

 ! گهید افتیراه ب-

 !نگاهت کنم بعد یخرده درست و حساب هیبذار :

 ؟یواسه چ-

 ...فرصته که  نیبهتر دم،یند کیاز نزد يمنم که تا حاال معجزه ا! معجزه یعنی نییپا ادیپندار از موضعش ب:

 !نیگفت یبهم م مارستانیامروز تو ب نیحقش بود هم-

با اون ! گذره یم یتو مغزت چ میما بفهم يبعد توقع دار يبا خودت چند چند ستیاصالً معلوم ن! بابا مینیبرو ب:

! به فحش خواهر و مادر يبند یمنو م ارمیاول مادر رو که ب میمن گفتم م ،يکه تو نشون داد يواکنش ناجور

شوم بوده  یلیخ یلیکه برات خ یمارستانیبگم پندار جان حاال که معجزه شده و تا ب امیب نکهیچه برسه به ا

منو ! بود اون لحظه؟ یواکنشت چ شییخدا! دلتنگته يکه بدجور نیباال مامان جانتو بب ایسر هم ب هی ،ياومد

به خدا ! خورده ییجا هیپندار کالً امروز سرش به  نیگفتم ا یت ماونوق یبست یاگه نم! به باد کتک؟ یبست ینم

 یکه گفتم اآلن سکته رو م یختیو بهم ر دیرنگت پر يجور يدیمادرتو دم در د یوقتاون شب تو خونه اتون 

 !؟یحاال چرا ساکت! یزن
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 !؟يد یتو مهلت م-

داشته  یمامانت جراح نکهیکالً از ا ای یناراحت میبهت در مورد عمل مامانت نگفت نکهیاز ا ای ادی یخوابت م:

 !؟یناراحت

 !مامان ناراحتم تیبه خاطر وضع نکهیخودم هم سخت بود اعتراف به ا يبرا! جواب زل زدم به روبرو یب

 !شه یبودنت رو م نهیگرگ يبه بعد اون خو 12نبود ساعت  ادمیآهان :بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 حال مادرم خوبه؟:دمیخرده عوض کنه پرس هیتا حال و هوامو  کرد یکه م ییها یتوجه به شوخ یب

 .ستیبد ن: شد، دنده رو عوض کرد و گفت يجد

 ه؟یمشکلش چ-

 !ستیدر کار ن ینترس سرطان. هیعاد زایچ نیا. گهیسنش رفته باال د. رحمشو برداشتن:

  واسه خاطر عمل اومده تهرون؟: دمیخرده ساکت موندم و بعد پرس هی

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کامل بگم اما خب پدرام و  مانیو ا نانیتونم با اطم یم نویا! تو اومده تهرون دنیفقط و فقط واسه خاطر د-

 .جا عمل کنه نیکه هم مارستانیخانومش به اصرار خوابوندنش ب

دونم  یم:سمت ساختمون البرز گفت میو راه افتاد میکه شد ادهیپ. نه من حرف زدم نه البرز مارستانیتا ب گهید

 !دنش؟ید ير ینم! ؟یبود چ داریخواب باشه، اما اگه ب نکهیا دیبه ام نجایا ياومد یفه شبنص

معده ام دوباره شروع کرده بود به ! افتهیب یدونستم قراره اون باال چه اتفاق یندادم چون خودم هم نم جوابشو

 !کردن ینم يآوردم خودمو اون باال بستر یشانس م! ابراز وجود

 ،يپندار اگه قراره تا دم در اون اتاق بر: برگشتم سمتش، زل زد به صورتم و گفت د،یالبرز بازومو کش دست

 ! اآلن برگرد نیهم ،ياریبه درد ب شتریکه هست ب ینیو دلشو از ا ينذار شیو باز پا پ ندتیمادرت بب

 !افتهیب یباال چه اتفاق دونم قراره اون یباور کن خودمم نم:و گفتم دمینداشته ام کش شیبه ته ر یدست

 ویحاج یِضیمر انیجر نکهیبعد ا: افتادم سمت ساختمون و البرز هم همراهم اومد و در همون حال گفت راه

خواست راهم بده اما مامانت پا در  ینم یحاج. روز رفتم دم در خونه اتون هیاز تهرون برن،  نکهیاز ا دم،قبلیفهم

است،  ختهیاون طور بهم ر شیوضع جسم مبود دهیفهم نکهینه به خاطر ا! یرفتم واسه عذرخواه. کرد یونیم
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 نیها ا یلیپندار، خ یدون یم! مونهیپش نکهیگرده واسه خاطر ا یآوردم دنبالت م مانیرفتم که ا نیا يفقط برا

اف اونقدر انص یتو ول يبابا! برن یبه اشتباهشون نم یمردنشون پ يلحظه  نیها تا آخر یلیخ! ستنین يجور

تو اون سن،  يرمردیپ هی نکهیا! مهمه یلیخ نیبه نظر من ا! ارهیات بگرده و دلتو به دست ب یداشته که بخواد پ

 چیه ياز نظر اعتقاد! يبه هر حال تو همون پندار! بذاره دشیعقا يبه افکارش، پا رو يبندیبا اون همه پا

 يراه ها قدرتونه چ یکه معتقد به خدا بودن م میدون یمن و تو م! دونه یم نویو بابات هم ا ينکرد يرییتغ

 يبه خدا و رابطه  چهیدر هیگرفتن فقط از  ادیاونا ! دونن ینم نویبابات و امثال اون که ا. متفاوت داشته باشه

 نیدونم اآلن وقت ا یم!در واقع يکرد یهنجارشکن! رونیب يدیکه تو ازش پر يا چهیدر! آدم باهاش نگاه کنن

 !داشته باشه يریتأث هیتو رفتارت اون باال  دیرو بگم شا نایگفتم ا یول ستیحرفا ن

 شد؟ یچ: دیو پرس سادیو برگشتم سمتش، اون وا ستادمیا

 !؟یهست یبا بابام آشت-

 !در واقع چند ساله! وقته یلیخ! آره خب:

 ...دعوا و فحش به بابات و  انیپس اون جر-

چند تا پدرسوخته ته جمله هاش بارم  هی! هم چرت نبود یلیالبته خ! يگفتم که دست از سرم بردار یچرت هی:

 !کرده بود

 شهیالبرز، از تصور بابا که هم يدونم چرا اما از جمله  ینم یپراسترس و احساس طیتو اون شرا! ام گرفت خنده

سمت خودم و  دمشیالبرز، محکم کش يدست انداختم دور شونه ! ورد زبونش پدرسوخته بود، خنده ام گرفت

 !به خدا يا وونهید: تمگف

 ارنی یحرف در م ننمونیب ینکن بابا، اآلن م: دستم خالص کرد و گفت ریو خودشو از زنج دیهم خند اون

 !واسه امون

 !باال رفتم گهیبار د هی مارستانویب يبه تأسف تکون دادم و پله ها يسر

 

 

گذشته از  يرایجونم به لبم اومد تا تصو نکهیا! رد شدم بماند یلعنت مارستانیاون ب ياز راهروها يچه جور نکهیا

 ! و بره هم بماند ادیپر استرسم منظم تر ب يچشمم رژه نره، تا نفس ها يجلو

 !نمتیبب:به بخش،البرز نگه ام داشت و گفت يدر ورود پشت
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 !اآلن؟ هیچ: دیبه دو طرف تکون داد و پرس يسر! حوصله نگاهش کردم یو کالفه و ب برگشتم

 !ه؟یچ یچ-

 !؟یکش ینفس م يجور نیرا اچ:

 !؟يچه جور-

تونم  یم يشدن تو بخش زنان ندار يبا بستر یاگه مشکل! هم هست یتخت خال هیپندار جان تو اتاق مامانت :

 !بدم ها بشویترت

 !؟یچ یعنی-

 !يافتادیوسط پس ن نیتا هم افتیبابا راه ب یچیه:

البرز از جاش بلند  دنیدر حال نوشتن بود سرش رو بلند کرد و با د شنیکه پشت است يتو بخش و پرستار میرفت

 اومده؟ شیپ یمشکل. سالم دکتر: شد و گفت

 . یخانوم فتح دنید میاومد: جوابشو داد و گفت ییبا خوشرو البرز

 . دییبفرما. بله-

 .پندار میبر. شما به کارت برس:

! دونم یاحساسات نم انیغل ایاسترس بود ! هم بردارم کردم تا همون چند قدم مونده رو یبه خالء فکر م دیبا

 مارستانیاز ب ادیکه با درد ز يبه روز! زد به گذشته یذهنم مرتب فالش بک م! بود دهیبود نفسمو بر یهر چ

خام و اشتباه  الیاون هم به خ! بمونم اشونبابا اجازه نداده بود تو خونه  يمرخص شده بودم و مامان پا به پا

تو همون ! اومد که به من گفته بود قاتل ادمی! نشسته یپشت فرمون م یبزرگشون مست بوده وقت پسر نکهیا

بودم، درد  يبستر مارستانیب نیتر هم نییطبقه پا هیرو که  یسخت يچند قدم مونده به اتاق به خاطر آوردم روزا

 چیو ه دمیچیپ یبه خودم م اریمعده ام به کنار، تو درد از دست دادن د نیو عمل سنگ يزیوحشتناك خونر

حرف  یحضور ب هی یحت ایحرف از سر محبت  هیساده،  يدلدار هی يحاضر نشده بودن برا یکدومشون حت

 ! نجایپاشونو بذارن ا

 نکهیاما خوشحال بودم از ا دم،یچیپ یتموم از درد به خودم م یکه با بدحال ییروزا! وی یس يمنو برد به آ ذهنم

خودمو مستحق اون شکنجه ! ستیدرد ن یاگه زنده هستم، زنده موندنم ب نکهیبودم از اخوشحال ! کشم یزجر م

 گهیاحد د چیخواستم و نه ه ینه فرنازو م! رمکس نبودم تو اون روزا اال ماد چیه دنیچشم به راه د! دونستم یم

ازش برام  دیکه با يدیداد، به ام یبهم م دیکه با یبه بودنش، به عطر تنش، به آرامش! رو اما مادرمو چرا يا
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که به  یاون روز مامان و اتهام قتل يبود حرفا یو سخت يکار يضربه ! داشتم ازیزد، به نگاه گرمش ن یحرف م

 !دمید یپنجه هام م نیکه شبانه روز خون دخترمو ب یمن! زد یمن م

*** 

 پندار جان؟ یکن یم يکار دار یچ-

 ریش ریکنار من که دستامو گرفته ام ز ادی یم! ده اومده باالپاش یکه نصفه شب یگردم سمت دکتر ظهراب یم بر

 !پس؟ يدیساعت چنده؟ چرا نخواب یدون یم:پرسه یو دوباره م نکیآب س

و با  زمیر یم عیکه ما دیبار هزارمه شا يبرا! شم یو دوباره مشغول شستن دستام م رمیگ یازش م نگاهمو

 !پاك بشه یاون خون لعنت یسرخ ستیافتم به جونشون اما انگار قرار ن یاسکاچ م

 شده دکتر؟ يطور: تو خونه چهیپ یخواب آلود البرز م يصدا

و اسکاچ  میدستام به خون افتاده بس که با س! نه ایده  یم یاصالً جواب ایده  یجواب م یشنوم دکتر چ ینم

 ! شه یاز روشون پاك نم اریاما خون د دمشونیساب

 تیالبرز و با عصبان يزنم به چشما یکنم و زل م یسرمو بلند م! بنده یو آب رو م ریش يرو نهیش یم یدست

 !فهیدستام کث ینیب ینم: گم یم

خودم برات  ن،یبش ایب: گه یکشوندم سمت هال و م یدستام و م يذاره رو یدست م یمکث طوالن هی بعد

 . کنم یپاکشون م

 زیو تم یکن یپاکشون م يساعته دار میرو دستت که ن ختهیر یچ: پرسه یمبل و البرز م يرو نمیش یاکراه م با

 !شه؟ ینم

که  ختهیر یبگو چ:پرسه یو با آرامش م نهیش یکنارم م! شم بهش یم رهیکنم و با تعجب خ یبلند م سرمو

 !پاکش کنم یبدونم با چ

 ! خون! ینیب ینم! خونه-

 !ادی یپوست دستت ور م يبه جونشون معلومه که همه  يافتاد ییظرف شو میبا س! آره خب:

 ! ؟ینیب ینم! ارهیخون د-

شما هم : پرسم یام م دهیبر دهیبر ينفس ها نیب! دکتر يافته به نگاه درمونده  یکنم و نگاهم م یبلند م سرمو

 ! ؟ینیب ینم
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چرا مامان ! نمیب یپس چرا من م! ن؟ینیب یهمه خونو نم نیا! ناهایا: پرسم یسمتش و م رمیگ یم دستامو

 !ده؟ید

*** 

 !پندار؟-

 ...اصالً امشبو  يخوا یم م؟یبرگرد: دینگرون پرس. البرز يماتمو دوختم به چهره  نگاه

و آروم  دیکش نمویکردم که آست یاتاقها رو رد م يهمون جور. پروندم یرلبیز ينه  هیافتادم سمت اتاق و  راه

 . نجاستیا: گفت

نگاهم افتاد به ساعت . بود ستادهیخانوم جوون کنار تخت مامان ا هیقدم برگشتم به عقب، در اتاق باز و  هی

 . اون خانوم زن پدرامه: گوشم گفت ریصورت پر دردش بود که البرز آروم ز خینگاهم م! نصفه شب بود 2 کینزد

 .سالله. که کنارشه خانوم پدرامه یاون خانوم: داد حیحواس برگشتم سمتش که توض یب

اول ! حضور ما شده بود گره خورد يون دادم و نگاهم به نگاه زن پدرام که متوجه تک دنیبه عالمت فهم يسر

 . رونیمتعجب زل زد بهمون، بعد البرز رو شناخت و اومد ب

 حال حاج خانوم چطوره؟: جلوه بده سالمش رو جواب داد و گفت يرو عاد طیکرد شرا یم یکه سع البرز

 . زدن گهیمسکن د هیتازه بهش . درد داره: گفت من بود آروم يکه نگاه متعجبش متوجه  سالله

قدم بزرگ تا  4 ای 3فقط  دیشا میبود ستادهیکه ا ییاز اونجا. تخت مامان شدم ي رهیازش گرفتم و خ نگاهمو

آقا پندار : دمیسالله رو شن يکردن اون فاصله که صدا یط يهمت بزرگ بودم برا هیتو فکر ! مامان فاصله بود

 !درسته؟

گفت به دلم افتاده  یم! سره اسم شما رو زبونشه هیمامان از صبح : زد و گفت یلبخند گرم. سمتش برگشتم

کرد  یم الیهمش خ ارهیبه دست ب شویاریهوش یدرست و حساب یکه آوردنش تا وقت يکاوریاز ر! ادی یپندار م

 ! نییپدرام شما

که پشت  يمثل در. چشماش بسته بود ادمستیسرش که ا يباال! و راه افتادم سمت اتاق دمیلبمو گز ي گوشه

به  شیاز چند سال پ رتریپ یلیشکسته شده بود و خ! عوض شده بود دمش،ید یحاال که خوب م. سرم بسته شد

تحمل  جانیاون همه ه رحس کردم پاهام از زو! بودش ختهیهم درد تا اون حد بهم ر دیشا! دیرس ینظر م

شماها  نیبا من چه کرد! لبم و رفتم تو فکر يراستمو گذاشتم رو و کف دست یصندل ينشستم رو. وزنمو نداره
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که  نیبه روز من آورد یچ! ازتون دورم؟ نقدریباهام که ا نیکار کرد یچ! کس شدم مامان؟ یب يجور نیکه ا

 !است مامان صلهفا نمونیب نقدریچرا ا! وجودم پر سرماست؟ يهمه 

 ستادهیکه حاال ا یصورت من ينگاهشو تو اتاق چرخوند و رو. خورد و چشماش باز شد یمامان تکون يپلکها

 !بودم ثابت موند

که درد  نهیکرد بش یپلک زد و بعد سع يناباور چند بار! نییارتفاع بلند پرت شدم پا هیانگار از ! شد یدلم خال ته

 یاشک ينشم تا گوله ها رهیماش خکردم به چش یسع. رفت تا کمکش کنم شیناخودآگاه دستم پ. مانعش شد

 .نمینب ختیر یصورتش م يرو که رو

نرو : دینال رلبیدستش گرفت و ز يدستمو محکم تو. که نذاشت رمینشست، خواستم از تخت فاصله بگ یوقت

 !پندار

 يقلبم به حد. رونیزنه ب یکردم از گوشام داره حرارت م یبود و حس م نییکه امکان داشت پا ییتا جا سرم

داشت بغض و دردش رو  یکه سع یمامان در حال يصدا. ستهیکردم هر آن ممکنه با یزد که حس م یتند م

! يذار یحال تنها نم نیدونستم مادرتو تو ا یم! يای یدونستم که م یم:پنهون کنه سکوت اتاق رو شکست

 !بگو يزیچ هی! صدات تنگ شده يدلم برا! پندار؟ يازم منتفر نقدریا! ؟یکن یبهم نگاه نم

 . صورتش ينگاه من دوباره اشکاش روون شدن رو دنیبا د! سشیخ يبلند کردم و زل زدم به چشما سرمو

سر  یدون ینم!بودم يلحظه ا نیهمچ هیمنتظر  ییچه روز و شبا یدون ینم:و پربغض گفت دیاش لرز چونه

خدا هنوز دوستم داره که جواب  یعنیدونم  ینم! دعا کردم نمینگاهو بب نیا گهیبار د هی نکهیسجاده چقدر واسه ا

 !پندار جان نومبذار صداتو بش! زمیبگو عز يزیچ هی! بگو مادر يزیچ هی!دعاهامو داده؟

ام پر درد  نهیاون موقع که تو س! بهم پشت کرده بودن دنیشن یمنو م دیاون موقع که با! گفتم؟ یم دیبا یچ

جزء جدا ! از وجودم شده بود یجزئ! شده بود نیجشدن نه حاال که درد باهام ع یسنگ صبورم م دیبود با

 !ینشدن

که فرناز در خونه امونو زد و  ياما درست از همون لحظه ا یتوقع ندارم باور کن: گفت دیکه سکوتمو د مامان

 نیبچه امو تو بدتر! میظلم کرد! میگناه کرد! دل غافل يگفتم ا! دیبهمون گفت که اشتباه فکر کرده، دلم لرز

نشده  مونیکه بهت زده بودم پش ییاز حرفا فرنازقبل اومدن  ان،یتا قبل از اون جر نکهینه ا! میحالت تنها گذاشت

که از  ياز همون روز! تو جلوم نباشه ينبود که چشم رو هم بذارم و چهره  یاحد و واحد شب يبه خدا! بودم نه

شه، تو فکرم فقط درست  یخون به پا م ادیب یو حاج یکه حس کردم اگه بمون يخونه روندمت، همون روز
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 ،يتو اگه بچه اتو از دست داد! تا صبح ننشستم و زار نزدم ییچه شبا یفکر کن یتون ینم! رابطه بود نیکردن ا

نابود  میکه بهت زده بود ییاز تهمت ناروا! پندار از داغ تو شکستم! من عالوه بر نوه ام، پسرمو هم از دست دادم

دونم  یهنوزم م! هستم مهنوز ه! خودم خجالت زده بودم که حد و اندازه نداشت يتو و خدا شیاون قدر پ! شدم

که  يا یناحق يجوابگو دیبا ایدونم که اون دن یم! شه یدرمون نم امیدن نیکه تو ا يروز نیدرد تا آخر نیا

 دیکنم، شا يبرات مادر ياگه اجازه بد ،یبمون شمیتو اگه پ ،يدیمنو بخش یپندار تو اگه بگ... یکردم باشم ول

تو سر  دنید یچند روز مونده از عمرمو به دلخوش نیاگه اون هم نگذره الاقل ا یحت! بگذره راتمیخدا از سر تقص

 !یپسرم باش! یتو کنارم باش نکهیخوام جزء ا یاز خدا نم یچیبه خدا ه! کنم یم

بود که از معده درد داشتم منفجر  ختهیبهم ر ياعصابم به حد! ختیر یگفت و اشک م یگفت و م یم مامان

 ! شدم یم

کرد مبادا  یبود که دستمو هم ول نم نجایجالب ا. به خودش داد و خواست جا به جا شه اما درد امون نداد یتکون

 یرشیپ: تشکر کرد و گفت یگرم یلیخ یلیبا لبخند خ. رو برداشتم و گذاشتم پشتش یبالشت. پا به فرار بذارم

 ! مادر

 یهم نگ یچیاگه ه یحت ،یینجایکه ا نیهم: شد و مامان دوباره به حرف اومد یطوالن نمونیوت بخرده سک هی

! خوام ینم یچیاز خدا ه گهیهنوز هم بودنم برات مهمه، د دمیکه فهم نیهم! من از هزار تا حرف بهتره يبرا

رو  ایبا اومدنت کل دن ینصفه شب نیاحد و واحد ا يبه خدا! ندارم يغصه ا چیعمرم هم تموم بشه ه يپرونده 

پدر و پسر دست  دمیترس یفقط م! خواستم دعوا بشه یفقط نم ،يکه ازت خواستم بر ياون روز! يبهم داد

رو  یبود حاج نیبه خدا قصدم ا! شکسته بشه شتریکه بود ب یحرمت ها از اون دمیترس یم! نیهم بلند کن يرو

 ... مونیزود به خودش اومد و از کارش پش یلیهم خ یخود حاج! بود سر فرصت نرمش کنم نیا تمین! بپزم

به چشماش نگاه کنم  نکهیبدون ا! باعث شد که سکوت کنه نیو هم رونیب دمیناخودآگاه از دستش کش دستمو

 !برم دیبا گهید. منم صبح زود عمل دارم. یاستراحت کن دیشما با! روقتهید: لب باز کردم و گفتم

 یلبش نشسته بود و نگاهم م يرو يلبخند!  و نگاهم قفل شد تو نگاه شادشسرم اومد باال دمیکه نشن یجواب

و  ياومد مارستانیب نیا نییتا پا دیرس یاگه فقط به گوشم م: دستشو دراز کرد، دستمو گرفت و گفت. کرد

 . برو استراحت کن! من بس بود مادر يهم برا يحالم شد يایجو

 .کنن یمنو مطلع م. هستن یاما البرز و دکتر ظهراب ستمیمن ن نجا،یبود بابت ا یاگه مشکل-
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که؟ سالله؟  شیدید. زن پدرام هم هست. خدا از صبح چند بار بهم سر زده يالبرز بنده . دونم یم. قربونت برم:

 نبود؟ نجایا ياومد یوقت

 .فعال: خالص بشم گفتم تیخواست زودتر از اون موقع یکه دلم م یبه عالمت مثبت تکون دادم و در حال يسر

 ! ؟يای یباز هم م: دیپرس یبا لحن ملتمس دمیبرم سمت در که شن اومدم

 .نیش یشما فردا مرخص م-

 !نمت؟یبازم بب يد یاجازه م. گم یم دنموید. گم یرو نم نجایا:

م و متورمم فشار آورد يبا دست به معده ! رونیگفتم و زدم از اتاق ب یتکون دادم، خداحافظ يسرسر يسر

نشسته بودن و با  مکتین هی يراهرو رو يانتها. کنم دایسالله رو پ اینگاهمو دوختم به دو طرف سالن تا البرز 

البرز به سالله  يتوجه به نگاه موشکافانه  یب. از جاشون بلند شدن نیدیکه منو د نیهم. زدن یهم حرف م

درد  نقدریهر چهار ساعت استفاده کنه ا. آمپول مسکن يبهش بده جا افیش هیگم  یبه پرستار بخش م: گفتم

 .کشه ینم

 .یباش مارستانیب دیصبح نبا م؟یبر: دیکرد و البرز پرس تشکر

 .میبر. عمل هم دارم هیچرا اتفاقاً : معده ام برداشتم و گفتم ياز رو دستمو

! ودم و از کت و کول افتاده بودمکرده ب يرو ادهیرو پ یمسافت طوالن هیانگار . میو راه افتاد میکرد یخداحافظ

خواب راحت  هیدلم ! رشته کوهو هی! کوه بزرگو جا به جا کرده بودم هیمالقات مادرم اومده بودم اما انگار  يبرا

 !شد ینور م ینور عل گهیهم اگه بود د نومماهبانو خا یکرس! گرم گرم! خواب بدون کابوس! خواست یم

  

 

بهم بندازه  ینگاه میباعث شد البرز ن نیدستمو دراز و خاموشش کردم و هم !رو اعصابم بود نیضبط ماش يصدا

 رد و بدل شده؟  نتونیکه ب ییحرفا ایدرد معده ات کالفه ات کرده :و بگه

 !گفته کالفه ام؟ یک-

 یپات ینبود کالً ابراز احساسات تو قاط ادمی! آره:خرده مکث گفت هیدوباره سرشو چرخوند به سمتم و بعد  البرز

 !ات غلط اندازه افهیمنتها ق یهست ياآلن بشاش و پرانرژ! شده

 !کنم یحوصله ندارم البرز، خواهش م-

 !يپس کالفه ا:
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 !؟يخند یم یبه چ: و گفتم دمیصورتش رو د يرو يور هیچرخوندم سمتش، لبخند  سرمو

 ! دم ینصفه لبخند نشونش م هیکه در پوشش  مهیاآلن نگرون نیا! خنده؟-

 !؟یه چنگرون واس: 

 !؟يگرد یبر م يچه جور یحاج دنید يبر يبخوا ،یداغون نقدریا يدیتو فکرم مادرتو د-

ساعتم که . گهیتره د کینزد مارستانیمن؟ از اونجا ب يخونه  يای یم: دینزدم و اون بعد چند لحظه پرس یحرف

 ادیزنم که ن یصبح به کرباس زاده زنگ م. زنه یم دهیسپ گهیهم که د میبخواب میتا بخوا! سه صبحه کینزد

 باشه؟. رسونمت یدنبالت و خودم م

پنجشنبه مامانم مامانتو دعوت کرده، البته :مجبور نباشه منو تا خونه برسونه قبول کردم و اون گفت نکهیا واسه

مامان ! ستندر واقع همه ه! الوند و خانومش هم هستن. منم هستم. پدرام و خانومش و بچه اش هم هستن

 ،یکن یبا حضور مادرت قبول نم دمبهت نگفتم چون مطمئنم بو يزیتا اآلن چ. يایگفت بهت بگم که تو هم ب

 .يایب یتون یم یاما حاال اگه دوست داشت

 .یمرس-

 نه؟ یمرس ایآره  یمرس:

 !تنها یِمرس-

 بخش بود مذاکراتتون؟ تیرضا:

 !نبود یمذاکرات-

 ! ؟یچ یعنی:

 !مامان حرف زد، من گوش دادم-

 يایب يشد یقدر که راض نیاصالً هم ایحرف بزنه  يقدر که اجازه داد نیهم! خوبه یلیهم خ نشیهم.آهان:

 !هیخودش کل دنشید

دردها رو با  يشد همه  یخوب بود اگه م! خوب بود! آره. و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

که  یکاش آرامش يا! شد منم مثل مامان به آرزوم برسم یکاش م يا! ختیر رونیب نهیحرف زدن از تو س

 !فراموش کرد ویشد همه چ یکاش م! شد یم یافتنیدنبالش بودم دست 

باعث شدم تو هم از خواب : چشمامو باز کردم و گفتم ستادیکه ا نیماش. به خونه البرز هم ساکت موند دنیرس تا

 !یافتیو استراحتت ب
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شبها به عشق تو ! یوقته باعثش یلیاونو که خ:بود گفت نگیپارک يمنتظر باال رفتن در کرکره ا طور که همون

 !بره یاصالً خوابم نم

 !مسخره:زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

تو بسوزم،  يدور شیتو آت دیمن با! گهیدردسرهارو هم داره د نیطرفه هم هیعشق ! تو مسخره کن! آره خوب-

 !يریمن و عشقمو به سخره بگ دیتو با

 !واقعاً؟ ادی یخوابت نم:

 !شه یباز نم گهیچشمام د! اتفاقاً چرا-

 !يگفتن افتاد ونیواسه همونه که به هذ!همون:

 .کنم یدارم باهات اختالط م یدر صحت کامل عقل! بابا هیچ ونیهذ: راه انداخت و گفت نویماش

و در رو هم زمان زد و اومد کنارم، نگاه  نیماش موتیر. آسانسور رو زدم يشدم و دکمه  ادهیپ نیماش از

 معده ات چطوره؟: دیموشکافانه اشو دوخت به صورتم و پرس

 .خوبه-

 ؟یسرت چ:

 !خوبه:

 !؟یدمت چ-

پات  یراست! ییعجب پا یچه دم يچه سر! خدا رو شکر: زد و گفت يلبخند! سمتش و زل زدم بهش برگشتم

 !چطوره؟

 !؟یمستعد حرف زدن نقدریو ا ادی یخوابت م شییالبرز خدا-

 !یبدبختو نچلون ياونقدر اون معده  رهیخرده آروم بگ هیگم ذهنت  یدارم چرت و پرت م! زنم که یحرف نم:

 !يراه بنداز یروان درمان يتو جلسه  ستین يازین! شم یبخوابم خوب م:تو آسانسور و گفتم رفتم

 !تنگف يزیچ گهیدکمه رو زد و خدا رو شکر د د،یخند

*** 

 میمونیبه پش یدست! داد یهال و البرز داشت تو آشپزخونه تلق و تلوق م يکاناپه تو يبودم رو دهیکش دراز

 ؟يگرد یم یدنبال چ: دمیو پرس دمیکش

 .بخواب ریپاشو برو رو تخت بگ. یچیه-
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 !؟یهمه تق و توق راه انداخت نیا يگرد یم یچیدنبال ه:

 !هیمگه تو فضول یبه معن! در واقع ستین یچیه یبه معن یچیه نیا-

 !؟یبمون داریتا صبح ب يدار الینکنه خ! ؟يدیساعتو د:

 !پاشو برو رو تخت پندار! ستین ياون هم فکر بد-

 ! ها يداد ریگ:

 !گفته باشم یذارم رو کاناپه بخواب ینم-

 !تخت هیسفت خدا بخوابم تا با تو رو  نیدم رو زم یم حیمن ترج ،یبهم گفت نیکه تو ماش یانیبا اون جر:

 ! مسخره: خنده اش بلند شد و گفت يصدا

 یم ادتی نویا: لبش بود گفت يکه رو يسکوت کرد و بعد اومد روبروم نشست و همراه با لبخند قهیچند د يبرا

 !اد؟ی

بهش نگاه  يشتریشدم و با دقت ب زیخ مین! که تو دستش بود یکیکوچ يچاقو ياز صورتش رفت رو نگاهم

 !ش؟یهنوز دار: دمیکردم و بعد با تعجب پرس

 !آره-

 !وونهید:

 !شه بندازمش دور یمگه م! گهیمدرك و سند رفاقتمونه د-

 !مدرك حماقتته شتریب:

 یول يبود نجایالبته فکر کنم ا رون،یا يایب نکهیچند وقت قبل از ا. داره کیاز پاساژها بوت یکیابوالفضل تو -

 !ششیسر پ هیفتم خبر بودم، ر یمن ب

 ؟يکرد داشیپ يچه جور! جالبه:

 !بوك سیاز تو ف-

 .خوبه:

 !بود ییچه روزا! ریبه خ ادشی! میتو رو بار گذاشت يکله پاچه  یکل مینشست-

 !یتو قصر در رفت نکهیهر چند که هنوز هم خوشحالم از ا! نبوده ریخ یلیواسه من که خ ادشیواهللا :

 !يدیجونمو خر! کارم ساخته بود دیفهم یبابام اگه م-

 ! کار منو ساخت دیمنم که فهم يبابا:زدم و گفتم يلبخند
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 يدرد هیدست گرفتنِ اون روزت به  يزیجراح شدم با خنده بهم گفت پس ت دیابوالفضل که فهم: و گفت دیخند

 !يآخرش هم چاقو کش شد! خورد

دو  یکیموضوع بچه گونه با ابوالفضل و  هیسر ! ییذاتکون دادم و رفتم تو فکر اون روز ک دییبه عالمت تأ يسر

ابوالفضل افتاد  ياز دوستا یکی يچاقو ،يوسط اون دعوا و کتک کار! دعوامون شد رستانیدب يتا از بچه ها

و دار و مشت زدنها و هل دادنها،  ریگکنن، تو اون  یکه وسط دعوا حلوا پخش نم ییدست البرز و از اون جا

مشکل ابوالفضل  یسطح ي هینبود و با چند تا بخ يبود که ضربه کار یشانس! چاقو گرفت به پشت ابوالفضل

 ! برطرف شد

که هر  دهیالبرز اونقدر ترس دمید یشده بود، وقت زیلبر طنتهاشیالبرز از ش يصبر بابا يکه کاسه  ییاون جا از

دو ساعت ! شدم ریتحق! و از ناظم کتک خوردم دهیکش ریاز مد! کنه، من گردن گرفتم یلحظه ممکنه قالب ته

و  ریمعلمها و مد يو از بابا هم جلو ستادمیگوشه از دفتر مدرسه منتظر اومدن بابا ا هیتموم با ترس و اضطراب 

 کیبا رو تحمل کردن با يدادهایتعهد دادن و خونه رفتن و انواع اقسام سرکوفتها و داد و ب! ناظم چک خوردم

و  یگیشد که پدر ابوالفضل از سر همسا شییخدا! طرف هیکه تو خونه ازش نوش جان کردم هم  یطرف، کتک

البرز  د،یجد يماه بعد رفتنم به مدرسه  هی! من مجبور شدم مدرسه امو عوض کنم اما! نکرد تیرفاقت با بابا شکا

 !میهم با هزار دوز و کلک دوباره شد همکالس

 !شه یعضالتت خشک م يسر جات بخواب تا صبح همه  ایپاشو ب: از جاش بلند شد و گفت البرز

 ! تا صبح انگار االن سر شبه یگ یم نیهمچ-

مالقات با مامان در کش و قوس بود  ریو تصاو میخاطرات قد نیچشمم و با ذهنم که ب يگذاشتم رو ساعدمو

 . شدم ریدرگ

*** 

 

 

هست  یساعت 3کردم حدود  یکه فکر م يزیبرعکس اون چ دمیساعت افتاد و د که باز کردم نگاهم به چشم

کالفه دستمو ! بود که چشمامو رو هم گذاشته بودم شیپ قهیسه د نیخودم انگار هم الیبه خ! خوابم برده

 !؟یسر صبح نیتخم کفتر خورد: دمیو پرس میشونیپ يگذاشتم رو
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همراهش  شبیزد که اگه د یحرف م يالبرز اونقدر پرانرژ! دکر دارمیحرف زدن البرز و نهاد بود که ب يصدا

 یمگه نگفت! پاشو تنبل جون: شد و گفت کیصداش بهم نزد! دهیکردم فقط دو سه ساعت خواب ینبودم باور نم

 !؟يصبح عمل دار

پاشو قربون ! زمیعز ریصبح شما هم بخ! سالم کیعل: زد و گفت يلبخند. برداشتم و زل زدم به صورتش دستمو

 !اخمالوت برم ينشسته  ي افهیاون ق

عوض  یلونیاپس یحت: به تأسف تکون دادم و گفتم ينشست رو لبم و سر يمدل صحبت کردنش لبخند از

 !یهست يکه بود یهمون خل مشنگ! البرز ينشد

نهاد کل سهم  نیتا ا ایپاشو ب! از ابراز محبت و عشقت زمیعز یمرس:و رفت سمت آشپزخونه و گفت دیخند

 !دهیصبحونه اتو باال نکش

البرز و مات نگاهم  يبود وسط هال خونه  سادهینگاهم افتاد به نهال که وا رونیکه اومدم ب یبهداشت سیسرو از

با سالم من، به ! و شلوارك یرکاب هینه با  دید یم یمنو با سر و وضع رسم شهیحق هم داشت، هم! کرد یم

 .آشپزخونه جوابمو داد سمترفت  یکه م يزد و همون جور يلبخند ن،ییخودش اومد، سرشو انداخت پا

شونه اش و مانع از  يشد، دستمو گذاشتم رو زیخ مینهاد سرجاش ن. عوض کردن لباسام رفتم تو آشپزخونه بعد

خونه  ياومد ینکن الیوقت خ هیآقا ! ریصبح به خ: نهاد باهام دست داد و گفت. بلند شدنش شدم و گفتم سالم

 !البرز يخونه  میما اومد! ماها ي

خونه  میما هم پناهنده شد! فاجعه به بار اومده اون ور! دهیآب ترک يلوله : داد حیو نهاد توض زیپشت م نشستم

 !البرز ي

 ارم؟یب ریش: دیتکون دادم و البرز ازم پرس دییبه عالمت تأ يسر

 .نه-

 ؟يخور یم ییچا:

 !نه-

 !آب پرتقال بدم خدمتتون؟:

 !نه-

 !زم؟یبر! هست رآبیآب ش:

 !آره اون خوبه: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر! صورت نهال يافتاد به لبخند نشسته رو نگاهم
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 ن،ییبفرست پا نویحاال اول ا:گذاشت جلوم و گفت خت،یر ریش وانیل هیگاز  يرو رپزیجاش بلند شد، از تو ش از

 !يدم بخور یتانکر آب م هیبعد بهت 

 .دنبالت ادیبه کرباس زاده هم زنگ زدم که ن: و گفت زیکه کردم، نشست پشت م تشکر

 ؟يگرد یاز دادگاه بر م یک: دیگفتم و نهال از نهاد پرس گهید یمرس هی

 . امی یهمون موقع با لوله کش م. شه یبه بعد م کیفکر کنم : در حال درست کردن لقمه گفت نهاد

 !باشه؟. پنج شنبه فکراتو بکن بهم خبر بده یدر مورد مهمون: گفت گفت و البرز رو به من يخوبه ا نهال

 . به عالمت مثبت تکون دادم و نهاد و البرز مشغول صحبت شدن يسر

پام ترمز کرد  يجلو رون،یاومد ب نشیبودم که نهال با ماش نگیالبرز از پارک نیاومدن ماش رونیکوچه منتظر ب تو

 مارستان؟یب نیر یم:و گفت

 . منم همون سمته ریمس: زد و گفت يبه عالمت مثبت تکون دادم، لبخند يسر

 . رم یهمراه البرز م: کردم و گفتم يتشکر

 !گذرم یم مارستانیب يمن از جلو یرسوندن شما، ول يدور کنه برا رشویمس دیاون با: با لبخند گفت دوباره

 !همون سمته رمیمس نیباور کن: خرده مردد نگاهش کردم که گفت هی

رفتم  ستاد،یا دنمیاومد با د یالبرز که داشت دنده عقب م. نگیتکون دادم و رفتم تو پارک دییبه عالمت تأ يسر

 .دور نکن یالک رتویتو هم مس. رم یبا نهال م: جلو و گفتم

 !درختچه بشم ریمانع کار خ یالک ستیشد، اما درست هم ن یدور نم یکه الک رمیمس: زد و گفت يمعنادار لبخند

 !برو چرت نگو ایب: بهم و گفتم ختمیو موهاشو ر نیانداختم تو ماش دست

 !خوش بگذره: عقب و به حالت متلک گفت دیحال خنده سرشو کش در

برو دختر مردمو معطل :رو خوابوند و گفت یحرکت صندل هیبار بزنم تو سرش، با  نیدستمو بردم جلو که ا دوباره

 !نذار

از  رتیمس یمطمئن: نشستم، در حال بستن کمربند گفتم یوقت. نهال نیگفتم و رفتم سمت ماش یخداحافظ

 گذره؟ یم مارستانیب

 .دم یکه توش درس م هییاز آموزشگاها یکیتر،  نییپا ابونیدو تا خ-

و  نیشام نموند نکهیناراحت بود از ا یلیخ. گرفت یماهبانو خانوم سراغتونو م: خرده بعد گفت هیافتاد و  راه

 .نیرفت
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 !خواست یخونه اشو م یواقعاً دلم کرس شبید-

ها براتون جور  یکرس نیدونه از ا هی میتون یم نیدوست دار یلیاگه خ:نیتو ماش دیچیبشاش نهال پ يصدا

 ه؟ینظرتون چ م،یکن

 .نیدار ومیکه تو خونه اتون آکوار دمیاز نهاد شن: خرده سکوت نهال گفت هیزدم و بعد  يلبخند

 . ستیبزرگ ن یلیخ یآره ول-

 .خوبه:

 !ستیبزرگ ن یلیخ نکهیا ایدارم  ومیآکوار نکهیا یچ-

 !نیعالقه دار وونایبه ح نکهیا:

 !کنم که ردش کنم بره یفکر م نیبه ا ییوقتا هیاتفاقاً ! ستیدر کار ن يعالقه ا-

 !؟يدارن نه دردسر ییها که نه صدا یماه! وونامیمن عاشق ح! چرا؟ يوا:

قل قل دستگاه  يصدا! و اعصاب خوردکنه ریچقدر وقت گ نیسنگ ي شهیکردن اون ش زیتم یدون یم-

 !وقتا رو مخ آدمه یلیخ ژنشونمیاکس

 !اعصاب یب یرو مخ دکتر پناه! رو مخ آدم نه:

 !قاًیدق-

 !نیهست یبیشما واقعاً آدم عج: و بعد گفت دیخند نهال

 ! شما؟ یتونم خواهش کنم انقدر به من نگ یم:دمیمقدمه پرس یب

 !؟يماهبانو فکر کرد يبه حرفا: و بعد چند لحظه گفتشد  ساکت

 !بم تو ذهنم بود فکر کردم يکه از زلزله  ییرایبه تصو شتریب-

 !؟ياونجا بود:

 !آره چطور؟-

 !خواست اون جا باشم و کمک کنم اما نشد یدلم م یلیخ:

 !همون بهتر که نشد-

 !مامانم نذاشت یدون یم یعنی:
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 یکه هرگز فراموش نم دمید ییزایمن و البرز چ! یآمرزش روحش دعا کن يبرا دیتونم بگم با یبه جرأت م-

شهر فقط پر  م،یدیرس یوقت. میبه بم بود یاعزام يپایاک نیجزء اول. اون اتفاق افتاد یوقت میزاهدان بود! میکن

 !دزد بود و غارتگر و جنازه و آوار

 !خوش به حالت يوا:

دزد و جنازه و آوار نبود،  دنینه منظورم به د:بهم انداخت و گفت یاهنگ مین! تعجب سرمو برگردوندم سمتش با

 !گفتم خوش به حالت یبهشون کمک کن کیاز نزد یو تونست ياونجا بود نکهیبه خاطر ا

وحشتناك ! سخت انداخت ياون روزا ادیماهبانو منو  یزندگ يقصه  دنیو شن يادگاری ياون بقچه  دنید-

 یاومد، اما جز دست خال یآوار م ریناله و کمک از ز يصدا! میبود سادهینور وا امیخوابگاه دخترونه پ يجلو! بود

 ! نبود يا گهید زیچ لیدو تا ب یکیو 

 !يوا يا:

خوابگاه دانشگاه آزاد، به خاطر  يدانشجوها یحت ایهمون بچه ها،  نکهیناراحت کننده بود، ا یچ یدون یم-

ده و در رو  یاما حراست خوابگاه ها اجازه نم رونیگرفته بودن از خوابگاه برن ب میسر شب تصم يلرزه ها شیپ

ناله ها هم  يصدا. ومدیاز دستمون برن يکار! اون بچه ها تو اون زلزله مردن يهمه ! کنه یبه روشون قفل م

 ! کم کم قطع شد

 !دمینتونستم اونجا باشم اما عمق فاجعه رو تو اخبار و روزنامه ها د:

باعث شد تعداد کشته  فیضع تیریمد! يکرد یو با گوشت و پوستت حس م يتو شهر بود دیمق فاجعه رو باع-

 یدرخواست م دیشد يلرزه ها شیبود که استاندار اون موقع بم به خاطر پ یاشتباه هم وقت نیاول. بشه شتریها ب

رعب  نکهیفقط به خاطر ا! شه ینم موافقتبخوابن اما  ابونیاعالم کنن مردم شبو تو خ ونیزیو تلو ویکنه از راد

صبح بود،  میکمک هم ساعت حدود ده و ن يدرخواستها نیاول! رعب و وحشت! هه! نشه جادیا یو وحشت الک

ساعته رو  4 ریمس هی! وحشتناك بود کیتراف! جاده بسته بشه میو ن ازدهینظارت نکردن درست باعث شد ساعت 

 نایماش يشهر رو ینشان شیساختمون آت یکن یباور نم! یتا برس يراه بود تو شتریب ایساعت  زدهیدوازده س دیبا

بود که شهر لوله  نیکه مردم آورده بودن، مردم که نه، بازمونده ها، ا یآوار شده بود، فقط شانس زاتیو تجه

 !شد یخاموش م یبا چ دیگرفت با یم شیآت ییدونم اگه جا ینداشت و اال نم يگاز شهر یکش

 !بر بخوره نیکه به قانون زم مینکن يبه قول سهراب الاقل کار دوارمیاتفاقها، ام نیاز ا میریگ یدرس که نم-

 !؟یبه قول ک:
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 !يسهراب سپهر-

 !آهان:

 !خوره ینم يبه طبع خشن شما اصالً لطافت و شعر و شاعر ،يحق هم دار-

 !طبع من خشنه؟. لحظه حواسم پرت شده بود هینه بابا :

 !گه یم نویکه ا رفتارت -

 !یرد نکن مارستانویب! فتیاز تعر یمرس: سمت صورت خندونش و گفتم برگشتم

 .نه-

 يخوام به البرز و نهاد بگم هفته  یم: شدن گفتم ادهیتشکر کردم و قبل از پ. نگه داشت مارستانیدر ب يجلو

رو هم اگه  قتیاون رف ا،یتو هم ب یخونه ام، اگه دوست داشت ومیآکوار دنیواسه د شم،یپ انیشب ب هی گهید

 .یکه تنها نباش اریب یدوست داشت

 !ول؟یگال-

 آره:

 !البرزه تا من قیرف شتریاون ب-

 !؟یچ یعنی: دمیو متعجب پرس دمیدر بود رو پس کش ي رهیدستگ يکه رو دستم

 !مگه البرز نگفته؟-

 !و؟یچ:

 ... ولیگال نکهیا-

 !دوست دخترشه؟:

 .انهیمامان البرز در جر. تره يطه اشون جدکوچولو راب هیفکر کنم -

 !شه یشما ختم م قیگفتناش به رف يبعد يپس بعد:

 !؟يبعد يبعد-

 !گفته؟ ولیبه گال یاز من چ! گهید زیچ هیآهان . داستان داره: زدم و در رو باز کردم و گفتم يلبخند

 ! داره يا گهیلطف د دنیاز زبون البرز شن! بهتره یاز خودش بپرس: و گفت دیخند نهال

درسته تو همون زمان کوتاه . تکون داد و رفت یدست. شدم و منتظر موندم بره ادهیبه تأسف تکون دادم، پ يسر

 ! بود یخوب يها قهیاما دق میحرف زد یتلخ ياز مسئله 
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*** 

البرز  ي شماره دنیبا د. بلند شد لمیزنگ موبا يکردم که صدا یم هیمقاله ته هیهال و داشتم  يبودم تو نشسته

 ! منو بکشونه خونه اشون نکهیا ياز ده بار زنگ زده بود برا شتریب. مبل يانداختم رو ویرجکت کردم و گوش

و زل  میشونیپ يمبل و دستامو قالب کردم رو یامو دادم به پشت هیتک. افکارم دوباره از دستم در رفت ي رشته

که برداشتم  ویو گوش دمیکش یکالفه پوف. نگذشت که تلفن خونه به صدا در اومد يا قهیزدم به سقف و چند د

 ...البرز مگه صبح با هم حرف : گفتم

 !سالم پندار جان-

 !دوار؟یسالم خانوم ام: که گفت به حرف اومدم ییبا الو! مادر البرز يصدا دنیموندم و جا خوردم از شن ساکت

 !پسرم؟ یخوب-

 !ممنون:

 . که باهات صحبت کنم اما قطع شد لتیز زنگ زدم به موباالبر یبا گوش-

 !بله:

 نگفته؟ يزیامشب چ یالبرز بهت در مورد دورهم-

 ... یچرا بهم گفت ول:

 باشه؟. میمنتظرت! نداره پسرم یول گهید-

 ...خرده  هیمن  دواریآخه خانوم ام:

گه حاضر  یپندار جان البرز م.... البرز؟ یگ یم یچ. یلحظه گوش هی. فردا يکاراتو بذار برا. لهیفردا که تعط-

 .دنبالت ادی یباش م

 شاهللایباشه ا. کنم یتعارف نم نیباور کن. خانوم قهیصد ستین یاجیاحت:موهام فرو بردم و گفتم نیآزادمو ب دست

 .رسم یخدمت م گهیوقت د هی

فعال .دنبالت ادی یم گهیساعت د میالبرز تا ن. قرارته یب یلیمامانت هم خ. ننداز پسر خوب نیمنو زم يرو -

 !خدافظ

دوش  هیباالجبار !منگه گذاشتنش يرو داشتم که ال یحس آدم! رو گذاشتم یخداحافظ گفتم و گوش هی رلبیز

و به محض  نییرفتم پا. تک خورد لمیمبل که موبا ينشسته بودم رو. گرفتم، اصالح کردم و آماده شدم عیسر
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مامانت و مامانم  فیشن اما حر الیخ یباهاشون بحث کردم که ب یلیا من خبه خد:البرز گفت نینشستنم تو ماش

 !نشدم

 !رمیتقص یبه جون خودم من ب:برگشت طرفم و گفت. اخم فقط زل زدم به صورتش با

 !کار دارم البرز یباهات حساب-

 !رمیتقص یگم من ب یدارم م:

 !میزن یحاال بعد حرف م افتیراه ب-

 !کنم یتونم رانندگ ینداشته باشم که نم یجان نیاگه قرار باشه من تأم! گهینه د:

از گور تو  شهیآت یهر چ! از تنت در اومده يجونت چه جور یبهت نشون بدم که خودت نفهم یجان نیتأم کی-

 !شه یبلند م

 ! گور کدومه؟! بابا؟ هیچ شیآت:کرد و در همون حال گفت حرکت

 !ه؟یچ ولیگال انیجر-

 !؟ولیگال:

 !ولیآره گال-

 مایالبته قد. کنن یقبر ازش استفاده م يمجلس ختم و رو يمعموالً برا! نوع گله هیاسم ! نداره که یانیجر:

 ...هم  يباهاش خواستگار

 !خودت قیکه بگم رف نهیالبته درست ترش ا! گم ینهالو م قیرف ولیگال-

 !؟یعنیاز من دهن لق تر هم هست :

 !در موردش يباهاش، حرف زد يدار تیمیصم يکه ادعا یکرد الاقل با کس یم الینهال خ-

 !فقط ادعاست؟ میهست یمیکه من و تو صم نیا! ادعا؟:

 !يداد یم ییندا هیشده که مامانت هم خبر داره  يجد نقدریکه ا یادعا نبود در مورد موضوع-

مامان هم  نکهیا. ستین يجد نمونیب يزیهنوز چ: گفت تیمحله امون ساکت موند و بعد با جد يکایتا نزد البرز

 .يخبر یکه تو ازش ب هیموضوع هیدونه به خاطر  یموضوعو م

 ؟یچ-

 . بهم خورد هیآخر قض يتو روزا یدونستن، ول یهم م لیفام يهمه . مینامزد کن مییقرار بود با دختردا:

 !چرا؟-
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ازدواج  هاشیاز همکالس یکیماه بعد با  شیدر واقع قصد ازدواج با منو نداشت و ش! الهه گفت قصد ازدواج نداره:

 !کرد

 !آهان-

بعد سال بابا هم دوره افتاد واسه من زن . ختیبهم ر يدر کار نبود اما مامان بدجور یعشق و عاشق ي هیقض:

. بهش بگم انویرفتن مجبور شدم جر يه بود واسه خواستگارداد ریاز بس گ گهیاواخر که د نیتا هم. کنه دایپ

 .ستین نمونیبهم  يقرار چیو ه ستیمعلوم ن يزیدونه که هنوز چ یالبته مامان هم م

 ! بود اونوقت؟ یگفتنات چ يبعد ياون بعد انیجر-

 ! يرو واسه اون جور سواال انتخاب کرده بود يزمان بد:

 !؟يچه زمان بد-

تو  يمن بر یشمال، از فکر عشق و عاشق يایب یپاش يکردم دو سه روز تیبه زور راض یخواست وقت یدلم نم:

 !یافتیب ماتیقد ادیهپروت و 

هم توش  يبود حاال اگه شر ریخ تمین! نگاهم نکن يجور نیا: و گفت ستادیدر ا يجلو! برگشتم سمتش متعجب

 !ستمیمن مقصر ن گهیشد د دایپ

 میمن حسود يکرد الیچون خ ینگفت ولیبهم از گال! ه؟یکنم منظورت چ یاما درك نم! نشد دایتوش پ يشر-

 ... ایبشه 

 ! چرند نگو پندار:

 !؟یچ یعنی مایبرم تو هپروت و قد! ؟یپس چ-

و حسرت  یافتیبه فکر گذشته ات و عشقت با فرناز ب يذره ا یخواستم حت ینم! يدیهمون که شن یعنی:

 !نیهم. يبخور

 ! فهمم اصالً ینم: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 !ره فضا یم یشو که حاج خانومت داره از خوشحال ادهیپ! یرو تو بفهم زایچ يهمه  ستیقرار ن-

 یباعث خوشحال ،یمرد عالم بش نیتو خوشبخت تر نکهیا: شدنش شدم و گفتم ادهیدستشو گرفتم و مانع پ مچ

 داًیچون مطمئنم شد! بهم نشون بده تویکن و بدون ترس اوج خوشبخت پس لطف! گم یاز ته دل م نویا! منه

 !یمستحقش
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: تو بازوم و گفت دیکوب یمکث مشت هیو بعد  دیگز یبه چشمام نگاه کرد، لب رهیخرده خ هیبرگشت سمتم،  کامل

 !کهیمرت ياوردیتا اشک منو در ن میبر

 !میریبگ ینیریجعبه ش هیالاقل  میروشن کن بر! همه سال؟ نیبعد ا! ؟یدست خال-

 !برن یم يرو واسه مراسم خواستگار ینیریش:

 !میدسته گل بخر هی میخب روشن کن بر-

 !برن یدسته گل رو هم واسه سر قبر م:

 !مسخره-

پدرام  يکه بچه  یدون یم. گهید زیچ هیآهان ! ینیریاومدن تو هم واسه اشون دسته گله هم ش! شو بابا ادهیپ:

 !هم هست

 .آره-

 !پدرامه هیهم شب یلیکه خ یدون یم:

 !؟یگ یم یواسه چ نویخب حاال ا. دونستم ینه نم-

 !یگفتم که بدون:

 ...پدرامه چه اهم هیپونه شب نکهیا! و؟یچ-

! من و پدرام هم دو تا برادر! من بود هیشب داًیهم شد ارید! منظورش شدم يتازه متوجه ! لحظه مات موندم هی

: زد و گفت یالبرز لبخند گرم. شد خیمو به تنم س يلحظه ا يبرا! ارهید هیخواست بهم بگه پونه شب یالبرز م

 ! یشوکه نش دنشیفقط گفتم که از د

 یمنو مستحقش م هیرو که بق يرفتم، شکنجه ا یم دیبا! شدم ادهیتکون دادم و پ دییبه عالمت تأ يسر

 !کردم تا شب به آخر برسه یدونستن تحمل م

*** 

سمت  دیبندازه و در رو باز کنه ناخودآگاه سرم چرخ دیمنتظر بودم کل یشدم و وقت ادهیپ نیهمراه البرز از ماش 

که  يفاجعه ا! فاجعه رو رقم زده بود هیاشتباه بابا و مامان  هیاشتباه فرناز و  هیاشتباه من،  هی. میپدر يخونه 

! شاد يروزها یکل! داشته باشه یوقت واسه زندگ یتونست کل یکه م يگل دختر! شده بود یقربان اریتوش د

 !نابود شده بودم! منم تموم شده بودم! آرزو یکل! دیام یکل! خنده یکل

 .خودته يبفرما خونه :زد و گفت يبرگشتم سمتش، لبخند. بهش آورد یالبرز نشست رو پشتم و فشار آروم دست
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باال  میرفت یرو که م وونیبه ا یمنته يرتا پله چها. نداشتم یحس خوب چیبود که ه یدر حال نیتو و ا رفتم

 يضربه ! جفت شده بود گهید يپله، کنار کفشا نیآخر يکه رو یمشک يجفت کفش کوچولو هینگاهم افتاد به 

 !اول

رو  یتات یتات. کم کم راه افتاد گهیبه بعد د شیسالگ کیاز جشن تولد ! بود؟ یک اریراه رفتن د يروزها نیاول

 ياول برا يچقدر روزها! میدنبال هم کرد اطیاون ح يچقدر سرخوش تو! گرفت ادیرو  دنییشروع کرد و بعد دو

اومد  یدلم نم! میدیخوردنهاش لب گز نیمو چقدر از ز میباهاش سر و کله زد ارهیکفشاشو از پاش در ن نکهیا

 ...!به پاش بره و حاال يخار یحت

 . شد رید یکه حساب میبر: و گفت دیستمو کشد د،یام رو د رهینگاه خ البرز

گفت صاحبخونه ما  یو همراه البرز که بلند م رونیو نفسمو پربغض و پرصدا دادم ب دمیبه صورتم کش یدست

پدرام و . داده بود هینشسته و به چند تا بالش تک یرخت خواب نیگوشه از خونه ب هیمامان . رفتم تو میاومد

نگاهمو از . از جاشون بلند شدن دنمیبا د هخانوم مامان البرز هم بودن ک قهیخانومش، الوند و نامزدش و البته صد

در مقابل خوش . مامان البرز باشه یکردم حواسم جمع حال و احوال پرس یصورت خندون مامان گرفتم و سع

شما  نیخوب هیو سالله هم  میدادم و به مر يسرسر یند دستکردم، با پدرام و الو رلبیز يتشکر شییآمدگو

 . مبل يحوصله نشستم رو یگفتم و ب

کتتو در : البرز بلند شد يسرم به صدا! ستیجات اونجا ن یکه بدون يریقرار بگ یطیحالت بود تو مح نیتر معذب

 .کنم زونیبده آو اریب

 دمیپرس یم دیبا. همچنان کنج لبش بود تیخند رضالب! خوبه حاال گفتم و نگاهم مات نگاه مات مامان شد هی

 !دمیاما نپرس! ست؟ین یمشکل! دردتون کم شد؟! حالتون خوبه؟

! دیچرخ یباشه نم یکیکوچ یتونست براش دلخوش یکه م ییزایاز چ دنیپرس يمن چرا برا یلعنت زبون

 ! شکل داده بود رییتو ذهن من به کل تغ یمناسبات خونوادگ

 داداش؟ یخوب:پدرام نگاهمو از مامان گرفت يصدا

 .یمرس-

 !نه ای يای یکه م میبا البرز شرط بست:

 ! يبد دیشامو با: بهم زد و به پدرام گفت یچشمک! از پدرام نشست رو صورت خندون البرز نگاهم
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باهات  یبست یهم شرط م یبوگات هیاومدن پندار اونقدر دور از ذهن بود که اگه سر : هم با خنده گفت پدرام

 !ستین يزیچ گهیدادم، شام که د یدست م

مادرشو جلو انداخته بود چون مطمئن ! دونستم کار خودشه یم! اومدنم شرط بسته بود يپس البرزخان رو! به به

 !گم یبود نه نم دهیزحمتمو کش یخونه، کل نیتو ا میزندگ یکه تو مدت طوالن یخانوم قهیبود به صد

خوشحالم  یلیخ: رو گرفت جلوم و گفت ینیس رون،یفنجون نسکافه از آشپزخونه اومد ب هیخانوم با  قهیصد

 .پسرم يکرد

 .ممنون-

 ن؟یخوب: دمیپرس يجد یلیخ. مامان ي رهینگاه خ يرو برداشتم و دوباره نگاهم نشست رو فنجون

 !شکر: پهن تر شد و گفت لبخندش

 دردتون کمتره؟-

 . با مسکنها آره:

 .خوبه-

پام، سرم به فنجون نسکافه ام گرم شد و با رفتن خانوم ها به آشپزخونه، گوشمو سپردم به  يانداختم رو پامو

 نکهیاون سه تا گذشت تا ا يتو سکوت من و سر و کله زدن ها یربع هی. الوند و پدارم و البرز يحرف زدن ها

چشم چپش  کشیکه با مشت کوچ یحالدخترکوچولو در  هی! از اتاق خواب ها یکیدر  يچشمم افتاد به آستانه 

 !دوم يضربه . کرد ینگاهمون م دیمال یرو م

به خودش داد،  یتکون. حضور پونه شد يچهره ام اونقدر واضح بود که پدرام خط نگاهمو گرفت و متوجه  رییتغ

بود از ته دل  میقلب يآرزو! خواستم یم زیچ هیتو اون لحظه فقط . حرف رفت سمت پونه یاز جاش بلند شد و ب

 !دخترعموش بود هیشب یلیخ. گفت یالبرز راست م! به عنوان پدر! نه به عنوان عمو! بغلش کنم

 ! دنبالته؟ داًیشد انیدکتر کاو یدون یم: ربط گفت یب ط،یشرا رییتغ يبرا البرز

 ی، فنجون خالبه خودم دادم یتکون. پام يدست البرز نشست رو! تو بغل پدرام بود يپونه  يهمچنان رو نگاهم

 ؟یواسه چ: دمیو پرس زیدستم رو گذاشتم رو م يمونده رو

 شیچند روز پ! يگفتن دار یکه تو زمون دانشگاه همه م يمار يفکر کنم به خاطر همون مهره . دونم ینم-

داده  ریگ يزد مارستانیسر به ب هیتو  دهیشن یهم که از وقت انیدکتر کاو. ما مارستانیدکتر کرم لو اومده بود ب

 ...داد به دکتر کرم لو که  ریگ! ن که بمونهیاومده بود، چرا خفتش نکرد نجایخب حاال که پندار تا ا نکهیبه ا
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 يحلقه شده دور گردن پدرام و سر نشسته رو کیکوچ يدستها! دینشن گهیگفت و گفت، گوش من اما د البرز

هوش و حواسمو به خودش  ينداخت همه  یم ارید ادیمنو  بیکه عج یخواب آلود دخترک يشونه اش و چشما

 . جمع کرده بود

خواستم  یبود اگه م يخودآزار. نگاهمو ازش گرفتم نییپا ادیخواست از بغل پدرام ب نکهیتکون خوردن پونه و ا با

 !بمونم رهیمونده رو بهش خ یتموم اون چند ساعت باق

 !؟يدیپونه عمو رو د: پاهاش نشوند و آروم گفت يمبل نشست، پونه رو رو ياومد رو پدرام

پونه سرش رو ! کم کنارم نشسته بودن یلیخ يکه حاال به فاصله  يسمت پدر و دختر دینگاهم چرخ دوباره

 ؟یخوب: دمیزدم و پرس یلبخند کمرنگ. اش به صورتم موند رهیپدرام فشرد و نگاه خ ي نهیبه س شتریب

 يخنده هاشون، ادا! نیعشوه هاشون هم هم! داره یترکوچولوها هم عالمخجالت دخ. جواب مات صورتم شد یب

 يخاله باز! هاشون يناز کردناشون، لوس باز دناشون،یآدم بزرگها رو در آوردناشون، کفش بزرگترها رو پوش

 ! هاشون

 یالم نمبه عمو س: گوش پونه گفت ریپدرام دوباره آروم ز! داشتم بروزش ندم یبود تو وجودم که سع یانقالب

 !؟یکن

سالم  ستیبلد ن یلیعمو هم خ نینداره عمو، ا بیع: نشوند و البرز گفت هیلب بق يقاطع پونه لبخند رو رو ي نه

 !کنه یو احوال پرس

همون بهتر که شما دکترها با آدم احوال : بگم که الوند با خنده گفت يزیسمت البرز و خواستم چ دیچرخ سرم

 !افته یمطب و هزار تا درد و مرض م ادیآدم تا بخواد جوابتونو بده ! نینکن یپرس

به من و البرز نگاه کرد، بعد رفت سمت آشپزخونه و  رهیو خ سادیخرده وا هی ن،ییاز بغل باباش اومد پا پونه

بده ببرم : تالبرز هم بلند شد و گف. گر گرفته بودم انگار. از جام بلند شدم و کتمو در آوردم. مادرش شد زونیآو

 .کنم زونیآو

 خوبه پندار؟ یزندگ ياونور برا: دیدادم دستش، نشستم و الوند پرس کتو

 !داره یبستگ-

 !موند یاگه خوب بود که پندار م: زد و گفت يلبخند پدرام

 .برگشتم نیاز اول هم قرار نبود برم که بمونم واسه هم-
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 نیا رونیدو قدم ب ،يخور یهم از کنار مامان تکون نم هیانواسه تو که دو ث:بلند شد يالبرز از دم در ورود يصدا

 !الوند ستیدر هم خوب ن

 .کنم ینبود تو رو دارم جبران م ییجورا هی یکن یفکر نم یول! آره خب: زد و گفت يلبخند الوند

! یجبران کن یتون ینبود منو که نم: نشست آروم گفت یکه کنارم م يبرگشت تو هال و همون جور البرز

 ! ياریخودتو به جا ب يپسر ي فهیوظ یشاهکار کن

 معده ات خوبه؟: دیچون مامان ازم پرس دمیالوند رو نشن جواب

 نجا؟یا يای یلحظه م هی: لبخند گرم و لحن ملتمس گفت هیبا . بلند کردم و زل زدم به صورتش سرمو

گفت وضع معده ات  یالبرز م :دستش و گفت يدست چپمو گرفت تو مارستانیب ينشستم کنارش، مثل تو رفتم

 .ختهیدوباره بهم ر

 .خوبم-

 ! پندار دهیپر یلیرنگ و روت خ:

 !گفتم که خوبم-

اما من االن سالهاست که  رهید گهید ینگران يبرا یتو دلت بگ دیدونم شا یم. من واقعاً و از ته دل نگرانتم:

 !نگرانتم

کس  یدکتر و البرز به نگرون یجز نگرون. بود نیزم يکرم رنگ پهن شده رو یقال يقهوه ا يمات گلها نگاهم

مامان شروع کرد با دست ! شد ینگرونم نم یدو نفر کس نیوقت بود که جز ا یلیخ! عادت نداشتم يا گهید

 .گردم شمال یفردا بر م:اش پشت دستمو لمس کردن و در همون حال گفت گهید

 ریاگه پاگ:آروم ادامه داد. لبخند هنوز کنج لبش بود! نگه يزیچ یبلند شد سمتش و دعا کردم از حاج سرم

 !ذاشتم یلحظه هم تنهات نم هی یپدرت نبودم، حت یضیمر

گم واال تو  یواسه خاطر خودم م: بده حیلبم باعث شد توض يرو يپوزخند کنترل نشده ! هه!! تنها؟! هه! پدر؟

 !گم یم میواسه حس مادر! يندار يازیبه وجود ما ن گهیکه د

کاش ! خرده از حرفامو بزنم هیمراعات حالت  یتونستم ب یکاش م! ينبود یضیکاش تو بستر مر! ؟يمادر حس

 !رمیخرده از حرفام آروم بگ هیشد با زدن  یم

 بیس هیالوند،  يهال و رفت جلو يتو دییعمو عمو گفتن پونه سرم رو چرخوند سمت آشپزخونه، دو يصدا

 !داد میآنه م: گذاشت دهن الوند و گفت ینیزم
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 یم:به سمتش و اون آروم گفت دیسرم چرخ. ارهیبه دستم ب يشتریماتم رو پونه باعث شد مامان فشار ب نگاه

 ! پندار یدوباره شروع کن یتون

 ... یتون یم! یخوبو شروع کن یزندگ هی یتون یم: باز آروم زمزمه کرد! تر شد ظیصورتم غل يرو اخم

! خواد رو بشنوم یکه دلم نم ییخواستم حرفا ینم! هم از خودآگاهم بود دیشا! شد دهیناخودآگاه پس کش مدست

! شدم باعث شد مامان سکوت کنه دهیدست عقب کش. کردم یرو تحمل م طیداشتم اون شرا یکاف يبه اندازه 

که  يدکتر شیپ نیبر چکاب يبرا دینبا ن؟یکش یهاتونو شمال م هیبخ: دمیو پرس دمیبه گردنم کش یدست

 عملتون کرده؟

 .اون شیرم پ یکرده، م یاونجا بهم معرف ویکی-

. مبل يخانومِ سفره به دست از جام بلند شدم و نشستم رو قهیتکون دادم و با ورود صد دییبه عالمت تأ يسر

 .دییبفرما: که گفت دمیرو شن میمر يسفره با کمک الوند و البرز پهن شد و صدا

انگار اصالً خودش نشسته ! بود ارید نیتموم حرکات و رفتار پونه ع! نشستم یکاش نم يسفره اما ا يپا نشستم

با دهن چفت کردنهاش ! با نوشابه خواستن هاش! هاش و نه نه گفتنهاش يبا لج باز! خود خودش! بود روبروم

دو لقمه  یکیمش کنه تا سرگر قلکو قل یکرد با شوخ یم یپدرام سع یبا خنده هاش وقت! واسه نخوردن غذا

 ! بخوره

 گوشویو باز نیریش يدختربچه  هیشد حضور  یم! د؟یشد نشن یبود اما م نییکه امکان داشت پا ییتا جا سرم

البرز و مادرش، چند  يبا وجود تموم اصرارها و تعارف ها! از بس روم فشار بود سردرد شده بودم! گرفت؟ دهیناد

 .که کنارم بود یدوغ وانیاون هم به لطف وجود ل. نرفت نییاز گلوم پا شتریتا لقمه غذا ب

 غذا رو پندار جان؟ یدوست نداشت: دیخانوم پرس قهیسفره، آخر شام صد ينشستم پا هیبق يتموم شدن غذا تا

 .نیدیزحمت کش. دستتون درد نکنه: گفتم یبلند کردم و با لبخند کمرنگ سرمو

 !پسر خوب يخورد یخرده الاقل م هی-

 .خوردم یکاف يبه اندازه  .ممنون:

 یوقت دو تا لقمه غذا هم م هیاگه . با باد هوا زنده است مامان جان نیا: و گفت دیکش ينفس کالفه ا البرز

 !رهیبگ يجد دینبا یکس! شه یمحسوب م حاتشیخوره از تفر

 ! بد نبودها یرفت یخرده به داداشت م هیپدرام : و گفت دیخند سالله
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 حاتشیده جزء تفر یکه انجام م ییکارا یپدرام فکر کنم واسه غذا زنده است، باق:داد حیرو به ما توض بعد

 !شه یمحسوب م

 ینگو چشم م! نگو خانوم جان: بود، چند تا ضربه زد و گفت ررسشیکه تو ت يزیبرداشت سمت م زیخ پدرام

 شیخوان برن پ یپلوها م نیبب !؟ییپونه بابا! تموم گهیرو بخور د يآخر نیا! بابا ایب! افتم رو دستت یخورم م

 !بیب بیهن هن ب! اومد مایوا کن دهنتو که هواپ. یگل نیآفر. دوستاشون یباق

شدم از اون همه  یداشتم خفه م گهید. رونیرفتم ب گاریس دنیکش يکردم و به هوا يجام بلند شدم، تشکر از

 ! بغض و حسرت

کتم رو  یکردم که دست یپله بود و داشتم به روبروم نگاه م نیدوم يپاهام رو وون،یا يلبه  يبودم رو نشسته

 م؟یجور کنم بر يبهونه ا هی: نشست کنارم و گفت. البرز بود. سرم برگشت. شونه هام ينشوند رو

 !اومد از اون جهنم فرار کنه یبدش م یک. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 ؟يددرسته سخت گذشت اما خوب بود که اوم: آروم گفت البرز

 !خودم؟ ایمامان  ؟یک يواسه -

خودش  يو دووم آورد یقدر که نشست نیهم! قدم به جلو هیواسه تو هم . بود یواسه اون که دلگرم! هر دوتون:

 !ير یم يذار یخونه با وجود پونه، م نیربع بعد تحمل کردن ا هیخودم گفته بودم  شیپ. هیکل

 !شه یپوستم داره کلفت م-

و  ییروزا نیهمچ هیکرد  یوقت به ذهنم هم خطور نم چیه شیچهار سال پ! شد یپوستم داشت کلفت م آره

 ! روم داشته باشم شیرو پ ییساعتها

که اگه تو  میو فکر کرد میما نشست. داره طیفردا عصر بل. مجبوره که بره یعنی. گرده جنوب یپدرام داره بر م:

 .الشم میمن و تو مامانتو ببر ،یباش یراض

گذاشتن  هیجور ما نیا! کارهاش واسه خاطر منه نیا يدونستم همه  یم. ماتم نشست رو صورت البرز نگاه

بود که  یاحساس یمونیداده بودم و حاال پش ادشیخودم  مونیاول دوست يواسه رفاقت رو از همون روزا

 با اتوبوس بره؟ يتوقع که ندار: زد و گفت يلبخند! گرفته بود بانمویگر

 !ه؟یپرهام کدوم گور-

 !آخر مد نظره ي نهیاون به عنوان گز:

 !نیآخر استفاده کن ي نهیپس از همون گز-
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شونه ام و  يدستامو گرفت و خاموش کرد، از جاش بلند شد، دست گذاشت رو نیب گاریگفت، س يباشه ا البرز

 !میچاخان فلنگو ببند هیکه با  میپاشو بر: آورد و گفت يفشار

شما  میر یم میمامان ما دار: خانوم گفت قهیالبرز رفت سمت پالتوش و به صد. تو میشدم و با هم برگشت بلند

 ؟يخوا ینم يزیچ رونیب

 !چرا انقدر زود؟! کجا مادر؟: خانوم که کنار مامان نشسته بود متعجب از جاش بلند شد و گفت قهیصد

 نجایمن که از صبح ا:بپرونم، البرز گفت يتشکر ای یتعارف هیخواستم ! تا از البرز دیپرس یواقع داشت از من م در

 ...رسونم و  یرم پندارو م یتازه م! کجا زوده آخه؟! تلپم مامان جان

 !با پندارم: کالمش اومد و گفت ونیخانوم به م قهیصد

از بابت . حتماً تا فردا آماده اش کنم دیچند تا مقاله است که با:مامان گرفته شد و گفتم ياز نگاه غمزده  نگاهم

 !ممنون تونییرایپذ

هوس بغل . پونه بود یزد، حواس من اما پ ینشدن حرف م ییراینخوردن و پذ وهیخانوم داشت از م قهیصد

 .داد یداشت عذابم م يکردنش بدجور

و زدم کنارش و تا زان. بشم کشیبا لبخند اشاره کرد نزد. مامان که اسممو برد نگاهم افتاد بهش يصدا با

هاش داشت،  هیعمل و بخ يکه جا يتوجه به درد یب ره،یاومد باهام تماس بگ شیپ یخواستم بگم اگه مشکل

 بهیمن هنوز اون آغوش غر يبرا! آغوش گرم هیاما نه ! بغل محکم هی. دست انداخت دور گردنم و بغلم کرد

 !سوم يضربه !بود

 يبکنه و رو یجب موندم و بعد مغزم به دستام فرمون داد که حرکتابراز احساسات متع نیاز ا يلحظه ا يبرا

 ! بشه دهیپشتش کش

فکر کنم . حرف بلند شدم یازش فاصله گرفتم و ب. مامان از دور گردنم شل شد يبه خودم دادم، دستها یتکون

 یازشون خداحافظ ه،یبتونم تمرکزمو برگردونم، برگشتم سمت بق نکهیا يمکث برا هیبا ! واسه امشبم بس بود

اومده بودن، پونه هم تو  وونیا يهم تا رو دپدرام و الون. رونیتا برم ب ستادیالبرز کنار ا. کردم و رفتم سمت در

سرمو بلند کردم  دمیکفشامو که پوش! عاشق ددر رفتن! روننیبچه ها عاشق ب. بغل پدرام مات رفتنمون شده بود

 !ام کرد وونهیکوچولو د ياون دستا يبه پدرام بگم خدافظ، وسوسه 
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خرده به باباش نگاه  هینگاه نامطمئنش رو به صورتم دوخت، . پونه شدم ي رهیبردم جلو و با لبخند خ دستامو

 میلیب: گفت يو پدرام موندگار خودشو انداخت تو بغلم و با لحن بچه گونه ا میمطمئن شد من رفتن یکرد و وقت

 !بازال

حرکت و اونقدر محکم بغلش کرده و داره از  یب یچ يبرا دهیتازه از راه رس ي بهیمرد غر نیا دیفهم ینم اون

 نیمرد نشسته رو سرش و صورتشو فرو کرده ب نیلرزون ا يچرا دستا دیفهم ینم! کنه یته دل بوش م

 ستادهیکه تو اون لحظه ا يمرد اهر چهار ت! میدونست ینبود اما ما آدم بزرگا م زایچ نیا ياون متوجه ! موهاش

 ! میدونست یبهمن ماه م يوسط سرما میبود

مراقبش : که از زور بغض به شماره افتاد، بچه رو از خودم جدا کردم، گرفتمش سمت پدرام و آروم گفتم نفسام

 . باش

کردن  دایاز بهشت رو پ کهیت هیوسط جهنم، . اطیتکون دادم و رفتم سمت در ح یبه عالمت خداحافظ يسر

 ! بود واسه خودش یمتیغن

 ستیچشمانم باران يآن سو هوا

 ست یپنهان یرنج يتحفه  سکوتم

  دمیخورش ماندیشمع آغشته م به

  ستین دایپ یماه يتپه ا فراز

  دیگو یاز درون با من م ییصدا

 ست  ییتنها رحمیفصل ب شروع

 کالغ و شب اهیبر بامم س زندیم پر

 چراغ و تب  یخانه ب ماندیها م رانهیو به

 به در دست سرد باد کوبدیم سوزدمیم

 ادیآورم ب ینم يریرفتنت تصو جز

 

  

اون جا هم موقع ! نزد یحرف چیبود که تا دم در خونه ه بیعج! البرز حکمفرما بود نیسکوت خوب تو ماش هی

 باال؟ يای ینم: دمیمن بودم که برگشتم سمتش و پرس نیشدن ا ادهیپ
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که  يخوا یم: نگاهم کرد و گفت رهیگرفت و با تعلل برگشت سمتم، خ نیماش يجلو ي شهیماتش رو از ش نگاه

 ام؟یب

 !نه:به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 .بابت امشب ببخش: به لبخند باز نشد، دستشو آورد جلو و گفت یخورد اما لب ینیچ چشماش

 .فعالً. از مامانت بازم تشکر کن: زدم، دستشو فشردم و گفتم يلبخند

لباسمو  نکهیبدون ا یحت ایرو روشن کنم  یبرق نکهیبدون ا دم،یباال که رس. بندازم و برم تو دیتا کل ستادیا اونقدر

مبل و زل  یپشت يکه امکان داشت دراز کردم، سرمو پرت کردم رو ییپاهامو تا جا. مبل يولو شدم رو ارم،یدر ب

 .سقف یکیزدم به تار

 نیاول! ندهیآ يبو! دیام يبو! بود برام یزندگ يبو ارید يبو! بود ارید يپونه بو يبو! داد یپونه رو م يجا بو همه

غرق شده  ییتنها يتا خرخره تو نکهیبعد ا! بعد رفتن خودم بود! ادمهیکردم درست  هیکه بعد رفتنش گر يبار

برگشتم خونه، ! رفتم و راه رفتم و راه رفتم تا صبح شد اونقدر راه! رونیشب از زور فشار زدم از خونه ب هی! بودم

جفت کفش کوچولو، درست مثل کفش  هیاول  يدر آپارتمان طبقه  يانداختم و خواستم برم باال که جلو دیکل

 يدستام ناخودآگاه رفت جلو، برشون داشتم، بوشون کردم، گذاشتمشون رو! جفت شده بود ار،یپونه، مثل کفش د

 !پسر؟ ییمعلوم هست کجا: دیپاهام فربد در رو باز کرد و نگرون پرس ياز صدا. باال مام و رفت نهیس

. هم بهش زدم يکنم تنه ا یحرف از کنارش گذشتم، فکر م یب رونیکه روح از تنشون رفته ب ییآدما نیع

اون . ستمنش نیزم يکش اومدم و رو وارید يکه مال من بود، در رو بستم، کنج در رو یرفتم تو اتاق میمستق

همه  يدلم برا! دیچک یم اماشک آروم آروم و بدون پلک زدن از چشم يتو بغلم بود، قطره ها کیکوچ يکفشا

 !تنگ بود ارید يدلم برا گهیاز هر وقت د شتریتو غربت ب! اریاز همه د شتریهمه و همه و ب! تنگ بود

 يکنارم زانو زد، دست گذاشت رو ادمهی. وا رفت دیتو اون حال و روز منو د یخبر وقت یفربد از همه جا ب ادمهی

 !شده پندار؟ یچ: دیپام و پرس

 یحت نکهیبه تأسف تکون دادم بدون ا ياز روبرو گرفتم، دوختم به صورت ترس خورده اش و سر نگاهمو

 !اشکام بکنم ختنینر يبرا یتالش

برگشت  یوقت. رونیت و از اتاق رفت ببهشون انداخ یبینگاه عج. آورد جلو و کفشها رو از بغلم در آورد دستشو

. نخوردم شتریقلپ ب هی ادمهی. رو گرفت سمتم وانیحرف ل یدوباره کنارم زانو زد و ب. آب دستش بود وانیل هی

 !دادن بچه اته؟ دستمال از  یتلخ نیا: دیکه بعد چند لحظه سکوت فقط پرس ادمهیخوب 
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 ! دینشن اریاز د يزیوقت از زبونم چ چیه! وقت بهش نگفتم آره چیه! وقت جوابشو نگرفت چیه

*** 

آب خوردم، رفتم تو اتاق  وانیل هی. دمیکش زیکف دستام صورتمو پاك کردم، از جام بلند شدم و تلفونو از پر با

پهلو به اون پهلو شدم و دنبال  نیفقط از ا یساعت هی. تخت يرو دمیخواب و بعد عوض کردن لباسام دراز کش

توجه ام رو جلب  یپاتخت يبودمش رو ذاشتهکه گ لمینور چراغ موبا! ذهنم گشتم دنیمش رسبه آرا يراه برا هی

 . خوابم یبراش نوشتم دارم م. دیپرس یاز البرز بود که توش حالمو م امیپ هی. کرد

 !یاک: هم نوشت اون

تو اون لحظه ! نهال رو گرفتم يشماره  یناگهان میتصم هیموندم و بعد با  لیموبا يصفحه  ي رهیلحظه خ چند

 یچون حس کرده بودم هر وقت با اونم، هر وقت با هم حرف م دیشا! دونستم یکارمو نم نیا لیخودم هم دل

دردام  دنیشن يبرا دیگوش جد هی بالدن دیشا! رمیگ یفاصله م شونمیافکار پر يایاز دن ییلحظه ها يبرا م،یزن

 ! گشتم یم

 !پندار؟: دیداد و نگرون پرسچند تا بوق تماسو جواب  بعد

 .سالم-

 !؟یخوب:

اومد و بعد نهال  یتق کوتاه روشن کردن المپ يصدا. یمرس ینه گفتم نه، نه گفتم آره نه حت! نبودم خوب

 !شده؟ يطور: دیپرس

 ؟يخواب بود-

 !شده پندار؟ يزیچ! نه نه:

 !نه-

 ! ه؟یجور نیپس چرا صدات ا:

 !افتادهین يدیاتفاق جد-

 خوش گذشت؟ یمهمون: گفت یسکوت کرد و بعد با لحن آروم يلحظه ا يبرا نهال

 قبول کردم برم؟ یدون یاز کجا م-

 !گرفته يصدا نیاز ا:

 !خوش گذشت-
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. گرفته و ناراحت بود یلیبرگشت گفت خ یوقت ششیاومد خونه، نهاد رفته بود پ شیساعت پ هیالبرز هم :

 بحثتون شده؟

 . نه-

 !؟يدیپونه رو د:

 ؟يبا خبر یاز همه چ-

نگرون . خرده نگرونت بود هیامروز . دمیاز البرز شن. با خبرم. دو ساله داره آره يدختر کوچولو هیبرادرت  نکهیاز ا:

 !ش؟یدید! ینگفت. امشب یمهمون

 !د؟یشه ند یم-

 !بست پندار زایچ یشه چشم رو بعض یم:

 !مثالً-

آزارت  دنشونیالاقل د یکه نباشن، ول ستین یعنم نیبه ا يچشمتو که روشون ببند! گذشته يها یمثالً تلخ:

 !ده ینم

 یکمک چیبستن پلکام ه! به چشم ندارم يازیتلخ، واسه مرور هر لحظه اش ن يحس کردن اون گذشته  يبرا-

 !کنه ینم

 ! چشم ذهنتو ببند پندار:

 !دخترمو از دست دادم نکهیجز ا! نهال؟ یدون یمن م ياز دردا یچ-

! طور نیرو هم هم يبود بیچند سال غ هی انیبعد اون جر نکهیا. رو با خبرم يبا خانومت متارکه کرد نکهیا:

 .گفته يکه نبود ییحرفاش اون روزا نیرو البرز ب نایا

 ! ؟یچ گهید-

 ! نزده بود یاز رفتن دخترت هم حرف یحت! نایفقط هم تیتلخ زندگ ياز قسمت ها:

 .یردم بپرسازش در مو یتون یم یخواست یهر چ-

 !دم از خودت باشه یم حیبخوام بپرسم ترج يزیاگه چ:

 !که توان جواب دادنو نداشته باشم یبپرس ییسواال دیشا! نتونم جوابشو بدم دیشا-

 !ذهن آدم داشته باشه، پس توان جواب دادنش هم وجود داره يتو یاگه جواب یهر سوال:
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نگفته تو چشمام نگاه ! ان؟یبهت نگفته خونواده ام پسم زدن بعد اون جر:دمیخرده ساکت موندم و بعد پرس هی

 ! کردن و بهم گفتن قاتل

 ! تصادف بوده هی! اشتباه کردن-

 یینجایدست به دست هم دادن و پشت سر هم افتادن که منو رسوندن به ا ياتفاقها جور! چه درست چه غلط:

خبر هم ! نییتا پرت شم پا هیکاف کیتکون کوچ هی! یالقبر خ هی يباال! کجاست؟ نجایا یدون یم.که هستم

 ! ستادمیا هاما هنوز اون لب رونیکه به زور و جبر تازه تونستم خودمو ازش بکشم ب يندار

 سوال بپرسم؟ هی. دونم یم-

 .بپرس:

 . جواب نده یاگه دوست نداشت-

 .باشه:

 اتفاق افتاد؟ يچطور-

 ؟یچ:

 .اون تصادف-

اگه دوست : شد گفت یسکوتم که طوالن! وجودم حس کردم ياونقدر محکم که درد رو با همه  دم،یگز لبمو

 .شه منظورمه یاگه حالت بدتر م. نگو يندار

 !شد یتا درمون م رونیب ختیر یکرد، کثافتش م یخورد، دهن باز م یم یغیت هی دیبا دیبود، شا یچرک دمل

رو  اریپدرم که د يرفتم خونه  یداشتم م: ماراتن آماده کردم و گفتم هی يو خودمو برا دمیکش یقیعم نفس

رو از صبح ببرم اونجا که  اریازم خواسته بودن د م،یشب اونجا دعوت بود. مارستانیو خودم برم ب ششونیبذارم پ

از . پدرم يخونه  ادیاستراحت کنه و شب ب هبود و قرار بود بره خون فتیفرناز ش. رو با هم باشن يشتریزمان ب

از اون  یکیتو  م،یپدر يمن برسم به خونه  نکهیقبل از ا. کیکرج که راه افتادم هم برف و بارون بود و هم تراف

بحثمون باال گرفت، ! دمیرو شن دادشیداد و ب يالو نگفته صدا. فرناز بود. زنگ خورد لمیموبا ،یلعنت ياتوبانها

و  رمیفرمون بگ زیتصادف نکنم ت نکهیا يباعث شد برا یدقت یب هیشد،  شتریپدال گاز ب يرو مفشار پا یعصب

 !چپ کرد نیماش

 بود؟ یبحثتون سر چ-
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 يبهش بگم، کارا نکهیبدون ا! خواست یفرناز نم! رمیخواستم اونور تخصص بگ یم! من لیسر ادامه تحص:

شگاه ها رو جا گذاشته بودم از دان یکیشدنم از  رفتهیپذ يلهایمیا نتیاز چند تا دانشگاهو انجام دادم، پر رشیپذ

 ... یحق هم داشت ول! شد یو شاک دید ورفت تو اتاقم  فتیدادن ش لیصبح موقع تحو. مارستانیتو ب زمیم يرو

 ؟یبهش بگ یخواست ینم یتا ک-

 !کنم به رفتن شیرو گرفته بودم که بهش نشون بدم و راض رشیجواب درخواست پذ نتیاصالً پر!تا همون شب:

 !متأسفم-

 دهیبودم وسط اتوبان به پشتک زدنها و کش سادهیوا! دمیبه چشم د نمویتونستم بب یکه م ییصحنه ها نیبدتر:

بدون کمربند نشسته بودم پشت فرمون و  میاز بدشانس! کردم که دخترم توش بود ینگاه م ینیماش يشدنها

 يهمه  يکه حاضر یاما کس رونیب يایزنده از اون تصادف ب نکهیا! ها هیته ته بدشانس! رونیپرت شده بودم ب

 !نچکه از دستت بره یقطره خون شییاز جا یتا حت يجونتو بد

 .تونم درکت کنم یم یعنی. دونم یم-

 . بود ریانگار د یول مارستانیرسوندمش ب:و گفتم دمیبه صورتم کش یفرو دادم، دست بغضمو

خواسته  ینم یکس. اون اتفاق پندار ستیکس ن چیه ریتقص: شد و بعد نهال گفت نمونیب یسکوت طوالن هی

و اشتباه  یآن میتصم هی تیعصبان ينه فرناز که از رو ،ينه تو که پشت رل نشسته بود! افتهیاون تصادف اتفاق ب

همه هم ! از اون همه آدم بچه ان چقدر نیبب! چقدر آدم اونجا خاکه نیبب. بهشت زهرا میبا هم بر ایب! گرفته

به خاطر  یول یتلخ ياون بچه ها با همه  يپدر و مادرا! بودن نیرین، شبود زیعز کاشونینزد يبرا

به عنوان  یول ستمیبکنم چون اصالً در حد و اندازه اش ن یحتیخوام نص ینم. یبرگشته ان به زندگ انشونیاطراف

همون  يریبگ يرو هر جور یخوام بهت بگم زندگ یتجربه کرده م ور يزیعز هیدوست که خودش هم داغ  هی

که نگاهت  يبخوا دیخودت با. شه یعوض نم يزیچ ،یعزا رو تنت کن نیا اهیتا ابد هم که س. گذره یم يجور

 يبعد مامان، رفتم موسسه . مثالً من. جلو يهمون راهو بر ،یش یآروم م یبا چ ینیو بب يبگرد دیبا. کنه رییتغ

ام  وونهید! ده ها یزجرم م دنشونید. نمکمک ک یسرطان يکمک اسم نوشتم که بتونم به بچه ها واسهمحک 

اگه اونا درد  نکهیا. هم هست یآرامش هیکردن اما ته تهش  هیبه گر نمیش یخونه ساعتها م امی یم! کنه یم

! یکن دایپ يا زهیانگ هی دیکنم تو هم با یفکر م. شم یم میدرد سه نیاز ا یکیدارن، الاقل من تو قسمت کوچ

 صدامو؟ يشنو یم. يکه دار ینیشغل روت نیا يفرا يکار هی

 .دم یدارم گوش م-
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 خونه ات سرجاشه؟ یمهمون یراست. بار با خودم ببرمت موسسه هیتونم  یم یاگه خواست:

دونم اما خودم واسه دوشنبه سرم خلوت تره و زودتر از مطب بر  یاونو نم يبرنامه . به البرز فراموش کردم بگم-

 .گردم یم

 .کالس دارم هی منم واسه دوشنبه عصر فقط:

 !يای یها م یماه دنیپس واسه خاطر د-

 !امی یکنه م یم یزندگ ییدکتر بداخالق تو چه جور جا نیا نکهیا يِواسه کنجکاو شتریب:

 !که آبروت نره اریالاقل به زبون ن: نشست رو لبم و گفتم يچشمام لبخند یسیوجود خ با

 !يحس خوب کنجکاو! که خدا تو وجود آدم قرار داده هییحسها هی نایا! ستین ییآبرو یکه ب نایا-

 !کنه زشیتم رمیگ یفردا کارگر م نیمن اگه خونه ام گند و کثافت هم باشه، هم يکه زد یحرف نیبا ا:

 ؟يالبرز آورد يرو به رو ولیگال انیجر! یکن یم يآبرودار يجور نیالاقل ا! هیفکر خوب-

 !از من بهش گفته یرفت بپرسم چ ادمی یآره ول:

 !من بهت بگم؟ يخوا یم-

 !ادی یبدم نم:

تو چشماش  میکه مستق یدارم، اسمش پنداره، هر خانوم یمیدوست صم هیگفته من  چارهیورداشته به دختر ب-

از همکاراتون تو چشمات  یکیبار  هیهم گفته که  نویا! نیو بب ایکه ب زهیر ینگاه کنه ناخودآگاه چنان بهم م

 ! شیزد یبهش و کل يدیپرداده، تو ناخودآگاه  یم حیرو توض يزیچ هیکرده و داشته  نگاه رهیخ

 !گفته؟ ولیرو به گال نایالبرز ا:

 ! یلیخ یلیخ! ساده است یلیدوست من خ نیا یدون یم! آره! هه-

 !افتاد یالبرز نم ریساده نبود گ:

 !قاًیدق-

البته ! ترسونده یخدا رو حساب يبنده . کرده فیخشونتت براش تعر زانیهم از م يا گهید يزایچ هی. خالصه:

 ! دراکوال ساخته شده هیکردم، کالً از شما تو ذهنش  فیمطب رو براش تعر انیمنم که ناخودآگاه جر

 .گم یفردا به نهاد و البرز بابت دوشنبه م:زدم و گفتم يلبخند

 .خوبه:

 .ممنون يکه بهم اختصاص داد یبابت وقت -
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 .یبهم زنگ بزن یتون یم یهر وقت که دوست داشت. کنم یاهش مخو:

 .ممنون-

 !يا مهیتا صبح ب گهید یو بخواب يداغ بخور ریش وانیل هیاالن هم :

 !کارسازه شتریقرص معده بخورم ب هیقرص سردرد و  هیپاشم  ریش يبه جا-

 !که داغ نباشه یبه شرط ،يبخور ریش وانیل هیبا همون  یتون یاونا رو هم م:

 !چشم خانوم دکتر-

 !بهت که گفته بودم عاشق اون روپوش دکترام:

 ! آره-

 . دکتر يآقا یکن یضرر نم يریبگ يمنو جد یمنیا يها هیتوص:

 . رمیگ یم يجد. باشه-

 !ارمی یهم م ولویگال. نمتیب یپس دوشنبه م:

 .خوبه-

 .فعالً خدافظ: 

 .خدافظ-

از دردام کم نشده  يزیچ! و سرمو فرو کردم تو بالش دمیشکمم دراز کش يرو ،یپاتخت يرو گذاشتم رو لیموبا

 ! یلیخوب بود، خ یلیخ نیآروم شده بودم و ا یلیبود اما خ

  

*** 

 !حرف بزن سایجا وا هی! ؟يشه راه نر ینم! شنوم یالو فرناز صداتو درست نم-

 !ده؟ یحاال درست آنتن م! ؟يشنو یحاال م! حاال خوب شد؟:

 م؟یبرسم بعد با هم حرف بزن يشه بذار ینم. من پشت رلم-

 !؟یکن یم تیرعا یرس یقانون و مقررات رو فقط به من که م:

 !شده باز؟ یچ! فرناز؟ یگ یم یچ! یافت یم نیبش! ارینکن د-

 !زت؟یم يرو هیبرگه ها چ نیا انیجر:

 !کدوم برگه ها؟-
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 !الیمیا نیهم:

 !شهیدر پ اریجنگ تمام ع هیو حاال مطمئناً  دهید دهید یم دیرو که نبا ییبرگه ها! یگند زده ام اساس! آخ

 !نیهم لنیمیفقط چند تا ا-

نه  ایگفته بودم ! ام؟یب ییخوام جا یمگه نگفته بودم من نم! م؟یمگه من و تو در موردش بارها و بارها حرف نزد:

 !پندار؟

با هم  مینیش یخونه م مین پشت رلم، شب که رفتاآل! میشه در موردش حرف بزن یتلفن که نم يفرناز جان، پا:

 !و باهات صحبت کنم نمیخواستم امشب تازه بش یباور کن م! خوبه؟! میکن یبحث م یدرست و حساب

 !؟يمنو تو عمل انجام شده قرار بد يخوا یبعد م یگرفت رشتویپذ یرفت! اآلن؟ گهید-

فقط خواستم بدونم تو کدوم ! حرفا نیواسه سفارت و ا یاقدام چیبدون ه! ساده است رشیپذ هیفرناز، فقط  نیبب:

بذار شب در . مشکل چند تا راه حل هست نیواسه ا نکهیبعد هم ا. شم یم رشیدانشگاه ها پذ نیاز ا یکی

 یبعد تو هر کدومو خواست مگ یرومونه رو برات م شیکه پ ییها نهیمن گز. میزن یموردش مفصل حرف م

 !ستین یراه درست یصورت مسئله رو پاك کن يبخوا نکهیاما ا! انتخاب کن

با همه،  مونییرفتن هر سه تا شیکیالبد ! خوره یها هم به درد خودت م نهیگز! پندار امی یجا نم چیمن ه-

 !رفتن تو تنها شیکی

 !یکن یم يجور نیا رمیکه نرفتم بگ یپناهندگ! فقط چند ساله فرناز:

 ! پناهنده شو یکه خواست ایدن نیا ياصالً برو هر جا! بکن يدوست دار يهر کار-

 م؟یو شب با هم حرف بزن یشه االن قطع کن یم:

! گم پندار؟ یم یچ يدیشن! رو ندارم يچادرچاقچور يها یمهمون يمن حوصله ! خونه اریبچه رو هم ور دار ب-

 ! ذارم یپامو نم نایبابات ا يمن امشب خونه 

 !؟یکن یم یبا هم قاط ویچرا همه چ:

 ! ندارم امشب دنیمتلک شن يگم حوصله  یم! نکردم یقاط يزیچبا  ویزیچ-

 !بهت متلک بگه ستیقرار ن یکس:

 !رفته ادتی میشرکت کرد یمهمون نیهمچ هیرو که تو  يبار نیآخر نکهیمثل ا-

 !خونه مامانت یرفت یو م یبست یبود که چمدون م يبار نیفکر کنم دوم! ادمهینه اتفاقاً کامالً :

 !خودت جمع و جور کن يجور هیخارج رفتنت رو هم  انیجر نیا! گردم پندار یبر نم گهیبشه د یسوم يدفعه -
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 هی يشه برا یم یهم هست که وقت فیح! بدم لیتونم ادامه تحص ینم نجایا! فرناز نیبب! استغفراهللا... د آخه :

تو هم درخواست بده، تو هم  ایاصالً ب! میفرصت رو از دست بد نیا رمیاون ور و مدرك بگ میکوتاه بر يدوره 

 !میگرد یبعد هم بر م. ریاون ور مدرکتو بگ

 !ذارم یمن مادرمو تنها نم-

 !فرناز یتنها گذاشت يبا من ازدواج کرد یمادرتو وقت:

 !بس کن پندار-

 !باشه؟ میزن یو با هم حرف م مینیش یم نایبابا ا يفرناز، بعد خونه  نیبب! نکن خطرناکه! ارید نیبش:

 !امی ینم نایبابات ا يگفتم که من خونه -

 !؟یکن یلج م یچ يبرا:

 !یکن یکارو م نیهم يخارج رفتن و اون مدرك مزخرف دار انیتو هم سر جر قاًیدق نکهیواسه ا-

 ! خودمون بسازم لج کردنه؟ يبرا يبهتر ي ندهیخوام آ یم: 

 !چشه؟ مونیاآلن زندگ نیمگه هم! بشه؟ یکه چ-

 ! جنگ و دعوا و بحثمرتب ! ست؟یچش ن:

 !تو؟ يخونواده  ایجنگ و دعواهام  نیمن باعث ا-

حاال ! تونم تو رو آروم کنم یشم نه م یخونواده ام م فیعرضه که نه حر یمن ب! اصالً من مقصرم خوبه؟:

 ! ؟يشد یراض

 ! برات واقعاً متأسفم پندار-

 ! احساسو نسبت به خودم دارم نیمنم هم قاًیدق:

 !؟یخودت متأسف يکم گذاشتم که برا یباهات از چ یتو زندگ -

تو ! فرناز يد یبه باد م مونویزندگ يدار یغاز و خاله زنک هیصد من  يقبل هم بهت گفتم، با حرفا يدفعه ها:

که  یمنو همون شکل يخونواده ! يدیرو د یاختالف طبقات نیاز روز اول ا! یمملکت نیا يکرده  لیمثالً تحص

به  تیاونقدر حساس! کنم دایپ گهید ي دهخونوا هیتونم هم برم  ینم! تونم بندازمشون دور ینم! یبودن شناخت

 !شده زونیمو آو هیبه  مونیکه زندگ يد یخرج م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٣٣٦ 

من باعث شده  يجا یب يها تیحساس! شده دنمونیرس نجایمن باعث به ا يها تیحساس! يحق دار! آره-

منه که  يها تیحساس! دم یوقت تن بهش نم چیکه با خبره من ه رهیبگ ویکار یشوهرم دور از چشم من بره پ

 !؟يواسه دفاع از زنت انجام ند يکار چیراه بار من بکنن و تو هم ه میباعث شده خونواده ات راه و ن

 !تا حاال؟ افتادمیباهاشون در ن یمطمئن! انجام ندادم تا حاال؟ يکار چیه یمطمئن-

 !تا حاال يم که انجام ندادمطمئن! که به درد بخوره آره يکار:

 يچرا پا گهید! یگله کن رشیبابت پذ يمگه زنگ نزده بود! ؟یراه انداخت هیچه بحث نیاصالً ا! ؟یچ یعنی-

 !وسط؟ یکش یمنو م يخونواده 

ما  یپاشونو از تو زندگ یبه اونا بگ دیکه با ییتو نیا! شده دهیما کش یوقته وسط زندگ یلیتو خ يخونواده  يپا:

 ...عرضه رو نَ نیکه متأسفانه ا! بکشن عقب

 !بسه! بسه فرناز-

گردونم عقب و  یسرمو بر م يلحظه ا يبرا. شه یم یکی ارید يترس خورده  ي هیگر يدادم با صدا يصدا

 یسبقت م یکم ياز فاصله  نیماش هیکنم ساکتش کنم که  یم یو سع ستین يزیگم چ یم اریبه د یعصب

 .رمیگ یفرمون م زیبهش نخورم ت نکهیا يکنم و برا یهول م ره،یگ

*** 

عرق، پر درد، کالفه و نفس نفس زنون پتو  سیخ! از خواب پروندم ابونیمحکم برخوردم با آسفالت خ ي ضربه

و  نهیس يدرد قفسه ! دستام نیحرکت نشستم رو تخت و سرمو گرفتم ب یچند لحظه ب يبرا. رو از روم زدم کنار

 هیخودمو رسوندم به آشپزخونه،  ودب یو به هر جون کندن دمیکش قیچند تا نفس عم. بود دهیرپشتم امونمو ب

. شدم مونیاما پش گاریدرد معده ام خوردم، برگشتم تو اتاق خواب و دستم رفت سمت س يبرا گهیقرص د

و زهر کرده بود اون کابوس مزخرف خواب. کاناپه يرو دمیرو روشن کردم و دراز کش ونیزیهال، تلو يبرگشتم تو

 ! بهم

نگاهم به ! از خواب پروندم لیزنگ موبا يشد و تازه چشمام رو هم رفته بود که صدا یداشت روشن م هوا

 ! صبح بود شیتازه ش. ساعت افتاد و نگرون نشستم سر جام

 دنیبرداشتم و با د یرو از رو پاتخت لیبد شده، رفتم تو اتاق خواب و موبا ضامیاز مر یکیحال  نکهیاحتمال ا با

 !شده؟ یچ! جان البرز؟: حال مامان بد شده باشه جواب دادم نکهیالبرز نگرون از ا يشماره 

 .سالم-
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 شده؟ یچ:

 !جمعه است امروز-

 !مامانم خوبه؟:

 !؟یپرس یدست من که از من حالشو م شیمگه سپرد-

 !امروز جمعه است؟ یبپرس يزنگ زد: دمیموهام و خسته پرس نیتخت، دست چپمو کالفه بردم ب يلبه  نشستم

 !گم امروز جمعه است یدارم م! نه-

 !خب:

 ... ویالو  يو! داش ممد يجا کله پز نیتهرون، ا يما بچه ها-

 !البرز؟ يدیساعتو د: وسط حرفش دمیو پر دمیکش يپوف کالفه ا! بکنم تو حلقش؟ ویحقش نبود اون گوش یعنی

که ما  نییپا ایدم دستته بپوش ب یتند و زود هر چ م،یخونه ات هست کیما نزد نیبب!صبحه شیش کیآره نزد-

 !میرس یاآلن م

 ما؟:

 !نیمن و نهاد و افش-

 !؟یکجا به سالمت:

 !گهیداش ممد د يکله پز-

 !خدافظ:

زود باش ! دارن یدو تا جونور دست از سرت بر نم نینداشته باشم ا تیبه جان خودم من که کار! نیبب! پندار-

 !هات رحم کن هیحاضر شو و به همسا

 !گهیوقت د هیباشه واسه . ستیخوب ن ادیحالم ز:

 چته؟: دیپرس تیکرد و با جد رییالبرز تغ يصدا

 .خسته ام دمیخواب رید. ستین میزیچ-

 !؟یمطمئن:

 .آره-

 !فعالً. مییاون جا گهید قهیبدو حاضر شو ما ده د ده،یخب تو که حاال هم خواب از سرت پر:
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 يموندم در موردش چه کلمه و واژه ا یاصالً م... بشر  نیواقعاً ا! میکه قطع شد متعجب زل زدم به گوش تماس

 ! خودش بدتر از اون دو تا بود! نداخت جلو که دهن منو ببنده یو نهاد رو م نیافش! به کار ببرم

بعد  هیچند ثان. دمیتخت و دراز کش ينداختم روا ویگوش. اشو گرفتم ، چند تا بوق خورد اما جواب نداد شماره

 . اس ام اسش بلند شد يصدا

 !باشد یدر دسترس نم گرید ي قهیمشترك مورد نظر تا ده دق:

هر چند مطمئن ! ها متیبر یبا همون لباس تو خونه م یحاضر نباش میپندار اومد: بعد دوباره نوشت هیثان یس

 !یبا لباس بخواب یعادت داشته باش ستمین

شدم  یم یهر ک فیحر! به معده ام آوردم و از جام بلند شدم يبا دست فشار ،یرو گذاشتم رو پاتخت یگوش

و منتظر  دمیبه سر و صورتم زدم، لباس پوش یآب! شدم یشد نم یرشته کوه که مرتب رو سرم آوار م نیا فیحر

 .خبر از اومدنشون داد فونیربع بعد زنگ آ هی. موندم

 ! ينشد سیبدو تا خ: تکون داد و گفت یدست رون،یکه رفتم البرز از پنجره سرشو انداخت ب نییپا

: برگشت سمتم و بعد دست دادن باهام گفت ن،نهادینشستم عقب ماش یوقت. بود دیشد یلیداشت بارون خ حق

 !دکتر جان پشتم بهته دیببخش

و  دیباهاش دست دادم، حالمو پرس. کرد یم ملبخند نگاه هیکه با  نیراحت باش گفتم و برگشتم سمت افش هی

 !میخند یبه نهاد م یکل مینیش یم میر یم! ياومد يخوب کرد: گفت

 !؟یش یما م يخنده  يخودت سوژه  ای يخند یبه من م: با اعتراض گفت نهاد

 يبرا ویهمراه خوب. و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیکردن سر به سر هم گذاشتن، سرمو تک شروع

 ! رفتن با من انتخاب نکرده بودن يواسه کله پز ویالاقل روز خوب ایخودشون انتخاب نکرده بودن، 

 يدینخواب: صورتم زوم بود نگاه کنم يبه چشماش که رو نهییالبرز باعث شد چشمامو باز کنم و از آ يصدا

 شب؟ید

کرد و  يزیاخم ر! دید فهمش یقرمز و پف کرده ام م يخسته و چشما ي افهیاز ق. جواب نگاهش کردم یب

 . نگاهشو ازم گرفت

*** 
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 هیدو تا از اون دکترا و اون ! زیکامالً تم يکله پز هی زیپشت م میمملکت نشسته بود لیوک هیتا پزشک و  سه

سر اون گوسفند بدبخت بع  يفقط کم مونده بود جا! رو رو سر خودشون گذاشته بودن يکل کله پز لیدونه وک

 !بع راه بندازن

با ! تونستم بخورم یهم نم ادیشدم هر چند که با اوضاع و احوالم ز مونیکله پاچه بود پش یخوردن هر چ از

! يخور یبدن آدمو م يگوسفند، اعضا يعوض کله و پاچه و دل و روده  يدار يکرد یحس م فاشونیتوص

 !چشممون يدانشگاهو آورده بود جلو حیتشر زیالبرز که کالً م

کردم چه  یوقتها هم فکر م یکردم و بعض یم شونیبا لبخند همراه یمن گه گاه دن،یخند یسرخوش م اونا

 !کردن یخوب بود اگه کمتر سر و صدا م

اشتها  نیتا حاال با ا: گفت نیخرده بعد راه افتادنمون افش هی. نمیرفتن به اصرار نهاد مجبور شدم جلو بش موقع

 !پندار؟ يکله پاچه خورده بود

 شتریاشتها نصف ب نیتا حاال با ا یاز پندار بپرس دیبا! نیکن افش حیسوالتو تصح: البرز گفت از جواب دادنم قبل

 !؟يغذاتو دست نخورده گذاشته بود

 !گردوندم یاشتها بر م نیبا هم قاًیرو دق يخانوم احمد يغذاها! آره: سمتش و گفتم برگشتم

 !باشه حتماً بهش بگم ادمی: صورت البرز نشست و گفت يرو لبخند

 یرم و کل یدادگاه به اون دادگاه م نیمن که از بس در طول هفته از ا: دست گذاشت رو شونه ام و گفت نهاد

باور کن . صبح جمعه است يساعت دور هم جمع شدن ها هی نیبه هم دمیام يهمه  نم،یب یتلخ م ياتفاقا

 !رمیگ یهفته رو م هی يانرژ

دور هم جمع شدن  نیاز هم تیانرژ يهمه  یمطمئن: دیکرد و به متلک پرس میتش تنظصور يرو رو نهییآ البرز

 !هاست؟

 !رمیگ یم يشبانه هم انرژ يوقتا از دور هم جمع شدن ها یگاه! نه حاال: گفت ارهیکم ب نکهیهم بدون ا نهاد

 !خانوم سالم عرض کنم لوفریباشه به ن ادمی:و گفت دیخند البرز

 هیپندار : که گفت نیتو ماش دیچیپ نیافش يبار صدا نیا! و پوك هم خبر داشتن کیج يبود، از همه  جالبه

 .من شیپ نیایبرنامه بذار با البرز و بچه ها ب

 !مارستان؟یکجا؟ ب: دیپرس البرز
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انگار تا  مارستانیگه ب یم نیهمچ! ییچشم و رو یب یلیخ: البرز و گفت يشونه  يبا اعتراض زد رو نیافش

 !ومدهیما ن يحاال خونه 

 !خونه اتون که اومدم منتها تا دم درش: با حفظ لبخندش گفت البرز

 !قبلش اون زرشک پلو با مرغ يطور دفعه  نیهم! يکه خورد یکوفتت بشه اون کباب-

 يبا وجود تموم اصرارها. کرد و رفت یشد و خداحافظ ادهیپ نیکرد تا افش دایادامه پ يگفتناشون اونقدر متلک

 يکنار پنجره  ستادمیشدم، ا ادهیخودم پ يکنه برم خونه اش، دم در خونه  یبتونه منو راض نکهیالبرز واسه ا

واسه دوشنبه : باال و به البرز گفتم ادیکردم ب ارفتع نه،یشده بود تا بره جلو بش ادهیسمت راننده و به نهاد که پ

 ه؟یشب برنامه ات چ

 .رمندا يهنوز برنامه ا: نگاهم کرد و بعد گفت متفکر

 .من شیپ نیایپس همراه نهاد و نهال خانوم ب-

 .تو زحمت یافتیب میخوا یقربون دستت نم: سمت نهاد و نهاد گفت دیالبرز چرخ سر

 .منتظرم. ستین یزحمت: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 .اریدوستتم ب: رومو کردم سمت البرز و گفتم بعد

 !کدوم؟-

 !چند تان مگه؟:

 !دونم یمن چه م! هزار تا! دوستام؟-

 !دوستت:

 یاشتباه ولیگال يجا ینیب یم هویدوستت  یگ یم! خب شفاف حرف بزن آدم بفهمه! ؟یگ یم ولویآهان گال-

 !آوردم یرو اشتباه ییایمگنول ،ییایآزال ،یینایم ،یمیمثالً مر

 !به سالمت: فاصله گرفتم و گفتم نیخورد، از ماش یبار به حالت تأسف تکون نیا سرم

*** 

  

 

 .لطفاً نیعصر امروزو کنسل کن ينوبتها... رفاضلیالو سالم خانوم م- 

 !دکتر؟ يشده آقا يطور:
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 .مطب...  امیتونم ب یامروز نم-

 . چشم. بله:

از . از پا انداخته بودم يبدجور یدرد لعنت نیاز صبح ا. کاناپه يگذاشتم سر جاش و دوباره ولو شدم رو ویگوش

 ! مادر البرز يصبح که در واقع نه، درست از شب پنجشنبه و برگشتن از خونه 

از همکارام عوض کرده و اومده  یکیدو ساعت به زور تحمل کرده بودم و وسط کار جامو با  یکیهم  مارستانویب

 .بودم خونه

سرمو به زور بلند . تو خونه دیچیپ فونیو دار زنگ زدن به البرز و کمک خواستن ازش بودم که زنگ آ ریگ تو

رو زدم، در باال رو هم باز کردم و رفتم تو اتاق خواب و ولو  فونیآ يدکمه ! البرزه دمیو د دمیکردم، گردن کش

 . شدم رو تخت

 يانداخت، سر یبه صورت از درد کبود شده ام نگاه خرده هیحرف  یسرم، ب ياومد باال میاومد تو مستق یوقت

 ادی یشه م یکنه پا م یول م مارستانویهمه حالش خرابه ب نیا یآدم عاقل وقت: به تأسف تکون داد و گفت

 !شش؟یپ يمتخصص گوارش نداشت بر هیاون خراب شده ! خونه؟

دکتر کرم : از ذهنم خوند و گفت دهیسسوالمو نپر دینگاهمو که د! ستیحالم خوش ن دهیاز کجا فهم دمیفهم ینم

 ! اش وسط کار ول کرده رفته خونه زکردهیهمکارات بهش خبر دادن که دکتر عز! زنگ زد یلو به دکتر ظهراب

 !شم یبزنم خوب م نیدیتیران هی. ستین میزیچ: شدم و گفتم زیخ میجام ن سر

 .مارستانیب میتنت کن بر يزیچ هیپاشو ! معلومه يکه دار يرنگ زرد نیآره کامالً از ا-

 !؟يافتاد تیاز کار و زندگ یتو واسه چ. ستیتا اون حد حالم بد ن: و گفتم سادمیپاهام وا يزور رو به

 نیدو سه روزه ا یکوفت یواسه اون مهمون! منو نیبب: و گفت نمیسمت خودش و وادارم کرد بش دیکش بازومو

 !؟یختیبه هم ر يجور

 !نه: دادم و گفتم رونیع البرز نفسمو پر صدا بموق یاز درد و سوال ب کالفه

 !؟یپس چ-

 ! ؟یپس چ یچ:

 !ندازه؟ یم یک ادیو سر و وضع منو  افهیو ق ختیر نیا یدون یم-

پندار  ادیمنو : به تأسف تکون داد و گفت يسر. اما سرم باال و نگاهم به صورتش بود نیبودم به سمت زم دوال

 ! گم یم ویدکتر ظهراب يخونه  يباال! ندازه یکرج م یلعنت يتو اون خونه  ش،یسال پ 5
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 !ادمهی! آره-

با نهال از اون  یاز وقت! شیروز پ 3همون پندار افتاده بودم از  ادیخودمم هم !حق هم داشت! بود ادمی خوب

شدن  انگار پرت! انگار تو گذشته جا مونده بودم! بودم دهیرو د یاون خواب لعنت یاز وقت! اتفاق حرف زده بودم

اون کابوس و بدتر شدن  دنیتماسم با نهال و د انیرج! درد کهنه رو از نو تازه کرده بود نیا نیدوباره ام از ماش

ملت : تو سرنگ گفت دیکش یم نیدیتیران هیکه  يهمون جور. البرز نگرون نشسته کنارم گفتم يدرد رو برا نیا

اون ! گهیبودم د دهیند شویجور نیا! یش یمنفجر م یکن یتو لب وا م! کنن سبک بشن یرن درد و دل م یم

 یداد م صیتشخ اتویچرند نیا یرم اموات هر ک یشم م یمزخرف رو هم بهونه نکن که بلند م ياس د یت یپ

 ! چشمش يجلو ارمی

 !؟یهست یعصبان نقدریحاال تو چرا ا-

 ! کردن رگ شد دایغول پتخت رفت و مش يبودم رو دهیبه من که دراز کش يبلند کرد، چشم غره ا سرشو

 !امشب سرجاشه ینترس مهمون: زدم و گفتم یو کج يور هیکه داشتم لبخند  يدرد يهمه  با

رگو  نهییفشارت پا! میکن يدار ضیمر میایب میپاش دیاومدن با یمهمون ياوضاع به جا نیبا ا! آره ارواح کله ات-

 !کنم ینم دایپ

 !؟يناهار نخورد:

 !نهییگم فشار تو پا یم: زل زد بهم و گفت متعجب

 !ته؟یمال گشنگ تتیعصبان-

 ! مال کله خر بودن توا پندار تمیعصبان:

 !ه؟یبه نهال زنگ زدم و باهاش حرف زدم کله خر نکهیا!؟یچه کله خر بودن-

اما ! يچند سال در حق خودت انجام داد نیکه تو ا هیدیاون که تنها کار مف: مشغول کارش شد و گفت باز

حرص و ! مزخرفت ياون قهوه خوردنها! دنتیکش گاریس! کنم ستیرو بذار برات ل يد یکه انجام م ییتهایخر

 ! رشته کوه ساختنهات اهاز ک! چکاپ نرفتنهات! داشتنهات يخودآزار! استراحت نکردنهات! جوش خوردنهات

 !با تو دم خور بودن هام-

 ؟يندار جهیسرگ: شد و اومد سراغ دست راستم و گفت الیخ یدست چپم رو ب کالفه

 !دارم-

 !؟یحالت تهوع چ:
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 !دارم-

 ست؟یسردت ن:

 !هست-

 !کرده باشه؟ يزیمعده ات دوباره خونر یکن یفکر نم:

 !دیشا-

 !مارستانیب میپاشو پندار بر! و زهرمار دیشا:

 !آخه یکن دایرگ پ هی یتون یکه نم یهست يچه دکتر-

 !یالیو خ ییدکتر آدمهام نه دکتر موجودات فضا:

! در آورد و چند تا شماره گرفت لشویموبا بش،یج يتخت بلند شد، دستشو برد تو ياز زدن آمپول از رو الیخ یب

نه ! ... آره اومدم! ... ن؟یمارستانیسالم دکتر ب: متعجب زل زدم بهش، رفت وسط اتاق و بعد چند لحظه گفت

 .میایتا ما ب نیشما هم بمون کهفقط زنگ زدم . قصدو داشتم نیآره، خودم هم هم. !..ستیحالش خوش ن

 !م؟یایکجا ما هم ب! البـــــــــــرز! یه: شدم سر جام و با اعتراض گفتم زیخ مین

 !یلحظه گوش هی. باشه: چشم غره بهم رفت و گفت هیسمتم و  برگشت

 !دکتر باهات کار داره: رو گرفت سمتم و گفت لیموبا

 !ستین مارستانیبه ب يازین: پس زدم و گفتم دستشو

 !خواد باهات حرف بزنه یدکتر م: گرفت سمتم و با تحکم گفت ویگوش دوباره

 يای یم یش یبلند م: گفت و داد و هوارو سر داد يالو پندار یچسبوندم به گوشم، دکتر ظهراب ویگوش کالفه

 يدیشن! الو؟! مارستان؟یمطب و ب متیاریکه با کتک و زور و دعوا ب يبچه ا! سراغت پندار ومدمیتا خودم ن نجایا

 ! گفتم؟ یچ

 روزمندانهیپ دش،یرو هوا قاپ! محکم پرت کردم سمت البرز ویتماسو قطع کردم و گوش. از سر اجبار گفتم يا بله

کامالً  نینبود، ا فتیبدبخت حر یاون حاج یهر چ! شد خوب بودها یدکتر هم بابات م نیا: زد و گفت يلبخند

 !رو سرت تسلط داره

 !به خدا يرو دار یلیخ: فک قفل شده ام گفتم نیکه داشتم بالشو پرت کردم سمتش و از ب يدرد يهمه  با

*** 
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 میخواستم بر یمن که ازش م ياصرارها و خواهشها و التماسها يالبرز برخالف همه  ن،یتو ماش میبود نشسته

 یروند به اون سمت و سر به سرم م یم میمستق ،یدکتر ظهراب مارستانینه ب گهیدرمونگاه د ای مارستانیب هی

 !دلبه درد و  ینیش یبه نهال و م یزن یکه نصفه شب زنگ م نمیب یم: ذاشت

 !؟یکه چ-

 !بود؟ دواریشه ام یم! خوب بوده شرفتتیپ! یچیه:

 !نسل قبلت بودن که.... اونو که از هفت-

 !یواقع يدوارهایاز اون ام ،یلیفام يدوارهایام نینه از ا:

 !؟یباش...  دواریام یبه چ-

 !رابطه نیا يبه ادامه :

 !کدوم رابطه؟-

 !زنگ زدنها و درد و دل کردنها نیهم:

 !البرز! ... خدا يوا-

 !مارستان؟یب ادیزنگ بزنم اونم ب يخوا یم! جانم؟:

 !اونم؟-

 !گهیدرختچه د:

 !چرت نگو البرز-

 يجا هی میخودمون و بر مارستانیب مینر یبند تکرار نکن هیتو  دمیدهنمو کش پیمن ز يد یفقط قول م. باشه:

 !گه؟ید

 !دمیکش یمعده و دل و روده ام فشار دادم، چشمامو بستم و پوف محکم يهم، دستمو رو يمحکم رو فکمو

*** 

خواست با دستام  یو سوزن وصل بود و دلم م میلوله و س یوجودم کل يتخت، به همه  يبودم رو دهیکش دراز

 ! البرزو خفه کنم

معده  يتو دماغم و شستشو وپیت ngو فرو کردن  يو نمونه بردار یتحمل کردن آندوسکوپ بتیمص یکل بعد

 يصدا. ده و چشمامو رو هم گذاشته بودمخرده از دردم کم ش هیدارو  یدوباره، حاال با کل يزیام به خاطر خونر

 !دار؟پن يداریب: که گفت دمیرو شن یدکتر ظهراب يباز شدن در اومد و بعد صدا
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 !که زنده بمونم نیبار دوم هم بود: باز کردم، نگاهم به صورت نگرونش افتاد و گفتم چشم

 !نیکه نجاتم بد نینباش دیعد شاب يدفعه  نیگفته بود: دادم حیتوض. از متوجه نشدن جمله ام نگاهم کرد گنگ

 هنوز؟ يدرد دار: دیو پرس یصندل يبه تأسف تکون داد نشست رو يسر

که  یینهایو کافئ گارهایبه خاطر اون س: و گفت دیکش یقیعم ینفس. جواب نگاهش کردم یو ب دمیگز یلب

 !پندار هیکن یمصرف م

 !دونم یم-

 !آره؟ یدرد بکش ادی یخوشت م:

 خرابه؟ یلیخ تمیوضع-

 !آره خرابه یبار ول نیکشه ا ینم یبه جراح:

 ! ضامیبدبخت مر-

 !یدرب و داغون يتو دشونیبدبخت اونا که ام قاًیدق:

به در خورد و البرز اومد تو و با  يضربه ا! زدم و نگاهمو دوختم به سقف يکه داشتم لبخند يدرد يهمه  با

! ها نهیگن هم یکه م خیچهارم! پندار نمیب یم یختیر نیشه تو رو ا یآخ دلم خنک م: گفت یلبخند پت و پهن

 !ادی یبه سر و روت بکش مهمون داره م یدست هیپاشو 

ساعت عالئمتو چک  میبه بچه ها سپردم هر ن: و گفت میشونیپ ياز جاش بلند شد، دستش رو گذاشت رو دکتر

تونم  یدارم که نم مارستانیب رونیجلسه ب هی! خب؟. بهشون بگو يشد بدون پنهون کار شتریدردت ب. کنن

 .گردم یکنسلش کنم اما زود بر م

 . یمرس-

 ! یباش تیکن به فکر سالمت یخرده سع هیعوض تشکر :

 انی یدارن م نینهاد و افش: تخت و با لبخند گفت يالبرز نشست رو لبه . کرد و رفت یالبرز هم خداحافظ از

 !البته درختچه هم هست. نجایا

جنبه  یب یلیخ: رو رون پاش و گفتم دمیدستمو بلند کردم و کوب! البرز طونینگاه ش يرو دیاز سقف چرخ نگاهم

 !يا

 ! ها يجنبه باز یب نیتا باشه از ا: و گفت دیخند

 دردت کمتره؟: دیشد و پرس يجد بعد
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 !نه-

 !معلومه از حال و روزت:

 !باشم؟ نجایا دیچند روز با-

خانوم ! رو متوقف کنن يزیبتونن خونر یتا وقت ست،یگه معلوم ن یم یدکتر ظهراب. گه یم زیچ هی یواهللا هر ک:

گفت انگار  یبشه، آخه م نتیگزیجا یاز خاندان پناه گهینفر د هی یگه تا وقت یبخش م زیسوپروا ،یاردالن

زنگ زد و  دهیهم که به گوشش رس يحمدخانوم ا! نیاشغال کن مارستانویب نیتخت ا هیحداقل  نیکونترات گرفت

 ...البته ! ادیاز خجالتت در ب یکه درست و حساب مینگه ات دار یماه کی هیازمون خواست 

بودم  دهیکه تا حاال ازش د يا افهیق نیتریبا جد. اومد تو کلشیبه در خورد و اول سر نهاد و بعد کل ه يا ضربه

 !هو؟یشد  یچ! سالم:دیشد و پرس کیبهمون نزد

 !؟يبهتر: ن دادم، دستمو گرفت و گفتبه عالمت سالم تکو سرمو

 پس کو نهال؟: و گفت نییبه عالمت مثبت تکون دادم و البرز از رو تخت اومد پا يسر

 .ادی یمن از دفتر اومدم، اون داره از آموزشگاه م. ادی یداره م-

 !نیزحمت افتاد: کنم گفتم یداشتم دردمو مخف یکه سع ییصدا با

 !میتو زودتر خوب شو که ما اون شام مفصلو زنده کن! ؟یچه زحمت: زد و گفت یگرم لبخند

 ! البرز يبود لنگه  یکی! به تأسف تکون دادم يسر

 .دیپرس تمیکه نهاد آروم از البرز در مورد وضع دمیبرگرده و شن میخرده انرژ هیرو هم گذاشتم تا  چشمامو

 یاز سر و صورتش م ینگرون. باز کردسالم نهال چشمامو  يمسکن ها و داروها بودم که صدا يداریخواب ب تو

 . دیبار

 !شد آخه؟ یچ: دیکه تموم صورتشو در هم کرده بود پرس یاومد جلو و با اخم. لبخند کمرنگ بزنم هیکردم  یسع

 !صاحب خونه تحمل مهمونو نداشت دکتر الزم شد:گفت یبه شوخ البرز

 ؟ياآلن بهتر: برداره گفت نگاه ازم نکهیبدون ا ایدر حالتش  يرییتغ نیبدون کوچکتر نهال

اصالً ! خوبه! آره بابا: رفت سمت در گفت یکه م يبه عالمت مثبت تکون دادم و البرز همون جور يسر

برم، برگشتم  دیمن با. ادیبه نظر ب ضیمر یلیبهش که خ میفرو کرد میهمه لوله و س نیا یالک! ستین شیزیچ

 ! کنه یم مهیق مهیمنو ق یکه خانوم اردالن نینباش نجایشما دو تا هم ا

 !ها یحالت بدتر شد بگ. زنم یبازم بهت سر م. مارستانمیتو ب شیتا ش: رو باز کرد و بعد رو به من گفت در
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 .کرد و رفت یاز نهاد هم خداحافظ. دستمو به عالمت باشه آوردم باال و گرفتم سمتش کف

باز و  يصدا! بودم فیاما به همون اندازه ضع منتفر بودم امیبه نظر ب فیهمه ضع نیا نکهیاز ا.بستم چشمامو

سمت نهال که ساکت نشسته بود  دیسرم چرخ. بار نهاد هم رفته بود نیو ا دیچیبسته شدن در دوباره تو اتاق پ

 !رم؟یقراره بم ینک یم الیخ! ه؟یچ: دمیآروم پرس. بود رهیو به روبروش خ یصندل يرو

 !پندار: بهم انداخت و معترض گفت یاخم نگاه با

 نیا! شمیزندگ يمن کجا یحت ای! مهیزندگ يرسه کجا یطور نگرونم به نظر م نیکه ا يدختر نیا دمیفهم ینم

که فقط  يماریدکتر ب دنید ادیاز کارش بزنه و ب مهیبخواد سراس نکهیا! دمیفهم یو توجه رو نم تیهمه حساس

 !شناختم یچون نهال رو نم دیشا! رام قابل درك نبودو باهاش صحبت کرده ب دهیچند بار د

 خش داره؟ نقدریچرا صدات ا: دیچند لحظه سکوت پرس بعد

 !شده دهیتا معده ام خراش يمر ریفکر کنم کل مس. هیو آندوسکوپ یلعنت يلوله  نیبه خاطر ا-

 .يکرد یمراعات وضع بد معده اتو م شتریب دیبا:

دکتر  ،یخانوم اردالن ،یدکتر ظهراب! ...نفر نیپنجم قاًیدق یش یم یحرفا رو بزن نیا يتو هم اگه امروز بخوا-

 !و البرز که هزار بار از ظهر تا حاال واسه ام تکرار کرده انیکاو

 .خرده بخواب هی! باشه الاقل رگذاریتأث دوارمیام:

 !پاشو برو که بخوابم-

 .رم یخرده هستم بعد م هی:

 !چرا؟-

 خرده هستم؟ هی نکهیا! چرا؟ یچ:

 !اصالً؟ یینجایچرا ا-

 باشه؟ میکن یبعد با هم صحبت م: من شد و بعد چند لحظه مکث گفت يچهره  مات

 .باشه: درشتش و بعد گفتم يخرده زل زدم تو چشما هی

 اده؟یدردت ز-

 !آره:

 !اد؟یبگم دکتر ب-

 !خودم دکترم:
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 ! ارهی یکه فقط سرت بال م ينه اون دکتر! دکتر که بتونه بهت کمک کنه هی-

 برات انجام بدم؟ ادی یاز دستم بر م يکار:دیخرده مکث پرس هیبا . جواب نگاهش کردم یب

 یم یقدر درد جسم نیدم و دستگاه بودم و هم نیهم ریاون موقع هم ز! شیبرگشت به پنج سال پ ذهنم

 ! کنه يمثل نهال نبود که باهام هم درد یاما کس دمیکش

 ! خرده بخوابم هیکنم  یسع دیبا: و گفتم بستم چشمامو

 . کرد و تو سکوت نشست کنارم دییخوبه تأ یلیبا گفتن آره خ حرفمو

*** 

 .دیپرس یکه داشت حالمو م دمیشن یفرناز رو م يصدا يداریخواب و ب نیب

خواست باشه و منو  یکه اصالً دلم نم یتو اتاق. بود ستادهیکنار البرز ا. اش شدم رهیباز کردم و با اخم خ چشمامو

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: به زور لب باز کردم و گفتم! نهیبا اون حال و روز بب

 !باز؟ يشد یچ! سالم: گفت فیلبخند ظر هیسمتم و با  برگشت

 !؟یکن یکار م یچ نجایا...  دمیپرس-

 !دمیشن یتازه از دکتر ظهراب-

 !؟یکه چ:

 !حالت چطوره؟ نمیفقط اومدم بب: تخرده نگاهم کرد و گف هی. خورد از سوالم جا

 .... يبرا رهیسال د 5 یکن یفکر نم-

 !پندار جان آروم: دستم و گفت ياومد کنار تخت، دست گذاشت رو البرز

 !عوض شده تو وجود من؟ يزیچ: نگاه از فرناز بردارم گفتم نکهیا بدون

 !ادت؟یواسه ع یدونست قمیسال که حاال ال 5کردم بعد  يرییتغ: دینپرس یام شد اما سوال رهیخ متعجب

 !پندار-

پس واسه ! گهیاالن هم همونم د! تخت نیکشم رو ا یم یچون قاتل بچه ام بودم مهم نبود چ شیپنج سال پ:

 !؟یینجایا یچ

 !پندار-

 ! برو فرناز:بستم و گفتم چشمامو

 .شما برو: که گفت دمیالبرز دستمو محکم فشار داد و صداشو شن دست
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فکر : خرده سکوت البرز گفت هیبعد . بسته شدن در اتاقو رو هم پشت سرش يصدا دم،یفرنازو شن يپاها يصدا

 !کنم بس باشه پندار

 !گم ینبش قبر گذشته رو م: ادامه داد. شدم به صورتش رهیباز کردم و خ چشمامو

 !به نبش قبر داره یچه ربط! نمیخوام فرنازو بب ینم-

 یاون تو رو مقصر نم یدون یم اریکه تو اونو مقصر رفتن د ياونقدر: به عالمت تأسف تکون داد و گفت يسر

 ! دونه

 یدلم نم! کنه یم يادآوریاون فقط اشتباهات منو بهم  دنید!دونم یاز خودم مقصر م شتریگفته من اونو ب یک-

 !خواد عذاب بکشم

 !؟یچه اشتباهات:

 ... به  ارویکه د ییهمونا-

 . ادیبگم ب یبرم به دکتر ظهراب. ولش کن اصالً! خوب  یلیخ:

که اون جور بق  یگفت يزیبه نهال هم چ:تعلل کرد، برگشت سمتم و گفت يلحظه ا يسمت در اما برا رفت

 !کرده رفت؟

از  ای ،یبهش گفت يزیچ هیتو  ای: داد حیدوباره برگشت سمت تخت و توض. نگاهش کردم رهیو گنگ و خ جیگ

شدن به نهال  کیرو نزد ،يایکنار ب یتون یبا فرناز نم! بود ختهیبهم ر يحال و روز اون جور نیا يو توت دنید

 ! برات هیخوب ي نهیگز! ستیبد ن یفکر کن

دل و روده  نیصاحابو از ا یب يلوله  نیا: بازشون کردم به البرز گفتم یهم فشار دادم و وقت يمحکم رو پلکامو

 ! اون افکار احمقانه رو هم از ذهن خودت رون،یمن بکش ب ي

 !امینرو تا ب ییجا! افکارمم جاشون خوبه حاال! بمونه فعالً دیلوله که با-

 ! تونستم برم و از شر شر و ورهاش خالص شم یخواستم هم م یاگه م انگار

   

کردم که در باز  یم و کنسل شدن نوبتها فکر مارستانیتو ب ضامیمر تیچشمام بود و داشتم به وضع يرو ساعدم

 . تو اتاق دیچیسالم نهال پ يشد و صدا

: صورتش بود نشست کنارم و گفت يکه در اکثر مواقع رو يبا لبخند. سمتش دیبرداشتم و سرم چرخ دستمو

 ؟يبهتر
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 !که ینیب یم: زدم به سقف و گفتم زل

شد و  لیتبد یلبخند پهن خنده اش به. بده حیبرگشتم سمتش و منتظر موندم توض! خنده اش بلند شد يصدا

 !اون افتادم ادیبهم کرد  هیتوص هیتو البرز  امیب نکهیقبل ا: گفت

سپر  هیپندار  شیپ ير یم يبهم گفت دار: لبشو تر کرد و گفت. بده حیتوض شتریسکوت زل زدم بهش که ب تو

 !با خودت ببر که ترکشاش بهت نخوره

 دردت کمتر شده؟: دیپرس يجد نباریدوباره دوختم به سقف و نهال ا نگاهمو

 !خوبم-

 !؟يبداخالق تر روزیپس چرا از د:

 ! رونیکه با غر زده بود از اتاق ب يالبرزو گرفته بودم، جور يتا تونسته بودم پاچه ! گفت یم راست

 یاجیاحت: از جاش بلند شد تا کمکم کنه، گفتم نم،یکردم بش یخوردم و سع یجوابشو بدم تکون نکهیا بدون

 !تونم یم خودم.ستین

 !ه؟یچ: دمیروم و پرس دمیباال، پتو رو هم کش دمیخودمو کش! زل زد به صورتم یظیاخم غل با

 !فهمم ینم ،یبدخلق نقدریا یواسه چ:گفت ریسر جاش و با تغ نشست

 یم حیماهبانو ازم توض تیرو به خاطر آوردم که با اخم در مورد وضع یلحظه نهال هی! شدم شیجد يچهره  مات

 یهم م نویا! يدرد دار یلیدونم که خ یم! گه؟یگم د یراست م! ه؟یخب چ: دیپرس دینگاه ماتم رو که د. خواست

بدتر  تتویاعصاب خراب وضع نیشه که با ا ینم لیدل نیا یول! یبمون مارستانیتو ب نجایا يدونم که دوست ندار

 !یکن

 !یقشنگ مشخصه که معلم-

امروز که ! گفتم خب درد داره کالفه است دمتیکه تو اون وضع د روزید! گم یم تویدارم واقع! مسخره نکن:

 !پس؟ يحوصله تر یدردت کمتر شده، چرا ب

 !رقصم خوبه؟ یم يراحت بشم، بعد واسه اتون بندر ارنیدر ب انیرو ب یلعنت يسندا نیا-

 !ست؟ین یمنتها سرم باشه مشکل! هیعال: صورتش و گفت ينشست رو يکنترل شده ا لبخند

 ...درست یتون یسرم دستته م! گم یم دنیرقص يواسه بندر: نگاهش کردم، لبخندش بازتر شد و گفت یسوال

 !اعتقاد دارم؟ میرس یبعداً به هم م نکهیبه ا داًیکردن هستم و شد یکه اهل تالف یدون یم-

 ! اوهوم:
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 !یش مونینگو که بعد پش يزیچ -

 . خوبه یلیخ رونیب يهوا: شد و گفت رهیخ رونیه به بخرد هیجاش بلند شد، رفت سمت پنجره،  از

 !؟يجد-

 . یلیخ! اوهوم:

 !میبزن يدور هی میرو از خودم جدا کنم بر نایکمک کن، من ا ایپس ب-

و سرمو گذاشتم رو  دمیکش یکالفه پوف. نه ایگم  یم يدارم جد نهیشد بهم تا بب رهیسمتم و متعجب خ برگشت

 !و البرز یدکتر ظهراب نیع یهست یکیتو هم : بالش و گفتم

 !از چه لحاظ؟: دیشد و پرس کیتخت نزد به

 یم نویچرا ا ،یکن یکارو م نیوقت نشد بهم بگه چرا ا چیاونور که بودم، همخونه ام فربد، ه! از همه لحاظ:

 !کردم یخواست م یدلم م یهر غلط! کار واسه ات خطرناکه نیا! کار برات مضره نیا ،يخور

 !يلوس شد نقدریکه ا نهیهم-

 !؟یبا من: دمیبرگردوندم سمتش و پرس سرمو

 !یذارن مرخص ش یالزمه حتماً که نم! ؟یباش نجایخواد ا یماها دلمون م یکن یم الیخ! آره-

 !خودش مرخص بشه تیتونه با رضا یم یضیهر مر:

 !تونه کشنده باشه؟ یبار دوم م يمعده برا يزیخونر یدون یم! یستین یضیتو هر مر-

 !مهمه برام؟ یکن یم الیخ:

 ! یعالوه بر لوس بودن خودخواه هم هست-

 ! شه یکشم حالم بد م یکه توش م ییاز نفسا! متنفرم مارستانیب نیاز ا! ایآدم دن نیاصالً گندتر! یهر چ:

 !چرا آخه؟-

راه روها پره  نیتموم ا! ؟یچ یعنی یدون یم! بغل کردم ارویبوده که د يبار نیتر، ته راه رو، آخر نییطبقه پا هی:

 !ه؟یمنظورم چ یش یمتوجه م! بودم یبا فرناز هم دانشگاه! ؟یچ یعنی یدون یم! از خاطرات دوران دانشگاهم

! همش بهونه است نایا: و گفت یصندل يبه خودش داد، اومد نشست رو یخرده جا خورد، بعد تکون هیاول  نهال

 يرو میکه از دستشون داد ییچون اونا میخدا باش نیزم نیا ياصالً رو دینبا ،یفکر کن يبخوا يطور نیاگه ا

 !کردن یم یزندگ نیزم نیا

 !مرضم يپا! ضعفم يذارم پا یمن م! بهونه يتو بذار به پا-
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 !؟یخودتو درمان کن یکن ینم یخوب چرا سع:قاطع زل زد تو چشمام و گفت یلیخ

صورتم  يخورد، دستمو از رو یتکون! چشمام يچشمامو بستم و ساعدمو ول کردم رو! بحث نداشتم ي حوصله

 !خواستم ناراحتت کنم ینم: برداشت، زل زد به چشمام و گفت

 !شم ینکن لوس تر م یمنت کش-

کالً آدم . خدا رحمتش کنه. پدربزرگ داشتم هی:گفت و دوباره نشست سر جاش و ادامه داد رلبیمزه ز یب هی

گشت،  یداشت از قهوه خونه بر م یبار وقت هیکردن،  یم یکه تو روستا زندگ مایاون قد! بود یاخالق یب یلیخ

و  زنیر یمردم ده م! يو کتک و کتک کار دادیکنه به داد و ب یشروع م. شه یها دعواش م یاز محل یکیبا 

شب که  هیگذره،  یچند وقت م! کنه که پدربزرگمو سرجاش بشونه یم دیکنن، طرف هم تهد یسواشون م

 يگفت هفت هشت نفر یم. آدم راهشو بستن يسر هی نهیب یگشته خونه، م یبر م ییجا هیپدربزرگم داشته از 

 . ره خونه یو داغون م هخور یازشون کتک م یشه، کل ینم فشونیحر. شدن یم

: دمیمتعجب پرس. شده بهم رهیتو سکوت خ دمیحرفشو بزنه، د يبرگشتم سمتش تا ادامه . ساکت شد نهال

 خب؟

 !نیهم-

 !؟یچ شیباق:

دادن بد  یم یشدن شما رو گوش مال یم دایهم پ يهفت هشت نفر هیکردم اگه  یداشتم فکر م! نداره یباق-

 !نبود

 یپدربزرگم م ادی داًیآخه منو شد! داستان گفتم نیحسمو در قالب ا:نگاهش کردم که گفت هیاندر سف عاقل

 !ينداز

 !عده جمع شن منو بزنن؟ هیکه  نهیحست ا-

 ! آره خب:

 !دوست؟ هی ادتیع ياومد یمطمئن! ممنون از لطفت-

 !شک کردم دمیدوست، اخم و تخمتو که د هی ادتیکردم اومدم ع یم الیخ:

 چند سالته نهال؟: دمیچشمام و در همون حال پرس يساعدمو گذاشتم رو دوباره

  26: مکث گفت بدون

 !اد؟ی یبهم نم ه؟یچ: دیمتعجب پرس. نگاهش کردم ریز همون زخرده بردم باال و ا هی دستمو
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 !یبه باال باش یکردم س یم الیخ: به حالت قبل برگشتم و گفتم دوباره

منو به چشم پدربزرگت  یوقت:نشست رو لبم و گفتم يلبخند کج و محو! دمیمعترض پندار گفتنش رو شن يصدا

 !نمیساله بب 14رو دختر  کتریسال از خودم کوچ 10آدم  هیمن  یتوقع داشته باش دینبا ،ینیب یم

 !؟یپدربزرگمو بکن اسیق یکه مثالً تالف یگفت نویا-

 !هم آره هم نه: صورتش شدم و گفتم ي رهیخ دم،یشد، به پهلو چرخ یکه داشت دوباره شروع م يوجود درد با

و  رونیب دمیش مچاله شده بود کشدستا نیشالش رو که ب يشایر شیدست دراز کردم و ر! نگاهم کرد منتظر

 !یرو داشته باش 30کردم حداقل  یم الیواقعاً خ: گفتم

و  ستیب نیبچه تر از ا ادی یات م افهیبه ق: زدم و گفتم يلبخند. نگفت يزیصورتش پررنگ شد و چ يرو اخم

 !بره باال یسنتو م یزن یکه م ییحرفا ،یکه گفت یباش یشیش

 ! دونستم یخودم م: و با لبخند گفت رونیدستام ب نیاز ب دیرو کش شالش

 !ات معلومه دهیکامالً از رنگ پر-

 !؟يدرد دار....! رنگ ت ای دهیرنگ من پر:

 !کم کی-

 ! خسته ات کردم! يوا يا:

 . يخوب بود که اومد-

 اد؟یبه البرز بگم ب. یبرم که استراحت کن گهید: جاش بلند شد و گفت از

 .بگو-

 !بده آره؟ یلیحالت خ ینعی ادیاون ب يحاضر یوقت:

جمله البرزو با خاك  نیاآلن با ا: و گفتم رمیشد بگ یم شتریدردم ب نکهیخنده امو به خاطر ا يکردم جلو یسع

 ! يکرد کسانی

 .ادیگم ب یاالن م: رفت سمت در و گفت نگرون

 دایسر و کله اش پ یوقت قاًیدق. که سرم تو بالش فرو رفته بود، رفتم تو فکر يهمون جور. رونیکه رفت ب نهال

خودم هم  يحس برا نیا! آزاد شده بود زایچ یلیرفت که ذهنم از خ یم یبودم و وقت یشد که تو اوج کالفگ یم

 ! بود بیعج
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خونه  يبر يداده بود ریگ: دیبهم نگاه کرد و پرس رهیخرده خ هی ستاد،یاومد، کنار تخت ا یالبرز دکتر ظهراب يجا

 !آره؟

 !آره: چشمام و گفتم يذاشتم رودو تا دستمو گ کف

 !پسر يرو دار یلیخ: کرد گفت یام م نهیکه معا يرو زد کنار و همون جور پتو

 !دونم...  یم: گفتم دهیبر دهیکردم بر یمعده ام تحمل م يکه از فشار دستش رو يدرد يهمه  با

 !دونستن نیاز ا یش مونیبهت نشون بدم خودت پش یدونم یم هی: زد به چشمام و گفت زل

که همراهش  يو دستگاه انداخت و به پرستار توریبه مان یاومد و دکتر نگاه رونیاز دهنم ب يهمراه با لبخند آخ

دم که  یم بشویدارم ترت: مشت دارو رو داد، کنارم نشست و گفت هی قیو تزر شیآزما يسر هیاومده بود دستور 

 !وی یس يمنتقلت کنن آ

 !؟یاونجا واسه چ: گفتم معترض

 ...! هیفقط ! به خدا... ستین میبابا طور: شدم و گفتم زیخ مین یعصب! نگاهم کرد فقط

 !يناسورتو ناسورتر کرد يمعده  يکرد يخرده سهل انگار هیفقط -

بمون  نجایمن ا: و گفتم رونیدارو بود از اتاق بره ب قیکه مشغول برداشتن نمونه خون و تزر يکردم پرستار صبر

 !دکتر ستمین

 !ماست؟ مارستانیمشکلت با ب-

 !مارستانهیمشکلم کالً با ب:

چاره  یگفت از صبح ب یالبرز م! يکرد یقبالً فکرشو م دیبا يبود يفرار نقدریشدن ا يخب تو که از بستر-

 !کنه یکردم داره باز غلو م الیخ ،يبس که واسه رفتن نق زد ياش کرد

 ! یاال دکتر محسن ظهراب دیرس شد به توافق یم یبا هر ک! کردم سمت پنجره رومو

پاهاش اتاقو  يصدا! ستیدرد که باشه، ادب و مراعات مطمئناً ن! خنده اش چشمامو بستم يبه صدا تیاهم یب

کنه  دایپ انیتا مواد توش جر چوندیپ یسرم رو م میکه س يتخت، همون جور ي گهیپر کرد، اومد سمت د

 نیرفتن هم ا سهوا! يکرد یهم نم یبود که اعتراض نیا شیخوب يزد یاگه حرف نم شیپ يدفعه :گفت

 ! يدیکوب یبه در و تخته نم يجور

 ییزایچ هیروپوشش در آورد،  ي نهیس يرو بیاز ج يخودکار. باز کردم و نگاهمو دوختم به صورتش چشمامو

 .دختره، خواهر دوست البرز نیا: کرد و بعد گفت ادداشتیپرونده ام  يتو
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! دو تا از برادراشو از دست داده؟ یدون یم: با لبخند زل زد به صورتم و گفت. کردمو منتظر نگاهش  متعجب

 !البته عالوه بر مادرش

خونسرد  یلیو خ یصندل ينشست رو. دکتر موندم ي رهیگرد شده خ يبا چشما! به طور کل فراموشم شد دردم

 یکی! اآلن اگه بود احتماالً همسن و سال تو بود. از نهاد هم بزرگتر بوده یاز خودش و حت شونیکی: ادامه داد

 !بوده کتریاز خودش کوچ یول گهید

 !؟یچ یعنی-

 !؟یچ یعنی یچ:

 !از دستشون داده؟ يچه جور-

کرده که تصادف  یمراسم رو پخش م يداشته کارت ها یکیسال اون  يکهاینزد شونیکی یناگواره ول یلیخ:

 .دونم ینم قیدق. بود ضیانگار مر یبزرگتره ول. شه یم کنه و کشته یم

 ! از سر گذرونده تصور کنم بتیهمه مص نیتونستم نهال رو با ا ینم! ام حبس شده بود نهیتو س نفس

البرز سالم کرد، اومد جلو و ! بودم رهیباز شدن در سر دکتر رو برگردوند اما من هنوز به همون نقطه خ يصدا

 .نجایا نیرفتم اتاقتون گفتن اومد: گفت

 ؟يدیرس ضاتیبه مر: دیپرس دکتر

 !پندار؟ یخوب. آره-

! خرده تو غره هی زونه،یخرده فشارش نام هیخرده درد داره،  هیخوبه فقط : پروندم و دکتر گفت یرلبیخوبم ز هی

 !حوصله است یکم هم ب هی

تو غر بودن و ! فشارش هم که مال همون دردشه یزونیدردو که حقشه، نام: تخت و گفت ينشست لبه  البرز

 یننه غر مجسم م هیمن بگه پِ ناخودآگاه تو ذهنم  يجلو یکیاصالً ! هیامر عاد هیحوصله بودنش هم که  یب

 !شه

داره  یک یدون یم: رد گفتک یکه با لبخند نگاهم م يبرگشت سمتم و همون جور. مشت آروم زدم به پاش با

 سراغت؟ ادی یم

 !مادر کترا: لبخندش پهن تر شد و گفت. نگاهش کردم یسوال

 !؟یک: دینشست رو صورتم و دکتر متعجب پرس لبخند
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شه  یکترا م یبه مازندرون! ریمادر کفگ یعنی! مادر کــــِتـِرا: داد حیدکتر توض يسرشو برگردوند و برا البرز

 !ریکفگ

 !؟یگ یم ویخانوم احمد: زد و گفت يلبخند دکتر

تا  د،یلقب رو که البرز روش گذاشته بود شن نیا يکه خانوم احمد يبار نیاول! ریبخ ادشی! تکون داد يسر البرز

 !هفته دست از سر البرز بر نداشت هی

. خالص شم یرد لعنتخرده بتونم بخوابم و از اون د هی دیو چشمامو بستم شا دمیخوردم، به پهلو دراز کش یتکون

 ! برم برم؟ یگ یم قهیهر د يجور نیا: دستم و گفت يو دست گذاشت رو نییتخت اومد پا يالبرز از رو

 !يدر مورد نهال بهم نگفته بود: به صورت اخم آلودش انداختم و گفتم یچشممو باز کردم، نگاه هی

 . یخرده بخواب هیکن  یسع. شامیتو اتاقم منتظر جواب آزما: بده دکتر بلند شد و گفت یجواب نکهیاز ا قبل

 نگفتم؟ ویدر مورد نهال چ: دیکه رفت البرز نشست سر جاش و پرس دکتر

 دو تا برادرشو از دست داده؟ نکهیا-

 .بدونه يزیچ یدوست نداره کس ادیخودش ز:

 .ناراحت کننده است یلیخ-

 . شه ینهال از مادرش جدا م یتو همون بچگ نکهیمثل ا. ستنیهم باهاش در ارتباط ن ادیز. پدرشون زنده است:

که از  یِو توجه نهال به من به خاطر حس یکیموضوع فکر کردم که احتماالً احساس نزد نیبستم و به ا چشمامو

داشته و از دستش  کنم که حکم پدر رو براش یم یرو براش تداع یبرادر بزرگ! شه یتو وجودش زنده م دنمید

 ! داده

چند تا عمل پشت هم دارم، :و گفت ختیموهامو با دستش بهم ر. بلند شدن البرز دوباره چشمامو باز کردم با

 باشه؟. نجایگردم ا یرم مطب و بر م یسر م هیکارم که تموم شد 

 .يایب ستین يازین-

 ! دم یم صیخودم تشخ ازشوین:زد و گفت یچشمک

 !نجام؟یا یکه نگفت یبه کس-

. فکر کنم مامانت باشه. دو بار از شمال زنگ خورده یکیمنه،  نهیکه تو ماش لتمیآهان موبا. دونه یفقط پدرام م:

 فعالً.خرده هیحاال بخواب . یزنگ بهش بزن هی دیمتوجه نشن با يخوا یاگه م

*** 
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دوش آب  هیدلم ! نو برسونه خونهکه م رونیب ادیب مارستانیالبرز و منتظر بودم زودتر از ب نیبودم تو ماش نشسته

 .خواست یگرم م

آخر کار خودتو :بست گفت یکه کمربندشو م يبرگشت سمتم و همون جور نیکه اومد و نشست تو ماش البرز

 !ها يکرد

 !حرف حرف خودم شد! برم نیاومدنم گذاشت مارستانیب يهمون فردا نکهیآره نه ا-

و هر  مارستانیمطب و ب يبر یتون یم رون،یب نیا ياآلن هم که اومد يکرد الیخ! روتو کم کن پندار گهید:

 !یاستراحت کن یخونه درست و حساب يبر دیبا! که دلت خواست؟ يا گهید يجا

 !ستیمهم ن شیخونه باشم باق-

 آخر؟ يبه مامانت زنگ زد! گهید يجغد:

 .آره-

 خب؟:

 . خوب بود-

 پرهام هنوز اونجاست؟:

 .برگشته نکهیمثل ا یخانومش مونده، خودش ول-

تو کارش  یلیکنه، خ یاون پسره هم که بهشون کمک م. یهم خودش افتاده هم حاج. يجور نیسخت شد ا:

 .ستیتر و فرز ن

 !پسره؟-

 .رو جمع و جور کنه یپرستار گرفتن که کمک دست حاج خانوم حاج هیآره :

 ! به جمع و جور شدن داشت؟ ازیبود که ن یضیاونقدر تو بستر مر یحاج! روبرو شد ي رهیپر اخمم خ نگاه

بهتر  م،یمورد حرف بزن نیدر ا میبخوا ستیاآلن اصالً وقتش ن: که گفت دمیزانوم و شن يالبرز نشست رو دست

 .گم یبرات م یخرده از حال و اوضاع حاج هی يکه شد

 به کمک داره؟ ازیانقدر افتاده است که ن-

 نیتو ماش ینیبش يحالشو دار. باشه بعد پندار: گرفت گفت یعقب م که دنده ياستارت زد و همون جور البرز

 خرده خرت و پرت بخرم؟ هیمن 

 .آره-
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وقتا  یلیو خ میبرد یحساب م م،یدیترس یم یکه از حاج ییگذشته، به اون موقع ها يرفت به روزا ذهنم

! بود نیبود، اونقدر که دستش سنگ یخوابوند پرت شدنمون قطع یرو اگه م دهیکش! میخورد یکتک م يبدجور

از  شیب يها يریسختگحق هم داشت با وجود ! کرد که خدا بهش دختر نداده یخدا رو شکر م شهیمامان هم

 !داد یشوهرش م دیبا یسالگ 14 13اگه داشت تو  يحد بابا، دختر

 گه؟ید نیتو ماش یمون یم: سوپرمارکت بزرگ نگه داشت و گفت هی يجلو البرز

 ینم يزیواسه خونه ات چ: دیبره دوال شد و پرس نکهیشد اما قبل از ا ادهیعالمت مثبت تکون دادم، پبه  يسر

 !ادتت؟یع انیسر ب هیبچه ها  دیشب شا ؟يخوا

به عالمت  يکه با لبخند سر ارمیرو به خاطر ب خچالی اتیکردم محتو یم یزدم به صورتش و داشتم سع زل

اون باال از ! میکن یم ییرایخونه امون ازش پذ ادیخواد ب یمهمون م یها وقت ینیما زم: تکون داد و گفت هیچ

 !ست؟یخبرا ن نیا

 ! نه ایخوام  یم يزیدونم چ ینم-

 .برات رمیگ یرم م یم یخواست يزیخونه اگه چ میر یم! اریبه خودت فشار ن یلینداره خ بیع:

 .دمیرو باز کرد از تو چرت پر در یبعد وقت قهید 20به عالمت باشه تکون دادم ، رفت و  يسر

 خوابت برده بود؟: عقب، نشست پشت رل و گفت یصندل يرو گذاشت رو دشیخر يلکسهاینا

 .آره: و گفتم دمیبه چشمم کش یدست

 !تصور کنم یضیرو تو بستر مر یتونم حاج ینم يجور چیه:خرده بعد حرکت کردنش گفتم هی

 م؟یدر موردش حرف بزن يخوا یم: بهم انداخت و گفت ینگاه میبرگشت سمتم، ن سرش

 !؟یدر مورد چ-

 !چقدر ناجوره یاوضاع حاج نکهیا:

 !یلیخ یعنیآوردن که به کارش برسه  ویکی یگ یم یوقت-

پاره  هیو کوپال  لیبا اون  یاز اون حاج! تونه درست نفس بکشه یهم نم ژنیبهش وصله، با اکس ژنیاکس:

 !ینکرده باش يبشه و کار رید نکهیترسم از ا یم! منم هست پندار یدکتر نگرون یوننگر! استخون مونده فقط

! یاون هم اوضاع حاج! وضع من نیا! مامان یضیاون از مر! ختهیبهم ر میکل زندگ! انگار با هم شد یهمه چ-

 !قورت بدم دیرو با گهید یکیهضم نکرده  ویکیموندم چرا هنوز 
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بر  یهم ازت دورن اما وقت هاشونیمشکالتشون و روزمرگ هاشون،یریدرگ ،يآدم دور يسر هیمدت از  هی یوقت:

ناخودآگاه  ياگه خودت هم نخوا یحت. یش یمشکالتشون م ریو اون آدمها، دوباره درگ طیبه اون مح يگرد یم

 رییتغ نه قراره گذشته. دنشید میسر بر هیپاشو  يبهتر که شد ،يشنو یاز من م. شه یذهنت بهشون مشغول م

حرفاشو بزنه  يبذار ینیبش دنش،ید يبر. مرد امروز و فرداست یگم اما حاج یم نویمتأسفم که ا! ندهیکنه نه آ

از  ویزینکنه، باز هم چ رییگذشته تغ ياگه احساست هم نسبت به ماجراها یحت. یکن یفقط دل اونو آروم م

 !یبخش یم يزیچ هیآخر عمرشه  يروزا هک یآدم هیاما الاقل به  يد یدست نم

 ! و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

انداخت و در همون حال  نهییخودش تو آ ي افهیبه ق یمالفه البرز نگاه ریتخت و رفتم ز يرو دمیکش دراز

 . رمیبگ يکم و کسر دار یچ نمیرم بب یم: گفت

 ؟یستین مارستانیمگه امروز گرفتار ب-

 .االن وقتم آزاده. باشم مارستانیب دیبا گهیدو ساعت د:

 . برو به کارات برس البرز-

 !ازجات پندار؟ یبلند نش. بدم بعد یسر و سامون هیتو رو  ياول خونه . رم یم:

 نیبب:تخت نشست و گفت يبرگشت و لبه  ستاد،یدر اتاق رفت و ا کیتکون دادم، تا نزد یبه عالمت منف يسر

! هیاخ ریبره ز یکنه، بعد جفتمونو م یمنو خال خال م ياول موها یهرابمو از سرت کم بشه، دکتر ظ هیپندار 

 !که؟ یمتوجه

 !خونه امیخودم خواستم ب! ؟یتو رو واسه چ-

 !خونه متیاریشه و قبول کرد که ب ینم تیگرو گذاشتم که طور شیآدم حسابت نکرد، من ر ،یتو خواست:

 !به کارم نداشته باشه يکه دکتر کار ایبرم اون دن هویشد،  میباشه حواسم هست اگه طور -

 ! که دکتر منو هم پشت سرت حواله بده جهنم ایاون دن يتو بر! آره:چشم غره بهم رفت و گفت هی البرز

 !اونوقت میاونجا هم با هم! خوبه: چشمامو بستم و گفتم دم،یپهلو دراز کش به

 يهفته  هی: که گفت دمیازم دور شد و شنداد البرز از جاش بلند شده، صداش  یخورد که نشون م یتکون تخت

حاال که  ن،یبمونم، منو مرخصم کن مارستانیخوام تو ب یخوام برم خونه، نم یبه جون من که م يتموم غر زد

ن تخت و رفتن سر کار و زدن از خونه یاومدن از ا نییواسه پا یچند وقت غر بزن يخوا یم نمیبب نجایا میاومد

 ! رونیب
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 یدلم بخواد م يهر وقت دلم بخواد هر کار ست،یبه غر زدن ن يازین گهید نجایا: م و گفتمچشممو باز کرد هی

 !کنم

برو ! خودمم بخوام حالشو ندارم! کردم بابا یشوخ: برگشت سمتم و چنان پرحرص نگاهم کرد که گفتم کامل

 !گهید

پهلو به پهلو شدم و چشمامو بستم و خدا رو شکر کردم . حرف رفت و در اتاق رو هم پشت سرش بست یب

 !ام کنن نهینشد که بخوان اون جا قرنط یخال وی یس يآ يتو یتخت

*** 

رم  یمن دارم م: البرز دست گذاشت رو دستم و گفت. شدم داریگرم خواب بود که با تکون تخت ب چشمام

شد بهم زنگ بزن  ياگه طور. منه يشماره هم شماره  نیاول. یپاتخت يرو نجایگذاشتم ا لتمیموبا. مارستانیب

 .که جواب بده یکس شیذارم پ یم ویخب؟ اگه تو اتاق عمل هم باشم، گوش

 .باشه-

 ؟یاالن خوب:

 .تخت التیآره برو خ-

اگه  لتهیداروهات کنار موبا! یر کنبار هم که شده عاقالنه رفتا هی نکهیبه ا دیرم ام یاما م ستیکه تخت ن المیخ:

... 

 !یکن یسفارش م يدار یمادرا نشست نیا نیع! البرز بلند شو برو تو رو خدا-

حدود ! تو خالص شم یحوصلگ یو ب یو گنددماغ یبدخلق نیبرم از شر ا: زد و گفت يجاش بلند شد، لبخند از

 . گردم یبرم 8ساعت 

  ان؟ی یم یبچه ها ک-

 .مینه و ن –گفت حدود ساعت نه  ینهاد م:

 .باشه-

 !فعالً:

 يوا. تخت يدوش گرفتم، اصالح کردم و دوباره ولو شدم رو هیبعد هم  دم،یبعد رفتن البرز، خواب یساعت دو

 !استراحت مطلق نیبود ا یچقدر کار سخت

*** 
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بازمو که  يچشما. حرف زدن چشمامو باز کردم و همزمان در اتاق آروم باز شد و البرز سرشو آورد تو يصدا با

 !؟يچطور: دیاومد تو اتاق، سالم کرد و پرس د،ید

 .خوبم-

 ؟يدرد ندار:

 .ادینه ز-

 .مهمونات اومدن:

 !کجا؟: خوردم و نشستم سر جام، اما البرز اومد جلو و گفت یتکون

 .برو تا لباس بپوشم .تو هال امی یم-

 !نجایا انی یلباس بپوش بچه ها م! ستیالزم ن:

 .امیبرو تا ب! رو مبل نمیخوام بش یم! بزنم که لیتو هال ب امیخوام ب ینم!خوبم بابا: و گفتم نییتخت اومدم پا از

و  میحالم، نشست دنیاز جاشون بلند شدن و بعد سالم و پرس دنمینهاد و نهال با د. و رفتم تو هال دمیپوش لباس

 !هم تا برگردم باشه؟ يتو سر و کله  نیشماها بزن. رمیبگ دیتماس کوچولو با هیمن : البرز گفت

 ! ؟يریبگ يخوا یتماس کوچولو م هی یمطمئن: دیبه من زد و پرس یچشمک نهاد

 پندار جان؟ يبهتر: دیرو کرد به من و پرس بعد

 .ستمیبد ن-

 !ها يما رو ترسوند یحساب:

 !خرده بزرگش کرده هی البرز-

البرز  ییبزرگنما یلیکنم خ یفکر نم م،یدیاز شما د مارستانیکه ما روز اول تو ب يزیاون چ: گفت تیبا جد نهال

 !بوده باشه

 .اون موقع آره اما اآلن خوبم-

 مارستان؟یب يموند یم شتریب دیگفت با یالبرز م یول:

 !بهتره طمیشرا یتازه تو خونه از لحاظ روح. کنه ینم یفرق نجایاونجا و ا-

 . گفتم و رفتم تو آشپزخونه امی یاآلن م هیاز جام بلند شدم و . نگفت يزیبه ندونستن تکون داد و چ يسر نهال

 .برداشتم و رفتم تو هال خچالیرو از تو  وهیرو پر آب کردم و زدم به برق، ظرف م یبرق يکتر

 ؟یکن یکار م یچ :معترض گفت دنمیبا د نهاد
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 . یچیه-

 !میومدیکه ن یمهمون:

 . دونم یم-

 .دم یمن انجام م یکار کن یچ يخوا یبگو م:

 ! تونم جا به جا کنم بابا یم گهیرو د وهیظرف م هی:زدم و گفتم يلبخند

به جون : گفت زیم يکرد رو یها رو پخش م یدست شیکه داشت پ يتکون خورد، دوال شد و همون جور نهاد

 هیو  میبخور وهیفکر نکن چهارتا دونه م یاون شب کنسل شد، ول یدرسته مهمون!کارا نیا ستین يازیخودت ن

 !اون سر جاشه! حسابه ها یمهمون ییاستکان چا

 . زیم يرو هم گذاشتم رو وهیظرف م. تکون دادم و نشستم دییبه عالمت تأ يلبخند سر با

 ! تماس کوچولو هیگه  یالبرز به چند ساعت م نیریبگ میتا: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه نهاد

 !؟یکن یخودت کم با تلفن صحبت م! خدا رو؟ يبنده  يکارش دار یچ: زد و گفت يلبخند نهال

که  فیح! که بعد از صحبت کردن با نهال به دست آورده بودم یاحساس آرامش ادی! تماس اون شبم افتادم ادی

 !درد مزخرف به باد رفت نیو ا یهمه اش با اون کابوس لعنت

 ،ییدم کردن چا يکه خواستم بلند شم به هوا نینهاد از وضع مملکت و اقتصاد صحبت کرد و هم يا قهید چند

 !؟یدم کن ییچا يخوا یم: دینهاد پرس

 آره-

 .نیبش. کنم یمن دم م:

 .رم یمن م نینهاد بش: ه نهال گفتاز سر تشکر زدم و خواستم مخالفت کنم ک يلبخند

 اجازه هست؟: موافقت کرد و سر جاش نشست، نهال با لبخند نگاهم کرد و گفت لیبا کمال م نهاد

 .شه یزحمت م: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 خشک کجاست؟ يفقط چا. دم یخودم انجامش م! گه؟ید یدم کن يخوا یواسه ما م ،يخور یشما که نم-

 .جلو يهمون جلو نک،یکنار س نتیتو کاب:

 يآقا يدرست آدرس داد یمطمئن: دیگذشت و بعد پرس هیچند ثان هی. به عالمت مثبت تکون داد و رفت يسر

 !دکتر؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٣٦٣ 

. رو باز کرده نییپا نتیاما در کاب نکیکنار س نتیکاب يجلو سادهیوا دمید. جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه از

! بده من: دم کنم که گفت ییرو در آوردم و خواستم چا ییباال رو باز کردم، ظرف چا نتیابرفتم کنارش، در ک

 !نکیکنار س نتیکاب یگفت

 !گه؟ید نکهیکنار س نمیا-

 ! کنار آبچکونه نیا:

 یختگیبه بهم ر ادیدم ز یشما بفرما، قول م: رو از دستم گرفت و گفت ییخرده نگاهش کردم، ظرف چا هی

 !نمخونه ات توجه نک

 ! دم یم زهیتو خونه ام، بهت جا یکن دایپ یفیو کث ینظم یب نیکوچکتر یاگه تونست-

 !جداً؟:

 !هفته نبودم هیگرد و خاك که خب  يالبته منها. آره-

 !؟يد یخونه اتو خودت انجام م يکارا یبگ يخوا یم یعنی:

: و با تحکم گفت رونیهال، البرز هم از اتاق اومد ب يکه پامو گذاشتم تو نیبهش زدم و هم يجواب لبخند یب

! نینگفتم نکن: دکتر برگرده به من بگه یش یآخرش باعث م! گهیدونم د یم! تو خونه؟ ير یراست راست راه م

 !نگفتم نبرش خونه

 !گفت با من يزیاگه دکتر چ: نهاد و گفتم يروبرو نشستم

 یکیدوستت فکر کنم  نیا! حرف گوش نکن یگفت یبه من م:فتو رو به البرز گ رونیاز آشپزخونه اومد ب نهال

 !دو پله از من باالتره

 ! سادهیهزار طبقه باالتر از تو وا نیا! دو پله که سهله یکی: زد و گفت يلبخند البرز

باور کن ! سرتره رهیعالم و آدم خ يالبرز از همه  نیهم افتهیپاش ب:پام و رو به نهاد گفتم يانداختم رو پامو

بال سرم اومده ، از  نیا يها و حرف گوش نکردن ها یدندگ هیبه خاطر  رستانیاونقدر که من تو دوران دب

 ! دمیند بیخودم آس يها طنتیش

 !مشروب افتادم ي شهیش انیاون جر ادی هوی ،يکه خواب بود شبیاتفاقاً پر: خنده و گفت ریبلند زد ز البرز

 !ه؟یچ انیجر: دیکنجکاو پرس نهاد

تو  بیهر هر و کر کرش نص دم،یمن کش بتشویمص! يبخند يجور نیهم ا يحق دار: زدم و گفتم يلبخند

 !شده
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 م،یشب از بس درس خونده بود هیدم کنکور بود، :کند گفت یکه پوست م يبرداشت و همون جور اریخ هی البرز

 ...کرده بود رپاژیمغزمون گ

 !کرده بود؟ یچ: دیپرس نهال

 !کرده بود ریموتور مغزمون گ یعنی-

 !خب؟! آهان-

 !مغزمون آزاد شه میبخور یآب شنگول هی میکردم برگشتم گفتم بر یغلط هی گهید یچیه:

 !خب؟! رمجازیغ یدنینوش یعنی یآب شنگول: به نهال انداخت و گفت یساکت شد و نگاه يلحظه ا يبرا البرز

 !بگو ! بودم دهیفهم! خب بابا: زد و گفت يلبخند نهال

 هیپاشدم رفتم، ! کوتاه اومد نه من نیآخرش هم نه ا! هم انکار نوایپندار بدبخت ب نیخالصه از من اصرار، از ا-

اون باال  میکرده بودم برداشتم و بردم رو پشت بومشون، اخه داشت يخونه امون جاساز يرو که تو هزارتو يبطر

 !میخوند یدرس م

 !غرولند ای يکرد یم طنتیش ای يتو که کالً نشسته بود! خوندم یس مدر: وسط حرفش و گفتم دمیپر

فصل  نیا دیگفت با! بار نرفت ریکردم، پندار ز يهر کار! حاال بماند! خوندم یخرده هم درس م هیاون وسطا : 

 !فکر کنم يلج افتاده بود يسر دنده  شتریب! رو تموم کنه و ال و بل

فردا شبش نشسته بودم تو . اون شب گذشت:زد و ادامه داد يلبخند! دادم تکون دییبه عالمت تأ يلبخند سر با

بابام با ! داشت یزنن، طرف هم دستشو گذاشته بود رو زنگ بر نم یزنگ درمونو م دمیخونه به درس خوندن د

 هیپشت سرش هم باباش با  اط،یحکه درو وا کرد اول پندار پرت شد تو  نیسمت در و هم دییهول و وال دو

 يتو محله ا گهید نیدون یخب م! چه خبره دمیخودم فهم دمیکه صحنه رو د شهیاز پشت ش! یبرزخ يچهره 

 نیهمچ هی یراحت نیخونواده ها به هم! هنوز هم هست! بود یکارا واقعاً جرم بزرگ نیا م،یکه ما بزرگ شد

گفتم اآلنه که ! ض روح شدمفکر کنم قب گهیخالصه من د. رنیپذ یبهتر بگم اصالً نم! رنیپذ یرو نم يزیچ

 !بودم دهیبدتر ترس دمیشن یپندارو هم داشتم م يهوار بابا يحاال صدا! منو بخونه يبابام فاتحه 

 !که گند تو بوده؟ یلو رفت! خب؟: دیکنجکاو پرس نهاد

 !نه: بهم انداخت و گفت یدار نگاه یلبخند معن هیبا  البرز
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کتک مفصل از بابام نوش جان کردم، چند  هی: رو به سمت نهاد و نهال هل دادم و گفتم وهیشدم، ظرف م دوال

 یباعث م نیا نکهیا الیخونمون آب خنک خوردم به خ نیرزمیرو هم تو اون خرداد وحشتناك گرم تو ز يروز

 !حاصل نشد يا جهینت نیمن گوش بده که متأسفانه همچ يخرده به حرفها هیشه البرز من بعد 

 کار تو بوده؟ یبگ یخب تو چرا نرفت: دیمتأثر از البرز پرس لنها

بابام  دمید یوقت! ستمیمعرفت ن یاونقدرها هم ب! رفتم بابا: زد و بعد قورت دادنش گفت ارشیبه خ يگاز البرز

 دمیهوار کش یما افتاده به جون پندار رفتم ه اطیهم همون وسط ح یو حاج رهیرو بگ یحاج يتونه جلو ینم

چرت نگو : دیکش یداد م یهود ه نیراب نیوسط ا نیحاال ا! د؟یشن یم یمگه حاج یول! مال من بود يبطربابا 

 ! گه یدروغ م! البرز

 گهیشما خوردم، د يرو هم که جلو گهینصف د! خودمون خوردم يمن که نصف کتکارو تو خونه  دمیخب د-

 !هم بود يمهمتر لیالبته دل! یوسط کبود بش نیتو هم ا هیچه کار

 !؟یچ: دیمتعجب پرس البرز

! میذاشت من و تو با هم بگرد ینم گهیتو خونه امون، د يرو آورد يکرد تو اون بطر یاگه بابام باور م-

هم که بابات در مورد نماز خون  ییبا اون حرفا! خواستم ینم نویمن ا! یپنهون ایشد،  یقطع م ای مونیدوست

 یازت درس م دیکه من با والگ هی يعوضش تو شد یکتک خوردم ول بودنت زد، درسته من بدتر و محکمتر

 !زد یم ریاتو با ت هیواال سا! به رفت و آمدهات به خونه امون نداشت يکار گهیشد که بابام د يجور نیا! گرفتم

 !بود یخوب يخب استراتژ یتره ول اهیمن از پسرش صد برابر پرونده ام س دیهر چند بعدها فهم-

بهم سخت گذشته بود  نیرزمیاونقدر اون چند روز تو ز ،یکن ینهاد باور نم! رو ببرن يمرده شور اون استراتژ:

 !تونستم تمرکز کنم واسه درس خوندن یهفته نم هیکه تا 

! سوال داره يقبول شدنتون واقعاً جا یاوصاف پزشک نیبا ا! یواهللا حق داشت: تکون داد و گفت يسر نهاد

 !ن؟ینکرد تقلب نیمطمئن

 هیدادن به خودم، درس رو به ال هیمنم که با روح! ادی یپندار که جزو نوابغ به حساب م: زد و گفت يلبخند البرز

 !فرستادم یمغزم م یدرون يها

 گه؟ید يخور یم ییالبرز چا: نهال از جاش بلند شد و گفت د،یبلند خند نهاد

ها  يجور فداکار نیاز ا: گفت و رفت سمت آشپزخونه و در همون حال گفت نیتو بش هیاز جاش بلند شد،  البرز

 ! شه یم دایمن و پندار پ یدوست يبه وفور تو رابطه 
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روز  هی ،ياونور که بود: برگشت و نشست کنارمون رو به من گفت ییچا ینیس هیبا  یتو آشپزخونه و وقت رفت

 ! که خاطرم بود اعتراف کردم ییاتفاقا رو تا جا نیا يهمه . همون روز که بهت گفتم نا،یبابات ا يرفتم خونه 

نگاه  نیهم قاًیحرفام تموم شد، دق یوقت ینگاه حاج:زد و گفت يبرگشت سمتم، لبخند! چهره اش موندم مات

 ! االن تو بود

 نیا! یبرگشته بود سمت حاج هیصورت خونسرد البرز مونده بود، ذهنم اما به صدم ثان ي رهیطور خ نیهم نگاهم

خرده از  هیاعترافات البرز ! نهیخواست منو بب ینبود که م شیماریب لیگفت، احتماالً فقط به دل یطور که البرز م

اون مرد قد بلند و  نیگزیجا دیکه با يمرد رنجور و از کار افتاده ا ریتصو! اون کم کرده بود دیبار گناه منو از د

 .ده بودخودش کر ریدرگ بیشد، ذهنمو عج یچهارشونه م

! پندار الیخ یب: که گفت دمیزدم، رومو از صورتش برگردوندم و شن یپام، پلک يالبرز که نشست رو دست

 !کنم پدرت حق داشت بدونه یبود که فکر م ییحرفا

 ن؟یکاره ا یچ گهید يواسه آخر هفته : دینگفتم و نهاد پرس يزیچ

 چطور؟! منه يپندار خونه  ای نجامیا ای نام،یمامانم ا يخونه  ایطبق معمول : دیخرده فکر کرد و پرس هی البرز

  ن؟یقزو میبر-

 گردش؟ ير یم نقدریا يرینم:

 ؟!یستین هینه که تو اصالً پا-

 .پندار تو هم فکراتو بکن. دم یوقته، بهت خبر م یکل گهید يحاال تا آخر هفته :

: دیالبرز معترض پرس! بود زیچ هی ریدرگ بیذهنم عج. به عالمت مثبت تکون دادم و از جام بلند شدم يسر

 !کجا؟

اآلن : رفتم سمت اتاق خواب و گفتم! که بلند شدم گارهیس دنیناخودآگاه واسه کش دمیخرده فکر کردم و د هی

 !یکن یعمل م يدار ریدزدگ هیمثل  قاًیدق! امی یم

تونستم تا اون خونه برم و  یبودم؟ م يباز نیمن مرد ا. تخت و زل زدم به روبروم يتو اتاق، نشستم لبه  رفتم

! کنم؟ شیگذر از آت هیبه  لیتونستم تبد یبعد رو م يآخر هفته  حیرو انجام بدم؟ تفر يتموم اجبار مهیکار ن نیا

برد باال چه  یفکرش هم ضربان قلبمو م داشت؟ جانویاصالً تاب اون همه ه!کرد؟ یم میاریجسم داغون  نیا

 !برسه به عمل بهش
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که به بابا، با اون اوضاع و ! چشمامو بندم که آروم شم قهیچند د يکردم برا یو سع دمیکشداشتم، دراز  درد

 يوقتا هر چقدر هم که بخوا یکه گاه یِچه احساس نیا! خودم فکر نکنم یحت ایاحوال به مراتب بدتر از مامان 

 ! داره؟ یدست از سرت بر نم یپسش بزن

 ست؟یحالت خوب ن: دید تو و پرسالبرز اوم. باز شدن در چشممو باز کرد يصدا

 .خوبم-

 شد پس؟ یچ:

 .امی یتو برو االن م -

 !که یمهمون ومدنین ادتیبچه ها اومدن ع! يایب ستین يازین:

 گه؟ید يخور یم. گرم شه میخرده برات غذا گذاشت هی:به عالمت دونستن تکون دادم و البرز گفت يسر

 . ارمی یآماده شد برات م:رفت سمت در و گفت! داشتم بگم نه؟ جرأت

 .البرز: شدم سر جام و گفتم زیخ مین

اگه خواستم برم  گه،ید يآخر هفته : دمیخرده تعلل کردم و بعد پرس هی. سمتم و منتظر نگاهم کرد برگشت

 !؟يای یشمال، با من م

 !؟یحاج دنید ير یم: دیقدم اومد سمتم و پرس هید حرفمو درك کنه و بع یشد بهم تا معن رهیو مبهوت خ مات

به خاطر حرف امروز من تو : دیکرد و زل زد به چشمام و پرس زیچشماشو ر. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 ؟یگرفت یمیتصم نیهمچ هی نیماش

 !دونم ینم-

 !؟یدون ینم یچ یعنی:

 ! میزن یبرو االن بعد حرف م-

دونستم  یخودم م شیدونم اما پ یبه البرز گفته بودم نم. رونیحرف از اتاق رفت ب یخرده مکث کرد، بعد ب هی

 ! کوتاه اومدنه يراغب شدنم برا لیدال نیاز مهمتر یکیکه البرز ازش کرده بود  یفیبا اون توص یحاج ریتصو

 .یستراحت کنکه شما هم ا گهید میبر: به ساعتش انداخت و گفت ینهاد نگاه. بعد برگشتم تو هال قهید چند

 !کالفه ام کرده نیو هم نییخونم اومده پا نیکوتیفقط ن. من خوبم: مبل و گفتم يرو نشستم

 !رو سرمون ارهی یسقفو م نیبشنوه ا: که اون جا بود کرد و آروم گفت يبه آشپزخونه و البرز ياشاره ا نهاد

 !اینهاد ب: زدم و البرز بلند گفت يلبخند
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 انیجر: مقدمه گفتم یروشن و ب ونیزیصورت نهال که زل زده بود به تلو يکه رفت، نگاهم و چرخوندم رو نهاد

 !و واقعاً متأسف شدم دمیبرادراتو شن

 .ممنون:بخوام ادامه بدم گفت نکهیشد بهم اما قبل از ا رهیبرگشت به سمتم و متعجب خ ییهوی سرش

 !بدونمرو  ينزد یازش حرف نکهیا لیجالبه برام دل-

 !کردم البرز گفته باشه یم الیخ: باال انداخت و گفت يا شونه

از اون اتفاق حرف  ام،یاون به خودم ب بتیمص دنیماهبانو تا با د يخونه  يمنو ببر نکهیا يجا یتونست یم-

 .یبزن

 یو نجات ندادن بچه هاش خودشو مقصر م ياهمال کار يکردم چون اون تو فیماهبانو رو تعر انیجر:

 .ندارم یاما من تو فوت برادرام احساس گناه و عذاب! دونسته

 !نهیواقعاً قابل تحس تونیقو ي هیهمه اتفاق ناگوار دور و برتون روح نیبا وجود ا-

 یکمتر کس. ارنی یدوباره به دست م یاشونو بعد مدت هیها هم روح بتیمص نیبدتر از ا یاکثر آدمها با وجود حت:

 !گذشته جا مونده باشه که تو دمیمثل شما رو د

 يدم خونواده  یم حیرو بکشم، ترج یکس هیخواسته  ایناخواسته  يروز هیگفتم من اگه  یبا خودم م شهیهم-

 !مقتول گذشت نکنن

 !پندار یستیتو قاتل بچه ات ن:

 !و هنوز منتظر جوابشم دمیازت پرس مارستانیسوال تو ب هی! رو ندارم يتکرار يبحثا يحوصله ! الیخ یب-

 !ادمهی: صورتم شد بعد گفت ي رهیبا اخم خ يا هیثان يبحث رو عوض کردم برا نکهیاز ا یناراض

 !خب؟-

 ؟یخب چ:

 !جوابش-

 !گفتم که باشه واسه بعد:

 !حرف خودته نیکه نرفته، ا ادتی! شه داد یهست، پس م یاگه جواب! ؟یچ يبرا-

 ارم؟یپندار غذاتو ب: بخواد جواب بده البرز از آشپزخونه صدام زد نکهیسکوت زل زد به صورتم و قبل از ا تو

 !نه-

 !؟یعنی يخور ینم:
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 !اونجا امی یم گهید قهیچند د! خورم حاال یم-

 نکهیا لیکنه، دل یکه داره بهم م يزیتوجهات ر لیبرام واقعاً مهم بود بدونم دل! زل زدم به صورت نهال منتظر

 !هیوسواس گونه اش چ يها هیاون همه توص لیو بهم سر زد و البته دل مارستانیهفته رو اومد ب هیهر روز اون 

 !داشته؟ يماریبرادر بزرگترت، همون که همسن و سال من بوده، چه ب: دمیده پرس یجواب نم دمید یوقت

 !؟یبگ يخوا یم یچ: گفت یمکث طوالن هیگرد شده زل زد به صورتم و بعد  يچشما با

 !يتو قراره جواب بد! دمیوال پرسس هی-

 ...من  یکن یم الیتو خ:

 !؟یکنم تو چ یم الیمن خ-

: که به نهاد گفت دمیو رفت سمت آشپزخونه و شن رونیجاش بلند شد،نفسش رو پرحرص از دماغش داد ب از

 !استراحت کنه دیشده با ادیدکتر دردش ز. گهید میفکر کنم بهتر باشه بر

 

  

 ! زنگ زدم لتیچند بار به موبا نینگاه کن بب! ؟ییمعلوم هست کجا. الو سالم پندار جان:

 . شرمنده-

 حاال؟ ییکجا:

 !مطبم-

 !شبه 11! ؟يدیساعتو د!وقت شب؟ نیتا ا:

 !خرده کار داشتم هی-

 !؟یداشت ضیمر ای یکار داشت:

 شده؟ يرطو! جان؟. کردم یآماده م مارستانیب يبرا دیگزارش بود با يسر هی-

 .نییپا يایآماده باش که تک زدم ب. سمت مطب امی یدارم م:

 !شده دکتر؟ يزیچ-

 فعالً! دارمونید دیبه نصف شب رس گهیکه د میخواستم امشبو با هم باش یم! نشده يزینه چ:

بودم نه رفته بودم  دهینه به کارام رس. و دوباره سرمو گذاشتم روش زیم يگذاشتم رو ویکه قطع کرد، گوش تماسو

 ! خونه که الاقل استراحت کنم
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و من هنوز  میشد یم کیبود نزد دهیرفتن رو چ نیقزو يآخر هفته که نهاد برنامه  يبه اون پنج شنبه  میداشت

حاضرم تا شمال برم و  نکهیبرام مسلم شده بود، ا نمیرو بب یخوام حاج یم نکهیا!کرده بودم رهیگ یدوراه نیب

اونقدر تو ! بود میوضع جسم مینگرون تنهاگرفته بودم اما  شیپ يبود که از هفته  یمیفاش تصمحر يپا نمیبش

تو کارم به  يبه هر حال تعهد نکهیضمن ا! بود دهیواقعاً چشمم ترس گهیبودم که د دهیدو هفته درد کش نیا

 !اول خودم سالم باشم يبهش الزم بود در درجه  يبندیپا يداشتم که برا مارامیب

متعجب از . نییبلند کردم، روپوشمو با کتم جا به جا کردم و رفتم پا زیکه بلند شد، سرمو از رو م لمیموبا زنگ

شد به عقب،  لیسر هر دو متما. گفتم ینشسته، در عقب رو باز کردم، نشستم و سالم نیالبرز هم تو ماش نکهیا

 ؟یخوب:دیافتاد پرس یکه راه م يجواب سالمم رو دادن و دکتر همون جور

 !نه؟ يهنوز شام نخورد: گفتم و البرز گفت یرلبیز یمرس هی

 .نه-

! میحرص و جوش نخور یشه، بهتره ما الک یکه درست نم نیا: و گفت دیبه سمت صورت دکتر چرخ سرش

 !تونیخونوادگ يمقبره  متیببر ای میتهرون خاکت کن نیهم يپندار فقط مشخص کن دوست دار

 !ستیبه مشخص کردن من ن يازین! رهیگ یم میبابام تصم گهیو داون: زدم و گفتم يپوزخند

 کو البرز؟ نتیماش: دمیکنجکاو پرس! ام رو گرفت و ساکت شد هیکنا

 .میکه دور هم باش يایمنه، گفتم تو هم ب شیپ دنیامشب دکتر خواب. خونه است-

 ست؟یخانوم مگه خونه ن الیل:

 !کرده رونیخانوم بنده رو از خونه ب الیمسئله که ل نیا يفرضو بذار رو: زد و گفت يلبخند دکتر

 !؟یواسه چ-

 ! گفتم فرض:

دادم مجلس زنونه  حیچند تا از دوستاش از مشهد اومدن، من ترج: داد حیباال انداختم و دکتر توض ییابرو متعجب

 !اشونو ترك کنم

 !دادن؟ حیترج ایدکترجون  يداد حیترج: با لبخند گفت البرز

 !هر دوش: د و گفتز يلبخند دکتر

 يدادم برم خونه  یم حیتو اون لحظه ترج. خونه رفتن سکوت کنم يبرا میباطن لیرغم م یبودم عل مجبور

 !است جهینت یدونستم مخالفت کردن ب یم! خب یخودم و تنها باشم ول
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*** 

 یکه دکتر ب میخورد یرو م مونیشب مهیشام ن میالبرز و داشت يآشپزخونه  يغذا خور زیپشت م میبود نشسته

 شمال؟ يبر يخوا یم: دیمقدمه پرس

دادم  يتعهد هیمجبور بودم بگم چون : باال انداخت و گفت يشونه ا. به البرز انداختم یبلند کردم و نگاه سرمو

 !سمیپاش وا دیکه با

 !تعهد گزارش کار منو دادن؟! ؟يچه تعهد-

 !پندار: معترض گفت دکتر

 .میزن یبخور بعدش حرف م: غذا کرد و گفتبه  يبه سمتش، اشاره ا دیچرخ سرم

 !نزنه یحاال خوبه به البرز سفارش کرده بودم که به دکتر حرف. نزدم یحرف

 ؟یکارو بکن نیا يخوا یم یمطمئن: هال دکتر سر حرف رو دوباره باز کرد يتو مینشسته بود یشام، وقت بعد

 شمال رفتنو؟-

 !آره:

 !نه-

 !؟يممکنه نر یعنی:

ور  هیو سالم برگردم  نمشیتونم برم بب یم نکهیاست، ا هیسمت قض هینه  ای نمیرو بب یخوام حاج یم نکهیا-

 !ناجورو ندارم ياون دردا يحوصله  گهیواقعاً د! گهید

 يزود نیباشه که به ا یجالب ي دهیکنم ا یفکر نم. خواستم باهات صحبت کنم یموضوع م نیدر مورد هم-

 .اونجا يبر یپاش يبخوا

 یهنوز نم! موضع من هنوز همونه یدر رابطه با حاج! کنه مونمیترسم صبر کردنم پش یم یدونم ول یم نویا:

 نیکردنش با ا يتونم فراموش کنم که نوع پدر ینم! هست ببندم نمونیهمه فاصله که ب نیا يتونم چشم رو

رسم که اگه نرم  یم جهین نتیکنم به ا یصادقانه با خودم فکر م یوقت یچه کرده ول يپدر و پسر يرابطه 

به عذابام اضافه  گهیعذاب د هیآدم که دستش از همه جا کوتاهه رو برآورد نکنم  هی يخواسته  نیو آخر دنشید

 !شه یم

 !یشرفتیکار پ يجا نیخوبه که الاقل تا ا-

 !دادن و منطق آوردن بود حیقبلتر مرد حرف زدن،توض یلیخوبتر بود اگه بابا از خ:
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 !در رابطه با اونا یتو هم کم اشتباه نداشت! نوع اعتقاد هیو با  تینوع ترب هیبا ! ه پندارجور هی یهر آدم-

 !دونم یم:

 !نبوده يزیکم چ یسر اعتقاداتشون راه انداخت یکه از همون جوون یجنگ-

بار  هیبار، فقط  هی یحت نکهیبدون ا یفرو کن یو چکش و پتک و جبر و زور تو سر کس خیرو که با م یاعتقادات:

اصالً نه ! خوام بحث کنم ینم! از مرکز زیگر يروین هیشه  یم شهیهم ،یدر موردش حرف بزن یمنطق يبخوا

داده،  ادیرو خوب بهم  يزیچ هی یحاج يدکتر، گذشته و رفتارا یول نمیب یتوش م يا دهیحوصله اشو دارم نه فا

 یقسمت هی نکهیا! دارم تمام و کمال عمل کنمکه اعتقاد  يزیبه اون چ نکهیاهل تظاهر نباشم، دوم ا نکهیاول ا

 ! مانیشه ا یکه نم نیا یفقط به اون قسمت عمل کن يو بخوا یخدا که به نفعته سوا کن نیاز د

با اون عظمتش به ! همون خدا یول! زنم ینم یحرف نیاز د:به عالمت مثبت تکون داد و من گفتم يسر دکتر

 ! به بنده اش ظلم بشه؟ هینظرتون راض

به پا شد واسه  یچه جهنم يدیو د يبود! يبود یحاج ياون روز تو هم خونه : کردم سمت البرز و گفتم رومو

 !گه؟ید ادتهی! ستیکه مثالً به فرناز بفهمونه از قماششون ن! دناشیشن واریاون به در گفتن و د

واسه کمک به مجلس  میرفته بود: شد، برگشتم سمت دکتر و گفتم نییالبرز به عالمت مثبت باال و پا سر

 میپاشد میاز خوابمون از استراحتمون زد! میشب بود فتیهر دو تامون ش! هم من خسته بودم هم فرناز! يعزادار

خدا گفته با ! مادرش يخونه  فتفرداش فرناز چمدون جمع کرد ر! شد؟ یاش چ جهینت! منت یب! اونجا میرفت

 یآدم بگ هیبه  يبرگرد نکهیا! ن؟یحقو به خودتون بد شهیگفته هم! ن؟یبکش شیدو نفرو به آت یزخم زبون زندگ

خونه پر  نیمالئکه از ا یبگ يبرگرد نکهیا! آقا بهتر بود ته اعتقاده؟ يعزادار ياومد یسر و وضع نم نیبا ا

 !مانه؟یآخر ا دهیکش

هر وقت تو ! دوشم يرو گذاشته ینیبار سنگ هیهم هست که  نیهم! ازدواج تو و فرناز از اولش هم اشتباه بود-

 !عشق اعتماد کردم يرویبه ن نکهیکشم از ا یعذاب م نمیب یفرنازو م یحت ای

! ازدواج کرده یبا ک ادیب ادشیکه فرناز ! میکن دایکه دوباره همو پ میدور باش یچند وقت هی رانیخواستم از ا یم:

کاسه کرده  هیحرفامو با مادر فرناز ! دمیچقدر حرف شن دم،یکش یبهش چقدر سخت دنیواسه رس ادیب ادمیکه من 

 یکنم، مشخص که شد کجا م رشیپذ خواستداده بود در شنهادیباهاش مشورت کرده بودم و اون پ! بودم

ازم فاصله  یحاج ياونقدر به خاطر رفتارها! ده؟یچه فا! میکن شیو راض میبا فرناز حرف بزن ییدوتا میبر میخوا
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 یمینامال نیکه با کوچکتر میهر روز و هر ساعت بحث و دعوا کرده بود کیوچگرفته بود و اونقدر سر مسائل ک

 ! رفت یاز کوره در م

! يتو نشسته بود! گه؟ید ادتهیکه قهر کرد و از خونه رفتو  یدوم يدفعه : دمیبرگشت سمت البرز و پرس سرم

اون حرفا رو من که ! فرناز حق هم داشتها! یبازم سر حاج! دیبحثمون شد و مسئله به کجا کش یسر چ يدید

کنار و  يدیدست فرنازو نکش ودتتو البرز خ نیهم! گرفتم چه برسه به فرناز یم شیآت دمیشن یپسرش بودم م

که قهر کرد و رفت چقدر  یقبل يدفعه  ينداد حیخودت براش توض! جدا کن؟ یحساب پندار و از حاج ینگفت

به ! بسه؟! یپاشون یاز هم م مویزندگ يدار ینجره امو پاره کردم که حاجاون خونه و ح اطیوسط ح سادمیوا

 ادی یرفتم حجره اش قسمش دادم، گفتم خدا رو خوش نم یوسطه دکتر، من حت نیکه بحثش ا ییهمون خدا

خدا رو : زنه گفت ینگاهم کنه انگار داره با کارگرش حرف م نکهیبدون ا! یکن یتا م يجور نیدختر ا نیبا ا

 ياومد پا یخدا رو خوش نم! رو واسه ازدواج انتخاب کنه یدختر قرت نیاومد پسر حاج محمود همچ ینمخوش 

بعد قطع رابطه امون مگه ! کرد یم نیمن نشسته بود به زن من توه يجلو!ما باز بشه ي نهبه خو یآدم نیهمچ

خوان نوه  یم! پدر و مادرن، چشم به راهن رن،یپ یگفت يکرد یونیپادرم يکه اومد يخود شما نبود نیهم

هم  یحاج با یمگه نگفت! ؟ينکرد یبه آشت یمگه خود شما فرنازو راض! اد؟ی یخدا رو خوش نم! ننیاشونو بب

بار فرناز و  چاریبعد اون همه ل يبود که دفعه  دهیفهم! بود؟ دهیفهم! تند رفته؟ دهیاون هم فهم يصحبت کرد

گم فقط و فقط  یتنهام، نم نقدریاگه ا ده،یجور از هم پاش نیا مین سسته، اگه زندگاگه اعتقادات م! من کرد؟

از ! ساله واسه خوندن نماز صبح 10من  يکردنا داریزور ب هاز اون ب! اونه انیجر یسر اصل هیاما ! هیمقصر حاج

از اون ! رمیبا آب سرد بگ دیزمستون هم با اهیوضو رو حتماً تو سوز س نکهیمنطقش واسه ا یب ياون اجبارها

که به زور تو محرمها  ییاههایس رهنیاز اون پ! تر دوال راست شو واشی نکهیزد واسه ا یکه م ییها يتوسر

 !مثل شما به دلم بمونه يعمر حسرت داشتن پدر هیهمه و همه باعثه ! ردک یتنمون م

که برامون  ییمنکر زحمتها: سکوت گفتمخرده فشار دادم و بعد چند لحظه  هیگرفتم، با دست معده امو  ینفس

 یول! ستمین میباش یمال نیاون حجره حرص و جوش خورده تا تأم يعمر تو هی نکهیمنکر ا! ستمین دهیکش

که باهاش بزرگ  ییعقده ها رپامون،یکه انداخت ز ینیکه تنمون کرد، ماش یکه آورد سر سفره، لباس یدکتر،پول

گفت  یکردم چون اون م یم يورق باز! گفت نخور یخوردم چون اون م یمشروب م! ازمون جدا نکرد مویشد

 نیا يچون همه ! گفت برو یرفتم چون اون م یمسجد نم! گفت بخون یخوندم چون اون م ینماز نم! نکن

سگ درس خوندم دکتر بشم  نیع! از همه امون! خواست یازمون م! خواست یازم م يکتاتوریکارا رو فقط با د
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که  يزینذاشت به اون چ! نذاشت پسراش باهاش دوست باشن! داشت يا گهید يام نقشه  هندیچون واسه آ

 نکهینه ا! رمیصد بار بم يروز شیماریکنه واسه ب يباشه و کار یتونست پدر خوب یم! داره افتخار کنن مانیا

خوام برم  یاالن هم که م! رهیم یاون هم بعد چهار پنج سال بشنوم داره م گهید یکیاز زبون  ،يجور نیا

 میکه هست رو زندگ ینیاز ا شتریب یاسم حاج ي هیخوام سا ینم! شمال، فقط و فقط واسه خاطر خودمه

درك  يبرا ییسع نیکوچکتر یحت یفکر، ب یب! حرفاشو بشنوم،اما فقط بشنوم نمیخوام برم بش یم! کنه ینیسنگ

 !نیهم! کردنشون

انداختم و به البرز که متفکر و مغموم نشسته بود روبروم و زل زده بود به به ساعت  ینگاه! جام بلند شدم از

 .کن دارمینشدم ب داریب 8اگه صبح ساعت . بخوابم رمیرم بگ یم: گفتم نیزم

*** 

 !؟یخرده آروم تر برون هی یتون ینم-

 !؟يچشماتو وا کرد یچه عجب جنابعال:

 !دیشه اصالً خواب یم تیوضع افتضاح رانندگ نینه که با ا-

 !نهاد؟ نیتو ماش ينگه دارم بر يخوا یم:

 !ادی یبدم نم-

 !؟ياریاز دل نهال در ب نکهیواسه ا ای یگ یم میواسه خاطر رانندگ:

 !ه؟یچ: دیبه جاده انداخت و پرس یبغل نگاه ي نهییاز آ! سر جام صاف نشستم و برگشتم سمتش متعجب

 !ارم؟یدر ب دیبا ویاز دل نهال چ-

 !هوا و اون جور گرفته پاشه از خونه ات بره یکه باعث شد اون شب ب ویزیون چهم:

 !؟یچ یعنی-

 يبزنه که جفتتون الحمداهللا روزه  یالاقل اون حرف ای ،يبد حیمدت تو توض نیمنتظر بودم تو ا! دونم یمن نم:

 !نیسکوت گرفت

 !داره؟ يبه دلخور یچه ربط! داد زودتر برن که استراحت کنم حیحالم خوش نبود، ترج-

 لمیتعط يتموم شبها و اکثر روزا مهیسال و ن هیاز  شتریب: لب البرز و به حالت متلک گفت ينشست رو يپوزخند

 ينهال هم به اندازه  یشناسم، نشناسمشون، ول یکه تو رو م ياونقدر دیدرسته شا! خواهر و برادر گذشته نیبا ا

 هیاون  نیکه ع یآدم! که مثل کف دست صافه ییابا رفتاره! مهیمستقدختر کامالً راست و  هی! ستین دهیچیتو پ
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مدت  نیکه تو ا هیواضح از چشماش خوند، چه جور یلیشد خ یرو م یو نگرون ادتتیع مارستانیهفته رو اومد ب

تو  يمعده  تیواسه وضع یاز ناراحت شتریب يزیچ هی نکهیدوم هم ا! کی نیا! ازت نگرفته؟ یسراغ نیکوچکتر

 !چشماش بود ياون شب تو

 !؟یخب که چ-

خونه ات شام  يتو آشپزخونه  میمن و نهاد داشت یاون شب وقت! منو هم خنگ فرض نکن! خنگ نباش پندار:

 !که نهالو رنجوند؟ نیزد یحرف م یدر مورد چ میخورد یم

 !بهت کرده؟ تموینکنه شکا-

 !یکن دایپ یتون یاز اون تودارتر نم! نهال؟! ؟یک:

 ! دمینسبت به خودمو پرس شیتوجه و مهربون نیا لیفقط دل! نزدم یفحر-

غرور دختره رو به باد فنا  یراحت نیبه هم: به تأسف تکون داد و گفت يساکت شد، بعد سر يلحظه ا يبرا البرز

 ! رفت؟ يداد

 !؟یچ یعنی-

دنبال  يشما چرا افتاد دیببخش ،یبگ یخانوم هیبه  يکه بر نهیمثل ا! ؟يدیپرس یچ يخودت اصالً متوجه شد:

 !من؟

 !نبود نیمنظورم ا-

نفر آدمو که  هی نیهم یعنی! خاك بر سرت پندار! رسوند یرو م یمفهوم نیهمچ! که بود یمنظورت هر چ:

 !؟يکرد یاز خودت دور م دیبا ادیاخالق گندت کنار ب نیخواسته با ا

 ! ادیبا اخالق گندم کنار ب یندارم کس يازیمن ن-

 !شد یبه تأسف تکون داد و مشغول رانندگ ين باز کرده بود جوابمو بده، سکوت کرد، سرکه ده البرز

به قول البرز ! رفتن به شمال رو نداده بود يمعده ام اجازه  تیوضع دنیدکتر با د. میبود نیاتوبان کرج به قزو تو

شد به  یهم م گهید يهفته  هیبود،  دهیسال طول کش 5 4حاال که  ره،یمالقات صورت بگ نیاگه قرار بود ا

 ! افتهیب قیتعو

: دادم که صدا قطع شد و البرز گفت یشد گوش م یکه از ضبط پخش م یبسته بودم و داشتم به آهنگ چشمامو

 . داشته یمشکل قلب یبرادر بزرگ نهال، از بچگ
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از  یسوال نیهمچ هیا فکر کنم بدونم چر: ابروشو داد باال و گفت هی يتا. متعجب سرمو برگردوندم سمتش دوباره

به اون  نکهیاز ا شترینهال ب! ينداز یبرادرش م ادیکه تو اونو  ستین نیتوجهش به تو ا لیدل! يدینهال پرس

واسه برادر داشتن بخواد خودشو به تو  نکهیبه ا يازینهاد وابسته بوده و هست و ن نیبردارش وابسته باشه، به هم

 !کنه نداره کینزد

 ! یدون یرفتاراشو م نیا لیپس البد تو دل-

 !مسائل با خودش حرف بزن پندار نیدر مورد ا:

 !ه؟یچ: دیام گرفت و البرز متعجب پرس خنده

 !یچیه-

 !؟يخند یم یپس به چ:

 !يچند سال تودار شد نیتو چقدر تو ا نکهیبه ا-

 ! که مثل تو رودار باشم نهیبهتر از ا:

 !افته ینم یاتفاق چیه یخرده آروم تر برون هی: رو کامل خوابوندم و گفتم یصندل

 !نهاد باشه نیخوام چشمم به ماش یم-

 !باشه؟ یاون واسه چ نیچشمت به ماش:

 !افتم رو دستت یگمشون کنم از دلشوره م! تو اون ارابه است ارمی-

 !تو؟ نیتو ماش ومدین ولیچرا گال یراست:

 !کنه بتیخواد با نهال غ یواهللا بهونه آورد که م-

 !بهونه؟:

رو به حالت اولش برگردوندم، مشت  یافتادم، صندل يزیچ هی ادی هویبه عالمت مثبت تکون داد،  يسر البرز

چه  نیا کهیمرت: که سر داده بود گفتم يبه بازوش زدم که دست خودم درد گرفت و وسط آخ بلند یمحکم

 !؟یبود بهش در مورد من گفت یچرت و پرت

نهال  يا: گفت دیخند یکه م يهمون جور! زهرمار بلند گفتم هی! خنده ریزد ز هویکرد و  يمتفکرانه ا اخم

 !لو نده انویبهش گفته بودم جر! فضول

 !؟یدراکوال ساخت هی ششیاز من پ-

 !؟يخور ینگفتم تو خون م ولیمن که به گال! خوره یدراکوال خون م:
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 ! یبگ یخواست ینه تورو خدا م-

گفتم  یهر چ يکه دار یژست خشن نیرو صورتته و با ا شهیکه هم یاخم نیبا ا تازه: و گفت دیدوباره خند البرز

 !دونه یم یکیخوست خوار  يوالیه هیتو رو با  قاًیدق! شد رتریبراش باورپذ دنتیبا د

 یک يفهمه تو چشما یگذشته اتو که براش رو کنم، اونوقت م اهیس يدو تا از پرونده ها یکی! دارم حاال برات-

 !تف بندازه یزل بزنه و تو صورت ک دیبا

 ! بار کن یو باقال اریحاال خر ب! به:

 ! گذشته یکار تو از باقال: رو خوابوندم و گفتم یصندل

 م؟یبر دیکجا با:دمیبه اطراف انداختم و پرس ینشستم، نگاه ستادیکه ا نیماش. بستم اما خوابم نبرد چشمامو

 !پرهام يخونه -

 !؟یچ:

 !م؟یخونه اجاره کن میکنه ما بر یم یشهر زندگ نیداداشت تو ا! هگیپرهام د يخونه -

 !؟یگ یم يدار يجد:

 !هم خوشحال شد یتازه کل. خود پرهام تنهاست. مامان و باباته شیخانومش که پ. باهاش هماهنگ کردم-

البرز . به پنجره زد يپنجره ظاهر شد و با انگشت ضربه ا ي شهیش يمونده بودم بهش که نهاد جلو مات

 م؟یبر: دیو پرس نییرو داد پا شهیبرگشت سمتش، ش

فقط من . میای یما پشت سرت م افتیتو جلو ب:دوال شد و گفت یسقف و کم يدستش رو گذاشت رو هی نهاد

 .بزنم نیبنز دیبا

 !گهیباشه واسه فردا صبح د:

 م؟یبخر دینبا يزیچ. باشه-

 !شم یك مهال یکه من دارم از خستگ میبر. نه:

 !؟ياومد لومترویچند ک نیهم-

 ! از صبح سرپام:

 !یستیکله سرپا نا هیکمتر طمع داشته باش، دو تا عمل کمتر بکن، از صبح -

 !گم ها یبهت م يزیچ هیبرو نهاد :
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هم به البرز  ینگاه یحت! نزدم یحرف چیپرهام ه يتا دم در خونه . به من زد و رفت یچشمک د،یخند نهاد

 !و دمغم کرده بود ریبود که دلگ يا گهیمسائل د! نمینبود که من نخوام پرهام رو بب نیمسئله ا! ننداختم

که پرهام به  یطیخواستم تو شرا ینم نکهیهم ا شیدوم! البرز بود ياحمقانه  يکار یمخف نیاز همه هم ا اول

سوم هم ! حیاومدم تفر قامیکه با رف يجور! نهیبب تیموقعمجبور شده تنها بمونه، منو تو اون  یحاج يماریخاطر ب

نفر رو با خودم وردارم ببرم  شیپنج ش خوامکه ب دمید ینم تیمیهمه احساس صم نیا يبرا یلیاصالً دل نکهیا

 !بودمش دهیهمه سال که ند نیاون هم بعد ا! خونه اش

توجه به  یب! سرم برگشت سمت البرز و با اخم زل زدم بهش ستاد،یا ییالیو يخونه  هی يکه جلو نیماش

 !يباد کرد نقدریا یمراقب باش نترک: رو باز کرد و گفت نینگاهم در ماش

 ! خونش اون لحظه حالل نبود؟ یعنی! شد و در رو بست ادهیهم پ بعد

شست پشت رل و باز هم بدون در رو هل داد، رفت تو دو لنگه رو باز کرد و دوباره ن هیرو زد و بعد چند ثان زنگ

! گهیپره د! پرهام یچه ب! چه با پرهام! میخوش بگذرون میاومد! جون یپن الیخ یب: نگاهم کنه گفت نکهیا

 !کنه ینم جادیا یاصالً هم مزاحمت! پره یم یفوتش کن

 .نگفتم يزیبه عالمت تأسف تکون دادم و باز هم چ يسر

 یکه دستشو م يو همون جور ولیالبرز راه افتاد سمت گال م،یکه شد ادهیپ. میرو تا دم ساختمون برد نهایماش

 !ن؟یچقدر پشت سر من و پندار کله پاچه بار گذاشت! تموم شد؟ بتهاتونیغ: گرفت گفت

ها رو  لهیوس: و گفت دیالبرز دستش رو کش. دیرس یبه نظر م یو آروم یدختر خجالت. نزد یو حرف دیخند ولیگال

 ! رم یوا م یو خستگ یرم از گرسنگکه من دا نیش الیخ یب

 رگوشمیو ز کمیکنم، اومد نزد یهمچنان اخم کرده دارم نگاهش م دید یبرگشت سمت من و وقت بعد

 !یکن یثابت م ولیبودنت رو به گال والیکامالً ه يدار:گفت

بهم زد و راه افتاد سمت  یچشمک! چرخه یتو دهنم نم یاصالً حرف دمیبهش بگم اما د يزیچ خواستم

 !دکتر؟ یدمغ: به پشتم زد و گفت یهمراه نهاد راه افتادم و اون دست. ساختمون

 !البرز ياز دست کارا-

 !کار کرده باز؟ یچ:

 !مگه بلده؟ يجز خرابکار يکالً کار-

 !گهیالبرزه د! دکتر ریسخت نگ: و گفت دیخند نهاد
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 ولیو با البرز و گال ستادهیکه وسط هال ا دمید و خانومش رو دبا کمال تعجب الون م،یدیساختمون که رس يتو

باعث شده  دنشید جانیاعتراف کنم که ه دیبا. چرخوندم و دنبال پرهام گشتم يسر! کردن یخوش و بش م

 ! بود خاص یناآروم هی! و ذوق نبود یخوشحال! نبود يشاد! بود، ضربان قلبم باال بره

 گهید! بره تو برگشت سمت من و با لبخند زل زد به صورتم نکهیقبل از او  یبهداشت سیرفت سمت سرو البرز

 ! ؟یدروغ گفت: دمیدو قدم رفتم سمتش و پرس یکی! هیچ انیشد خوند جر یاز اون لبخند و از اون نگاه م

 انیتازه سر جر:کردن انداخت و گفت یکه با تعجب نگاهمون م هیبه بق یپهن تر شد و نگاه لبخندش

 !کاسه هیتو  يبا دکتر دستتو نذار گهید یتا تو باش! میشد ریبه  ریاومدنت  مارستانیب

 

 !و در رو چفت کرد ییرفت تو دستشو! سمتش دمییدو

 

  

نهال  ينگاهم به چهره  قهیکردم هر دق یمبل، پامو انداختم رو پام و سع يتعارف نهاد و الوند، نشستم رو با

لبش بود و نگاهم  يلبخند رو هیهمچنان . رونیاومد ب سیباال زده و سر و صورت خ يها نیالبرز با آست! افتهین

 ! البرز يگورتو کند: به تأسف تکون دادم و گفتم يسر! کرد یم

 يزیخواستم به البرز چ! دینگاهشو ازم دزد يفور دمیبرگشتم سمتش د. کرد ولیبه گال يچشم و ابرو اشاره ا با

 ؟ییچا ای نیخور یشام م: دیخانوم الوند پرس م،یبگم که مر

 بچه ها؟ نیگ یم یشما چ. شام فکر کنم بهتر باشه: در حال خشک کردن دست و صورتش گفت البرز

 .سر شام مینیبعد بش میلباس عوض کن م،یاریرو ب الیساك و زنب میبر: موافقت کردن، البرز گفت هیبق

! الوند؟! پرهام؟! ه؟یک يخونه  نجایباالخره ا: دمیاز البرز پرس میرفتکه  رونیب. میو نهاد همراهش راه افتاد من

 ... ایاجاره است 

 !مگه بهش؟ یالبرز نگفت: دیپرس نشیکردن صندوق عقب ماش یدر حال خال نهاد

 !نه-

 .با هم میکیشر. مال من و البرزه نجایا:

 ن؟یحاال چرا قزو! آهان-
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 یوقت یول نجا،یندارن ا يملک و امالك و خونه ا گهیالبته د. شهرن نیمن مال ا يپدربزرگ و مادربزرگ مادر:

 . میدار ادیشهر خاطره ز نیو از ا دنشونید میومدی یم ادیز م،یبچه بود

 !؟يتو حاال چرا دل از شمال کند: دمیسمت البرز و پرس برگشتم

تعداد آثار  یدون یم! نه نیحاال چرا قزو: دو تا ساك داد دستم و گفت رون،یاز تو صندوق عقب آورد ب سرشو

 ! یخیعاشق آثار تار گهید یدون یمنم که م! شتره؟یاز اصفهان هم ب یشهر حت نیا یباستان

اصفهون، در تمام مدت و هر جا  میکه رفته بود يبار نیبود، آخر ادمیکه من  ییتا اونجا! نگاهش کردم متعجب

و صفا  مینیبش عتیتو دل طب میشه مثالً بر ینم! مینیبب یخیآثار تار میشه انقدر نر یزد نم ینق م م،یرفت یکه م

 !م؟یکن

 ! گهیشه د یآدم متحول م: زد و گفت یچشمک دیبهت زده ام رو که د نگاه

 !چهار سال نیتو ا يرو به اون رو شد نیاز ا! شه اما منفجر نه یمتحول م: افتادم سمت ساختمون و گفتم راه

 !همراه و همخون بشه ارشی قیکنه با سال یسع دیآدم با :که گفت دمیو شن دیبلند خند يصدا با

 ! یسخت در اشتباه لیبگم زن ذل ياگه منتظر: سمتش، زل زدم به نگاه خندونش و گفتم برگشتم

*** 

اخم آلود و بغ  یقهر نبود، حت! تمام مدت خوردن شام، نهال با همه حرف زد، همه رو مخاطب قرار داد اال من تو

 ! دید یفقط منو نم! کرده هم نبود

که  يایبهار ب دیرو با نجایا: از اتاقها و البرز گفت یکیتو  میکه خورده شد، همراه الوند و البرز و نهاد رفت شام

 !شن یشکوفه ها باز م

 !کنه یم بهارنارنج آدمو مست يکه بو يبهار بر دیآره شمال رو هم با: به ما زد و گفت یچشمک الوند

خونه تو شمال  هیباور کن الوند به خاطر تو هم که شده :بود برگشت سمتش و گفت ستادهیکه دم پنجره ا البرز

 ! دم یبهت قول م! خرم یم

 !دمیخر الیو نجایهنوز درك نکرده چرا من ا: برگشت سمت من و نهاد و گفت بعد

شهر و  نیا ياینهاد در مورد مزا حاتیتوضچشمام ، گوشم به  يتخت، ساعدمو گذاشتم رو يرو دمیکش دراز

کردم  یم یسع دیفکر کنم بعد مدتها با! از خودم شیبود، ذهنم اما به نهال و دلخور شیخیتار ي نهیشیپ

 !  ارمیرو از دلش در ب یکس یناراحت
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که گوشه  دمیالبرزو د.از جام بلند شدم. صبحه 7ساعت  دمیچشم که باز کردم د! خوابم برد یاصالً ک دمینفهم

 . دهیتخت خواب ي گهید ي

 !بخواب ریزوده بگ یلیهنوز خ زمیعز: آروم گفت دمیاز جام بلند شم که شن اومدم

 دمیدوباره شن نییندادم و از تخت که رفتم پا یجواب!اشتباه گرفته یمعلوم نبود منو با ک! نشست رو لبم يلبخند

 !زمیعز ریبرو چند تا نون گرم هم بگ يحاال که پاشد: گفت

گه  یفکر بودم واقعاً به دوست دخترهاش م نیتو ا! پشتش بهم بود! و نگاهش کردم ستادمیا يلحظه ا يبرا

 !هست یعال یلیخ یتافتون هیسر کوچه : که برگشت و با لبخند گفت رنیبرن براش نون گرم بگ

 !؟يداریب-

زده به  یخواب یصبح ب 5از ساعت ! مصور اشتباه گرفتم فیدختر ظر هیرو با  یابونیزمخت غول ب يتو! نه پس:

 !سرم

 چرا؟-

 !؟يزود پاشد نقدریتو چرا ا! ؟یخواب یب يوجود داشته باشه برا یخاص یلیدل دیبه نظرت حتماً با:

 !؟یخواب یب يوجود داشته باشه برا یخاص لیدل دیبه نظرت با: سمت در و گفتم رفتم

. کنه یداره لباسشو عوض م دمیبرگشتم تو اتاق، د یوقت. رونیتاق رفتم بمسخره حواله ام کرد و من از ا هی

 کجا؟: دمیپرس

 .امیو ب رمیبرم نون بگ-

 !گهیرم د یمن م:

 .رم خودم یم. نه بابا-

 .امیپس صبر کن لباس بپوشم همراهت ب:

 .به صورتم بزنم یآب هیرم  یم: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 !؟یش ینم یبگم شاک يزیچ هی: مقدمه گفت یالبرز ب میبود ییتو راه نونوا یبعد وقت قهید چند

 !؟یچ-

 !تا من بگم یش ینم یبگو شاک:

 ! نه ایشم  یم یدونم شاک یخب نم-

 ! شه آخه؟ یم یچ! شم ینم یبار هم بگو نه شاک هی: به بازوم زد و گفت یمشت
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 !شده حاال؟ یچ! شم ینم یباشه شاک-

 !یینجایدونه که ا یپرهام م:

مامانم ! نزدم یباور کن من حرف: و با لبخند زل زد به صورتم و گفت ستادیاون هم ا! و برگشتم سمتش ستادمیا

 ...به مامان تو گفته،مامان تو هم به خانوم پرهام گفته، خانوم پرهام هم

 !خوب  یلیخ: افتادم و گفتم راه

 .يخواب بود یوقت. بهم زنگ زد شبیپرهام د-

 !پرهام زنگ زد؟ یک گهید! شد نصفه شب میبخواب میو بخوا میبخورما تا شام :

 !يهمون موقع که تو خواب بود-

 !خب؟:

 دنت؟ید ادیب يذار یم-

 !نه:

 !پندار-

بابات رو سر  يکتاتوریکه د ینگفت شیچند شب پ نیمگه هم: خرده سکوت کرد و بعد گفت هیندادم،  جوابشو

 يریپر سخت گ شونیو جوون یزندگ یکاف يام و پرهام هم به اندازه که پدر یمگه خودت نگفت! همه اتون بوده

همون ! ه؟یچ يبرا ینیبب يخوا یمو پرهام رو ن يبا پدرام سرد نکهیفهمم ا یمن اصالً نم! بابات بوده؟ يها

 !نتونستم درك کنم مارستانویب يبا فرناز تو بتیو غر بیکه اون رفتار عج يجور

 !ول کن البرز سر صبح-

شب ! ول کن سر ظهره یگ یول کن سر صبحه، سر ظهر حرف بزنم م یگ یسر صبح ازش حرف بزنم م:

 يکه تو دوست ندار یشه در مورد مسائل یم یک یشه بگ یم! یخسته ام، ول کن نصفه شب یگ یحرف بزنم م

 ! باهات حرف زد؟

 الیخ یپس ب! خرده سرم باد بخوره هیکه  نجایاومدم ا! نمیرو بب يا گهیکس د چیه ایخوام پرهام  یاالن نم-

 !خب؟! که مربوط به گذشته امه يا گهیفرناز و پرهام و پدرام و هر کس د

 !؟یاز خودت برون يجور نیا کتویداداش کوچ ادی یواقعاً دلت م! پندار؟ ادی یدلت م:

 !ادی یآره دلم م-
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نهال  یبرطرف کردن ناراحت يبرا یتالش چیه نکهیاز ا! دمیپرس يخود یالبته سوال ب! یبس که خودخواه:

 !يبفهمم که چقدر سنگدل شد دیبا ينکرد

 ! من و نهالو بسپر به خودمون انیجر-

 !به من؟ يپرهامو بسپر انیشه تو هم جر یم! چشم:

 !؟يدیپس چرا از من پرس یخواد بکن یدلت م يقرار بود هر کار یوقت! نمیبب-

 !یکن یقالب ته ياون جور شبیمثل د دمیچون ترس:

 !نکردم یمن قالب ته-

 !در حد انفجار يقالب باد کرد! یگ یآره راست م:

تو  دهیفهم یخواسته بره شمال، وقت یامروز و فردا رو م:تو صف و البرز گفت میستادیا ،ییبه نونوا میدیرس

 ! نهیبرادر بزرگشو بب ادیب نکهیا دیرفتن شده به ام الیخ یب یینجایا

 يزیچ هی ،يکه تو نشون داد یو با اون واکنش شبیاز د: خرده سکوت دوباره گفت هیندادم، البرز بعد  یجواب

 ییمن فکر کنم پات به اون خونه روستا! ؟یحاج دنید يبر یتون یتو واقعاً م! ذهنمو مشغول کرده بیعج

 !تهرون میبرگردون دیجنازه اتو با دهینرس

 !دور از جونم البته-

 ! يشمال برو هم نبود م،یاومد یاگه نم نیهفته قزو نیمطمئنم ا! جوناز  کیحاال چه دور از جون، چه نزد:

 !مینبست لیتا قند ر،یبرو نونو بگ: به جلو کردم و گفتم يسر اشاره ا با

داشتم  یبرادر بزرگ هیمنم اگه ! ییجورا هیحق داشت ! تو فکر حرفاش بودم. نزد یحرف گهیبرگشت البرز د موقع

 یمطمئناً دلم م م،یشهر هست هیآسمون  ریکه ز دمیفهم یگم و گور شده بود و حاال م یمدت طوالن هیکه 

 ! نمشیخواست بب

*** 

 . کرد داریرو ب هیخونه، البرز بساط صبحونه رو رو به راه و بعد با سر و صدا بق میدیرس

 . سالم:گفت رلبیرفتم که نهال ز یور م لمیمبل هال و داشتم با موبا يبودم رو نشسته

 نکهیجواب سالمشو دادم و هم! تو هال نبود يا گهیبلند کردم، نگاهش به من نبود اما جز من هم کس د سرمو

 !میبا هم حرف بزن دیفکر کنم من و تو با: خواست بره سمت آشپزخونه گفتم
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فکر  يطور نیتو ا! ه؟یچ: دمیمبل و پرس یدادم به پشت هیپامو انداختم رو پام، تک. سمتم دیچرخ عیسر نگاهش

 !؟یکن ینم

 !میزن یبه موقعش با هم حرف م: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 !ه؟یموقعش ک:دمیکرد و از نهال پرس یافتاد به البرز که از تو آشپزخونه نگاهمون م نگاهم

حرف  بعد با هم یگفت مارستانیفکر کنم روز اول تو ب: و گفتم ستادمیجواب اومد از کنارم رد بشه، سر جام ا یب

 ...خودمم که  يتو خونه ! رسه یاز راه م یک یکه گفت ياون بعد نمیکل اون هفته رو صبر کردم بب! میزن یم

بدتر از خودم  یکی! حرف رفت تو آشپزخونه یب! پر اخم نهال چنان برگشت سمتم که ناخودآگاه ساکت شدم نگاه

 ! افتاده بود رمیگ

. که روبروم نشسته بود نشست ولیحرف کنار گال یگذاشت جلوم و ب ریش وانیل هیالبرز  ز،ینشستم پشت م رفتم

 زیگفتن و از همون پشت م ریبلند شروع کرد به سالم و صبح به خ. نهاد که اومد سر و صدا هم همراهش اومد

 !ل؟ین! نذاشتن برات ها یچیه نایا! گهید ایب! لوین: صداشو انداخت رو سرش

 یهمدان يشه که آقا یم يجور نیا: تأسف تکون داد و به البرز گفتبه  يبا لبخند زل زد بهش، سر نهال

 !واریکوبه به د یمرتب با مشت م

 يصدا ست،یمن که اتاق خوابم چفت سالن شما ن! خدا يحق داره بنده : خورد و گفت شییخرده از چا هی البرز

زنه  یه مو نعر نهیب یداره فوتبال م یمخصوصاً وقت! شنوم یراحت م یلینهادو خ ينکره 

 !به سالن شما دهیبه حال اون که اتاقش چسب يگــــــــــــــــــــــل وا

به تخته  نیبزن! ن؟یو سرحاله شماها ناراحت کیشده انرژ دایپ یکیآقا حاال : در حال درست کردن لقمه گفت نهاد

 !دکتر؟ یخوب! که چشم نخورم

داشتم با لبخند . گفت و اون هم لبخند زد يزیچ ولیگوش گال ریتکون دادم و البرز آروم ز يلبخند سر با

 دیلبم رو د يلبخند رو یبار وقت نیسرشو آورد باال و چشم تو چشمم شد و ا ولیکردم که گال یجفتشونو نگاه م

 !شما؟ یخوب: دمیپرس ولیگالصورت البرز بعد آروم از  يرفت رو يلحظه ا يچشمم برا!دینگاهشو ندزد

 !یرسم: گفت نییانداخت پا سرشو

 ! يای یجونور کنار م نیبا ا يبرام جالبه چه جور-

 !ن؟یگ یالبرزو م: دیخورد انداخت و پرس یبه البرز که با لبخند لقمه اشو م ینگاه ولیگال

 ! ؟یچ يوالیه! بود البرز؟ یچ! والینه ه! من دراکوالم یوقت: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر
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 ! خوست خوار: خونسرد گفت یلیلقمه اشو قورت دادم و خ البرز

 !جونور کشف نشده است واسه خودش گهید نیا! خوست خوارم يوالیمن ه یوقت! آره-

 یمنتها از ب ه،یواقع زیچ هیآدم جونور کشف نشده باشه الاقل : خورد و گفت شییچا وانیخرده از ل هی البرز

 !باشه الیکه توهم و خ نهیباز بهتر از ا! شناسها هنوز کشف نشده ستیدانشمندها و ز یعرضگ

: تکون دادم و گفتم دییبه تأ يسر! که تازه به جمعمون اضافه شده بودن بلند شد لوفرینهال و ن يخنده  يصدا

! ادیاز آب در ب یخوب زیتونه چ یوجه نم چیکه اسم تو روش باشه، به ه يجونور! کنم یفکر نم يطور نیمن ا

 !هخوب باش الیخ هیدرصد احتمال داد  هیشه  یاما الاقل در مورد من م

 ! دینگاهشو دزد د،ینگاهمو که د! سمت نهال برگشتم

 تیو در نها میکار کن یو چ میکجا بر نکهیشد سر ا دهیهم که به جمعمون اضافه شدن، بحث کش میو مر الوند

 .میبخور رونیهم بناهار رو  م،ینیرو بب یچند تا آثار باستان میالبرز بر لیشد برخالف م نیبر ا میتصم

*** 

 نیوسط شهر قزو ،یساختمون کاله فرنگ اطینشسته بودم تو ح. بود ماریبود گرچه که آفتابش ب یخوب یآفتاب روز

ساختمون  کیبودن نزد ستادهیا. لوفریکردم که چشمم افتاد به نهال و ن یقشنگش استفاده م اطیو داشتم از ح

 لوفریدوم ساختمون ن يطبقه  وونیا زکه ا دمینهاد رو شن يبعد چند لحظه صدا. گرفتن یوسط باغ و عکس م

 .رنیرو صدا زد و ازش خواست بره تو تا عکس بگ

. به ساختمون مکتین نیتر کینزد ينشسته بود رو. فرصت استفاده کردم، از جام بلند شدم و رفتم سراغ نهال از

 !؟يندار یبه آثار باستان يز عالقه اتو هم مثل البر: دمیکنارش نشستم و پرس

 !جات ندارم قهیبه عت يرو دوست دارم عالقه ا یآثار باستان-

 !ستم؟یجات من که ن قهیمنظورت از عت اناًیاالن اح:

 ه؟یچ: که مجبور شدم بپرسم يبرگشت سمتم و زل زد بهم جور سرش

 !نه ای یهست قهیعت نمیکنم بب یدارم نگاه م-

 خب؟:

 !یباش یتون یهم م قهیعت-

 !فیتعر يذارم پا یم نویا! یمرس:
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شه ازشون استفاده  ینم! شه دست زد یها نم قهیبه عت! ستین یفیهم تعر یلیباشه خ قهیآدم عت هی نکهیاتفاقاً ا-

 یاونجا خاك بخورن و تو حسرت زندگ! نیتریپشت و شونیبذار دیفقط با! کرد یشه باهاشون زندگ ینم! کرد

 !کردن بمونن

 !که گفته بود رو بار من کرده بود؟ یینایاالن ا! رخش میت زل زدم به نسکو تو

رو به آدم منتقل  یفقط حس مرگ، گذشته و تلخ! ستین یها شور زندگ قهیتو عت: نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 !کنن یم

 !گه؟ید یگ یبه من م يرو دار نایا-

 !قاًیدق:

 !که حس مرگ رو بهت منتقل کردم؟ نهیبر ا لیدل دمیسوال پرس هیچون صادقانه ازت -

 انیبه اون جر یگم ربط یکه دارم م ییزایچ نیا! سوء تفاهم نشه! نه نه: برگشت سمتم و با هول گفت سرش

 !يدیچیکه دور خودت پ يا لهیپ نیمربوط به ا! مربوط به خودته شتریب! نداره

 !یگ یم يدار یپس کل! آهان-

 !آره:

 !بپرسم؟ یسوال کل هیتونم  یمنم م-

 !نداره دنیارزش پرس يسوال تکرار: نگاه ازم گرفت و گفت دوباره

 یبهت م یکیکه احساس نزد ستیبه خاطر برادر فوت شده ام ن: مقدمه گفت یو بعد ب میکم سکوت کرد کی

 !کنم

 ...اون شب تو خونه ات که  یول: گفتم، سرش برگشت سمتم و گفت رلبیز یدونم یم

 ! ام کرد هیمورد توج نیدر ا شبیالبرز د-

 بهت گفته؟ ایچ گهید:

 !خب؟! نیهم-

 !خب که خب؟:

 !البرزو خفت کنم؟ ای یگ یکه البرز گفته از خودت بپرسمو بهم م يزیاون چ-

تو  روزید! نهال نیبب: بود و گفتم مکتین يدستم ناخودآگاه نشست رو دستش که رو. سکوت جوابم بود بازم

 ! کردم یمورد تو صحبت م با البرز در میداشت یجاده وقت
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 !نه ما نیما رو بار گذاشت يپس شماها کله پاچه :و گفت دیرو پس کش دستش

! يکرد يکه از سوالم برداشت بد يناراحت شد نیبهم گفت احتماالً تو از ا! یحاال هر چ:زدم و گفتم يلبخند

خواستم  یفقط و فقط م! یباش دیو نبا یهست نجاینبود که چرا ا نیمنظورم ا یینجایچرا ا دمیازت پرس نکهیا

آره من ! نبود یادب یب ای نیوجه هم قصدم توه چیبه ه! داشته باشم یرفتارتو بدونم تا بتونم واکنش درست لیدل

اما ته ! رو آرامش خودم! خودم يرو خواسته ها! ذارم رو خودم یم تویاولو! رفتارهام خودخواهانه است! ام قهیعت

که  یتالش يهنوز اونقدر شعور تو وجودم هست که چشم رو! مونده یباق میپندار قد خرده از هیته وجودم هنوز 

خواد  یتالش برام مبهمه که دلم م نیا ي زهیفقط علت و انگ! نبندم يد یانجام م ردوندنمبرگ یبه زندگ يبرا

 . بدونم

 !دوست هیهمنوع  هیقبالً هم که گفتم به عنوان -

 !واسه بستن دهن من هیدم دست هیتوج هیکه کالً  نیا:

که تو خونه ات  یخیتار ياز اون جمله  یعذرخواه يذارم پا یحرفاتو م: و گفت ستادیجاش بلند شد، روبروم ا از

 یموضوع هیکنم که ذهنت مشغولش نشه اما  یده کات م یتوجه و تالش رو هم اگه آزارت م نیا! يبارم کرد

 چیشناختت و ه یکس نم چیاونور که ه دیارفتارها ش نیبا ا ،یکه دورت بست یبتن وارید نیبا ا. رو فراموش نکن

که از  يپندار نیزود خودت هم از ا ای رید! یتون ینم نجایاما ا ،یکن یزندگ یتونست یم ینداشت يمراوده ا

 یقدم م شیالبرز خودت پ دنید يبرا یاالن هم گه گاه نیهمون طور که هم! یش یخسته م یخودت ساخت

 نییموجها باال و پا يرو! شناوره ایدر هی يهم تو هیآدم توشن، بطر یکه کل يبطر هیتو  يسادیوا ياومد! یش

هر ! یسوا کن يبطر يتو ي گهید يخودتو از آدمها یتون ینم یناخودآگاه هر چقدر هم که تالش کن! ره یم

باهاشون کنار  ای رونیب يبپر يبطر نیاز ا ای ستیپس بهتر ن! خوره یتنه ات به تنه اشون م یکه کن يکار

 !؟يایب

 ستادمیکنار تو ا نجایکه االن ا امی یدارم باهاشون کنار م:لبم و گفتم ينشست رو يجام بلند شدم و لبخند از

 !گهید

شد که آدم  یخورد و چنان سرخ م یچنان حرص م! خنده ریبه کتفم باعث شد بزنم ز دیکه کوب یمحکم مشت

 !برطرف کنه شویتا ناراحت ارهیدوست داشت لجشو در ب شتریب

 !پندار میدیتو رو شن يخنده  يچه عجب ما صدا: البرز از پشت سرمون بلند شد يصدا
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 یم يزد یم یتو که داشت: شد و رو به نهال گفت کیبهمون نزد ولیسمتش، دست تو دست گال برگشتم

 !تو صورتش که دل منم خنک بشه يدیکوب

 نیکه ا ارهیبه سرت ب ییوسط بال نیخانوم هم ولیکنم گال ينذار کار :پالتوم و گفتم بیگذاشتم تو ج دستامو

 !کنن هیبه حالت گر ننیقار قاربش يکالغها جا

االن هم دارن  نیفکر کنم هم: سمت البرز و گفت دیدرختها انداخت و بعد سرش چرخ يبه باال ینگاه ولیگال

 !کنن یم هیبه حالش گر

 !دادم حیمن که برات توض! ؟یانیاون جر ریهنوز گ! یگل يوا: انداخت و گفت ولیبه گال ینگاه البرز

 !ولینه و گال یگل:با اعتراض گفت ولیگال

: گفت ولیبارم کرد و دوباره رو به گال یرلبیکوفت ز هی. بهم انداخت  ینگاه مینشست رو لبم، البرز ن يلبخند

 !باشه؟. میزن ین حرف متهرو میبرگشت یوقت انیمن در مورد اون جر زیعز نیبب

هستن که واسه  يتهران هم به اندازه ا يپارکها يکالغها: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر ولیگال

 !باشه! کردن به حالت بس باشن هیگر

دست نهال رو گرفتم، نگه اش داشتم و  ن،یسمت ماش میبر میالبرز راه افتاد يبه گفته  یزدم و وقت يلبخند

 !با هم؟ میاالن چند چند:گفتم

 !قهر؟ یآشت ای میقهر قهر ای میهست یآشت یآشت:دمیپرس. زل زد بهم متعجب

 !میهست یآشت یآشت ،یامروز اگه ناراحت نشده باش ياز حرفا: زد وگفت يلبخند

که با اون  یالبته تا وقت: گفت رلبیسمت ساختمون و اون ز میتکون دادم، راه افتاد دییبه عالمت تأ يسر

 !یعذاب آور منو نرنجون يسوالها

 !و البرز و باهاشون هم قدم شد ولیرفت کنار گال عیتا جوابمو بشنوه، سر ستادینا

 

  

 میکه بر نیتو ماش مینشست رون،یب میرو از عمارت چهل ستون به زور بکش لوفرینهاد و ن میتونست نکهیا بعد

 خاموشه؟ تیگوش:و گفت ولیالبرز استارت زد، برگشت سمت گال. سعدالسلطنه يکاروانسرا

 چطور؟. نه-

 !يد یآخه گالره بهم اس داد که تو چرا جواب تلفنتو نم:
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که  ولیبا گال:گفت نیالبرز راه افتاد و در همون ح. ا زنگ نخورد گفت و مشغول شماره گرفتن شد هی ولیگال

 .پرهام بهم زنگ زد میزد یدم متو باغ ق میداشت

گفتم و از  یبه جهنم م هیمن اگه بودم  یکن یباور م: بهم انداخت و گفت ینگاه مین. سمت البرز دیچرخ سرم

 !گذشتم؟ یم دنتید ریخ

 !نه تو یچکیآره اون هم ه: زدم و گفتم يپوزخند

 !رفتم یلقش و م... گفتم به جهنم ك  یم یگرفت ینم لمیبعد اگه تحو دنت،یاومدم د یخب اول به زور م-

 !یواکنشو نسبت به رفتارم داشت نیهم دمید قاًیدق:

 !نگرفته لمیکنه که تحو یپرو چه اعتراف هم م: تو بازوم و گفت دیمشت محکم کوب با

 هم يزیراه گر چیه! پر آدم يبطر هیافتاده بودم تو ! حق داشت! حرف نهال افتادم ادینشست رو لبم و  يلبخند

 !نبود

. پرهامو تو ذهنم مجسم کنم ي افهیکردم ق یو سع یصندل یدادم به پشت هیسرمو تک. قطع شد ولیگال تماس

به  يکدبانو هی. یپسر سر به راه و حرف گوش کن واسه حاج هی. ساله بود 22جوون  هی شیپنج سال پ -چهار

پرهام سفره رو بنداز، پرهام ظرفا رو ! دیکش یدختر ازش کار م هی نیمامان ع! تمام معنا هم واسه حاج خانوم

 ! کنه برو درو باز کن یکار نم فونیپرهام آ! اریآب ب یپرهام واسه حاج! جمع کن

 یکردن و شاد و سرحال م یم يباز مایهواپ اطیتو ح ییکرد و دو تا یرو قلم دوش م اریکه د ییروزا ریتصو

 یوقتش از حاج یوقت و ب يکتک خوردنا ریبا تصوزن داداش زن داداش گفتن هاش به فرناز  ریتصو دن،یخند

 ! چشمم اومد يجلو يلحظه ا يبرا

*** 

و  ننشیازم خواسته ببرمش اونجا تا بب. مامان شیکنم، تا ببرم بذارمش پ یرو بغل م شیصندل يتو دهیخواب ارید

داد و هوار رو  يشم، صدا یم کیبه در خونه نزد نکهیبندم و هم یرو با پام م نیدر ماش. رفع بشه شونیدلتنگ

 ! دیشه شن یکردم پرهامو م غلطغلط کردم  يصدا يجور نیاز داد و هوار هم گذشته که ا! شنوم یم

 هیدستمو . بوده و حاال برگشته خونه فتیدونم ش یالبرز، م يرم سمت خونه  یکه سرعت گرفته م ییپاها با

 یشده رو، م داریحاال ب اریشه، د یود که دم در ظاهر مخواب آل ي افهیذارم رو زنگ، با هول و وال و ق یسره م

 !امیبمونه تا ب: گم یندازم تو بغلش و م
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با کمربند افتاده  یحاج. اطیرم تو ح یم عیسر یلیکنم و خ یم دایرو از تو داشبورد پ دیدواَم سمت خونه، کل یم

کشمش  یو م رمیگ یبازوشو مرم جلو،  یم! تونه مانع زدنش بشه ینم يجور چیبه جون پرهام و مامان ه

بابا اما با ! خواد بابا رو آروم کنم یشنوم که ازم م یمامان رو م ي هیبا گر يقربون صدقه رفتنها يصدا! عقب

کنم هر لحظه  یکشه، حس م یتو صورتم هوار م یزنه تو چشمام و وقت یو سرخش زل م یبرزخ يچشما

 !گردنش پاره بشه يممکنه رگها

 !برو کنار پندار:

 !شده؟ یچ-

 ! گم برو کنار یدارم بهت م:

 !شده؟ یپرسم چ یمنم دارم م-

 !نداره یبه تو ربط:

 !یزن یبرادر منو م يدار-

 !کنم یدارم پسر خودمو آدم م:

 !خوام ینم نویره باال هر چند که خودم ا یم صدام

 ! ؟یمنو آدم کن یتونست! ن؟یبا ا! ؟يجور نیا:

شه نگاه از  یکشه باعث م یکه بازومو م یداداش داداش گفتن پرهام و دست يصدا! میستادیبه رخ هم ا رخ

خواد ساکت  یکنارم و ازم م سادهیو رد کمربند وا یکه با سر و صورت خون یو برگردم سمت پرهام رمیبابا بگ

 !باشم

به تأسف تکون  يسر! گردم سمت بابا یبر م! منم که اون همه کتک رو خوردم نیانگار ا! به شماره افتاده نفسام

بدم بهت  دمشکیعرق ب وانیل هی ایب. میبر ایب یحاج: گه یبزنم مامان با التماس م یحرف نکهیدم و قبل از ا یم

 ! یکن یبابا به خدا سکته م! هیچه وضع نیآخه ا! يریآروم بگ

 یآخه ب !کنم یبچه ها دق م نیدارم از دست ا! کنم یدارم دق م! کنم؟ یسکته م: شه یبابا بلند م يصدا

 !ییآبرو یتو رو چه به ب! ؟یتو رو چه به عشق و عاشق! ناموس یآخه ب! شرف

خوره تو صورتم و  یشالق کمربند محکم م ستم،یا یم نشونیب امی یم! شه سمت پرهام یحمله ور م دوباره

خورم و  یاون م يهم جا یکشم پشت خودم، چند تا کتک مشت یپرهامو م! بشم یشه بدتر عصب یدرد باعث م
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و کتک خوردن ها  هاکتک زدن  نیا يپر غصه  يقصه ! برم سمت راه پله یآخر کار بابا رو کشون کشون م

 !نداره یخونه تموم نیوقت تو ا چیه

 !لرزه یم تیکه از حرص و عصبان نمیب یدستاشه و واقعاً دارم م نیپله ها،سرش ب ينشسته رو یحاج

 !برو باال ایب: گم یباغچه چمباتمه زده و م يشه که بق کرده گو یکنم سمت پرهام یم رومو

به زور  رم،یگ یرم طرفش، دستشو م یم. رهیگ یم شیدلم آت نمشیب یم یکنه و وقت یپراشکشو بلند م نگاه

 !باز نپره بهش یفکرم که حاج نیبرمش سمت پله ها و فقط تو ا یحرف م یکنم و ب یبلندش م

 يآدم واسه بابا! نشسته یکه حاج یسمت امی یکنم و م یباال، جامو عوض م میبر میخوا یپله ها که م از

 ! حرفه یلیدرست کنه براش خ یو سپر دفاع رهیخودش هم گارد بگ

گردم و  یبر م! سوزه، دلم اما بدتر یم يصورتم بدجور. تا خود پرهام بره ستمیا یمونده رو م یباق يتا پله  دو

 !ه؟یموضوع چ:پرسم  یرم و بعد م یم خرده راه هی. اطیوسط ح ستمیا یم

! هیاسمش چ! گرفته زایچ نیاز ا یرفته از دختر حاج رمضان: گه یکنه م یکه با چادر داره اشکهاشو پاك م مامان

 !جزبه! توش سنینو یم

 یداره نگاهم م يزیرآمیکنم سمت بابا که با نگاه تحق یرومو م! کشه یم یوحشتناک ریت يلحظه ا يبرا سرم

 !قشقرق به پا شده؟ نیجزوه ا هیواسه خاطر : گم یکنه و م

در  نیکه تو ا یاما واسه من! باشه تیاهم یموضوع ب هیتو  يهم برا دیبا: گه یشه سمتم و با حرص م یم براق

دختره  يربع تموم دم در خونه  هی یاون کوفت يآبرو دارم، مهمه که پسر خاك برسرم رفته به بهونه  هیو همسا

 !حرف زده باهاش

 !دمیپرس یکه اشکال داشتمو ازش م ییبه خدا داشتم چند جا: شه یبلند م وونیا يپربغض پرهام از رو يصدا

پسر تو اون خراب ! نبود؟ يا گهیکس د! يتو غلط کرد: کشه یگردونه سمتش و هوار م یبر م عیسرشو سر بابا

 ! ست؟ین تیشده همکالس

 دیاصالً پسرا به ام! کدوم جزوه نداشتن چیداداش به خدا پسرامون هم ه:گه یدوزه به من و م ینگاهشو م پرهام

 یبه قرآن فقط داشتم رفع اشکال م! بعدش هم من فردا امتحان دارم! سنینو ینم یچیدخترها ه يجزوه 

 ! کردم

تو : کشه یبگم که دوباره هوار م يزیخوام چ یگردم سمت بابا و م یدم و بر م یتکون م يسر مستأصل

دو  نیا يدونم نقشه دار یم! دونم یم! تره دهنتو ببند پندار اهیمن از همه س شیتو که پرونده ات پ! نگو یچیه
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! ذارم ینم یول یرو هم از راه به در کن نایبا من ا ياز سر لج باز يخوا یدونم م یم! یخودت کن نیتا رو هم ع

 !خونه بسه نیالوات واسه ا هی

 !من اآلن الواتم؟: گم یم يرو لبم و با خونسرد نهیش یم يپوزخند

 ! الواته یمونیو ا نید یب يکرده  لیهر تحص: گه یزنه تو چشمام و م یم زل

 یکنم و وقت یشون م یکیرم سمت پله ها، دو تا  یم! هم واسه زدن هست؟ یحرف! شه گفت؟ یهم م يزیچ

 .من شیپ ایباتم جمع کن، تا آخر امتحانها ببرو لباستو بپوش، جزوه ها و کتا: گم یرسم م یبه پرهام م

گرده و  یره و بر م یم اطیوسط ح ستادهیا يدردناك نگاهش از صورت من به صورت بابا یبا صورت ده،یترس

 !یمرس. نه داداش: گه یبعد م

! ببرمش؟: گم یگردم سمت بابا و م یبر م! اگه خرد نشه بس که رو هم فشارشون دادم شانس آوردم دندونام

 ! افته؟ین یرمضان يآقا يچشمش به در خونه  قهیسر درسش و هر د نهیببرم که بش

 ! رونیزنه از خونه ب یگه و م یم يزیچ رلبیده، ز یبه تأسف تکون م يسر

هم کتفم، هم بازوم و هم . دستام نیب رمیگ یمبل و سرمو م يرو نمیش یم. تو هال میر یم! باال ادی یم مامان

 !است گهید يجا! است گهید زیچ یدرد اصل! که نشه تحمل کرد ستین يدرد نایسوزه اما ا یمصورتم 

 شیپ ي قهیچند د نیتا هم! ندازم یره نگاه م یپرهام م يکنم و به مامان که داره قربون صدقه  یبلند م سرمو

: گم یشم و م یاز جام بلند م! درست کنه دمشکیآروم کردن حاج آقاش براش شربت عرق ب يخواست برا یم

 !؟يای یبا من نم

 !ما که تو درس خوندن هم بهت کمک کنم؟ يخونه  يای ینم: پرسم یدوباره م! کنه یفقط نگاهم م پرهام

 نیبچه از ا یکنم که حاج یفکر م نیگم و به ا یم یرلبیخداحافظ ز هی! ده یتکون م یبه عالمت منف يسر

 !تونست داشته باشه؟ یه تر هم ممظلوم تر و سربه را

 .بردم تو یکشه و م یشه و البرز بازومو م یزنگ ننشسته، در باز م يالبرز، دستم رو يدر خونه  دم

 .کنه یگزه و سکوت م یم یافته و لب یصورتم م يبزنه نگاهش به رد کمربند رو یحرف نکهیاز ا قبل

 .که ببرم اریب اروید: گم یکه خوردم، م یگرفته از حرص يصدا هی با

 . بردش یشد مامان م داریبذار بمونه، ب. بچه دهیخواب: گه یکنه و م یبه خونه م يا اشاره

 .بعد برو يباال، آروم شد نیبش ایب: گه یشه و م یبرم سمت در که مانعم م امی یم

 !شده رید یکاف يبه اندازه : گم یدم و م یبه عالمت مخالفت تکون م يسر
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 .کم شه شیبذارم که قرمز خیخرده  هیالاقل  ایب! معلومه رد کمربنده: گه یکنه و م یم به صورتم يا اشاره

 !رم یگم و م یخداحافظ هم م هیدم،  یبه تأسف تکون م يکشم، سر یم يکالفه ا پوف

*** 

 !پندار-

 !؟یکش یبابا چرا هوار م هیچ:

 !صد بار صدات کردم-

 یک: دمیمتعجب پرس. شده بود ادهیهم پ ولینهاد نگه داشته و گال نیکنار ماش نویماش. دوختم به اطرافم نگاهمو

 !م؟یدیرس

 ! يهپروت بود يتو تو یوقت-

 م؟یناهار رو با هم باش ادیبه پرهام بگم ب: شم که گفت ادهیدر و خواستم پ ي رهیرفت سمت دستگ دستم

 !مدون ینم: گفتم یمنتظرش کردم و بعد مکث يچشما ي رهیخ يلحظه ا يبرا نگاهمو

 ! آره یعنیدونم  ینم نیا: چشمک زد و گفت هیهمراه با  يا روزمندانهیپ لبخند

*** 

 

    

قسمت در حال مرمت ساختمون رو که البرز  میرفتن بازار، ما هم رفت میو الوند و مر لوفرینهاد و ن. میگروه شد دو

دو تا پاشور  یکی م،یخلوت ها و دالونها راه رفت اطیح يخرده تو هی. مینیاجازه اش رو گرفته بود، بب یبا چرب زبون

 نیبر نجایا نمیش یمن م: کنه به البرز گفتم یم تیاذ رهمعده ام باز دا دمید یو وقت میدیو سرداب رو هم د

 .نیایو ب نیبگرد

 !؟يخسته شد: دیپرس متعجب

 !کنه یخرده معده ام درد م هی. نه-

 !اسم بابات محموده! ه هاپرهام داداشت: نگاهم کرد و گفت موشکافانه

 نیگم که ا یدارم م ،یاگه واسه خاطر اومدن پرهام استرس گرفت: داد حینگاهش کردم که توض دهیو نفهم گنگ

 !یحاج دنیمالقات داداشته نه د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٣٩٤ 

و نهال که جلوتر رفته و مشغول عکس انداختن بودن  ولیبه گال يتکون دادم، اشاره ا یبه عالمت منف يسر

 .برو بچه ها منتظرن! ه؟ینه بابا استرس چ: کردم و گفتم

ازشون  ییچندتا هینهال . ولیگال نیریش يالبرز واسه ژست گرفتن بود و خنده ها يها يبه مسخره باز نگاهم

خرده  هیه، سر نهال برگشت سمتم، بنداز یعکس تک ولیگرفت که از گال نویالبرز دورب یعکس گرفت و وقت

 ست؟یحالت خوب ن: دیمکث کرد و اومد کنارم نشست و پرس

 .خوبم-

 .ادی یم ولیگال يپا به پا يجور نیا ،یخیبه اماکن تار شیعالقگ یب نیجالبه که البرز با وجود ا یلیخ:

 ! تهینها یدر حد ب شیریانعطاف پذ! هیالبرز پسر خوب-

 !شیو البته انرژ:

وسط  شهیکه هم نجاستیجالب ا! تو دانشگاه، اکثر استادها از دستش زله بودن! آره:زدم و گفتم يلبخند

 !بود ریمنم گ ياون پا يطنتهایش

 !؟یوقت نشده که باهاش همدست باش چیه-

از بس که ! شکست یباز کاسه کوزه ها سر اون م یقدم بودم، ول شیمن پ ییوقتا هیاصالً ! تا دلت بخواد! اوه:

 !اش خراب بود سابقه

 !يکرد یهم م طنتیپس ش-

به  طنتیتو اعماق ذهنم از ش ییزایچ هیهنوز هم : سمتش، نگاهمو دوختم به صورت پرلبخندش و گفتم برگشتم

 ! ارمی یخاطر م

 یم یاگه بود چ يوا! من بود يخونه  نجایخواست ا یدلم م! هیخوشگل اطیح: از جاش بلند شد و گفت د،یخند

 !کردم اتاق مهمون یرو هم م یکیاون ! کردم آشپزخونه یرو م یاون رواق اول! شد

 !؟يدیترس ینم-

 !؟یاز چ:

 !نجایا یاز بزرگ-

 ! نداختم دنبال خودم یخدم و حشم راه م یکل! کنم یخواستم زندگ یتنها که نم! نه يوا:

 !یعنی یخواست یم يدربار یآهان زندگ-
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اسمشو ! شد؟ یم یاگه مال من بود چ! نگارالسلطنه يگن سرا یت هست بهش مقسم هی ن،ییاون پا يوا! آره:

 !نهال السلطنه يذاشتم سرا یم

 یکنن ما حت یزندگ يجور نیچطور اونا حق داشتن ا! خب؟ هیچ: دیبرگشت نگاهم کرد و پرس! خنده ریز زدم

 !م؟یداشته باش میتون یآرزوشو هم نم

 ! ادی یهم بهت م یلیاتفاقاً خ! چرا-

 !خوب داشتم تو دربارم یلیسمت خ هیتازه واسه شما هم ! آره:

 !؟یچ-

 ! بدبخت تیمسئول فلک کردن رع: 

 !سمت بهتر نبود؟-

 ! کردن؟ یاعدام م یاون موقع آدمها رو با چ!چرا:

 !مسئول اعدام ملت؟ يکرد یمنو م-

 !تیمسئول اعدام رع:

 !هیعال-

 !يدار شیحاال ته رمثل  یمخصوصاً وقت! ادی یم یلیباور کن بهت خ:

پشت لب و  يبار پرهام چهار تا خال سبز نیاول یکه وقت یقشقرق شیو ذهنم رفت پ دمیکش شمیبه ته ر یدست

 !بود، به پا شد دهیصورتشو تراش

 !؟يناراحت شد: نهال منو به خودم آورد يصدا

 .نه: از روبرو گرفتم و نگاهش کردم نگاهمو

 !تو فکر یرفت هویآخه -

 !برادرم افتادم ادی:

 !چرا؟-

 !يطور نیهم: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 !يبود دهیپرس یسوال هیازم : خرده سکوت گفت هیکنارم و بعد  نشست

: نگاهشو دوخت به صورتم و گفت. رو بده برگشتم سمتش مارستانیب يخواد جواب سوال تو یم نکهیا الیخ به

 ...بود که  يآدم در حال احتضار هیاگه  يبود دهیپرس
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 !دنشینرفتم هنوز د: به خاطر آوردن سوالم، سرمو تکون دادم و گفتم با

 !هنوز زنده است؟-

 !آره:

 !دنش؟ید يبر يخوا ینم-

 ! قرار بود اونجا باشم م،یینجایاالن که ا نیهم:

 ! پدرمه: زل زد بهم، نگاهمو دوختم به روبرو و گفتم متعجب

 نجایمن هست که منو به ا یتو زندگ زایچ یلیخ:خشکمو تر کردم و گفتم يلبا! رم نشسته بودصدا فقط کنا یب

 !رمیرو به عهده بگ رغضبیم هیتونم سمت  یکه م ییبه جا! رسونده

 !کردم یشوخ: زمزمه کرد آروم

 ...فکر کنم ! اما خودم که از اخالق گند خودم با خبرم! دونم یم: برگشت سمتش، با لبخند گفتم سرم

کلون دار و ته  یمیقد یِسرم با تعلل برگشت سمت اون در چوب.کرد خیداداش گفتن پرهام مو به تنم س يصدا

 ! دمیراهرو پرهامو د

پرهام  یوقت! بود ادهستیدونستم اما باز هم زمان ا یبود، نم ستادهیبرگشته بودم زمان ا یبار چندم از وقت يبرا

بزنم محکم محکم  یبخوام حرف نکهیتر شد و قبل از ا کیو نزد کیبرداشت، از جام بلند شدم، بهم نزد یقدم

دن پربغض به شماره اش رو به وضوح ینفس کش يصدا! دستام نشست رو پشتش و چشمام بسته شد! بغلم کرد

 !دمیشن یم

دستام اون روز ! بودم با حاال که پرهام محکم بغلم کرده بود دهید بار نیاول يپدرامو برا یتفاوت بود وقت چقدر

 ایپدرام  نیب یتفاوت! فشرد یبه پشت پدرام آماده نبود اما امروز، پرهامو محکم به وجودم م دنیدست کش يبرا

من بودم که داشتم آروم آروم به  نیا! سلول به سلول! ذره ذره! کرد یم رییوجود من بود که تغ نیا! پرهام نبود

 !به خونواده ام! گشتم یگذشته ام بر م

 ! گرفتم و از خودم دورش کردم و زل زدم به صورتش بازوهاشو

بابا رو  یمرد شده بود که حاال زن داشته باشه، حکومت نظام ياونقدر! بزرگ شده بود! عوض شده بود واقعاً

 !یزندگ يبرا شهر نیپشت سر گذاشته و اومده باشه تو ا

! دلم برات تنگ شده بود: و گفت دیچشماشو با دست پاك کرد، نگاهشو از چشمام دزد يجمع شده تو اشک

 !؟يبر دهیاومد منو ند یدلت م
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 !نه-

 !دونستم یم: زد و گفت یقیلبخند عم! جواب قاطعم نگاهش برگشت به چشمام از

چشمش به نهال افتاد،  يلحظه ا يبرا! گاه کنمخواستم تو سکوت بهش ن یفقط م! خواست حرف بزنم ینم دلم

 !سالم! دیببخش: تکون داد و گفت يسر

 ! ن؟یکن ینم یمعرف: قدم رفتم عقب و نهال با لبخند گفت هی

هم  شونیا! پرهام داداش پندار دیببخش یعنی! یداداش پن يپر:بود بهمون بلند شد دهیالبرز که حاال رس يصدا

 !نهال خواهر نهاد

باهات  یداداش که کل ایب: من و گفت يبازو ریبعد دست انداخت ز. گفت یتکون داد و خوشوقتم يسر پرهام

 !سالها نیتو ا يکار کرد یچ نمیبب ایب! حرف دارم

 يها اطیاز ح یکی یچوب يرو سکوها مینشست ییدوتا! گفت یگفتمو م یم دیکه من با يزیچ! زد یمنو م حرف

دو روز ! بودمش دهیکه د يبار نیبود، ذهنم اما به آخر کمیدون برادر کوچخن يچشما ي رهینگاهم خ. کاروانسرا 

وسط هال و  یمبل تک يبود رو شستهتا کرج اومده بود، ن. قبل از محضر رفتن و طالق گرفتن از فرناز بود

از  يزیچ! خواست از فرناز جدا نشم یازم م! نکشم شیخودم و فرنازو به آت یزندگ! کرد که نکنم یالتماسم م

 ! ينامرد یلیخ! جمله اش فقط دو تا کمله بود نیآخر! دونست ینم دهیبه بن بست رس یمفهوم زندگ

 !يبزرگ شد: آروم زمزمه کردم. پام به خودم اومدم يکه نشست رو دستش

 !یهمون یتو ول-

 !موم يتو يها يدیسف نیا يمنها:

 ! ؟یخوب-

پاش  يتو یبه شلوار ل ینگاه! زد یتو صورتش دو دو م يبدجور یحاج يچشما! چشماش شدم ي رهیخ

 يخوا ینم: دیپرس تیلبخندش جمع شد و با جد! بود ومدهیاز آب در ن یواسه حاج یهم پسر اهل یلیخ! انداختم

 !دنت؟یاومدم د نکهیاز ا یناراحت! ؟یبگ يزیچ

 !گم یم نویقزو! ؟یکن یکار م یجا چ نیا:تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر

 !سمت هیهر کدوممونو پرت کرده ! گهید هیزندگ-

 !خودت؟ ایپرتت کرده  یزندگ-

 !فکر کنم خودم:و گفت دیخند
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 !خانومت خوبه؟: دمیزدم و پرس يلبخند

 .نایمامان ا شیپ. شماله-

 .دونم یم:

 !شیشناس یم باًیتقر-

 !هیرمضان دختر حاج آقا:لبخندش پهن تر شد و گفت. و متفکر نگاهش کردم زیر چشمامو

گمون بد : گفت دیکش یم نیرو زم یالیشکل خ هیکه با پاهاش  يهمون جور! شدم به صورتش رهیبهت خ با

 !وقت از راه به در نشم هیدستمو بند کرد که  يفور م،یبعد سرباز یحاج! بوده یازدواجمون کامالً سنت! نکن

 !؟يدوستش دار-

 !؟يخند یچرا م! ه؟یچ: دمیلبم و پرس ينشست رو يلبخند! دیخند بلند

 !ادی یعشق امثال ما بعد ازدواج به وجود م-

 !مگه بده؟:

 !وضع معده ات بهتر شده؟! گم یم يجور نینه خب هم-

 مارستانیب یوقت! دنتیاومدم د یقاچاق يدو بار هی: زد و گفت یلبخند کمرنگ. جواب زل زدم به صورتش یب

کنار  يا قهیچند د هیاومدم باال  یمنم م! يدیو خواب یگرفتداد که مسکن  یبهم خبر م لیالبرز با موبا! يبود

 .رفتم یو بعد م ستادمیا یتختت م

 !ازشون نبود يو نهال نشسته بودن اما خبر ولیکه البرز و گال ییناخودآگاه برگشت سمت عقب جا سرم

 ! حاال شما ببخشش داداش: با لبخند گفت پرهام

 !کنه؟ یمعده ات درد م: دینگرون پرس. به ساعت انداختم یو نگاه دمیمعده ام کش يرو یدست

 .ستین يزینه چ-

 ن؟یاز ظهر هم گذشته، ناهار خورد:

 ؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیتوجه به سوالش پرس یب

 .مشغوله یشرکت خصوص هیهم تو  رایسم. کنم یکارخونه کار م هیتو -

 .خوبه:

 نیا نیدو ساعته ع هیچ: شد و گفت کیبهمون نزد. رگردوندبرد سرمو ب یالبرز که با اعتراض اسممو م يصدا

 ! پاشو پندار! میناهار بخور میبر نیپاش! یمیقد يآجرها نیا نیب دیبابا دلم پک! نجایا نیعاشق و معشوقا نشست
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 . ما يخونه  میهمه بر نیایب: جام بلند شدم، پرهام هم پاشد و گفت از

 !برو بچه: آروم زد تو پشتش و گفت البرز

پرهام  يها یشوخ نیب! بود یزندگ هیمسئول  گهیحاال د! خودش يچهار سال برا نیشده بود تو ا يمرد! بچه؟

 یکی:رفتم کنارش و آروم گفتم. کرد یبود و نگاهمون م ستادهیا يبا لبخند معنادار. و البرز نگاهم افتاد به نهال

  !هیاون بطر يتو ياز آدمها

 ! یبمون ياون بطر يتو يپس همچنان قصد دار: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 !ندارم يا گهید يچاره -

 !يندار يا گهید يخوبه که چاره :زد و گفت يلبخند

 !یمردم از گرسنگ! بابا گهید نیایب: به من زد و گفت ياز کنارمون رد شد، تنه ا البرز

 داداش خوب هستن؟: دیکردم تا پرهام همقدممون بشه و اون از نهال پرس صبر

 ؟یشناس یمگه تو نهادو م: دمیپرس متعجب

 !در خدمتشون بودم نیکه همراه البرز اومده بودن قزو يچند بار هی: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 .همراه داداش البرز تو بازارن. خوبه: کرد و گفت يتشکر نهال

 چطوره؟ یحاج: دیو از پرهام پرس میدیبهشون رس ستاد،یا برزال

 ...خوب : به من انداخت و گفت یمردد، نگاه پرهام

 ست؟ین ایهست : دیپرس حیصر یلیخ البرز

 .مارستانیگفت بردنش ب یم رایسم روزید! ستینه ن-

 !؟یامروز چ:

 !مارستانهیب-

 ! مونده؟ یفکر فرو رفتم که اصالً فرصت نیو تو ا دمیبه موهام کش یدست

 ينه برا ایدونستم داشتم  یبود که نم یوقت ریذهنم درگ ،یاون رستوران سنت يتموم مدت خوردن نهار تو در

 ! یحاج دنید

. به سمتش دیدست پرهام نشست رو پام گنگ سرم چرخ یافکار پراکنده به ذهنم هجوم آورده بود که وقت اونقدر

 ؟يگرسنه ا یمگه نگفت: به غذا کرد و گفت ياره ازد، اش يلبخند
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 یم تمیاذ يشده بود اما احساس ضعف و درد معده بدجور ریس ریاونقدر ذهنم پر بود که شکمم س! نبودم گرسنه

پدر مگه  دنید! مسافرتو به کامم زهر کرده بود؟ يجور نیبود که ا یحاج دنیاسترس د! البرز حق داشت؟. کرد

 ختهیشد که من اونقدر بهم ر یم بدال! رو تو وجود آدم زنده کنه؟ يا گهیتونه جز شوق و شعف احساس د یم

 !کردم یم ينشسته و با غذام باز زیپشت م

 .خوام برم خونه یمن م: که خورده شد، برگشتم سمت البرز و گفتم غذا

 حموم قجر؟ دنیواسه د يا بربا بچه ه يخوا یم: دیپرس ولیبه عالمت مثبت تکون داد و از گال يسر

 هیخونه  میشد بر یاگه م. خرده خسته ام هی. کنه برام ینم یفرق یلیخ: به نهال انداخت و گفت ینگاه ولیگال

 .شد یخوب م میخرده استراحت کن

 نیشماها بر. شه یبه بعد باز م 5ساعت . اتفاقاً االن هم بسته است: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه نهاد

 !حموم دنیواسه د میای یم يعصر نیبعد اگه خواست. میای یو م میدو جا کار دار یکیهم  لویمن و نخونه، 

 ! داره آخه؟ دنیحاال حموم هم د: غر زد رلبیز البرز

 دنیکه با خانوما بشه رفت توش د یحموم: گفت میکه فقط البرز و البته من بشنو يو آروم جور دیبلند خند نهاد

 !؟یعنینداره 

از  تیهم به تبع هیاز جام بلند شدم و بق! کرد لبخندش رو جمع کنه یبه پاش و سع دیمحکم کوب زیم ریاز ز البرز

 .من قصد رفتن کردن

کلبه  هی!من؟ شیپ يای یداداش نم: در رستوران پرهام با لبخند برگشت سمتم، دستش رو آورد جلو و گفت دم

 ...هست که یشیدرو

 یمرس-

 دیبا گهید يدفعه ! ستیبار حساب ن نیا یول ،یافتیتک ب ستیو درست ن ياومد پیککنم چون با ا یاصرار نم:

 !نهیمنو بب يهم باشه و داداش بزرگه  رایکه سم يایب یوقت

 !؟يبر يخوا یمگه م: دیشد و پرس کیقدم بهمون نزد هی البرز

 . برم کارخونه دیبا. شبم امشب فتیش-

 !از اآلن؟: دمیپرس متعجب
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 یکیمن و  نیب فتیگرفته، ش یاز بچه ها مرخص یکی یبرم ول 10ساعت  دیدر اصل با: زد و گفت يلبخند

 یشد که نتونستم مرخص ییهویشرمنده اونقدر . اونجا باشم 5 دیبا. میساعت 12. شده میاز همکارام تقس گهید

 .امیمنم ب نیبگ نیبر نیخواست ییجا. رم خونه یم 7ساعت . مهیلیتعط. اما فردا رو هستم. رمیبگ

 !بهم سر بزن يتهرون اومد: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !که خواب نباشم ایب یبار وقت نیفقط ا: البرز و ادامه دادم يگفت، زل زدم به چشما یچشم

 !رو؟ هیقض يلو داد! خاك تو اون گورت پرهام يا: رو به پرهام گفت هویکرد و  یمکث البرز

 ریگ! يرفت دزد دیبا تو با یعنی: به بازوش زد و گفت یالبرز مشت! شد به صورت البرز رهیلبخند به لب خ پرهام

  !اوردمیسرت ن ییبال هیبرو تا نزدم  ایب! یکن یبه جرم نکرده ات هم اعتراف م م،یافتیب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .شد و رفت نشیکرد، سوار ماش یبا خنده، باهامون دست داد، از خانومها خداحافظ پرهام

 .خواد یخواب راحت م هیدلم :البرز و گفتم نیتو ماش نشستم

 !يدیتا صبح ناراحت خواب شبینه که د: زد و گفت يلبخند البرز

 !خواستن برن؟ یدو تا کبوتر کجا م نیا: دیافتاد از نهال پرس یکه راه م ينگفتم و اون همون طور يزیچ

 !ره؟ یکجا م لویبه نظرت ن: گفت نهال

 یدونن و م یاما اونچه خودشون م! دیگن خر یواهللا اون چه به ما م: گفت که دمیالبرز رو شن طنتیپرش يصدا

 !خدا داند! رن

 یرو که م یحرف. نشست رو لبش و جواب نداد يلبخند. دمید ینهال رو م يبغل چهره  ي نهییاز تو آ داشتم

 یزن یزنگ م هی: و گفتم اوردمیکردم و آخرش دلم طاقت ن نیذهنم سبک و سنگ يخواستم به البرز بزنم تو

 !؟ییخونه روستا

 !کار کنم؟ یچ: دیسرش برگشت سمتم و پرس متعجب

 !رو بپرس یزنگ بزن حال حاج هی-

 !؟يغذا نخورد یکه درست و حساب ینگران اون:

 !نگرون خودمم-
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 !؟یبرس رید یترس یم:

 !وقت نرسم چیه دیشا-

 .زنم یاز خونه بهشون زنگ م: تکون داد و گفت دییبه عالمت تأ يسر

 !بهتر شده و بردنش خونه یکه قراره جواب بده بگه حاج یرو هم گذاشتم و خدا خدا کردم کس چشمامو

*** 

با پدرام تماس  نکهیمتعجب از ا. گرفت یبود که داشت م يکاناپه و چشمم به شماره ا يکنار البرز رو نشستم

 !؟یزن یاون که جنوبه به اون چرا زنگ م: دمیگرفته پرس

 . نایمادرت ا شیرفته پ: نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

. نکرده يرییتغ ادیز یحاج: تماس رو قطع کرد با مکث گفت یشروع کرد به صحبت کردن با پدرام و وقت بعد

 . مارستانهیهنوز ب

از ! کالفه بودم شتریب هیتونستم درك کنم چه درد یکه به جونم افتاده بود و نم ياز درد! از جام بلند شدم کالفه

مشتاق  نقدریحرفهاش ا يواسه رفتن و نشستن پا یاز ک! تاب کرده بود؟ یب نقدریمنو ا یحاج دنیتا حاال د یک

 !بودم؟

از  یکینهال دم  دمیباز کردم و خواستم برم تو که د میبود دهیرو که شب قبل توش خواب یاتاق خواب در

 .تو ایب: گفت دمیرو ببندم که شن گفتم و خواستم در دیببخش هی. زانو زده يواریکمد د نییپا يکشوها

 ... ياگه کار دار: گفتم نیدر بود، نگاهم اما به نهال و در همون ح ي رهیبه دستگ دستم

 مشونیانداخت ولیبا کمک گال شبید. کردم یها رو جا به جا م یروبالشت نیداشتم ا. نه:و گفت دیحرفم پر وسط

 . خشک شدن گهیاالن د ن،یتو ماش

 .تا لباس عوض کنم رونیتخت نشستم و منتظر شدم بره ب يلبه  يبه عالمت مثبت تکون دادم، رو يسر

 !دیچسب یم یلیواال بعد ناهار خ ،يخور ینم ییکه شما چا فیح:زد و گفت يکنار تخت رد شد، لبخند از

 !دارم يا گهیمن نظر د-

 !؟یچ:

 !چسبه یم شتریب گارینخ س هیبعد ناهار -

 !چسبه یناجور و درد ناجورترش واقعاً هم که م يبعد اون زخم معده : صورتش و گفت ينشست رو یاخم

 !شم یپک هالك م هی يدارم برا یکن یباور نم-
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 يجلو شتریب يدیهفته کش هیکه اون  ياما درد نمیب یرو م یتاب یب نیاصالً دارم ا یعنی! کنم یباور که م:

 !چشمامه

 !چهیو عمل کردم ه مارستانیتو ب دمیخواب شیکه چند سال پ يروز 15هفته در مقابل درد اون  هیدرد اون -

 !؟يمعده اتو عمل کرد:

 !آره-

 ! هست نجایا شیادگاری: ام اشاره کردم و گفتم نهیدست به قفسه س با

 یرو نم یه باشعمل کرد نکهیکرده اما ا يزیکردم بار قبل معده ات خونر یم الیخ: باال داد و گفت ییابرو

 .دونستم

 !شم یناشناخته ام که کم کم دارم توسط تو کشف م ي رهیجز هیمثل : زدم و گفتم يلبخند

 !گه؟یگن منم د یکلمپ که م ستوفیکر: زد و گفت یگرم لبخند

دو تا خرت و  یکیرم  یمن م یتا شما به کارات برس: به عالمت مثبت تکون دادم، رفت سمت در و گفت يسر

 .یرم که استراحت کن یم گهیکمد، بعد د نیچپونم تو ا یم ارمی یم گهیپرت د

سرم،  ریدستمو گذاشتم ز هی. تخت يرو دمیدراز کش رونیراحت باش گفتم، نهال رفت و من با همون لباس ب هی

 !ام کنه چارهیب دنشیو د یچشمام و اجازه دادم فکر حاج يام رو گذاشتم رو گهیساعد دست د

 نکهیبدون ا. کرد سر و صدا نکنه اومد تو اتاق یم یکه سع یر آروم باز شد و نهال در حالد یبودم وقت داریب

 .دارمیمن ب. راحت باش: بکنم گفتم یحرکت

 !البرز گفت بپرسم حالت خوبه؟: که گفت دمیبلند شد و بعد شن يواریدر کمد د يگفت، صدا يدیببخش

 !هوو به من نگاه کنه هیبه چشم  ولیکنه گال يفکر کنم آخر کار:چشمام برداشتم و گفتم ياز رو دستمو

 !دو دره بازتو تور کنه بعد دنبال هوو بگرده قیرف نیبتونه ا ولیبذار اول گال: و گفت دیخند نهال

 !؟یعنی ستین يدیام-

 ولویمادر و برادر البرز هم گال! اسنشن یکل خونواده اش البرزو م! منتظره بیکه عج ولیگال! دونم واهللا ینم:

 !داره یرابطه بر نم نیکردن ا یرسم يبرا یقدم چیشناسن اما البرز ه یم

 !ه؟یدردش چ-

 !دونم ینم:

 !نگفته؟ يزیبه نهاد چ-
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 ! نیهم! اون هم جواب سر باال داده ه،یرابطه چ نیقصدت از ا دهیبار ازش پرس هینهاد فقط :

با : سر جام نشستم و گفتم. دیکش یتازه م یدو تا بالش روبالش يداشت رو. عجب گفتم و زل زدم به نهال هی

 ! ییرخت شو نیتو ماش يرو هم بنداز یرو تخت نیا دیفکر کنم با! تخت يرو دمیدراز کش رونیلباس ب

 ! الیخ یب: زد و گفت يلبخند نهال

ممنوعه تو  شهیواسه هم گهیکردم انجام دادنشون د یفکر م یزمون هیکه  ییکارها:دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 !شه یداره دوباره دونه دونه تکرار م م،یزندگ

 !مثالً؟-

 ...  ای! تخت يرو رونیبا لباس ب دنیدراز کش نیهم:

 !پدرت؟ دنید-

خوب  ادیمتوجه شدم که حالشون ز:تخت و گفت ينشست لبه . از تخت گرفتم و دوختم به صورتش نگاهمو

 !ستین

 يتو اون حال و روز دنشید یول بهیخودمم عج يبرا! کشه؟ یرفتنمو پس م يپا یاز همه چ شتریب یدون یم-

 هی! عمر با قدرت و محکم بوده هیرو که  يپدر! نمشیکنم نتونم اونقدر شکسته بب یفکر م! که البرز برام گفته

 يعمر سر ناسازگار هی! ستین یکار آسون ندید فیعمر از زور بازوش و زور زبونش ترس داشتم رو اون قدر نح

 یاما تو تموم اون روزها، تو تموم اون قانون شکن دمیباهاش جنگ ادمهی یخدا از وقت ي شهیهم! داشتم باهاش

بده پسر بزرگه  یلیخ! بده آدم از پدرش بترسه یلیخ! بده ها! دمیاز پدر بودنش ترس! دمیازش ترس شهیها هم

ذارم ازم  ینم! قمیگفتم من با دخترم رف یخدا م ي شهیهم ار،یاومدن د ایبعد دن! ینباش قیاما با پدرت رف ،یباش

رو  یدکتر ظهراب! کنم که آرزو داشتم پدرم باشه يپدر يخواستم جور یم! ببره اما ترس نه! حساب چرا! بترسه

که مرتب با  یشد کس! من يشد آرزو! اش شدم فتهیآشنا که نه ش! باهاش آشنا شدم میسالگ 18از ! ؟يدیکه د

 !از پدرم دور کرد شتریمنو هر روز ب سهیمقا نیاش کردم و ا سهیپدرم مقا

 !میقبل خودمون اختالف نظر دار يماها با نسل ها يهمه -

 يایکنم، دن یخواست زندگ یمن دلم م! حرفا بود نیمشکل من و بابا حادتر از ا! کاش فقط اختالف نظر بود:

! بودن و رام بودنو ازم انتظار داشت عیاون اما مط! خاص برسم ینیجهانب هینم و به اطرافمو کشف کنم، تأمل ک

زن گرفتنم با اون همه اختالف  وزه،ح يدانشگاه رفتنم به جا! کردم یمعکوسش عمل م قاًیکه من دق يزیچ

بود و ازم انتظار داشت برم اونجا  یپدرم خال يدوم خونه  يطبقه  یکردنم تو کرج وقت یزندگ ،یفرهنگ
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سه  ،یشلوار ل دنیباشه مثل پوش يعاد یلینهاد خ ایامثال تو  يبرا دیکه شا ییزایچ نیکتریکوچ ینم،حتیبش

! عالقه يدادم نه فقط از رو یانجامشون م! رفتن واسه من شده بود عقده ییراست دستشو يکردن، با پا غهیت

نبوده، منم  یبابام واسه من پدر خوب دیهمون قدر که شا! هیچ یدون یم! هنیک ياز رو! لج ياز رو ییوقتا هی

! دمخو شیاول! ختمیها رو بهم ر یلیخ یبا اشتباهاتم زندگ! ده یکه منو آزار م نهیا! نبودم یواسه اش پسر خوب

 !البرز نیهم یحت! برادرام! پدرم! مادرم! فرناز! ارید

 !شه پندار یعوض نم يزیچ یخودتو سرزنش کن قهیهر دق يبخوا نکهیا-

بابا اما ! خواستم یشده م کتهید نید يفرا يزیچ هی! انیعص نیدست خودم نبوده ا نکهیا! ه؟یدرد چ یدون یم:

 یلیتونم خ یشده بوده م یرو که از دستم تا مرز سکته عصبان ییتک تک روزا! داد یبهم فرصت تعمق نم

حس ! هست یول هیچ فهممتونم ب یکه نم نجاستیا يحس بد هی! اتیواضح واضح با جزئ! راحت مرور کنم

اما باز  ،يرو انجام ند يکه قبالً انجام داد ییعقب، بعد کارا یلیخ یلیعقب، خ يخواد برگرد یمثالً دلت م نکهیا

که درست  یدون یچون م يد یعقب دوباره همون کارا رو انجام م ياگه برگرد یشه و حت یکه نم یدون یم

رام  نیبه حال ا! خورم یبه حال پرهام غبطه م! گم؟ یم یچ یوجهمت! بد بوده یلیده هر چند که خکار بو نیتر

خواست مثل  یدلم م! خسته ام یاما من از اون همه سرکش! تیمظلوم ،یعرضگ یبگن ب هیبق دیشا! بودنش

دست خودم نبوده ! خواسته یاز اول هم نم! خواد یپندار سنت شکنو نم نیدلم ا! ساکت، آروم، بساز! پرهام بودم

 ! حرف زور نرفتن بار ریز نیا

 ! ستیهم ن يبد زیتوا و البته چ یذات تیجزء خصوص یجبر رو تحمل کن يهم که نخوا نیا! جوره هی یهر آدم-

 یگفتن هم حرص م یپدرام و پرهام چِشم بسته چشم م نکهیاز ا یمن حت! خدا حرص خوردم ي شهیهم:

 ! دادم یرو حرص م یو حاجخوردم  یحرص م! خوردم

 ! متفاوته یلیخ یجوونه نگاهش به زندگ یآدم وقت-

 !اآلن هم همون نگاهه ،یآره اما نگاه من به زندگ:

از گذشته  زایچ یلیالبرز خ! یده راهو اشتباه نرفت یموضعت همچنان همونه نشون م نکهیا! خوبه یلیخ نیخب ا-

که با وجود  يپندار! شدم یالیپندار خ نیا ي فتهیش دهیکه ند ياونقدر! کرده فیمن و نهاد تعر يبرا نتونیب ي

کنه، شکست بخوره و دوباره از نو بلند  هکنه، تجرب یکرد سرزنده باشه، زندگ یم یپدرش، سع يها يریسختگ

 تیانسان! ارآدم بودن پند یعنی ينحو خوند نیدرست رو هم به بهتر ،یزندگ نییاون همه باال و پا نیب نکهیا! شه

خودت  نیب يو مدام گذشته  یه ،ینیبش نجایا! یباش دیمف یزندگ يبرا ،یاستفاده کن یاز زندگ! گهید نهیبه هم
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 يدیمف یلیکار خ یذهنت تبرعه کن يرو که متأسفانه رو به احتضاره تو يپدر يو بخوا ینک یو پدرت رو حالج

 يزیدنبال راه گر نکهیپدرت هم منطق خاص خودش رو داشته اما ا یبرس جهینت نیکه به ا هیکار خوب! ستین

 یتیربکرده، با اصول ت یپدرت با منطق خودش رفتار م! ستیدرست ن نیواسه متهم کردن خودت، ا یباش

که از  يزیبا اون چ ،يداد یشده بود، تو با منطق خودت واکنش نشون م کتهیکه بهش د يزیخودش، با اون چ

اگه فکر ! تو گذشته چه خبر بوده، مهم از اآلنه پندار ستین نیمهم ا! و با احساسات خودت يکتابها خوند نیب

 يامروزتو جور يرفتارها خته،یبهم ر وگذشته ات هر چقدر هم که درست، آرامش امروزت يرفتارها یکن یم

 !نبره نیبده که آرامش فرداتو از ب بیترت

از  یکی دن،یرو قبل رفتنش د یحاج. نیدرشتش گرفتم و زل زدم به زم ينگاهمو از چشما. ساکت شد نهال

ناراحت  نیتونست در ع یگذار از اون خان سخت، م! کرد یم نیتضم يبود که آرامش فردامو تا حدود ییکارها

 !ارهیهم برام ب الیخ یراحت هیتلخ بودن،  نیکننده بودن، در ع

رو  کهیت هیصورتش،  يرو ختهیر يودآگاه رفت سمت موهاناخ ستادم،دستمیجام بلند شدم و روبروش ا از

 !راحت حرف زد نقدریشه با تو ا یخوبه که م: گذاشتم پشت گوشش و گفتم

 !یخرده استراحت کن هیکه برم تا شما  نهیخوبه تر ا: لبخند از جاش بلند شد و گفت با

دراز  یبا لباس راحت:بود کرد و گفت یصندل يشرتم که تا شده رو یبه شلوارك و ت يسمت در، اشاره ا رفت

 فعالً! خودت یبه خاطر راحت شتریب ،یشدن روتخت فیبهتره، نه به خاطر کث یلیخ یبکش

زودتر  یلیخ یحت ایموقع  نیفردا ا دیفکر کردم که با نیتخت، به در بسته شده زل زدم و به ا يلبه  نشستم

 ! نمارستایاون ب ای ییروستا يتو اون خونه ! شمال باشم

  

*** 

که توجه  يزیبه تنها چ دیکه بچه ها از عصر تا شب رفتن دنبالشون راه افتادم اما شا ییو حموم و هر جا موزه

 . گشت یم ممیتموم فکر و ذکرم دور و ور تصم! بود یخینکردم همون آثار تار

بود که البرز  ونیزیتلو يمبل و چشمام به صفحه  ينشسته بودم رو. خونه میو برد میگرفت رونیرو از ب شام

 شده؟ يزیچ: دینشست کنارم و آروم پرس

 ؟یچ: دمیگرفتم و دوختم به صورتش و پرس ونیزیاز تلو نگاهمو

 ؟یناراخت يزیشده؟ از چ يگم طور یم-
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 .نه:

 ؟يپس چرا انقدر گرفته ا-

 .خسته ام:

 !يبود يجور نیهم هم يکه تازه از خواب پاشده بود يعصر-

 .ستین يزینه چ:

 .شام ایب: صورتم موند و بعد از جاش بلند شد و گفت يخرده رو هیناباور البرز  نگاه

کل سال بردمت  يبه اندازه ! خانوم ولیخب گال: و گفت ولیالبرز نشست کنار گال. رفتم تو آشپزخونه همراهش

 !ستین يتا آخر سال خبر گهید! ها يدیرو د یخیو تار یآثار باستان

 گه؟یامسال د نیآخر هم یعنیآخر سال : دیبا لبخند پرس ولیگال

 نیبه خدا اآلن اصالً عطر ا! سال بعد هیتا  یعنیآخر سال ! نه جانم: گفت ولیگال يغذا برا دنیدر حال کش البرز

 !ده یم ییایمو يتنم بو يتموم سلولها! کنم یغذا رو حس نم

 !گهیحالمونو بد نکن د! البرز یاَـــــــــ: و گفت دیخند نهال

مخصوصاً حال شما ! کنه؟ یحال آدمو بد نم گهیکه د ییایموم:غذا رو گرفت سمت من و گفت سید زالبر

 !جاتو قهیدوستداران عت

 يلبخندم از چشم البرز پنهون نشد و فور! با لبخند زل زده بود به من! شد سمت نهال دهیناخودآگاه کش نگاهم

 !ه؟یچ انیجر! زند یپندار لبخند م! سوك سوك: دیپرس

 قتیخرده از عال هیشه  یآقا البرز م: دیسکوتو شکست و پرس لوفرین. ندادم یخوردن غذام شدم و جواب غولمش

 !م؟یتا ما هم باهاشون آشنا بش یبگ

 ! گهید گهیمامانم، هممممممم، د ول،یگال! شه یآره، چرا نم: دهنش رو قورت داد و گفت يتو يلقمه  البرز

 !گرونید تیآزار و اذ: وسط فکر کردنش دمیپر

 !نیآفر! آهان-

 !یدنینوش:

 !اهللا کیبار-

 !یسیپل يلمهایف:

 !ازیامت ستیب-
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 !هندونه:

 !که دلم خواست گهید اریآخ آخ اسمشو ن-

 !خواب:

 !نیآفر-

 ! يقرمه سبز:

 !اوهوم -

 !نشیماش:

 !براوو-

 !ادکلن و عطر:

 !آهان-

 !ساعت:

 !ازیصد امت-

من ! يبا خبر قتونیرف قیخوب از سال نقدریجالبه که شما ا: گفت لوفریرو بگم ن گهید ي نهیگز هی نکهیاز ا قبل

 !عالقه دارم ییزایبدونه من به چه چ قیدق نقدرینهاد ا یکنم حت یفکر نم

 ! لویا ن: با اعتراض گفت نهاد

 !عالقه دارم؟ ییزایخب بگو من به چه چ: زد و گفت يلبخند لوین

 !بهیس يکه دوست دار يا وهیم نیتو بهتر! همممممممتو ! خب: قلپ نوشابه خورد و گفت هی نهاد

 !دوست ندارم بیمن س: با اعتراض گفت لوفرین

 ! بود؟ یپس ک! ؟یدوست داشت بیس يا اون تو نبود: به من زد و گفت یچشمک نهاد

 !یهست یتو عاشق توت فرنگ! کردم بابا یشوخ: برداشت سمتش و نهاد با لبخند گفت زیخ لوفرین

 !يدوست دار یلیرو خ دیخر: نشست سر جاش و نهاد ادامه داد لوفرین

 !خب؟-

 !يدوست دار یلیخ یلیبازار رفتن رو خ:

 !خب؟-

 !قتهیعال نیاز بهتر یکیفروشگاه رفتن :
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 يبازارها! يپسند یم یلیرو خ يتجار يپاساژها: نهاد ادامه داد. نگفت و فقط زل زد بهش یچیه گهید لوفرین

 !یپرست یلباس رو از ته دل م يها کیبوت! يو دوست دارمختلف ر يشهرها یسنت

 !خون به پا بشه ادامه بده ينهاد جان اگه دوست دار: کرد و گفت لوفریبه ن ياشاره ا البرز

 !يدوست دار شتریب یکه منو از همه چ نهیمهم ا: و گفت لوفریدستش رو گذاشت رو دست ن د،یخند نهاد

 !الوند نوبت توا: خنده و البرز گفت ریها زدن ز بچه

 !اهینوشابه س! رو هم یرنگ صورت! دوست داره یلیرو خ میگل مر میمر: انداخت و گفت میبه مر ینگاه الوند

 .غذا رو هم بگو: گفت البرز

 !یماکارون-

 ن؟یماش. نیآفر:

 !خودمونو دوست داره نیماش نیهم:زد و گفت میبه مر یچشمک الوند

 اسم؟: ادادامه د البرز

 .رو دوست داره یرعلیام:مکث گفت یهم ب الوند

 شهر؟-

 !يبعد! ینگرفت ازیامت 30بابا  یچیه! اء؟یاش! کشور؟: البرز ادامه داد. برگشت سمت البرز هوی الوند

 !یخودت: با لبخند گفت نهاد

 !از همه دوست داره اون هم منم شتریب ایتو دن زویچ هی ولیگال! خب: تکون داد و گفت دییبه تأ يسر البرز

 !یبعد من هم عاشق عکسه و البته آثار باستان:البرز ادامه داد! دیخند ولیگال

 !گهید ادی یخوشش م قهیعت يکه از تو نهیواسه هم: گفت یبا لحن شوخ نهاد

 ! جمع نیاست تو ا گهید یکیکه  قهیعت: به من زد و گفت یچشمک البرز

 !بودن لنگه نداشت زیتو ت! نگاهش افتاد به نهال بعد

کردن بودن  يو البرز و نهاد مشغول تخته باز میتو هال نشسته بود یکه خورده و بساطش جمع شد، وقت شام

 گه؟ید يپرهامو دار يشماره : دمیازش پرس

 !؟يخوا یم یواسه چ: دیمن شد و بعد پرس ي رهیتخته بلند و چشماش خ يالبرز از رو سر

 .کارش دارم-

 .ادیمن بهش اس دادم گفتم ب نجا؟یا ادیفردا ب یبگ يخوا یم:
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 ! دارم يا گهینه کار د-

 .ونهیزیزتلویاوناهاش کنار م. بردار میاز تو گوش:

اونقدر هوا سرد بود که پوست . اطیکردم و رفتم تو ح ویس میگوش يپرهام رو تو يشماره  ش،یسراغ گوش رفتم

بوق برداشت و  نیبا اول. پرهام رو گرفتم يبود و شماره  وونیا يکه گوشه  یمبل ينشستم رو! سوخت یآدم م

 !سالم داداش: گفت

 !سالم-

 ! جانم؟:

 خونه؟ يگرد یبر م یصبح ک-

 .خونه ام 7ساعت :

 !نه؟ يخسته ا یلیخ-

 !االن؟:

 .يای ینه صبح که م-

 انجام بدم؟ يخوا یم يجانم؟ کار. میخواب یخرده م هی نجاینه داداش ا:

 نجا؟یا يایب 7همون ساعت  یتون یم-

 ؟يبر يخوا یم ییجا:

 !آره-

 .اونجام 7ساعت . باشه چشم:

 .خوبه-

 !داداش؟:

 جان؟-

 شمال؟ يبر يخوا یم. اممممم:

 .کنه رییخوام به خاطر من برنامه اشون تغ ینم. خوام البرز بفهمه ینم یول. آره-

 .فهمم یم:

 .صبح منتظرتم-

 .چشم داداش:
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 .یمرس-

 .قربانت:

 !دارم یفکر کردم که فردا چه امتحان سخت نیمبل و به ا يقطع کردم و نشستم همون جا رو تماسو

*** 

 

 

پدرام تا تونسته سرشو فرو کرده تو ! مامان که کالً گذاشته رفته تو آشپزخونه! ادی یدر نم یاز کس ییصدا چیه

خوام  یاما نم ستیدل تو دل خودم هم ن! ترسناك بابا ي هافیاتاق زل زده به ق يپرهام هم که از گوشه ! کتاب

داره  یرفتن چه اشکال نمایکنم که خب مگه س یفکر م نیو به ا نهییوسط هال، سرم پا ستادمیا! رو ببازم هیقاف

 !تن و بدنم بلرزه و جواب پس بدم يجور نیا دیکه حاال با

سکوت چند  نیبا ا الشیزنه و به خ یروم قدم م يکه تو خونه حاکم کرده، جلو یتیتوجه به وضع یاما ب بابا

 !به وجودم قالب کنه یخواد ترس رو اساس یم يا قهید

 میش یچشم تو چشم که م. نمیب یدر آشپزخونه م يباال و نگاه نگرون مامان رو از گوشه  ارمی یآروم م سرمو

 !گزه یم یده و لب یبه تأسف تکون م يسر

 یلیمن و خ يدوزه به چشما ینگاهشو م سته،یا یو دست آخر جلوم م ادی یره و م یو م ادی یره و م یم بابا

 ؟ینماز مسجد باش يمگه قرار نبود برا: پرسه یآروم م

 ...خب : گم یدزدم و آروم م یاز چشماش م نگاهمو

من به  يمگه جلو! مسجد؟ يایهر روز عصر ب يمگه قول نداد: شه یهوارش بلند م يحرف نزده صدا هنوز

 !؟يقول نداد یحاج آقا سلوک

 ...به خدا هر روز هفته رو رفتم فقط -

 !آره؟ يکثافت کار یپ یبود، رفت لیفقط امروزو که مسجد و خدا تعط:

 !به خدا نمایدو تا از بچه ها رفته بودم س یکیبا البرز و -

 یدوباره م. نیبه مبل که پرت نشم رو زم مریگ یدستمو م! پرونه یخورم برق از سرم م یکه م يا دهیکش

 ! تونستم بذارم از اون خونه برم یسال سن داشتم و م 24سال  14 يکاش به جا يکنم ا یو آرزو م ستمیا
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من باهاش ! نره گهیبه خدا قول داده د یحاج: شکنه یهال سکوتو م يملتمس مامان که حاال برگشته تو يصدا

 !مگه نه پندار؟. حرف زدم

و  نمیب ینم نمایواسه نرفتن به س یلیدل! منه دییدوزم به صورت پرالتماس مامان که منتظر جواب تأ یم نگاهمو

 ...یچه مشکل نمایس يلمهایمگه ف! برم؟ دیچرا نبا: گم یقاطع م یلیخ

 یدست م! ستمیا یدوباره م! گوشم پاره شده يکنم پرده  یزنه که حس م یدومو اونقدر محکم م ي دهیکش

 !کنم یپندار خواهش م: گه یم هیکنم و مامان با گر یکه از دماغم راه افتاده رو پاك م یم به صورتم و خونکش

چون از خروس خون تا بوق سگ تو اون  یکن یم الیخ! آره؟ يشد یواسه من قرت:شه یداد بابا بلند م يصدا

اون ! ؟يکرد میقا ایاون تخت المصب چ ریدونم ز ینم یکن یم الیخ! رسه؟ یبه گوشم نم يزیحجره ام چ

 ! خبرم ازش؟ یب یکن یم الیرو خ یزن یکه به موهات م یکوفت

: ده یخورم و اون ادامه م یبه عقب تلو تلو م یام و کم نهیتخت س نهیش یمحکم انگشت اشاره اش م ي ضربه

 !؟یکن ریکه منو تحق يای یمسجدو م! ؟یکن یکه نم ییدونم چه غلطها ینم یکن یم الیخ

 !آره؟! ؟يبهم نشون بد تویتیکه نارضا یستیا یته ته صف م ير یهم که باشه م جا

 یتموم م ییکنم و با پررو یکه نشسته رو لبم رو مخف یکنم لبخند مزاحم یم یزنم تو چشماش، سع یم زل

 !رو باطل نکنم هیکه نماز جماعت بق ستمیا ینفر م نیرم آخر یم! نه: گم

اون  يتونسته درك کنه جلو! هیمنظورم چ دهیخودش فهم. مونه تو صورتم یبزنه که مات م یخواد حرف یم

زل زده  یشیخونم که اون جور آت ینم ینماز زورک دهیفهم! زنم یشم و به دروغ لب م یهمه آدم دوال راست م

 یاست شدن الکدوال ر! دارهن يمن مسجد اومدن کار يبرا: گم یمامان م يتوجه به التماسها یب! تو چشمام

اما برام مهمه گناه باطل شدن نماز ! ستیبرام مهم ن نیبه زور منو نماز خوون کن نیبخوا نکهیا! طور نیهم هم

بهش  هیکه بق يزیمن چ يبرا! ستمینفر وام نیرم ته صف و آخر یکه م نهیواسه هم! افتهیعده آدم گردنم ن هی

 ...اعتقاد دارن مهمه بابا برعکس شما که 

کردن من  يرفتن و زبون دراز نمایعاقبت س! گهیهم داره د یتا حد مرگ عواقب یآدم عصب هیکردن  یعصبان

البرز بخواد منو برسونن  يکه مامان مجبور شه از بابا ياونقدر! یمشت و لگد حاج ریز افتمیب نکهیشه ا یهم م

 یحت مارستانیدتها بعد برگشتنم از بتا م هک ياونقدر! نتونم برم مدرسه یکه تا دو هفته حت ياونقدر! مارستانیب

 !به پدرم بکنم یرلبیسالم ز هیحاضر نباشم 
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*** 

 يخونه  يپرهام جلو نیماش یوقت. دیهمه مدت برام شده بود کابوس از راه رس نیکه ا يلحظه ا باالخره

دست پرهام آروم . تونستم تکون بخورم ینم یحت. بسته خیرگهام  يخون تو انیحس کردم جر ستاد،یا ییروستا

 داداش؟: زانوم و صدام زد ينشست رو

 !مارستان؟یب یچرا نرفت: دمیسمتش و پرس دیبه خودم دادم و سرم چرخ یقدرتم تکون يهمه  با

 ! تابته یب یلیمامان خ! ؟یش ینم ادهیپ. آوردن خونه شبیبابا رو د-

رو که پا  يبار نیآخر. شدم و همراه پرهام راه افتادم سمت خونه ادهیپ. سر شده ام به زور در رو باز کرد دست

قدم . باز رو هل داد و منتظر شد تا برم تو مهیپرهام در ن! آوردم یخونه گذاشته بودم اصالً به خاطر نم نیا يتو

و وضو  باال زده بود نهاشویبود لب حوض، آست ستادهیا یبا لباس مشک. نذاشته چشمم به پدرام افتاد اطیح يتو

 يسرخ و صورت پف کرده اش که افتاد برا ينگاهم به چشما. به سمتمون دیبا ورود ما سرش چرخ. گرفت یم

پرهام  يصدا! چشمام شد ي رهیحرف خ یو ب دیپدرام دست از وضو گرفتن کش! دیکش ریهام ت قهیشق يلحظه ا

 !شده؟ یچ: دیکه متعجب پرس دمیرو شن

پربغض  يصدا! بودم؟ دهیرس رید! ختیتو وجودم فرو ر يزیپدرام که به تأسف به دو طرف تکون خورد چ سر

ام حبس شده بود از  نهینفس تو س. حرکت بدم وونیا يمامان که اسممو برد باعث شد سرمو به سمت باال

دکتر  يشده صدا یچ سمپربخوام ب نکهیقدم برداشتم و قبل از ا هی! تنش یلباس مشک دنیاز د! اشکهاش دنید

 !پندار: مانع لب باز کردنم شد یظهراب

 !متأسفم: نگاه مغمومش رو به چشمام دوخت و گفت! برگشت سمتش سرم

! کردم یم یاحساس خفگ! شد یباورم نم! فقط عذاب برام مونده بود شهیمثل هم!آره؟! بودم؟ دهیرس رید! تأسف؟

پندار پندار  يمامان، صدا ي هیو گر غیج يصدا! بکشم قیعم يکردم نفسها یگلوم و سع يدستم نشست رو

عرق شده بودم و  سیخ! دیکوب یمغزم مثل پتک م يپرهام تو يدکتر و داداش داداش کردن ها يگفتن ها

 ایرو اونقدر چشم به راه گذاشته باشم که آخر دستش از دن یکردم حاج یباور نم! نفسهام به شماره افتاده بود

 !باشه دهیآخرش رس يبه خواسته  نکهین اکوتاه شده باشه بدو
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قبل  یسگ یبه اون زندگ یزاد،حتیتونستم مثل آدم یم! موند؟ یم یهم باق يزیاتفاق، از من چ نیا بعد

فکرم  ياما همه  دمیشن یپندار پندار گفتنها رو م يصدا! راه نفسم اونقدر تنگ و تنگ شد که زانو زدم! برگردم؟

 !رمیخفه شدنم رو بگ يجلو واستمخ یفقط م! باز بشه يجور هیتم راه گلوم خواس یم! بود دنمیبه نفس کش

که  یینفسها افته،یخواست از کار ب یکه از زور تند زدن م یلرزون، قلب یبا تن! چشمام باز شد يدیتکون شد با

 !مقطع مقطع و کوتاه و پشت سر هم بود سر جام نشستم

رو  یآب وانیکنارم نشست، ل. خرده بهم آرامش داد هیالبرز بود که  يصدا. و مکان رو از دست داده بودم زمان

 .بخور نیخرده از ا هی: گرفت سمتم و گفت

 پندار؟:زانومو گفت يدستشو گذاشت رو.دوختم به صورتش جمویگنگ و گ نگاه

 چنده؟... ساعت -

 .صبح 4:

 !چته امشب؟! شد سه بار نیا: دیالبرز نگرون پرس. تخت يرو پاك کردم و ولو شدم رو میشونیپ يرو عرق

 سه بار؟ یچ: دمیپرس متعجب

از  يدار دمیرو که د يآخر نیالبته ا! يپر یباره که از خواب م نیسوم نیا یبخواب ياز سر شب که اومد-

 !کردم دارتیخودم ب ير یدست م

 . خرده حالم بهتر بشه هیتا  دمیکش قیچشمام و چند تا نفس عم يدستامو گذاشتم رو کف

 .ادینفست جا ب يخورد یآب م نیخرده از ا هی: خورد و البرز گفت یتکون تخت

 .خوبم: چشمم و گفتم يگذاشتم رو ساعدمو

 خبرم؟ یشده که من ب يزیچ: دیخورد و البرز پرس یو بعد تخت تکون دمیآباژور رو شن دیکل يصدا

 !نه-

 ؟یهست ینگرون حال حاج:

 !آره-

 .با هم میر یم گهید يهفته :

 !رهید یلیخ گهید يواسه هفته ! رهید-

 ! خدا بزرگه پندار:

 !بزرگن یلیمنم خ یزندگ يخدا بزرگه، فاجعه ها-
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 !بره برات فاجعه است؟ ایو از دن ینیرو نب یحاج:

 یخودم سرشکسته ام م شیپ!گرفت یقدر آرامشمو ازم م نیهم! آره! فاجعه بود؟! ندادم یشدم و جواب ساکت

گرفته بودم به خواسته  ادیکه  یمن! نجات جون آدمها تموم تالشمو بکنم يکه قسم خورده بودم برا یمن! کرد

 !رفت یم دهیمنو ند یحاجو  دمیرس یاومد اگه م یبرام فاجعه به بار م! احترام بذارم گرونید يها

: بود و گفتم دنیقابل د وونیا یرخ متفکر البرز که با نور مهتاب میزل زدم به ن یکیتار يو تو دمیپهلو چرخ به

 !شه یدرمون تا ابد به دردام اضافه م یدرد ب هیاگه نرسم و بره، ! آره

 !خوبه پندار یلیخ ینیرو بب یبرات مهمه حاج پناه نکهیا! خوبه یلیخ نیا-

پنج  ایچهار  دیبچه بودم، شا یلیخ. سالها بود که فرموشش کرده بودم.ذهنم بود يگنگ تو ریتصو هیسر شب، :

و آرزوم  رخشکیش یقوط هی يبودمشون تو ختهیر! داشتم، عاشقشون بودم لهیت ییده پونزده تا ادمهی. سالم بود

باد پنکه خوابم برده بود که با  ریز. بودروز تابستون  هی ادمه،یقشنگ ! بشه لهیپر ت یاون قوط يروز هیبود 

مامانم . خورد یو داشت هندونه م یداده بود به پشت هیتک ن،ینشسته بود رو زم. شدم داریبابا از خواب ب يصدا

 .دستت درد نکنه آقا. شه یخوشحال م یلیخ نهیکه گفت اگه پندار بب دمیهم کنارش نشسته بود و شن

سر جام که . شم یخوشحال م دنشیکه من با د هیخواست بدونم چ یدلم م. دیخواب از سرم پر. باز شد چشمام

دستشو انداخت سر شونه امو منو به خودش چسبوند،  نم،یازم خواست برم کنارش بش د،یخند دنمینشستم بابا با د

از ! نیرو زم ختنیاونقدر بودن که تو دستم جا نشدن و ر! کمیکوچ يکف دستا ختیر لهیمشت ت هیبعد 

 .ها تا صبح خوابم نبرد لهیاون ت یخوشحال

 !یکن یم تیخودتو اذ يفکرا فقط دار نیبا ا! بخواب پندار-

 .ما يمدرسه  يکه تو تازه اومده بود یهمون سال! شاگرد اول شدم یوقت ادتهی:

 .آره-

 دینمره هامو که د! باهام قهر بود، اما از مامان کارنامه امو خواست يمسئله ا هیسر  نکهیخونه، با ا دمیرس یوقت:

 يدیاومده ام شیقول و قرارمون دوچرخه بود اما با جو پ. فرش ریبگه کارنامه رو گذاشت ز يزیچ نکهیبدون ا

 !نداشتم بخواد بخره برام

 !محل يتو مالج من و بچه ها يو تو از فرداش دوچرخه رو چوب کرد دیخر یول-

 !آره:

 !؟يریدوش بگ هی يخوا یم:خورد، آباژور رو روشن کرد، موشکافانه زل زد به صورت من و گفت یتکون البرز
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از ! صد تا گوسفند بشمر ایو بخواب،  ریدوش بگ هیپاشو  ای:دست گذاشت رو دستم و گفت. به صورتش زدم زل

 !به دفتر خاطرات خوندن آره؟ ینشست يکه اون جور دمق بود يعصر

از  يکار: سکوت شد و بعد البرز گفت يلحظه ا يبرا. نگفتم يزیو زل زدم به سقف و چ دمیباز دراز کش طاق

 !که آرومت کنه؟ ادی یدستم بر م

 !نه-

 !؟یراحت تا صبح بخواب یهوش بش یبزنم تو سرت که ب:

 !خوابو کالً از سرت پروندم: چشمامو بستم و گفتم! صورتش بود يرو یطونیلبخند ش! برگشت سمتش سرم

تو خونه  گهیفرداشب د دوارمیام! صبح 4شدم، امشب هم  داریب 5که  شبید! گهیآره د: و گفت دیدراز کش البرز

 !صبح زابراه بشم 3خودم باشم که مجبور نشم از  ي

 !دیببخش: لبم و گفتم ينشست رو يلبخند

 !افتادهیتا خروسها سر و صداشون راه ن میبخواب! خفه بابا-

 !نباشه داریصبح ب 7بودم البرز ساعت  دواریکردم بخوابم و ام یسع

  

   

 میو ن شیساعت ش. هم نرفت يچشمام رو گهیشدم د داریاون کابوس از خواب ب دنیهمون لحظه که با د از

از نهاد  انویجر یتونستم تصور کنم که البرز وقت یم. رونیبرداشتم و از خونه زدم ب فمویسر و صدا ک یبود که ب

 ییدستشو يالبرز تو یشدن، وقت یمآماده  دنیخواب يهمه برا یآخر شب، وقت! بهش دست بده یبشنوه چه حال

. ییرم جا یاومده، با پرهام صبح زود م شیپ يکار هی: گوش نهاد گفتم ریاستفاده کردم و آروم زبود، از فرصت 

 .بهش خبر بده که نگرون نشه نیشد داریفقط صبح که ب. افتهیخوام دنبالم راه ب ینم. به البرز نگو

 !گه؟ید رهیخ: دیتنگ شده نگاهم کرد و پرس يبا چشما نهاد

به عالمت مثبت تکون دادم، سر اون هم به عالمت  يسر! مسلماً آره! بود؟ ریخ! فکر کردم  يلحظه ا يبرا

 .شد و رفتم که بخوابم نییباشه باال پا

چقدر ! اوف: روشنش پناه بردم و گفتم يو بخار نیاز سوز سرما به ماش. دم در خونه بود 7رأس ساعت  پرهام

 !سرده

 .سالم: گفت یلحن گرم با
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سالمشو جواب دادم، ! من نداشت ياز چشما یواب و قرمزش دست کمخ یب يچشما. سمتش دیچرخ سرم

 .میببند داداش که بر: به کمربند کرد و گفت ياشاره ا

 حواست که هست؟! ها هیجاده برف: و گفتم یصندل یدادم به پشت هیبستم، سرمو تک کمربندو

 !؟ینیخودت بش يخوا یم! آره داداش-

 !خودت یبه خاطر راحت! گم یم يریاسترس نگ نکهیواسه ا: داد حیکه ندادم توض جواب

 .حله شیباق گهید يفقط تند نر. راحت ترم يجور نیمن ا-

 .ذره بلند کرد هیضبط رو  يگفت و صدا یچشم

 زد و من شهیحرفارو نم یبعض

 عمره که پرم هیحرفا  نیهم از

 با خبره یاز حاله ک یک آخه

 خورم یعمره از خودم حرف م هی من

دستش  يتو یچیق هیکه با تموم وجود و از سر حرص، با  ياست به پدر رهیو چشمام خ ستادمیدر اتاقم ا دم

حاج  يدر شأن بچه ها! به دور از ادبه! دنشیکه از نظر اون خالف عرفه پوش ییلباسها! افتاده به جون لباسام

دستاش  نیطور و حاال ب نیهم هم شرتم یدو تا ت! جر و واجر شده میسرمه ا یشلوار ل هی! ستین یمحمود پناه

 ! پدر کمتر بود نیاز ا شونیریافتادم سختگ یم تهیکم ریگ! کوتاهه نیآست يمردونه  رهنیپ هی

 فیبالخره تشر: پرسه یکنه تو صورتم و م یلباس پاره شده رو پرت م نه،یب یگرده و نگاه سرد منو که م یم بر

 !؟يآورد

 خاکستر من طوفانه ریز

 تسیسکوت من سکوت ن یمعن

 که از چشم تو افتادم یوقت

  ستیسقوط ن یافتادن چیه گهید

 قهیبشه،  کیتر بهم نزد یشه عصبان ینگاهم که باعث م دیشا ایسکوتمه . زنم به صورتش یسکوت زل م تو

 نیبا ا ستمیمن ن یوقت! ه؟یچ نایا: دستش و تو صورتم داد بکشه يتو رهیبلندم رو بگ نیآست يمردونه  رهنیپ ي

 ! رون؟یخونه ب نیاز ا یزن یسر و وضع م

 حالم خرابه که اگه انقد
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 بگم از رازم يزیچ یکس به

 خودم خواسته باشم نکهیا بدون

 ندازمیاز چشم همه م تورو

 !!!! پندار-

 نیدونم باز هم قراره به ا یم! دونم باز هم قراره کتک بخورم یم! دونم چه خبره یم! لرزه یستون بدنم م چهار

 ! کنه یمنو ناراحت م! کنه یم تیمنو اذ نیاضافه بشه و ا گهیآجر د فیرد هی نمونیبلند ب وارید

 قیمن رف یمسجد محلمونه که از بدشانس یسوال از روحان هی دنیبارم پرس نیجرم ا! شم یمبل بلند م يرو از

همون قدر که پدر و مادر ! ازش دمیسوال پرس هی يکنجکاو يمن فقط بعد نماز،از رو! بابا هم هست یمیصم

نباشن، اون پدر  یو مادرشون راض رکنن، بچه ها هم اگه از پد ینباشن بچه ها گناه م یاگه از بچه هاشون راض

 !و مادر گناهکارن؟

بچه ها  تیروش ترب نیکه ا حتیرفته با بابا صحبت کرده و البته نص ،يمسجد انگار از سر دلسوز يآقا حاج

 . به جونم شیشده آت نیو هم یدست روشون بلند کن نقدریا دینبا !یحاج ستیدرست ن

 يجور نیا! هیکفر یدم ظهر دوون دوون اومده مدرسه و ازم خواسته تا آخر شب خونه نرم که بابا حساب مامان

هم حق  دیشا! برده ام شونویخونوادگ يمن آبرو الشیکه به خ ییبابا! خواسته زمان بخره تا بتونه بابا رو آروم کنه

 !دنیبوده واسه پرس يسوال بد! داره

 شه یتازه تر م يبا زخم ها یگاه

 برد ادیرو از  یمیقد يدردا

 هر قدر به خودم زخم زدم اما

 آورد ادمیتو رو  تیخال يجا

 نیبب! خوشگل خان! خوشگله یه! آقا پسر یه: شر محل افتاده دنبالم به چرت و پرت گفتن ياز پسرها یکی

 ! منو نیبب! ندارم تیرکا سایوا! گریج

 نکهیا يکرده برا شیجر شتریفرارم ب نیاصالً هم! شه یم کتریکرده ام اما هر لحظه بهم نزد شتریب سرعتمو

 نکهیا! داره یبیغر بیعج التیتما نکهیا! گن یدر موردش تو محل نم یخوب یلیخ يزایچ! دستش بهم برسه

 يسر کوچه ا دمید یقتخدا و ي شهیهم! کنه یم تیکم سن و سالو اذ ياز پسربچه ها یوقتا بعض یگاه

سالمه و رفتم واسه خونه  9فقط ! رفتم اما امروز روز شانسم نبوده يا گهید ریراهمو کج کردم و از مس ستادهیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٤١٩ 

و چشمامو بستم و اشکه  واریبه د دمیکه جا داره چسب ییتا جا! نیافته رو زم یسه تا نون از دستم م! رمینون بگ

 یبابا م يتونم حس کنم، صدا ینفسش رو هم م يصدا یکه حت ییلحظه ها نیتو آخر! زهیر یکه از چشمم م

 ! میشه ناج

صورت  يتو نهیمحکمش با بغض و ک يکه مشتها یشه کس یم! شه قهرمانم یبعدتر م یلیاز اون شب تا خ بابا

وجودم  يتو همه  تویمحکمشه و امن يقع برگشت، دستم تو دستامو! فرود اومده و منو نجات داده یاون عوض

 !کنم یحس م

 تلخه تینها یحرفها ب یبعض

 شه انکار کنم یکه نم يجور

 ترسم یم گهیتلخ که د اونقده

 !خودم اونا رو تکرار کنم با

 يشرط زنم برا! مکن یو دارم دق م دمیرو ند اریشه که د یم يدو هفته ا! رو هم با خودش برده ارید! رفته فرناز

که از نظرش  يکنه چه برسه به کار یاما به گناه کرده اش اعتراف نم یحاج! هیحاج یونیبرگشت پادرم

 دهیازم پرس یبار که دکتر ظهراب ردو هفته است ه! از منکر یامر به معروف و نه! واجبه یمستحب که نه حت

 یو با التماس ازش م یحاج يجواب گذاشته امش و حاال نشسته ام تو خونه  یب يفرناز کجاست به بهونه ا

 !به کار فرناز نداشته باشه يکار گهیخوام د

از  نقدریا تیکه زندگ يخودمون ببر يهم رده  یکی یخواست یم: گه یندازه و م یباال م يتفاوت شونه ا یب

 !نباشه دهیهم پاش

 یکنم خونسرد باشم و م یم یگزم و سع یم یلب! حالت اآلن منه نیمه قاًیخوره دق یخون آدم رو م یوقت خون

! بهشت؟ یملتو بفرست يداد يریچه گ! یپاشه حاج یمن داره از هم م یشما زندگ يحرفها نیبه خاطر ا: گم

 !کنه آخه یم یواسه تو چه فرق! جهنم میبذار من و فرناز بر

 !خوام بخوابم یپاشو برو م: گه یره و م یبهم م يغره ا چشم

! امیگه برم با بزرگترم ب یم! گرده یفرناز بر نم! مادر فرنازو از جا در آوردم يخونه  يپاشنه : گم یم ملتمس

 ! شه یبچه ام پاره م يدلم داره برا! تو رو قرآن یحاج! خواد با شما حرف بزنه یم

برو اگه ! پندار نذار دهنم باز بشهبرو ! واسه هفت پشتم بسه يخواستگار امیبار که مجبور شدم ب هیهمون -

 !جمع کن تویخودت زندگ يعرضه دار
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 !که حاال جمعش کنم ختمیبهم ر مویمگه من زندگ-

فکر  دیبا یگرفت یاون موقع که زن ولنگ و واز م! بهم البد ختمیمن ر: شه تو صورتم یبراق م یحاج

 !يکرد یم نجاهاشمیا

*** 

   

البرز ! لیشدم به صفحه موبا رهیضبط رو قطع کرد و من خ يپرهام صدا. نیتو ماش دیچیپ لمیزنگ موبا يصدا

 !بود

فحش خوردن  يحوصله ! خاموش کردم ویتماسو رجکت و گوش! بود میافتاد به ساعت تازه هفت و ن نگاهم

 !نداشتم تو اون لحظه

 !البرزه: پرهام به صدا در اومد و پرهام گفت لیکه موبا دینکش هیثان به

 . به من نده ویما گوشجواب بده ا-

 شمال؟ میر یم میدونه دار یم:

 .البد نهاد بهش گفته-

خواد با خودت  یداداش م... یبله گوش... نه ... بله ... سالم البرزخان: گذاشت دم گوشش و گفت ویگوش پرهام

 ! حرف بزنه

 ! زنم یشمال بهش زنگ م دمیبهش بگو رس: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 ! چشم االن: خرده سکوت گفت هیگذاشت دم گوشش بعد  ویباره گوشدو پرهام

پندار دستم بهت : نیتو ماش دیچیالبرز پ يمعترض، خواب آلود و دورگه  يصدا! بلندگو يتلفن رو گذاشت رو بعد

 !اآلن؟ نیهست يکدوم گور! ینیب یبرسه بد م

 !سالم-

! به چاك؟ یو بزن یکه از خواب موندن صبحم سوء استفاده کن يخواب کرد یمنو نصف شب ب! سالم و زهرمار:

 !اآلن؟ نییکجا

 !میرشت يکاینزد-

 !رونیب یرفت میو ن شیگفت ساعت ش یم! يراه افتاد یبوده وقت دارینهاد ب! يغلط کرد:

 !خوبه؟! ساعت مونده تا رشت هیخب -
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! تا من برسم ییخونه روستا نیر ینم! گم؟ یم یچ يشنو یم! يهو! پرهام! افتم یاآلن راه م نیمن هم:

 !؟يدیفهم

کردم وجودت الزمه مطمئن باش  یاگه فکر م! البرز ياینداره ب یلزوم: بزنه گفتم یپرهام حرف نکهیاز ا قبل

 !يایخواستم همراهم ب یکردم و ازت م یم دارتیب

خونه تا من برسم  نیر یپرهام نم! هستم یاز دستت شاک یکاف ينکن پندار که به اندازه  يادیغلط ز-

 !؟يدیفهم

 !خودت و بچه ها رو به هم نزن البرز يبرنامه  يخود یب! ؟يایب یپاش يخوا یم یچ يبرا: گفتم دوباره

نهادو که ! البرز تو خاطرتون تا ابد بمونه چوندنیکه پ ارمی یبه روزگار هر سه تاتون م ییبال! ه؟یچ یدون یم-

 یپرهام م! کار کنم یدونم چ یپرهام مارمولک مظلوم نما رو هم متو و اون ! اآلنش هم زنده نذاشتم نیهم

وضع ! سردخونه شیببر میمستق دیبا شبعد ،ییخونه روستا يببر يرو وردار وونهید نیا! گم؟ یم یچ يشنو

 !الو پرهــــــــــــام! معده اش ناجوره

 .شنوم داداش یم: آروم گفت پرهام

 ! تا من بهتون برسم نیصبحونه بخور هیبزن کنار ! شنوم و کوفت یم-

بهت  يازیالبد ن! گم؟ یم یچ يشنو یم! دونم و تو یدنبالم من م يایب یالبرز پاش:و گفتم دمیکش یپوف کالفه

 !يایکه ازت نخواستم همراهم ب دمیند

 یدم اونوقت ماونجا و دمار از روزگار اون پرهام در آور دمیرس یوقت ازوین: نیتو ماش دیچیالبرز پ یعصبان يصدا

آرومتر برون ! گفتم؟ یچ يدیفهم! سر وقت بابات میمستق ياحمقو ببر نیذارم ا یپرهام زنده ات نم! هیچ یفهم

 !تا من برسم بهتون

 !نگرونته ها داداش یحساب: باال انداخت و گفت ییپرهام ابرو! قطع شد تماس

 ! آره-

 م؟یجا بزنم کنار صبحونه بخور هی يخوا یم:

 . نه فقط برو-

 ! زهیسفرشونو بهم نر يو چشمامو بستم و خدا خدا کردم البرز به خاطر من برنامه  یدادم به صندل هیتک سرمو

*** 
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 !داداش؟-

سرم . شد چشمام رفته بود رو هم یم یساعت مین. نگاهم افتاد به ساعت. بود سادهیوا نیماش. باز کردم چشمامو

 .خوره یداره زنگ م زیر هی: کرد و گفت لمیبه موبا ياشاره ا. سمت پرهام دیچرخ

تماسو که جواب ! البرز دست به کار شده بود! بود یدکتر ظهراب. در آوردم بمیاز تو ج ویحوصله گوش یو ب کالفه

 ؟ییکجا! سالم پندار جان: دادم دکتر گفت

 م؟ییرهام کجاپ! دونم ینم: و بعد گفتم مییتا بفهمم کجا دیسالمش رو دادم و سرم چرخ جواب

 .رودبار يکاینزد: حرکت کرد و گفت پرهام

 بابات آره؟ دنید ير یم يدار:دکتر تکرار کردم و دکتر گفت يبرا حرفشو

  گه؟یالبرز زنگ زده بهتون د-

 ! آره:

 !الزمه؟ یهمه نگرون نیا-

 که؟ یدون یم! ستهایخوش ن یفقط زنگ زدم بگم حال حاج! صبر کن البرز برسه ایزنگ نزدم که بگم نرو :

 !آره-

 یتو بهش برس ستمیبده که مطمئن ن يبردنش خونه و حالش اونقدر. با پدرام حرف زدم شیربع پ هی نیمن هم:

 گم؟ یم یچ یمتوجه. نه ای

 ! ده؟یمتوجه بودم اما چه فا! و ساکت موندم دمیگز لبمو

 ! ... گم پندار؟ یم یچ يشنو یم:

 . شنوم یم-

! میما ازش با خبر يخواسته رو همه  نیا. که قبل رفتنش دوست داشته بهت بگهخواسته داشته  هیفقط  یحاج:

 ریکه اگه د نهیمنظورم ا یعنی يدیاگه نرس. ستیحرفها هم ن نیو ا تیبحث حالل! هیهم من، هم البرز و هم بق

 !گم پندار؟ یم یچ یمتوجه! یلعنت يپندار اون روزها یخواد بش یمن دلم نم يدیرس

 !ه؟یچ انیجر:و گفتم دمیکش میشونیبه پ یکالفه دست
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 !خب؟. دم یم حیبرات توض دمتیرو در رو که د-

 .باشه:

 .نمتیب یم-

 خدافظ:

 .آب بخر من قرصامو بخورم هیجا نگه دار  هی:قطع کردم و به پرهام گفتم تماسو

 داداش؟ يبخور یچ هی سمیوا-

 ! رهیاآلن هم د نیبرو که فکر کنم هم. نه:

 ینم: خرت و پرت برگشت و گفت لکسینا هیبا  قهیشد و بعد چند د ادهیپ ستاد،یسوپر تو رودبار ا هی يجلو پرهام

 .يقرص بخور یبا شکم خال ستیخوب ن یواسه ات خوبه ول یدونستم چ

هنوز هم جزء  يخونسرد. دید یمنو نم ي رهیبود و نگاه خ لکسینا يسرش تو. دوخته شد به صورتش نگاهم

با لبخند  دینگاه ماتمو د یرو بده بهم، وقت یآب معدن يسرشو باال آورد تا بطر! داخالقش بو یجدانشدن

 !شده؟ يزیچ:دیپرس

بعد رفتن من : راه افتاد گفتم نکهیقرصامو با چند قلپ آب خوردم و بعد ا. تکون دادم یبه عالمت منف يسر

 !بود که بود؟ یرفتارش باهاتون همون یحاج

مرد به اون . حق هم داشت. بود دهیترس. عوض شد یلیخ شیضیمر انیجر دنیبعد فهم یآره ول لشیاوا! نه-

نبود تو، رفتن ! از خود بابا شتریب یحت! داغون شده شتریوسط از همه ب نیمامان اما ا. شکست انگار هوی یمحکم

 ! بابا یضیبعدش هم که مر ارینبود د... 

 !ه؟یاز من چ یحاج يخواسته  انیجر:

 !خواسته؟: و بعد گفت دیبه سمتم چرخ هیپرهام به صدم ثان سر

 !یستین یخوب يهنوز هم دروغ گو-

 !دونم یم! آره: لبهاش نشست و گفت يرو يلبخند

 خب؟:

خب بابا  یول! ها ستین یمهم زیالبته چ! بهتره یلیفکر کنم خ يجور نیا! از زبون خود بابا بشنو میدیرس یوقت-

 ...بند کرده بهش و 

 !پرسم یباشه از خودش م: زل زدم به روبروم و گفتم ،یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو
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 ! کنه؟ دایپ یاز من قرار نبود تموم یحاج يدرخواستها!هه! خواسته؟. نزد یحرف گهید پرهام

*** 

به خواب شب  نکهیکردم بدون ا یسع! دیکه مدتها شده بود کابوس روزها و شبهام از راه رس يلحظه ا باالخره

 .شم و برم تو ساختمون ادهیپ نیقبلم فکر کنم از ماش

از  ندتیمامان اگه بب. هم خونه نیا:گفت دیکش یرو م یترمز دست یساختمون برد و وقت يتا پا نویماش پرهام

 !رهیگ یپر م یخوشحال

 يبود که صدا اطیتا دور حچشمم به دور .هام بره هیسرد تا اعماق ر يشدم و گذاشتم هوا ادهیرو باز کردم و پ در

 نکهیو قبل از ا دمیکش یقینفس عم! تنش نبود یاهیس! وونیپندار جان گفتن مامان سرمو برگردوند سمت ا

 ! دست انداخت دورم و محکم بغلم کرد دمیبهش که رس. رفتم باال نییپا ادیبخواد پله ها رو ب

 ادیشه مامان از تو بغلم ب یتو، باعث م میاشو تموم کنه و اجازه بده بر هیخواد گر یپدرام که از مامان م يصدا

 .آقات شیپ میبخور بعد بر يزیچ هی ایب! مادر ایب: نگاه پر اشکشو دوخت به صورتم و گفت. رونیب

 نکهیچه برسه به ا طیرفت تو اون شرا ینم نییآب از گلوم پا وانیل هی! تنم شده بود استرس يتک سلولها تک

 . ناهار بخورم ایام صبحونه بخو

از اتاق  یکیکجاست، به  یحاج: دمیسالم داداش گفت و در جواب من که پرس هی. شد کیبهمون نزد پدرام

 .خوابها اشاره کرد

 پندار جان: برم سمت اتاق که مامان دستمو گرفت، مانع شد و پربغض گفت اومدم

. دونه یخودش هم م! دمیفهم نویمن ا! آخراشه ها نیبب: کرد و گفت یمن من. منتظرمو دوختم به صورتش نگاه

 ...فقط بذار دلخوش چشماشو ببنـ! خب؟. زد تو بگو باشه یگفت، هر حرف یهر چ

خواسته  نیآخر نیرفتم سمت اتاق و کنجکاو شدم بدونم ا. تموم گذاشت مهیمامان حرفشو ن يشکسته  بغض

 !دونن جز خودم یازم که همه م هیچ یحاج ي

دست . کردم یپاهام حس م يرو تو یبود که سست ادیباز شد، استرسم اونقدر ز یکوتاه ژیق يا صدااتاق ب در

 !؟يباالخره اومد:تو اتاق دیچیپ یحاج فیضع يصدا یدر بود وقت يچپم رو

داشتم  ازیدست ن هیفشار،  هی رو،ین هیبه ! بهتر بود اون کنارم بود دیشا! البرز حق داشت. برگشت به عقب سرم

آب دهنمو به زور قورت دادم و رفتم تو . چشمام شد خینگاه ملتمس و پراشک مامان م! که هولم بده تو اتاق

از شکل  يچهره  نیا! با پدرم نداشت یتشباه چیبود ه دهیخواب ژنیاکس ریتخت، ز يکه رو یفیمرد نح. اتاق
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 يروز قهرمان کوچه پس کوچه ها هید که نبو ينور مرد یب يچشما نیپوست و استخون و ا کلیه نیافتاده، ا

 !کسم نبود چیه! کس نبود چیه! شناختم یمردو نم نیا! بود دمیعقا يمحاکمه کننده  یذهنم و روز بعد قاض

تونستم چشمامو ببندم  یم! تونستم پر کنم؟ یفاصله رو م نیا. برم جلو یعنینگاه ماتش دستش رو تکون داد  با

لب که باز ! خواد بشه بشه؟ یم یشد برم و بذارم هر چ یم! لحظه ها پاهام نلرزه؟ نیآخر نیشد ا یم! و برم؟

دادم، رفتم و نشستم کنار  یپاهام حرکت به. آروم و دورش ازم خواست برم کنار تخت یلیخ یلیخ يکرد، با صدا

 . ستمیپاهام با يتونستم رو یواقعاً نم گهیتخت چون د

دست سردش . شدم کتریخرده بهش نزد هیحرف  یب. ت برم جلوترخورد و ازم خواس یتو هوا تکون دستش

: صورتمو آروم آروم لمس کرد و گفت! کتک زدن ينه برا! زدن دهیکش يبار نه برا نیاما ا! صورتم ينشست رو

 ! برم یبا خودم به گور م... با دنتوید... گفتم! يای ینم گهیگفتم د... گفتم ! منتظرت بودم یکل

 يجور نیپدر رو ا! اومد باال یاز پاهام شروع شده بود و داشت م! که به جونم افتاده هیرز چل نیا دمیفهم ینم

 ارمیتونستم تاب ب یم! باشه يهم نداشت چه جور پدر یفرق! شکست البد یآدمو از تو م دنیسست و شکسته د

 ! تونستم رد شم؟ یهم م میسخت زندگ يمرحله  نیاز ا! ؟یعنی

 یدون یم...  یم! دنبالتم؟... چند ساله یدون یم: گرفت و به زور و شمرده شمرده گفت یکرد، نفس يبد ي سرفه

 یبد کردم اما نم! بد بودم! ندازه دور پندار ینم... یآدم پدر و مادرشو نم! ؟يبرگرد... چند ساله منتظرم بر

 ! مخوب باشم با بچه ها... کردم صد برابر پدرم خو  مویسع يهمه ... يهمه ! ...خواستم

سرِ باددارت با ...سرِ ! پندار یبا من نساخت:گرفت و ادامه داد يا مهیو ن يکرد، نفس نصفه ا يسرفه ا دوباره

اومدن ! یکه آخرش بهِم برس نیشد ا... آخرش شد...  نیو آخرش شد ا میکرد يلج و لجباز! پدرت نساخت

منتظر ! اون دو نفر نشسته ان اون گوشه... اون  چند روزه! نمیب یم... یچند شبه خواب پدرمو م... چن ! دنبالم...

 ! ... تو بودم دنیند...  يفقط نگران ند! دونم یخودم م! سراومده... ام سر  مونهیپ! کنن ینِ نِ نگاهم م

 یاز دستم بر نم يکار. کرد یباز بود و داشت کار م. ژنیکپسول اکس يرو دینگاهم چرخ. امونش نداد سرفه

! که بهت ندادم ناراحتم ییزایاون چ... او يخاطر همه .. واسه خا: آروم گرفت گفت یبعد وقت قهیچند د! اومد

... و یبِ بفهم یتون یم...  یو م يبود پدر... خودت پِ ! شتریاز همه ب... که نداشتمت از  یچهار سال نیواسه ا

من با  يآرزوها! یچ یعنی نهیبب... تو بچه هاش بِ بِ... آرزوهاشو تو ... آرزو  يهمه ... آدم همه  هی یوقت

 ! ...نمونیب بتیمص... شده بود نیداشت و هم ریتا آسمون توف نیتو زز زم يآرزوها
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خواستم  یم...  یم! شه یم... یکوتاه م ایدن نیاز ا... داره از گهیدستم د: گرفت و گفت ینفس. ساکت شد دوباره

 یول... یکم اشتباه نکردم ول... تو برخوردم با تو کم ... م،یتو زندگ. بهت بگم زویدو تا چ... که دو تا نمتیبب

 یز زجر م یازم فاصله داشت... انقدر از! يبد بود باهامانقدر  نکهیاز ا... از  شهیهم! دو دوستت داشتم شهیهم

 !نکردم يکه برات پدر... حاللم کن که! دمیکش

سرفه ها و ! زمیر یکردم از درون دارم فرو م یعذاب بودم که حس م به خودم فشار آورده و اونقدر در انقدر

 زیمخیبا کمک دستم ن. رو به سمتش گرفتم یآب وانیآروم شدنش ل يبود که برا يهاش به حد نهیخس خس س

هم  رشیتقص نیشتریب خت،یر همب...  تیزندگ: و بعد گفت دیخرده دراز کش هیخورد و  وانیقلپ از ل هیشد، 

... یلیحاال که خ. واسه ات انجام بدم... که کار نکرده در حقتو وا ... گشتم که  یات م یپ! گردن منه... گردن 

بذار ! نیاز نو شروع کن...  ریپندار دست فرنازو بگ! يخودت انجامش بد... خوام خود یم... یازت م رهید یلیخ

 نیبهم ا... بهم ! خب؟! سبک تر بشه... خرده سبــ  هی...  هیگناه  نیبذار بار ا! نیمز... سرمو آروم بِ بِ بذارم

... تو و اون دختر مرتــَ ... که در حق تو و  یتیخرده از معص هی...  هیحس کنم  يذار یم...  یم! ؟يد یقولو م

 ! پاك شده؟... مرتکب شدم پا

رم و  یدادم که م یقول م دیبا! بود؟ نیدونستن اال خودم ا یکه همه م يخواسته ا! شدم به صورتش مات

گفت فقط  یبود که مامان م ياون خواسته ا نیا! کنم؟ یم یو خوش و خرم باهاش زندگ رمیگ یدست فرنازو م

مونده از  یباق زیتنها چ دیکه شا ینگاه بابا، نگاه! شد یبه گرگرفتگ لیتبد یصورتم به آن يسرد! بگم باشه؟

سر تکون  هی یحت ایکلمه حرف  هیمنتظر ! منتظر موافقت! منتظر جواب. صورتم شد خیبود م یحاج محمود پناه

 ! دادن

عمر  يهمه ! تو رفتارم باهاش نداشتم یاستیعمر س يهمه ! جلوش در اومده بودم هامیعمر با غدباز ي همه

که  یکس یدلخوش يشد برا یم! شد دروغ گفت؟ یم! دم آخر نیا! کرده بودم و حاال يصاف صاف باهاش باز

بگم بسه ! بگم کم آوردم! ستمیامتحان ن نیمن مرد ا ایخدا! داد؟ یزنده نبود قول دروغ گهید يا هیتا ثان دیشا

 نیا يذار یاصالً م! رم؟یبه حال خودم بم يذار یم! ؟یکن یتمومش م! التماست کنم! بگم تمومش کن! امه

 !؟یخالصم کن! ؟یکنه منو جاش راحتم کن یمرد بلند شه زندگ

معده امو  دیطعم بد اس! از سرماش تموم تنم مور مور شد. تخت بود يدستم که گوشه  يبابا نشست رو دست

که از درون  یآدم! هم پشت حلقم بود بیعج يطعم شور هی! کردم یگشت حس م یاومد و برم یم يکه تا مر

 ! ه؟یجور نیکنه ا یم هیگر
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که ...  يزیبه هر چ گهید نم،یبا هم بب... تا رو با .. دو ... شما  :شد گفت یم دهیبه زور شن گهیکه د ییبا صدا بابا

... جاست نیا. خواستم...خوا تیفرناز حالل...از فر شبید... يد! دمیرررس... ایدن نیتو ا... خواستم تو  یم...  یم

 ...اد که یب... که  ادیبگو ب... ادیبگو ب! که؟ شیدید

متعجب زل زدم بهش و قبل ! آدم در حال احتضاره هیاون هم جزء توهمات  ای نجاستیدونستم واقعاً فرناز ا ینم

بزن ... صدام! منو صدا بزن... من! بگو بابا... بار بگو  هیفقط ... بار هی... بگو: کنم گفت یبخوام حرکت نکهیاز ا

 !پندار

 هیبهتون  نیواخ یم: خشکمو با زبون تر کردم و گفتم يلبها. گلومو به زور فرو دادم يتو نیسنگ بغض

 !بابا؟! ... آرامبخش بزنم؟

 ! رمیآروم بگ... آر... بگو که! بِ بگو باشه: کوتاه گفت یلیچشماشو بست و خ. لبش ينشست رو یکمرنگ لبخند

 يتموم وجودمو جمع کردم تو!همون حس رو داشتم تو اون لحظه! الل توقع حرف زدن داشتن هیاز  انگار

 ! تموم! دست بابا شل شد! شهزبونم، چشمامو بستم و گفتم با

تازه درك کرده بودم  هیثان نیا! لحظه نیامروز، ا! ستیسرم ن يمحبت پدر باال ي هیکردم سا یعمر حس م هی

 یم دكی شویلیفام! که اسمش تو شناسنامه اته يسر مرد يباال ینیبش یعنی! نیهم یعنی! یچ یعنی يپدر یب

 !کشه ینفس نم گهید! ستین گهیکه د ینیو بب ادتهیاز قهرمان بودنش به  ییزایچ هیته ته خاطراتت ! یکش

 !ایتا ته ته دن! شهیهم ي شهیهم! سخته شهیهم دنید مرگو

 

 نکهیا يبرا یحس چیدونم چقدر گذشته بود اما ه ینم. نشسته بودم کنار تخت و زل زده بودم به تن سرد بابا 

 ! اصالً چشمامو رو هم بذارم و فکر کنم تو وجودم نبود ایرو صدا کنم  یکس نکهیا يبه خودم بدم، برا یتکون

که  دمیپدرام رو شن يشونه ام، شونه ام فشرده شد و صدا ينشست رو یبه در خورد، دست یکوتاه ي ضربه

 ! پاشو داداش:پربغض و آروم گفت

 ریدستش نشست ز! سشیخ ياز بابا گرفتم، سرمو بلند کردم و چشمم افتاد به صورت درهم و چشما نگاهمو

. بلند شد هیبق ونیو ش هیگر يمامان و صدا غیج يصدا دهیاتاق نرس رونیپام به ب. بازوم و کمک کرد بلند شم

چه  یزندگ! بود زونیآو حالحس و  یدستاش اما دو طرف تنش ب! ام نهیس يسر مامان نشسته بود رو قفسه 

 ...!خواستم و نبود و امروز  یآغوشو م نیمن ا یتیموقع نیهمچ هیتو  يروز هی! که نداشت ییها يباز
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 یمحمود محمود گفتن همراه با زجه اش رو تا وقت يو پدرام به زور ازم جداش کردن، رفت تو اتاق و صدا پرهام

 .دمیشن یم اطیبرم تو ح

تفاق، کنار ا نیا! دستام نیزانوهامو سرمو گرفتم ب ي، آرنج دستامو گذاشتم رو اطیح يگوشه  مکتیرو ن نشستم

 ! از تحمل من واقعاً خارج بود یلعنت ياون قول مسخره 

 يبود بدجور یهر چ! ت؟یعصبان ایدرد بود ! بغض؟ ایدست بود ! داد یمحکم گلومو فشار م یلیخ یدست هی

 !نداخت منو یداشت از پا م

چه خوب بود که ! مسرمو با تعلل و مکث بلند کردم و دست البرز نشست رو زانو. نشست کنارم یکیکردم  حس

مات و مبهوت  يا هیچند ثان! چقدر خوب که کنارم بود! چه خوب بود که حرفمو گوش نداده بود و اومده بود! بود

 ! متأسفم: و گفت ستادیبلند شد جلوم ا نکهینگاهش کردم تا ا

 ییپدرش رو تنها يجنازه  شیدو سال پ! رو باهاش بکنم يابراز همدرد نیهمچ هیمن نبودم که  شیسال پ 2

 !مثل من یخاك کرده بود بدون وجود دوست

هم با هم پشت سر  نویا! گذره یم نمیا: موهام و گفت نیدادم بهش، دستشو انداخت ب هیشدم و سرمو تک دوال

 !میذار یم

 یکاش م. حرف زل زدم به روبروم یو ب دمیعقب، لبمو گز دمیخرده به همون حالت موندم و بعد سرمو کش هی

 !ها رو بزنم جلو قهیدق نیساعتها و ا نیروزها و ا نیدستم و ا رمیکنترل بگ هیشد 

 ندت؟یتونست بب: نشست کنارم و آروم گفت البرز

باال تا آمبوالنس  میسرده پاشو بر نجایا: مقدار ساکت شد و بعد گفت هی. رفت نییبه عالمت مثبت باال و پا سرم

 .ادیب

 ستم،یکه تو حال خودم ن دیانگار فهم! جنازه هیسر  يباال ادیب دیچرا آمبوالنس با دمینگاهش کردم و نفهم جیگ

 !تو میپاشو بر! ادی یپاشو پندار داره برف م: بازوم و گفت ریدست انداخت ز

خواست برگردم  یدلم م! خودم يباال منو ببر خونه  میبر نکهیا يدادم جا یم حیشدم اما ترج دهیکش همراهش

که از موقع نشستن کنار بابا به جونم افتاده بود  يلرز! ها دور بشم هیگر يصدا نیداد و قالها و ا نیتهرون و از ا

کنارم زانو زد و . و نشستم دمیاز دست البرز کش ودستم دمیکه رس واریکنار د یپشت نیبه اول. دوباره شروع شد

 !از صبح؟ يخورد يزیچ: دیپرس
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نه : گفت يگرفته ا يداد و صدا یم هیکه نشون از گر یبا فن فن. پرهام بلند شد يجواب بدم صدا نکهیاز ا قبل

 ! آقا البرز

 .رونیب زمیوجودمو بر یتلخ يکه با پک زدن بهش همه  گارینخ س هی! خواست یم گارینخ س هی دلم

در  یوقت! شد یلحظه هم قطع نم هی یمامان حت غیو ج هیگر يصدا. و چشمامو بستم یدادم به پشت هیتک سرمو

 یتو اون لحظه حت! و بلند شدم واریتو خونه، دستمو گرفتم به د ختنیها فوج فوج ر هیهال باز شد و همسا

 ينشستم لبه . نبود ياز البرز خبر. که جلوم بود و در رو بستم یاتاق نیرفتم تو اول! خودمو نداشتم يحوصله 

 يلحظه لحظه ها! با هم دنمونیجنگ يبابا، لحظه لحظه ها يحرفها يلحظه لحظه . تخت و زل زدم به روبرو

چقدر ساده، چقدر راحت ! چشمم گذشت يشدم از جلو یو دلخور م یکه از دستش به حد مرگ عصبان ییروزها

کرده بودم و نه اون  يچقدر راحت نه من براش پسر! میداده بود ستعمر کنار هم بودن، پشت هم بودنو از د هی

که نشسته بودم  ییاز جا کیبار وارید هی يبه فاصله ! جز حسرت نمونده بود يزیحاال چو  يمن پدر يبرا

رو خوردم  یمهربون يعمر حسرت دستها هی! عمر محبتش رو کم داشتم هیبود که  دهیخواب شهیهم يبرا يمرد

 ،يا کم کارجاه یلیکردم خ ینشده بود و حاال حس م دهیسرم کش يخودمو شناخته بودم به مهر رو یکه از وقت

 ! خودم باعثش بوده يها يلجاجت و غدباز

 گهیکه رفته بود هم د یآدم! گشت یبر نم گهیکه سوخته بود د یزمان! داشت يا دهیحسرت خوردن چه فا حاال

اون ته ته  ییجا هی! کرد یتا ابد تو وجود من رخنه م گهیچال د اهیس هیچاله،  هیگودال،  هیفقط ! شد یزنده نم

 !ابد يواسه ! شهیهم يبرا! دمون یم یشد داشته باشم و نداشتم خال یکه م ییزایروحم از چ يها

چشمم خونه کرده بود رو پاك کردم و رومو از در  يکه گوشه  یقطره اشک مزاحم هیبا انگشت . باز شد در

 سته،یرزش چونه ام بابودم که ل دهیلب گز. البرز یحت نهیبب يخواستم منو اون جور یبود نم یهر ک! برگردوندم

: جلو دوباره گفت ادیب نکهیبدون ا واز همون فاصله . سرم ناخودآگاه برگشت سمتش! فرناز شکه ام کرد يصدا

 .سالم

و باخودم فکر کردم  دمیبه صورتم کش یدست رون،یکرده بودو دادم ب ریگلوم گ خیکه ب یآه قینفس عم هی با

 !گفت یراست م یپس حاج

: نشست و گفت ییتخت روبرو يرو. تر کیکه به اعتراض باز نکردم، به خودش جرأت داد و اومد نزد لب

 .متأسفم
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که اونقدر  یخواستم نه وجود آدم یرو م ییتنها يزیاز هر چ شتریب تیتو اون موقع! بود نیزم ي رهیخ چشمام

. دیزجر کش یلیسالها خ نیاتو : به عالمت باشه تکون دادم و فرناز گفت يسر! معذب بودم در حضورش

 .زد نشیبد زم یلیخ شیضیمر

اونقدر خراب و داغون بودم که دهنم ! نمونده بود که بخوام بگم یبزنم اما حرف یحرف نکهیا دیشد به ام ساکت

داداش حال مامان خوش : به در خورد و پدرام سرشو آورد تو و گفت يتقه ا! شد یباز نم یواسه گفتن حرف

 . زنه یمرتب تو رو صدا م ست،ین

ذهن و روحمو به فغان  يداد، همه  یبهم نم یآرامش چیبودنش نه تنها ه! شدم و فرنازو تو اتاق جا گذاشتم بلند

طناب دور گردنم  هی نیلحظه به زبون آورده بودم ع نیتو آخر یکه واسه حاج یمزخرف يباشه ! رسوند یم

 .کرد یشده بود و داشت خفه ام م دهیچیپ

 یغیج يصدا گهیتخت و د يمامان سرشو گذاشته بود رو لبه . که بابا توش فوت کرده بود یتو اتاق رگشتمب

 !مامان؟: دستش و صداش کردم يرفتم کنارش زانو زدم، دست گذاشتم رو. کرد یاومد و ناله م یازش در نم

تو ! چند روز نیده بود تو اجون به سر ش! يراحتش کرد: دوخت به چشمام و گفت سشویبلند کرد، نگاه خ سرشو

انگار  نیبب! نیبب! رفت یراض! پندار يرو خوب خوب به جا آورد يحق پسر! راحت رفت! آروم گرفت دیرو که د

 !خنده یداره م

 ! مامان: بودن و خواست پسش بزنه که دستشو گرفتم و گفت دهیبابا کش يکه رو ينشست رو پارچه ا دستش

 .پاشو: بازوشو گفتم ریکرد، دست انداختم ز نگاهم

سال  36!باشم ششیخوام پ یکه مونده رو م یخرده وقت هی نیهم! ببرنش انی یاآلن م: کرد و گفت مقاومت

 ...و  یس! بدون اون سر کنم؟ يچه جور! بدون اون بمونم يچه جور! کمه؟ یکن یم الیخ! کردم یباهاش زندگ

که تو دل و روده و معده ام بود از جام بلند شدم و به پدرام که پشت سرم  یبا درد وحشتناک ،یعصب کالفه،

 ! آرامبخش بزنه هیبهش  ادیبه البرز بگو ب: بود گفتم ستادهیا

از  يو خدا رو شکر کردم که خبر یبرگشتم تو اتاق قبل! نبود ژنیاکس يتو اون اتاق ذره ا! رونیاز اتاق ب رفتم

 ! بگذره یچند روز به چشم بهم زدن نیتخت و از خدا آرزو کردم ا يرو دمیبه پهلو دراز کش. ستیفرناز ن

 . آمبوالنس اومد: باز شد و البرز اومد تو اتاق، کنار تخت زانو زد و گفت در

 یدرمون یتازه درد ب! شد یتازه داشت شروع م! و از جام بلند شدم رونیبستم، کالفه نفسمو دادم ب چشمامو

خورد که  یوجودمو مثل خوره م يتازه غصه ا! امیباهاش کنار ب يدونستم چه جور یافتاده بود به جونم که نم
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 يمقبره ! قبرستون! ذاشتم تو اون گورستون یپامو م دیبا يمن چه جور! ه؟یدونستم راه عالجش چ ینم

 !که اسمش بود؟ يزیهر چ ای یخونوادگ

بره تا فردا صبح که همه از  یبابا رو با خودش م يکه آمبوالنس جنازه  دمید یو م اطیح يبودم گوشه  ستادهیا

 ! يخاك سپار يور و اونور جمع بشن برا نیتهرون و ا

پسر ارشد کجا بوده  نیبراشون مهم بود ا! داد یم شونیصورتم نشون از کنجکاو يها رو ییروستا ي رهیخ نگاه

 یکیو راه افتادم برم باال که  نییسرمو انداختم پا! همه سال نیجنازه اومده اون هم بعد ا عییتش يکه حاال برا

! چقدر زود خودشو رسونده بود! قرار گرفت ومدکتر روبر يبرگشتم و چهره . دیبازومو گرفت و منو به عقب کش

 ! گم یم تیتسل:گوشم گفت ریبغلم کرد و ز د،یکردم که منو به سمت خودش کش یسرد و مات نگاهش م

در واقع چند !بودم دهیهم د گهیبار د هیرو  افهیق نیا. خانوم افتاد الیل ونیگر ير دکتر به چهره از پشت س نگاهم

تو خونه تنها بودم بهم  یاومد باال و وقت یکه م يبعد يروزها مارستان،یاومد ب یکه م ییاون روزها! گهیبار د

 ! زد یسر م

 !؟یخوب: دیسمحکم پر یلیازم فاصله گرفت اما بازومو ول نکرد و خ دکتر

که گرفتارش شده بودم منگ  یبیعج يریاز خوددرگ! اون همه احساس ییهویاز هجوم ! بودم جیگ! هه! خوب؟

 !مات و مبهوت! بودم

معده ات : دیاومدم برم باال، دکتر مانعم شد و پرس. گفت و رفت باال یتیبه جلو برداشت، تسل یخانوم قدم الیل

 چطوره؟

 یتیجمع نیگوشه ب هینشستم . کردم و راه افتادم، دکتر هم همراهم شد نییبه عالمت خوب بودن باال و پا يسر

 ! اون فضا ریو دوست، ذهنم اما همه جا بود غ هیها همسا یبودن و بعض لیهاشون فام یکه بعض

نشست  یروند و مپ یلب م ریز ینچ ایداد  یبه تأسف تکون م يگفت، سر یم یتیتسل دیرس یاز راه م یهرک

خرده افکار  هیکه بتونم ! همه شلوغ نباشه نیجا که ا هیخواست برم  یدلم م! خواست یم ییدلم تنها. گوشه هی

 ! کار کنم یچ دیو با شهخواد ب یم یچ! شده یاصالً چ نمیکه بب! درهم برهمم رو سر و سامون بدم

احتماالً داشت ! کنه یکار م یمعلوم نبود اصالً کجاست و چ. دیسر رس اطیبلند شم که البرز از تو ح خواستم

که ته  یتوجه به نگاهش رفتم سمت اتاق یب! داد یرو انجام م یپسر ارشد مرحوم حاج محمود پناه فیوظا

. گوشه هیتوش و نشستم  دمیچپ م،در رو باز کرد. به خاطر سرد بودنش خلوته شهیدونستم هم یراهرو بود و م

 !دیرس یبه گوش م يکمتر يسر و صدا نجایچه خوب که ا
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و چشمامو رو  واریامو دادم به د هیتک! سردرد و حالت تهوع خالص شم نیتا از شر ا دمیخواب یخرده م هی دیبا

 . هم گذاشتم

که حاال  یسبز رنگ ياول شناسنامه  يفکر صفحه ! سبز اون تپه يوسط چمن ها کیکوچ لیمستط هی فکر

! همه فشار و فاجعه نبودم نیمن مرد روبرو شدن با ا! کرد یام م وونهیسنگ سرد حک شده بود د هی يرو

! با هم از سر بگذرونم اقوهمه اتف نیتونستم ا یکه بودم نم یهر چ! بودم یروح ماریب! متزلزل بودم! سست بودم

ر به خودم فشار آورده بودم که حرفهاش اونقد يبابا، واسه نشستن پا دنید يشهر، برا نیمن واسه اومدن به ا

 شیبه رفتن و پا پ ینصفه روز خودمو راض هیدر عرض  دیبا يحاال چه جور! شده بود هیتخل رومین يهمه 

 !کردم؟ یاون قبر م دنید يگذاشتن برا

 !؟یداداش خوب: تو اتاق دیچیپرهام پ يصدا. باز شد در

صبح همراه من زده بود به جاده و ! بود دهیشب قبل نخواب! خسته اش ي افهیباز کردم و زل زدم به ق چشممو

 .دیرس یاش گرفته تر و خسته تر به نظر م افهیق اهیحاال هم با اون لباس س

 .لباستو عوض کن یاگه خواست: رو گرفت سمتم و گفت یمشک رهنیپ هیتو اتاق ،در رو بست،  اومد

 هی: دوباره نگاهش کردم اومد کنارم نشست و گفت یقتدستش و و يلباس تو ياز صورتش رفت رو نگاهم

 ؟يبخور ارمیب يزیچ

 ...از قبر بابا تا : رو که تو ذهنم بود به زبون آوردم یمقدمه سوال یب

 !ستنیکنار هم ن:که گفت دیسوالمو انگار فهم! و ساکت شدم دمیگز لب

به بچه : کردم پرهام گفت یباز م رهنمویپ يکه دکمه ها يدر آوردم و همون جور ورمویخوردم پالتو و پل یتکون

 . يبخور ارنیب يزیچ هیها سپردم 

 !آره؟ نیفکر همه جاشو کرده بود: رو از دستش گرفتم و گفتم یمشک رهنیپ

 ! هیامروز فردا رفتن میدونست یبا اون حال و روز م-

که  ینیماش نیا: دیمشغول بستن دکمه هاش بودم که در باز شد و البرز هم اومد تو از پرهام پرس دم،یپوش لباسو

 .هیسمند سرمه ا ه؟یدم دره، مال ک

 بد جاست؟: از جاش بلند شد و گفت پرهام

 . تونه یتو نم ادیخواد ب یم نیآوردن، ماش لهیوس. آره-

 .بابا قیرف. حق جوا يمال آقا. گم برش دارنرم ب یم: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر پرهام
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 !نجایچقدر سرده ا: که رفت البرز اومد تو اتاق و گفت پرهام

خرده تو اتاق قدم زد و بعد برگشت سمتم و  هی! گهیخب سرد بود د! ندادم یبودم و جواب نامیتا کردن آست مشغول

 .رهیگ یمامانت مرتب سراغتو م: گفت

 !حوصله ندارم-

 ... یدونم ول یم:

 ! بهش خوابم نیبگ-

 !هان؟! ؟یخرده واقعاً بخواب هیچطوره :

بگه، بدون  يزیلب باز کرد که چ! روبروم شدم ي رهیجواب دوباره خ یمکث ب هیزدم به چشماش و بعد  زل

 !خوام تنها باشم و فکر کنم یاالن م! اتاق سرد نشستم که تنها باشم البرز نیاومدم تو ا:نگاهش کنم گفتم نکهیا

کنه، سبک و  نییکنه، باال و پا یداشت حالج ازیذهنم ن! بهتر بود یلیخ يجور نیا. رونیحرف رفت از اتاق ب یب

 .رمیکنه، داده ها رو جمع و جور کنه و اجازه بده آرامش بگ نیسنگ

پدر خوب  هیحسرت داشتن ! ا رفتباب! یگانیفرستادم با یکردم و م یم یرو بررس يزیهر چ دیبه نوبت با نوبت

جاها از اون و در هر صورت  یاز من بود و بعض يجاها اهمال کار یبعض! عمر تو وجودم موند يهمه  يبرا

 !اون ينه برا! من ينه برا! ستیجبران ن يبرا یفرصت گهید

 چیه تیوص یچه ب ت،یمن و فرناز چه با وص يرابطه ! بوده یدروغ مصلحت هیقول ازم گرفته که اون قول  هی

 ! شه یوقت مثل روز اولش نم

 یم یشه وقت یکه حالم دگرگون م! دارم ایکه نسبت بهش فوب! جهنمه نیکه برام ع ییپامو بذارم جا دیبا فردا

! سپرده یرو به دست خاك م اریالبرز د یمثل وقت! شه که نباشم یم! تونم نرم یخب م! خوام بهش فکر کنم

 !شه یمن انجام م یچه با من چه ب فاتیمراسم و تشر! افتادیهم ن یاتفاق چیم و هکه نبود شیپ يمثل دفعه 

خرده بخوابم بلکه  هیتا  واریکنج د دمیپتو برداشتم و دراز کش هیبالشت و  هیکرد،  هاشویریگ جهیذهنم نت! نیهم

 ! دست از سرم بردارن يدرد موز نیو ا بیغر بیحالت تهوع عج نیا

 پدر شدن گذشت؟ یشه راحت از کنار ب یم

 !که به دل مونده بست؟ یشه راحت چشم رو حسرت یم

 !مرده داده شده؟ هیلحظه به  نیکه تو آخر یقول ریشه زد ز یم

 !مسئله بست؟ نیشه چشم وجدانو رو ا یم
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 !ره؟یتابوتو نگ ریجنازه اش ز عییتو مراسم تش یشه پسر ارشد حاج یم

 !سته؟یپدرش به نماز نا تیخونه بمونه و پشت سر مباشه که تو  فیدکتر اونقدر ضع يشه آقا یم

 !نکنه؟ یهم اعتراض یشه نباشم و کس یم

 !نشه؟ یتونم برم و وجودم از هم متالش یم

امو  هینشسته و تک. اومد خواب بود یکه به سراغم نم يزیاون همه فکر آشفته و با اون حال خراب تنها چ با

اومد  ینیس هیخانوم جوون با  هیمنو تو خودش حل کرده بود که در باز شد و  الیو فکر و خ واریداده بودم به د

 .مهیصم یلیو باهام خ دهید نواونقدر گرم که انگار بارهاست م.صورتش بود يرو یلبخند گرم. تو

آوردم  نویا. نیگرسنه موند شبیگفت از د یپرهام م: بشقاب غذا گذاشت کنارم و گفت هیرو همراه  ینیس

 .ا ناهار آماده بشهت نیبخور

که به خاطرش هم  یهمون! یدختر حاج آقا رمضان. رایسم! کمیزن برادر کوچ! زن داداشم. زن پرهام بود پس

 ! پرهام کتک خورده بود و هم من

 حالتون خوبه؟: دیپرس دیماتم به صورتش رو که د نگاه

 ؟ییرایتو سم-

 شیاز دوران مجرد يریگشتم تصو یذهنم هر چ يتو پس کوچه ها. رفت نییبه عالمت مثبت باال و پا سرش

درست برعکس ! بابا ي قهیباب سل هیشده دورش معلوم بود که عروس دهیچیاز چادر پ. نکردم دایمحله پ يتو

 ! فرناز

 !ن؟یخور ینم-

بره  نکهیرفت سمت در و قبل از ا. باشه یتکون دادم به معن ياز چادرش دوختم به ظرف غذا و سر نگاهمو

شما هم  نیبرن شهر، گفتن اگه دوست داشت دیکارها با يسر هیانجام  يآقا البرز گفتن برا: گفت رونیب

 .نیهمراهش بر

 .کم و بم شد اهویه يقرآن و صدا يصدا. رفت و در رو بست. سرمو به عالمت باشه تکون دادم دوباره

خواستم از فرناز جدا شم، هرگز  یکه م يروز نیتا آخر. دمیگوشه و دوباره دراز کش هیغذا رو هول دادم  ینیس

که  يزیچ! میمن و اون همو واقعاً دوست داشت! ازدواج ما از اول اشتباه بوده دیبودم که شا دهینرس جهینت نیبه ا

 رممکنیفرناز غ يمسائل برا یلیکردن از خ یچشم پوش! و تحمل يصبور! کمرنگ بود گذشت بود مونیتو زندگ

 ییروزها! زد یها دامن م تیحساس نیبه ا داًیمن شد يداشت و البته رفتار خونواده  یخاص يها تیحساس! بود
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 يسالها نیبهتر میگذروند یبد آب و هوا طرحمونو م يکه تو اون منطقه  یاون دو سال م،یکه از تهرون دور بود

 هی يها هیوره پاکه مثل خ یتیاهم یب يثهایداشتم، بدون نگرون بودن از حرف و حد هک یآرامش. بود میزندگ

 اد،ی یم شیپ يشه، االن دلخور یاالن بحث م نکهیبره، بدون ترس از ا یم نیرو از ب ییو روابط زناشو یزندگ

 ! بود یناگفتن

 یبا هم کنار نم نهایمن بودم، ا یبود که وقت بیعج! فرناز و خونواده ام يارتباط حفظ شده  نیبود برام ا بیعج

 !کردن یم یطور در صلح زندگ نیگم بودم، ا یاومدن و حاال که نبودم، تو اوج بدبخت

از همه  شتریکه بارها و بارها و ب يفرناز يبرا دیچرا رفتن من با! ؟یعنیتلنگر بود  هیهمه اشون  يمن برا رفتن

 یمیمن فقط تصم! باشه؟ يکرد تلنگر یمرتب اشتباه بودن ازدواجمون رو زمزمه م اریاون اواخر قبل از رفتن د

 ! کردم یبه فکرش افتاده بود عمل شیکه اون از مدتها پ

*** 

 !فرناز؟ هیحرف حسابت چ-

 !یزندگ نیاز ا! از خونواده ات! از تو! خسته ام:

 ! از من؟-

 !کنه یم وونهیداره منو د تیعرضگ یب نیا! از تو هم خسته ام پندار! آره از تو:

 !کردم؟ ییعرضگ یچه ب-

 !یستیبابات با يتو رو یتون ینم نکهیا! بودنت استیس یب نیا:

سرم به خاطر  يتعداد موها يمن که به اندازه ! ستم؟یبابام با يتونم تو رو یمن نم! مونم به صورتش یم مات

 !ها داغ شالق کمربند بابام رو تنمه؟ سادنیتو رو وا نیا

! هیبد زیگه طالق چ یم یهر ک يگور بابا! شدهواقعاً صبرم تموم ! پندار نیبب: شه یفرناز بلند م يصدا

سوال  ریز یزندگ نیروح و روانم داره تو ا یسالمت نمیب یدارم م یوقت! گهیجور مواقع د نیهم يگذاشتنش برا

 ...مونم تا تو  یاونجا م دتم هی! مادرم يرم خونه  یم! خوام برم یم! هییجدا نهیگز نیره بهتر یم

 !فرنـــــــــــــاز: شه یمبل هال نشسته بوده بلند م ياعتراض البرز که تا حاال تو سکوت رو يصدا

اون هم با ! زنه یحرف م ییچرخه به سمتش و چه خوبه که هست و شاهده فرناز چقدر آسون از جدا یم سرم

 !بچه هیداشتن 
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نکنه تو هم ! ه؟یچ: گه یمبل و م يرو نهیش یهال، م يره تو یاز آشپزخونه م. شه یفرناز بلند م يصدا

 !م؟یتا ابد بکش دیبچه وسطه با هی يچون پا م،یچون زن و شوهر يمعتقد

 !وسط نکش یمنو الک يپا! یبکش! نه میبکش: گم یرم تو هال و م یم

 !خوامو نداشته باشم یکه م یآرامش یکه باعث ییتو نیاصالً هم! وسط هست یکاف يتو به اندازه  يپا-

هم حق  اروید یگفت! گفتم باشه! امی یرم و نم یبا خونواده ات نم گهید یگفت! بکنم که نکردم؟ دیکار با یچ-

 ! بخواد گفتم چشم دیکه مادر بچه امو نخواد بچه امو هم نبا یکس! ننیبب يببر يندار

 !مدت نیتو ا دنشینکه اصالً هم ند:

 !تو؟ ادینذارم ب! ندم؟راهش ! نهیبچه رو بب نجایاومده ا دهیمادرم اون همه راه کوب-

 ! یهست یناراض! یاز حرفاشون، از زخم زبوناشون ناراحت یبهشون بفهمون ییجا هی دیبا:

زنم که شر به  ینم یچون اون لحظه حرف يکرد الیخ! گم؟ ینم یکن یم الیخ! دونن؟ ینم یکن یم الیخ-

چشماتو  ،یهست یناراض یتو وقت! میخودمونو دار يفرناز هر کدوم از ما روشها! کالً موضعم سکوته؟ یعنیپا نشه 

 !تشیکنم تو موقع یمن صبر م! به اعتراض یکن یو لبتو وا م يبند یم

 !شده؟ یاحترام یبه زنت ب ستیهمه باورشون شد اصالً برات مهم ن یوقت! ه؟یک تشیموقع:

البرز از جاش بلند ! خوره یدم و سرم ناخودآگاه به تأسف به دو طرف تکون م یپرحرص به هم فشار م لبهامو

 !باال میایب اریمن و د نیکه تموم شد بگ تونیشگیهم يبحثها نیا نییرم پا یم: گه یشه و م یم

شم برم سمت اتاق  یاز جام بلند م! بره نیاون قهر چند روزه از ب يکه سرد میبه زور شبو نگه اش داشت مثالً

! منم خسته ام! ستین یکاف یزندگ هیدوست داشتن تنها واسه : داره یفرناز سر جام نگه ام م يخواب که صدا

 !رونیبکشم ب البمنج نیدم خودمو از ا یم حیترج! ستین يدوست داشتنه برام انرژ نیا

که  هیفرناز همون فرناز نیا! فرناز يشه به صورت جد یم رهیخ رونیمات من و البرز که هنوز از در نرفته ب نگاه

تموم  يبا خونسرد دمیجنگ یداشتم با خونواده ام واسه به دست آوردنش م یوقت ،یین دانشجوتو دورا ،يروز هی

 فمویبرسه به من بگو پندار تا تکل ییبه جا ستینرابطه قرار  نیا یکن یاگه فکر م:تو چشمام نگاه کرده و گفته

 !رابطه ادامه بدم نیبه ا ،یخونواده ات نش فیاگه قراره حر نمیب ینم یلیدل! بدونم

هر بار که  دیشا! اشتباه بوده استمیس دیکنم شا یکوبم به هم و با خودم فکر م یرم تو اتاق خواب، در رو م یم

که  یذاشتم حاج یدادم و م ینشون م يهمون لحظه واکنش تند دیکردن با تشیخونواده ام با زخم زبون اذ

فتمونو بکشه به فحش تا فرناز باور کنه من پشتشم و ازش کنه لب باز کنه و ج یرو نم ياحد چیمراعات حال ه
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 يحرفا ییتا به تنها ستادمیا یخونواده ام م يرفتم و تو رو یهر وقت که اون نبود م دینبا دیشا! کنم یدفاع م

 !که هست آزرده خاطرتر بشه و من خجل تر و شرمنده تر ینیرو بشنوم مبادا فرناز از ا یحاج کیتند و رک

*** 

 سادهیوا! خواب سراسر کابوس هی. و اون سردرد ناجور باالخره خوابم برد نهیس يقفسه  ياون درد بد تو نیب

قراره چه  یحاج يجنازه  دمیفهم یاما نم! رو بذارن توش یو منتظر بودم حاج کیقبر کوچ هیسر  يبودم باال

بچه  هیاصالً قبر ! که نه هیشب! بزرگ دمبچه بود تا آ هیقبر  هیشب شتریکه ب يقبر! اون قبر جا بشه يتو يجور

سنگ  هیسنگ لحد، خاك و خاك و بعد ! کیتو همون قبر کوچ! کنن یرو با سالم و صلوات خاك م یحاج! بود

ذارن  یترمه سنگ قبر رو م يپارچه  ای یچادر مشک هی يچرا جا نکهیمتعجبم از ا! ذارن روش یقبر آماده رو م

 .قبر يرو يافته به نوشته ها یسه سنگ که چشمم موا ستیخوام بپرسم زود ن یروش و م

 نشکفته يغنچه  آرامگاه

 یپناه ـــــــــــــارید

 پندار فرزند

 

 ....متولد

. بود کیتار کیهوا تار. باز و سر و صداها کم شده بود مهیدر اتاق ن! و نفس زنون سیخ سیخ. دمیخواب پر از

 . بخوابم یچند ساعت هیخوب بود که تونسته بودم 

 دیچرخ هیپامو که گذاشتم تو هال نگاه بق. گرفتم یاز مامان م یسراغ هی دیبا. رو زدم کنار و از جام بلند شدم پتو

پسرعموها، دخترعموها، دختر عمه ها و دختر . خوردن یبه چشم م يادیز يآشنا يتازه واردها نشونیب. سمتم

 کترمیکوچ يدست عمو. از جاشون بلند شدن ورودمبا ! موهامدو تا از ع یکی یحت ،ییپسردا ،ییعموها، دختر دا

 ! اون به من ایبگم  تیبهش تسل دینشست تو دستم و سالم کرد و من موندم که من با

 .منو از اون مخصمصه خالص کرد ندت،یخواد بب یمامانت م ایب: البرز که بلند گفت يصدا

: البرز آروم گفت. سرش نشسته يباال رایخواب بود و سم. بود گهیاتاق د هیبار مامان تو  نیشدم و ا همراهش

 .بخوابه گهیدو ساعت د یکیکنم تا  یفکر م م،یبهش آرامبخش زد

 رونیبره ب نکهیاز جاش بلند شد و قبل از ا رایسم. تخت يبه عالمت مثبت تکون دادم و نشستم لبه  يسر

 ن؟یبخور ارمیب يزیچ هیبرش گردوندم، االن  ن،یداداش غذاتونو نخورد: گفت
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به عالمت مثبت  يسر لیم یب! نداشت رغضبیبا م یالبرز که فرق يبگم نه، نگاهم افتاد به چهره  خواستم

 م؟یحرف بزن يخوا یم: رفت و البرز گفت رایسم. تکون دادم

نسل  نیامثال اون، ب نیچقدر فرق بود ب. شدم به صورت پردرد مامان رهیتکون دادم و خ یبه عالمت منف يسر

! کرد؟ یم یتاب یب نقدریرفته بودم، فرناز هم اریاگه من هم تو اون تصادف همراه د! اون با نسل ما، با امثال ما

 !حرفامون فقط زخم زبون بود و بحث و جدل؟ نیآخر یوقت یحت

  

ه جا شدن و جا ب کینزد يلهایکه از راه دور اومده بودن و فام ییها رفتن و مهمونا هیهمسا یآخر شب، تا وقت تا

و محمود  یحاج یشدنش، به حاج داریبعد ب يها یتاب یبه ب. که مامان بود موندم یخواب آماده،تو اتاق يبرا

 يها یبه خودم، به دلنگرون مستأصلشدرمونده و  يبه اشکهاش، به نگاه ها ش،یبا زار يمحمود گفتنها

پندار جان چرا ! خرده بخواب هیدار جان پاشو پندار معده ات خوبه؟ پن ؟يکه پندار شام خورد ونیاون م کشیکوچ

 ! دمینگاه کردم و تو فکر فردا عذاب کش شیزن یحرف نم

. ییپندار بچه ها جاتو انداختن تو اتاق باال: البرز اومد تو و گفت. پاهام بلند کرد يباز شدن در سرمو از رو يصدا

 ؟یبخواب يخوا ینم

رنگ به رو . ها یپندارو داشته باش يالبرز هوا: گفت يگرفته ا يمامان با صدا. خوردم و بلند شدم یزور تکون به

 !نداره

سال  5 ینه به تالف! نه دلنگرونتم پندار ای یباور کن:و گفت دیفهم شوید،معنیبه سمتش، نگاهمو د دیچرخ سرم

تموم  یموقع همه چ نیده بخواب، فردا اخر هیبرو . برو مادر! حال آشفته ات نیفقط و فقط به خاطر ا! شیپ

 !شده

! من هم بود؟ یتاب و تو غم از دست دادن شوهر، حواسش پ یحاج خانوم ب! موند یهمچنان تو صورتم باق بهت

 نیبه ا! بود و دور از ذهن بیمن غر يفقط برا! باشه و ناخالص یدروغ نکهینه ا! يباور رقابلیغ يچه رفتارها

 !توجه ها عادت نداشتم نیها، به ا یدلنگرون

بودن که  دهیگوشه دراز کش هیپدرام و پرهام هر کدوم . اتاق هیتو  میرفت. البرز شدم اما تو دلم آشوب بود همراه

 .بهت بدم يندار یاگه لباس راحت.منه يپا ریز نجایا فتیداداش ک: پرهام گفت. شدن زیخ میبا ورود ما ن

رم  یاالن م. منه نهیگرمکنت تو ماش: اتاق از جاش بلند شد و گفت يگوشه  یصندل يکه نشسته بود رو البرز

 .شیجا گذاشت نیقزو. ارمشی یم
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دوباره از  ست،یحالم اصالً خوب ن دمیخوابم باشه و د يکه قرار بود جا یخرده نشستم وسط تشک هی. رفت البرز

 . ودب ختهیبهم ر میخرده از اون غذا حالت مزاج هیاز بعد خوردن . جام بلند شدم

  ؟يخوا یم يزیچ: دیبرم سمت در که پدرام پرس خواستم

آوردم که مشت البرز  یخورده و نخورده بودم باال م یبودم، داشتم هر چ ییتو دستشو. جواب رفتم سمت در یب

 !پندار؟: در و گفت ينشست رو

 ! پندار! نمیوا کن بب: دوباره صداش بلند شد! ذارن یهم منو راحت نم نجایا ایخدا يذهنم اومد وا تو

 !االن امی یم: که داشتم بلند گفتم یوجود ضعف با

 !نمیباز کن درو بب-

در رو  یو وقت ادیتا حالم جا ب ستادمیا ییبه روشو هیخرده با تک هیو  ریش ریبا آب شستم، سرمو گرفتم ز صورتمو

 شده؟ یچ: دیباز کردم، البرز نگرون پرس

 !یچیه: و گفتم وونیا يرو ستمنش

 !دهیپر یرنگت حساب:کنارم زانو زد و گفت نگرون

 !خوبم البرز:و گفتم واریدادم به د هیتک سرمو

 ! معلومه از حال و روزت-

 !ها یخبر نکن ویکس: جاش بلند شد، مچ دستشو گرفتم و گفتم از

 .دارهیدکتر ب-

 !من خوبم:

 !خودم راحت بشه الیخوام خ یفقط م! یخوب! باشه-

توجه به نگاه متعجب  یرفتم تو هال، ب. داشتم يبد ینیبلند شدم، هنوز احساس سنگ واریرفت با کمک د یوقت

 دمیبودن، رفتم تو اتاق، لباسمو عوض کردم و دراز کش دهیکه وسط هال دراز کش گهیدو نفر د یکیعموهام و 

! بود ختهیاز درون بهمم ر يجور نیا اون قبر بود که اترس روبرو شدن ب! دونستم چه مرگمه یخودم م. سر جام

! محض بود یخودکش یکابوس نیهمچ هیبودم، روبرو شدن با  ریهنوز درگ یلعنت يماریکه با اون ب یمن يبرا

 !موندم و نمونده بودم یانداخت دور م یاون اتفاق م ادیمنو  یاز هر چ دیکه با یطیاون هم تو شرا

 !پندار ؟:دمیدکتر رو شن يپتو بودم که صدا ریز
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! به کار من نداشتن يکاش اصالً کار! زدن یاصالً منو صدا نم نایکاش ا! کاش اصالً اسم من پندار نبود! يوا

 چته؟: دیکه رو سرم بود رفت کنار و دکتر نگرون پرس ییپتو! دنید یکاش منو نم

 !به خدا یچیه-

 !؟ياوردیخون که باال ن:

 !خوبم من: ه البرز و گفتمسرزنش بارمو دوختم ب نگاه

 !آخر؟ يخورد يزیچ! از رنگ و روت معلومه کامالً! نمیبب نیپاشو بش-

چهارتا لقمه خورد همه رو هم : کنن گفت یرو م کترهیبچه کوچ یبچه ها که چغل نیا نیبگم آره، البرز ع اومدم

 !باال آورد االن

 ! خوبم به خدا: نشستم سر جام و گفتم دم،یکش یپوف کالفه

 ؟يداروهاتو خورد: دیموشکافانه زل زد بهم، مچ دستمو گرفت و پرس دکتر

 ؟يدردم دار:خرده نبضمو گرفت و گفت هی. رفت نییبه عالمت مثبت باال و پا سرم

 ! حال و روزت نیاز ا داستیپ: کردم، ناباور نگاهم کرد و گفت  ینچ

 .بخوابم دیبا. خسته ام: و گفتم دمیعقب کش دستمو

 !که يدو ساعت بعدازظهر خواب بود:گفت یدوباره با لحن تخس البرز

 .خوبم نیباور کن. نیاستراحت کن نیبر: چشم غره بهش رفتم و به دکتر گفتم هی

 ن؟یذار یچند لحظه ما رو تنها م هی: که نگرون نشسته بودن و گفت یسمت پرهام و پدرام دیدکتر چرخ سر

 ! کم داشتم دنویشن حتیفقط نص وسط نیا! کار کنه یخدا بگم البرزو چ يا

 !ییبزن که بفهمم روپا یحرف هی:دکتر زل زد به صورتم و گفت رون،یکه رفتن ب همه

شد از  یبرام جهنم م ایفردا تو اون گورستون که دن! بود ادیهنوز واسه از پا در اومدن فرصت ز! گهیبودم د روپا

خواستم هم  ینم! حرف زدن نداشتم يحوصله ! خواستم حرف بزنم ینم! نیزل زدم به زم! دید یپا افتادنمو م

 ! هم نداشتم دنیشن يحوصله ! بشنوم يزیچ

فکر  یچیبه ه نکهیا! ه؟یچ زیچ نیمهمتر یدون یاالن م. منو پندار نیبب: دکتر نشست رو زانوم و گفت دست

قراره چه  نکهیاست فکر کن، نه به انه به اون درخو! یفردا سر پا باش یتا بتون یخرده استراحت کن هیو  ینکن

خونه ات، باز  يگرد یدوباره بر م! گذره یم یفکر کن که همه چ نیفقط به ا! تو اون آرامگاه يپاتو بذار يجور

 !گم؟ یم یچ یمتوجه! داره انیجر تیزندگ مارستان،یب ير یمطب، م ير یم
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 میعالقگ یب يمتوجه . کرد یم تمیاذ يناسازگار بدجور يمعده  نیا. و چشمامو بستم یدادم به پشت هیتک سرمو

حالت خوش  يدیهر ساعت شب بود، د! خب؟ ،یکن ینم يمالحظه ا. پندار نیبب: خورد و گفت یشد، تکون

 باشه؟. میبکن يفکر هیبگو که  ستین

 .نینگرون نباش-

 ! دستات واقعاً نگرانم يسرد نینبض و ا نیو ا دهیرنگ پر نیبا ا! هستم:

 !خوبم نیباور کن-

 !دوارمیام:

 یکه بلند م يحرکت کنارم نشست و بعد همون جور یخرده ب هی! تمام یعنی نیو چشمامو بستم، ا دمیکش دراز

 باشه؟. که بود خبرم کن يهر لحظه ا! ها دارمیمن ب: شد گفت

بدبخت پرهام و پدرام که اومده بودن استراحت ! و در رو بست رونیبه عالمت باشه تکون دادم، رفت ب يسر

 ! کنن و به خاطر من سرگردون شده بودن

*** 

 يو همهمه  هیشدن بق داریبا ب! هم بماند ادیباال ب دیتا خورش دمیکش یچ! صبح شد بماند یبه چه فضاحت شب

که به  یحرف نی، چشم باز کرد و اولخورد یالبرز تکون. سر جام نشستم د،یرس یبه گوش م رونیکه از ب یگنگ

 ؟یخوب: زبون آورد سوال بود

بابات رفت، چقدر به من  یوقت: دمیخرده ساکت موندم و بعد پرس هی! زل زدم به صورت پف کرده اش رهیخ

 که کنارت نبودم؟ يفحش داد

 !یلیخ-

 ! نگرونت باشم یجور که تو نگرونم نیاگه بودم هم بلد نبودم ا:

 !دیو تره بار و بازار و خر وهیم دونیل من مجبور نبودم خودم برم مالاق ياگه بود-

 !يداریب دمیهر بار که پاشدم د! اصالً؟ يدیخواب: البرز سر جاش نشست و گفت دم،یکش میشونیبه پ یدست

 ! رفتن و نرفتنم سردرگم نیمونده بودم و ب داریتموم شبو ب. آره

 ! دردت بهتره؟: آورد و گفت يمعده ام، فشار يالبرز نشست رو دست

 .خوبم-

 !کلمه هنگ کرده نیا يمغزت رو يفکر کنم برنامه ! نه؟ يقرص خوبم خوبم خورد:
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صبحونه پهنه، مردم  يسالم داداش، سفره : گفت میداریما ب دید یباز شد، پرهام آروم سرشو آورد تو و وقت در

 .میکه بر میصبحونه رو بخور نیایب. هم منتظرن

 !یچقدر واقعاً خوب مینیبب میخوبم خوبم که بر يپاشو آقا! پاشو: رو زد کنار، بلند شد و گفت پتو البرز

رفتن  يتخت و پا يو حاضر نشسته بودم لبه  دهیلباس پوش. شده بود شتریب اطیح يتو يو صدا و همهمه  سر

 لمیخدا دخترتو رحمت کنه تحو رلبیز دنمیو دو تا از زن عموهام با د هامییاز زن دا یکیاز صبح که ! نداشتم

 !رفته بود نیگورستون از ب ونرفتن به ا يهم که به خودم داشتم برا يدیذره ام هیداده بودن، همون 

عموت  م؟یبر: گفت دیپوش یداشت و م یتخت بر م يکه پالتوشو از رو ياتاق باز شد و البرز همون جور در

 . انی یزنگ زد و گفت دارن م

: دیدم برگشت سمتم و متعجب پرس یجواب نم دید یوقت. پر اخم زل زده بودم بهش ي افهیق هیسکوت، با  تو

 شده؟ یچ

زخم کهنه بود که  هی! نبود يدیاتفاق جد چیه! گفتم یدروغ که نم! یچیه یعنیبه دو طرف تکون دادم  يسر

 !داد یتازه سر باز کرده و داشت عذابم م

 !؟يایب يخوا ینم: دیشد و پرس کیقدم بهم نزد هی

 !دونم ینم-

 !؟یچ یعنی:

 !امی یمن م. نیشماها بر: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

و چپ و  میهزار نفر آدم دور و برت! يتو هم اومد م،یما هم رفت! آره: زد، از جاش بلند شد و گفت يپوزخند البرز

 یشه و راه م یه ممعجز میما بر ،يباباتو به خاك بسپار يایب یبلند ش یتون یراست حواسمون بهت هست، نم

 !؟یافت

شد ملت  ریپاشو بپوش د: پاهام و گفت يپالتومو گذاشت رو! حق هم داشت! بحث کردن نداشتم ي حوصله

 !معطلن

 يخوا یم:اومد کنارم نشست و گفت د،یموهاش کش نیب یزدم به صورتش، کالفه از تکون نخوردنم دست زل

خودم بابامو  يبا دستا! پندار نیمنو بب! ؟یبابات نباش يجنازه  عییتو مراسم تش! نجا؟یا یبمون! خونه؟ یبمون

! نینزن اریاز د یراه گفته حرف میو ن اهتا حاال دکتر ر روزیاز د! کردم اریکه با د يهمون کار! گذاشتم تو قبر

بهتر  و یتو مرکز بحران گهیبه دکتر هم گفتم، خودت هم که د! نیننداز ادشی! نیپندار نگ يجلو اریاز د یچیه
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که  يهر کار ستیقرار ن شهیهم! نگاه کن منو! سنگ کهیت هیفکر و ذکرت شده اون  يهمه !! یدون یاز همه م

 ا،یب! اآلن هم همون موقع است! میکار تن بد يسر هیبه  میهم مجبور ییوقتها هی! میانجام بد لمونهیباب م

بعد ! داشت نهیگوشه، بذار پدرتو با عزت و احترام بذارن تو خاك و نگن پسر بزرگش بعد مرگشم ازش ک هی سایوا

 !گم؟ یم یچ یفهم یم! اریبه قبر د افتهیچشمت ب ینداره حت یاصالً لزوم! و برگرد خونه نییهم سرتو بنداز پا

قدر  نیا! آورد یراحت اسم قبر رو م نقدریا نکهیاز ا! البرز يگر گرفته بودم از حرفها. گرفت یم شیداشت آت دلم

اون قبر نبود چه برسه  يهم تو يجنازه ا یسال حت 5بعد  گهیحق هم داشت د! زد یم اریراحت حرف از قبر د

 يهمه کابوس، تو نیا يشده  ریفقط من بودم که اس! کنه هیسرش و گر يباال نهیبخواد بش یکس نکهیبه ا

 !برام نبود یکرده بودم و راه خالص ریگذشته گ

 !پندار؟ يای ینم: اتاق باز شد، اول مامان و پشت سرش دکتر اومدن تو اتاق و مامان گفت در

. اومد یچشماش پف افتاده بود و صداش به زور در م هیاز زور گر. گرفتم و زل زدم به صورتش نیاز زم نگاهمو

مامان سکوتو شکست ! و زل زده بود بهم ستادهیگوشه ا هینگاهم از صورت اون رفت رو صورت دکتر که مغموم 

اختالف با خبر بوده  نیاز ا یهر ک بذار! شیدیپاشو بذار بفهمه بخش! پاشو بذار روحش آروم بشه پندار: و گفت

 !پاشو! بلند شو مادر! گذاشته نیسر آروم رو زم یبدونه حاج

 !امی یشما، من خودم م نیبر: از صورتش گرفتم و گفتم نگاهمو

اون هم مثل البرز باور نداشت که بخوام بعد رفتنشون راه ! رونینزد و از اتاق رفت ب یکرد، حرف یمکث مامان

 !برم سمت اون آرامگاه افتمیب

مقدمه  یدر که بسته شد دکتر ب. رونیخورد و پشت سر مامان از اتاق رفت ب یالبرز به تأسف تکون سر

 ؟یبهش گفت یخواست چ یازت م یکه حاج یراجع به قول:دیپرس

کنم اومد  یمتعجب نگاهش م دید یوقت! دمیفهم یرفتن به اون گورستون نم يسوالش رو به نتونستنم برا ربط

 قبوله؟ یبهش گفت: دینشست و پرس ییتخت روبرو يلبه 

 .رفت نییبه عالمت مثبت باال پا سرم

 !چرا؟-

 !چرا؟ یچ:

چرا  یکن یسقف زندگ هی ریبا فرناز ز یتون یمن گهیکه د یدون یخودت هم م یوقت! ... ؟يچرا قبول کرد-

 !باشه؟ یو بهش گفت يقبول کرد
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 يا گهیاونقدر ملتمسانه ازم خواست که نتونستم حرف د... چون ! آدم رو به مرگ بود هی يخواسته  نیچون آخر:

 !جز باشه بگم

درت اونقدر برات مهم آخر پ يخواسته ! آدم رو به موت برات مهم بوده هی يخواسته ! پس برات مهم بوده-

 هیازت ! طور دو تا برادرات نیهم! رونهیمادرت اون ب! یبه دروغ هم که شده باهاش موافقت کن یبوده که حت

مهم هم ! به خاك يباباتو بسپر يبا سالم و صلوات جنازه  یاته بلند ش فهیوظ! به حق هم هست! دارن یتوقع

جور  نیکه االن ا يهمون مادر رون،یاون ب يآدمها ستیمهم هم ن! نیبا هم داشت يکه چه رابطه ا ستین

 ،یپا پس بکش يبخوا! داشتن يدر مقابل تو چه رفتار یطیشرا نیهمچ هیجور ناراحته، تو  نیشکسته است، ا

اون ! از خودش روندت یکه داشت یدرد و زخم يبا همه  يروز هیمثل پدرت که ! مثل خودشون یکی یش یم

درست  شویپدر ي فهینخواد وظ یپدر وقت هیا پوست و استخوونم درك کردم که پدرت، من ب يروز تو خونه 

پسر ! ده یم یکنه چه معن ينخواد پسر یپسر وقت هی نمیب یرفتار تو دارم م نیاالن هم با ا! یچ یعنیانجام بده 

 رهیتابوتمو بگ ریبود که ز نیتوقعم ا نیبالش و مرده بودم، کمتر يبود، اگه سرمو گذاشته بودم رو هخودم اگه زند

فقط به خاطر زنم، به خاطر مادرش ! حرفا نیو ا رهیمثالً روحم آروم بگ نکهینه به خاطر ا! و در دهن ملتو ببنده

 جابیا تیو روح یجسم طیحاال شرا ،یتیموقع نیهمچ هیبار تو  هی! نهیآرامشو بب يخرده رو هیکه حق داره 

 !یکه تا تهش هست يو نشون بد رونیب يایب یکه پاش یینجایا یوز ولامر! یستیاون تابوت نا ریکرد که ز

جالب بود که ! نهیحرفاشو بب ریخواست تأث یحرفاشو زده بود، حاال م! مرددم يساکت شد و زل زد به چشما دکتر

کرد، با چند تا  یروان شناس و روان پزشک رو قبول نم يسر هی يحرفاها یغد من وقت يتوقع داشت کله 

 !بخوره یبشه و تکون کیجمله تحر

که اون  يپندار! بهیبرام عج یچ یدون یم: گفت رونیبره ب نکهیجاش بلند شد رفت سمت در و قبل از ا از

شده  لیدست به ب ياون جور! بود ختهیاون طور بهم ر نیزم ياون همه جنازه رو دنیبم، با د يزلزله  يروزها

 یبود و هوار م یشاک یجمع دسته يکندن گورها ياز نبود لودر و بلدوزر برا ين جورکند، او یبود و قبر م

 ! بمونه؟ نیجسد باباش سرگردون رو زم هیراض يچه جور د،یکش

که از اون همه مشکل  یمن يبود اما برا يعاد زیچ هی هیبق دیاز د دیبه ظاهر شا! رفت و در رو هم بست دکتر

 یکه از ارتفاع نم یمن يبرا! داره ایارتفاع فوب ایکه به مار  یمثل آدم! واقعاً وحشتناك بود دمیکش یزجر م یروح

 ! رهیناگز زیچ هیدن یخود طرف ترس ياما برا رممکنهیدرك ترس اون آدم غ دمیترس
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و  غیج يصلوات، صدا يچقدر گذشته، صدا دمیبودم که نفهم ریبا خودم کلنجار رفته بودم و اونقدر درگ اونقدر

شدم  رهیبلند شدم و از پنجره خ. داد جنازه رو آوردن که تو خونه دور بدن یالاله اال اهللا نشون م يو صدا هیگر

 يجا! تابوتو گرفته بودن ریدو تا از پسرعموهام ز یکیاز عموهام و  یکیپرهام و پدرام، البرز، نهاد، . اطیبه ح

در اتاق رو باز  رون،یتابوت که تو خونه دور داده شد و رفت ب! بود یخال داًیجلو شد ياون جلو یپسر ارشد حاج

با باز شدن در ! بمونن ایبودن وسط هال، مردد که برن  ستادهیدکتر و البرز، نهاد و نهال ا. کردم و رفتم تو هال

 يکردم و نگاهم رفت رو يتشکر. گفت یتیبرگشت سمت من و نهاد اومد کنارم، بغلم کرد تسل اشونسره

 . هالن

 . گم یم تیتسل: گفت یآروم يکنارم، دستمو گرفت و با صدا اومد

! نبوده براش یآسون یلیکار خ یمراسم نیهمچ هیمطمئناً شرکت کردن اون تو . نشست رو چهره اش نگاهم

 ! خوونه ینوحه م یمداح واسه ک ستیمهم ن یداغ که داشته باش

 ؟یخوب: سوالش به خودم اومدم با

 ! آره یعنیشد  نییباال و پا سرم

! مالقاتت مارستانیب میایب دیبا اون اوضاع معده ات با نجایا میرس یم یکردم وقت یم الیخ:زد و گفت يلبخند

 !شدم دواریام يالبرز گفت تو خونه ا یوقت

اما  انیهمه راهو ب نیتو برف و سرما ا افتنیراه ب نکهیزحمت و به ا نینبودم به ا یخواست بگم که راض یم دلم

شد، اونوقت قدر لحظه  یکابوس اگه تموم م نیا! حرف زدن نداشتم يحوصله ! شد یباز نم یدهنم به حرف

 !شد یاگه البته تموم م! دونستم یم مویزندگ يلحظه ها

 !میمون یهمه رفتن ما اآلن جا م م؟یبر: و گفت دینهال دستمو کش دست

نهال  يمنو همپا ینگاه بهت زده و منتظر البرز وقت! ییمایراهپ میکرد انگار قرار بود بر یبرخورد م يعاد اونقدر

 .ادی یپالتوتو بپوش، داره بارون م: شد و گفت یبه لبخند کمرنگ لیتبد دید

 میشد یم کیبه جهنم نزد میسمت گورستون روستا، داشت میرفت یم میداشت! دکتر کار خودشو کرده بود يحرفا

درسته ! تنها راه بود نیا! که از بم به خاطر داشتم یوحشتناک ریوکردم ذهنم بره سمت تصا یم یو من سع

تو  نیکه فقط ا ياریبه خاطر ب يجور نیشد ا یاما م یدرد و رنج مردم آروم ش يادآوریبا  يبود بخوا یرانسانیغ

 ! يکست رو از دست داد نیزتریکه عز یستیتو ن نیفقط ا! يا دهیکه زجر کش یستین

*** 
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رفته بود تو و داشت  کمیکوچ يقبر، عمو هی يبودم باال ستادهیا! شد یط ياصالً اون مسافت چه جور دمینفهم

! دیرس یمامان از همه واضح تر به گوشم م ي هیو گر غیج يداد، صدا یرو انجام م نیمربوط به تدف يکارها

دست البرز که ! نبع کابوسمکردن م دایپ يزد برا ینگاهم دودو م! گشت به اطراف یسرم اما ناخودآگاه بر م

 ! ینیبب ویزیچ نجایاز ا یتون ینم! پندار ستیجا ن نیا: بازومو گفت يبود نشست رو ستادهیکنارم ا

و وزن  189مرد با قد  هی! بابا نبود دیخواب یقبر داشت م نیکه تو ا یاون! بابا که نبود. بابا شدم يجنازه  ي رهیخ

 یم شیتابوتو گرفته بودم از سبک ریپدرام ز يجا ی، وقت شیپ ي قهیچند د! پسربچه بود انگار هی! نبود 90 يباال

سال  4! بود؟ دهیمن زجر کش دنیسال به خاطر د 4! لسا 4و رنجور شده بوده تو اون  فیچقدر نح دیشد فهم

من ! ؟یپس من چ! گرفت؟ یکنار نوه اش آروم م نجایسال ا 4 نیحاال بعد ا! نه؟یمرگو دور زده بود که منو بب

 يصدا یب يها هیلرزون پرهام و گر يشونه ها نیب. دیقطره اشک از چشمم چک هی! آروم شم یقرار بود ک

گل و  نیزم ينشسته بود کنار قبر، رو. و نگاهمو دوختم به مامان دمیلبمو گز! نبود یچیقطره اشک ه هیپدرام، 

 ! مامان، فرناز، نهال! واضح روم زوم بود یلینگاه سه نفر خ تیتو اون جمع. کرد ینگاهم م

 یبد و خوب م يمشت خاطره  هی! شد یهاش تموم م يها و بد یخوب يآدم با همه  هی! شد یتموم م داشت

 !سنگ سرد هیموند ازش و 

که فاتحه خوند و  تیجمع ن،یمامانو که به زور بردن سمت ماش س،یخاك خ يترمه که نشست رو يپارچه  هی

 . رفت، من موندم، پرهام، دکتر، فرناز، مادرش، نهال، نهاد و البرز

کجا  نکهیحدس ا! گهیسمت د هیرفتن  یزدم کنار قبر، چشمم اما دنبال فرناز و مادرش بود که داشتن م زانو

به زانوم و بلند عرق شدم و به زور دستمو گرفتم  سیضربان قلبم رفت باال، خ! سخت نبود یلیرن خ یدارن م

 م؟یبر: که دکتر گفت دمیشدم و شن

 !م؟یرو تموم کن مهیکار نصفه ن نیا میبر يای یم: دیالبرز اومد کنارم و پرس نیسمت ماش افتمیراه ب اومدم

که داشت به زانو  ياون درد يهمه ! تونست از چشمام بخونه یبود رو م یهر چ. دوختم به صورتش نگاهمو

 !چشمام جمع شده بود يکرد، تو یزدن وادارم م

 .میایتا ما ب نیتو ماش نیپس بش: به بازوم زد و گفت یدست البرز

کمتر از  دیشا. رفتن که فرناز و مادرش رفته بودن یرو م يریهمون مس قاًیدق. راه افتاد و دکتر هم دنبالش بعد

بود که  ییمکان به جا نیتر یو طوالن نیدورتر! کوه بلند بود هیمن انگار باال رفتن از  يقدم بود اما برا 20
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 ینم یمطمئن:شد، دستش نشست رو بازوم و گفت کینهال بهم نزد ینگاهم بهشون بود وقت! بودم ستادهیا

 ؟يبر يخوا

دست دکتر که کنار فرناز زانو ! بود رهیکه فرناز و مادرش نشسته بودن خ ییالبرز و دکتر به جا دنیبه رس نگاهم

سر فرناز باال اومد و . گفت يزیگوشش چ ریفرناز، اونو به خودش چسبوند و ز يزده بود حلقه شد دور شونه 

راه افتادم . رونیزنه ب یاز حلقم م لحظهکردم هر  یزد که حس م یقلبم اونقدر تند م. نگاهش افتاد به من

 !تونم ینم: گفتم رلبیو ز نهایسمت ماش

 . هم باهام هم قدم شد نهال

کردم  یتموم م دیکه با يکار! گفت یالبرز راست م! حس شکست هی! داد یحس بد، بند بند وجودمو عذاب م هی

 بگم؟ يزیچ هیتونم  یم: افکار زجرآورمو پاره کرد ينهال رشته  يصدا! کاره مونده بود مهین

 معده ات خوبه؟:دیو بعد پرسخرده مکث کرد  هی. به عالمت مثبت تکون خورد سرم

 . سرم برگشت سمتش! سوال نیا ریبودم غ یهر سوال منتظر

 دم؟یپرس يسوال بد: داد باال و گفت ابروهاشو

 یخودمو م يدلم خونه ! خواد برگردم تهرون یدلم م: مکث گفتم هیخرده نگاهش کردم و راه افتادم و بعد  هی

 !یآدم چیخواد بدون وجود ه

 !هم بهت شده؟ یکمک يخودت موند ي لهیتو پ نقدریا-

 ! خودمم آرامش دارم يتو خونه  یوقت! آره:

آرامششون به  روننیب نیا یعده مثل تو وقت هیمنتها ! تو خونه اشونن آرامش دارن یآدمها وقت يخب همه -

 !کنن آرامششونو حفظ کنن یم یعده هم مثل من هر جا باشن سع هی! ره یسوال م ریکل ز

 !دمیرس یم يتوش به آرامش ابد دمیخواب یکندن م یمن م يقبرم برا هیر کنار اون قب-

 !پندار:

 !کنم یکه از اعماق وجودم حسش م هیاحساس نیا! گم یدروغ نم-

تو اعماق وجودت هست  یدستم هر چ رمیبگ یجاروبرق هی ایاحساساتتو به کل پاك کنم  رمیپاکن بگ هی دیبا:

 !بکنه و ببره

 ! ناسوره يمعده  نیهم هم شیاول! آره: آوردم و گفتم يدست به معده ام فشار با

 !اد؟ی یخوشم نم ایبهت گفته بودم از در: خرده ساکت شد و دوباره گفت هی
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الاقل ! بود یفکر خوب! رهیحرفو عوض کنه تا ذهنم آروم بگ ریکرد مس یم یداشت سع. موندم تا ادامه بده ساکت

 !بهتر بود دنیشن کردن و پند حتیاز نص

منم نشسته بودم . تو آب بودن نینهاد و ناد. مامانم زنده بود نا،یا مییدا يالیهمون و. شمال میبار اومده بود هی-

که  دمیشن یبلند نهادو م يهوارها يبعد فقط صدا! کردم یجمع م یلب ساحل داشتم واسه خودم گوش ماه

نهاد نجاتش دادن اما همون شد ترس تو  مکزدن به آب و با ک يچند نفر هی. کمیبرادر کوچ. زد یصدا م نویناد

 یحت میبعدش هم که اومد! شمال میاومد یکه اصالً نم یمدت طوالن هی! صاف نشد ایدلم با در گهیوجودم و د

 !طور نیمنم هم. ترسه یکه م یکن یباور م. ره تو آب یهنوز هم نم. نهاد هم تن به آب نزد

 يواسه همه  گهید يزایچ یلیو از خ نیز ارتفاع، از مار، از حشره و جک و جونور، از ماشاز کوه، ا ا،یترس از در-

 یحت! باوره رقابلیو غ بیغر بیکه تو جونه منه واسه همه عج ییبال نیاما انگار ا! جا افتاده! هیعالم و آدم عاد

خوان بهم فرصت  یفهمم چرا نم ینم! کنن مونمنو در يجور هیهمه دست به دست هم دادن ! خودم يبرا

 !بدن

 !هیطوالن یلیفرصت خ هیفاجعه همراهت بودن  نیشناسنت و تو ا یکه م ییسال از نظر اونا 5-

که اتفاق افتاده بود، از قبول کردنش،  يتلخ زهرمار تیاز واقع! فرار کرده بودم! سالو نبودم 5 نیسال از ا 4من :

چون پندار ! پاك کن پاك کرد هیبا  دیبا مویسال زندگ 5اون ! ده بودمکر یشونه خال! از باورش در رفته بودم

 يماینشستم تو اون هواپ یوقت! گرفتم برگردم میتصم یوقت! کردم ینم یزندگ! آدم نبودم! نبودم یچکیه! نبودم

تو دلم  يزیچ هی! نیگفتن کمربندها رو ببند یبلند شه، وقت نکهینه اصالً قبل از ا! بلند شد مایهواپ یوقت! یکوفت

رو که  یدکتر ظهراب! به فرودگاه دهیپام که رس! کنم یکار م یدارم چ دمیاون جا بود که تازه فهم! ختیفرو ر

 يمعجزه ا! که شروع کرده بودم برام روشن شد يکار تیاز ماه گهیخرده د هیاون جا بود که ! دمیسال د 4بعد 

 یتونم، م یگم نم یکنن اگه م یم الیخ! خوان باور کنن ینم هیفهمم چرا بق ینم! افته یمن اتفاق نم يبرا

تونه بفهمه  یکس نم چیه! دمیشک یتا حاال چ روزیبفهمه از د ستیمن ن يکس جا چیه! کنم یتونم و اغراق م

! کشم یم یو بچه امو مرده تا اآلن دارم چ دمیخود مستحق مرگمو زنده د مارستانیکه تو ب يمن از اون روز

واسه ! کارو نکن نیا! نکش نویا! نخور نویگن ا یرن م یرن کج م یهمه راست م! مارهیب! زخمه! همعده ام داغون

 نویکنم ا یحس م! کرده يزیروح من خونر! هیروح منم زخم! ضهیمر نمروح م! واسه ات بده! ستیات خوب ن

 ! نهیب ینم یکس
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مشکالتت  يکس که درکت نکرده باشه، الاقل البرز ثابت کرده که همه جوره پا چیه! انصاف نباش پندار یب-

هاشونو  ینگرون نکهیمنتظر خوب شدنت هستن اما ا داًیاز توانت ازت توقع دارن چون شد شتریب دیشا! ستادهیا

 .مقدار دور از انصافه هیدرك نکردنت، به نظرم  يپا يبذار

: دینگرون پرس. سر جاش ادیتا حالم ب سادمیخرده وا هی. گه یدرست مدونستم که  ینزدم چون کامالً م یحرف

 شده؟ یچ

 شد و  کیپرهام بهمون نزد. نزد یها حرف نیبه ماش دنیتا رس گهیتکون دادم و د یچیبه عالمت ه يسر

 خونه؟ يدکتر بر ایبا البرز  یکن یشما صبر م. رمیبگ لهیوس يسر هیبرم  دیداداش من با: گفت

به عالمت مثبت تکون دادم، پرهام از نهاد و  يسر. رفتن نداشتم ادهیپ يبرا یینبود اما واقعاً نا یخونه راه تا

از  دوارمیام. بازم متأسفم: بار دوم گرفت و گفت ينهاد اومد کنارمون، دستمو برا. کرد و رفت ینهال خداحافظ

 !باشه یهمه اش برات خوش گهیبه بعد د نیا

 .ممنون-

 ... شیپ ییهوی انیجر نیمن فردا دادگاه دارم و اونقدر ا. میرگردب دیمن و نهال با:

 ...واقعاً ل نیقدر هم که اومد نیهم. دونم یم-

 ...که هیطور هی طیخب شرا یول میموند یم شتریب دیبا یحت. امون بود فهیوظ نیا:

 نهاد؟ ير یم يدار: رو فشار داد و گفت ریدزدگ موتیر. تموم گذاشت مهیالبرز حرف نهاد رو ن يصدا

 .دادگاه باشم دیصبح زود با. گهیآره د: تکون داد و گفت يسر نهاد

 م؟یبر: دیدستشو رو برد جلو، باهاش دست داد و از اومدنشون تشکر کرد و نهاد از نهال پرس البرز

دن نگاهم به دور ش. و رفتن نینشستن تو ماش. به جواب مثبت سر تکون داد ینهال به صورت من بود وقت نگاه

 .شه یم دیپندار، بارون داره شد نیتو ماش نیبش: بود که البرز گفت نشونیماش

 یگفت و بعد ب تیمادر فرناز بهم تسل. بودن دهیسمت دکتر و فرناز و مادرش که تازه بهمون رس دیچرخ سرم

 !پندار جان؟ یخوب: دیپرس یمقدمه اما با لحن مهربون

 .یمرس: ازش گرفتم و گفتم نگاهمو

تر بود که پا  يچقدر از من قو! فرناز يکرده  هیقرمز و گر يسرم باال اومد چشمم افتاد به چشما یبار وقت نیا

بودم که  فیچقدر ضع! زنگ هشدار هی! خط قرمز هی! ممنوعه بود هیکه تو ذهن من فقط  ییذاشت به جا یم

خواست  یبود که دلم نم ماریب مروحچقدر ! اون قبر تصور کنم يرو تو ارید يلحظه ا يتونستم برا ینم یحت
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که  يلحظه ا نیتا آخر یحت ارید! بودم تجسم کنم دهید میکه تو طول دوران کار ياون همه مرده ا نیرو ب ارید

تختش  يتو شهیتصوراتم که هم يتونستم به جا یچه طور م! جراحت نداشت ایاز زخم  ینشون چیتو بغلم بود ه

موضوع کنار  نیبا ا يفرناز چطور! نمیبب کیو تار اهیقبر س هی يخاك و تو رهاخروا ریبود اونو ز دهیآروم خواب

 !سر کنه؟ يریتصو نیهمچ هیچه طور تونسته بود با ! اومده بود؟

 پندار؟ یخوب: دیمتعجب و نگرون پرس. دکتره دمیبرگشتم و د. دیبازومو کش یکی

حرف نشستم  یالبرز و ب نیفتم سمت ماشر. کرد یبرگشت به صورت فرناز که اون هم با تعجب نگاهم م نگاهم

از  شتریب! داد یتنگ داشت استخوونامو بهم فشار م يسلول انفراد هیمثل  ،یباز به اون بزرگ يفضا. توش

 ! شد یاستخوونام قلبم بود که فشرده م

 یبه چ: برگشت سمتم و گفت یبا مکث خاص. اما استارت نزد چیینشست پشت رل، دستش رفت سمت سو البرز

 !؟يکرد یکر مف

 !ارید: باشه گفتم دنیصدا که اصالً مطمئن نبودم قابل شن هی با

 يتو يکردم امروز اگه پا بذار یم الیواقعاً خ: نگه داشت گفت نویدم در خونه ماش یزد، راه افتاد و وقت استارت

تو  یول! یکن یکارو م نیسر خاکش حتماً ا يبر یکه فقط با چند قدم بتون یبش کیاون محوطه، اگه اونقدر نزد

 !ادی ینم دردرست از آب  شهیدر موردت هم يمعادله ا چیه يبازم ثابت کرد

 ! زهیانگ یب رو،ین یحرف، ب یب. شدم ادهیحرف پ یب

  

 

  

*** 

 ؟یبلند ش يخوا ینم-

 ساعت چنده؟-

 .شامو پهن کردن يسفره :

اصالً  ایبودم  دهیبود و اونقدر شبها بدخوابچند روز روم فشار  نیاونقدر تو ا. پهلو شدم و چشمامو بستم به

شد و  کیهوا تار یتا وقت دمیمشت قرص گرفتم خواب هیبعد خوردن  م،یاز مراسم برگشت یبودم که وقت دهینخواب

 .کرد دارمیالبرز ب
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 .پاشو پندار: خورد، دست البرز نشست رو بازوم و گفت یتکون تخت

 .امی یتو برو من م-

 !سراغت ومدهیپاشو تا دکتر با آمپول ن. قصد بلند شدن از رخت خوابو نداره نمیب یکه من دارم م يا افهیق نیا:

: چشممو باز کردم و البرز با لبخند گفت! ترسوند یبچه رو از دکتر و آمپول م هیزد انگار داشت  یحرف م يجور

 .رهیگ یاغتو مپاشو مامانتم مرتب سر! ده یترسوندن از آمپول در اکثر مواقع جواب م نیا

 !خرده خونه ساکت شده هیچه خوبه که : و گفتم میشونیباز شدم و کف دستمو گذاشت رو پ طاق

خدا کم مونده بود کف دستشو بذاره رو دهن بچه  يمامانت که بنده ! میراه انداخت یبه خاطر تو حکومت نظام-

 ! ادیها که صداشون در ن

 هیسر جام نشستم، . دیشد شن یبود که م ییسر و صدا نیشتریب یروونیخورد رو سقف ش یبارون که م يصدا

 .رمیم یدارم از سردرد م: و گفتم دمیخرده چشمامو مال

 !کنه یپاشو که اآلن مامانم سرمو از تنم جدا م. شه یم نیهم یوقت که بخواب یب-

 نجان؟یمگه ا:

 .هم ناراحته که نتونسته صبح خودشو برسونه یلیخ. با الوند اومده-

 .امی یپاشو برو من متو :

زنگ خورد، چون آشنا بود طرف، من جواب  يدو بار یکیهم  تیگوش: بلند شد، رفت سمت در و گفت البرز

 !دادم

 .خواست حالتو بپرسه یم. نهال بود: نگاهش کردم، در رو باز کرد و گفت یسوال

از طرف  امیچند تا پ. ق برداشتماتا يتوآلت گوشه  زیم ياز رو مویبلند شدم و گوش. گفتم و البرز رفت یآهان

 : صفحه بود ينهال رو

که شما گذرانده  ستین يزیاست هرگز آن چ دهیشما قضاوت کند چون آنچه او شن يدر باره  دینبا چکسیه-

 دیا

 گذارمیپا م ریرد شدن ز يکنم بلکه آنها ر برا یخاطراتم را با خود جابجا نم-

 

 سخت است اما سخت تر از آن حسرت انجام ندادن است یدر زندگ رییتغ جادیا -
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بلند ، بلکه با کردار  يرا به جهان اعالم کنم ؛ نه با صدا نیباشد و ا کیدهم تصورم از خود ن یبه خودم قول م-

 !کیو پندار ن کین

م تو کل دونم چرا اما احساس کرد ینم! دونه فرستاده بود هیساعت  هیهر . ساعت اس ام اس ها نگاه کردم به

 !جا مونده بوده هامیمن و ناراحت شیجا و پ نیذهنش ا ریمس

 .سالم:جواب داد يخواب آلود ياشو گرفتم، بعد چند تا بوق با صدا شماره

 .سالم-

 ؟یخوب:

 .ایکردم گو دارتیب. ممنون-

 !تو چرت بودم:

 .جاده موند براتون یفقط خستگ. بابت امروز ممنون-

 ؟يشما بهتر شد .بود فهیاون که وظ! نه بابا:

 .یمرس امهاتمیبابت پ.ستمیبد ن-

 !قصار رو گفتن درد نکنه يجمله ها نیکه ا ییدست اونا! قابل نداشت:

 ن؟یگرد یبر م یک: دیخرده سکوت شد و بعد پرس هی

 .دونم یرو نم هیبق. گردم یبعد مراسم سوم من بر م-

 .متینیب یم نجایپس ا:

 . آره-

 .کشن یشامو دارن م ؟يداریپندار ب: به در خورد و البرز از پشت در گفت يا ضربه

 .قطع کنم دیبا: نهال گفتم به

 .مراقب خودت باش. باشه-

 .فعال:

شام و  ينشسته بودن دور سفره  کینزد يلهایفام. رونیو رفتم ب زیم يگذاشتم رو ویقطع کردم، گوش تماسو

به سمتم،  دیسالم که کردم نگاه ها چرخ. و الوند و خانومش هم بودنخانوم  قهیخانوم، صد الیالبته دکتر و ل

و مامان از جاش بلند شد، چادرشو  ادنهم جواب سالممو د هیگفتن، بق تیخانوم بلند شدن، تسل قهیالوند و صد

 مادر؟ یخوب: دیکه افتاده بود دور کمرش گذاشت سر شونه اش، اومد جلومو و پرس
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 .خوبم: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 .يبخور، ناهار هم نخورد يزیچ هی ایب-

 .امی یبه صورتم بزنم م یآب هی:

دست و رومو . خواست یدوش آب گرم م هیاما واقعاً دلم  وونیرفتم تو ا. گفت و برگشت سر جاش يا باشه

: نشستم کنار البرز و مامان گفت. و هالامو مرتب کردم و برگشت ت ختهیبهم ر يموها سیخ يشستم، با دستها

 ه؟ینظر تو چ. تهرون میبرگرد میخوا یواسه مراسم هفت م

مهمشون از من هم نظر  يها يریگ میاومد تا به حال تو تصم ینم ادمی! مخاطبش منم دمیبلند کردم و د سرمو

 ! خواسته باشن

 نکهیافتن و هم ا یو آشناها تو زحمت نم لیهم فام. بهتر باشه يجور نیفکر کنم ا: گفت دیامو که د رهیخ نگاه

 .تونن تو ختم شرکت کنن یبازار هم م يکاسب ها

 يزیچ گهیو ندونستن و مامان د یتفاوت یب یباال انداختم به معن يکردم و شونه ا زونیآو نییبه سمت پا لبمو

گرفتن و هر چقدر  یوم و هفتم و چهلم مهر چقدر که مجلس ختم و س گهیمهم رفتن اون آدم بود، د! نگفت

 !داشت یگرفتن چه فرق یکردن و هر کجا که مراسم م یهم که خرج م

مادر  نیافتاد که مغموم ب یبه فرناز م یکردم، نگاهم اما هر از گاه یم يتو دستم بود، داشتم با غذا باز قاشق

و دلخور  ثیاومدن حرف و حد شیاز، پترس  یبود که ب يبار نیاول دیشا. خانوم نشسته بود الیخودش و ل

 !حضور نداشت ادههر چند که بزرگ خونو! سفره با خونواده ام نشسته بودم هیشدنش دور 

 !خرده هیبخور : زانوم و آروم گفت يالبرز نشست رو دست

 یمرس: به جلو هل دادم و از جام بلند شدم و گفتم بشقابو

 !که ينخورد یچیه! پندار؟ یمرس یچ: معترض گفت مامان

دادم به  هیگوشه، تک هینشستم ! حذف کرد یجمله رو به طور کل از فرهنگ لغات زبان فارس نیشد ا یم کاش

 ینه خودش غذا م یافتاد که با بدقلق یهم چشمم به پونه م یگه گاه. روشن ونیزیو زل زدم به تلو یپشت

! دختربچه ها بدغذان شتریبودم ب دهیشن یاز کس ییجا هی! بخورن يزیذاشت پدرام و مادرش چ یخورد و نه م

 !اریمثل د

فنجون قهوه،  هیدوش آب گرم،  هی گار،ینخ س هی ،یقدم زدن اساس هیدلم . جام بلند شدم و برگشت تو اتاق از

 .خواست یم ییعالمه تنها هیساکت و  يخونه  هی
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تو اتاق  دیچیپراعتراض پونه پ غیج ياتاق با شدت باز شد، صدا يال میولو شده بودم رو تخت که در ن دوباره

 . قاشق غذا دنبالشه هیسالله هم با  دمیکه شدم و سرمو بلند کردم د زیخ مین

 یعمو م ایپونه ب! تو رو خدا دیببخش: پونه و گفت فینح يشدم، دست سالله نشست رو بازو زیخ میجام ن سر

 !خواد استراحت کنه

 . کرد یرفتن مقاومت م رونیب يتخت و برا يلبه  يپونه با لجاجت تموم نشسته بود رو دست

امان از : لج کرده رو بغل کرد، برگشت سمت من و گفت يجام نشستم و پدرام هم اومد تو اتاق و پونه  سر

 !هاشون يبچه ها و لج باز نیدست ا

 .نینداره به زور بهش غذا بد یلزوم: شدم، بچه رو از بغلش گرفتم و گفتم بلند

 ! نخورده یچیامروز ه :درمونده گفت سالله

 . خوره یگرسنه اش که باشه م-

پدرام . شده شیپ يگردش گردتر از دفعه  يکردم چشما یاونقدر که حس م! با تعجب مات صورت من بود پونه

 يکامالً مفهوم جمله ها! با صورت در هم روشو برگردوند و سرشو گذاشت رو شونه ام ردش،یدست دراز کرد بگ

 !تو حلقش فرو کنه شقبه زور قا ستیحوصله قرار ن یمرد عبوس ب نیدونست ا یبود و م دهیمنو فهم

 .نیغذاتونو بخور نیبر: تخت و گفتم يرو لبه  نشستم

 !کنه یم تتونیاذ: کرد و گفت یو رفت سمت در اما سالله مکث دیکش يپوف کالفه ا پدرام

 .از دست من بخوره دیشا نیاریبشقاب غذاشو ب:تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر

 ینشسته بود رو تخت، پاهاشو تکون تکون م! داشتن یها معموالً تو شگفت زده کردن بزرگترها تبحر خاص بچه

 هی یشد و بعد خوردن لقمه، وقت یلبش باز م يگرفتم جلو یکه م یقاشق اتیخوردن محتو يداد، دهنش برا

 !گفت یاشو م امهزبون ناقص خودش اد خوندم، اون با یرو م هیتوپ دارم قلقل هیقسمت از شعر 

مادر و پدرش  يقدر هم برا نیفکر کردم هم! خوام ینم یسر تکون داد به معن گهیشامشو خورد و بعد د نصف

 هیبوس برام فرستاد و با  هیو با دستش  نییپا دیتخت پر ياز رو ز،یبشقابو گذاشتم رو م. داشت يدواریام يجا

 !تخت دراز شد يکه گذاشته بودم کنارم رو لمیلبخند دستش به سمت موبا

توش  یچیه: رو گرفتم سمتش و گفتم لیموبا!باج داده بود ییجورا هی! خرجم نکرده بود یو بوس مجان لبخند

 . ینیبب يکه بخوا ستین



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٤٥٥ 

که در تموم مدت شام خوردن  يبعد البرز قهیدو د یکی. رونیگفت و رفت از اتاق ب یس یم هیرو گرفت،  لیموبا

 !خوشحالم: به ظرف غذا انداخت و گفت یکرد اومد تو، در رو بست و نگاه ینه از در باز اتاق نگاهم مپو

 !؟یواسه چ:دمیو پرس دمیکش دراز

 !یرو پرستار بچه بودن فکر کن یتون یکار و بارت به عنوان پزشک نگرفت م يروز هیاگه  نکهیا-

 .دستش باشه یذاشت یم: ازش گرفتم و گفتم. گرفت سمتم لمویزد، موبا یبرگردوندم سمتش، چشمک سرمو

 ! نهیب یم میدار یناهار چ یمال باباشو گرفته داره توش مامان! خوره؟ یآهن پاره به چه دردش م کهیت هی-

 !؟یچ:

 ؟يد یبپرسم جوابمو م يزیچ هی:خرده سکوت گفت هیو بعد  ییسوالمو نداد نشست رو تخت روبرو جواب

 ... ای يد یم: دیخرده تو سکوت منتظر موند و پرس هی. برداشتم و زل زدم به صورتش میشونیپ ياز رو دستمو

 ؟یچ-

 ؟یش یخاموش م هویکه شارژش تموم شده  یلیموبا نیباز ع ای يد یبگو جوابمو م:

 .بگو-

 !؟يد یجوابمو م یعنی یگ یکه م ییبگو نیا:

 .بگو! ها يکرد لهیپ-

 ه؟یدر مورد فرناز چ متیتصم:

: دیلحظه منتظر موند و بعد پرس هی! سکوت زل زدم بهش و رفتم تو فکر تا بتونم سوالشو هضم کنم و بفهمم تو

 ! چرا؟ يخاموش شد! ه؟یچ

 !؟یپرس یچرا م-

که به  یکن یمسئله فکر م نیبه ا يدار! داره؟ یماتت به فرناز چه مفهوم ينگاه ها نیخوام بدونم ا یچون م:

 ... ای یقولت عمل کن

 !چرت نگو-

 يداد امرزیخداب یکه به حاج یقول يپا يخوا یم نکهیا ای یش یمات فرناز م نکهیا! کدوم قسمت حرفام چرته؟:

 !؟یستیبا

 !هر دوش-
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باز شده، چند شبو تو  يمن پاش به کالنتر يقول مسخره به بابا هیکه سر  يپندار ؟یقول نیا الیخ یب یعنی:

که داده  یقول نیراحت از ا یلیتونه خ یقو هم تحمل کرده و دم نزده، مبازداشتگاه بوده و درد اون همه شال

 !بگذره؟

 !ام بشم؟ ندهیگند زدن به آ الیخ یکه بخوام چشم وجدانمو ببندم و ب یتو ناراحت-

 !من فقط نگران و ناراحت تواَم:

 !خب؟. میزن یبذار بعداً در موردش حرف م-

نه  يدار طشوینه شرا نهیب یخواد باهات صحبت کنه اما م یگفت م یم. گفت یم نویاتفاقاً فرناز هم امروز هم:

 !عالقه اشو

 !خواد باهام حرف بزنه؟ یم یدر مورد چ-

دو شب قبل رفتنش  یکی یوقت یحاج! سوال کردن داشت؟ نمیا! معلوم بود! شد به چشمام رهیتو سکوت خ البرز

 !گهیکه از من داشته با اون هم مطرح کرده د يهمون خواسته ا یعنی نهیخواسته فرنازو بب

خرده فکر کردم و بعد سرمو بلند کردم  هیشکمم و سرمو فرو کردم تو بالش،  يبرگشتم رو دم،یکش یپوف کالفه

 یاصالً نم! ام فکر کنم گهید ي هیثان هیبه  یحت ایخوام به فردا،  یساعتها من اصالً نم نیاآلن، تو ا: و گفتم

 ! کر کنمف یچیخوام به ه

دوش  هیرم  یم:خرده به همون حالت موندم و بعد از جام بلند شدم و گفتم هیسرمو گذاشتم رو بالش،  دوباره

 ! رمیبگ

 

گذشته که دارم از  یلیخ دم،یبه خودم اومدم د یاز اون جا سر در آورده بودم اما وقت يدونستم چه جور ینم

مسجد  يکردم مراسم تو یم يشمار هیثان. کنم یشده دور اون آرامگاه به توش نگاه م دهیکوتاه کش واریپشت د

اون همه آدم واقعاً برام مشکل  تحملتحمل اون فضا، تحمل اون همه غم و . تموم بشه و زودتر برگردم خونه

 . بود

به خودم  یافتاده و وقتهدف راه  یبارون ب زیر زیر ریخرده سرم هوا بخوره، ز هیکه  رونیبودم از مسجد ب زده

 .اون گورستون شده بود يسنگ قبرها خیاومده بودم چشمم م

 .زانو زده و نشسته بودن هیالبرز و بق روزیکه د ییبودم با جا ستادهیکه ا ییجا نیبود ب يادیز ي فاصله
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شه و  یباز هم بلند م نهیب یوجودشو از دست رفته م يهمه  یآدم، وقت هیشه که  یم يچه طور! شد ینم باورم

داشتم پام که به  مانیا مارستان،یتخت اون ب يرو ش،یسال پ 5! ده؟ یادامه م یکشه و به زندگ ینفس م

 چیاما ه! رهیم ادمیدن از یاز فرط غصه نفس کش ایکنم و  یم ستیخودم خودمو سر به ن ایبرسه،  رونیب

بدون  یحت! اریبدون د یحت! ادامه داشت یزندگ! م خودمو نکشته بود! نمرده بودم! بود افتهیکدومش اتفاق ن

 ! کشیکوچ يخنده هاش و لمس دستا دنیشن

 یعنی! نیا یعنیبودن  دهینفس بر! باشه دهییدو یکه کل یمثل آدم! بودم اما نفس هام مقطع مقطع بود ستادهیا

 ! درد کهنه هی يخسته !یباش یراه طوالن هی يخسته  ،ياز قدم بردار یقدم نکهیبدون ا

کاش و افسوس  يا يهمه  نیبودم ب ستادهیا! کابوسهام يهمه  نیبودم ب ستادهیا! شیبودم وسط آت ستادهیا

 ! هام

کاش اون تماس  يا! دیبار یکاش اون روز برف نم يا! رو سپرده بودم به مادر فرناز اریکاش اون روز د يا

جا  زمیم يکاش برگه ها رو رو يا! کردم یقدام نما رشیپذ يکاش اصالً برا يا! دادم یرو جواب نم یلعنت

کاش کمربندمو  يا! رفتم یکاش اونقدر تند نم يا! چرخوندم یرو نم یکاش اون فرمون لعنت يا! ذاشتم ینم

 !کاش يکاش ا يکاش، ا يا! بسته بودم

 يهمراهها! دمیاز خودم د یکم يسرم برگشت و البرز و دکتر رو تو فاصله ! شونه ام ينشست رو یدست

هر چند که حال  ننیاون نقطه بب ياون حال و روز و تو يخواستم منو تو ینم! سختم يلحظه  یشگیهم

 ! بودن دهیبدترم رو هم د يروزها

 !مینگرونت شد رون؟یب يچند ساعته اومد یدون یم: سکوتو شکست دکتر

 .زدم یداشتم قدم م: از صورتش گرفتم و گفتم نگاهمو

 !يستادیجا ا نیکه هم هیساعت و خرده ا کی: گفت یآروم يابا صد رلبیز البرز

و بعد، راه افتادم سمت خونه  امیتا به خودم ب دیکم طول کش کی!درهمش يبهت زده ام نشست رو چهره  نگاه

 !پندار: از کنارش رد شدم بازومو گرفت و گفت نکهیاما هم

 ایب:گفت يا هیمکث چند ثان هیسرش با تعلل اومد باال و بعد . گه یم یچ نمیسمتش و منتظر شدم بب برگشتم

 ! میتمومو تموم کن مهیکار ن نیا میبر

 ! ندارم يا مهیکار نصفه و ن: شدم تو صورتش براق

 !اون کارو!گم یاون جا رو م: بود کرد و گفت اریکه قبر د ییبه جا يسر اشاره ا با
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 !چرند نگو: زل زدم به چشماش و گفتم یعصب

 !ستین شتریچند تا قدم ب! ه؟یچرند چ: خونسرد گفت یلیخ

 !م؟یبر: بگه، البرز اما مصر اومد وسط حرفش و گفت يزیو خواست چ دیآروم دست البرزو کش دکتر

 !ستیانگار اصالً حالت خوش ن: افتادم و گفتم راه

 سر خاك بچه ات؟ يسر بر هی يخوا ینم ياومد نجایتا ا! ستیتو انگار حالت خوش ن: گفت بلند

 ! بسه البرز: و به البرز گفت ستادیا نمونیسمتش، دکتر ب برگشتم

بابات رفت سر  يبعد مراسم خاکسپار ارهیفرناز که مادر د: شد تو چشمام و گفت رهیخ! نبود ایاما کوتاه ب البرز

 !؟يبر يخوا یتو نم! خاك دخترش

باروت بودم که  يمثل بشکه ! دیپاش یاز همه جا پر بود، زخمم سر باز کرده بود و البرز داشت نمک بهش م دلم

ندادم و  یتیبازوم اهم يبه دست دکتر که نشسته بود رو ستادم،یاش ا نهیبه س نهیس! دیکش یم شمیداشت به آت

 !بندمش یدهنتو ببند البرز واال خودم م: گفتم

که  میو بگ میباش یبذار خرافات! چهار قدمو بردار نیمرد باش ا یول ار،یسر من ب يت داردوس ییهر بال! ببند-

 ! دخترت منتظرته

 !بود یشانس دینرس یبیگوشش آس يخفه شو که اگه به پرده  دمیبلند تو صورتش هوار کش اونقدر

 ای یهر چقدر هم که هوار بکش! کشم پندار یپا پس نم:چشماشو بست، بازشون کرد و گفت يلحظه ا يبرا

پاره  ریزنج نیچند متر رو هم برو که ا نیا ،يرو اومد نجایتا ا! ستیتو صورتم برام مهم ن نهیاصالً مشتت بش

 !شه

: دندونام گفتم نیپرحرص و از ب. دیخورد اما عقب نکش یکیاش تکون کوچ نهیانگشت اشاره ام به س يضربه  با

 !؟یکن یکار م یچ يدار یدون یم

تا حاال جرأتشو  یکنم که کس یدارم م ویکار قاًیدق! آره: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يخونسرد سر یلیخ

 !م؟یبر! نداشته

دکتر  يو بدون توجه به صدا دیراه افتادم برم سمت خونه، بازومو محکم کش! دیبار یاز سر و روش م سماجت

 ...شده اما  ریسال د 5درسته ! پندار گهید ایب: زد گفت یکه با اعتراض صداش م

 یجا جمع م نیاز هم! تو خونه يذار یپاتو نم: برگشتم سمتش و گفتم رون،یاز دستش ب دمیمحکم کش بازومو

 !گفتم؟ یچ يدیشن! یخوام دور و برم باش ینه م نمتیخوام بب یمن نه م! تهرون يگرد یبر م یکن
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گم  ینم ،يقبرستون اومد نیا يکه تا تو روزیمثل پر ،يواال اگه بخوا! يایکوتاه ب يخوا یکه نم تهیاز کله شق-

 ! اریسر خاك د میبر يای یو م یکن یجون م یول! نه! راحت یلیخ

 !گهیبسه د! البرز ستیاالن وقتش ن: و ازم دورش کرد و به البرز گفت دیالبرزو کش يطرفش، دکتر بازو برگشتم

گذرت به  گهید! مناسب تر؟ نیوقت از ا! وقتشه؟ یک! هان پندار؟! وقتشه؟ یپس ک: دیزد و پرس يپوزخند البرز

دلت  يرو اومد نجایتا ا! ار؟ید دنیفقط واسه د يایب نجایکه دوباره تا ا يپاشو دار ياگه بر! افته؟ یروستا م نیا

 ! ؟يو بر ینیکه بچه ات خوابه رو نب ییدو قدم اونورتر جا ادی یم

 !هیالبرز کاف:و گفتالبرزو عقب تر برد  دکتر

ام  نهیس يقدم رفتم عقب، قفسه  هی! شد یاگه فقط من بودم و اون دستم روش بلند م م،یاگه تنها بود مطمئناً

آرامش نداشته ام به هم خورده  يو همه  دیکوب یام م قهیتو شق ينبض بد هیرفت،  یم نییبه شدت باال و پا

 ! نیاز من دور نگه دار نویا: با حرص به دکتر گفتم! بود

اآلن و ! منو پندار نیبب! ارمیات به زبون ن قهیخالف سل یوقت حرف هیدور بمونم که ! آره: البرز بلند شد يصدا

صورت  نیا ریبه خوب شدنت هست در غ يدیام ،يو تا سر اون قبر بر یراهتو کج کن یلحظه اگه تونست نیهم

 ! شه ینم يعاد تیوقت زندگ چیوقت ه چیه

 یدونستم مدرك روان پزشک ینم یکردم جراح سر و صورت ملت یم الیخ: طرفش و با پوزخند گفتم رگشتمب

 !يهم دار

 !کنم یم یعمره دارم باهات زندگ هی یبه مدرك نداره وقت ازین دنیدرد تو رو فهم-

 ! به عالمت برو بابا تکون دادم و راه افتادم سمت خونه دستمو

  

. مسجد يتا مراسم هفت، اون هم تو دمیند گهیالبرزو بعد روز سوم بابا د. دکتر و خانومش برگشتم تهرون با

 افهیمن ازش دلخور باشم اون تو ق نکهیاز ا شتریب! یرلبیسالم ز هیو  میداد یدست خشک و خال هیفقط با هم 

 !بود

 یشده بود، بعد هم ب رهینقطه خ هیکت به نهاد اومد، نشست کنار اون، تو تموم طول مراسم پر اخم و سا با

 يخاطره  نکهیاز ا شتریب! نداخت یتلخ تو گذشته م يخاطره  هی ادیمنو  داًیرفتارش شد نیا! رفت یخداحافظ

 !بود برام یدردناک يباشه خاطره  یتلخ
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به قول خودش  نیاز ا! اتفاق نیدلخور از ا! اونو من داده بودم و اون دلخور بود يکله  يقرمه سبز يبو تاوان

 !حماقت من

واسه  رونیاومد دم خونه امون و خبر داد که البرز سر صبح زده از خونه ب مهیالبرز سراس يبابا یبودم وقت خواب

برم و بهش بگم ! برش گردونم يبرم و با تو سر! ازم خواسته بودم برم دنبالش! دانشگاه يها یشرکت تو شلوغ

 !بود هر طور شده برش گردونم هازم قول گرفت! دار ندهین آجوو هیشه واسه  ینون و آب نم نایا

شلوغ شد و منِ بلندگو به ! که دهنشو ببنده دمیدستش رو ازش کش يکردم، بلندگو داشیدادم، رفتم، پ قولو

 !ها گرفتن یدستو به عنوان سردسته و عامل شلوغ

تو  نکهیاز ا! توپش پر بود دنمیاومد د یقتبرگشتم خونه و و یپشتم وقت يپونزده روز بعد، با اون همه زخم رو ده

تر شده  یبابا عصب يها و زخم زبونا ییاز کلفت گو! بود دهیازم نداشتن به جنون رس يخبر چیاون چند وقت ه

زخم شالقها  دنید. شده بود وونهیبود د خودشکه عاملش  يو با اون همه درد تیمن تو اون وضع دنیاز د! بود

دخالت  یچ يبرا! دانشگاه؟ ياومد ياصالً پاشد یبود به فحش که واسه چ دهیبدتر عذابش داده و منو کش

و زمانو به  نیکه ولت کنن و گفت و گفت و گفت، زم يچرا اسم منو نداد! وسط ؟ یچرا خودتو انداخت! ؟يکرد

رفت ! به هم و رفت دیرد که بلند شد، در رو کوبلبم انگار بدتر کفرشو در آو يولبخند ر! فحش بست و آروم نشد

 !بعد که مجبور شدم خودم برم سراغش يتا دو هفته 

اون روزها هم به خاطر ! اون سال رو به خاطرم آورده بود يدو هفته  یِنیسنگ هینگاه همون سا نیو ا امروز

 !من بود شونیاخم امروزش هم واسه خاطرِ خاطر پر! بود دهیخودم ازم رنج

دست  يبرا یحرکت دید یوقت. صورتش شدم ي رهیرفتن، دستشو که آورد جلو، منتظر و بدون حرکت خ عموق

 !به سالمت! دم یبا نامرد جماعت دست نم: آروم گفتم! نگاهم کرد یدادن نکردم، نگاهشو آورد باال و سوال

 .میبر: خرده با اخم نگاهم کرد و به نهاد متعجب از رفتار ما دو تا گفت هی

*** 

 یک نکهیتوجه به ا یب. زنگ خورد لمیکردم که موبا یبحث م شیاز پرستارها به خاطر اهمال کار یکیبا  داشتم

 ! پشت خطه، رجکت کردم و بحثمو از سر گرفتم

اال  گهید يمن باشه نه هزار جا شیپ دیدم حواستون با یم حیبراتون توض ضمیدر مورد مر زویچ هیدارم  یوقت:

 !من يحرفا

 ...یدکتر ول يبله آقا-
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شما  يو اما یبا ول ستیکشه قرار ن یکه اون داره م يدرد! کنه یمنو بهتر نم ماریب تیو اما و اگر، وضع یول:

 نهیبش تونیکیگفته بودم اگه همراه نداره ! تا چند ساعت به پهلو بخوابه دیبا ضیمر نیگفته بودم ا! کم بشه

 !نه؟ ایگفته بودم ! ششیپ

 ...نیباور کن یبله ول-

 !ضهیبه اون مر تیتوجه یتونم باور کنم ب یکه م يزیتنها چ:

 !الو:دوباره بلند شد،کالفه تماسو آن کردم و گفتم لمیزنگ موبا يصدا

 !سالم : یتو گوش دیچیآروم نهال پ يصدا

 .سالم: در که بسته شد گفتم. تونه بره یچشمامو بستم و بعد به پرستاره اشاره کردم م يلحظه ا يبرا

 !؟یهست یعصبان-

 !گهیکه گفتم معلومه د ییاز الو:

 .پس بد موقع تماس گرفتم-

 .نه:

 .کنم یزنگ زدم عذرخواه امیواسه مراسم هفتم که نتونستم ب-

 !يایکه حتماً ب يموظف هم نبود:

 .امینشد که ب گهیسرما خوردم و د-

 ...گفتم که :

 یم! زنم یبکش بعد زنگ م قیخرده هم نفس عم هیآب بخور،  وانیل هیپاشو . کنم یپندار،من قطع م نیبب-

 !کتک مفصل ازت بخورم هیدعوامون بشه، از همون پشت تلفن  يجور نیترسم ا

 ؟يندار ياز البرز خبر. خوبم! نه بابا: و گفتم دمیکش یزدم، پوف يلبخند

 ؟يخبر یمگه شما ازش ب. دمشیمسجد د انیهمراه نهاد ب نکهیقبل از ا شیپ يهفته  هیبار  نیآخر. نه-

 .آره:

 نیراستش از بعد برگشتمون از شمال هم کالً ا! تو هم بوده یلیگفت تو مسجد خ یآخه نهاد م! با هم؟ نیقهر-

 !نشده داشیپ يور

 !با هم؟ نیقهر يجد يجد: دیپرس یطونیبار با لحن ش نیدوباره و ا. ندادم یجواب

 !ازم دلخوره-
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 !چرا؟:

 !ستیمهم ن-

 !ناراحت کرده يجور نیمه که البرزو احتماً مه:

 .میکن یباشه بعد با هم صحبت م-

 .موسسه میبا هم بر يایب یو هر وقت که خواست یزنگ زدم بگم اگه دوست داشت. باشه:

 موسسه؟-

 محک:

 !؟یک. آهان-

 .واسه پنج شنبه و جمعه مید یم بیترت هیریبازارچه خ هی میدار. هفته هر وقت که دلت خواست نیتا آخر ا: 

اما واسه پنج شنبه و جمعه . چهارشنبه سرم شلوغه يساعت ها نیتا آخر قاًیهفته رو دق نیاما ا امیدوست دارم ب-

 .کارمیب

 .هیهمون موقع هم عال:

 .زنم پنجشنبه یپس بهت زنگ م-

 !؟يواسه البرز ندار یغامیپ. باشه:

 ! برو بچه:نشست رو لبم و گفتم يلبخند

 !گفتم يجد! چرا؟! اه؟:

 .زنم یخودم بهش زنگ م-

 .پس فعالً. باشه:

 خدافظ-

 . بعد چند تا بوق بدون حرف فقط تماسو جواب داد. البرزو گرفتم ينهال که قطع شد، شماره  تماس

 الو؟: نه گفتم ایپشت خط هست  نکهیاز ا مردد

 بله؟:سرد گفت یلیخ

 .سالم:

 .سالم: گفت يهمون سرد به

 ؟یخوب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٤٦٣ 

 !البرز يبچه ا یلیخ: زدم و گفتم يلبخند. نداد یجواب

 !کار دارم یو کل مارستانمیتو ب! ؟یبگ نویا يزنگ زد-

 .مسائل باهات حرف بزنم يسر هیدر مورد  دیبا. نمتیخوام بب یزنگ زدم بگم م:

 

 ! ندارم يمن عالقه ا-

 !سمت من؟ يای یشب م! ندارم يتو کار يبه عالقه :

 !نه-

 خدافظ. سمت تو امی یپس من م:

 .شدم زمیم يرو يو مشغول مرتب کردن پرونده ها بمیو گذاشتم تو ج یقطع کردم و گوش تماسو

 

*** 

 ومدین شهیرفتم باال طبق معمول هم یوقت یبدون حرف درو وا کرد و حت. و کوفته زنگ واحد البرزو زدم خسته

 !يدلخور یعنی نیدم در و ا

دادم به اپن  هیحرف رفتم سمت آشپزخونه، ساعد دستامو تک یگوشه و ب هیگذاشتم  فمویتو، در رو بستم، ک رفتم

 .کرد یرو آب م يدر هم داشت کتر ي افهیق هیکه با  يو زل زدم به البرز

 !سالم کیعل: گفتم. خچالیروشن کرد و رفت سمت  گازو

 !که بخوام جواب بدم دمینشن یسالم: نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 !البرز يواقعاً بچه ا: مقدار نگاهش کردم و بعد گفتم هی

سمت هال  دمشیبا پام بستم و کش خچالویدر  دم،یرفتم سمتش، بازوشو کش. خچالیحرف سرشو کرد تو  بدون

 .کارت دارم نیبش ایب: و گفتم

ا اخم زل زد به مبل، پاشو انداخت رو پاش و ب ينشست رو. اما راه افتاد سمت هال رونیب دیاز دستم کش بازوشو

 .گوشه هی

 !چته البرز؟: خرده نگاهش کردم و بعد گفتم هیروبروش و  نشستم

 ! ه؟یچ یسرمو تکون دادم به معن. با اخم دوخت به صورتم نگاهشو
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الحمداهللا اون زبون دو : دمیزانوهام و پرس يشدم و آرنج دستامو گذاشتم رو زیخ مین. حرف زل زد به صورتم یب

 !دور؟ یانداخت يعمل کرد تویمتر

 !؟یینجایچرا ا-

 !هیچ يبرا ینیسنگ هیسا نیا نمیاومدم بب:

 !؟ینیسنگ هیکدوم سا-

 قهیدست بردم سمت . مکث از جاش بلند شد و رفت تو آشپزخونه هیبعد ! یخودت یعنیصورتش شدم  ي رهیخ

 !؟ینیبش یتون یداره که نم خیمبلت م: امو باز کردم و گفتم قهی يکرواتمو شل و دکمه باال يام، گره 

 !چرند نگو حوصله ندارم-

! نتونستم رفتارمو کنترل کنم ،يکرد میعصب: و گفتم زیجام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه، نشستم پشت م از

 !حساس من؟ يرو نقطه  يانگشت بذار يمجبور بود

رو که انگشت  ییهر جا! پخش شده کلتینقاط ه ینقاط حساس تو در اقص:شام شد و گفت زیم دنیچ مشغول

 !ستیمشکل من ن نیو ا يد یکنم ناخودآگاه کنترل رفتارتو از دست م

 وانیچهار تا بشقاب و قاشق و چنگال و ل! زد یمورد دار حرف م اتیادب هیبا  تیعصبان نیدر ع! ام گرفت خنده

 ! و ناراحتم یواقعاً از دستت عصبان! ببند پندار شتوین: و گفت زیگذاشت رو م

مگه تو اون خونه ! نجا؟یا ياومد یواسه چ! نمیاصالً بب: سرشو بلند کرد زل زد تو صورتم و گفت هوی بعد

 !که دورتو خط بکشم؟ يدیمن و هوار نکش ي نهیتخت س يدینکوب

 !حالم دست خودم نبود ،يکرده بود میگم عصب یدارم بهت م-

 !؟يکرد یبارم م اومد یاز دهنت در م یهر چ دیچون حالت دست خودت نبود با:

 ! ؟يشد ینازك نارنج نقدریتا حاال ا یاز ک-

 !يشد یآدم نیبه همچ لیاز همون موقع که تو تبد:

 !؟یچه آدم-

 ! یکه هست ینیهم! ینیب یکه م ینیهم:

 !بود، ذهنم اما به روز سوم بابا دنشیبه دست در حال چ نگاهم

از بحث دم در آرمگاه با  یعصب! دمیکش ینفس م یدستام و عصب نیبودم رو تخت و سرمو گرفته بودم ب نشسته

از ! چرا یاز البرز ناراحت نبودم اما عصبان! درك نکرده بود طمویشرا نکهیکه زده بود و از ا ییاز حرفا یعصب! البرز
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 يو اراده  ارینرفتنم سمت اون قبر به اخت دیهمف ینم نکهیاز ا! موردش کالفه شده بودم یاون همه اصرار ب

 !از توانم داشت شتریتوقع ب هیازم  نکهیاز ا! ستیخودم ن

 !م؟یشه حرف بزن یم: بود که در اتاق باز شد و البرز اومد تو و گفت ومدهیحالم جا ن هنوز

 !البرز رونیبرو ب: دوخته بودم به صورتش و گفته بودم مویعصب نگاه

 ... یمتأسفم ول انیبابت اون جر: به حرف من اومده و نشسته بود کنارم و گفته بود تیاهم یب

خوام  یبهت گفته بودم نم! ستیمن اصالً مهم ن ينه برا ای یمتأسف هست: بودم دهیجام بلند شده و داد کش از

 ! یخوام دور و برم باش ینم! نمتیبب

 !عذاب آورت تموم شه؟ يکابوسها نیاکنم  يکار هیخواستم  یم نکهیبه خاطر ا! چرا آخه؟-

تو کثافت، کابوسام  یتو اون قبرستون و به زور مغزمو فرو کن يمنو به زور ببر نکهیا! ؟يجور نیا! ؟يچه جور:

 !شه؟ یتموم م

قبر دخترت از نظر تو فرو  دنید: بود دهیگم و بعد پرس یم ینگاهم کرده بود تا بفهمه چ رهیو خ ستادهیا البرز

 !رفتن تو کثافته؟

قدم پرت شده بود به عقب و به زور تعادلشو حفظ کرده بود و من هوار  هیاش،  نهیبودم تخت س دهیکوب دستمو

 !قبر قبر نکن نقدریخفه شو و ا! بسه! بسه البرز:بودم دهیکش

 ... یزنم ول ینم یحرف گهید! گم ینم! باشه-

برو ! نمتیخوام اصالً بب یمن نم رونیبرو ب: بودمش سمت در اتاق و گفته بودم دهیشگرفته بودم، ک بازوشو

 !و دور منو خط بکش رونیب

 !بود دهیپنجره لرز يها شهیبودم به هم که ش دهیکرده بودم درو چنان کوب رونشیب یوقت

*** 

 ؟يمهمون دار: دمیزنگ واحد بلند شد، متعجب پرس يصدا

که  دمیفهم یبود م دهیچ زیم يکه رو ییاز تعداد ظرفها دیبا. رونیاز آشپزخونه بجواب بده رفت  نکهیا بدون

 .انیهم ب گهیقراره دو نفر د

 پندار اومده؟: دیتو خونه و نهاد پرس دیچینهال پ ينهاد و پشت بندش صدا يسالم بلند و پرانرژ يصدا

 .کرده بود نییچون احتماالً فقط سرشو باال و پا دمیالبرز رو نشن يصدا

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٤٦٦ 

   

جام بلند شدم و نهاد و نهال و پشت سرشون البرز اومدن تو آشپزخونه، با نهاد دست دادم، سالم و احوال  از

نهال با تکون سر به البرز اشاره . گاز يبود جلو ستادهیالبرز ا. و نگاهم افتاد به چهره متبسم نهال میکرد یپرس

گردنم عقب و جلو بردم  يدستمو جلو ز،یمنشستم پشت  یه مهمون جور ک. دیرو پرس نمونیب طیکرد و شرا

بلند نهاد، سر متعجب البرز رو به سمتمون برگردوند و  يخنده  يصدا! خواد سر از تنم جدا کنه یالبرز م یعنی

 !منم بخندم نیبگ! ه؟یچ: دیبا اخم پرس دیما د يلبها يلبخند رو رو یوقت

اآلن جوك : و گفت یسمتش، دستش رو انداخت پشت صندل که پشت کرده بهش نشسته بود، برگشت نهاد

گرم  تیبرادر من، پس سرت به آشپز یزن یلبخند هم نم مچهین هیتو  میکن فیرو هم برات تعر ایجوك دن نیتر

 !باشه

 يو همون جور زیم يظرف و گذاشت رو يتو دیرو که گرم کرده بود کش ییچشم غره بهش رفت، غذا هی البرز

 !براتون امیجوك دن نیفعالً که انگار من جوك تر: نشست کنارمون گفت یکه م

 !؟يبه خودت شک دار:گذاشتم تو دهنم و گفتم زیم يخوردن رو يپر از سبز هی

 ؟يچکو وصول کرد: شد و به نهال گفت مونیبگه اما پش يزیگرفت، زل زد به صورتم و خواست چ زیاز م نگاه

 .یواقعاً مرس: د و گفتبه عالمت مثبت تکون دا يسر نهال

بود،  یاز لحاظ مال يو گرفتار ریباز گ یول امیکه بتونم ب ستمیپنجشنبه و جمعه ن يبرا:گفت يجد یلیهم خ البرز

 .بهم بگو

 !شاهللا؟یکجا ا: دمیدوباره تشکر کرد و من پرس نهال

 .رم مشهد یاز فردا تا جمعه م: نگاهم کنه گفت نکهیغذا شد و بدون ا دنیمشغول کش البرز

 واسه کنفرانس؟-

تو سکوت شاممو  گهیدادم د حیترج! کردن نداشت یامشب انگار سر آشت! سرشو به عالمت مثبت تکون داد فقط

 .از دست بدم مویهاش خونسرد یبخورم تا بخوام با کم محل

 . گفت یم يدو سه کلمه ا يجمله  هیهم البرز  یزدن و گه گاه ینهاد و نهال حرف م شتریشام ب سر

 يرئال باز گهیساعت د مین: رو روشن کرد و به نهاد گفت ونیزیتو هال البرز تلو مینشسته بود یشام وقت بعد

 .داره

 !آره با منچستر: کنار من نشست و گفت نهاد
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 یهم از دست من بر م يواسه بازارچه اتون کار: دمیشروع شده بود از نهال پرس نشونیکه ب یعالقه به بحث یب

 اد؟ی

 .به موسسه باشن یکمک مال هی نکهیا يافتن برا یخب، بازارچه ها راه م: لبخند گفت با

 ه؟یبهت داده مربوط به همون کمک مال ینماد خوش اخالق نیکه ا یچک-

 .آره: نهال پهن تر شد و گفت لبخند

 .رو کمک منم حساب کن-

 معده ات چطوره؟! یمرس:

 .ستیبد ن-

 !يالغر شد یلیخ:

 !است قهیتع نیا ياز دور-

مطمئناً امشب قرار ! حرف روشو برگردوند یانداخت و ب کلمیبه ه یالبرز برگشت سمت من، با دقت نگاه سر

 ! ادینبود کوتاه ب

 !دلخوره یلیخ یلیخ یلیفکر کنم خ: آروم گفت نهال

 م؟یسر به سرش بذار يا هیپا! آره: زدم و گفتم یبرگردوندم سمتش، چشمک رومو

 ! اونوقت خونمون حالله براش گهید: تش و گفتنشست رو صور يلبخند

 !شه یخوره دل من خونک م یخرده حرص م هیالاقل ! نداره یبیع-

 !پرواز دارم گهید يواسه هفته : که البرز هم بشنوه گفتم يجور بعد

 .البرز در جا برگشت سمتم و متعجب زل زد به صورتم سر

 ؟یمون یچقدر م: دیخونسرد پرس یلیهم خ نهال

 !نه ایخوام برگردم  یدونم م یاصالً نم. دونم ینم-

 !شاهللا؟یتو کجا ا: دینشست رو صورتش و پرس یظیاخم غل! نگاه ماتش شدم ي رهیسمت البرز و خ برگشتم

 !لندن: خونسرد گفتم یلیبرداشتم و خ بیس هیو  یدست شیپ هی زیم يشدم از رو دوال

 !نه؟ ای يبرگرد يخوا یم یدون یکه نم یچ یعنی :دیمبل جا به جا شد و کامل برگشت سمتم و پرس يرو

 !هیچ ممیدونم تصم ینم یعنی: زدم به چشماش و گفتم زل

 ! مگه دکتر بهت نگفته بود؟ ه؟یچ: دمیزدم و پرس يلبخند! بپرسه مات صورتم شد یسوال نکهیا بدون
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 !و؟یچ: دیپرس متعجب

 !ممکنه بخوام برگردم اونور نکهیا-

شدم و  بیمشغول پوست کردن س! کرد یم دادیب يتو چهره اش بهت و ناباور! شد بهم رهیجواب خ یب دوباره

 .دم برگردم یم حیترج. نداره يا دهیموندنم فا نجایا: در همون حال گفتم

 !داشته؟ دهیفا یلیاون جا موندنت خ-

 !شن یم تیکمتر از رفتارم اذ انمیالاقل اطراف:

 !؟يو بر یمادرتو ول کن يخوا یم تیوضع نیتو ا-

 !داشته باشه يا دهیبراش فا یلیکنم خ یبودن منم فکر نم! پرهام و پدرام هستن:

 !به تهرون بودن توا دشیام يهمه -

 ! شه یم دیآدم ناام دیوقتها ام یلیخب خ:

و از جام بلند شدم،  زیم يرو گذاشتم رو یدست شیپ! نزد یجاش بلند شد، کالفه رفت سمت آشپزخونه و حرف از

مطمئناً کتک  یاگه بفهمه که سر به سرش گذاشت! يترش کرد یعصبان یلیخ یلیخ یلیخ: آروم گفتنهال 

 !شه یم يکار

از فنجون ها رو  یکی. تو چهار تا فنجون بود ییچا ختنیمشغول ر. زدم و رفتم سمت آشپزخونه يلبخند

 !رم؟ یدارم م نکهیاز ا یناراحت: برداشتم و گذاشتم سر جاش و گفتم

 !نه-

 !؟يپس چرا من حس کردم ناراحت شد!؟يجد:

 يریدر احساساتتو گل بگ:و در همون حال گفت يکتر ریش ریرو گذاشت سر جاش و فنجون رو گرفت ز يقور

 !بهتره

 ... یاون که البته، ول-

 ! تو؟ يهم دار یاصالً احساسات: چشمام شد و گفت ي رهیبلند کرد و خ سرشو

 ! دونم ینم:باال دادم و گفتم ییابرو

 !یدون یمشخصه کامالً که نم: رو برداشت و گفت ینیرو که پر کرد، س فنجونا

 ؟یتمومش کن يخوا ینم: از کنارم رد بشه گرفتم و گفتم نکهیقبل از ا بازوشو

 !و؟یچ: زد تو چشمام و گفت زل
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 !دو تا مهمون زشته؟ يجلو یکن یفکر نم! ویمسخره باز نیهم-

 !نمونیب يوراز دلخ يبه نهال که خودت آمار داد:

 !من نگفتم خودش حدس زد-

 بهینهاد هم که غر:ها و در همون حال گفت نتیاز کاب یکیرفت سمت  ز،یم يرو گذاشت رو ییچا ینیس

 ! ستین

 !يبهم بدهکار یعذرخواه هیخوام، هر چند که تو هم  یبابت اون روز معذرت م-

از  نکهیاز ا شتریب: مکث گفت هیچشم غره بهم رفت و بعد  هیبرداشت و برگشت سمتم،  نتیرو از تو کاب قندون

بهت  دیوقت نتونستم اون جور که با چیچون ه! چرا؟ یدون یم! ناراحت باشم از خودم ناراحتم ای یتو عصبان

 !دانشگاه، چه بعد اون اتفاق و چه حاال يچه اون سالها!کمک کنم

 !بهش يکه مصر یکمک نیبه ا یستیموظف هم ن-

و چند ساله  نیچند يکه من و تو دوستها ییاز اون جا! آره البته: المت مثبت تکون داد و گفتبه ع يسر

 ! به من نداره یمطمئناً مشکالت تو ربط م،یستین

ما بود و در  مارستانیدکتر کرم لو امروز ب:نهاد و نهال و در همون حال گفت يرو گرفت جلو ینیتو هال، س رفت

 !داد یپز م یمورد شاهکارت حساب

فقط ! نبود يشاهکار: نشستم کنار نهاد و گفتم. موضوعو مطرح کرده نیعوض کردن بحث ا يفقط برا دمیفهم

 !ببره من داوطلب شدم شیاز پ يخواست کار ینم یدکتر رضوان

 .بود یگوشش حتم يپاره شدن پرده  يآورد یاز گوش اون بچه در نم تویچوب کبر-

 دیگفت با یرفت و م یبار نم ریز یدکتر رضوان نمیواسه هم. بود دهیرس بیهم به پرده اش آس يجور نیهم:

 .بشه یجراح

 ه؟یچ انیجر: دیکنجکاو پرس نهاد

تو  تیچوب کبر هی مارستان،یساله رو آوردن ب 8 يبچه  هی: برداشتم و گفتم زیم يخورده ام رو از رو مین بیس

کردم  یسع یمن ول م،یکن یجراح دیگفت با یم کیدکتر کش. پرده هم رفته بود کیگوشش شکسته بود، تا نزد

 !نیهم. ه خرده زمان بردیهم نبود، فقط  يخارق العاده ا یلیکار خ! ارمیاونو در ب یبدون جراح

 ؟ياریدر ب یتونست: دیپرس نهال
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 قیعم نقدریا یحاال تو به چ: دمیبه عالمت مثبت تکون دادم و نگاهم برگشت سمت البرز متفکر و پرس يسر

 !؟یکن یفکر م يدار

 !به رفتن تو: صادقانه گفت یلیلحنش همچنان دلخور بود اما خ نکهیا با

 !به فکر کردن نداره يازیرفتن من ن:صورت نهال نشست و من گفتم يرو یکمرنگ لبخند

با  میما تازه داشت: به من و نهال انداخت و گفت ينهاد نگاه موشکافانه ا. نداد یخورد و جواب شییخرده از چا هی

 !؟ینظر کن دینداره حاال تجد یراه چیه! دکتر جون میشد یشما آشنا م

 ینظر نم دینظر هست تجد دیتجد يبرا یکه راه یاتفاقاً پندار تو مسائل:گفت يجوابشو بدم اما البرز فور اومدم

 ! کنه

امروز و  میصمت: و گفتم اوردمیخودم ن يندازه اما به رو یم کهیدونستم در مورد رفتنم سر اون خاك ت یم

هم که  یبا مسائل. ستمیموندگار ن نجایمطمئنم بودم که ا باًیتقر رون،یاومدم ا یداشتم م یوقت ست،ین روزمید

 .دم برگردم اونور یم حیاومده ترج شیپ

رنگ صورتش برگشته بود و معلوم بود از تک تک  ش،ییصورت البرز بود، زل زده بود به فنجون چا يرو نگاهم

 یلیحاال اگه البرز خ: کنم پس گفتم تشیاذ نیاز ا شتریب ومدیدلم ن. خوره یکه گفته بودم داره حرص م یکلمات

 !د نظر باشهیتجد يبرا یممکنه راه ،یو ناراحت یابراز دلتنگ یلیاصرار کنه و خ

 انیجر ادیتا دستش ب دیطول کش یزمان کوتاه! من شد ي رهیفنجون بلند و نگاهش خ يسرش با تعلل از رو

 یسر به سرم م یداشت: دیمن و پرس يانداخت و دوباره زوم کرد رو یبه لبخند نهاد و نهال متعجب نگاه ه،یچ

 !؟یذاشت

بهتره کمتر برام  ،يمنو ندار يکنم تو که طاقت دور يادآوریخواستم بهت  یفقط م! نه: زدم و گفتم يلبخند

 ! يایب افهیق

 ! اونور؟ يبر يخوا یکه م یگفت یالک یعنی: دیپرس يزیآم دیو با لحن تهد زیم يرو گذاشت رو فنجون

 جهینت یتون یم يتو هر جور دوست دار: که از لحنش کرده بودم، از جام بلند شدم و گفتم ياحساس خطر با

 !یکن يریگ

 !آره؟ نیبا هم هماهنگ بود: سمت نهاد و گفت برگشت

من وسطهاش از ! ختنیدو تا نقشه ر نیا! رمیصتق یمن ب: باال آورد و گفت میدستاشو به عالمت تسل نهاد

 !موضوع باخبر شدم
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فقط خواستم بهت ! البرز یکن فیخونتو کث ستین يازیحاال ن: از جاش بلند شد، رفتم پشت مبل و گفتم البرز

وقت خودتو با دو هفته قهر کردن و وقت منو با دو  یو شالق الک يریاون درگ انیکنم که مثل جر يادآوری

 !یتلف نکن یهفته منت کش

 !دیزنگ خورد و جونمو خر لمیبگه، موبا يزیباز کرد چ لب

 

  

ناخودآگاه . دمیصفحه اش د يفرناز رو رو يرو برداشتم و شماره  لیموبا. فمینشست و من رفتم سراغ ک البرز

 .الو سالم پندار: دیچیپ یگوش يفرناز تو يصدابعد گفتن الو . صورتم ينشست رو یاخم

 !سالم-

 !؟یخوب:

 یلیافتاد به البرز و نهال که نگاهشون به صورت من بود، رفتم سمت اتاق خواب و در همون حال خ نگاهم

 !شده؟ يزیچ. ستمیبد ن: گفتم يجد

 .مینیقرار بذارم که همو بب هیخواستم باهات -

 مورد؟در چه :دمیتخت و پرس يلبه  نشستم

 .میو با هم صحبت کن نمتیبب دیکه با امرزتیدر مورد پدر خداب هیمسئله ا هی-

 !ه؟یچ انیپس بگو جر! شه زد یم يتلفن چه حضور يحرف اگه قابل گفتن باشه چه پا:

 .روشن کنم نویاون زم فیخوام تکل یم: کرد و گفت یلحن تند من مکث دنیاز شن فرناز

 !ن؟یکدوم زم-

 !؟يمگه خبر ندار:

 !؟ ویچ-

 !؟یدون یقبل فوتش سه دونگ سه دونگ به نام من و تو زده رو نم یکه حاج ینیاون زم انیجر:

 یم! فکر کرده بوده با خودش؟ یچ! به نام من و فرناز؟! به نام من زده؟ نیزم یحاج! موندم به روبروم مات

 !خواسته من و اونو با زور منگنه به هم وصل کنه؟

 ...دونستم اما  ینم انویجر:زانوم بود و گفتم يدادم به دستم که از آرنج رو هیتک مویشونیپ کالفه

 ...خوام یخب من م-
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که ازم گرفته بود، اون گورستون  یرفتنش، قول يلحظه  ،یبرگشتنم از شمال، تموم شبهام پر کابوس حاج بعد

کابوس به خواب رفته بودم به  دنیرو که بدون د يبار نیکه آخر ياونقدر. شده بود دهیقبر ند کهیت هیو  یلعنت

 !گه؟یوقت د هی يبرا میشه بذار یم:حوصله گفتم یآوردم پس ب یخاطر نم

 . پس من منتظر تماست هستم. باشه: خرده ساکت موند و گفت هی

 .باشه-

 !پندار؟:

 بله؟-

 !يبود ختهیبه هم ر یلیدو روز خ یکیراستش اون ... آخه  ؟یخوب:

رفتارم  ياز سرد. دمیشن یفرناز رو م دنینفس کش يصدا. نیپهن شده وسط زم ي چهیسکوت زل زدم به قال تو

 . شده بود اما من قصد آزارش رو نداشتم یعصب

 .مینیفکر کنم بهتر باشه همو بب: گفتم آروم

 .جا و زمانشو خودت مشخص کن. باشه ياگه تو بخوا: تفاوت گفت یب یلیخ

 .باشه-

 ؟يندار يفعال کار:

 .نه-

 خدافظ:

 ...به -

 !فقط لطف کن نگو به سالمت:

 خدافظ-

. رونیو رفتم از اتاق ب دمیخسته امو مال يخرده چشما هیو  دمیبه صورتم کش یمبل، دست يانداختم رو ویگوش

 .منتظر تماس پنج شنبه هستم: باهاشون دست دادم و نهال گفت.نهاد و نهال قصد رفتن کرده بودن

 .حتماً-

 !؟شاهللایکجا ا: دیپرس البرز

 !هیریخ يبازارچه : رفت سمت در گفت یکه م يهم همون جور نهال

 !ه؟یریخ يبازارچه  يببر يخوا یپندارو م: در نشست و بازش کرد و گفت ي رهیدستگ يالبرز رو دست
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 يذاره برا یخودشو م رهیگ یجو م نویا! ول کن بابا: به عالمت مثبت تکون داد و البرز گفت يبا لبخند سر نهال

 !فروش

کارو هم که  نیا! نگرون نباش: به پشتش زدم و گفتم یدست. اومد یاز جلد اون البرز سخت و دلخور در م داشت

 !ارهی یمنو ببره پس م یبکنم هر ک

 ! و رفتن میکرد یلبش بود اومد جلو، باهاش دست دادم و با نهال هم خداحافظ يکه رو ينهاد با لبخند دست

 !فرناز بود: کردم گفتم یهامو باز م نیآست يکه دکمه  يهال، کرواتمو در آوردم و همون جور يتو برگشتم

. صورتم شد ي رهیها بود، سرش رو آورد باال و خ یدست شیو پ يچا يکه مشغول جمع کردم فنجون ها البرز

 ه؟یچ نیزم انیجر: دمیپرس ییرفتم سمت دست شو یکه م يهمون جور

 !ن؟یمز: دیمتعجب پرس البرز

 !نصف نصف به نام من و اون زده یکه حاج ینیزم-

 .خبرم یمن ازش ب:

که اومدم البرز تو اتاق خواب مشغول صحبت با  رونیب. ییبه عالمت باشه تکون دادم و رفتم تو دستشو يسر

 یدلم فقط چند ساعت خواب راحت م. چشمام يو ساعدمو گذاشتم رو دمیکاناپه دراز کش يرو. تلفن بود

ذاشت درست فکر  ینم یخستگ. رفت یم رسوالیعملهام ز يرفتم دقتم تو یم شیوضع اگه پ نیبا ا. خواست

 . رمیبگ میکنم و تصم

 .رو درآر نایپاشو برات لباس گذاشتم ا: برد که البرز صدام زد یداشت چرتم م تازه

از صورتش . نه ایخور هست هنوز دل دمیفهم ینم. چشمم برداشتم و نگاهمو دوختم به صورتش ياز رو دستمو

 !؟یآشت ای يقهر: دمیپس پرس. شد خوند یرو نم يزیچ

 یکی نیتو ا! يالغر شد یلیگه که خ ینهال راست م: حرف زل زد به صورتم و بعد نشست و گفت یخرده ب هی

 ؟يگرفته بود یآب درمان میدو هفته رژ

 !يکه تو زد هیهم مال شاهکار میخواب یب شترینصف ب! هیخواب یاز ب-

 !کدوم؟:

 !دو هفته؟ یکی نیتو ا يچند تا مگه شاهکار زد-

من هنوز ازت دلخورم و تا ! گم یم یچ نیبب: جاش بلند شد و رفت سمت اتاق خواب و در همون حال گفت از

 !ره ینم نیاز ب يدلخور نیا ،يخوامو برام انجام ند یکه ازت م يکار هی یوقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٤٧٤ 

و اگه  يفکراتو که کرد:رفت تو اتاق و از همون جا بلند گفت دم،یمال مویشونیخرده پ هیسر جام و  نشستم

 .میبگو که در مورد آتش بس و صلح حرف بزن یقبول کن یخواست

رفتم تو، شلوارك و . گشت یم يزیکمد بود و دنبال چ يدم در اتاق، سرش تو ستادمیجام بلند شدم و رفتم ا از

 ...در مورد اون گور: تخت رو برداشتم و گفتم يکه گذاشته بود رو يکاور

 !نه-

 !ه؟یپس چ:

 .میحرف بزن مینیبش ایلباساتو عوض کن ب: برگه و جزوه در آورد، برگشت سمت من و گفت يسر هیتو کمد  از

خرده صحبت  هی يحالشو دار: گفت رونیبره ب نکهیبه عالمت مثبت تکون دادم، رفت سمت در و قبل از ا يسر

 م؟یکن

 !؟يچه مورد در-

دکتر کرم لو  يحرفها ،يخودت درست کرد يکه برا یسر و وضع نیا ،يداد یکه به حاج یدر مورد فرناز ،قول:

 .گهیمسائل د يسر هیو 

 !اما جرأت ندارم مخالفت کنم ستیحالش ن-

 .رونیچشم غره رفت از اتاق ب هیبا  همراه

 یبا اون قول يخوا یم: لبرز بدون فوت وقت گفتعوض کردم و برگشتم تو هال و نشستم روبروش و ا لباسامو

 !؟یکار کن یچ يداد یکه به حاج

 !یچیه-

 !؟یش یم الشیخ یب یعنی:

 !نبود نیا تمیدونستم وضع یدونستم که اگه م یبا خودم نم فمویتکل! زل زدم به صورتش ساکت

 .یکن یبه عمل کردن به اون قول فکر م يباد هواست و دار یگ یکه م یچیپس ه:

 !کنم یگرفتم خبرت م یقطع میتصم هیهر وقت -

 ؟یچ یعنی:

و کدورت  يبحث تنفر و دلخور. کنم البرز یتونم با فرناز زندگ ینم گهید: مبل و گفتم یدادم به پشت هیتک سرمو

کردم مطمئن بودم، امروز هم مطمئنم  یکه داشتم م يکه پامو گذاشتم تو اون محضر از کار ياما روز ستین

 ... یبوده ول میتصم نیکه جدا شدن از فرناز درست تر
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 نیبه هم برگرد تیمیشما دو تا با عشق، با صلح و صفا و صم نکهیا. بگم یخوام چ یم یدون یم! ؟یچ یول-

 تیکه تو زندگ هیهمه حاش نیبا ا! و پنج ساله اته یتو اآلن س! ؟یتون یواقعاً م... یخوبه ول یلیخ یلیاتفاق خ هی

 !؟يبزرگ انجام بد سکیر هیباز  یتون یبوده و هست، م

 ! شن یدونستم که دل و عقلم با هم همدست نم یوقتها خودم هم م یزد اما گاه یحق رو م حرف

 یانیجر نیبه همچ یاز کجا معلوم اصالً اون راض! فرنازه هیقض نیا ي گهیور د هی: سرم و گفتم ریزدم ز دستامو

... 

 !کنه ینم یکه در موردت داره، مخالفت یاون به خاطر عذاب وجدان-

با اون هم : خاموش کرد و گفت ونویزیکنترل رو برداشت و تلو زیم يدوال شد از رو. صورت البرز موندم مات

 یسوال بپرسم صادقانه جوابمو م هی. خودش باهام حرف زد و ازم خواست با تو صحبت کنم یعنی. حرف زدم

 !؟يد

 !؟يهنوز دوستش دار: دیرفت و البرز پرس نییبه عالمت مثبت باال و پا سرم

 !نه-

 !؟یقاطع يچه نه :

اما  ستیدر کار ن يتنفر! نمونه یباق یافتاد اونقدر دلسردکننده بود که دوست داشتن نمونیکه ب ییاتفاقا-

هنوز هم که  نکهیا! از خودم! ترسم یم یاز چ یدون یم! کنم يدوستش ندارم که بخاطرش صبور ياونقدر

 یخواب اون گوش يهر بار تو نکهیو ا نمیب یهر شب دارم خواب اون تصادفو م باًیوقتها که نه، تقر یهنوزه، گاه

تصور کن که فرناز کنارم باشه  يجور نیا! ترسونه یکنم، منو م یدستامه و دارم با فرناز بحث م يتو یلعنت

 نکهیاز ا شتریب هیچ یدون یم! ه؟یرفتارم عاد دارشدنمیبعد ب یکن یفکر م! نمیب یرو م یکابوس نیهمچ هی یوقت

اصالً گذاشتم کار  ایرو جواب دادم  یاون تماس لعنت نکهیاز ا! رمیگ یوجدان م بفرنازو مقصر بدونم، خودم عذا

 !رو فشار بده یاون پدال لعنت شتریپام ب تیعصبان يبکشه که از رو ییبه جا

 یواسه چ ينرفتن دار یشرط نیبار همچ ریو منطق واسه ز لیهمه دل نیا یپس وقت. یگ یم یدونم چ یم-

 !و اساس هیپا یقول ب هیاون هم ! کنه ینم هیبه قول که عمل کردن بهشو توج يبندیصرف پا! ؟ يمردد

 !؟یهست یتو نگرون چ:

 نیدوباره با هم باش نیبخوا هنکیشم از ا یناراحت نم. کنه یرغبت فرناز به رجوع کردن منو نگران م!نگران تو-

فرنازو تو طول  يمن رفتارها! هیتو حاش يدوباره بر ینیخرده رنگ آرامشو بب هی دیترسم حاال که با یم یول
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شکننده بوده و . ستیسخت ن يفرناز زن روزها. و چه دوران ازدواجت تونیچه دوران دوست. دمید تونیزندگ

گفتم . رو به خودش هم گفتم نایا. که افتاده یاتفاق نیمخصوصاً با ا. شه یخسته م. کشه یزود پا پس م. هست

تونم اآلن بگم اما به نفع  یوسط هست که نم نیهم ا ییزایچ هی. خواسته بود ییچون خودش ازم راهنما

 !نیبش امرزیخدا ب یاون حاج اقول و قرار ب نیا الیخ یجفتتونه ب

 !وسط هست؟ نیا ییزایچه چ-

 . ینگرفت متویبه طور قطع تصم یالاقل نه تا وقت یعنی! ستیمهم ن:

 ه؟یچ مارستانیب انیجر: دیخرده فکر کردم و البرز پرس هی

 !ست؟یبه نظرت واضح ن-

 !ه؟یکار درست یهست اما مطمئن:

 !نه! هه-

 ! واقعاً مسرورم يریگ میتصم يتو تو تیهمه قاطع نیاز ا:

 !نیخودمم هم-

که  يگفت با وجود یخواست بره به دکتر ظهراب یکه م يلحظه ا نیتو آخر یبود ول یشاک یلیدکتر کرم لو خ: 

 .ذاره یاحترام م متیخواد تو رو از دست بده اما به تصم ینم

 .گفت نویبه خودمم هم-

فکر . يزیچ هیفقط ! شم یمن واقعاً خوشحال م یو بمون یتحمل کن یو بتون يایو اگه ب افتهیاتفاق ب نیاگه ا:

 ؟يبه کمک دار ازین يریگ یم يبزرگ که دار میهمه تصم نیا يبرا یکن ینم

 کمک؟-

 !مشاور، روان شناس، روان پزشک:

داشتم که منو از  یکس هیبه  ازیمن ن! بود یحرف درست. هم گذاشتم يخسته امو رو يچشما يلحظه ا يبرا

 ! اون همه کابوس خالص کنه

پندار، فکر کنم آزمون و خطا  نیبب: زانومو گفت ياز جاش بلند شد، اومد کنارم نشست، دست گذاشت رو البرز

قاطعانه  مویتصم نیا یول هیعال یما و مشغول به کار بش مارستانیب يایب یگرفت میتصم نکهیا! هیتو کاف يبرا

 یآشفته تر م یکه هست يپندار آشفته ا نیاز ا ،يو بعد وسط کار ببر يایچون اگه ب! چرا؟ یدون یم! ایبعد ب ریبگ

 !یش
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 !دونم یم-

 !گه؟ یم یسر و وضع چ نیحاال ا! یدون یخوبه که م:

 !کدوم سر و وضع؟-

 !من باعثشم یگ یداغون که م ي افهیو ق ختیر نیهم:

 !دم؟ینخواب یچند شبه درست و حساب یدون یم-

 !فقط به خاطر اون اصرار؟:

 !نه فقط به خاطر اون-

مرتب تو گذشته و هر  ای یبرگشت یاز وقت! يبد تیتو زندگ یتحول اساس هی دیبا! پندار؟ هیمشکلت چ یدون یم:

! بده رییتغ تویمتنوع که زندگ زیچ هی! و درد یضیو مطب و مر مارستانیتو ب ای یکه به گذشته مربوطه غرق يزیچ

 !گم؟ یم یچ یمتوجه

 !مثالً؟:دمیبستم و پرس چشمامو

 !زن-

 یکن یزندگ زادیآدم نیداره که ع یچه اشکال! ؟یزن یپوزخند م یبه چ: نشست رو لبم و البرز گفت يپوزخند

 !؟يکردن ندار یسال هنوز هم حق زندگ 5بعد  یکن یم الیچرا خ! پندار؟

 یمنو برسون دیصبح با. کار دارم یبخوابم که فردا کل رمیبرم مسواك بزنم و بگ: جام بلند شدم و گفتم از

 !؟يکه ندار یمشکل. دنبالم نجایا ادیبه کرباس زاده گفتم ن. نمارستایب

! يبرام خواستگار يگم بر یهر وقت زن خواستم بهت م:زدم و گفتم يلبخند. جواب فقط زل زد به صورتم یب

 ! خوبه؟

 یتو از من گواه شیچند وقت پ ادمهی: رفت سمت اتاق خواب گفت یکه م يجاش بلند شد و همون جور از

! ریشب به خ! یبدن بهم که هنوز هم مرد هست هیدییات کنن و تأ نهیبدم معا دیحاال من با ،یخواست یسالمت م

 !یگفتم که بعد دلخور نش! طلب منه یکیبابت چاخان امشبت  یآهان راست

 ییگفتم و رفتم سمت دستشو يریزدم، شب به خ يلبخند! شه یکردن از کنارش رد نم یتالف یدونستم ب یم

 ؟یبود که نگفت یخواسته ات چ: دمیاما قبلش پرس

 .يخواسته ازم دار هی یگفت: دادم حیتوض. نگاهم کرد یو سوال برگشت
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به قول ! گم یکنار بهت م یو زاهد و پارسا بودنتو گذاشت شیحس کش نیهر وقت ا: سمت اتاق و گفت رفت

 !خودت به سالمت

 .رفته نیاز ب يتا حدود شیدلخور کهنیخوشحال بودم از ا! تو اتاق و در رو بست رفت

 

 يبودم باال ستادهیا. رونیب امیتونم ب ینم کیکنم از اون قبر تنگ و تار یم ينفس نفس افتاده ام و هر کار به

 !عرق شده بودم از اون همه تقال سیخ! که پام سر خورد و پرت شدم توش کیکوچ یلیقبر خ هی

. شم عقب یو دوباره پرت م نییپا زهیر یباال، خاك تردش م امیقبر تا بتونم ب يبه لبه  رمیگ یدستمو م یچ هر

 !کنه یم شتریب مویاحساس خفگ نیشه و هم ینم رونیب ادیاز گلوم ب ییکنم صدا یهم م يهر کار

شه و  یدونم منبعش کجاست قرمز م یکه نم یشه، دستهام کم کم از خون یاز هر طرف تنگ و تنگ تر م قبر

 .شنوم یخرد شدن دنده هامو م يقبر صدااز فشار 

 يصدا. گلوم و به سرفه افتادم يدستم نشست رو. دمیاز خواب پر يدیخر خر افتاده بودم که با تکون شد به

به زور . دمیشن یسرفه هام م نیخرده آب بخورم ب هیخواست  یکرد و ازم م یالبرز رو که مرتب پندار پندار م

دست البرز . دیرس یآزاد بهم م يخرده هوا هی دیبا. به خودم دادم و تلو تلو خوران رفتم سمت پنجره یتکون

هره و پنجه هامو فرو  يآرنج دستامو گذاشتم رو. پنجره و بازش کرد ي رهیدستگ يزودتر از من نشست رو

 .رمیبگ ژنیخرده اکس هیکردم  یموهامو و سع نیکردم ب

 !يخور یسرما م: لبرز دست گذاشت رو شونه ام و گفتدونم چقدر گذشت که ا ینم

 ؟يخوا یخرده آب م هی: پنجره رو بست و اومد کنارم و گفت. اتاق يمبل گوشه  يو نشستم رو برگشتم

 ؟يبخور ارمیقرص ب هی: دیدادم، جلوم زانو زد و دستشو گذاشت رو پام و پرس یسر جواب منف با

اونقدر خسته . بود ومدهینفسم هنوز جا ن. مبل و ساعدمو گذاشتم رو چشمام یدادم به پشت هیجواب سرمو تک یب

 يسردرد بد! ها آشفته شده بودم یآشفتگ نیها، از ا یخواب یب نیکابوسها، از ا نیاز ا! دونست یبودم که خدا م

 . بود نیهام سنگ هیداشتم و هنوز ر

: و گفت ستادیدوباره کنارم ا قهیو بعد چند د دمیندر رو ش يلوال يشد و صدا یالبرز که ازم دور م يپاها يصدا

 .بخور نویپندار جان ا

 !خوبم البرز:دمینال

 ! ات معلومه افهیو ق ختیآره کامالً از سر و شکل و ر-
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! خوام یقرص نم:قرص به سمتم گرفته بود پس زدم و گفتم هیآب و  وانیل هینشستم و دستشو که همراه  صاف

 !درمون باشه تا حاال بود یدرد ب نیا يبرا یدرمون هیاگه قرار بود 

 ؟يریگ یدوش م هی: به زور باز بود و گفت یخواب یدوخت به چشمام که از ب نگاهشو

 !خوابت کردم یب: تکون دادم و برگشتم تو تخت و گفتم یبه عالمت منف يسر

 !؟ینیخواب بب يخوابت برد که وقت کرد یتو اتاق، ک يشه اومد یربع نم هی. بودم داریب-

 ... شیپ يبر رمیگ یوقت م هیفردا پس فردا برات : که البرز گفت دمیو شن میشونیپ يدستمو گذاشتم رو کف

 .بخواب ریبرو بگ. ادی یاز دستش بر م يدارم و نه کار دویحم ينه حوصله -

 حیترج نیخودمو ندارم و واسه هم يحوصله  یهستم که حت ختهیدونست اونقدر بهم ر یم. حرف رفت یب البرز

 .داد بره

خرده قدم زدم و بعد همون نصفه شب،  هیبره رفتم تو هال،  یخوابم نم دمید یکم تو تخت موندم و وقت کی

رفتم شبهام جهنم بود اما الاقل تو  یهم م ایدن يهر چند که هر جا. رونیالبرز ب يو زدم از خونه  دمیلباس پوش

 .شدم ینم گهید یکیخودم مزاحم خواب  يخونه 

*** 

 ؟ییالو سالم پندار کجا-

 .مارستانیاومد، مجبور شدم برم ب شیپ يعمل فور هی. امی یدارم م:

 .دم در امیبهم زنگ بزن که ب يدیبازارچه ام،هر وقت رس ينداره من تو یبیع-

 دادیآخر سال ب يهفته ها کیتراف. گفتم و تماسو قطع کردم و آدرس بازارچه رو به کرباس زاده دادم يا باشه

لبخند . بازارچه يبعد اومد دم ورود هیرجکت کرد و چند ثان. نهال رو گرفتم يکه شدم شماره  ادهیپ. کرد یم

 ؟یخوب: دست داد و گفت مسالم کردم، دستشو آورد جلو، باها. داد یم يلبش به آدم انرژ يرو

 .ممنون-

 .خسته است یلیات که خ افهیق:

 تو؟ میبر. خوبم-

 ؟يناهار خورد:افتاد و در همون حال گفت راه

 . نه:

 .يآش خوشمزه بدم همراه انگشتات بخور هی میپس بر-
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 ؟یخودت پخت-

من اگه بلد بودم آش درست کنم که ! دکتر ينه آقا:لبشو حفظ کرد و گفت يرو يور هیسمتم، لبخند  برگشت

 !بودم چارهیب

 چطور؟-

 . عاشق آشه! ردنک یام م چارهیاش ب ارانهیو ينهاد و هوسها:

 !؟یبراش درست کن يداره که بخوا يرادیخب چه ا-

 شم به نظرت؟ ینم چارهیاگه قرار باشه هفته هفت روزه پنج روزشو آش بپزم ب:

 میکرد و بعد رفت یاز دوستاشو بهم معرف یو نهال بعض میغرفه ها راه رفت نیخرده ب هی. تو میزدم و رفت يلبخند

خانوم دو  ترایم: بود گفت ستادهیکه پشت گاز ا یکرد و نهال به خانوم مسن یکه آش رشته سرو م يدم غرفه ا

 تا کاسه آش لطفاً 

  ؟يآش بخور یتون یاصالً م. نیبش: برگشت سمت من و گفت بعد

با  مشیمستق يبه خاطر حبوبات و رابطه : کرد گفت یکه شالشو درست م يهمون جور. نگاهش کردم یسوال

 !گم یرد ممعده د

 .ممنوعه زد يبه غذاها کیناخونک کوچ هیشه  یم یگهگاه.ستینه مهم ن: گفتم و ادامه دادم یآهان

حرف  تراخانومیم يآشها: که پشتش نشسته بودم و گفت یبرگالسیفا زیم يتا ظرف آش رو گذاشت رو دو

 .نداره

 نویا یبخور ول: و گفت زیکرد و نهال نشست پشت م یکه با لبخند نگاهمون م یخانوم ترایکردم از م يتشکر

 .ناهار حساب نکن

 واسه ناهار؟ میشه با هم بر یم ای یهست نجایا يتا عصر:به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم سرمو

 !میش یم میمونه، ما هم ج یتو غرفه م ولیگال. واسه ناهار میشه بر یم-

 نجاست؟یا ولمیگال: زدم و گفتم يلبخند

 .شینیب یم میر یحاال بعد م. آره-

 ن؟یدار یشماها تو غرفه اتون چ:

 تابلو-

 !تابلو؟:
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 .هاش کار من یخطاط وله،یهاش کار گال ینقاش. یو نقاش یخطاط يتابلوها-

 ؟یکن یم یمگه خطاط: دمیباال دادم و پرس ییابرو

 .ده یبهم آرامش م. یسیرفتم کالس خوشنو یم ییاز راهنما. اوهوم-

 .خوبه یلیخ:

 ن؟یهم دار يا گهیشما جز هنر باز کردن سر و گوش مردم هنر د-

 .بله: خرده از آش خوردم و گفتم هی

 !؟یچ: دیابروش رفت باال و با لبخند پرس هی

 !خوردن سر و دل البرز-

نوع  هیخودش ! ه؟یچ: به من هم منتقل شد و با لبخند گفتم شیکه ناخودآگاه انرژ ياونقدر پرانرژ! خنده ریز زد

 !گهیهنره د

 يجزء هنرها! ستین یآسون یلیحرص البرزو در آوردن کار خ! باور کن: و من ادامه دادم دیدوباره خند نهال

 !هنر به حسابش آورد مچهین هیشه  یخب م یول ستیهفت گانه ن

 زین ماو يکامالً معلوم بود که به خاطر من پا. مقدار خورد هی یلیم یخرده ظرف آش رو هم زد و با ب هی

 یم يدار يکاسه است که مجبور نیچندم: ظرف گذاشتم تو دهنم و گفتم يتو ياز نون بربر کهیت هی. نشسته

 !؟يخور

 يگفت که هم آ یپس البرز درست م:شد، اول با تعجب و بعد با لبخند نگاهم کرد و گفت ریسوالم غافل گ از

 !باالست یلیخ وتیک يو هم ا ویک

 !کنه یغلو م شیمیصم يقایدر مورد رف شهیالبرز هم-

 !ذاشت رو سرش یبود کل بازارچه رو م نجایفکر کنم اگه ا. یلیخ هیجاش خال:

 .نمیخوام تابلوهاتو بب یم. میپاشو بر: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 هی کنار ولیگال. اونها يسمت غرفه  میتوجه به تعارف نهال حساب کردم و رفت یپول آشها رو ب م،یشد بلند

 دنمیبرگشت سمتمون و با د م،یوارد غرفه که شد. زد یبود و داشت باهاشون حرف م ستادهیدختر و پسر جوون ا

خط نهال  ياون و تابلوها ینقاش يتابلوها دنیکردم و مشغول د يتشکر. گفت تیاومد جلو، سالم کرد و تسل

 . شدم

 وجود يایباز، به دن ي، پنجره ا یزندگ
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 با ماست یپنجره باز است ، جهان نیکه ا تا

 

 ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست آسمان

 

 میابیپنجره را در نیا يباز فرصت

 

*** 

 

 میبه آرامش پر مهر نس میبه نور ، در نبند مینبند در

 

 میریاز ساحت دل برگ پرده

 

 میبکن یپنجره، با شوق، سالم نیبه ا رو

 

 است ریاز تقد ییرای، رسم پذ یزندگ

 

*** 

 

 میکرد غشیست ، که در يآن لبخند دیشا یزندگ

 

 دو سکوت انیست ، م اتیپاك ح يزمزمه  یزندگ

 

 ، خاطره آمدن و رفتن ماست یزندگ

 

 ست ییآمدن و رفتن ما ، تنها لحظه

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٤٨٣ 

 خواهدیدلم م من

 

 میابیخاطره را در نیا قدر

 

*** 

مشغول تماشا ! ها چشممو گرفتن ینقاش یعیملموس و طب ياز تابلوها شتریبودن و جالب بود برام که ب قشنگ

به ابروم افتاد و  يزیاخم ر. شده دستش بود چیکادوپ يتابلو هیبرگشتم سمتش، . بودم که نهال صدام کرد

 ه؟یچ نیا: دمیپرس

 ... یتون یشما م ه،یهد میگ یما بهش م-

 !بهش بهتره نیبگ هیشما هم همون هد: و گفت دیخند ولیگال

 .خونه يبذار واسه : رو برداشتم و خواستم بازش کنم که نهال مانع شد و گفت تابلو

 . گهید يسراغ غرفه ها میگوشه تا با هم بر هیبه عالمت مثبت تکون دادم، تشکر کردم و تابلو رو گذاشتم  يسر

عده آدم  هی ياغم و و درده ریخودم، درگ يگذشته  يکه تو بازارچه بودم، فارغ از غم و غصه ها یساعت هی اون

که به جز درد و رنج  ییپدر و مادرها. رفت شده بودم یم أسیاشون رو به  ندهیآ يدهایکه از بد روزگار ام

 ! درد مضاعف شونو کمبود دارو شده بود برا یسخت بچه هاشون، غم مشکالت مال يماریب

خبر  ینبود که ازش ب يزیشه چ ینم دایهاشون هم پ یلیخ نکهیاونقدر گرونه و ا یدرمان یمیش يداروها نکهیا

 نیبچه هاشون بودن انگار تازه ا يرو يکه شرمنده  دمید یرو م ییپدرها يچهره  کیاز نزد یباشم اما وقت

 .کردم یوجودم درك م يمشکل رو با همه 

هزار هزار  ست،یکابوس ن هی! چشمت ذره ذره آب بشه و از دست بره وحشتناکه يبچه ات جلو نکهیا فکر

 !شده است دهیچیکابوس در هم پ

زدم  یم شیکردم و به آب و آت یتالش م نیاز ماش اریآوردن د رونیب يرو که برا ییتموم اون لحظه ها انگار

رفتنش رو مرتب  يو تا لحظه  مارستانیاز محل تصادف تا ب یبرزخ يها هیانگار تموم اون ثان! یچندصدبرابر کن

نجات جگر گوشه ات انجام  يبرا يکار یننتو نکهیا! ياریکش ب يادیز يسالها دیو شاماه ها  يو مرتب و برا

 ! بدتر گهیباشه د یمال ازینجات وابسته به ن نیاگه ا! درد عالمه نیبدتر ،يبد

 .کردم دایپ مانیبه انجام دادنش ا هیو تو صدم ثان دیبه ذهنم رس يفکر
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: کمک آماده کرده بودم رو به نهال گرفتم و گفتم يرو که از قبل برا یبازارچه تموم شد، چک يکه تو کارمون

 . نداره یمؤسسه البته اگه اشکال امیخوام ب یفرصت م هیسر 

 یچه اشکال: نداخت سر دوشش گفت یکه م يبرداشت و همون جور زیم يرو از رو فشیزد، ک يلبخند نهال

 ! هیعال یعال! تونه داشته باشه؟ یم

 !نهیسنگ: کاغذکادو شده رو برداره، اجازه ندادم، دست دراز کردم ، تابلو رو گرفتم و گفتم يتابلو دوال شد تا بعد

 م؟یبر: زد و گفت يلبخند

 .بمون به کارت برس-

 .میبخور یناهار درست و حساب هی میبر امیکه همراهت ب نهیکارم ا:

 !؟یهم هست یناهار درست و حساب هیحاال دنبال  ،یکاسه آش جا نداشت هیواسه -

 !ارهی یکوچولو در م بیج هیبحث کباب که باشه معده ام ! اوهوم: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 .رونیب میو از بازارچه زد میکرد یخداحافظ ولینشست رو لبم و از گال لبخند

 *** 

  

 

  

 يبچه ها يونواده هاکه خ یموسسه، از مشکالت يها تیو نهال داشت برام از فعال زیپشت م میبود نشسته

. زد یاجرا بذاره حرف م يبه مرحله  یکی یکیکه قصد داشت  ییبودن و از برنامه ها ریباهاش درگ یسرطان

کمتر تو گذشته غرق  هستم،با نهال  یکردم که چرا وقت یفکر م نیصورتش بود و داشتم به ا ي رهینگاهم خ

 شتریب یکردم و زندگ یدرك م شتریاطرافمو ب! دمید یم شتریکه با اون بودم حالمو ب ییانگار زمان ها! شم یم

 !داشت انیتو وجودم جر

خاطره  چیمشترك و ه ينقطه  چیچون ه دیبود و شا شیحال پرانرژ نیساده و در ع يرفتارها لشیدل هی دیشا

 .افتادم یگذشته م ادیاز گذشته باهاش نداشتم کمتر به  یمشترک ي

 !حالت خوبه؟: دیمکث پرس هیساکت شد و بعد . هستم يا گهیه تو عالم دماتم به صورتش باعث شد بفهم نگاه

 .آره خوبم: لبخند کمرنگ نشست رو لبم و گفتم هی

 گفتم؟ یم یچ يداد یاصالً گوش م-
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 !رو ییجاها هیاما تا ! صادقانه بگم آره:

 !اونوقت؟ ياشو کجا بود هیبق:

 !کردم یداشتم به خودت فکر م! نبودم يدور يجا: دستم خوردم و گفتم يآب جلو وانیخرده از ل هی

 ياحساس تو نیبود ا بیخجالت نبود اما ترس چرا و برام عج. نییصورتم شد و بعد سرشو انداخت پا مات

 !شد؟ یچ: دمیمتعجب پرس! چشماش

 !؟يکرد یفکر م یحاال به چ! یچیه: به دو طرف تکون داد و گفت يسر

 !گفتم که! به تو-

 !؟يکرد یبه کدوم بعدم فکر م یتو داشت! داره یابعاد مختلف یهر آدم یعنی! دارم يادیعاد زدونم اما من اب یم:

 !افته یم نمایس ادیآدم  یزن یحرف م نیهمچ! ابعادت يبه همه -

 !نما؟یس:

 !ها يچند بعد نمایس نیاز هم! آره: مقدار از غذام خوردم و بعد گفتم هی

غل و  یب يجور هی. آورد یآدمو به وجد م. خنده هاشو دوست داشتم! خنده ریلحظه ساکت موند و بعد زد ز هی

 یرو م شیتموم خنده و شاد!یگرفت یم يانرژ! يزد یلبخند م! يشد یکه ناخودآگاه شاد م دیخند یغش م

 ! ینیبرق چشماش بب يتو یتونست

 !من تا حاال نرفتم: لبم انداخت و گفت يبه لبخند رو ینگاه

 !نیمنم هم: و گفتم پهن تر شد لبخندم

به کدوم بعد من فکر  یداشت ینگفت! میتجربه کن جانیخرده ه هی میپس واجب شد بر: تکون داد و گفت يسر

 !؟يکرد یم

 .بودم لیدل هیدر اصل دنبال ! خاص یلیبعد خ هیبه -

 !؟یلیچه دل! ل؟یدل:

 ! بره یبا تو هستم ذهنم منو کمتر به سمت گذشته م یچرا وقت نکهیا -

: لبم و گفتم ينشست رو يلبخند. با غذاش شد يموند و لبخندش محو و سرگرم باز رهیبه چشمام خ نگاهش

 !حرفم معذبت کرد؟! ه؟یچ

 نویخوبه و خوشحالم که ا یلیخ نیا! نه اصالً: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يآورد باال، سر يفور سرشو

 !شنوم یم
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 !یستین یخجالت لهاایسر يتو يدخترها نیا نیخوبه که تو ع-

از  نویا دیکنم و شا یزندگ ندهیحال و آ يکردم تو یسع شهیمن هم:خرده سکوت گفت هیزد و بعد  يلبخند

البته . من يشد الگو ییجورا هیحس  نیبود و ا دواریبه فردا ام شهیهم شیماریبا وجود ب.گرفتم ادیبرادر بزرگم 

خب، من  یول. کنه یم دایپ یه جور معنیهر آدم  یهم تو زندگ یجوره و هر اتفاق هی یقبول دارم ها، هر آدم

که  يحس همون جور نیا د،یگم ها شا یالبته م دیشا! مرورش نکنم ادیگذشته گذشت، ز یدم وقت یم حیترج

 .شه یاز برادرم به من منتقل شده، از من هم به شما منتقل م

 .شما یقرار شده بود به من نگ-

 !احترامه يشما! ستین یسیرودروا يشما نیا! بندم یخب افعالمو که جمع نم:

برنامه ات . کنم یتو رو تو خطاب م یجور احترام گذاشتن ندارم وقت نیبه ا يمن عالقه ا: زدم و گفتم يلبخند

 ه؟یعصر چ يبرا

 .رم بهشت زهرا یرم بازارچه بعدش م یم-

 !معده ات پر شد؟ بیج: خورده اش کردم و گفتم مین يبه غذا يبه عالمت مثبت تکون دادم، اشاره ا يسر

 !آره: تکون داد و گفت يلبخند سر با

 م؟یبر-

سوال  هیتونم  یم: دیپرس م،یکه شد نیماش کینزد. و بلند شدنش اعالم کرد فیرو با برداشتن ک موافقتش

 بپرسم؟

 .بپرس: گفتم

 !ذهن من و نهاد يعالمت سوال بزرگ تو هیشده  نیا!ه؟یچ یدون یم! ؟يخر ینم نیماش هیخودت  يچرا برا-

 !ن؟یدینپرس لشویاز البرز دل:

 .دم سواالمو از خودت بپرسم یم حیبهت که گفته بودم من ترج-

 یخودت واقعاً نم: و بعد گفتم افتهیکمربندمو بستم و منتظر شدم راه ب ن،یرو زد، نشستم تو ماش نیماش ریدزدگ

 !؟یبزن یحدس چیه یتون

 هیبه خاطر  نکهیا! ادی یبه نظر نم یمنطق یلیاون مسئله از نظر من خ یچرا ول: د و گفترو عوض کر دنده

 !تونم درك کنم یرو نم ینیپشت رل بش يتصادف، هر چقدر هم که ناگوار نخوا

 !؟یش یبعد باز هم از همون جا رد م يدفعه  ،يخور یو سر م یش یرد م زیل يجا هیاز -
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 ! کنم یم يشتریب اطیبار احت نیمنتها ا! خب آره:

 یداشت و مطمئناً کم نم نشیجواب تو آست هی یهر سوال يبرا. نگاه کردم شیجد ي افهیسمتش و به ق برگشتم

 !آورد

 !؟يکرد یم یرانندگ انیچند سال قبل اون جر: خرده تو سکوت روند و گفت هی

 !ده سال-

 !؟يبر یال مسو ریده ساله اتو ز يجالبه که تجربه : باال انداخت و گفت ییابرو

 يرو يپاتو تا اون حد بذار ز،یل خیاون همه برف و  يو رو یروز برف هیاشتباه محضه تو ! بردن نداره؟ رسوالیز-

 نیچپ کردن ماش يریگ یفرمون م ییهویاونقدر  یوقت یبعد با ده سال تجربه ندون ،یگاز و با اون سرعت برون

 !صد در صده

 .یبش تیاذ شیادآوریخواستم با  ینم. دیببخش. باشه: پام بود و گفت ينهال نشست رو دستم که رو دست

از سرعتش کم کرد که مجبور نباشه به خاطر دنده عوض . نگفتم يزیناخودآگاه گرفتم تو دستم و چ دستشو

 يموسسه چه برنامه ا يدوست دارم بدونم برا یلیخ: خرده سکوت گفت هیکردن دستشو پس بکشه و بعد 

 .يدار

 يدوست دار: رفت گفتم یم نییناخون هاش باال و پا يآروم رو یلیکه ناخودآگاه انگشت دستم خ يرجو همون

 ؟يکنجکاو ای

 !ياسمشو بذار یتون یم يدوست دار یهر چ! گل کرده میفضول! دوست دارم! کنجکاوم-

مهر سرکوب  هی دیبا تیاون حس کنجکاو يگم و تا اون موقع فکر کنم رو یبه وقتش م: زدم و گفتم يلبخند

 !یبزن

 هیکن،  ادهیپ یمنو هر جا که تونست: دنده و گفتم يدستش رو گذاشتم رو. به عالمت باشه تکون داد يسر

 .رم خونه یزنم و خودم م یخرده قدم م

 !؟يناراحت شد یرانندگ انیبابت جر: بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 !نه اصالً-

 !هیشعر حماس تیکنم مثل خوندن دو ب یفکر م نیماش هیل تصور کردن تو، پشت ر! ه؟یچ یدون یم! خوبه:

 !؟یچ: دمیپس با تعجب پرس! شد یگفت و چ یچ دمیکالً نفهم! کردم هنگ

 !متوجه نشدم ویخودم و شعر حماس یرانندگ نیاما ربط ب یگفت یکه چ دمیشن: گفتم. پروند یرلبیز یچیه هی
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! نهیموفق، پشت رل نش یاجتماع يطبقه  نیبا ا یآدم هی فهیکه ح نهیمهم ا! ستیمهم ن: زد و گفت يلبخند

 .ده یبه آدم م یاستقالل خاص هیکنم  یهستم و فکر م یمن عاشق رانندگ یدون یآخه م

و مفصل در موردش  مینیش یموضوعو داشته باشم م نیا يبحث کردن در باره  يکه من حوصله  يروز هی-

 باشه؟. میکن یو بحث م میزن یحرف م

 .باشه:

رستوران برام جلب  يتو یجالب زیچ هی: گفت دمیبود که شن رهیدنده خ يبه دستش که نشسته بود رو همنگا

 !يپرس کامل غذا رو خورد هی دمید یبار بود که م نیاول يبرا. توجه کرد

ابعادت بود، حواسم سر  یذهنم پ: رخش و گفتم میخرده به سمتش چرخوندم، نگاهمو دوختم به ن هی گردنمو

 !معده ام کاله گذاشت

 !خنده ها رو واقعاً واقعاً دوست داشتم نیا! صورتم ينشست رو قیلبخند عم هی! خنده ریبلند زد ز بلند

*** 

  

 

 نکهیات و هم به خاطر ا هیهم بابت هد ،یمرس تیهم بابت همراه: شم گفتم ادهیخواستم پ یدم در خونه، وقت 

 !يرو به خاطرم آورد ییزایچ هیبا دعوت کردنم به اون بازار 

 !مثالً؟ یچ: زد و گفت يلبخند

 !حاال-

 !یالبرز هست یمیصم قیکامالً مشخصه رف:تر شد و گفت قینهال عم لبخند

 !چطور؟-

 !گه حاال یخواد جواب بده م ینم یآخه اون هم وقت:

 !بود یامروز جاش واقعاً خال-

داشتم  یبر م فمویکه تابلو و ک يشدم و در رو بستم و در عقب رو باز کردم و همون جور ادهیکرد، پ دییتأ حرفمو

 .خرده شلوغه هیهفته احتماالً سرم  نیالبته من ا. بهم بگو يواسه موسسه هم هر وقت هماهنگ کرد: گفتم

 .نه ای يایب یتون یپرسم که م یزنم و م یقبلش زنگ م. باشه-

 .ممنون:
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 .فعالً-

 .تکون داد و دور شد یرو، نهال دست ادهیپ يتو ستادمیا

شعر پر  هیو  بایخط ز هیقشنگ،  يتابلو هی. مبل و مشغول باز کردن کادو شدم يول کردم رو فویباال، ک رفتم

 !یمعن

 یقین دارم که برگ ، من

 چنین خود را رها کردست در آغوش باد ، کاین

 !است از یاد مرگ  فارغ

 ، می تواند زیست بی تشویش مرگ ، هم مثل برگ آدمی

 ندارد همچو او آغوش مهر باد را ، گر

 :تواند یافت لطف  می

 چه باداباد را هر

*** 

شده  زیتختم آو يروبرو واریتابلو که حاال رو د يشعر تو يغلت زدن تو جام و بعد خوندن هزارباره  یکل بعد

 نکهیکه داشتم به خودم به خاطر ا يهمون جور! بود، تازه چشمام گرم افتاده بود که زنگ تلفن از جا پروندم

 .پرهام بود يشماره . برداشتم یپاتخت ياز رو ویدادم گوش ینکرده بودم فحش م لنتیرو سا لیموبا

 ؟یداداش خوب سالم: الو که گفتم گفت. و تماسو جواب دادم دمیسر جام دراز کش دوباره

 .یمرس-

 ؟يخواب بود:

 !باًیتقر-

 . کردم دارتیکه ب دیا پس ببخش:

 جان؟. ستینه مهم ن-

 میحالش خوش نبود، نذاشت ادیمامان اما ز. سر خاك بابا میاومد. میراستش زنگ زدم بگم من و پدرام شمال:

 یهستن ول ششیالبته سالله و سارا پ ؟یسر بهش بزن هیشه امشب  یخواستم بپرسم م یم. ادیهمراهمون ب

خوام پندار معذب  یخودش بهت زنگ بزنه گفت نم میهم کرد شیهر کار. کنه یم یتاب یکه ب یدون یخب م

 .بشه
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تونم  یو م نمیخوام اون خونه رو بب یفکر کردم اصال ًم يلحظه ا يو برا میشونیدست چپمو گذاشتم رو پ کف

 !نه ایپامو بذار اونجا 

 ... یاونجا ول يخواد بر یدونم دلت نم یم: گفت دیسکوتمو که د پرهام

 . رم یباشه م-

 .داداش یمرس:

 ن؟یگرد یبر م یک-

 .رسونه یپدرامم سالم م. میگرد یما تا شب بر م. هیکاف یسر بهش بزن هیتو فقط :

حس خوش  که از با نهال بودن امروز بهم دست داده بود، یحرف زدن، حس وا کردن دهنم، حس خوب حس

برگشتن به گذشته مثل سقوط آزاد بود ! دیو اون شعر قشنگ همه و همه از وجودم پر کش یخطاط ياون تابلو

اثبات خودم،  يدن هام برایتموم جنگ دنهام،یشاهد تموم زجر کش! از گذشته ام بود یاون خونه سهم بزرگ! برام

 !خواسته شدن فرناز يبرا م،یحفظ زندگ يبرا

 !قطع شد؟! الو داداش؟: دیکه پرس دمینپرهام رو ش يصدا

  ؟يندار يکار. رم یباشه م. نه هستم-

 .فعال. نه قربونت:

که تو پندارم  يکاریجنگ و پ نیا دیشا. البرز حق داشت دیشا. دمیتخت و به پهلو چرخ يانداختم رو ویگوش

مشاور داشتم، به  هیبه  ازیبه آتش بس ن دنیرس يبرا دیشا! کنه دایپ صلهیکرد قرار نبود خود به خود ف یم دادیب

 !کنه کیمعجزه نزد هیکه بتونه منو به  یکس

هر چه  ش،یآت يشعله  هیاگه قرار بود بپرم وسط . دوش گرفتم و بعد حاضر شدم. کردم بخوابم اما نشد یسع

 .کرد یام نم چارهیب الیالاقل دلهره و استرس و فکر و خ! بهتر بود دمیپر یزودتر م

. گذشته گم بود يرفتن به خونه، ذهنم تو هزارتو ریتو مس. دادم نیماش هینس تماس گرفتم و درخواست آژا با

خنده  يصدا! خودمو آروم کنم يجور هیگشتم تا  یاون خونه م ياتفاق خوب تو هیخوش  يخاطره  هیدنبال 

 ارید! ست؟یطور ن نیا! خوشه طرهخا هیکرد  یم يباز مایهواپ اطیدوش پرهام وسط ح يرو یوقت اریبلند د يها

 !خنده هاش کجاست؟! کو؟
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نگاه  دنیو از آرزوها گفتن و لمس دستها و د ندهیو از آ یمیاون درخت توت قد ریدست فرناز و نشستن ز گرفتن

طور  نیا! خوشه يخاطره  هیدوست داشتنمون  يفرناز و قصه ! خوشه يخاطره  هیو شادش  دیپرام يها

 !اون عشق و اون دوست داشتن کجاست؟! فرناز کجاست؟! ست؟ین

به بابا و  یپزشک يتو رشته  میآرزوشو داشتم، دادن خبر قبول شهیکه هم يتو رشته ا یدانشگاه، قبول یِقبول

وجودمو در بر  يکه همه  يلب بابا و احساس افتخار و غرور ينشسته رو تیمامان و لبخند کمرنگ از سر رضا

 ! و پرافتخار بابا کجاست؟ ینگاه راض! ست؟یطور ن نیا! خوشه يخاطره  هیگرفته بود 

! حس بد تو وجودم جا خشک کرده بوده هیدلهره،  هیغم،  هی م،یخوش يشادم، لحظه ها يتک تک لحظه ها تو

 نیا يها یسهم من از خوش! اتفاق افتاده شهیبودم تو اون لحظه ها و هم یناخوش هیاتفاق،  هیمنتظر  شهیهم

 ! رسه یدست هم نم يبه تعداد انگشتها یاونقدر کم بوده که حت یدگزن

 دمیرو کش شهیخرده ش هی! نداشتم یازش خالص يجور چیبود که ه انیرگهام در جر يتو همه  يبد حس

 جاست؟ نیهم: راننده منو به خودم آورد ياونقدر فکر کردم و فکر کردم تا صدا. نییپا

تک  هیمات در خونه موند و راننده با  يلحظه ا ينگاهم برا.شدم ادهیرو گرفتم سمتش و پ هینشستم و کرا صاف

 !کاش الاقل البرز بود. بوق دنده عقب گرفت

  

 

احتماالً . سوال و جواب باز شد یدر ب ،يزنگ و بعد لحظه ا يدستم نشست رو لیم یبرداشتم، ب یبه زور قدم 

 . اطیبسته بود هل دادم و پا گذاشتم تو ح خیدستم که  يشتادر رو با انگ. از اومدنم با خبر بودن

هجوم وحشتناك خاطرات به ذهنم فشار ! روم بود يجلو يرییتغ چیو اون خونه با ه اطیاون ح! شد ینم باورم

آب وسط باغچه، درخت  یحوض ب. به خودم دادم و در رو بستم و راه افتادم سمت ساختمون یبه زور تکون. آورد

که شاهد اضطراب هام از  ییها پنجرهزندون داشت تا انبار بودن،  يکاربر شتریکه ب ینیرزمیز اط،یتوت ته ح

 !شاهد بزرگ شدنم! شاهد درس خوندن هام! هام بود ییکه شاهد تنها یاومدن بابا بود، اتاق

روبروش  یراه افتادم سمت پله ها و وقت. اتاقم گرفتم ياسممو برد، نگاهمو از پنجره  وونیا يکه از رو مامان

 ! يخوشحالم کرد یلیخ! مادر؟ یخوب: شد، بغلم کرد و گفت کیقدم بهم نزد هیو سالم کردم،  ستادمیا

چقدر الجون : به صورتش نشست و گفت یبهم انداخت، اخم یقیکردم و اون ازم فاصله گرفت، نگاه دق يتشکر

 ؟يخور یغذا نم یابمگه درست و حس!مادر؟ يشد
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سرده،  نجایتو ا میبر. خوبم مامان: کردم سمت در هال و گفتم تشیفشار هدا یانداختم پشتش و با کم دست

 .ستیبراتون خوب ن

. افتهیبودم اتفاق ب دوارمیکه ام یکردم بود و نه به اون آسون یکه فکر م یگذاشتم تو خونه، نه به اون سخت قدم

عکس  يبه دور تا دور اتاق انداختم و نگاهم نشست رو ینگاه. مبل، مامان رفت تو آشپزخونه ينشستم رو

 ! یمشک وارقاب با ن هیترمه، دو تا شمع روشن و  يزیروم هیگرد،  زیم هی!بابا

 .کنن دیخوام حلوا بپزم خر یبچه ها رفتن واسه فردا که م:که گفت دمیمامان رو شن يصدا

 بچه ها؟: دمیصاف کردم و پرس گلومو

 .سالله پونه رو خوابوند، بعد رفتن. رایسالله و سم-

در مامان از  ي رهیدستگ يدستم ننشسته رو. مال من بود يروز هیکه  یجام بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق از

 . ختمیر ییمادر برات چا ایب: آشپزخونه اومد برون و گفت

 .نمتیخوام بب یم ایب. تو اتاقت هست يبر نکهیوقت واسه ا: و گفت زیم يرو گذاشت رو ینیسمتش، س برگشتم

 ! خودم مخالف بود يمن تو اون اتاق و بستن در به رو دنیبا چپ شهیهم!هه

نشست روبروم و  ،ییرو گذاشت کنار استکان چا یشیکشم ینیریظرف خرما و ش. و نشستم سر جام برگشتم

قند تو دلم آب  نجایا يای یم يپرهام گفت دار یخب، وقت یبه اومدن رضا نبود دلت ول یلیدونم خ یم: گفت

 !شد

 نیا يکه تو يبار نیبرعکس آخر. دیواضح تو چشماش د یلیرو خ يشد برق شاد یم. زدم به چشماش زل

 !و اشک تنفر از من بود اریچشمش اشک رفتن د يبرعکس اون روز که اشک جمع شده تو! بودمش دهیخونه د

 نداره؟  یعملتون مشکل يجا: دمیشم پرسزده با یحرف نکهیا يبرا

 .بهتر شدم یلیدرد که دارم اما خب خ: زد و گفت يلبخند

 .نهیسنگ ياز عمل ها یجزئ شهیدرد هم هم. بوده ینیعمل سنگ-

 یساکت موند و وقت یمدت طوالن هیدستش،  يجاش بلند شد، اومد کنارم نشست، دست راستمو گرفت تو از

 یمادر م: که نگاهش کردم گفت یسوال. چشماش اشک نشسته بود يسرش رو آورد باال و زل زد به صورتم تو

 ...شه اما  یصاف نم یحاج یبا من و حت گهیوقت د چیدونم دلت ه

 .میکه در مورد اون مسائل حرف بزن نجایا ومدمین-

 ... یدونم ول یم:
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! خوام بدتر شه ینم! خونه تو عذاب بودم نیواسه اومدن به ا یکاف يخودم به اندازه ! کنم یمامان خواهش م-

 !خب؟! رونیهوا ب یبرسم که بزنم ب ییخوام به جا ینم

 .باشه:

 !خوبه-

 ن؟یکن یکار م یواسه مراسم چهلم چ: دمیخرده سکوت شد و بعد من پرس هی

 .خوام برم سر خاك یم. شمال میر یم-

 !نیایو ب نیجاده رو بر نیهر لحظه ا نیمجبور نبود يجور نیا! ن؟یکرد یخاك م نجایرو ا یبهتر نبود حاج:

 ...يد شیخواست پ یم یحاج-

 !کرد؟ یجا خاك م نیمنو هم هم يبخوابه، بهتر نبود بچه  ارید شیکه دوست داشت پ یحاج:

تو خرده  هی! نزنه جا خورد یازش خواسته بودم از گذشته حرف شیپ ي قهیکه دو د یاز صراحت کالم من مامان

 کنه؟ یم یچه فرق یبار هم سر خاکش نرفت هی یتو که حت يبرا: سکوت نگاهم کرد و بعد گفت

تا ! گم مادر؟ یمگه بد م:گفت دینگاه بهت زده ام رو که د! خوردم یمن بودم که از حرف اون جا م نیا حاال

که  ییبه اونا! ارهی یم يگفتن خاك سرد میاز قد. سر خاك بچه ات یاما نرفت ،ياون قبرستون اومد يتو

 یم يفاتحه ا هی ینشست یم ،یرفت یم! خواست یالبرز که بدتو نم! ارهی یم يصبور! ده یموندن آرامش م

 !رهیبلکه دلت آروم بگ دیکش یبه اون قبر م یدست هی ،يداد

 !ستیگفته دل من آروم ن یک-

عمر سر جنگ با بابات  هی! پندار يقرار بود یعمر ب هی! شناسم یقرار خودمو خوب م یب يمن بچه ! نگاه نیا:

 دیشا! شناسم ینگاهو خوب م نیچشمها، ا نیا! یتو چارچوب قانون اون حرکت کن یخواست یچون نم یداشت

عمرت، صد سال هم  ياما همه  داشتمن تویمادر اقتیسال ل 5 نیتو ا دیشا! نکرده باشم اما مادرتم يبرات مادر

سر اون  ياون جور یاون روز تو خونه وقت! که بچه اشو نشناسه ستین نیزم يرو يمادر چیه! که بگذره مادرتم

جرأت  یخواسته ول یزده بدتو نم یو بهت بگم که اگه اونم حرف امیخواستم ب یم يدیکش یداد م چارهیپسر ب

 !نکردم

 کجا؟: دیجام بلند شدم، مامان با هول پرس از

 .امی یماالن . رم دستمو بشورم یم: گرفتم سمتش و گفتم دستمو

 .ییچا یم رونیب ير یم یکن یعرق م ار،یپالتوتو در ب:به پالتوم کرد و گفت يا اشاره
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 .ییکردم و رفتم تو دستشو زونیحرفش گوش دادم، پالتو رو آو به

  

 

برگشتم تو هال مامان  یخرده خونک شم و وقت هیگذاشتم پشت گردنم که  سمویبه دستام زدم و دست خ یآب 

 ارم؟یحوله ب:دیپرس

: دمیخشک کردم، برگشتم سر جام و پرس يتکون دادم و دستمو با چند پر دستمال کاغذ یبه عالمت منف يسر

 !ه؟یچ نیاون زم انیجر

 کدوم؟-

 !به نام من و فرناز کرده یهمون که حاج:

 ... يتو نهیزم هیپس بهت گفت؟ ! آهان-

 !بدونم نویخوام ا یم! بود؟ یکرد قصدش چ یکارو م نیا یوقت یحاج! کجا ستیمهم ن:

تونه  یکنه نم يگفت هر کار یالبته خودش هم م. ونمیدو تا جوون مد نیگفت به ا یم. دونم واهللا یچه م-

کنه که اگه تو  يخواست محکم کار یم. کرد یخودشو آروم م يجور نیا الشیجبران مافات کنه اما خب، به خ

 ؟ياز فرناز خبر ندار.رهیآروم بگ دهخر هیالاقل دلش  ندتینکرد و اگه قبل رفتنش نتونست بب داتیاگه پ ،يومدین

 !مگه قراره خبر داشته باشم؟-

 .گم یم نیزم انیبه خاطر جر: مات صورتم شد و بعد چند لحظه گفت مامان

پرهام سر  یوقت نویا! يا گهید ییچه هر ملک و دارا ن،یچه اون زم! کنم یقبول نم يزیچ یمن از اموال حاج-

 .مه بهم زنگ زد هم گفتم که به شما بگهنا تیخوندن وص

 !تو گور بلرزه یتن حاج ادی یخدا رو خوش نم! شه پندار یکه نم يجور نیا:

 !نه؟یشه عذاب بب یخوام باعث م یاز اموالش نم يزیمن چ نکهیا-

 !؟يمگه حاللش نکرد! يدار نهیهنوزم ازش ک یفهمون یبهش م يدار يجور نیا! خب آره:

 ینگرون عذاب! نگرون روحش! هم نگرونش بود یبعد رفتن حاج یحت! نگاه نگرونش شدم ي رهیسکوت خ تو

 !که ممکن بود بکشه

! دلتو باهاش صاف کن پندار: مامان بلند شد يصدا! شد پس بزنم یرو که داشت ظاهر م یکردم پندار تلخ یسع

که  یکس به،یهفت پشت غر آدمها! اون پدرت بوده یوقت خوب نبوده ول چیاتون با هم ه ونهیدونم م یم
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 يجور نیبه خدا ا. تو هم بگذر مادر! گذرن یاز خون بچه اشون م! بخشن یجگرگوشه اشونو ازشون گرفته م

 !گم؟ یم یچ یمتوجه! شه یفکرت آزاد م. شه یدلت آروم م! يریگ یخودت هم قرار م

 نکهیدونم با اومدنت، با ا یم: گم گفت ینم يزیچ دید یوقت.نگاهش شدم ي رهیحرکت فقط خ یحرف و ب یب

 ...اما  یبراش برداشت یقدم بزرگ ندتیقبل رفتنش بب ياجازه داد

دم واسه روح  یم حیبهشون ندارم و هم ترج يازیهم ن! نداره میبه دلخور یمال و اموال ربط نینخواستن ا-

مثل من داشته  یاهلپسر نا نکهیخدا از ا ي شهیهم! نیکن راتشیخ دهیترس یاز عذاب جهنم م شهیکه هم یکس

باعث بشه بار گناهش به  صوابشبلکه  نیکن راتیکه قراره به من برسه، خ ییزایاون چ! خدا بوده يشرمنده 

 !مثل من کمتر شه يخاطر داشتن پسر

 !پندار:با اعتراض گفت مامان

ها، درك نشدن ها و درد  ییشاهد تنها یزمون هیکه  یاتاق. بدم بلند شدم و رفتم تو اتاقم یجواب نکهیا بدون

 .عوض شده بود یو مدل روتخت ریتحر زیتخت و م ينکرده و فقط جا یچندون رییتغ. هام بود دنیکش

. سرمو بلند و چشممو دوختم بهش. به در خورد و مامان پونه به بغل اومد تو يمبل که ضربه ا يبودم رو نشسته

 .نیعمو رو بب! ونه؟پ نجاستیا یک نیبب: گفت دهیلب ورچ يمامان به پونه 

زدم و دست دراز کردم به سمتش اما روشو  يلبخند. من ينگاه نگرونو غم زده اشو دوخت به چشما پونه

 .مامان يبرگردوند و سرش رو گذاشت رو شونه 

دارم  دید یوقت. گشت یپونه م دنیشدنم از د تیاذ زانیتو چشمام دنبال م دیشا. اما محو نگاه من بود مامان

 !؟یستین تیتو زندگ يرییتغ چیبه فکر ه: دیکنم پرس ینگاهش م

 !دادم نه یکه به حاج هیاگه منظورت به قول-

محمد  يبه خدا! شه یهم که نم يجور نینداره اما ا یتوقع نیکس ازت همچ چیه. دونم مادر یاونو که م:

 ...رسه و  یکارهاتو م یک ،يخور یم یتوا که چ یهمش فکر و ذکرم پ

 !کنم یم یساله که دارم تنها زندگ 5-

 !اول رفتن اون طفل معصوم دل نگرونتم يخدا از همون ماه ها ییبه همون خدا یدونم ول یم:

 نیبا اون سر و شکم چاك خورده و روح و روان داغون بهتون پناه آورده بودم به من گفت یخونه، وقت نیتو هم:

دستام  يرو ختهیدونستم خون بچه ام ر یم يا گهیکه خودم بهتر از هر کس د یزخم من يرو! قاتل بچه امم
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! مامان نیبا من بد کرد! اصالً نبودم مطمئناً! جا نبودم نیالبرز اگه نبودن مطمئناً االن ا ایدکتر ! نیدینمک پاش

 !کنه ینم يرفتار نیاما آدم با دشمنش هم همچ! بودم نه یگم پسر خوب ینم! یهم شما هم حاج

 یم: تخت و نشست کنارش و گفت يرو که تو چرت بود گذاشت رو ينگاه از چشمام گرفت، پونه ا مامان

 گرگوشهیاز بچه اشون ،از ج يچقدر سخته مادر و پدر یدون یم! میدیفهم نویهر دو ا! یهم من هم حاج! دونم

به قرآن محمد ! کردن؟ لماشون ظبدونن در حق بچه  يچقدر درده پدر و مادر یدون یم! بخوان؟ تیاشون حالل

قصدم  نجایا يبار دوم اومد يبرا یبه همون خدا قسم وقت! رمیخواد بم یافتم دلم م یاون روز م ادیهر وقت 

 !اومد یاز دستم بر نم يو کار يکرد یگرفت که اون طور التماس م یم شیدلم داشت آت! طرد کردنت نبود

از ! ادیاز دهنم در ن یدن حس حقارت اون روز حرف نامربوط و درشتکه از به خاطر آور دمیمحکم محکم گز لبمو

 ..ارمیسرد شد، برم عوض کنم برات ب ينخورد توییچا: جاش بلند شد و گفت

 .خورم ینم ییچا. خواد ینم: گفتم دمیکش یکه کنار پونه دراز م يجام بلند شدم و همون جور از

که واسه معده ات  زمیر یکمرنگ م! کنه یدر م تویخستگ! چرا مادر؟: دیدر موند و پرس ي رهیبه دستگ دستش

 .ضرر نداشته باشه

 !ارهیبه خاطر د! خورم یکه نم ستیواسه معده ام ن:

خسته  یلیخ: و آروم گفتم دمیغرق خواب چرخ يبه پهلو و به سمت پونه . صورتم شد خیمتعجب مامان م نگاه

 . کشم یخرده دراز م هیجا کنار پونه  نیهم. ام

*** 

چشم که باز . زنه یفرناز آروم صدام م یوقت میداریتو خواب و ب. دستمه يام و دستش تو دهیدراز کش ارید کنار

 !؟يبر يخوا ینم: زنه یکنه و از ته گلو و آروم پچ م یکنم سالم م یم

کشم  یم اریدستمو آروم از دست د. شه یشروع م فتمیش گهیساعت د هی. افته به ساعت یخواب آلودم م نگاه

 .بندم یذارم رو بالش و چشمامو م یبوسم و دوباره سرمو م یسرخشو م يگونه  رون،یب

*** 

لبخند که زدم بدون . متعجب کنارم نشسته و زل زده بود به صورتم يپونه با چهره ا. شدم داریتکون تخت ب با

ام  نهیس يدست دراز کردم و کشوندمش سمت خودم، رو. موندام  رهیبشه خ جادیاش ا افهیتو ق يرییتغ نکهیا

 .ماچ گنده از لپش گرفتم هیدرازش دادم و 
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و  دنیشروع کرد به خند غیخودشو جمع کرد و با ج.فرار، شروع کردم به قلقلک دادنش يو پا که زد برا دست

 .نکرد يواسه رفتن اصرار گهید

خوب عمو و برادرزاده با : تو اتاق دیچیشاد پدرام پ ير باز شد و صداو خنده با پونه بودم که د يباز ریو و ریه تو

 !ها نیهم خلوت کرد

 !ن؟یبرگشت: دمیسمتش و متعجب پرس برگشتم

 ! شه یم یربع هی-

 !پرهام بهم زنگ زد؟ یوقت نیتو راه برگشت بود:

 ییدو تا مینیداداش پندارو بب میهوس کرده بود. آره: نشست گفت یتخت م يکه لبه  يتو و همون جور اومد

 ؟یخوب! میدینقشه کش

 ! ادی یاز رو دست خوردن بدم م: و گفتم نشستم

 !ارزه یداداش بزرگه امون م دنیکه باشه، به د یرو دست زدن هر چ نیعواقب ا-

 میخوا یم ایب: رفت سمت در گفت یکه م يدست موهامو مرتب کردم و پدرام پونه رو بغل کرد و همون جور با

 .میشام بخور

 !کابوس بد هی دنیبدون د! بودم دهیساعت کامل خواب 2! افتاد به ساعت و از تعجب وا موندم نگاهم

  

 

  

*** 

 لمیزنگ موبا يکردم که صدا یو داشتم با حوله موهامو خشک م رونیدوش آب گرم اومده بودم ب ریاز ز تازه

 ؟یسالم پندار جان خوب: گفت يبا انرژ دمیالو که گفتم شن. نهاد بود. بلند شد

 ؟یشما خوب. ممنون-

 ؟يخواب که نبود. یمرس:

 جان؟. نه-

 .میساده راه بنداز یدورهم هیدور از چشم البرز  ينوریا يایب یزنگ زدم بگم پاش:
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 يدو نفره  یحیتفر يو برنامه ها متیافتادم که البرز از صم ياون لحظه ا ادیلبم،  يلبخند نشست رو هی

 !بود یو نهاد شاک نیافش

هنوز خاطرم هست که ! جا نیا نیایشام ب يفکر کنم نوبت شماست که برا: موهام بردم و گفتم نیب یدست

 !اون شب بهم خورد یمهمون

 . میما منتظر. نیوتیگ ریبره ز یباشه سر همه امونو م نیا ریالبرز اومد،چون غ یاونو باشه وقت: و گفت دیخند

 .موافقت کردم نیکه برم به خاطر هم میته دلم راض دمیمخالفت کنم، اما د خواستم

از جام بلند ! بود میزندگ يکارها نیاز سخت تر یکی دنیگرفتم و کادو خر یخونه اشون م يبرا يزیچ هی دیبا

 .رونیشدم، حاضر شدم و آژانس خبر کردم و زدم از خونه ب

*** 

به طبقه . گفت و در رو باز کرد یینهال اومد که سالم بفرما يبعد صدا هیرو زدم و چند ثان نایواحد نهاد ا زنگ

 یبحث م یخانوم هیکنار در و داره با  ستادهیا یعصب يچهره  هیبا  دمیو در آسانسور که باز شد د دمیاشون رس

 .کنه

داره از  یچه لزوم! برن یم 9زباله ها رو ساعت !شه؟ یحالت بد نم نیبکش بب قینفس عم هیشما  زیخانوم عز:

 !گوشه باشه تا شب؟ نیا سهیک نیصبح ا

 ! گوشه نیشه گذاشتمش ا یساعت نم هیاز صبح کجا بود؟ -

سخت  نییپا نیبر نیخوا یاز پله که نم! عطرش کل ساختمونو ورداشته يتموم بو! قهیساعت چه ده د هیچه :

 اطیخونه ح! خاص خودشو داره يقانونها ینیان نشآپارتم! نداره یزحمت گهیآسانسورو زدن که د يدکمه ! باشه

 !که ارنی یزباله به جا نم ندگ يرو با بو یگیحق همسا! نیرفتار کن نیدوست دار يهر جور ستیدار که ن

اونجا هم از قانون . که اومده بود مطبم افتاده بودم ییبارها نیاول ادیکرد و من  یغرغر م هیسر زن همسا نهال

سمت  دیکردم که سرش چرخ یداشتم نگاهشون م. لبم يلبخند نشست رو هیناخودآگاه ! زد یو حق حرف م

ساختمون  تیریبعد حتماً به مد بار يبه هر حال من برا:گفت هیسکوت کرد و بعد رو به زن همسا دنمیمن، با د

 !بکنه یفکر اساس هیگم  یم

سالم کرد  یبرگشت سمت من و همون جور عصبنهال ! دیدر واقع در رو کوب! رفت تو و در رو بست هیهمسا زن

 !ه؟یچ: گفت دیصورت منو د يلبخند پهن شده رو یو وقت

 !یچیه-
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 !زدم؟ يحرف خنده دار:

تو بعد هر  میشما بفرما بر! نه: به پشتش آوردم که بره سمت در و در همون حال گفتم یجلو، فشار کم رفتم

 !کن یرو سر من خال هیهمسا یدق دل یچقدر خواست

 هیهمسا یبه دق دل يازیهست که ن یکاف يواسه شما هم به اندازه : آزاد کرد و برگشت سمتم و گفت ستشود

 !کردن نباشه یرو سرت خال

 !کار کردم؟ یمگه چ! چرا؟: دمیپرس متعجب

 !تا بگم ایحاال شما ب: تا برم تو و بعد گفت ستادیافتاد سمت واحد و کنار در ا راه

 !ستیبد ن نیبنداز لتونینگاه به اون موبا هی: تو خونه، نهال هم پشت سرم اومد، در رو بست و گفت رفتم

 ؟يزنگ زد-

 . بار بهت زنگ زده ستیب ينهاد فکر کنم باال:

 ن؟یکارم داشت-

البرز هم دنبالت ! ؟يکرد ریخرده د هی یکن یفکر نم: گفت رهیکرد پالتومو بگ یکه دست دراز م يجور همون

 . گشت یم

 . نبود میحواسم به گوش:اپن و گفتم يکه گرفته بودم رو گذاشتم رو ییکادو

 ه؟یچ نیا: دیپرس یکادو بود وقت يرو نگاهش

 ! ؟يکرد ریقدر د نیکه ا يریبگ نویا يرفته بود: نگاهشو دوخت به چشمام و گفت. نگفتم يزیزدم و چ لبخند

نهاد بسه : و رفت سمت اتاق خواب، دو تا ضربه به در زد و گفت دیکش یدم کالفه پوف یجواب نم دید یوقت

 !پندار اومده ها! گهید

 .زنه یحرف م لویداره با ن: اومد روبروم نشست و گفت بعد

 .بذار راحت باشه. ستیمهم ن: و باال زدنشون شدم و گفتم نیآست يباز کردن دکمه ها مشغول

 ...هیپس  ست،یسکافه و قهوه هم که برات خوب نن ،يخور یکه نم ییچا: جاش بلند شد و گفت از

 !فنجون خوردنش ضرر نداره هی یبوق یبعد قرن. همون نسکافه خوبه-

 !؟یکن یمراعات م يجور نیا: صورتش انداخت و گفت يرو زیاخم ر هیسمتم،  برگشت
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باهام  ییبا خوشرو رون،یدر اتاق خواب باز شد و نهاد اومد ب لم،یزدم و از جام بلند شدم برم سراغ موبا يلبخند

بگم چه  دیدر واقع با! چه خبر؟: دیو نهاد پرس مینشست. یکرد و عذرخواه یدست داد، سالم و احوال پرس

 .دونم ینم گهیحاال شما رو د! گوشمه یکیمن  يبزرگه  کهیفکر کنم البرز اگه بفهمه ت یعنی! عجب؟

 شت آره؟کارم دا نکهیمثل ا. البرز یگفت:جام بلند شدم و گفتم از

 .نیخواست بگه شبو با هم باش یم نکهیشد، مثل ا یم مایداشت سوار هواپ. آره-

بابت  یبه خانوم وثوق: نسکافه اومد تو هال و به نهاد گفت ینیس هیپالتوم برداشتم، نهال با  بیاز تو ج لمویموبا

 !زباله هاش تذکر دادم سهیک

 يجمله  دنیاز فنجون ها رو برداشتم و با شن یکیو روم که نهال گرفته بود جل ینیرو مبل و از تو س نشستم

  !؟يخند یچرا م: نهال متوجه شد و با اعتراض گفت. لبم يلبخند نشست رو هینهال دوباره 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .تکون داد هیچ نکهیدوباره سرش رو به عالمت ا! بلند کردم و نگاهمو دوختم بهش سرمو

منو مؤاخذه  مارستانیاول تو مطب و ب يکه تو برخوردها یبا همون لحن قاًیدق: کردم سمت نهاد و گفتم رومو

 !خانوم هم تذکر داد نیکرد به ا یم

 یشه عصب یکنه حقش داره خورده م یحس م نکهیخب آدم از ا:که حاال لبخند نشسته بود رو لبش گفت نهال

 !گهیشه د یم

اما انگار نه  مین خوش به شوهرش گفتبه خدا چند بار با زبو: تکون دادم و نهال ادامه داد دییبه عالمت تأ يسر

 !انگار

 !کار به زد و خورد برسه گهید يفکر کنم دفعه  ،يداد يتذکر جد هیبار هم که  نیا. بله-

 ! بدجنس: جاش بلند شد و گفت از

رفت که  یچنان از کوره در م ییجاها هیمهربون بودن  نیدر ع. بود یجور خاص هی تشیشخص. بود برام جالب

 !رو ینهال عصبان ایدونست نهال مهربونو باور کنه  یآدم نم
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در واقع نهاد  م،یزد یحرف م يبا نهاد در مورد مسائل کار میداشت. خاموش بود شیالبرز زنگ زدم اما گوش به

از جام بلند . کرد و رفت تو اتاق یعذرخواه هی. نهاد زنگ خورد لیدادم که موبا یزد و من گوش م یحرف م

 ؟يخوا ینم کمک: دم اپن و به نهال که مشغول درست کردن ساالد بود گفتمشدم و رفتم 

 .ممنون:بلند و با لبخند نگاهم کرد و گفت سرشو

 !بله ممنون؟ اینه ممنون : دمیو نشستم روبروش و پرس رفتم

 !آره؟ لشینهاد باز رفت سراغ موبا. نه ممنون: تر شد و گفت قیعم لبخندش

 شیپ یمشکل حقوق هی لویبرادر ن يبرا: پر کاهو رو گرفت سمتم و گفت هی. دمبه عالمت مثبت تکون دا يسر

 .اونن ریاومده درگ

 !بود ییشعر واقعاً قشنگ و پرمعنا! یبابت اون تابلو واقعاً مرس: گاز به برگ کاهو زدم و گفتم هی

 !خوره یبه حال و روز امروز شما م شیمعن: تکون داد و گفت دییبه عالمت تأ يسر

 !ما؟-

 !تو:

 بوده؟ یشعرش مال ک! آره! آهان-

 !يریمش دونیفر:

 .واقعاً قشنگ بود-

 !فقط شعرش؟: دیابروشو داد باال و پرس هی يزل زد به صورتم،تا نهال

 !خط خطاطش هم واقعاً محشر بود! نه: و گفتم دمیخند! هیو بعد متوجه شدم منظورش چ دیلحظه طول کش هی

  ؟یکن یفکر م یبه چ: دیدستاش بود که پرس ينگاهم رو. گفت و دوباره سرگرم درست کردن ساالد شد یآهان

 . بودم مونیمیخونه قد شبید -

 !جداً؟: دیاومد باال و زل زد به صورتم و پرس نگاهش

! امیکنار براحت با رفتن به اونجا  نقدریکردم بتونم ا یخودمم فکر نم: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !دمیراحت کنار پونه گرفتم خواب یلیساعت خ 2بود که  نیجالب هم ا

 !هیعال نیا! واقعاً؟:بود تو صورتش داد کنار و گفت ختهیسرش به عقب، موهاشو که ر یحرکت ناگهان با

از : دستمو بردم جلو، گذاشتمشون پشت گوشش و گفتم. شد تو صورتش ختهیدوباره موهاش ر دهینکش هیثان به

 ماهبانو خانوم چه خبر؟
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پوست کنده رو به سمتم دراز کرد که تشکر کردم و بر نداشتم، شروع کرد به ورق ورق  اریخ هیزد،  لبخند

که  میبود هیریبازار خ يکارها ریاونقدر درگ. اتفاقاً چند روزه وقت نکردم بهشون سر بزنم. خوبه: کردنش و گفت

تابلوهامو هم بهت  یتونم باق یم ياگه دوست دار یراست. دنشید میبر میفرصت نکرد ولینه من و نه گال

 .نشون بدم

 یدر م جیدو تا هو خچالیکه از تو  يبه عالمت مثبت تکون دادم، از جاش بلند شد و همون جور يسر مشتاق

 .رآب شدهاشون شک ونهیم ولیالبرز و گال: آورد گفت

 !؟یچ يبرا: دمیپرس متعجب

 .رفته با هم قهر بودن یفقط گفت البرز که داشته م. نکرد فیدرست برام تعر ولیگال.دونم ینم-

 .ادی یم شیهمه پ نیها ب یقهر و آشت نیا:

نهاد  ایذاره مثالً من  یاصالً نم. ده یدخالت نم يالبرز اجازه  یدون یم. هیانگار جد یول نشونیب ي هیقض-

 شیچند وقت پ گه،یبار د هی! ده یاصالً راه نم. میدفاع کن ولیمثالً از گال میبخوا ای میو باهاش حرف بزن مینیبش

جالبه تا خوبه . حرفو وا کنم البرز اجازه نداد سربا هم حرفشون شده بود، من هر بار که خواستم  يجور نیهم

 !نداره يکسم حرف شنو چیاز ه! ستین فشیحر یچکیه گهید ادی یخوبه، اون روش که باال م

 نکرده؟ ياشاره ا چیه ولیگال! حاال حرفشون شده؟ یسر چ-

 .هم ناراحته یلیکه خ ولهیبوده مقصر انگار خود گال یهر چ ینه ول:

 .که خوب بود حالش روزید-

کنه و  ینگاه م لشویمرتب موبا دمید یوقت. نزده بود یحرف روزید نیبه منم تا هم. هیکالً دختر تودار! نه بابا:

 یبیبهش گفتم ع. اون هم گفت البرز ازش دلخوره. بو بردم و به روش آوردم ییزایچ هیالبرزم اصالً زنگ نزده 

 !انیجر هیجد یلیخ گهیبار د نیا: گفت قهیاما بعد چند د ه،یعاد زایچ نیا! نداره

 . البرز رو گرفتم و باز خاموش بود يبرداشتم، دوباره شماره  لمویجام بلند شدم و رفتم تو هال و موبا از

 .خاموشه شیگوش: و گفتم زینشستم پشت م. بود ستادهیتو آشپزخونه، نهال سر گاز ا برگشتم

 .پماستیحتماً تو هوا-

که من و فرناز و  ياونقدر. بود قیهامون رف یاز همدانشگاه یکیالبرز با . میدانشجو بود یاون موقع ها، وقت:

پلکه و  یدور و ور دختره نم یلیالبرز خ دمیمدت د هیبعد  یول هیاشون جد هیقض میودبچه ها مطمئن ب هیبق

حرف بزنه دختره غش غش بخنده  لبرزو ا ننیعادتشون هم بود تو سلف بش. ستین شیسرش تو گوش ادیز گهید
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 یبا پرند نم ادیز گهیچرا د دمیروز ازش پرس هی نکهیگذشت و گذشت تا ا. شد ینم داشیالبرز اونورا پ گهیاما د

 جوابمو داد؟ یچ یدون یم. پره

 !؟یچ: دیداد پرس یکه برگشته بود سمتم و داشت به حرفام گوش م نهال

: لبمو تر کردم و گفتم. چرخوندش یبه دستبند تو دستش بود، دست خودش هم به دستبند و مرتب م چشمم

 یلیکه گفته بود خ يجمله ا دیشا !میهم گذشت ریاز خ میخورد یخونسرد برگشت گفت به درد هم نم یلیخ

با  یلیدو تا خ نیآخه ا! دیلحظه تنم لرز هیحرفو زد که  نیباور کن اونقدر سرد ا یول دیرس یبه نظر م یمنطق

 .میبود شونیتو تدارك لباس واسه عروس یما حت! هم جور بودن

 بهم زدن با هم؟ ینگفت سر چ-

فرناز هم که رفت سراغ پرند، پرند گفت البرز . دش حرف بزنماجازه نداد من بخوام در مور یوقت حت چیه! نه:

 !زنم ینم یبدونه منم حرف يزیچ یدوست نداره کس

 !ماًیخط مستق هیو  دمیکه د ییها یلیبر عکس خ هیبیآدم عج. گهیگم د یم: اومد روبروم نشست و گفت نهال

 !مثالً من؟-

شناخت محدودم نسبت  نیمثالً من با ا. کرد ینیب شیشه پ یاز آدمها رو م یلیخ یدون یم! خود من یحت ای:

 نیاما البرز ا یبش یممکنه ناراحت و عصبان ییچه حرفها دنیو با شن ییها تیدونم که تو چه موقع یبهت م

 ییجاها هیکنه،  تیماها رو اذ هکه ممکن یدر مورد مسائل یحت رهیانعطاف پذ یلیخ ییوقتها هی. ستین يجور

 !ده ینشون م یواکنش منف میگذر یراحت از کنارش م یلیهم که ما خ

 یبیبود و استعداد عج يزینهال دختر ت! گفتم افتادم یبه البرز م شهیکه هم يجمله ا ادی! نشست رو لبم يلبخند

 . تو شناخت آدم ها داشت

 شد؟ یچ: داد گفت یرشته از موشو دور انگشتش تاب م هیکه  يهمون جور دیلبمو که د يرو لبخند

 !شه یمو م زشیکارت باعث ر نیا: دستش و گفتم يگذاشتم رو دست

 !نه بابا: دیکرد و با لبخند پرس يزیر اخم

عروس  هیبا  یو اونوقته که کس زنیر یم ،یرسون یم بیات آس قهیشق يموها ي شهیکارت به ر نیبا ا! چرا-

 !کنه یکچل ازدواج نم

 هیانتخاب  یکن یاما فکر نم! دکتر يچشم آقا: شده دور انگشتش رو آزاد کرد و گفت دهیچیپ يو موها دیخند

 !ست؟یواسه ازدواج ن یخانوم به خاطر موهاش مالك خوب
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 دایرو پ ياما مرد! دونم یرو نم اسیو مق اریمالك و مع:رو که تو ذهنم بود به زبون آوردم يجمله ا ناخودآگاه

 !موها نیاون هم ا! اومده گهیبدون از کرات د نیقیه براش مهم نباش زایچ نیکه ا يکرد

 !يزد یلبخند م یبه چ ینگفت: زد و گفت يچشمام شد، بعد لبخند ي رهیبهت زده خ يلحظه ا يبرا

: بحث زدم و گفتم ي انهیعوض کردن ناش يبه تالشش برا يلبخند! چشماش شدم ي رهیخرده تو سکوت خ هی

 یش یاز ته سوزن رد م ییوقتا هی! يگفتم تو حد وسط ندار یبه البرز م شهیهم م،یاون موقع ها که دانشجو بود

به نظرم  ينظر داد قیدق ونقدرا شیاخالق تیدر مورد خصوص یوقت! يگذر یاز ته جوالدوز هم نم ییوقتها هی

 .جالب اومد

واقعاً : ه من گفتنسکافه ها اومد تو آشپزخونه و رو ب ینیباز شدن در اتاق خواب اومد و بعد نهاد با س يصدا

 . واقعاً شرمنده

 .رهیاصالً فردا باهات تماس بگ ایدفترت  ادیفردا ب یگفت یخب م: کرد و گفت یاخم نهال

مسائلو باهاش  يسر هیمجبور بودم . میفردا صبح زود دادگاه دار: مشغول شستن فنجون ها شد و گفت نهاد

 .هماهنگ کنم

 گهیبسه د! اه: نهال معترض گفت! بلند شد لشیزنگ موبا يبود که باز هم صدا دهیفنجون رو آب نکش نیاول

 !ها يد یجواب نم!نهاد

 !البرزه: زد و گفت يشماره لبخند دنیاپن بود و با د يکه رو شیرفت سمت گوش نهاد

 يرونشست  يزیدو تا جمله اخم ر یکی دنیبعد شن. آب دستهاشو با دستمال خشک کرد و تماسو جواب داد بعد

 . امی یاالن م... باشه ... کجا؟: دیصورتش و پرس

 .البرز نبود: که قطع شد رو کرد به نگاه منتظر من و نهال و گفت تماس

 !بود؟ یپس ک: دیبا تعجب پرس نهال

البرز : برداشت و گفت شویگوش. مات دهن نهاد بودم. وجودمو گرفت يهمه  یبیعج يدلشوره  يلحظه ا يبرا 

 !مارستانهیب

 !تصادف کرده؟!شده؟ یچ: دینهال اما از جاش بلند شد و پرس. باز نشد یسوال دنیپرس يبرا مدهن

 .از خونواده اش متوجه نشن یداشته کس دیپرستاره فقط گفت البرز تأک. دونم ینم: رفت سمت هال و گفت نهاد

. سرمو بلند کردم و نگاهمو دوختم به صورتش. دستم ينهاد بودم که دست نهال نشست رو یخال يجا مات

 .میپاشو بر. مطمئن باش که حالش خوبه. ستین يزیچ: آروم گفت
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رفتم . افته یشده که هر لحظه قلبم از کار م ادیکردم تپش قلبم اونقدر ز یحس م. به خودم دادم یزور تکون به

 دیحالش خوبه که تأک: داد دستم گفت یالتومو مکه پ يسمت در، نهاد هم حاضر شد و اومد کنارم و همون جور

 .نگران نباش. میداشته به خونواده اش خبر ند

 نیزتریالبرز عز ار،یبعد رفتن د. وجودم پر شده بود از استرس يبه عالمت مثبت تکون دادم اما همه  يسر

 يهمه  گاهیاوت از جااصالً متف گاهشیجا! کسم بود نیزتریمثل قبل اومدن فرناز که عز! بود که داشتم یکس

 .بود میزندگ يدوران ها يدور و برم تو همه  يآدم ها

بگه دست نهاد نشست رو  يزیچ نکهیقبل از ا. صورتم بود ي رهیآسانسور، نگاهم افتاد به نگاه نهال که خ يتو

 .مطمئنم حالش خوبه! پندار ستین يزیچ: پشتم و گفت

چند وقت اخبار  نیاونقدر تو ا. کردم باور کنم که حالش خوبه یبه عالمت مثبت تکون دادم و سع يسرسر يسر

 .شده بود لیتکم تمیبودم که ظرف دهیبد شن

نهاد  نیماش م،یدیرس یوقت. که گفته بودن اون جاست یمارستانیسمت ب مینهاد و راه افتاد نیتو ماش مینشست

البرزو که گفتم، مأمور پشت  لیاسم و فام. دم اطالعات دمیرس يچه جور دمیشدم و اصالً نفهم ادهیترمز نکرده پ

 .نیسر یبه اتاق عمل م نیریزردو بگ يخطها. تو اتاق عمله: باجه گفت

دست نهاد نشست رو بازوم و . مساعد نبود طیداد شرا یم میپس اونقدرها هم که نهاد دلدار! اتاق عمل؟. رفتم وا

 .سر خودش آورده ییچه بال مینیبب میبر: گفت

دهنم خشک خشک شده بود و . کنار سالن یصندل يشدم سمت در اتاق عمل و نشستم رو دهیکش همراهشون

 .نهاد رفته از پرستار بپرسه: نهال نشست کنارم و گفت. تو معده ام داشتم يسوزش و درد بد

 ...اتاق ب نیاگه زنده از ا! ؟یشده باشه چ شیاگه طور-

 . کهیمشکل کوچ هیمطمئن باش ! رونیب انیاتاق ب نینفس از ا یهمه ب ستیقرار که ن! خدا نکنه پندار:

 !خدا کنه: زمزمه کردم رلبیز

تا . راحت بشه المیتا خ ارهیب يخبر هی یکیکردم  یفقط خدا خدا م! و چشمامو بستم واریدادم به د هیتک سرمو

 .افته یهم اتفاق م يمعجزه ا میوقتها تو زندگ یباور کنم که بعض

 شد؟ یچ: دمیشدم و پرس که اومد، از جام بلند نهاد

 . خورده چیپ مایهواپ يپاش تو پله ها نکهیمثل ا. ستین يزیچ-

 !ده؟یاونقدر ناجور بوده که کار به عمل کش:
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 !بده حیتوض ادیعمل تموم شه دکترش ب نینداد و گفت منتظر باش یحیپرستاره توض-

ازم توقع داشت در مورد عمل ماهبانو براش  یحاال حال نهال رو وقت! و نشستم سر جام دمیکش یپوف کالفه

و بعد به نهاد که  رهیخرده دردش آروم بگ هیبه معده ام آوردم تا  يبا دست فشار. کردم یبدم درك م حیتوض

 !مچ پاشه؟ لشفقط مشک یمطمئن: داده بود گفتم هیتک واریو به د ستادهیسالن ا يگوشه 

 .میگفت نگران نباش یپرستاره م. آره-

 ! بشر هوله نیکه ا نقدریا: عالمت مثبت تکون دادم و نهال گفت به يسر

 نمیخواست بش یور راهرو رفتم اون ور راهرو و بعد با اعتراض نهاد که ازم م نیخرده از ا هیجام بلند شدم،  از

خبر از اتاق عمل  هی دنیرو داشتم که منتظر رس ییحس و حال اون لحظه ها. دل تو دلم نبود! نشستم سر جام

 !بودم ارید

: بزنم گفت یرفتم جلو و تا خواستم حرف. رونیدونم چقدر گذشت که در اتاق عمل باز شد و دکتر اومد ب ینم

 . مونه، فردا مرخصه یم نجایامشبو ا. میو آتل بست میثابت کرد چیقوزکشو با پ یشکستگ. حال دکتر خوبه

 .حس کرده بود یتموم عضالتمو کرخت و ب ادیاسترس ز .و نشستم سر جام رونیپرصدا دادم ب نفسمو

 !ست؟ین يزیچ میگفت يدید: دلگرم کننده گفت يصدا هیهم نشست کنارم و با  نهال

خانومه که ! میچونیکه به دل ما انداخت بپ ییهول و وال نیگوش البرزو واسه ا دیبا: هم نشست و گفت نهاد

 !تا مرز سکته رفتم و فقط به خاطر پندار خودمو نگه داشتم مارستانیب میبر دیتلفن گفت با يپا

خبر  نیشده بود که با کوچکتر فیام اونقدر ضع هیروح! و چشمامو بستم واریدادم به د هیحرف سرمو تک یب

شدن  دهیکش مارستانیو البته خبر به ب یچه از لحاظ جسم ،یچه از لحاظ روح! ختمیر یبه هم م داًیشد يناگوار

 !من يشد برا یمحسوب نم کیناگوار کوچ يز جزء خبرهاکار البر

نهاد و  ادیبا اصرار ز. و به بخش منتقل کردن رونیآوردن ب يکاوریبود از ر اریهوش مهیکه ن یرو در حال البرز

 .موندم ششینهال رو فرستادم خونه و خودم پ

 يکنار تخت و به پا ستادمیا. ششیپ و بهم اجازه دادن برم رونیدو تا پرستار از اتاق اومدن ب یبود وقت خواب

شد تحمل  یم يشدنش چه جور داریرو بعد ب ضیالبرز بدمر. شدم رهیدو تا بالش بود خ يآتل بسته اش که رو

 ! دونست یکرد خدا م

و  دشیجور آروم د نیاومد که بشه ا یم شیکم پ. اتاق و زل زدم به صورتش يگوشه  یصندل يرو نشستم

 !زهیو زمانو بهم بر نیدرد داشت که بخواد زم يشدنش اونقدر داریمطمئناً بعد ب
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و الو که گفتم  رونیاز اتاق رفتم ب. دمیناشناس رو د يشماره  هیاز جا تکونم داد و  لمیموبا ي برهیو يصدا

 !شما؟ نیخوب. الوندم. الو سالم آقا پندار: گفت يمرد يصدا

 .خاموشه شیزنم گوش یزنگ م یهر چ ن؟یندار يشما از البرز خبر: دیکردم و اون پرس يتشکر

گاه گردنم  هیدستمو تک! شد یخانوم نصفه جون م قهیگفتم صد یم انویکردم و جر یدهن وا م! بگم یچ موندم

 دمیرس. خاموش کرده بوده شویگوش مایپرواز داشته و تو هواپ. رم خونه اش یمن االن دارم م: کردم و گفتم

 ! خوبه؟. گم بهتون زنگ بزنه یاونجا م

هر  نیفقط بگ. میمون یپس من و مامان منتظر تماسش م: از قبل تشکر کرد و گفت يدوارتریام يبا صدا الوند

 .زنگ خونه بزنه هیحتماً  ستیبود مهم ن یساعت

برگشتم تو  فحش بلد بودم نثار البرز که وادار به دروغ گفتنم کرده بود کردم و یگفتم، تو دلم هر چ يا باشه

 .اتاق

 يلبخند دنمیسمتم و با د دیچرخ يسالم که کردم، سرش به کند! سقف بود ي رهیو گنگ خ جیشده و گ داریب

 !لبش ينشست رو

با  يکار کرد یچ: دمیکنار تخت، دستمو گذاشتم رو اون دستش که سرم بهش وصل نبود و پرس ستادمیا 

 !خودت؟

 !؟یکن یکار م یچ نجایتو ا:باز کرد گفت یچشماشو بست و وقت يلحظه ا يبرا

 !عمل تموم شه بعد خبرمون کنن؟ یگذاشت! باشم؟ نجایا دینبا:دمیو پرس یصندل يرو نشستم

 !گفته بودم به نهاد زنگ بزنن:به خودش داد و گفت یآروم تکون

 ؟يخورد نیزم يچه جور ینگفت! ذاشتم یشدم، زنده ات نم یبا خبر نم:کردم و گفتم يزیر اخم

 چینخوردم، پام پ نیزم! شه یافتم حالم بد م یم ادشیباور کن : مکث کرد و گفت يبست، لحظه ا چشماشو

 !خورده

 !ده؟یکه کارت به عمل کش دهیچیپ يفهمم چه جور ینم:به تأسف تکون دادم و گفتم يسر

هم که آوردنم دمارمو در  نجایا! دمیخرد شدن استخونمو شن يصدا:و گفت شیشونیپ يدستشو گذاشت رو کف

 !از عمل نبود يهمکارشونم تا فردا خبر دنیفهم یاگه نم! آوردن

 اده؟یدردت ز یاالن چ-

 .نه:
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 .ختنیتوش مسکن ر. بذار اون سرم بره نییپا اریدستتم ب. یگفت حتماً بهشون زنگ بزن. الوند زنگ زده بود-

 ؟يبا خبر شد يتو چه جور: و گفت نییآورد پا دستشو

 !نهاد بودم شیپ: زدم و گفتم يدلبخن

ما  ستیانگار قسمت ن! شام دعوت بودم که طبق معمول بهم خورد: دادم حیزل زد به صورتم و من توض متعجب

 !میشام بخور زیم هیسر 

از جام بلند شدم، پالتومو در آوردم و . شد یدردش داشت شروع م یعنی نینگفت و ا يزیشد و چ رهیسقف خ به

 .یزنگ بزن هیبه مادرت  ارمیب لتویو موبا فیبرم ک: گفتم

خانومو گرفتم و  قهیصد يبرگشتم شماره  یرفتم و وقت. منگ بود یهوشیب يهنوز به خاطر دارو. بست چشماشو

 .امی یاالن م: تلفونو دادم دست البرز و گفتم

 یحرف م لیبرگشتم، البرز همچنان داشت با موبا یو وقت دمیخر تییسکویو ب وهیمقدار کمپوت و آب م هی رفتم

که با  رونیزنه خواستم برم از اتاق ب یحرف م ولیداره با گال نکهیا الیو به خ زیم يها رو گذاشتم رو لهیوس. زد

 . نهاد سالم رسوند: گفت يحوصله ا یتماسو که قطع کرد با حالت ب. سر اشاره کرد بمونم

 ؟يخوا ینم يزیچ: و گفتم خچالیها و کمپوتها رو گذاشتم تو  وهیآب م.ازش گرفتم و خاموش کردم ویگوش

 .برو خونه پندار: کرد زمزمه

 !رفتم: تخت، دستشو گرفتم تو دستم و گفتم يلبه  نشستم

 !بار حرف گوش کن هی! پسر نیآفر: باز کرد و گفت چشماشو

 !بد گرفته ها بانتویگر یکیآه : به صورت در همش زدم و گفتم يلبخند

 حرفت شده؟ یسر چ ولیبا گال: لبخندم پهن تر شد و گفتم. صورتم شد ي رهیکرد و خ یاخم

از تخت اومدم . نزد یچشماش و حرف يو ساعدشو گذاشت رو رونیب دیشد، دستشو از دستم کش شتریب اخمش

مون پندار با فهم و شعور من ه يکرد الیخ! پرند؟ انیشده جر نمیا ه؟یچ: و گفتم یصندل يو نشستم رو نییپا

تو ! نپرسم؟ يزیبکشم چ كسر تینخوام تو مسائل خصوص نکهیا الیکنم و به خ ییکه آقا مییدوران دانشجو

 !البرز ستمیتا مو رو از ماست نکشم ول کنت ن انیجر نیا

االن پام اونقدر درد : شد درد رو توش حس کرد گفت یکه کامالً م ییصورتش برداشت و با صدا ياز رو دستشو

 !نایو م خکیو م ولیچه برسه به گال اد،ی ینم ادمیهم  اطمونویح یشمعدون يکنه که گلدونها یم

 ! ه؟یچ: کرد پاشو تکون بده که مانع شدم و گفتم یسع! داشت یبر نم یهم دست از لودگ طیشرا نیتو ا! دمیخند
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 .پام ریز بالشتها رو بردار از نیا-

 !پات از قلبت باالتر باشه دیبا! که نذاشتنشون نییمحض تز! نیدکتر بعد از ا:

. بهم زدم ولیبا گال: گفت قهیخوابش ببره اما بعد چند د دیساکت شدم شا. نگفت يزیو چ دیکش یپوف کالفه

 !تونه ما رو به هم وصل کنه یم یونیکنه با پا در م الیخ یخواد کس یدلم هم نم

 !آخه؟ یواسه چ-

 !خورد یبه درد من نم:

از اول قصد  نمیاصالً بب! ؟ينکرد داشیشده و هنوز پ نقدریخوره که سنت ا یبه درد تو م یپس ک! چرا خب؟-

 !ه؟یبود مثل بق یکیاونم  ایباهاش  یازدواج داشت

خوان  ینشده م يزیهنوز چ یخودخواه نیهمه اشون در ع! همه ان نیهمه اشون ع! هیمثل بق هیکیاونم :

 !شه شکلمون داد یکنن که م ینگاه م ریخم کهیت هیبه ما مردها به چشم ! بدن رتییتغ! عوضت کنن

 !حرص نخور انقدر! خب حاال یلیخ! يهو-

اال زن شکاك و  امیتونم کنار ب یم یبا هر زن:خرده مکث ادامه داد هیو بعد  دیاز سر درد کش یقیعم نفس

 !حسود

 بهت شک داره؟ ولیگال-

 !داشت:

 نیبا ا یکنه که وقت یانقدر درك نم: صورتش موندم، چشماشو باز کرد و زل زد به سقف و گفت ي رهیخ

 ! کنم انتینداره که بخوام بهش خ یلیسن اونقدر براش عشق و ارزش قائلم دل نیو با ا تیموقع

 !کار دستت داده آره؟ طنتهاتیپس ش: زدم و گفتم يلبخند

! که بودم قصدم فقط ازدواج بود ولیبا گال! بزنم کیعادت ندارم با هزار نفر در آن واحد ت: کرد و گفت نگاهم زیت

 ! دونست یم يا گهیخودش هم بهتر از هر کس د

 !بود؟ یاون چ انیجر! ؟یپرند چ: دمیتکون دادم و پرس دییبه عالمت تأ يسر

 !افتیزحمت ن يخوا یم گهیچشمم تو د يمدن جلوامواتم او یکاف يامروز به اندازه : کرد و بعد گفت یمکث

 !با اون به خاطر تو بهم زدم: اما خودش دوباره سکوتو شکست و گفت. نگفتم يزیو چ دمیخند

! نترس چشمش دنبال تو نبود: برگشت سمتم و زل زد به صورتم و گفت! رخش میشده زل زدم به ن شکه

 !نداشت نخواستمش دنتویبرعکس چون چشم د
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 !؟یچ یعنی-

 ! خواد با تو رفاقت کنم یگفت دلش نم یم! رو تو حساس بود:

 !؟یچ يبرا-

 !کنم زنگ بزن از خودش بپرس دایبگردم شماره اشو پ يخوا یم! دونم یچه م:

 !گه؟یخودش داشته د يبرا یلیدل هیخب البد -

 !حسادت! آره داشت:

 !کرد؟ یمن و تو حسادت م يبه رابطه -

 !شه یم شتریدردم داره ب! ختنیر یکوفت هیسرم  نیا يتو یمطمئن: دید و پرسبه عالمت مثبت تکون دا يسر

از اون گذشته بود چون نتونسته بود منو و رفاقت با منو ! پرند و بهم زدن رفاقتشون بودم انیتو بهت جر هنوز

 ! بذاره کنار؟

 .یخواب آور بهت بزنن که بخواب هیرم بگم  یم: جام بلند شدم و گفتم از

 !خونه پندار يبر دیخوابم که برد تو با: مچمو گرفت و گفت دستش با

 !؟یواسه چ-

 !یواسه چ یفهم یم يخودت بنداز ي افهینگاه به ق هی:

 ! نذار بیرو من ع یالک! ستین شیطور چیمن ه ي افهیق-

 ! و برزخستان برگشته رانیکه انگار از مرز ا دهیخودشو ند: سمت در و غر زدم رفتم

 ادشیسرشو گرم کنم دردش  يجور هیبودم وسط که  دهیبحث پرند رو کش. هم حال و روزش خوب نبود واقعاً

 ! نداشت يا دهیبره اما انگار فا

نگاهم کرد و بعد از جاش بلند  يلحظه ا يخوش نشون نداد، کارتمو که گذاشتم جلوش، برا ياول رو پرستار

کامالً محترمانه  ریکرد، فشارشو چک کرد، شب بخ قیبه البرز تزر خواب آور هی! باز دنبالم راه افتاد يشد و با رو

 ! گفت و رفت یو از سر محبت

 دیصبح با! تو رو خدا پاشو برو پندار: و البرز گفت یصندل ينشستم رو. رو بستم و برق اتاق رو خاموش کردم در

 !یخواب ینم یکه شبها درست و حساب شمیجور نیهم! مارستانیب يبر

 !ریشب به خ! خوابم یجا م نیببند و بخواب، منم هم-

 !رهیاز سر شبش کامال ًمشخص بود چقدر خ! آره :
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 .دارمیکه من ب یدون یم. حتماً صدام کن یدرد داشت ای یخواست يزیچ! کم غر بزن بچه-

نوز که زل زده به سقف و ه نمیاشو بب افهیتونستم ق یتخت م يالمپ باال يروشن نور کم سو کیتار تو

 !؟یخواب یپس چرا نم: دمیکنارش و پرس ستادمیاز جام بلند شدم و ا. دهینخواب

 يدرد دار: دمیتخت و پرس ينشستم لبه . نگفت يزیخرده تو سکوت نگاهم کرد و چ هیسمتم،  دیچرخ سرش

 هنوز؟

 یلینه خ-

 .قدر درد هم کم شه نیبخواب که هم:

 !حرف بزن که خوابم ببره -

 !نبود یکیبود  یکی! کنم خوبه؟ فیقصه تعر! بگم؟ یچ:

 !مسخره: به رون پام زد و گفت يضربه ا آروم

ناهار خوب  هی. داد هیقشنگ هم بهم هد يتابلو هی ه،یریبازار خ میبا نهال رفت ينبود یوقت: زدم و گفتم يلبخند

 ! دمیخواب هم تو اتاق سابقم کنار پونه گرفتم راحت یساعت 2! به مامان هم سر زدم! میهم با هم خورد

 !؟يخورده متحول شد ییسرت به جا ایمعجزه شده من نبودم : مکث گفت هیزل زد به صورتم و بعد  متعجب

 !هم تن دادن به هر چه باداباد دیمعجزه است، شا دیشا! دونم ینم: و گفتم دمیخند

 !؟یچ-

 !؟يرد کرد یرفاقت با منو بهم نزن نکهیپرندو به خاطر ا يجد يالبرز جد! یچیه:

 !نه-

 !؟یپس چ:

 !حاال؟ يشدم، تو بند کرد الیخ یمن ب! شیزندگ یشوهر کرده، رفته پ! امشب به پرند؟ يداد ریگ-

 ! خوام بدونم یم:

 قیکنه به رف یرو حذف کنه، امروز بند م انتیکنه دونه دونه اطراف یم یو منطق سع لیدل یکه ب یآدم-

 ! مو و پسرعمه اتده به داداش و مادر و دخترع یم ریفردا گ ت،یمیصم

 ...شد تو  ینم لیاومد، دل یتو من خوشش نم يزیچ هیخدا از  يبنده  دیشا:

چقدر کشته مرده ات بودن تو  یخودت بهتر از همه خبر داشت! پندار هیدانشگاه بود و  هی! چرند نگو پندار-

 ! و دانشگاه مارستانیب
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! از دور خوش است دنیآواز دهل شن انیهمون جر! نباهام دم خور نبود ادیکشته مرده داشتم چون ز! خب باشه:

 ... ایبود  دهیرنج میاز رفتار دیشا دید یتو منو مرتب م يپرند که به واسطه 

خواستم  یم یمنطق لیدل هیاومد، هر بار که ازش  یم شیهر بار که بحثت پ! گفت یطور بود بهم م نیاگه ا-

بار آخر هم باهاش اتمام ! ادی یدوستت خوشم نم نیاز ا لیدل یمن ب! وجود نداره یمنطق لیدل چیگفت ه یم

 !منو حذف کنه انیتونه اطراف یبدونه که نم دیبا م،یگفتم اگه قراره با هم باش. حجت کردم

 خب؟-

 !من بخوابم یقرار بود تو حرف بزن:

 !يبد حیخواد توض ینم یخواد حرف بزن یاگه دلت نم. باشه-

 !میبند یپرندو م يگم و پرونده  یم نمیا:

 !میکن یباز م ولویگال يپرونده  م،یبند یپرند رو م يپرونده ! باشه-

 !الزم نکرده: چشماش و غر زد يبهم رفتم و ساعدشو گذاشت رو ظیچشم غره غل هی

دادم  حیخوردم که دردم کم شه اما ترج یقرص معده م هیرفتم  یم دیبا. و رفتم دم پنجره نییتخت اومدم پا از

 .رز صبر کنمالب دنیتا خواب

*** 

البرزو گفتم و ازش خواستم تا هشت  يخوردن پا چیپ انیصبح بود که زنگ زدم به الوند، جر شیش ساعت

 .مارستانیخودشو برسونه ب

سرمو بلند کردم و . نشست رو شونه ام یتخت بود که در باز شد و دست يو سرم رو یصندل يبودم رو نشسته

کردم و از اتاق  یسالم آروم. بود 7به ساعت انداختم،  ینگاه. ستادهیکه پشت سرم ا دمیرو د یدکتر ظهراب

 هو؟یشد  یچ: دیو دکتر پرس رونیب میرفت

 . خورده، استخوونهاش جا به جا شدن چیپاش پ: و گفتم دمیسوخت کش یم یخواب یبه چشمام که از ب یدست

 ن؟یبه من خبر نداد شبیچرا همون د: کرد و گفت ینچ دکتر

 بهتون خبر داد؟ یاالن ک. اومد یاز دستتون بر نم يکار-

 يبر يخوا یاآلن م تیوضع نیتو با ا. زنگ زدم خاموش بود، به نهاد زنگ زدم و اون گفت لشیبه موبا:

 مارستان؟یب

 . کنن یامروزم مرخصش م. ادی یداره م. به الوند زنگ زدم: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر
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 .مارستانیاعت بخواب بعد برو بدو س یکیبرو خونه -

 . کنم یرم استراحت م یبعدش م. عمل دارم صبح:

که تا صبح از درد به خودش  يسر البرز يخرده باال هی. تو اتاق میبه عالمت مثبت تکون داد و برگشت يسر

از  میو بعد اومدن الوند و صحبت باهاش همراه دکتر زد ستادمیصبح تازه خوابش برده بود ا يو دم دما دهیچیپ

 .رونیب مارستانیب

 يزیچ هی: گفت یسکوت نسبتاً طوالن هیالبرز صحبت کرد و بعد  يپا تیخرده در مورد وضع هیدکتر  نیماش تو

 .که هست تلخ تر بشه ینیترسم اوقاتت از ا یخوام بپرسم اما م یم

 !ستیاوقاتم تلخ ن-

 ....خواد یلم نمد! يخب خسته ا:

 !دم یمن اگه نخوام جواب نم. نیشما راحت باش-

اخالق امروز و ! اون که البته:به تأسف تکون داد و گفت يبا لبخند سر دیلبمو که د يسمتم و لبخند رو برگشت

با فرناز  ینیش یچرا نم!... شده شتریاالن دزت ب يبود يجور نیهم ادمهیکه  ییتا جا! ستیهم ن روزتید

 !؟یصحبت کن

کردم بخواد در  یاصالً فکر نم! کنه ینیکرده بود مقدمه چ یهر چند که سع! مقدمه یسوال ب نیخوردم از ا جا

 !؟يخواد جواب بد یکه دلت نم هییاز اون سواال! ه؟یچ: دیپرس دیسکوتمو که د. بزنه یمورد فرناز حرف

 یباهاش حرف بزنم اما دلم م یدر مورد چه مسائل دینم بادو یمن م. خودم قصدشو دارم اما فرصت نشده هنوز-

 !باهام حرف بزنه؟ یخواد در مورد چ یخواد بدونم اون م

 .نهیاون زم انیجر شیاول:

 !؟يبعد! ستیهم مهم و فورسماژور ن یلیکه خ-

 ... یکه حاج هیقول و قرار انیجر:

 !؟یچ گهید! اون هم که کالً باطله-

 !یرو به خودش هم بگ نایو ا يبذار یفرصت هیکاش : لحظه مکث گفت سکوت کرد و بعد چند دکتر

 !رو؟ ایچ-

 !باطله نیداد یکه به حاج یقول نکهیا:

 !قدر براش مهم شده حاال؟ نیرو نداشته، چطور ا یحاج دنیکه چشم د يفرناز-
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 ! عوض شده پندار زایچ یلیخ:

اصالً ! مستحکم بشه و پندار بدبخت هم که اخ یلیو فام یروابط خونوادگ! رفتن من باعث شد معجزه بشه! آره-

! و خودشو گم و گور کرده دهیکنه و چرا اصالً از همه بر یکار م یداشته کجا هست و چ یتیچه اهم! گور باباش

حرف و  نیمزخرف شروع شد اما با هم رشیدرسته اولش از اون پذ یاون تلفن لعنت يمن و فرناز پا يدعوا

 !و رفتاراش کش اومد یوط به حاجمرب یخاله زنک يثهایحد

باال سر  ياعصاب داغون بر نیخوام با ا ینم. ياالن خسته ا. میبذار بعد در موردش حرف بزن! باشه پندار:

 !کنن یم فیدر مورد حسن اخالقت تعر مارستانیتو اون ب یکاف يبه اندازه . ضاتیمر

تا  دنینال یکه همه ازش م یکیتراف نیشد ا یکاش م. و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 ! در کنم مویخرده از خستگ هیچرت  هیکه بتونم با  يبه اندازه ا! بمونه نیطور سنگ نیساعتها هم

*** 

 امی یمنم دارم م هی. خودش يالبرزو تازه برده بودن خونه . تموم شد زنگ زدم به الوند مارستانیکه تو ب کارم

 .مگفتم و تماسو قطع کرد ياونور

 !تو؟ یکن یکار م یجا چ نیا: اعتراضش بلند شد يمحض ورودم به آپارتمان البرز، صدا به

خسته، پالتو  يخسته . کرد یدر هم نگاهم م يبالش بود و با چهره ا هی يکاناپه، پاش رو يبود رو دهیکش دراز

 !سالم کیعل: و خودمو پرت کردم رو مبل و گفتم زونیآو فمویو ک

 !؟یکن یخونه استراحت م ير یم مارستانیبعد ب یمگه به دکتر نگفت-

 !پات چطوره؟! رم خونه ینگفتم م! کنم یگفتم استراحت م:

 .دردش کم شده. بهتره-

 ؟ییتنها:

 .خرده بخواب هی ریبخور و بگ يزیچ هیپاشو برو . الوند هم هست-

 .م الوند سرمو برگردوند سمت آشپزخونهسال يبه سر و صورتم بزنم، صدا یجام بلند شدم که برم آب از

بهم گفته  شبیکاش همون د. تو زحمت آقا يافتاد: قدم برگشتم عقب و باهاش دست دادم و اون گفت هی

 .يبود

و  دیخواب یخوب بود که م. برگشتم البرز چشماشو بسته بود یوقت ییحوصله زدم و رفتم تو دستشو یلبخند ب هی

 !داد ینم ریکرد و گ یغرغر نم
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. نداره لیگه فعال م یالبرز که م. سپردم هم غذا درست کنه و هم سوپ میبه مر:تو آشپزخونه و الوند گفت رفتم

 م؟یمن و شما ناهارمونو بخور

 يخونه  مشیببر میکرد شیهر کار: به عالمت موافقت تکون دادم و الوند گفت يو سر زیپشت م نشستم

 !راحت تره نجایگه ا یم! نشد یمامان راض

 انو؟یجر نیخانوم گفت قهیبه صد-

 !ذاره ینه البرز نم:

 ! گهیالبرزه د-

تونستم استراحت کنم و  یم یدو ساعت هی. تخت ولو شدم يرو خورده نخورده رفتم تو اتاق خواب و رو ناهار

 .رفتم مطب یم دیبعدش با

زدم و کالفه دستمو  یم غلتتو جا. کرد دارمیو پچ پچ ب یسالم و احوال پرس يبودم که صدا يداریخواب و ب تو

 .سردرد بد از جام بلند شدم هیبا  قهیو بعد چند د میشونیپ يگذاشتم رو

سالم که کردم برگشت سمتم و با . زد یبود که نشسته بود کنار البرز و داشت باهاش آروم آروم حرف م نهاد

 .سالم: از جاش بلند شد و گفت دنمید

 !ه؟یچ: دمیشده بود به صورتم پرسراحت باش گفتم و از البرز که مات  هی

 اصالً؟ يدیخواب: خرده جا به جا شد و گفت هی

 !دمید یاتفاقاً داشتم خواب تو رو هم م! آره: و گفتم یمبل تک هیرو  نشستم

 !يدید یکابوس م یپس بگو داشت:با لبخند گفت نهاد

 ! ها هیما نیتو هم يزیچ هی: زدم و گفتم يلبخند

 !و بن قطعش کردن خیشده، از ب یپات عفون دمیخواب د:رومو کردم سمت البرز و گفتم بعد

 !يغلط کرد:دستشو پرت کرد سمتم و گفت ریز کوسن

 .ارمیآب آناناس ب وانیل هیبذار برم برات : از جاش بلند شد و گفت نهاد

 !چه خبر؟ ولیاز گال: دمیمقدمه پرس یب میتنها شد یوقت

 !؟يدونه چالق شد یاصالً م: دمینکردم و مصر پرس ینیعقب نش. رتماخم زل زد به صو با

که آهش  ارهیبه روت ب یترس ینکنه م: زدم و گفتم يلبخند. نداد و با اخم مات صورتم موند یهم جواب باز

 !شده؟ رتیبانگیگر
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 یم دیبع: از جام بلند شدم و گفتم! کنه دایواسه ول دادن سمت من پ يزیچ هیانداخت که  یدور و برش نگاه به

 !دونم نهال تا حاال بهش نگفته باشه

 !بفهمه کشتتش يزیچ ولیکه گال دهینهال خط و نشون کش يبرا: نهاد از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

و  رمیگ یخودم از نهال شماره اشو م! تونه خط و نشون بکشه یمن که نم يبرا: سمت آشپزخونه و گفتم رفتم

 !زنم یهش زنگ مب

 !افته برات یم یچه اتفاق نیزنگ بزن بب يجرأت دار: با حرص گفت البرز

 یقراره چه اتفاق نمیزنم، بب یزنگ م: داشتم گفتم یآب برم وانیل هی خچالیکه از آب سردکن  يجور همون

 !برام افتهیب

مثالً اومدن کمک حال ! خودتون یسر خونه زندگ نیبر نیپاش: با لبخند برگشت سمتم و البرز بلند گفت نهاد

 ! ضیمر

 ارهی ینهاد که داره برات آب آناناس م! گهید میکن یبهت کمک م میخب دار: به نهاد زدم و گفتم یچشمک

 !دارم یدارم قدم بر م تیپرور هیروح يمنم که در راستا! زخمت زودتر جوش بخوره يبخور

 ! بزن لیخودتو ب ياونجادر  ياگه بلد! يبساز هیتو الزم نکرده واسه من روح-

 هینهاد جان ! يفعالً تو واجب تر! اونم به موقعش:و گفتم شیبرزخ يچشما يتو هال و نشستم جلو برگشتم

 .ریمن بگ يدوستشو برا يزحمت بکش از خواهرت شماره 

اش تونست از ج یفکر کنم اگه م! چشم بلند باال گفت و البرز سرشو گذاشت رو بالش و چشماشو بست هی نهاد

 ! کند یبلند شه حتماً کله امو م

خودت  ياز مطب برگردم فرصت دار یتا وقت! حرص نخور حاال ادیز: و گفتم یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 !یاوضاع بکن نیبه حال ا يفکر هی

 ؟یمطب باش دیبا یک: گفت قهیبه عالمت تأسف تکون داد و بعد چند د يسر

 .گهیساعت د هی-

 !ساعتو بخواب که از شرت راحت باشم هی نیبرو ا:

 !ستمیمن ول کنت ن یاز شر پندار راحت بش: و گفت رونیآب آناناس اومد ب وانیل هیبا  نهاد
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آب و همراه چند تا  وانیل هی. رونیو بعد حاضر شدم و اومدم ب دمیخرده دراز کش هیشدم و رفتم تو اتاق  بلند

 یمون ینهاد جان م. کنم زودتر برگردم یم یمن شب سع. رو بخور انیا: و به البرز گفتم زیم يقرص گذاشتم رو

 گه؟ید

بخوام  نکهیرفتم سمت در و قبل از ا. خاطرت جمع باشه هم گفت هیبه عالمت مثبت تکون داد و  يسر نهاد

 ؟يای یم یک: البرز گفت رونیبرم ب

 به بعد چطور؟ 10ساعت : سمتش و گفتم برگشتم

 .نجایا انی یسر م هیو خانومش شب  یدکتر ظهراب-

 .امیکنم زود ب یم یسع: به عالمت باشه تکون دادم و گفتم يسر

 !فرناز هم هست: اضافه کرد رونیبرم ب نکهیگفت و قبل از ا يا باشه

و در  رونیحرف رفتم ب یب. ریو و ریه نیکم داشتم تو ا نویهم! در موند ي رهیدستگ يرو يلحظه ا يبرا دستم

و باهاش  نمیبد نباشه فرنازو بب دیموضوع فکر کردم که شا نیبه مطب به ا دنیرس ریرو بستم و تو طول مس

 !حرف بزنم

  

 هیذاشتم  یماراتن بحث و صحبت با فرنازو اگه پشت سر م. البرز يخونه  دمیرس یپاهام بند نبودم وقت يرو

 .قدم بزرگ واسه آرامشم برداشته بودم

 !البرز چطوره؟: دمیسالم کردم و باهاش دست دادم و پرس. بود ستادهیواحد باز و نهاد دم در منتظر ا در

 !بره مطب گهیبره، فردا د شیپ يجور نیواهللا فکر کنم هم: زد و گفت يلبخند

رو  یکس نیگوشه و قدم که تو سالن گذاشتم اول هیگذاشتم  فمویکردم و ک زونیتو، پالتومو در آوردم و آو رفتم

باهاش دست دادم و نگاهمو . جواب سالممو داد ییز جاش بلند شد و با خوشروبا ورود من ا. دکتر بود دمیکه د

 ؟يچطور: دمیدوختم به نگاه البرز و بعد رفتم سمتش و با اون هم دست دادم و پرس

 !بهترم یلیخ یلیلحظه از تو خ نیفکر کنم من در ا: زد و گفت يلبخند

 ! اون که معلومه: کردم گفتم یباز م نمویآست يکه دکمه ها يجور همون

برگشتم سمتش و باهاش .سالم کردن نهال متوقفم کرد يتا دستهامو بشورم، صدا ییبرم سمت دستشو خواستم

ها که تموم شد  یسالم و احوال پرس. رونیخانوم هم از آشپزخونه اومد ب الیحال و احوال کردم و پشت سرش ل

 8 يناهارخور زیبود کنار م ستادهیا. که روبرو شدم فرناز بود ينفر نیبرگشتم با اول یو وقت ییرفتم تو دستشو
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سرشو برگردوند سمت من و  سیبسته شدن در سرو يصدا دنیبا شن. دیچ یم زویکنار سالن و داشت م ينفره 

 .سالم: زد و گفت يچشم تو چشمم شد لبخند یوقت

مبل و در جواب دکتر که  ينشستم رو. محالت جواب سالمشو بدم و از کنارش رد بش نیتر يکردم با عاد یسع

 . یسالمت: چه خبر گفتم مارستانیاز ب دیپرس

 دکتر مداح درخواست جلسه کرده، بهت گفتن؟: انداخت رو پاشو گفت پاشو

 !؟یچ يبرا-

 !شده یشاک يریگ یدستمزد نم مارهایاز ب یاز بعض نکهیا انیسر جر:

 !کنم یدستمزد خودمه، از مال اون که بذل و بخشش نم-

 .توقعشون بره باال ضهایاز مر یبعض يگه تو باعث شد یمداح م نکهیمثل ا. گفتم نویاتفاقاً منم به کرم لو هم:

 هیبه دکتر مداح و بق! گه؟یکنن د ضاشونیکه ندارن خرج دوا درمون مر ییاونا! هستن؟ یک ضهایاز مر یبعض-

 ! حق بگذرم؟ نیخوام از ا یچه مربوط که من م

 !يباز کرد هیریگن تو بنگاه خ یم. کنن ینگاه م گهید دید هیاونا به :

! کنم یکه توش کار م یمارستانیرو منتقل کردم به ب هیریخ ياز بنگاه ها یکیشعبه از  هی! اصالً آره! بگن خب-

 !داره؟ یجا و مکان و زمان بر م ریمگه کار خ

دکتر ! خب یخدا هم موافقه ول ياون بنده . منم به کرم لو گفتم گهیجور د هیجمالت اما  نیرو،حاال نه با ا نایا:

 !ستیول کن ن گهید يزیبند کنه به چ یوقت! یشناس یمداحو نم

با هم  یموضوع هیسر ! گرفتن و نگرفتن دستمزد بهونه است انیجر! شناسه یاون هم منو نم! ستیمهم ن-

 !شتریب هیبحثمون شد، به خاطر اونه که شاک

 !؟یسر چ! با دکتر مداح بحثت شده؟: دیداد متعجب پرس یحاال تو سکوت به حرفامون گوش م که تا البرز

 !ستیمهم ن-

 !کرده بهت لهیپ يجور نیمهم بوده که ا يالبد اونقدر:

که از آب گل  یکس! از همون آدمهاست یکیمداح هم ! ادی ینون به نرخ روز خور بدم م يکالً من از آدمها-

 !ره یجوب نم هیبا من تو  آبش رهیبگ یآلود ماه

 يتو کله  میبا سر بکوب ستین ازیهم ن ییوقتها هی یول یگ یدرست م: نشست کنارمون و با لبخند گفت نهاد

 !دیبا پنبه سر بر دیبا ییوقتا هی. داره یاخالق نیهمچ هیکه  یکس
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دو برابر  ضهاشیمن از مر يتونه جا یناراحته م یلیدکتر مداح هم اگه خ! ره یتو کتم نم زهایچ نیمن ا-

گرفتن هاش تو  يزیرمیز ییکوس رسوا! کنه یکارو م نیاآلنش هم داره هم نیهر چند که هم! رهیدستمزد بگ

 !دهیچیکل شهر پ

! گهید يکرد شیشیکه آت يبه روش آورد یرو ورداشت نایهم: کرد لبخندشو پنهون کنه گفت یم یکه سع دکتر

 !ببنده یمسائل هیچشمشو رو  دیآدم با ییجاها هیپسر خوب 

 !دلش خواست بکنه يهر کار یهر ک مید یاجازه م میبند یچشممونو م یدرست همون جاهاست که وقت-

 به مداح پندار؟ یگفت یچ: دیشد و پرس زیخ مین البرز

برن و همه تا کمر براش  یشهر ازش حساب م هیرو که  يدکتر! یچیه: بدم دکتر گفت یجواب نکهیاز ا قبل

کتک  رونیگفت اگه مداحو از اتاقت نبرده بود ب یکرم لو م! شن، شسته پهن کرده تو آفتاب یدوال راست م

 !نیکرد یهم م يکار

 !افتاد یهم م یاتفاق نیهمچ هیاومد اگه  یخب بدم نم یول! نه تا اون حد گهید! نه بابا-

 . شام دییبفرما: حرف نهال که گفت با

ساعت  هیپاشو برو، من شاممو : زد و گفت يسمت البرز، لبخند دیسرم چرخ. و نهاد از جاشون بلند شدن دکتر

 .خوردم که داروهامو بخورم شیپ

و مات صورتم شده بود  ستادهیتوجه به نگاه فرناز که ا یب. به عالمت مثبت تکون دادم و از جام بلند شدم يسر

 . کنار نهاد ز،ینشستم پشت م

غذا رو  سینه بودم که نهاد د ای ادی یم شیپ تشیاصالً موقع نکهیزدم و ا یبا فرناز م دیکه با ییرفهافکر ح تو

 .بفرما دکتر:گرفت سمتم و گفت

. کردم یم ییاشتها یب نیبه حال ا يفکر هی دیبا. کردن باهاش يو شروع کردم به باز دمیمقدار غذا کش هی

 . بدتر از قبل از پا بندازتم دمیترس یهام اضافه شده بود و م یخواب یبه ب يبدجور

غذا رو که  نیا: دیبودم که فرناز پرس یاز مسائل حقوق یدکتر و نهاد در مورد بعض يحرفها دنیشن مشغول

 !؟يخور یقبالً چرا نم یدوست داشت

مات بشقابش بود . ال نگاه کردمناخودآگاه بلند شد، اول نگاهم نشست رو صورت اون و بعد ناخودآگاه به نه سرم

هم تشکر کردم و رفتم کنار البرز که حاال  هیزودتر از بق. گفتم و مشغول شدم یخورم یدارم م. نییو سرش پا

 ؟يبه مامانت خبر بد يخوا ینم: دمینشستم و پرس یصندل ياشو داده بود به دسته  هینشسته بود و تک
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 . کنه یام م چارهیب نجایا ادی یشه م یبلند م! ؟يکار یبابا بنه : خاموش کرد و گفت ونویزیکنترل تلو با

مدت  نیتو ا. یوتراپیزیف يبر دیبعدش هم که با ،یپا هست نیا ریدرگ گهیماه د هیتا حداقل ! ؟یآخرش که چ-

 !؟یزن یسر نم هیگه چرا بهش  یمامانت نم

 زیزریراحت و ر یلیخ. هیآدم خطرناک. یبه حال مداح بکن يفکر هی دیپندار با. ستیمهم ن گهید افتمیراه که ب-

 !کنار یکش یشه که خودت به نفعش م یم چتیچنان پاپ

 يگند هی هاتیکله خر باز نیآخرش با ا: گفت رگوشمیخرده نگاهم کرد و بعد آروم ز هی. لبخند زل زدم بهش با

 !فرناز رفته تو اتاق خواب، پاشو برو باهاش حرف بزن! تتیبه موقع یزن یم

! گهیپاشو د: تکون داد و آروم گفت هیبه عالمت چ يسر. خرده سرمو بردم عقب و زل زدم به صورتش هی

 !تهیموقع نیبهتر

نهال و  يبخوام جلو نکهیدونم چرا اما معذب بودم از ا ینم. به سالن انداختم یبرگشت به عقب و نگاه سرم

دوباره از نو  نمونیب يزیکنن قراره چ الیخ دمیترس یم دیشا. با زن سابقم حرف بزنم نمید برم تو اتاق و بشنها

 !بود یبرام مهم م دینباکردن قاعدتاً  یهم م یالیخ نیهمچ هیهر چند که اگه ! شروع بشه

 !پندار گهیبلند شو د: که دوباره آروم گفت دمیالبرز رو شن يصدا

 !؟يایلحظه ب هی يپندار وقت دار: دمیفرنازو شن يدو به شک بودم که صدا رفتن و نرفتن نیب

سالن  يناخودآگاه نگاهم دنبال نهال گشت و تو. ستادهیکنار در اتاق خواب ا دمیبه عقب و د دیچرخ سرم

که سرگرم شستن  دمیلحظه نهال رو د نیاز جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق خواب و تو آخر. دمشیند

 .ظرفهاست

  

 

  

با سر به مبل . کرد یتخت و نگاهم م يکه نشسته بود لبه  يتو اتاق و در رو بستم و زل زدم به فرناز رفتم

 .میکه با هم حرف بزن نیشه بش یاگه م: اتاق اشاره کرد و گفت يگوشه 

 يوع کردم به باز کردن تانشستم و شر. امتحان حاضر بشه يرو داشتم که قرار بود سر جلسه  یآدم حس

 ه؟یچ نیزم انیجر: دمینگاهش کنم پرس نکهیخرده مکث بدون ا هیبعد . نمیآست

 بهت نگفته؟ یکس: دیکرد و پرس یکردم، مکث یخودم حس م ينگاهشو رو ینیسنگ
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 !به نام من و تو زده؟ یرو حاج ینیزم هی نکهیا: چشماش شدم و گفتم ي رهیآوردم باال و خ سرمو

باج داده بهمون که  یحاج نکهیا! خب؟: بگه گفتم يزیبخواد چ نکهیبه عالمت مثبت تکون داد و قبل از ا يسر

 !واسه حرف و بحث داره؟ ییجبران کنه جا يجور هیگذشته رو 

 ! باج نبوده پندار-

نگاهش  یسوال! کرد یدفاع م یداشت از حاج یک نیبب! پوزخند! لبخند نه! نشست رو لبم یکج و کمرنگ لبخند

کرد  یرو صاف م یروتخت يو چروك ها نیکه با دستش چ يهمون جور. بده حیکردم و منتظر موندم توض

 ! گذشته رو جبران کنه يجور هیخواسته  یم: گفت

اعصاب  نیوحشتناك و ا یخستگ نیبا ا ت،یموقع نیچقدر تو ا. کنار پنجره ستادمیجام بلند شدم و رفتم ا از

 ! دیچسب یم گارینخ س هیداغون 

 !یکن یازش دفاع م نمیب یخوبه که م یلیخ:گفتم رونیب ي رهیرو زدم کنار و خ پرده

 تیدارم ن! میکوتاه محاکمه کن ایکه دستش از دن ویآدم هی میبخوا ستیاصالً دادگاه که ن! کنم یازش دفاع نم:

 !یدم که روشن ش یم حیبرات توض نیاون زم دنیپدرتو از بخش

کرد،  یم یکه حاج يقبل اون اتفاق هر کار ادمه،یکه  ییتا جا: سمتش و زل زدم به چشماش و گفتم برگشتم

بارها شد خود تو ! پشتش شوم بود تیبود، از نظر تو ن اریواسه محبت کردن به د کیقدم کوچ هیاگه  یحت

 ریهم قصدش جز خ شهیهم! نیو ا نهیا تشیکنه و بل فقط قصد و ن یکه اگه بابات داره ال م يچشمامو وا کرد

 !؟ینیب یشر م يبابامو سوا تیکه ن هیحاال چه جور! بوده

 دهیفا یکه هزار تا جواب داره اما حرف زدن و بحث کردن رو ب یمثل آدم. چشمام شد ي رهیتو سکوت خ فرناز

 يزیچ یوال حاجبه مادرمم گفتم، از ام: و گفتم رونیزل زدم از پنجره ب! ده ساکت بمونه یم حیدونه و ترج یم

 !خوام ینم

. خوام ینم نویمنم اون زم. بود نیخواستم بهت بگم هم یکه م يزیچ نیدر مورد زم: گفت یمکث طوالن هی بعد

 .که به ناممه رو به نامت بزنم یمحضر سه دونگ يایب يوقت بذار هیخواستم  یم

 !دارم یبر نم يزیچ یگفتم که از مال و منال حاج: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسمتش، سر برگشتم

 !به نامته نیچه نه، سه دونگ اون زم يچه بردار-

 !شم یخالص م يجور هیاز شر اونم :

 !بودنش با من؟ کیشر ای ادی یشر به حساب م نیداشتن اون زم-
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 یسوال از وقت يسر هی! فرناز نیبب: و گفتم مکث رفتم نشستم رو مبل هیچشماش موندم و بعد  ي رهیخ

خودت فکر  ریهم غ یکس! ده یداره عذابم م يبدجور دمیبا خونواده ام د کتوینزد يرابطه  یبرگشتم و از وقت

 !براشون داشته باشه یکنم بتونه جواب ینم

 !خب بپرس-

حاضر نشد به خاطر آرامش  یکه حت يفرناز نکهیا! کنم یرو با خونواده ام درك نم تتیمیو صم یکینزد نیا:

بندازه سرش،  کیشال بار هیعده  هیکه نامحرم ها حضور داشتن، محض بستن دهن  ییتو مراسم ها مونیزندگ

که قسمش  يفرناز! زنه؟ یمو دم ن نهیش یبه سر م يروسر یکه سه روز تموم تو مراسم فوت حاج هیچه جور

گفت  ینداخت باال و م یکنه، شونه م تیرعا دنشویلباس پوش خرده هیمامانم هستن  ای یحاج یدادم وقت یم

! من نبودم؟ یمعجزه شده وقت! زنه؟ یگرده و دم نم یکه سه روز تموم با مانتو م هیچه جور! امل نباش پندار

گفتم مامانم توقع داره مامان  یبهت م یوقت! حاج خانوم؟ و یبه اعتقادات حاج يآورد مانیا! ؟يمومن شد

 عییبود روز تش دهیمن اشتباه شن يگوشها! مادر تو فقط حاج خانومه! من خودم مادر دارم یگفت یم یصداش بزن

شد که بعد اون همه  یچ! از زبونت در رفته بود؟ یتو اشتباه ای يزد یکه مادرمو مامان صدا م یحاج يجنازه 

 یمن نگاه م يتو رو یشده که وقت یچ! نم؟یب یهمه انعطاف تو رفتارت م نیحاال که برگشتم ا ،يدردر به 

نفر  نیکنم، اول یهم تو مراسمش شرکت نم هیثان هیمن  رهیو بم نیپدرت اگه سرشو بذاره زم یگفت یو م يکرد

روح خودش به زور از  شکه واسه خاطر آرام یحاج! ه؟یچ انیجر!؟یش یسرش حاضر م يو قبل از مردنش باال

به صالحمه،  یخوام و چ یم یمن چ نهیکنه بب یلحظه هم فکر نم هی یبهت رجوع کنم و حت رهیگ یمن قول م

و باهاش  یراحت بابا خطابش کن یلیخ یکرده باشه که تو بتون رییتغ یکنم اونقدرها از لحاظ اخالق یفکر نم

 !؟یکن رییتغ نقدریباعث شده ا یچ! شده؟ یپس چ! يایکنار ب

! پندار میبساز مونویدوباره از نو زندگ میبتون يروز هی دیشا نکهیبه ا! يگرد یبر م نکهیبه ا دیام! وجود تو-

 دمید! مسائل گذشت یاز بعض یزندگ هیحفظ  يشه برا یم دمید! رفتم یراهمو اشتباه م دمید! چشمام باز شد

 !یو تحمل کن يریبگ دیندرو  ییزهایچ هی يکه دوستش دار یشه به احترام پدر و مادر کس یم

همون  دم،یشن یجمله ها رو از زبون فرناز م نیتو گذشته ا يروز هیاگه ! به تأسف به دو طرف تکون خورد سرم

 !یلیخ! بود رید یلیخ! کردم اما حاال یشکر م يجا سجده 

قبل تر از  یلیاز خ! میوقته به بن بست خورد یلیمن و تو خ! فرناز گهید رهید: لبمو تر کردم و گفتم! شد ساکت

 ! رایرفتن د
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 !پندار میاز نو شروع کن میتون یم-

مادر من هنوز همون مادره با همون تفکرات ! یچیمن اصالً ه! از من مونده که بخوام از نو شروع کنم؟ يزیچ:

که بخوام به  ستمین يپندار گهیهر چند که من د! ستیبه بودن من و تو ن یهمون قبل راض يبه اندازه  قاًیو دق

 یبخوام و نخوام باهاشون در ارتباطم و نم ،منن ياز آرامش خودم بگذرم اما به هر حال خونواده  یاحترام کس

 يروز 15! یچیو خونواده ه لیو فک و فام انیاصال اطراف! به کنار نهایا يهمه ! شه از کنارشون ساده بگذرم

 !نهیهم قاًیدق! ها یحق داشت! مبه کشتن داد ارویمن د يچون معتقد بود دنمید يومدیبودم ن مارستانیکه تو ب

 !پندار-

قبالً هم بهت  نویا! دونم ینم ریتقص یدونم اما تو رو هم ب یم اریخودمو مقصر رفتن د! بذار حرفمو بزنم! سیه:

 یاآلن که همه چ! نشسته بوده من بودم نیکه پشت رل اون ماش یکس يتو هم مطمئناً فراموش نکرد! گفتم

و تو سر هم  مین اتفاقو وسط نکشیا یبحث نیپس فردا با کوچکتر يدار ینیضمندارم، چه ت يخوبه رو کار

 یزندگ يجا نیبه بعد، از ا نیاز ا! جفتمون؟ فیشه واسه اعصاب ضع یم یچه جنگ اعصاب یدون یم! م؟ینکوب

 یرس یجا نم چیبا من به ه! یرو تجربه کن هیحاش یب یزندگ هیحقته که ! فرناز یکن یحقته که تو آرامش زندگ

و سخت  تهایو اذ یاگه حاج ،یتو اون زندگ! هم بدتر دیشا! يدیرس مونیقبل یکه تو زندگ ییجز به همون جا

! کنم فرناز یم اهیس تویمنم که زندگ نیشروع دوباره با من ا هیکرده بود، تو  اهیو دخالت هاش روزگارتو س رهایگ

 یلیکه دلتنگ خ نیامروز و االنو نب! اعصاب داغون نیا ياز رو! ضیذهن مر نیا ياز رو! عمد ينه از رو

تحمل  یتون یعوض شده رو نم نقدریبشه منِ ا يو بودنشون که برات عاد یکه برس زهایبه اون چ! ییزایچ

نه ! داد؟ یوقتها آروم بودنش عذابت م یکه بعض یمن همون پندارم؟ همون پندار آروم یکن یم الیخ! یکن

 ! شناسم یاونقدر عوض شدم که خودم هم خودمو نم! ستمیاون آدم ن گهیفرناز د

 ! م؟یبه هم فرصت بد گهیبار د هیداره  يرادیچه ا! پندار یول-

 !؟یکن یسقف زندگ هی ریبا قاتل بچه ات ز يخوا یم يچه جور:

 !یستین اریتو قاتل د-

طرز فکر من کنار  نیبا ا يخوا یم يچه جور! از نظر من ياما تو به همون اندازه که من مقصر رفتنشم مقصر:

کابوس اون بحث مزخرف  هیهر شب و هر لحظه و هر ثان! ستیدست خودم ن! تونم عوضش کنم ینم! ؟يایب

 يکنه چه جور یوجودم پر م تموم ییوقتها هیکه  یخشم نیبا ا! دارهیب! تو ذهنم زنده است یاون تلفن لعنت يپا

 یراه چیاما ه! منطق بودن افکار خودشون واقفن یودشون به بخ ییوقتها هیآدمها ! فرناز؟ يایکنار ب يخوا یم
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از  يسر هیدونن  یم یخودشون بهتر از هر کس! کنن ینم دایببرن پ نیاون فکرها رو از ب نکهیا يبرا

و  نیمنطق تر یدونم که ب یلحظه م نیهم قایمنم اآلن و دق! ذارنشونتونن کنار ب یرفتارهاشون اشتباهه اما نم

گوشه از خاطرات  هیگوشه از عقل نداشته ام،  هیفکره که بخوام تو رو مقصر اون تصادف بدونم اما  نیاشتباه تر

چند سال، اون ور  نیا يکنار، تو میرو هم که بذار نایا! تو همچنان تو گوشمه دادیداد و ب يخود ذهنم، صدا یب

 جهیبه چه نت یدون یم! فکر کنمگذشته  يفرصت داشتم که به همه  ياونقدر ییکه بودم و تو اون همه تنها

 يهست، با دختر یهمه چ گهیکردم اگه باشه د یم الیکه خ یواسه خاطر عشق م،یاز سر خودخواه! دم؟یرس يا

من  يدیکش نجایکه تا ا یمشکالت يهمه  خراول و آ! تا آسمون با خونواده ام فرق داشت نیازدواج کردم که زم

بدتر شده ! عوض نشده يزیچ چیه! نهیاز اآلن هم هم! انتخاب کردم یمن که تو رو اشتباه! مقصر بودم فرناز

 !تیبرو دنبال زندگ! یش یبا من خوشبخت نم! که بهتر نشده

  

 يرو یدست يبا حس گرما. کنار پنجره و اجازه دادم تا فرناز به حرفهام فکر کنه ستادمیجام بلند شدم و رفتم ا از

 !کنم یپندار خواهش م: دستمو گرفت و گفت يم برداشت و پنجه بازو يدستشو از رو. بازوم برگشتم سمتش

 هی. دستمو پس بکشم یرحم یبا ب ومدیفرناز به خودم اما دلم ن یکیهمه نزد نیاز ا ختمیبهم ر! شدم ملتهب

 یحت یتون یدونم که نم یم! تموم شده یدونم که از نظرت همه چ یم: چشمام موند و بعد گفت ي رهیخرده خ

 یخودم قرار م ينه دلم برا! پندار رهیگ یدلم آروم نم يجور نیا یول یشروع دوباره فکر کن هیبه  لحظه هم هی

خودمم عذاب  تیوضع نیدونم مسبب ا یم یوقت! شم یم تیاذ نمتیب یتنها م نقدریا یوقت! تو ينه برا رهیگ

 !کشم پندار یم

 !سقف آره؟ هی ریز میدوباره بر يخوا یبه خاطر عذاب وجدانه که م: آروم به دو طرف تکون خورد و گفتم سرم

 !نه-

مات چشمام شد، دستهاشو آورد باال و گرفت دو طرف صورتم . جا خوردم يلحظه ا يقاطع گفت نه که برا چنان

 ! نیخوام ازت، فقط هم یفرصت دوباره م هیپندار : و گفت

مهربون و  يصدا نیبه ا! خواستم یاآلن نم گهید! خواستم یتوجه رو نم نیو ا یکینزد نیا! عقب دمیکش سرمو

 مونیخرده به زندگ هیخواستم  یکه ازش م یمحبت اون موقع نیبه ا! محتاج بودم اریپر عشق قبلِ رفتن د

 ! داشتم ازیتوجه کنه ن
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از  نکهیاز ا! میپندار از خودم عصبان: گفت رونیبخوام برم ب نکهیفاصله گرفتم و رفتم سمت در اما قبل از ا ازش

 یبه خاطره خودمه که م! تونم خودمو ببخشم ینم دمتید ینم يکنارم بود یوقت نکهیاز ا! دستت دادم ناراحتم

 بار هیبذار ! از دستت دادم يکه با ندونم کار کنمو خودمو سرزنش  نمیپندار نذار تا ابد بش! میخوام با هم باش

 !که خودمو به خودم ثابت کنم میبا هم باش گهید

برو دنبال ! يبه خواسته ام احترام بذار دیبا یقائل یارزش نیاگه واسه من کوچکتر! فرناز ستیراهش ن نیا-

 گهیخرده پررنگ تر خرج کس د هیخواستم و بعد ازدواج کمرنگ شد اگه  یرو که من ازت م یعشق! تیزندگ

 ! شه باهات یمطمئناً خوشبخت م یکن يا

 ! پندار-

بارها و ! يمتعصب من خسته بود يکردن با من، از سر و کله زدن با خونواده  یاز زندگ يعمر هی! فرناز نیبب:

به ! دمیرس جهینت نیحاال من هم به ا! یحق داشت! انتخابت اشتباه بوده یبهم گفت! ياشتباه کرد یبارها بهم گفت

نبوده و  یکاف نیاما ا میهمو دوست نداشت مگ ینم! مینداشت یخوش ياگم روزه ینم! مینظر منم اشتباه کرد

 یم ،يریبگ میتصم يکه بخوا یو منطق یکه فکر نکن یاحساس! يبود دهیرس جهینت نیخودت قبل از من به ا

 ... یول ستیدر کار ن يتنفر! اما همسر نه میهم باش يبرا یخوب يهمکارها میتون

 ینم! جمله اتو تموم نکن پندار: زل زد به چشمام و گفت. لبم و ساکتم کرد يفرناز نشست رو ياشاره  انگشت

 ! خوام بشنوم

 قهیدستام و بعد چند د نیمبل و سرمو گرفتم ب يببره، نشستم رو ییکه انگار بنا نبود راه به جا یاز بحث کالفه

قاطع  ينه  هیاگه حرفم : منگاهمو دوختم به چشماش و گفت. سرمو آوردم باال فرناز روبروم نشسته بود یوقت

خرده  هیدلم ! سال جنگ و دعوا خسته ام ههم نیباور کن از ا! کشم فرناز ینم گهیکه د نهیاست به خاطر ا

برگشتن به ! گم؟ یم یچ یش یمتوجه م! ؟یفهم یم نویا! کنم ینم دایآرامشو پ نیبا تو ا! خواد یآرامش م

! گم یم یچ یکن درك کن یمن و سع يظه خودتو بذار جالح هی يفقط برا! کشونه یگذشته منو به جنون م

لطف  هیامروز با به حال خودم گذاشتن من  ،ياجحاف کرد نمونیتو گذشته در حق عشق ب یکن یاگه حس م

 !بشه رینذار کابوسهام تعب! بزرگ در حقم بکن

 !با من کابوسه از نظرت؟ تیزندگ-

 ! من کابوسه يبه گذشته داره برا یارتباط نیکه کوچکتر يزیبرگشتن به هر چ! آره:
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بخورم  یتکون نکهیبدون ا. رونیحرف از اتاق رفت ب ینگاهم کرد و ب رهیخرده خ هیاز جاش بلند شد،  فرناز

آرامش  نیکنم اما ب دیجور ناام نیسخت بود برام بخوام فرنازو ا! دستام و چشمامو بستم نیسرمو گرفتم ب

 . کردم یانتخاب م ویکی دیرفتار کردن باهاش با زیکج دار و مر ایدستش  يرو یآب پاک ختنیجفتمون و ر

و در حال  ستادهیا يدر ورود کیکه کنار نهاد نزد دمینهال رو د. رونیجام بلند شدم و رفتم از اتاق ب از

 .خانوم و دکتره الیکردن با فرناز و ل یخداحافظ

 نیمشت به ا هی هیاز شب بود، کاف یهر ساعت یاگه داشت يکار: جلو و نهاد دستشو آورد سمتم و گفت رفتم

 .رسونم یمن خودمو م. یبکوب وارید

 هیبا بق! ینه مهربون، نه عصبان. تفاوت بود انگار یب. کردم و نگاهم دوخته شد به صورت نهال يلبخند تشکر با

و به چه  دونم چرا یفعال گفت اما من نم هی یمعمول یلیکرد نگاهشو چرخوند سمت من و خ یکه خداحافظ

کرده و درست سر بزنگاه مچشو  یخالف هیرو داشتم که  یحس آدم! حس کردم از حضورش معذبم لیدل

 بیعج!بود؟ یرفتن تو اون اتاق و حرف زدن با فرناز، اون هم در حضور نهال تو ناخودآگاهم کار خالف! گرفتن

 ! ركد رقابلیغ! که تو وجودم بود برام ناشناخته بود یحس و حال! بود برام

  

که واقعاً برام تو  یساعت مین. ساعت بعد رفتن نهاد و نهال، دکتر و خانومش و فرناز هم قصد رفتن کردند مین

شده بودم که تحمل جمع برام سخت شده بود و  یگاه فرناز چنان عصب یگاه و ب ينگاه ها ریز. عذاب گذشت

 .تحملمو کم کرده بود يهم آستانه  یخستگ

بدرقه، فرناز دستشو آورد جلو و منتظر موند باهاش دست  يبودم برا ستادهیدم در واحد ا یآخر وقت يلحظه  تو

لبخند . مکث کوتاه دستشو گرفتم و نگاهمو دوختم به صورتش هیخانوم، با  الیدکتر و ل نینگاه سنگ ریز. بدم

دوباره با هم همکار شم  یما ،خوشحال م مارستانیب يایکه احتمال داره ب دمیاز عمو شن: زد و گفت یکمرنگ

 .میبش

در آسانسور بسته شد  یکردم و با دکتر هم دست دادم و وقت يعقب تشکر دمیکش یدستمو که م يو جد خشک

 !دمیکش قینفس عم هی

حرف  یب. شده بود بهم رهیرفتم تو سالن نگاهم افتاد به البرز که منتظر خ یتو واحد و بعد بستن در وقت برگشتم

و  رمیگ یدوش م هیرم  یم: و گفتم زیآب آناناس آوردم گذاشتم رو م وانیل هیاروهاشو با رفتم تو آشپزخونه، د

 باشه؟. میزن یبرگشتم با هم حرف م یوقت
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کاور و شلوارك  هیدوش گرفتم، . تکون داد يخورد به عالمت مثبت سر یکه قرص ها رو م يجور همون

خوابش برده رفتم  نکهیا الیبه خ. و چشماشو بسته بود دهیکاناپه دراز کش يالبرز رو. و برگشتم تو هال دمیپوش

 ياون قهوه  زینر:البرز بلند گفت هقهوه راه افتاده بود ک يتازه بو. تو آشپزخونه و مشغول دم کردن قهوه شدم

 !وامونده رو تو معده ات پندار

 !؟يخور یم-

 !زبون نفهم يبخور دیتو هم نبا! و زهرمار يخور یم:

که  السیبا فنجون قهوه و ظرف کمپوت گ. ظرف شدم يتو السیکمپوت گ ختنیغول رندادم و مش جوابشو

 !بخور به جاش ییالاقل چا! برات سمه نیاون کافئ: شد بهم و گفت رهیرفتم تو هال البرز با اخم خ

 !دوست ندارم ییچا:رو مبل، ظرف کمپوتو گذاشتم جلوش و گفتم نشستم

 !خورد صبح تا شب؟ یم ییچا لیپات لیبود پات یک:

 !من-

 !خب؟:

نه : به تأسف تکون داد و گفت يسر! کرد یشه اما مگه ول م الیخ یشدم به چشماش که ب رهیسکوت خ تو

مزخرف بر  نیکافئ نینه دست از سر ا! یکن یم تیرعا توییغذا مینه اصالً رژ! يخور یغذا م یدرست و حساب

 ....نه ! يدار یم

 !يد یحرصم م درنقیشم که ا یتو م الیخ یب-

 !يغلط کرد:

 !م؟یحرف بزن! یحاال هر چ-

 يبگم که دفعه  نویمشتاقم اما قبلش بذار ا داًیآره اتفاقاً منم شد: انداخت تو دهنش و گفت السویدو تا گ یکی

 هیکنم تو  یبرمت بهشت زهرا و پرتت م یم میسوراخ، مستق يبه خاطر اون معده  ياگه دکتر الزم شد گهید

 !میروت که از شرت خالص ش زهیدم خاك بر ینفر پول م هیقبر و به 

 !باشه؟ میزن یو بعد حرف م گهیسوال د هیپرسم بعدش  یسوال م هیاولش : خورده از قهوه ام خوردم و گفتم هی

 !؟يندار ییدستشو: و گفتم زیم يفنجون رو گذاشتم رو. به عالمت مثبت تکون داد يسر کنجکاو

تا ته  يخوا یکمک نم نهیخب منظورم ا: کردم لبخندمو پنهون کنم و گفتم یسع .صورتم موند ي رهیخ متعجب

 !کنم؟ تیسالن همراه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٥٢٨ 

 !یتو بکش فونویکه س ایخال هم ب يتو يخوا یم-

 !کنم ثاریا ستیتا اون حد قرار ن گهینه د:

 !تو سرت دمیآتل پام نکوب نیبپرس تا بلند نشدم با هم تویسوال بعد-

 !کاناپه؟ نیرو ا یاز بس که بست نشست یزخم بستر نگرفت:

و حرف  ینیکه با فرناز بش یکردم شب یم الیخ: مکث گفت هیچشمام شد و بعد  ي رهیخ هانهیاندر سف عاقل

 !ینه بابا شارژ شارژ هم هست نمیب یاالن م! یره و تا چند روز تو لک یفست در م یبزن

 !؟یناراحت:

به ! یسر بحث اصل میبر: گفتم يزدم و بعد جد يلبخند! کرد بمیچشم غره نص هینداد و به جاش  جوابمو

 !؟يزنگ زد ولیگال

 !میقرار بود از فرناز حرف بزن: مکث گفت هیاز تعجب چهارتا شد و بعد  گهیبار د نیالبرز ا يچشما

زنگ ! ولیگال اینگفتم از فرناز  میگفتم حرف بزن رمیبرم دوش بگ نکهیقبل ا:خرده از قهوه ام خوردم و گفتم هی

 !بهش؟ يزد

 !هان؟! م؟یاصالً بهتر باشه اول از نهال حرف بزن دیشا: مقدمه گفت یتو جاش جا به جا شد و ب البرز

 . کردم یمن بودم که متعجب نگاهش م نیا حاال

 ! ه؟یچ: خورد و گفت السیدو تا دونه گ یکی يخونسرد با

 نیو گنگ بودم از ا جیگ! نشون بدم یاکنشتونستم و ینم یحت! دیرس یگفتن به ذهنم نم يبرا یحرف چیه

 !و از آوردن اسم نهال یسوال ناگهان

 !؟یگفت یبه فرناز چ: و گفت زیم يظرف کمپوت رو گذاشت رو البرز

 !؟یدر مورد چ: دمیدر اومدم و پرس یمنگ از

 !يداد یکه به حاج یو هم قول نیهم زم-

 يهم که از همون لحظه  یاون قول به حاج! خوام ینم یاز اموال حاج يزیمشخصه، من چ فشیکه تکل نویزم:

 !آدم محتضر بود هیآروم کردن دل  يبرا یدروغ مصلحت هیاول 

 !؟يبا احساس فرناز چه کرد-

 !ادیموضوع کنار ب نیقراره خود فرناز با ا! بکنم يمن کار ستیقرار ن! یچیاونم ه: 

 !به هم نیاد رجوع کنخو یدلش م داًیو شد يوقته منتظره برگرد یلیخ! ؟يردش کرد-
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 حیامشب براش توض شونویسر هیخورم و  یبه دردش نم گهیدارم که د لیمن هزار تا دل! اونم مشکل خودشه:

 .کشه یانتظار م نیعاقل باشه دست از ا. دادم

 یم یمیخودت چه تصم نمیصبر کردم بب. خواستم دخالت کنم یبود که نم نینزدم واسه ا یاگه تا االن حرف -

 یکه گرفت یمیبگم واقعاً از تصم دیبا رمیزبونمو نگ يو جلو ارمیدر ب يو حاال اگه بخوام البرز باز يریگ

 .يکارو کرد نیکنم عاقالنه تر یفکر م. خوشحالم

 نیا نکهیامشب از ا نیهم. تونم بودن با اونو انتخاب کنم ینم گهیمن د. کنه یاحساس فکر م يفرناز داره از رو:

که هر روز و هر لحظه عذاب  نهیامروز اگه ناراحت بشه بهتر از ا یجا رفت ناراحت شدم ول نیقدر ناراحت از ا

قراره هر روز و هر ساعت  یوقت! از خودم باخبرم اکرده و چقدر منعطف شده ام رییدونم چقدر تغ یاونو نم. بکشه

 تیش بزنم که نه اون اذدم پس یم حیبرنجونمش، زخم زبونام آزارش بده و از کنار من بودن عذاب بکشه ترج

 !بشه نه من ناراحت

چهار سال تموم فکر و ذکرش  نیبهش گفتم اما انگار تو ا دمتیو د یکه برگشت یاول يرو همون روزا نایا-

و بمهاش خبر  ریز يمن بود و از همه  یمیصم قیکه رفت رف يبهش گفتم اگه پندار! دوباره با تو یشده زندگ

با خونواده اش  روزیکه اگه تا د مهم گفت نویا یحت! شناسم یخرده هم نم هی یکه برگشته رو حت ینیداشتم، ا

! ره یاما انگار حرف تو کتش نم! شه تو خود پندار یمشکالتت خالصه م ياز اآلن به بعد همه  یمشکل داشت

 !کشه یجوره ازش دست نم چیرو تو ذهنش تجسم کرده و ه ییایرو هی

مونه،  یمدت ناراحت م هی: دسته و گفتم یکیدسته و پامو رو اون  هیمبل، سرمو گذاشتم رو  يرو دمیکش دراز

 .ادی یکنه و بعد کنار م یفکر م

 !مونه یبه برگشت تو اون زنده م دیام يگرد یم القوزی يجور نیا یتا وقت: کرد و گفت ینچ البرز

 !فرناز کور بشه؟ دیام يرو بدبخت کنم که راه ها گهید یکی: دمیبرگشت سمتش و متعجب پرس سرم

گم هر چقدر که باهاش حرف  یفقط دارم م! نگفتم نویا! نه: تکون داد و گفت یبه عالمت منف يسر يالبرز

 !بشه التیخ یب یقانعش کن یتون یباز هم نم یاز خودت دورش کن یکن یو هر چقدر که سع یبزن

جنگ اعصاب داشتم تو  یکاف يفکر کنم به اندازه ! بره دیبا! شیزندگ یره پ یشه و م یکم کم خسته م-

 .خرده آرامش بخوام هیبه بعد  نیو حقمه که از ا میزندگ

 !یمهم انداخت یلیموضوع خ هی ادیآرامش و منو  یگفت! خب:

 !؟یچ-
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 !نهال: 

 !؟ینهال چ: دمینشست رو صورتم و پرس يزیر اخم

 !اد؟ی یاز کجا م يهمه انعطاف و صبور نیا-

و  يبهش ندار یاحساس چیه: دم گفت یجواب نم دید یوقت. حرف و جواب مات صورت پرلبخندش موندم یب

رو بکنم قابل قبوله،  يکار نیهمچ هیمن اگه ! ؟یکن یو نهار دعوتش م هیریخ يبازارچه  ير یم یش یبلند م

 !خرده دور از ذهنه هی دیکسو ند چیکه تا خودشو شناخت عاشق شد و جز عشقش ه ياما واسه پندار

 !هنوز رمیخودم با احساسم درگ: گفتم یمکث طوالن هیچشمام و بعد  يگذاشتم رو ساعدمو

خنده اش که تموم شد . صورتم بردارم و نگاهمو بدوزم بهش يبلند البرز وادارم کرد دستمو از رو يخنده  يصدا

 !پس حدسم درست بود: گفت

! جرقه حس کردم که نهال و تفکراتش نسبت بهم برام مهمه هیمن خودم امروز و اون هم در حد ! ؟یچه حدس-

 !؟یحدس بزن يوقت کرد یبعد تو ک

فهمم  یاشاره نکرده م!من بزرگت کردم بچه: چشمام شد و بعد چند لحظه گفت ي رهیخ قیلبخند عم هیبا  البرز

روش به طور  يخوا یخوشحالم اگه بشنوم م یلیخ! خبره دونم تو دلت چه یحرف نزده م! یکن یفکر م یبه چ

 !نهال ارزششو داره! پندار یفکر کن يجد

 !مشکل منم! اون که البته-

 !؟یچه مشکل:

خرده متفکر نگاهم کرد و بعد متعجب  هی! هیقرار بود حرف نزده بفهمه تو دلم چه آشوب. زل زدم به صورتش فقط

 !؟یدون یخودتو مناسب نهال نم: دیپرس

فردا صبح زنگ : بردم تو آشپزخونه گفتم یم السویکه فنجون قهوه و ظرف گ يجام بلند شدم و همون جور از

 .شتیپ ادیکه ب ولیزنم به گال یم

 !وجود من يریمتعجب شدنش به خاطر کشف خوددرگ يندادن و اعتراض نکردنشو گذاشتم پا جواب

 

  

 يهال خونه  يرو کاناپه . خالص شدم یو چه خوب که از اون کابوس لعنت داریسالم نهاد از خواب ب يصدا با

 !کرد یم دادیداد و ب ولیتلفن با گال ياون داشت پا یالبرز خوابم برده بود وقت
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بسته شدن در  يو صدا دمیگفت رو شن امی یاالن م دیببخش هیالبرز که  يصدا. اومد از جام بلند شدم یم زورم

سر جام نشستم و جواب سالمش . مبل و سالم کرد ينشست رو. و چشمم افتاد به نهاد دمیبه پهلو چرخ. اتاقو

 !رفت؟ کجاالبرز : دمیخش دار پرس يصدا هیو با  دمیبه چشمام کش یدست. رو دادم

 .زد یحرف م لشیداشت با موبا: زد و گفت يلبخند

 . خواست باز دراز بکشم یدلم م .کسلم کرده بود نیبودم و هم دهیخواب یساعت 3افتاد به ساعت،  نگاهم

 !آره؟ رنیهمچنان با هم درگ: دوال شد به سمتم و آروم گفت نهاد

 !کردن یتلفن بحث م يدو تا داشتن پا نیهفته هر وقت اومدم خونه ا هی نیا نیع نجام،یهفته است ا هی-

 !شه،همون بهتر که کات بشه یم دهیکش هیبه حاش يجور نیا يرابطه ا هی یاز نظر من وقت:

 !ها يقشنگ پدر خوابو در آورد: من گفت دنیو با د رونیباز شد و البرز با عصا اومد ب در

 !يدر آورد ویتو هم پدر اون گوش: تو دستش اشاره کردم و گفتم لیموبا به

 !شمال؟ يبر دیهفته با نیا. سالم رسوند. مامان بود: نشست کنارم و گفت اومد

 !نه چه طور؟-

 ست؟یمگه ن یمراسم چهلم حاج:

 .رنیگ یجا م نیمراسمو هم-

 . اه چه خوب:

 . میحاضر شو که بر:که گفت دمیشن ییرفتم سمت دستشو یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 .آماده ام گهید قهید 5: به عالمت باشه تکون دادم و گفتم يسر

 نیا يسر برده و برنامه  داًیالبرزو شد يهفته تو خونه موندن حوصله  هی. رونیب میواسه شام بر میخواست یم

 م؟یبر. من حاضرم: حاضر که شدم رفتم تو هال و گفتم. داده بود بیشامو ترت

 .انیهم بگم ب لویبرم به نهال و ن: از جاش بلند شد و گفت نهاد

 ياومدم خونه  یهم که م یود و وقتو مطب شلوغ ب مارستانیسرم تو ب. بودم دهیند گهیاون شب نهالو د بعد

 .بود دنیغذا خوردن و خواب هیالبرز فقط فرصت 

نگو که  يزیدختره چ يجلو ينهال نهال کرد یهفته که ه هی نیخواهشاً مثل تموم ا: کنار البرز و گفتم رفتم

 !بکنه یالک االتیفکر و خ

 !؟یالک الیفکر و خ: اخم نگاهم کرد و گفت با
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 ! آره-

واسه من احساس تأسف : وسط حرفش و گفتم دمیبگه که پر يزیبه تأسف تکون داد و خواست چ يسر البرز

 !نکن که وضع خودت تأسفبارتره

 !امی یخودم م: که گفت رمیدست دراز کردم بازوشو بگ بعد

 طمیخواست مجابم کنه که شرا یمرتب م. سر نهال باهام بحث داشت میکل هفته هر لحظه که با هم بود تو

 ینم یلیدل! بود گهید زیچ هیتونم رو بودن با نهال فکر کنم اما نظر خودم  ینداره و م يآدم عاد هیبا  یفرق

و اخالق خوب  یعال التیو تحص یاعاجتم تیبا اون موقع یمثل من سر کنه وقت یکیاون دختر بخواد با  دمید

 !داشته باشه يهمسر يها رو برا نهیگز نیتونست بهتر یم

بار انگار نگاهم بهش  نینگاهش کردم و ا. سالم گرم نهال سرمو بلند کرد يکه صدا دمیپوش یکفش م داشتم

 !؟یخوب: لبش رو حفظ کرد و گفت يلبخند رو! متفاوت بود یلیخ

 !؟یتو خوب. ممنون: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 البرز هنوز آماده نشده؟ : دیگفت و پرس يا بله

 . ادی یاالن م. چرا: برز و صداش زدم و بعد گفتمواحد ال يکردم تو سرمو

 شد؟ یچ يموسسه بذار يبرا یخواست یکه م يقرار: دمیآسانسور رو زدم و پرس ي دکمه

 .زنم یحتماً بهت زنگ م گهید ياما واسه هفته . سرم شلوغ بود یلیهفته خ نیا-

کار  یدارن تو خونه چ ستیرو که معلوم ن لویکه اون نهاد و ن نهیخوبتر ا: گفتم و البرز از پشت سر گفت يا خوبه

 !میبر انیزودتر ب نیکنن خبر کن یم

 رییتا آسمون تغ نیشده اخالقت هم زم يجور نیپات ا یاز وقت! بابا میاومد:البرز تموم نشده نهاد گفت ي جمله

 !کرده ها

 !ابوالگنددماغه نیبا ا ینیمربوط به همنش! ستیپام ن یاون مربوط به شکستگ: در واحدش رو بست و گفت البرز

 . جوابشو بدم در آسانسورو باز کردم و منتظر موندم خانومها برن تو نکهیا بدون

نگاهم افتاد به البرز که زل زده بود به . همکف رو زدم يخواست برم تو رفتم و دکمه  یتعارف نهاد که ازم م به

 !؟يگرد یم یچ دنبال: دمیمتعجب پرس. کرد یو با دقت به صورتش نگاه م نهییآ

 !نکرده؟ يرییدماغم تغ: خرده با دستش نوك دماغشو لمس کرد و گفت هی

 !کرده رییتغ یکن یم الیخ ،يبه خاطر درد پات الغر شد دیشا: با لبخند گفت نهاد
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خوام بدونم دماغم بس  یم: چشم غره بهش رفت و بعد دوباره زل زد به صورتش و گفت هیسمت نهاد  برگشت

 !نه ایکه به مامانم دروغ گفتم بزرگ شده 

تا  افتهیسر اون دماغ بدبخت ب یتو اتفاق ياگه قرار بود با دروغ گفتن ها:خنده و من گفتم ریزدن ز لوفریو ن نهال

 !یخرطوم داشت هیحاال 

 !کرد یبخند گرم نگاهم مل هینگاهم نشست رو صورت نهال که با . نهاد از همه بلندتر بود يخنده  يصدا

*** 

کردن  فیالبرز مشغول تعر م،یخورد یم يزیکه د يو همون جور میاز باغچه ها نشسته بود یکیتخت  يرو

دونستم که  یخودم خوب م. بود دهیفا ینهال زوم نشه ب ينگاهم رو نکهیا يبرا میتموم سع. بود یموضوع

 هی. بود بیعج ششک هیاما  ستمیکردن ن یهرگز مرد عاشق گهیدونستم که د یخوب م! ستین یعشق و عاشق

! شد یازم دور نم يجور چیسرکوب کردنش ه يکه با تموم تالشم برا یحس! که گنگ بود اما بود یحس

. آوردم یاش بودم و به دستش نم یبود که مدتها پ يزیداد چ یکه از با نهال بودن بهم دست م یآرامش

دوست داشتن  هی. کرد یفرق م داشتمبه فرناز  مییکه تو دوران دانشجو یشقخواستن نهال رنگ و جنسش با ع

 .خواستن خاص هی. خاص بود

تابلو  ادیلقمه هم بخور که ز هیوسط نگاه انداختنات به نهال : گفت رگوشمیالبرز نشست رو پام و آروم ز دست

 !ینش

ظرف  ياینخود و لوب دنیل کوبکه مشغو ينهاد همون جور. چشم غره بهش رفتم و مشغول خوردن شدم هی

 .دهیع گهید يدو هفته : بود گفت لوفرین

دارم  دمیگذرون ع يبرا يادیز يها نهیچالق گز يپا نینه که من با ا! آره: و گفت دیکش يپوف کالفه ا البرز

 !کنم يهم واسه اومدنش روز شمار دیبا

 بود؟ یبرنامه ات چ: دمیخوردم و پرس وانمیل يخرده از دوغ تو هی

 ! نهاشیدلف دنیواسه د لیفرناندو دنورونها تو برز ریجزا میبر ولیقرار بود با گال: خونسرد گفت یلیخ

 ریجزا میبر نایقرار بود با م! بود دمونیقبل ع ياون که برنامه ! آهان نه: نگاهش کردم که گفت متعجب

 !نیهواها

 !هیک نایم! کجاست ؟ نیاهاهو! اومد االن شیدو تا سوال پ! خب: دیبا لبخند پرس نهاد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٥٣٤ 

واسه  ،یکن تیتقو اتویخرده جغراف هیدونستن جواب سوال اول بهتره  يبرا: خرده از غذاش خورد و گفت هی البرز

قرار بود ! هم نبود نیبرنامه ام ا نمیب یکنم م یحاال که خوب فکر م یول! تویشناس اهیخرده گ هیهم بهتره  یدوم

 !پرتو سانتو ریجزا میبر ایبا مگنول

 !نوع گله هیهم اسم  ایمگنول! پرتو سانتو تو پرتغاله:رو کرد به نهاد و گفت بعد

 !بود؟ نیبرنامه ات هم یمطمئن: دیتکون داد و نهال پرس دییبه عالمت تأ يبا لبخند سر نهاد

 !فشم میننجونم بردوم با  ياول بود، قرار بود هفته  يمال هفته  نیالبته ا: گفت و ادامه داد  يآره ا البرز

کرد و بعد  یکه کنار پاش بود برداشت، اخم شویگوش. شد یکی لشیزنگ موبا يما با صدا يخنده  يصدا

 .قایتور ثبت نام کنم منو ببره آفر هیخوام  یم! برنامه دارم حاال يسر هیهم  دیبعد ع يبرا: رجکت کردنش گفت

 .دنید يبرا هیخوب يواقعاً جا قایآفر. هیعال نیا! ؟یگ یم يجد: دیمشتاق پرس نهاد

 !هیقاتیسفر تحق هی. حیرم واسه تفر یالبته نم: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر البرز

 ! قا؟یآفر يبر دیکه با هیقیچه جور تحق: دمیگه پرس یم يداره جد نکهیا الینگاهمو دوختم بهش و به خ متعجب

رو کشف کردن که از لحاظ ساختار  يموجود هی دمیآخه شن. هیشخص قیتحق: نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 !نه ایاون جونور به ثبت برسونم  يتونم تو رو هم از خونواده  یم نمیخوام برم بب یم! توا هیشب یلیخ

 !شکشیمراقب باش خودتو اشتباهاً به ثبت نرسونن اونجا من پ: تو پشتش و گفتم دمیبا کف دستم کوب محکم

 ! ادهیجک و جونور مثل من ز عتیو طبت! نه بابا: و گفت دیخند

بشر آدم بشو  نیا. به تأسف تکون دادم يکرد انداختم و با لبخند سر یبه نهال که با خنده نگاهمون م ینگاه

 !کرد یم یبلبل زبون يجور نیبرد و ا یبه سر م یبعد شکست عشق یمثالً تو افسردگ! نبود

 

  

شده  رهیالبرز و خ ينشسته بودم تو بالکن خونه . بهم خوش گذشت یبود و در کنار اون جمع کل یخوب شب

بودم که از موقع اومدنم  یراتییشد و تو فکر تغ یم ناینهال ا يکه مربوط به خونه  یبودم به بالکن سمت راست

 ! تو وجودم شکل گرفته بود رونیبه ا

 ابونیکه جز قدم زدن تو خ يپندار! همخونه اش ینشده بود حت یمیکس صم چیکه اون ور آب، با ه يپندار

گذروند که  یم یینداشت، حاال شبو با دوستا يا گهید حیتفر چیاون شهر و فکر کردن به گذشته ه يابر يها

 ! دیخند یشد و از ته دل باهاشون م یواقعاً دوستشون داشت، دلتنگشون م
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 نیمثل هم! داشت ینگه م داریذهنم زنده و ب يتو واریکه مرتباً رفتن د ییخوب بود، جز اون کابوسها یچ همه

البرز و  يگوشه از خونه  هیبودم که نشسته بود  دهیرو د ارید دنم،یو خواب دنیامشب که بعد برگشتن و دراز کش

از دستت بر  يخواد و کار یازت کمک م ات زدردونهیعز یبدون یوحشتناکه وقت! کرد یصدام م هیمرتب با گر

 !کردم یکه هر لحظه تجربه اش م یهمه وحشت نیو من خسته بودم از ا! ادی ینم

آب، رفته بودم تو  وانیل هیکه شده بودم، نفسم که سرجا اومده بود، بغضمو که فرو داده بودم، بعد خوردن  داریب

 .آرامش بود نشونیخواست و مهمتر یم زهایچ یلیدلم تو اون لحظه خ! خواست یآزاد م يدلم هوا. بالکن

دو ! نهال تو بالکن ابروهامو از تعجب برد باال يشدن سر و کله  دایو بعد پ رهیرفتن دستگ نییباال و پا يصدا

 !؟يدیچرا نخواب: رو که انداخته بود رو شونه اش با دستهاش به هم چسبوند و گفت ییطرف پالتو

 !؟يداریتو چرا ب: دمیپرس متعجب

 .کردم یداشتم نمونه سوال طرح م-

 !وقت شب؟ نیتا ا:

خواد تا  یدلت م یگفت یسر شب که م ؟يداریتو چرا ب. که شنبه ببرم آموزشگاه پیصبح بدم واسه تا دیبا-

 !؟یکله بخواب هیصبح 

 .شدم داریچرت زدم و ب هی:

 !؟يدیخواب بد د-

بعد  طمیبود شرا دهیالاقل از البرز شن ایدونست  یخودش م. کنم دیینبود تأ يازین. سکوت نگاهش کردم تو

 !مراسم بابا چقدر بدتر شده

 .زمیترسم بدتر بهمت بر یخوام بگم اما م یم يزیچ هی:بالکنشون و گفت يگوشه  یصندل يرو نشست

 .راحت باش-

 !مونه  یم يطور نیهم طیشرا ای يریگ یآرامش م ای! يد یکه از دست نم ویزیچ! سر خاکش پندار يبر دیبا:

 !تونم ینم-

 انویجر نیا! از اونا یکیتو هم ! همه آدم نشسته ان سر خاك بچه هاشون نیا! شه؟ یمگه م! پندار یتون یم:

 نکهیناگوار بوده اما ا! کابوس بوده یکاف يبه اندازه  اریرفتن د! که شده کابوست يخودت تابو کرد ياونقدر برا

 ننیش یپوشن، م یم اهیسال س هیملت تا ! ناگوارتره پندار یلیسر مزارش خ يبر يو نخوا یقبول کن ينخوا

 نیا! ياما روال عاد یقبل ینه زندگ! شونیگردن به زندگ یبعد بر م! يو زار هیکنن و آه و ناله و گر یم يعزادار
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 نیا يخوا ینم! ينکرد دایآروم کردن خودت پ يبرا یراه چیو ه یکن یم يعزادار يدار یهمه سال نشست

 !تموم شه؟ ییجا هی يعزادار

گوشه نشسته و  هی! ناراحته! کنه یم هیخوابهام مرتب گر يتو ارِید: از صورت نهال گرفتم و آروم گفتم چشمامو

 يبه آدم بفهمونه اعتقاد ویزیچ هیو بخواد  ادیروح ب نکهیبه ا! خواد یم يزیچ هیانگار ازم ! زنه یمرتب صدام م

! ختهیبهم ر يذهنمو بدجور تیتو اون وضع ارید دنیاما د دمیگن صادقه ند یکه بهش م یتو عمرم خواب! ندارم

حاضرم فراموشش ! نمیکه حاضرم اصالً خوابشو نب دمیرس ییباور کن به جا! ارید یشم از ناراحت یم وونهیدارم د

 ! نمشینب يجور نیکنم اما ا

لبش  يرو يلبخند دلگرم کننده . باال و نگاهش کنم ارمیپندار گفتن زمزمه وار نهال باعث شد سرمو ب يصدا

 !داشت نیتحس يجا

تونه  یاما م! کنه یاشو فراموش نم گرگوشهیآدم داغ ج: مکث گفت هیبعد . دوختم به چشماش نگاهمو

تونه کمک  یکه رفته م یو لمس کن ینیقبرشو بب نکهیا! کردنه ياز راه هاشم عزادار یکی! کمرنگش کنه

 !باشه یبزرگ

 یبود که م ییاونا يحق با همه !همه حق داشتن! فکر کردم که حق داره نیاش موندم و به ا رهیسکوت خ تو

 ! تونستم کنارش بذارم ینم يجور چیبزرگ بود که ه ياما هی! خواستن پامو بذارم سر اون خاك اما

 .روقتهید. برو بخواب: جام بلند شدم و گفتم از

تونم  یمن م یهام فکر کن و اگه دوست داشتبه حرف: بره تو خونه گفت نکهیگفت و بلند شد و قبل از ا يا باشه

 !شکوندن شاخ غول نیکنم تو ا تیهمراه

 ییاگه قراره پا افته،یب یاتفاق نیهمچ هیموضوع فکر کردم که اگه قراره  نینشست رو لبم و به ا یکمرنگ لبخند

ها  نهیگز نیکنه بهتر میهمراه یمطمئناً اگه قرار بود کس! نه ایخواد تنها برم  یرفتن داشته باشم، دلم م يبرا

 !گرفتم یکه در کنارشون آرامش و قوت قلب م ییآدمها! البرز و نهال بودن

 یکاناپه و نگاهم م يکه نشسته رو دمیپامو که گذاشتم تو هال البرزو د. گفتم و منتظر موندم بره تو يا باشه

 !؟يدینخواب:دمیمتعجب پرس. کنه

 ! يداریو شبها ب يانگار جغد شد یتو ول! کرد دارمیو ذوق ذوق پام ب دمیمن خواب-

 .ریشب به خ:سمت اتاق و در همون حال گفتم رفتم
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 یحت! شد ینم! اون قبر يام باال ستادهیکردم تصور کنم ا یتخت، زل زدم به سقف و سع يرو دمیکش دراز

بود که  فیح یبشب به اون خو. چه مرگم شده دمیفهم ینم! نشستم سر جام! بود برام رممکنیهم غ الشیخ

که آرومم  ییزهایچ ناو يبه همه . خوب فکر کنم يزهایکردم به چ یم یسع دیبا! به صبح برسه يجور نیا

 يزیاون چ يهمه ! کرد نهال بود یکه آرومم م يزیتنها چ! ذهنم کنکاش کردم يو تو دمیدراز کش. کرد یم

 !داد یکه بهم آرامش م

*** 

 یبودم که تلفن اتاق به صدا در اومد و منش يبعد ماریو منتظر ورود ب مارستانیتو ب زمیبودم پشت م نشسته

 . دکتر کرم لو ازم خواست برم اتاقش

جنگ با دکتر مداح داشته باشم اما فکر  هیدونستم قراره  یم. گفتم و تلفن رو گذاشتم سر جاش يباشه ا کالفه

جنگ شروع  نیاعصاب بودم ا یکه اونقدر شب قبلشو بد گذرونده و ب یکردم قراره سر صبح، اون هم صبح ینم

 ! بشه

بخوام  نکهیبلند شد و قبل از ا زشیلبخند از پشت م هیبا  شیمنش. جام بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق دکتر از

 ؟یدکتر پناه: برم تو اتاق آروم گفت

دکتر مداح : شد و گفت کیقدم بهم نزد هیو  رونیاومد ب زشیسمتش و منتظر نگاهش کردم،از پشت م برگشتم

 ! هیشاک یلیخ

مشکلش باهاتون سر  میدون یم گهید ياز همکارها یلیمن و خ: داد حیچشماش شدم که توض ي رهیخ متعجب

تشکر کنم و بگم ما پشت  هیقض نیازم خواستن ازتون بابت ا هیبق. نیریگ ینم مارهایاز ب یکه از بعض هیدستمزد

 .میسرتون

 دییبه عالمت تأ يسر! خبر بودم یب یکردم جنگ باشه اما از لشکرکش یفکر م! ناخودآگاه رفت باال ابروهام

 .به در زدم يکردم و با انگشت ضربه ا يتشکر رلبیتکون دادم، ز

 یعال! دکتر نوا ،ياریدکتر کرم لو، دکتر مداح، دکتر اسفند! يژور أتیکه گذاشتم تو اتاق چشمم افتاد به ه پامو

از مداح  ریسالم کردم و با همه به غ. داده بودن لیتشک یدادگاه درست و حساب هیجمع همه جمع بود و ! بود

 !بودمتهم  گاهیکه احتماالً جا یخال یصندل يدست دادم و نشستم رو

خب دکتر کرم : گفت يمن دکتر مداح با لحن تند یرلبیو بعد تشکر ز دیگشاده حالمو پرس يکرم لو با رو دکتر

 !تو اتاق عمل باشم دیبا 11سر اصل مطلب چون من ساعت  میلو بر
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 نقدریا شتریقرون ب هی يتونن برا یم يجالب بود برام که آدمها چه جور! تفاوت زل زدم به صورت درهمش یب

 !حرص و جوش بخورن

شما دو  يریدرگ انیدر جر ستانماریب يهمه : شروع کرد یلیم یکرم لو نگاهشو دوخت به صورتم و با ب دکتر

کنه که  دایبخواد اونقدر کش پ نکهیاما ا ادی یم شیپ يکار يها طیمح يمسائل هم تو همه  نیا. نفر هستن

 یدکتر مداح شاک یدون یم دتکه خو يهمون جور یدکتر پناه. بذاره نگران کننده است ریکارتون تأث يرو

 .یکن ینم تیرعا مارستانویب نیو قوان یاشتباه گرفت هیریرو با بنگاه خ نجایشما ا هیشده و مدع

 يتعرفه ها! هیتونستم اصالً درك کنم مشکلش چ ینم! مداح ينشستم و زل زدم به چهره  نهیبه س دست

 ینم! خورد یکس بر نم چیجا و ه چیبود که گذشتن ازشون به ه زیاونقدر کم و ناچ یدولت يها مارستانیب

 یاش م نهیهز ارتومنهز 100که فقط  یجراح هیدرصد  30مثالً من نخوام  نکهیا! هیتونستم بفهمم حرفش چ

 ! مهم بود؟ یلیو ازش بگذرم خ رمیشد رو نگ

دکتر بهتر : دکتر کرم لو استفاده کرد و گفت يا هیپراخم من افتاد، از سکوت چند ثان يمداح که به چهره  نگاه

با هم  میمجبور مارستانیب یمال يازهاین نیتأم يکه ما برا نیبد حیپزشک تازه کارتون توض نیا يبرا ستین

 !م؟یانجام بد ادی یاز دستمون بر م يو هر کار میداشته باش يهمکار

دکتر  نیبب: داد حیتو مغزم از مفهوم پشت جمله اش زده شد و مداح توض ییجرقه ها! زل زدم بهش متعجب

 يمثالً آدم خوبه  يخوا یم نکهیو ا یبزن شیدار و ندارتو آت يخوا یم نکهیا ،يندار یمال ازیتو ن نکهیا ،یپناه

سر پاست  میریگ یم مارهایو امثال من از ب نکه م ییبا دستمزدها مارستانیب نیا نکهیا انه،یجر هی یداستان باش

 ! گهید انیجر هی

: دمیشدم و موشکافانه پرس زیخ میبه سمتش ن ز،یم يام برداشتم و ساعدشونو گذاشتم رو نهیس ياز جلو دستامو

 !اناًیاح ستیکه ن يزیرمیمنظورت از دستمزد ز

 !منظورم همونه قاًیدق: جسور زل زد به چشمام و گفت یلیخ

 !رم؟یگ ینم يزیرمیز مارهامیچرا از ب نیکه منو مؤاخذه کن نیجمع شد نجایا: دمیپرس متعجب

 ضهایبا دستمزد نگرفتن از مر م،یکه بهت بگ میجمع شد نجایا: لب مداح نشست و گفت يرو يپوزخند

 !يذار یم رپایز مارستانویب نیقانون ا يتو اما دار! خاص خودشو داره يقانون ها یهر ارگان! نکن ادیتوقعشونو ز

 ای مارستانیب نیا یمشکالت مال! شه که راهم اشتباه باشه ینم لیکنم دل یآب شنا م انیچون دارم خالف جر-

هم که  چارهیب يضهایبه اون مر یحت! نداره یربط چیبه من و امثال من ه يا گهید یلتدو مارستانیهر ب
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که  ستیبه اونها مربوط ن! ستینپرداخت کنن هم مربوط  دیکه با يزیاز چ شتریاز وسعشون و ب شتریمجبورن ب

 هی دیبا یخصوص مارستانیهزار تومن بدن و اگه برن ب 50 دیبا سیعمل آپاند هی يبرا نجایا انی یم یوقت

 ! بدن ونیلیم

 ماراتونیخواد از ب یاز شما نم یکس: بحث بود بلند شد نیدکتر نوا که تا حاال تو سکوت نظاره گر ا يصدا

 يپزشکها تیکه موقع نیرو به مطب خودتون منتقل کن هیریبنگاه خ نیا میخوا یما فقط م ن،یریبگ يزیرمیز

 !نره رسوالیز گهید

خواستم  یم! بحثه نیا يخواست بدونم اون کجا یدلم م! از صورت اون دوختم به صورت دکتر کرم لو نگاهمو

درسته که همه از : و گفت هیرو کرد به بق د،یچشماشو از چشمام دزد! همکارهاشه يبدونم چقدر موافق حرفها

و  میشنو یداره م مارهاشیبه ب تکه نسب یتیو مرتباً از احساس مسئول میهست یراض یعلم و تبحر دکتر پناه

 يکنم برا یقرار داره اما پندار جان من فکر م تیانسان گاهیجا نیدرسته که حس کمک به همنوع در باالتر

 ...!و  يایخرده کوتاه ب هیها بهتره شما  ثیبحث و حرف و حد نیدادن به ا انیپا

 هی يهزار تومن تعرفه  50ار تومن مثالً از هز 17من  يبرا: دادم و پامو انداختم رو پام و گفتم هیتک میصندل به

بعد دستمزدها  نیتونم اصالً بگم باشه از ا یم ای! بشم الشیخ یراحت ب یلیتونم خ یم! ستین یعمل اصالً پول

که بخوام  نمیب ینم یلیدارم دل مانیته قلبم ا از يکار هیبه درست بودن  یاما وقت رمیگ یرو تمام و کمال م

 !ازش دست بکشم

پر التماس مامان  يحرفها ادی! خوردم افتاده بودم اون وسط یکه از بابا م ییشالق کمربندها ادی! بود برام جالب

داشتم کارم  مانیا یسماجت خودم که وقت ادی! گفت پندار بگو غلط کردم تموم شه و شر بخوابه یکه همش م

 ! بابا دیشد يها هیتحمل کتک ها و تنب يتا پا یاومدم حت یاشتباه نبوده کوتاه نم

 یبهت الهام شد و هر چ یهر چ یکن یم الیکه خ يغمبریمگه پ یمرد حساب: دکتر مداح بلند شد یعصب يصدا

 !درسته؟ يدار مانیبهش ا

 غمبریپ ستین ازیکنن ن یم یدارن زندگ یملت تو چه فالکت نیا ینیبب نکهیا يبرا: جام بلند شدم و گفتم از

 ! هیکاف یآدم معمول هیاون هم  ،یکه آدم باش نیهم! یباش

مثل  نکهینه ا میمشکلو حل کن نیکه ا میدور هم جمع شد: و گفت ستادیجاش که بلند شد، دکتر کرم لو هم ا از

 .برسه يا جهینت هیپندار بذار بحث به  نیبش! میبه هم بپر شیچند روز پ
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کنم به  یم زیخودم وار رم،یگ ینم ضیرو که از هر مر يدو برابر دستمزد: به تأسف تکون دادم و گفتم يسر

 !حل شه و البته مشکل جناب دکتر مداح مارستانیب یکه مشکل مال مارستانیحساب ب

واسه  يدار میگ یما م: و گفت رونیاومد ب زیاز پشت م. بود که گفتم يمداح جواب جمله ا يپر صدا پوزخند

 !؟یکن یشش ماز مال بابات بذل و بخ يتو دار یکن یم جادیتوقع ا مارهایب

 دمیحرف راه افتادم برم سمت در که شن یب! رفت یحفظ کنم داشت به باد م مویخونسرد نکهیا يبرا میسع تموم

 ! يببر نیاز ب یتون یرو که رو دوشته نم یبذل و بخشش ها حس گناه نیبا ا:بلند گفت

مداح  کیپر اعتراض دکتر کرم لو که اسم کوچ يصدا! و با تعلل برگشتم سمتش ستادمیا! لحظه خشکم زد هی

تو چپ  يکه با سهل انگار يبود ینیپشت رل ماش دمیشن: حرف مداح يرو به زبون آورد همزمان شد با ادامه 

 ... یکرد و دختر دو ساله اتو به کشتن داد ول

محکم فکمو به هم  اونقدر. آورد باعث شد ساکت شه یبسه رو به زبون م ثمیپرحرص دکتر کرم لو که م يصدا

تند و شمرده شمرده ام تنها  دنینفس کش يصدا! تو دهنم زهیقفل کرده بودم که هر آن ممکن بود دندونام بر

لحظه  هی نیبش ایپندار ب: گفت ودکتر کرم ل دمیصورتش بودم که شن ي رهیتو بهت خ! دمیشن یبود که م يزیچ

 !هیچ ثمیف ماز چه قراره و حر انیدم جر یم حیمن برات کامل توض

رفتم ! نداشت ریبه تفس ازیکرد اونقدر واضح بود که ن یداشت منو متهم به قتل دخترم م نکهیا! بودم؟ دهینفهم

 هیموندم  یم مارستانیب نیاتاق و تو ا نیو تو ا نجایا! روپوشم يدکمه ها يسمت در اتاق، دستم نشست رو

 دهیبه سالن نرس. از پشت سرم بلند شد لوپندار پندار گفتن دکتر کرم  يصدا! دادم یدست خودم و مداح م يکار

 ! بمون کارت دارم پندار: دستش نشست رو بازوم و مانع رفتنم شد و گفت

 دمویتوجه به زنگ تلفن اتاقم، روپوش سف یبودم که ب ختهیچنان بهم ر! و راه افتادم دمیاز دستش کش دستمو

 ! رونیب مارستانیهامو برداشتم و زدم از ب هلیو وس فیو ک زیم يپرت کردم رو

  

** 

   

پاشم  ینا نداشتم حت! واریبکوبم به د ویخواست بلند شم گوش یزنگ تلفن چنان رو مخم بود که دلم م يصدا

البرز  ينرفتنم به خونه ! خورد یبار هزارم بود که زنگ م نیا. بعد هزار تا زنگ قطع شد! بکشم زویبرم پر

 .گرفتن یخونه رو م يشماره  حاال لمیکه بعد صد بار زنگ زدن به موبا يون کرده بود جورمطمئناً نگرونش
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و ناراحت  یاونقدر عصب! خواستم تنها باشم یم! بشنوم ویکس يخواستم صدا ینه م! نمیبب ویخواستم کس یم نه

اون پست فطرت  ي هیکنا دنیهمه ساعت از شن نیا نکهیبا ا! واریخواست سرمو بکوبم به د یبودم که دلم م

برگشته بودم . نتونسته بودم خودمو آروم کنم يجور چیه! آرامش بهم برنگشته بود يگذشته بود اما هنوز ذره ا

کرده بودم، رفته  نیاز همه خودمو لعن و نفر شتریو زمان فحش داده بودم، حرص خورده بودم و ب نیخونه، به زم

هال ولو بودم  يتحمل کرده و حاال که باز رو کاناپه  یعصبحوصله و  یخفقان آور مطبمو ب يبودم مطب فضا

 !موضوع خاص تمرکز و فکر کنم هیرو  متونست ینم یحت یاز زور آشفتگ

 چیخواست ه یخاموش کرده بودم و دلم نم لمویموبا! رو برام وصل نکنه یتماس چیسپرده بودم ه میمنش به

تلنگر فرو  هیجمله،  هیبا ! منو به گذشته ام وصل کنه يزیچ چیخواست ه یدلم نم! نمیبب مارامویب ریغ ياحد

و از  رونیپاشو گذاشته بود ا زهکه تا يشدم همون پندار یداشتم م! کردم یداشتم عقب گرد م! بودم ختهیر

 نهیسرزنش بارشونو بب يهمچنان نگاه ها نکهیبه چشم قاتل بهش نگاه کنن و از ترس ا انشیاطراف نکهیترس ا

 !نهون کرده بودخودشو از همه پ

مهم . رونیب دمیکش زویخوردم و رفتم سمتش، دوال شدم و پر یاز جام تکون! زنگ تلفن دوباره بلند شد يصدا

که قرار بود تا ابد  ییایدن! خواستم ینم رونویاون ب يایبود که من دن نیمهم ا! چقدر نگرونم بشن هینبود بق

گفتن  یمگه نم! مونده بودم تو کار خدا! واستمخ یدم کنه رو نماشتباهمو به رخم بکشه، زجرم بده و ذره ذره نابو

بود  دنشونیبه زجر کش یراض يبنده هاشو دوست داره، چه جور شتریکه بچه اشو دوست داره هم ب ياز مادر

 ! بزنه؟ نیجور محکم به زم نیخورده ا نیرو که زم یاومد آدم یدلش م يچه طور! پس؟

بشره که مرتب  نیا! بخورن نیخواد بنده هاش زم یکه دلش م ستیخدا ن! فکر خودم زدم نیبه ا يپوزخند

اسم مداح و امثال ! سازه یباال رفتن پله م يو ازشون برا ارهی یدلشونو به درد م! زنه یم نیهمنوع هاشو به زم

 ! انسان؟! آدم؟! شد گذاشت بشر؟ یاونو اصالً م

به سر و صورتم  یآب! دید نهییشد تو آ یبود که م يزیچ نیم بارزترسرخ چشما يرگه ها ،ییتو دستشو رفتم

کنه که من بخوام به  رییقرار بود تغ یچ.شدم رهنمیپ يزدم، برگشتم تو هال و مشغول باز کردن دکمه ها

 یم یبشم به عقب چه فرق دادههل  يبه هر بهونه ا هیو هر ثان قهیقرار بود هر دق یوقت! خاطرش تالش کنم؟

 !بدم؟ یجلو رفتن زور بزنم و به خودم سخت يکرد برا

 خچالی ای نتیکاب يهم تو گارینخ س هی یبود برام که حت بیعج. انداختم رو مبل و رفتم تو آشپزخونه رهنمویپ

 !دمیخر یبسته م هیکاش موقع اومدن ! کرده بود يکالً خونه رو پاك ساز! مطمئن بودم کار البرزه! نباشه
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شلوارك عوض کردم و  هیشلوارمو با . رو همراه با دو سه تا قرص خوردم و رفتم تو اتاق خواب خیآب  وانیل هی

 . و چشمامو بستم میشونیپ يتخت، ساعدمو گذاشتم رو يرو دمیدراز کش

کنن با حرف، با  یخواستن سع یمطمئناً م! بود دهیبه گوش دکتر و البرز رس مارستانیب انیتا حاال جر مطمئناً

دونستم  یاما خودم بهتر م! پندار آشفته و سرکشو آروم کنن نیرسه ا یکه به ذهنشون م يزیا هر چشعار و ب

از اون  نکهیاز ا شتریب! الزم بود نه حرف تبودم وق دهیکه از مداح شن یکنار اومدن با حرف يبرا! زمان الزمه

تلخ قبل و به  يخام تموم شدن گذشته، محو شدن روزها الیبه خ نکهیاز ا! بودم یناراحت باشم از خودم عصبان

خواستم مرتب و مرتب  یبا فرناز سازش نکردم چون نم! کردم یداشتم روز و شبهامو سر م دیشروع جد هی الیخ

شه، اون  یکابوسها تموم م نیا ییجا هیداشتم  دیاش زدم چون ام نهیرد به س دست! چشمم باشه شیگذشته پ

پاك  ستیقرار ن زیچ چیافتاد بهم ثابت شد که ه مارستانیکه تو ب یاما امروز، با اتفاق! شه یاتفاق کمرنگ م

! از راه برسه یآرامش ستیگذشته دست از سرم برداره و قرار ن ستیقرار ن! محو بشه ستیقرار ن زیچ چیه! بشه

از خود  شتریچون ب! خواستم برم چون شرمنده اش بودم ینم! در کار نبود اریتو نرفتنم سر خاك د یتونم ینم

 !داشتم مانیمداح به حرفش ا

خواستم فکر کنم احتماالً دکتر پشت اون در بود نه  یکه م نانهیخوشب. زنگ در واحد چشمامو باز کرد يصدا

 !ز راه برسها شیشگیهم يخواستم البرز با اون شعارها یاز همه نم شتریکسو نداشتم، ب چیه يحوصله ! البرز

در رو باز کردم . دمیکه نگاه کردم البرز رو عصا به دست تو راهرو د یاز چشم. اکراه بلند شدم و رفتم سمت در با

 !؟ییمعلوم هست کجا: مکث گفت هیمات صورتم شد و بعد ! از جلوش برم کنار نکهیبدون ا

: بود پس زد و هلم داد عقب و گفت نگاهش کردم، با دست دستمو که به چهارچوب در رهیخرده تو سکوت خ هی

 ! دم در خونه ات پسش نزن ادی یشعور داشته باش مهمون م

کارت  نیبش ایببند اون وامونده رو بعد ب: کردم که برگشت سمتم و گفت یمبل نگاه م يرفتن و نشستنش رو به

 .دارم

 ییچا: گفت دمیکردم که شن یمرو آب  يداشتم کتر. بزنم رفتم تو آشپزخونه یحرف نکهیرو بستم و بدون ا در

 .پندار کارت دارم ایب. خورم ینم

 يخروار ظرف تو هیخواست  یدلم م. روشن کردم رشویرو گذاشتم رو اجاق و ز يبه حرفش کتر تیاهم بدون

 !البرز گوش بدم حیبه نصا نمیبود تا بتونم خودمو به شستنشون مشغول کنم و مجبور نباشم برم بش نکیس
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برگردم  نکهیبدون ا. شد داشیآشپزخونه پ ياومد و البرز تو آستانه  کیتق تق برخورد عصا با سرام يصدا

دستم به ! پلکم یم کیکوچ طیهدف دارم تو اون مح یدونستم که ب یخودم م! خچالیسمتش رفتم سراغ 

اومدم  ،یور کنکه خوبه، تو قطب شمال هم که خودتو گم و گ خچالی: ننشسته البرز گفت خچالی ي رهیدستگ

 !منو پندار نیبب! میزن یو حرف م میکه با هم حرف بزن نجایا

! بگم يزیخوام چ ینه م! بشنوم يزیخوام چ ینه م: محکم گفتم یلیگرفته اما خ يصدا هیسمتش، با  برگشتم

 یتون یکردم با حرفهات م یم الیدرصد خ هیاگر هم ! اومدم خونه ات یخواستم م یم ییاگه مشاوره و راهنما

 ! دادم یم اتواز زنگه یکیالاقل جواب  ایاومدم سراغت  یمطمئناً م یخرده آرومم کن هی

 !؟یختیبه هم ر يجور نیالدنگ آشغال ا هی يواسه حرفها: مکث گفت هیخورد و بعد  یالبرز به تأسف تکون سر

 !بشنوم البرز یخوام حرف ینم: زدم به چشماش و گفتم زل

 !میاومدم که حرف بزن! نمتیداغون بب يجور نیکه ا نجایا ومدمیلنگ ن يپا نیابا : و گفت زیپشت م نشست

 ! یفهم ینم یتو فارس ایزنم،  یحرف نم یمن فارس ای: و گفتم ختمیخودم ر يآب برا وانیل هی

دو تا  يخودتو بخور يجور نیا نکهیا يبه جا یکن یاما فکر نم م،یدر موردش حرف بزن يخوا یدونم نم یم-

 !؟يشد یشرف آروم م یتو دهن اون ب يدیکوب یمشت م

 !حرف راستو گفته بود؟ یخورد وقت یمشت م دیبا یواسه چ! ؟یچ يبرا: و گفتم دمیآبو تا ته سر کش وانیل

آدم مالدوست جاه  هی اتیچرند! باز شروع شد؟: گفت یمکث طوالن هیالبرز از تعجب گرد شد و بعد  يچشما

 نیا! آره پندار؟! ؟یزدن به اون خودتو سرزنش کن یباهات بکنه که عوض تو دهن يکار دیوجدان با یطلب ب

خاکستر که با  ریز شیفرستاد یخاموش کن شویآت نکهیعوض ا! ؟يای یکنار م یبا همه چ يدار يجور

 ! ره؟یالو بگ يجرقه ا نیکتریکوچ

 یحرف! نییو سرمو انداختم پا زینشستم پشت م! به فک و چونه ام دمشیتو دستامو کش ختمیحرصمو ر تموم

 يجور یکی یوقت! نگاه کن منو:و گفت دیلرز یم یدست البرز نشست رو دستم که عصب! زدن ينداشتم برا

! درست بوده یلیحساست، بدون کارت خ يذاره رو نقطه  یجزوندنت دست م يسوزه که برا یاعماق تهش م

 يبود که ازت خواستم ازش دور نیواسه هم! با منم کرده شیسال پ هیمعامله رو  نیا زیهمه چ یاون مداح ب

فکر ! یکردم باهاش همدست بش ینم الیاما خ زهیر یو بد هم م زهیر یزهرشو م ییجا هیدونستم  یم! یکن

 !یباور کن اتشویچرند يکردم بخوا ینم
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بود  یخودمو که چند وقت یزندگ تیواقع! اونو باور نکردم اتیچرند: دستش در آوردم و تو دلم گفتم ریاز ز دستمو

 !شد به خاطر آوردم یداشت فراموشم م

: از جاش بلند شد، رفت سمت در و گفت زمیم يجواب مات گلدون رو یب دید یگفت و گفت و گفت و وقت البرز

 .مونم یم نجایرم بهش بگم بره، شبو ا یم. معطله نیینهال پا

 نیپامم که ا! ارهینهاد نبود که منو ب: گفت دینگاهمو د یوقت! با نهال اومده بود؟! سمتش دیسرم چرخ متعجب

برات هم که اصالً ! يجواب نداد میزنگ زد یبه تو هم که هر چ! نمیتونستم پشت رل بش یخودم نم هیوضع

 یدکتر ظهراب! نجایا اردمیداد ب شنهادیخدا خودش پ يبنده ! یهمه امونو تا مرز جنون نگرون کن ستیمهم ن

درست  یگوش مال هیجواب تلفن ندادن ها  نیکه آورد به خاطر ا رتیبنده اما قسم خورد گ انمارستیدستش تو ب

 !هیبفهمم دردت چ یتخم کفتر بخور که زبونت وا شه درست و حساب هیتا برگردم ! بده بهت یحساب

 .رم یبمون من م: از قدم بر نداشته بلند شدم و گفتم قدم

دونستم با  یم! نه بابا: زد و گفت يدادم لبخند مرموز يشنهادیپ نیهمچ هینهال  دنید يبرا نکهیا الیخ به

 !خودم يفرستادم باال جا یشه اونو م یاسمش زبونت وا م دنیشن

رم و  یگم من م یچالقته که م يواسه اون پا: شدم گفتم یچرت نگو حواله اش کردم و از کنارش که رد م هی

 !يو برم نگرد يدادم خودت بر یم حیاال که ترج

 !یبا خودت ببر که اگه خوابم برد پشت در نمون دیکل: رفتن از واحد البرز گفت رونیو موقع ب دمیپوش لباس

خرده باهاش حرف بزن آروم  هیبرو : اومد نشست رو مبل و گفت. تفاوت نگاهش کردم یسمتش و ب برگشتم

 !تحمل کردن منه یبهتر از زورک. برگرد يشد

 .آسانسور رو زدم يال کردم و دکمه  میهامو پا و در رو ن یالانگشت ییسمت در، دمپا رفتم

لحظه از جاش  هی. شهیآروم زدم به ش دمیرس یراه افتادم سمتش و وقت. تر پارك بود نییخرده پا هینهال  نیماش

سالم که . نییپا دیرو کش شهیباز و ش چوییاش بود، سو نهیس يقفسه  يکه دستش رو يو بعد همون جور دیپر

واقعاً نمونه  انتیدق مرگ کردن اطراف وت: خرده نگاهم کرد و بعد گفت هیکردم، موشکافانه زل زد به صورتم، 

 !يا

 !خواستم بترسونمت ینم -

 !گم یرو م یش یم بیو واسه ناهار هم غ يد یو خونه و مطبتو جواب نم لتویموبا یگوش نکهیا! گم یاآلنو نم:
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خواد البرز و دکتر  یدلم نم ییوقتها هی: گفتم یصورتش شدم و بعد مکث ي رهیخ زیاخم ر هیسکوت با  تو

 !امروزم از همون روزها بود! تنها باشم!خوام خودم باشم یم! نگرون حالم باشن

 میکه نذار میتعهد دار! میتعهد دار انمونیبه اطراف میکن یم یتو جامعه که زندگ: خرده نگاهم کرد و بعد گفت هی

 ! نگرانمون بشن

 !است ختهیخورم که انقدر اوضاعم بهم ر یتعهدو رو دارم م نیچوب هم: زدم و و گفتم يپوزخند ناخودآگاه

به عالم و  ستیقرار ن: روبروم و گفت ستادیشد، ا ادهیدر، پ ي رهیتر شد و دستش رفت سمت دستگ ظیغل اخمش

البرز بدبختو جون به ! پندار هیکاف يبد تیو برت اهمدور  يقدر که به احساسات آدمها نیهم! یآدم متعهد باش

 !چند صد هزار بار شماره اتو گرفته؟ یدون یم! يسر کرد

 !قبالً به خودش هم گفتم نویا! نگرونم باشه نقدرینداره ا یلزوم: بغلم و گفتم ریزدم ز دستمو

 ! ؟یتون یم! ینباش مارتیکه از تو بخوان نگران حال ب نهیمثل ا! پندار یکن یلزومو تو مشخص نم نیا-

که بهم وصل بودن  ییآدمها يخبر از البرز و همه  یچهار سال تموم تونستم ب:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 !تونن یپس اونا هم اگه بخوان م! کنم یزندگ

 !دمیکه به عمرم د یهست یآدم نیکنم تو خودخواه تر یوقتها حس م یگاه: که پرحرص گفت دمیشن صداشو

به  یو اون لحن طلبکارانه ربط تیاون همه عصبان! بود یعصبان. گرفتم و دوختم به چشماش نیاز زم نگاهمو

 !نگرون و جون به سر شدن البرز نداشت

 یو باور م نهیب یخوبه که حالت خوبه و خوبه که البرز م: تر شد و گفت یعصب د،یامو که به خودش د رهیخ نگاه

 !ستین یهمه دلنگران نیابه  يازیو ن يبزرگ شد گهیکنه که د

 !؟يجوش آورد يجور نیحاال تو چرا ا-

دوال شدم و ساعدمو . نگفت يزینشست پشت رل و چ د،یکش يسکوت کرد، پوف کالفه ا يلحظه ا يبرا

 !دیاگه نگرونت کردم ببخش: پنجره و گفتم يگذاشتم رو لبه 

 مونه؟ یالبرز شب م: مکث گفت هیو تو چشمام ثابت شد و بعد  دیبا تعلل چرخ نگاهش

 .آره-

 !برم گهیپس من د:

 !تو زحمت يافتاد-

 . هیکاف یو سالم حیصح نکهیا. نبود یزحمت:
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 !باشه؟. خونه خبر بده يدیرس: حرکت کنه گفتم نکهیفاصله گرفتم و نهال استارت زد اما قبل از ا نیماش از

 !؟یش یاگه خبر ندم نگران م: چشمام شد و گفت ي رهیو خ برگشت

خرده بخواب، چشمات  هیبرو : به صورتم کرد و گفت يبا حرکت سر اشاره ا! سکوت فقط نگاهش کردم تو

 !خون افتاده يبدجور

 فعالً. دم یاس ام اس م دمیرس: زد و گفت یام لبخند کمرنگ رهینزدم، به نگاه خ یحرف

ته صداش و  یواکنش تند نهال، نگرون. ستادمیکم جون آخر اسفند ا يسرما ریهمون جا ز نشیدور شدن ماش تا

وقت بود  یلیکه خ ییزهایچ! کرده بود داریرو تو وجودم ب ییحسها هیکه بهم داده بود انگار  یکیکوچ تیاهم

 فیلط! زنونه بود! فرق داشت البرزدکتر و  يها یکه جنسش با جنس دلواپس ییها ینگرون! فراموش کرده بودم

 !بود یخواستن! بود

*** 

 .نجامیمن ا: اال و در رو که بستم البرز از تو اتاق خواب گفتب رفتم

 !ستیتنم ن رهنیتو اتاق پ نیایباال، ن ياگه با نهال اومد: بود که البرز دوباره گفت رهنمیپ يبه دکمه ها دستم

بود رو تخت و  دهیدراز کش. رفتم تو اتاق ییبه تأسف تکون دادم و بعد عوض کردن لباس و دم کردن چا يسر

 ییبا دختره خونه که تنها یرفت یم: تخت، پشت کرده بهش و گفتم ينشستم لبه . زد یمجله رو ورق م هی

 !وقت شب نیبرنگرده ا

شرف آبم  یبا اون ب. کردم یکار م مارستانیمنم تو اون ب ش،یسال پ هی: ورق زدن مجله اومد و بعد گفت يصدا

! منو داشت و نه من دنینه اون چشم د! اومد یون نماز هم خوشم! جهت یخود و ب یب. رفت یجوب نم هیتو 

 یتنشو لکه دار کرده ول دیسف پوشرو يدونستم چقدر پست فطرته و چه جور یم! از زد و بندهاش با خبر بودم

 گهید! ره یسوال م ریو خالف بودنش ز نیمرتباً تکرار بشه قبحش از ب يکار هی یوقت نجایخب متأسفانه ا

 ! بدبخت يضهایمر ي فهیدادن هم شده وظ يزیرمیدکترها و ز شتریب ي فهیظگرفتن شده و يزیرمیز

و  دیمجله رو که تو دستش معطل بود گذاشت کنار، به پهلو دراز کش. کرد یسمتش، داشت نگاهم م برگشتم

پرستار  هیچرت و پرت گفته بود که باور کن  مارستانیشده بود و اونقدر پشت سرم تو اون ب چمیاونقدر پاپ: گفت

کرد از چهارده تا دونه  دایدرز پ یستیل هیزد و  نکهیتا ا! ذاشت یتو اتاقم در اتاقو باز م ادیخواست ب یاگه م

 یو اونا دارن روش کار م ینظام پزشک یبه بخش انتظام دهیپرونده اش تازه رس. بودن ریبگ يزیرمیکه ز یدرشت

روز  هیها  يریدرگ نیسر هم. ندارن یخصوص یاکش! سالمت و بهداشته ینظارت ستمیهم س شونیشاک. کنن
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 یگرفتنهاشو رو م يزیرمیو ز شیخصوص یشم شاک یمن نشه، من م الیخ یرفتم تو اتاقش، بهش گفتم اگه ب

که به  ییپولها دیبرات رس يخوا یم: پاش و گفت يخونسرد پاشو انداخت رو یلیخ! گفت؟ یچ یدون یم! کنم

 !شده رو رو کنم؟ زیبه حسابت وار يزیرمیعنوان ز

 فیکث نقدریتونه ا یآدم م یوقت! يو سر به سرش نذار يریبود که ازت خواستم ازش فاصله بگ نیهم واسه

 یآدم نیهمچ اتیچرند ریاتو اس هیعقل و احساس و روح! ارهیتونه به زبون ب یهم م یباشه، پس هر کثافت

 !پندار؟ يکرد

 ! باشه؟. میزن یدم بعد با هم در موردش حرف مخرده که آروم ش هی: جام بلند شدم و گفتم از

 !يشد یم یاتفاق افتاده تا حاال اگه قرار بود آروم بش نیاز صبح که ا:جاش نشست و گفت سر

 . باشه واسه صبح البرز: سمت در اتاق و گفتم رفتم

 !؟ير ینم مارستانیمگه ب-

 ! دونم ینم:

 ؟يداروهاتو خورد: دمیپرس رونیاز اتاق برم ب نکهیگفتم و قبل از ا يریشب به خ. نگفت يزیچ گهید البرز

 یم ییچا: شلوارك بهش دادم و گفتم هیتخت،  ریز يبه عالمت مثبت تکون داد، برگشتم و از تو کشو يسر

 .تازه دم کردم ؟يخور

 .خوام بخوابم یم. نه: به جا شد و گفت جا

 .دارمیب صدام کن من یخواست يزیچ: سمت در و گفتم رفتم

 ! صدام کن یالزم داشت يزیتو اگه چ: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 . بلند شد میاس ام اس گوش يصدا دهیپام به اتاق نرس. رونیحرف برقو خاموش کردم و رفتم ب یب

 . دمیمن رس: نهال بود. تخت و قفلشو باز کردم يرو دمیبرداشتم، دراز کش لویموبا

 .الو: شماره اشو گرفتم و بعد چند تا بوق گفت! دونم یواقعاً ازم دلخوره نم ایاس ام اس بود  يلحن نداشته  از

 سالم-

 .يدیگفتم تا حاال حتماً خواب. سالم:

 .زدم یداشتم با البرز حرف م-

 . آهان:

 !دادم یو موعظاتش گوش م حیدر واقع نشسته بودم داشتم به نصا-
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داشتم همون هم تو زرد  قیدونه رف هی ایمن که از مال دن! نگرانش باشه نقدریداشته باشه که ا یخوبه آدم دوست:

 !از آب در اومد

 !؟یگ یکه نم ولویگال ؟یچ یعنی-

 !گم یهمونو م قاًیدق! چرا:

 !اتون بهم خورده؟ ونهیبه خاطر البرز م-

 !باًیتقر:

 ! ؟یواسه چ-

 !حاال:

 !نهال؟ هیچ انیجر-

 .دم نخواد باهاش باشه یق مبه البرز ح: کرد و بعد گفت یمکث

 چطور؟-

هم  يا گهیافکار احمقانه با هر کس د نیبه حال خودش بکنه و اال با ا يفکر هی دیهم گفتم، با ولیبه خود گال:

 !شه یکه بخواد ازدواج کنه خوشبخت نم

 !؟یگ یم یفهمم چ یاصالً نم-

 یدوست باهاش درد و دل م هیبهتر بود من به عنوان  دیشا: گفت یمکث طوالن هیساکت شد و بعد  دوباره

 !کرد یالاقل به من شک نم يجور نیا. گفتم یکه تو دلم بود بهش م ییزایکردم و از اون چ

 یکرده تو به البرز احساس یم الیخ: دمیبعد با تعجب پرس. حرفشو بفهمم یساکت موندم که معن يلحظه ا يبرا

 !؟يدار

و هزار نفر  مونیطبقه دوم ي هیهمسا! مارستانیب يدو تا از پرستارها یکی! البرز مطب یمنش! فقط من نبودم-

البرزو براش  یاخالق اتیبشن، من خصوص قیدو تا با هم رف نیا نکهیاز قبل از ا ه،یچ یدون یجالب م! گهید

 یبعض گهیخب د یهم به شدت باالست ول شیو روابط عموم هیبهش گفته بودم که آدم راحت. داده بودم حیتوض

 !میبد رییتغ انمونویاطراف میتون یم میکن یم الیوقتها ما آدمها خ

 !بهت گفته؟ البرز؟ یبه تو شک داشته رو ک نکهیا:
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که  ولیخود گال یپاپ! بدونم فمویگفت که من تکل یاتفاقا کاش از اول م! کن اون گفته باشه الیدرصد خ هی-

رك و پوست  یلیخ ستمیول کنش ن دید یگفت و وقت ییزایچ هیشدم اولش با من و من و دست و پا شکسته 

 !رو دستم ختیر ویکنده آب پاک

 !بابا يا:

 !؟يکرد امیق هویتو چرا امروز ! ه؟یتو چ انیجر-

 !؟يباور کنم که خبر ندار:

 !ستم؟یکردن ن يمن اهل نقش باز يهنوز متوجه نشد-

 .بحثم شد مارستانیب ياز دکترها یکیبا :

 !مداح؟-

 !؟یدون ینم يزیچ یمطمئن:

 . دمیشن ییزایچ هیو نهاد صحبتش بود  یالبرز با دکتر ظهراب ياون روز که تو خونه -

 !بهش آلوده ان هیکه خودش و بق یخواد دستمو بکنم تو لجن یعمالً از من م:

 !دعواتون شد باز؟-

 !ییجورا هی:

! شده یکردم چ الیمن خ! ؟یگذاشت ابونیسر به ب ستیآدم ن یگ یکه خودت م یآدم هیواسه خاطر دعوا با -

 !یختیبهم ر هوی يجور نیفکر کردم موضوع مربوط به گذشته اتته که ا يراستشو بخوا

گذشته و اشتباه بزرگم که وسط باشه  يدونست که پا یچه خوب منو شناخته بود و چه خوب م! شدم ساکت

 !زمیر یاونقدر بهم م

راستش از صبح دو دل بودم که باز برگردم به . کرده بود دایربط پ به اون گذشته ییجورا هی: گفت و گفتم ییالو

 .دل شدم هیکنم  یکه البرز زد فکر م ییامشب با حرفها! نه ای مارستانیاون ب

 ؟ير ینم گهید-

 !ده بخوام پا پس بکشم یاجازه نم ضاممیتعهدم به مر! کار دارم شونیبا اون به اصطالح دکتر و باق! رم یم:

 .مؤسسه میبر میتون یبود م یواسه سه شنبه اگه وقتت خال یراست. بهخو یلیخ نیا-

بهت . هیدونم چه روز ینم قیدارم تو مطب اما دق ینیب یهفته چند تا آندوسکوپ نیا: خرده فکر کردم و گفتم هی

 .دم یخبر م
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 !؟یستیو بداخالق ن یاونقدر عصبان گهید! ؟یاآلن خوب. باشه-

 !د؟یجوشت خواب! ؟یتو چ. ستمین ینه عصبان. امممممم:

شد  ینم! ذاشتم یخال مو رو سرت نم هی دیرس یالبرز بودم دستم که بهت م يباور کن اگه جا! ییپررو یلیخ-

 ! ؟يحوصله ندار یو بگ يجواب بد ویحاال گوش

 !که رفتم سر کار نیدونست یو م نیبه مطبم زنگ زده بود:

 !و احتماالً به خاطر دکتر بودنته ادهیز یلیکالً روت خ-

 يا دهینسبت به دکترها عوض کنم فا تشویکردم ذهن یم یتا ابد هم که سع. نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

 !هم حق داشت يهر چند که تا حدود! نداشت

 .نیدنبالش که با هم برن دنبال اون زم ادی یفردا عصر م ینهاد گفت به البرز بگ یراست: شکست و گفت سکوتو

 !ن؟یکدوم زم-

 .خرن یم نیزم هیدارن با هم  ییانگار دو تا. دونم ینم:

 .استراحت کن گهیبرو د. باشه داریالبته اگه ب. گم یباشه بهش م-

 !يدار یجنگ جهان مارستانیتو هم برو که از فردا فکر کنم تو اون ب. آره:

 !هم بدتره یاز جنگ جهان پیدر افتادن با اون اک-

بهتره  ییوقتها هی. میرو عوض کن ایتنه دن هی میتون یما نم شهیهم ،يزیچ هیفقط . شمراقب خودت با:

 .میعمل کن میدار مانیکه ا يزیسر و صدا به اون چ یو ب میبد رییتغ تمونویموقع

 .دونم یم-

 .یعوض کن مارستانتویداره، فکر کنم بهتر باشه ب ینیدر افتادن باهاشون تاوان سنگ يدیاگه د:

 .کارم تموم شه مهیکار ن نکهیتو فکرش هستم اما نه تا قبل از ا-

 ؟یکن تیازش شکا يخوا یم:

 .کرد داشیپ دیفقط با. کارو بکنه نیباشه که بخواد ا یاما فکر کنم کس. من نه-

 ! میاکشن دار یینمایس لمیف! پس هیعال:

 !ده یالبرز کرده رو پس مکه با  يخب، حداقل تاوان کار یخروار ول يدونم که مشته نمونه  یم-

 !صابونش به تن البرزم خورده بوده؟! هواخواه هم در اومدن یمیقد يقهایرف! پس بگو! اوه اوه:

 ! ایگو -
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 !هیده آدم خطرناک یداده در مقابلش سکوت کنه نشون م حیالبرز ترج یوقت.به هر حال مراقب خودت باش:

موضوع  یراست. از چه قراره انیگم جر یکردم بهت م یبرنامه هامو که عمل! افتمیباهاش در ب ستیمنم قرار ن-

 نداره؟ يرادیاز نظر تو ا. ارمیالبرز ب يبه رو دیشا ولویگال

 .مارستانیب يبر دیصبح با. بخواب  ریبگ گهیبرو د. راحت باش. نه:

 .یداشته باش یشب خوب. باشه-

 فعالً. نیهمچن:

سرم و زل  ریگذاشتم رو بالش، پاهامو از مچ گذاشتم رو هم، دستمو تا کردم ز سرمو ،یگذاشتم رو پاتخت ویگوش

زد که آزرده خاطر  یاونقدر صادقانه و آروم از همه جا حرف م! حرف زدن با نهالو دوست داشتم. زدم به سقف

خوشبخت ! شد یعالم م خوشبختکرد اون آدم  یبود که با هر کس ازدواج م يدختر پخته ا! يشد ینم

 !شبختخو

  

و داره با  دارهیب دمید دمیسرك کش. سقف موندم، بعد از جام بلند شدم و رفتم دم اتاق البرز ي رهیخرده خ هی

 ؟يدینخواب: دمیرفتم تو و پرس. به در زدم، سرش برگشت سمتم يتقه ا. ره یور م شیگوش

 ؟يداریتو چرا هنوز ب: گذاشت کنارش و گفت شویکرد و گوش ینچ

 .خونه دیرس. کردم یداشتم با نهال صحبت م:اتاق و گفتم يگوشه  یرو صندل نشستم

 ! خونه؟ دهیبهت بگه رس دیساعت طول کش مین:نگاهم کرد و گفت رهیابروش رفت باال و خ هی يتا

 !میگفت یهم م يا گهید يزهایالبته چ! آره-

 ! گهیباال د ادیب یگفت یم...! تلفن و  يتو بالکن و دم در و پا! هیعال! يراه افتاد:

 !چرت نگو-

 ! نیکرد یدرد و دل م نهیدو ساعت بدون هز نینشست یم! مگه؟ هیخب چ:

 ...و  تونیسر خونه و زندگ نینهالو برات جور کنم بر نیهم ایب: رو تخت نشست و گفت. ندادم جوابشو

 !شه یهم برطرف م ولیشک گال يجور نیا! هیاتفاقاً فکر خوب-

 !نیکرد یم بتیپشت سر من غ نیپس نشسته بود: د و بعد گفتمات صورتم ش يلحظه ا يبرا

 !ره یبا من اصالً تو کتم نم تیبگیاحساس غر نیا! رو از نهال بشنوم؟ زایچ نیا دیمن با-

 !دوست ندارم صحبت کنم زهایچ يسر هیدر مورد ! گهیاخالقم دستت اومده د! ستین یبگیبحث غر:
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 !باهات صحبت بشه زیدر مورد همه چ ياونوقت جالبه که دوست دار-

بمب  کیت کیت يکنه تو سرش صدا یزنه، آدم حس م یکه م بتیغ ،یش یتو ساکت که م! يتو فرق دار:

 !شنوه یرو م یساعت

 !خواد بکنه یم یخوام بذارم راست راست بگرده و هر غلط ینم! دراز مدت دارم يمداح برنامه ها يبرا-

حماقت  یعنیبا اون در افتادن ! رو ها يکار نیپندار همچ ینکن! ؟یتیق بشرمگه تو مدافع حقو! ؟یچ یعنی:

سانت تکونش  هی تشیاز موقع یحت یتون یکاسه است که نم هیدستش چنان با اون کله گنده ها تو ! محض

 !گم؟ یم یچ يد یگوش م! يبد

 !شه به امون خدا ولش کرد یهم نم يجور نیهم-

جنگ  يخودت گفته بود! پندار نیمنو بب! بذاره تو کاسه اش ییجا هیتو به امون خدا ولش کن بذار خود خدا :

انگ  هیراحت  یلیخ! آرامشت باد هواست یافتیبا اون در ب! و حقت آرامشه یو دنبال آرامش يخوا یاعصاب نم

شد باهاش در  یبود که م یآدم گها! یش یساقط م یشه و از زندگ یچسبونه، پروانه طبابتت لغو م یبهت م

رو که دارم  نایا! چقدر خطرناکه یبفهم دیکنار با دمیکش یوقت! ستادمیا یتنه جلوش م هیافتاد همون پارسال من 

هاش باخبرم که دارم به  ياز گندکار! ستیو چرت و پرت گفتنهاش ن دهاشیتهد يگم فقط از رو یبهت م

 .ارمی یزبون م

داره و  یلیتکم يها مهیبا ب مارهایب قیکه از طر ییبده بستونا! اش ندارم گهید يها يبه گندکار يکار-

 . باشه ریپاش گ نکهیا يبرا هیکاف رهیگ یکه م ییها يزیرمیز

 زهایداره رو م یمدل نیا يها تیچقدر شکا نیبلند شو ببرمت بب! رسه پندار ینم ییجور پرونده ها به جا نیا:

 يایمگه قرار نبود ب! ياریدرش ب یشده که بتون دهیکوب یمحکم تر از اون خشونیم نهایا! خوره یخاك م

 !شد؟ یپس چ! ما؟ مارستانیب

رو خاموش  يکتر ریو ز زمیبر ییچا هیبرم برات : و بعد گفتم دمییجو موینییخرده لب پا هیزدم به روبروم،  زل

 .کنم

تو رو خاموش کنم که کار دست  ریتا منم ز ایخاموش کن ب رشویز. خورم ینم ییچا: جام که بلند شدم گفت از

 !يخودت و ما ند

 یگذاشتم رو پاتخت رشیز یدست شیبا پ وانویل. و برگشتم تو اتاق ختمیر رکاکائویش وانیل هیخاموش کردم،  گازو

 !یکیتو تار هیریکنم ت یبه هر حال من فکر م. بخورش: تخت، نشستم سر جام و گفتم يگوشه 
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 ! کنه یزنه مالج خودتو داغون م یم! یچیخوره ه یدف که نمبه ه رهیآره منتها ت-

 ...سکوت مزخرف  نیکه روحم از ا نهیمالجم داغون بشه بهتر از ا:

تو خونه و  یها، نشست یاون شلوغ پلوغ نیب مون،ییکه تو دوران دانشجو یستین یتو همون آدم! منو پندار نیبب-

 ادتی! م؟یستین ایدادن دن رییما مسئول تغ یگفت یهمون روزها به من نم! رون؟یب يومدیو ن يدرسو بهونه کرد

بار  میشاهکار کن! و برمون چه خبره؟ دوربه من و تو چه که  یگفت یمن م ياون حرص خوردن ها نیب ادی ینم

 !رفته اون حرفها رو؟ ادتی! م؟یخودمونو ببند

تحمل درد اون شالقها  یهمون موقع ها،قاط قاًیدق: و گفتم دمیموهام کش نیب ینشست رو لبم، دست يلبخند

 ! کردم یاشتباه فکر م دمیبود که فهم

 ! يکرد یفکرو م نیاتفاقاً درست تر! يکرد یاشتباه فکر م يفکر کرد يغلط کرد-

به  دمیشن یناله ها رو م يبودم و صدا ستادهیاون خوابگاه دخترونه تو بم ا يجلو یاون به کنار، بعدش وقت:

 ! آوردم مانیفکرم ا

 !یفکر کن يزیچ نیهمچ هیبه  ياصالً فرصت کرد ياونجا هم غلط کرد-

 !واقعاً درست بوده مانمیکه ا دمیرس جهینت نیتو در مورد مداح به ا ياالن هم بعد حرفها:

باهاش در  يبخوا یباش ینادون و روان دیبا یلیتو هم واقعاً خ! بهت گفتم انویمنم غلط کردم که اصالً جر-

 !یفتایب

 !؟یهست یتو نگرون چ:

تا آخر هفته که ! اون جا؟ دنیخواب ضتیچند تا مر! ما مارستانیب ایجمع کن ب! پندار بکش کنار! ؟یدون یتو نم-

 ایبعد ب ياز اول هفته ! هیچون چهلم حاج یستیروز هم که ن هیوسط  نیا! شن؟ ینم! شن یمرخص م

 . کینیکل ایاصالً ب ایما  مارستانیب

 !کنم یروش فکر م! تیکار شنهادیممنون از پ:

 ! کار ممکنو کردم نیدرست تر نییباال پرتت کنم پا نیاالن اگه بلند شم از ا یعنی-

 !نینیبب نویزم نیکه بر ادی یداده فردا عصر م غامینهاد پ یآهان راست. بخواب ریاونو بخور، بعد بگ:

 يبر دیده که تو با یم غومیهم پ یاحتماالً فردا دکتر ظهراب. باشه: خورد و گفت رکاکائوشیخرده از ش هی

 !شینیبب

 !؟یواسه چ-
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 ! زیهمه چ یب ي کهیمرت نیهم انیسر جر:

 !؟یکن یچقل يخوا یم-

 !یکتک مفصل از دکتر نوش جان کن هیبزنم که  رآبتویچنان ز! بدتر یاز چقل:

شب ! منو بده قیکردن رف دیجواب تهد دیمداح با: و گفتم ختمیبهم ر سرشو يجام بلند شدم، با لبخند موها از

 !ریبه خ

فرداها روز ! بود یفردا روز سخت. رونیجواب گذاشتم و از اتاق رفتم ب یکرد ب یمعترضشو که پندار پندار م يصدا

 ! شده بود يبد يزمونه ! شده بود یسخت يزمونه ! یبه قول حاج! روزهایمثل د! روزیمثل د! بودن یسخت

  

 

  

. دکتر کرم لو ازم خواست برم اتاقش یتلفن اتاقم به صدا در اومد و منش ده،ینرس مارستانیروز بعد پام به ب صبح

 ریدرگ یساعت هی. و رفتم تو بخش دمیکردم و روپوشمو پوش زونیگذاشتم سر جاش، کتمو در آوردم، آو ویگوش

 . بودم مارامیب تیزیو

 ریز. ها رو هم نوشتم و برگشتم تو اتاقم یصیترخ صیرو دادم،دستور ترخ یو مراقبت ییدارو يها دستورالعمل

باهاشون همدست  ایچشماشو بسته بود،  یشد و وقت یانجام م ییها يگندکار نیهمچ یگوش دکتر کرم لو وقت

 !کرد یسکوت م یباز هم باهاشون همدست بود وقت... ایبرد  یبود و سود م

به در خورد و سر دکتر کرم لو اومد  يکردم که ضربه ا یم نهیرو معا یضیو داشتم مر زمیبودم پشت م نشسته

 !مونم کارت تموم شد خبرم کن یمنتظر م رونیب: کرد و گفت یسالم. زل زدم به صورتش! تو اتاق

تو دفترچه اش نوشتم، نسخه رو دادم دستش و  ضیمر يداروها رو برا. که ندادم رفت و در رو بست جواب

 .ایب گهید يهفته  هی: گفتم

موضوع فکر  نیبلند شدم و به ا زیاز پشت م. در رو بست و برگشت سمتم. رفتنش دکتر کرم لو اومد تو رونیب با

 دهستایپنجره ا يکه جلو یمبل و به من ينشست رو! تحمل کنم دیرو با يکسالت بار يکردم که چه لحظه ها

 !خوام باهات حرف بزنم پندار یم نیبش ایب: بودم گفت

دکتر کرم لو . تصوراتم داشتم يبود که ازش تو یکه برام ناراحت کننده بود شکسته شدن بت يزیچ نیشتریب

 !احترامم نیا یکردم تو مرز شکستگ یبود و حاال حس م یبرام استاد قابل احترام شهیهم
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 .متأسفم روزید انیبابت جر:گفت يسکوت چند لحظه ا هیبعد ! نیروبروش و زل زدم به زم نشستم

 !بهم زنگ زد یدکتر ظهراب: پاشو انداخت رو پاش و گفت. نزنم یچفت کردم که حرف فکمو

مداح و  يگم از زد و بندها ینم: داد حیام موند و بعد توض رهیخرده خ هی. چشماش ينشست رو عیسر نگاهم

 ! ستمیهمدست نخبرم اما باهاش  یامثال مداح ب

 !همدستش نیکه بش هیکاف نیخالفهاش بست يو چشماتونو به رو نیسکوت کرد نکهیهم-

 !مدت نیهم ساکت ننشستم تو ا یلیخ! تند نرو جوون:

شما  یخصوص مارستانیچند ساله داره تو ب! کنه؟ یکار م نجایچند ساله داره ا! چه مدت؟ یعنیمدت  نیتو ا-

اونقدر مار  نیاجازه بد نکهینه ا! رفت یبره م شیاز پ يسالها اگه قرار بود کار نیتو ا! کنه؟ یبراتون طبابت م

 !بشه یبخوره تا افع

آسون از  یلیشه خ یوصله که نم ییبه جا! یرو در رو بجنگ یتون ینم! پندار یکن يرو باز یتون یآدم نم نیبا ا:

 !ستیرو به راه ن یلیخ ییپرونده ها نیبه همچ یدگیرس تیوضع نکهیضمن ا. دور خارجش کرد

 يکه نگرون بچه  يپدر نیع دمید ینم یلیدل! یمورد دکتر ظهراب یکالفه بودم از دخالت ب! جام بلند شدم از

دونست  یاصالً مگه م! بودم یعصبان شتریاز البرز ب! خوام بکنم یکار م یزنگ بزنه و گزارش بده چ کشهیکوچ

 !داده بود دست دکتر؟ ویکار کنم که پاشده بود گوش یقراره من چ

هم ازش شده که  تیدو مورد شکا یکی! بهش اخطار دادم يچند بار: پشت پنجره و دکتر کرم لو گفت ستادمیا

پسر  ستنیامثال مداح کم ن! تا حاال نکرده؟ یکه کس یکار کن یتو قراره چ! خوره یپرونده اش داره خاك م

 روزید! بره یم نیخودتو از ب یحکنه و وقت و سالمت رو یم تیفقط خودتو اذ یآدم نیدر افتادن با همچ! خوب

دوست داره رفتار  يبهش گفتم اگه قراره اون هر جور. به کارت نداشته باشه يکار گهیبهش اخطار دادم که د

 .یخودت عمل کن ي وهیاجازه بده تو هم به ش دیکنه با

 ! یچه لطف بزرگ! نشست رو لبم يپوزخند

: گفت نیخوام بکنم نداره واسه هم یکه م يرو کار يری حدس زد که حرفهاش تأثاما احتماالً دیند پوزخندمو

رو  يمتعهد نیبه ا ییرویشم ن یناراحت م یلیخ نکهیبا ا. اون مارستانیب يبر يخوا یگفت م یم یدکتر ظهراب

 !اونجا ياز دست بدم اما به خاطر خودت حاضرم هر چه زودتر بر

 !راحته نه؟ یلیمزاحم خ يحذف مهره ها: سمتش، نگاهمو با اخم دوختم بهش و گفتم برگشتم
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 چیمن ه يپندار برا: قدم اومد سمتم و گفت هی! ده یاز دست م شویجاش بلند شد، مشخص بود داره خونسرد از

 جادیون امداح و امثال ا يبرا یتون یهم نم یمزاحمت چیمطمئن باش ه! یستیو ن ينبود یمزاحم يوقت مهره 

بشه تا روند  بیاز سال بعد تصو رهقرا دیجد يقانون ها يسر هیدونم  یم. رفت شیپ استیشه با س یاما م یکن

ذارم  یخرده بهم اعتماد، نم هیو  یاگه صبر داشته باش. بره شیپ عیسر یلیخ ییپرونده ها نیاز همچ تیشکا

 !به کارهاش ادامه بده يجور نیمداح هم

 ي وهیشما به ش! دست از سرش بردارم دکتر ستیهم که برم، قرار ن نجایاز ا: و گفتم زم،نشستمیپشت م برگشتم

 !داره یخوشحال يبرسه جا جهیهر کدوم به نت! خودم ي وهیخودت عمل کن منم به ش

 يدونم چه جور یکنار من م یباور کن اگه بکش! خودت يپندار شر درست نکن برا: و گفت دیکش یپوف کالفه

 ! رفتار کنمباهاش 

 !ن؟یکه تا حاال باهاش داشت يرفتار نیمثل هم-

رو هرچه  یدکتر ظهراب مارستانیانتقالت به ب يکارها: گفت یو محکم يجد یلیسمت در و با لحن خ رفت

 !یخودت درست نکن يبرا يکه دردسر یهم هستم که اونقدر عاقل باش دواریام! يکنم که بر یم فیرد عتریسر

کنم  یم شیجور اخراج تلق هی! لطفتون يذارم پا ینم مارستانویمنتقل کردنم به اون ب:جام بلند شدم و گفتم از

 !ده یم رییتغ میمیکه نظرمو نسبت به استاد قد

 تتیخودت موقع يبا دستها نمیبهتره تا با چشمام بب یلیخ افتمیاز چشمت ب: شد به چشمم و گفت رهیخ ستاد،یا

 !يکردنابود  تتویو موفق

وقت  چیه. دادم هیو سرمو به دستهام تک زیم ينشستم و آرنجمو گذاشتم رو! و در رو بست رونیرفت ب دکتر

حضور فرنازو ! هم بد نبود یلیخ دیشا! مارستانیکه به زور بفرستنم به اون ب ادیب شیپ یطیکردم شرا یفکر نم

 یهم برام دلگرم یالبرز و دکتر ظهراب حضور! تونستم کار کنم یم نجایدردسرتر از ا یگرفتم مطمئناً ب یم دهیناد

 !بود

 .سر جام نشستم و مشغول کارم شدم ،صافيبعد ضیورود مر با

*** 

 !الو سالم:

 !سالم-

 !الو! ... يچه عجب تو زنگ منو جواب داد:
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 !هستم دکتر:

 .میو هم حرف بزن میدنبالت، هم شام بخور امی یم گهیساعت د هی-

 !در مورد؟:

 یکن یکار م یچ يمعلوم هست دار! هزار بار بهت زنگ زدم ياالن باال نیتا هم روزیاز د! ؟یدون یخودت نم-

 !ه؟یچ دیبساط جد نیا! پندار؟

 !فعاله داًیشما و البرز شد یاطالع رسان ستمیماشاهللا س! نیدون یشما که بهتر از من م:

 !یباش نییپا گهیساعت د هیکن که  سیانداختن به من، برو کاراتو راست و ر کهیت يجا -

 !شه یکارم تموم نم گهیساعت د هی:

 !خوبه؟ گهیدو ساعت د-

 ... یم حیمن ترج! وقت تلف کردنه دکتر میدر مورد مداح حرف بزن مینیبش امیاگه قراره ب:

اون مطبو رو سرت  يومدین یچیکه ه نییپا يداوم گهیساعت د هی! سرتق يتو کار ندارم پسره  حیبه ترج-

 !خدافظ! کنم پندار یخراب م

 گهیچند نفر د: بود گفتم ستادهیشد ا یم یکه داشت آندوسکوپ یضیسر مر يکه باال میقطع شد، به منش تماس

 موندن؟

 . گهیدو نفر د: خرده فکر کرد و گفت هی

 . دنبالم ادیبه کرباس زاده زنگ بزن بگو ن: به عالمت باشه تکون دادم و گفتم يسر

که  دمیپوش یکه دکتر گفته بود، کارم تموم شد، روپوشمو در آوردم و داشتم کتمو م یساعت هیقبل از  قهید ده

 دمیکه رس نییپا. نرویزدم از مطب ب يو سر اوردمیدر ن بمیاز ج ویدکتره گوش نکهیا الیبه خ. زنگ خورد لمیموبا

شماره رو که . از نهال بوده یتماس قبل دمیدر آوردم تا بهش زنگ بزنم د ویگوش. دکتر نبود نیاز ماش يخبر

 الو پندار؟: گرفتم فوراً جواب داد و گفت

 جانم؟-

 نجا؟یا يایب یتون یم:

 !؟یشده؟ چرا انقدر هول یچ-

 !ترسم کار دست خودشون بدن یم! کنن یدارن دعوا م نایدو ساعته ا:

 !ا؟یک-
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 !ولیالبرز و گال:

 !البرزه؟ يخونه  ولیگال! کجان؟-

 !ترسم بدتر شه اوضاع یم! منم جرأت ندارم برم اونور! آره:

 !کنم درست باشه منم دخالت کنم یفکر نم: و مردد گفتم دمیکش يکالفه ا پوف

 ! کردن تیساختمون شکا ریدها به م هیاونقدر سر و صداشو باال رفته که همسا نیبب-

 !ست؟ینهاد ن:

 !110ترسم زنگ بزنن  یم! نه-

 .امی یاالن م:

 یمرس-

 يدکتر جلو نیدادم ماش یخورد گوش م یکه م ییداشتم به بوقها. البرزو گرفتم يقطع کردم و شماره  تماسو

 البرز؟ يخونه  نیرسون یمنو م: و سالم کردم و باهاش دست دادم و گفتم نینشستم تو ماش. ستادیپام ا

 ...خرده  هیکه  میگفتم شامو با هم باش! اون جا چرا؟-

 !نمشیاالن بب نیهم دیاومده با شیپ یموضوع هی:

که دکتر با لحن طلبکارانه  دمیراه افتاد و من دوباره شروع کردم به زنگ زدن به البرز و در همون حال شن دکتر

 !باشه یراه انداخت مارستانیکه تو ب یانیواجب تر از جر یکنم موضوع یفکر نم: گفت يا

که  امی یاصالً وقت ناهار م ای مارستانیب امی یفردا بعد از ظهر خودم م: و گفتم دمیبه صورتم کش یدست یعصب

 !که با البرز دارم واجب تره ياالن واقعاً کار. میبا هم حرف بزن

آروم  یتون یلحظه هم نم هیو پندار که امان از دست ت: و گفت دیکش یقیبه دو طرف تکون داد، نفس عم يسر

 !ینیجا بش هی

 !مثل اون ییدکترها ستنیواال کم ن! بکشه نجایخودش خواسته کار به ا! من نبوده دکتر ریمداح تقص انیجر-

 نیگنده تراش دارن هم! ؟یچ هیبق! یستیو جلوش با یافتیدر ب نیامروز با ا! بگم نویخوام هم یاتفاقاً منم م:

 !کنن یکارو م

 !که پا رو دمم گذاشته کار دارم یبا اون! ندارم يکار هیبا بق-

 !میبذار من و کرم لو با هم حسابشو برس رونیپاش بکش ب ریدمتو از ز:

 !نیکرد یم نایزودتر از ا نیبکن يشماها اگه قرار بود کار-
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از دست من  يهستن که کار يراونقد! م؟یایجلوشون در ب میمن و کرم لو بخوا ایدو تان مگه که من و تو  یکی:

 !و تو ساخته نباشه پندار

 میننشسته ا کاریاما الاقل ب مینبر شیاز پ يکار دیشا: و گفتم بمیگذاشتم تو ج ویاز جواب دادن البرز، گوش دیناام

 ! به تماشا

 تییکنم، دونه دونه با اون چوب جادو یم هیها برات ته ییاز اون باال ستیل هیکن، من  يکار هیپس -

 !دست از پا خطا نکنن گهیطلسمشون کن د

 !من با مداح کار دارم! ندارم يوجدان کله گنده کار یب يبه اون دکترها:

 ! بارت کرده؟ یخزئبل هی روزیچون د! چرا؟-

 یالبرز اگه زنگ م يها هیهمسا! نداشت بحث مداح بود تیکه اهم يزیتنها چ طیاصالً تو اون شرا! ندادم یجواب

 !بود یحتم يردنشون به کالنترب 110زدن به 

و  یهمکار فعل هیسابق،  يدانشجو هیمن اصالً به چشم . پسر من نیبب: سکوت کردم آروم گفت دیکه د دکتر

اگه قرار بود پسرم زنده باشه همون قدر ! یدون یخودت هم خوب م نویا! کنم یبهت نگاه نم یمیقد يآشنا هی

خواد پسرش  یهم دلش نم يپدر چیه! کنم یکردم که االن نسبت به تو م یم تینسبت بهش احساس مسئول

 ! سر خودشو به باد بده یالک

 !؟یالک-

به عنوان  ،یکن ریاج ویکیکه  نهیفوقش ا! ؟یکار کن یچ يخوا یم تینها تینها! يخود یکامالً ب! یالک! آره:

از  ریمگه غ! گه؟ید يبد بیترت تیشکا هیو  یکرد مدرك جور کن زیرو وار يزیرمیز یو وقت ششیبره پ ماریب

 ینم ییپندار راه به جا! یچیه! افته؟ یم یچه اتفاق! یکن تیازش شکا يبر میاصالً نه خودت مستق ای! نه؟یا

 ! مداح؟ نیا هیدوماد ک یدون یم!يبر

 چیه: زد و گفت يبهم انداخت، لبخند یچشم نگاه ياز گوشه . منتظر نگاهش کردم! برگشت سمتش سرم

با آرامش کار کن و . خودم شیپ ایاز شنبه ب! براش؟ یخون یم يکر يجور نیا يندار فتینسبت به حر یشناخت

 . برس تیعاد یبه زندگ

اونقدر مهم  يکه با البرز دار يکار دوارمیام: بپرسم، دکتر ترمز کرد و گفت ایبگم  يزیبخوام چ نکهیاز ا قبل

 !ارزهیشهر ب نیا يرستوران ها نیاز بهتر یکیبوده باشه که به از دست دادن شام 

 .نمتونیب یفردا م: کردم و گفتم يشدم، تشکر ادهیپ يفور
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باز  یسوال و جواب یدر ب. رو زدم نایتکون دادم و زنگ واحد نهال ا یدست. گفت و منتظر موند برم تو يا باشه

اه پله ها، دو طبقه رفته بودم باال که در راه افتادم تو ر ادی ینم نییپا دمید یسمت آسانسور و وقت دمییشد و دو

دل تو دلم نبود که اصالً کار . توش و دکمه رو زدم دمیرپ رون،یها ازش اومد ب هیاز همسا یکیآسانسور باز شد و 

 !به ماجرا وا بشه بهتر بود سیپل يپا نکهیخب از ا یول! نه ایرم تو  یدارم م هیدرست

که سر زباله با نهال بحثش شده بود  یها دم در واحد اون خانوم هیدو تا از همسا یکی دمیتو راهرو و د دمیرس

نهال که از . رسه یاونورتر م هیهم تا هفت تا همسا ولیهوار البرز و گال يصدا. کنن یو دارن پچ پچ م ستادنیا

  .کنم یبرو تو من درستش م وت. ستین يزیچ: و با هول سالم کرد گفتم رونیواحدشون اومد ب

: بگه که گفتم يزیها و اومد چ هیگفت و خواست بره تو اما قبلش برگشت سمت اون همسا يباشه ا ینگرون با

 ! برو تو نهال

 ينجوریا! یتو الب ای نیریواحدتون بگ يتو ایگردتونو  زیم ن،ییشمام بفرما: ها و گفتم هیرو کردم به همسا بعد

 !نداره تیخوب

بلندشون  يسر و صدا نیب. برش دارم منتظر بودم در باز بشه نکهینشسته بود رو زنگ واحد البرز و بدون ا دستم

 !سمت در دیکش شونویکیشد  یبود که م یتنها راه

*** 

که با دکتر داشتم با خبر بود که با  يانگار از قرار! برافروخته جلوم ظاهر شد ي افهیق هیباز شد و البرز با  در

تا  نیدون یصداتون م! چه خبرتونه؟: دمیرفتم تو توپ یکه م يهولش دادم کنار و همون جور. ا خوردج دنمید

 ! اد؟ی یکجا م

رو  ولیبازشون که کردم گال! بخورم و چشمام ناخودآگاه بسته بشه یشدن در باعث شد تکون دهیکوب يصدا

 یکه داشت م يبرگشتم سمت البرز! کنه یو نگاهم م ستادهیگوشه ا هی یکامالً برزخ ي افهیق هیکه با  دمید

 ! 110هات زنگ زده بودن  هیبودم همسا دهینرس: رفت سمت آشپزخونه و گفتم

 ! به جهنم: بلند شد صداش

 یاونوقت بهت م یبخواب یتو هلفدون يشد یشبو مجبور م! به جهنم؟! ن؟یهم: مبل و گفتم يگذاشتم رو فمویک

 !یچ یعنیگفتم به جهنم 

 !هیجهنم طیشرا نیباشم بهتر از تحمل ا یتو هلفدون:برد باال و گفت صداشو
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به عالمت تأسف تکون دادم، کتمو در آوردم و  يسر ول،یگال يکرده  هینشست رو صورت سرخ و گر نگاهم

 . انداختم رو مبل و رفتم تو آشپزخونه

رفتم جلو، ! به هم دیکوب یو مکرد  یگشت و مرتب درهاشونو باز م یم يزیچ هیها دنبال  نتیتو کاب البرز

 .کارت دارم نیبش ایلحظه ب هی: دستمو گذاشتم رو شونه اش و گفتم

 !کار دارم: پس زد و گفت یاز روشونه اش با تکون دستمو

 یم یبگو دنبال چ: کردم بره سمت هال گفتم یکه وادارش م يهاشو از دو طرف گرفتم و همون جور شونه

 !میبا هم حرف بزن نیبش میبر ایاالن ب! کنم بعداً یم دایمن خودم برات پ يگرد

کردن کار  یشیآت يجور نیالبرزو ا! نیلنگون راه افتاد سمت مبل و نشست روش و اخم کرده زل زد به زم لنگ

 .نیبش ایشمام ب: و گفتم ولیبرگشتم سمت گال! نبود یهر کس

 نیا یسر چ: دمینشستم کنار البرز و پرس. برزمبل به ال نیبرداشت و نشست رو دورتر یاکراه و پر تعلل قدم با

 !ها در اومده بود؟ هیهمسا يکه صدا نیکرد یبحث م يجور

دست گذاشتم ! نداره بود یسکوتشون به تو ربط یاحتماالً معن! نشست رو لبم يلبخند! نزدن یکدوم حرف چیه

 !شده البرز؟ یچ: البرز و گفتم يرو پا

: و گفت ولیبه تأسف تکون داد و رو کرد به گال يبهم انداخت، سر یسرخش نگاه يبلند کرد و با چشما سرشو

 ! کنم یکار کنم همون کارو م یخودت بگو من چ

 شینیاز ب یالبرز نفس پرحرص. بزنه یحرف نکهیبه سمت البرز و با اخم نگاهش کرد بدون ا دیچرخ ولیگال سر

 يدار! یکن یباهام بحث م يدار نجایا يه ساعته اومدس! زنم؟ یم يحرف بد! گم؟ یبد م! ه؟یچ: و گفت دیکش

 ییراحت حرف از جدا نقدریپستم که ا یلیخ یمگه نگفت! ؟يخوا ینم نویمگه هم! یکن یم يبا اعصاب من باز

 ! بده يراهکار هیتو ! زنم؟ یم

 نکهیراحت به خاطر ا یلیخ: روشو کرد سمت من و گفت دیکش یتند تند نفس م تیعصبان يکه از رو ولیگال

 ! ذاره کنار یبدشو ترك کنه منو م يعادت ها يسر هیخواد  ینم

 یمشت تهمت ناجور به من بزن هی نکهیا! هان؟! ؟يبد يچه عادتها: گفت تیاز جاش بلند شد و با عصبان البرز

 ! شه؟ یعادت بد محسوب نم

 !البرز نیبش: و گفتم دمیکش دستشو
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شکسته اش نذاره رفت سمت  يپا يکرد وزنشو رو یم یکه سع يون جوراز دستم در آورد و هم دستشو

 ینم شیاونقدر هم حال! عالم و آدمو به من بسته: بره تو برگشت سمت من و گفت نکهیآشپزخونه اما قبل از ا

 مارهیتو ذهنت ب! با اون بگذرونم مویکاریب ينبود تموم ساعتها يازیبخورم ن یگه هیشه که من اگه قرار بود 

 ! باال رو برات درستش کنن نیا يبد دیبا! ولیالگ

 ! بلند شد غشیج يبگم صدا يزیتا خواستم چ! هم از جاش بلند شده بود ولیگال حاال

به  یخرده تعهد داشته باش هی نکهیبدون ا يهمه مدت منو عالف خودت کرد نیا! یضیتو مر ای مارهیذهن من ب:

 ! رابطه امون

با  یخواست ینم! پامو از حدم درازتر کردم؟! به زور نگه ات داشتم؟! کردم؟ يبهت دست دراز! ؟يچه رابطه ا-

 ! آره؟! ؟یدوست نیو وادارت کردم به ا یمن باش

 !يو پسم زد يبه جامو بهونه کرد يها تیراحت، دلتو که زدم، حساس یلیخ! در حقم البرز يکرد ينامرد:

راحت بهش  یلیو خ يرحم ندار قتمیرف نیتر یمیبه صم یحمق حتا يتو نکهیا! به جا؟ يها تیحساس! هه-

 ! به جاست؟ يها تیحساس یزن یتهمت م

البرز خواهش : که هست بلندتر نشه رفتم طرفش و گفتم ینیهوارش از ا يصدا نکهیا يجام بلند شدم و برا از

 !ارمیآب خنک ب وانیل هیبرم براتون  ن،یبرو بش! ن؟یکن یم دادیآخه داد و ب یواسه چ! کنم یم

 !گفتم ویزیچ نیهمچ هیکردم که  ياحساس خطر هیالبد :گفت ولیکه گال دمیسمت آشپزخونه و شن رفتم

مجرد آپارتمان، پرستارها،  يمطب، زنها یمنش! همه خطرناکن! خانومها مشکل دارن يآره از نظر تو همه -

کلوم  هی! ولیمنو گال نیبب! خودت یمیصم قیرف ل،یدم بخت فک و فام يدخترها مارستان،یاناس ب يخدمه 

 یازدواج انتخابش کردم آدم درست يکه برا یکس یبگ ستیبهتر ن! هان؟!؟یستیمن مورد دارم راحت تر ن یبگ

 !تیزندگ یدور منو خط بکش برو پ! زن باز! پست فطرت! شرف یب! اصالً من همه فرقه! ست؟ین

 !م؟یزندگ یبرم پ یگ یال محا يکرد يبا احساس و عمر من باز! ؟یراحت نیبه هم-

من  نیبش ایب: البرزو گرفتم و گفتم يو رفتم بازو زیم يرو گذاشتم رو ینیو س رونیاومدم ب خیآب  وانیدو تا ل با

 !با هر دوتون کار دارم

 .نویبخورش ا: آبو گرفتم سمتش و گفتم وانیل. اکراه دنبالم اومد و نشست با

باال انداختم  ییابرو! داد و روشو برگردوند لمیتحو یخورم ِبا اخم ینم ول،یگال يرو برداشتم و گرفتم جلو ینیس

 ولیگال یشما چ! دونم یهر چند حرف البرزو که م! ه؟یبحثتون االن سر چ: و گفتم زیرو گذاشتم رو م ینیو س
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 يریوا و درگدع نیخواد ته ا یدلت م! ن؟یبرس يا جهیقراره به چه نت! ه؟یچ يبرا دادیهمه داد و ب نیا! خانوم؟

 !باشه؟ یچ

باهام  نهیبش ادیب نکهیا يبه جا! کنه یم تمیراحت منو گذاشته کنار اذ نقدریا نکهیا: زد به چشمام و گفت زل

راحت  یلیخ ست،ین نشونیب يزیبگه برداشتم اشتباهه،بهم ثابت کنه که چ! کنم یحرف بزنه و بگه اشتباه فکر م

 ! ؟یراحت نیبه هم! نیهم! تموم شد یچهمه  گهید! خودم يمتأسفم برا! با دو تا جمله خودشو خالص کرده

دو  نیقدر و در حد هم نیاصالً اشتباه کردم هم! راحت تر یکن یهم که فکر م ینیآره از ا: البرز بلند شد يصدا

 !مثل تو رو دادم ییچشم و رو یتا جمله هم جواب آدم ب

 ! البرز: دم و گفتمکر ینچ

معلومه احساسم ! ده یپس اونجات بو م یخودتو تبرعه کن يخوا ینم یمشخصه وقت:بلند شد ولیگال يصدا

همو  نیتون یم نیهر وقت بخوا! از نهال در دسترس تر یک! يگفتن ندار يبرا یبهم دروغ نگفته که حرف

 ...با هم  ن،یبا هم حرف بزن ن،یبا هم باش ن،ینیبب

 قیدر مورد رف يدار! ولیخجالت بکش گال: زد ادیکه داشت فر یبا تموم قدرت نباریباز از جاش بلند شد و ا البرز

 نیدختر به ا! نگم يزیچشم ببندم و چ ستیو پرستار ن هیو همسا یمنش گهید نیا! یزن یحرف م تیمیصم

 !؟یزن یبهش تهمت م يجور نیا یکش یخجالت نم یپاک

 !ستین نتونیب یچیه یکن یکه ازش م یتیماح نیمعلومه کامالً از ا-

ها کار خودشونو کردن و مأمور پشت  هیهمسا نکهیا الیبه خ. همراه شد با زنگ در ولیگال زیتمسخرآم لحن

 !ردشون کنم برن قهیببند دهنتو دو د: دره، برگشتم سمت البرز و گفتم

 ! بنداز سرت يزیچ هیشمام : گفتم ولیسمت در و برگشتم به گال رفتم

اومد تو، نگاه ناراحتش رو دوخت به . و در رو باز کردم دمیکش یقینفس عم! نهاله دمینگاه کردم و د یچشم از

به البرز کرد و  یسالم. در رو بستم و دنبالش راه افتادم. به تأسف تکون داد و از کنارم رد شد يصورتم، سر

 !سر منه وندعوات یشم وقتبهتره منم با دمیتو اما د امیخواستم ب ینم: گفت

 !سالم: و گفت ولیبرگشت سمت گال بعد

 یحرف اما عصب ینشست و ب. نهیبه البرز اشاره کردم بش. مبل ينازك کرد و نشست رو یپشت چشم ولیگال

نهاد : به نهال گفتم. رونیاونقدر حرص خورده بود که رگ گردنش زده بود ب. شروع کرد پاشو تکون دادن

 !ست؟ین
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 !نه-

 !رسه یبه گوش اون نم ییآبرو یب نیالاقل ا! بهخو:

 ! چه خبره رگوششیباشه ز دهیپپه باشه که تا حاال نفهم یلیخ دیبا: دیتوپ ولیگال

جلوش، بازوهاشو  سادمیوا! ولیاز جاش بلند شد بره سمت گال تیبهش بگم، البرز با عصبان يزیچ هی برگشتم

 !البرز؟ يخل شد: هل دادم به عقب و با حرص گفتم

تا من  رونیبلندشو گمشو برو ب: دیهوار کش ولیمن رو به گال يسرشونه  يذره بره عقب از باال هی نکهیا بدون

 !اوردمیسرت ن ییبال

لحظه زبون به  هیبابا جان : عقب و با تحکم گفتم دمشیبلندش، بازوشو گرفتم، کش ياز صدا دیسوت کش گوشم

 !اه! آخه نیریدهن بگ

! محو و نابود نکنم میاگه تو رو از زندگ زمیهمه چ یب: باز دوباره صداشو انداخت رو سرش ومدیه ناما کوتا البرز

 ...کنم  یم يکار

 ! تو رو جون مادرت! لحظه ساکت باش هیالبرز، جون من : گذاشتم رو دهنش و گفتم دستمو

. حاال تو آتل هم نبود گرفت تو دستش گهینشست و مچ پاشو که د. نهیمبل بش يوادارش کردم رو. شد ساکت

 دنیشد از د یته دلم خال. بود ولیگال ي رهیبه اشک نشسته خ ينگاهم رفت سمت نهال که با چشما

 قتیبه رف پشتاز ! کردن داره نهال؟ هیگر! ه؟یچ: با حرص گفت ولیبگم که گال يزیخواستم چ! اشکهاش

 ...واسه! يدارحق هم ! ؟يزیر یاشک تمساح م يحاال دار يخنجر زد

هر ! گهیبسه د: خرده رفت باال هیشد و صدام  زیصبرم لبر يکاسه ! گهید ادی یدر م يجور نیآدم هم هی کفر

 !بسه خانوم! خوام بگم ینم یچیه یچ

بزنم،  یبرگشتم سمت اون و خواستم حرف! نهال اما بلندتر شد ي هیگر يمن ساکت شد، صدا ياز صدا ولیگال

نه من بعد  یو نابود بشن و تو اون آدم باش ستیبمونه، همه ن نیدونه آدم رو زم هیول،یگال نیبب: البرز گفت

خودت  ای! میکه هدر داد يا يانرژ مهه نیاآلن هم فکر کنم بس باشه ا! نمتیخوام بب ینه م ارم،ی یاسمتو م

 یاز شرت خالص م مالم و یتو بازداشتگاه موندن و شالق خوردن رو به تنم م ی، پ110زنم  یزنگ م ایبرو، 

 ! شم

 یدادن و عذرخواه حیعوض توض! برو؟ یگ یحاال م يداد دیاون همه بهم وعده و وع! برم؟! ؟یراحت نیبه هم-

 !کردنته؟
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و جلوش  دیتلفن رس زیزودتر از من به م رم،نهالیاز جاش بلند شد و رفت سمت تلفن، رفتم جلوشو بگ البرز

 ! کنم یالبرز خواهش م: گفت هیو با گر ستادیا

! ییتهمت ناروا نیهمچ هیکشه به خاطر  یمعلوم بود ازش خجالت م! نداخت یبه نهال نم یاصالً نگاه البرز

 ! شونیدنبال ا ادیزنم آژانس ب یبرو تو اتاق، من خودم زنگ م ایب: و گفتم دمیالبرزو کش يبازو

چند روز فرار  نیا يهمه  نیع! بروآره : دهن وا کرد ولیکردم بچپونمش تو اتاق که باز گال یم شیراض داشتم

 ! رهیگ یآه من هر دوتونو م! گذره ینم يجور نیفقط بدون هم! یدروغ بارم کن یوقت مجبور نباش هیکن که 

کنم جواب  یخواهش م! البرز شیه: گوشش گفتم ریفرستادم سمت اتاق خواب ز یکه البرزو م يجور همون

 ! نده

به زور فرستادمش تو اتاق در رو بستم و برگشتم سمت . دیکش یبه تأسف تکون داد و نفس پر حرص يسر

 ! گهیفکر کنم بس باشه د: و گفتم ولیگال

خودم دفتر : و در همون حال رو به نهال گفت يناهارخور یصندل يسمت مانتوش که افتاده بود رو رفت

ستش دارم و دوست دو یکه توش ه دمید! دمیمن کنارت خواب يکرد یم الیهمون شب که خ! دمیخاطراتتو د

 ینم ریباش خ مئنمط یول یکه خودتو تبرعه کن يزیر یاشک م يحاال دار! يدوست و اسم البرزو نوشته بود

 !ارهی یبال رو سر تو م نیهم گهینفر د هیمطمئن باش ! ینیب

 !واقعاً البرزو دوست داشت؟! نهال موندم ي رهیزده خ بهت

 نییسرش پا وار،ید يبود گوشه  ستادهیا! نهال ي هیبلند گر يشدن در خونه همزمان شد با صدا دهیکوب يصدا

 امیب ولیتا از بهت حرف گال دیخرده طول کش هی! ختیر یصورتش و هور هور اشک م يبود، دستهاش جلو

بود و مقاومت  دهیفا یکه ب مکردم با گرفتن مچ دستهاش اونا رو از صورتش جدا کن یرفتم کنارش و سع. رونیب

نهال با ! ؟یکن یم هیگر يجور نیا يدار یواسه چ! منو نهال نیبب: دست گذاشتم رو شونه اش و گفتم. کرد

 !توام

 نیبند آوردنش با کرام الکاتب گهیشد د یم ریاشکشون که سراز! هم بودن نیزنها ع يهمه ! نداشت يا دهیفا

بود که بخواد  یشناختم محکم تر از اون یکه من م ینهال! تیتو اون وضع دنشیشده بود از د يجور هیدلم ! بود

سمت خودم، سرش که نشست رو  دمشیدست انداختم رو شونه اش و کش! زهیکنه و اشک بر هیگر يجور نیا

! بسه نهال: که رو سرش انداخته بود و گفتم یدستمو گذاشتم رو شال! اش بلندتر شد هیگر يام صدا نهیس

 !کنم یخواهش م
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 ! گه یبه قرآن دروغ م: خفه و گنگ گفت يصدا هیاشو آروم کنه و بعد با  هیه هق هق کرد تا بتونه گرخرد هی

 شیبا هم آت یینگو بذار دو تا یچیاآلن ه! باشه؟ میزن یبعداً در موردش حرف م: گفتم و ادامه دادم یسیه

 .میکن یو صحبت م مینیش یکه کار دست خودش نده، بعد م میالبرزو خاموش کن

 !یینجایخوبه که ا: کرد و با هق هق گفت ینیف نیشد به صورتم، ف رهیبلند کرد، خ سرشو

 ! به درد خورد ییجا هیبار حضورم  هینمردم و : زدم و گفتم يدلگرم کننده ا لبخند

که دستم دور شونه اش بود  يهمون جور. کنه یم هیو حس کردم باز داره گر نییدوباره انداخت پا سرشو

 ادیکنم که ب یبعدش البرزم صدا م ارمیآب ب وانیل هیبرم برات  نیبش: بردمش سمت مبل، نشوندمش و گفتم

 !میکن بتیبا هم غ ییسه تا

برداشتم و گرفتم  زیم يپر دستمال از رو هیزانو زدم جلوش، . ام شد رهیپر اشک خ يرو مبل و با چشما نشست

 !؟یکن یم هیگر يفهمم چرا دار یمن اصالً نم یکن یور مبا: سمتش و گفتم

: بم و پر بغض گفت يصدا هیبه چشماش و بعد به دماغ سرخ شده اش و با  دیکرد، دستمال رو کش یهق هق

 !خواهرم بود نیع ولیگال

 هیگر يات با خواهرت بهم خورده دار ونهیاالن چون م: زانوش بود و گفتم يگذاشتم رو دستش که رو دستمو

 !؟یکن یم

اعصابم بهم ! بشه يجور نیخواست ا یدلم نم: کرد و گفت نییسرشو باال و پا ن،ییپا دیاز صورتش چک یاشک

 !ختهیر

 ! فهمم یم: تکون دادم و گفتم دنیبه عالمت فهم يسر

 .میزن یبعد، با هم حرف م ارمی یبرات آب قند م: جام بلند شدم و گفتم از

خرده  هیرم  یم: که گفت دمیالبرز رو شن يباز شدن در اومد و صدا يدم که صداز یآب قندو هم م وانیل داشتم

 !امی یزنم و م یدور م

 !پا؟ نیبا ا: و گفتم رونیبه دست اومدم ب وانیل

 !امی یرم و م یتا سر کوچه م: توجه به حرف من رفت سمت در و گفت یب

نگاهم نشست رو ! به هم دیرفت و در رو کوب! من نذاشت يبرا یاعتراض يجا چیبا تحکم گفت که ه چنان

خرده  هیره  یم: آب قند رو گرفتم سمتش و گفتم وانینشستم کنارش، ل! صورت نهال که مات رفتن البرز بود

 .بخور نویا ایب. گرده یشه بر م یآروم م
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: دستمال پاك کرد و گفتصورتشو با  يرو ياشکها ز،یم يخرده خورد و گذاشتش رو هیاز دستم گرفت،  وانویل

 !گفت زن و شوهرن که با هم بحثشون شده و قانعشون کرد که برن یحانیر ياومد، آقا 110

 !؟یحانیر-

 !ساختمون ریمد:

 !؟یتو ازش خواست! آهان-

 !جوره یلیخودش با البرز خ! نچ:

 !شه یبد م یلیخ ندتیبب يجور نیو ا ادینهاد ب! به سر و صورتت بزن یآب هیپاشو برو ! آهان-

 !کردم هیگر یکنه واسه چ یاصالً به ذهنشم خطور نم! شه یبد نم:

 !؟يکرد یم هیگر یواسه چ یبهش بگ يخوا یخب م:دمینشست رو لبم و پرس يلبخند

 ! فردا سال مادرمه:گفت يبغض خفه ا با

کم کردم،  نمونویب يرخش موندم، به خودم اومدم، فاصله  میمات ن يلحظه ا يبرا! هیگر ریدوباره زد ز بعد

 !متأسفم: تو بغلم و گفتم دمشیدستمو انداختم دور شونه اش و کش

  

 

  

*** 

زدم تا خود صبح اشک  ینم یاما انگار اگه حرف ادیاش بند ب هیو گر نیف نیتمام صبر کردم بلکه ف ي قهیدق پنج

 بس باشه؟  گهید یکن یفکر نم: کردم و آروم گفتم کیسرمو به سرش نزد. زهیداشت که بر

 !فهیح رهنمیدستمال بدم، به خدا پ هیبذار الاقل بهت : نخورد دوباره گفتم یتکون دمید یوقت

به عنوان  ارمیدرش ب يخوا یم! ه؟یچ: با لبخند گفتم! رهنمیام جدا کرد و زل زد به پ نهیس يسرشو از رو عیسر

 ! ؟یدستمال ازش استفاده کن

 هیبه عالمت چ يسر. صورتم شد ي رهیسرخ و صورت پر اشک خ پف کرده و يبلند کرد و با چشما سرشو

 !راحت تره. استفاده کن نیاز ا يخوا یم: گرفتم سمتش و گفتم رهنمویپ نیتکون دادم، آست

نهال چقدر با  نیا: لبخندم پهن تر شد و گفتم! ساکت باشم یعنیام  نهیتخت س دیکوب یبا مشت کم جون آروم

 !کنه یفرق م دمشیروز د نیکه اول یاون نهال
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 !قورباغه نیع یکی نیبود، ا زادیآدم نیاون نهال ع: با لبخند گفتم. سرشو بلند کرد و زل زد به صورتم دوباره

! خب بابا یلیخ: بازوش و به خودم چسبوندمش و گفتم يدستمو محکم تر گذاشتم رو ره،یازم فاصله بگ خواست

 ! قورباغه نه، وزغ

 !بدجنس: معترض گفت يگرفته ا يصدا با

 !تره ختیریوزغ صد برابر از قورباغه ب! نه ای یدون یدونم م یتازه نم! آره خب: و گفتم دمیخند

صاف نشست، با دستمال اشکهاشو پاك کرد و بعد چند تا نفس  اره،یدستم در ب يکرد خودشو از حلقه  یسع

 !شد؟ تموم: دوال شدم و سرمو بردم تو خط نگاهش و گفتم. زل زد به روبروش قیعم

 !گم یم ویگرفت یکه م ییآبغوره ها: به چشماش کردم و گفتم ياشاره ا. نگاهم کرد یسوال

 ! بهت نگاه نکرده بودم هیزاو نیتا حاال از ا: صاف نشستم و گفتم. صورتم شد ي رهیجواب خ یب

پاپکورن  نیع: به صورتش کردم و گفتم ياشاره ا. نگاهم کرد یحرف اما سوال یبرگشت سمتم و باز ب سرش

 !يپف کرد

تو  يبا اون صدا یخواد زحمت بکش یتو نم! بدجنسم یلیخ!دونم یدونم م یم: بگه گفتم يزیلب وا کنه چ اومد

 !یحرف بزن تیدماغ

اشو دادم  هیدست انداختم دور شونه اش و تک. هم خوب بود نینشست رو لبش، هر چند کمرنگ اما هم يلبخند

 !نداره هیور کن ارزش گرنهال با الیخ یب: به خودم و گفتم

 !م؟یقیبا هم رف یاز چه سال ولیمن و گال یدون یم:خرده ساکت موند و بعد گفت هی

 !؟یاز دوران بچگ-

 !نه:

 !رستان؟یدب-

 !نچ:

 !انوس؟یعهد دق-

 ؟یاز ک: زل زدم به دستش که تو دستم بود و گفتم! دیخند نهال

 !ییاز دوران راهنما -

 ! نچ یگ یپس چرا م یگم دوران بچگ یمن م یخب وقت: دمیپرس معترض

 !نیآخرش بشه ا یبگذرون یقیروزهاتو با رف يهمه ! بده یلیخ: کرد و گفت ینیف نیتوجه به سوالم ف یب
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 ! بده یلیآره خ-

 !البرز نگاه کنم يشه تو رو یروم نم گهیبدتر اونه که د:

 !بدتره یلیآره خ-

 !کشم یکه از تو هم خجالت م نهیتازه از اون بدترم ا:

 !نهیواقعاً بدتر گهیاون که د!  يوا يوا-

با  يدار يجور نیا یکش یاز من خجالت م: دمیلبخندم پهن شد و پرس! فاصله گرفت و زل زد به چشمام ازم

 !نییندازه پا یکشه سرشو م یخجالت م یمعموالً کس! ؟يخور ینگاهت منو م

 !کنم یدرد و دل م یمنو باش دارم واسه ک: تو بازوم و معترض گفت دیمشت کوب با

که  ياز لحظه ا! البرز نباش خواهشاً نیع: و نشوندمش و گفتم دمیاز جاش بلند شه که دستشو کش خواست

درد و دل کن منم با فراغ خاطر گوش  نیحاال بش! کش تنبون در رفت نیع یه ن،یبش نیگفتم بش یاومدم ه

 !هاست یلیمن محرم اسرار خ ي نهیر کن سباو! کنم یم

 شهیدوستانه هم يرابطه  هیدونم بهم خوردن  یم. نهال نیبب: گفتم يآروم اما جد. نزد یاما حرف نشست

 نکهیببندن چه قدر خجالت آوره و ا وارتیبه د وارید ي هیتو رو به همسا نکهیدونم ا یناراحت کننده است، م

! خونواده ات که نبوده! دوست! قیرف یگ یم ياما خودت دار! هم باشه چقدر بده قتیرف نیتر یمیاون آدم صم

رو باهات  يرفتار نیهمچ هیخونواده ات  ياز اعضا یکی ایکه  یکن هیگر يجور نیا ینیبش دیبا یاون موقع

ونقدر که دختر اما نه ا! نداره داره یگم ناراحت ینم! رو باور کرده باشن یتهمت نیهمچ هیاصالً بق ایکرده باشه 

به حال  یچ یمتوجه باش نکهیبدون ا یکن هیمن گر يجلو ینیکه بش زهیبهم بر يجور نیمثل تو رو ا یمحکم

 !ياری یم يو روز من دار

 هیگر يبهت نگفته بودم من اعصاب تحمل کردن صدا: لبخند زدم و گفتم! بلند کرد و زل زد به صورتم سرشو

که ونگش هواست رو  یآدم یصوت يخواد دست بندازم تارها یشنوم دلم م یرو که م هیگر يصدا! رو ندارم

 !و به خال خال موهاش گره بزنم رونیبکشم ب

آدم بهم  هی ي هیگر دنیالبرز واسه ات نگفته من از د: با انگشت زدم به نوك دماغش و گفتم. نگاهم کرد ناباور

 زم؟یر یم

! بکنه يمعامله ا نیهمچ هیازش توقع نداشتم باهام !رم بودخواه نیع ولیگال: مبل و گفت یداد به پشت هیتک

 !کرده یبرداشت نیهمچ هی قشیرف نیتر یمیداشته که صم يدختره چه رفتار نیا یگ یالبد اآلن با خودت م
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 یاونقدر م! شناسم یخودمو بهتر از خودم م قیتو رو اگه خوب نشناسم رف! از طرف من فکر نکن! یه یه-

! نداشته باشه شیمیصم قیاونقدر هم با جنبه هست که چشم بد به خواهر رف! کردنه يفهمم که البرز مرد رو باز

 !میبه حال اون بکن يفکر هی دیباکه  يجد یلیخ يمسئله  هیمونه  یحاال م! تخت باشه التیپس از نظر من خ

پشت دستش  فیمو رو پوست لطکه شصت يصورتم شد، دستشو گرفتم تو دستم، همون جور ي رهیخ متعجب

 یدون یم! میافتاده ات بکن ختیسر و شکل از ر نیبه حال ا یفکر اساس هی دیبا: کردم گفتم یم نییباال و پا

 یازت نم یحساب چیه گهید ندت،یبب تونییروبرو هیهمسا نیو ا رونیب ياگه پاتو بذار افهیق نیچون با ا! چرا؟

 !ذاره دم واحد شما یم ارهی یدفعه آشغالهاشو م نیبره، ا

کردم که چه  یفکر م نیبه ا! منم باز شد شین! بگم يزیچ نیهمچ هیخنده چون توقع نداشت بخوام  ریز زد

 یونینهال گر! ادیلحظه ها کش ب نیخواد ا یجالب بود برام که دلم م! يهمدرد نیا! یکینزد نیا هیحس خوب

بود  یبیحس آرامش عج هی! کنم و عطرشو بو بکشمکنارش و باهاش حرف بزنم، بودنشو لمس  نمیباشه که بش

 ! احساس گرم و سرخوش هی! که فراموشم شده بود یحس! قبلتر تجربه اش نکرده بودم یلیکه از خ

 یم یکه مرتب سع ییها یرنگ به رنگ و همکالس يها، با وجود دخترها يور آب، با وجود تموم آزاد اون

رو  یزن چیدلم ه گهیبعد فرناز د! خواستنو تو وجودم حس نکردم نیوقت ا چیبشن، هرگز و ه کیکردن بهم نزد

بدون تپش ! يزیغر الیاز ام رحس فرات هی. خواست یاما تو اون لحظه، دلم بودن نهالو در کنارم م! نخواست

 .زن کی یزن، لمس لطافت و شکنندگ کی دنیفقط حس خوب د! یقلب و گر گرفتگ

  

پدر و مادرشو خبر  ولیمطمئناً البرز بود البته اگه گال. فونیسمت آ زنگ در سر هر دومون برگشت يصدا با

 !سراغ البرز انینکرده بود ب

 .شه یناراحت م شتریب ندتیبب يجور نیالبرز ا. به سر و صورتت بزن یآب هیپاشو : شدم و به نهال گفتم بلند

 ه؟یک: دمیرو برداشتم و پرس فونیآ

 .وا کن: گفت البرز

 هیکردم تو  یداشتم فکر م. گرسنه ام بود بیعج. رو زدم، در واحد رو هم باز گذاشتم و رفتم تو آشپزخونه دکمه

جور  نیدونستم تو ا یم. بسته شدن در اومد يشه به عنوان شام درست کرد که صدا یم یمدت زمان کم چ

. شد یکرد و بعد آروم م یش خلوت مخرده با خود هیبود،  نیاخالقش هم. دیکمتر دور و بر البرز پلک دیمواقع با

 ينه، صدا ایهست که املت درست کنم  خچالیتو  یتخم مرغ و گوجه فرنگ نمیکردم بب یداشتم چک م
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جواب . جلوه بده يعاد زویداشت همه چ یچهره اش هنوز گرفته بود، اما سع نکهیبا ا. سالمش سرمو برگردوند

بار مصرف غذا رو از توشون در آورد و گذاشت  هی يظرفها. تشدس يتو لکسیسالمشو دادم و نگاهم افتاد به نا

 !؟يشام که نخورد: و گفت زیم يرو

 !فاصله؟ نیتو ا-

 !ینهالو خورده باش دیخب گفتم شا: سالن انداخت و آروم گفت يبه عقب و تو ینگاه

! دارم رتیدختر غ نیمن رو ا! شتویببند ن: گفت يجد یلیخ دیلبخندمو که د! اش بودم هیروح نیعاشق ا! نهیهم

 !حواستو جمع کن

و در همون حال  نمیبچ زویکه م نتیبستم، رفتم سمت کاب خچالویبه عالمت مثبت تکون دادم و در  يسر

 ! گردنت يمشخص بود از رگ باال زده : گفتم

 . دمیزد که نشن يغر رلبیز دیمال یو همون جور که با دستش مچ پاشو م یصندل يانداخت رو خودشو

 .رم یدارم م گهیمن د: سالم کرد و گفت يگرفته ا يداشتم که نهال با صدا یبر م خی یخیاز جا داشتم

 .نیبش. هم شام گرفتم هم کارت دارم: که البرز گفت دمیچهره اش بود و شن يرو نگاهم

 . ممنون رمیس: و مصر گفت ومدیاما کوتاه ن نهال

 .خدافظ پندار: روشو کرد سمت من و گفت بعد

 !کارت دارم نهال سایوا: بره سمت در که البرز از جاش بلند شد و گفت اومد

 .نیبش ایب: البرز لنگ لنگون راه افتاد سمت مبل تو سالن و گفت ستاد،یا نهال

 . کردم یاپن بود و داشتم نگاهشون م يبودم تو آشپزخونه آرنج دستام رو ستادهیا

 .ند تا البرز لب وا کنهمبل و منتظر مو يدرهم نشست رو يا افهیبا ق نهال

 تویزنه گوش یزنگ م ینهاد زنگ زد و گفت هر چ: گفت دیمال یکه مچ پاشو م يدوال شد و همون جور البرز

 ! نیکن یم یبدن انسان بحث پزشک یدر مورد آناتوم نیبهش گفتم با پندار دار ،يد یجواب نم

 يلبخند رو. شده بود رهیبهم خ یطونیشو سردش با نگاه  يبر خالف لحن جد. نشست رو صورت البرز نگاهم

 !دروغ که نگفتم؟: روشو کرد سمت نهال و گفت دیلبمو که د

 . و مات نگاهشو دوخت به صورت البرز جیگ نهال

 !ستیحالش خوش ن! سر به سرش نذار البرز: البرزو گرفته بودم با لبخند گفتم ي کهیکه ت من
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حرصها رو من خوردم، فحشها رو هم من  دم،یهوارها رو من کش: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 ! خدا شانس بده! دن یم يدلدار نویخرن، ا یم نویناز ا ره،یگ یم نیآبغوره رو ا دم،یشن

 .داشت کنترلش کنه یلبخند کمرنگ رو صورتش بود و احتماالً سع هی. نشست رو صورت نهال نگاهم

 !يبشنو دیهست که با ییزهایچ هیدر مورد مداح  نیبش ایتو هم ب: به من کرد و گفت ياشاره ا البرز

 ! میکفر یحساب یوسط که از دست تو و دکتر ظهراب اریاسم اونو ن! البرز الیخ یب: تو هم شد و گفتم اخمهام

 ! ؟یافتیپس ن يریگ یم شویدست پ: انداخت رو پاش و پر اخم گفت پاشو

رو  ختهیمنو ر يکاره زنگ زده به کرم لو و پته  هیدکتر : نهال و گفتم يتو هال و نشستم رو مبل روبرو رفتم

 !؟یکاسه باشه چ هیدو تا تو  نیفکر نکرده که اگه دست ا نیفقط موندم به ا! آب

 یب! هدکتر کرم لو پاک: بود گفت زونیرفت سمت پالتوش که آو یکه م ياز جاش بلند شد و همون جور البرز

 !خود گناهشو جمع نکن

: موضوع فعالً مسکوت بمونه پس رو به البرز گفتم نیدادم ا یم حیو ترج میبحث کرده بود یکاف ياندازه  به

 !عصاهات کجاست؟ نمیاصالً بب! انقدر با اون پا راه نرو

: دیده رو به نهال پرسبه حرفم ب یتیاصالً اهم نکهیدر آورد و اومد نشست کنارم و بدون ا بشیاز تو ج لشویموبا

 !؟یناراحت یبدونم واسه چ يبد یحیتوض هی یتون یاالن م

 نیزم ي رهیجواب بده دوباره خ نکهیکرد و بدون ا یمکث. البرز يبلند و نشست رو صورت جد نینهال از زم نگاه

موهاش  نیب یکرده بودن دست ریتوش گ گهینفر د هی يکه به خاطر ندونم کار یتیالبرز کالفه از موقع. شد

 ای یو از حرفش ناراحت بش يریبه خودت بگ ينهال که بخوا ستیمشکل تو ن ولیمشکل گال: و گفت دیکش

خواستم به  یبهت نگفتم چون نم! مطبم هم داشتم یبا منش انویجر نیمن هم شیسه ماه پ! خجالت زده یحت

 هی! به معرفها نداره یمسائل اصوالً ربط نیهر چند که ا! یکرده شرمنده بش یبهم معرف ولویکه گال یعنوان کس

امروز  یکاف يهم بهتره نگم که به اندازه  شویباق! یبسطام خانوممدت هم بند کرده بود به خانوم ارمغان و 

 ... یجور ناراحت نیاون دفتر خاطرات ا انیاگه سر جر! منو نهال نیبب! چشمم يامواتم اومده جلو

لحظه  هی. میصورت البرز که هم من و هم البرز جا خورد يس نشست رونهال چنان ناخودآگاه و پرتر نگاه

 نکهیا يبرا ارهی یم ریگ يزیچ هیهر جور شده . شگردشه نیگفتم، ا یداشتم م: سکوت شد و بعد البرز ادامه داد

 اون خانوم برام فرستاده شده یگوشمطبم هم چند تا اس ام اس از  یمنش انیتو جر. حرفشو به اثبات برسونه

 ! میکار خودش بوده نه منش دمیبود، که البته بعداً فهم
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باور کن . اخالقهاش خبر نداشتم نیبودم و اصالً از ا قیهمه سال باهاش رف نیا: گرفته گفت ییبا صدا نهال

 ...درصد  هیالبرز اگه 

من از همون . کنه ینم جادیکه افتاده ا یتو اتفاق يریینه تغ ای يبود ییآشنا نیتو باعث ا نکهینهال، ا نیبب-

باز هم احتماالً ما  يکرد ینم یونیاگه تو پا درم دیازش خوشم اومده بود و شا دمید ولویکه گال یاول يروزها

 يبگرد يدنبال رفتار ای یخودتو سرزنش کن دارهن یپس لزوم! میکه اآلن هست میبود ستادهیا ییجا نیامروز هم

 !به سرش بزنه يا افکار احمقانه نیهمچ هی ولیکه باعث شده گال

 !با تو هم کار دارم نیبش! کجا؟ یه: گفت یاز جام بلند شم برم شامو گرم کنم،البرز با توپ اومدم

 !گشنه امه یلیمن خ!شو فعالً الیخ یب: و گفتم دمیکش يکالفه ا پوف

 !؟يمگه شام نخورد: که گفت دمیشن

پاشو اون اخمها رو : زد و رو به نهال گفت ينگاهش کردم، لبخند کنترل شده ا زیدآمیسمتش و تهد برگشتم

 !ندارم گهیخوردن از اونو د دهیکش يحوصله ! شه یم داینهاد پ يجمع کن که اآلن سر و کله 

آبدار از  ي دهیکش هیاحتماالً قبل از ورود ما ! نپرسم يزینهال چ يدادم جلو حیبرگشتم سمتش اما ترج متعجب

 .رم یمن دارم م: آشپزخونه و گفت يکه نهال اومد دم ورود دمیچ یشامو م زیداشتم م! خورده بود ولیگال

 ؟یمون یواسه شام نم: سمتش و گفتم برگشتم

 .ندارم لیم. نه-

. خواد تنها باشه یدونستم دلش م یو م دمیفهم یحالشو م. عالقه داشتم بمونه اما اصرار نکردم داًیشد نکهیا با

 سر خاك؟ نیر یفردا م:دمیپرس رونیبره ب نکهیکردم و قبل از ا شیهمراه يتا دم در ورود

 .میمراسم ندار یول. آره:به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 ! واقعاً وقتم پره یکنم ول تونیخواست همراه یدلم م-

. ارزه یامروزت به صد بار بهشت زهرا اومدن م یو همراه یهمدل: نگاهم کرد و گفت رهیسمتم و خ برگشت

 .ممنون

 !در خدمت هستم یبازم اگه خواست! بود فهیوظ:د گفتملبخن هی با

 ! پررو: زد و آروم گفت یقیعم لبخند

رفتم تو . تق و توق از آشپزخونه بلند بود يصدا. تکون داد و رفت تو و در رو بست یدست. تا بره تو واحد ستادمیا

 .نمیچ یم زویمن م نیبش ایب ؟یکن یکار م یچ: دمیآشپزخونه و پرس
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 ه؟یچ:دمیو پرس زینشستم پشت م. بهم انداخت يسمتم و نگاه معنادار برگشت

 !یچیه: روبروم نشست و گفت ز،یگذاشت رو م خیو  یدنیهمراه نوش وانیل هی

 ه؟ینظرت راجع به نهال چ: دیمقدمه پرس یب میخرده از غذا رو که تو سکوت خورد هی

لبمو با دستمال پاك کردم و . با غذاش بود يازکرد و مشغول ب ینگاهم نم. بلند کردم و زل زدم بهش سرمو

 !از چه لحاظ؟: گفتم

 !از همه لحاظ-

 .هیخوب یلیخ یلیدختر خ:

 !ن؟یهم-

 !دم اآلن در موردش حرف نزنم یم حیترج:

 یبه دردت م ینیبب یمدت باهاش باش هی يخوا یم: نگاهم شد و گفت ي رهیاز تو بشقاب آورد باال و خ سرشو

 !نه؟ ایخوره 

 یپدر نهال جواب پس م ایلحظه حس کردم دارم به برادر  هیکه  دیسوالو پرس نیا يسرد و خشک و جد اونقدر

 ! نکن يکار نیهمچ هیبا نهال : بزنم گفت یبخوام حرف نکهیمتعجب نگاهش کردم و قبل از ا! دم

 !؟يچه کار-

مورد  رونیب يایبا دن یآشت يبرا! هیباهاشت ي نهیکنار، نهال گز یو بعد بکش یبش کیاگه قراره اونقدر بهش نزد:

تونم هزارتا دختر مثل نهال، به خوش  یمن م ،یبا زن بودنو دوباره تجربه کن يخوا یاگه م! ستین یخوب

 ! خوشگل تر برات جور کنم یحت ایاون  یافگیق

 وانیبه ل! تو معده اش ختیر یغذا م يکه از اول شام به جا يا یدنیشد و نگاهم نشست به نوش زیر چشمام

برداشت و زل زد به  وانیخوردن و سکوتو شکستن، نگاهشو از ل وانیل ي وارهیشناور به د يها خیداد،  یتکون

خوام بدونم نهال  یدر واقع م! يستادیا شیزندگ يخوام بدونم کجا یفقط م. ندارم نیقصد توه: چشمام و گفت

 !تهیزندگ يکجا

 !؟یگ یم یفهمم چ ینم-

 !خوام احساستو نسبت به نهال بدونم یم! واضح تر؟ نیاز اسوال :

 !دونم یهنوز خودم جوابشو نم! يدیهم پرس شیچند روز پ نویا-
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رو که فرناز سرت آورده سر  ییبال یو بعد پسش بزن یبش کیبه نهال نزد! افته؟یاتفاق ب يمعجزه ا يمنتظر:

 ! ياون آورد

خودت هم : شکل گفت نیرحمانه تر یتکون داد و به ب هیبه عالمت چ ينشست رو صورتم، سر یظیغل اخم

دلشو ! شده بود ریاز بودن با تو س شیدوست لیاصالً همون اوا ایازدواجش  لیکه فرناز همون اوا یدون یخوب م

امروزشو  نیعشق آتش! موند تدانشگاه پابند يکل کل مسخره با خونواده ات و با بچه ها هیو سر  يزده بود

همون جاذبه و  انیجر! گم یسمتتو نم ادی یچون پس زده شده براش گرون تموم شده و م نکهیا! ندارم يکار

 ! دافعه است

مزخرفات  ریچند روز درگ نیا یکاف يبه اندازه  یکن یفکر نم! وسط؟ یکش یم يبحثو دار نیداره که ا یلیدل-

 !بودم؟

بهتر از فرداست که با  یلیبا احساست مشخص بشه خ فتیو تکل يمزخرفاتو از من بشنو نیامروز اگه ا:

 !کنار یو بکش یکن يدختر باز هیاحساسات 

 !؟یشناخت يجور نیمنو ا-

خودت از  نکهیهست، اما ا ییزهایچ هی یعنیدختر برات جلب توجه کرده، پس  نیهمه آدم ا نیا نیب نکهیا:

پندار، هنوز  نیبب! کنه یمنو نگران م نیا يبا خودت چند چند یدون یاصال نم نکهیو ا يخبر یاحساست ب

 نیو من از هم یبکن یعاطف يمسأله  هی ریو خودتو درگ یستیمحکم با یلیخ یکه نتون یاونقدر شکننده هست

 !ترسم یم

 !؟یاز کجا انقدر مطمئن-

از رفتار ! قاتل هفت جد و آبائشه یو بهش بگ نییپا ياریفکشو ب ينزد نکهیا! مداح انیسر جر روزتیاز رفتار د:

 ینم یگ یکه اآلن م نیاز هم! تیاز وضع زندگ! سر اون خاك يبر ینخواست نکهیا! اون روزت سر خاك بابات

! انیپندار قبلِ اون جر یش یم یهست رشکنا یچقدر وقت نمیب یاما من دارم م يبه نهال دار یچه احساس یدون

کردن توجهتو  یم یهات بودن که تو طول مدت اون کنفرانس سع یجزء همکالس یبلوند خوشگل يمانکن ها

 !ینداخت یهم بهشون نم یجلب کنن اما نگاه

 يبرا! صورتش موندم ي رهیبهت زده خ. کرد جادیا يبد يکه تو دستم بود ول شد تو بشقاب و صدا یقاشق

 !!!!من تا لندن اومده بود؟ دنید
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 گهید دنینگاه از دور د هی: بزنه و گفت يکرد به زور لبخند یسع! از بشقابم گرفت و دوخت به چشمام نگاهشو

دانشگاه شما رد  يسر هم از جلو هیخورد اونور،  رمیکه مس يباور کن دو سه بار! نبود؟! هان؟!گهیحالل بود د

 !نیهم! شدم

داشتم که تو  ویحس آدم! رونیزدم از اون خونه ب یشدم و م یاونقدر که اگه دست خودم بود بلند م! ختمیر بهم

 زیم ياز جام بلند شدم، دست البرز نشست رو دستم که رو! مرتکب شده یتیجنا ایجرم  هیبهش گفتن  یجیگ

 !پندار کارت دارم نیبش: بود و گفت

 !بعد يباشه برا: و گفتم دمیپس کش دستمو

تونستم تا خود صبح راه برم و  یآخر البرز چنان تکونم داده بود که م يجمله ! تو اتاق خواب و در رو بستم رفتم

که به  یهست یآدم نیکنم تو خودخواه تر یوقتها حس م یگاه« نهال افتادم يجمله  ادی! فکر کنم و فکر

 »!دمیعمرم د

 الیدم و به خبودن از خودم رونده بو میرو که حام ییو تنها کسا قهامیرف نیتموم چهار سال بهتر یخودخواه با

! کشن یم یبخوام بدونم تو نبود من چ یحت نکهیغربت شده بودم، بدون ا يذره آرامش فرار هیکردن  دایپ

 !بهیرمشت غ هی یکنم نه قاط دایاونا پ نیب دیبدونم آرامشو با نکهیبدون ا

د تو و نشست کنارم و اوم. دستام نیتخت و سرمو گرفته بودم ب ينشسته بودم لبه . به در خورد و در باز شد یتق

 ! شد پندار؟ یچ: دیپرس

 ؟ياز حرفهام در مورد فرناز ناراحت شد: دستشو گذاشت رو پام و گفت. شدم به روبرو رهیبلند کردم و خ سرمو

 !نه-

 ...باور کن ! گفتم بهت برخورده؟ يدر مورد نهال اون جور نکهیاز ا: 

 !نه-

 ! ؟يبق کرد يجور نیا یپس واسه چ! نه و زهرمار:

 !؟یلندن و رفت يمن سه بار اومد دنید يبرا: دمیزدم به چشماش و پرس زل

بار  هیحساب کنم و  میرو که با دکتر اومد ياگه اون بار: نگاهم کرد و بعد چند لحظه فکر گفت رهیخرده خ هی

 !بار 5شه  یم ارمیبعدشو هم به حساب ب

 يدو سه بار برا: زد و گفت يلبخند دیامو که دنگاه بهت زده ! ت؟یتونستم بزنم تو اون موقع یهم م یحرف

البته ! اری يرو ارتیاومده بودم ز! ... یارتیاولشو هم ز ،باریحیبارشو هم تفر هیاومده بودم،  شیشرکت تو هما
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خواست  یدلت نم! مگه؟ هیحاال چ! تش کنمیمجبور شدم در خفا و از دور رو! داد یکه به ما رو نشون نم اری

من خودمو واسه ! ينبود يناجور طیباور کن تو شرا! خوبه؟! بندم یها م دنیخب من چشم رو اون د! نمت؟یبب

 ریسر به ز! حرفهاست نیتر از ا زهینه بابا پسرمون پاستور دمید! آماده کرده بودم 18مثبت  يصحنه ها دنید

دو ساعته من دارم فک ! گهیبگو د يزیچ هید !... نداره یتوجه چیدادن ها هم ه خبه ن! ادی یره آسه م یآسه م

 !کنه یم گایبز منو ن نیگرفته ع یاللمون نیزنم ا یم

 یم طیتو اون شرا یوقت: سمت چونه ام و همون جا نگه اش داشتم و بعد گفتم دمیکش میونیدستمو از پش کف

 !کردم یکس فکر نم چیسرخورده بودم که اصالً به ه زیرفتم اونقدر از همه چ

 !خب؟-

 نکهیمحق به ا! ستمیمن محق ن ییجاها هی دیدرصد به ذهنم خطور نکرده بود که شا هیبرگشتم هم  یوقت یحت:

 ! که وصلن به گذشتم از خودم برونم ییآدمها يبخوام همه 

 يبود یمعرفت یشرف ب یچه موجود پست ب يدیچشمت رفتن کنار و فهم ياآلن چون پرده ها از جلو-

 !؟یناراحت

که  شهیخودخواه نیپندار و هم! بابا الیخ یب: از جاش بلند شد و گفت. ده داشت شدمچشماش که تهش خن خیم

 !خچالیسراغ  يموش نر نیشامتو تموم کن نصفه شب ع ایپاشو ب! هیخواستن

که  يپندار. که پر بود از آدم ییها یو صندل دمید یرو م یاتاق کنفرانس. ذهنم پررنگ شده بود يتو ریتصو هی

 دنید ياون روزها اونقدر تو خودم بودم که برا! بود به تماشا ستادهیکه ته سالن ا ينشسته بود اون جلوها و البرز

تونستم  یم! نمشیتونستم بب یگشتم م یبر م قباگه به ع دیشا! دیچرخ یسرم به عقب و اطراف نم یآدم چیه

 ! بوده يشدنم ته ناجوون مرد بیکه غ ارمیبه خاطر ب

 دیشا میدون ینم! منزله یکه انگار وح میکن یواکنش اصرار م هیرفتار و  هیبودن  یوقتها اونقدر رو منطق یگاه

 یرمنطقیغ دیرفتن من شا! رفتار ممکن همون باشه نیمنطق تر یب هیبق دیهمون لحظه و از د یحت ایبعدها، 

 یم يهر چند که موندنم مساو! بدم شونو طرد شدنم ن اریتونستم در مقابل رفتن د یبود که م یواکنش نیتر

 !شد با جنون

*** 

. ونیزیتلو يصدا یروشن اما ب يهال و زل زده بودم به صفحه  ينشسته بودم تو. گذشته بود 2از  ساعت

به ! شد یهم پشت پلکهام ظاهر م داریبودم که حاال با چشم بسته اما ب دهیرو د ارید يها هیاونقدر کابوس گر
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 گهید زیشدن و خوردن چ خوردهکه توش جز  ییچشم دوخته بودم به راز بقا دیشد یستگخ هیبه  دنیرس دیام

 ! داد یرو نشون نم يا

. نهاله دمیبود، سرم برگشت به سمتش و د یعسل زیم يکه رو لمیموبا يروشن و خاموش شدن صفحه  با

 .سالم: تماسو جواب دادم و پچ پچ وار گفتم

 ؟یبخواب يخوا ینم: دیجواب سالممو داد و پرس یآروم يهم با صدا اون

 !دارم؟یب یدون یاز کجا م: دمیپرس متعجب

 !گه؟یالبرزه د ونیزیتلو يشن مربوط به صفحه  یکه روشن و خاموش و پررنگ و کمرنگ م یینورها نیا-

 !؟يداریتو چرا ب: به پنجره انداختم و گفتم ینگاه

 .کردم يخوابم نبرد هر کار-

 ! یش یکم کم به درد من گرفتار م يدار:

 البرز خوبه؟-

 !بماند هیتوش چه طوفان نکهیا! ظاهراً که آره:خاموش کردم و در همون حال گفتم ونویزیجام بلند شدم و تلو از

 ! باشه يپرانرژ شهیکه آدم توقع داره هم هیرفتارهاش طور. شم یناراحت م یلیخ نمیب یم يجور نیالبرزو ا-

 دم،ید ادیمنتها من چون قبالً اون روشو ز. آره:تخت و گفتم يرو دمیتو اتاق خواب و در رو بستم، دراز کش رفتم

 !هیبرام عاد

 !خورم یدوستانه اتون غبطه م يبه رابطه -

 !شم یمن ناراحت نم یحسادت هم استفاده کن یِخودمون ياز همون کلمه ! راحت باش نهال جان:

 !؟يخودت بهتر: دمیکرد و من پرس بدنجس حواله ام هی دوباره

 !درد کهنه هیشه  یم نمیبره اما به مرور ا یزمان م-

 ؟يندار يا گهید قیرف ولیگال ریبه غ:

 !نداشتم! نه-

 !نداشتم و ندارم يا گهید یمیمنم جز البرز دوست صم! یمثل خودم:

 !نیقیخوبه که هنوز با هم رف یعنی! خوبه که هنوز هم هست-

 دیبگم که شا نقدریهم یرو ازت دور کنم ول یحس منف نیا نکهیا يبرا ادی یاز دستم بر نم يارک! هیعال. آره:

 !میدرکش کن میبهتر بتون ولیگال يجا میاگه خودمونو بذار
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هست که  ییزهایچ هیکردم درکش کنم اما  یسع یلیبهم گفت، منم خ انویاز همون روز که جر! دونم یم. آره-

! تونم قبول کنم یاز همون هاست که من نم یکی نمیا! یبه خودت بقبولون یتون ینم يجور چیه ییوقتها هی

 !بدم شنهادیبهش پ ولوینداشت خودم گال یلیبه البرز داشته باشم، دل یاگه قرار بود چشم

 ! یگ یم یدونم چ یم:

 شیبهم بد یهست که اگه بتون يزیچ هی یتا حالم خوب بشه ول يانجامش بد یکه بتون ستین يکار یگفت-

 .تونم بخوابم یشه و راحت م یبهتر م یلیحالِ بد اآلنم خ

 !؟يخوا یم یبستن! ؟یچ: دمیپرس یبا لحن شوخ مشتاق

 !نه: و گفت دیخند

 !لواشک؟-

 !نه:

 !؟یپفک نمک! آهان! دونم شوره؟ یچه م ایتلخه  ای نهیریش! اممممم-

 !نچ:

 !يدار شودیتول يچون خودت کارخونه  ستیخب پاپکرون هم که ن-

 !بدجنس:

 !شه ذرت بو داده یصورتت م يزیگم مگه، دو تا اشک بر یبد م-

 !یستیکه در دسترس ن يشانس دار:

 !مهیاتفاقاً از بدشانس:کردم و گفتم ادیز رومو

 !خوام یقول م هی! گم یخودم م ،یحدس بزن ینتونست: لحظه ساکت شد، بعد گفت هی

 !ه؟یخوردن! هست؟ یچ-

 !نه:

 !ه؟یبردن-

 !يبد یقول هیخوام بهم  یم! خوام یقول م! نه:

 !؟یچ-

 !بگو باشه تا بگم:

 !دم ینم یبه کس یسرم بره قول الک-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٥٨٠ 

 ! یچیخب پس ه:

 !حاال تو بگو اگه راه داشت حتماً در خدمتم-

 !یافت یقول بده با اون دکتره در نم: گفت یکرد و بعد با لحن آروم یمکث

 !مداح؟! ؟یک-

 ! ستین ادمیاسمشو ! یهر ک:

 !؟ینگرونم: دمیشب قبل پرس یگل کرد و به تالف میبدجنس! نهال نگرونم شده بود؟! رفت باال ابروهام

 !اصالً! نه: تو تلفن دیچیپرحرصش پ يصدا

 !بدم يخوا یکه م یکامالً مشخصه از قول: و گفتم دمیخند

 !زنم یحرف م يدارم جد! نخند پندار: گفت معترض

 !سرم اومده؟ ییچه بالها یدون یقول دادن ها م نیسر هم! تونم بدم دختر خوب ینم یقول الک-

 ! يبه کارش ندار يبگو که کار یراستک! خوام ینم یقول الک:

 ! داره؟ يا دهیچه فا ادیاز آب در ب یبگم و فردا دروغک یاالن بهت راستک-

 !پندار يبد یلیخ:

 !خودم ثابت شدهوقته به  یلیخ میبد! دونم یم:زدم و گفتم لبخند

 !الو؟: که مجبور شدم بگم ياونقدر. شد ساکت

 .هستم-

 ! کشم کنار یمحکم براش در نظر دارن م يبرنامه  هیو دکتر کرم لو  یدکتر ظهراب نمیاگه بب:

 !بهتره یچیاز ه یول ستیخوب ن یدون یم یعنی. خوبه-

 ! آره:

 !یخودت دردسر درست نکن يخوبتره اگه برا یول-

. شده یقطع ممیکنم، امشب اما تصم یبهش فکر م هیهم هست، چند روز گهید زیچ هی：کردم و گفتم یمکث

 .داشته باشه ریات تأث هیروح رییتو تغ دیگفتم بهت بگم شا

 !؟یچ：دیپرس کنجکاو

 !خوام برم شمال یواسه مراسم چهلم بابام م-
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 !؟یچ یعنی! ؟يبر يخوا یم... ش  مونیکه؟ پش نیریگ یم نجایگفت مراسمو ا ینهاد م. اه:

 ! خوام برم شمال یم یمن ول رن،یگ یجا م نیمراسمو هم-

 !؟یواسه چ:

 !ارید شیخوام برم پ یهم م ،یخوام برم سر خاك حاج یهم م-

رو که ناخودآگاه  یبغض. چهره اش تصور کنم يتونستم تو یبهت رو از پشت تلفن هم م! ساکت شد نهال

اون  يکشه تا باال یدونم پاهام م یرم اما نم یم دنشید تیبه ن: نشسته بود تو گلوم به زور فرو دادم و گفتم

! رفتن و تونستنمه لیدل نیبزرگتربالکن،  يتو تو شیچند روز پ ياگه برسم اون باال، حرفها! نه ایسنگ برم 

 !شد به من کرد یکه م یکمک نیبزرگتر

 

  

  

 دایالبرز ادامه پ زیتند و ت يشروع و با حرفها ولیالبرز و گال يدعوا یبود گرچه که با اعصاب خوردکن یخوب شب

کرد و  یرو کم م دهایخرده از ترد هی يآورد یبه زبونش م یکه وقت یمیحرف زدن با نهال، گفتن از تصم. کرد

 . رو شروع کنم یصبح خوب داد، باعث شد ینهال بهم م يحساب شده  يکه جمله ها يا یدلگرم

 نیتو ا! رفتن به اتاق دکتر کرم لو يشدم برا جیکردم که پ یعمل آماده م يظهر بود و داشتم خودمو برا کینزد

در اتاق . راه افتادم سمت اتاق دکتر! کنه رمیدرگ یمداحو کم داشتم که درست و حساب انیفقط جر ریو و ریه

رو دادم  رهیبه در اتاقش زدم و دستگ يا بهنبود، رفتم جلو، ضر زشیم پشت یانتظار رو که زدم و رفتم تو منش

 !نبود يخبر يژور أتیخدا رو شکر که از ه! دمیکش یتنها بودن دکتر کرم لو نفس راحت دنیو با د نییپا

جوابمو  ییسالم که کردم سرش برگشت سمتم و با خوشرو. کرد ینگاه م رونیبود کنار پنجره و به ب ستادهیا

گپ  هی يفرصت دار: اتاق کرد و گفت يتو يبه مبلها يدستمو بردم جلو، باهاش دست دادم و اشاره ا .داد

 م؟یبزن کیکوچ

 ؟یروبه راه: روبروم نشست و گفت. به عالمت موافقت تکون دادم و نشستم يسر

 باشم؟ دینبا-

 !؟يواسه رفتن خودتو آماده کرد:

 !کجا؟-
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 !یدکتر ظهراب مارستانیب:

 مارستانیب نیکنه قراره از ا يادآوریتو اتاقش که فقط  امیدوست داشتم بدونم منو خواسته ب! نگاهش کردم رهیخ

 !رون؟یبندازتم ب

 ...فکر کنم قراره فرش قرمز پهن کنن و با ! دهید هیدکتر از اآلن برات ته: زد و گفت يلبخند

 يخوا یعذرمو م يشما دار نکهیتو ا! هش یعوض نم يزیاستقبالم چ انیبا سالم و صلوات هم که بخوان ب:

 !کنه ینم جادیا يرییتغ

 ...فرستمت که  یدارم م! عذرتو نخواستم-

 ! شه یاتفاقاً بازتر هم م! شه یبسته نم يجور نیدهن امثال اون ا! که دهن مداح بسته بشه:

 .خواست یم نویاز روز اول هم هم. یخودش باش شیمشتاقه که پ یدکتر ظهراب-

 !گشتم همون جا یداشتم بر م مارستانیبه کار کردن تو اون ب ياگه از روز اول عالقه ا! من؟ ایمهم اونه :

 !اونجا یخودتو منتقل کن یداشت میدونن که تصم یم مارستانیب يهمه -

 !نیهم! کردم یفقط داشتم روش فکر م! نبود یقطع یچیه:

 ! یکن شیکنم زودتر عمل یمن فقط دارم بهت کمک م! پندار هیدرست میتصم -

 ياز دست دادن تو برا: نشست و گفت زشیاز جاش بلند شد، پشت م! جلوم زیحرف و پر اخم زل زدم به م یب

و پرونده تو که  تییگردم به دوران دانشجو یبر م یوقت یول هیناراحت کننده ا یلیخ يمن مسئله  مارستانیب

 ! يدم بر یم حیترج ،يدار يچه سر پر باد ادی یم ادمی یوقت نم،یب یم

 ! باشه: جام بلند شدم و گفتم از

 !پندار:صدام زد رونیبخوام برم ب نکهیسمت در، قبل از ا رفتم

 نجایا ادیمداح هم ز: صورت درهمم شد و گفت ي رهیخ. خواد بگه یم یچ نمیسمتش و منتظر موندم بب برگشتم

 !دم یبهت قول م نویا! ستیموندگار ن

عمر کار کردنم . رونیگفتم و از اتاق زدم ب یرلبیخداحافظ ز هیعالمت باشه تکون دادم و به  يمکث، سر هی با

 نیکه مهمتر یمارستانیانگار قسمت بود باالجبار هم که شده برگردم به ب. سر اومده بود مارستانیب نیتو ا

 !توش رقم خورده بود میاتفاقات زندگ

 !یعصبان يچهره  هیبا ! مداحه دمیبرگشتم و د! نفر مانع بسته شدن در شد هی يتو اتاقم نذاشته، پا پامو
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هامو جمع و جور کنم که برم واسه عمل، بازوم از  لهیو خواستم وس زمیبسته شدن در، رفتم سمت م الیخ یب

بازشون  یحفظ کنم و وقت مویهم گذاشتم تا بتونم خونسرد يچشمامو رو يلحظه ا يبرا! شد دهیپشت کش

دستش که به بازوم بود  نبا همو!منتظر موندم که خودش لب وا کنه! مداح بود نینگاهم به نگاه خشمگ کردم

 !؟یکن یم يدار یچه غلط: بهم داد و گفت یتکون محکم

 یمحکم تر تکونم داد و عصب! نکرده بودم؟ يمن که هنوز کار! گه یم یچ دمیفهم ینگاهش کردم، نم متعجب

 !؟یکن یم يدار یچه غلط دمیپرس: دیتر پرس

 ! ؟یزن یحرف م یفهمم از چ ینم: دمیو پرس رونیب دمیتکون از دستش کش هیبا  بازومو

 ! یدورم بزن یتون ینم! من خودم ختم روزگارم! منو نیبب! مشخصه کامالً: زد و گفت يپوزخند

عالوه بر ختم روزگار بودن، : سر تا پاشو نگاه کردم و گفتم زیرآمیپوزخند نشسته بود رو صورت من، تحق هی حاال

 ! یوجدان هم هست یب

 یتون ینم! یافتیبا من در ب یتون ینم: قفل شده اش گفت يدندون ها نیو از ب ستادیسمتم و تو صورتم ا اومد

 !دراز نکن متیاز گل شتریپس پاتو ب! پام يجلو يسنگ بنداز

که رد پات تو  ینگرون باش دیدرازه، تو با رشیفرش ز يمن که اندازه  يپا :گفتم يزدم و با خونسرد يلبخند

 !جا مونده يمشت کثافت کار هی

رو صورتم و درد رو تو  نهیخودمو کنترل کردم که دستم نش! که خوابوند تو صورتم برق از سرم پروند يا دهیکش

 يهنوز که کار! آره؟ یکن یکه پارس م يدیترس! يدیترس: برگشتم سمتش و با لبخند گفتم! نهیچهره ام نب

 !نکردم

 رگوشمیو بعد آروم و پرحرص ز زیکه از کمر خوردم به م يروپوشمو گرفت و هلم داد به عقب، جور ي قهی

! یکن یتا قبل رفتن جمع و جور م يجور هیرو خودت  یچو انداخت مارستانیکه تو ب ییچرت و پرتها نیا: گفت

 !؟يدیفهم! ینیب یمبد ! یش یم مونیوارد بشه، پش یاگه خلل میشخص یبه گوش زنم برسه، به زندگ

تا اون موقع  ستین يازین: مچ دستاش آوردم و هلش دادم عقب و گفتم يبه دستام که نشسته بود رو يفشار

 !يشدن من تو سرته انجام بد مونیپش يبرا ياآلن هر کار نیاز هم یتون یم! یصبر کن

 یاونوقت م یتو هلفدون يتو دوران دانشگاه که رو کردم، دوباره که افتاد هاتویخراب کار يپرونده ! باشه-

 !یچ یعنی يادیز يغلط کار یفهم
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دهن به  مارستانیو تو ب شهیخصوص یکه مربوط به زندگ يا عهیشا انیجر دمیفهم یاصالً نم! بلند بلند! دمیخند

 یکار هر ک! کرد یاحساس ترس م يجور نیه انبود ک عهیهم شا یلیبود احتماالً خ یاما هر چ هیدهن گشته چ

 هیذارم  ینم: دیاومد سمتم و هوار کش یموقع من عصب یب ياز خنده ! به موقع عمل کرده بود! زادیبود دستمر

که من  ییزایکنم داغ کشته شدن دخترت در مقابل چ یم يکار ،یمنو پناه نیبب! نییآب خوش از گلوت بره پا

 !باشه چیه یبعد قراره تحمل کن

داد موفق  یدستهام نشون م فیگوشهام و لرزش خف یهام شروع کرد به زدن، گر گرفتگ قهیشق يکه رو ینبض

! کنه شتریزبونشو ب شیکشته شدن استفاده کرده بود که ن يعمداً از کلمه ! کنه میشده تا سرحد جنون عصبان

! اتاق پناه آورد ي گوشه یصندل يبه دسته ها ن،یپرت نشه کف زم نکهیا يمشتم که نشست رو فکش، برا

 يکه همه  یواسه آدم! منو نیبب: شدم گفتم دیفک کل نیاشو گرفتم تو دستهام و پرحرص و از ب قهیرفتم جلو، 

 یم هاتیگندکار دنیکه از ترس فهم يدار يتو اگه زن و بچه ا! شاخ و شونه نکش يخود یباخته ب شویزندگ

تونم از  یراحت م یلیخ یعنی! ؟یچ یعنی یفهم یم! ندارم هممن همون ها رو  ،یکن یم دیمنو تهد نجایا يای

مشت آوارو از زلزله  هی! یافت یدر م یبا ک يدار نیپس چشماتو وا کن و بب! که دارم و ندارم بگذرم يزیهر چ

 ! حاال هم گورتو گم کن و برو! گم؟ یم یچ يشنو یم! ؟يدیفهم! شه ترسوند ینم

دوباره اومد سمتم و  ییخورد تا بتونه تعادلشو حفظ کنه و بعد در کمال پررو ییتلو تلودادم سمت در،  هلش

جوجه دکتر  هیتو که ! از تو گنده ترهاش نتونستن واسه من مانع بشن! يدرافتاد یبا ک یدون یهنوز نم: گفت

که چرند بوده هر  ینگ مارستانیب نیا يو به تک تک کارمندها ياین ،یرو جمع نکن ییآبرو یب نیا! يتازه کار

اخالق گند  نیدرخشان و با ا يهم با اون پرونده  یلیهر چند که خ! دم یآبروتو به باد م ،یچو انداخت یچ

همون ! گفتن یجمله م هیکار، همه پشت سرت  يجا واسه  نیا يایب یخواست یکه م يروز! یستیآبرودار ن

 !زور خجالت گم و گور شد؟ داد و بعد از تندخترشو به کش شیدکتره که چند سال پ

 هیاز ! منو نیبب: سمت خودم و گفتم دمشیاش دوباره نشست تو دستهام و با حرص کش قهیسمتش،  رفتم

 یتون یموضوع دخترم نم دنیکش شیبا پ! ده دهنتو ببند یجواب نم يدید یوقت! بار استفاده کن هیراهکار فقط 

واسه  هاتیدو تا از کثافت کار یکیتونم با رو کردن  یاما من م! یبهم زخم بزن یتون ینم! یسوء استفاده کن

 ! رمیازت بگ یکن یم يتاز کهی يجور نیاون ا یرو که به دلگرم یخانومت، پشت

با دست محکم معده . شد اهیچشمم س يجلو ایدن! بلند گفت و مشت محکمش نشست رو معده ام يخفه شو هی

 ! یلعنت! امو فشار دادم و خم شدم
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 یکیخودم  يناله  يبا صدا یمرد ناحساب يکار کرد یکه چ یدکتر ظهراب یعصبان يباز شدن در و صدا يصدا

 ! نمتیبب: نشست رو پشتم و دکتر کرم لو گفت یدست! شده بود

! کرد بلندم کنه یبازومو گرفت و سع یکی. نداشت يا دهیدردو کم کنم اما انگار فا قیعم يکردم با نفسها یسع

 يبه زور دستمو گرفتم به دسته ! رونیگردنم از درد زده بود ب يرگها! دادم بذارن به حال خودم باشم یم حیترج

معده  يدستم که رو ينشست رو یظهرابدست دکتر . اتاق و ولو شدم روش و چشمامو بستم يگوشه  یصندل

 !پندار نمتیبب: ام بود و گفت

 !خوبم: گفتم دهیو نفس بر دمیخرده لبمو گز هی

 . کبود شده ات يمعلومه از رنگ و رو: گفت تیکه با عصبان دمیدکتر رو شن يصدا

 یدکتر ظهراب يکردن ها حتیفقط نص ریواگ ریهاگ نیتو ا! و چشمامو وا کردم دمیکش گهید قیتا نفس عم چند

 ! کرد؟ یکار م یچ نجایاصالً ا! کم بود

 ! الت و پوتها بزن بزنت مونده بود نیا نیفقط ع: صورت سرخ شده ام شد و گفت ي رهیزد جلوم و خ زانو

من با خبر  ينقطه ضعف ها ياون نامرد از همه  نکهیبودم از ا یعرق کرده بودم و عصب. چشمامو بستم دوباره

 !بود

 ! وردار ببرش خونه محسن: که گفت دمیدکتر کرم لو رو شن يصدا

 !عمل دارم: دمینال

 ! گم بندازنش واسه فردا یپاشو م! یبکن یتون یوضع عمل هم م نیبا ا: با تحکم گفت دکتر

که همه  مارستانیتو ب افتمیخواست دوال دوال راه ب یدلم نم! ستمیبتونم سر پا با نکهیا يخواستم برا یم زمان

 .خبردار نشده باشن هیدونستم بق یم دیکه راه افتاده بود بع يشده، هر چند با داد و هوار یبفهمن چ

 . میپاشو روپوشو درآر بر: بازوم و گفت ریز نشست یدکتر ظهراب دست

 .میخرده صبر کن هی: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

کار به کار اون مردك  یتو آخه چ! شه یبدتر م اریبهش فشار ن: معده امو گرفت و گفت يمشت شده رو دست

 ! نه؟ زهایچ نیکنه واسه ا یسرت درد م! تا حاال؟ یکم خودت دردسر داشت! پندار؟ يدار

و به زور  یصندل يدستمو گرفتم به دسته ! ساکت کنه يجور هیرفت که مداحو  یکرم لو رفت، مطمئناً م دکتر

 !رفتن آماده شدم يسرزنش بار دکتر برا يتوجه به نگاه ها یاز جام بلند و ب
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 ! بگم بهت یبه روح محمد موندم اصالً چ: 

 !خودش شروع کرد-

 !!کرد؟ کشیتحر یک:

 !نداره کیبه تحر يازین! رقصه یاون نزده م: به معده ام آوردم و گفتم یدست فشار محکم با

منو پندار امثال  نیبب! یگذاشت يرقصه، تو اما براش آهنگ بندر ینزده م: نیتو ماش دیچیدکتر پ یعصب يصدا

 ! مداح خطرناکن

 !کنم یدکتر خواهش م-

موضوع حرف بزنم  نیدر مورد ا يکه اجازه ند يالبرزو بهونه کرد شبید نمیاصالً بب! ؟یچ یکن یخواهش م:

 آره؟

 !نه-

 رمیبگ دهیکه داشتمو ناد یکردم حالت تهوع یسع. خورد یکه به تأسف تکون دمیچشم د يدکتر رو از گوشه  سر

 !شتونیپ امیخواستم واسه ظهر ب یم: مکث گفتم هیو بعد 

 !اآلن ظهره-

 !گم یبعد عملو م:

هر ! خونه میدیرس یکاش زودتر م. و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیسرمو تک. نگفت يزیچ گهید دکتر

سرزنش بار دکتر  ينگاه ها ریکه ز یعذاب نیو ا تیوضع نیبهتر از ا یبشه ول يچند قرار نبود تو خونه معجزه ا

 !بود دمیکش یم

 !؟یواسه چ نجایا: دمینال! البرز يخودم اومده بود خونه  يخونه  يبه جا. چشمامو باز کردم ستادیکه ا نیماش

 . امی یکنم و م یپارك م نویبرو باال، منم ماش-

و  فیشدم و خواستم ک ادهیپ. خودم در حد حوصله ام نبود تو اون لحظه يمنو ببره خونه  نکهیزدن واسه ا چونه

 . برو باال تو. برات  ارمی یم: کتمو بردارم که گفت

رو که از چند روز قبل بهم داده بود در آوردم، در رو باز  يدیشلوارم و کل بیدست انداختم تو ج. ه نبودخون البرز

دستم سر زانوم بود داشتم تو ذهنم هر  هیدستم به معده و  هیآسانسور، دوال شده بودم،  يتو. کردم و رفتم تو
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نگرون  يصدا! درش باز شد یو ک ستادیا یک سانسورآ دمیکردم و اصالً نفهم یفحش بلد بودم نثار مداح م یچ

 .نهال سرمو بلند کرد يو هول خورده 

 !پندار؟ يشد یچ! يوا يا:

 .سالم: و گفتم امیخرده از اون حالت دوال در ب هیکردم  یسع

 ! پس؟ مارستانیب يچرا نموند! معده اته؟! شده؟ یچ: توجه به سالم من بازومو گرفت و گفت یب

و  یدادم به پشت هیمبل و سرمو تک نیاول يتو، ولو شدم رو میرو گرفتم سمتش که در رو باز کنه و رفت دیکل

 .ادی یدر رو نبند، دکتر داره م: گفتم

 ! شده پندار؟ یچ: دیکنارم و پرس نشست

! بود نیریش! پردلهره برام قوت قلب بود يصدا نیاون همه درد ا نیب! چشمامو باز کردم شینگرون دنید يبرا

 !ستین يطور.خوبم: بزنم و گفتم يا مهیکردم لبخند نصفه و ن یسع

 معده اته؟! گه یم يا گهید زیو حال و روزت که چ افهیق-

جا به جا شدن ظرف همراه شد با بسته شدن در و  يصدا. به عالمت مثبت تکون دادم و چشمامو بستم يسر

 !به روزت آورده؟ یچ نمیدراز بکش بب: دکتر نشست کنارم و گفت

 !شما برو به کارهات برس. خوبم دکتر: و گفتم نمیکردم صاف بش یباز کردم و سع چشم

 ؟يحالت تهوع ندار! دراز بکش! انقدر دم پرش نرو! ستیآدم ن یکه به تو بفهمونم اون عوض نهیکارم ا-

و چهار  ستیب: گفت یبگم که پرحرص و عصب يزیاومدم چ. تکون دادم یاما سرمو به عالمت منف داشتم

 !آدم خطرناکه نیکه بهت گفتم ا یساعت نگذشته از زمان

 ...به يمن کار نیباور کن-

 هیده دعواتون  یمشتت رو صورت اون نشون نم يجا! يکرد یگوش م يستادیا یکه گفت، م يهر چرند:

 !گهید يکه خورد يزد! طرفه بوده باشه

نهال با . برام نذاشته بود يدرد اصالً حوصله ا نکهیضمن ا! شد یزدم اوضاع بدتر م یتو اون لحظه م یحرف هر

 !؟يدعوا کرد: دیگرفت سمتم پرس یم وانویکه ل يو همون جور رونیآب از تو آشپزخونه اومد ب وانیل هی

 !نخوره بهتره: آب کرد و گفت وانیبه ل يتکون داد و اشاره ا يمتأسف سر! نشست رو صورت دکتر نگاهم

 !مداح؟! با اون دکتره دعوات شده؟: دیو پرس زیم يرو گذاشت رو یدست شیو پ وانیل نهال
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روزه  هیشده ! فردا نیاز هم! ما مارستانیب یکن یرو منتقل م يکه دار ییها یجراح: دکتر بلند شد يصدا دوباره

 !االن یالزم نباش يالبته اگه خودت بستر! ينذار مارستانیپا تو اون ب يا هیثان یحت گهیکه د رمیگ یم تویانتقال

 نیا! و مجبور بشه که بره ادیب شیکار واجب پ هیدکتر  يبه معده ام آوردم و خدا خدا کردم برا يا گهید فشار

سر و صدا  یب طیمح هیخواست تو  یتو اون لحظه فقط دلم م یخوب بود ول یلینگرونم بود خ يجور نیکه ا

 !دراز بکشم

 .ات کنم بعد برم نهیدراز بکش من معا: ادامه داد دکتر

 !تا حاال نمرده دکتر یمشت کس هیبا -

 ! به مشت خوردن نداره يازیکنه ن يزیخونر نکهیا يناسور تو برا يمعده :

شما برو . خوبم اآلن دکتر: رفتم سمت اتاق خواب گفتم یکه م يبه خودم دادم و بلند شدم، همون جور یتکون

 !به کارهات برس

که از  ییکردم به حرفها یرو تخت، به پهلو تو خودم جمع شدم و سع دمیدراز کش تو اتاق و با همون لباس رفتم

بذاره که تا ته وجودمو  يزیدونست دست رو چه چ یهم م قاًیدق یعوض! بودم فکر نکنم دهیزبون مداح شن

 !بسوزونه

خدا رو شکر که اصالً . خواست زودتر برگرده خونه یکه پشت تلفن از البرز م دمیشن یدکتر رو م يصدا

 شیرگبار يو سرزنش ها دادیداد و ب دهیالبرز به باال نرس يکه افتاده بود نداد و اال پا یدر مورد اتفاق یحیتوض

 !شد یشروع م

 ؟یخوب یمطمئن. ادی یالبرز داره م: تخت و گفت يباز شدن در چشمامو باز کردم و دکتر نشست لبه  با

 . به عالمت مثبت تکون دادم وسرم

 !باشه؟! کنم یازت خواهش م! رو به حال خودش بذار پندار یاون عوض-

کردم و  نییباز هم سرمو به عالمت مثبت باال و پا! هم زد؟ يا گهیاز باشه حرف د ریشد غ یم طیاون شرا تو

 .ادیتا البرز ب نجایموندم ا یاال محتماً امروز انجام بدم و  دیکار واجب دارم که با يسر هی: داد حیدکتر توض

 . برو شما. خوبم: بستم و گفتم چشمامو

 .میو با هم مفصل صحبت کن مینیکه بش امی یشب م-

 یجمالت نم ياما متوجه  دمیشن یگنگ حرف زدنشو با نهال م يصدا. لب گفتم و دکتر رفت ریز يا باشه

 .شدم
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 !؟ يبهم قول داده بود يجور نیا: تو اتاق دیچیدلخور نهال پ يچند لحظه صدا بعد

تخت برداشت و همون  نییرو از پا یبگم، بالشت يزیباز کردم و زل زدم به صورت پراخمش و خواستم چ چشم

 !؟یش یم ریدرگ هیبا بق يجور نیکه ا يساله ا 24من موندم آخه جوون : ذاشت پشت سرم گفت یکه م يجور

که گذاشته بود پشتم و معترض  یاشتم رو دو تا بالشسرمو گذ! اون همه درد نشست رو لبم نیب يلبخند

 ! ؟یکن یکه فرض نم ریمنو پ اناًیاح:گفتم

 ییهر چند که هر بال! يخدا به دادت برسه از دست البرز جون سالم به در ببر: بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 !حقته ارهیسرت ب

 !اد؟ی یدلت م: دمیپردردم پرس ينفسها نیب

 !چه جورم! آره:سمت در و گفت رفت

 .برو به کارت برس. یرفت یم ییجا یداشت-

 ؟يدار فتیتو ک. بهت بدم نیدیتیقرص ران هیدکتر گفت . واجب نبود حاال:

تو  دیکه با يچشمامو بسته بودم و داشتم به اول هفته ا. به عالمت مثبت تکون دادم و نهال رفت يسر

چشم باز . صدام کرد یآروم يکردم که نهال برگشت و با صدا یم فکر مکرد یشروع به کار م دیجد مارستانیب

 .دارمیب: کردم و گفتم

دکتر گفت اگه  ؟يحالت تهوع ندار: ولش کنه گفت نکهیکه تو دستش بود رو گرفت سمتم و قبل از ا یآب وانیل

 .يبخور نویا دیخوره نبا یحالت بهم م

 !کدومو؟ یعنی نویا-

 !هم قرصو هم آبو:

 یخرده استراحت کنم خوب م هی. الیخ یپس ب: و گفتم دمیجلو رفته بود پس کش وانیگرفتن ل يکه برا دستمو

 . تو هم برو به کارهات برس. شم

 بده؟ نقدریحالت ا یپس چرا به دکتر نگفت: دیتخت و نگرون پرس يلبه  نشست

 !؟ینگرونم: دمیچشممو باز کردم، زل زدم به صورتش و پرس هی

 !یکه غد و کله شق نقدریا! حقته ادیسرت ب ییهر بال! اصالً: تر شد و گفت ظیش غلصورت يرو اخمِ

 !خودخواه هم هستم-

 ! یکن یم هیکه گر هیبهتر از وقت یلیخ یش یم یعصبان: زدم و گفتم يلبخند! موند ساکت
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 !حالتهات بهتره یاز باق یمهربون بودنت ول: چشمامو بستم و گفتم. تو سکوت فقط نگاهم کرد دوباره

 یداشت ياگه کار ،یرم که استراحت کن یم: که گفت دمیصداشو شن.تخت نشون داد از جاش بلند شده تکون

 ! صدام کن

از ! لبخند رو لبم بود هیبا وجود درد اما . در آوردم رهنمویام و پ قهی يکه بسته شد دستمو بردم سمت دکمه  در

کمربندمو شل کردم و ! نگرونمه خنده ام گرفته بود ارهیبه زبون ن کهنیا يداد برا یکه به خرج م یسماجت نیا

داشتم و دو تا وقت  ضیمر یکل. برم مطب گهیکردم بهتر شم که دو سه ساعت د یم یسع دیبا. دمیدراز کش

 ! یآندوسکوپ

 الیبه خ. نهالو حس کردم دنیباز شدن در و سرك کش يصدا يچند بار. رو هم بود اما خواب نبودم چشمام

دو . تو خونه، چشمامو وا کردم دیچیسالم البرز که پ يصدا. بست یرفت و در رو م یصدا م یخوابم، ب نکهیا

کالفه  يصدا. و سر جام نشستم مخورد یتکون. بودم و دردم قطع نه اما کم شده بود دهیشد دراز کش یم یساعت

 !شده؟ یچ یدون ینم: دیکه پرس دمیواضح شن یلیالبرز رو خ ي

 !با اون دکتره دعواش شده: هم آروم جواب داد نهال

 !خب؟:دیمتعجب پرس البرز

 .دونم اما به خاطر معده درد دکتر آوردتش خونه ینم قیدق: داد حیهم توض نهال

باز شدن در باعث  يصدا. رونیکمربندمو سفت کردم و رفتم از اتاق ب ستادم،یغرغر البرز که بلند شد، ا يصدا

درد  یمعده ات واسه چ: دیسالممو بدون جواب گذاشت و نگرون پرس. خه سمتمشد ساکت شه و سرش بچر

 !گرفته؟

 !سالم کیعل-

 !همو؟ نیزد:

 !کرد منم جوابشو دادم ياون دست دراز-

 !؟يبزن بزن کرد مارستانیبا دکتر مداح وسط ب:

 !مشت اون هی دم،یمشت من کوب هی! بزن بزن هم نبود! نه تو اتاقم مارستانیوسط ب-

نگاه متعجب و بهت . البرز رفتم سمت مبل و نشستم روش يگرد شده  يتوجه به نگاه بهت زده و چشمها یب

 یاز خدا ب هی! من دعوا رو شروع نکردم البرز: بزنه گفتم یتا البرز لب وا کرد حرف! بماند گهینهال که د يزده 

کار من بوده  نکهیا الیبه خ! جار زده تانمارسیمداحو تو ب يبده، رفته آمار گندکار رشیخ شاهللایکه خدا ا يخبر
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 یبدم که اشتباه م حیو براش توض هیبه چ یمهلت هم نداد من اصالً بفهمم چ! با توپ پرم اومد! اومد سراغ من

 !بدم حیهم عالقه نداشتم براش توض یلیهر چند که خ! کنه

تونه  یم يچه کار یدون یت ممزخرف یعالقگ یب نیا: به تأسف تکون داد، نشست روبروم و گفت يسر البرز

سرت بخوره به سنگ بعد  ،يکار اشتباهو بر هیتا ته  دیحتماً با! هیآدم خطرناک کهیگم مرت یدارم م! دستت بده؟

 ! ؟ياشتباه کرد یبفهم

 !وسط نیهم بکش ا ینفس هی:زدم و گفتم يلبخند

 !يبه مراقب دار ازین شتریدو ساله هم ب يبچه  هیبه خدا از :تر شد و گفت یعصب

گن  یم شهیخب خانومها که هم: و گفتم يناهارخور زیبود کنار م ستادهیدوختم به نهال که با اخم ا نگاهمو

 ! میکن یمردها صد سالشونم که باشه بچه ان ماها قبول نم

: برگشت سمتش و گفت یالبرز شاک. صورتم شد ي رهیبگه خ يزیچ نکهیآورد باال و بدون ا نیاز زم نگاهشو

آورد، آدمو تا سر حد  یکرد، هزار تا بال سر خودش م یم يکه هزار تا خراب کار یهمون! همون پنداره ها نیا

 !آورد یمغز استخون آدمو به فغان م ااحمقانه ت يخونسرد نیلبخند مزخرف و ا نیکرد، بعد با ا یجنون نگران م

من صداش  يها يخدا از غدباز ي شهیهم! گفت یراست م! معده ام يخنده و دستم نشست رو ریزدم ز بلند

 !پس کله اش بود

 !گه؟یاآلن د یخوب خوب یعنی! يخند یخوبه که م: خورد و گفت یتکون نهال

 نیتو چرا با ا! معلم اخالق بهتره نیا يمن از وضع پا يوضع معده : به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم سرمو

 ! ور؟ ور و اون نیا ير یم یافت یراه م یپات ه

 !اآلن معده ات چطوره؟! راه رفتنه غیت يبهتر از با دو پا رو لبه  یلیچالق راه رفتن خ يپا هیرو -

 .خوبه:

 ؟یبه کارت برس ینرفت: از جاش بلند شد و رفت سمت اتاق خواب، نگاهمو دوختم به نهال و گفتم البرز

 . واجب نبود-

 ه؟یعصرت چ يبرنامه : 

 مطب؟ يبر يخوا یم. وزشگاهبرم آم دیبا گهیدو ساعت د-

 .وقت دارم یدو ساعت هی:

 .رسونمت یم رمیپس من تو مس-
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 .ممنون:

رو  یبهش گفتم، گفت اگه دوست داشت انویجر ینهاد اومده بود، وقت يخواب که بود:سمت در و گفت رفت

 .یحساب کن یتون یکمک اون هم م

 !بابت؟-

 !سرجا نشوندن مداح:

 فعالً. کن یاز البرز خداحافظ: در رو باز کرد و گفت. به عالمت باشه تکون دادم و تشکر کردم يسر

: کاناپه و گفتم يرو دمیدراز کش رون،یالبرز اومد ب. شدن در واحد همزمان شد با باز شدن در اتاق خواب بسته

 ؟يکجا بود

 .مامانم شیسر رفتم پ هی-

 !پات با خبر شد انیپس باالخره از جر:

بهش  یتون یزنگ که م هیالاقل  یزن یسر نم! خرده هم از دستت دلخور هیمامان تو هم اون جا بود و . آره-

 !یبزن

 .يسر تا قبل چهلم برم اون ور هی دیبا. شلوغ بود یلیهفته سرم خ نیا. آره: بستم و گفتم چشمامو

 !منظورت پس فرداست؟: گفت يزیبا لحن تمسخرآم البرز

 !منظورم تا قبل از پس فرداست! نه: بود و گفتم ستادهیسرم ا يچشممو وا کردم و دوختم به صورتش که باال هی

 !وقت؟ هی یخسته نش-

 .خوام برم شمال یواسه چهلم بابا م! شم ینم! نه:

 !؟یکار کن یچ-

 !خوام برم شمال، سر خاکش یم:

 !ان؟ی یام م هیبق! ؟یواسه چ-

 ! نه-

 !اریخوام برم سر خاك د یم: چشمامو بستم و گفتم. مات موند به صورتم البرز

  

 !شمال؟ ير یپس فردا م يجد يجد: دیکه پرس دمیالبرزو شن يصدا

 .آره یعنیتکون دادم  سرمو
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 .کارت دارم نیپاشو پندار بش: زد به پام و گفت آروم

 !ستیکردم، حالم خوش ن یظاهر منهال داشتم حفظ  يجلو! البرز الیخ یب: باز کردم و گفتم چشممو

 !ار؟یسر خاك د ير یتو پس فردا م يجد يجد-

 !نه ایتونم برم  یم نمیرم بب یم:

 !که روز سوم بابت منو درسته قورت داد؟ ينبود یتو همون آدم! هوی يمتحول شد-

عمل  هیترسم سر  یدقتم اثر گذاشته که م يتو یاونقدر خستگ! هر شب و هر شب خسته ام يکابوسها نیاز ا:

 ! باالخره گند بزنم

 !شه؟ یسر اون خاك، کابوسهات تموم م ياگه بر یاز کجا مطمئن-

 !خوام امتحانش کنم یاما م ستمیمطمئن ن:

 !بذارش واسه بعد پندار-

 !؟یچ يبرا:

 .نمیتونم پشت رل بش یپا نم نیکه فعالً با ا یدون یم. امیکه منم همراهت ب دیع التیتعط يبذار برا-

 .ستیبه اومدن تو ن يازین:

 ؟يبر يخوا یبا نهال م-

 !نه:

 !؟يبر يخوا یتنها م-

 یبر م نینعشمو از رو زم دیبا یکیاگه قرار بود همون جا جون بدم، ! حق داشت. جواب زل زدم به صورتش یب

 !داشت

با کرباس زاده . ینیپشت رل بش ستین يازین یول ایبا من ب: به معده ام آوردم و گفتم يو با دست فشار نشستم

 .میر یم

دوم با هم  يهفته  ده،یع گهید يهفته  هی! و پوکمون با خبر باشن کینداره همه از ج یلزوم! نباش وونهید-

 .میر یم

 !افتمیترسم تا اون موقع از صرافتش ب یم:

 !تتهیخاص نیا! يد یحتماً م يانجامش بد یگرفت میتصم یوقت! یافت ینم-

 ؟يناهار خورد: دیو البرز پرس دمیدراز کش دوباره
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 .آره-

 ؟یمطمئن:

 !نه-

 ؟يگرم کنم بخور يزیچ هی! اضافه شد تیاخالق لیبه فضا نمیکه ا يدروغ گو نبود! زهرمار:

 خوب بودن؟ نایمامانت ا-

 !بوده حاال؟ یچ عهیشا انیجر! سالم داشتن خدمتت:

 !عه؟یکدوم شا-

 !مداح چو افتاده هیعل مارستانیکه تو ب يا هیهمون قض:

مثل  يبه گوش زنش برسه و پشتوانه ا نکهیترس ا. شهیشخص یهست مربوط به زندگ یهر چ. دونم ینم-

 !پدرزنشو از دست بده باعث شده به من حمله ور شه

 !سواتون کرد؟ یک:

م لو هم و دکتر کر یدکتر ظهراب یبشم ول قهیکارساز بود که نتونم دوباره باهاش دست به  يمشت اون انقدر-

 !دنیهمون موقع سر رس

 !خبرشون کرده بود؟ یک:

 !دونم ینم-

 !کار خودش بوده هیپراکن عهیهواتو داشته و احتماالً هم شا مارستانیتو اون ب یکیپس احتماالً :

لبخند که نشست رو لبم البرز موشکافانه ! دکتر کرم لو بهم گفته بود یکه منش يجمله ا شیرفت پ ذهنم

 !نکنه واقعا کار خودت بوده؟! ه؟یهان چ:دیپرس

 !نه بابا-

 !بوده یکار ک یدون یپس حتماً م:

 !کردم یفکر م يا گهید زیبه چ! نه باور کن-

 !نهال؟ نیریش يایرو: جاش بلند شد، لنگ لنگون رفت سمت آشپزخونه و گفت از

 . خرده بخوابم هیکردم  یندادم و سع جوابشو

*** 

 !ساعته منتظره مینهال ن! ؟یپاش يخوا یپندار نم:
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 !ساعت چنده؟: دمیشدم و پرس زیخ مین. صورتم ظاهر شد يخواب آلود البرز جلو ي افهیباز کردم و ق چشممو

 . يپاشو هنوز وقت دار-

 يای یشب م: دمیشد انداختم و پرس یبه معده ام که موقع صاف نشستن دردناك م یسر جام، چنگ نشستم

 من؟ شیپ

 .یزنگ به مامانت بزن هینره  ادتی. آره: سمت اتاق خواب و گفت رفت

چروك شده  يلباسها. به سر و صورتم زدم یآب! دیبه عالمت مثبت تکون دادم هر چند مطمئن بودم ند سرمو

ز و رفتم دم در اتاق البرز، دوباره درا دمیالبرز گذاشته بودم عوض کردم، کتمو پوش يکه تو خونه  ییامو با لباسها

 !؟ير یمطب نم: دمیبه در زدم و پرس يتقه ا. بود رو تخت دهیکش

 .گهیساعت د هی-

 ؟ير یم يچه جور:

 شیپشت رل و با اون دست فرمون عال نهیش یداره، م یبر م يدست از لجباز میمیصم قیشه، رف یمعجزه م-

 !رسونه مطب یمنو م

 !خدافظ:

 دمیرس یبه سرتا پام انداخت و وقت ینگاه. ستادهیتظر اکه من دمیساختمون نهال رو د یو تو الب رونیب رفتم

 ؟يبهتر: دیبهش پرس

 .آره-

 اصالً؟  يدرد ندار:

 !کوچولو هی-

 مطب؟ يشد نر ینم:

 !بودن  یافتادن و از خود راض لیکردن به از دماغ ف یمتهمم م مار،یب ياز همراهها يسر هیاونوقت ! نه-

 .رونهیب نیماش: بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 !منظورم به تو بود یفکر کن یونیمد: قدمش شدم و در همون حال گفتم هم

 ؟یتنه طرف ش هیبا مداح  يهمچنان اصرار دار: خرده سکوت گفت هیبعد  ن،یتو ماش مینشست یوقت

 !؟یموافق. میحرف نزن والیتا مطب از اون ه ایب:رخش و گفتم میسمتش، زل زدم به ن دیچرخ سرم
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: رو که تو سرم بود به زبون آوردم يزل زدم به روبرو و فکر. بهم انداخت و ساکت شد یچشم نگاه يگوشه  از

 !و هر لحظه جلوم رژه بره قهیکار کنم که شکستم هر د ییسخته بخوام جا یلیخ

 !شکستت؟-

 !فرناز:

 مارستان؟یهمون ب يگرد یبر م-

 !کردن دمیدر واقع به زور تبع! آره احتماالً:

 !باشه نتونیب يخصمانه ا يکنم رابطه  یبرخوردتون، فکر نم نیتو آخر دم،یکه من د يزیخب چ-

 نیرو به راهه اما اگه بخواد کوچکتر زیاز من دور بمونه همه چ یتا وقت! هم وجود نداره يدوستانه ا يرابطه :

 !شه ینارنجک منفجر م نیشدن بهم برداره اونوقته که ا کینزد يبرا یقدم

 سوال بپرسم؟ هی-

 .بپرس:

 نداره؟ يرادیباشه ا یصوصخ-

 .دم یاگه نخوام جواب بدم نم:

 !؟يعاشقش بود-

 ! جذبش شدم دم،یاون همه تفاوت رو د یچشم که وا کردم، وقت! یلیخ! آره:

 !تفاوت؟-

 يبا دخترها! با مادرم، با دخترخاله ها و دخترعموهام! ما متفاوت بود لیفام يزنها يبود که با همه  یفرناز زن:

! اشتباه بوده ول خب هیعشق سابقت محصول  ياریبه زبون ب يسخته بخوا یلیخ! اشتباه کردم! هیدر و همسا

 !دیرس ینم نجایاگه ازدواجمون اشتباه نبود به ا مون،یاگه داستان عاشق

 نبوده؟ اریرفتن د تونییجدا لیمگه دل-

 ! بوده لیدل نیاون آخر! نه:

 ! آهان-

 !تا حاال؟ یتجربه شو داشت:

 ! نه! ؟یشکست عشق-

 ! خوبه یلیخ نیا! خوبه:
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 یدوست داشتن و دوست داشته شدنو م يتجربه ! گم یرو نم یالبته شکست عشق! ستیهم خوب ن یلیخ-

! یرو تجربه کرده باش یاحساسات ناب نکهیازت گذشته بدون ا يعمر ینیب یم يای یبه خودت م یوقت! گم

خب، در  یول! ده یمعنا م یبه نظر من به زندگ يهم دوستش دار داًیجنس مخالف که از قضا شد هیبودن کنار 

 !کنم ینتونستم درست جوون یاونقدر بهم سخت گرفته که حت یمورد من زندگ

 !مثالً؟ یکن یم يریاآلن احساس پ-

! یکن یسرخوش ،یشاد باش ،یداشته باش يتازه ا يتجربه ها یتون یکه توش م هیمنظورم از اون دوران ینه ول:

البته ! افتادهیاتفاق ن میتو زندگ يا گهیمهم د يمسئله  چیه سانس،یبرگردم به عقب، جز گرفتن مدرك لاگه 

 ! اتفاقات بد يسوا

 !هیدانش آموز بودن هم خودش افتخار يسر هیمعلم -

 ! یام، نه رسم مهینه ب! هیسرگرم هی شتریشغلم که ب:

سن تنها مونده  نیبود برام تا ا بیاون هم از همه لحاظ، عج ،یخوب نیدختر به ا. شدم و رفتم تو فکر ساکت

 ! باشه

 ! ؟يکرد یزندگ يجور نیا نکهیاز ا یمونیپش: دمیپرس میمطب که بود يکهاینزد

مامانم  يماریب يو پا یعمرمو واسه خاطر سالمت يروزها نیسال از بهتر 4اگه : گفت و ادامه داد یقاطع ي نه

 !کنم یداد راحت زندگ یذاب وجدان اجازه نمذاشتم مطمئناً امروز ع ینم

 یخواست یم يدم ظهر: دمیصاف نشستم و برگشتم سمتش و پربهت پرس! دیمخم سوت کش يلحظه ا يبرا

 !؟یسر خاك مادرت که نرفت يبر

 !تونه صبر کنه یمامانم تا فردا م: نشست رو لبش و گفت یمهربون لبخند

 !بود که تو اون لحظه تا خرخره دچارش شده بودم یهمون حس یشرمندگ حس

  

 

 

به معده ام زدم و  یو چنگ یصندل یامو دادم به پشت هیتک. تو معده ام صورتم در هم شد دیچیکه پ يدرد از

 !شد؟ یچ: دیکه نگرون پرس دمیشن

 !ينکرد یکار درست: حالم که بهتر شد گفتم ق،یچند تا نفس عم بعد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٥٩٨ 

 !آره؟ يدرد دار-

 !شم؟یپ يموند یواسه چ! اومد یالبرزم که داشت م! شدم یا استراحت خوب ممن ب:

 یزنگ بزن و بگو که نم تیبه منش! ؟یمطب ش الیخ یشه ب ینم!يچقدر با استراحت خوب شد نمیب یدارم م-

 باشه؟! ات کنه نهیمعا یتا درست و حساب یدکتر ظهراب شیپ میر یبا هم م ،يایب یتون

کردم درد پشت  یسع. روبروش شد ي رهیبه صورتم انداخت و دوباره خ عینگاه سر مین هیسمتش،  برگشتم

 نینهال با ا یختیاعصابمو بهم ر:دنده بود و گفتم يدستش که رو يصدامو پنهون کنم، دستمو گذاشتم رو

 !کارت

 !کدوم کارم؟:دیو پراخم پرس متعجب

 !یرفتن سر خاك مادرت اونم تو روز سالش گذشت ریمن و از خ شیتو خونه پ يکه موند نیهم-

 یچ يبرا! کار نیبه ا يتو که وادارم نکرد:و اون گفت دمیدنده، دستمو پس کش ضیتعو يتکون دستش برا با

 !خته؟یاعصابت بهم ر

 !بمونم یکس نید ریز يجور نیا ادی یخوشم نم-

 !؟ینیچه د:

 ویاون حس شرمندگ! دیفهم یبدم مطمئناً نم حیخواستم براش توض یهم که م امتیق امیتا ق! ندادم جوابشو

 !دیفهم یقرارم داده بود که معذب باشمو نم یطیتو شرا نکهیا! کرد یدرك نم

اونقدرها مهم  گهید يها یلیمن برعکس خ يهست که برا ییزهایچ هی: ساکت شدم، آروم گفت دید یوقت

 !ستین

  ه؟یمنظورت چ-

 !البته اگه تو خاطرم بمونه. دم یم حیبه موقعش برات توض. ربعد پندا يباشه واسه :

 !یگ یم یفهمم اصالً چ ینم-

 .مارستانیب میبر. دم یم حیگفتم که بعداً برات توض:

 . نگه دار یهر جا تونست. نه خوبم: کالفه گفتم. میمطب بود کینزد

 يصورتش و بعد به چشمها يبه لبخند رو ینگاه. سر هر دومون هم زمان برگشت سمت هم. ستادیکه ا نیماش

احساس  نقدریسر خاك مادرت که من ا يو بر یشد کالستو کنسل کن یکاش م: مهربونش انداختم و گفتم

 !نکنم یشرمندگ
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تو که ! یکن ادیو از رفتگانت  یباش ییهر جا یتون یم! ؟یشرمنده واسه چ: پهن تر شد و گفت لبخندش

که  شیدوم! آمرزش روح مامانم دعا کردم، هم واسه خوب شدن تو يهم برا نشستم به قرآن خوندن، يدیخواب

 !موثر بوده باشه شیاول دوارمیبوده، ام ریتأث یب دهیرنگ پر نیانگار با ا

 !داده لیجامعه تحو نیمثل تو رو به ا یدختر خوب یهست وقت دهیمامانت آمرز-

 !یمرس:

خواد فکر  یدلم م ییوقتها هی: چشماش گفتم ي رهیبخوام در رو ببندم، دوال شدم و خ نکهیشدم و قبل از ا ادهیپ

که تو  ارمی یافتم به خاطر م یماهبانو خانوم م ادیفقط به خاطر من و وجود منه، بعد که  یهمه مهربون نیکنم ا

 ! کنه یم کیرتح ين حس حسادت منو بدجوریو ا یقدر مهربون نیدور و برت هم يآدمها يذاتاً با همه 

مراقب : زدم و با لبخند گفتم یپنجره به نگاه مبهوت نهال چشمک ياومده  نییپا ي شهیرو بستم و از ش در

 !خودت باش

  

  

سکوت  لمینوشتم که زنگ موبا یتموم کرده بودم و داشتم براش نسخه م مارهامویاز ب یکی یکار آندوسکوپ تازه

 مار،یبعد مهر کردن نسخه و دادنش دست ب. دمیپرهامو د يشماره بهش انداختم و  ینگاه مین. اتاقو شکست

 .برداشتم و تماسو جواب دادم ویگوش

 الو ؟:

 !؟یسالم داداش خوب-

 . یمرس:

 نجا؟یا يای یداداش مامان گفت زنگ بزنم و بپرسم واسه شام م-

 ه؟یخبر:

مونده و  ییکه چه کارها میهماهنگ کن مینیبش میگفت. پس فردا چهلم باباست گه،ید یدون یخب آخه م. نه-

 ...بهونه نیدر اصل مامان به ا. کارها انجام شده ها شتریالبته ب. زایچ نیو از هم میبگ دیرو با ایک

 !؟یتو مگه تهرون. متوجه ام:

 .پدرام هم اومده. دمیرس شیساعت پ هیآره -

 .نمتونیب یخوب  پس م یلیخ:
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 !یکن یخوشحال م یلیمامانو خ. داداش یمرس-

کرده بود اما به  یتو رفتن به اون خونه و سر زدن به مامان خودمو از خودم شاک میاهمالکار. نگفتم يزیچ

 یتون یتلفن که م هی: تو گوشم دیچیالبرز پ يصدا! شد ینم دهیدلم به سمت اون خونه کش ينبود که پا ارمیاخت

 !یبزن

 ؟يندار يکار. داداش میپس منتظرت:پرهام از پشت خط منو از افکارم جدا کرد يصدا

 .فعالً. نه-

رو بفرسته تو  يبعد ماریخواستم ب میتلفنو برداشتم و از منش یو گوش زیانداختم رو م لویقطع کردم و موبا تماسو

 ای ادیتا ب نیمون یمنتظر م. ستین يا گهید ماریب. ومدهینوبت داده بودم که هنوز ن گهید یآندوسکوپ هی: که گفت

... 

 ؟یبا شماره اش تماس نگرفت: دمیپرس. وقت بود تا بسته شدن مطب یساعت هیبه ساعت انداختم، هنوز  ینگاه

 .ده یچرا دکتر، اما جواب نم-

 .تو بهم خبر بده شیبفرست نکهیاگه اومد قبل از ا. مونم یساعت م مین: 

 یکه معده امو فشار م يتخت و همون جور يرو دمیرفتم دراز کش. گذاشتم سر جاش ویگفت و گوش یچشم

خودمو تصور . خواستم برم سر اون خاك یفکر کردم که م يبسته ام به روز يپشت پلکها! دادم چشمامو بستم

 یم اون سنگ سرد لمس يرو رو ارید يزانو زدم و با سرانگشتام اسم حک شده  کیقبر کوچ هیکردم که کنار 

که فراتر  دیکوب یم واریبه در و د مارمیذهن ب! ستین یآفتاب چیه! یحت هیبارون! هیتو تصورم اون روز هوا ابر. کنم

سنگ  يسر هیخروار خاك پر از جک و جونور،  هی ک،یقبر تنگ و نمور و تار هی! از اون سنگ رو هم تصور کنه

 د،یسف يپارچه  هیشده تو  دهیچیپ فیو ظر کیحجم کوچ هیده شده، یکنار هم چ مِیضخ یِمانیو س يخاکستر

 !دهیآروم خواب یو خون یکه با صورت گل ياریسمتش رو به خاکه، د کی هیکه  یصورت

دستم  هینفس نفس زنون ! خوابم برده بود یبودم اصالً ک دهینفهم! ضرب نشستم کیباز شدن در  يصدا با

 .میشونیپ دستم نشست به هیدردناکم و  يمعده  ينشست رو

 !؟يخواب بود: که گفت دمیالبرزو شن يصدا

 قیکردم با چند تا نفس عم یبه چشمام و سع دمیدستمو کش نیهم يبرا نه،یپلکامو بب یسیخواستم خ ینم

 .حالمو بهتر کنم

 ترسوندمت؟: شونه ام و گفت يالبرز نشست رو دست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٠١ 

 يدرد بد. نییپا امیکردم بدون نگاه کردن به صورتش از تخت ب یتکون دادم و سع یبه عالمت منف يسر

 !چرا؟ ییجا نیا: دمیو پرس زمینشستم پشت م. بود تو کتف و دست و معده ام دهیچیپ

بود کنار تخت و  ستادهیا. جلوم بلند کردم و به صورتش دوختم يبرگه ها ينگاهمو از رو دم،یکه نشن یجواب

 .کرد یموشکافانه نگاهم م

 !ه؟یچ: دمیپرس دمیمال یکه کتفمو م يجور همون

 یدون یم. میینایمامانت ا يشام خونه : دیربط پرس یخرده سکوت، ب هیو بعد  زمیم يجلو یرو صندل نشست

 گه؟ید

  ؟یمگه تو هم هست. آره: شدم و گفتم يدستم مشغول باز يخودکار تو با

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .ششونیداد دست مامانت، اونم ازم خواست همراهت برم پ ویپرهام زنگ زد و گوش-

 ... ینگرفت، ول ویپرهام به من زنگ زد، مامانم گوش یوقت! جالبه:

 !جور حرفا نیو از ا یناراحت بش ای يزیوقت بهم بر هیشه نکنه  یدم پرت نم ادیز-

 !ست؟ین شیبه خاطر دلخور یمطمئن:

 !آره-

گذاشتم سر جاش  ویداشته وقتشو کنسل کرده، گوش یکه آندوسکوپ يماریگفت، ب یمنش یبرداشتم و وقت ویگوش

 م؟یبر: و گفتم

 !کارت تموم شد؟: دیروبرو شده بود با تعلل برگشت سمتم و پرس خیکه م البرز

 .آره-

 .منتظره نیینهاد پا اد،یبه کرباس زاده هم زنگ بزن بگو ن. میبر:

 !؟ینهاد واسه چ-

 !گهیبا اون اومدم د:

 !که ستیما ن یراننده شخص. بهش زنگ بزن بگو بره-

 .میجمع کن بر. لطفها کردم نیدر حقش از ا ادیالبته، منم ز ستیمهم هم ن! کردم نرفت يهر کار:
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راه که افتاد . کردم و دست دادم ینهاد، باهاش سالم و احوال پرس نینشستم عقب ماش یکه م يجور همون

 ؟یروبرواه: دیپرس

 .نگفت و دوباره صاف نشست يزینگاه بهم انداخت و چ هیالبرز برگشت سمتم و  کردم و يتشکر

 هیسرمو تک. گفتنش يداره برا دیو ترد ادی یتا نوك زبونش م یحرف هی تیتو اون وضع دنمیدونستم با د یم

 .دمدر مورد مداح با نهاد صحبت کر: البرز گفت دمیو چشمامو بسته بودم که شن یصندل یداده بودم به پشت

دم  یم حیمن باشم ترج! خطرناکه یلیگه، طرف خ یجور که البرز م نیا: وا کردم و نهاد گفت چشمامو

 .یمدرك داشته باش دیبا ،یکن تیازش شکا يخوا یاگه م ینشم ول ریدرگ ادباهاشیز

 .دونم یم-

 !دن یدم به تله نم یراحت نیجور آدمها به هم نیکه ا یدون یهم م نویپس البد ا:

 .کنم تیقصد ندارم ازش شکا-

 ... يخوا ینکنه م! ؟یپس چ: معترض البرز بلند شد يصدا

 !خب البرز؟! خوام در موردش داشته باشم یهم نم يفکر چیندارم و ه يکار چیاآلن با مداح ه-

خرده تو سکوت گذشت و بعد نهاد از  هی. از مداح نزنه یحرف یکس گهیباعث شد د دمیکه کش يکالفه ا پوف

 ؟یبه پندار گفت: دیالبرز پرس

 و؟یچ: دیسمت نهاد و پرس دیالبرز چرخ سر

 !که در شرف وقوعه زتویعز ي هیدوست و همسا یاتفاق مهم زندگ نیبزرگتر-

 !مبارکه: نشستم و گفتم صاف

 !ها ینه بابا باهوش: کرد و گفت میصورتم تنظ يرو رو نهییآ

 !ازدواجه شونیاتفاق زندگ نیکنن بزرگتر یم الیهمه خ: و گفتم ابونیتم به خدوخ نگاهمو

 !ست؟یمگه ن-

 !نه:

 !ه؟یپس چ-

 !بچه دار شدنه  یاتفاق زندگ نیبزرگتر! ستین نیبزرگ هست اما بزرگتر:
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: زده باشم گفتم یحرف نکهیا يبرا. صورتم شد ي رهیخ بونیسا ي نهیینزد،دست البرز باال رفت و از آ یحرف نهاد

 !اتفاق؟ نیبزرگتر نیا وندهیپ یحاال به وقوع م یک

 .میریتا نهال هست جشنو بگ میگفت ده،یاول ع يجشن عقدمون هفته :گفت يهمراه با لبخند نهاد

تونست از نظر برادر نهال به من مربوط نباشه باز و در  یکه م یسوال دنیپرس يدهن نهاد موندم، لبم برا مات

 !بره؟ ییخواست جا ینهال م! بسته شد راه ي مهین

بود که تو مطب  یاز کابوس یآشفتگ نیا! ابونیتوجه بهش زل زدم به خ یو ب دمید نهییمات البرز رو از تو آ نگاه

شدنم  داریبعد ب قهیکابوس فقط تا چند د دنیبعد د یآشفتگ! کابوس برام عادت شده بود دنید! نه! بودم؟ دهید

 یمگه احساس! بهم داشت؟ يمگه تعهد! بودم؟ ختهیبهم ر يجور نیودن نهال بود که ااز فکر نب! دووم داشت

تا ! تا نهال هست! تا نهال هست. و دوباره چشمامو رو هم گذاشتم دمیکش شمیبه ته ر یدست! بهش داشتم؟

 ! نهال هست

شه که من تو لحظه  یازش م یفقط همون برداشت ایهم داشته باشه  گهید یعالمه معن هیتونه  یجمله م نیا

 !اول کردم؟ ي

 

  

قبول  یو وقت ارمیتو خونه به جا ب ادینهاد هم همراهمون ب نکهیا يو تعارفات معمولو برا ستمیشدم با مجبور

 پرهام بهت گفته؟:دور شد، البرز برگشت سمتم و با لبخند گفت ینکرد و وقت

 !و؟یچ:دمیپرس متعجب

 !اون تو هستن؟ ایک: به خونه کرد و گفت يسر اشاره ا با

 !مگه هستن؟ ایک: دمیو پرس میشونیپ ينشست رو یاخم

عمو بزرگت و خانومش و  چها،یهات، همون بقچه پ ییو اون دو تا دختردا تییو زن دا ییامممممم، دا-

 ! کتیدختر عمو کوچ يو فکر کنم، فکر کنم دختر و پسرش، به عالوه  تیپسربزرگشون، خاله وسط

سرزنش کنم و تنها  گرونیبره البرزو به خاطر به سخره گرفتن اعتقادات د ادمیبهت زده شده بودم که  اونقدر

 !ه؟یمرض:کلمه بود کی رونیکه از دهنم اومد ب يزیچ

 ! ببنده شتیدونم، همون که بابات اصرار داشت به ر ینم: افتاد سمت در و گفت راه
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لبخند  هیبرگشت سمتم و با . داد نگاه کردم یزنگو فشار م يه و به البرز که داشت دکم ستادمیا ریو متح مات

بهت بگم که واکنش  انویتو خونه جر میبر نکهیکه بهم گفته بودن تا قبل از ا فیح: اعصاب خوردکن گفت

 یبهت م يدید تویجمع میل عظیتو و اون خ میدیرس یذاشتم وقت یواال م يمهمونا نشون ند يجلو يناجور

 !زیگفتم سوپرا

برگشتم و زل زدم . نخورد یحرف در باز شده رو هل دادم و منتظر موندم بره تو اما از جاش تکون یافتادم و ب راه

 !ه؟یچ: دمیبه صورتش و پرس

 !تو؟ يبر يخوا یم افهیق نیاآلن با ا-

 !داغونته يوزنت رو پا يهمه ! يتر نیسنگ يعصا راه بر یدونه عصا ب هی نیبا ا! برو تو  ایب:

تو خونه اتون  تیجمع یکلون نیاز وجود ا ای یکنم ناراحت یچالقمو نم يمن مراعات پا نکهیاز ا قاًیدقاالن -

 !؟یدر عذاب هیفقط از وجود مرض ای یهست یشاک

واسه خاطر ! هان؟: دیپشت سرم اومد و پرس. اطیمنتظر وارد شدنش بشم رفتم تو ح ایبدم  یجواب نکهیا بدون

 !؟يسگ شد يجور نیا هیمرض

 !شه شوهر کرده یم یهفت هشت سال هیمرض: گفتم یآروم يسمتش و با صدا برگشتم

 !دهیرحمتو سر کش قیشه شوهرش ر یهم م یدو سال هی! آره خب: زد و گفت یطونیش لبخند

 یو جوون یسرخوش من که تو دوران نوجوون يدخترعمو! گرد شده زل زدم به صورت البرز يو با چشما مبهوت

کنم، حاال  یبار ازدواج باهاش شونه خال ریشده بود و با هزار فالکت تونسته بودم از ز پسرعموش يدلداده 

از زبونش  هیمرض هیبند کنه و مرض لهابخواد مثل اون سا ستین یخوبه حاال حاج! نجا؟یمجرد و تنها اومده بود ا

 !افتهین

 ستیگم، حالت خوش ن یم یپندار چ نیبب: البرز نشست رو بازوم، هلم داد سمت ساختمون و گفت دست

کوه غم  هیو از  يمطبت دراز به دراز افتاده بود یاون تخت لعنت يرو! معده ات داغونه اونم درست! درست

 يبابا گهیاآلن د یول اره،ند یبیع میگ یهست، اونم م يکالً هم اخالقت قهوه ا! چشمات تر بود، اون هم قبول

! خوام بگم؟ یم یچ یمتوجه! شوکه بودنت يبذارن پا تویگنددماغ نیتازه به رحمت خدا نرفته که ا امرزتیخداب

خانوم  هیو صد البته مرض لیو خاله و فک و فام ییدم اون ساختمون خواهشاً به حرمت عمو و عمه و دا میدیرس

 !کن تاررف زادیآدم نیخرده خوددار باش و ع هی
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از حضور اون  یعمل انجام شده گذاشته، شاک هی پرهام باز هم منو تو نکهیاز ا یافتادم سمت ساختمون، شاک راه

که  یاز نهال یاز همه و همه شاک شتریو ب یلعنت یانزواطلب نیاز اخالق گند خودم و از ا یهمه آدم تو خونه، شاک

 !کجا بره دیاول ع يدونستم قراره بعد هفته  ینم

 یکینشست رو صورتم، پله ها رو دو تا  یظیاخم غل. پرهام بود رونیکه اومد ب ينفر نیهال باز شد و اول در

 یبه جان خودم من ب یداداش، ول يحق دار یبگ یهر چ: بگم گفت يزیبخوام چ نکهیرفتم باال و قبل از ا

 !گردنم، مجبورم کردن بهت زنگ بزنم خیچماق گذاشتن ب نایا! رمیتقص

واسه  يجور نیآخرتونه ا يدفعه  :توجه به لحن مظلومش آروم گفتم یزل زدم بهش و ب زیدآمینگاه تهد هی با

 ! گفتم؟ یچ يدیشن! نیکش یمن نقشه م

 دمیلبش نقش بسته بود د يرو که رو يزیآم تیلحظه لبخند موفق نیبه عالمت مثبت تکون داد و تو آخر يسر

 هی یعنیگفتم  یهمه که م. تو و همه با ورودمون بلند شدن میباال، رفت ادیمنتظر موندم البرز ب! گرفتم دهیو ناد

 !کرده و از شهرستون اومده بودن؟ یکرکشمگه چهلم بابا فردا بود که از اآلن لش دمیفهم ینم! عالمه آدم

ها رو  یلبخند اما مؤدبانه سالم کردم و جواب احوال پرس یکه دراز شده بود به سمتم رو فشردم و ب ییدستها

 دمیکردم و رس کیچادرشون نگاه کنم سالم عل ریز يبه صورتها نکهیرو گرفته هم بدون ا يدادم، با خانوم ها

 ! داداش؟ یخوب: به چشم غره ام اومد جلو، دستمو گرفت و گفت تیاهم یب! کنار اپن ستادهیبه پدرام موزمار ا

. تموم بود یهمه چ گهیکردن د یفرناز و مداح رو هم دعوت م! خوب خوب بودم تو اون لحظه! خـــوب

 !بود، با همون تفکرات و به همون اندازه با من بد یحاج يه لنگه ک یبزرگ يمخصوصاً با وجود عمو

 مامان کجاست؟: دمیسمت آشپزخونه پرس دیچرخ سرم

 .خونه یداره نماز م-

 !ه؟ینماز چه وقت:

 !عشاء-

بودن  دهیو سالله که از تو آشپزخونه حالمو پرس رایبا سم یبه عالمت مثبت تکون دادم و بعد احوال پرس يسر

 . امی یاالن م نیبش: به البرز گفتم

 .راحت باش: و گفت مییلبخند نشست کنار دا با

 .تو اتاق خودته: که پدارم گفت دمیسمت اتاق خوابها و شن رفتم
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به  تیاهم یسر مامان برگشت سمتم و با لبخند جواب سالمم رو داد و ب. به در زدم و رفتم تو یآروم ي ضربه

 . ستیخرده حالت خوش ن هیگفت  یالبرز م! مادر؟ یخوب: چهره ام گفت یگرفتگ

 ن؟یشما خوب. خوبم: جلوش و گفتم يپهن شده  يتخت و زل زدم به سجاده  يلبه  نشستم

به عالمت مثبت تکون  يگفت سر یذکر م رلبینداخت و ز یدستشو م يتو حیتسب يکه دونه ها يجور همون

 !یواسه معده ات بکن یفکر اساس هی دیبا: مکث گفت هیداد و بعد 

که  يهمون جور د،یصورتمو که د ياخم رو! کردم یدو تا داداش کالشم م نیبه حال ا یفکر اساس هی دیبا

نداشتم که بخوام بکشونمت  يا گهیراه د ،يخونه گرفته ا یدونم بابت شلوغ یم: کرد گفت یجانمازشو جمع م

 یخب، م یول ستمین تتیبه اذ یضباور کن خودمم را! يای ینم نجانیهمه آدم ا نیدونستم اگه بگم ا یم! نجایا

 ! که شونیشناس

 يعموت از لحظه ا: کرد گفت یکه چادرشو تا م يسرخ شده اش، همون جور يزدم به صورت و گونه ها زل

 !اد؟ی یپندار کو، پندار نم دهیپرس زیر هیکه اومده 

مهر، سجاده اشو  يمامان چادر رو گذاشت رو! خبر بودم؟ یمن مشتاق بود و ب دنیبه د نقدریا! رفت باال ابروهام

 یمراسم که تموم شه بر م گه،یدو شبه د یکی:کنار اتاق، برگشت سمتم و گفت زیم يتا کرد و گذاشت رو

باشه . زبون بزنن شیبه من ن شونسوم و هفتم، نخوان با حرفها انیاخمها رو وا کن که مثل جر نیگردن، ا

 !رم؟پس

 يادبانه  یب ينداره شما جواب رفتارها یلیدل! حرف داره به خودم بگه یهر ک: نشست رو لبم و گفتم يپوزخند

 !يمنو بد

 گهیدهنش باز بشه د ،یشناس یعموتو که م! کنم یپندار خواهش م! سیه: لبش و گفت ينشست رو انگشتش

 !ستیخدا رو بنده ن

اون مال اون موقع : تخت، با دست معده امو فشار دادم و گفتم ياختم روجام بلند شدم و کتمو در آوردم و اند از

 ! شم یکدوم از موجوداتش محسوب نم چیخدا بودم، نه مال اآلن که جزء ه يها بود که من بنده 

 یاحترام یوقت بهشون ب هی! پدرتن يعزا يپندار جان مهمونا! خدا مرگم بده يوا: زد به صورتش و گفت آروم

 !ینکن

شربت عرق نعنا بدم واسه معده  هیبهت  میبر ایب: به عالمت باشه تکون دادم و گفت يسر شیخاطر جمع يبرا

 .کنه یدرد معجزه م
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انداخت، نگاهش از  یکه پشت سرش بودم نگاه یبرگشت به من رون،یبره ب نکهیسمت در اما قبل از ا رفت

و من هم همراهش  رونینزد و رفت ب یبگه اما حرف يزیکرد و خواست چ یکرواتم، مکث يصورتم اومد رو

! کردن یهم صحبت م باهمسن و سال من بود داشتن  باًیبزرگم که تقر يپسر عمو یالبرز و پرهام و عل. رفتم

 هینشستم کنارش و هنوز نفس تازه نکرده عمو با ! تونست بر بخوره یم یخوش به حال البرز که با هر جمع

 !ندار؟آقا پ یخوب: دیپرس يخشک و جد يصدا

 .ممنون: اش و گفتم ردوستانهیسمتش، نگاهم نشست رو نگاه غ دیچرخ سرم

 !يدید لویفک و فام! يخدا رو شکر از شوك در اومد: لبش و گفت ينشست رو يشخندین

و  نیینگاهشو از چهره ام لغزوند پا. بود دهیفا یبمونه و در هم نشه ب یعیچهره ام طب نکهیا يتالشم برا تموم

 .شد مییزد و مشغول صحبت با دا يکرواتم ثابت کرد، پوزخند يرو

 ! یستیشد تو ول کن ن الیخ یاون ب:گوشم گفت ریکه ز دمیالبرز رو شن يصدا

 نیبا ا يدو ساعته دار: داد حیتوض رگوشمیشد و ز کینگاهش کردم، دوباره بهم نزد یسمتش و سوال برگشتم

 یکرواتت خفه اش کن اگه دلت خنک م نیبلند شو با هم يواخ یم! يد ینگاه غضبناك خان عمو رو قورت م

 !شه

کجا خونده بودم که احساس خفقان . باز کردم رهنمویپ ییباال يام، کرواتو شل و دکمه  قهیبردم سمت  دست

دست البرز ! طیتو اون لحظه حس خفقان بهم دست داده بود از بودن تو اون مح! فرق داره؟ یبا احساس خفگ

 یو در جواب مامان که م دمیکش یاز سر کالفگ یقیآروم بهش ضربه زد، نفس عم يپام و چند بار ينشست رو

 هیمن  يبه نه  تیاهم یب ده،یطول نکش قهیدق هی. گفتم و تشکر کردم ينه، نه ا ایخورم  یم ییچا دیپرس

 !کرد یلبخند نگاهم م هیبا  هیخورم، مرض یسر بلند کردم بگم نم. گرفته شد جلوم ییبا دو تا استکان چا ینیس

گفت که ! يآورد یدکتر قهوه م يواسه آقا: که کرد، لب باز کردم جواب بدم، خان عمو با متلک گفت سالم

 !خوره ینم ییچا

اصالً تا مراسم  يدلش پر بوده چه جور نقدریکه ا نیمونده بودم ا! نشست رو خان عمو هیاز صورت مرض نگاهم

نه و به خاطر  ای دمشیاصالً تو مراسم هفت د نمیتو ذهنم گشتم بب! دهبهم نز یهفتم سکوت کرده و حرف

 . اومده باشه اوردمین

تا  ادی یم شتریبه خودت قهوه ب يکرد زونیکه آو یبه اون: زد و گفت يزیلبخند تمسخرآم دیکه د نگاهمو

 !ییچا
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که از رو بسته بود کم بود که اونم خدا رو  يریشمش نیعمو، با ا نیواسه کامل شدن روزم وجود ا! بود یعال

 !دیشکر از راه رس

عمو  يخورم نگاهمو از چهره  ینم ییداد من کالً چا یم حیتوض یبا لحن آروم هیالبرز که رو به مرض يصدا

کرد و در جواب سوال پدرام در مورد  يرو برداشت و تشکر ییکه استکان چا دمیدست البرزو د. گرفت

 . دادن حیکرد به توض پاش شروع یشکستگ

عمو صد در صد  يها ییمشت مداح اگه کارساز نبود، کلفت گو. شد یهر لحظه داشت بدتر م یدرد لعنت معده

 یمخاطبم قرار داده بود و ازم در مورد کار و بار م ییکه با خوشرو ییسمت دا دیسرم چرخ! کرد یکار خودشو م

 !خوبه یخدا رو شکر همه چ: و در جوابش گفتم دیپرس

امتحانهام دعا کنه و  يخواستم برا یکه از مامان م ییوقتها ادی! انداخت یحاج ادیصدادار عمو، منو  پوزخند

 یبه ذهنم خطور کرد، ب يلحظه ا يبرا! منو چه به خدا! زد تا بفهمونه منو چه به دعا یکه م يپوزخند بلند

راه  یام بلند شم و برم خونه اما از فکر تا عمل کلاز ج ،یلیو فام یو مناسبات خانوادگ اتیاخالق يهمه  الیخ

 !بود

 . اتاق خواب بشم یباعث شد از جام بلند و از خدا خواسته راه ،يای یلحظه م هیداداش  دیپرهام که پرس يصدا

حقشه اآلن بشم بابا،  یعنی: گفتم يکنترل شده ا يبزنه، با صدا یدر رو بست و خواست حرف میکه شد وارد

 ینم فته،یپندار ش نیگفت یکلوم م هی! ن؟یقرار داد یتیمنو تو چه وضع ینیب یم! جفتتون يم به روکمربند بکش

 !؟یکن یمنو بر و بر نگاه م يدار يسادیباز وا شیبا ن یواسه چ هیچ! ادیتونه ب

که  ینیترسم از ا یخوام بگم، م یم يزیچ هی: و گفت دیبه موهاش کش یلبش بازتر شد، دست يرو لبخند

 !یتر بش یشیآت یهست

 ! بدتر؟ نیاز ا گهید-

و  اهیروم س یکش یکمربندو م! گهید یکه اول گفت یشه همون یم نیبدتر از ا! آره خب یدون یم یعنی! نه خب:

 !یکن یکبودم م

ام  قهیبتونه لبخندشو کنترل کنه دست انداخت به  نکهیبدون ا! بارش نکنم چاریچفت کردم رو هم تا ل دندونامو

دونم عواقبش خوب  یخوام کار امروزمو جبران کنم، منتها نم یم: شروع کرد به مرتب کردن کرواتم و گفت

 !نه ایهست 

 !شده؟ یچ:دمیو پرس دمیکش شمیبه ته ر یدست
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 !دارن ییاالیفکر و خ هی نایحواست باشه ا: به خودش گرفت و گفت يجد يجمع شد، چهره ا لبخندش

 !ا؟یک-

 ... خان عمو و نیهم:

 !ییالهایچه فکر و خ-

 !هیدر مورد مرض: 

زد  یزن عمو داشت با مامان حرف م یوقت: داد حیو توض دینگاهشو از نگاهم دزد! زل زدم به صورتش ناباور

گه از  یاما م ستین یهم راض یلیخ یلیالبته خان عمو خ! هم بد نشد یلیخب خ یبود ول یباور کن اتفاق! دمیشن

 !بمونه بهتره وهیب هیمرض نکهیا

 !از من؟ يواسه خواستگار ایواسه مراسم چهلم برادرش اومده تهرون -

رفتم کنار و البرز هم . تو اتاق و همزمان در باز و محکم خورد به پشتم دیچیپرهام پ يپر خنده  سیه يصدا

 !چه خبره؟: دیباز پرهام متعجب نگاه کرد و از من پرس شیاومد تو اتاق، به ن

 یبرو بپرس اون شام کوفت: تخت، دوال شدم و معده امو محکم فشار دادم و به پرهام گفتم يونشستم ر رفتم

 !میزودتر بر میشه بخور یآماده م یک

 .میکه سفره بنداز ادیب نیعمو حس میشام که حاضره، منتظر: بکنه گفت یحرکت نکهیا بدون

 !همون پدر عروسه؟ نیعمو حس: دیکه آروم پرس دمیالبرز رو شن يصدا

که دست  يالبرز نشست کنارم و همون جور! خنده و من موندم اصالً به کدومشون چشم غره برم ریزد ز پرهام

! هست در واقع یالبته مرض! هم که هست یراض! یخوب نیدختر به ا! داره؟ يرادیچه ا: رو پشتم گفت دیکش یم

 !یمرَض ،یمرض ،یراض! کنه یم یخب چه فرق یول

 !زشته: رون پاش و گفتم يرو دمیمشت کوب با

 !نشو حاال یرتیغ! دیباشه ببخش: گفت دیمال یکه کتفمو م يجور همون

 هیاآلن من برات  نیمنو البرز، هم نیبب: نگاه خندونش شدم و با حرص گفتم ي رهیسمتش، پر اخم خ برگشتم

خودم از همه  الیهمه تخت بشه، خ لایخ! رمیقبر بخر من سرمو بذارم توش بم هیکشم، بلند شو برو  یچک م

 !تخت تر
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دونستم  یم: کالفه از جام بلند شدم و گفتم! تو اتاق دیچیکرد کنترلش کنه پ یم یالبرز که سع يخنده  يصدا

 یکردم که حساب یموقع دعوام با مداح خبرتون م ن،یش یهمه اتون از حرص خوردن من خوشحال م نقدریا

 !نیریبگ هیروح

خبرن که اومدن  یب یاز قول و قرار حاج: دمیدرو وا کنم از پرهام پرس نکهیسمت در و قبل از ا رفتم

 !؟يخواستگار

 !موضوع خبر نداره نیجز خودمون از ا یکس! اوهوم: کرد لبخندشو جمع کنه گفت یم یطور که سع همون

 ! دونه که یاون که م! ؟یمامان چ: در و گفتم ي رهینشست رو دستگ دستم

پاش به  گهیفرناز د یکنه که آبج یم ياون هر کار: و زمزمه وار گفت نییجمع شد، سرشو انداخت پا ندشلبخ

 !خونواده باز نشه نیا

 هیبود که به من روح نیا يفقط برا دیخند یم شیپ ي قهیاگه تا چند د! نشست رو صورت متفکر البرز نگاهم

 !رو قراره پشت سر بذارم يا هیپر حاش یجهنم يدونست چه ساعتها و روزها یوگرنه خودش هم م! بده

 یخونه دهنمو م نیجمعن تو ا نایکه به خاطرش ا ییبه حرمت مراسم عزا: باز کردن در رو به پرهام گفتم قبل

من که رفتم به  نویدهنم بسته بمونه، ا یلیدم بعد مراسم خ یقول نم یگم،ول یبه خان عمو نم يزیبندم و چ

 !ادیدستش ب یمامان هم بگو که گوش

. کرد یو سالله به مامان و زن عموم کمک م رایکه تو آشپزخونه همراه سم هینگاهم افتاد به مرض رون،یب رفتم

 ينشستم سر جام، پامو انداختم رو پام و محو پونه که نشسته بود رو پاها! بود نیخونه محرم بودن احتماالً هم

خدا دخترتو  يشدم بغلش کنم صدا یم مجبورکه اگه  ادیخدا خدا کردم سمت من ن يلحظه ا يبرا. باباش شدم

 !شد یعذابهام اضافه م یرحمت کنه ها به باق

 ؟يخبر دار. ما مارستانیب يای یاز فردا م: هم اومد، نشست کنارم و گفت البرز

 !کنم صیکردم ترخ يرو که بستر یضیخودمون سه تا مر مارستانیبرم ب دیفردا با-

 . ما شیپ يایب دیبعدش با:

 ؟یک یعنیبعدش -

 مارهاتیب صیبعد ترخ یعنیبعدش :

 .باشه که بخوان من انجام بدم يکار دیشا نجا،یا امیخوام ب یم مارستانیبعد ب. واسه شنبه گهیبمونه د-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦١١ 

 یکه م ینیا! ياصل کار مال روز اول تا سومه که شما اون موقع به حال خودت نبود:عمو باز بلند شد يصدا

داداش خدا  يکه آبرو میریطرف کارو بگ هیهر کدوم  میایب میگفت! نهیهم واسه هم میزودتر اومدما دو روز  ینیب

 ! وقت بعد فوتش به باد نره هی امرزمیب

ساکت نگه داشتنم تو پهلوم فرو رفته بود، برگشتم سمت  يفک قفل شده، بدون توجه به آرنج البرز که برا با

 یکیوقت  هیسه تا پسر گردن کلفت داره که اگه  امرزتونیداداش خدا ب: مکث گفتم هیزل زدم بهش و با ! عمو

 !ستیبه تو زحمت افتادن شما ن يازین! جبران کنن و آبروشو بخرن گهیکرد دو تا د یکوتاه ایشون نبود، 

 !رهیگ یت مافته و کارها رو دس یم شیجور مراسمها پ نیرسم بوده پسر ارشد تو ا میاز قد: زد و گفت يپوزخند

 !نداره رارشدیارشد و غ! پسر پسره-

 ! ادی یداناتر و بفهم تر از پسر بزرگ از آب در م یلیخ کتریپسر کوچ ییوقتها هیاون که البته، :

پدرام : البرز مانعِ جواب دادنم شد يصدا! فقط کم مونده بود منو به فحش ببنده! کرد یم نیداشت توه عمالً

 ن؟یریگ یمراسمو تو همون مسجد م

نه، اونجا سخت : گرفت گفت یکه داشت باال م یالبرز تونسته پا برهنه بپره وسط بحث نکهیخوشحال از ا پدرام

واسه شام هم تاالر رزرو . ینییپا ابونیمسجد خ مشیانداخت. شدن یم تیپارك نداشت، مهمونها اذ يبود، جا

 .میکرد

خان  دیموند شا یبهتر بود، دهنم که بسته م يجور نیاز بازار کار شدم، ا ییدا يگوش دادن به حرفها مشغول

که راه افتاده بود از  يهمهمه ا ونیربع بعد، م هی! شد یبارم کردن م چاریانداختن و ل کهیت الیخ یعمو هم ب

و پدرام که پونه به بغل رفت  فونیآ سمت دیسرها چرخ. زنگ در بلند شد يسه نفره، صدا ایدو  يحرف زدن ها

 . غذا رو بکش افتیمامان زحمت ب. دنیرس نایعمو ا: گفت فونیسمت آ

من و عمو اتفاق  نیکه هر آن ممکن بود ب یهمه قرار بود تن لرزه داشته باشن از جر و بحث یوقت دمیفهم ینم

 ! ام؟یچرا اصالً ازم خواستن که ب افته،یب

تازه پشت لبم سبز شده بود،  دیه شادورترها، به اون موقع ها ک یلیبه خ ش،یو چند سال پ نیرفت به چند ذهنم

که باهاشون بزرگ شده بودم و افکار و  يدیبا بابا و اوج تناقضاتم با افکار و عقا میریاوج درگ يهمون روزها

 ! شدم یکه داشتم باهاشون آشنا م يدیعقا
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از  گهیدو تا دو  یخان عمو، همراه پدرام و عل يبزرگ و پر دار و درخت خونه  اطیروز گرم تابستون، تو ح هی

ره سمت حوض وسط  یم ان،یاستپ استپ گو یعل. شه یاذون بلند م يکه صدا میپسرعموهام مشغول فوتبال

 !بعد نماز شیباق: گه یو م اطیح

 ! برو خب رترید قهیده د! گهید اریدر ن يمسخره باز! یا عل: شه یپرحرص پدرام بلند م يصدا

! شه یم یاگه نرم بابا عصبان: گه یندازه و آروم م یبه توپ م یگرده سمت ما، نگاه یبر م یمشتاق عل نگاه

: گه یگرده و م یکنه و بر م یم یخواد بره سمت ساختمون، مکث یشه و م یبلند م. گردم یرم و زود بر م یم

 !مونده؟ قهیچند د

 !قهیفقط ده د: گه یلبخند زنون م یمرتض

 یتو ذهنم نگه م شهیهم يرو برا یزونیاشک ر یعل ریو من تصو يبه باز میکن یگرده، شروع م یبر م یعل

 يبابا یخوره که حت یم یانداختن نماز، کتک ریبه تأخ قهیدارم که واسه گوش ندادن به حرف باباش، واسه ده د

 !من هم تا به اون روز منو اون طور نزده

بلند شدم و البرز . در باز شد و سالم سالم گفتن ها شروع یشده بود وقت دیکل یعل يشویصورت ر يرو نگاهم

 يریزبون به دهن بگ یتون ینم یکن یاگه فکر م! به سقف دیفشار خون مامانت چسب: و آروم گفت ستادیهم ا

 !راه انداختنته گنبودنت بهتر از بودن و جن نجایا! به چاك میبزن میبهونه جور کن هیبگو 

اصالً  هیمونده بودم چرا مرض. کردن یوع کردم با عمو و زن عمو سالم و احوال پرسجواب دادن به البرز شر یب 

و  دمیگز یلب! از فکر خودم شرمنده شدم! اش ندهیکمک به مادرشوهر آ يالبد برا! زودتر از پدر و مادرش اومده

اجاق و با  يبه عمو و زن عمو باز رفته پا ییمامان بعد خوش آمدگو دمید یبرگشتم سمت آشپزخونه و وقت

 . يبهم عرق نعنا بد یخواست یم: و گفتم ششیسالله تنهاست، رفتم پ

که  يرو در آورد و همون جور یآب معدن يبطر هی. رو باز کرد ینتیگفت و در کاب يخدا مرگم بده ا يوا يا

 هیتو به حرمت بق. ره یدونم عموت داره تند م یپندار مادر، م: پچ پچ وار گفت وانیتو ل ختیر یم شویمقدار

 ! باشه؟. ریزبون به دهن بگ

 !ام؟یب یاز من خواست یچ يبشه برا يجور نیقراره ا یدونست یم یوقت: گفتم آروم

بذار همه بفهمن ! شه یکه نم یکن میخودتو قا ياگه قرار باشه با دو تا تند! مادر؟ یچ یعنی: کرد و گفت یاخم

 !هم دارم گهید دیپسر رش هیمن 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦١٣ 

اگه تا ! به فحش شده لیتبد ماًیگذشته، مستق يخرده از تند هیعمو  يحرفها: گوشش گفتم ریشدم و ز دوال

رو اول خود  زهایجور چ نیحرمت ا! نه به حرمت عمو بودنش شهینزدم، نه به حرمت بزرگ یهم حرف نجاشیا

 یم یدارم سع یعنی! گم ینم يزیفقط به خاطر شماست که چ! توقع داره کتریداره بعد از کوچ یبزرگتر نگه م

 !نگم يزیکنم که چ

عرق  يمحتو وانیکه ل يخودش رو به لبخند داد، نگاه قدردانشو دوخت به صورتم و همون جور يجا عیسر اخم

تو اتاقت  يکه بعدش بر م،ینداز یشامو م يسفره  عیاالن سر. قربونت برم:کرد گفت یم ینعنا رو با آب قاط

 یعنی. تو يخونه  میخانومها رو امشب ببر نیاز ا يسر هیاگه امکانش هست،  ،يزیچ هیفقط  ،یاستراحت کن

 يخانوم اصرار کرد که برن خونه  قهیصد. که معذبن و عادت دارن مردونه و زنونه کنن یدون یم. خودشون برن

ترسم  یم. هیشهر خونه داره زشته بخوام بفرستمشون خونه همسا نیپسرم تو ا یوقت. گهیخب زشته د یاون ول

 ! پشت سرمون حرف درآرن

بود  ینیو دوختن سر خود هم دنیبر! ط؟یشد به زبون آورد تو اون شرا یهم م یحرف! صورت مامان موندم مات

 !که اآلن به تن من کرده بودن

  

 

  

زل ! رهیو خودسرانه به مغزم هجوم آورد باعث شد گوشام گر بگ قیدق يزیبرنامه ر نیا دنیاز شن هویکه  یخون

باشه بعد شام با هم : کردم صدامو کنترل کنم گفتم یم یکه سع یمنتظر مامان و بعد در حال يزدم به چشما

 !میزن یحرف م

چقدر خانوم ! ؟يدیرو د یمرض: با لبخند گفت رونیخواستم برم ب نکهیبه عالمت باشه تکون داد و هم يسر

مرده که آدم  یانقدر هم الک!اش جوون مرگ شد چارهیشوهر ب! اوردیبدبخت هم شانس ن نیطفلک ا! شده؟

! روش ختهیکنن ر یم بلندکه بار  ییها نیماش نیکرده بار ا یکه کار م يتو کارخونه ا ره،یگ یم شیدلش آت

 یدونم چ یخونه، نم یدانشگاه ها درس م نیاز هم یکیتو  نجایاآلن داره ا. گم یحاال بعد واسه ات مفصل م

حاال باز خوبه، سر خودشو به درس خوندن گرم . زهاستیچ نیجک و جونور و ا نیمربوط به هم! یشناس یچ

 شیپ ادیهفته است ازش خواهش کردم ب هی گهیزد، اآلن د یاومدم تهرون، بهم سر م یکه م ییوقتها. کرده
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 یدر م ییمنم از تنها. خونه بده، نه اون مجبوره تو غربت تنها باشه هینه عموت مجبوره پول کرا يجور نیا. من

 .بره یزن و بچه اشو هم م. نجایروز ا 15ماه جنوبه،  هیشده که  يکار پدرام طور گهیمخصوصاً که اآلن د. امی

زدنو شروع کرده  خونیآشپزخونه، زل زده بودم به مامان که شب ياپن و ورود نیب يها یداده بودم به کاش هیتک

وقت  چیه لیفک و فام نیا ش،یقوم و خو نیخاندان، ا نیو تبار، ا لیا نیا ي هیکردم سا یبود و داشتم فکر م

 ! من برداشته بشه یزندگ ياز رو ستیقرار ن

خوره، حرف مامانو قطع کرد، رفتم تو اتاق  یداره زنگ م لمیگفت موبا یالبرز که از دم در اتاق خواب م يصدا

 ! نهال بود. در آوردم بمیاز تو ج لمویخواب و موبا

 .سالم: بود رو تخت و تماسو جواب دادم دهیتخت کنار البرز که دراز کش يرو لبه  نشستم

 ؟یسالم پندار خوب-

 .ممنون:

 !معده ات چطوره؟-

 !یعال! خـــــــــــــــوب:

 !؟یکن یمسخره م-

 !اعصابمه تیاز اون بهتر وضع:

 !کرده؟ يمداح کار! شده؟ یچ-

 !آدم از مداح بدتر جمعن نیدو ج هیهستم،  ییجا هی:

 !هیزن نهیپس س!؟یگ یم يجد: یتو گوش دیچیبشاش نهال پ يداص

 ! نیهمچ يا-

 !خب خدا رو شکر:

 !عالمه مداح دورمو گرفتن؟ هی نکهیا! ؟یچ-

 !یروبه راه یعنی یکن یم یشوخ نکهیا! نه: و گفت دیخند

 !يعار یزدم به طبل ب-

 یکه شامل حال همه م یخرده از اون مهربون هیفقط گفتم زنگ بزنم . شم یمزاحمت نم. آهان از اون لحاظ:

 !حسادتت کم بشه زانیشه رو نثار تو هم بکنم که از م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦١٥ 

. جوابشو بدم دیبا یدونستم چ یواال م دیشن یبود و واو به واو جمالتمو م دهیکه البرز پشت سرم دراز کش فیح

 !؟يندار يکار! حسود خان: و گفت دیخند دیسکوتمو که د

 .از تماست یمرس-

 !فعالً. گفت البرز هم همراهته، بهش سالم برسون ینهاد م. قابل نداشت:

 خدافظ . یسالمت باش-

 .نهال سالم رسوند:تخت و گردنمو به سمت البرز برگردوندم و گفتم يرو گذاشتم رو لیموبا

 !سالمت باشه-

 !کنه؟ یپات درد م:

 !کنه یاز پام درد م شتریمخم ب-

 !تو هچل يتو هم به خاطر من افتاد:

با  یبه جان خودم هر آن منتظرم بلند ش! تو هچل میافت ینم ،یو ما رو کچل نکن يدهنتو ببند پیتو اگه ز-

 !یش قهیخان عمو دست به  نیا

 !ارزششو نداره! نه بابا:

 !يخورد یاز حاج يعمو چه کتک جانانه ا نیبه هم ینرفته واسه دهن جواب ادمی! گه یداره م یک نیبب-

 ! ادمهیخودمم ! آره: زدم به روبروم و گفتم زل

 ،یسرگردون ینیو جهان ب يدئولوژیعالمه ا هی نیکه ب ییروزها! شه اون روزها رو فراموش کرد؟ یمگه م اصالً

بعد  ،یو رشد کن ياریب مانیکه بهش ا يزیدنبال چ ،يگرد یمذهبت و اعتقاداتت م تت،یکه دنبال هو ییروزها

 نیزم ینیب یم يکه دار ییزهایتو گوشت خوندن، با چ یکه از بچگ ییزهایاون چ ینیب یو م یکن یچشم باز م

عذاب  شهیشه، هم یم نیخشمگ شهیکه هم ییکه برات ازش گفتن، خدا ییخدا ینیب یم! داره ریتا آسمون توف

فرق  یلیکه مهربونه، بزرگه، دوسته خ ییخدا ،یشناس یم يکه تو دار ییکنه، با خدا یم فریک شهیده، هم یم

 ! کنه یم

 يزیو چ یکن یجور زندگ هیخواد تو ظاهر و تو باطن، تو خفا و در مالء  یدلت م ینیب یو م یشناس یم خودتو

که من و  ییخان عمو نیمثل هم! قوم دو تا رو داره نیخونواده، ا نیا یزندگ! هیا گهید زیدادن اما چ ادیکه بهت 

خوش آمد اهل  يدوال راست شدن برا! تا شده دوشلوارش  میدون یکه م میهست ییالبرز و بابا جزء معدود آدمها

که از گذشته تا امروز تو کت من  ستین يزیبودن ، چ یترس از حرف مردم و واسه تظاهر به مذهب يمحل، برا
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از گذشته نسل به نسل منتقل و واسه بقائش  ادیخاندان من با اصرار ز یخونوادگ تیکه ترب يزیچ! رفته باشه

 !کرده يفشارپا

 یخان عمو بذار ول نیدهن به دهن ا يهر چقدر دوست دار: جام بلند شدم، البرز مچ دستمو گرفت و گفت از

 !اریخانومش به زبون ن دهیاز سپ یحرف

من و البرز از  یکه وقت یزن! نه ایاز وجودش با خبرن  هیدونستم اصالً بق یکه نم یزن! گفت یدوم عمومو م زن

بابا رو  يازمون زهر چشم گرفت و جور يبا خبر شدن، جور نیعمو با خبر شد از ا یو وقت میوجودش با خبر شد

ترسونه چه برسه به لب باز کردن و  یفکر کردن بهش هم منو م یبه جون من انداخت که هنوز که هنوز حت

تونست  یم دیصبح شا ي دهیبه سپ یمیرمستقیغ ياشاره ! هم نبود يزیخب بد چ یول! حرف زدن در موردش

 !خان عمو يچارگویباشه به دهن ل یقفل هی

 ! نهیصورتم باعث شد البرز سر جاش بش يرو لبخند

 !قربون دستت! بود یخوب يگرا:و گفتم رونیب دمیدستمو از دستش کش مچ

زن ! پندار یشر درست کن يبر یبلند نش! بود و کوفت یخوب يگرا: گفت يجد یلیجاش بلند شد و خ از

 !یعل یحت ای! خبر باشه هنوز یب دیبدبختش شا

 !نه ایقوم تاتار  نیاز ا یهست واسه خالص یراه مینیبعدش بب م،یشام بخور میبر ایب: سمت در و گفتم رفتم

  

شام  يمشغول پهن کردن سفره  هیو پرهام با کمک خانوم هاشون و پسرخاله و دخترخاله ام و البته مرض پدرام

 نیفرار و در ح یکیپونه رو که از دست . حجم کوچولو محکم خورد به پام هیاومدم برم تو آشپزخونه که . بودن

 دمیکج شده از خجالتش، لپ سرخشو بوس گردنتوجه به  یبلند کردم، ب نیفرار با من برخورد کرده بود از رو زم

 !دختر خوب ییتو خونه بدو دینبا: و گفتم

و راه افتادم  نیگذاشتمش رو زم. نییپا ادیبغلم ب از نکهیا يتو گردنش فرو رفت و دست پا زد برا شتریب سرش

 ! ام بود رهیدار، پرترحم و دلسوزانه خ ینگاه معن هیبرم سمت آشپزخونه، نگاهم نشست رو صورت خاله ام که با 

دوال . بکنه رفتم تو آشپزخونه اریاز د يادیبخواد  یکس نکهیلبم محو شد و قبل از ا يکمرنگ نشسته رو لبخند

 !جمع بود نیسنگ ينگاه ها ریشام، بهتر از قرار گرفتن ز يسفره  دنیراست شدن و کمک کردن تو چ

من ! ؟ینیبش زیپشت م یاصالً پاش يخوا یپاتو دراز کن، م: شد، نشستم کنار البرز و آروم گفتم دهیکه چ سفره

 .نمیچ یبرات م زویم
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 .نیبش. نه راحتم: و گفت دیکش به زانوم یلبخند دست با

بلند شد و  دم،سرمیمن نشسته بود شن يهم روبرو قاًیعمو رو که از شانس بد من دق یرلبیالاله اال هللا ز يصدا

که  يو با هر لقمه ا نمیبش دیحاال تا آخر شام، با! شروع شد! کرد بینگاهم رد نگاهشو که به کروات من بود تعق

 !و هم هضم کنمحرف درشت اون هیدم  یفرو م

 .زیدوغ واسه من بر وانیل هیپندار : البرز گفت يبگه فور يزیچ هیکنم، اومد  یدارم نگاهش م دید یوقت

: دادم دست البرز با پوزخند گفت یدوغو که م ه،یچند ثان يعمو بسته شد اما فقط برا يباز شده  مهین دهن

غذا  زیپشت م يبر یاصالً پاش يخوا یم! رفته ادتیخدا نشستن  نیرو زم! يحق هم دار! پندار یسخت نشست

 !میکن ینم تیما هم معص يجور نیا! ؟يبخور

 !ت؟یمعص: دمینشست رو صورتش و پرس زمیت نگاه

 !پندار جان واسه آقا البرز غذا بکش. نینه بابا خان عمو، شما راحت باش: جواب دادنش مامان با هول گفت قبل

 یکرده راض میحد کفر نیتا ا دید یم نکهیاز ا! چشماش موند خیته بشه، معمو برداش ياز رو نکهیبدون ا نگاهم

 ! شد از چهره اش خوند یم نویبود و ا

 .بکش پندار جان: واسه آروم کردن اوضاع دستشو گذاشت رو پام و گفت ییدا

ذاشت شام امشب از  یخان عمو اگه م! پلو رو گرفته بود سمت بشقابم سیکه د ییسمت دا دیبا تعلل چرخ سرم

 !شد یبه خاطر معده درد آمپول الزم بشم کم م نکهیاحتمال ا ن،ییگلوم بره پا

 دیخودش کش يهم برا. گرفتم و به البرز تعارف کردم ییپلو رو از دست دا سیو د دمیکش یپرحرص قیعم نفس

زد،  یحرف م دیبا یکیحق هم داشت ! شد یخورش مشغول صحبت با عل ختنیبعد در حال ر. من يو هم برا

 ! موند یدهنش بسته م گهید یکیتا 

! بهتره ها يدوغ نخور: مامان گفت زمیخودم دوغ بر يخواستم برا یوقت نکهیبس گذشت تا ا شیخرده تو آت هی

 .کنه پسرم یم شتریمعده دردتو ب

! روز افتاده نیاون تو که حاال به ا ختهیاز دوغ بدترشو ر: گفت يذره اش اشکال نداره، عمو فور هیبگم  اومدم

 !ستین يزیچ گهیدوغ که د

شد و الم  یگل گرفته م دیدهن پندار بدبخت که با هیمتلک کامالً حساب شده و  هی! کامالً صدپهلو يجمله  هی

 !زد ینم یتا کام حرف

 !نییما بره پا يبذار دو تا لقمه خوش از گلو! خان عمو صلوات بفرست:با اعتراض گفت ییدا
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 میو زودتر بخواب میشامو زودتر بخور نیبذار! گن عمو یراست م ییدا: گفتم يبگه فور يزیچ هیعمو اومد  خان

 !دنبال کارا میافتینزده ب دهیکه سپ

اش باال انداختم تا حساب کار  رهیبه نگاه خ ییابرو! من، رنگ از رخ عمو پروند دیو پرتآک دداریتشد ي دهیسپ

و از ترس  نمیش یام که م دهیند ایدن يساله  14پسر  هیمن  الشیپروند به خ یچنان متلک م! ادیدستش ب

 ! کنه يدم با اعصابم باز یبندم و اجازه م یدهنمو م یحاج يکتک ها

مشغول خوردن  نییسرمو انداختم پا. الیخ یب یعنیشد،  نییپشتم باال و پا يرو یالبرز به طور نامحسوس دست

 !شامو به کامم زهر کنه یینخواد با درشت گو گهیکارساز بود که د ياونقدر دمیشکر تهدشدم و خدا رو 

که  يچادر يهمراهم اومد، با لبه . تو اتاق خواب ادیشام جمع نشده، مامانو صدا کردم و ازش خواستم ب ي سفره

شله زرد بپزم  هیبگذره  ریدو سه روز به خ نینذر کردم ا! خدا يوا: پاك کرد و گفت شویشونیدورش بود، عرق پ

 !؟ها ینزن کتیاز زن عمو کوچ یوقت حرف هیپندار مادر !رونیبدم ب

 !خانوم؟ هیرق-

 !دهیسپ! گم یپاره رو م شیاون آت! کتهینه بابا اون که زنِ عمو کوچ:

 !؟یدون یمگه شما هم م: دمیبلند بلند و بعد پرس! دمیخند

خودشو زده به  ارهی یهم که به زبون نم یهر ک! دونن یآدم م عالم و يهمه ! دونم یمعلومه که م! واه مادر-

 !تا حاال اوردهیخان عمو ن يمنتها به رو! هم با خبره ههیوج یحت! اون راه

حاال ما : دمیاز مامان پرس دنیجمله امو کامالً فهم یفکر که همه معن نیتکون دادم و با ا دییبه عالمت تأ يسر

 !م؟یباش دیخواهر و برادر جد هیمنتظر  یتا ک دیبا

 !د؟یبرادر جد: دیو بهت زده پرس متعجب

 !کیخانوم کوچ! مادر! خواهر! برادر! دونم ینم: تخت و گفتم يلبه  نشستم

خدا  يپشت سر بابا! استغفراهللا پندار: کرد و گفت یام شد، اخم کهیت يبپرسه، تازه متوجه  يزیچ هیوا کرد  لب

 !باشه زهایجور چ نیا یکرد پ یفرصت م یاون بدبخت ک! حرف نزن يجور نیا امرزتیب

 !نداشت؟ يرادیکرد از نظر شما ا یاگه فرصت م یعنی-

 !؟یکارم داشت: دیبهم رفت و بعد پرس يغره ا چشم

 تیمرد مجرد خوب هی يچهار تا خانوم پاشن برن خونه  یکن یفکر نم! من؟ يخونه  یفرست ینم ونویچرا آقا-

 !نداره؟
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تو  يسجاده دار ،یراست! گهید نجایا انیبخوابن صبح هم پاشن ب رنیخوان بگ یم! داره يرادیچه ا! واه مادر:

 !گم یواسه نماز صبح م!خونه ات؟

 يسجاده هم که باشه، چادر نماز ندارم برا: نگاهش کردم و گفتم رهیخ رهیخرده خ هینشست رو صورتم،  یاخم

 !لینسوان فام

 . گم با خودشون ببرن یکن اصالً م نداره مادر ولش بیع-

 !من يخونه  یفرست ینم ونویپرسم چرا آقا یمامان دارم م:

 یچ! ه؟یچ: از جام بلند شدم و گفتم! ارهیخواد به زبون ب یهست که نم يزیچ هیمن مامان باعث شد بفهمم  من

 !شده؟

 !خونه ات ادیشه ب ینم یعموت راض-

خورن کراهت داره  یم یکه توش حروم ییگه جا یم: و گفت نییسرشو انداخت پا! سکوت زل زدم به مامان تو

 ! هم گفته حق نداره همراه خانوم ها بره ههیبه وج! توش يپا بذار

از  گهیدادم که پندار د حیباور کن براشون توض: کم کرد و گفت نمونویب يفاصله ! نشست رو صورتم یظیغل اخم

 !که  شیشناس یم! گهیخب، عموته د یخوره ول ینم زهایر چجو نیا

به اصطالح خان عمو  نیخوام ا ینم گهیامشب و فردا و پس فردا که بگذره، من د: تخت و گفتم يلبه  نشستم

 !گم؟ یم یچ نیشنو یم! مامان نمیرو بب

 !بهیشنون ،ع یم رونیره ب یبه خدا صدا م! تو رو قرآن آروم تر! پندار جان شیه-

 !خدا قضاوت کنه يو جا شیشونیمهر بزنه به پ يجا هیکه آدم  نهیا بیع:

 ! يخور ینم زهایجور چ نیاز ا گهیدونن تو د یخب اونا که نم! کنم ازت یپندار خواهش م-

به معده ام که داشت منفجر  يبا دست فشار! کرد یمامان هم بدترش م يخورد، حرفها یخونمو داشت م خون

پدرام آدرس : تخت بود در آوردم و گرفتم سمتش و گفتم يکتم که رو بیخونه رو از تو ج دیشد آوردم ، کل یم

 !خونه امو داره

 ...ترسم یم شون؟یبر یتو نم: دیگرفت پرس یکه از دستم م دویکل

 ! مامان-

گن طرف حتماً دلش  یم شونیبرسون يوقت نخوا هی ،يخب صاحبخونه ا: و گفت میعصب يزد به چشما زل

 !د تو خونه اش راهمون بدهرضا نبو
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و چند  نیبچه ات چند یدون یکه نم یهست يچه جور مادر: به عالمت تأسف تکون دادم و آروم گفتم يسر

 !کنه مامان؟ ینم یرانندگ گهیساله د

 . گم پدرام ببرتشون یم. باشه مادر: گفت یسکوت طوالن هیصورتم شد و بعد  مات

اول برگشتنمو  يروزها يدلم چقدر هوا! پام شدم يجلو نیزم ي رهیدستام و خ نیرفت، سرمو گرفتم ب مامان

! ؟ییتنها ییکجا! گرفت یازم نم یو سراغ دیکوب یدر اون خونه رو نم يبشر یبن چیکه ه ییروزها! کرده بود

 !آرامش؟ ییکجا

*** 

دادم و  یآروم پرهام گوش م يها دنینفس کش يتشک پهن شده وسط اتاقم، به صدا يبودم رو دهیکش دراز

 یدارم به چ یدون یم: کردم که البرز آروم و پچ پچ وار گفت یخونه گذرونده بودم فکر م نیکه تو ا ییبه روزها

 کنم؟ یفکر م

تخت  يسرش و از باال ریکه دستشو زده بود ز يو همون جور دیبه سمتش، اون هم به پهلو چرخ دمیچرخ

 !کردم که االن تو خونه ات چه خبره یفکر م نیداشتم به ا: کرد گفت ینگاهم م

 !خب؟-

و  یزن یکه م ییادکلنها يلباسهات و بو يکشو يتخت و تو ریز! کنه یم یداره اتاقتو وارس هیفکر کنم مرض:

 ! رتویلباس ز زیسا

 !خفه البرز-

ه اش تا چه خواهرزاد یشترگ زانیم نهیگرده بب یخاله ات داره تو آشپزخونه رو م! بذار بگم حاال! ـــــسیه:

 ! حده

هم  کتیزن عمو کوچ.کنه یم نییماهواره اتو باال و پا يدخترخاله ات داره کانالها:کردم و البرز ادامه داد ینچ

 دزیم دزینکرده ا يوقت خدا هی نهیگرده که بب یم يریو جلوگ یاطیدنبال لوازم احت شیاحتماالً با شم کارآگاه

 ! یبه دخترش منتقل کن ندهیدر آ ینداشته باش

 نیتو ا رونیره ب یبه خدا صدات م واشتری! البرز يریبم: به پهلوش و گفتم دمیمشت کوب هیشدم و  زیخ مین

 !سکوت
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! مامان پونه که بدبخت مشغول خوابوندن پونه است! آهان زن داداشهات هم هستن: و گفت دیباز دراز کش طاق

خانوم  نیندارم، ع یگونه جسارت چیحضور داره و من جرأت ه نجایهام اکه خود پر ییخانوم پرهام هم از اون جا

 !کنه بخوابه یم یو داره سع دهیدراز کش اسر و صد یو آزار و ب تیاذ یبالش و پتو گرفته و ب هیبا وقار  يها

خواب : دمیبرگشتم سمتش و پرس! کردم خوابش برده رفت هوا یم الیپرهام که تا حاال خ يپق خنده  يصدا

 !مثالً؟ يبود

 !البرز خان یگفت یم: اش که تموم شد گفت خنده

به  ادی یشه، زن عموت م یصبح که م! هم بد نشد ها یلیحاال خ: لبخند پت و پهنشو جمع کرد و گفت البرز

 ینکردم، م دایتو بساطش پ یاطیاحت ي لهیوس چیه! خوره یپسره به درد دختر ما نم نیگه، آقا ا یعموت م

 ! منتقل کنه یداشته باشه به مرض یمرض پرضترسم 

 نیشه که تو از ا یم يجور نیا: و گفت دیخودش هم خند دیباز منو که د شیلبخندمو کنترل کنم، ن نتونستم

 !يبر یجون سالم به در م یخونوادگ يفتنه 

شب خونه  یتبغله چرا نرف نیمادرت هم يمن موندم تو که خونه :و بهش پشت کردم و گفتم دمیپهلو چرخ به

 !یخودتون بخواب ي

عموت با هم  دنیپوش ژامهیپ ایوقت سر مسواك زدن تو  هیمامانت منو به زور نگه داشته که حواسم باشه  -

در صلح و صفا ختم به  زیکنم که همه چ تیریمد يجور دیوقت صبحونه رو هم با نکهیضمن ا! دعواتون نشه

 !يمضاعف به جنگ مداح بر يا هیبشه و تو با روح ریخ

 !یکنم که زابراه بش یم داریخودم چشم وا کنم تو رو ب نکهیرم قبل از ا یواال صبح که دارم م! بخواب البرز-

شب ! شه یم نهیشب به بعد پندار گرگ 12که ساعت  میبخواب: حواله ام کرد و به پرهام گفت یکن یغلط م هی

 !ریبه خ

زنم  یرسه، صبح زود م یکار من به سر صبحونه نشستن با خان عمو نم: مبستم و در همون حال گفت چشمامو

 !و برم سر کار رمیدوش بگ هیکه  رونیب نجایاز ا

 !؟یحموم عموم يبر يخوا یم: البرز بلند شد و گفت نیه يصدا

 !نه-

 ...و  يریدوش بگ ياون همه خانوم بر نیب يبنداز دیخونه ات کل يبر يخوا ینکنه م:

 !ویک يتو آ يرم خونه  یم -
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 !ریشب به خ: گفت، چشمامو بستم و گفتم یآهان

 

 

 ییانتها واریکنج د رهن،یال پ هیسرما، با  يبارون، تو ریشه ز یم یساعت 3از دستم در رفته اما احتماالً  حسابش

تونم توش پناه بازه که ب نیرزمینه در ز رون،یتنمه که بخوام بزنم ب ینه لباس درست حساب! چمباتمه زدم اطیح

فقط به ! چرا؟! کنه یام م هیخودش داره تنب ي وهیشطبق معمول و به !ده تو ساختمون یببرم و نه بابا راهم م

از اون با کمربند  شتریام، دخالت کردم و اجازه ندادم ب دهیپدرام، از راه رس يوسط کتک زدن ها نکهیخاطر ا

 نیهمه تنش، از ا نیفقط خسته ام از ا! خورده یداشته کتک م یاصالً خبر ندارم پدرام واسه چ! کنه اهشیس

 ! ره یفرود آوردن کمربند باال م يکه برا یهمه دست نیهمه کتک، از ا نیاهمه خشونت، از 

 یگه همون جا بمون تا بفهم یو م اطیکنه تو ح یکنم، پرتم م یپدرام نوش جان م يمفصلو که به جا کتک

 تیعصبان نیدونم ا یم ست،یمن واسه پدرام ن یهواخواه تشیعصبان لیدل نیرشتیدونم ب یم! يکرد یچه غلط

خان عمو که مثل  دنید! کشف بزرگ نیرو لبم و خوشحالم از ا نهیش یخوره و لبخند م یآب م گهید ياز جا

 یهم جوونه، اونقدر سرخوشم م یلیو اتفاقاً خ ستین ههیکه زن عمو وج یبابا اون هم با خانوم يبت بوده برا

کرده و  یکار م یعمو اصالً تهرون چ نکهیا! نکنه تمیاذ یلیهوا خ يکنه که کتک ها و فحشها و تحمل سرما

چهارده ساله رو به خودش مشغول کنه اما  زدهیس يپسربچه  هینبود که بخواد ذهن  يزیبود، چ یاون خانوم ک

ه کرده و دست به دامن بابا شدنش ک يعمو که با ورود من به کوچه از کوچه خارج شده و احساس خطر نیماش

 !باشه دیجد يزن عمو هیتونه  یخانوم م نیده دستم که ا یم ویگوش

بهش، تکون  تیاهم یب. زنه یشنوم، آروم صدام م یمامان رو م يزانوهامه که صدا يدستام و رو نیب سرم

بابات . باال پندار ایپاشو ب: گه یکنم م یم هیدارم گر نکهیا الیشونه ام و به خ يرو نهیش یدستش م. خورم ینم

 .دهیخواب

 یاون بارون م ریهمچنان ز دیموند من با یم داریاگه تا خروس خون ب یعنی! شه یباز م يشخندیبه ن لبم

! کنم یسوزه و داغه نگاهش م یها و رد کمربند م دهیکش يکه از جا یکنم، با صورت یسرمو بلند م! نشستم؟

نور المپ  ریکنه ز یم یو سع امچونه  ریز نهیش یزنه، دستش م یکنارم زانو م! اما همچنان سرجاشه شخندمین

وقته اون جا جا خوش کرده  یلیرو که از دماغ و دهنم راه افتاده با پر چادرش پاك کنه که چون خ یخون اط،یح
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پدرام و  یصد دفعه گفتم وقت: گه یم یاشک يکشه و با چشما یبه سرم م یدست! شه یو خشک شده، موفق نم

 !هم پدرام يهم خودت کتک خورد! شد؟ ینگاه کن چ! پرهام طرف حساب باباتن، تو دخالت نکن

 شونیبکش یحاج يدست و پا ریاز ز يای یشما چرا نم! یستیمگه مادرشون ن! یدخالت کن دیشما با: غرم یم

 !رونیب

 ! شم یبابات نم فیمن حر: گه یصورتش و م يرو نهیش یم یاخم

 !؟یششیهم ک ای یش ینم فشیحر-

 !گنده تر از دهنت حرف نزن پندار:

 ستمیا ینم! ذارم یمنو بزنه، باشم، نم يهم که بخواد برادرها لیو با دل لیدل یهم که بگذره، ب گهیصد سال د-

 !مامان؟ يشنو یم! هیبه گر نمیشم بش ینم میقا یلعنت ياون آشپزخونه  واریپشت د! نگاه کنم

تو اون  یحت! شه از چشماش خوند یترس رو م. گه یم يبلند سیدهنم و ه يرو نهیش یمامان با هول م دست

 ! اطیح ییکم سو

! یبفهم شتریب نقدریچقدر بده که ا! چقدر بده! از حرص ایخوره بهم  یفهمم از سرماست که دندونام داره م ینم

چشمتو  ینتون! يصداتو ببر ینتون! يبگذر ینتون! یباش تیاهم یب یو نتون یاز سنت بفهم شتریچقدر بده که ب

 !يببند

 .يخور یپاشو، سرما م: گه یبازوم و آروم م ریندازه ز یدست م مامان

ترسونه  یاش شما رو نم هیسا یوقت ست،یبابا ن یوقت: گم یمونم و م یم یکشم و مصر سرجام باق یم دستمو

 ! نشستم نجایسه ساعته من ا! سراغشون؟ يایافته ب یم ادتی! ؟يافته بچه دار یم ادتی

 یسر پربادم نم! یچ یعنیآدم  هیکنم ترس از  یتو اون سن درك نم! مهیصورت شاک ي رهیو از باال خ ستادهیا

 !تونه اونقدر از شوهرش بترسه که دست از بچه هاش بکشه یزن، م هیفهمه که 

که خواستن  شونهیشوهر زن و استیس نیو ا دهیهم اصالً نخواب دیشا! کرده داریبلندم بابا رو از خواب ب يصدا

باز زبونت دراز ! ؟یکش یچرا هوار م! پندار؟ هیچ: گه یپرخشم م وونیا ياز باال!پررو نشم يادیز يجور نیا

 !شده؟

توجه به پندار پندار  یافتم سمت ساختمون و ب یراه م. شم یو به زور از جام بلند م واریبه د رمیگ یم دستمو

 !بخورم؟ دیاشتباه کرده، کتکشو من با گهید یکی: گم یزنم تو چشم بابا و م یمامان، زل م يگفتن ها
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 گهید یکی یکه وقت یفهم یرسه و م یخوبه شعور نداشته ات م: گه یافته به سمتم و با خشم م یراه م پابرهنه

 !یدخالت کن دیکنه تو نبا یاشتباه م

 !سرما بمونم؟ نیبارون تو ا ریز دیته من بازن دومو اون گرف! گم بابا یخان عمو رو م! گم یپدرامو نم-

کنه زل بزنم به  یو وادارم م رهیگ یپر حرص چونه امو تو دستش م! پرونه یبابا برق از سرم م ي دهیکش

 یم شتیآت ياریبه زبون ب نویا گهید يجا گه،ید يدفعه : گه یچفت شده اش م يدندونها نیچشماش و از ب

 !؟يدیشن! زنم

گم، فشار  یدم، بله و چشم که نم یجواب که نم! کشه یگه که گوشام سوت م یرو اونقدر بلند م يدیشن

حرف  نیا! پندار؟ يدیشن: پرسه یده دوباره م یکه به سرم م يدیو با تکون شد ارهی یبه چونه ام م يشتریب

 !کنم یباغچه چالت م نیکنه وسط هم دایدرز پ ییجا

و چنان  نیشم رو زم یدوم بابا چنان پرت م ي دهیبا کش! رو لبم نهیش یاراده م یاجازه و ب یب یسرکش پوزخند

نداره، نه  تیاهم یچیه گهید! شه یو تار م رهیچشمم ت شیپ ایخوره که دن یسرم به جدول کنار باغچه م

! رامپد يپندار پندار کردن ها ياپرحرص بابا، نه صد يناسزا گفتن ها يالتماس پربغض مامان، نه صدا يصدا

 ! دنیتو نفهم! هیهوشیخونه فقط تو ب نیا يآرامش تو! بندم یچشمامو م

*** 

به ساعت  ینگاه. اطیو پامو گذاشتم تو ح رونیکورمال کورمال از اتاق رفتم ب! بود کیهوا هنوز تار. شدم داریب

معده ام . که اون شب پرت شده بودم شدم ییجا ي رهیپله ها و خ ينشستم رو. بود 5 یحوال. دور مچم انداختم

نماز : که عمو گفت دمیشن دنیکش ازهیمو وسط خ دمیموهام کش نیب یدست! گذاشته بود يسر ناسازگار بیعج

 !؟يخوون شد

از جام بلند شدم، رفتم . کرد یو پر اخم نگاهم م وونیدر هال و ا نیبود ب ستادهیبرگشت به سمت صداش، ا سرم

 ! يفکر کنم فقط شما قبله رو بلد! نه: گفتم یرومآ يسمتش و با صدا

به حرمت روح باباته که :گفت يکنترل شده ا ياما صدا تیو در هالو بست و با عصبان رونیاز در گذاشت ب پاشو

 !گم یبهت نم یچیه

 !ن؟یبارم نکرد یچینه که از سر شب ه: زدم و گفتم يپوزخند

 !چهیتو ه یدر مقابل ناخلف نایا-
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نه  امرزتونمیکه من پسر ناخلف داداش محمود خداب نیاریپس بعد نماز صبح دو رکعت نماز شکر هم به جا ب:

 !شما

کنه و در همون  یکرد حرصشو خال یسع یخواب آلودش درشت شد، مچ دستمو گرفت و با فشار محکم يچشما

فقط به حرمت ! سر شامتو نگرفتم ينکن طعنه  الیپندار خ نیبب: چفت شده اش گفت يدندون ها نیحال از ب

 ...و  رمیبگ دهیناد وحرمت نیا ینکن يپس حواست باشه کار! تو دهنت دمیمادرت بود که بلند نشدم و نکوب

 نیچشماتو هم خوب وا کن و بب! نکن دیمنو تهد: گفتم یو عصب رونیب دمیتکون از دستش کش هیدستمو با  مچ

که  دمیروزگار کش نیهم از ا ياونقدر! ستمین یاباش دهنشو بستب کیاون پسر بچه که با تحر گهیکه من د

 ...و مفهوم حرمتو  یمعن

 نیا: بهش انداختم و دوباره رو کردم به عمو و گفتم ینگاه. برد ساکتم کرد ینگرون مامان که اسممو م يصدا

 یبرادرزاده اتو به زن يخوا یمشکل م نیچرا با وجود ا نکهیفهمم اما ا یرو کامالً م يکه چرا با من مشکل دار

 ! فهمم یرو نم رمیبگ

 یخوره روحمو م نیو زدم از اون خونه که داشت ع دمیبزنه، برگشتم تو اتاق، لباس پوش ینموندم حرف منتظر

 ! رونیخورد ب

 

 

  

 

  

که  یاز چشم. زنگ در واحد بلند شد يکردم که صدا یدوش گرفته بودم و داشتم با حوله سرمو خشک م تازه

: دمیمتعجب پرس. اومد تو سالم کرد یکه م يهمون جور.و درو باز کردم دمیدرهم البرزو د ي افهیکردم ق نگاه

 !؟یکن یکار م یجا چ نیا

 !خونه امه ها نجایا نکهیمثل ا:غر زد رلبیسمت اتاق خواب و ز رفت

 !شده؟ يزیچ: دمیافتادم دنبالش و پرس راه

 !نه چطور؟: ردن لباسهاش شد و در همون حال گفتبهم بندازه مشغول عوض ک ینگاه نکهیا بدون
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لباساشو که عوض . زل زدم بهش یموهام بود متوقف شد و سوال يکردن حوله رو نییکه مشغول باال و پا دستم

 ه؟یچ: دیو پرس ستادیا دیمنو که د رون،یکرد اومد بره از اتاق ب

 !شده؟ یباز چ! ه؟یا افهیو ق ختیچه ر نیا-

 !یچیه:

 !ناخوش هست یحال خودم به اندازه کاف! حرف بزن البرز! الاله اال اهللا...! و  یچیه-

 !يدیتراش ینم هیواسه خودت دردسر و حاش نقدریا ياتفاقاً تو اگه ناخوش بود: کنارم رد شد و گفت از

 !توپتو پر کردن فرستادنت سمت من؟ ه؟یچ-

 !ا؟یک:

 !همون قوم مغول-

 !يسر جنگ دار ایدست تو کالفه ام پندار که با همه دنمن از ! توپ منو پر نکرده یکس:

رفتم تو اتاق خواب، . بود یجور شاک نیمن و عمو با خبر شده و ا نیاز بحث ب! هیبودم دردش چ دهیفهم حاال

 یب. رونیاز آشپزخونه اومد ب دمیپوش یکه داشتم کتمو م نیو خرت و پرتمو برداشتم هم فیک دم،یلباس پوش

 کجا؟: دیکه پرس رونیتوجه بهش رفتم سمت در و خواستم برم ب

 ابونیو ب ابونیسر به خ. مهم نبود یول مارستانیبخوام برم ب نکهیا يوقت داشتم برا یساعت هیداشت هنوز  حق

 . بود دیبحث جد هیذاشتم بهتر از  یم

 !؟ير یم يکجا دار: و گفت دیدر ننشسته بازومو کش ي رهیهنوز به دستگ دستم

شد از  یهم پروندم اما مگه م یرلبیخداحافظ ز هیام باز کردم و  گهینگاهش کنم در رو با دست د نکهیا بدون

 !کارت دارم سایوا: بازومو نگه داشت و گفت. دست البرز فرار کرد

در مورد عمو و  دنیشن حتینص يمن نه حوصله ! منو البرز نیبب: سمتش، زل زدم به چشماش و گفتم برگشتم

من  یکدومتون تو زندگ چیه گهیدم د یدارم نه اجازه م میو مشکل روان اریمداح و کارم و وضع معده ام و قبر د

 ! نیدخالت کن

 ! اجازه نده! باشه: سمت هال، در رو با پاش بست و گفت دیکش منو

 ! منو نیبب: نشست کنارم و گفت. مبل  ياجبار نشستم رو به

 !بچه؟ یاستیس یب نقدریآخه تو چرا ا: کنم آروم گفت ینم نگاهش دید یوقت
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 یچ! گم؟ یبد م! ه؟یچ: گفت دینگاهمو که د. نبود يقبلش خبر يچند لحظه  تیاز عصبان! زدم به چشماش زل

به کار  يو کار يریزبون به دهن بگ یتون یروز و دو روز نم هی! شد؟ یشیآت يبه عموت که اون جور یگفت

 گهید! گه یراه م یداره ب عموتدونستن که  یتو اون جمع همه م! ؟یت کار دارن نداشته باشبه یکه حت ییاونا

 !هیمامانت از همون اذون صبح نشسته به گر! بهش یبتوپ يجور نینداشت ا یلزوم

خوام بدونم تو اون خونه چه  ینه م! نداره البرز یخونواده به من ربط نیا زیچ چیه گهید! نداره یبه من ربط-

دارن  یامروز منو به زور ور م! گم؟ یم یچ يشنو یم! کنم یدارم م یخوام بدونن که من چه غلط ینه م! خبره

 یعقد هر ک يسفره  يپا نمیکنن بش یم رمفردا هم البد به زور وادا شون،یمناسبات خونوادگ نیبرن تو ا یم

 !دلشون خواست

 !ستیخبرها ن نیاز ا:

دختره رو ورداشته  یدون یمگه نم! يمگه خبر ندار! چه خبره؟ یلعنت يتو اون خونه ! پس چه خبره؟! ست؟ین-

! وقت چیپسرش دل نسوزنده ه يمادر برا نیا! دلش سوخته؟ یکن یم الیخ! خودش کرده؟ يآورده هم خونه 

 ! شوهرش يپسرش البرز چه برسه به برادرزاده  يبرا

 !پندار:

با اون ! رفته؟ ادتی! ؟یدون ینم! تو اون جهنم دره چه خبر بوده یدون یم گهیکه د یکیتو ! گم مگه؟ یبد م-

 رونیتو روم و منو از اون خونه ب سادیچاك خورده با اون وضع داغون بهشون پناه آورده بودم و اون وا ي نهیس

اون روز ! من و به من نگفت قاتل يزل نزد تو چشما یاز ترس حاج گهیاون روز که د! همون مادره نیا! کرد

دار هم که  يتا پا یحت! اگه آدم کشته باشه یحت! گه قاتل یبه بچه اش نم يمادر چیه! داشت به حرفش مانیا

تونستم رو پاهام  ینم یکه من حت يدیو د يتو خودت اونجا بود! کشته باشه ویکنه بچه اش کس یبره، باور نم

 یاومد تو اون غربت لعنت یکه اون حرفها از دهنش در م ییلحظه ها ریتصو! روزهااون  ریتصو یدون یم! سمیوا

اون خونه کرده که  رینون به نرخ روز خورم، دختره رو پاگ يحاال هم از ترس اون عمو! از من در آورد؟ يریچه پ

و  یا مهربونب هیضپندارو زن اولش نتونست آدم کنه، مر! من شیچهار بار با من دم خور بشه، بعد ببندتش به ر

 !اردشی یرو به خدا م! کنه یرامش م یعشق و عاشق

 !؟یستیمگه تو رو به خدا ن: 
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 نید یمرتد ب هیاز نظر اونا من ! ستمینه ن! اونا يرو به خدا:معده ام فشار دادم و گفتم يمحکم رو دستمو

روز  نیبه ا! سفره؟ يپاگفت  یچ کهیمرت يدیمگه نشن! خورم یم مویمونیو ا نید یب نیبدبختم که دارم چوب ا

 !افتادم يو به چه حال و روز هیجور همن چ ینداره زندگ یربط چیه گرونیبه د! ؟یچ یعنی یافتاده رو نگرفت

! حالت خوبه بهش خبر بدم دمیکه کردم و د داتیمامانت گفت پ: از جاش بلند شد رفت سمت تلفن و گفت البرز

اونجا،  يبر ستیتا فردا هم الزم ن! ستیگم حالت خوبه چون ن یکردم اما نم داتیگم پ یزنم بهش، م یزنگ م

 ! خوبه؟! مهمون بلند شو برو مسجد و تموم نیاصالً ع

منو وادار به حرص خوردن و  يجور نیدرصد نگرون حال و روز من بود، ا هیاگه ! یالزم نکرده بهش زنگ بزن-

 !کرد یدم نزدن نم

 یم یچه غلط اطیاذون صبح تو وسط ح! يکه تو دم نزد چقدر هم:برگشت سر جاش، نشست و گفت البرز

 !به هم؟ نیدیکه عموت خفتت کرد و پر يکرد

 !اآلن جواب پس بدم؟ دیرفتن هم با اطیواسه تو ح-

افکار ! يبد یگم با هر ک یمن دارم م! پندار هیا گهید زیاصالً حرف من چ! يجواب منو بد ستیاصالً الزم ن! نه:

 نیکنه و ا یداره خالف م یهر ک! ده یتو رو زجر م ایر نیکنه و ا یم ایداره ر یهر ک! از نظرت غلطه یهر ک

 یکنه لزوم یم يگه و با اعصابت باز یمبهت چهارتا چرت و پرت  یهر ک! کنه یم تیخالف داره تو رو اذ

 یم! يزیبهم بر! یبش يکفرحد اصالً از دستشون  نیتا ا ينداره بخوا یلزوم! ينداره دهن به دهنشون بذار

 !ارزش نداره يزیحرفاش پش يفهموند یبهش م تیتو خونه و با کم محل يموند

! رمیمن هنوز با خودم درگ! کشم ینم گهیبه خدا د! خسته شدم!کشه البرز ینم گهیاعصاب و روان داغون د نیا-

راه  میراه و ن یبعد ه! چقدر عذاب آوره؟ یدون یم! داشته باشه؟ يریآدم خوددرگ هیچقدر بده  یدون یم! با خودم

 !جو آرامش هیواسه ! ؟ یواسه چ! و اون هم بجنگه نیبا ا دیبا يریمنِ خوددرگ نیا

 نکهیقرص بخور عوض ا هیپاشو : رفت سمت آشپزخونه گفت یکه م ياز جاش بلند شد و همون جور البرز

 .بذار دهنت رینون پندو لقمه  یکی ایبعدش هم ب ،یاون معده رو بچلون یه نقدریا

 !پا نیبا ا نیبش ریتو بگ: راه افتادم و گفتم همراهش

 یاگه بدون! کنه یاز مخم درد نم شتریپام ب: گفت ندیچ یم زیم يکه داشت بساط صبحونه رو رو يجور همون

 ! دادش يتن لرزه گرفتم از صدا! راه انداخت سر صبح تو اون خونه يعموت چه جنگ زرگر

 !زد؟ یداد م یسر ک-
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خونواده رو چه به  نیکه اصالً اشتباه کردم بلند شدم اومدم و ا يور يکالً خودشو بسته بود به در! سر خودش:

 !با هزار ترفند ساکتش کرد کتیآخرش هم عمو کوچ! جور حرفها نیعزت و احترام و از ا

 !خب؟-

 !شد؟ یشاک يورج نیبهش که ا یگفت یچ! دونم چه خبر شد ینم! رونیمن اومدم ب گهیبعدش د:

 !پسر ناخلف پسر داداشته نه تو نیمنم گفتم برو خدا رو شکر کن که ا! گه پسر ناخلف یبرگشته به من م-

 !ن؟یهم:

 ...در مورد مر! حد بود بحثمون نیدر هم! آره فکر کنم! ستین ادمی! دونم ینم-

 يدر رو که باز کردم چهره . کنم یمن باز م: از جام بلند شدم و گفتم. تموم گذاشت مهیزنگ در حرفمو ن يصدا

به  يلحظه ها نیکه آخر يمسئله ا! خواست بره ینهال م! ام انداخت گهید یبدبخت هی ادیشاد نهاد تازه منو 

 !کرده بود ریبه خودش درگ داًیخواب رفتن شب قبلم ذهنمو شد

 گه؟یالبرز هست د: راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت. تو ادیکه جلو اومده بود فشردم، رفتم کنار تا ب دستشو

ساز، با نهاد دست داد و حال و  يالبرز در حال روشن کردن چا. گفتم و دنبالش راه افتادم يرو بستم و آره ا در

 .نهیاحوال کرد و ازش خواست بش

 !خواد بره؟ ینهال کجا م: دیپرس یسوال رو م هیوجودم تو اون لحظه، فقط  تموم

 وانیل هیبا قرار گرفتن . موضوع نکرده بود نیبه ا ياشاره ا چیتا حاال ه شبیبود برام که البرز هم از د لبجا

. البرز و نهاد تمرکز کنم، چند بار پشت سرم هم پلک زدم  يحرفها يرو نکهیا يبرا. جلوم، به خودم اومدم  ریش

که تو اون لحظه  یموضوع. زدن یودن حرف مکه اآلن مدتها بود دنبالش ب ینیاون زم دیداشتن در مورد خر

 .من نداشت يبرا یتیاهم چیه

نهاد که مخاطب قرارم  يبرا دییبه عالمت تأ يمجبور شدم سر یرو تو سکوت خوردم و فقط گه گاه صبحونه

 ؟یباش مارستانیب دیساعت چند با: دینگاهم که نشست به ساعت البرز پرس. داد تکون بدم یم

 گهید قهیفکر کنم تا ده د. کنم سیکه برم و کارامو راست و ر ادیخرده زودتر ب هیبه کرباس زاده گفتم امروز -

 .ادیب

 ؟يگرد یبر م یک:

 .گهیظهر د-

 ؟يایو ب یمرخص کن مارتویدو سه تا ب ير یمگه نم:
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 !سر خونه هم برم هی دیبا نکهیضمن ا. هم دارم گهیکار د يسر هی یچرا ول -

 !آدم اشغال شده نیدو ج هیاون جا که توسط ! ؟یاسه چخونه و:

 ! ستیمشکل من ن: جام بلند شدم و گفتم از

 یمنتها اگه ناغافل پاش! اون که البته: که گفت دمیرفتن از آشپزخونه شن رونیالبرزو موقع ب طنتیپرش يصدا

 !کنه یچون مطمئناً عموت خونتو حالل م! شه مشکل تو یم گهید شون،یاونجا و تا مرز سکته ببر يبر

شده  زیخ میکه قبل از خوردن صبحونه در آورده بودم دوباره تنم کردم و برگشتم تو آشپزخونه با نهاد که ن کتمو

به دستم  یالبته من هنوز کارت. نیایو نهال ب لوفریبا ن میواسه فرداشب در خدمتت هست: بود دست دادم و گفتم

 ...اما  هدینرس

پرهام دادشون به . دم به نهاد یتو برو من خودم م. کارتها دست منه: تو دهنشو فرو داد و گفت يلقمه  البرز

 .من

 هی نیبب: کردم و رفتم سمت در، البرز هم دنبالم اومد و آروم گفت یبه عالمت باشه تکون دادم، خداحافظ يسر

 !يزیچ

خونه برو منتها  ير یم: تر آورد و گفت نییچشمام،صداشو پازل زد به  يجد يا افهیسمتش، با ق برگشتم

 !یخدا رو نترسون يوقت اون بنده  هیحواست باشه 

 !خدا؟ يبنده -

 !گم یعروس خانومو م:

 !عروس خانوم؟-

عروسو بچپونن  ارن،یب ریگ يجور هیخونه اتو  دینقشه داشتن کل نایا! گم یرو م یمرض!ها يخنگ نبود! پندار:

به زور تن به  يبعد تو مجبور! تهیخانوم عقد یکنن که مرض یجور م یمدرک يسند هیاحتماالً هم اآلن ! توش

خواسته و  یاون هم اصالً تو رو نم ادی یبعد کاشف به عمل م! یو با اون بدبخت هم خونه بش يازدواج بد نیا

تو خونه اتون راه  اریجنگ تمام ع هیده هاش داده، بعدش عموت بوده که کار دست دو تا برادرزا يکتاتورید نیا

 ...م

 !واسه من؟ یکن یم فیتعر يدار يهند لمیف-

 ن،یهمو تحمل کن نیمجبور تونییدو تا گهید یچیه! کنم برات یم فیها تعر يرمان همخونه ا نیدارم از ا! نه:

 ...کم کم عاشق هم  گهیبعدش د
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 !تو برسه ي ندهیخدا به داد زن آ! خدافظ البرز: رو باز کردم و گفتم در

 !من اسم داره ي ندهیزن آ-

 !خانوم یل یل: زد و گفت یطونیلبخند ش! کردم متعجب زل زدم بهش یکه کفشامو پام م يجور همون

 ایرو علم کرده  گهید یکیرابطه فارغ نشده  هیگه و هنوز از  یم يداره جد دمیفهم ینم! چهره اش شدم مات

که  افتیبا مداح در ن: توجه به نگاه مات من در رو به روم بست و از پشت در گفت یب! ذاره یداره سر به سرم م

 !خدافظ! ینگکنم خروس ج یپندار صدات م يجا گهیخونه د ياگه مشت خورده برگرد

 !به تأسف تکون دادم و رفتم سمت آسانسور يسر

  

 

  

 یسالم و احوال پرس شهیمثل هم رون،یاز پشت باجه اومد ب دنمیبا د مارستانیب نییاطالعات سالن پا مأمور

تموم  زتتونیکار و نکهیو خواستن که بعد ا مارستانیب انی یدکتر کرم لو گفتن دارن م: کرد و بعد گفت یگرم

 !گه؟یکسالت برطرف شد د شاهللایا. شونیاتاق ا نیشد بر

 گرونیبزرگ هست که د يباشه، اونقدر کیهر چقدر هم که کوچ! یکنکه ب يهر کار ،یهر جا که باش! خوبه

: دمیبه عالمت مثبت تکون دادم و پرس يسر! مشتاقانه توش سرك بکشن و دهن به دهن نقل محافلش کنن

 !دکتر مداح اومده؟

ت انتظار باال رفت و گردنم که به عالم یابروم که سوال هی! ام موند رهیدر اومده خ يجواب با چشم ها يجا به

 ...دکتر  یول. بله اومده: شد به خودش اومد و گفت لیما یکم

رو براش  ییزهایچ هیزدم و  یباهاش حرف م دیبا. شد یم یکه به اتاق دکتر مداح منته یافتادم سمت سالن راه

 میداشتم که مطابق با اصول زندگ يا گهید لیدال! باشم نه دهیازش ترس نکهیکردم اما نه به خاطر ا یروشن م

 !داشت تیکه برام اهم یبود و جزء مسائل

 رمیورود بگ ياجازه  نکهیتو در رو باز کردم و بدون ا دییبفرما دنیبعد شن.به در زدم و منتظر موندم يا ضربه

 ! من جا خورد دنیبرگه هاشو بلند کرد و با د يسر فرو رفته تو. رفتم تو و در رو بستم

 !؟يوقت دار: و گفتم زشیم يروبرو یصندل ينشستم رو خونسرد
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تا خودشو جمع جور کنه و  دیچند لحظه طول کش! نه ایتونست بگه وقت داره  ینم یتو بهت بود که حت اونقدر

 !نجا؟یا يخوا یم یچ: بعد گفت

 !بشم قهیباهات دست به  یحت ایبه جونت  افتمیبا مشت و لگد ب ومدمیمطمئناً ن-

 !؟یپس چ:

 !حرف بزنم يصحبت کرد روزیکه د یاومدم در مورد موضوع-

 !شنوم یم:

که نشون  ومدمین نجامیاآلن هم اگه ا! زدم يکه زد ییاز حرفها ییحدسها هیاما  هیچ انیدونم اصالً جر ینم-

 یکه خوردم نشستم با خودم فکر کردم و متنبه شدم و دست دوست یبا مشت و چک ای دمیترس داتیبدم از تهد

از  نکهیبحث و مشکل من و تو، ا و يریدرگ! بدم و برم حیرو توض يزیچ هیاومدم فقط ! سمتت دراز کردمبه 

که  ستین يزیو از نظر تو من ساده لوحانه اونا رو متوقع، چ یکن یم سهیرو سرک ضایمر رحمانهینظر من تو ب

 یکس هیاز آب گل آلود عل اینبودم که از پشت خنجر بزنم  یوقت آدم چیه! باشه یمربوط به مسائل خونوادگ

 هیو دوال پهنا حساب کردن باهاشون  ضهایگرفتن از مر يزیرمیمورد ز دراگه از نظر من رفتارت ! رمیبگ یماه

کشونم اما  یهم م ییبه مقامات قضا انویجر نیا يگم و اگه شده پا یخودت م يتو رو نویمحضه، ا یانصاف یب

دروغ در مورد  ایحاال راست  یمشت حرف خاله زنک هیو با چو انداختن  زمیپشت م نمیکه بش مستین یآدم

اگه ! خوام بگم؟ یم یچ یمتوجه! رمیجشن بگ میروزیخودم بهت ضربه بزنم و واسه پ الیبه خ تیشخص یگزند

 ينفر هی يجور هیشم که  یاصالً خوشحال هم م! کار من بوده یکن الیکه خ ستیبرام مهم ن يدوست دار

اونقدر  یکن الیخ يبخوا نکهیا یول! ستیاصالً مهم ن! میبدجنس يبذار پا! حد آرامشتو بهم بزنه نیتونسته تا ا

 ! شه یربط رو به هم ربط بدم و به سود خودم ازش استفاده کنم برام گرون تموم م ینامردم که دو تا موضوع ب

رم  یدارم م مارستانه،یب نیتو ا میروز کار نیامروز آخر:و گفتمجام بلند شدم، زل زدم به نگاه مات و ناباورش  از

دعوا ادامه  نیهم که برم ا مارستانیب نیاز ا! به خاطر ترس از تو بوده که رفتم یکن الیخواد خ یاما دلم نم

 یتون یو نم یستیمحق ن انیجر نیبفهمونم تو ا تو برام مهمه که به يزیترسم نه از چ یم ینه از کس!داره

زندون  نیخودم ع یمنو از زندون و شکنجه هم نترسون چون زندگ! یآلوده کن يکه بهش آلوده ا يزیمنو به چ

اونقدر  ،یشکنجه رو تحمل کن یکل لیدل یزندون و ب یافتیب لیدل یبار ب هی یوقت نکهیضمن ا!و شکنجه است

 !آزاردهنده نباشه یلیبعد خ يرهاشه که با یپوستت کلفت م

 !سایوا: که گفت دمیرفتنم شن رونیاما قبل بسمت در  رفتم
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با خودم قرار گذاشته بودم ! اومدم به اتاقش قرار نبود اون حرف بزنه یم یوقت! اما برنگشتم سمتش ستادمیا

 ! رونیحرفامو بزنم و برم ب

 !؟يدار یمثال سر نترس نکهیا! ؟یثابت کن يخوا یم ویتو چ: روبروم، زل زد به صورتم و گفت اومد

 ! اصالً! نه-

 !؟یپس چ:

 !اشتباهه یکن یم يکه دار يکار-

 !؟یعملشون برسون يخطاکارا رو به سزا يدوره افتاد! ؟یرسول! ؟يغمبریتو پ:

 ! خوره اما کار دارم یکه برام مهمن م ییاونا ایکه پرشون به پر من  ییبا اونا! ندارم يکار گهید يبا خطاکارا-

 !اور کنب! دمیبه عمرم پررو تر از تو ند:

 !بهیعج! ؟یبه خودت ننداخت نهییتو آ ینگاه میتا حاال ن یعنی: سمت در و در رو باز کردم و گفتم رفتم

بودم که دکتر  دهیهنوز به راه پله نرس. و راه افتادم سمت اتاقم دمیکش یقیکه پشت سرم بسته شد، نفس عم در

معده : گفت دیتشکر که کردم با تأک. دیحالمو پرسبرگشتم سمتش، اومد جلو باهام دست داد و . کرم لو صدام کرد

 !خوبه؟! گم یاتو م

 !ستیبد ن! يا-

 شیگفت پ یپورزند م! ماست ستیتو همون خوب ن ستیبد ن:راه پله و در همون حال گفت يتو میافتاد راه

 !آره؟ يمداح بود

 !ن؟یخودتونو رسوند عینگرونتون کرد که سر نیهم-

صلح و  ایتو اتاقش نبود ! گاز فشار دادم يرو شتریبهم خبر دادن پامو ب یاما وقت مارستانیاومدم ب یداشتم م:

 !صفا شده؟

 !کدوم چیه-

 !هم تو اتاقش بود و هم جنگ همچنان پا برجاست؟ یعنی:

 ! بله-

 باهاش؟ یداشت یکار خاص:

 !بود یشخص يمسئله  هی-

 !زنده است اآلن؟! ؟يپس بد یرو که زد رفت یمشت:
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 ! آره زنده است! زد در جواب مشت من بودرو که  یمشت-

 !خب؟:

 یب يخوا ینم: دیکرد و پرس ستادنیو منو وادار به ا ستادیمتعجب سرشو رو به سمتم چرخوند، ا. نزدم یحرف

 !؟یش الیخ

 !؟یچ الیخ یب-

 !مداح:

 یم یحرف نیهمچ هیبود، اگه در مورد دخترم  گهید یواال هر ک! گهیکشه د یکه هنوز داره نفس م المیخ یب-

 !تو سردخونه بود مارستانیب نیهم نیرزمیزد مطمئناً اآلن تو ز

 ! يبه دست من و محسن بسپر انویجر نیا يخوا یخوبه که م: نشست رو لبش راه افتاد و گفت يلبخند

 مارامویرم ب یم: گفتم میدیدوم رس يبه طبقه  یلبم نقش بسته بود رو جمع کردم و وقت يکه رو يپوزخند

 .رم یکالً م گهیکنم، بعدش هم که د صیترخ

درصد  هیممکنه  نکهیمجبورم از دستت بدم واقعاً متأسفم اما از ا نکهیاز ا: زل زد به چشمام و گفت ستاد،یا

 .بهم سر بزن يفرصت کرد. باشه واقعاً خوشحالم شتریب مارستانیاون ب يآرامشت تو

وقت پامو تو اون  چیه گهیمطمئن بودم د باًیکردم و تو اون لحظه تقر یدست دادم و ازش خداحافظ باهاش

 !ذارم ینم مارستانیب

*** 

 !؟یالو سالم نهال خوب:

 !؟یتو خوب یمرس. ممنون-

 !ه؟یواسه شب برنامه ات چ نیبب:

 .ندارم یخاص يبرنامه  یعنی! دونم ینم! اممم-

 !تونم به شام دعوتت کنم؟ یم:

 !داره؟ یمناسبت-

 !آره:

 !؟یچ-

 !مارستانیاخراجم از ب:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٣٥ 

 !یانتقال! هیاخراج چ وونهید: خنده اش بلند شد و بعد گفت يصدا

 !؟يای یم ینگفت! با اخراج نداشته یواسه من فرق-

 . باشه:

 8پس ساعت -

 !؟يتو خونه ا. دنبالت امی یمن م:

 !اگه بشه خونه باشم آره! دونم واهللا ینم-

 !؟یچ یعنی:

 .گم واسه ات یم نمتیحاال بب! مفصله حشیتوض-

 اونوقت؟ ییکجا یاگه خونه نباش. باشه:

 !کجا رو دارم برم؟! البرز يخونه -

 !دنبالم ایب 8ساعت  يالبرز بود يپس اگه خونه ! خب خوبه:

ه رو داشتم قدم زنون را ادهیپ ریتو مس. قطع کردم یگفتم و تماسو بعد خداحافظ ينشست رو لبم، باشه ا يلبخند

 پندار؟ ییکجا. سالم: تماسو که جواب دادم گفت!بود یدکتر ظهراب. زنگ خورد لمیرفتم که موبا یم

 .رونیاومدم ب مارستانیاز ب-

 !؟يدار یخاص يبرنامه  ایمن  شیپ يایب یتون یم:

 مارستان؟یشما؟ ب نییکجا-

 .آره:

 شده؟ يطور-

 . خوام باهات حرف بزنم یفقط م! نه پسر خوب:

 بعد؟ يشه باشه برا ینم-

 !رسه؟ یاز راه م یک میکه قراره من و تو با هم حرف بزن يبعد نیا:

 گه؟ید نیای یم! فردا شب تو تاالر چطوره؟-

 !یمنو از سر خودت وا نکن يبهونه ا هیالبته اگه اون جا هم به . باشه. آره:

بحث دور و ورم کالفه بودم، فکر و  از اون همه! بهش دمیکوب یبود اون لحظه مخمو م رمیاگه تو مس یربرقیت

 دمیترس! دمیاما ترس دمیپرس یتلفن ازش م يکاش جرأتشو داشتم و پا! رفتن نهال اما از همه بدتر بود الیخ
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بهم بده رو در رو باشه تا بهم  ارههم قر یجواب نیهمچ هیخواستم اگه  یم! زمیبهم بده که بهم بر یجواب

 یوا م يدور بره بدجور يجا هیبه  شهیهم ای یمدت طوالن يبفهمم قراره برامطمئن بودم اگه ! نهیبب مویختگیر

 !کیاون هم از نزد! نهیرو بب یوا رفتگ نیخواستم ا یم! رم

  

 !الو پرهام؟-

 !؟یسالم داداش خوب:

 !مهمه؟-

 !؟یچ:

 !نه ایخوب باشم  نکهیا-

 ...من که بابت -

 !منن؟ يهمچنان تو خونه  ایمهموناتون برگشتن خونه :

 .نانیبابا ا ياآلن خونه . رفتم دنبالشون ینه داداش خودم صبح-

 !ه؟یخونه ام دست ک دیکل:

 !؟یمارستانیب. برات ارمیب ییشما کجا. دست منه-

 االن؟ ییتو کجا. نه:

 .من خودمو برسونم بهت ییشما بگو کجا. وهیواسه م دونیرم م یدارم م-

 .رمشیگ یت ماونجا از امی یسمت خونه ام، منم م ایب:

 .رسم یم گهید قهید ستیتا ب. باشه داداش-

 .خوبه:

 پس فعالً-

 خدافظ:

 .دربست: بلند کردم و گفتم نیماش نیاول يکتم و دستمو جلو بیگذاشتم تو ج لویموبا

*** 

دم توش  یدراز م م،یبود دهیبراش خر شیکه واسه جشن تولد دو سالگ یبا لباس ارویقبر، د هی يشده ام تو دوال

ندازم، نگاه  یکنن م یو منتظر نگاهم م ستادنیکه کنارم ا ییبه نگاه آدمها ینگاه ستم،یا یو بعد عقب م
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حجم  هی. ده یعذابم م ستادنیکه ا ییآدمها یخانوم و باق الیپرخشم بابا، مامان، فرناز، نگاه نگرون البرز، دکتر، ل

کارمو تموم  دیکنن چون با یمنتظر نگاهم م. نفس بکشمذاره درست  یو نم ارهی یام فشار م نهیبه س نیسنگ

با اون سنگ ها بپوشونمش و بعد  ادی یقبر اما دلم نم يدخترکمو گذاشتم تو! ام دهیکنم و من اما پا پس کش

 !چیه گهیخاك و بعد د

گم  یو با التماس م نمیش یلرزونم م يرو زانوها. خواد زودتر کارو تموم کنم یازم م تیجمع نیاز ب ییصدا هی

 !تونم ینم:

حسه،  یکه انگار ب ییبا دستها! ستین يا گهیراه د! خوان یازم م نویبتونم و ا دیبا! بشه دیبا! است دهیفا یب

و  زمیر یو خاك م زمیر یزنم، خاك م یاطراف چنگ م يو با همون دستها، به خاکها نمیچ یسنگها رو م

 گهیکه د ییشه و فشاره و فشاره و نفسها یام برداشته نم نهیاز رو س یو اون حجم لعنت هیکنم و گر یم هیگر

 !ره یشده و رو به قطع شدن م دهیبر

*** 

با وجود ! بودم که زمان و مکانو گم کرده بودم ختهیچنان بهم ر! زنگ واحد از خواب پروندم ي کسرهی يصدا

 یو بعد تکون دمیخرده کتفمو مال هی. دو پشتم سر جاش بو نهیس يشدن، هنوز حس درد وحشتناك قفسه  داریب

هنوز هوش و حواسم  نییپا وردمآ یدر رو که م ي رهیدستگ!رو مخم بود يزنگ بد جور يصدا! به خودم دادم

 ! نگرون زل زد بهم يدر باز شد و نهال با چهره ا. بود ومدهیسر جاش ن

و چشمام فشار آوردم و در همون حال  ینشویدر رفتم کنار، با کف دست محکم به پ يخرده تعلل، از جلو هی بعد

 .رفتم سمت اتاق خواب

از  ایجور کسل شدم  نیکه ا ادهیتونستم بفهمم از خواب ز ینم! خرده حالم بهتر بشه هیتخت تا  يلبه  نشستم

 ! ادیز دنیخواب د

 خوره پندار؟  یداره زنگ م لتیموبا:به در خورد و نهال گفت يا تقه

موضوع که چقدر خوب شد موقع خواب  نیدر حال فکر کردن به ا. گفتم و از جام بلند شدم امی یاآلن م هی

مبل  ينهال نشسته بود رو. و رفتم تو هال دمیرو از تو دراور برداشتم و پوش یشرت یالاقل شلوارك پام بود، ت

راحت شد  الشیم خشرت تن یت دنیدبا . سالم که کردم سرش برگشت سمتم. ومیسالن و زل زده بود به آکوار

 ! شد رهیحرف بهم خ یانگار که کامل برگشت طرفم و ب

 .امی یاآلن م:رفتم سمت آشپزخونه گفتم یکه م يهال رو روشن کردم و همون جور يتو لوستر
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 يکرد لبخند محو رو یسع. آب خوردم و برگشتم تو هال و نشستم روبروش وانیل هیقرص معده رو همراه با  هی

 ساعت چنده؟ یدون یم: دیپرس یآروم يه و بعد با صداصورتش رو جمع کن

: خنده و گفت رینگاه شرمنده ام که نشست رو صورتش زد ز! هشت و ربع بود. يواریسمت ساعت د دیچرخ سرم

 !پف افتاده صورتت؟ يجور نیکه ا يدیچند ساعته خواب

 !بود که خوابم برد 3فکر کنم ساعت : ابروم گفتم يحال خاروندن گوشه  در

 !اده؟یخرده ز هی یکن یساعت واسه چرت بعد از ظهر فکر نم 5-

 !ساعت 5 نیگذشت ا یک دمیاصالً نفهم:

 !ها يخواب بود نکهیمثل ا! گهیمعلومه د-

زدم و از جام بلند شدم و  يام لبخند نهیس يخرابم و درد وحشتناك قفسه  یتوجه به اوضاع و احوال درون یب

 .شم یحاضر م يبه سر و صورتم بزنم، فور یآب هی: گفتم

 !پندار؟: نهال اما صدام کرد س،یدادم راه افتادم برم سمت سرو یکه معده امو فشار م يجور همون

 ست؟یحالت خوش ن: دیاز جاش بلند شد و پرس. سمتش و منتظر موندم حرفشو بزنه برگشتم

 .امی یاآلن م. خوبم: به لحن نگرونش زدم و گفتم يلبخند

 !گه؟یوقت د هیواسه  مشیو بذار مینر يخوا یم-

 .خرده کسل شدم هی یخواب طوالن نیاز ا. ستین يزیچ. نه:

 میتون یم يندار رونویب يحوصله  یکن یاگه فکر م. ادهیبه هر حال فرصت ز: سر جاش و گفت نشست

 .گهیشب د هی يبرا مشیبذار

پف کرده و سرخ سرخ،  يچشما! واسه شام رونیب میحق داشت بگه نر! و زل زدم به صورتم ییتو دستشو رفتم

 رونیصبحونه بره ب يبرا دیکه با یآدم هیمنو شب شتریب میسمت صورتم و البته خواب آلودگ هیدو تا رد بالش رو 

 !کرده بود تا شام

 یکه با حوله صورتمو خشک م يو همون جور رونیخوره باعث شد برم ب یداره زنگ م لتیپندار موبا يصدا

 .کتمه بیتو ج ش؟یاری یبرام م: کردم گفتم

 امی یمن دارم م دیفهم یگشت، وقت یدر به در دنبالت م! حتماً البرزه! يوا يا: گفت هویجاش بلند شد و  از

 !بهش خبر بدم يکه کردم و سالم بود داتیقرار شد پ شتیپ
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من که ! خودشه! آره ایب: و گفت به صفحه اش انداخت یبود در آورد، نگاه زونیکتم که آو بیاز ج لمویموبا

 !جرأت ندارم جواب بدم

هوار البرز باعث  يالو نگفته صدا. ازش گرفتم و جواب دادم ویدوشم و گوش يسمتش، حوله رو انداختم رو رفتم

چسبوندم به  ویگوش. بلند گفت یسوال يالو هیخوب که داد و هوارهاشو کرد ! از گوشم فاصله بدم ویشد گوش

 سالم:گوشم و گفتم

 !تو پندار؟ یهست يکدوم گور! زهر هالهل و سالم-

 !گهیخونه ام د:

 !؟يدار هیچه عادت گند نیآخه ا! ؟يجواب بد دیاون دسته هونگو نبا-

 !زنگت نشدم يبود، خواب بودم، متوجه  لنتیسا:

 !رمیگ یضرب شماره اتو م هیاز ظهر تا حاال دارم -

 .مامانت کارت داشت: و گفت دیکش ینفس پرحرص. تخت و سکوت کردم يتو اتاق خواب و نشستم لبه  رفتم

 کار؟ یچ-

 حاال؟ یخوب. دونم ینم:

 ؟يندار يکار. شتیپ امی یشب م. خوبم-

 ره؟یمن زنگ بزنم و بگم که کارت گ ای یزن یبه مامانت زنگ م. نه:

 .ممنون. زنم یخودم بهش زنگ م-

! کنمش تو حلقت یم امی یم يزنگ بزنم و جواب ند گهید يکه اگه دفعه  اریدر ب لنتیاز سا تویگوش:

 !؟يدیفهم

 فعالً. باشه! آره: زدم و گفتم يلبخند

 !خوش بگذره-

. تخت يانداختم رو ویتماسو قطع کردم و گوش. متلک يگفت که گذاشتمش پا یبگذره رو با لحن خاص خوش

که روشن کرده بود گرفت و به صورتم دوخت و بعد  یونیزینهال نگاهشو از تلو. رونیاز جام بلند شدم و رفتم ب

. يشلوغ رستورانو ندار طیمح ياز سر و شکلت مشخصه که اصالً حال و حوصله . پندار نیبب: چند لحظه گفت

 ...البرز که  يمن ببرمت خونه  ایاآلن هم ب. پس فردا شب يبرا میذار یبرنامه رو م نیهم

 !شه کرد یهم م گهیکار د هی-
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 !؟یچ:

 چطوره؟ میو هم حرف بزن میساکت هم شام بخور طیمح نیو تو هم ارنیبرامون غذا ب میزنگ بزن-

: زدم، نشستم روبروش و گفتم يلبخند. صورتم موند ي رهیخ شنهادمیقبول کردن و نکردن پ نیو مردد ب متفکر

تونم به البرز و نهاد  یم! هان؟. میجواب بد میو هر کدوم موظف میپرس یسوال که از هم م يسر هیشامه با  هی

 چطوره؟. انیهم بگم که ب

 .ادیب یبه البرز بگ یتون یم ياما اگه دوست دار. ستینهاد که ن-

شونه هاش افتاده بود برداشت و  يورودش رو يرو که از لحظه  یگفتم و اون از جاش بلند شد، شال يا باشه

شه واسه شام  یم دایپ خچالتیتو  يزیچ :مانتوش رفت سمت آشپزخونه و گفت يدر حال باز کردن دکمه ها

 درست کردن؟

 ...آشپ نیزنم به ا یزنگ م. ستین يازین: راه افتادم و گفتم همراهش

معده ات  يبرا یخارج يچقدر اون برنجها یدون یم! پندار ستیاون غذاها برات خوب ن:وسط حرفم و گفت اومد

 ... دیچرا با میدرست کن يزیچ هیجا  نیشه هم یم یضرر داره؟ وقت

! هم روش گهیروز د هیخورم  یرو م زایچ نیهر روز هم! نهال الیخ یب: بار من اومدم وسط حرفش و گفتم نیا

 .بذار تا من برم زنگ بزنم يخودت کتر يتو فقط برا

 ؟يخور یم یچ: دمیسمت تلفن و قبل گرفتن شماره پرس رفتم

 .کنه برام ینم یفرق. يخور یخودت م یهر چ-

 !خوام مغز بخورم یمن م:

زدم و همون  يلبخند. ام موند رهیگرد شده خ يو با چشمها رونیمتعجب از آشپزخونه اومد ب یبا نگاه سرش

دعوت کنم نه  یچیمن معموالً عادت دارم دوستهامو به ساندو! خب؟ هیچ: گرفتم گفتم یکه شماره رو م يجور

 !رستوران

 .  و آشپزخونهزد و برگشت ت يدوختم به صورتش، لبخند نگاهمو

 

  

 جانم؟: بعد چند تا بوق جواب داد. البرزو گرفتم يرو سفارش دادم و شماره  غذا

 !؟يبار مهربون جواب منو داد هیچه عجب تو -
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 !کنم ینم یخرج هر کس مویمن مهربون:

 .ایتو هم ب یدوست داشت. خونه میمون یزنگ زدم بگم ما واسه شام م. میرس یبهم م! و خب باشه لیخ-

 !؟يخوا یسر خر م:

 !چرت نگو-

 !نداره؟ یبیع. امی یخانوم م یل یبا ل امیمن اگه بخوام ب:

 !و ازش بپرسم چند وقت رزرو بوده هیک نمیبب ارشیب! هینه اتفاقاً عال-

 . نیشما شامتونو بخور. شه یم رید امیاگه بخوام ب! چرت نگو:

 .سفارش دادم برات. واسه شام گفتم گهینه د-

تعارف هم که ! من اآلن مطبم! يکرد لیرو تعط یبابا تو امروز و فردا مطب و کار و زندگ.رهیارم گباور کن ک:

 .رسونم یمن خودمو م ن،یشامتونو بخور. ندارم باهات

 .نمتیب یپس م. باشه-

 . قربانت:

: و اون گفت زینشستم پشت م. نهال مشغول روشن کردن گاز بود. گذاشتم سر جاش و رفتم تو آشپزخونه ویگوش

 !م؟یشروع کن

 و؟یچ-

 .سوالهامونو:

 !شروع کن-

 یم مهیباخت جر یهر ک م،یریگ یم ینمره منف هی میجواب بذار یهر کدومو که ب! ها يجواب بد دیهمه اشو با:

 !شه

 !قبول-

 !يدونم که بازنده ا یخب از االن م:

 !چطور؟-

 !دم یاونقدر به خودم مطمئن هستم که بدونم تموم سواالتو جواب م:

 !باشه شروع کن-

 نداره؟ رادیهم باشه ا یخصوص:
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 .راحت باش-

 .تو بپرس اول تا من فکر کنم. اممممممممم:

 ...بعد  ارمیب وهیبذار برات م: جام بلند شدم و گفتم از

 !نیبش ایب! ده ینم وهیکه م یچیساندو-

 یخونه اتو خودت انجام م يکارها:دیو اون پرس زیم يدر اوردم و گذاشتم جلوش رو خچالیاز تو رو  وهیم ظرف

 !؟يد

 !سوال اول-

 !اآلن شروع نیاز هم! آره خب:

 .یواسه نظافت کل ادی یم یخانوم هیدو بار  یماه-

 .شه به خودت یمربوط م شتریخونه ب يزیتم نیپس ا:

 !ندارم یخوب ي ونهیم یبا شلختگ ادیبرعکس البرز من ز-

 !د؟یجد مارستانیب ير یاز شنبه م: دیو چاقو رو گذاشتم جلوش و اون پرس یدست شیپ

 !یقبل مارستانیگردم به ب یدر واقع بر م-

 ؟يکرد یبعد گذروندن طرحت اونجا کار م:

 .بخش اورژانس بودم کیکش. بعدش هم آره. اونجا بودم موییتموم طول دوران دانشجو-

 شمال؟ ير یفردا نم:

 .ادیکه بتونه همراهم ب گهیوقت د هی يالبرز ازم خواسته بذارمش برا-

 .ير یپس تنها نم:

 !رو يزیچ نیهمچ هی نمیب یتو خودم نم.تونم تنها برم ینم! نه-

 . بهتره يجور نیا:

 شد پس؟ یچ تیخصوص يسوالها-

 ... يپا يذار یبپرسم؟ نم يجد... خب :

 !بپرس. ذارم ینم یچیه يپا-

 ... ياون سمت که بود: 

 !نبودم یبا کس-
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 !یکن ییشگویقرار نشد پ یه:

برداشت و در حال پوست کردن  بیس هی. بخوره يزیچ هیرو به سمتش هل دادم که  وهیو ظرف م دمیخند

 ؟ییدونست کجا یماه نم شیالبرز هم تا ش یکه حت يجور ؟یخبر رفت یب نقدریشد که ا یچ:دیپرس

جور فرار بود  هیاون رفتن .نبودم ینرمال یروح طیتو شرا. رفتم یم یبودم وقت دهیبر یاز همه چ! دونم ینم-

. که به گذشته ام مربوطه فرار کنم يزیاندازه، هر چ یاون اتفاق م ادیکه منو  يزیخواستم از هر چ یم! برام

از  م،یتو تموم طول زندگ باًیتقر! گذشته بود اناتیاتصالم به جر ينقطه ها نیتریو قو نیاز مهمتر یکیالبرز هم 

 یتا چند وقت بعد برگشتنم هم نم!بهم داد اون بوده ارویکه خبر فوت د یکس! ور حضور داشته نیبه ا ییراهنما

 !نداخت که بهم گفته بود متأسفه یم ياون لحظه ا ادیمنو ! تونستم تو چشماش نگاه کنم

 بهتر شدنت داشت؟ يتو يریرفتنت تأث:

تا برم، از  دیرو که طول کش یسال هی. موندنم نبود نجایا يبه اندازه  شیسخت بود، اما سخت یلیدرسته خ! آره-

که اآلن هستم هم  ینیاز ا! به تمام معنا بودم ي وونهید هیگم،  یتا خارج شدنم از کشورو م اریرفتن د يفاصله 

 !بدتر

 !ه؟یچ: دمیزدم و پرس يلبخند! خنده ریزد ز نهال

 !خودش معترف باشه یوونگیکه به د مدید ویکم کس! یچیه-

 !ممنون یلیخ:

 يبه نظر من همه ! ه؟یمنظورم چ یدون یخب م! نه نه: خنده رو دوباره به لبش آورد و گفت زمیآم هیگال لحن

 !میدون یعاقل م یلیمنتها در اکثر موارد خودمونو خ! میتو وجودمون دار یوونگیخرده د هیما آدم ها 

به  یخب مصر باش یاشتباهه ول یکه بدون يکرد يتا حاال کار! هات بگو یوونگیتو از د! بعله:لبخند گفتم با

 !انجامش؟

 !آره-

 !خب؟:

 !اومده شیپ یلیخ-

 !نش؟یپررنگ تر:

 رهیجواب خ یکرد و سرشو گرفت باال ب یدستش موند، مکث يتو يپوست شده  بیس ينهال رو ي رهیخ نگاه

 !صورتم شد ي
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: دستش رو برش زد و به سمتم گرفت و گفت يتو بیعالمت انتظار تکون دادم،نگاه ازم گرفت، س به يسر

 !به نفع تو چیه کی

 !چرا؟-

 .سوالو بدم نیخوام جواب ا یخب نم:

 !؟یوونگیاز اون د یمونیپش. باشه: و گفتم دمیکش شمیبه ته ر یدست

 !نه-

خوبه :رو از دستش گرفتم و گفتم بیزدم ، س يلبخند! ستین مونیکرد که اصالً پش یقاطعش مشخص م ي نه

 ! مالمت کردن خودم يدوره  هی! دارم یمونیپش يدوره  هی یوونگیمن کالً بعد هر د! یستین مونیکه پش

خودتو  یستیکه حاضر ن یدون یخودتو مقصر م نقدریاون تصادف ا انیهم هست که تو جر نیهم يبرا-

 !یببخش

 !ستین يدیترد چیجا واسه ه! ر بودممشخصه مقص گهیاونو که د:

 !افتهیب یاتفاق نیهمچ هیممکنه  یهر کس يبرا-

 !یاز همه هم البرز و دکتر ظهراب شتریب! دمیها شن یلیهزاران هزار بار از زبون خ نویا:

 !درست باشه؟ دیکه شا يبار هم فکر نکرد هی-

 !تونه بفهمه که چقدر مقصر بودم تو اون تصادف یخودم تو اون صحنه نبوده و نم ریغ یکس:

 !که نبوده پندار يعمد-

 !یباز هم قاتل یبا چاقو بزن یو اتفاق رعمدیغ ویکیدعوا اگه  هیتو ! عمد ریچه عمد چه غ:

سوال مهم دارم که  هی: دستم زدم و گفتم يتو بیبه قاچ س يگاز. شد خیصورتم م ينهال رو يبهت زده  نگاه

 .رفتنت بپرسم خوام موقع یم

 چرا؟:

 .دم جوابشو بعد شام بشنوم یم حیچون ترج-

 !؟یافتیچندش آوره که ممکنه از غذا ب نقدریا:

 !ه؟یچندش آور چ! نه بابا: خنده و گفتم ریز زدم

 .امیتا ب نیبچ زویم: رفتم سمت در گفتم یکه م يهمون جور. زنگ در بلند شد يصدا

 شد؟ یچ: دمیمتعجب پرس. کنه ینشسته و نگاهم م نهیدست به س دمیبرگشتم د یوقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٤٥ 

 !یچیه-

 دیخواد که؟ نمکدون و فلفلدون با ینم دنیچ زیم! ؟یچیساندو ياوردیمگه منو ن: باعث شد بگه زیام به م اشاره

 ! باشه که هست زیرو م

 یبیع:تمگف نتیرفتم سمت کاب یکه م يدر آوردم و همون جور لکسیبار مصرف غذا رو از تو نا هی يظرفها

 !يشور یتو ظرفها رو م نم،یچ یم زویمن م! نداره

 !رو نداده يشتریب يکه جواب سوالها یاون ي مهیشستن ظرفها باشه جر: و از جاش بلند شد و گفت دیخند

 ! دونه عقبم هیهر چند که فعالً من : گفت زیذاشت رو م یکه م يها رو از دستم گرفت و همون جور بشقاب

 !؟یش یبپرسم ناراحت نم یخصوص یسوال خصوص هی: دمیدادم دستش و پرس وانیتا ل دو

 .نه راحت باش-

 ؟يندار یداشته باش ياز پدرت خبر نکهیبه ا يعالقه ا:

 !نه-

 !شه یمنفجر م نیم نیگه نه انگار ع یم نیهمچ! بگو نه هویبعد  رونیب ادیدختر تو بذار سوال من از دهنم ب:

مشکلت !حاال من! وقت تلف نشه يخود یدم که ب یبه فکر کردن نداره رو م يازیکه ن ییخب جواب سوالها-

 !ه؟یبا خونواده ات چ

: دیزد و پرس يلبخند. صورتش شدم ي رهیآوردم و خ رونیکه قاشق و چنگال توش بود ب ییاز تو کشو نگاهمو

 !ک؟ی -کی

 !نه-

 !و بگو نیپس بش:

 زینشستم پشت م یدر آوردم و وقت خچالیدلستر رو هم از  هیو  خیپارچ آب و  ز،یها رو گذاشتم رو م وانیل

بده  یلیخ! کنه یناراحت م یلیموضوع منو خ نیکه خودمو شناختم با خونواده ام مشکل داشتم وا ياز روز: گفتم

 !بدتره که بخوان عقب نگه ات دارن یلیو خ يجلوتر از خونواده ات قدم بردار يکه بخوا

 ...با  ای یبا پدرت مشکل داشت-

به قول البرز مشکلم ! هنوز هم هستم! واقعاً مقصر من بودم دیشا نمیب یکنم م یخوب که فکر م! هر دوشون:

از نظرم اشتباهه اگه به زبون آوردن اون مسئله به ضررم تموم  يزیچ هیاگه ! کنم يتونم نقش باز یکه نم نهیا

گناه  یقیما گوش دادن به موس ي ونهتو خ. شه یبکش سرد م! ارمشی یبه زبون م! دم ینم یتیاهم چیبشه ه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٤٦ 

بار  نیاول ياون دوستم برا يتو خونه . یلیکم سن بودم خ. از دوستام یکی يبار، رفته بودم خونه  هی ادمهی! بود

خونه و با شور و شوق  دمیرس. شیقیعاشق موس! رو گوش دادم و واقعاً عاشق صداش شدم يخواننده ا هیآهنگ 

وقت  هی! خدا مرگم بده يوا يا: دونه محکم زد تو صورتش و گفت هیاونم ! کردم فینم تعرماما يبرا انویجر

 !ها یرو به بابات نگ يزیچ نیهمچ

 خب؟-

هم  نایکه آخه احمد ا ریدرگ یدهنم بسته موند اما ذهنم حساب يدو سه روز! کار کردم؟ یچ یکن یفکر م:

تو مسجد  یپدرش هم هر از گاه ه،یمادرش اهل روضه و قرآن خوندن و آش نذر. هستن ینیمتد يخونواده 

 !تو خونه اشون ضبط صوت داشته باشن با اون همه نوار کاست و ما نه دیبا نایپس چرا ا. نمیب یم

 !؟يدیضبط صوت خر یرفت! ؟ يکار کرد یچ-

کاره سر شام  هی. دمیزم فشار آوردم و به جواب نرسفکر کردم و به مغ یکل نکهیبعد ا ان،یسه روز بعد اون جر! نه:

از اون آهنگ  میتون یچرا ما نم! تو خونه اشون ضبط صوت دارن؟ نایبابا چرا احمد ا!:دمیلب وا کردم از بابام پرس

 ...و  میقشنگ گوش کن يها

 !کار کرد؟ یبابات چ! يوا يا-

 !؟یکن یفکر م یتو چ:

 !فکر کنم مامانت حتماً پس افتاد یدونم ول یباباتو نم-

و  مایتو خونه امون به پا شد، البته بدون هواپ یجنگ جهان يها هیتو ما يزیچ هی! باًیتقر:زدم و گفتم يلبخند

 !خمپاره

که البرز  ستیخود ن یب! دردسر يکرده برا یخب پس از همون موقع ها سرت درد م. بخور غذاتو از دهن افتاد-

 !کرد یصدات م يخواست ازت حرف بزنه اون جور یر وقت متا قبل از اومدنت ه

 !؟يچه جور:

 !کاریگفت پ یخواست ازت بگه م یم یوقت شهیهم-

 ! صبح البرز افتادم یخروس جنگ ادیخنده و  ریز زدم

 ! بود واسه خودش يکاریپ! يدید یپندارو م قمیرف نیا دیگفت، نهاد با یبه خدا همش م: با لبخند ادامه داد نهال

 کاریپ یباش ریعالمه پندار مختلف درگ هی نیهمش ب یوقت! آره خب: و گفتم ختمیخرده آب ر هیخودم  يراب

 ! افته یاتفاق م یبزرگ
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تا  ه،ینبودن تا ک نیرفتن، ا نیخواستم بدونم ا یم. کرد یم يقرار یدونستن جواب سوالم ب يبرا بیعج ذهنم

 !؟يبر يخوا یم ییجا: دمیمقدمه پرس یکجاست؟ طاقتم که طاق شد ب

 ینهاد م: و گفتم زیم يآب رو گذاشتم رو وانیل. و متعجب نگاهشو به صورتم دوخت دیاز خوردن کش دست

 !قبلِ رفتن تو د،یاول ع يهفته  يگفت جشن عقدش رو انداخته برا

خاله  شیپ زیرم تبر یم: داد حیقسمت از کباب شد و در همون حال توض هیکردن  کهیگفت و مشغول ت یآهان

 .ام

 مسافرت؟-

 .هیخرده طوالن هیمنتها . آره:

 چند وقت؟-

و  ارمیدرش ب ییخرده از تنها هیرم که  یم. خاله ام تنهاست.احتماالً از اول خرداد تا آخر تابستونو اونجا هستم:

 .بخورم ییهوا هیالبته خودم هم 

 ؟یآموزشگاه چ-

 .شه یتموم م گهید يکالسم هم تا هفته  دو تا یکی. کنن نمیگزیرو جا گهید یکیصحبت کردم که :

ناراحت کننده باشه و چهار ماه  ییجورا هیتونه  یکردم که جواب سوالش گرچه م یموضوع فکر م نیبه ا داشتم

نشست رو صورتم و  يزیاخم ر. زنگ در بلند شد ينبودنش بهتره که صدا شهیاما از هم هیادیو ز یزمان طوالن

 . حتماً البرزه: نهال گفت

 .نداره يرادیالبته اگه ا. کنم یمن باز م نیبش: از جام بلند شم اما نهال زودتر بلند شد و گفت ومدما

 .شم یممنون هم م: زدم و گفتم يلبخند

کردم که  یدستم بود و به نبود نهال فکر م يتو وانِیل يتو يها خینگاهم به  یصندل یداده بودم به پشت هیتک

 !پندار؟: دیچیتو خونه پ یبهت زده و آروم يصدا

 

کردم تموم حرکاتم کنده و زمان داره  یحس م. زل زدم به روبروم و بعد از جام بلند شدم ریمتح يلحظه ا يبرا

و زل زده  ستادهیمبهوت ا يچهره  هیمامان با . و رفتم تو هال زیم يگذاشتم رو وانویل! شه یکم کم متوقف م

 !رونیب امیظر بود من از اون جا ببود به در اتاق خواب و احتماالً منت
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همزمان با سالم من، سر مامان با سرعت به ! دمیدر د يدر آستانه  دهیپر یچرخوندم و نهال رو با رنگ نگاهمو

جلو رفتم و ! نداشت حیبه توض ازیبود که ن ایصورتش نشسته بود اونقدر گو يکه رو یاخم. دیسمتم چرخ

 ! ن؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیپرس

 !بد موقع مزاحم شدم؟: دیپرس هیکرد با کنا یکه نگاهش م يبا تعلل برگشت سمت نهال و همون جور سرش

کنن که تنهاشون  یمهموناتون گمون بد نم: دمیبه نهال که در شرف از هوش رفتن بود دوختم و پرس نگاهمو

 !ن؟یگذاشت

اومدم : و از دورش برداشت و گفتسرشونه اش ر يخورده رو زیچادر ل. صورتم يمامان نشست رو زیت نگاه

 .باهات حرف بزنم

 !بهتون بگم دیهست که منم با ییزهایچ هیاتفاقاً : افتادم سمت اتاق خواب و گفتم راه

 !نداره؟ يرادیا. امیشما شامتو تموم کن تا من ب: رو به نهال کردم و گفتم بعد

آروم  يرفتم سمتش و با صدا. جا بود یع بتوق هیتوقع جواب دادن تو اون لحظه . صورتم بود ي رهیبهت خ با

 .ادی یبرو شامتو بخور، البرز هم اآلن م. دارم کیکار کوچ هیبا مامانم : دادم حیتوض

 .بهتره من برم پندار: گفت یهمون آروم به

 .یتنها نمون ادیکنم زود تمومش کنم که ز یم یسع: صورتم و گفتم ينشست رو یاخم

توجه به نگاه متعجب و دلخور مامان راه  یب. از رفتن بزنه یام رو اونقدر محکم گفتم که دوباره نخواد حرف جمله

مامان؟ مگه : نهاله گفتم ي رهیاز قدم بر داره خ یاز جاش قدم نکهیبدون ا دمید یافتادم سمت اتاق خواب و وقت

 !ن؟یحرف بزن نیخواست ینم

و  یاما عصبان یآروم ییتو اتاق و در بسته نشده با صدا میداشت، رفتسمتم و با اکراه قدم بر دیچرخ سرش

 !؟یزن گرفت: دیپرس يدلخور

 یعنی! داشت براشون که زن گرفته باشم؟ یتیچه اهم! نگاهش کردم رهیامو دادم به در و خ هیرو بستم، تک در

 !سال ازدواج کرده و با زنم برگشته باشم؟ 4 نیاحتمالو نداده بودن که تو ا نیا

 !چطور؟: دمیپرس خونسرد

 !ره یو م ادی یحتماً زنته که با برادرش م. دختره نیا-

 عییتو مراسم تش: و بعد گفت نییتخت و اجازه داد چادرش سر بخوره پا ينگاهش کردم، نشست لبه  یسوال

 !دمشونیبابات و مراسم هفتم د يجنازه 
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 !طور نیدقتتون هم هم! هیه اتون هنوز که هنوزه عالحافظ! نیآفر-

 ! یهم مسخره کن دیبا:

 !گم یم يدارم جد! کنم یمسخره نم-

 ! ؟یگفت یبهتر بود بهمون م یکن یفکر نم:

 !و؟یچ-

 !زن گرفتنتو:

  !به حال شما داره؟ یبشه چه فرق دایزن سر و کله ام پ یب ایسال با زن  4من بعد  نکهیا! داشت؟ یچه فرق-

 !من مادرتم:

 ،یبش یخودت کس ،واسهیبخون ،درسیکه بزرگ بش یتا موقع: پراخم گفت یزدم به چشماش، بعد مکث زل

مادرت  يبچه که بود! اون موقع هم نه! مادرت بودم یتو سرمون بکوب مونویو نفهم یاز من و پدرت بفهم شتریب

چهار بار کهنه اتو که ! که بهت دادم ریدو بار ش! دمتییکه زا دنییزا! خب یلیخ! ياونو هم قبول ندار! بودم

 !عوض کردم

هر مادر و بچه  نیو ب يکه خب تو هر خونواده ا انیبوده، تا قبل اون جر یاگه بحث! ن؟یدیاز من د یاحترام یب-

 !نیخودتون عاقم کرد ادمهیکه  ییهم تا اونجا انیبعد اون جر! افتهیتونه اتفاق ب یم يا

تنها  یبهم بگ دیحل شده نبا نمونیمشکالت ب المیو به خ یهمه وقت که هست نیا ،یرگشتهمه مدت که ب نیا:

منو  یرس یبه کارهات م يو چه جور يخور یم یاون موقع که بهت گفتم نگرانتم که تو خونه چ! ؟یستین

 !مادر؟ احتر التیرسه شما خ یزن گرفتم و اون به کارم م یکه بگ یدونست ینم قیاونقدر ال

 !ستیدر کار ن یازدواج-

 یکه م یکردم لبخند سمج یبا تموم توانم سع! صورتم ي رهیشد و خ زیت هیپر اشک مامان در صدم ثان نگاه

پشت سر  يمطمئناً مهمونها. نیباهام حرف بزن نیاومد نیگفته بود: رو لبم کنترل کنم و گفتم نهیخواست بش

 !خب؟! نیاج من صحبت کندر مورد ازدو نیایکه ب نیحرف زنتون رو ول نکرد

اومده بودم دنبالت که ببرمت خونه که : صورتم، از جاش بلند شد و گفت يهمراه با بهت مامان نشست رو نگاه

مسجد  5تا  4واسه فردا ساعت  يو فرصت کرد یاگه دوست داشت. و سرت شلوغه يمهمون دار نمیب یحاال م

 ....ختمه و واسه شام هم 

 !نبه من متلک ننداز ماما-
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و  يخودتو نشون بد يایب یبه عنوان پسر ارشدش بلند ش نکهیشب چهلم بابات، عوض ا! گم؟ یمگه بد م:

 ... هیک ستیکه معلوم ن يتو خونه با دختر ینشست ياومد یبکن شویمهمون دار

 !یکن نیدم به مهمون من توه یاجازه نم! مامان-

 !مهمون؟:

 یهم نم یلیدل! بدم مامان حیشما توض يرو تو خونه ام برا یبخوام حضور کس نمیب ینم یلیدل! آره مهمون-

 !نزنم یحرف ناتونیو در مقابل توه نمیبش نمیب

: دمیتخت نشستم و پرس يبا فاصله ازش رو لبه . ساکت موند اما نگاه پر خشمش هزار تا حرف داشت مامان

 شیلحظه پ هی! نگم؟ یچیم و هبشنو نیو توه نمیکه بش يببر يمنو وردار نجایا ياومده بود! مامان؟ هیچ

دونستم  یبود که م نیا اطرفقط به خ ومدم،یاگه ن! اومدن من ممکنه اوضاع رو بدتر کنه؟ يخودت فکر نکرد

 ! کنه یکنه بلکه بدتر شر به پا م یرو دوا نم يدرد چیاومدنم نه تنها ه

عمر ازت حرف  هیمن و پدرت که ! ؟یپس ما چ! ؟یو دم نزن يدو کلوم درشت بشنو يسخته بخوا! ؟يچه شر-

عمر به خاطر تو و فکرها و کارهات از مردم حرف  هیکه  امرزیمن و اون خداب! ؟یچ میشد کیو کوچ میدیشن

و  میاعتقاد داشت يا گهید يزهایچ هیما هم به  ،ياعتقاد دار ییزهایچ هیاگه تو به ! ؟یچ میو دم نزد میدیشن

 !پندار یما رو آدم حساب نکن يشه بخوا ینم لیدل نایا! میدار

من چه کتک  يبرا! کتک درد داره مامان! شما شما از دهنم افتاده بود تا حاال؟! کردم؟ یمن آدم حسابتون نم-

 یبودم که برادرامو نزنه چون با هر کتک ریاگه با بابا درگ! دردناکه! درد داره نمیبب ویبخورم، چه کتک خوردن کس

شما بود درست  يمتفاوت از باورها دمیو عقا کاراف! سرکش بودم قبول! دمیکش یمزد من درد  یکه به اونا م

 مانیا میدار مانیکه ما ا ییزهایشد که پندار نخواست به اون چ یچ نیاز خودتون بپرس نیبار نشست هی یول

! خواستم یو نمجبر نیمن ا! جبره ستیرو که با ظلم و زور تو مخ آدم فرو کنن اعتقاد ن یاعتقادات! داشته باشه؟

 يمن نبود یحام! از تو به شخصه! از شما مامان! خواستم یم تیحما هیبار ازتون  هیه بار، یمامان من فقط 

 !اون دو تا یمن نه حام ینه حام!مامان

 ! تونستم پندار ینم-

که  شبید نیمثل هم! شبید نیمثل هم! یخواست یرو هم نم ییجاها هی ،یتونست یرو نم ییجاها هی:

! چرا؟ یدون یم! يکرد ینشه شله زرد نذر م ییدعوا نکهیکرد و تو از ترس ا یکیبرادرشوهرت منو با سگ 

پدر و مادرش  یحت پندارو! خونواده اشه يدونه که پندار طرد شده  یم لیکل فام! دونن یاونا هم م نکهیواسه ا
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نخواد  یآبرو کرده که کس یب لیفک و فام شیشوهرت اونقدر منو پ! هیهم قبول نداشتن و ندارن چه برسه به بق

 !قفل به دهنش بزنه و منو نجس ندونه میپدر يبه احترام من، تو خونه 

 !پندار-

 !گم مگه؟ یدروغ م! گم مگه؟ یبد م! مامان من؟ هیچ:

با کروات  یتو اومدن، نشست يبابا يملت واسه مراسم عزا! پندار؟ يایخرده کوتاه ب هی يخوا یتو چرا نم-

 ...جلوشون و 

 !مامان:

 يعمداً کار یواسه چ! ؟یکن یحساسن چرا مراعات نم زایچ نیاونها به ا یدون یتو که م! گم؟ یغلط م! ه؟یچ-

سر  امرزتیخدا ب يتا بود با بابا! پندار؟ يای یبارم که شده کوتاه نم هی يچرا برا! که دهنشون باز بشه؟ یکن یم

 یهمه آدم تو خونه ان، همرنگشون م ونا يدیفهم یداشت وقت يرادیچه ا! هیحاال هم با بق یجنگ داشت

چون من ! به خواهش من پندار! ؟یگرفت یم دهیگفت نشن یکه م یداشت اصالً عموت هر چ يرادیچه ا! ؟يشد

 !هان؟! مادرته يکه جا رزنیپ هیبه عنوان ! نه به عنوان مادرت! ازت خواسته بودم

 گهیجور د هیپوشه  یلباس م گهیجور د هیآدم  هیاگه  نیکن یچرا فکر م! مامان؟ نیمحق شهیچرا شماها هم-

چرا ! م؟یرنگ شماها بش دیکه با میماها هست نیا شهیچرا هم! خره؟ یکنه داره قهر خدا رو به جون م یم یزندگ

 ارید! م پاشوندافکار از ه نیهم حرفها، نیمنو هم یزندگ! آدمه مامان؟ يبا هر تفکر یهر آدم نیریگ ینم ادی

! تو بل يتو ال خونواده  يخونواده  یبحث تموم نشدن! من و فرناز باعثشه یاون خاکه، بحث لعنت ریاگه امروز ز

من ، تو ، ! مامان مییمدرسه رفتن اآلن استخون هاشم پودره، مقصر ماها ينوه ات اگه به جا! اگه مرده ارید

 اروید! ستیفشار بده مقصر ن شتریداده گازو ب یمن که به پام فرمون م یمغز لعنت نیا طفق! همه! فرناز ،یحاج

 ! گم مامان؟ یم یچ یش یمتوجه م! گم؟ یم یچ يشنو یم! از افکار متعصبانه کشته رهیزنج هی

اونقدر ! دمیبه چشمام کش یپر اشک شد، خودم به زور و جبر بغضمو کنترل کردم و دست یمامان به آن نگاه

عموت با همه : که آروم گفت دمیشن! بود که لرزش دستهام واضح و محسوس شده بود تهخیاعصابم بهم ر

 !طوره نیهم

طوره چون بهش اجازه  نیبا همه هم: از جام بلند شدم و گفتم! بحثو عوض کنه نکهیا يربط برا یحرف ب هی

 ! ن؟یمتوجه نشد نویهنوز ا! مامان ستمیمن همه ن! دادن

 !بره؟ ادتی دیبا یکیو کوچ یاحترام بزرگ یستیچون همه ن! ؟یچ یعنی-
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 ! ؟یاحترام یکدوم ب:

کنه در گوش هم پچ پچ کنن و دهن به  یکار م یچ یک ننینشستن بب! پندار مردم نشستن که حرف بزنن-

 ...  يجور نیروز سوم و هفتم حرف زدن که ا ياونقدر به عموت بابت رفتارها! دهن بچرخونن

سالم شد، تموم عمرم منو از  35! دم مامان یدادم و دارم م یکاف يمن به اندازه  مردمو یحرف لعنت نیتاوان ا:

به ! که بدتر از صد تا دشمنه هیلیچه فام لیفام نیا! دوست و آشنا! لیاز حرف فک و فام! نیحرف مردم ترسوند

گ و جن شتریبابا خوردم، نصف ب زکه من ا ییکتکها شترینصف ب يکه خودت اعتقاد دار ییهمون خدا

 هیکه اگه از رفتنش ! شوهرت ياومدن عزا یکن یم الیکه خ یملت نیهم! ملت بوده نیجدالهامون از ترس هم

 ینیب یتو که م! ستین نهایحاال حرف من اصالً ا! کردن یرفتار نم يجور نیشدن با بچه اش ا یخرده متأثر م

کنن  یم نیمن بهم توه يکه علناً تو رو یکن یو نگاه م ینیش یم کهتو ! ره یجوب نم هیآب من باهاشون تو 

 نکهیمگه نه ا! مامان؟ ینیشدن و حرص خوردن منو بب ریتحق يدار يگن، چه اصرار یخوان م یم یو هر چ

و تو روم اون حرفها رو  نمیبش ام،یب يدار يچه اصرار! خب بزنن! زنن؟ یپشت سرم حرف م ستمیمن ن یوقت

 !گزه ینشنوم ککم هم نم یندونم ،وقت یوقت! هان؟! بگن؟

 !یهست یتو پسر بزرگ حاج! شه مادر یکه نم يجور نیا-

 ! تو رو خدا گهیبسه د! انتظار! توقع! دهیبهم رس نیاز بزرگ بودنم فقط هم!پسر بزرگ پسر بزرگ:

 یرفت! نبود یبار سرت به سنگ خورد کاف هی!؟يدید يریخ! کردن؟ یجور زندگ نیپندار از ا دهیبهت رس یچ-

دختره لنگه  نیگفت ا یاگه م یحاج! شد؟ یآخرش چ ،یستیبابات با يکه تو رو ين دختره فرنازو علم کرداو

 !گفت یدونست که م یم يزیچ هیخوره  یبه درد ما نم ست،یما ن ي

دم رفتنش  یحاج نویا! نیذاشت یاگه شماها م میکن یشد که درست زندگ یم! خورد یاون دختره به درد من م-

 یقبولش کن یوقت نخواست چیبه عنوان مادرشوهر ه نکهیا! دادن ما افتاده بود یبود که به صرافت آشت دهیفهم

از اولش اشتباه بوده فقط به خاطر خود  جمونلحظه اگه معتقدم ازدوا نیاآلن و تو ا! ستیبر بد بودن فرناز ن لیدل

دونستم  یم یوقت! شرمنده اش باشم دیبا امتیق امیمرتکب شدم که تا ق یدر حقش گناه! اشتباه کردم! فرنازه

! نیا شیبستم که نشه زندگ یچشم رو دلم م دیبا! کردم یاونو هم پاسوز خودم م دینبا ن،یخونواده ام چه جور

 ! بود خوشبخت عالم بود اآلن مامان دهبا من اگه ازدواج نکر

 !م؟یما بدبختش کرد-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٥٣ 

 چیو ه میصحبت کن يامشب انگار قرار بود از هر در !بستم يلحظه ا يو چشمامو برا دمیکش يکالفه ا پوف

 ! باز نشه يگره ا

 ریتقص یشماها هم ب شیتو بدبخت: با دست معده امو فشار دادم و بعد از نفس گرفتن گفتم ن،یکنج زم نشستم

 ! نینبود

 یپسر رك رو نم نیهنوز هم ا! قدر رك بودن رو نداشت نیتوقع ا دیشا! صورتم شد ي رهیخ ضیبا غ مامان

 ! همه سال نیشناخت بعد ا

انتخاب  ویکیما و اون  نیب دیبا ،یواسه خودت زن گرفت گهیقماش د هیاز  یوقت: جاش بلند شد و پر اخم گفت از

 ! يکرد یم

 ! اآلن مگه مشکل فرنازه اصالً؟! بسه مامان تو رو خدا! مگه لباسه-

 ! گهید یکیفرناز نه، ! رونهیمشکل اآلن اون ب:

 یباهاش تفاهم م دیمن با! خووند نه شما یافکارم با زنم م دیمن با! کنم نه شما یمن قرار بود با فرناز زندگ-

 ! داشتم نه شما

 ...مگه ! ستن؟یمگه خانوم ن! پدرام و پرهام اآلن بدن؟ يمگه زن ها:

 !من پندارم مامان! ستمیمن پدرام و پرهام ن-

اونقدر خودمو کنترل کرده ! ختیمامان که به تأسف به چپ و راست رفت اعصاب و روان من بدتر بهم ر سر

تخت و  ياز جام بلند شدم و نشستم رو! نکنم گلوم متورم و دردناك شده بود یبودم تا صدام باال نره و درشت

گذشته رو  نجایا يو دار يردچرا مهموناتو ول ک يبد حیشه توض یمن م ياآلن برا! منو مامان نیبب: گفتم

 !؟یکن یمن نبش قبر م يبرا

مراسم هم به  نیو بذاره ا ارهیاز دل عموش در ب ادیدنبال پسرم که مثالً با من ب امیمهمونهامو ول کردم تا ب-

 یپ الیخ یب الیخ یشام به پا کرده و ب افتیپسرم تو خونه اش ض نکهیغافل از ا! کارش یبره پ یو خوش ریخ

 !هاش یخوش

 ! شه یم زیصبرش لبر گهیآدم د ییجا هی! گه؟یامکان داره د يحد هیکردن اعصاب هم تا  کنترل

 !؟ینیب یمنو خوش م! ام آره؟ یمن اآلن تو خوش: دمیپرس ییباال يجام بلند شدم و با توناژ صدا از

 !گه؟ یم یچ رونیدختره اون ب نیپس ا! خونه بذارم؟ نیقلم شده امو تو ا يپا نکهیتا قبل از ا ينبود! ؟یستین-
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گذاشتم و محکم فشار دادم و در همون حال  میشونیچشمها و پ يتموم به رو یدو تا دستامو با کالفگ کف

 نیا شبید يالبرز که مهمونا يرم خونه  یاآلن هم م. هم واسه تاالر ام،ی یفردا هم واسه مسجد م: گفتم

هر چند  میزن یهم حرف م با یو در مورد همه چ مینیش یت مروز سر فرص هیبعد ! و استراحت کنن انیخونه ب

 !باشه؟! است دهیفا یکه ب

 !؟يای یاآلن نم یعنی -

انداخت و  نیمنو زم يبرم بگم پسرم رو: با خشونت ادامه داد! برداشتم و مات صورت طلبکارش شدم دستهامو

 نیوقت شب ا نیکه تا ا نیننه باباش ک ستیدختر که معلوم ن هینشسته بود با ! منو آدم حساب نکرد؟! ومد؟ین

 ...و  دیخند یگفت و م یخورد و م یجاست شام م

! دمیاون قبرستون خواب ي نهیس اریبا د! ستمین! برنگشتم! ومدمیکن من ن الیاصالً خ! کنم مامان یخوب م-

 الیخ! ده امزجر بکشم تلف ش يجور نیموندم ا یمردم و نم یکاش م يکه ا یتو اون تصادف لعنت! مرده ام

 ! یتکرار کن یو ه یفرنازو واسه من باز و باز و ه يکه قصه  نهیبهتر از ا یلیمن مردم خ یکن

 يعمر هیما ! کار؟ یچ يخوا یماها رو م! یحرفو بزن نیا دیمعلومه که با! بله: افتاد سمت در اتاق و گفت راه

 ییماها! چه به دم خور شدن با تو؟ میفهم ینم یچیکه ه ییماها! میآورد یبدبخت! میدرد آورد! میبرات غم آورد

تو رو چه به ! يبا فهم و کماالت شد! يدآقا ش! يدکتر شد! کار؟ یچ يخوا یشه رو م یسرمون نم یچیکه ه

 !ما املها

تافته ! یستین میکن الیخ یبگ يحق دار: نداخت سرش ادامه داد یکه چادرشو م ياتاقو وا کرد و همون جور در

راهش  نیا! پندار ستین يجور نیا یول! یهم با ما نشست و برخواست داشته باش دینبا! آخه يجدا بافته ا ي

چوب  یکن یم يباز هم کار يدار! یکش یم شیبه آت تویبازم زندگ يدار! ير یدوباره غلط م يدار! ستین

 !بخوره گهید یکیاشتباهاتتو 

 يحرفها یمبل بود، گوشم اما پ ينشسته رو بودم و نگاهم به نگاه مغموم و معذب نهال ستادهیسالن ا وسط

 یکی: دمیتر شد و پرس ظیصورتم غل يبه سمتش، اخم رو دیآخرش سرم چرخ يجمله  دنیمامان که با شن

 !؟یک یعنی گهید

که چوب اشتباهات منو  گهید یکی! مامان با شمام: دمیدنبالش راه افتادم و پرس! جواب راه افتاد سمت در یب

 !ه؟یخورده ک
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! مامان با شمام: دمیبه در و اجازه ندادم بازش کنه و پرس دمیدر، کف دستمو کوب ي رهینشست رو دستگ دستش

 !ه؟یکه چوب اشتباهات منو خورده از نظر شما ک یاون دمیپرس

چرا ! مامان؟ هیچ: دمیو پرس ستادمینگاهم کنه، دست انداخت به پهلوم تا هلم بده عقب، مصر ا نکهیا بدون

 !قاتل بچه امم آره؟ ياریب ادمیو به  یتو چشمام نگاه کن یترس یم! ؟یکن ینگاهم نم

نفس نفس  يبا صدا فونیزنگ آ يصدا! هیاصالً ته چشماش چ دمیفهم ینم! مامان نشست تو چشمام نگاه

 مویعصب يصدا. زد و رفت سمت مانتوش فونویآ يکه از جاش پاشد و دکمه  دمینهالو د. شده بود یکیزدنم 

کردم تو  یم الیخ نکهیا! م؟یبوده تو زندگ یچ یدون یاشتباه من م نیبزرگتر:کنترل کردم و رو به مامان گفتم

! به سرم اومده یمن و حس کردن که چ يلحظه خودشونو گذاشتن جا هی! نبوده یک دنینبودم خونواده ام فهم

 یك کردن من اگه تو اون تصادف لعنتدر نکهیا! منو به خاطر خودم خواسته ان نه به خاطر حرف مردم نکهیا

اشتباه  نیبزرگتر نهیا! اشتباه کردم! تر بوده نیغمم از همه سنگ! بوده شتریبچه امو از دست دادم دردم از همه ب

 ! خورم یلحظه دارم چوبشو خودم و فقط خودم م نیمن که اآلن و تو ا

در رو باز کردم و  ن،ییپا دمیرو با حرص کش هریدستگ. به در خورد و البرز از پشت در آروم صدام کرد يا تقه

نبود  يازیکرد و ن یبه حال رسوندن مامان تا خونه م يفکر هیالبرز که اومده بود خودش ! رفتم تو اتاق خواب

 ! و راننده بودنش باشم نیماش یبودن و ب روقتیمن نگرون د

 

 يریمغزم جلوگ دنیآوردن که از ترک یتوان به سرم فشار م نیشتریبودم وسط اتاق در بسته، دستهام با ب ستادهیا

 !رو آروم کنه هیکرد مامان در حال گر یم یکه سع دمیشن یالبرز رو م يکنن و صدا

 .اریآب ب وانیل هینهال جان زحمت بکش . نیبش نجایا ایلحظه به حرف من گوش کن و ب هیحاج خانوم شما :

اشتباه کرده بودم اجازه ! نهال تکون خوردم يو پرتحکم بود که من جا یخورمِ مامان اونقدر بلند، با توپ ینم

 . شد ینم تیاذ يجور نیگرفت و ا یقرار نم طیشرا نیرفت و تو ا یم دیبا. نداده بودم نهال بره

. برو يبر يخوا ینهال جان اگه م: توجه به نگاه مات البرز به صورتم رو به نهال گفتم یرو باز کردم و ب در

 .بشه يبا اعصابت باز يجور نیو ا یببخش که باعث شدم بمون

 !زده بهش؟ یحرف نامربوط یمگه کس! شده؟ يباز نیبا اعصاب ا: هوار مامان رفت باال يصدا
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دوست  يهر کار: چشمام شد و گفت ي رهیخ. مستأصلم اول نشست رو صورت البرز و بعد رو صورت مامان نگاه

و  نینشد، نش یزندگ تیپس فردا که باز هم زندگ یول!راه غلطو برو نیا يدوست دار يهر جور! بکن پندار يدار

 !گم؟ یم یچ يشنو یم! ریچه کنم چه کنم دست نگ يکاسه 

 !بحثو تمومش کن نیبه حال خراب من بکن و ا يفکر هیخودت ! ایخدا

 !گهیحاج خانوم بسه د: پر چادر مامان رو گرفت و گفت البرز

دوال شدم و  يبا آخ بلند. دل و روده ام شد درد يلحظه ا يکنم بره، برا شیهال که راهبرم سمت ن اومدم

 !شد؟ یچ: تو خونه دیچینگرونش پ يدست البرز نشست رو پشتم و صدا. دستمو فشار دادم رو معده ام

خودم بهت زنگ . برو نهال جان: صورتم بود گفتم ي رهیو بعد به نهال که با استرس خ ستمیکردم صاف با یسع

 .زنم یم

آوردم  یکرده بود رو باال م ریو معده ام گ يمر نیکه ب ینیسنگ یحجم سنگ نیا دیبا. سمت اتاق خواب برگشتم

که  یو هر چ یتوآلت فرنگ يرفتم تو حموم اتاق خواب، در رو چفت کردم و زانو زدم جلو. که درد کمتر شه

اونقدر عق زده بودم که ! آوردم البا یعصب يو اون فشارها یده بودم همراه با اون بغض لعنتخورده و نخور

که  دمیو شن نیحال نشستم رو زم یب. کرد یبه در و صدام م دیکوب یالبرز مرتب م. چشمام به اشک نشسته بود

 . پندار جان درو وا کن: نهال آروم گفت

دست البرز . به صورتم زدم و در رو باز کردم یبه خودم دادم، آب یونبه زور تک. نبود نیاز ا شتریاسترس ب حقش

 ؟يداروهاتو خورد. به اعصابت فشار اومده ست،ین يزیچ. نیبش نجایا ایب: بازوم و گفت رینشست ز

 نیهر چند که اخم هنوز هم پررنگتر. دم در اتاق بود ستادهیتخت، نگاهم به مامان نگرون ا يلبه  نشستم

 ! مهمون صورتش بود

 .مامانو برسون خونه البرز: شدم چون تموم عضالت معده ام دردناك بود و آروم گفتم دوال

قرصات .خرده حالت بهتر بشه هیبذار . برمش یم: کرد و گفت نییپشتم بود چند بار باال و پا يکه رو دستشو

 کجاست؟

 .خورده امشون:زمزمه کردم قیچند تا نفس عم بعد

 درمونگاه؟ میبر: دیصورتم پرس ي رهینو زد و خزا روبروم

 ! برو مامانو برسون-
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از جاش بلند شد و ! کنه یترم م یاونقدر خواهش توش داشت که بفهمه حضور مامان تو اون لحظه عصب نگاهم

 ام؟یتا من ب یمون یم: دیرو به نهال پرس

البرز راه افتاد سمت در و . دمیش رو ندبود و واکنش نیینزد، سرم هم پا یجواب نهال نشدم چون حرف ي متوجه

 .شه یخرده آروم بشه خوب م هی. شده یعصب. ستین يطور.حاج خانوم ایب: رو به مامان گفت

 یبرمتون و م یم يمن فور. ستین يازین: بهش گفت که البرز جواب داد یمامانِ رفته تو هال چ دمینشن

 .که من زود برگردم میبر. برمش یاگه الزم شد خودم م.امی

 تیموندنش تو اون موقع. به رفتن بشه یمامان گل نکنه و راض يو مادرانه  یکردم حس مهربون یخدا م خدا

نگاه  ي رهیو خ دمیکش یاز سر آسودگ یقیبسته شدن در که اومد نفس عم يصدا. کرد یفقط اوضاعو بدتر م

شد  کیقدم بهم نزد هیکنم  ینگاهش م دید یوقت. بود شدم ستادهیاتاق ا يبهت زده و مغموم نهال که گوشه 

 تو خونه برات نبات داغ درست کنم؟ ينبات دار: دیو پرس

 .ببرم یبود پ دهیکه کش یو عذاب یناراحت زانیمونده تو جونم جمع شد تو چشمام که به م يروین تموم

مامانت هم بود  ریغ يا گهیهر کس د. پندار ستین يزیچ: پشتم و گفت يتخت دست گذاشت رو يلبه  نشست

 .کرد یرو م الهایخ نیهم بود هم يا گهیهر مادر د یعنی! کرد یرفتار م يجور نیهم

بعد چند لحظه سکوت . نشونیپاهام و سرمو گرفتم ب يخورد، آرنج دستهامو گذاشتم رو یبه تأسف تکون سرم

 پندار؟ : نهال آروم گفت

 ؟يبخور ارمیآب ب وانیل هی: رد و بعد گفتخرده مکث ک هی. حرکت منتظر موندم حرفشو بزنه یب

اول متأسفم رو نگفته انگشت  میزل زدم به چشماش و هنوز م. تکون دادم یبلند کردم و به عالمت منف سرمو

 .نه ایکنم  دایتونم نبات پ یم نمیدراز بکش من برم بب. ستیباور کن مهم ن!سیه: اشاره اشو آورد باال و گفت

 ي رهیخ. برگشت سمتم و منتظر نگاهم کرد. کنارم بلند شد که بره مچ دستشو گرفتم و مانع رفتنش شدم از

 .نیبش:مکث گفتم هیچشماش موندم و بعد 
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باز نشد که سکوتو شکست و  يو چقدر دهنم به گفتن جمله ا دیدونم چقدر طول کش ینم. حرف نشست یب

 !؟یکن یم تیقدر خودتو اذ نیا يدار یچ يبرا اد،ی یم شیپ يواده اجور بحثها تو هر خون نیپندار ا: گفت

کنه،  یدو بار که باشه آدم تحمل م اد،ی یبار باشه آدم کنار م هی: بلند کردم و بدون نگاه کردن بهش گفتم سرمو

 ییبه جا! از صبر و تحمل خارجه گهیکه تکرار بشه د ونومیلیبار م يبرا! نداره یبیگه ع یسه بار که باشه آدم م

رسوندت که فرار  یم ییبه جا! یکن یو خودتو گم و گور م ير یو م يگذر یم یرسوندت که از همه چ یم

و کندم  دمیالبرزو هم به تنم مال دنیند یپ یشد که حت يجور نیا! يدیکه پرس یجواب اون سوال نهیا! یکن یم

که اآلن از همه  هیجور نیا! نهیمن ا یزندگ! نهال نهیا! وصل شده رو پاره کردم يرشته ها يو رفتم و همه 

 ! ام دهیو جدال و توقع و تناقض بر يریهمه دعوا و درگ نیاز ا! ام ستهو همه جا و همه کس خ یچ

تفاوت نسل ها و  نیا: که گفت دمیو شن دمیموهام کش نیب یدست یعصب. محکم نهال دهنمو بستم سیه

 یاما م میبد رییتغ میتون یمادر و پدرامونو نم. ادیز یکیکم و تو  یکیتو . هست يهر خونواده ا نیتفاوت افکار ب

 .به ظاهر یحت میوقتها در حد اونا عوض کن یخودمونو گاه میتون

من و خونواده ام  نیب يدره ! شه ینم! نشد نهال: به عالمت مخالفت به دو طرف تکون خورد و گفتم سرم

به  یپ نکهیتظاهر هم که بخوان بکنن به ا! ؟يدیند! ؟يدینشن! کرد شینشه کار گهیشده که د قیاونقدر عم

بچه اشو  یلعنت نیا ،یعوض نیآدم، ا نیا! حک شده زیچ هیاشتباهشون بردن، باز هم ته وجودشون، ته مغزشون 

بند و  یمن، ب يمن، تاوان مشروب خوردن ها يها يتاوان کثافت کار! گفت؟ یچ يدیمگه نشن! به کشتن داده

کردن  ینید یمن و ب يمن، متفاوت بودن ها يمن، کروات بستن ها يمن، آهنگ گوش دادن ها يها يبار

! نشسته به انتقام گرفتن! هیختیر نیا نایا يخدا! من خورده ياشتباهاتو بچه  نیچوب ا! منو بچه ام داده يها

چون من راه  دهیخروارها خاك پوس ریز ارید!رهیگ یمن م يدو ساله  يمنو هم از بچه  يها يانتقام گندکار

درست  نکهیبه خاطر ا! نکردم یدرست رانندگ نکهیاز نظر اونا من مقصر مرگ بچه امم نه به خاطر ا! غلطو رفتم

 ... شه مرگ ب ینکردن من تاوانش م یدرست زندگ! دمنکر یزندگ

. عث شد سکوت کنمبهش آورد و با يمشت شده از بغض و حرصم، فشار ينهال نشست رو پنجه  دست

منو : و گفت ستادیبه معده ام آوردم و نهال از جاش بلند شد، روبروم ا يچشمامو بستم و با تمام قدرت فشار

 یو با هم حرف م مینیش یکنم که آرومت کنه، بعد م یم دایپ يزیچ هیرم  یاآلن دراز بکش، منم م. پندار نیبب

 باشه؟. یخواد سرم هوار بکش تا آروم ش یو تو هر چقدر که دلت م نمیش یم. میزن
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که لبِ مرزِ سکته، لب مرز  یتو اون لحظه به من دیکه با يفرشته ا ایآدم  يبلند کردم و زل زدم به چشما سرمو

 ! داد یبودم آرامش م ستادهیجنون ا

 . امی یاآلن م: به لب آورد و گفت یمیمال لبخند

 يا دهیکم شه اما فا میخرده درد لعنت هیتخت و مچاله شدم که  يلبه  دمیدراز کش. رونیاز اتاق رفت ب نهال

 .کم شدن دردم بدتر حالت تهوع هم برگشت ينداشت و به جا

 پندار؟:نهال گفت دمیباال آوردن که شن يتو معده ام باشه برا يزیچ نکهیا یحموم در حال عق زدن بودم ب تو

 !امی یاآلن م: زور و نفس نفس زنون گفتم به

 يرفتم تو هال و خودمو ولو کردم رو. برگشتم تو اتاق نهال نبود یآب و وقت ریش ریشدم و سرمو گرفتم ز بلند

 يصدا. و چشمامو بستم یدادم به پشت هیتک دسرمویچک یکه از سر و موم م یآب يتوجه به قطره ها یمبل و ب

 تو خونه؟ ينبات دار: فتو فندك زدن اومد و بعد نهال نشست کنارم و گ نتیباز و بسته شدن در کاب

 .نتیتو کاب: به عالمت مثبت تکون دادم و آروم گفتم يسر

 نت؟یکدوم کاب-

 ..ییهمون جا که چا:

 یمرس. دمیفهم: جاش بلند شد و گفت از

 .درمونگاه یرفت یکاش با البرز م: برگشت، نشست کنارم و گفت قهیو دوباره بعد چند د رفت

 يجور نید،ایشن یها رو م نیفرناز اگه بود، اگه اون حرفها و توه. شدمچشماش  ي رهیباز کردم و خ چشمامو

 ! شد ینگرون حال پسر اون مادر نم

 یم: دستم که کنارم ولو شده بود، شروع کرد به ور رفتن با انگشتهام و در همون حال گفت ينشست رو دستش

تو خواسته  نکهیا. یلیحاال به هر دل. رو از دست داده یکردم که فرناز نعمت بزرگ یفکر م نیداشتم به ا یدون

 !بده یلیخ نیا ستیکه اآلن باهات ن نیا. کنه ینم یاون خواسته باشه فرق ای یباهاش نباش یباش

 !میکرد ینفر فکر م هیبه  میدو نفرمون داشت! بود جالب

رو  یاستیس یتو ب نکهیا ه،یچ یندو یدر اصل م: رخش که مات انگشتهام بود و اون ادامه داد میزدم به ن زل

جاها  یلیبرم هر چند که خ یلذت م گهید يبودنت، برعکس آدمها استیس یب نیکامالً قبول دارم و من از ا

 ! شه یباعث بهم خوردن آرامشت م يبدجور شبید ایامشب  نیمثل هم
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! گم یکرواتو م انیجر! دمیخب ناخواسته صداتونو شن: زد و گفت يچشمام، لبخند ياز دستم نشست رو نگاهش

 هیکنم مطمئناً  یوقتها سرم نم یلیخ دیرو که شا یحاضر بشم، اون شال یجمع نیهمچ هیمن اگه قرار بود تو 

که  یفقط به حرمت اون جمع! نه! کارم از نظر خودم اشتباه یکن الیخ نکهینه ا! دمیکش یخرده جلوتر هم م

 !کنه یبا من فرق م دشونیافکار و عقا

حجاب  یواسه ب دشیشد يها يپافشار ادی! پارچه کهیت هیسر اون  مونیتموم نشدن يبحثها ادی! از افتادمفرن ادی

بودم،  ریاومد دلگ یخرده هم کوتاه نم هیفرناز  نکهیاگه اون روزها از ا! نهال حق داشت! یبودن تو هر جمع

 !اشهب ریازم دلگ انیجر نیدادم که سر ا یبه مامان حق م دیامروز با

دردناکو هر چقدر که فشار  يمعده  دمیشن: ام برداشت و گفت نهیس يداد از رو یرو که معده امو فشار م یدست

 ! شه یاوضاعش بدتر م يبد

خرده اون ته ته  هیخوش صدا  يکه آدمها دمیهم شن نویا: تر شد و گفت قیشدم به صورتش، لبخندش عم مات

 !وجودشون غرور کاذب دارن

 یزد اما خوب نبود اگه قرار بود من جواب یخوب بود که بود و حرف م!بگم يزیباز کنم و چخواست لب  ینم دلم

و بگه و  نهیکه بش نیهم! بود یکنه منو به فکر وادار کنه کاف یو حرف بزنه و سع نهیبش نم،یکه بش نیهم! بدم

حرفهام  دنیشن يبرا یدلم گوش! محبت بس بود برام یتماس، ب یلمس، ب یب یبگه و اوضاعو آروم کنه، حت

 یو نهال، هم به موقع گوش خوب رونیبکشه ب یلعنت يایخواست که منو از اون دن یم یدلم زبون! خواست ینم

 !گفتن يبرا یبود و هم به موقع زبون خوب دنیشن يبرا

 !ها ینخواب. گردم یبر م ينه و زود ایجوش اومد  يکتر نمیبرم بب: جاش بلند شد و گفت از

 يرو گذاشت رو یدست شینشست، پ.نبات داغ تو دستش بود وانیل هیو  یدست شیپ هیبرگشت  یو وقت رفت

نخوردنت  ییدوست دارم حکمت چا یلیخ: شد و در همون حال گفت وانیل اتیپاهاش و مشغول هم زدن محتو

شام  يظرفها یراست! يح بدیو درست برام توض یجور وا رفته نباش نیکه ا یوقت هی! البته اآلن نه ها. رو بدونم

 !یکله شق نقدریکه ا يدیفهم یاز ک! سوال هیحاال ! امو پرداخت کرده باشم مهیرو هم شستم که جر

شد  یاگه کم م یدرد لعنت نیا. صورتش موندم ي رهیبود چرخوندم سمتش و خ یصندل یپشت يکه رو سرمو

: گرفت و دوخت به چشمام و گفت وانیلبخند زد، نگاهشو از ل. گشت یو حوصله ام بر م يخرده انرژ هی دیشا

بودنشون  رغضبیبا م افهیقد بلند و خوش ق يمردها نیارتباط ب! گهیسوال د هیحاال ! صفر به نفع من – کی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٦١ 

که من بتونم  یکن ینم هیگر یش یم نیو ناراحت و غمگ یعصبان یتو چرا وقت! صفر به نفع من–دو ! ه؟یچ

 !و بهت بخندم؟ لیف یادب یبهت بگم ب

کار اون روز منو جبران کنه  نکهیا يتالشش برا! لبخند کمرنگ نشست رو لبم هینداشته ام اما  ينا يهمه  با

 نیقرار نگرفته بودم و امروز باز هم به اون توه نیتفاوت که اون روز من مورد توه نیبا ا! بود نیواقعاً قابل تحس

 !گرفت یاش م دهیمن ناد يشده بود و به خاطر حال آشفته 

 !تو حلقت؟ زمیبر ای يخور یم: گرفت سمتم و گفت وانویل د،یکه د خندمولب

 نیبار ع هی هیکه هر دو ثان ینهاد نباش نیع دوارمیام: از جاش بلند شد و گفت. ازش گرفتم وانوینشستم و ل صاف

 !بخور گهیقلپ د هیپسر خوب،  نیبهش بگم، آفر دیکوچولوها با ین ین

 یبه البرز م: گرفت گفت یکه شماره م يرو برداشت و همون جور لشیو موبا يناهارخور زیرفت سمت م بعد

 ! هان؟. که دردتو کم کنه رهیبگ نیدیتیآمپول ران هیگم 

دور هم  يپندار سالها دمید یکردم م یاش م سهیبا خودم مقا یکه وقت ادیاونقدر ز! بود یآدم ته ته مهربون نیا

 !مهربون نبوده نقدریهرگز نصف ا

 !؟يامشب باال آورد يکوفت شده  يزبونتم همراه شام خوشمزه : دیام شد و پرس رهیسمتم، متعجب خ برگشت

 !هیکاف یتو حرف بزن: تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر

 !زنم؟ یحرف م ادیز نهیمنظورت ا! ؟یچ یعنی: شد براق

 !نه-

 یسرسام نم ومیآکوار نیقل قل ا يصدا دنیربط تو از شن یسوال کامالً ب هی! گم ها یم! یخب بد گفت! آهان:

 !؟يریگ

 !شم یم تیاذ یسرسام درست و حساب هی يبه اندازه  قاًیدق! چرا-

 !بره؟ یکن یخب پس چرا ردش نم:

 !رسونتم یخودمه که به سرسام م ينفس ها يقل قل هم نباشه، صدا نیچون اگه هم-

 !آهان:

 .یبه البرز زنگ بزن ستین يازین-

 .پشت رله دیشا! داره یبر نم ویگوشدونم چرا  ینم:
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بخورش : دستم کرد و گفت يتو وانیبه ل ياومد روبروم نشست و اشاره ا ز،یم يگذاشت رو شویگوش نهال

 .گهید

 یکرد اما ب يزینهال اخم ر. زد یبود که دل آدمو م نیریاونقدر ش. زیرو گذاشتم رو م وانیقلپ خوردم و ل هی

بهتر  یلیرابطه خ نیاوضاع خودت و ا ،يایاگه به دل مادرت راه ب ییجاها هیکوچولو  هی: شد و گفت وانیل الیخ

 تیفعال هیریانجمن و اون انجمن خ نیتو ا نقدریا نکهیاز ا شهیمن، مامانم هم نیمثالً هم. باور کن. شه پندار یم

مادر و پدرمونو کم  يها تیحساس نکهیا يبرا ییوقتها هی یها، ول هیگم دروغ کار خوب ینم! بود یداشتم شاک

 ضیمر هیبه همراه  يخوا یم یمثل وقت. شه مراعات حالشون یم نیا. میرو پنهون کن ییزهایچ هی دیبا میکن

آقا  یبگ يگرد یکاره بر نم هیداره،  یقلب یاگه بهت بگن خود همراه هم ناراحت! يبد حیتوض مارشویبد ب طیشرا

 نیتو ا! یکن یمراعات حالشو م! يجور نیافته ا یخب خود همراه هم پس م! مهیوخ یلیحالش خ مارتونیب

 !یجبر زمونه باعث شده فراموش کن يبلد بود ای ياز اول بلد نبود ایمراعاتو انگار 

 ! منو از هم پاشوند یزندگ يها هیمراعات کردنه پا نیخوام انجامش بدم چون هم ینم گهیمراعاته رو بلدم، د-

به گذشته  يکار! نه مراعات کردن صرف تو. پندار لنیاز اتفاقات دخ يمجموعه ا یزندگ هیتو خراب شدن :

از دست دادن،  ویمتوجه شدن که چه کس يات، پدر و مادرت تا حدود ،خونوادهیرفت یگذاشت! گم یاآلنو م. ندارم

 یبگ یسیسفت و صقع وا هنکینه ا! يداربر دیقدم هم تو با هیداره  یبر م یقدم هیو حاال، اگه مادرت  یبرگشت

 !يگم مغرور یکه بهت م نجاستیا! خوان نخوان یخوان بخوان م یهم م گرونید! نمیمن ا

 دباینگاه ماتمو که د! سالش بود؟ شیو ش ستیدختر ب نیسکوت کرد، زل زده بودم به صورتش، واقعاً ا نهال

 ! ه؟یچ: لبخند گفت

 .یچیه: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 ؟يبهتر نشد-

 معده ام؟:

 .اوهوم-

آروم  یکه فکر کنم تا صبح نذاره چشم رو هم بذارم اما اعصابمو تونست ياونقدر! حالش خرابه یلیاون خ! نه:

 روان شناس؟ ای یواقعاً تو معلم! یکن

 !روان شناس-
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 یمعلم یوندم ولخ یروان شناس! مگه رشته امو بهت نگفته بودم؟: زد و گفت یقیلبخند عم. صورتش موندم مات

 !متفاوته میلیتحص يدر واقع کارم با رشته . رو دوست داشتم و دنبال اون رفتم

 ! بود که به من تو اون لحظه دست داده بود یهمون حالت قاًیزده شدن دق بهت

  

  

 !؟يدیباز خواب يبا چشما! شد؟ یچ: دیصورتم تکون داد و پرس ينهال دستش رو جلو یتعجب بودم وقت تو

رفتار مدبرانه از رشته  نیو ا مانهیحک يجمله ها نیپس ا: دمیخوردم و پرس وانیل ياز نبات داغ تو گهیقلپ د هی

 !رهیگ یسرچشمه م تیلیتحص ي

 یم ادی يزیچ هیدانشگاه  يکه تو نیهست ینیشما پزشک ها جزو معدود محصل! نه اصالً: زد و گفت يلبخند

معموالً  یانسان يما بچه ها يمثل رشته ها ،يتئور يرشته ها .نیبه کار ببند نیتون یکه بعدش م نیریگ

هستن که در  یمیاونقدر قد ابهامخصوصاً که منابع و کت. دن ینم ادیبه آدم  یردرسیغ ياز کتابها شتریب يزیچ

. و گذاشتم کنار دمیتازه من بعد تموم شدن دانشگاهم، کتابها رو بوس. خورن یامروز نم يعمل به درد جامعه 

کم کم  کتیو آکادم ینداشته باشه، معلومات علم یهمخون يکه تو دانشگاه خوند يکارت با رشته ا یوقت

 .شه یفراموش م

راحت برخورد  نقدریا یتیموقع نیاگه بود مطمئناً تو همچ يا گهیهر کس د! ؟یبزرگتر از سنت نقدریپس تو چرا ا-

 !از مادرم دفاع کنه آروم کردن من يو برا نهیبش یراحت که حت نقدریا. کرد ینم

من هر ! دارم مانیحرفها ا نیبه ا! صرفاً تو رو آروم کنم پندار نکهیا ينبود برا هیمشت توج هیکه زدم  ییحرفها:

 ! هیریخ ياز کار تو انجمن ها ایاز برادر بزرگم و  ایگرفتم،  ادیاز مادرم  ایبلدم،  میرو که تو زندگ يزیچ

 ادیکه  ییزهایچ! خوبه: به معده ام آوردم و با همون لحن دردناك گفتم یشدم، با دست فشار محکم دوال

 !خوره ینوا مثل من م یبدبخت ب هیالاقل به درد  یگرفت

به  شتریبلد بودم فکر کنم ب یدر حال حاضر اگه آمپول زن: نشست کنارم، دست گذاشت رو پشتم و گفت اومد

 !خورد یدردت م

 یبه البرز زنگ م گهیبار د هی: راه افتادم سمت اتاق خواب و گفتم. رده بودقرارم ک یدرد ب. جام بلند شدم از

 !؟یزن
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و تحمل اون  مارستانیکردم کار به ب یتخت و خدا خدا م يبودم رو دهیدراز کش. گفت و من رفتم تو اتاق یاآلن

 . زنگ در بلند شد يوحشتناك نکشه که صدا يلوله ها

شده بندازدم سر  د،ید یتخت، با اون صورت کبود شده از درد م يچاله رواون جور م ،یختیاگه منو اون ر البرز

 !خواستم ینم نویکرد و من ا یکارو م نیا مارستان،یدوشش و ببردم ب

سرنگ پر  هیبا  دمیچشم باز کردم و د. و البرز آروم صدام کرد میشونینشست رو پ یبسته بود که دست چشمام

 . کنم دایطاق باز بخواب که بتونم رگتو پ: گفت میمال يصدا هیبا . کنار تخت زانو زده

 !؟يتا برگرد دیچقدر طول کش: دمیدادم و در همون حال پرس یخودم تکون به

 . زدم یداشتم با مامانت حرف م:تخت و مشغول کارش شد و در همون حال گفت يلبه  نشست

 .شده روقتید یلیخ. بره یگفت یبه نهال م-

 .هش یداره حاضر م. بهش گفتم:

 !نجا؟یامشب ا انی ینم! ؟یمامانم چ يمهمونها-

 ! ان؟یب يدوست دار: دیزد و پرس یلبخند کج! شد رهیساعدم بلند و به چشمام خ يالبرز از رو نگاه

 !ارمیخانومو با خودم ب یمرض امی یتا دارم م یگفت یزودتر م: صداشو آروم کرد و گفت بعد

 ! مسخره-

! درمونها موقته پندار نیا: کرد گفت یم یکردن رگ و در همون حال که دارو رو خال دایشروع کرد به پ دوباره

 !یبکن یفکر اساس هی دیبا

 !به لطف خدا داره ازیبره و البته ن یخرده وقت م هیرو که کردم، منتها عملش  یفکر اساس-

 !؟ ییمنتظر شفا ،ينذر کرد! ؟یچ:

 !منتظر مرگم دمیقبر خر! نه-

 !ها يافتاد ونیاز درد به هذ! چرت نگو: شده بود، با اخم زل زد به صورتم و گفتالبرز تموم  کار

 !ونیشده هذ میکل زندگ: بستم و گفتم چشمامو

 ...مسائلو  يسر هی. با مامانت صحبت کردم-

برداشت و از جاش بلند شد و  قیدستش رو همراه پنبه از محل تزر. به در حرف البرزو قطع کرد يضربه ا يصدا

 .تو نهال جان ایب: گفت

 .رم یمن دارم م: و گفت دیدر سرك کش ياز گوشه  نهال
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بخواب من نهالو ! تکون بخوره دیمصدوم نبا: به شونه ام آورد و گفت يشدم که بلند شم، البرز فشار زیخ مین

 .کنم یم یراه

و سر  یباشه که باخت ادتیفقط . ممنون بابت شام: و گفتتوجه به حرفش نشستم، نهال در رو کامل باز کرد  یب

 !ياشو بد مهیجر دیفرصت با

 .شد يجور نیببخش که ا. حتماً . باشه: زدم و گفتم يلبخند

 .تکون داد و رفت و البرز هم پشت سرش راه افتاد یتنها جوابم بود، دست لبخند

! خواستنش فکر کردم زانیچشمامو بستم و به موضعم نسبت به نهال، به احساسم به بودنش و به م دم،یکش دراز

 ! ستمیها ن نیهاست و من اون بهتر نیبهتر قیواقعاً ال نکهیبه ا! فهیدختر در مقابل من ح نیا نکهیبه ا

حرف زدن البرز با  يخورد، صدا یکه زنگ م یلیموبا يتق و توق ظرف، صدا يبسته شدن در، صدا يصدا

 يکه رو لمیموبا ي برهیو ياتاق، صدا يساعت تو کیت کیت يباز و بسته شدن در تراس، صدا يصدا ،یکس

 . برگشت البرز به اتاق يپا يبود و روشن و خاموش شدنش و بعد صدا یپاتخت

 .پدرامه: به صفحه اش انداخت و گفت یبرداشت، نگاه یپاتخت يرو از رو لیموبا

 !خاموشش کن:دمیچشمامو باز کنم نال هنکیا بدون

 ...بذار من . نگران شده البد-

 ! خاموشش کن البرز:

برادرات که جرم : تخت نشست و گفت يکنارم لبه  ،یپاتخت يرو رو یو تق گذاشتن گوش دمیالبرز رو شن نچ

 !پندار یکن یرفتار م يجور نینکردن ا

 ! پر شدم که منفجر بشم یکاف يچند روزه به اندازه  نیا! بسه البرز! سیه-

 !ادیدر ب یزنم که از نگران یخودم بهش زنگ م. باشه: که البرز گفت دمیخورد و شن یتکون تخت

برداشتم و بدون نگاه  ویگوش! خوبه گفته بودم خاموشش کنه! رفت رو مخم یگوش ي برهیو يدوباره  يصدا

 !پدرام؟ هیچ: کردن به شماره جواب دادم و گفتم

 !سالم پندار:یتو گوش دیچیپ یدکتر ظهراب يصدا

 .سالم: و گفتم دمیگز یلب

 .بد موقع تماس گرفتم نکهیمثل ا-

 .ستیبد موقع ن. نه دکتر...  یعنی. نه :



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٦٦ 

 شده؟  یچ. ستیگفت حالت خوش ن یالبرز م-

دم به ساعت  رنقدیسوزن نخ، در دهن البرزو ببندم که ا هیبا  دیموضوع فکر کردم که با نیو به ا دمیکش یپوف

 ... ای يکه خورد هیاز مشت! پندار؟: دیکه دکتر پرس دمیشن! راپورت منو نده

 !البرز بزرگش کرده. خوبم دکتر-

 !نه؟ یحاضر باش مارستانیکه فردا واسه عمل تو ب یستیخوب ن ياونقدر یول:

 !عمل؟-

 . ما مارستانیداده که منتقل شه به ب بشویترت ،يکرم لو کنسل کرد مارستانیکه تو ب یدو تا عمل یکیاون :

 !پس چرا من زودتر خبردار نشدم؟-

 .يزدم گفت احتماالً خبر ندار یاآلن که با البرز حرف م ،یانیکردم تو در جر یم الیزودتر که خب، من خ:

شون تا خودم باها رهیگفته بودم باهاشون تماس بگ میبه منش! ور و اون ور؟ نیا نید یمنو پاس م يمارهایب-

 ...صحبت کنم و 

 ...تونم  یم ستیحالت خوش ن یکن یبه هر حال اگه فکر م. کارو کرده نیدکتر کرم لو ا:

 عمل؟ هیچه ساعت-

فردا  يدونم برا یم. غروب 7جور نشد و افتاد  میکرد يهر کار یرو ول گهید یکیصبحه،  9ساعت  شیکی:

 ...سرت شلوغه

 . رم یمطب نم. ساعتها خوبه نیهم. ستینه مهم ن -

 ه؟یختم چه ساعت:

تا  شیکنم ش یفکر نم یول. ستین ادمی یعنی. دونم ینم: محکم گرفتم به معده ام، نشستم و گفتم دستمو

 .هشت باشه

 ه؟یجور نیپندار؟ چرا صدات ا هیچ-

 . ستیخرده خوب ن هیحالم :

 بحثت شده؟ یباز با ک-

 البرز آمار نداده؟:

 ! زنه نگرانته پسر خوب یم یاون اگه حرف: سرزنش بار گفت يصدا هیسکوت کرد و بعد با  دکتر

 ! دونم یم-
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 اد؟ی یاز دستم بر م يسر اونجا؟ کار هی امیمن تهرانم، ب:

 . ستین يازین. ینه مرس-

 !یزن یکه چرا به ما سر نم هیرسونه و شاک یسالم م الیل:

 .نیسالم برسون-

 !اتاق عمل؟ يو بر مارستانیب يایکه ب یرو پا هست ياونقدر یمطمئن. نمتیب یپس صبح م:

 !سابقه که دارم. نیکن یم يبستر مارستانیهمون ب ياز تختها یکیفوقش بعد عمل منو هم رو -

 .میزن یبرو بخواب، صبح با هم حرف م! منم راحت تره الیخ ينجوریا. آره:

اومد تو اتاق،  یالبرز با لبخند کمرنگ. دمیو دراز کش یرو پاتختگذاشتم  ویکردم و گوش یگفتم، خداحافظ يا باشه

 دردت کم شد؟: دیتخت و پرس ينشست رو لبه 

 !یبود اساس یپدارم شاک: لبخندش پهن تر شد و گفت. جواب زل زدم به صورتش یب

 !از من؟-

 !برادر حلول کرده نیگفت روح بابام تو ا یم! از عموت:

 !رف بزننهمه خوب بلدن پشت سر ح! هه-

 !هم کرده یگرد و خاک هیداداشت انگار امروز  نیا:

 !چه طور؟-

 !خونده، پدرام از کوره در رفت یداشته لغز م يادیعموت انگار ز:

 !؟یسر چ-

کار داشته به ! گفته و گفته، آخرش پدرام در اومده ینشده، ه الیخ یبعد اومدن من، عموت ب نکهیمثل ا! سر تو:

عموت هم اآلن جمع . جمع کردن يجور هی انویو پرهام جر کتیو عمو کوچ ییدا ده،یکش یم کیبار يجاها

 !از دوستاش یکی يکرده رفته خونه 

 از صبح؟ یعنیاآلن -

 !رونیهم بهونه کرده و زده از خونه اتون ب نیمامانت بدون تو رفته، ا یوقت نکهینه، مثل ا:

 يچه شر: شه، دوباره به پهلو شدم و گفتم یم ادیز يجور نیدردم ا دمید! دمیو طاق باز خواب دمیکش یپوف

 ! درست کردم من
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راحت لم داده  الیبابات با خ يموند، اآلن عموت تو خونه  یاگه تو حلقت ساکن م کارجوتیاون زبون پ! قاًیدق-

 ! کرد یبار تو م چاریبود و ل

خل به تمام  هیعموت ! پندار الیخ یب: زد و گفت يلبخند! روبرو گرفتم و زل زدم به صورتش واریاز د نگاهمو

 !داره يجنون ادوار ای ایخولیمال ای سمیساد میکن شیدر واقع فکر کنم اگه روانکاو! معناست

 !خونده ینهال روانشناس يبهم نگفته بود: گفتم هوی یبه خاطر آوردن موضوع با

کنه چه  یخودش کار نم يرشته  تو یخب، وقت یآره ول! اه نگفته بودم؟: دیتفاوت پرس یو ب يعاد یلیخ البرز

گه من  یاما م رهیو بهتره ادامه بده و الاقل فوقشو بگ فهیح میچند صد هزار بار نهاد و من بهش گفت!دهیفا

 ! هیدانشگاه لیتحص ياهدافم فرا

 .زیره تبر یداره م-

 !؟یناراحت: کرد و گفت زیالبرز نشست رو صورتم، چشماشو ر يموشکافانه  نگاه

 .دونم ینم: فرو کردم تو بالش، زل زدم به روبرو و گفتم سرمو

 هنوز؟ یدر موردش نگرفت یمیتصم-

 ؟یمیچه تصم:

! ینکن کشیبه خودت نزد نقدریا یفکر کن تیروش با جد يخوا یاگه نم نکهیا! میکه زد ییهمون حرفها-

 !یدر مورد نهال روش آزمون و خطا رو اعمال نکن نکهیا

از هر طرف داره سرم ! ینیب یم يکه دار مویزندگ! دونم البرز ینم: فکر کردم و گفتمخرده  هیبستم،  چشمامو

 ! باره یم

و من  دهیرس یآرامش نسب هیتازه اآلن چند وقته به  ده،یبار یرو سرش م یمدت طوالن هیواسه اون دختر هم -

 .رهیگ یآرامشو ازش م نیباشه که ا یکس قمیرف نیتر یمیخواد صم یدلم نم

 ! بهش دارم یو چه احساس هیندونم نظرم نسبت بهش چ یشم تا وقت ینم کیتا اون حد بهش نزد: 

 !آخه؟ یکن دایپ يخوا یاز کجا م یخوب نیدختر به ا! پندار یواقعاً که کودن-

درب و داغون چه از  يمطلقه  يساله  35مرد  هی یکن یاما فکر نم! ستین یشک چیه هیاون عال نکهیدر ا:

 ! خوره؟ یبه درد نهال نم یو چه از لحاظ روح یلحاظ جسم
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که  يدار یاونقدر خوب: با اخم زل زد بهم و گفت. آروم دست البرز به بازوم باعث شد چشمامو باز کنم ي ضربه

با  رهیبگ میتصم دیاونه که با نیا! خود نهال يبه عهده  يبذار دیبا گهید نویدر ضمن ا! مهم نباشه زهایچ نیا

 ! نه ایخواد  یتو رو م طیشرا نیا

 .دیشا: چشمامو بستم و گفتم دوباره

 !حالت بد شد منو حتماً صدا کن باشه؟ ای ،یداشت يکار: خورد، البرز بلند شد و گفت یتکون تخت

 .ممنون-

پارك  رونیب نویماش. کن دارمیدرمونگاه ب ای مارستانیب میبر دیبا يحس کرد یواقعاً هر ساعت. نه یممنون الک:

 .مارستانیکه اگه الزم شد برسونمت ب کردم

 ؟يشام خورد-

 . تو بخواب. آره:

 .نهال کم کم خوابم برد الیگفتم و چشمامو بستم و تو خ يریبه خ شب

  

 

با لبخند اومد جلو، باهام . ستادهیکه تو سالن منتظرم ا دمید ویاومدن از اتاق عمل، دکتر ظهراب رونیمحض ب به

 خوب بود؟: دست داد و گفت

 یاز ته دل م نویا! یینجایخوشحالم که ا: زد و گفت يلبخند. به عالمت مثبت تکون دادم يکردم و سر سالم

 !گم

 یمرس-

 ؟يصبحونه خورد. میخرده حرف بزن هی مینیبش میبر:

 !کنه؟ یبند م يزیچ هیبه  یشه در رفت وقت یاز دست البرز م-

گرفت  یسرچشمه م مارستانیاز حضور من تو ب شیشاد يهمه . تو سالن دیچیسرخوش دکتر پ يخنده  يصدا

زن  نیا يپسر فوت شده  هیزد و من شب یبودم که اگه م نیتو فکر ا! شدم یشرمنده م یحساب دنشیو من با د

داشت، بعدش و تو  یهوامو حساب ردانشگاه دکت يروزها نیاز اول! افتاد یم میزندگ يبرا یو شوهر نبودم چه اتفاق

که تونست کمکم کرد و در آخر  ییبا فرناز تا جا میریقهر و درگ يتو روزها ستاد،یپشتم ا میعاشق يتموم روزها

 یم يریگیزد، پ یشد، زنگ م ینگرونم م يمسئله ا نیزنده موندنم و حاال، بعد برگشتنم، با کوچکتر یشد ناج
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از  شتریکه ب یمحبت. غیدر یگفتن محبت ب یم نیبه ا! بهم کمک کنه یقیخواست به هر طر یکرد و دلش م

 !ارهی یم یبرات شرمندگ یخوشحال

 تیاذ نجایا:دیپرس يجد یلینگاهمو دوختم به صورتش و تو فکر بودم که خ. زشیم يجلو یرو صندل نشستم

 ؟یش ینم

پا  يشدم؟ اگه جون دادن برا ینم تیاذ. شدم يپنجره و آسمون ابر ي رهیاز صورتش گرفتم و خ نگاهمو

 بود؟ یشدن نبود پس چ تیتوش جون داده باشه اذ اریکه ممکن بود د یگذاشتن تو اتاق عمل

بره بهتره  شیاگه قراره پ يجور نیا: گفت تیدکتر نشست رو پام،سرم برگشت سمتش و اون با جد دست

 !پندار يبرگرد

 !ومده؟یهنوز ن! ؟یقبل مارستانیب! کجا؟! برگردم؟. نشست به ابروم يزیر اخم

حرف  الیداشتم با ل شبید: نشست گفت یکه م يو همون جور زشیگشت پشت ماز جاش بلند شد، بر دکتر

. نکرده بلکه اوضاعت بدتر هم شده تتیبه وضع یکمک چیکه برگشتنت نه تنها ه میدیرس جهینت نیبه ا. زدم یم

 .یکن یزندگ ذشتهو خاطرات گ یو خونوادگ یلیشدن با مناسبات فام ریدرگ یکن ب یبرگرد اونور، سع

 .عوض نشد یچیچهار سال اونجا بودم و ه-

مرتب و هر روز و هر روز ! ؟یاآلن چ! يکرد یزندگ ،يکار کرد ،يدرس خوند! الاقل مثل اآلن بدتر هم نشد:

ندارم، من به  يتا چه حد خودت مقصر نکهیبه ا يکار. شده يبا اعصابت باز یقیطر هیشنوم که به  یدارم م

 .کار دارم يزیر یبهم م يجور نیاو  يریگ یکه توش قرار م یطیشرا

 .ادی یهر جا که برم دنبالم م! چون جهنم تو وجود خود منه! من جهنمه یچه اونجا، زندگ نجا،یچه ا-

 !؟يادامه بد یتون یم یتا ک يجور نیا یکن یفکر م:

 !ستیتا هر وقت که بشه و بعدش مهم ن! دونم ینم-

 !پندار:

 !زنم یحرف دلمو دارم م-

دست دل که باشه اونقدر ! یزن یمشت افکار اشتباه حرف م هیبا  يتو فقط دار! پندار هیا گهید زیحرف دلت چ:

افکار،  نیبا ا ،يجور نیا! فکرهاتو بکن و برگرد پندار! داره که نخواد تن به نابود شدن بده ایدن نیبه ا یوابستگ

 جادیا تیتو زندگ یتحول هی ایبرگرد،  ای! ياری یدووم نم یلیخ یخودت راه انداخت يکه برا یشکنجه گاه نیبا ا

 !کن
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 !برام؟ نیگرد ینکنه شما هم مثل البرز دنبال زن م-

 گهیآدم د هیگم واسه خوب شدن حالت حال  یمن نم! طنتشهیزنه از سر ش یم یحرف نیهمچ هیاون اگه ! نه:

 ! یش یانجامش آروم م که با يکار هی ،يکه دوست دار يزیچ هی! هدفمند کن تویگم زندگ یمن م! رو بد کن

 !کنم یدر موردش فکر م. باشه دکتر-

 معده ات چطوره؟:

 .خوبه-

: کردن و دکتر بعد چند لحظه سکوت گفت يدستم باز يشروع کردم با انگشتها. لبش نشست يرو يپوزخند

 .مارستانیب هیواسه ساخت  ننیزم هیالبرز و نهاد دنبال 

 هی یسرطان يبچه ها يخوان برا یم: تر کرد و گفت یبا زبون لب. صورتش ياز دستم نشست رو نگاهم

 یبه تو نگفتن چون نم. هم هستن قهاشونیاز رف گهید يسر هی ستن،یالبته فقط البرز و نهاد ن.بسازن مارستانیب

 يو بخوا یداشته باش ستاگه دو دیاما من فکر کردم شا یکن يباهاشون همکار يمجبور یکن الیخواستن خ

 ...کار متفاوت بشه و  هیسرت گرم  یباهاشون کار کن

 !خوان؟ یم نیتونن بخرن واسه هم یو نم انی یرن و م یم یمدته ه هیرو که  ینیزم-

 .آره :

 !ازم پنهون کرده ویزیچ نیکه همچ هیالبرز آدم احمق-

 ...خاص خودشو داش لیاون هم دال:

 بتیمن غ یب ادی یدلتون م! امیمنم ب نیصبر کن! تنها تنها؟! سالم سالم: باز شد و البرز پر سر و صدا اومد تو در

 !ن؟یکن

 !میکرد یم بتیدر مورد خودت غ میاتفاقاً داشت: با لبخند گفت دکتر

 !در مورد من؟: دیکنارم، باهام دست داد و متعجب پرس نشست

 یحرف م نیانجام بد نیخوا یکه م يریدر مورد کار خ میداشت: د و گفتبه عالمت مثبت تکون دا يسر دکتر

 .میزد

 !دکتر: کرد و با اعتراض گفت یاخم البرز

 !بفهمم يهمه پنهون کار نیاتو از ا زهیتونم انگ ینم! ؟یکش یواقعاً خجالت نم: دمیزدم بهش و پرس زل

 ...مجبور  یسیخواستم تو رودربا ینم. ستین يبحث پنهون کار-
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 !انجام داده باشم یسیکارو بگو که تو رودربا هی:

 !یچیبسم اهللا، دلت هم نخواست که ه یدوست داشت! يدیخب حاال که فهم-

 ؟ير یم ای یمون یم: جام بلند شدم و گفتم از

 .گردم یرسونم خونه، خودم بر م یتو رو م امی یم-

 !یکن یرانندگ یستیبه فکرش ن چیکه ه ییپا نیتو با ا ستین يازیدنبالم، ن ادی یکرباس زاده م:

 نیبه ا مارستانیاومدن از ب رونیکردم و موقع ب یو البرز هم از جاشون بلند شدن، دست دادم، خداحافظ دکتر

 .مارستانیساخت اون ب يبرا میمشترك با فرناز رو بد نیهمون زم ن،یفکر افتادم خوبه اگه اون زم

*** 

با . گفتن یبودن و خوش آمد م ستادهیکه دم در مسجد ا دمیرو د مییشدم پرهام و پدرام و دا ادهیکه پ نیماش از

 !امی یکردن نم یم الیکه خ دمیصورتشون نشست، باهام دست دادن و از پدرام شن يرو يلبخند دنمید

: م کرد و گفتبرگشتم سمتش و منتظر موندم بهم برسه، سال. البرز صدام کرد اوردهیتو و هنوز کفش در ن رفتم

 !آخه؟ ادی یم نیصاحب عزا با مدعو! ها ياومد رید

صاحب عزا خان عمو جانه که احتماالً اآلن در صدر مجلس نشسته و توپهاشو : مسجد گفتم يحال رفتن تو در

 !به سمت من نشونه گرفته

 یاعت اول رو مس مین. مییکنار دا میمعمول و کسل کننده، نشست يها یتو، بعد سالم و احوال پرس میرفت

 لیدست عمو و فک و فام گهیگزك د هی یعنی نیو ا مارستانیرفتم ب یم دیساعت بعد رو با میتونستم بمونم و ن

 !نبود کهکردم نبود  یم شیهر کار! حق هم داشتن اما اون حس مراعاته نبود! دادن

 !نگاه بنداز هیعموت  ي افهیبه ق: گفت رگوشمیآروم ز البرز

در عجب بودم چه ! با اخم زل زده بود به صورتم! اش انداختم افهیبه ق یینگاه گذرا میآروم باال بردم و ن چشممو

 ! دست بردار نبود يا هیثان یآدم با من که حت نیداشت ا یسر جنگ

 ریدووم آوردم و بعد ز لیاز فک و فام يسر هیعمو و  نیسنگ ينگاه ها ریبود، ز یساعتو به هر جون کندن مین

 یکار اورژانس هی یالبرز، مراسم تموم شد، بمون و به مامانم بگو که اومدم ول مارستانیرم ب یم: گوش البرز گفتم

 !اومد و رفتم شیپ

 !؟یعنیدروغ بگم :زمزمه کرد آروم

 !مراعات کردنه! ستیدروغ ن: پچ کردم پچ
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 .مارستانیبرم ب دیمن با ییدا: و گفتم مییبرگشتم سمت دا! زل زد به صورتم جیگ

 شده؟ يطور: دیبه صورتش نشست و پرس یاخم

 . هیمورد اورژانس هینه -

 .باشه برو پسرم:

چه خوب بود که بعد ! لحظه بدرقه ام کرد نینگاه غضبناك عموم تا آخر رون،یجام بلند شدم و اومدم برم ب از

 !بودم دواریام یعنی! نمشیهرگز و هرگز قرار نبود بب گهیمراسم د نیا

*** 

توجه به پچ پچ ها  یحوصله و ب یخسته و ب. نشسته بودم زیم هیخانوم، البرز و الوند و خانومش دور  الیدکتر، ل با

 لوفریحاضر تو تاالر منتظر اومدن نهاد و نهال بودم که در باز شد و نهاد و ن يآدم ها يآزاردهنده  يو نگاه ها

 !وارد شدن بدون نهال

و به محض  زمونیکردم سمت م تشونینهاد دست دادم و خوش آمد گفتم و هداجام بلند شدم و رفتم جلو، با  از

 !نهال کو؟: دیبپرسه پرس یکیمشتاق بودم  یلیرو که خ ینشستن البرز سوال نکهیا

کرد که  یکار داشت، عذرخواه: دکتر و خانومش، آروم گفت یدر حال جواب دادن به سالم و احوال پرس نهاد

 .ادینتونست ب

امو دادم  هیپنچرشده، تک! کرده بود یاز من عذرخواه ومدنشینهاد به صورت من بود، پس نهال به خاطر ن نگاه

منوال  نیبه هم قهید 10. رو بفهمم هیبق ياز حرفها يذره ا یحت نکهیو زل زدم به روبروم بدون ا یبه صندل

نهال خونه : دمینشسته بود پرس مکنارخودمو گرفتم و بعد آروم از نهاد که  يجلو یبه سخت قهید 10گذشت، 

 است؟

 یداد تو جمع خونوادگ حیچون ترج ومدین: دوباره آروم گفتم. بده ینگاهم کرد و مردد موند که چه جواب متعجب

 !من ظاهر نشه آره؟

 !؟یچ-

 !گه؟یخونه است د:

 ... یآره ول-

 !تونم برم دنبالش؟ یم:

 ...اگه . ستین يازیباور کن ن-
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 ! ؟يد یاجازه رو بهم م نیا. ازهیاز نظر خودم ن:

 .گردم یرم دنبال نهال و برم یم: برگشتم سمت البرز و گفتم. نهاد جواب مثبت رو بهم داد لبخند

من به  يشد بیکه غ يهمون عصر! ؟يخل شد: بلند شد رگوشمیمعترض البرز که دوال شده بود ز يصدا

 !مجبور شدم جواب پس بدم یکاف ياندازه 

 ! برام ستیمهم ن-

 !اومد؟ شیپ یبازم بگم کار اورژانس:

 !دونم کجا رفته یبگو نم! یبگ يزیچ ستین يازین-

 .امی یمن اآلن م: گفتم هیگرفتم و آروم به دکتر و بق دهیالبرز رو ناد یجام بلند شدم، نگاه ناراض از

خاله و شوهرخاله و که مامان و  يزیرفتن از سالن برگشتم سمت م رونیافتادم سمت در تاالر و قبل از ب راه

که اومده  یاول يمثل لحظه ! نگاه دلخورش همچنان روم زوم بود. ها نشسته بودن لیعده از فام هیو  ییدا

 ! زیکه نشسته بودم پشت م یبودم تو و تمام مدت

 !گردم یرسونمت و بر م یم میبر نه،ییاون پا نمیماش: نذاشته البرز صدام زد و گفت ابونیتو خ پامو

ته تهش : شم گفت ادهیپ نکهینزد و تنها دم در خونه اش، قبل از ا یحرف چیبرعکس تصورم البرز ه ن،یماش يتو

 !خوان قبولش کنن یدونه، فقط زبون سرکش و پندار ناباورت نم یدلت م نویا! نهال مال خودته پندار

 یکنم بتون یکر نممن که ف! یکن یکار م یچ نمیبرو بب: زد و گفت يسمتش، لبخند دلگرم کننده ا برگشتم

 !ستیدنده ن هیکله شق تر از تو نباشه، کم ! یبه اومدنش کن یراض

 .گردم یخودم با آژانس بر م ومدیبرو اگه ن. ممنون: هم به پشتش و گفتم یزدم، دست يلبخند

زنگ  یبودم وقت ستادهیا فونیآ نیدورب يجلو. شدم و رفت ادهیگفت، پ نیایرو همراه با فقط زود ب يا باشه

 !؟یکن یکار م یچ نجایپندار ا: فونیآ يتو دیچیمتعجب نهال پ يبعد چند لحظه صدا. واحدشون رو زدم

  

  

 !البرز هنوز دستمه يخونه  دیکل!باال؟ امیبندازم ب دیکل ای یکن یباز م-

 یراض يهم براعجله داشتم، . گذشت قهیآسانسور رو زدم و تا برسم باال انگار هزار د يدکمه . باز شد یبا تق در

شده بود و صد  میشگیدرد معده همراه هم. خسته بودم. به تاالر عترمیبرگشتن هر چه سر يکردن نهال و هم برا

 .زد یدامن م یآشفتگ نیتحمل اون جمع هم به ا یالبته فشار عصب
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 .امی یتو، اآلن م ایب: گفت يدور يبه در زدم و نهال از جا يواحد باز بود، تقه ا در

از اتاق خواب اومده بود . سالمش سرم رو برگردوند يبعد چند لحظه صدا. مبل و منتظر موندم يرو نشستم

: دیسالمش رو جواب نداده پرس. عوض کرده يتر و مناسب تر دهیو مشخص بود لباسش رو با لباس پوش رونیب

نت؟ بابا چند ساعت که ماما ایبا عموت حرفت شده ! ؟یتاالر باش دیمگه نبا! باز دعوات شده؟! شده پندار؟ یچ

 ...و  يکرد ینبود، تحمل م شتریب

پشت  يفکر کنم حرفها میکه بر یاگه زودتر آماده بش:گفتم ینگرونش شدم و با آرامش خاص يچشما ي رهیخ

 !سرم کمتر بشه

 ! م؟یبر: دیپرس متعجب

 ،ياتو ول کردمراسم چهلم باب! دنبال من؟ ياومد: دیموضوع متعجب تر پرس دنیفهم يدر تالش برا بعد

 !؟يمنو ببر يایکه ب يمهمونها رو ول کرد

 یته ته واقع! بود یدختر ته سادگ نیا. شدم ششیآرا یصورت ب ي رهیبه عالمت مثبت تکون دادم و خ يسر

 ! بودن

کار  چیتو هم ه. اومدم یم لویبا نهاد و ن امیاگه قرار بود ب! بلند شو برو پندار: به تأسف تکون داد و گفت يسر

 !رونیاز تاالر ب يو اومد يمهموناتو ول کرد ينکرد یخوب

 !میشانس آورد میاگه تا قبل شام برس. هست رید یکاف يبه اندازه . نهال میبپوش بر: جام بلند شدم و گفتم از

بلند شم ! ؟يخوا یازم م یچ یدون یاصالً م: بار پر اخم گفت نیدوباره به حالت تأسف تکون خورد و ا سرش

 !شه هم من یم تیهم اون اذ! بشه؟ یمامانت که چ نیسنگ ينگاه ها ریز امیب

 !ازت سر زده؟ یمگه کار اشتباه! تو چرا؟-

 ...از نظر جامعه ! از نظر مادرت آره:

 !شه ندارم یکه مانع حرف زدنم با منبع آرامشم م يا گهید زیبه مادرم، جامعه، عرف و هر چ يمن کار-

به خودش ! که دلم به زبون آورده بود خودم رو هم متعجب کرده بود يجمله ا. مات دهنم موند يلحظه ا يبرا

 ریدرگ لیبا فک و فام نیاز ا شترینشده و ب ریبرو تا د. پندار امی ینم: مبل و مصر گفت ياومد، نشست رو

 !ينشد

 !؟يای ینم: گفتم الیخ یرو در آوردم و نشستم و ب کتم

 !؟یکن یکار م یچ: مبل بود انداخت و گفت يحاال رو به کت که ینگاه متعجب
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زنم،  یچرت م هی! حوصله ام یمن هم خسته ام، هم درد دارم و هم ب! خب بهتر! گهید يای ینم یگفت! یچیه-

 . میشام هم سفارش بده که گرسنه نمون هی ياون وسطها وقت کرد. تو هم به کارات برس

 !پندار: گفت ریشدم و مشغول در آوردن جورابهام بودم که پرحرص و متح دوال

شلوارمو ! ارمی یدارم جورابامو در م! ه؟یچ: از پاهامو گرفتم تو دستم و گفتم یکیبلند کردم، لنگه جوراب  سرمو

 !پندار یگ یمعترض م يجور نیکه دست نزدم ا

جلوم نگه داشت و  دنیپوش يمبل برداشت، آماده  يروشد و کتم رو از  کیقدم بهم نزد هیجاش بلند شد،  از

 ! شه یهم که هست بدتر ناراحت م نیمامانت از ا. شه یبه قرآن شر برات درست م. پاشو بپوش برو پندار: گفت

 .میپس برو حاضر شو که بر:جوراب گفتم یکیشدم و مشغول در آوردن اون  دوال

 ! به خدا يا وونهید: مبل و گفت يرو دیحرص کت رو کوب پر

من که خودم اعتراف کردم : و گفتم رهنمیپ يدکمه  نیاول يزدم و دستم نشست رو ينشستم، لبخند صاف

 ! قبالً

 !گن مراعات یم نیبه ا: زدم و گفتم يام شد، لبخند قهیکروات دور  یخال يجا ي رهیخ يلحظه ا يبرا

 ! جور مراعاته هیمنم  ومدنین: دوباره به تأسف تکون خورد و گفت سرش

کردن  یکه چشم پوش هیدیاز افکار و عقا یمن چشم پوش يتو برا ومدنین: اش شدم و گفتم رهیخ ينگاه جد با

 ! خوام یرو نم رییتغ نیمن ا! رییتغ یعنیازش 

 !پندار: نگاهم موند و مستأصل گفت ي رهیخرده خ هی

 يبخوام چشممو رو نکهیامشب، ا ومدنتین! لگم نها یم تویدارم واقع: تکون دادم و گفتم هیچ یبه معن يسر

خدا منو قضاوت  ي شهیعده آدم که هم هیقبول حرف و افکار اشتباه  یعنی! ؟یچ یعنی یدون ینبودنت ببندم م

! بسمه گهیدادم و د ینیسنگ تاوان یاشتباه يقضاوت شدن ها نیواسه ا! بخوان منو بشناسن نکهیکردن بدون ا

وقت دارم که بهت ثابت کنم اما  ندهیدر آ ياونقدر نویا! هیداره، نه کار اشتباه هیبه بق ینه ربط ،یبا من باش نکهیا

 ! ستین حشیتوض يبرا یامشب و اآلن فرصت مناسب

کار داره به : از همون جا بلند گفتم. حرف رفت سمت آشپزخونه یمات صورتم موند و بعد ب يلحظه ا يبرا

 !؟يای یم ایدرآرم  شمیباق! کشه ها یم کیبار يجاها

از جام بلند شدم و رفتم تو . دیچیخونه پ يشرشر آب و تق و توق ظرف تو ينداد و صدا یجواب

به  يعطر موهاش اونقدر يبو. ستادمیرفتم جلو و درست پشت سرش ا! مشغول شستن ظرف بود.آشپزخونه
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جلو و  ردمدستمو ب دم،یکش یاما نامحسوس قیعم ینفس. رهیرو ازم بگ دنیرس رید يمشامم خوب بود که دلهره 

و دکتر و  لوفریبار البرز و نهاد و ن نیبرسم ا ریسرتق خانوم، د: گفتم رگوششیآب رو بستم و آروم ز ریش

 ! شه یکه ازم دلخورن اضافه م ییخانومش هم به جمع آدمها

 ریش يرو دستم که يبخواد از حصار دستهام خارج بشه، دستش رو مصر گذاشت رو ایبرگرده سمتم  نکهیا بدون

 ! بازش کن پندار: آب بود و گفت

 !شورم یچند تا دونه رو م نیمن ا یتا تو حاضر ش: کردم و گفتم ینچ

باور کن . برو پندار: بدون نگاه به چشمام گفت! معذب شد یکینزد نیو انگار از ا دیسرش به سمتم چرخ کالفه

 !همه بهتره يبرا يجور نیا

منه  ينبودن امروزت، به خاطر منه، به خاطر خونواده ! من به خودم کار دارم! به تو یحت! من به همه کار ندارم-

 !من مهمه يبرا نیو ا

رو باز کنه و در همون حال  ریبتونه ش نکهیا يدستم برا يدستش دوباره نشست رو نک،یسمت س برگشت

 ...من ! ستین زهایچ نیمسئله اصالً ا:گفت

 میتا برس: کوتاهش رفتم سمت اتاق خواب و گفتم غیتوجه به ج یب! دمبلندش کر نیزم يحرکت از رو هی با

 ! دختر خوب ستین یو چ هیمسئله چ يبد حیتاالر فرصت هست که برام توض

 ! ستیواسه ات خوب ن! پندار! نیبذارم زم وونهید: گفت نییپا ادیب نکهیا يو پا زنان و مصر برا دست

دستهامو محکم کردم و آروم  يحلقه . رهیاما اجازه ندادم ازم فاصله بگ نیدر اتاق خواب، گذاشتمش زم دم

 ! بودن توا ستین ،یستیتو ن ستیکه برام خوب ن یاون:زمزمه کردم رگوششیز

دختر تکون خورده  نیتو وجودم در مورد ا يزیچ هی. چشمام شد ي رهیبه سمتم و خ دیو گردنش چرخ باالتنه

و روشن  دیکش یشعله م! گرفت یکرده بودم و حاال کم کم تو وجودم الو م گمش شیکه سالها پ یحس هی! بود

 یم غشیخوام، در یم لطف هیکن ازت  الیخ: مات چشماش موندم و بعد آروم گفتم يلحظه ا يبرا! شد یم

 !؟یکن

دونم اومدنم اشتباه  یم: بازوم و گفت يکرد و نشست رو یگره کردم حرکت يدستها ينشسته اش رو دست

 ...محضه اما 

 نیکه واسه ا امی یم: برگشت سمتم و ادامه داد. ازش فاصله گرفتم یدستهامو باز کردم و چند سانت ي گره

 !حاال هر چقدر هم اشتباه ،یداشته باش یهیتوج بتتیغ
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احساسم  يا روچشم ازش گرفتم، پ میباطن لیرغم م یصورتم، عل ينشست رو يا روزمندانهیو پ قیعم لبخند

 !يحاضر شو تا کار دستم نداد عیفقط سر: گذاشتم، راه افتادم سمت مبل و در همون حال گفتم

 یبسته شدن در که اومد، پوف يصدا! چهره و حالتش داشته يتو يریمن چه تأث يحرف دو پهلو نمیبب برنگشتم

 .کت و جورابهام شدم دنیو مشغول پوش دمیکش

 د،یلبم د يلبخند رو که رو. بود دهیساده پوش یو شال مشک يمانتو هی. رونیبحاضر شد و اومد  عیسر یلیخ

 ! یچیپنج پ ریتو گ! ؟يدیگن شن یکه م چیسه پ ریگ: کرد و گفت یاخم

 !حاال چرا پنج تا؟: دمیافتادم سمت در و پرس راه

 !داشته باشه یپ اولش با پ پندار همخون نکهیبه خاطر ا-

و  دمیوجود نفس کش يشد، با همه  یاز کنارم رد م یوقت. رونیدر رو باز کردم و منتظر موندم بره ب دم،یخند

 !نه گاه گدار و گذرا! نه موقت یشگیخواستن هم هی! هیدختر برام خواستن نیآوردم که ا مانیا

 

 معده ات چطوره؟: دیخرده ساکت موند و بعد پرس هی. و نهال راه افتاد نیتو ماش مینشست

 .شبهیبهتر از د یول ستیخوب ن-

 .یگفت امروز عمل داشت یالبرز م:

 !برام شکنجه گاهه تا شفاخونه شتریکه ب ییکذا مارستانیتو اون ب. آره-

 .یقبول کن يمجبور نبود:

 ! شهر درندشت بود نیتو ا مارستانیهمه ب نیا! تونستم اصالً قبول نکنم یم. حق داشت. موندم ساکت

 !؟يبا خودت لج کرد:بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 !نه-

 ! ؟یپس چ:

خوام  یکار م نیدارم و با ا شرفتیخرده پ هیاز خودم توقع  دیشا! سنجم یدارم خودمو م دیشا! دونم ینم-

 !خودمو به خودم ثابت کنم

 يجور نیا! ردرمونش باشه پندا يبرا یراه حل خوب نیکنم ا یفکر نم. از مشکلت بهم گفته ییزهایچ هیالبرز :

 !یکن یخودتو هر روز و هر لحظه شکنجه م يدار
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 رونیکه برگشتم ا ياز لحظه ا دنم،ینفس کش يتموم لحظه ها ،یفکر کن يبخوا يجور نیا! ؟یآخرش که چ-

 !حضور تو يقسمت ها ریالبته به غ! ... ندازه یم ارید ادیمنو 

برگشتم ! زد که استرسش رو فراموش کنه یحرف م. تونستم تو نگاهش بخونم یاسترس رو م. ساکت شد نهال

اگه اومدم دنبالت و  یول يو چه قدر دلهره دار یهست یطیدونم اآلن تو چه شرا ینهال، م نیبب: سمتش و گفتم

 شبیمثل د یدم کس یاجازه نم ومطمئن باش فکر همه جاشو کردم  ،يایباهام ب نکهیا ياگه وادارت کردم برا

 !اگه اون آدم مادرم باشه یحت! کنه نیبهت توه

 ! يپس بد دیکارت با نیرو با ا يتر نیمطمئنم تو عواقب سنگ یول ست،ین يگم دلهره ا ینم-

از  یکیهم  نیا! که از نظرم درست بوده دمیکردم و جنگ یزندگ ییباورها يعمر برا يهمه ! ستیبرام مهم ن:

 !افتهیجا ب دیبا نیقضاوت کنه نهال و ا گرونویحق نداره د یکس! همون باورهاست

 يو از رو ننیگرفتن فقط ظواهر رو بب ادیعمر  هیکه  یمردم! پندار يبد رییملتو تغ هی یتون ینم ییتو به تنها-

و  یپارو تو دستهات گرفت هی! کنن یعوض نم شونویزندگ ي وهیظواهر قضاوت کنن مطمئناً به خاطر تو ش نیهم

 !ه؟یچه کار سخت یتصور کن یتون یم! یبرون قتویت قاخالف جه يخوا یم

! ستمیتنها هم ن! کنم یعمره که دارم خالف جهت شنا م هی ،یخال يدستها نیبا هم ق،یقا یمن ب! تصور؟-

 نیمهم ا! زنن یجامعه دارن دست و پا م نیرودخونه، تو هم نیافکار، تو هم نیهم با هم گهید يها یلیخ

 .دور بزن یدگیبر نیاول! درسته یدون یکه م ير یم ویکه راه نهینه، مهم ا ای یرس یکه به هدفت م ستین

 دنبال من؟ يمامانت خبر داره که اومد. باشه-

 . دونم ینم یعنی! نه:

تو هم برات  ست،یگفت، من برام مهم ن یهر چ یهر ک! افتهیدعوا راه ن یول افتهیافته ب یم یهر اتفاق دوارمیام-

 !مهم نباشه، باشه؟

 !باشه: زدم و گفتم يلبخند

 !پندار: ارهیو معترض اسممو به زبون ب یاونقدر واضح بود که با نگرون میدروغ ي باشه

! نباش يزینگرون چ: گفتم یآروم يدنده بود، برگشتم سمتش و با صدا يدستش که رو ينشست رو دستم

 !افته ینم یاتفاق چیدم ه یبهت قول م

که من آدرس رو بهش گفتم حرف  يتاالر جز چند بار کیتا نزد. و سکوت کردناباور گفت  یرلبیز دوارمیام هی

شدنمون دستش رو  ادهیپارك شده پارك کرد، قبل پ يها نیماش نیتاالر، ب يجلو یزده نشد و وقت يا گهید
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ازت خواهش کردم آماده  نبالت،اومدم د نکهینهال،ا نیبب: سمتم گفتم دیگرفتم و مانع شدم، نگاهش که چرخ

 چیبود که از نظر من، طبق منطق من نبودنت ه نیفقط و فقط به خاطر ا يایوادارت کردم همراهم ب ،یش

اومدم دنبالت و قصدم از  يا گهید لیبه دال یکن الیاون تو خ میر یم یخوام وقت ینم! نداشت یمنطق هیتوج

 !به خونواده ام بوده ییزهایچ هیحضورت نشون دادن و ثابت کردن 

 هی یخوام حت ینم: تر کردم و گفتم یلب. دادم تا متوجه بشه یم حیواضحتر توض دیبا دید، شانگاهم کر گنگ

تاالر، واسه سوء  نیتو ا يایخوام همراهم ب یم نکهیاومدم دنبالت و ا نکهیا ،یکن الیخودت خ شیدرصد پ

عده  هیبه رخ  ایکنم  یتو و بودنتو تو چشم کس نکهیا يبرا یخوام فکر کن ینم! استفاده کردن از حضورته

که مادرم  یباش دیبا! يمرتکب نشد یاشتباه چیه یکه ثابت کن یباش دیاز نظر من با! بکشم اومدم دنبالت

 دیکنه، صرفاً به خاطر ظاهر و عقا یاحترام یکه دور و بر منه ب يا گهیهر آدم د ایبه تو  ستیبفهمه قرار ن

که حق با  یامرو بهشون مشتبه کن نیو ا یکن میخودتو قا نداره یلیازت سر نزده، دل یخبط یوقت! متفاوت

 !اونهاست

وجه فکر نکردم که به خاطر  چیبه ه: و آروم گفت دیجلو کش یسرش، شال رو کم ينهال نشست رو دست

 !مطمئن باش نویا! دنبال من ياومد هیجزوندن بق

 !شده رید یفکر کنم حساب. گهید میبر: به تاالر کردم و گفتم يدلگرم بشه، اشاره ا یزدم که کم يلبخند

زده اش رو تو دستم گرفتم و لبخند دلگرم کننده  خیکنارش، دست  دمیرس یدور زدم و وقت نویماش م،یشد ادهیپ

 !یبش مونیذارم از اومدنت پش ینم: زدم و گفتم يا

خدا کنه : و گفت دیقبل وارد شدنمون، دستش رو از دستم در آورد، شالشو جلو کش ،يسمت در ورود میافتاد راه

 !باشه يدم در ورود نینشستن روش هم نایکه نهاد ا يزیم

پشتش و فشار  يرو لبم، کنترل کردم، در رو هل دادم، دستم رو گذاشتم رو نهیاومد بش یرو که م يلبخند

 !بده و وارد شه یبهش وارد کردم تا به پاهاش حرکت یمیمال

 

 

سر و  شتریشد به سالن و ب دهیورودمون انگار گرد مرگ پاش با. سالن گذاشت و بعد من ينهال قدم تو اول

سمت البرز، زل زده بود به در و انگار در تموم مدت نبودنم منتظر  دیلحظه چرخ نینگاهم در اول! دیصداها خواب
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کارم  دییتأ يهمون لبخند برا. نشست رو صورتش یمیلبخند کج و مال د،ینهال رو که همراهم د! برگشتنم بود

 ! قرص شدن دلم يبرا! بود یکاف

 !بگم تیبه مامانت تسل دیاول با: کنم که گفت تیهدا زمونینهال رو به سمت م خواستم

نهال بود و  ي رهیسمت مامان، بهت زده خ دیسرم چرخ! نهال بود يبرا يا ستهیدرخور و شا يواژه  دلگنده

که زنش نبود  يآوردن دختر يجلس رو براپسر ارشدش، م روز،ید انیبعد جر دیگنج یاحتماالً در باورش هم نم

 !باهاش نداشت ترك کرده باشه ینسبت چیو ه

به سمت  دهیسرش رو چرخ یصورت البرز و وقت ينشست رو یراه افتاد سمت مامان، نگاه مستأصلم به آن نهال

دو قدم  یکیراه افتادم و خودم رو با . ختیفرو ر يلحظه ا يدل خودم هم برا دم،ینهال و نگاهش رو نگرون د

 یبهش ب یتا مبادا کس ستادمیا یکوه پشت مهمونم م نیع دیبود که با ییاونجا نجایا. بلند به نهال رسوندم

مشترکون اجحاف کرده بودم و دوباره در مورد  یدر حق فرناز تو زندگ دیبود که شا ییاونجا نجایا! کنه یاحترام

 ! کردم یتکرارش م دینبا ياحد چیه

! هم آماده کرده بودم دهیخوردن کش يبرا یشدن به مامان، مامان هم از جاش بلند شد، خودم رو حت کینزد با

که  یکرده بود پسر بزرگ مرحوم حاج محمود پناه یخبط بزرگ! نبود دیبع زیچ چیخونواده، با اون افکار ه نیاز ا

 !ش اومده بودپدر يعزااحتماالً دوست دخترش بود به مجلس  هیدختر که از نظر بق هیبا 

دست مامان که . گفت تیمامان، نهال دستش رو جلو برد و چشم تو چشم مامان سالم کرد و تسل یقدم کی تو

رفتار مامان رو در ! از نهال یهر گونه دفاع احتمال يقدم جلو رفتم، فقط برا هیاومد ناخودآگاه  رونیب رچادریاز ز

به فرناز به  یمراعات نکردنش رو وقت! خواست یفرناز رو نم یسنگ شدنش رو وقت! بودم دهیبرخورد با فرناز د

صورت پف کرده از  ي رهینگاهم خ! کرد ینگاه م یگناهکار جهنم هیموجود خارق العاده و  هیانگل،  هیچشم 

زد و گرم، مثل  يدستش باال اومد و نشست تو دست نهال، لبخند! مامان بود قلبم اما تو دهنم ي هیزور گر

از خود  شتریب یحت! بهت زده بودم! کرد و از حضورش تشکر یباهاش احوال پرس ه،باش دهیشناشو دکه آ ییآشنا

دست ! اون همه آدم آماده کرده بود ونیم یحت يهر برخورد يخودش رو برا يکه با بزرگوار یخود نهال! نهال

خسته  یلیخ: بخند گفتصورتم موند و با ل ي رهیمن، خ ينشست رو بازو رونیمامان که از دست نهال اومد ب

برو . مارستانیپاش تو ب هیپاش تو مراسم بود،  هی چارهیبچه ام ب: بعد رو به زن عموهام کرد و گفت. امروز يشد

دخترم . وقت سخت نگذره بهشون هیمراقب باش . ارنیخوان شامو ب یمهمونات که اآلن م شیپ نیمادر بش

 !وقت شرمنده اتون نباشم هیو خانومش باشه که  شونیداداش و حواست به ا شیپ نیشما هم بش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٦٨٢ 

پنهون کردن لبخندش  يچفت شده برا یکه با دهن يخوردم و برگشتم سمت البرز یتکون! دیبازومو کش یکی

گوشم  ریآروم ز! موند یمامان ثابت م يداد همچنان رو یبهم نم ینگاه ماتم اگر تکون! بود ستادهیپشت سرم ا

 !مینیبش میبر ایب! یداشت نگهسرپا  ينجوریخانوم مهربون و در صلح و صفا رو انداره دو تا  تیخوب: گفت

 یوقت! خان عمو يصورت برافروخته  ينگاهم اما نشست رو. زمونیسمت م مینهال رو گرفتم و راه افتاد دست

با  یوقت! به حضور نهال زده بود دییمهر تأ یوقت! ها رو بسته بود یلیکار دهن خ نیبا ا یوقت! مامان پشتم بود

! مادر هی يها تیتونه خوب باشه حما یم درنشونم داده بود که چق یوقت! کرده بود دیینهال پسرش رو تأ دییتأ

نه اخم و نگاه غضبناك خان عمو و نه ! لیپرسوال آشنا و فام ينه پچ پچ ها و نگاه ها! مهم نبود زیچ چیه گهید

 !هیزن عمو و مرض و نیعمو حس ينگاه بهت زده 

: نهال و البرز نشستم و گفتم نیروش و بعد خودم ب نهیمنتظر موندم نهال بش رون،یب دمیکنار نهاد رو کش یصندل

 !سالم

 يپام و صدا ينشست رو زیم ریدست البرز از ز! نهاد و دکتر! بودم زونیاون همه آدم فقط از نگاه دو نفر گر نیب

 ينگاهم ناخودآگاه باال اومد و نشست رو. رو شکست زیوم با نهال سکوت مخان الیگرم ل یسالم و احوال پرس

 يخدا يبنده  هیشدن حال خودم، حال  رقرار نبود به خاطر بهت! حرف صبحش بود یصورت دکتر، ذهنم اما پ

 ! رو بدتر کنم گهید

کردن پسر  نیسرزنش کردن شاگرد سرکش و چموشش و تحس نیب! اما چشماش چرا دیخند یدکتر نم يلبها

لعنت به تو که در : گوشم گفت ریکه آروم ز دمیالبرز رو شن يصدا! آل گراش مونده بود احتماالً دهیو ا يخودرآ

 !پندار يرو وا کرد تیجمع یکلن هیدهن 

 يتفاوت دستهامو تو یب. کرد دنیچرخ یبه سمتمون م یکه هر از گاه ییبه سرها يسمتش، اشاره ا برگشتم

بهم ثابت  یعنی: گفت رگوشمیالبرز دوباره ز! نهال شدم زیم ينشسته رو يدستها ي هریهم گره کردم و خ

 !اد؟یب يکرد شیراض يچه جور! ستیاصالً ن ایسرتر و خودکامه تر و سرتق تر از تو تو دن رهیخ ،يکرد

 !ورد خوندم: آروم گفتم رگوششیز

 ینهال بدبخت نیا! ستین دیبع یچ چیاز تو ه:دوباره پچ پچ وار گفت! بود یدنیصورت البرز د ينشسته رو اخم

 !از زور استرس دیدرختچه نشده خشک نم،یب یکه من دارم م

 يمونده تو مجلس عزا نیهم!کنم یالبرز خواهش م: لبم، خنده امو کنترل کردم و آروم گفتم دنیزور و با گز به

 !بابام بخندم
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 نیا يگند چیاعتراف کنم تا حاال ه دیبا یول! ستین يکه زد يگند نیبدتر از ا یلیخ دنتیخند:گفت آروم

 !بود دهیبهم نچسب يجور

 یشوخ نیاومد به ا یم شیکم پ يدر حالت عاد دیشا! رفت هوا یخنده ام م يزد، صدا یحرف م نیاز ا شتریب

! خدشه دارش کرد زیچ چیبود که نشه با ه ادیاونقدر ز میالبرز بخندم اما تو اون لحظه سرخوش يها و حرفها

 یاش، آرامش روح مانهیصم تیاحضور نهال، سربلند شدنم از برخورد مامان باهاش، لبخند گرم مامان، حم

 !ها بود؟ نیاز ا ریمگه غ یخوشبخت! که بهم کرده بود ياز اعتماد تشینهال، رضا

نهال رفت عقب و  یاز پشت صندل یبعد مکث .صورتم بود ي رهیصورت پرلبخند نهاد که خ ينشست رو نگاهم

 يچه جور: نهال دوال شدم و نهاد با لبخند گفت یکنم، به سمت صندل کیمنتظر موند سرم رو به سرش نزد

 !نهال يرو کردنمدال کم  نیاول يدارنده ! بهت مدال داد دیبا! ؟يخواهر کله شق من شد نیا فیحر

 !آدمو کم کرد نیچند دو ج يبا اومدنش رو! عادالنه تر باشه یبه نهال کن میمدالو فکر کنم تقد نیا: گفتم آروم

 !؟یچ یعنی: دیمتعجب پرس نهاد

صورتم  يو نگاهش رو زوم رو دهیبرگشتم سر جام سر نهال رو چرخ یتکون دادم و وقت یچیبه عالمت ه يسر

 !و رفتن دنیت پرکشاسترس ها يلحظه، همه  نیخوشحالم که تو ا: زدم و آروم گفتم يلبخند. دمید

گوشه  هیکه تو  نیهم! بودمت دهیخوشحال ند نقدریتا حاال ا: گفت رگوشمیمن ز يزد و آروم تر از صدا يلبخند

 !هیدارم کاف ینقش یخوشحال نیاز ا

سمت  دیسرم چرخ! نهیدست نهال نش يکنترلش کنم تا رو نکهیا يزانوم مچاله شد برا يراستم، رو دست

که خودش با رفتار  یجنگ! توجه به حضور من در کنار نهال، مشغول حرف زدن با اقوام بود یمامان، ب

! یخوشبخت یعنی نیااز همه به خودش آرامش داده بود و  شتریبه صلح کرده بود، ب لیاش تبد استمدارانهیس

 کتیکوچ يخونواده  یوقت یخوشبخت! یکن یم یدر کنار بچه هات، تو صلح و صفا زندگ یوقت یخوشبخت

خارج از خونواده جرأت اظهار نظر، جرأت واکنش  یازشون سر زد، کس ییاگه خطا یاونقدر اتحاد دارن که حت

 !رهینگ یو جرأت دم زدن نداشته باشه و از آب گل آلود ماه یمنف

ال نه يموها نیکرد که سرم ب یرو م يتموم طول شام، حاال که دلم آروم شده بود، ذهنم کند و کاو لحظه ا در

گوشت قرمز،  يخورش مرغ و ظرفها يپلو، ظرفها يسبز سیزرشک پلو، د سید اتیتموم محتو! فرو رفته بود

و  شهیدوست داشتم هم مئناًکه مط ینیریعطر ش! داد ینهالو م يموها يبو ،یرونیا يعطر و طعم غذا يجا

 ! همراهم باشه شهیهم
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به جا آوردن تعارفات معمول رفتم  يو توك مهمون ها که عزم رفتن کردن به اجبار از جام بلند شدم و برا تک

من و نهال  نیب یکه در تموم طول شام، نگاهش با لبخند محسوس یپرهام. ستادمیدم در و کنار پدرام و پرهام ا

 !خودم ببندمش؟ ي وهیمن به ش ای يندب یم شویاون ن: آروم گفتم ستادمیکنارش که ا! اومد یرفت و م یم

 !بر دهان استکبار يدیکوب یمشت محکم! دمت گرم داداش: گفت یشد اما با لحن شوخ يجد صورتش

 !زشته پرهام-

کم به خاطر خان عمو کتک ! استیزشت دن نیباتریهر چقدر هم که زشت باشه، از نظر من ز! نداره بیع:

 ! م؟یخورد

از بابت حضورشون کردم و  يدست دادم، تشکر ونیبا تک تک آقا. نگفتم يزیو چ دمیکش شمیبه ته ر یدست

خانوم و  الیدکتر و ل لوفر،یالبرز، نهاد و ن نکهیتا ا! دمیدوباره و سه باره اشون رو به گوش دل شن يها تیتسل

ذشته بود بهشون سخت گ نکهیداشتم از ا ،و مشغول تشکر شدن ستادنیکنارم ا. رونیالبته نهال از سالن اومدن ب

عمو از پشت سر  يدرشت گو شهیحق به جانب و هم شهیطلبکار، هم شهیهم يکردم که صدا یم یعذرخواه

 ! در واقع توجه همه امونو جلب کرد! توجه امو جلب کرد

  

نگاهش . برگشتم سمتش. خواست چند لحظه برم پشش یکه ازم م ییسمت خان عمو دیچرخ هیبق يسرها

گرفت هم  یکردم و با خان عمو که از جمع فاصله م یعذرخواه هیاز دکتر و بق. ودهمچنان پراخم و غضبناك ب

 هیفقط تو  مسخره شینما نیتو تموم مدت ا: زل زد به چشمام و گفت ضیو پرغ ستادیا يگوشه ا. قدم شدم

مثل تو  يبشه براش، به دست پسر راتیخ نکهیا يبرادر من که جا ي دهیپول زحمت کش فیح! فکر بودم

 ! شه یصرف فعل حروم م

حرفش سرم رو باال و  دییو به تأ نیو نگاهمو دوختم به زم ستادمیا نهیدست به س. لبهام ينشست رو يلبخند

به مادرت که به پسرش اجازه  نیصد آفر: تر و پرحرص تر از قبل گفت یشاک دیواکنشم رو که د. کردم نییپا

 !برادر من يجلس عزااون هم تو م! خواست بکنه یده هرغلط یم

هم از  نیا دنت،یاون از طرز لباس پوش: تر گفت یکردم و دوباره عصبان نییبا لبخند سرم رو باال و پا دوباره

من به اشتباه تو قمر در  ي چارهیبرادر ب يخوب به همه فهموند! يداد شیخوب خودتو نما! امروزت ییهنرنما

 !تو رو بسته يعقرب نطفه 
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گپ و  نیا ي رهیلبم بود نشست رو نگاه نگرون نهال، مثل البرز و دکتر، خ يهمون جور که لبخند رو نگاهم

 یهست یپناه هی نکهیا: حرف عمو تکون دادم و اون که از حرص سرخ شده بود گفت دییسرم رو به تأ. گفت بود

که از خودش به جا گذاشته لعنت  یثرایم نیمحمود بدبخت با ا! ده یبند و بار، واقعاً منو عذاب م یجور ب نیو ا

 ! دهیخودش خر يبرا امتیخدا رو تا ق

 !راث؟یم: دمیاما خونسرد پرس متعجب

تو که واسه هفت جد ما ! تو: چفت شده اش گفت يدندونها نیسرخ رگه دار زل زد به چشمام و از ب يچشما با

 ! یننگ ي هیما

 !هیبزرگ ینگرون! نیحق دار: گفتم يلبخند تعمد هیبه عالمت مثبت تکون دادم و با  يسر

نخوابونده  یِلیرو در آورد و حرص س یحیکتش، تسب بیاومد باال، مشت شد و کنترل شده نشست تو ج دستش

 . گفت یرلبیاستغفار ز هیکرد و  یاون خال يتو گوش منو سر دونه ها

 یکنم و نم کشیتحر شتریخواستم با جواب دادن بهش ب ینم! نبود باهاش دهن به دهن بذارم نیا قصدم

رو نداشتم  دیبساط جد هی يواقعاً خسته بودم و حوصله  نکهیشم، ضمن ا ریباهاش درگ تیخواستم تو اون موقع

پس با حفظ . برم ایالل از دن هکردم قرار یدادم حس م یاگه جواب نم ییوقتها هیاما پندار بود و زبون رکش، 

 یلیخ زیبوده و هست، چ لیفام یدورهم يسالها نقل محفلها نیمن تو تموم ا یمن و زندگ نکهیا: لبخندم گفتم

 !نیو دار نیپنهون کردن داشت يبرا زهایچ یلیکه خ ییشما يمخصوصاً برا! ستین يبد

از تو گنده ! پسر نیبب:گرفت و شمرده شمرده گفت یهم فشار داد، با حرص نفس يهاشو محکم رو دندون

 !پس حواست به خودت باشه! کنن دمیو تهد رنیترهاش هم نتونستن از من آتو بگ

کنم شما  یم يادآوریفقط دارم ! خان عمو ستین دیاصالً قصدم تهد: حرفش تکون دادم و گفتم دییبه تأ يسر

پر بوده از  شونیدرگوش يبوده، اگه پچ پچ ها لیفک و فام يمن اگه سوژه  یزندگ! نیهم با من فرق ندار یلیخ

 !شده یزمزمه م شونگوش ریهم ز تونیپنهون یشما و اخبار زندگاسم  ونیدرم هیاسم پندار، 

! بود؟ نیرفتن هم شیپ استیبا س! گفت و ازم دور شد یکرد و ال اله اال الله یزل زد به چشمام، مکث یعصب

درست، جواب ندادن به امثال  استیس دیشا! هم نه دیشا! ؟يطرفو بد نیباال، اما جواب توه يصداتو نبر نکهیا

دادم هر  یزدم و اجازه م یبستم، لبخند م یدهنمو م دیرفتار کنم با استیاگر قرار بود با س دیشا! خان عمو بود

کردن،  ياهل نقش باز! نبودم استیکردم من مرد س یکه م يخب، هر کار یکه دوست داره بهم بگه ول یچ

 !شدم یوقت هم نم چیرفتن نبودم و مطمئناً ه شیو دست به عصا پ دنیاهل با پنبه سر بر
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دار  شین يدرسته حرفها! بود یحاال واقع گهیلبخندم د. محض دور شدن خان عمو، نهال نگرون اومد سمتم به

 يو با لبخند رو یبا کنترل ناراحت ،يتونسته بودم با خونسرد نکهیعمو روحمو آزار داده بود، اما ا زیآم نیو توه

 !ار برسونمش برام لذت بخش بودلبم به مرز انفج

 ! شد؟ یچ: دیروبروم و متعجب و پردلهره پرس ستادیا نهال

 !نهیفکر کنم عموم امشب تا صبح کابوس منو بب: بازتر شد و گفتم شمین

 !زد یحرف م تیآخه داشت با عصبان! ؟يکرد یم دییگفت که با لبخند تأ یم یچ:دیمتعجب تر پرس نهال

 يتو کشو زموینصف زبون تند و ت: و گفتم دیدرخش یم شترینور ماه ب ریدرشتش که ز يزدم به چشمها زل

 ! اتاقم، کنار کرواتهام جا گذاشتم

 !مگه نه؟! گن مراعات یم نیبه ا: تر کردم و گفتم قیلبخندمو عم. صورتم شد ي رهیخ گنگ

شالش افتاده  ریرو که از ز یسمج يدستمو بردم جلو، رشته مو! شد یبه قدردان لیتبد یچشماش به آن تعجب

 !؟يبه معجزه اعتقاد دار: و در همون حال گفتم نمیفرستادم تو تا چشماشو بهتر بب رونیبود ب

 !چطور؟: دیلبخند پرس با

 !به نفع تو چیه–سه :جواب نذاشتم و گفتم یب لبخندشو

کرد و  یدکتر دستش رو آورد جلو، ازم خداحافظ ستادمیکنار البرز که ا. هیسمت بق میرو گرفتم و راه افتاد دستش

 .نمتیب یشنبه م: گفت

که عزم رفتن کرده بودن تشکر کردم و  لوفریخانوم و نهال و ن الیتکون دادم و از اون و ل دییبه عالمت تأ يسر

زدم و  يلبخند. کرد یزد نگاهم م یتوش موج م تیکه رضا ییبا چشمها. صورت نهال ينگاهم نشست رو

 !شهکن، فقط روز مبادا نبا نییوقت تع هیواسه اون مؤسسه هر وقت که شد  :گفتم

هنوز حالش خوش  نیا: باهام دست داد و آروم به البرز گفت یخداحافظ يتکون داد، برا دییبه عالمت تأ يسر

 !ارهی یسالمو در م يآدمها يداره ادا! ستهاین

نگران نباش، : دست البرز نشست رو پشتم و گفت! زیر زیها و توجه هات ر یدلنگرون نیکردم از ا یم فیک

 !سرخوش سرخوشه يا گهیاز هر وقت د شتریهر چند که اآلن ب! حواصم بهش هست

تو برو، من به : به البرز گفتم. نگاهم افتاد به نگاه مامان. تکون داد و رفت یلب نهال، دست ينشست رو يلبخند

 .گم منو برسونه یپرهام م
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امشب ! ؟يکه تو قصر در بر سادمیلنگه پا وا هی نجایوقت شب ا نیتا ا يکرد الیخ: گفتکرد و  زیر چشمهاشو

 !یکن یم فیماجرا رو برام تعر ازیتا پ ریو س ینیش یتا خود صبح هم که شده م

 یعموت چ: گفت دیبهم رس یاومد به سمتم و وقت دنمیبا د. باش گفتم و رفتم سمت مامان الیخ نیبه هم هی

 !گفت؟ یم

 ! کرد یداشت بابا رو متهم م میرمستقیو غ میمستق: خاروندم و گفتم موینینگشت نوك با با

 !؟یچ یعنی-

 ...روز قمر در عقرب  هیواهللا معتقد بود من تو : و گفتم دمیبه موهام کش یدست

نشسته  يعمو ي رهیخدا مرگ بده گفت، چشم ازم گرفت و خ هیصورتش و  يمامان با هول نشست رو دست

 !به پا نشده یشر درست و حساب هیبرو پندار، برو تا ! پناه بر خدا: شد و گفت نیتو ماش

 !گه؟ید یمون یم: دیتکون دادم و اومدم برم سمت البرز، مامان مچ دستمو گرفت و پرس دییبه عالمت تأ يسر

 !؟یچ: دمیو گنگ پرس متعجب

 !نجا؟یا یمون یم-

 !نجا؟یا:

 !آره-

 ! رو که بهش دادم نقد کرد؟ یپرهام چک. هست بمونم ياگه کار: مدیمنظورش نشدم اما پرس ي متوجه

 .بابات فکر همه جاشو کرده بود. نبود يازین. نه:مکث گفت هینگاهم کرد و بعد  رهیخ

 !با البرز برم ؟ ایبمونم . خوب  یلیخ: شد فشار دادم و گفتم یدست معده امو که دردش داشت شروع م با

 . بهتره يتو بر. نه: نگرونش رو دوباره دوخت به خان عمو و گفت نگاه

کردم و اومدم برم سمت البرز، مامان  یو خاله ها خداحافظ ییو زن دا ییپدرام و پرهام و خانومهاشون، دا با

 !نمت؟یخونه بب يایب یتون یفردا م: شد و گفت کیقدم بهم نزد هیصدام کرد، برگشتم طرفش، 

 !بابت؟-

گفتم و رفتم سراغ البرز که  يبه عالمت مثبت تکون دادم، باشه ا يسر. سرزنش گرش نشست رو چشمام نگاه

سوال نامفهوم مامان  ریواقعاً رو پا بند نبودم، هر چند که ذهنم درگ گهید یاز خستگ. نشیبود کنار ماش ستادهیا

 .بود
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 !خرده آرومتر برو البرز هی:

 !کنم یخبرت م میدیچشماتو ببند، رس! نترس بابا-

 !؟يدار يخب چه عجله ا:

 ...بده که  حیتو رگ و تو برام توض میبزن ییچا هی م،ینیبش میبر-

جا  نیهم یبپرس يخوا یم یپس هر چ! خوابم یخورم و م یمشت قرص م هیمنو البرز، پام برسه خونه،  نیبب:

 !بپرس

 !اد؟یکه ب يکرد ینهالو راض يچه جور-

 ! به؟یعج نقدریا:

 ! در مورد نهال آره ینه، ول گهید يدر مورد آدمها-

 !ادیبه زور وادارش کردم حاضر شه و همراهم ب:

 !؟یچ یعنیبه زور -

 !گردم تاالر یمنم بر نم ادیاگه ن نکهیکردم به ا دشیتهد:

 !گفت؟ یم یعموت چ!نیاز ا نیا! خب. آهان-

 !کرد یم يادآوریتمو هس یمن باعث ننگ خاندان پناه نکهیا! گفت؟ یم یبه نظرت چ:

 ...غلط-

 ! زهیچ هی ریمن اآلن ذهنم فقط درگ! البرز الیخ یب:

 !نهال؟-

 ! اون به کنار:

 !يکار عاقالنه انجام داد هیباالخره : و با لبخند گفت ختیالبرز نشست رو سرم، موهامو بهم ر دست

 !؟یچ-

 !دل بستن به نهال: 

 !تند نرو البرز-

 !رم که یتا م 80دارم ! بابا يا:

 ! گم یاون تندو م! گم یتندو نم نیا-

 !کدوم؟:
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 !ول کن بابا: و گفتم دمیکش یپوف

لبخند  یاما تو چرا ه ستین یدور از ذهن زیعموت بخواد چرند و پرند بارت کنه چ نکهیا! ها؟ یهست یعصب-

 !؟يکرد یم دییو تأ يزد یژکوند م

 !روش کم شه و ول کنه دیکردم شا دییتأ:

 !آدم نیشه ا یم الیخ یچقدر هم که ب-

 !نمیکدومشونو بب چیه گهید یتا سال حاج ستیقرار ن! ستیمهم ن:

 !ذهنتو به خودش مشغول کرده؟ یخب چ-

طرف  هیباور کن منتظر بودم ! واکنشش واقعاً منو تو بهت فرو برد و همچنان هم تو بهت مونده ام! مامانم:

 !صورتم بسوزه

 14 شییخدا. ادی یبر م يزیچ نیهمچ هی یدست حاج محمود پناه ياز حاج خانومِ بزرگ شده ! آره خب-

اخالق و منش و  ریتحت تأث دیسال از خودش بزرگتر، به نظرت نبا ستیمرد ب هیآدمو وردارن بدن به  یسالگ

 .گذشت ریکه امشب به خ نهیا ممه. یخواد در مورد مامانت فکر کن ینم ادیحاال ز! ره؟یاعتقاد اون آدم شکل بگ

 .دنشیسر برم د هیازم خواسته فردا :

 !کارت داره؟ یچ-

 ! دیکه تو لحظه آخر ازم پرس هیتر از رفتارش سوال بیعج. نگفت. دونم ینم:

 !؟یچ-

 !نجا؟یا یمون یم دیپرس:

 !کجا؟-

 یدلش م دمید یوقت یول. تاالر موندنه يکردم منظورش جلو الیاولش خ! برام سوال شده نیهم قاًیمنم دق:

 ...وقت با عمو دعوام نشه  هیخواد زودتر برم که 

 !؟یکن رشیذهنتو درگ يداره بخوا یتیچه اهم-

 !ستیحد، واقعاً برام قابل باور ن نیمامان، اون هم تا ا یموضع ناگهان رییتغ:

دهن از چشماش  يبود که جا ییاژدهامثل ! گهید يدیعموتو د ينگاه ها! خواسته شر به پا شه ینم دیشا-

 !به هر حال حاج خانوم مادرته پندار. به تخته خورده و به فکر پسرش افتاده يهم در دیشا! رونیزد ب یم شیآت
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 یم نمونیفاصله تا ابد ب نیخب، ا یکرد ول یکه بودنش منو واقعاً متأسف م يپوزخند! نشست رو لبم يپوزخند

 !شد یوقت جبران نم چیگشت، ه یوقت برنم چیکه سوخته بود ه ییکه رفته بود، فرصتها يموند چون عمر

 دویبحث جد هیکشش  گهید! است ختهیباهاش حرف بزنم، واقعاً اعصابم به هم ر نمیتا فردا که بخوام برم و بش:

 !ندارم

 .خواد در مورد نهال باهات حرف بزنه یم دیشا-

 . دونم ینم:

 ادیشد و منو  یپخش م نیاحسان تو ماش يصدا. داد و من هم از خدا خواسته، چشمامو بستمادامه ن گهید البرز

بمونه و  شیصندل يتو ار،یخوندم تا د یم نیکه آهنگهاشو تو ماش ییروزها ادی. نداخت یگذشته م يروزها

 !رهیجلو نشستن رو نگ يبهونه 

 سنگم نکهیکنم نه ا ینم هیگر

 زنه یغرورمو بهم م هیگر

 اشیهضم دلتنگ يبرا مرد

 زنه یکنه قدم م ینم هیگر

 خوبم نکهیکنم نه ا ینم هیگر

 شادم نکهینه ا ستین يدرد نکهیا نه

 افتادم یزندگ ونیم هویام که  مهیاتفاق نصفه ن هی

 !خواست ینم هیاز گر یآهنگ چیدلم ه گهیامشب و هزار شب د يبرا! دراز کردم و آهنگو زدم جلو دست

 !وصف حال خودت بود قاًیدق نترشییپا تیدو ب یکیبخونه،  یذاشت یم: با لبخند برگشت سمت و گفت البرز

 !؟یچ-

 !نابو داره یبازم همون تلخ يزیشکر بر یقهوه ام که هر چ هی:

به جان خودم : تر شد و گفت ضیلبخندش عر. بود برگشت سمتش یصندل یبه پشت دهیهمچنان که چسب سرم

 !شاعره در وصف تو شعرو گفته

در  ایدن نیغمگ يشعرا يباشه، همه  يجور نیا: دراز کردم و پخشو خاموش کردم، چشمامو بستم و گفتم دست

 !ها هم در وصف تو یو هشت شیش يهمه ! وصف حال من سروده شده

 ! و دوباره پخشو روشن کرد دیخند
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رو که چند وقت قبل تو داشبورد جا گذاشته بودم بردارم،  یرد رو باز کردم تا قرصخونه، در داشبو يکاینزد

 !؟يبر يخوا یم ییجا: دمیمتعجب از البرز پرس. مایهواپ طیبل هیچشمم افتاد به 

 !نه: داشبورد انداخت، دوال شد و در داشبورد رو بست و گفت يتو طیبه بل ینگاه مین

کرد که دست دراز و دوباره در داشبورد  کیتحر يبه حد مویکنجکاو قاطعش، حس يالعمل و جواب نه  عکس

 !رخ البرز موندم مین ي رهیبازش کردم متعجب و بهت زده خ یرو برداشتم و وقت طیبل. رو باز کردم

 !ه؟یچ نیا-

 ... ریسفر به جزا طیبل:

 ! رو بذار کنار البرز يمسخره باز-

 !ماستیهواپ طیبل هی:

 !نمیب یدارم م-

در داشبوردو باز کرده و  یسنگ نهینئاندرتال از دوران پار هیانگار  یپرس یم نیهمچ! ؟یپرس یخب پس چرا م:

 !دهید طویبل نیا

دستم انداخت، دست  يتو طیبه بل ینگاه مین! شدم الشیخ یرخ ب مین ي رهیهم چفت کردم و خ يرو دندونامو

! کنه؟ یکار م یمن چ نیداشبورد ماش يتو تو طیبل! اه؟: بهش انداخت و گفت یدراز کرد و ازم گرفتش، نگاه

 !لندن؟ يبرگرد يخوا یم

 يرو انداخت رو طیبل! ینبود، زده بود به جاده خاک یشوخ يکه اصالً جا یتیتو موقع! اخم زل زدم بهش با

ور و  نیهاتو ا لهیوس نکهیا! یتگرف مریآلزا دمیوقته فهم یلیمن خ. پندار ستیمهم ن: شد و گفت يداشبورد، جد

 ...اونور جا 

 !شم یم ادهینگه دار من پ ای ه،یچ طیبل نیا انیبده جر حیدرست توض ایدهنتو ببند،  ای-

 ! تلخ يقهوه  يباز شد! نیبب:

 !البرز-

خودم گرفتم، منتها از  يرو برا طیبل نیا! داره یقشنگت خش بر م يوقت اون صدا هیهوار نکش ! خب خب:

 !شدم ینیدچار خود پندار ب ییمایلحظه تو آژانس هواپ هیبس با تو دم خورم 

با من  ییجورا هی یخواد برگرده و تونست یکه پندار م شیترسوند يجور نیا! ؟يمامانمو گول زد نیبا ا-

 ! ؟یهمراهش کن
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! گفتن نخبه یخود نبود بهت م یب:ن و گفتم ینگاه البرز نشست رو نگاه عصب ستاد،یپشت چراغ قرمز ا نیماش

 ! رتبه ات تو کنکور چند شده بود؟

مامان بهم  تیکه از حما یحس خوب يهمه . کردم گر گرفته ام یاحساس م! بهم دست داده بود یخفگ حس

و  یصندل یدادم به پشت هیبزنه، سرمو تک یالبرز لب وا کرد حرف. و نابود شد ستیلحظه ن هیدست داده بود تو 

 !بشنوم يزیخوام چ ینم: گفتم

 !شد؟ یچ: دیصورتم موند و با بهت پرس ي رهیخ نگاهش

 یم ییدلم تنها! خودم يرفتم خونه  یکه نم نیبودم از ا مونیپش. میندادم و خدا خدا کردم زودتر برس یجواب

 !نمیچند ساعته ام بش یرفتن سرخوش نیاز ب يکه به عزا ییتنها هی! خواست

رو خاموش کرد،  نیگوشه نگه داشت، ماش هیجلوتر  یراست رو زد و کم يالبرز اما راهنماسبز شد،  چراغ

 !شده پندار؟ یچ: برگشت سمتم و گفت

پام  يدستم که رو يدستش نشست رو! موندم نیسر جام منتظر راه افتادن ماش لیم یحرف، ب یحرکت، ب یب

 !پندار با توام: بهش فشار آورد و گفت یبود، کم

خرده به سکوت  هی. روبروم شدم ي رهیبسته امو باز کردم و خ يچشما دم،یدستش پس کش ریاز ز دستمو

 ! یناراحت يزیچ نیهمچ هیکه واسه  یکن یاما اشتباه م یناراحت یدونم از چ یم: گذشت و بعد گفت

 !حرف زدن تو وجودم نبود يبرا یحس چیاصالً ه. نگفتم يزیهم چ باز

 يکه حاضر بود یهمون موقع. هنوز زنده بود یبه سرم افتاد که حاج یوقت طیبل نیفکر ا: و گفت دیکش یپوف

که ممکن بود  ییاونها نکهیا يسد برا هیمانع،  هیبشه  طیبل نیقرار بود ا! یتا ازشون دور بمون یبکن يهر کار

که فکر  ییاستفاده کنم و درست تو روزها زشبخوام ا نکهیدو دل بودم از ا. وجودشون آزارت بده ازت دور بمونن

اصالً بهتره که با خونواده ات  دیشا دمینشستم و فکر کردم و د ،یش ینرم م يدار دمیوقتشه، د گهیکردم د یم

رسوندم، به ذهنم  یمامانتو که م! شبیموند تا د طیبل!نکنم یمورد دخالت نیبهتره من در ا دیو شا یروبرو بش

بکنه و  ياحساس خطر هی طیبل نیا دنیبا د دیشا! کرد کیخرده احساساتشو تحر هی يرجو نیبشه ا دیشا دیرس

شد  طیبل نیهم! يتلنگر هیو منتظر  يبرگرد ينشون دادم و گفتم که قصد دار طویبل. نییپا ادیاز موضعش ب

کن از  باور. هیگر ریو زد ز دید نویا ینشسته بود وقت ،يکه نشسته بود ییجا نیهم! مامانت يبرا يتلنگر

 هیهم  نیبه خودم فحش دادم اما خب، واسه آرامش خاطر تو ا یکل! شرمنده شدم ختیر یکه م ییاشکها

 لیدل نیمسائل با هم اختالف نظر دار يسر هیسر  نکهیحاال ا! کرد چون براش بودن تو مهمه هیگر! بود نهیگز
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 یم! کلک، اون ناراحت رفتن پسرشه یبچه با کلک، چه ! بهت نداره يحس مادر یکن الیکه خ ستین نیبر ا

به نظر من ! بهت ثابت کرده پندار نویبار دوم از دست بده و با کار امشبش ا يبخواد تو رو برا نکهیترسه از ا

که  یهمه اختالف نیبهت ثابت کرده با وجود ا! یخوشحال هم باش دیاتفاقاً با! ستین تیناراحت يبرا یلیدل

 ! یتا تو بمون نهبک يحاضره هر کار نتونه،یب

 یم داینه حاال برام معنا پ ایمونم  یم نجایا دیپرس یاون نگاه نگرون که ازم م! دمیفهم یسوالشو م یمعن حاال

کنه و به  دییمادرت بخواد تو رو تأ نکهیبود اما ا یالبرز منطق يحرفها! دمیفهم یرو م نجایحاال مفهوم ا! کرد

از  یدلش بذاره و رفتار خوب يبه رفتنت پا رو دیهدترس و ت ياد از روبخو نکهیخواسته ات احترام بذاره با ا

هم خوب  هاتیتوج نیتر یبود و با منطق دهیحال خوشم پر کش. داره ریتا آسمون توف نیخودش نشون بده زم

 !شد ینم

 . اومد و البرز راه افتاد نیاستارت ماش يصدا! و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیسرمو تک دوباره

توجه به  یبار هم که شده مامان، ب هیچرا به ذهنم خطور کرده بود واسه ! کردم معجزه شده؟ یم الیخ چرا

کوه پشتش  هی نیتوجه به خط قرمزش هاش و فقط و فقط به خاطر دل پسر دلمرده اش ع یخودش، ب دیعقا

 !ستاده؟یا

*** 

داشتم به . معده ام يام رو گهیچشمم بود و کف دست د يدستم رو هیتخت، ساعد  يبودم رو دهیکش دراز

به  یکردم که تق یفکر م نهیخواست منو بب یم نکهیواکنش مامان نسبت به حضور نهال و جمله اش در مورد ا

 ؟يبدجواب  يخوا یخوره، نم یداره زنگ م لتیموبا: در گفت نیدر خورد و البرز از ب

 .نهاله: گرفت سمتم و گفت ویگوش. چشمم برداشتم و نگاهمو دوختم بهش ياز رو دستمو

تنها  دنینفس کش یبودنش، حرف زدنش، حرف زدن باهاش، درد دل کردن باهاش، حت! خوب بود نهال

 . حالم گرفته بود که نخوام جواب بدم ياما تو اون لحظه، اونقدر! کنارش

 !زنم یبهش زنگ م باشه خودم بعداً: و گفتم دمیپهلو دراز کش به

دادم  حیچشمامو بستم و ترج. البرز نشسته رو لبه اش دمیخورد و فهم یقطع شد، تخت تکون لیزنگ موبا يصدا

 ؟ياز من دلخور: بازوم و گفت يدستش نشست رو. اما اومده بود که حرف بزنه رونیحرف بره ب یکه ب

 !نه: گفتم یبم يچشممو باز کنم با صدا نکهیا بدون

 !؟یپس چ-
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 !باشه واسه بعد! حوصله ندارم البرز:

 !؟یک یعنیواسه بعد -

 ! دونم ینم: و گفتم دمیباز دراز کش طاق

 !؟یکرده ناراحت يمامانت تو اون تاالر نقش باز نکهیاز ا-

 !از خودم دلخورم: گفتم یسکوت طوالن هیسقف موندم و بعد  ي رهیخ

 !چرا؟-

 يکه برا ییجا یتوقع ب نیاز ا! کردم که مامانم به دل پسرش راه اومده ناراحتم الیبازم توهم زدم و خ نکهیا:

 ! ام یبخوره تو ذوقم عصب يجور نیکردم که حاال ا جادیخودم ا

اصالً  ای! باورهاش ببنده؟ يتونه چشم رو یم یراحت نیهمه سال، به هم نیآدم بعد ا هی یکن یم الیواقعاً خ-

 يآورد یرو گرفت يا بهیپندار دست دختر غر! ؟يرو مرتکب شد یرشرعیغ و رعرفیچه کار غ ستیحواست ن

گن  یم! یشکن نتگن س یکه م زهاستیچ نیبه ا! ه؟یکم کار یکن یم الیخ! وسط مجلس ختم بابات

 !يناهنجار

نکرده بود و من رفته بودم  دایکه مثالً آدرس تاالر رو پ یمن بود، کس ياز همکارها یکینهال،  نیاگه هم! چرا؟:

که بخوان بذارنش  هیدونستن نهال با اون سر و شکل ساده ک یمگه م! ؟یچ ارمشیب نکهیا يبرا ابونیتا سر خ

! باهام داشته باشه یتونست هر نسبت یمهمون که م هی! نهال تو اون لحظه مهمون من بود! ؟یسنت شکن يپا

 !دوست، همکار، آشنا، دوست دختر، نامزد، زن

 نیتو بودم، بعد ا يبه خدا من اگه جا! ؟یعنیرو عوض کردن تو رو خسته نکرده  ایدن نیا! پندار؟ ستیبس ن-

 !دمیبر یهمه سال حتماً م

 !کنم یخودم زندگ ي وهیخوام به ش یفقط م! رو عوض کنم ایخوام دن یمن نم:

واقعاً ! گذشته نهایحاال از ا! پندار یکن یاطراف زندگ يتوجه به هنجارها یب يکه بخوا یستیخودمختار ن التیا-

آدم از روشنفکر هم اونورتر  هیبه  لیشبه تبد هیباشه که  ریانعطاف پذ يسن اونقدر نیمادرت با ا يتوقع دار

شدم، مطمئناً به  یخودم وارد مجلس م ي رخالهمثالً دخت یبا حت یشب نیهمچ هیبه خدا اگه من هم تو ! بشه؟

 ! شد یمهمونا حک م يقدنامه امون تو ذهن همه ع ریتصو دهینکش هیصدم ثان

 ییدست نهالو با خوش رو يمامان اون جور یتو اون لحظه تو تاالر، وقت یدون یم! خوام یم یچ یدون یم-

به ! خواست دوال شم و دستشو ببوسم یدلم م! خواست؟ یم یکرد، دلم چ یم یگرفته بود و باهاش احوال پرس
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باشم  نکهیا! البرز ستیمن براشون مهم ن زیچ چیه یگذاشته ول ریکوچولو روش تأث هیشب قبلم  يحرفها المیخ

مثل خودم،  نکهیا! مثل خودشون باشم مهمه نکهیا! مهمه یعنی! ستیباشم مهم ن يچه جور نکهیاما ا! هیکاف

امان م! شکل گرفته یمامان به دست حاج ي هیما ریخم یگ یکه م يحق دار! ستیدل خودم باشم مهم ن يبرا

 !تر میخرده مال هی! تر نییپله پا هی ه،یخود حاج

 يشماره  دنیرو برداشتم و با د لیو موبا یدوباره بلند شد، دستمو دراز کردم سمت پاتخت لمیزنگ موبا يصدا

 !پرهامه: پرهام متعجب گفتم

 !داره یکار واجب دیوردار شا-

 !پندار؟: یتو گوش دیچیپدرام پ يکه گفتم، صدا الو

 !شده پدرام؟ يزیچ-

 !نجا؟یا يایب یتون یم:

 !کجا؟ یعنی نجایا-

 !بابا يخونه ! خونه:

 !شده؟ یچ: دمیشدم و با استرس پرس زیخ مین

 ! دم یم حیداداش واسه ات توض ایب-

 !شده؟ یچ: دیکه البرز پرس دمیشن نییاومدم پا یکه از رو تخت م يهمون جور! قطع شد تماس

 ! گه برم خونه یپدرام م! دونم ینم: تمبه دو طرف تکون دادم و گف يسر

 !؟یواسه چ: جاش بلند شد و گفت از

 !نگفت:به عالمت ندونستن تکون دادم و گفتم يسر

 . پوشم یمنم لباس م ،یتا حاضر ش:و در همون حال گفت رونیافتاد از اتاق بره ب راه

 یرسم به اون خونه کس یم یوقت نکهیا! کردم یفکر م زیچ هیفقط به  رهنمیپ يحال بستن دکمه ها در

ها و اون تنها  یاون تفاوت ها، اون کنارکش يمامان، با وجود همه  یحت! کس چیه! نشده باشه شیطور

 !گذاشتن هاش

  

 . درآرم نویرم ماش یم: البرز گفت دمیکه شن دمیپوش یشلوارمو م داشتم
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تخت برداشتم و رفتم  ياز رو لمویحاضر شدم، موبا عیسر. دیچیباز و بسته شدن در واحد تو خونه پ يصدا

وقت بود در مورد خونواده ام تجربه اش نکرده  یلیکه خ یبیحس عج. شده یدل تو دلم نبود بدونم چ. رونیب

قرمز و  يبه چشما رهین آسانسور، خیا يخبر از همه اشون گذاشته و رفته بودم حاال تو یسال ب 4که  یمن! بودم

 !کردم همه اشون سالم باشن یصورت خسته ام، دل دل م

 .کمربندتو ببند: البرز راه افتاد در همون حال گفت ن،یتو ماش نشستم

 !تند نرو البرز-

 !نشه تیتند رفت و زد به ما طور گهید یکیگم که آخر شبه، اتوبان خلوته اگه  یم نیواسه ا! رم یتند نم. باشه:

 !مطمئنم! نشده پندار يطور: بهم انداخت و گفت ینگاه میالبرز ن. اکراه دستم نشست به کمربند و بستمش با

 ! شده يطور هیباال بکشونن اون جا، پس حتماً  نیزنن منو از ا یشب زنگ م 1 نکهیا! ؟يدیساعتو د-

نفس  هیخوبه،  یهمه چ نمیبب م،یکردم زودتر برس یخدا خدا م. تو سکوت فرو رفته نینداد و ماش یجواب البرز

 !تخت تا صبح بخوابم الیکنم و با خ دایرو پگوشه  هیبکشم،  قیعم

 یبرزخ يچهره  هیشدم، دستم ننشسته رو زنگ، در باز شد و پرهام با  ادهیترمز نکرده در رو وا کردم و پ نیماش

 ! و گر گرفته جلوم ظاهر شد

 !سالم داداش-

 !شده؟ یچ:

 یبهت زنگ م دیدونم نبا یم: ال کرد و گفت میدر رو ن رون،یپرهام نشست رو مچ دستم، از خونه اومد ب دست

 ... یول نجا،یا متیکشوند یم دیدونم نبا یو م میزد

 !شده پرهام؟ یچ-

در و اون  نیبه ا یه یزخم ریش هی نیچشمشو بسته، دهنشو وا کرده و ع م،یکه برگشت يخان عمو از لحظه ا:

 میخواست! گوشه هیحالش بد شده، افتاده ! به سقف دهیبارمون کرده که فشار مامان چسب چاریاونقدر ل! زنه یدر م

از دست خان ! کنه یبازم قبول نم رمونگاهد متیپاشو ببر میگ یهم م یهر چ! اورژانس اجازه نداد میزنگ بزن

 .با خودش لج کرده هیعمو کفر

به پرهام رفت و بعد رو به من  يبرگشتم سمتش، چشم غره ا د،یافتادم سمت خونه، دست البرز بازومو کش راه

به حال  نکهیتو، فقط واسه ا میر یم! گم؟ یم یچ يشنو یم! پندار يذار ینم کهیدهن به دهن اون مرت: گفت

 !واسه دعوا نجایا يومدین! یو روز مادرت برس
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 نشیوندکش یخوب موقع: به پرهام گفت يکه البرز با لحن سرزنش بار دمیو در رو هل دادم و شن دمیکش بازومو

 !ن؟یگشت یدنبال جنگ م! نجایا

دونستن اگه قراره  یم! ستین یبودن در دهن خان عمو رو بستن کار هر کس دهیفهم! گشتن یجنگ نم دنبال

بود که دست به دامن من  يجور نیو بتونه ساکتش کنه اون منم، برادر بزرگشون و ا سهینفر تو روش وا هی

 ! شده بودن

 نکهیا. شناختم یحالت عمو رو خوب م نیا! شد یم دهیهم شن وونیا يپله ها نییعمو از پا دادیداد و ب يصدا

کردن، از فحش دادن و  دادیاز داد و ب نکهیا! شد یجوره آروم نم چیگذشت و ه یم تشیساعتها از اوج عصبان

 !بابا بود يخان عمو لنگه ! شد یخسته نم انیسر اطراف تشیکردن عصبان یخال

 !بهش نگو خب؟ يزیپندار، چ: پله ها باال نرفته البرز دوباره صدام کرد و گفت از

 !شه؟ یم: زدم و پراخم گفتم زل

 . مونم یم اطیمن تو ح: به تأسف تکون داد و گفت يسر

د بو ستادهیخان عمو ا. در رو باز کردم و وارد شدم. رفتم باال و پرهام هم پشت سرم راه افتاد یکیها رو دو تا  پله

رفت  نیا نیب! گفت یم رلبیز ییزهایچ هی یرفت اونور و شاک یور م نیتو دستش، از ا حیتسب هیوسط هال، با 

که  يا یمکث رو به پدرام کالفه و عصب هیو بعد  شدام  رهیو اومدها، چشمش افتاد به من، زل زد به صورتم، خ

 ...تر یاز خودش م نیفکر کرد! ن؟یکه دهن منو ببند نجایا نیکشوند نویا: مبل کرد و گفت ينشسته بود رو

 یمو از سر مادرم کم بشه مثل سرشب آروم و خفه نم هی: گفتم ضیاخطارمو گرفتم به سمتش و پرغ انگشت

 !یدلت خواست بارم کن یهر چ نمیش

 !مامان کجاست؟: دمیبرگشتم سمت پرهام و پرس. ام شد رهیزده خ بهت

 هیمامان با . به در زدم و درو باز کردم يسالن کرد، رفتم جلو، تقه ا يواب انتهابه اتاق خ يدست اشاره ا با

 .کرد یبود و ناله م دهیبسته شده دور سرش، دراز کش يروسر

دادن و من  مویرلبیبا ورود من از جاشون پاشدن، جواب سالم ز. و زن عمو هم کنارش نشسته بودن سالله

چشماشو باز کرد، نگاهشو دوخت به . و دستم و آروم صداش کردمتخت، مچ مامانو گرفتم ت ينشستم لبه 

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دیشد و نال زیخ مین دنمیصورتم و با د

 دستگاه فشار کو؟:کنار در و گفتم ستادهیسمت پرهامِ ا برگشتم

 !ن؟یداروهاتونو خورد: دمیفشار مامان رو گرفتم و پرس. برداشت و گرفت سمتم زیم ياز رو دستگاهو
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اش  نهیاش رو هم گرفتم، معا گهیفشار دست د. گفت ياون سالله بله ا ينگرون مامان مات من بود و جا نگاه

 یاآلن م: رفتم سمت در گفتم یکه م يبه چشماهاش انداختم و از جام بلند شدم و همون جور یکردم و نگاه

 .امی

 ستادهیبه البرز ا وونیا يو از باال اطیم سمت حرفت. برافروخته و پراخم نشسته بود رو مبل يچهره  هیبا  عمو

 !؟يو برگرد ير یتا داروخونه م: کنار باغچه گفتم

 حال مامانت چطوره؟  ؟يخوا یم یچ: دیسمتم و پرس برگشت

 !؟يریگ یم ترالیو چند تا آمپول ن تراتیسرم ن هیباالست،  یلیفشارش خ-

 .امی یاآلن م: افتاد سمت در و گفت راه

 !خاموش کن ونمیزیاون تلو ن،یخونه رو ساکت کن طیمح: تو هال و رو به پدرام گفتم برگشتم

 یسرخشو ب يچشما. تخت، نبض مامانو گرفتم تو دستم و صداش کردم يبرگشتم تو اتاق و نشستم لبه  دوباره

شه  ین نمشد يرفتن و بستر مارستانیبه ب یدونستم راض یزدم، م یباهاش حرف م دیبا. حال به روم باز کرد

 یخالص م یگرفت و از اون فشار عصب یدلش آروم م دیبا! مرتبه یدادم که همه چ یم نانیبهش اطم دیاما با

! شد آروم کنه یم دایپ دیبا یکیاعصاب متشنج خودمو ! شده یلبم به حرف زدن اصالً وا نم! ؟ياما چه جور. شد

به دو طرف تکون دادم و  يلب وا کرد به حرف زدن،سر. بد بود که نگرون کننده باشه يحال مامان اونقدر

 .بهتره نیحرف نزن: گفتم

 .خوام با خان عمو حرفت بشه ینم. برو پندار: آروم و با ناله گفت مییتنها دید یو وقت دیچرخ نگاهش

 مارستان؟یب میبر نیش یپا م! به کارش ندارم يکار. ستین ینگرون يجا-

دست مامان . کردم یم ياومدن البرز لحظه شمار يبرا. نگاهم افتاد به ساعت! نه یعنی نیبست و ا شماشوچ

 آخه؟ يچرا اومد یخستگ نیبا ا: دستمو فشار داد و آروم گفت

کردم که  یفشارشو چک م گهیبار د هیگذشت، داشتم  قهید 5. حرف زل زدم به صورت گر گرفته و سرخش یب

 مشینبر یمطمئن: داروها رو گرفت سمتم و گفت رون،یبلند شدم و رفتم ب. ر زد و صدام کردبه د يالبرز تقه ا

 !مارستان؟یب

 . خوبه نایفعالً هم. شه ینم یراض: ازش گرفتم و گفتم لکسوینا
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 یکه م ییو زل زدم به قطره ها یصندل يدارو، نشستم رو قیتو اتاق، بعد وصل کردن سرم و تزر برگشتم

 حالشون چطوره؟: وارد شد، سالم کرد و آروم گفت وهیظرف م هیبا  رایبه در خورد، سم یکوتاه يتقه . دیچک

 .رونیب امی یاآلن خودم م نیزحمت نکش. شه یخوب م: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 .جا نیتو اتاق، بذارمش هم نیمون یاگه م. ستین یزحمت: انداخت و گفت وهیبه ظرف م ینگاه مردد

 البرز کجاست؟: رو گرفتم و گفتم وهیظرف م. کردم و از جام بلند شدم يکرتش

 .پدرام نشستن شیتو هال پ: رفت سمت در گفت یکه م يجور همون

دور تا دور اتاق به  دیمن اما نگاهم چرخ. نگاه البرز و پدرام نشست رو صورتم رون،یاز اتاق رفتم ب همراهش

 يجور نیچه بهتر، ا! اطهیتو ح دمیفهم دمیباز د مهیرو روشن و در هال رو ن وونیبرق ا یدنبال خان عمو و وقت

رو  وهیظرف م! صدامونو بشنوه يآخر اتاقتو  دهیمامان خواب نکهیشد چهار کلوم باهاش حرف زد بدون ا یم

و  رونیتوجه بهش زدم از ساختمون ب یب. البرز از جاش بلند شد و صدام کرد. و رفتم سمت در زیم يگذاشتم رو

مشکلتون با منه، من گنده : دمیآروم پرس یلیبه دست رفتم و خ گاریس يخان عمو کیتا نزد. کفشهامو پام کردم

که  يهر جور نیتون یم! نییخودم آوردم پا يمن شما رو به اندازه ! کردم دتونیتهدمن ! تر از دهنم حرف زدم

 نیرو که توش مهمون يخونه ا يطور نیا ستمین خودم ینداره وقت یلیاما دل! نیبا من رفتار کن نیدوست دار

 !نیزیبهم بر

اآلن ! دم اون تاالر! نیشما که حرفهاتونو زد:بزنه، انگشت اشاره ام رو آوردم باال و گفتم یاومد حرف غضبناك

 ! نیمنو بشنو يکنم بهتره دو کلوم حرفها یفکر م

 !تو؟ یحرف زدن گذاشت يبرا ییجا: گفت يکنترل شده ا يبه عالمت تأسف تکون داد و با صدا يسر

چه  يچه شما بخوا! خونه منم نیمرد ا ،یبعد رفتن حاج! خان عمو نیبب! خوام حرف بزنم یدر مورد خودم نم-

هم  گهید يها فهیوظ يسر هیتابوت پدر رو گرفتن  ریپسر ارشد جز ز! بکنم چه نه یخونه زندگ نیچه تو ا! نه

 یحرمت یخودشون بهشون ب يتو خونه ! برادرهام باال ببره ایصداشو سر مادرم  یکس اجازه ندم نکهیمثالً ا! داره

بزرگ  ،یبرادرش ،یپدرم يمهمون خونه !فشار باال تا مرز سکته بره نیبرسونه که مادرم با ا ییکنه و کارو به جا

از من  یوقت! ياز من پر یوقت نمیب ینم یلیدرست، اما من دل نایا يقابل احترامه همه  گاهتیجا ،یلیفام

 !یکن یسر مادر من خال توینعصبا نیا یهست یعصبان

 شونویآقا باالسر يخونواده که حاال ادعا نیا ینیسال که بب 4 يکجا بود! ؟یکن یمادر مادر م! ؟يدم در آورد-

 !تو نبودت دنیکش یچ یکن یم
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 ...شما فقط! یستیخونواده ن نیاز ا يو شما عضو! به من و خونواده ام! به خودم مربوطه نهایا:

 .امی یاآلن م! ستین يزیچ: برگشتم سمتش و گفتم. برد حرفمو قطع کرد یالبرز که اسممو م يصدا

 یکه اصالً حت ياون روز دمت،یکه با اون خانومت د ياون روز: و گفتم یعصبان يرومو کردم سمت عمو دوباره

که  ییزهایگوش پدرمو از چ نجا،یا ياون زنت باشه، اومد دیدرصد شا هیو  هیچ انیبه عقلم هم خطور نکرد جر

تونم ازت فاصله  یکه م ییتا جا مهمون روز قسم خورد! به جون من شیو انداخت يبود پر کرد یدونم چ ینم

 ! برادرت يبچه  دنیبه لجن کش یحت! یبکن يهر کار يبه خاطر منافع خودت حاضر يچون نشون داد! رمیبگ

که دست  یتو چ! اومده نیکه تو د يزیچ! هیکه حق هر مرد يزیچ! زن گرفتم! نکردم یمن کار خالف شرع-

 !؟یحروم زاده است از پشت بست یهر چ

به  يکار! فراشت ندارم عمو دیبه درست و غلط تجد يکار:دادم و گفتم رونیپر صدا ب تیاز سر عصبان ینفس

از زن اولش  یواشکیجور  نیزنه، ا یم غمبریو مومن که مرتب دم از خدا و قبله و پ نیمتد نقدریآدم ا هی نکهیا

 نیشرع و د يجا چیکنم تو ه ینم کراما ف! کنه ندارم یعقد م کترویدختر اونقدر از خودش کوچ هیره  یم

! ز همسر اولهشرط ازدواج دوم امثال شما، اجازه گرفتن ا! شده باشه هیازدواج از زن اول توج نیپنهون کردن ا

 !؟یش یخودت مستقر م يتهرون، تو خونه  يای یحاج محمود م دنیبه بهونه د یخانوم خبر داشت وقت ههیوج

! ينگه دار دیحرمت صاحبخونه رو با: مچشو گرفتم و با اخم گفتم. صورتم يعمو بلند شد که بخوابه رو دست

 ! طور نیخودت رو هم هم یحرمت بزرگ

 !قهید هی ایداداش ب: و پدرام گفت دیالبرز بازومو کش دست

 یصد سال هم که بگذره آدم نم:به تأسف تکون داد و گفت يسر. عمو بود ياما همچنان به چشمها نگاهم

 ! یش

خونه هستم هم آدم  نیکه مرد ا يبه بعد نیاز ا! شم یبه بعد هم آدم نم نیآدم نبودم، از ا! شما بگو هزار سال-

خونواده  نیبا اعصاب ا نیاز ا شتریب نکهیواسه ا! احترامت سر جاش بمونه نکهیپس لطف کن، واسه ا! شم ینم

 !دور بمون ستیخونه اش آدم ن حبکه صا يخونه ا نیاز ا! حروم زاده دور بمون نینشه، از ا يباز

 ! میجمع کن بر:زن عمو رو صدا کرد و گفت يبلند يصدا با

خواستم بره و کمتر  یم! خواستم جمع کنه و بره و خونواده امو به حال خودشون بذاره یم! خواستم یم نویهم

 !کنه یحرص منو سر اونا خال
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چه خوب که رفته ! از عمو و زن عمو نبود يخبر رون،یاومدم ب یبه مامان زدم و وقت يتو ساختمون، سر برگشتم

 .مونم یم نجایا من. پاشو برو خونه البرز: رو کردم به البرز و گفتم! بودن

 ! که بمونم؟ ادی یاز دستم بر نم يکار! ؟یمطمئن: دیجاش بلند شد و پرس از

 . برو تو. زنم یهم بود بهت زنگ م يکار. پدرام و پرهام هستن. نه-

 .خبرم کن یداشت ياگه کار: گفت رونیبره ب نکهیافتاد سمت در و قبل از ا راه

 .اطیتو ح میکرد و با هم رفت یخداحافظ هیاز بق برگشت

 .زنم یصبح بهت زنگ م: که گفت دمیو شن دمیموهام کش نیب یدست

 .باشه-

 گه؟یمامانت بهتره د:

 .شه یخرده استراحت کنه خوب م هیشده  یعصب.ستین يزیچ. آره-

خواسته تا قبل  یگفت م یپدرام م! بهش موندگار بود يزد یچهار تا کلمه حرفو نم. خوب شد که عموت رفت:

 ! بمونه دیع

شه  یجسارت بزرگ محسوب م هیکار بود، از نظر مامان منتها احتماالً کارم  نیاز نظر خودم که درست تر! هه-

 !لیبه بزرگ فام

 !روز افتاده نیشده که به ا یخان عمو عصبان ياز حرفها ياونقدر.فکر نکنم! نه بابا:

تکون داد و  یشد، استارت زد دست نیسوار ماش. گفتم و باهاش دست دادم و تشکر کردم یرلبیدونم ز ینم هی

 تیرضا يلبخند از رو هیاتاق نشسته بود و با  يپرهام گوشه . برگشتم تو خونه و رفتم تو اتاق مامان. رفت

 . تخت و فشار مامان رو دوباره چک کردم ينشستم لبه . کرد ینگاهم م

 طوره؟چ: دیآروم پرس پرهام

خوابم که حواسم بهش  یجا م نیمن هم. نییپا ادی یفشارش داره م: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 . باشه

 !ممکنه دوباره حالش بد بشه؟ یعنی-

 ! ادین شیپ یمشکل دوارمیام یول! امکان داره يزیهر چ:

 . ارمی یاآلن برات لحاف و تشک م: رفت سمت در اتاق گفت یکه م يجاش بلند شد و همون جور از

 .درآرم نویکه ا اریگرمکن هم ب هی: به شلوارم کردم و گفتم يسمتش، اشاره ا برگشتم
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خونه  نیآرامشو به ا! دمت گرم داداش: لبخند گفت هیرفتنش با  رونیبه عالمت مثبت تکون داد و قبل ب يسر

 !يبرگردوند

نگاهم نشست به ! جواب مونده اش یتماس ب ادی! نهال افتادم ادیناخودآگاه  دمیشنآرامش رو که  ي کلمه

! خواب بودنم بذاره الیبودم جواب ندادنم رو به خ دواریام. کردم یتا صبح صبر م دیبا! بود روقتید. ساعت

 دواریام! شد یدادم دلخور م یرو نم مجواب تلفن یلیبودم دلخور نشه ازم، مثل فرناز که هر وقت به دل دواریام

فرناز امشب کجا بود که  یراست! نهال مثل فرناز نبود! نه نبود! بهونه و با بهونه ازم نرنجه یبودم مثل فرناز ب

 !نبود؟

  

 

  

سوزه، شعله ها زبونه  یچشمام م يجلو نیماش! ام که به سرفه افتاده ام دهیرو هوار کش اریاز ته گلو اسم د اونقدر

پنجره است و مات و  ي شهیدستش به ش نه،یماش يهمچنان تو اریو دود همه جا رو پر کرده، د ان دهیکش

دخترك خوشگلم ! شه از درد یوجودم پر م يهمه  ن،یرسه به عقب ماش یکه م شیآت! کنه یمبهوت نگاهم م

! حرکت ندارم يبرا یتوان! ادی یاز دستم بر نم يکار! سوزه و من فقط نشسته ام به تماشا یچشمام م يداره جلو

و اسم  دنینشون بدم جز هوار کش یتونم واکنش یچنان محصورم کرده ان که نم بیاز عالم غ ییروهایانگار ن

و دخترکم رو کم  ادی یخوشگلش باال م ياز موها شیآت یشه درد وقت یموجودم  يهمه ! رو صدا کردن ارید

 یحس خفگ. سوزه یکنه م یشمع ذوب م هیرو مثل  اریکه د یشیتموم وجودم از آت! بره یکم تو خودش فرو م

به نفس نفس زدن افتاده ام ! رمیبم اریخوام همون لحظه همراه د یده و از خدا م یو حالت تهوع بهم دست م

 ! ده یمحکم تکونم م یستکه د

  

*** 

نگرون نشسته کنار  یمونده بود چشم باز کردم و مامان رو با نگاه یکه تو وجودم باق ییروین يزور و با همه  به

 . دمیتشک د

. راه تنفسمو باز کنم قیعم يکردم با نفس ها یسع. به خودم دادم و نشستم یحال حرکت یو سست و ب پردرد

 .مادر يدیخواب بد د: رفت و آروم گفت نییپشتم باال و پا يدست مامان رو
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 .کردم دارتونیب دیببخش: و گفتم دمیو چشمامو مال یشونیدست پ با

 ! مگه نه؟ يدینخواب یچیه. خواستم برم نماز صبح یم. بودم داریدر بنه ما-

 !سردردتون رفع شد؟:دمیجواب گذاشتم و پرس یب سوالشو

 پندار؟: بازوم و گفت يگذاشت رو دست

 شب،یبابت پر: چشمام شد و گفت ي رهیآوردم باال، خ سرمو

 !مامان ستیمهم ن-

 ! نبود اریخدا شاهده منظورم به د:

 ...خوام  ینم! باشه مامان-

 !و انتخابش درست نبوده يبدبختش کرد یگفت نکهیبه ا. منظورم به فرناز بود:

و  يجوشونده دم کنم که بخور هیبرات : خرده ساکت موند و بعد گفت هی. نگفتم يزیزدم به روبرو و چ زل

 ؟یبخواب

 .ستیخوب ن یلیوضع معده ام خ. نه-

 ! پندار یکنبه حال خودت ب يفکر هی دیبا:

پرهام اآلن واسه ..البد يجات عوض شده بدخواب شد نکهیواسه ا:تکون دادم و اون گفت دییبه عالمت تأ يسر

 شه، بگم برسوندت خونه؟ یم دارینماز ب

 .رم یو م رمیگ یآژانس م هیهوا که باز شد .نه-

ساعت هم که فشار منو چک  1هر  ،يداریب دمیشدم د داریهر بار ب. یکن بخواب یخرده دراز بکش، سع هی:

 . يکرد

 !یبمون نجایشد ا یکاش م: رفتن از اتاق گفت رونیجاش بلند شد و قبل ب از

 نکهیپس بدون ا. ستیاونوقت صبح جاش ن دمیبمونم اما د دیخانوم حتماً هم با هیخواستم بگم با وجود مرض یم

 .خرده بخوابم هیکردم  یسع بسته ام و يچشما يساعدمو گذاشتم رو. دمیبگم دراز کش يزیچ

هوا روشن  دمیو در کمال تعجب د دمیبا هول پر. بلند شد لمیزنگ موبا يچشمام گرم افتاده بود که صدا تازه

 هیالو رو که با . البرز بود. صفحه اش شدم ي رهیچشم باز خ هیسرم برداشتم و با  يرو از باال لیموبا. روشنه

 ! هنوز پندار؟ یخواب: بشاش گفت يصدا هیخش دار گفتم، با  يصدا

 !ساعت چنده؟-
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 !؟یکن یفکر م یخودت چ:

ربع  هی: گفت دیسکوتمو که د. در کار نبود یساعت چنده، ساعت نمیحدس زدن بب يدور اتاق که جا دیچرخ سرم

 مامانت خوبه؟! يبود دهیتا لنگ ظهر خواب قاًیزدم دق یزنگ م رتریاگه د

 .خوبه-

 .نیقزو میبا بچه ها بر میخوا یم ا،یبعد ناهار جمع کن ب ،یرس یبه ناهار که نم:

 !کجا؟-

 .الموت میبر میخوا یم. نیقزو:

 .خوش بگذره نیبر. البرز الیخ یب-

 ! دستت اونجا بنده؟! آخه؟ یواسه چ:

  .خوام برم خونه یم. نه -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نهال هم : گفت یآروم يخرده مکث کرد و بعد با صدا هی ،یلحظه گوش هی: که گفت دمیالبرز رو شن يصدا

 !هستها

 !سالم برسون:نشست رو لبم و گفتم يلبخند

 !گم یم نویقزو! گم خنگول یاآلنو نم-

 .گم یمنم همون موقع رو م:

 !خدافظ. اونجام گهیساعت د هیکن و بخور،  یکیناهار و صبحونه اتو ! یآخر ضدحال یعنی! يوا-

به خودم دادم و  یتکون.دمیرم و با دست چشمامو مالس يباال کیکوچ زیگذاشتم رو م لویموبا. قطع کردم تماسو

در حال کتاب خوندن  يپونه  رونیپامو از اتاق گذاشتم ب نکهیتنم کردم و هم رهنمویبلند شدم، جامو جمع و پ

 يبه البرز که با لبخند نشسته بود رو ادزدم و اومدم برم کنارش، چشمم افت يلبخند. نگاهشو دوخت به صورتم

 ! کرد یمبل و نگاهم م

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیپرس متعجب

 !نبودن یازش راض یلیبود، خ یخرده چرت هیسرش  يکه آوردن باال يآخه دکتر! کنم تیزیاومدم مامانتو و-
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 !؟ياومد یک: 

 !شه یم یساعت هی-

 !ن؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب:

 !کنم نذاشت دارتیدر واقع خواستم ب! يدیگفت، اذون صبح خواب یمامان خانومت م-

 کجان؟ هیبق: دمیسرمو به اطراف چرخوندم و پرس دم،یآشفته ام کش يبه موها یدست

 .نماز-

 !خنده داره؟ هینماز خوندن بق: دیالبرز متعجب پرس! نشست رو لبم يلبخند

 !ام لبخند زدم دهیاذون تا اون اذون خواب نیاز ا نکهیبه ا! نه: گفتم ییرفتم سمت دستشو یکه م يجور همون

*** 

 خونه؟ یرسون یسر راهت منو م: دمیتشکر کردم و رو به البرز پرس رایاز مامان و سالله و سم م،یرو خورد ناهار

 .میآماده شو که بر.حتماً: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

شلوارمو  ياشتم دکمه اما از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق خواب، د دمید یمامان م يرو تو چشما یتینارضا

 ؟یشه بمون ینم: دیبستم که مامان اومد تو اتاق و پرس یم

 .نیاومد بهم زنگ بزن شیهم اگه پ یمشکل. دادم حیدر مورد داروهاتون به پدرام توض -

 ...هست که  ییحرفها هی نکهیو هم ا یدوست دارم تو جمعمون باش نکهیهم ا. گم یبه خاطر حال خودم نم:

 . شنوم یو م نمیش یو م امی یم نییکه خودتون تنها یوقت هیحرفها رو -

 . یگفت یپدرام بهم گفت که به عموت چ. یباشه هر جور راحت:

صاف  رهنمویپ ي قهینگاه سرزنشگر بودم اما اومد جلو، دستشو آورد باال و  هیدنبال . نشست رو صورتش نگاهم

 !صاحب نمونده یخونه بعد فوت آقات ب نیا يمادر که بهش فهموند يخوب کرد: کرد و با بغض گفت

کاش دلم به مغزم ! داد تا بغلش کنم یکاش مغزم به دستهام فرمون م. به اشک نشسته اش يزدم به چشما زل

از  يلحظه ا يشکاف برا نیفاصله، ا نیکاش ا! دنشیبه آغوش کش يداد تا دستهامو وادار کنه برا یفرمون م

 ...رفت اما یم نیب

بشه و شلوغ  داشیپ يور نیاگه باز بخواد ا: له گرفتم، مشغول بستن کمربندم شدم و گفتمقدم ازش فاص هی

 !دم ینم صلهیرو ف هیبا حرف و آرامش قض گهیدفعه د نیکنه، ا
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تو . کنم بخواد مزاحم بشه ینم الیخ! مادر گهینه د: گونه اشو پاك کرد و گفت يرو دهیپر چادرش، اشک چک با

 . وقتها تنهام شتریمن ب. بهم سر بزن یهر وقت دوست داشت. ستیبرات خوب نحرص و جوش . نگرون نباش

که  دمیبستمش شن یکه م يبرداشتم و همون جور زیم يبه عالمت باشه تکون دادم و ساعتم رو از رو يسر

 .ایتو هم ب یاگه دوست داشت ،یشمال سر خاك حاج میبر میخوا یبا بچه ها م لیواسه سال تحو:گفت

 یجواب مثبت دروغ نیمطمئناً ا. رونیبه عالمت مثبت تکون دادم، در رو باز کردم و منتظر موندم بره ب يسر

 !شد بدم یبود که م یجواب نیتر يو سرسر نیتر

*** 

واقعاً با حال و . نرفتم نیموند و قزو جهینت ینهاد و البته تماس نهال ب يامون البرز، خواهش ها یب ياصرارها

براشون باشم،هر  یتونستم همسفر خوب یمتشنج شده بود، نم نقدریکه تو اون چند وقت ا یصابروز ناخوش و اع

 !خواست یوجودم بودن با نهال رو م يچند که همه 

اون  يپا گذاشتن تو يقوا برا دیکردم استراحت کنم و تجد یپنج شنبه و جمعه رو تو خونه موندم، سع تموم

 !خاطرات يو مرور هزار باره  مارستانیب

 دهیپامو گذاشته بودم اونجا فهم یدو تا جراح يتنها برا ،یدوبار و اون هم به مدت کوتاه یچهلم بابا، وقت روز

 !رو تو آجر به آجر اون ساختمون بگذرونم يو دردآور یجهنم يبه بعد ساعتها نیبودم که قراره از ا

و راه  رونینمونده بود، زدم از اتاق ب تیزیو يبرا يماریب گهید یوقت مارستان،یتو ب میساعت کار يآخرها شنبه،

 يبرا. سمتم ادی یداره م دیبا روپوش سف دمیبرگشتم و د. افتادم برم سمت پله ها، البرز از ته سالن صدام زد

 يعشق فرناز، حاضر بودم شبانه روز تو یسرخوش زکه ا ییروزها ادی! افتادم مونییدوران دانشجو ادی يلحظه ا

 ! و در کنارش باشم نمشیبمونم و مرتب و مرتب بب مارستانیب نیا

 !؟یخوب! سالم کیعل: متعجب گفت دیام به صورتش رو د رهیبهم و نگاه خ دیکه رس البرز

 !خوش گذشت؟ نیقزو: دمیزدم، دستمو بردم جلو و باهاش دست دادم و پرس یپلک

 !یعال-

 .خوبه:

باال رفتن از اون کوه  يمنم که پا يپا. اده اش هم که خطرناکهج. خوب نبود یلیهوا خ. مینرفت یالموت رو ول-

! منم بتونم قله رو فتح کنم و به قلعه برسم ،یکه تو هم باش گهیوقت د هیواسه  میگذاشت نینبود، واسه هم

 ؟ياز نهال دلخور! سوال هی یراست
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 ،يزنگ اون شبشو نداد آخه جواب:ابروشو خاروند و گفت يبا انگشت گوشه . نگاهش کردم یو سوال متعجب

 ...و  يومدیهم ن نیقزو

 !که من از نهال دلخور باشم؟ نهیبر ا لیدل نایا-

بهونه و با بهونه دوست داشتم اوقاتمو  یاومد، مطمئناً ب یحد خوشم م نیتا ا يخب، من اگه بودم، اگه از دختر:

ازش  ای! گذاشت زیدو چ يشه فقط پا یرو م يرو از دست داد یخوب نیفرصت به ا نکهیا! باهاش بگذرونم

هاست و ال و  نیبهتر قیکه نهال ال یهمون! یبانیبا اون افکار مسخره و احمقانه ات دست به گر ای ،يدلخور

 !بل

 .دادم بمونم خونه حیخسته بودم و ترج.فقط حس و حال مسافرت نبود! یفکر خاص رینه ازش دلخورم نه درگ -

 ! گرده ینرفتنم م یواقع لیمعلوم بود حرفمو باور نکرده و دنبال دل.دصورتم ش ي رهیناباور خ البرز

 امروز؟ يعمل ندار: افتادم و گفتم راه

 .باهات صحبت کنم یموضوع هیخواستم در مورد  یم ،یراست. دارم-

 خب؟:

 هی! گهید زیچ هی. گم یم انویو جر میخور یدنبالت،ناهار رو با هم م ادیبه کرباس زاده زنگ بزن بگو ن.اآلن نه-

چرت  زیو برانکارد و سرم و سند و هر چ ماریو تخت و ب مارستانیو پنجره و ب واریو از در و د ریتماس با نهال بگ

 !یستیباهاش صحبت کن که بفهمه ازش دلخور ن دیکه به ذهنت رس یو پرت

 !مگه گفته من ازش دلخورم؟:

 .کردم یم یالیخ نیهمچ هیخب من اگه بودم  یول! نه-

 !آخه میتماس اون شبش ما با هم حرف زد بعد:

 نیزم يآدم رو نیتر یخی یتون یم ییهویدونه در اوج ذوق و شوق  ینم! شناسه پندار یاون هنوز تو رو نم-

 !ازش تیدلخور يرو گذاشته پا ومدنتیکنم ن یمن فکر م نیواسه هم! یبش

 نیدم که واسه اومدن به ا یم حیزنم و براش توض یبهش زنگ م: تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تأ يسر

 !قوا داشتم دیبه استراحت و تجد ازین یلعنت مارستانیب

  گه؟ید یتا اون موقع صبر کن یتون یم. ناهار میکار دارم و بعدش بر گهیساعت د هی: گفت و ادامه داد يا خوبه

 یسوال دنیپرس يوجودم شده بود وسوسه  يبود که همه  یدر حال نیشد و ا نییبه عالمت مثبت باال و پا سرم

 نیکه هر بار با پا گذاشتن تو ا یسوال. کرده بود ریذهنمو درگ مارستانیب نیشدنم تو ا يکه از بار قبل بستر
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 یبهتر بود م دیشا! زدم یم رفبهتر بود در موردش ح دیشا! کرد یحضورش م يساختمون فکرمو آشفته 

 نکهیاراده قبل از ا یب. گشتم یآرامش م یفرستادمش و پ یذهنم م يجواب به پستو دنیو بعد شن دمشیپرس

 البرز؟: ازم جدا شه گفتم

 یبپرسم جوابمو م يزیچ هی: دمیشدم و آروم پرس کیقدم بهش نزد هی. از ته سالن گرفت و منتظر موند نگاهشو

 !؟يد

 !؟یچ-

 !يد یتو بگو که جوابمو م:

 ...نه و  ایدونم  یاصالً جوابشو م نکهیهست و ا یبدونم در مورد چ دیخب با-

 !یدون یجوابشو م:

 .بپرس. باشه-

اون روز، بعد بردن من : که به صدام لرز انداخته بود شدم و گفتم یترس الیخ یدهنمو به زور فرو دادم و ب آب

 ....خوام بدونم  یم...  یدون یم...  یعنیرفت،  ارید یوقت ،یمتأسف یسالن بهم گفت نیته ا یوقت و،ی یس يبه آ

 !؟یبدون يخوا یم یچ: دیشونه ام و پرس يدستش رو گذاشت رو. صورتش ينشست رو یمحسوس اخم

 !د؟یشمال چند روز طول کش نشیببر یتموم کرد تا وقت اریکه د ياز فاصله ا:دمیکندم و پرس جون

دوباره که به . نداد یظر موندم اما جوابو منت مینگاهمو ازش دزد. بهت زده و مغموم البرز مات چشمام موند نگاه

 کنه؟ یم یچه فرق: شدم، آروم گفت رهیچشماش خ

 !خوام بدونم یم-

اون پازل  يگم شده  يها کهیدنبال ت مارستانیب نیبا اومدنت به ا ستیقرار ن: دهنش رو فرو داد و گفت آب

با  يخوا یکه حاال م ستین یتو ذهنت بوده کاف یجهنم يکه از اون روزها ریاون همه تصو! پندار يبگرد

 !؟یبهشون اضافه هم بکن يریگ یکه از من م یو اطالعات لتیتخ

چند  ایبچه ام چند روز  یخوام تو بهم بگ یم! بپرسم يا گهیخوام برم و از کس د ینم! خوام بدونم البرز یم-

 !بوده دهیتک و تنها، تو اون سرما خواب مارستانیب نیا نیرزمیساعت، تو ز

صورتم شد و  ي رهیبازوم سر خورد، ناباور خ يدست نشسته اش رو! دیالبرز د يشد از چشما یرو م وحشت

 !ستمیمن اهلش ن! رو واسه شکنجه کردن خودت انتخاب کن گهید یکی: گفت

 ! کنم یالبرز خواهش م: و گفتم دمیافتاد بره سمت راه پله، بازوشو کش راه
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چند روز گذشته  میخاکش کرد یکنه از زمون تموم کردنش تا وقت یم یچه فرق:برگشت سمتم و گفت پرحرص

 !باشه؟

 یم! کرده ریذهنمو درگ نجایبودم ا يسوال از چند وقت قبل که بستر نیکنه اما ا یم یدونم چه فرق ینم-

تو  ن،ییچه مدت اون پا اریبودم، د ریها و دستگاه ها اس میاون لوله ها و س ریاون باال، ز یخوام بدونم وقت

 !سردخونه بوده

 نیا يبا کامل کردن پازل ها دیاما شا دمیشن یتندش رو م ينفس زدن ها يصدا. دیلبش رو گز یعصب البرز

 یم نیاز ب! شد یکابوس ها کم م نیا يجور نیا دیشا! کرد یم دایبه وجودم راه پ یغم زده، آرامش نسب يتابلو

 ! رفت

عمل، ما  يبرا يبر نکهیروز قبل از ا هی ان،یچهار روز بعد اون جر: و آروم گفت نییو انداخت پاسرش ر البرز

 !شمال میرفت

 !ن؟یهمه وقت صبر کرد نیچرا ا-

 !؟یشه خواهش کنم تمومش کن یحاال م! نه ای یش یتو سرپا م مینیبب میخواست یم:

 ياون چهار روز، به جا يکاش تو! حرف راه افتادم سمت ته راهرو یخشک شده امو با زبون تر کردم و ب يلبها

اگه حال و روزم خوش تر بود،  دیشا! باشم اریتونستم کنار د یو لوله و دستگاه، م میوصل بودن به اون همه س

 !جون یو ب ودناگه سرد ب یحت رم،یتونستم دستهاشو به دست بگ یم شتریچهار روز ب

*** 

 جانم نهال؟ -

 ! ندار؟پ یخوب:

 !خوش گذشت؟-

 !میزن یحرف م نیاول سوال منو جواب بده بعد راجع به قزو:

 !شده؟ يزیچ! چطور؟-

 !بود یزدم، از دستت شاک یداشتم با البرز حرف م:

 مسافرت خوب بود؟  ،ینگفت! نگرون نباش هیعاد-

تونه تو رو مجبور  یالبرز هم م ،یبکن يوادار به انجام کار گرونوید یتون یکردم همون قدر که تو م یم الیخ:

 !کردم یکنه اما انگار اشتباه م
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 !باور کن! نداشت يا گهید ي جهیاومدنم جز کسل کردن شما نت-

 !ه؟یچه حرف نیا! پندار:

 !دادم یانجام نم يا گهیاومدم جز غرغر کردن و نق زدن کار د یمطمئناً اگه م! گم یم يدارم جد-

 ؟یاستراحت کن یتونست-

 ! ؟یخوش بگذرون یتونست!باًیتقر! يا:

 !يومدیشد که ن فیح! بود یعال-

 .بکنم ییقوا دیتجد هیدادم بمونم و  حیخسته بودم و ترج یلیخ یدون یم یعنی. نداشتم تشویواقعاً موقع-

 اآلن خوبن؟. ستیگفت حال مامانت خوش ن یالبرز م. فهمم یم:

 .ممنون. آره، بهتره-

 شده پندار؟ يزیچ:

 !نه چطور؟-

 !هیجور هیآخه صدات هم :

 ... فقط . نه خوبم-

 !مارستانیتو اون ب یرفت یکاش نم:

 !تو وجودمه! مشکل من تو سرمه! نهال ستین گهید يجا چیو ه رونیو ب مارستانیب نیمشکل من ا-

 ... یدونم ول یم:

منتها ! عبور کنم تا به آرامش برسم شیاز دل اون آت دیبا! تو شاهنامه اوشمیکنم مثل س یفکر م یدون یم-

 نیا! تا ته برم رویشه نتونم مس یکه هست باعث م يا گهیهر زهرمار د ای ياس د یت یترس، اضطراب، پ

 !دم یدارم ذره ذره جون م يجور

 !از دست من ساخته است؟ یکمک:

 د،یبه صرافتش افتادم تا قبل ع! برام انجام بده يتونه کار ینم یجز خودم کس: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 !اریدو روزه، برم سر خاك د یکی نیهم

 !مقدمه؟ یجور ب نیا-

 ! شده دهیساله چ 5مقدمه اش که :

 !بهم بده پندار یقول هی-
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 جان؟:

 !تنها نرو اونجا-

 .رم یاگه بخوام برم و بتونم برم با البرز م:

 .هیخودش کل ادیراهت برو هم ییجا هیقدر که تا  نیهم.خوبه-

 !نهال نمتیخوام بب یم:

 ؟یمون یتهرون م دیع يبرا: دیعوض کردن موضوع پرس يسکوت کرد و بعد برا نهال

 ن؟یر یم ییشماها جا.آره-

 !میمراسم عقد نهاد ریدرگ یما که حساب:

 .آره. آهان-

 گه؟ید يای یم:

 دعوتم؟-

 ...مرحومت  يبه خاطر بابا. نه ای میکه بهت کارت بد میواهللا موند:

 .امیکه ب ادی یاگه دعوت باشم بدم نم-

 !یپس صد در صد دعوت:

 .خوبه-

 .به کارت برس:

 م؟ینیهمو بب گهیبار د هیباشم  دواریتونم ام یم د،یچند روز مونده به ع نیتو ا-

 ... یاگه دوست داشته باش:

 چطوره؟.میدادم زنده کن یبهتون م دیبا مارستانیشدنم تو ب يرو که قبل بستر یشام میتون یم-

 !هیعال:

 .کنم یداره، منم با البرز هماهنگ م یوقت خال یک نهیبه نهاد بگو بب-

 .شم یمزاحمت نم گهید. باشه حتماً:

 .يکه زنگ زد يخوشحالم کرد! خانوم یمراحم-

 . حاال نمتیب یم! کنم یخواهش م:

 . و زل زدم به روبروم زیم يگذاشتم رو لویقطع کردم، موبا تماسو
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خودم هم داشتم ! تلفن صحبت کنه يبشه که با نهال اون هم پا میروح تیحق داشت اونقدر نگرون وضع البرز

 !رسم یم یوانگیکردم دارم به مرز د یکم کم حس م

رز رو در به اتاق الب یمنته ریمس. افتاد به ساعت، از جام بلند شدم، روپوشمو عوض کردم و رفتم تو راه رو نگاهم

 هیبه صدم ثان! بودم که در باز شد و چشمم افتاد به نگاه خندون فرناز دهیگرفته و هنوز به ته راه رو نرس شیپ

 ! سابق و همکار امروزم یهمکالس ر،یدست ام وکه نشسته بود ت یدست! نگاهم سر خورد سمت دستش د،ینکش

  

حس  هی.رمیقرار نگ یتیموقع نیدادم هرگز تو همچ یم حیترج. شدم رهینگاهمو ازش گرفتم و به روبروم خ فوراً

 ینگاهمو ب. پندار گفتن البرز همزمان شد يسالم فرناز، با صدا يصدا. وجودمو دربر گرفته بود يهمه  یبیعج

اومد  یکه داشت م يالبرز آماده ا وجوابش رو دادم و به پشت سرش  رلبیتفاوت به صورت فرناز دوختم، ز

 یم حیترج. دیجلوم دراز شد، سالم کرد و حالمو پرس ریالبرز بهمون دست ام دنیقبل رس. سمتمون نگاه کردم

بود و حاال دست تو دست زن  قمیمثالً رف یزمون هیکه  یخواست به آدم یدلم نم. دادم اصالً نگاهش نکنم

 یدلم نم! زد، نگاه کنم یز بود قدم ممشترك من و فرنا يخاطره ها رکه پ یمارستانیب يسابقم تو راهروها

 یدلم نم! از همون دوران دنبال فرناز بوده رو تو ذهنم پر و بال بدم ریچشم ام نکهیا يخواست فکر آزاردهنده 

با  ساون التما يالبرز فکر کنم و دنبال رابطه  يقبل و عز و جز فرناز تو خونه  يبه چند هفته  یخواست حت

 .ردمدست تو دست بودن بگ نیا

ربع  هیتا : نگاهشو دوخت به فرناز و گفت. ولش کردم يرو فشردم و فور ریسرد و از سر اجبار دست ام یلیخ

 !شه؟ یتا اون موقع کارت تموم م. دم در اتاقت امی یم گهید

خوب بود که تو اکثر . کرد یم کیو فرناز سالم و عل رینگاهم به البرز بود که داشت با ام دم،یفرناز رو نشن جواب

. بود زیراه گر هیعذاب آور حضورش برام  تیتو اون موقع! دیرس یاز راه م یناج هی نیبود ع دیکه با یمواقع

 !کارت تموم شد؟: دمیصورتم پرس ينگاهش که نشست رو

 .میبگم و بر یکوچولو به دکتر ظهراب زیچ هیفقط : به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

البرز  دمیراه افتادم برم سمت اتاق دکتر، د! دمیموندن فرناز رو نفهم لیکرد و رفت و من اصالً دل یاحافظخد ریام

 !؟يکار دار یبا دکتر ظهراب یمگه نگفت: دمیبرگشتم سمت البرز و پرس! ستادنیو فرناز سر جاهاشون ا

 .میبر:به عالمت مثبت تکون داد و گفت يکرد، سر یجور که موشکافانه نگاهم م همون
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کالفه به عالمت خداحافظ تکون  یبرگردم دست نکهیکه فرناز صدام کرد، بدون ا دمیبرداشتم و شن یقدم دوباره

خوب بود که ساکت . گفت ینم يزیخوب بود که چ. حرف همقدمم شد یب یالبرز با مکث. دادم و حرکت کردم

 .امیذهنم کنار ب یشفتگذاشت با خودم و آ یمونده بود و م

 .پندار سایلحظه وا هی: و گفت دیباز کردن در اتاق دکتر، البرز بازومو کش يبلند شد برا دستم

که  یموضوع: موهاش گفت نیب دیکش یکه دستشو م يهمون جور. سمتش و منتظر نگاهش کردم برگشتم

 .بود نیخواستم باهات حرف بزنم هم یم

 !؟یچ-

 ...فرناز و  انیجر:

 !نداره یاون به من ربط یزندگ: رفتم تو اتاق انتظار گفتم یکه م يسمت در و همون جور شتمبرگ

 کشه؟ یکارت طول م یلیخ: دکتر، سالم کردم و رو به البرز گفتم یبلند شدن منش با

 .امی یاآلن م نیبش. کنم يادآوری ویزیچ هیخوام  ینه، دکتر جلسه داره، فقط م-

 ییزهایچ هیگرفت و  یخودکار و کاغذ از منش هیالبرز . اتاق و پامو انداختم رو پام يگوشه  یصندل يرو نشستم

 .رهیبده به دکتر، بگو هر وقت تونست باهام تماس بگ نویا: و گفت یکرد، برگه رو گرفت سمت منش ادداشتی

 !م؟یبر: دیگفت و البرز رو به من کرد و پرس یچشم یمنش

البرز استارت بزنه  یو تا وقت میبرس نیبه ماش یتا وقت. رونیاز اتاق رفتم ب کردم و یخداحافظ رلبیشدم و ز بلند

دنبال فرناز  شیاز دو سال پ ریام: گفت مارستانینزد اما به محض خارج شدن از ب یحرف چیراه بندازه ه نویو ماش

 یجواب مثبت بده و وقت ریبه ام دیترس یم. تو بود تمنتظر برگش. کرد یبوده، فرناز اما مرتب دست به سرش م

 .راه ها رو بسته يتونسته دوباره بهت رجوع کنه اما همه  یکه م نهیبب ،یتو برگشت

 ! شهیزندگ یفرناز هم پ نمیب یخوب هم هست که م. البرز ستیبرام مهم ن-

 !تونم درك کنم یدونم شوکه شده است رو نم یکه م ینگاه نیا! ه؟یحال و روزت چ نیپس ا:

کجا : دمیبه ساعت انداختم و پرس ینگاه. خواستم اصالً تو اون لحظه در موردش حرف بزنم ینم !ندادم یجواب

 ؟ير یم يدار

 .میو با هم حرف بزن میناهار بخور مینیرستوران خوب، بش هی-

 !میبزن یخوام در مورد فرناز حرف ینم:
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و  نیکه با هم و همراه البرز و افش ییدر کنار فرناز، فکر عذاب آور روزها ریام دنیحس بد د. ساکت شد البرز

 یم تمیاذ يبدجور حات،یاون تفر يتو همه  ریحضور ام ک،ین کیپ میرفت یم هامونیاز همکالس گهیچند تا د

 ! کرد

رو  یشد مثالً اون عل یکاش م! باشه ستادهیکنار فرناز و دست تو دستش ا گهینفر د هی ر،یام يشد جا یم کاش

به عنوان همسر  گهیبه فرناز نداشتم، د یحس! دمید یتار کرده بود در کنارش مرف یمیکه اونقدر باهاش صم

 ! واقعاً برام شکنجه بود رمو دوست و همکا یکنار همکالس گه،ید یکیکنار  دنشیخواستمش اما د ینم

 .روشن کردم نویدراز کردم و پخش ماش دست

 !عیوسط سر انیب اشیو هشت شیش

 !يتو فاز بندر میبر يدوست ندار نویا اگه

 !البرز؟ هیچ نایا:دمیدوباره دراز شد و خاموشش کردم و پرس دستم

 !ا؟یچ: بهم انداخت و گفت ینگاه مین

مثالً اآلن اگه برادر جان ! باشم خوبه؟ یهمه اش تو غم و غصه و ناراحت: به تأسف تکون دادم و البرز گفت يسر

چهره  نیمن جوون تر ریدلگ يزییپا يمثالً ابرها ای! ؟يکرد یچه دلتنگم تو پخش بود خاموشش نم یدون ینم

 !؟يشد یاومد برام متأسف نم یمن از تو پخش در م ریپ ي

 ! رو گوش کن ایو هشت شیش نیهم! دیببخش! باشه: چشمامو بستم و گفتم ،یدادم به صندل هیتک سرمو

 :فضا رو پر کرد میآهنگ مال هی يآهنگ رو عوض کرد و صدا ن،یتو ماش دیچیپ کیموز يصدا

 احساس آرامش یحس همون روزام پ یِپ

 

 خوامش یروزا به حد مرگ م نیکه ا یحس همون

 

 امیخواد عاشق شم آخه فکرت شده دن یم دلم

 

 خوام یدردو ازت م نیعاشق شدن درده من ا اگه

 

 ستیباشه من از مردن هراسم ن یزندگ نیا اگه
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 ستیمردم حواسم ن دیروزا شا نیدارم ا یحس هی

 

 ستیمن از مردن هراسم ن استیسهمم از دن نیباشه اگه ا یزندگ نیا اگه

 

 ستیمردم حواسم ن دیگم شا یبا خودم م یروزا که گاه نیدارم ا یحس هی

 

دمیرس ییباورم کن من به بد جا دمیبر ایتو من از همه دن بعد 

 

 خرابه یلیبا عذابه باورم کن حال من خ مونیلحظه زندگ لحظه

 ؟يکار کرد یچ ولویگال: دمیکم کردم و پرس ضبطو

 !کردمش؟ یم دیکار با یچ: نشست رو صورتش و گفت یاخم

 !؟ نیبهم زد-

 !میاآلن خوش و خرم تو ماه عسل م،یپ نه پ عقد کرد:

 !چه خبر؟ دتیاز اون دوست جد-

 !؟یک:

 .يهمون که اون روز اسمشو آورد-

 !بود؟ یکه آوردم چ یاسم! شون؟یکیکدوم :

 !ستین ادمی! دونم ینم-

 !ران؟یج. امممممممممم:

 !نه-

 !غزاله؟:

 !نه-

 مارال؟. اممممم:

 !نه-
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 !آهو؟:

کرده  فیآهو بود رد یاسم به معن یهر چ! نداخت یداشت دستم م! چشم غره بهش رفتم هیسمتش و  برگشتم

 !جواب دادن در بره و سر به سرم بذاره ریبود که از ز

 !؟یئاسک: دیده رو عوض کرد و پرسبهم انداخت، دن ینگاه مین

 !؟یچ-

 ! شوکا نبود؟! ؟یشوکا چ! هم نبود؟ نیا! آهو یعنی يبه کرد:

 !البرز یخواد حرف بزن یاصالً نم: و گفتم یصندل یدادم به پشت هیتک

 !ادی ینم ادمیحاال ! و گفتم دیبه ذهنم رس يجور نیاسم هم هیباور کن اون روز : و گفت دیخند

 !؟يدروغ گفته بود! ؟یچ یعنی-

 ! شده ان رابیدوست دختره س یمدت سرم آورده تا هفت جدم از هر چ نیتو ا ولیکه گال ییواقعاً با بال! آره بابا:

 !کنار؟ یکالً هر گونه رابطه با جنس مخالف رو گذاشت یعنی-

شدن نگفتم از زن  ریبعدش هم گفتم اجدادم از دوست دختر س! یچ یعنیهر گونه رابطه  نمیاآلن درست بگو بب:

 ! شدن که ریس

 !تموم کرده بود شیسال پ 10بابام همون  ،يمن بود يتو اگه پسر بابا! خاك بر سرت البرز-

! نکرده؟ یخودش جوون! شد؟ یتو بودم بابات دق مرگ م يچرا اگه من پسر بابا: گفت يجد یلیو بعد خ دیخند

تا اون ! ر سالش که بوده مامان چهارده ساله اتو عقد کردهو چها یتو س امرزیخداب يبابا یحساب سرانگشت هیبا 

 ...حتماً داشته ! زن گرفته؟ رید نقدریکرده که ا یکار م یاصالً چ!نخورده؟ یزن چیدستش به ه یعنیسن 

سال بعد فک و  هی. رهیم یشه و م یم ضیبعد هم مر! شده یزن اولش بچه دار نم! مامانم زن دوم بابام بوده-

 !کنن یشن و مامانمو واسه بابام درست م یو همون خان عمو جمع م لیفام

 ! ستیبرابر اصل برادر بزرگش ن یمورد نشون داده که کپ هی نیالاقل تو ا!به بابات نیآفر:

 !اوهوم-

 ! یتو هم فکر کنم به بابات رفت:

من که ! خورده؟ یزن اون ور آب دستت اصالً به:بهم انداخت و گفت ینگاه میزد، ن يلبخند! سمتش برگشتم

 !دونم یم دیبع
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 میکجا دار یشه بگ یم قاًیدق: خواست ادامه بده گفتم یکه دلم نم یعوض کردن بحث يازش گرفتم و برا رومو

 !م؟یر یم

 !چپ یعل يکوچه -

 ! م؟یبخور يزیچ هی میبر یترمز کن شیکی يشه جلو ینم! همه رستوران نیا:

 !يبرات مهمه و اآلن گرسنه ا یلیخوردن هم خ ،يد یم تیجسمت اهم يضرور يازهاینه که تو کالً به ن-

 ! گرسنه امه! آره:

 !گرده؟ یداره برم تیجسم يازهایو ن الیبود که ام دواریشه ام یم یعنی! ا؟-

 !پخش رو بردم باال يو دست دراز کردم و صدا دمیکش یپوف

 ستین دنیرس نیاما ا میهم با

 

 ستیعاشق من ن امهیدن اونکه

 

 میهم سرد شیاما پ میهم با

 

 میهمدرد نکهیا نهیتسک هی نیا

 

… 

 

  ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 

 دمیبر ینیبیم یوقت یینجایتو ا یوقت

 

 عمر هیحق منکه  ستیحقم ن نیا

 

 دمیتو بودم اما با تو روز خوش ند با
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♫♫♫ 

 

 استیقلب تو در يریشب م هی تو

 

 چون دلت اونجاست يگردینم بر

 

 يریدرگ یلیخ یآشوب یلیخ

 

 يریم يمعلومه که دار یلیخ

 

… 

 

  ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 

 دمیبر ینیبیم یوقت یینجایتو ا یوقت

 

 عمر هیحق منکه  ستیحقم ن نیا

 

 دمیتو بودم اما با تو روز خوش ند با

 

 ییهمه تنها نیا ستیحقم ن نیا

 

برگشتم سمت البرز نگاه  یچشممو باز کردم و وقت! ستادیذهن من با خاطرات فرناز هم ا يریدرگ ستاد،یا نیماش

که  يرو در آورد و همون جور چییسو. تکون دادم هیبه عالمت چ يسر. دمیصورتم د يرو زوم شده رو قشیدق

 .میبر! یچیه: کرد گفت یدر رو باز م

 !م؟یحرف بزن: دیو بعد سفارش دادن غذا البرز پرس زیپشت م مینشست

 ؟یاز چ: دمیبود و در همون حال پرس زهاینشسته پشت م يبه دور تا دور رستوران و آدمها نگاهم
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 !ریاز فرناز و ام-

 يخوا یم! ه؟یچ: و هل داد جلوم و گفت ختیآب ر وانیل هیخونسرد  یلیخ! چشماش ينشست رو زمیت نگاه

 !نشده؟ ریکه ذهنت درگ یوانمود کن

 ! شه که نشه؟ یم-

 !؟یحرف بزن يخوا یپس چرا نم:

 !نمیب ینم یلیدل-

هر  ش،یسال پ 5اگه همون ! پندار ارهی یداره از پا درت م يجور نیحرف زدنه که ا يبرا دنهاتیند لیدل نیهم:

گذشت حرف  یو چ دمیکش یچ نکهیبعدش، از ا اناتیبار که من دهن وا کردم و خواستم از اون اتفاق، از جر

 ! دنیواسه فهم يزد یبال بال نم يجور نیامروز ا ،يداد یبزنم اجازه م

 يدستش نشست رو. کردم یحرف البرز فکر م یو به درست دمیگز یآب، لبمو م وانینشسته بود دور ل دستم

شدنت تو  يرو که با بستر ییزهایاون چ يهمه  يخوا یم: و ادامه داد زیم يکار مونده ام رو یدست آزاد و ب

 واسه ات بگم؟ يخبر موند یازشون ب مارستانیب

 !نه-

پندار ! شه؟ یعذابش چند برابر م یکن ینم الیخ ،يگرد یاش م یذره ذره پ يدار يجور نیا یوقت! چرا آخه؟:

 !عمر هینه ! سال 6نه ! سال 5نه ! سال هی! دو ماه! ماه هی! دو روز! روز هی ونیش! بار هی ونیبار ش هیمرگ 

بهش  دهیاز من جواب رد شن نکهیفقط به خاطر ا ایخواد  یپسره رو م نیفرناز ا:دمیفرار از اصرار البرز پرس يبرا

 جواب مثبت داده؟

البته بعد از ! ازدواج ياست برا نهیگز نیاز نظرش بهتر: مکث گفت هیمتأسفش رو دوخت به صورتم و بعد  نگاه

 !تو

بخوام  قهیهر لحظه و هر د نکهیا! شه یاوصاف اون جهنم واسه من سوزنده تر م نیبا ا...  یول. خوبه-

 !ستیواقعاً برام قابل تحمل ن نمشونیبب

 .ره یم مارستانیفرناز داره از ب:

 !کجا؟-

 .یکمال مارستانیب. کرج:

 !آهان-
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 ! مونه یم مارستانیتو اون ب یول ریام:

 !خب؟-

 !م؟یداشته باش گهیمداح د هیقراره :

 !نه-

من  اد،یخواست همراه مادرش ب یواسه مراسم پدرت هم م. کردندو سه روز قبل چهلم بابات، با هم عقد . خوبه:

 .حضورش نبود يبرا یلیبه نظرم دل. بهتره ادیدادم که ن شنهادیپ

 يتک کلمه ا يتو طول زمان خوردن غذا، فقط چند بار. به عالمت مثبت تکون دادم و غذامون اومد يسر

 ییچه آرزوها! با فرناز بود میکند و کاو و مرور زندگ مدت، ذهنم مشغول ي هیالبرزو دادم و تو بق يجواب سوالها

چه ! کرد یشه سرخوش زندگ یم هداشتم ک یخام الیچه خ! ذهنم ساخته بودم يتو یقشنگ یچه زندگ! داشتم

و چه قدر  میچقدر جون کند م،یکرد یچه قدر سع! میدیچه قدر زجر کش! پامون سنگ انداخته شد يقدر جلو

 ! میلحظه دور از هم باش نیو تو ا نجایتا امروز، ا میگذاشت مونویعمر و هست

البرز  ن،یتو ماش میدوباره که نشست. از جاش بلند شد یحرف زد و ک یخوردم، البرز از چ یاصالً چ دمینفهم

 خونه؟ ير یم: دیپرس

 .آره-

 ؟یمطب یشب تا ک:

ازش خواستم . ه و کنسل شد گفتممن باش يکه قرار بود تو خونه  یبه نهال بابت اون مهمون یراست.روقتیتا د-

 .میدور هم جمع ش ادیب دیع نکهیهفته، تا قبل از ا نیبا نهاد صحبت کنه و هم

 !يکرد شرفتیپ! نیآفر:

 يندار یهر شب بود مشکل. حاال قرار شده هماهنگ کنه و بهم بگه: چشم غره بهش رفتم و ادامه دادم هی

 گه؟ید

 .ستمیسه شنبه رو ن -

 ؟ییکجا:

 ؟يای یتو نم. استخر میر یم میبا بچه ها دار-

 .نه:

 !واسه ات خوبه ها يایاگه ب-
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 .دم یبهت خبر م امیاگه خواستم ب:

 .يایکن ب یسع یول. باشه-

 .باشه:

 !بهتره یچیخب از ه یرسه ول یاون ور نم يهر چند به استخرها-

 ! حسود لیبخ! آخ آخ: و گفت دیمحکمم نشست رو بازوش، فرمون رو ول کرد و بازوشو چسب مشت

 !يچرت نگو که کتک نخور -

 ياز نعمت استخرها یلینه که خ! توا انینه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد جر! ه؟یچرت چ:

 !يمن خساست به خرج بد يهم نسبت به آرزو دیحاال با يبرد یمختلط اون ور بهره م

 !کن دارمیب میدیرس: بستم و گفتمو چشمامو  یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 .ستادیگفت و پشت چراغ قرمز ا يا دهیمضحک و کش چشم

*** 

 

 

: و تماسو جواب دادم دمیضرب از جام پر هی! که در حال زنگ خوردن بود میآلود، نگاهم نشست رو گوش خواب

 !رفاضلیسالم خانوم م

 مطب؟ نیاری ینم فیدکتر تشر-

 . امی یم گهیساعت د میتا ن! چرا:

 .ممنون-

سمت  هیفحش بلد بودم نثار البرز که  یدستهام و تو دلم هر چ نیتخت، سرمو گرفتم ب يانداختم رو ویگوش

تا بخوابم  دیکرده بود که طول کش تمیاونقدر حرف زده و اونقدر اذ! بود کردم دهیتخت، تخت تخت خواب ي گهید

 !و خواب مونده بودم

 !نهال بهت اس داده:گفت يخواب آلود يو با صدا دیالبرز به پهلو چرخ ن،رویجام بلند شدم و اومدم برم ب از

 .برات اس ام اس اومده يخواب بود:چشمشو باز کرد و گفت هیبرگشتم سمتش،  متعجب

 !؟یدون یتو از کجا م-

 !زنگش بلند شد يخب صدا:
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 !نهاله؟ امیکه پ یدون یاز کجا م-

 !گهید دمیخب د:

که  دمیسرمو بلند کردم و انداختم رو سرش و با تموم قوا فشار دادم و در همون حال شن ریسمتش، بالش ز رفتم

 !پندار! الــــــــــــــــو! دروغ گفتم بابا: گفت يخفه ا يبا صدا

 !آره جون عمه ات: گفتم لمیتو سرش و در حال چک کردن موبا دمیفاصله گرفتم، بالشو بلند کردم و کوب ازش

 !نکن یمن شوخ يبا عمه : کرد گفت یکه با دست موهاشو مرتب م يهمون جور جاش بلند شد و از

 یبه نهاد گفتم، عذر خواه. یتماس نگرفتم چون احتمال دادم خواب باش. سالم: نوشته بود. نهالو باز کردم امیپ

 .شه یبه اون ور سال ممنون م میشلوغه و اگه برنامه رو منتقل کن یلیهفته سرش خ نیکرد و گفت ا

 يبرا. چون در شرف ازدواجه دیشه د ینهادو نم. یمرس. باشه: جواب شدم پیتخت و مشغول تا يلبه  نشستم

 !سال صبر کنم؟ هی دیتو هم با دنید

 میتون یم یاگه تا بعد تموم شدن کارت تو مطب صبر کن! نه: فرستاد و در ادامه اش نوشت يلبخند شکلک

 !البته مهمون من! میشامو با هم باش

 .نوشتم و فرستادم رمیگ یرو همراه باهات تماس م يا باشه

لبخند ولو  هیالبرز با  دمیبرگشتم و د! بالش از پشت محکم خورد تو کمرم رون،یجام بلند شدم برم از اتاق ب از

پاشو جمع کن برو سر ! کنسل شد یمهمون: رفتن از اتاق گفتم رونیدر حال ب! کنه یشده رو تخت و نگاهم م

 !کارت

 !ا چرا؟: که گفت دمیمعترضش رو شن يصدا

 .دیگفت باشه واسه بعد ع اد،یتونه ب ینهاد نم-

 .شلوغه یسرش حساب. زدم یحدس م:

 !امی یمنم شب م: که البرز گفت دمیبعد شن قهیو در رو بستم و چند د ییتو دستشو رفتم

 ! عوض بشو نبود که نبود گذشت البرز یهزار سال هم که م! به صورتم زدم یبه تأسف تکون دادم و آب يسر

*** 

رستوران زل زده بودم به صورت بشاش  يهم، تو نور کم جون فضا يرستوران روبرو هی زیپشت م میبود نشسته

مامان باز کرده بود حرف  يداشت از اون شب که در رو به رو!دادم یگوش م شیپرانرژ ينهال و داشتم به صدا
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کرد داره در  یم الیخ دشید یم دوراز  یگفت که هر ک یم ییزد و چنان با لبخند و شاد از اون اتفاق کذا یم

 !زنه یحرف م شیزندگ يخاطره  نیو بامزه تر نیمورد قشنگ تر

جلوم ظاهر شد، حس  يخانوم محجبه و چادر هیالبرز باز کردم و  يکه درو به هوا يلحظه ا! پندار یدون ینم:

 يبعد چهره ! است البد هیگفتم خب، خانوم همسا هیبه صدم ثان! غش کردن رو دارم تیاون لحظه قابلکردم تو 

 يعمه  هیتازه ! چشمم يجلو ومدنامواتمم ا يهمه  گهیبعد د! چشمم يمامانت تو مراسم بابات اومد جلو

خدا مامانت هم حال  يبنده ! دمیمرحوم هم دارم که روح اونو هم پشت سر مامانت در حال شکلک در آوردن د

 !و روزش بدتر از من بود

 !يدیمادرم گفت پندار ند يصدا یمنو وقت يپس چهره -

 ! نمیبب ویزیتو تنم نبود که بخوام باهاش چ یروح گهیمامانت منو زد کنار و اومد تو من د یوقت:

 !برات ناراحت شدم یلیاون شب خ شییخدا: زدم و گفتم يلبخند

 !گفتم که چرا به حرفت گوش دادم و موندم راهیبه خودم بد و ب یتازه بعدش کل-

 !يکاش گذاشته بودم بر! من بدتر:

 ! گم یم يجلوم معذب شد نقدریتو ا نکهیاز ا! گم ینه بابا از اون لحاظ نم-

حال  مارهامیاز ب یکی. خاموش کنم ویتونستم گوش ینم مارستانیبه خاطر ب. در اومد میاس ام اس گوش يصدا

 .مارستانینداشت و منتظر بودم هر آن بهم زنگ بزنن و بخوان که برم ب یبخو

 ! البرز بود. چک کردم ویگفتم و گوش دیببخش هی

 ؟يانگشتر رو برد یپن: 

 !انگشتر؟: دادم جواب

 !گم ینشونو م گهیآره د-

واسه عقد داداشت آماده : دمیو از نهال پرس زیگذاشتم رو م ویگوش. خورد یندادم و سرم به تأسف تکون جواب

 ؟يا

 . آره-

 .یش ینهاد که بره تنها م:

 !کجا؟! بره؟-

 .گهید شیسر خونه و زندگ:
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 !برم دیمنم که با نیره، ا ینم ییاون که جا -

 چرا؟:

خب  یبرم ول ییذاره من جا یگه که نم یم لویالبته ن. کنم یم یاون زندگ يمنم که دارم تو خونه  نیخب ا-

 .شه یکار نم نیبه ا یدل خودم راض. تعارفه نایا گهید یدون یم

 !؟یکار کن یچ يخوا یم:

 زهیمثالً همون خاله ام که تبر. هست يادیز يها نهیگز-

اون :نگاهشو از صورتم گرفت و مشغول خوردن شد و در همون حال گفت.صورتش يمتعجب نشست رو نگاهم

 .میباش یخوب يهم همخونه ها يبرا میتون یم. هم تنهاست

 !شه؟یواسه هم زیتبر ياز تهرون بر یعنی-

 یکنم نم یتازه عروس و دوماد زندگ هیبخوام با  نکهیبار ا ریخب من ز یول. ستیموافق ن یلینهاد خ. دونم ینم:

 . رم

 ه؟یچ گهید يها نهیگز-

هم  کردن یزندگ يهر چند که اون طور.کنم یکنم و با اون زندگ دایهمخونه پ هیجا بمونم،  نیهم. امممممم:

 هیهم سربار  يهر چند که اون جور. باشم نیمدت با نوش هیخواهرم و  شیبرم پ ای. خودشو داره يدردسرها

 !ه؟یچاش  مهیجر ،یسوال و جوابو که باخت ياون مسابقه  یراست! ام گهید یزندگ

 !یکن نییخودت تع یهر چ! دونم ینم-

 !بپر الدیبرج م يمثالً گفتم از باال يدید هوی! ها ستین يبه من اعتبار:

 !اد؟ی یدلت م-

که  یآدم نیا ادیدلم ب یاگه حت شییخدا یعنی! نه: خرده متفکر نگاهم کرد، ابروهاشو انداخت باال و گفت هی

 ! نباشه گهیصداش د ادی یدلم نم یبرج بپره و منفجر بشه ول يروبروم نشسته از باال

 !گهیسوال د هیحاال ! خوبه: دم و گفتمز يقدرشناسانه و البته سرخوشانه ا روزمندانه،یپ لبخند

 .بپرس-

 ؟یجا دور باش نیاز ا يخوا یم يچه جور:

 جا؟ نیا-

 !پندار نیا! ذهن نیا! نگاه نیا! شهر نیا! جا نیا:
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 !؟يشه نر ینم: دستش و گفتم يدستمو گذاشتم رو. صورتم موند ي رهیخ يو جد متعجب

 !نه-

 !نداره؟ يریخواهش و التماس هم تأث:

 !نه-

 ي مهیخودش جر یستیکه سه ماه ن نیهم! ستین مهیبه جر یلزوم گهید يجور نیپس ا:و گفتم دمیگز یلب

 !عقب بودنمه چیه -سه

نگاهش  نکهیبا غذام شدم و در همون حال بدون ا يمشغول باز! چشمام موند ي رهیساکت و مبهوت خ نهال

 نیبا ا! یگوشه از ذهن آدم هست هیهم  یستین یوقت یحت! يد یآدمو بدجور به بودنت عادت م: کنم آروم گفتم

 دهیبا نظرم هم عق يادیز يفکر کنم آدمها تیاخالق اتیخصوص نیبا ا ،یکن یکه خرج همه م ییهایمهربون

 !باشن

  

 ییوقتها يالبته منها: زدم و گفتم يلبخند! لبش يرو يبلند کردم و نگاهم نشست به لبخند کنترل شده  سرمو

 !یش یبداخالق م که سرتق و بدقلق و

 ! فیهمه تعر نیاز ا یمرس-

البرز . بهش انداختم ینگاه. دوباره بلند شد میزنگ اس ام اس گوش يصدا. نگفتم يزیپهن تر شد و چ لبخندم

 ! بود

 !رم؟یواسه محضر وقت بگ ،یهست يدر چه مرحله ا یپن:

 يایشام ب يبرا میخوا یما م دهیفهم یاز وقت! البرزه: قفلش کردم و گفتم رون،یاومدم ب یگوش امیصندوق پ از

 !ذاره یسره داره سر به سرم م هی رون،یب

 ! شه ینذاره افسرده م یسر به سر کس! گهیالبرزه د: زد و گفت يلبخند

 !خوام برم شمال یم گهیدو روز د یکی: حرکاتش بودم گفتم ي رهیکه خ يمقدمه و همون جور یب

 .گرفت و نشست تو چشمام یرنگ نگرون یبه آن نگاهش

 !ار؟یسر خاك د! ؟یگ یم يجد يدار:

 . تابو رو بشکنم نیخوام برم و ا یم-

 ؟ير یتنها که نم:
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 .ادی یالبرز هم باهام م. نه-

 .خوبه:

 !گه؟ید ستین ایکه اونجا، کنار اون قبر ته دن یدون یم: نهال گفت قهیو بعد چند د میهم هر دو ساکت شد باز

 !دهیوقته به ته رس یلیمن خ يایدن-

که باهاشون دم خور بودم و هستم، جزو  ییدور و بر من، کسا يتو به نسبت آدمها! حرفو نزن پندار نیا:

! که در خور آدم باشه یزندگ هی! یواقع یزندگ هی! کنن یم یکه دارن زندگ یش یحساب م ییها نیمعدودتر

نظرت درسته و به افکار  ازکه  ینیچ یم يون جورهم تویزندگ نکهیا ،يد یم تیاهم یبه مسائل انسان نکهیا

 !یزندگ یعنی نایا يهمه  ،يد ینم یتیغلط اهم يو عرفها انیاطراف یپوچ و واه

طور  نیذات من عادت کرده به ا. ره یم نیارزشش از ب گهید يد یرو انجام م يکار هیاز سر عادت  یوقت-

هام  زهیبه انگ یاز اول خلقتم انگار تو وجودم گذاشته شده و ربط یو هنجارشکن یسرکش نیا! کردن یزندگ

 ! نداره یزندگ يبرا

از پندار  ،یبرگشت یچند ماه از وقت نیدر عرض هم! لحظه نیالاقل نه اآلن و تو ا! حرفها رو قبول ندارم نیمن ا:

که  یبه کس يشد لیبده تبد حیتوض مارویب هی طیخواست لب باز کنه و شرا یدلش نم یکه حت يحوصله ا یب

 ! رییهمه تغ نیا ستین يزیکم چ! من نشسته يحاال روبرو

اآلن که ! که مربوط به گذشته است نکنم يزیچ چیه ریاصالً خودمو درگ نکهیا يبرگشتم به هوا ،یدون یم-

 !پر از مسائل مربوط به گذشته غرقم ایدر هیتو  نمیب یکنم م ینگاه م

 !کنه دست و پا بزنه و خودشو بکشه باال یباعث شده ذهنت سع مسئله هم نیمطمئناً هم:

کردم احتماالً به  یفکر م يزیچ نیهمچ هیاگه به  شیتا چند وقت پ! سابقم قیمثل فکر ازدواج فرناز با رف. آره-

 .امیقرار گرفتم، مجبورم باهاش کنار ب تشیتو موقع یاما حاال، وقت دمیرس یمرز جنون م

 !مگه فرناز ازدواج کرده؟: دیمکث با تعجب پرس هیصورتم موند و بعد  مات

 !دمیفهم شیخودم چند ساعت پ. آره-

 ؟يگرفته ا نقدریا نیهم يبرا:

 !مگه گرفته ام؟! نه-

 !رفتارها و حرف زدنت نه، اما چشمات آره:

 !وقته گرفته است یلیچشمام که خ-
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 .يزیچ نیهمچ هیسخت باشه تحمل  دیبا. متأسفم-

اون  ریام نکهیاما فکر ا شیزندگ یشم که بره پ یخوشحال هم م! ستیبرام آزاردهنده ن ییازدواج فرناز به تنها: 

مسئله سخت تر از  نیهر چند که روبرو شدن با ا! کنه یم تیتو دستش منو اذ رهیگ یکه دست فرنازو م هیآدم

 .ستین الشیفکر و خ

 ینباشه، منم زنده نم يروز هیاگه مثالً مادرم  میگ یبا خودمون م مینیش یم. زامونیمثل فوت عز. آره خب-

نفس  ،یکن یم یزندگ ،یباز هم هست ینیب یافته، م یبعد که اتفاق م! رمیم یمنم م! کشم یمنم نفس نم! مونم

 !يریم یو نم یکش یم

بره،  شتیزود از پ یلیقراره خ شیپرست یتنت که م يپاره  نیا ار،ید نیگفتن ا یاگه بهم م يروز هی! قاًیدق:

 یهمه سال گذشته، آرزوم بوده نباشم ول نیاما حاال ا! ستادیا یمطمئناً اون روز از ترس از دست دادنش قلبم م

 !هستم

دنبال : عوض کردن جو لبخند زدم و گفتم يگذشت، برا يا هیچند ثان. صورتم ينهال نشست رو نیغمگ نگاه

 !؟يگرد یم یچ

 !؟یچ-

 ؟يگرد یم یتو صورت من دنبال چ:

 .نبود نجایحواسم ا! یچیه! آهان-

 سوال بپرسم؟ هی:

 .راحت باش-

 !؟یش الیخ یب زویشه تبر ینم:

 !پندار-

 ! گم یم يجد:

 . برم دیباور کن با. نه-

. محدوده یلیدور و بر من خ يتعداد آدمها: دستم خوردم و بعد گفتم يآب جلو وانیخرده از ل هی دم،یکش یپوف

و خونواده کم باهام در  لیاما آشنا و دوست و فام ستیسر و کار دارم و تعدادشون کم ن مارهامیدرسته که با ب

 یبود ول یهم تا چند وقت قبل دکتر ظهراب شیالبرزه، دوم نمیب یم یاز هر کس شتریکه ب یآدم نیاول. تماسن

 !بذارم یخال گاهویجا نیبخوام ا یمدت طوالن هیسخته برام که ! یگرفت گاهویجا نیحاال فکر کنم تو ا
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 !دیببخش-

 !یکن یعذرخواه يگم که بخوا ینم نیا يبرا: 

 ؟یزن یشمال به من زنگ م يدیرس ال،یخ یب زویخب، حاال تبر یدونم ول یم-

 چطور؟:

 !یو سالم حیو صح یذهنتو شکست ياونجا، تابو یخوام بدونم که رفت یم. خب من نگرانم-

 . توجه نیا فوریک! ینگرون نیا فوریک. موندم صورتش ي رهیخ

 !و سالم بودم آره حیاگه صح:به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

هامه که تو زمان سفر  ياز فانتز یکی:نگاهم کنه گفت نکهیمقدمه و بدون ا یخرده سکوت شد و بعد نهال ب هی

بره  نکهیا! خواد یم یدونه چ یاما تو برخورد با تو دلم نم. وقتها برم عقب یوقتها برم جلو و بعض یبعض. کنم

اومده از  رونیبره جلو و پندار سربلند ب ای نهیکرده بب یم فیقبلو که البرز اون همه ازش تعر يعقب و پندار سالها

 .نهیها رو بب يهمه مشکالت و گرفتار نیا

رو به اون رو  نیاز ا میو زندگ دمتیبه تخته خورد، زودتر د يدر دیشا! عقب بهتره يبرگرد یهمون آرزو کن-

 !شد

 ينگاهم نشست رو! توش بودم يانرژ ي فتهیاز همون خنده ها که من ش. نهال بلند شد يخنده  يصدا

 رهیکه تا بهشون خ ییچشمها! بود شیذات یانتقال مهربون یکه منبع اصل ییچشمها! و درشتش رایگ يچشمها

 !يکرد ینم دایاز آرامش پ یدرك درست يشد ینم

*** 

 

 

 

 !الو! با توام! پندار؟ يخل شد-

 .به کارهات برس. دم یزنم، برگشتم هم بهت خبر م یاونجا بهت زنگ م دمیرس:

 ! ذارم یدستم بهت برسه زنده ات نم! خفه شو پندار-

که  لمویموبا دم،یه، کتمو پوشباش افتادهیاز قلم ن يزیبه دور تا دور خونه انداختم که چ یقطع کردم، نگاه تماسو

 .خورد برداشتم و راه افتادم سمت در آپارتمان یمرتب زنگ م
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بودم فرناز، مادر  دهیکه به چشم خودم د يدو روز از روز. که با نهال شام خورده بودم گذشته بود یروز از شب دو

 !رمیدرگ مارمیا پندار ببرگشته و من همچنان ب یخاك، به زندگ ریز دهیخواب ارید ار،یبچه ام، مادر د

داستان رو  نیفصل ا نیفصل، چهارم نیخواستم آخر یم! قدمو هم بردارم هی نیا نکهیا يشده بودم برا مصمم

 ...همه زمستون خسته بود اما نیدلم از ا! خواست یدلم بهار م! هم به آخر برسونم

 ! شروع دوباره؟ هی يموند برا یازم م يزیچ دم،یرس یاون قبر که م يپا

. بار زنگ خورد نیهزارم يبرا لمیدر رو بستم و مشغول قفل کردنش بودم که موبا دم،یکش شمیبه ته ر یدست

 .دو بار زنگ زده بود و هم اس داده بود جواب تماسشو بدم یکینهال بود که هم . بار البرز نبود نیا

 یکن یم يکار دار یچ: گفت یبرنداشته بدتر از البرز شاک ویگوش. بهش زنگ زدم ن،ییآسانسور که رفتم پا با

 پندار؟

 !سالم کیعل-

 !؟يشه جواب منو بد یم:

 .دنبالم ادیمنتظرم راننده ام ب ؟یگ یاآلنو م! کنم؟ یکار دارم م یچ ویچ-

 !؟یکار کن یکه چ:

 ! برم شمال-

 !؟ییتنها:

 ...و اال نمیش یخودم که پشت رل نم. گهینه با راننده ام د-

 باشه؟. بمون تا برسه. سمت خونه ات ادی یالبرز داره م ن،یبب! آره؟ یرفت یتنها م:

 .ستین يازیبه اون هم گفتم ن-

 ! پندار:

 !جانم؟-

 !؟يد یم تیچقدر به من اهم! سوال هی:

 !چطور؟-

 !خوام بدونم من چقدر برات مهمم یم! خوام بدونم یم:

 !یلیخ-

 !؟يرو انجام بد يکار هیهست که به خاطر دل من  ياونقدر! چقدر؟ یعنی یلیخ:
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 !آره-

 !ادیپس بمون تا البرز ب:

شده  یکه به گذشته ام مربوط م يا گهیهر آدم د ایخواست البرز  یوجه دلم نم چیگرچه که به ه. شدم ساکت

 !برام مهم بود که نهال بفهمه که برام مهمه یسفر همراهم باشه ول نیتو ا

 !خواد تنها برم نهال یدلم م: گفتم آروم

 !يخواد که تنها نر یدل من م-

اآلن هم تو رو انداخته جلو ! زنه یم يبه هدفش برسه دست به هر کار نکهیا يبرا! هیجور نیهم شهیالبرز هم:

 !يریمنو بگ يکه جلو

 ینمو یمنتظر اومدنش م گه؟ید یمون یم! زنده ات بذاره دیدستش بهت رس یوقت ياریفقط شانس ب! قاًیدق-

 ...پندار

همچنان دم گوشم بود،  یگوش! ستادیبهت زده ام ترمز کرد و ا يچشمها ينهال جلو نیحرف بزنم، ماش اومدم

و  ير یم ایبرات مهمم  يد یو بهم نشون م یمون یم:دیکه پرس دمیبه دستش و شن لیرخ موبا مینگاهم به ن

 ... 

 ،یعصبان! بود یدنیاش د افهیق! شد ادهینهال هم پ! کتم و رفتم جلو بیگذاشتم تو ج ویقطع کردم، گوش تماسو

 !یپر استرس، ناراحت و شاک

 !با خودت پندار؟ يفکر کرد یچ: دستمو گرفت اما ول نکرد و گفت. بردم جلو و سالم کردم دستمو

 !کنه یفکر نم گهیفکر که د! من خود فکرم-

هزار هکتار از  اینشسته  يخونسرد نیخونسردت هم يچهره  نیپشت ا: به تأسف تکون داد و گفت يسر

 !جهنم؟

 !خودم برم نیکنم به شماها بفهمونم که خوبم تا بذار یم یدارم سع! يهزار هکتار از جهنمو خوب اومد-

 ؟يتو با راننده ات راحت تر از البرز یعنی! حرفشم نزن:

 !قرار بود منو برسونه و بره-

 .مارستانیببرمت ب نیبش! بدتر گهید:

 ! کردم که برم شمال سیکارهامو زود راست و ر-

 !نیشمال بش یالبرز گفت ببرمت اونجا که با هم راه. دونم یم:
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 !افتهیب شیخوام اون از زندگ ینم: کمربندو بستم و گفتم ن،یتو ماش نشستم

 ! خواد باشه یجا رو هم م نیباهات بوده، ا تیزندگ يلحظه ها يتو همه -

 !امروز و فردا کار داره یکل:

 .خودش گفت. تا آخر هفته عمل نداره گهید-

به  دیبا. نهال هم سکوت کرد. نگفتم يزیچ گهیبه تأسف تکون دادم و د يسر! شدم یدو تا با هم نم نیا فیحر

 ومدنیبه ن یبتونم البرزو راض دیلحظه شا نیآخر يدنبالم اما گذاشتم برا ادیزدم که ن یکرباس زاده زنگ م

 !بکنم

نگاه سرزنشگرش نشست ! تر یاون از نهال شاک. دم در نشسته بود نشیالبرز تو ماش م،یدیکه رس مارستانیب به

 . ممنون نهال جان: صورتم، با نهال دست داد و گفت يرو

خودمو  يشد که همون اطراف بودم و تونستم فور یشانس! نکردم يکار: نگاهشو دوخت به صورتم و گفت نهال

 !یگشت یدنبالش م دیواال اآلن اول اتوبان کرج با! برسونم

 ... یاصالً لزوم. نیالبرز جان بب: سمت البرز و گفتم برگشتم

 .میافتیبرو که ما هم راه ب: وسط حرفم و به نهال گفت دیپر

هم نشست،  و البرز نینهال که نشست پشت رل و رفت، نشستم تو ماش! اومد یم یعنی ام،ی یگفت م یم یوقت

 ایماهه به دن شیش! پندار؟ هیچه بساط نیا: گفت یبه هم و به طور کامل برگشت سمتم و عصبان دیدر رو کوب

 ! ؟یدو روز صبر کن یتون یتو پاچه ات افتاده که نم شیآت! ؟ياومد

 !نیایو دنبال من ب نیافتیب تونیاز کار و زندگ يا گهیهر کس د ایهم نداره تو  یلزوم! خوام امروز برم البرز یم-

 !مشکلم با تو حله نینداره رو از زبونت بندازم بزرگتر ینداره لزوم یلزوم نیا:

 !گم یم يدارم جد-

 یمن گردن کلفتو نم! منم همراهت باشم يبر یقرار بود هر وقت خواست! بود؟ یقرارمون چ! یکن یخود م یب:

 !آره؟! یکاشت نیابات که منو تو قزوب دنیشده نقل رفتنت واسه د! یرفت یخب با نهال م ،يخوا

 !نه-

 ! نه و زهر مار:

 ...البرز  نیبب-
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چون  یعنی! جا نگه دار، من بعد باهات کار دارم سرش نیهم انویجر نیا: صاف نشست، استارت زد و گفت البرز

و باز  ادی یکار بدم م نیکه چقدر از ا یدون یو خودت هم خوب م یچونیپ یمنو م يدار يجور نیباره ا نیدوم

 !کنم یفسرت تال یجا درست و حساب هیباشه که  ادتی ،یکن یتوجه تکرارش م یب

نرفته ضربان  رونیهنوز از تهرون ب! دلم آشوب بود يتفاوتم، تو یخونسرد و ب يرغم چهره  یعل.میافتاد راه

که چشمم به  يه ابه لحظ يوا! ذاشتم تو اون مقبره  یکه پامو م يبه حال لحظه ا يزد، وا یقلبم نامنظم م

 !افتاد یم اریقبر د

 

  

 

  

 میشونیپ يگلوم خشک تر، عرق رو میشد یتر م کیبه مقصد نزد یهر چ. ستادیآرامگاه ا يکنار در ورود نیماش

. حرف زدن باهام شد الیخ یساعت آخرو که البرز کالً ب هی. شد یتر م قینفسم گرفته تر و سکوتم عم شتر،یب

که توش بودم  یمنو از جهنم ونهت یکنه نم يدونست هر کار یم! ستیدونست حواسم اصالً به حرفهاش ن یم

 .امیداد سکوت کنه تا با خودم و افکارم کنار ب حیبکشه پس ترج رونیب

 یزنم و ب یجا دور م نیشو، اگه هم نه که از هم ادهیپ ياگه دوست دار:البرز نشست رو زانوم و آروم گفت دست

 !گردم یبر م حرف

 اریدونستم قبر د یکه م ییراه افتادم سمت جا نیسنگ يشدم و با قدمها ادهیدر، پ ي رهینشست رو دستگ دستم

 ! خودم کنده بودم يبا دستها شیگور خودم بود که پنج سال پ! نبود اون نقطه اریقبر د! اونجاست

 .مونم یم نجایا من: که گفت دمیرو اومد و بعد شن ییجا هیهمقدمم شد، تا  البرز

فقط برام مهم ! کس تو اون لحظه برام مهم نبود چینبودن ه ایبودن ! نبودن البرز مهم نبود ایبودن  گهید اصالً

و  ندهیآ يگور همه ! نبود، گور خودم بود اریبود اون چند تا قدم رو هم بردارم و برم کنار اون قبر که قبر د

 !میزندگ يهمه  يقبر ثمره ! گذشته ام

جور به نفس  نیرفتم که ا یراستو باال م وارید هیانگار داشتم ! رفتم یباال م بویپرش ییسرباال هیداشتم  انگار

مغزم به پاهام ! و نشستم دمیاما رس دمیرس رید! دمیعمر جون کندن رس هیبعد ! باالخره! دمیرس! نفس افتاده بودم

زانوهام فرود اومدم و نگاهم نشست به  يرو.نداشت نمونشستن، زانوهام بود که توان وز يفرمون نداده بود برا
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 یخوابم با ب يکه تو یفوت خیتولد و تار خیمثل همون تار! بودم دهیکه د یمثل همون خواب.اهیاون سنگ س

اومد باال و نشست رو اسم  نیینگاهم از پا. داد یتموم سن کم دخترکمو نشون م یرحم

 يباال! باال ياون باال ارید يشده از چهره  یحکاک ریتصو هی!یینها يو بعد، ضربه  ــــــــــــــــــــارید

 ! آرامگاه نوگل نشکفته يکلمه 

 ریتصو چیسال تموم، ه 5! شد یقلبم هر آن فشرده و فشرده تر م! اومد ینفسم باال نم! روح شده بودم قبض

 يتو! التمیتخ يتو! تصوراتم يتو! ذهنم بود يداشتم تو ادیبه  اریاز د یهر چ! بودم دهیند اریاز د یملموس

 !با همون نگاه! لبخند همونبا همون چشمها، با ! بود نجایا ــــــــــارید... و حاال! توهماتم

و از همه  دیکوب یهام م قهینبض بد تو شق هی! بود دهیآورد به حد انفجار رس یکه بهش فشار م یاز خون رگهام

 !دیکوب یبود که درست نم یبدتر قلب

 ایبه دن يگذشته رو از لحظه  يذهنم همه . اریزل زده بودم به عکس د دنینفس کش یحت یتکون، ب یب

آخر، تا  يتو دستهام گرفته بودم تا لحظه  کشویبار دستشو، دست کوچ نیاول يکه برا ياومدنش، از لحظه ا

آخر، فصل  يپرده ! ندگذرو یاز دستم جدا شد، مو به مو از نظر م شهیهم يبرا کشیکه دست کوچ يلحظه ا

 !در حال پخش شدن بود اهیس يپرده  نیا يروم، رو يخانمان سوز جلو يقصه  نیقصه، ا نیآخر ا

 ياز لحظه  دنم،ینفس نکش يمردنم، از لحظه  ياصالً چند ساعت از لحظه  دمینفهم! دونم چقدر گذشت ینم

 ایحرف  يواکنش، برا يحرکت، برا يبرا یمغزم فرمون. نشست رو شونه ام یاون قبر گذشت که دست دنید

اما  يبشنو ،یبفهم ،ینیبب ،ینفس بکش ،یکه باش نیهم! بود نیمردن هم يداریتو ب! داد یزنده بودن نم یحت

 !نفس یب! نبض یب! روح یب

 دیچیالبرز آروم پ يصدا! رهیبگ دنمویلرز يکه بتونه جلو يمحکم اما نه اونقدر یلیخ! اومد جلوم، بغلم کرد یکی

 ! متأسفم پندار: گوشمتو 

 یتصورش کن یاون سنگ لعنت ریز نکهیواسه ا! اریواسه نبود د! بود چیه يزیچ نیهمچ هیتأسف واسه ! متأسف؟

شه در  یفقط م. شه براشون تأسف خورد ینم یاز دردها اونقدر فاجعه ان که حت یبعض!بود زیناچ یلیتأسف خ

 !ساکت موند! مقابلشون سکوت کرد

 !ینشست نجایحرکت ا یدو ساعته تمومه ب: که گفت دمیفاصله گرفت و شن ازم

کنارش  المیو من تو خ دهیخواب نجایعمره که عمرم ا هی! نشستم نجایعمره که ا هی! فقط دو ساعت؟! ساعت؟ دو

 ! جا مونده ام
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 ! باهات کار دارم ایپاشو ب! پندار میپاشو بر: و گفت دیبازومو کش البرز

! اریقوام دوال شدم و لبمو چسبوندم به عکس د يتش در آوردم، با تعلل، پر مکث و با ته مونده از دس بازومو

 !پندار يهمه ! من يهمه ! وجودم يمثل همه ! سخت سخت! سرد سرد بود

پاشو ! یپاشو مرد حساب! نمیپاشو بب! پندار میبر: از پشت دست انداخت دور کمرم و به زور بلندم کرد و گفت البرز

 ! یکن یبه روت نمونده اآلن سکته م رنگ

بودم  رونیو! کرد یم رونمیکرده بودم نتونسته بودم بشکنمش داشت و يکه هر کار يبغض بد! داشت حق

و برگشتم به عقب،  ستادمیلحظه، ا نیبه زور البرز چند قدم از قبر فاصله گرفتم و تو آخر! کرد یترم م رونیو

 یلعنت به هر چ! هیزندگ یبه هر چ لعنت! دارید نیلعنت به ا! نگاه کردم اهیبه اون قبر س گهیبار د هیبرگشتم و 

 ! هیخداحافظ یلعنت به هر چ! رفتنه يلحظه  یلعنت به هر چ! ارهید یب یزندگ

 نیا دیبا! چشمامو محکم فشار دادم يکف دستهامو گذاشتم رو! ستین! نابود!رونیو! هزار پاره ن،یتو ماش نشستم

که ! گرفت که قلبم بزنه یآروم م دیبا! گرفتم یانفجار مغزمو م يجلو يجور هی دیبا! تادسیا یم یدرد لعنت

شروع  دنهامیپوش اهیتازه س! کنم يعزادار ارید تنرف يبمونم و تازه برا! تونم بمونم یکه م نمیبمونم و بب! بمونم

 !بشه

البرز دوال شد روم و  ستاد،یا نیماش. و چشمامو بستم یصندل یدادم به پشت هیکه راه افتاد، سرمو تک نیماش

و  ستهیبا یفشار دادم که اون نبض لعنت مویشونیبا کف دست محکم پ. کمربندو بست و دوباره حرکت کرد

 ؟يخور یمسکن م هی: دیکه البرز پرس دمیشن

کاش نبود ! ش تنها بودمکا! نزنه یحرف گهیشد تا خود تهرون، تا دم در خونه ام د یچه خوب م. ندادم جوابشو

خواستم  ینم! غرق باشم االتمیخواست تو خ یدلم م! برگردونه ارید یب يایدن نیبه ا ا،یدن نیکه بخواد منو به ا

 ! با هر نفس درد بکشم ارید یب یِرحم لعنت یب يایدن نیتو ا

البرز  لیزنگ موبا يصدا! گفته بود و نه من يزینه البرز چ. راه افتادنمون گذشته بود يساعت از لحظه  دو

رو  یخواست بعد تماسش سر حرف یدلم نم. کنه خوابم الیدادم خ حیچشمامو باز نکردم و ترج. سکوتو شکست

 ! خواست یسکوتو م نیدلم همچنان هم! وا کنه

نه ... نه! گه ینم یچیه... تسیخوب ن. نه...اآلن میگرد یبر م میدار... آره: گفت و بعد ادامه داد یآروم يالو البرز

 .فعالً. قربونت. باشه، حتماً. آره! ... دهیکش يزده، نه داد ینه حرف خته،یر یاشک

 ! پندار؟: کرج که البرز آروم صدام کرد يکایدوباره تو سکوت فرو رفت تا نزد نیماش
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بگو که  يزیچ هیالاقل : پام و ملتمس گفت يزنم، دستش نشست رو ینم یحرف دید ینخوردم و وقت یتکون

از  ختمیبخوام اشک هم ر نکهیبدون ا! دیتو کنار اون قبر لرز دنیمن از د يشونه ها! منو نیبب! ... یبفهمم خوب

 ! پندار؟ یکن ینم هیتو چرا گر! ؟یسنگ نقدریتو چرا ا! که نشسته بودم به تماشاش یدردناک ياون صحنه 

که سرِ سر باز کردن نداشت در  یبغض لعنت نیود من از ااز خ شتریکس ب چیه! هم سکوت تنها جوابش بود باز

 ! فشار نبود ریاز خودم ز شتریشونه هام ب يرو نیکوله بار سنگ نیکس از ا چیه! عذاب نبود

 هیبا  نیکه در باز شد و افش میثابت نگه دار تویاتیعالئم ح میکرد یم یسع میداشت: البرز سکوتو شکست يصدا

سرشو که ! شده یجون کندم که بپرسم چ! ختیدلم فرو ر! صورتم شد ي رهیداغون اومد تو و خ يچهره 

 نیکنار تخت نشسته بود رو زم کترراه افتادم و رفتم سمت اتاق عمل، د! شده یچ دمیفهم یبه آن ن،ییانداخت پا

چرا دست از کار  دمیمفه ینم! دیلرز یزانوهاش بود و شونه هاش م يو سرش رو واریداده بود به د هیو تک

 یبرادر زاده ام ب! پندار ختمیعقب و فرو ر دمیبودن کش دهیکش ارید يرو که رو يرفتم جلو، پارچه ا! دهیکش

تونست درك  یدکترها نم ياز من، تو، دکتر و همه  شتریکس ب چیهاون تخت و  يبود رو دهینفس دراز کش

 شیچیه! انگار خواب بود! چقدر درد یعنی! یچ یعنی ادی یاز دست بر نم يو کار یبکن يکار دیبا یکنه وقت

 يزیبه دلش فشار آورده بود و از خونر یلعنت یفقط انگار محافظ اون صندل! ظاهرش سالم سالم بود! نشده بود

! داغو ندارم نیحس کردم تحمل ا! ستهیا یلحظه حس کردم قلبم داره از کار م هی يبرا! تموم کرده بود یداخل

دوال شدم و ! ارمیکردنهاش دووم ب یزبون نیریها و ش دنیلحظه بدون عمو عمو شن هیتونم  یحس کردم نم

لحظه مات روبروم  هی!... میکرد یکه ازش خدافظ يروز يسرد بود اما نه به سرد.دمیکوچولوشو بوس یشونیپ

تو هم  يدادم به عزا یوا م! ستین ياآلن وقت عزادار! ستیتو گوشم گفت اآلن وقتش ن یکیبعد انگار  ستادمیا

زانو زدم و ازش خواهش کردم  یدکتر ظهراب يکنار پا! یکه تو بمون ستادمیا یمحکم م دیبا! مینشست یم دیبا

! پسر خودتو نجات بده ينجات بد یاگه دخترشو نتونست تمگف! ستیخوب ن تتیبهش گفتم، وضع! بلند شه

تا  ومدهیکه از دستش بر ن يکار نیگفت داغ ا یم! اتاق نیتو ا ادیکرد که قبول کرده ب یم نیخودشو لعن و نفر

! به حال تو بکنه يفکر هیبا التماس ازش خواستم بلند شه که  داد،یبا حرف، با داد و ب! مونه یابد رو شونه اش م

همه  نیاز ا! يتو، به هوش اومده بود شیبرگشتم پ. راه افتاد سمت اتاق خودش. ومدیشد اما دنبالم ن لندب

 یکیتو اون وانفسا ! خب خوب بود که محکم بودم یول! همه محکم بودن خودم در عجب بودم نیمقاومت از ا

بعدشو هم که حتماً خودت ! ... بود متیباز هم غن ستادیا یشد که دلش از سنگ بود و محکم م یم دایهم پ

شدم !متأسفم اریم که چقدر از نبودن دمجبور شدم بهت بگ یدم در اتاق دکتر، تو اون سالن لعنت ياومد! ادتهی
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 نیب يچه جور! همه امون بماند میدیکش یگذشت و چ یچ! یبهم نگاه نکن گهیقاصد مرگ برات که تا مدتها د

 یبود و التماسم م دهیمنو چسب ي قهیپر کرده بود،  مارستانویفرناز که ب يآروم کردن زجه ها نینجات تو و ب

شد عملت  یگوش دکتر خوندم تا راض ریچهار روز تموم ز يچه جور! بماند کرد بگم دروغه تو کش مکش بودم

 ! طرف هیهم  یسپردم به دست اون خاك سرد و لعنت ارویکه د يطرف، لحظه ا هی نایا يهمه ! کنه بماند

 . دنیفرمون و شونه هاش شروع کرد به لرز يسر البرز نشست رو ستاد،یا نیماش

! دیخواب یم میشونیپ يبرآمده  يرگها نیورم ا دیبا! کردم یخودمو آروم م دیهر جور بود با! شدم یخفه م داشتم

که اصالً  ییبود، با صدا یبا هر جون کندن! کردم یداد از خودم جدا م یکه داشت گلومو فشار م یدست دیبا

 !دکتر يخونه  میبر: مطمئن نبودم البرز بشنوه گفتم

: دیزل زد به صورتم و بعد نگرون پرس سشیسرخ و خ يمون بلند کرد و با چشمهافر يسرش رو از رو یآن به

 !؟يدرد دار! معده اته؟! ه؟یچ

 یروز لعنت نیخوام تو ا یچرا م! خوام برم اونجا یخواستم از نگاهم بفهمه چرا م یم! نگاهش کردم رهیخ فقط

 !رمیبکوبم تا آروم بگ يواریکه حاال شب شده بود، خودمو به هر در و د

 ! ؟يبر يخوا یم یاونجا واسه چ: دیخودشو به تعجب داد و بهت زده پرس يچشماش جا ینگرون

  

 

  

 ياونجا برا! با توام پندار؟: دیبازوم و پرس يدست البرز نشست رو. ابونیخ یکیبرگردوندم و زل زدم به تار رومو

 !؟يبر يخوا یم یچ

 !برو البرز: گفتم خفه

در  یکاف يخواست بره سمت اون خونه چون به اندازه  ینم! هیداد ناراض ینشون م نیافتاد اما با مکث و ا راه

خودم ! ستهیهمه درد از کار با نیقلب هر لحظه و هر آن ممکنه از زور ا نیبود ا دهیچون فهم! مرز انفجار بودم

خودم ! دمیشن ین ماز او شتریخرد شدن و شکستنم رو ب يخودم صدا! دمیفهم یاز اون م شتریاما حال خرابمو ب

بغض خالص  نیداشتم از شر ا ازیحالم بهتر بشه ن نکهیا ينباشه و برا يجور نیخواستم حالم ا یاز اون م شتریب

 !کرده بود نیام و نفسهامو سنگ نهیس يکه افتاده بود رو قفسه  ینیسنگ سنگ نیاز شر ا! شم
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بشه، اگر قرار  ياگر قرار بود معجزه ا افته،یب یاگه قرار بود اتفاق! پندار نیبب: البرز دوباره سکوتو شکست يصدا

بهتر شدن حالت قرار بود  يکه برا یهر اتفاق! گرفت یسر همون خاك آروم م رهیبود روح سرگردونت آروم بگ

همون  نیع يشد! یو الم تا کام حرف نزن ینیبش ونجور داغ نیحاال ا نکهینه ا! افتاد یم دیهمون جا با افتهیب

اآلن تو مرحله ! يشوك بود يتو! يبهت بود ياون موقع تو! بدتر از اون موقع یحت! مارستانیاول تو ب يروزها

منو پندار رفتنت به اون  نیبب!یختیبهم ر يجور نیکه ا ستیبهم نگو که از عذاب وجدان ن! یخودت بیتخر ي

 !کنم یپندار خواهش م! دور بزنم؟ برگردم سمت تهرون؟! یش یخرابتر هم م چیکنه ه یخونه حالتو بهتر که نم

 یب ایب: شم، دستمو گرفت و گفت ادهیبخوام پ نکهیدکتر، البرز ساکت موند و دم در قبل از ا يبه خونه  دنیرس تا

 !ینیبب يکه بخوا ستیاونجا ن يزیبه خدا چ! شو پندار الیخ

 يوجودمو گرفته بود اما رفتن به اون خونه که جا يضعف همه . شدم ادهیو پ رونیب دمیاز دستش کش دستمو

 !رفتم یم ادهیپ يقاف هم با پا يخالص بشم تا قله  یبغض لعنت نیاز بند ا يجور هیبتونم  نکهیا يخود، برا

 شده؟ یچ: فونیتو آ دیچینگرون دکتر پ يالبرز نشست رو زنگ در و صدا دست

 .دم یم حیبراتون توض نیواکن: گفت يکالفه و گرفته ا يبا صدا البرز

 یب. باال بود يطبقه  ينگاهم فقط به پله ها! راه افتادم سمت ساختمون. رو زد و در باز شد فونیآ يدکمه  دکتر

 ! شده البرز؟ یچ: دیکه دکتر پرس دمیبود رفتم سمت پله ها و شن ستادهیا وونیا يتوجه به دکتر که نگرون رو

اطرافمو درست  طیبه اون خونه بود که اتفاقات مح دنیباال رفتن و رس یاونقدر حواسم پ دم،یالبرزو نشن جواب

 .اصالً تو حال خودم نبودم! دمیشن یصداها رو درست و واضح نم. کردم یدرك نم

زل زد به . زل زدم به دکتر رونیبرگشتم و ح. دیبخوام در سالن باال رو باز کنم، بازومو کش نکهیقبل از ا یدست

 !؟یکن یکار م یچ: دیبه دو طرف تکون داد و پرس يچشمام، سر

با  یکن یم يکار دار یچ!با توام پندار! ؟یچ يبرا ياومد نجایا: دیکرد و پرس شتریاما فشارشو ب دمیکش بازومو

 !خودت؟

قدم به جلو بردارم، مانع شد و  هیدر رو باز کردم و خواستم  ي رهیدستش بود دستگ ریتوجه به دستم که اس یب

 ! ؟ینیب یحال و روزشو نم! البرز؟ نجایا شیآورد یتو چرا ورش داشت!؟يشد وونهیپندار د :گفت

 چیه یب! بود یخال یخال! بازومو از دست دکتر خالص کردم و رفتم تو خونه دم،یزورم کش يبا ته مونده  دستمو

بستمش و چفت رو  یدر رو باز کردم و وقت ار،یرفتم سمت اتاق د میمستق! یاساس چیو ه یزندگ چیه یب! یروح

! بود یمثل کل خونه، اونجا هم خال! افتاد یاومد چشمم به اتاق خال یم رونیکه از ب یانداختم و تو نور کم جون
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 گهیمثل خودش که د! هاش نبود لهیپر از عروسکش، از لباسهاش، از کتابها و وس ياز بوفه  ار،یاز تخت د يخبر

 ! دیچیپ یتو گوشم نم گهیمثل صداش که د! دیچیپ یتو اتاق نم گهیکه د تنش يمثل بو! نبود

که  يآخر يزل زدم به روبرو و ذهنم رفت به صحنه . نییشدم پا دهیزانوهام خم شد، کش وار،یدادم به د هیتک

بد نبود  يکاش حال خودم اونقدر! اون برانکارد يذاشتمش رو یوقت نم چیکاش ه! کردم یاز بغلم جدا م اروید

 !کردم یکاش دستشو از دستم جدا نم! باشم ششیلحظه پ نیتونستم تا آخر یکه م

سرش نشست رو شونه ام، دستم ! دور گردنم حلقه شد ارید يدستها. و چشمامو بستم واریدادم به د هیتک سرمو

 ! ارید ییبابا! ییمخصوص بابا ییالال! ییذهنم شروع کرد به خوندن الال! نشست به پشتش

کابوسهام با هم به ذهنم هجوم آورده  يانگار همه ! کردم یام حس م نهیس يقفسه  يرو رو یبیعج ینینگس

فرو ! خرد شدم! شکستم! تجسم کردم و بغضم شکست کیاون قبر تار يرو تخت رو تو دهیخواب ارید. بود

بعد اون ! عزا گرفتم اریمردن د يبرا ار،یرفتن د ينشستم برا! کردم هیمرگ دخترم گر ينشستم و برا! ختمیر

 !کنم يتونستم عزادار یاز سنگ مزارش م يریبود که با تصو يبار نیحاال اول! همه سال

پندار : تو خونه دیچیخانوم پ الیل يبه در خورد و صدا يتقه ا یزانوهام بود وقت يچقدر گذشت، سرم رو دمینفهم

 ! درو؟ نیا یکن یباز م! جان؟

خانوم به گوشم  الیل يصدا یمکث طوالن هیام و بعد  دهیبر يسکوت بود و سکوت و هق هق نفس ها دوباره

اصالً ! خوابم یاون قبر م يکردم منم با اون تو یم الیخ! تموم شده ایکردم دن یم الیمحمد که رفت، خ: دیرس

 يسال تموم، برا 15! نشمبلند  گهیخواست چشمامو ببندم و د یدلم م! خواست یم نویدلم هم! از خدام بود

 یول! رو بدون حضور محمد تصور کنم یاصالً بلد نبودم زندگ! اصالً بلد نبودم مادر نباشم! کردم يپسرم مادر

گرفتم  ادیسالهاست که ! کشم یکنم و نفس م یم یاآلن بدون محمد زنده ام، زندگ! نجامیاآلن ا! ؟ینیب یم

داغ ! ادی یبه چشم نم گهیکه د ياونقدر! شه یکمرنگ م ییجا هی! داره يعمر هیپندار غم هم ! بدون اون باشم

دم  یبهت حق م! یباش يجور نیدم ا یبهت حق م! سخت بوده، داغ بچه اما از همه سخت تر شهیهم دنید

 شتریدونم که ب یم! از اون تنها موندن! از اون طرد شدن يدیکش یکه چ دمیبودم و د! یباش دهیکه از همه بر

همه  نیا! ست؟یپندار جان بس ن یدور و برته ول ياشتباه آدمها استیبه خاطر س یکش یم يکه دار یذابع نیا

به خاطر !که بفهمم حالت خوبه؟ یدرو وا کن نیشه ا یم! ؟يشنو یصدامو م! پندار؟! ست؟ین یشکنجه کاف

 !پندار؟ یکن یمدرو باز  نیکنه ا يتونه مادر یحس کرد باز هم م دنتیکه بعد د يدل مادر ینگران
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دستش ! خانوم بدوزم الینگاهمو به صورت ل نکهیبه خودم دادم، از جام بلند شدم و در رو وا کردم، بدون ا یتکون

خوبه که منو به عنوان ! مادر برات مهمه هی يها یخوبه که دلنگران: لحن مهربون گفت هینشست رو بازوم و با 

 !یخوب نقدریکه ا یمرس! يمادرت قبول دار

: آورد و گفت یدست انداخت پشتم و فشار کم. دکتر دور سالن چرخوندم ایالبرز  دنید يبرا همونگا

 .بخور يزیچ هیبعدش  ر،یدوش بگ هی میبر. که باهات حرف بزنم نییفرستادمشون پا

سوخت و دلم  یم هیچشمام از زور گر. هم بود جهیحالت تهوع و سرگ. درد داشتم. معده ام ينشست رو دستم

 اد؟یب نیگ یبه البرز م: و آروم گفتم ستادمیپله ها، ا نییپا. خواست یخودمو م يفقط و فقط خونه 

هر دوتون هم خسته  ایب. پسرم ایب. کنه یجوشونده درست کردم که آرومت م هیبرات ! کجا؟: دیپرس متعجب

 .ينخورد یچیگفت از صبح هم ه یالبرز م. نیا

دارم که  ازیبا اون حال و با اون سر و وضع ن دیفهم یکاش م. صورتش شدم ي رهیو درمونده خ ستادمیا مصر

گفتم و راه افتادم سمت  یرلبیخداحافظ ز هی. رونیدر هال باز شد و اول البرز و بعد دکتر اومدن ب. برگردم خونه

 !برزحواست بهش باشه ال: گفت یکه دکتر به البرز م دمیو شن اطیدر ح

 

 هیچشمام و کف  يدستمو گذاشتم رو هیساعد . دمیرو خوابوندم و دراز کش یرو بردم باال و پشت یصندل ي دسته

بار برعکس موقع رفتن و برگشتن از  نیراه افتاد و البرز ا نیماش. امو هم گذاشتم رو معده ام گهیدست د

. ده یآهنگ گوش م نه،یبش لدونستم هر وقت که خسته است و مجبوره پشت ر یم. شمال،پخشو روشن کرد

آهنگ  هیبه دست آوردن آرامشش دست به دامن  يدونستم اونقدر خسته و کالفه اش کرده ام که برا یم

 ار،ید انیتا قبل جر مونیکه براش کرده بودم، از همون دوران نوجوون ییکارها يدر مقابل همه . شده میمال

لحظه  نکهیسخت اومده بود بدون ا ياون روزها يهمه  تو من يپا به پا! البرز رفاقتو در حقم تموم کرده بود

خونواده ام برام انجام  یکه حت يکار! و غمشو به رخم بکشه یخستگ يلحظه ا نکهیبدون ا! پا پس بکشه يا

 ! نداده بودن

 !پندار؟: آروم گفت یلیکرد و بعد خ یحرف رانندگ یخرده ب هی

 ینگاه مین. دیبار یاز سر و روش م یخستگ. رخش میچشمام برداشتم و نگاهم نشست به ن ياز رو ساعدمو

 ریدوش بگ هیمن،  يخونه  میر یو م رمیگ یم يزیچ هی: کنم گفت یدارم نگاهش م دید یبهم انداخت و وقت

 هان؟ یکن بخواب یبعدش سع. و شام بخور
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 .خودم يرم خونه  یم-

 ...ر یبا هم م رمیگ یپس شام م. باشه:

 .خوام تنها باشم البرز یم-

 !شه آخه یکه نم يجور نیا:

همه ! نه؟ ایکرد البرز کنارم باشه  یم یبود چه فرق ییوجودم پر تنها يهمه  یوقت! شد؟ یچرا نم. نزدم یحرف

شدن  یآدمها، از ازل هم که همراهم م يهمه ! تنها بودم ي، تنها ارید یشدن، ب یهم که کنارم جمع م ایدن ي

 نیاصالً تنهاتر دیمقصر، شا نیتر یاصل ر،مقص نیبزرگتر اریتو به کشتن دادن د! همدست بودم یجرم ب نیتو ا

 !مقصر من بودم

 .زنم یداشتم بهت زنگ م ياگه کار. برو خونه: نشستم و گفتم ستاد،یکه ا نیماش

 ... میم بربا ه ایب ایباال  امیبذار ب ای! امشبو تنها نمون پندار: نگرونش نشست رو صورتم و گفت نگاه

و به خاطر امروز واقعاً ازت  مارستانیب يتو يواسه اون روزها ،یکه گفت ییواسه اون روزها: شدم و گفتم ادهیپ

 !ممنونم

 يخواست بدونه الزمه برا یم! به اوضاع خرابم ببره یخواست پ یانگار م شتریب. نگفت يزینگاهم کرد و چ مات

 هیتو آسانسور سرم رو تک. انداختم و رفتم تو و در رو بستم دیرفتم سمت در، کل. نه ایسماجت کنه  شتریموندن ب

کوه تو تنم مونده  هیجا به جا کردن  یانگار خستگ. رو پاهام بند نبودم یحت گهید. و چشمامو بستم واریدادم به د

 !همون کوه بود البد ینیلرزون از سنگ يپاها نیافتاده و ا يشونه ها نیا! بود

*** 

و بدون توجه به  میو خاک یو شلوار گل رهنیتوجه به پ یکه پا تو خونه گذاشته بودم ب ياز همون لحظه ا درست

. ارید يعکس حک شده  ریسقف بودم و ذهنم درگ ي رهیکاناپه، خ يبودم رو دهیسر و وضع آشفته ام دراز کش

 چیبعد مرخص شدنم ه! نمیبب بودنه نذاشت. بودم دهیازش ند یوقت بود عکس یلیخ! دلم براش تنگ شده بود

و البته خودم هم طاقت  ياثر چیه! نبود وتریازش تو لپ تاپ و کامپ یعکس چیه! ازش تو خونه نبود يریتصو

روحش  یعکس ب دنیو تحمل د دمید یکابوسشو م میداریتو خواب و ب یکاف يبه اندازه ! رو نداشتم دنشید

 !برام وحشتناك سخت بود

از  ایبودن  فتیش یکه از خستگ ییلحظه ها يدلم برا. دیصورتم سر خورد و چک يقطره اشک از گوشه  هی

 یکه لج م ییلحظه ها يدلم برا! گرفت شیکردم آت یمامان و بابا صدامو روش بلند م ایبحث با فرناز  یکالفگ
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. بار همون روز صبح بود نیآخر! دادم بهش به درد اومد یخواست و نم یم دیخواست که نبا یرو م يزیکرد و چ

 يها یعاشق نعلبک! بود ییعاشق چا اریبدم و د ییداد بهش چا یاجازه نم ارید ي هیفرناز حساس به تغذ

 ییچا وانیل نکهیا يشلوارم بود برا يپاچه  زونیآو! خودمون يخونه  يو قور يعاشق کتر! مامان يآشپزخونه 

! ندادم! بخوره، شاد و سرخوش بخنده و دستهاشو بزنه به هم یسمت دهنش که چند قلپ رمیتو دستم رو بگ

و من به خاطر  ختیاشک ر! غصه خورد! دیلب ورچ! کردم غیرو که دخترم ازم خواست ازش در يزیچ نیآخر

 ! ومدمیبا دل دخترم راه ن! ومدمیدر نبودش هم کوتاه ن یفرناز، حت تیحساس

: ریگ غامیپ ينهال رفت رو يصدا هینگ تلفن و بعد چند ثانز يو صدا لیزنگ موبا يصدا! زنگ در اومد يصدا

 ؟یشه درو وا کن یم روقتهید... سالم پندار... الو 

 یسیاز جام بلند شدم، با کف دستم خ! دمینهال رو توش د ریو در کمال تعجب تصو فونیبه سمت آ دیچرخ سرم

و بازش کردم و منتظر موندم  يبرگشتم سمت در ورود. باز شدن در رو زدم يحرف دکمه  یصورتمو گرفتم و ب

مهم ! نداشتم يو نبودنش کار ودنب یبه خوب و بدش، به عرف بودن و نبودنش، به شرع. باال ادیتا آسانسور ب

 نیتونست ا یشد اگه م یچه خوب م!خوب بود که اومده بود! خوب بود که بود! بود که خوب بود که باشه نیا

 !بده نیتسک يجور هیحال خرابمو 

دستشو با مکث و بهت . و مات چهره و سر و وضع آشفته ام موند ستادیآسانسور باز شد، نهال روبروم ا در

 !متأسفم: آورد جلو و آروم گفت یمحسوس

آرامش  یدلم پ! دمشیفشردن دستش، شونه هاشو گرفتم و به آغوش کش ياراده رفت جلو و به جا یب دستهام

بهتر از  یچیخواست و ه یمرهم م هیوجودم  يزخمها! به کار افتادن دوباره يراه فرار بود برا هیقلبم دنبال ! دبو

 !تونست درمون دردم باشه ینم فیجنس لط هیدل مهربون و  هیآغوش گرم،  هی

 ! تو امروز؟ يدیکش یچ: که آروم گفت دمیشد و شن نییپشتم باال و پا يرو دستش

نهال شکسته بشه هر چند که سر و وضعم از هزار  يگلوم جلو خیخواستم بغض ب ینم! بزنم یخواستم حرف ینم

آشفته و صورت پف کرده و  يبا اون موها ،یبا اون لباس نامرتب و گل! هم بدتر بود يو زار هیساعت گر

 !سرخ سرخ يچشما

 !عاً متأسفمواق! متأسفم پندار: ازم فاصله گرفت، دستهاش نشست دو طرف صورتم و گفت نهال

دو قدم رفت و بعد برگشت  یکی. در رو بستم و پشت سرش راه افتادم. راهش رفتم کنار که بره تو يجلو از

 ؟يدرد دار: دیبودنم انداخت و پرس دهیراه رفتنم و خم تیبه وضع یسمتم و نگاه
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 !یدروغ ينه  هینه اما  یعنی! ستیآره اما مهم ن یعنیبه دو طرف تکون دادم  يمبل و سر يشدم رو ولو

از  يخورد يزیاصالً چ! ؟يداروهاتو خورد: آروم گفت يصدا هیکنارم، دستمو گرفت تو دستش و با  نشست

 !صبح؟

شه برام  یاپنه م يداروهام رو: گفتم دمشیمال یکه م يدردناکم و همون جور یشونیآزادمو چسبوندم به پ دست

 ؟ياریب

آروم . بود و چشمام بسته یصندل یپشت يبرگشت سرم رو یپام و از جاش بلند شد و وقت يگذاشت رو دستمو

 !پندار؟: اسممو برد

! و نهال نبود ارید نیب یمشترک يخاطره  چیچه خوب بود که ه! آرومش يباز کردم و زل زدم به چهره  چشم

 !وقت شب نیم ااون ه! شد یمزاحمت م دیالبرز نبا:صاف نشستم و بعد خوردن داروهام گفتم

به  ستیاآلن اصالً الزم ن! سیه: لبم و گفت يانگشت اشاره اش رو گذاشت جلو ستاد،یازم ا یکم يفاصله  تو

 .میزن یبا هم حرف م ایبعد ب ر،یدوش بگ هیپاشو برو ! یفکر کن زهایچ نیا

 شهیکه هم یمبل، اون هم من ينشستم رو ینداشتم که اگه داشتم با اون سر و وضع نم ستادنویرو پاهام ا ينا

 ! دادم یم تیبه ظاهرم و به مرتب بودنم اهم

 !میزن یبعد با هم حرف م ریدوش بگ هی! پاشو پندار: و گفت دیدستهامو گرفت و کش مچ

 ستادهیکردم برگشتم سمت نهال نگرون ا یبه خودم دادم و از جام بلند شدم، اومدم برم سمت اتاقم، مکث یتکون

 !یکه هست یمرس: تمکنار مبل و گف

 ! یمونم تا آروم ش یاونقدر م: لبش، چشمهاشو آروم باز و بسته کرد و گفت ينشست رو يلبخند

 

 

ذهنم . تخت و چشمامو بستم يرو دمیکه تنم کرده بودم دراز کش يو با همون حوله ا رونیدوش اومدم ب ریز از

 يهر کار! زد قفل دهنمو وا کنه یم يبه هر در دیکه حم ییروزها. اول شروع درمانم بود يروزها ریدرگ بیعج

هم نتونسته  یکیشوك الکتر یکه حت یختس يروزها! که افتاده بود یاز اتفاق! کرد که براش از تصادف بگم یم

 یبه من! شد؟ یم کیهمه مشکل داشتم نزد نیکه ا یبه من دیچرا با! بود؟ نجاینهال چرا ا! بهم بکنه یبود کمک

مردم، اعتقادات  نیجامعه ، هم نیکه هم یبه من! اومدم؟ یجامعه به حساب م نیا یوانر يمارهایکه جزو ب

 دیچرا اصالً البرز با! تونستم نرمال رفتار کنم و نرمال باشم؟ ینم گهیمردم اونقدر بهم زخم زده بود که د نیهم
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بره تا  یرنج م یو جسم یدونست چقدر از مشکالت روح یکه خوب م یقیرو به رف شیمیخواهر دوست صم

ازش استفاده کنه  نکهیا! خوب شدن من بکنه؟ ینهالو قربون نکهیا! نبود؟ یخودخواه نیا! کنه؟ کیحد نزد نیا

چه ! شده بود؟ کیحد به من نزد نیاون چرا تا ا! بود؟ رفتهیاصالً نهال چرا پذ! ؟یبرگردوندن من به زندگ يبرا

مثل ! خاکستر بود؟ ریز شیکه مثل آت يمرد يد به خونه کشون یساعت از شب م نیبود که اونو ا ياعتماد

 !آرامش قبل از طوفان

 ؟یپندار خوب: دیپرس یمیمال يبه در خورد و نهال با صدا یآروم ي ضربه

 پندار؟: دیکه دوباره پرس دمینهال و شن ي هیباز و سا مهیدوختم به در ن نگاهمو

 .امی یاآلن م-

 .باشه:

 یاز همون بچگ! که من محکومم به تحملش هیمزخرف یچه زندگ نیا دمیفهم ینم. و زل زدم به روبرو نشستم

 يدرد معده  نیتا ا! اآلن یروح يبابا تا شکنجه ها و زخمها و دردها ياز شکنجه ها و کتکها! اآلن نیتا هم

 نیتا هم! بلند نشم گهیارم و دبذ همخواست چشم رو  یکه دلم م يلحظه ا نیتا ا! بود دهیکه امونمو بر یلعنت

 !اآلنِ اآلن

نهال تو آشپزخونه . و رفتم تو هال و نشستم رو مبل دمیلباس پوش. حال بلند شدم یخوردم و با اکراه و ب یتکون

 ينگاهم که رو دنیبا د. رونیداغ اومد ب ریش وانیل هیو  ییچا وانیل هیو بعد با  دیطول کش قهیچند د. بود

 .گرم کردم ریبرات ش: زد و گفت يصورتش بود لبخند

صدا و با حرکات  یمکث ب هینشست کنارم و موشکافانه زل زد به صورتم و بعد  ز،یم يرو گذاشت رو ینیس

 ؟یخوب: دیلبش پرس

 ...چرا به حرف البرز ! نهال؟ يچرا اومد: دمیکه نگاهم به انگشتهاش بود پرس يگرفتم و همون جور دستشو

 !نجامیخودم خواستم که اآلن ا:رو تو دستم چرخوند و انگشتهامو محکم فشار داد و گفت دستش

. شتیبمونه پ ياون فقط بهم گفت که اجازه نداد: زد و گفت ينشست رو نگاه مصممش،لبخند محو نگاهم

 رویش! مهخود يفقط و فقط به اراده  نجامیاآلن ا نکهیا. گفت شیداد و از نگرون حیبرام توض تویروح تیوضع

 ....درست کنم که صبحونه و ناهار و شامتو  يزیچ هیمنم برم . بخور تا گرمه

 !خورم ینم يزیچ: از کنارم بلند بشه گرفتم و گفتم نکهیدستشو قبل از ا مچ

 !شه یکه نم يجور نیا: و پراخم گفت معترض
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! يخبر یمن هست که تو ازشون ب یروزها از زندگ یلیخ زها،یچ یلیخ: کردم به نشستن و آروم گفتم وادارش

هم بکنم  فیاگه بخوام برات تعر یها رو با پوست و استخوونم حس کردم که حت یتلخ یلیتجربه ها، خ یلیخ

امروز  نیخواستم خودمو بشناسم تا هم یکه تازه م ییاز همون روزها! که اتفاق افتاده ستین يزینصف اون چ

که با من بزرگ و بزرگ و ناسور و  یهمه زخم نیروح و روان ناآروم، ا نیا! اون قبر رفتم يکه جون دادم و تا پا

 ! وقت نخواد خوب بشه چیهست که ه میناسورتر شده اونقدر وخ

 ،یمهربون نیچرا با ا! نهال؟ یمنو به خودت وابسته کن يخوا یپس چرا م: دوختم به چشماش و گفتم نگاهمو

مثل من که  یکیمحبت کردن به  یکن یم الیچرا خ!؟یکن یه مرو تو وجودم زند يحس دور هیتوجه ها  نیبا ا

راحت امروز  یلیشه خ یم! رد؟راحت فراموشش ک یلیشه خ یو م هیگذرا و ساده ا زیمحبته چ يتشنه  نقدریا

 !یو فردا نباش یشه امروز باش یم! بهش عادت کنم و فردا نباشه؟

 !پندار-

به کمک داره  ازیکه ن یآدم هیاگه به صرف کمک به ! نهال ير یم يرو دار یراه اشتباه! یکن یاشتباه م يدار:

همه  نیبه ا ستمیاما بلد ن! امیکنار ب ییهمه درد و تنها نیبا ا ییگرفتم به تنها ادیمن ! اآلن برو نیهم ،یینجایا

 ! رو که فرناز در حقم کرده تو تکرار نکن یاشتباه! محبت عادت کنم و بعد ازش بگذرم

محکم زل زده  يجور نیته چشماش که ا هیتونستم بفهمم اون چ ینم! شد خوند ینم زویچ چینگاه نهال ه از

 یم! حفظ کنه گاهشویحق هم داشت که اونقدر مصمم جا! به حرفهام سر جاش نشسته تیاهم یبهم و ب

 ! هکن دایاجازه دادم به خلوتم راه پ یشب نیهمچ هیدونست وجودش چقدر برام مهمه که تو 

 !سخت بود آره؟ یلیخ:که گفت دمیشن یسکوت طوالن هیمبل، زل زدم به سقف و بعد  یدادم به پشت هیتک سرمو

 .اون قبر دنید: داد حیتر کرد و توض یلب. نگاهش کردم یبه سمتش و سوال دیچرخ سرم

سفر  نیا يهمه : ربع تو سکوت فقط و فقط فکر کردم و بعد آروم گفتم هیحدود  دیشا. زل زدم به سقف دوباره

طرف، اون عکس حک شده  هیوحشتناك  يساعتها نیا يعذاب آور، همه  يشکنجه  نیا يروزه، همه  هی

 ! طرف هی اهیاون سنگ س يرو

 5که  يکنم کار یباور نم! شه یباورم نم: بغضمو قورت دادم و گفتم. شد نییبازوم باال و پا ينهال رو دست

که  یبار دوم! لرزوند انجام داده باشم و هنوز زنده باشم و نفس بکشم یفکر انجامش هم تنمو م یسال تموم حت

! تمومه یهمه چ اریبدون د! تموم شد مگفت دمید یبه هوش اومدم و البرزو با اون لباس مشک مارستانیتو ب
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! شدم یانگار خال! کرد یشه زندگ ینم گهیخودم به کشتن داده امش د يدستها نیکه خودم با هم ياریبدون د

 ! عالمه درد هیتن موند با  هی! وحم از تنم جدا شدر

خودش به اندازه  ،یش یآدم م هیباعث مرگ  یوقت: گفتم یمکث طوالن هیشدم، بغضمو فرو دادم و بعد  ساکت

معصوم  یلیخ یلیخ! پناه و وابسته هم باشه یب یلیحاال فکر کن اون آدم خ! دردآور و وحشتناك هست یکاف ي

 یدستم پاك نم يوقت از رو چیهخون  نیا! هم باشه تیزندگ یتنت و تنها دلخوش يپاره ! هم باشه نیریو ش

همون طور که نتونستم فرنازو به خاطر اون اشتباه ! تونم خودمو ببخشم یوقت نم چیوقت ه چیه! شه نهال

 يدییهم مهر تأ هیبق دونستم، رفتار فرناز و پدر و مادرم و یخودم خودمو مقصر م! ببخشم رعمدشیو غ يسهو

تو اون  یکن یباور نم! کردن، حکم دادن و اجراش کردن محکوممتو دادگاه خودشون ! ارتکاب جرم نیشد به ا

دلم فقط  ار،یبودن د يآرزوم برا يسوا. خواست یم زیچ هیمن دلم فقط  یروزها، تو اوج اون همه درد و بدبخت

 يراه برا هیدنبال  یهست یتو اوج ناراحت یوقت يدید! تخواس یمادرمو م يسر گذاشتن رو پا قهیدو د یکی

. بست یتو ذهنم نقش م ریتصو نیبستم ا یچشمامو م یاون تخت، بارها و بارها وقت يرو! ؟يگرد یآرامش م

 ! ده یم میزنه تو پشتم و دلدار یمادرم، چشمامو بسته ام و اون آروم م يسرمو گذاشته ام رو پا نکهیا

حق هم ! فرناز ینه حت! کس از خونواده ام چینه ه! نه اون! نبود: و گفتم دمیکش میشونیبه پ ینشستم دست صاف

 یدونست که اشتباه اون هم نقش بزرگ یم یاز هر کس شتریخودش ب...  یدخترشو ازش گرفته بودم ول! داشت

 ! تو اون فاجعه داشته

دکتر  ایکه به البرز  ياعتماد ياآلن، با همه  نیهم: دوختم به نهال ساکت و زل زده به صورتم و گفتم نگاهمو

دور بمون که ! از البرز یحت! دور باش! عقب بمون! نشو کیگه نزد یبهم م ییصدا هی شهیدارم، ته ته وجودم هم

تا اون  تیدوباره زندگ یاون بمون یب يافتاد و مجبور شد یاتفاق يروز هینبود،  يروز هیکه اگه ! یوابسته نباش

ذاره بخوام  یاطرافم نم يترس از دست دادن آدمها! خوام بگم؟ یم یچ یمتوجه بش یتون یم! نشه یحد جهنم

 دیامروز باشن، کنارمون باشن و فردا شا میکه دوستشون دار ییاونها نکهیا! تر بشم کیبهشون نزد یخط هیاز 

 نیتونه با ا ینم!بزنهفکرو پس  نیتونه ا یمن نم ضیکنه اما ذهن مر یکه در مورد همه صدق م هیزینه چ

رو  يزیچ هیدم  یم حیترج! فردا مختل شده يامروز و نبودن ها يدرك درستم از بودن ها! ادیاسترس کنار ب

 دیبا! آره خب! هه! ه؟یچ یدون یم نهایا! امروز باشه و فردا نه نکهینبرم تا ا یلذت چینداشته باشم و از بودنش ه

به چه  يکرده دار هتیتوج! يدیاز البرز هم مطمئناً شن! باشه ومدهیاگه به کارت ن یحت يدرسشو خوند! یبدون

فقط ! نکرده یفرق چیاآلن هم ه! نداشتم یروان هیبا  یکه فرق ییبرات البد گفته از روزها! یش یم کینزد یآدم
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کنم و خودمو به  گرفتم لبخند بزنم، تظاهر ادیکنم،  یمخف دمتو خو مویروح يگرفتم دردها و شکنجه ها ادی

 ! یکه باش دیاصالً نبا ای یقراره نباش یوقت! يقراره بر یمنو به خودت عادت نده نهال وقت! خوب بودن بزنم

بار هزارم  يخوام برا ینم. برو نهال: از جام بلند شدم و گفتم! واکنش یحرف و ب یب! مات چشمام بود نهال

 ! کنم قراره داشته باشم از دست بدم یکه حس م ویزیچ

 

دستهامو دور پاهام گره . امو داده بودم به تاجش و پاهامو جمع کرده بودم تو شکمم هیبودم رو تخت، تک نشسته

به در خورد و نهال آروم  يبسته شدن در آپارتمان خبر از رفتن نهال بده که تقه ا يکرده و منتظر بودم صدا

 تو؟ امیپندار ب: گفت

چشمش بهم افتاد  یو با چشم دنبالم گشت و وقت دیحرف مات درِ بسته بودم که بازش کرد و سرك کش یب

 م؟یشه حرف بزن یم:گفت

 یاومد و همزبونم م یاون م یباش مهیقراره نصفه و ن یگفتم برو وقت یمن بهش م. نگاهش کردم رهیخ فقط

 ! شد

 یبترس نکهیا! شناسم پندار یحسو خوب م نیمنم ا: خرده سکوت گفت هیتخت و بعد  يتو و نشست لبه  اومد

باهاش  میکه از بچگ هیدرد هی! من و تو نیب هینباشه درد مشترک گهیکه برات با ارزشه د يزیکه اون چ ياز روز

داد، با هر بار  یکه مادرم انجام م یدرمان یمیکه به برادرم دست داد، با هر بار ش يبا هر بار حمله ا. بزرگ شدم

من نبود  يها یبچگ يترس همه  نیبزرگتر. دمیدردو کش نیدکترها من ا يکننده  دیناام يحرفها دنیشن

بعد . نبود رو باور کنم نیکه مجبور شدم ا دیرس يروز هیکرد و  یم یبود که با ما زندگ ضمیبرادر بزرگ و مر

که مجبور شدم  دیرس يبهش و باز هم روز دمیشد ینبود مادرم و وابستگ دش میترس زندگ نیاون بزرگتر

که برادر  يبه ذهنم خطور کنه و بخوام بترسم از روز یحت نکهیبدون ا نهایعالوه بر ا. نبودنش رو باور کنم

 ادی! شه بود یگرفتم به بودن ها فکر کنم و باور کنم که م ادیحاال ! نباشه، اونو هم از دست دادم کمیکوچ

دادم  ادیبه خودم . نشه تیبه واقع لیوقت تبد هیکنم که  یذهنم مخف يها هیترس رو تو اعماق و ال نیگرفتم ا

 لیتبد تیکه همه کسم بودن به واقع ییاز نبودن آدمها نترسم چون تو هر دو بار ترس از دست دادن اونها گهید

م قبول دار! راحت از کنار نبودنشون گذشت یلیخنبود که بشه  يزیبه برادر و مادرم چ ادمیز یوابستگ. شده

 یقبول دارم که وقت! مشکل دامن زدن نیبا رفتار اشتباهشون به ا انتیقبول دارم اطراف! کنه یتو فرق م تیوضع

 یحرف بزن دیخوام بگم با من از نبودنم نبا یم یشه ول یدرد چند برابر م نیا یدون یم اریخودتو مقصر رفتن د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٧٤٧ 

تونه عذاب آور باشه،  یآدم چقدر م هیدونم ترس از دست دادن  یم یتجربه اشو داشتم، وقت ودمخ یوقت! پندار

ندارم که اون دست خودم  يبه مردن کار! امروز باشم و فردا نه ستیقرار ن! یشدنم بترس بیاز نبودن و غ دینبا

 نیا يپا! هستم يکه بخوا يا گهیو تا هر وقت د نجامیاآلن ا نکهیبه ا! امروزم کار دارم يبه اراده ! ستین

 !درست مثل البرز!ام ستادهیا یوستد

 ! چرا؟-

: گفت یمکث طوالن هیچشمام موند و بعد با  ي رهیخ. مقدمه ام نهال سر حرف اومده رو ساکت کرد یب سوال

 !انتخاب کردم؟ یدوست يچرا تو رو برا ای! ستم؟یا یم یدوست يچرا پا

که برداشت کردم باورش  يخواد اون جور یفهمم اما دلم نم یم یعنی! فهمم یشدنت رو نم کینزد نیا لیدل-

 !کنم

به نهال بگم  نکهیا يبرا یزمون خوب! جور حرفها نبود نیا يبرا یلحظه زمون خوب نیامشب و ا! شدم ساکت

 يشد کیمحبت نزد يبه منِ تشنه  یو چون ذاتاً اهل محبت کردن یکنم چون ذاتاً مهربون الیخواد خ یدلم نم

 ! نبود

با هم  ییروز سخت دو تا هیبعد  میتون یکه م نهیمهم ا! نجامیداره چرا اآلن ا یچه فرق :گفت دیکه د سکوتمو

 !میصحبت کن یو از همه چ میشام بخور

: و سرمو گذاشتم رو بالش و گفتم دمیبه دو طرف تکون خورد و خودمو سر دادم و دراز کش یبه عالمت نف سرم

 !خوام یرو م ییتنها اآلن فقط! تونه منو آروم کنه نهال ینم یحرف چیه

 برم؟ یعنی-

 !آره:

 !؟ياریسر خودت ب ییبال هیزنه  یبه سرت نم یتنها بش-

 !کردم یم ویکار نیهمچ هی شیسال پ 5تونستم همون  یاگه م:

 ؟یچ زهیوضع معده ات بهم بر یتنها بش-

 !زنم یبه البرز زنگ م:

 !؟یکن یکارو م نیا یمطمئن-

بعدش  یشه مثل اون شب که ازت خواستم بمون یاونوقت نم يجور نیا. بهتره یلیخ يجور نیا. برو نهال. آره:

 .برام موند شیمونیپش
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 قهید هی. رونیحرف از اتاق رفت ب یحرکت زل زد به صورتم، بعد از جاش بلند شد و ب یب يلحظه ا يبرا نهال

 .اگه الزم شد بهم زنگ بزن:و گفت یپاتخت يگذاشت رو لمویموبا. به دست برگشت فیبعد، حاضر و ک

 يازیبخواب ن: به عالمت مثبت تکون دادم و خواستم بلند شم، شونه امو به سمت تخت هل داد و گفت يسر

 باشه؟ ریحالت بهتر شد باهام تماس بگ یفردا وقت. ستین

 .باشه-

 حتماً به البرز زنگ بزن خب؟ ستیحالت خوش ن يدیاگه د:

 !خرج من نکن یبرو انقدر مهربون. برو نهال-

رو بودن  یتون یم یتا هر وقت و هر کجا که خواست: رفتنش برگشت طرفم و گفت رونیسمت در و قبل ب رفت

 ! یمن حساب کن

 ! دردها و غمهام شناور شدم يو تو همه  دمیرفت، به پهلو دراز کش نهال

*** 

 يبا چه درد وحشتناك معده ا! طرف هیخرده بخوابم  هیتا  کندم یچه جون! طرف هیصبح شد  یشب جهنم چه

که به در خورد  يتقه ا! گهیطرف د هیشدم هم  داریاز خواب ب يصبح چه جور نکهیا! طرف هیگرفتم هم  یکشت

دخترونه  يصدا هیو البرز با  رونیباز اتاق  دمیپر! چنان منو از جا پروند که کم مونده بود سرم بخوره به سقف

پشت  نیاری یم فیتشر ای نیکن یم لیخواستم بگم صبحونه رو تو تخت م! آقا یکن یچرا حمله م! واا: گفت

 !زیم

 ! سالم: گفت یزد و با لحن معمول يلبخند. اش بودم رهیخ ریو متح مات

رفت سمت  یکه م يو البرز همون جور دمیآشفته ام کش يبه موها یدست! نشده بود يقلبم هنوز عاد ضربان

از  فیو ظر فیدختر لط هیمثل من  یشاخ و دم یغول ب يجا يکرد یم الینکنه خ! ه؟یچ: آشپزخونه گفت

 !؟يسنکوپ کرد يدیکرده بعد که منو د دارتیخواب ناز ب

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیافتادم دنبالش و پرس راه

شب  کینهال که ساعت  يجلو يبود یختیر نیا: لختم انداخت و گفت يبه باالتنه  یسمتم و نگاه برگشت

 !برگشت خونه؟

نگو تو ! يدار ایخرده حجب و ح هیکردم  یم الیخ! دمت گرم بابا: زد و گفت یچشمک. زل زدم به صورتش فقط

 !و خبر نداشتم یهم از خودمون
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 !تو؟ ياومد يچه جور-

 ایب! خودمو چپوندم تو خونه ییوشدم و از هواکش دستش زونیمثل مأمور دو صفر هفت از پشت بوم با طناب آو:

 .صبحونه

 حیبه صورتم بزنم، برگشتم توض یآب هیرم  یم: و گفتم دمیبه صورت پف کرده ام کش یدست! بودم جیگ هنوز

 !یینجایا یچ يو اصالً برا یینجایاآلن ا یختیچه ر يد یم

رو بده درست  ییدستشو فونیس نیبابا ا! ينر ایوقت ناکام از دن هیاصالً قبلش بپرس که  يخوا یم! باشه-

 ! نییپا یش دهیاآلنه که همراه آب هورت کش یکن یحس م شیکش ینصف شب تو سکوت که م! کنن

 !؟یینجایا شبیاز د: دمیسمتش و متعجب پرس برگشتم

پس تو همون صبح ! گن دو صبح یجا خوندم که بهش م هی یول. حساب بشه آره شبیواهللا اگه ساعت دو د-

 !ریدر نظرش بگ

 !به نام البرز موندم يبشر نشیتو حکمت آفر سیرفتم سمت سرو یکه م يجور مونه

 !تو؟ ياومد يچه جور: دمیدر حال خشک کردن صورتم پرس برگشتم،

 ...گفتم که از -

 !يجد:

 نجام؟یکه من ا یهست یاآلن شاک-

 ! نه:

! دمیگوشه گرفتم خواب هیسر و صدا واسه خودم  یب! ؟يحضورم شد ياصالً متوجه ! آزار بودم؟ یچقدر ب يدید-

 !يکرد مونییکه تو تو دوران دانشجو يمثل همون کار قاًیدق

 !؟یک-

 !گهید يبا مامانم همدست شده بود! خونه امون ياومده بود:

 !ستیخاطرم ن-

 !گهیودم دب دهیرس یهمون که خل شده بودم، رفته بودم انصراف بدم، به پوچ! دانشگاه انیسر همون جر! اه:

درس  گهیمملکت د نیتو ا یگفت یم يشده بود یتو روان! مشهد بودن نایهمون موقع که مامانت ا! آره! آهان-

 !اومد ادمی! و ال و بل یخون ینم
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من بخوام مثالً  یمن موندم نگفت! يدیخواب وونیتا صبح هم رو ا! تو ياومد يدیخونه امون پر واریاز د! آره:

 !؟یبه دادم برس يچه جور وونیا يتو قراره از پشت در بسته  ارمیسر خودم ب ییبال

 !باشم دهیمطمئن نباش از شب قبل تا خود صبح پشت اون در خواب یلیخ -

 !؟یچ یعنی:

 !بدم حیتا من توض یینجایاآلن ا ياول بگو چه جور-

 !خونه اتو تک رفته بود دیمأمورم برام کل! محترمانه یلیخ! از در اومدم تو:

 !؟یچ یعنی-

 ! ؟یچ یعنی یچ:

 !؟یچ یعنیتک رفته بود -

 !بود دهیدزد یعنی:

 !نهــــــــــــــــال؟! مأمورت؟-

 !نییپا ارهیهم با خودش ب دویکل ادی یگفتم داره م! بمونه نجایشبو ا يدادم نذار یاحتمال م:

 !ن؟ییپا-

 !نشسته ام نیبده به من که تو ماش! نییپا. گهیآره د:

 !؟يبود نیبود تو تو ماش نجایکه نهال ا یاون مدت يهمه -

کنه چند صد ساعت  یم الیمدت که آدم خ يهمه  یگ یم نیهمچ! آزارت داده ها یلیبودنش خ نکهیمثل ا:

 !شد یساعت هم نم 2 یهمشو سر جمع کن! بوده

 یم هیگر و دیلرز یشونه هاش م ياون طور روزینبود که د نیاصالً انگار ا! بشاش البرز موندم ي افهیق مات

 ! کرد

 !بدبخت يتو اون معده  زیبر يزیچ هی نیبش: کرد و گفت زیبه م يا اشاره

دو  یکی نیا يخوا یتماس گرفت و گفت اگه م شبیدکتر د:گذاشت جلوم و گفت ریش وانیل هیو البرز  نشستم

 . مارستانیرو هم نرو ب التیروز تا تعط

 !؟یواسه چ-

 یم یچند روز با فرناز روبرو نش نیتو هم نکهیا يفکر کنم برا: و گفت زینشست پشت م ییچا وانیل هیبا  البرز

 .گفت
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 !خودش جواب بده دیچند تا سواله که با! روبرو بشم دیبا اون که اتفاقاً با-

اآلن :مشغول لقمه گرفتن شدم و گفتم. دادن نداشتم حیتوض يحوصله . صورتم يمتعجب البرز نشست رو نگاه

 .میبخور زودتر بر! بزنم خوام در موردش حرف ینم

 

 ادیدست از نوشتن برداشتم و منتظر شدم ب. کنه یو نگاهم م ستادهیفرناز دم در اتاق ا دمیبلند کردم و د سرمو

 ؟یخوب: نشست و گفت. اشاره کردم یتکون دادم و به صندل يسر. اومد تو اتاق، در رو بست و سالم کرد. تو

 .یمرس-

 .شمال یرفت دمیاز عمو شن:

 .شیدو روز پ-

 خوب بود؟:

 شمال؟-

 .سر خاك یرفت نکهیا:

دو روز  نیخوب اگه بود تو ا!دمیپرس يسوال مسخره ا:و گفت دینگاهشو ازم دزد.جواب فقط نگاهش کردم یب

 ! یختیر یبهم نم يجور نیا مارستانویب

 !خوبه؟ ریام: دمیمقدمه پرس یب

 ! خوبه: چشمام و با مکث گفت ينشست تو زیت نگاهش

 !يبهم بدهکار کیکوچ حیتوض هیفکر کنم -

 !نجا؟یا امیب یازم خواست نیهم يبرا:

 !يایاز شمال که برگشتم اخالقم گندتر از قبل شده نخواستم ب یکن يادآوریبهم  نکهیا يمطمئناً برا-

که بهتر از همه  یخواستگارام اون نیاز ب ،یمنو که نخواست! مشخصه؟ یهمه چ یوقت يخوا یم یحیچه توض:

 !بود رو قبول کردم

و همه جا  شهیهم! کنه یوقت عاشق بشه و عاشقانه زندگ چیآدم انگار قرار نبود ه نیا! نشست رو لبم يپوزخند

راه  نیبهتر وهیش نیامروز هم یسنگ يایاصالً تو دن دیهر چند که شا. گرفت یم میعقل و منطق تصم ياز رو

 !کردن بود یراحت زندگ يبرا
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اومدم تو اتاق که باهات حرف  یم یالبرز وقت ياون روز تو خونه :جاش بلند شد، رفت کنار پنجره و گفت از

! شناختم یبود خوب م ینه گفتن هاش قطع شهیرو که هم یپندار مصمم! هیمطمئن بودم جوابت چ باًیبزنم، تقر

رو بذار کنار اون  نایا يهمه ! جدا شم که به زور وادارم کرد پامو بذارم تو اون محضر و ازش یکالم کیپندار 

 !نگاه خاصت

پدرت  عیینگاه اون روزت بعد مراسم تش: برگشت سمتم و گفت. نشست میشونیمنظورش به پ دنیاز نفهم یاخم

 هیاون دختر  دمیهمون موقع بود که فهم! انداخت مارستانیب نیا ياولت به خودم تو ينگاه ها ادیبه نهال منو 

خواستم  یم! دل خودم بود يو حرفهامو بزنم برا نمتیاگه بعدش اصرار کردم که بب! دت دارهتو وجو ژهیو يجا

برام سخت  ریجواب مثبت دادن به ام. خودم شرمنده نباشم شیخواستم بعدها پ یم! تالشهامو کرده باشم نیآخر

کنه  یم ی، آدم سعراه برگشت که نباشه! بود اما بله رو بهش گفتم که در دلمو محکم تر چفت و بست بزنم

 !محال دست و پا بزنه زیچ هیآوردن  ستبه د يکمتر برا! کمتر حسرت بخوره

 ریتفکر به ام نیبا ا یشد وقت یخوشبخت م! بود ریبا ام شیزندگ ریدرهمش، ذهنم درگ يزده بودم به چهره  زل

 !من؟ يفرار از خواستن دوباره  يبرا! جواب مثبت داده بود؟

دونه  یم نویدونه اما ا یاز احساسم نسبت به تو نم يزیدرسته که چ. دونه یهم م ریام: که گفت دمیشن صداشو

 ! از ته دل بخوامش يروز هیکنه که  يو بهم قول داده کار ستمیکه عاشقش ن

و  اشتباه پدر و مادرم يمن، با رفتارها يدختر با دستها نیا یزندگ! فرناز دلمو به درد آورد ينشسته ته گلو بغض

 دیکه شا ییزخم ها! شد یهرگز پر نم دیکه شا یقیعم يشکافها. خودش خراب شده بود يها يبا ندونم کار

برگشت . رفت سمت در و من از جام بلند شدم! شد یوقت درمون نم چیقطعاً ه! شد یوقت درمون نم چیه

که  یاون دوارمیام. کنم پندار یم یخوشبخت يتو هم آرزو يبرا: مخصوص خودش گفت میسمتم و با لبخند مال

 يبخواد نه اون پندار یکه هست يکه تو رو همون جور یباش یبار با کس نیا دوارمیام. یکن دایباشه رو پ قتیال

 ! یکه خودش دوست داره باش

 !خدافظ. یداشته باش یسال خوب: رفتن از اتاق گفت رونیدر رو باز کرد و قبل ب.کردم یحرف فقط نگاهش م یب

*** 

انگار قرار ! جوره باز بشه چیانگار قرار نبود ه میزندگ يگره ها. رونیب مارستانیتر از قبل، زدم از ب ختهیر همب

از باال که ! نویدوم هی نیشده بود ع میزندگ! وصل شده به نقاط حساس وجدانم پاره بشه يرشته ها نینبود ا
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رو هم  گهیدو نفر د یوسط زندگ نیبود و ا ختهیرمهره ها پشت سر هم  ياشتباه همه  نیبا اول ،يکرد ینگاه م

 !فرناز شیدوم ار،ید شیاول! زده بود نیبه زم

دستم . گرم شده بود بیاسفند عج يروزها نیآخر يهوا. انداختم و رفتم تو خونه دیاز اون همه فکر، کل خسته

بعد اون شب چند . ت خطهمامان پش دمیالو که گفتم د. بود که زنگ تلفن خونه بلند شد رهنمیپ يبه دکمه ها

 يپا انیشد، همون جر یکه م فرصت. برم دنشید يبودم اما فرصت نشده بود برا دهیحالشو پرس یتلفن يبار

 یسالم کردم و مامان بعد احوال پرس! حرف گوش نکن بود نقدریبره و چقدر بد که ا دیکش یدل بود که نم

با  لویو سال تحو يایتو هم ب یگفتم که اگه دوست داشت .ادی یپدرام هم داره م. شمال میر یم میما دار: گفت

 .میهم باش

اگه : کردم و گفتم يتشکر! مراعات! گفت؟ یم ینهال بهش چ... بود اما یتو اون لحظه مطمئناً منف جوابم

 .دم یبهتون خبر م امیخواستم ب

 !؟يایممکنه ب یعنی-

 .سمیوا مارستانیب کیبخوام کش دیشا. ستمیمطمئن ن:

 .میش یخوشحال م یلیما خ يایاگه ب-

 .دونم یم:

 قبل رفتن برات آماده کنم؟ يخوا ینم يزیچ-

 .ینه مرس:

 .میریگ یحاال از اونجا باهات تماس م. برو مادر-

 .فعالً. باشه:

گفتن،  يبرا دیرس یبه ذهن نم یحرف چیه نکهیمکالمه ها، ا نیا نیب یطوالن يسکوت ها. گذاشتم ویگوش

 یم حیکرد و خواه ناخواه بعد چند تا جمله هر دومون ترج یسرد بود هر دو طرف رو معذب م نقدریرابطه ا نکهیا

 .میتماسو قطع کن میداد

 .رو زدم و رفتم سمت آشپزخونه ریغامگیپ يمبل، دکمه  يدسته  يانداختم رو رهنمویپ

هرچند اگه ! ؟يای یاستخر م میبر میخوا یبا بچه ها م. رمیگ یچند باره تماس م! پندار؟ یستین! الو سالم: البرز

و شکارت  رنیچند روز تو رو با تمساح اشتباه بگ نیدندون نشون دادن هات تو ا نیترسم با ا یم! بهتره ياین
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پندار  نیبب! نازِ هاره که اشتباهاً افتاده تو آب يهاپو هیفقط ! ستیتمساح ن نیبده بابا ا حیتوض یه ایحاال ب! کنن

 ...من سا

رم، اگه  یم 8من ساعت ! شه یصحبت قطع م یقسمت اصل قاًیببرن که دق رویغامگیپ نیمرده شور ا يا: البرز

 .فعالٌ. قبلش بهم بگو يایب یخواست

. يهم زنگ زدم جواب نداد لتیبه موبا. هم دو بار تماس گرفتم شبید. خونه یستیالو سالم مادر ن: مامان

 . زنگ بهم بزن هیخونه  ياومد

 .کرد یآب رو م هیدستگاه تصف غیکه تبلناشناس  يصدا هی

 نیباز ا! ؟یخوب! الو سالم بخت نصر جان: البرز يناشناس که چند بار الو الو گفت و دوباره صدا يصدا هی

 نیبا ا! به خودت رحم کن یکن یرحم نم هیبابا به بق! ؟یراه انداخت مارستانیتو ب دمیشن هیچ هایجنگولک باز

بدبخت بحثت  يحاال با اون مظفر یچ رس! شه ها ینم دایدونه خواستگار هم برات پ هیاخالق گندت پس فردا 

که جواب  یبرنداشته باش لویدسته ب نیو ا یاگه خونه باش یونیمد! الو؟! اومد؟ یشد که صدات تا اتاق دکتر هم م

 !جون؟ یپن! ؟یپن! الــــــو! يبد

تماس باهام  هی يدید غامموینگران شدم پ. طور نیمنم هم. نهاد چند بار بهت زنگ زده. الو سالم پندار: نهال

 .یمرس. ریبگ

 ای! ها؟ مارستانیب ایاز فردا ن يخوا یم! دارم برات شنهادیپ هیگم  یم نیبب! چماق؟ یالو پن! الو چماق جان؟:البرز

 یزن نهیس أتیه هیفکر کنم مداح که خوبه،  یکه تو راه انداخت یبساط نیبا ا! کرم لو شیپ ياصالً بهتره برگرد

 الیکنم تو حلقت که خ یم لویبهت برسه اون موبا تمدس! خونه؟ یستین! الو چماق؟! نشن فتیهم جمع بشن حر

 ! همه راحت بشه

 ! البرز يکه مشخص بود اشتباه گرفته شده و دوباره صدا گهید يچند تا الو يصدا

 چماق يا ؟يدر چه کار هایتازگ

 

 !چماق يا يقراریبـ دمیشنــ من

 

 میا دهیرا در گذشته د قدرتت
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 چماق يا ،يبـا اقـتدار همچـنان

 

 يدر ذاتت نباشد ذره ا تـرس

 

 چماق يا ،ياستـوار یکــوه مثل

 

 یبلند و هـم کلُفت و محکم هم

 

 !چماق يا يکـه خنده دار واقـعا

 

 شده رتیدارد هر که درگ زخم

 

 !چماق يا يخــاردار ــمیس مثل

خونه اتم که رو تخم  یگوش! لهیکه تعط لتمیموبا! اوردمین رتیکه گ مارستانیتو ب! زنگ بزن هیجان بهم  چماق

 ستین یکی! کوبم تو سرش یکنم با همون چماق م دایپ رویغامگیپ نیبه جان خودم من مخترع ا! رهیغامگیلق پ

 شیدیهر وقت د یکن یکار واجب نباشه که صبر م! گهید یزن یزنگ م يبا طرف کار واجب دار یبگه وقت

 !يبا. زنم یدوباره زنگ م! یبهش بگ

 !گرفت یلحظه هم آروم نم هیزبون که  نیامان از ا! ماکروفر رو زدم يبه تأسف تکون دادم و دکمه  يسر

اپن برش  يبلند شدم و از رو. دوباره زنگ خورد لمیواسه خوردن ناهار که موبا زینشسته بودم پشت م تازه

 !کار کنم پندار؟ یآخه من از دست تو چ: گفتم الو با حرص گفت نکهیهم. البرز بود. داشتم

 !سالم-

 !جوابمو بده ینیپرسم راست و حس یسوال م هی:و بعد گفت دیپرحرص کش يخرده تو سکوت نفس ها هی

 !بگو-

 !؟يد یعمداً تماسا رو جواب نم:

 !خونه جا گذاشته بودم مویگوش-
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بعد اون همه پاچه گرفتن به فکرت  ،يکه بود مارستانیتو ب! روز؟یاز د يرو چک نکرد غامهایپ! و امروز ؟ روزید:

وامونده اتو  لیمیاون ا! اون مطب خراب شده ات نگفت صد بار تماس گرفتم؟ یمنش! ؟یسر به من بزن هی دینرس

 !؟یکن یچک نم

 !برام؟ يزد لیمیا-

 !پر از شمع و گل و پروانه! عاشقانه لیمیا هی! آره:

 !خب؟-

 !بدم حیبرات توض يباال حضور امیوا کن درو ب! خب و کوفت:

 لیهمون موبا ياز پا! به دست یبود گوش ستادهیدر ا يجلو. روشنش رو زدم يو دکمه  فونیسمت آ رفتم

 !مدت تنها باشم؟ هیخواد  یدلم م یدون یم یالبرز وقت یینجایا یچ يبرا: گفتم

 ! نجامیا یچ يهم بگم برا رو نشونت بدم ییباال، هم تنها امیوا کن ب-

رو باز گذاشتم و رفتم تو اتاق  يانداختم رو مبل، در ورود لویباز کردنو زدم و تماسشو قطع کردم و موبا ي دکمه

در رو بست، برگشت دست به کمر با اخم . بود باال دهیبرگشتم، البرز هم رس یو وقت دمیشرت پوش یت هیخواب، 

کن،  یزندگ نجایا ایتو ب ایکالً  يخوا یم: فتمرفتم سمت آشپزخونه گ یکه م يهمون جور. و طلبکار زل زد بهم

 !میاز خونه ها رو هم اجاره بد یکیتو،  شیپ امیمن ب ای

 !میترسم به مشکل بربخور یمنتها م! هیفکر خوب: افتاد دنبالم و گفت راه

 !؟یه مشکلچ: گفتم زیم يذاشتم رو یبشقاب و قاشق و چنگال اضافه م هیکه  يجور همون

 !اخالق گندو تحمل کنم نینتونم تو دراز مدت ا نکهیا-

 !يدیمن نچسب شیر خیب يجور نیهم نکهینه ا:

 !سگها پشم دارن! نه و پشم شیر-

 !نیبش: و اشاره کردم و گفتم زیپشت م نشستم

 !ناهار خوردم: که زل زده بود بهم گفت يجور همون

! هم نداشتم دنیحرف شن ایحرف زدن  ياصالً حوصله ! بحث کردن نداشتم يحوصله . خوردن شدم مشغول

! ؟یهست یشاک یاآلن از چ: و گفتم دمیدست از خوردن کش. داد به اپن و موشکافانه زل زد بهم هیدستهاشو تک

 !؟يسر اون بحثم با مظفر ایبهت سر نزدم،  نکهیجواب تلفنمو ندادم، ا نکهیا

 ! همه اشون باهم-
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هم سرم شلوغ بود، تو  مارستانیتو ب! گذاشتمش يدونستم کدوم گور ینم! بود لنتیسا! گم کرده بودم ولمیموبا:

از اون ! شم یم ریباز هم درگ افتهیهم پاش ب يبا مظفر! نشد گفتم البد سرت شلوغه دایهم که سر و کله ات پ

! تموم شد؟! کوبم تو سرش یم یگفت کههم  یبا همون چماق! کنم یکه بهش گفتم بدتر هم نثارش م ییزهایچ

 !؟يمنو نشمر يو لقمه ها ینیبش يایشه ب یحاال م

تو اصالً تو . گفتن منتها درست متوجه نشدم ییزهایچ هیبچه ها : دیمکث پرس هینشست روبروم و بعد  اومد

 !؟يکرد یکار م یاورژانس چ

 !خورد رمیکن مس الیخ! داره؟ یتیچه اهم-

 !خب؟:

 !خب که خب-

 !با اون مردك بحثت شد؟ یسر چ:

بچه ها  یگ یمگه نم: کنجکاو و منتظرش و گفتم يبشقاب، زل زدم به چشمها يو چنگالو گذاشتم تو قاشق

 .دادن حیبرات توض

 . بحثت شده باهاش ضیمر هیفقط گفتن سر . نبود حیتوض حیتوض-

 یشرف بعد کل یب ي کهیمرت! هم خون ازش رفته بود یکل! دهن پاره هیسه ساله رو آورده بودن با  يبچه  هی:

گه تا  یگرده به مادر بچه م یاشو ساکت کنه، بر م هیگر نکهیا يبدبخت برا يداد و هوار کردن سر بچه 

 ! کنم ینم يمن کار يصداشو نبر

 !خب-

 یذاشت یم! ؟يکرد یم قشیتشو! به نگاه کردن؟ يستادیا یم! ؟يکرد یکار م یچ يتو بود! گهیخب نداره د:

 !خواد بکنه؟ یم یهر غلط

 جلو؟ یرفت-

 !یعال يِوجدان کار نیبراش دست زدم به خاطر ا سادمینه عقب وا:

 !ه؟یسرت اومده روپوشت خون ییبال هیکردن  الیبخش خ يکه بچه ها يزد هیصورت بچه رو تو بخ-

 یم شد رفتم چهار تا حرف به اون ببعد هم که کارم تمو. رو انجام داد هیمن ساکتش کردم، خانوم صفار کار بخ:

 !گلوم خیوجدان زدم که حناق نشه ب یب زِیهمه چ

 .آهان-
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 !مارستان؟یبا وجدانت تو اون ب يهمکارها ایحاال من چماقم :

خب تو  یول يدار ردستتیز يکه با پرستارها يرفتار نیبا ا ستین یخاردار بودن تو که شک میدر چماق و س-

 !خواسته اتش و بهش اخطار داده یدکتر ظهراب! کردم یمشت هم حواله اش م هیمورد من اگه بودم احتماالً  نیا

 ! شه یعوض نم يزیچ میخودمون نخوا یتا وقت! ده؟یچه فا: خوردن شدم و گفتم مشغول

 !؟يشد يجور نیچند روزه ا نیتو چرا حاال ا! يخوب اومد نویا! قاًیدق-

 !؟يچه جور:

و خشن و گند دماغ و تند خو و  رغضبیو بخت نصر و م ریو بداخالق و سگ و پاچه گ يفرار! يجور نیهم-

 ...عبوس و ترشرو و 

خرده با  هی! احتماالً منتظر جواب سوالش بود! زل زد بهم نهیچپ که نگاهش کردم ساکت شد و دست به س چپ

 !حوصله ندارم: کردم و گفتم يغذام باز

 چرا؟-

 !دونم ینم:

 !نداشته بلکه اوضاعتو بدتر هم کرده یخوب ي جهیپس عمالً رفتنت نه تنها نت-

 . هضم کنم ویبگذره که بتونم همه چ دیخرده با هی: لبمو خاروندم و گفتم يانگشت گوشه  با

 !هیکم یلیپنج سال زمان خ! آره خب-

 !بود ياون هم جد! نداشت یشوخ! اخم زل زدم بهش با

 معده ات چطوره؟: دیو پرس ختیرآب  وانیل هیخودش  يبرا

 .ستیخوب ن-

 !؟يخور یدواهاتو م:

 .گهیده د یجواب نم-

 !شه یمشکلت حل م یاون باال رو که آروم کن! مال اعصابته:

 ! دونم یم-

کالس  يبرا هیفانتز زیچ هی لتیمیآدرس ا:رفت سمت هال گفت یکه م يجاش بلند شد و همون جور از

 !ت؟یکار

 !چطور؟-
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سرش تو  دمیاومدن از آشپزخونه د رونیجمع کردم و ظرفها رو شستم، بعد ب زویغذامو تموم کردم، م. نداد یجواب

 !؟یکن یچک م ياس داده دار یباز ک: دمیمتعجب پرس! لمهیموبا

شده و ازت  تیخشونت ذات نینوشته عاشق ا! لیعزرائ: گفت رونیب ارهیب لیسرش رو از تو موبا نکهیا بدون

 ! کرده ياردرخواست همک

 بریدارم برات وا: بهم انداخت و گفت ینگاه مین. کنه یکار م یداره چ نمیبب دمیروبروش و گردن کش نشستم

و  امیفرستادن پ تیو البته قابل یبفرست دئویو ،یعکس بفرست یخواست یواسه هر ک یکنم که بتون ینصب م

 گه؟ینتت وصله د. گرفتن تماس هم داره

 !هیزنگ بخوره کاف میقدر که گوش نیهم. نداره یلزوم یول. آره-

و ما رو دور  یهمه مقاومت کن نیا یتون یم یتو تا ک نمیبدم بب شیبه تو رو افزا یارتباط يخوام راه ها یمن م:

 !یبزن

 ؟یکن یلباسهاتو عوض نم: رفتم سمت اتاق خواب گفتم یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 .کینیبرم کل دیبا-

 زود؟ نقدریچرا ا:

 !؟يد یسوال بپرسم جوابمو م هی. آخر سال هم هست يجلسه . عمل دارم-

 .بگو:

 ه؟یبرنامه ات چ دیواسه ع-

 چطور؟:

 !؟يشه سوال منو با سوال جواب ند ینم! من يوا يا-

 .ندارم یخاص يبرنامه :

 !؟ير یشمال نم-

 !نه:

 ؟ير یمسافرت هم نم-

 !نه:

 !؟يای ینهاد که م یعروس-

 !دونم یاآلن نم ام،ی یتا قبل از رفتن به شمال گفته بودم م. دونم ینم:
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 .اممممم. متیهست که به زور ببر دیخب پس ام-

 !خبرم؟ یهست که من ب يزیچ هیباز ! البرز هیچ:

 !آره-

 !خب؟:

 ! اصالً؟ یکن یچک نم لتویمیا-

 !بردم و خودم خبر ندارم؟ ينکنه التار هیچ:

 ! نه-

 !ادی ینم يا گهید زیچ یغاتیمشت اسپم تبل هیمن جز  لیمیبه ا:

 !؟یمطمئن-

 !آره:

 !رانهیفربد ا: گفت دمیدم در اتاق خواب رفته بودم که شن تا

 

  

 

  

 یو م ادی یزده که داره م لیچند بار بهت م: گفت دینگاه متعجبم رو که د. تعلل و پربهت برگشتم سمتش با

خونه اتو  يمنم شماره . به من زنگ زده يجواب نداد دهید یوقت. ازت نداشته آخه يشماره ا. ندتیخواد بب

 .بهش دادم که بدتر از ما موفق نشده باهات صحبت کنه

 !با خبرم؟ شینیخبر داره از خبرچ-

 .آره:

 ! پس با کدوم رو سراغمو گرفته؟-

 !بوده یچ تشین ینیبب دیبا: خرده نگاهم کرد و گفت هیبه صورت البرز نشست،  یاخم

 !کنه هیرو توج لهیوس ستیقرار ن شهیهدف هم-
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که چهار  یکس دنیبه د يروزها عالقه ا نیا یبگم پندارِ قاط! بگم؟ یبهش چ. ستین ریپذ هیکارش توج! باشه:

! ؟یباش ونشیدستت نداده که مد ریواگ ریآب تو اون هاگ وانیل هی! سال تو غربت باهاش هم خونه بوده نداره؟

 !نکرده؟! اخالق گندتو که تحمل کرده

 دمیالبرزو شن يصدا. نمشینبود که نخوام بب ياز فربد اونقدر میمطمئناً دلخور. جواب رفتم سمت اتاق خواب یب

 .رم پندار یمن دارم م: که گفت

 !لحظه صبر کن هی: از تو کمد در آوردم و گفتم سرمو

گم که  یدارم بهت م:م تو هال، گرفتمشون سمت البرز و گفتمکردم و برگشت دایخواستم پ یرو که م ییها برگه

 . یباش انیدر جر

 !؟یچ-

 !میکرد مینامه تنظ تیشکا هیمداح  هیعل:روبروش و گفتم نشستم

 !؟يکار کرد یچ:دیپرس ناباور

 .کلون بدن يهایزیرمیکه مجبور شدن بهش ز مارهاشیمن و چند تا از ب: انداختم رو پام و گفتم پامو

که حاضره  یشناس یم ویماریاگه ب: کردم و گفتم يبه برگه ها اشاره ا. صورتم بود ي رهیه فقط خزد بهت

 .شهادت بده، خبرم کن

 !رو؟ نایا یگ یم يجد يدار-

 ...خب یاون ور سال ول يافته برا یم شییقضا یدگیرس:

 یمداح بش ریدرگ يکه نخوا رونیب میکشوند مارستانیتو رو از اون ب! پندار؟ یکن یکار م یچ يدار یفهم یم-

 ...یرفت يحاال پاشد

به خاطر ترس از مداح  رونیاومدم ب مارستانیاگه از اون ب! ستمین ایکوتاه ب نیدونست یخودتون هم خوب م:

 !نبوده

 !يخودت بوده که هنوز هم دنبال نبش قبر يشکنجه  يالبد برا-

 !؟يچه نبش قبر:

بار  نیآخر يکه برا ییبه جا! ا؟یبه اتاق اح ياون همه مدت زل زده بودبه اورژانس افتاده بود که  یگذرت اتفاق-

 !؟يبود دهید اروید

 !کنن یخوب کار م یلیخ مارستانیب ينهایدورب! هیعال! خوبه:
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 !پندار رونیپرونده بکش ب نیپاتو از ا! متلک ننداز-

سرم  تیکه اومده بود با حرص و عصبان ياون روز ادی! دانشگاه افتادم يروزها ادی! لبم ينشست رو يلبخند

 ! ها بکشم کنار یکه پامو از اون شلوغ! رونیکه پامو از خونه نذارم ب دیکش یهوار م

گم  یم ییوقتها هی! یو هست يزبون نفهم بود! یزبون نفهم: از جاش بلند شد و گفت یعصب دیکه د لبخندمو

 يکار نیبا خودت که همچ يفکر کرد یچ! یپسر سرتق نیهمچ هیاز داشتن  دهیکش یم یبدبخت چ یحاج

 !؟يببر ییراه به جا یتون یاصالً م یکن یم الیخ! ؟يکرد

 يجور نیاگه قرار باشه همه امون هم! بوده یکه شروعش چ نهیمهم ا! شه یم یکه تهش چ ستین نیمهم ا-

 نویا! میش یتر م چارهیو ب چارهیب میاگه قراره همه امون ساکت باش! میش یبدبخت و بدبخت تر م م،یفکر کن

 !؟یبرام گفت نویو کجا ا یک ادی ینم ادتی! ست؟یخاطرت ن

! داد رییرو تغ ایشه دن یکردم م یم الیخ! سرم باد داشت! جوون بودم! خورده بودم اون روز يادیز... گ هی: 

ازمون  یکار داره به اآلن که سن یچ! کردم یاشتباه م! کردم یفکر م یآرمان! دیشه جنگ یکردم م یم الیخ

 ! گذشته؟

 !باز کرد زهایچ یلیخ يچشممو به رو! یبود ول یخوب زیچ-

! ؟يمن چند ترم معلق شد اتیگرفتن چرند يواسه جد! ؟يچند ماه اون تو بود! هم داشت یخوب ي جهینت! آره:

 !؟يشد ریچقدر تحق! ؟يچقدر کتک خورد

 ! در کار نبود يریتحق-

با  دنیبا جنگ ایدن نیپندار ا! ا عزت و احترام بردنت، بعد هم با همون عزت و احترام برت گردوندنب! باشه قبول:

 !میش یامثال مداح نم فینه من نه تو حر! شه یعوض نم یخال يدستها

 !هیوجدانم کاف يالاقل برا! هیکاف دونیکه پامو بذارم تو اون م نیهم! بشم فشیحر ستیقرار ن-

 !رهیگ یلحظه هم آروم نم هیمرده شور اون وجدان خودآزارتو ببرن که :

 !مختلفه يها چهیمسائل از در نینگاه من و تو به ا -

 یم يکه دار ویفقط راه! اخراج رفته يام که بدتر از خودت تا پا یمن همون آدم! واسه من سفسطه نکن پندار:

 ...پندار! دونم بن بسته یقبالً رفتم و م ير

 !برات بذارم؟ يخور یم ییچا: رفتم سمت آشپزخونه گفتم یکه م يجام بلند شدم و همون جور از
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زدم و  يلبخند. کنه یده داره تماشام م یکه به تأسف تکون م يبا سر دمیبرگشتم سمتش و د. نداد یجواب

 هیراه  نیته ا دیشا دیشا! راه گذاشتم نیبرام مهمه حداقل پا تو ا! راه بن بسته نیته ا ستیبرام مهم ن: گفتم

 امی یکوتاه نم! داشته دنیکه ارزش جنگ اشهب يزیچ هی واریپشت اون د دیشا! باشه که بشه ازش باال رفت وارید

 ! نکن فیخون خودتو کث یقبالً هم گفته بودم پس الک نویا. البرز

و  یدلخور و عصبانبسته شدن در ساختمون نشون داد البرز  يکردم که صدا یرو روشن م يکتر ریز داشتم

 ضیمر يسر هیحق خودت و  یخواست یم یبود وقت یزبون نفهم! من قهر کرده و رفته یکالفه از زبون نفهم

 !؟يریآدم بگ هیبدبختو از 

*** 

بعد رفتن البرز به نهال . ییتنها نیبودم از ا یخوشحال و راض. لیشب سال تحو یعنی د،یشنبه شب رس پنج

ربط و با  یو ب واریخرده از در و د هیمنو به جشن نهاد دعوت کرده بود،  نیروز سوم فرورد يبرا. زنگ زده بودم

خواستم رو  یم! با فربد حرف نزده بودم. میبود و بعد تماسو قطع کرده بود دهیحالمو پرس م،یربط حرف زده بود

صداشو ! چونمیکرده بود بپ که چهار سال تموم در حقم يا يو نامرد ینیو گوششو به خاطر خبرچ نمشیدر رو بب

. نهیتهرون که منو بب ادی یم دیخونواده اشه و دوم ع شیگفت اآلن اصفهون پ یبودم که م دهیشن ریغامگیپ يرو

پر استرس و اضطراب  يایبا دن یتماس چیبدون ه ،يدردسر چیبدون ه. باشم نهاو ت دیشد کل ع یکاش م

 . رونیب

به ساعت انداختم  ینگاه.خوندم که تلفن زنگ زد یم یپزشک يمجله  هیتخت و داشتم  يبودم رو دهیکش دراز

خواست حالمو بپرسه و  یم یکی ای! جواب دادن نداشتم يحوصله . مونده بود لیبه سال تحو یساعت هیهنوز 

 ! مخواست اصرار کنه تنها نمون یم یکی ایکنم،  یکار م یدارم چ ییبدونه تنها

چوب  میداشت دیاصالً شا. باداباد نهال يسرم گره کردم و زل زدم به تابلو ریرو گذاشتم کنار، دستهامو ز مجله

 !نیکه وضعمون شده بود ا میخورد یبادابادها رو م نیهم

 گهیبعد رفتنش د! به شماره انداختم، البرز بود ینگاه. بلند شدم و رفتم تو هال. تو خونه دیچیتلفن دوباره پ زنگ

برداشتم و منتظر  ویگوش! حوصله یاون دلخور بود و من ب. میحرف زده بود یبودمش، نه با هم تلفن دهینه د

 ؟یهست: دیگفت و پرس ییالو. موندم حرف بزنه

 !آره-

 ؟ییتنها:
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 !بود يخود یسوال ب! ندادم یجواب

 ! الو پندار:

 !شنوم یم-

 ! الو... ما شیپ ایگه پاشو ب یمامان م:

 !تشکر کن ازش-

 !؟یعنی يای ینم:

 !نه-

 !چرا آخه؟:

 !کنه یمهمون دعوت نم شیتو جمع خونوادگ لیآدم سال تحو! خوام تنها باشم یم! چرا داره؟-

 !؟یتو مهمون:

 !ستمیخونواده ات هم ن-

 ! دستت درد نکنه:

 !؟يندار يکار-

 .گرفت یسراغتو م یکل. دکتر و خانومش شیالاقل پاشو برو پ:

 ! یتو الزم نکرده نگرون من باش-

 !نگرون خودمم! ستمینگرون تو ن:

 !ینیتا تهش هم یکن لیاخالق گند تحو نیسالو با ا: کرد و ادامه داد یمکث. بده حیموندم تا توض ساکت

 !یمنو تحمل کن یستیمجبور ن-

 !ستیبه تحمل کردنت هم ن يازین نیواسه هم م،یستیهم بسته ن شینه که از ازل تا ابد من و تو به ر! آره خب:

 !؟يندار يکار! بشه لیبه سمنو ناخنک بزن تا سال تحو نیسفره هفت س يپا نیبرو بش-

 !اونجا؟ امیب:

 !نـــــــــه-

 !نجا؟یا يای یم:

 !خدافظ-

 !سر رهیکله خر زبون نفهم غد خ:
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 !هستم ویکه گفت یینایا يهمه ! هستم! آره-

 !دافظخ! همه اشون تو فرهنگ لغت دهخدا نوشته پندار يجلو! داشت یمعن هیهمه اشون :

و ذهنم برگشت به  دمیدراز کش. به تأسف تکون دادم و برگشتم تو اتاق خواب يگذاشتم، با لبخند سر ویگوش

 هیقرمز توش،  يها یو ماه یسالشو بند کرده بود به تنگ ماه هی. میکرد لیتحو اریدو تا سال نو رو با د. عقب

سفره زده  يرو بیبه س يهم گاز سمنو،هم سنجد خورده بود، هم ! یرنگ يسالشو بند کرده بود به تخم مرغها

همون ! ما نیخمپاره خورده به هفت س میگفت یو م میدیخند یبا فرناز م. بود و هم سنبلها رو پر پر کرده بود

 ! مونیسال بود که خمپاره خورد به زندگ

 نیشدم تا ا یخرده آروم م هیگرفتم،  یم دوش هی دیبا. به خودم دادم و از جام بلند شدم یو کالفه تکون کرخت

تو گذشته جا موند، هر چقدر که دور  اریجلو و د میکه گذشت، هر سال که رفت یهر سال! بگذره یلعنت يلحظه 

 ! شد رناسورت! تر شد قیزخم عم نیهر چقدر که از نبودنش گذشت، ا م،یشد

سال ! تو لندن! مارستانیتو ب! سر کار! موقع کجا بودم؟ نیپارسال ا. روبروم یآبو باز کردم و زل زدم به کاش ریش

. هیسال ک لیدونستم زمان تحو یاصالً نم! سال نبود لیو تحو دیع یاصالً حواسم پ! خاطرم نبود! ؟یقبل چ

که با  یلیسال تحو نیاول! گفته بود تازه به خاطر آورده بودم کیفربد بهم زنگ زده بود و سال نو رو تبر یوقت

پررنگ تو  نقدریا میبود اریکه با د یلیو فقط اون دو تا سال تحو قاًیچرا دق! بود؟ یک میسقف بود هی ریفرناز ز

 يجلو دمیچون ام! م؟یپشت سر گذاشته بود مویسال قد دیچون با عشق و ام! خاص بود؟ یلیچون خ! خاطرمه؟

 !ارم؟ید! ام؟ ندهیآ! چشمام بود؟

*** 

الو که . نهال بود. برش داشتم یپاتخت يدست دراز کردم و از رو. زنگ خورد لمیبودم که موبا يداریخواب و ب تو

 !؟يخواب بود:دیگفتم متعجب پرس

 . باًیتقر. سالم-

 !؟يخواب بود يجد يجد:

 ! آره خب-

 !؟يبود دهیشده اونوقت تو خواب لیسال تحو شیپ قهیدو د:

از پارساله  غیهر سال در یوقت! جشن گرفتن داره؟! خب؟! دیتو سال جد میگن رفت یترکونن و م یبمب م هی-

 ! کردن داره؟ یخوشحال
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 !پندار:

هم  شیپ قهیدو د! شب بود يجور نیهم هوا هم شیپ قهیسرد بود، دو د يجور نیهم هوا هم شیپ قهیدو د-

 !نیهم! دندونه به اون عدد اضافه شده هیفقط ! بود يجور نیهمه هم یزندگ

 ! پندار یذوق یب یلیخ:

 !دونم یم-

 !سال نو مبارك:

 !تو هم مبارك يسال نو-

 ! يدیخواب یگرفت لیهنوز تو هنگم که موقع سال تحو يوا:

 !؟یاز خوشحال دمیرقص یم يبندر! کردم؟ یکار م یچ-

 ! فکر کن يوا: بلند و بعد گفت! خنده ریزد ز نهال

 !بکشه مارستانیب برات خنده داره اجراش کنم فکر کنم کارت به نقدریتصورش ا-

 ؟یخوب: دیپرس يجد یلیو بعد خ دیدوباره خند نهال

 یمرس-

 !طور نیاون جمالت قصار هم هم! یگه خوب یصدات که نم:

 !اآلن کجام؟ یدون یم:آروم صدام کرد و گفت! داشتم بگم یچ. موندم ساکت

 خونه؟-

 نه:

 ؟یماهبانو خانوم شیپ. گهید يخونه ا لیسال تحو! دونم یامممممممممم، نم-

 . مامانم هستم شیپ!نه:

 !؟ییبهشت زهرا-

 .آره:

 !وقت شب؟ نیا-

 ! روز روزه نجایا! چه خبره نیبب ایب:

 !؟ییتنها-

 ! ارواح هم هستن! نه:
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 !بهشت زهرا؟ یرفت يپاشد ییتنها يجد-

 !گفت شگون نداره. ادینذاشت نهاد ب لوین:

 !؟یهست یتا ک: دمیبه ساعت انداختم و پرس یجام بلند شدم، نگاه از

 !چطور؟-

 !روز روزه؟ یاونجا تا ک:

 .انی یها دارن م یلیتازه خ-

 .امیبمون منم ب:

 ؟يجد-

 .آره:

 . منتظرم. باشه-

داشت  کیکش فتیرو که ش یآژانس يتماسو قطع کردم و شماره  دم،یکه مادرش خاك بود رو پرس يا قطعه

 . گرفتم

  

 

  

 نیکه همچ ينهال و البته مادر ي ستهیدسته گل در خور و شا هیکنه،  دایباز پ یگل فروش هیراننده خواستم  از

 .که نهال آدرس داده بود، باهاش تماس گرفتم يبه قطعه ا دمیرس یو وقت دمیکرده بود خر تیرو ترب يدختر

دستش  دمیبهش رس یو وقت ستادیا دیو داز دور که من. کردم داشیتا پ دیطول کش قهیرو بهم داد و چند د آدرس

 ؟یینجایسرما چند ساعته ا نیتو ا: قبر و گفتم يباهاش دست دادم، دسته گل رو گذاشتم رو. رو آورد جلو

 .اومدم لیربع قبل سال تحو هی-

 ! يپس معطل من شد:

 .يدیممنون بابت گلها، زحمت کش. موندم یم گهیساعت د مین هیهم  ياومد ینم. نه بابا-

 .نبود یزحمت-

 ؟یخوب:

 !به قول خودت سال نو مبارك. یمرس-
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 . میسوره مونده بخونم بعد بر نیاز ا هیچند تا آ: کنار قبر زانو زد و گفت میلبخند مال هی با

 . راحت باش: کردم گفتم یکه داشتم به اطراف و اون همه آدم و اون همه شمع روشن نگاه م يجور همون

 .رونیب يایسرما ب نیذاشتم تو ا ینم یدونستم دوش گرفت یم:

چقدر با من . شدم رهیروشن نور شمع ها خ هیکنار قبر زانو زدم و به چهره اش تو سا.سمت صورتش دیچرخ سرم

 ! بود اما محکم و مقاوم فیجنس لط هیاز ! فرق داشت

 !نجان؟یابرادرات هم : دمیزده باشم پرس یحرف نکهیا يبرا. کرد ریآورد باال و نگاهمو غافلگ سرشو

 !ستادهیهم پشت سرت ا شونیکی نه،ییپا نیا شونیکیآره : زد و گفت يلبخند

روحشونو : داد حینهال بلند شد و توض يخنده  يصدا. به پشت سرم انداختم یبرگشتم و نگاه هیصدم ثان به

 !از ارواح بترسه میبود دهیدکتر ند. ستین نجایگفتم، واال قبرشون ا

 !کردم نهاد اومده الیخ:کنترل کردم و گفتم لبخندمو

 .خونه مونده ان لویاون و ن-

دستش نگاه کرد، بعد  يتو سکوت به قرآن تو قهیچند د. سوخت شییهمه تنها نیا ينزدم اما دلم برا یحرف

 .دمیبعد مدتها خواب مادرمو د شیچند شب پ: قبر و گفت يو گذاشتش رو دشیبوس

 خب؟-

خواد باهات  یکه منم دلم م هیگر یبغلش کرده بودم و کل. ستین شمیدونستم که مرده و پ یتو خوابم م:

 یزد و به سرم دست م یهام لبخند م هیدر تموم مدت به گر یاون ول. من تنها باشم یش یم یچرا راض.امیب

 !لتدنبا امی یوقتش که شد خودم م: آخرش هم گفت. کرد یاشکهامو پاك م یو ه دیکش

 !متأسفم-

 !کمتر شد؟! ؟یتو چ يکابوسها. یمرس:

 !هم بهشون اضافه شده اهیاون سنگ س يرو اریعکس د! نه: لرزون شمع و گفتم يزدم به شعله ها زل

 !ختهیگفت که رفتنت سر اون مزار بدتر بهمت ر یالبرز م-

در و اون در زدن معجزه  نیبا ا! کنم داشیتو خودم پ دیبا ییجا هیتو وجود خودم گم شده و  ییجا هیآرامش :

بود رفتم و ذره ذره  يبا هر جون کند یهر جا رو که بگ! دمیاون پازلو کنار هم چ يها کهیتموم ت! شه ینم يا

 ییبودم کنار اتوبان و به جا ستادهیتموم ا عتسا هی روزید! دهیفا یب ي دهیفا یب یصحنه ها رو مرور کردم ول ي

 یدگیهمه سال، دنبال خط ترمز و کش نیبعد ا یاحمقانه است ول! هه! بودم رهیگرفته بود خ شیآت نیکه ماش
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چشمامو باز  رمیبگ ادی دیبا! شکنم یدارم مقاومت ذهنمو م! نایا ستین يخودآزار!گشتم یآسفالت م يرو نیماش

 ! شده یچ نمیکنم و بب

 !پندار یکن یم تیخودتو اذ يدار ينجوریا-

 . کردم به خوندن نوشته ها حرف زل زدم به سنگ قبر و شروع یب

 مهربان يمادر يابد آرامگاه

 !ه؟یچشمات چه رنگ: دیکه نهال پرس دمیقبر رو بخونم و شن يگل رو حرکت دادم تا شعر رو دسته

خوب رنگ  یلیشه خ یکه افتاده رو صورتت م ينور نیبا ا: زد و گفت يلبخند. دوختم به صورتش نگاهمو

. همه هیرنگ چشماتون شب یول یستیمادرت ن هیشب نکهیبا ا! داد صشیشه تشخ یباز هم نم یول دیچشماتو د

 !هیچه رنگ ستیرنگ که معلوم ن هی

 ؟يخند یم یبه چ: دینهال کنجکاو پرس! لبم ينشست رو ياز البرز لبخند يبه خاطر آوردن خاطره ا از

ما، همون موقع ها که با هم خوب  يدرسه که اومده بود م یلیاوا! البرز افتادم ادی: پام جا به جا شدم و گفتم رو

 نیبودم که ا دهیخب از بچه ها شن یخودم نه ول يالبته جلو! ریزد خواجه نص یراه منو صدا م میراه و ن م،ینبود

خواجه  یگ یتو چرا پشت سرم بهم م: از بحثامون برگشتم بهش گفتم یکیبار وسط  هی. زنه یصدام م يجور

 ! گفت؟ یچ یکن یفکر م! ر؟ینص

 !؟یچ:باال انداخت و گفت ییابرو نهال

 گهیدفعه د هی: گفتم تیو با عصبان دمیبازوشو کش! بود یآخه اونم طوس: خونسرد رد شد و گفت یلیاز کنارم خ:

! خر خوبه؟ ای لیصدات کنم ف: دینگاهم کرد و پرس ییبا کمال پررو! یدون یخودت م یصدا بزن يجور نیمنو ا

 !افتم یهم م وناا ادی نمیب یچشماتو م! نیآخه اونهام طوس: گفت دینگاه گنگمو که د

 !م؟یو شام بخور مینیجا بش هی میبر: دمیو من پرس دیخند نهال

وار انگشت اشاره امو تکون دادم و  ماتومیلبشه، اولت يهمچنان لبخند رو دمیجاش بلند شد، بلند شدم و د از

 !یافتیاون دو تا موجود ب ادیمن و چشمام  دنیلحظه هم با د هیواسه  يحق ندار: گفتم

 ! افتم ینم ادشونی! چشم:قبر برداشت و گفت نییاز پا فشویو ک دیخند

 ! منو يطور حال و هوا نیو قشنگ بحثو عوض کرده بود، هم کیش یلیخ

 گه؟ید يای یواسه مراسم نهاد م: دیخرده سکوت پرس هیراه افتاد و بعد  ن،یتو ماش مینشست

 .دونم ینم-
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 !؟یچ یعنی:

 !شرکت نکردم؟ یمراسم نیهمچ هیچند وقته تو  یدون یم-

 !میعزادار باش ستیقرار ن شهیکه هم ادی یم ادتیو  يای یخب حاال م-

 ... مهمون راه دور هم دارم که  هی:

 ؟یک-

 .تو لندن میهمخونه ا:

 !البرز هم هست؟ قیهمون که رف-

 !آره:

 !خوبه؟! ینداشته باش يبهونه ا گهیکه د میسینو یپشت کارتت اسم اونو هم م! ل؟یشد دل نیا! ادیخب ب-

 . شرکت تو جشن و تحمل بزن و بکوب و سر و صدا نبود يبرا یواقعاً حس و حال. نزدم یحرف

  

موسسه  يدو تا از همکارها یکیرستوران خلوت و دنج که پاتوق نهال و  هی يهم تو يروبرو میبود نشسته

 یهستم م یبود در چه حال دهیو من داشتم جواب اس البرز رو که پرس میشون بود، غذا رو هم سفارش داده بود

 . رونیشام ب میهمراه نهال اومد. خوبم: دادم

 .امی یاآلن م دیببخش: از جام بلند شدم و به نهال گفتم. که تماس گرفت دینکش قهید هی به

 سالم: و گفتم رونیرفتم از رستوران ب. تکون داد دییبه عالمت تأ يلبخند سر با

 !؟یرونیب یهمراه ک-

 .نهال:

از  يکار یحاال تونست! زنه یداره مخ دختر مردمو م نیا نم،یا یینگران تنها نجایمن ا! ها نیخرو بب کهیمرت-

 یمدت نامزد م هینداره،  یبیخب ع! ارم؟یب ریمن عاقد از کجا گ یلیروز تعط! از دست تو پندار يوا! ؟يببر شیپ

 ... شاهللایبعد ا نیمون

 !قطع کنم دیبا!البرز! الو:

رشته  هیآدم عاقل از ! همه سال به پات نشستم نیمن که ا فیح!کار؟یچ يخوا یالبرزو م گهیحاال د! آره برو-

 !گذره ینم يزوریپ يدرختچه  هیکوه به خاطر 

 ه؟باش. میزن یبعد با هم حرف م: زدم و گفتم يلبخند
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 ! خوش بگذره: شد و گفت يجد

 !فعالً-

 .البرز بود: کردم و گفتم یتو رستوران و از نهال عذرخواه برگشتم

 .حدس زدم-

 شه؟ ینهاد نگرونت نم:دمیو پرس نشستم

 .بهش گفتم که همراهت اومدم واسه شام-

نگاهم  يجور نیهمچند لحظه . چشمام بود ي رهیتکون دادم و زل زدم به نگاهش که خ دییبه عالمت تأ يسر

 !ه؟ینماد چ یباستان رنگ طوس يها يهودی يتو اسطوره ها یدون یم: کرد و بعد گفت

 !بدونم؟ یکن یواقعاً فکر م-

 ! و کماله یینماد دانا یکالً رنگ طوس! قهینماد حکمت عم! خب البته که نه: زد و گفت يلبخند

البته رنگ اون : به لب آورد و گفت یطونیحس غرور و افتخار بهم دست بده، لبخند ش يلحظه ا ينداد برا اجازه

 !که البرز نامبرده هم هست ییزهایچ

بودن با البرز  هیموندم همسا: کردم گفتم یکه نگاهش م يهمون جور! خنده ریچپ نگاهش کردم، زد ز چپ

 !نیهم يلنگه  تونییکالً سه تا ایتو و برادرت اثر سوء داشته  يرو

 یقدر راحت ابراز خوشحال نیخوب بود که ا. لب منم نشست يرو يبار از خنده اش لبخند نیو ا دیهم خند باز

 ! داد یم يبه آدم انرژ. کرد یم

 !سوال بپرسم؟ هی: دمیو در همون حال پرس میخوردن شام شد مشغول

 .راحت باش-

 !ز؟یتبر يشه نر ینم:

 !راحت باشم یخودت گفت: زدم و گفتم يلبخند! زل زد به صورتم متعجب

 !و هر بار هم من جواب دادم یپرس یم يباره دار نیصدم يسوالو برا نیا-

 !يجواب بد دیقبلش اجازه گرفتم با یهم که بپرسم، وقت گهیصد بار د:

 !شه نرم ینه نم-

 .یمرس. آهان:

 ! سوال هیحاال من -
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 .بپرس:

 ؟یکش ینم گاریس گهید-

 .نه:

 .يخور یه هم که احتماالً نمقهو! چه خوب-

 .ادی ینم ادمیبارشو  نیاصالً آخر. کم یلیخ:

 !یچه عال-

واقعاً ! الزم بشم مارستانیترسم دوباره ب یبخوام برم طرفشون م نه،یحال و روزم ا دمیدو تا رو خط کش نیدور ا:

 !وحشتناکه وپیت ngو  یتحمل آندوسکوپ

 .دمیواقعاً ترس دمیاتو که د افهیاون روز ق. وحشتناکه. آره-

 کدوم روز؟:

 .يشده بود يهمون روز که بستر-

 .آهان:

 !؟یش یبپرسم ناراحت نم یخصوص یلیسوال خ هیحاال -

 .نه راحت باش:

 !تو لک ها ينر-

 .بپرس. رم ینه نم:

 ؟يدار یفرناز ازدواج کرده چه حس نکهیاز ا -

 .خواستم ناراحتت کنم یببخش نم: گفت زد و یمونیلبخند پش. زل زدم به صورتش دم،یاز خوردن کش دست

خوشحالم که سر و سامون ! گردم یدارم دنبال حسم م. ناراحت نشدم: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 ! ازدواج کرده قمیبا رف نکهیناراحتم از ا یگرفته ول

 !؟یدلت نخواسته رجوع کن! ؟ينشد مونیوقت پش چیبعد طالق ه-

هم سر  نیواسه هم! بود ادیبودم که تحملم ز یاون موقع ها آدم ،یدون یم! ظهلح هیواسه  یحت! نه اصالً:

 ینم رونیب تیموقع هیخورد خودمو از  یتا کارد به استخونم نم! داشتم يزیبا هر کس و هر چ يناسازگار

 ! هم دادم ینیسنگ تاوانعادت  ایاخالق  نیسر هم! کردن نبودم یشونه خال ایاهل فرار کردن ! دمیکش

 !؟یچ-
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مطمئن بودم راه ! مطمئن بودم کارد خورده به استخونم م،یاز فرناز خواستم جدا ش یوقت! ستیمهم ن! بماند:

همو  یو اشتباه میکنار هم قرار گرفت یما دو نفر اشتباه! دارم مانیا هیقض نیو اآلن هم به ا ستین یبرگشت

 !میخواست

 !تو؟ ایدوستت داشت  شتریاون ب-

 هی ادمهی: با غذام شدم و گفتم يمشغول باز!دونستم یسوالو نم نیواقعاً جواب ا! نگاه کنجکاو نهال موندم مات

مورد  نقدریا ادی یخوشش نم! ابراز عشق کنم نقدریا ادی یفرناز بهم گفته بود خوشش نم ،یموضوع هیبار سر 

کردم خل  یم الیخ! گه یم یچ دمیفهم یاون روز نم! خواد یم یخرده کم محل هیگفت دلش  یم! توجه امه

احساسش به پاشون  يداره با همه  یهر چ یکی نکهیا! محبتن يآدمها تشنه  يهمه  ایگفتم خدا یم! شده

! کنم یخرده بهش کم محل هیخواد من  یکه دلش م یچ یعنی! گه؟ یم یفرناز چ! آله دهیا! برشون آرمانه زهیبر

ما با هم ! درکش نکردم دم،یاما خب فقط فهم! بوده یمنظورش چ اصالًبوده و  یچ انیجر دمیبعدها تازه فهم

بود و از محبت  لشیبود که مورد توجه مادر و عمو و فک و فام يفرناز دختر نازپرورده ا! میتفاوت داشت یلیخ

به فرناز محبت ! محبت يو تشنه  لیبودم، منفور کل خونواده و فام یمن پسر سرتق و حرف گوش نکن راب،یس

 ازیکرد چون اصالً ن یم یتوجه یاون ب دن،یمحبت کردن و محبت د نیداشتم به ا ازیکردم چون واقعاً ن یم

 .نه ایدونم تونستم منظورمو بفهمونم  ینم! نداشت

 :رفت و گفت نییباال و پا دییتأ ينهال به نشونه  سر

  یتو زندگ دمیبا تو فهم من

  یبگ دیرو نبا ییزایچ هی

 گفتم دوست دارم  ادیز یوقت

 یشدم به روزمرگ لیتبد

تکون دادم و  دییبه عالمت تأ يسر! کل منظورمو رسوند تیتو دو ب! صورتش موندم ي رهیخ يلحظه ا يبرا

 !شن ینم رابیس دنیدو نفر اگه عاشقانه همو بخوان از محبت د! قبول ندارم البته نویمن ا: اون گفت

 !ه؟یشعر مال ک!قاًیدق-

 !گه؟ید شیشناس یم. آلبوم بابک جهانبخشه يترانه  یول. دونم ینم:

 یحت ایمثالً خواننده  ای یدوبلور بش یچرا نرفت: دیعوض کردن فضا پرس يبرا. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

 !ون؟یزیتلو يمجر
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 !دیکش یم شمیبابام کالً به آت گهیاونوقت د: زدم و گفتم يلبخند

 دلت براش تنگ نشده؟-

 !واسه فرناز؟:

 !ینیب یم مارستانیاونو که تو ب-

 !از اونجا رفته! نمشیب ینم:

 ! مارستانتون؟یاز ب-

 .رفته کرج:

 !برات بهتره مگه نه؟ يجور نیا. دونستم ینم! اه-

بودنش  ینداشت ول یفرق ادیبودنش ز: دستم آب خوردم و گفتم يجلو وانیخرده از ل هیو  دمیکش یقیعم نفس

 !کرد یم تمیاذ! چرا کهیکنار اون مرت

 !بابات تنگ نشده؟ يدلت برا. يحق دار-

 رهیت نقدریرابطه ام با پدرم ا نکهیعذاب وجدان داشتم از ا شهیهم! پدر داشتن تنگ شده يوقته برا یلیدلم خ:

 ! بوده

 !رابطه رو درست کرد؟ نیخرده ا هینبود که بشه  یراه چیه-

بهتر شدن اوضاع  يبرا یقدم میوقت هم نخواست چیه! میدو طرف تو اشتباه بود دیشا! دونم ینم یعنی! نه:

 !؟ینیپدرتو بب يدوست ندار! ؟یتو چ! نه من نه بابا! میبردار

خودش ما رو گذاشته و رفته  یوقت! پدرم تنگ نشده يپدر داشتن تنگ شده اما دلم برا يتو، دلم برا نیمنم ع-

 .نمیب ینم یدلتنگ يبرا یلیدل

 . يدار حق:

 .ربط یسوال ب هیحاال -

 !لقمه هم بذار دهنت هیاون وسطها :

 . باشه-

 .بپرس:

 !چرا؟ یشه بگ یم یاز حد مرتب شیمرد ب هیبه عنوان -

 !چرا؟ یشه بگ یم! یاز حد محکم شیخانوم ب هی يکه تو به اندازه  لیبه همون دل:
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فرنازه که برام شده عادت،  يرفتارها ریخرده اش تحت تأث هی: خورده از غذامو خوردم و بعد گفتم هی! زد لبخند

 !خل بودن خودم يهم بذار پا شیباق! مهیو وسواس ریخرده اش هم به خاطر مادر سخت گ هی

 !یکن نیبه خودت توه يحق ندار! اه: کرد و معترض گفت یاخم

 !ست؟ین یکنم مشکل نیتوه هیبه بق-

 .عادت خاصتو بگو هی !نیتوه یب نیاصالً توه! نه! داره یبستگ:

 !مثالً؟-

 !؟يد یم يادیز تیاهم یبه چ! دونم ینم:

 !مرتب بودن ظاهرم. امممممممممم-

وقتها بهت  یگاه ،ياون موقع که هنوز برنگشته بود ،ينبود یالبرز وقت! و شق و رق دهیاتو کش! اون که معلومه:

 !گفت خط کش یم

 یوقتها هم بهم م یبعض! که بهم نسبت نداده باشه نیزمنمونده رو  یاسم! گفت یبه خودمم م شهیهم! آره-

 ! گفت شاقول

 .بخور غذاتو سرد شد: به ظرف غذاش کردم و گفتم يو اشاره ا دیخند نهال

به  لیما نکهیاز ا شتریکامالً مشخص بود ب! با غذاش شد يبه عالمت مثبت تکون داد و مشغول باز يسر

از : مکث گفت هینگاهشو از بشقاب گرفت، زل زد به صورتم و با . خواد حرف بزنه یخوردن شام باشه دلش م

 !؟يخسته شد میپرحرف

 ! ؟یپرحرف-

 !ازت دمیهمه سوال پرس نیا نکهیاز ا:

 !مطمئن باش نویا! دادم یشدم جواب نم یناراحت م-

 .هست که گفتم باهات مشورت کنم یموضوع هی یآهان راست. خوبه:

 ! ؟یچ-

 .نهاد یاسه عروسراستش و:

 خب؟-

البته حق ! ادیلج کنه و ن میترس یم! میبگ يزیبه البرز چ میمنتها من و نهاد جرأت ندار! ادیهم ب ولیممکنه گال:

 ... یداره ها ول
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 !رو بهت زده؟ یتهمت به اون بزرگ یدعوته وقت ولیگال یچ يبرا:

و  مونیپش شیخودش هم چند روز پ! زنم یمادرشو خاله صدا م. من با خونواده اش رفت و آمد داشته ام-

هرگز دوست هم  گهیشه و د یهر چند از دل من پاك نم. عز و جز که اشتباه کرده یو کل شمیاومد پ ونیگر

شد که  یخب نم کرده،مامان و باباشو هم که نهاد دعوت . هم نباشه يدادم قهر حیخب، ترج یول میستین

 !ادیب میخودشو نگ

 ! آره خب-

 !نه ای میبه البرز بگ میحاال موند:

 ! دادم بدونم یم حیالبرز بودم ترج يمن اگه جا-

 !؟یچ ادیاگه بفهمه و ن:

با  میکه مجبور ياز اول تا آخر هم اون وسطه،طور! پوشه یلباسهاشم م نیتر کیش! ادی یمطمئن باش م-

 !کنار مشیبکش یاردنگ

 .میگ یپس بهش م:

 .گم یامشب بهش م نیاصالً من هم. آره-

 !خوره یشد ترکش هاش به ما نم یالاقل اگه عصبان! میش یکه ممنون م یکارو بکن نیا:

 !م؟یبر! پرتاب کنه یبه سمت من هم که کالً جرأت نداره ترکش: و گفتم دمیخند

هاش گشت و  يد یس نیخرده ب هینهال  ن،یتو ماش مینشست رون،یب میموافقت کرد، از رستوران اومد نهال

 حیبرام توض یکه خواست هیزیگوش کن وصف چ نویا: رو خونده بود گذاشت و گفت تشیب که دو یهمون آهنگ

 .يبد

که  یکه از نهال بهم منتقل شده بود و تو رخوت یتو شعر و ترانه و آهنگ، تو آرامش! بستم و غرق شدم چشمامو

 ! میرفت یم تیبود و تا ابد تو همون وضع یطوالن يجاده  هیکاش ! بهم دست داده بود نیماش يبخار ياز گرما

 

 

 

 !؟يدیخواب یگرفت! واقعاً دمت گرم پندار-

 !شده؟ یچ. خواب نبودم:
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 !؟يدیساعتو د-

 !آره خب:

 !غارت؟ اریفرودگاه دنبال  میبر ستیمگه قرار ن! امون از دست تو-

 ... یول هییدونم پررو یم! ش؟یاریب يشه تو بر ینم:

 !شده؟ يزیچ-

 !ستیخوب ن دایحالم ز:

 ! چرا؟-

 !چرا؟ یچ:

 !معده اته؟-

 .آره:

 !مارستانیتو رو ببرم ب امیب دیدنبال فربد رفتن با ياوصاف که جا نیخب با ا-

 .یهست یمیباهاش صم یتو هم که حساب. حرفها رو ندارم نیبا فربد هم ا. ستمینه تا اون حد بد ن:

 !رونیرفتم ب یتو با اون شام م ياومدم جا یلندن که م! آره خب-

 !خوبه یلیخ:

 خودم؟ يکالً ببرمش خونه  يخوا یم-

 . شام منتظرتونم:

 رم؟یغذا بگ-

 .دم ینه خودم سفارش م:

 پس فعالً.باشه-

 الو البرز:

 جان؟-

 ... یببخش:

 .فعالً! خفه بابا-

 نیاز صبح با ا. برف و بارون بود رونیب. و زل زدم به پنجره دمیچپ چرخ يتخت، به پهلو يانداختم رو لویموبا

دوباره چشمامو بستم و ذهنم رفت . بهتر شدن، بدتر شده بود يگذشته بود جا یشده بودم و هر چ داریدرد ب
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کرده بود، آروم گفته  ادهیدر خونه ام پ ممنو د یوقت م،یشد یاز هم جدا م میداشت یوقت ش،یدو شب پ.نهال شیپ

 .خاله ام شیپ زیرفتم تبر یگرفتم و م یم طیاآلن بل نیاگه به خودم بود هم. خواد برگردم خونه یدلم نم: بود

برگشته بودم . داد ینشون م ویناراحتش همه چ يصدا. چهره اش نبود دنیبه د يازیغمش ن دنیفهم يبرا

: بودم دهیآروم پرس. فرمون مشت بود يدستهاش رو. رخش زل زده بودم میکوچه به ن یکیسمتش و تو تار

 !شده؟ يزیچ

 یلیخ یهست یسربار کس یبدون نکهیا یول ستین يدیاتفاق جد: تکون داده و گفته بود یبه عالمت منف يسر

 !هیحس بد

 !نهال یستیکس ن چیتو سربار ه-

 ...نهاد و خا! گهیچرا د:

 !باهاش ادیکنار ب دیقبول کرده با يجور نینهادو ا یو وقت لوفرهیمشکل ن نیا-

 !خب، من خودم معذبم یگه ول یمن يزیخدا چ ياون بنده :

 ... یول یگ یم یمتوجه ام چ-

 .زودتر از خرداد رفتم دیشا:

 نقدریکه نگرفتن ا یعروس! جشن پس فردا عقد نهاده ها! ؟يزودتر بر ویچ یچ: و طلبکار گفته بودم معترض

 !یهول

بودم و خودم هم از لحن حق به جانب خودم جا  دهیلبش رو د يلبخند گرم رو یکیبود سمتم، تو تار برگشته

 ! خورده بودم

*** 

 هیکه  نجایا! بود نجایا یته بدشانس! ستمیتونستم صاف با یاصالً نم. زنگ در باعث شد از جام بلند شم يصدا

 هر چند که فربد! یو درب و داغون باش ختهیبهم ر يجور نیخونه ات و تو ا ادیبار بخواد ب نیاول يمهمون برا

 یشه تو رگ خال یم يو مسکنو چه جور نیدیتیگرفته بود ران ادیاونقدر که ! عادت داشت دنمیطور د نیبه ا

 ! کرد

وقت بود به قل قل افتاده بود،  یلیخ يکتر. زدم و در واحدو هم باز گذاشتم و رفتم تو آشپزخونه فونویآ دکمه

رو در  وهیظرف م خچالیو از تو  ختمیتوش آب ر گهیمقدار د هی. شده بود ریآبش تبخ شتریکه نصف ب يجور

 !صاحب خونه؟! ااهللای: که البرز گفت دمیآوردم و شن
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با ! تو ادیبود و منتظر بود فربد ب ستادهیا يالبرز دم در ورود. رونیگذاشتم رو اپن و از آشپزخونه رفتم ب ظرفو

 !کفشات: بود گفتم دهیکه هنوز منو ند يلبخند رو به فربد

 !سالم: د کرد، نگاه پرلبخند و شادشو انداخت به صورتم و گفتبلن سرشو

مجبورم به حرفش ! نهیا سیرئ گهید نجایا: جلو، کفشاشو در آورد و با لبخند برگشت سمت البرز و گفت رفتم

 !گوش بدم

 !معرفت؟ یب يچه طور: و بغلم کرد، چند بار زد تو پشتم و گفت دیدستمو محکم کش م،یهم دست داد با

 .خوبم: ورود اون و البرز باز کردم و گفتم يو راهو برا رونیب دمیاز بغلش کش وخودم

 !؟یمطمئن: دیالبرز نشست رو صورتم و پرس يموشکافانه  نگاه

نگاه  وارویمبل ها، نگاهمو دوختم به فربد که در و د ينشستن رو. بهش زدم و پشت سرشون راه افتادم یچشمک

 !يبد حیبرام توض دیرو با ییزهایچ هیکه در رفت،  تیخستگ: کرد و گفتم یم

 ! کنه یرد نکنه ول نم غیت ریتا منو از ز نیا! نگفتم؟: و رو به البرز گفت دیخند

 ...همه مدت  نیو ا یدونست یخوبه م-

 !همه سال نیا:

 !دارم حاال برات! بدتر گهید: افتادم سمت آشپزخونه و گفتم راه

دستم به  هیبودم وسط آشپزخونه، دوال بودم و  ستادهیا. و مشغول حرف زدن با البرز شد دیدوباره خند فربد

: دیداد که البرز از پشت دست گذاشت رو پشتم و پرس یدستم محکم معده امو فشار م هی يناهارخور یصندل

 !انقدر حالت بده؟

 !نه خوبم: و گفتم ستمیکردم درست با یسمتش و سع برگشتم

 !؟يداروهاتو خورد! معلومه کامالً-

 .دم یبگو من انجام م يدار يکار نیبرو بش: به عالمت مثبت تکون دادم، بازومو گرفت و گفت يسر

 .دم کنم ییخوام چا یم-

 .دم یمن دم م نیبرو بش.باشه:

 ست؟یحالت خوب ن: دیتو هال و نشستم رو مبل، نگاه فربد نشست رو صورتم و پرس برگشتم

 !ییده درد کذاهمون مع-

 !که يمدت خوب شده بود هی! ؟یرشیهنوز درگ! بابا يا:
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 !داغونشه الیهمه اش مال فکر و خ! اعصاب! اعصاب داداش من: البرز از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

 درست تموم شد؟: دمیتوجه به حرف البرز پرس یب

 !باالخره شاخ غولو شکستم و با مدرکم برگشتم! آره-

 !؟يکار کرد یرنگ و وارنگتو چ يدوست دخترها:

 !دادم تیرضا یبه نوع وطن یالملل نیاز نوع ب گهید یچیه-

 !خودته يهم لنگه  قتیرف: به البرز کردم و گفتم يزدم و با سر اشاره ا يلبخند

 !یتومون استثناء هست یکیتو ! میهم يداداش همه امون لنگه : و گفت دیخند

 !نشده دیتول شتریدو مورد ب یکیکالً هم ازش ! نسلش در حال انقراضه یکی نیا: بلند گفت يدوباره با صدا البرز

 ؟یکه بمون یبرگشت:دمیو من پرس دیخند فربد

 . فعالً که هستم! دونم ینم-

 زیذاشت رو م یرو م وهیکه ظرف م يو همون جور رونیتکون دادم و البرز اومد ب دنیبه عالمت فهم يسر

 .میبزن یچهار تا حرف خصوص قمیمن و رف يایکه تا ب پاشو برو لباسهاتو عوض کن: گفت

 .رم یبگو کجا برم خودم م ن،یبش: پام و گفت يکنم، دست گذاشت رو ییشدم فربدو به اتاق راهنما زیخ مین

 .هیاز دستت شاک يدکتر بدجور: فربد رفت، رو کرد به من و گفت یاتاقو نشونش داد و وقت البرز

 !دونم یم-

 ! الاقل يزد یزنگ بهش م هی:

 ! پنج بار بهش زنگ زدم جواب نداد روزید-

 .دنشید میدنبالت با هم بر امیب یگفت یده م یجواب نم يدید! پس اعالن جنگ کرده! آخ آخ:

 ازت نبود؟ يکه خبر يتو کجا بود. حالم خوش نبود-

 ! محترم يدر جوار خانواده :

 نه؟یا سیسرو: دیو پرس ونریتکون دادم و فربد از اتاق اومد ب دییبه عالمت تأ يسر

 !نییپا يطبقه  يفقط مراقب باش نر: کرد و گفت دییتأ البرز

 ! گم یم فونویس: زد و گفت يمتعجب نگاهش کرد، البرز لبخند فربد

 ؟يدیبا نهال به کجا رس: دیکه رفت البرز آروم پرس فربد

 !برسم؟ ییمگه قراره به جا:دمیخرده با دست به معده ام فشار آوردم و پرس هی
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 !خدا؟ يمحض رضا رونیب يشام برد یدختره رو ورداشت! ؟یچ یعنی-

 !خواستم خودم تنها نباشم و هم اون یهم م! قاًیدق:

 !ه؟یچ: دمیآروم پرس. دعوت کردن ها داشته باشه نیاز ا يا گهیداد انتظار د یالبرز نشون م يگرد شده  يچشما

 ینیب یشه که م یوقت م هی! چشماتو وا کن پندار: گفت يبه تأسف تکون داد و با لحن اخطاردهنده ا يسر

 !گم یدارم م یک نیبب! يفرصتها رو از دست داد نکهیاز ا یمونیپش

 !؟یبابت چ-

 !یدون یخودت خوب م:

 .ستیو سه ماه ن زیره تبر یفعالً که داره م-

 !ست؟یفقط سه ماه ن یمطمئن:

 !؟یچ یعنی-

 !گم یم يجور نیهم! یچیه:

 !مگه قراره چند وقت بمونه؟-

 !گم یکالً م! همون سه ماه! دونم یچه م! دونم ینم:

داد، از جام بلند  یکه جلوم نشسته بود و نم پس نم يکه داشتم و کالفه از البرز یاز درد اعصاب خردکن کالفه

 !ره که کالً بمونه؟ یم: شدم و گفتم

 !کجا بره بمونه نجاست،یا شیزار و زندگ! نه بابا-

 !؟یمطمئن:

 ارهی یدو تا خواستگار پر و پا قرص داره و نهاد هم داره بهش فشار م یکیدونم که  یم نقدرویخب، ا یول! آره-

 ! رهیاش بگ ندهیآ يبرا مشویکه زودتر تصم

 ! ره یسرت م يکاله گشاد ینجنب! آره داداش: زد و گفت يلبخند! البرز موندم يچهره  مات

 ! ره یسر نهال م يبجنبم هم کاله گشاد: رفتم سمت آشپزخونه گفتم یکه م يجور همون

   

فوتبال  يها میخوندن سر ت یم يکر یافتاده بودن به جون هم ه ون،یزیتلو يو البرز نشسته بودن پا فربد

 ریذهنم درگ. گرفت ینشست رو صورت من و بعد بحثشو با فربد از سر م یم یمحبوبشون، نگاه البرز هر از گاه

و  دیرس یم دیکه شا يروز ریو درگ دز یکه البرز ازشون حرف م ییخواستگارها ریرفتنش، درگ ریدرگ. هال بودن
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شم اما  یهرگز عاشق نم گهیمطمئن بودم که تا ابد د نویا! عاشق نبودم! بود کیباهاش نزد نقدریشد ا ینم گهید

دوستش . انمیت از دوست داشتن اطرافرنگ متفاو هی. بود گهیرنگ د هیخواستنش . نهال برام متفاوت بود

چند سال نسبت به  نیکه تو ا یحس. در کنارش واسه ام لذت بخش بود نمکرد و بود یداشتم، بودنش آرومم م

. تا اون حد نبرده بودم گاهشیبه جا یکه خودم هم پ یاونقدر نرم اومده بود تو زندگ. نداشتم یجنس مخالف چیه

 ! زهیر یبهمم م يجور نیرسه که فکر نبودنش ا یم یوقت هیدونستم  ینم

 نیمعده ام و ا يکه نشسته بود رو یدرهم از درد، با دست ي افهیق هیو با  دهیجام بلند شدم، همون جور خم از

 ریتو برو بگ: که البرز گفت دمیبه ساعت انداختم و شن یشد، نگاه یام مشت م نهیس يرو شتریب یلیروزها خ

 .فوتبال تموم شه نیمونده تا ا یکل هنوز. بخواب پندار

 .ده یخوابتو بهت نشون م يالبرز جا: تکون دادم و رو به فربد گفتم يسر

 .راحت باش. برو بخواب. باشه: زد و گفت یگرم لبخند

 گه؟ید یمون یم: دمیاز البرز پرس رونیبرم ب نکهیافتادم سمت اتاق و قبل ا راه

 دیبا مشت محکم کوب هویبه عالمت مثبت تکون داد و  يبرداره سر يحساس باز يچشم از صحنه  نکهیا بدون

 !گهیبزن د! اه: مبل و گفت يرو دسته 

*** 

تخت و  يآروم نشست لبه . بود دهیشد خواب یم يا قهیسر و صداشون چند د. البرز اومد تو اتاق یبودم وقت داریب

 هنوز؟ يداریب: دیپرس

 ؟یکن یبه نهال فکر م يدار: خرده ساکت موند و بعد گفت هیبه عالمت مثبت تکون دادم،  يسر

 !نه-

 !ابروهات يمشخصه از گره :

 .ریشب به خ. آباژورو خاموش کن یخواب یم يدار: و بهش پشت کردم و گفتم دمیپهلو چرخ به

 . هیفربد پسر خوب:روش و گفت دیدور زد، دراز کش تختو

 !خودت يلنگه  هیکی. آره-

 !ارهیکه بخواد حرصتو در ب یمن داشت يلنگه  یکی! یاز من نگرفت یبود که چهار سال تموم سراغ نیواسه هم:
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 هی. شکمش و زل زده بود به سقف يگذاشته بود رو ویکیسرش،  ریدستشو زده بود ز هیرخش بود، میبه ن نگاهم

داد به کف دستش و  هیتخت و سرشو تک يکرد رو لیخرده به همون حالت موند، بعد برگشت سمتم،آرنجشو ها

 !کردم؟ یفکر م یداشتم به چ یدون یم: گفت

 !اآلن؟-

 ایدامادم  لیتو و نهال من فام یکردم که تو عروس یفکر م نیداشتم به ا! مهمه شیچ! ستیوقتش مهم ن:

 ! عروس

به  یبخواب، از خستگ: آباژور رو زدم، پشت کردم بهش و گفتم يو دست دراز کردم، دکمه  دمیکش یپوف

 !يافتاد ونیهذ

 يخوا یم! ؟یازدواج کن يگم پندار؟ واقعاً قصد ندار یم ونیچرا دارم هذ: تو اتاق دیچیپ یکیتار يتو صداش

 !؟یتا آخر تنها بمون يجور نیهم

 !البرز ریشب به خ-

ه دختر ب! به خدا یستیآدم ن: که گفت دمیبرگشتم سمتش و شن! بالش محکم خورد تو سرم هی دینکش هیثان هی

 ...کرده لیبا اخالق گند تو، تحص ایقابل اعتماد، راه ب ن،یمهربون، مت ،یخوب نیا

 ! البرز جون مادرت بسه-

 ...و  يذار یتاقچه باال م يدار يجور نیتموم، اونوقت ا یبا ادب، خالصه همه چ!بذار حرفمو بزنم:

با هم  مینیش یالبرز فردا از صبح تا هر وقت دلت خواست م: شدم سر جام ، برگشتم سمتش و گفتم زیخ مین

 !باشه؟. میزن یحرف م

 ! آره جون تو-

 !خوام بخوابم یاآلن فقط م! موضوع باهام حرف بزن نیهر چقدر دلت خواست در مورد ا نمیش یم! باور کن:

 ! ریشب به خ! اونم آره جون تو-

 ! پسره باشه ها نیحواست به ا گه،ید زیچ هیآهان :گفت هویت موند و ساک قهید دو

 !چطور؟-

 ! داشته باشه يزیچ يدزیا يدیوقت د هی:

 !ریشب به خ! تو هم باشه یحواسم پ دیجور باشه که با نیا-

 !شب خوش: تو سرم و گفت دیبالشو کوب دوباره
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 !ام هس گهید زیچ هیآهان : که اومدم چشم رو هم بذارم باز صداش بلند شد نیهم

تخت، زل زد  يپاشد آباژورو روشن کرد و نشست رو. و منتظر موندم حرف بزنه میشونیدستمو گذاشتم رو پ کف

 هی یعنیبشه،  دایمخ تو پ يگمشده  ياون تخته  یعنیبه تخته بخوره،  ياگه در: به صورتم و با شوق گفت

! عروستون نیماش يشم راننده  یمن م ،یکن يتخته ات کم نباشه و از نهال خواستگار هی گهیبشه که د يجور

 !کنن یپچ پچ م یچ نیعروس و دومادها تو ماش نیا نمیاونقدر دوست دارم بب

دارم  شنهادیپ هیواسه فرداشب  نیبب: که گفت دمیچشمامو بستم و شن! نشست رو صورتم يور هیلبخند  هی

 !رقص بده باشه؟ شنهادیبه نهال پ. برات

 !بخواب البرز-

خرده باهات  هینداره خودم صبح  بیع یگذشته ول یلیخ يدیکه تانگو رقص يبار نیدرسته از آخر! خب؟ هیچ:

 ...و  ادیب ادتیکنم که دوباره  یم نیتمر

 !البرز تو رو خدا بسه-

 !يبهش بد شنهادتویپ یتون یهمون جا هم م! داره؟ يرادیخب چه ا:

 !؟يشنهادیچه پ-

 !خودش يبذار به عهده  شمیباق! گهیازدواج د:

اگه ! داره؟ يرادیخب چه ا! ه؟یچ: لحظه ساکت شد و گفت هی. جام نشستم و کالفه زل زدم به صورتش سر

حقشه که  نیخوام بگم،ا یم یچ یدون یم یعنی! يحق انتخابو بهش بد نیا دیبا ینهال احترام قائل يبرا یلیخ

 یوقت دنش،ید ير یو م یکن یبهشت زهراست پرواز م یفهم یم یبه شام، وقت یکن یمدعوتش  یبدونه وقت

 !يبهش دار یشه حس خاص یم دایتو چشمات پ یشه برق خاص یازش م یحرف

 !ستیحرفها ن نیواسه ا یالبرز اآلن اصالً وقت خوب: به معده ام آوردم و گفتم يدست فشار با

 !حرف زدن با نهال يبرا هیخوب یلیفردا وقت خ-

 ! میزن یصبح در موردش حرف م:چشمامو بستم و گفتم دم،یپهلو دراز کش به

! یزن ینم یو حرف يریگ یم یهم که بگذره باز هم اللمون گهیبه تو باشه صد تا صبح د: و گفت دیکش دراز

 !ریشب به خ

*** 
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 يهمه  م،یرقص یوسط سالن تانگو م ییدو تا میدار! ستادهیو فرناز با لباس عروس تو بغلم ا مهیعروس جشن

ماه  هیتو . به اصرار فرناز قبول کرده ام و حاال مجبورم تا تهش برم یمعذبم ول یلیخ! نگاه ها به سمتمونه

عروسک  نیع! خوشگل شده!کجا اهاموبذارم و پ يداده دستهامو چه جور ادیتا بهم  دهیزحمت کش یگذشته کل

 ستادهیا یلباس پف پف هیکه با  ییافته به دختر کوچولو یف کنم، نگاهم مبهش اعترا نویخوام ا یکه م نیو هم

! شه یاما بدون نگاه کردن به صورتش هم حس ناراحت بودنش بهم منتقل م ستیروش به سمت ما ن. کنارمون

. رم سمت اون بچه یاعتراضش م يبه صدا تیاهم یکنم و ب یم جداتو اوج رقص دستمو از دور کمر فرناز 

برم  یدستمو جلو م نه،یب یو چشمم فقط و فقط اون بچه رو م کهیقطع شده، دور تا دورمون تار کیوزم يصدا

زنم جلوش و  یزانو م. سیخ يو چشمها نیناراحت و غمگ ي افهیق هیبا ! ارهید. گردونم سمتم یو برش م

 ! چرا باز تو چشمات بارون اومده؟! ؟ییبابا هیچ: پرسم یرم تو دستم و میگ یدستهاشو م

 یدلم براش غنج م. کنه یلمس م متیسمتم و صورتمو با مال ارهی یکنه، دست کوچولوشو م ینگاهم م ناراحت

 !م؟یتولدتو فوت کن يشمع ها میبر: کنم یزمزمه م رگوششیکنم، سفت و محکم و بعد آروم ز یره، بغلش م

 يتولد کیخوام بلند شم و ببرمش سمت ک یم. کنه یموم نگاهم مو همچنان مغ رهیو خ رهیگ یفاصله م ازم

طور بزرگ  نیهم رهیقطره و بعد قطره ها و دا هیافته به لباسش، اول  یگوشه از سالنه، چشمم م هی المیکه تو خ

هول خورده و پرترس . رهیگ یشکل م رهنشیپ يبزرگ از خون رو قسمت جلو ي رهیدا هی! شه یبزرگتر م

 ارید اریده بهش کمک کنم و به د یاجازه نم!شه یره و ازم دور م یزنم اما عقب و عقب تر م یم ادیاسمشو فر

 !ده ینم یتیاز ته گلوم اهم يگفتن ها

*** 

گنگ و . نگرون البرز ي افهیبود باز کردم و زل زدم به ق یچشمامو به هر جون کندن. محکم تکونم داد یکی

 !ار؟ید: گفتم برلیبه اطراف انداختم و ز یمبهوت نگاه

 .يدیخواب د:صورتم موند و گفت ي رهینگرونش خ يچشمها با

. نشده بود داریذهنم هنوز به طور کامل ب.اتاق یکیبدنم نشستم و زل زدم به تار یحس یب يزور و با همه  به

 ! بود یلباسش خون يهمه : ناخودآگاه گفتم

 .منو نیبب! فقط پندار يدیخواب د: پشتم و گفت يالبرز نشست رو دست

 !نذاشت بهش کمک کنم-

 !نیهم! خواب بد بود هیفقط : البرز نشست دو طرف صورتم،وادارم کرد به چشمهاش نگاه کنم و گفت يدستها
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کردم از تخت  یکه به تنم افتاده بود، البرزو زدم کنار و سع يبه رعشه ا تیاهم یدهنمو به زور فرو دادم، ب آب

 .ارمیآب ب وانیل هیلحظه برم برات  هی نیبش: محکم گرفت و گفت بازومو! نییپا امیب

 !تموم کرده آره؟ یداخل يزیاز خونر یگفت-

 یمگه اون صندل: بازومو از دستش در آوردم و گفتم. نگاهش کردم، مستأصل زل زده بود بهم. نداد یجواب البرز

مگه قراره تو ! ست؟یمحکم نگه داشتنشون نواسه  یمگه اون گارد لعنت! ست؟یبچه ها ن یمنیواسه ا یلعنت يها

 !مگه قراره اصالً باعث مرگشون بشه؟! تصادف فرو بره تو شکمشون؟

 ! منو نیبب! پندار-

خودش دوست داشته  نکهینه ا! میبراش بخر یپف رهنیپ هیبهش قول داده بودم واسه جشن تولد سال بعدش :

 !واسه دل خودم بهش قول داده بودم! رو زهایچ نیاصالٌ بفهمه ا ایباشه 

دستهام بود و حس  نیسرم ب. رونیفربد که اومد تو اتاق، البرز رفت ب. به در خورد و البرز رفت سمت در يا تقه

اتاق، چشمامو بستم و  يگوشه  ستادهیو پشت کردم به فربد ا دمیدراز کش! رسم یکردم دارم به مرز جنون م یم

 .اومد ینفس هام به زور باال م معده دیبم آروم شه هر چند که با اون درد شدمنتظر موندم ضربان قل

 .بخور نویپاشو ا. پاشو پندار: و بعد البرز کنارم نشست و آروم گفت دیطول کش قهید چند

 هی نیبش: سمت خودش و گفت دیبازومو آروم کش. روبروم شدم ي رهیباز کردم و گنگ و خسته خ چشمامو

 .قهید

مردد . آب هم گرفت سمتم وانیل هیقرص گذاشت کف دستم و  هیباال و البرز  دمیآرنج دستهام خودمو کش يرو

 .نفازودونه: قرص بودم که آروم گفت ي رهیو منتظر خ

 !نیبخواب نیریبگ. خوبم: دمیپتو نال ریو از ز دمیدراز کش ،یپاتخت يگذاشتم رو قرصو

 یهال م يپچ پچ البرز و فربدو از تو يبشه صدا نیچشمام سنگ یتا خوابم ببره و تا وقت دیطول کش یلیخ

 . دمیشن

. بود، من مات روبروم شیفربد سرش تو گوش. دنبالمون ادیمبل وسط هال که البرز ب يرو مینشسته بود منتظر

 انیز جرا! دیپرس یو پشت هم از حال و روزم م زیر هی! یداده بود اساس ریبعد صبحونه که البرز رفته بود، فربد گ

اونقدر ! امیدر ب ییتنها نیکنم از ا ینم یسع او چر ستین میتو زندگ یزن چیچرا ه نکهیاز ا! شبونه يکابوسها

به ! بودم بهش دهیکه آخر از کوره در رفته بودم و توپ ییگفته بود و غر زده بود و حرف و مشاوره و راهنما
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کرد اما احتماالً خودش هم خسته شده بود که  ینم یخال دونویشدن ها عادت داشت و م یها و عصبان دنیتوپ

 . دبحثو ادامه نداده بو

 .البرزه: پاشدم و گفتم. سر هر دومونو بلند کرد فونیزنگ آ يصدا

 ...باور کن ! بمونم نجایمن ا نیذاشت یکاش م: گفت دیپوش یکه کتش رو م يو همون جور ستادیا

 ! تش نوشتهتو هم پش لیاسم و فام! ؟يدیکارت دعوتو که د-

 ...خب مجبور بودن که  یاون که آره، ول:

 ! تونستن دعوتت نکنن یم. مجبورشون نکرده بود یکس-

 ... یآره ول:

 .یبمون یتون یم ياگه دوست دار ستیبه اومدنت ن ياصرار:افتادم سمت در و گفتم راه

 ! حد نیتا ا گهینه د یول ياعصاب بود یتو لندن ب:شد و معترض گفت همراهم

تو هم : دیپرس دمیچرخوندم که شن یقفل م يتو دویداشتم کل رون،یرو باز کردم و منتظر موندم بره ب در

 ؟يای یهمراهمون م

 .گم یشمالو م: کرد گفت یکه در آسانسور رو باز م يبرگشتم سمتش، همون جور متعجب

 !همراهتون؟:دمیوارد آسانسور شدم و پرس همراهش

 .گهید يسر هیو عروس خانوم و من و البرز و آقا داماد امشب -

مگه خبر : سمتم و گفت دیسرش چرخ. به خودش زل زده بود شدم نهییصورتش که از تو آ ي رهیخ گنگ

احتماالً که  یعنی. گن یاحتماالً به تو هم م. شمال گذاشتن، از منم خواستن همراهشون برم يبرنامه  ؟يندار

 !يای یگفت تو هم م ینه، البرز م

حرفها و  دنیسردرد مزخرف تو تموم طول روز و شن هیاون کابوس وحشتناك، بعد تحمل  دنید دو بع شبید از

تر  یعصب يبرا لیدل نیآخر نیشرکت تو مراسم، ا يتحمل فربد و اجبار البرز برا رقابلیغ ضیو عرا حینصا

 !شدنم بود

نشستم و  یرلبیسالم ز هیالبرز و با  نیراه افتادم سمت ماش ن،ییپا میدیرس. جواب زل زدم به نوك کفشهام یب

نشسته بود  نینگاه به فربد که عقب ماش هی د،یصورتمو که د يمتعجب برگشت سمتم، اخم رو! کمربندمو بستم

 !شده؟ يزیچ: دیانداخت و بعد آروم ازم پرس

 !شد رید میبر! نه-
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 یخواست یکه م یسبد گل: بعد گفتساکت موند و  رویخرده از مس هی. استارت زد و راه افتاد يمکث تعمد هی با

 .مشیریگ یسر راهمون م. رو سفارش دادم

 شده؟ یچ: دیدستش نشست رو پام و پرس. بارون خورده موندم ابونیخ ي رهیجواب خ یب

 !یچیه-

 !نیشمالو به پندار نگفت انیجر ينگفته بود: نیتو ماش دیچیفربد پ يصدا

 !؟يلو داد: متعجب البرز بلند شد يصدا

 !دادم یلو نم ،يکرد یاگه باهام هماهنگ م-

شک  يلحظه ا يتو برا يوجود تیتو ماه! منتها اشتباه از من بوده! آره خب: دنده رو عوض کرد و گفت البرز

 !کردم

 !؟یتیچه ماه-

 !گهیبنا شده د تیدهن لق نیمن و تو بر هم ییخب، اساس رفاقت و آشنا:

 !کن تا خفه ات نکردم یعذرخواه! یدهن لق خودت: از عقب دستهاشو دور گردن البرز حلقه کرد و گفت فربد

 !کنه یرو ناکار م گهیبدبخت د هیزنه  یخودمون به درك م! پشت رله ها: دمیسمتش و کالفه توپ برگشتم

 !خشن! خوب  بابا یلیخ: و گفت دیبه ابروش انداخت، عقب کش يگره ا فربد

. ستین یقطع يزیهنوز چ: دادن حیامو باز کردم و البرز شروع کرد به توض قهی يباال يشل و دکمه  کرواتمو

 ینهال هم م. تنها بمونه دویداد نهال ع یبرن مسافرت، اما نهاد دلش رضا نم ییدوتا لوفریقرار بود نهاد و ن

برن، نهال  ییاصرار کرد سه تا.نشد یاضبازم نهاد ر زیدو روز بعد جشن بره تبر یکیخواست همراه خاله اش 

که نه نهال حس سربار بودن بهش دست بده، نه نهاد نگران تنها  میبر یپیکه اک نیآخرش شد ا! نداد تیرضا

 ! میبذار ونیبشه بعد باهات در م یچون قرار بود قطع میبه تو هم نگفت! ؟یاک! موندن نهال بمونه

گرفتم و چه  یقرار م انیمن که چه در جر! به حال من داره یفکر کردم که چه فرق نیو به ا ابونیزدم به خ زل

 ! ستمینبودم و ن ینه، رفتن

*** 

 . میساعت بعد دم در تاالر بود میو ن میگرفت لیرو که البرز به درخواست من سفارش داده بود تحو یگل سبد

شده بود  ادهیبه فربد که پ یبرگشتم نگاه! افتادم که قرار بود به البرز بگم یانیجر ادی هویشم،  ادهیپ اومدم

 .لحظه صبر کن هی: شدن البرز دستشو گرفتم و گفتم ادهیانداختم و قبل پ
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 ...پندار باور کن  نیبب: سمتم و گفت برگشت

 !یبدون دیهست که قبل رفتنت اون تو با يزیچ هی-

 !؟یچ: دیو کامل برگشت سمتم و پرس متعجب

 !ادی یاحتماالً مهم دعوته و  ولیگال-

 !؟یبگ دیاآلن با: صورتم شد و گفت ي رهیاخم خ با

نود آدمو تو کار انجام شده  ي قهیتو دق یچقدر بده وقت یخواستم بفهم یم: گفتم میاعتراف به فراموشکار بدون

 !داره يدن چه حس بد یقرار م

 ...شمال  انیجر-

 ! گم یکالً دارم م:

 !میخوش بگذرون میشب خواست هی: و گفت دیکش یپوف کالفه

 یکن یکه شرکت م يا یآنچنان يها یمهمون یتو باق یعنی! شب؟ هی: شدنم گفتم ادهیرو باز کردم و قبل پ در

 !گذره؟ یبهت خوش نم

 اد؟ی یم یحاال مطمئن: دیشد پرس یکه هم قدم من و فربد م يشد و همون جور ادهیپ

 !خب دعوت شده یول ستمیمطمئن ن! گفتم که نه-

 !ارمیرو همراهم ب یل یکه من ل یگفت یکاش زودتر م: گفت يلحن جد هی با

به نگاه متعجبم زد و  يلبخند! نه ایداره  یوجود خارج یل یل نیا دمیآخرش نفهم! برگشتم سمتش متعجب

زدم که  یرم جا مدوست دخت ينداختم جا یدنبال خودم راه م يپارتنر اجاره ا هیهم که نبود،  یل یحاال ل: گفت

 !بچه چشمش دنبال من نباشه نیا

 !کرده یبا نهال آشت-

 !نگرفته که البته حق داره لشیتحو یلیکرده اما نهال خ یعذر خواه:

و البرز به عنوان عمو و  میگفتن دست داد یکه دم در خوش آمد م یونیدو تا از آقا یکیو با  میتاالر شد وارد

ورودمون به تاالر  يشناختن و از لحظه  یجالب بود برام که کل خاندان نهاد البرزو م. کرد شونینهاد معرف ییدا

با همه : موضوع اشاره کرد و گفت نیهم به ا بدبود که فر نیکردن و جالبتر ا یم یباهاش سالم و احوال پرس

 !آره؟ ییآشنا قتیرف لیفک و فام ي
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 میر یکه م ییوقتها. داره که اکثر اوقات پر آدمه الیو هیر نهاد سه س ياژدها ییدا نیا: زد و گفت يلبخند البرز

 . میش یو تبار نهاد آشنا م لیو ا لیاونجا با فک و فام

 .خبرم کن يدینهالو د: چرخوند و گفت يالبرز سر. بود برام که جشن مختلط بود بیعج. میسالن شد وارد

 ؟يکارش دار یچ-

 !جا به سن رقص برامون رزرو کنه نیتر کیدر نزد زیم هیقرار شد :

شد  یباورم نم! نهال بود! آشنا بود یلیکه ته چهره اش برام خ يبهش بگم، نگاهم افتاد به دختر يزیچ هی اومدم

 !یافتیپس ن: گفت رگوشمیبهش کرد و آروم ز يدست البرز رفت باال و اشاره ا! عوض شده باشه نقدریکه ا

دستمو فشرد تازه به  یشد و با خوشحال کیبهمون که نزد! شد یاز نهال برداشته نم يا هیثان يبرا یحت نگاهم

 !خوشگل شده یلیگفتم که خ یبهش م دیمردم هم با یم. خودم اومدم

 . نیخوش اومد یلیخ: زد و گفت يلبخند

 !هر؟خواهرشو يخواستمو رزرو کرد یکه م يزیم: دیالبرز پرس یبود وقت راشیجذاب و گ يبه چشمها نگاهم

 .امرتون اجرا شد. بله: با لبخند دستش رو از دستم در آورد، با البرز هم دست داد و گفت نهال

 !بانو نیینفرما: کرد و گفت لیمتما یسرش رو به سمت البرز

که وصف حالشو  زهیپندار، آقا فربد عز يو همخونه  قیهم همون رف شونیا: به فربد کرد و گفت ياشاره ا بعد

 !يدیشن ادیز

بهش خوش آمد گفت و به  یرسم یلیدستش رو دراز کرد، با نهال دست داد و آروم سالم کرد و نهال خ فربد

 يبگو جا يندار یخوب دید يدیالبرز جان اگه د: که به قول البرز برامون رزرو کرده بود اشاره کرد و گفت يزیم

 !تو رو به شخصه عوض کنم

خوام،  یکه م ستین يزیاون چ دمیاگه د: سمت نهال و گفت و دوباره برگشت زیقدم رفت سمت م هی البرز

 !خوب معلومه یاز اون باال همه چ! ذارم کنار مبل عروس و دوماد یبرم م یدارم م یبر م مویصندل

 .پندار نیبرو بش: آورد و گفت یمینهال نشست رو پشتم، فشار مال دست

منتظر موندم فربد هم ازمون دور بشه و بعد آروم تکون دادم، سبد گل رو گرفتم سمتش و  دییبه عالمت تأ يسر

 !يعوض شد یلیخ: گفتم

 !بد شدم؟: زد و گفت يلبخند

 !اصالً-
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 !خوب شدم؟:

 !بهت نگاه نکرده بودم هیزاو نیتا حاال از ا-

 !ه؟یکدوم زاو:

 !يریگ یبر و رو م یکن شیخرده آرا هیاگه  نکهیا-

: گفتم رگوششیزدم و آروم ز يلبخند! که موفق نشد رهیاز بازوم بگ یشگونیکرد ن یگفت و سع يبلند بدجنس

 !يخوشگل شد یلیخ

تونم بگم  یبه تو نم: گفت رگوشمیصورتم شد بعد به خودش اومد و ز ي رهیمتعجب و پربهت خ يلحظه ا يبرا

 !یطور هست نیهم شهیچون هم يشد پیخوش ت یلیخ

 . که البرز و فربد نشسته بودن يزیزدم و راه افتادم سمت م يلبخند

بود کنار در و با تازه واردها سالم و احوال  ستادهیا. سمت نهال دیسرم چرخ يرارادیو ناخواسته و غ نشستم

به آغوشم  يلحظه ا يخواستم برا یاز ته دل م! دیدرخش یمن م دیکلمه از د یواقع يبه معنا. کرد یم یپرس

و  کیتاج کوچ هیاز پشت  یاصرو که با مهارت خ يمجعد يو موهاخواست دست دراز کنم  یدلم م! بکشمش

که انگار  یاحساس نیاز ا! احساس نیگنگ شده بودم از ا! شده بود نوازش کنم تیهدا نییبه سمت پا فیظر

خواستن  دیحس شد نیا! کردم یو تپش قلب رو درك نم یگر گرفتگ نیا! شد یم دایداشت دوباره تو وجودم پ

 ! رو

 يبرا یکاف ي زهیاآلن انگ دیشا! فکر کن شبمید شنهادیرو پ:گوشم گفت ریپام و آروم ز ينشست رو البرز دست

 !یکار داشته باش نیا

 !شون؟یخواهر دوماد بودن ا: دیکه فربد پرس دمیو شن زیم يرو يها وهیحرف زل زدم به م یتر کردم و ب لبمو

 .آره: جواب داد البرز

بود  ینهال دختر جذاب نکهیدر ا! نگاهش دنبال نهال بود! رو بلند کردم و نگاهمو دوختم به صورت فربد سرم

ترش کرده بود و با  یکه انتخاب کرده بود، خاص تر و خواستن یخاص شینبود، اما لباس و آرا یشک چیه

 !دهچشم ببن تیهمه جذاب نیتونست رو ا یکه از فربد داشتم، مطمئناً نم یشناخت

فربد نباشه، ! بود ومدهیکاش فربد ن. شدم ریپام و با خودم و افکارم درگ يدادم و پامو انداختم رو هیتک یصندل به

جز ! جنبه همراهم نبود یدونم چقدر سر و گوشش م یکاش فربد که م! کنه؟ ینهال رو نگاه نم يا گهیکس د

 ! افته؟یب راهکه سر و گوشش بجنبه و چشمش دنبال نهال  ستین يا گهیفربد کس د
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 قیشناخت رف يبود برا يچهار سال زمان خوب و اندازه ا! کنم يتو جهنم سپر دیساعتها رو با یدونستم باق یم

 !استفاده کرده بود يباهاش از هر ترفند یدوست يکه به دختر صاحبخونه هم رحم نکرده و برا يو همخونه ا

ره  یداره م گهیواسه دو روز د. تماس گرفتم یامروز با دکتر ظهراب:سرش رو آورد جلو و دم گوشم گفت البرز

و  یخواست ویبچه ها رو گفتم، گفت هر کس انیبهش که جر. میازمون خواست همراهش بر. تو شمال الشیو

خرده هوا  هیبلکه سرش  خودتاون تمثال ماتم رو هم راه بنداز دنبال  ار،یهمراهت ب یهر تعداد رو خواست

 !بخوره

 ریدوباره آروم ز. دنبال نهال گشت يرارادیحرفهاش تکون دادم و نگاهم ناخودآگاه و غ دییبه عالمت تأ يسر

 ! ؟یموافق. میر یمن و تو و فربد همراه دکتر م ومدنیاگه بچه ها ن:گوشم گفت

 ! به عالمت مثبت تکون دادم يو گنگ سر جیکردن نهال بود که گ دایپ یحواسم پ يهمه  چنان

. دمیرو زمزمه کرد نشن يزیچ رگوشمینهال از پشت سرم دوال شد و ز یبود که وقت ادیز يآهنگ اونقدر يصدا

هم  یحرف نیاول. اآلن اومد نیهم ولیگال: سرم برگشت سمتش، با لبخند نگاهم کرد و دوباره دوال شد و گفت

 !جنگ نشه خوبه! که زد از البرز بود

خاطر دادن  نانیصورتش شدم و واسه اطم ي رهیبه عالمت مثبت تکون دادم و دوباره برگشتم سمتش، خ يسر

گوشم دوال شد و  ریتر شد و دوباره ز قیلبخندش عم. باز و بسته کردم يلحظه ا يبهش، پلکهامو برا

 !يکه اومد یمرس:گفت

! ه چشماش و تو تعجب کار خودم موندمو زل زدم ب دمیاز سرم دور کرد، عطرشو با تموم وجود نفس کش سرشو

غم بزرگ نشسته  هی تیاون همه جذاب دنیسرخوش شدن از د يجا! شد یبه صورتش باز نم يلبخند يلبم برا

 ! بیغم غر هی! ام نهیبود رو س

*** 

بودن،  یکوبیسن دوره اشون کرده و مشغول پا يجوون رو یکل. اومده بودن لوفریشد نهاد و ن یم یساعت مین

 نیپام، چشمم ب يپامو انداخته بودم رو! دیرقص یزد و م یو دست م دیخند یگفت، م یم! البرز هم نقل مجلس

! داشتم يحس بد! دلم آشوب بود تواومد و  یرفت و م یشد م یزوم نهال م ینهال و نگاه فربد که هر از گاه

اون جشن هستن  ياز نهال هم تو باترینستم زدو یم! کرد یم تیبودم وجدانمو اذ یاز حضور فربد ناراض نکهیا

 ! دست خودم نبود تیحساس نیکه چشم فربد بخواد دنبالشون باشه اما ا
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دست نهال  هیبودن،  ستادهیهم ا ينهال و البرز روبرو. لب فربد باعث شد سرم به سمت سن بچرخه يرو لبخند

خورد و با لبخند به  یالبرز تکون م ياش جلو گهیرو مشت کرده بود و دست د راهنشیخرده از دامن بلند پ هی

هم ازم دور بود که نشه لب  يونقدرا. گه یداره م یچ دمیشن ینم!داد یگفت گوش م یکه البرز داشت م يزیچ

که  يو البرز دمیکه به کتف البرز زد رو د یمشت آروم يکرد اما اخم همراه با لبخند نهال و ضربه  یخون

صورت نهال،  ينگاهم دوباره نشست رو! شد دنیبهم زد و دوباره مشغول رقص یچشمک د،یسرش به سمتم چرخ

تو مجلس عقد ! اون هم وسط سن رقص! حرفشون من بودم ي سوژهپس احتماالً ! کرد یبا لبخند منو نگاه م

 ! نهاد

 من حساس شده! کرد ینهال رو نگاه م يزیبرانگ نیهمچنان با لبخند تحس. سمت فربد دیدوباره چرخ سرم

 !نهال چشم فربد رو گرفته بود؟ ایبودم 

 !گه؟ید یبرقص يبلد یرونیا: دست فربد رو گرفت و گفت ز،یلحظه گذشت و بعد البرز برگشت سر م چند

 یخرده وول خوردن م هیبه دو تا بشکن زدن و : به من انداخت و گفت یبا لبخند از جاش بلند شد نگاه فربد

 ! رقص؟ یگ

 نیاری ینم فیمطمئناً تشر! گه؟یاصرار نکنم د: دیبهم انداخت و بلند پرس یسمت من، نگاه دیالبرز چرخ سر

 !دکتر آره؟ يآقا

 ینهال اصالً مجال! فربد بره اون جلو و بخواد با نهال برقصه نکهیدل تو دلم نبود از ا! نگاهش کردم رهیخ فقط

 ییسالن جا يانتها. گرفتم شیرعکس سن رو در پب ریکالفه از جام بلند شدم و مس! کار؟ نیا يداد برا یبهش م

 نیب. بار دنبال نهال گشتم نیهزارم يو برا دمیبه ته صورتم کش یدست ستادم،یبودن ا ستادهیعده ا هیکه 

خرده آروم  هیدلم . دختر جوون بود هیبا  دنیفربد مشغول رقص. وسط سالن نبود دنیدر حال رقص تیجمع

گشت  یشد که اصالً نهال برنم یو چه خوب م دیرقص یشد اگه تا آخر با همون دختر م یچه خوب م. گرفت

چه خوب . مشغول حرف زدن بودن. دمید ولیکنار گال ستادهیرو ا هالچرخوندم و ن تیجمع نینگاهمو ب! به سن

ال به سن بر فربد اون وسط بود نه یشد که تا وقت یچه خوب م! گفتن داشتن يبرا یبود و حرف ولیبود که گال

 گهیشد دو قدم د یکاش م! کالفه بودم يا گهید زیاز هر چ شتریمورد خودم ب یب تیحساس نیاز ا! گشت ینم

 ! همه عذابو پشت سر بذارم نیو ا رونیو بزنم از سالن ب قببرم ع
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 ول،یبا گال يبحث جد هیبعد . نهال موندم ي رهیمونده بود نشستم و خ یسالن خال يکه تو انتها يزیم پشت

 يکه قبالً نشسته بودم رفت، برا ییچند قدم به سمت جا. نشست و ازش فاصله گرفت شیشونیپ يرو یاخم

 .کرد با لبخند اومد طرفم دامیسالن پ يانتها یو سرش رو به اطراف چرخوند و وقت ستادیا يلحظه ا

 !اون جلو سختت بود؟:کنارم و دوال شد سمت گوشم و گفت نشست

هر چند که فکر کنم، بعد . جاست نیاز ا ادتریسر و صدا ز: گفتم رگوششیمت مثبت تکون دادم و زبه عال يسر

 !داشته باشه یبه جراح ازیگوش همه امون ن يجشن پرده 

 .يایگفت به زور وادارت کرده ب یالبرز م: و بعد گفت دیخند

 یدادم تو خونه بمونم ول یم حیترج امیب نکهیتا قبل از ا. آره: تکون خورد و گفتم دییسرم به عالمت تأ دوباره

 ...خب 

 !؟یخب چ یول-

 !دیارز یم تیجذاب نیلباس و با ا نیا يتو تو دنیاومدنم به د:

 يدستمو گذاشتم رو! و در آخر نگاهشو از چشمام گرفت قیلبخند عم هیزدم به چشماش، اول بهت،بعد  زل

 !یزن یکه لبخند م هیبهتر از وقت یلیخ يخند یبلندبلند که م:گفتم رگوششیدستش و ز

دستم  ریدستش رو از ز! لبم نبود اما چشمام چرا يرو يلبخند. کنار و قدردان زل زد به چشمام دیکش سرشو

کارو  نیکردم بهتره ا هیخواد با البرز صحبت کنه، بهش توص یم ولیگال: برگشت سمت سن و بعد گفت د،یکش

 .ده ینکنه اما حرف گوش نم

 یم ولیهزارتا مثل گال فیالبرز خودش حر! به حال خودشون يو البرزو بذار ولیکنم گال یم هیوصمنم بهت ت-

 !شه

 !اون که البته:

 یاعالم کرد هر زوج کروفنیاز پشت م یج يکرد و د رییشد تغ یکه داشت از بلندگوها پخش م یآهنگ تمیر

و  نهیش ینم کاریمطمئن بودم ب! البرز گشت ینگاهم پ! وسط ادیرقص دو نفره ب يتونه برا یداره م یکه آمادگ

. دستم يدست نهال نشست رو. دونه اونو، نه فرب! نکردم داشیپ! برقصه یقصد داره با ک نمیخواستم بب یم

 !؟يبلد: دیبا حرکت لب پرس. خندونش ينگاهمو از سالن گرفتم و دوختم به چشمها

جوابمو بده خودم گرفتم  نکهیو قبل از ا یچ یعنینشست به ابروم و سرمو به دو طرف تکون دادم  يزیر اخم

شدن و دوباره به  یآماده م دنیرقص يکه داشتن برا ییجوونها ينگاهم از صورتش نشست رو! گه یم یچ
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از موهاش شد و در  تهدس هیبا  يدستم برداشت و مشغول باز يدستشو از رو. شدم رهیصورت خندون نهال خ

 .همون حال برگشت و زل زد به سن

دلت : دمیمصمم پرس.بود، سرش برگشت سمتم و منتظر نگاهم کرد زیدست آزادش که رو م يگذاشتم رو دستمو

 !م؟یخواد بر یم

چشمام نشست رو  ينگاهش از رو. از جام بلند شدم و دستمو گرفتم جلوش. زل زد بهم قیلبخند عم هی با

 . با تعلل دستش رو گذاشت تو دستم و بلند شد. دستهام و دوباره نگاهم کرد

*** 

 میمال یقیموس هیجوون و جذاب، با  يبانو هیآدم، دست تو دست  ایدن هیوسط  ،يروز هی د،یگنج یباورم نم تو

 !غرق باشم اهامیتو رو

آروم ! کرد یاش، سرش باال بود و با لبخند نگاهم مدستم قفل شده تو دسته هیدستم رو کمر نهال بود و  هی

 !برقصم بایخانوم ز هیدست تو دست  یجشن نیهمچ هیاز راه برسه که بخوام تو  يروز هینبود  الممیتو خ: گفتم

 یالیاز راه برسه که در کنار پندار خ یزمان هی دیگنج یوقت تو پندارم نم چیمنم ه: تر شد و گفت قیعم لبخندش

 !کینزد نقدریو ا یواقع نقدریاون هم ا!البرز باشم

. شد غرق شدم یکه پخش م یبه کمرش آوردم و تو آهنگ ینشست رو صورتم، با دست فشار آروم يلبخند

 ! خواستنش رو. حضورش رو. تنش رو يگرما. عطرشو دوست داشتم

 !یهست یکنن که تو ک یفکر م نیفقط دارن به ا لیاآلن کل فام:گفت رگوشمیز دمیسکوت کوتاه شن هی بعد

 !جداً؟-

 !رقصه؟ یم بهیمرد غر نیپسرخاله و پسرعموش زده چرا حاال داره با ا ي نهیکه دست رد به س ینهال! اوهوم:

 !رقص داده بودن؟ شنهادیبهت پ-

 !ازدواج داده ان شنهادیبهم پ:

به انگشتهام  يشده بود فشاردستش که تو پنجه ام گره  يبا بهت نگاهش کردم، با انگشتها يلحظه ا يبرا

 !؟یبپرس يخوا ینم: مکث گفت هیآورد، به صورتم لبخند زد و بعد 

 !و؟یچ-

 !رو يشه نر ینم:

 !خودتو دست بنداز! برو بچه: نشست رو صورتم و آروم گفتم یپهن لبخند
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 !يبهتر یلیخ یزن یو لبخند م یو مهربون یستین یعصبان یوقت: گفت رگوشمیو ز دیخند

 !خوبم، تو آرامش بهترم شهیهم یعنی يبهتر یگ یم یوقت! خوبه:دمیتر شد و پرس ضیعر لبخندم

 !بچرخ و به پشت سرت نگاه کن: و آروم گفت دیخند

 هیبود  ستادهیا نهیدست به س!خندون و نگاه گرم البرز يو نگاهم افتاد به چهره  دمیحرکت آروم چرخ هی با

تر  قیکنم لبخندش عم یدارم نگاهش م دید یوقت. امون بود رهیخ زیبرانگ نینگاه تحس هیگوشه از سالن و با 

تا دم : نهال و گفتم ي رهیخ يشمهالبخند کمرنگ جوابشو دادم و زل زدم به چ هیبا . بهم زد یشد و چشمک

 !بودم داریصبح ب يدمه ها

 !بازم کابوس ؟. سرخت يخسته و چشمها يمعلومه از چهره -

 .کردم یصبح داشتم به تو فکر م يکهایتا نزد یشدم، ول داریکابوس ب هیاز :

به  یبا دستم فشار آروم. لبش رفت يلبخند از رو یمحسوس بودو به آن یلیحالتش خ رییتغ. ساکت شد نهال

 .کردم یداشتم چهره اتو تو جشن تجسم م: کمرش آوردم و گفتم

 خب؟-

 !اآلن يتر یبود عال المیکه تو خ یاز اون:

و آروم  دمیسرمو بردم سمت گردنش، عطرشو با همه وجود نفس کش. ز چشمام گرفتزد و نگاهشو ا يلبخند

 وونهیمنو د زیرفتنت به تبر! ده یکه بودنت چقدر بهم آرامش م یخواد بدون یدلم م: زمزمه کردم رگوششیز

 ! خواد به نبودنت عادت کنم یدلم نم یکنه ول ینم

 !؟يشه نر ینم:دمیزدم و پرس يلبخند. چشمام موند ي رهیعقب و خ دیکش گردنشو

 !تنها گذاشت الیخ ایدن هیام و منو با  نهیداد به س هیجواب سرشو تک یب

 

دختر جوون مشغول رقص و حرف زدن  هیپام و به البرز که با  يپامو انداخته بودم رو ،یبودم رو صندل نشسته

گه به گوشم  یم یمن بشنوم چ نکهیا يو برا دیکش یکردم که فربد اومد نشست کنارم، پوف یبود نگاه م

 !شدم وونهید: شد و بلند گفت کینزد

پاشو  رازیش میبر میخوا یگه م یداده م ریگ. بابام بود: اشاره کرد و گفت شیبه گوش. دوختم به صورتش نگاهمو

 !ایب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٧٩٧ 

نگاهم . موند رهینقطه خ هیسالن و رو  يسرشو چرخوند تو. نگفتم يزیبه عالمت مثبت تکون دادم و چ يسر

 یدارم نگاهش م دید یبرگشت و وقت! کرد یداشت به نهال نگاه م! جا که نه. کرد یکه نگاه م یینشست به جا

 !چشممو بد گرفته: کرد و گفت کیکنم سرشو به گوشم نزد

 !؟یک: دمیصورتم و پرس ينشست رو یاخم

 !خواهر دوماد-

نگاه البرز . ومو از صورتش برگردوندم و زل زدم به سنر! از بدنم رد شد یبرق انیجر يلحظه ا يکردم برا حس

رو به  یرسم که نوع وطن یم جهینت نیدارم به ا: گفت جانیکه فربد با ذوق و ه دمیصورتم و شن ينشست رو

شماره امو به  يجور هیکن اگه بتونم  رباو! ویمخصوصاً از نوع چشم و ابرو مشک! دم یم حیترج یالملل نینوع ب

! کنه یچشماش آدمو مجذوب م یلعنت! بود؟ یاسمش چ یراست! بره یدختره بدم تا صبح از ذوق خوابم نم نیا

 ... تازه اگر هم ! برنامه ها نباشه نیخوره اهل دوست شدن و ا یبه سر و وضعش هم نم

ود و دست خودم نبود که رگ گردنم برجسته شده ب! خورد یخودم نبود که نشسته بودم و خون خونمو م دست

 یدست خودم نبود که از مشت محکم و فشار ناخن انگشتم، کف دستم م! خواست گردنشو بشکنم یدلم م

 !کرد یآب و هوا صحبت م تیزد که انگار داشت از وضع یاونقدر خونسرد حرف م! سوخت

ربد و بعد البرز جلب توجه کرد، اول به ف يو صورت از خشم برافروخته ام از همون فاصله هم برا یعصبان نگاه

 .از اون دختر جوون جدا شد و اومد سمتمون یعذرخواه هیانداخت، با  یبود نگاه رهیکه خ يریبه مس

رفتم تو محوطه و نشستم ! داشتم ازیآزاد ن يبه هوا! رونیزدم از سالن ب یحیتوض چیجام بلند شدم و بدون ه از

 ریزدن بود، ذهنم اما درگ یو حرف م ستادهیکه دو تا و سه تا دور هم ا یینگاهم به جوونها. مکتین هی يرو

 . سالن ياتفاقات تو

 یو قشنگ ییایشب خوب و رو! ختیر یشد اگه فربد با حرفها و نگاه هاش حس و حالمو بهم نم یم یخوب شب

 يجز نگاه فربد، نگاه ها. کرد یذهنمو آشفته نم یاحساس خطر لعنت نیتونستم تو خاطرم ثبت کنم اگه ا یرو م

معقول  ي نهیکه مطمئناً گز ییدمهاآ.که خواستارش بودن یو بستگان لهاینگاه فام. نهال بود يهم رو يا گهید

معقول تر و بهتر ! بودم میو روح یمشکالت جسم ریکه تا اون حد درگ یمعقول تر از من! نهال بودن يبرا يتر

اش داشت و اعصاب و روان  ازدواج شکست خورده تو پرونده هیکه حدود ده سال ازش بزرگتر بود،  یاز کس

 !هم براش نمونده بود یسالم
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! خودم احساس کرده بودم کیکه حضور نهال رو تا اون حد نزد يو لحظه ا شیپ یقیرفت سمت دقا ذهنم

از عطر نهال ! شونه، رخ به رخ، نگاه تو نگاه و نفس تو نفس يدست تو دست هم، دست دور کمر، دست رو

قرار بود فربد هم  هاگ پ،یاک نیشمال رفتن با ا! حرف فربد قلمبه شده بود از رتمیرگ غ یسرمست بودم وقت

شونه ام و عطر خنک البرز  ينشست رو یدست! همراهمون باشه، سفر به شمال نبود برام، سفر به جهنم بود

 .شام يدنبالت برا امیگفتن ب: کرد و گفت ینشست کنارم و مکث. تو شامه ام دیچیپ

 حیترج! من خارج بود يو تحمل کردن اون جو، نشستن کنار فربد و خونسرد موندن مطمئناً از عهده  برگشتن

پام،  يدست البرز نشست رو. نمینهال نب يفربد رو رو ي دارانهیخر يدادم لب به غذا نزنم اما نگاه ها یم

 .يددا یکه گفته بودم رو انجام م يکاش کار:زد و گفت يبهش انداختم، لبخند ینگاه

 !؟يچه کار-

 ... شنهادیکاش به نهال پ! گفتم شبیهمون که د:

 !دست بردار البرز-

 خوبه؟. میزن یشب تو خونه با هم حرف م. باشه:

 !خواد یم گارینخ س هیدلم : جام بلند شدم و گفتم از

 !؟ینبود هوس کن يبهتر زیچ:چپ چپ نگاهم کرد و گفت ستاد،یا روبروم

 !ستیشه بد نفنجون قهوه هم با هی! چرا-

تا شام  میبر م،یبر! يبخور دیقهوه هم با ،یکم بدخواب! خجالت بکش پندار: به پشتم و گفت دیآروم کوب البرز

 !تموم نشد

. دیالبرز و فربد نشستم و البرز برام غذا کش نیبا اکراه ب. شد یکه شام سرو م یبه سالن میتو تاالر و رفت میبرگشت

 یم جهینت نیشد و داشتم به ا یجوره آروم نم چیبود که ه یتالطم ریذهنم درگ. با غذام شدم يمشغول باز

 !دمید یوقت نهال رو نم چیکاش ه يکه ا دمیرس

که در مورد  یاشتباه دمیترس یم!  دمیترس یم! بذاره و زبون دلم به فغان اومده بود شیپا پ دیترس یم عقلم

ازدواج انتخاب کرده بودم، چشم  يکه فرنازو برا يروز! نهال هم تکرار کنمفرناز مرتکب شده بودم رو در مورد 

بود عاشق فرناز شدن و حاال هم  ومتم یخودخواه! تفاوت هامون بسته و مصر خواسته بودمش يهمه  يرو

 نیا يتونستم رو یبودم نم دهیعمر به خاطر آرمانهام با همه جنگ هیکه  یبود خواستن نهال و من یخودخواه
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 دهیتونستم دختر رنج کش یخودم مونده بودم نم یکه تو زندگ یمن! همه کم بودن چشم بپوشم نیهمه تفاوت، ا

 ! داد یاجازه رو بهم نم نیا دارمیب شهیوجدان هم! مشکالتم کنم ریمثل نهال رو درگ يا

 ! بخور پندار: پام و آروم گفت يالبرز نشست رو دست

هنوز کم : که فربد گفت دمیصورتم بود کردم و شن ي رهیهمش که خدر يبه چهره  یسمتش، نگاه برگشتم

 ! تو؟ ییغذا

 .میکه بر نیایشام خوردنتون تموم شد ب: خرده غذا خوردم و بعد به البرز گفتم هیاشتها  یب

 میکه قبالً نشسته بود ییجا. یبه عالمت مثبت تکون داد، از جام بلند شدم و برگشتم به سالن اصل يسر

 . سن شد ي رهیگاهم خنشستم و ن

 نیاز ا یکرد ول یوجودم داشتنشو آرزو م يهمه ! دیرقص ینهال تو آغوشم همپام م یاوج ابرها بودم وقت تو

 !دمیترس یبه حرف دلم جلو برم م نکهیاحساس، از ا

 يرفتم که صدا یور م لمیداده بودم و داشتم با موبا هیبه کف دستم تک مویشونیپام، پ يانداخته بودم رو پامو

 ؟يشام نخورد: دیو پرس میکنار صندل ستادیا. نهال سرمو بلند کرد

 .چرا-

 !؟یمطمئن:

 .آره-

 !شده؟ يزیچ:

 .نه-

 !جوش، آره؟ يبه نقطه  یرس یم يدار گهید:زد و گفت يلبخند

 !کالفه ات کرده یفکر کنم حساب! گم یم طویمح نیتحمل ا: نگاهش کردم، نشست و گفت یسوال

کالفه  یداشتنت ببندم حساب يو من چشم رو یکه تو قراره بود توش باش یطیتحمل مح! خواستم بگم آره یم

مناسب تر از من  یلیبهتر از من بودن، خ یلیکه خ يا هیبق يگفتم تحمل نگاه ها یم دیبا!کنه اما نگفتم یام م

دستش . درشتش موندم يشمهاچ ي رهیرسونه اما سکوت کردم و فقط خ یجوشم م يبودن برات، به نقطه 

 !شده؟ يزیچ: دیپرس یدستم و با لحن کنجکاو و آروم ينشست رو

 !؟يخودت شام خورد: دمیبه دو طرف تکون دادم و پرس يسر

 ؟يای یشمال م. آره-
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 .دونم ینم:

 .شه یخوب م يایاگه ب-

 !؟یک يبرا:دمیزدم به چشماش و پرس زل

 !یش یکالفه م يجور نیو تو خونه، ا یلیتعط دویکل ع. دتخو يواسه : لحظه نگاهم کرد و بعد گفت چند

 .ستیکدومشون مربوط به تو خونه موندم ن چیداره اما ه يادیز لیمن دال یکالفگ-

 !؟يایشه ب یحاال م: زد و گفت يلبخند

با لبخند  دیخنده امو که د! کرد یمنو م يِشه نر یم یداشت تالف! رهیته صداش باعث شد خنده ام بگ طنتیش

 ! ؟يخند یم یبه چ:دیپرس

رو هم که داشته باشه بازم  ایزبون دن نیدرازتر! شوهرت نهال چارهیب: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 !شه یتو نم يانداختن ها کهیزبون و ت فیحر

 .کنم یبرم با مهمونها خدافظ. یش ینم مونیپش يایاگه ب: شد گفت یکه از جاش بلند م يو همون جور دیخند

 .میبگم و بر تیبه نهاد تسل گهیبار د هیبه قول البرز  میبر:جام بلند شدم و گفتم از

و  رونینکردم و همراه نهال از تاالر رفتم ب دایکردم، البرز و فربد رو تو سالن سرو شام پ یخداحافظ لوینهاد و ن با

 .نات برستو هم به مهمو. بشه دایتا سر و کله اشون پ نیرم سمت ماش یم: گفتم

 . بود یشب خوب: رو آورد جلو، محکم فشردمش و گفتم دستش

 !؟یمطمئن: دیلبخند نگاهم کرد و پرس با

کوتاه  يزمون ها نیکمرنگه که هم میخوب زندگ ياونقدر لحظه ها: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !متهیغصه ها بودن برام غن الیخ یب

البرز گرمه  يکله . نیاس به من بد هیخونه  نیدیرس: دستم زد و گفت يرو یآروم يدست آزادش ضربه ها با

 !ترسم کار دستتون بده یم

  د؟یبه کجا رس ولیکارش با گال-

 !حرفهاشو بزنه ولیاجازه نداد گال:

 .نیبه زور دل کندم و راه افتادم سمت ماش تیتکون دادم، از نهال و اون همه جذاب دییبه عالمت تأ يسر
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چه خوب بود که فربد ساکت مونده بود و . نزد یکس حرف چیبه خونه ه دنیخوب بود که از دم تاالر تا رس چه

امو باز کردم که  قهی يباال يکرواتمو شل و دکمه  ن،یبه محض نشستن تو ماش! کرد ینم ياظهار نظر چیه

 . بتونم راحت تر نفس بکشم

 .تو اریب نویماش:رو زدم و به البرز گفتم نگیپارک موتیخونه، ر میدیرس

شدم و راه افتادم  ادهیپ. رفت باال نداشتم یرو که آروم آروم م يحوصله صبر کردن و زل زدن به در کرکره ا. 

رفتم تو اتاق خواب، کرواتمو باز کردم، کتمو در آوردم و ولو شدم رو  میمستق دمیباال که رس. سمت آسانسور

 یحس م. دادم تنها باشم یم حیترج کهبود  ختهیاونقدر اعصابم بهم ر! چشمم يم روتخت و ساعدمو گذاشت

 یجواب نم دید یبه در خورد و البرز صدام کرد و وقت يخرده گذشت، تقه ا هی.ترکه یکردم سرم داره از درد م

 !پندار؟:خرده ساکت موند و بعد گفت هی. دم درو باز کرد و اومد تو

 شده؟ یچ: دیسرشو آروم به دو طرف تکون داد و پرس. چشمم برداشتم و زل زدم به صورتش ياز رو ساعدمو

 شده؟ یپندار چ: دیتخت و پرس ينشست لبه . ندادم یچشمام و جواب يساعدمو گذاشتم رو دوباره

 !یچیه-

 !؟یانقدر ناراحت یواسه چ:

 !ستمیناراحت ن-

 !؟یکه هست یعصبان:

 !دارمالبرز، اآلن حوصله ن الیخ یب-

 .کنم فیبرات تعر ویانیجر هیخوام  یبه صورتت بزن، م یآب هیپاشو :

 شده؟ یچ: دمیبرداشتم، نگاهش کردم و پرس دستمو

 .میپاشو لباستو عوض کن تا حرف بزن. نشده يزیچ-

 .شنوم یبگو م: کردم گفتم یباز م نمویسرآست يکه دکمه ها يرو تخت و همون جور نشستم

تو  نیبش ایلباساتو عوض کن، ب! نه يجور نیا: کرد گفت یکه کرواتشو باز م يجاش بلند شد و همون جور از

 !گم یهال، برات م

 ! رونیب يدیکش یبا بادکش از دهنش م دیحرفو با دیرس یبه من که م. چپ چپ نگاهش کردم کالفه

البرز تو هال  رونیاومدم ب یدوش و وقت ریتخت، حوله امو برداشتم و رفتم ز يدر آوردم و انداختم رو رهنمویپ

 .زنه یداره با تلفن حرف م: البرز گفت دیسرم که دنبال فربد چرخ. تنها نشسته بود
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: نداختم که البرز اومد تو آشپزخونه و گفت یداشتم قهوه جوشو راه م. خواست یدلم قهوه م. تو آشپزخونه رفتم

 ؟یکن یکار م یچ

 .دم یقهوه دم م-

 !؟واسه خودت:

 .واسه همه امون-

 !؟یعنی يبخور يخوا یخودتم م:

 ! ول کن البرز: سمتش، زل زدم به چشماش و گفتم برگشتم

 ! ؟ياز درد دوال نبود شبید نیهم! ول کنم؟ ویچ-

 انیبا فربد حرف بزن پندار، اون در جر:و گفت زینشست پشت م. توجه به اعتراضش به کارم ادامه دادم یب

 !ستیاحساست به نهال ن

 هیثان هیپندار : و البرز ادامه داد ینیباز کردم، دست دراز کردم و سه تا فنجون در آوردم و گذاشتم تو س نتویکاب در

 .نیبش ایب

 ؟يخور یقهوه نم: به در زدم و گفتم يزد، ضربه ا یکه فربد داشت توش حرف م یدم در اتاق رفتم

 .امی یاآلن م: بود گفت یگوش يکه دستش جلو يباز کرد و همون جور درو

البرز  زیپشت م نمیقهوه بش يبا فنجون ها یبه عالمت مثبت تکون دادم و برگشتم تو آشپزخونه و تا وقت يسر

 ؟یفربد ناراحت يواسه حرفها: نزد و به محض نشستنم گفت یحرف

 .نه-

 !؟یپس چ:

از هر  شتریاز خودم ب: کردم گفتم یکه با انگشت اشاره ام لبه اشو لمس م يزدم به فنجون و همون جور زل

 !میعصبان یو هر کس زیچ

 !چرا آخه؟-

 !بود؟ یچ یبگ یخواست یکه م یانیجر:

 !پندار؟ یهست یچرا از خودت عصبان-

اوضاع و احوال به نظر تو اصالً درست بود  نیبا ا! نیمنو بب: خرده فکر کردم و بعد آروم گفتم هیشدم،  ساکت

 !مثل نهال؟ يتوجه نشون دادن به دختر
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 !؟یچ یعنی-

 !گهیجمله ام واضح بود د! ؟یچ یعنی یچ:به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 دشیمال یکه م يگردنش و همون جور يدستش رو از پشت گذاشت رو ،یصندل یاشو داد به پشت هیتک البرز

 ریچون ذهنت درگ! ؟یهست یکه از خودت عصبان یچ یعنی! فهمم یاما دردتو نم دمیجمله اتو فهم یمعن:گفت

 ازیواقعاً ن! شم ینگرانت م لاز قب شتریگذره ب یباور کن هر روز که م! ؟یکن یخودتو مؤاخذه م ينهال شده دار

 ! پندار يمشاوره دار هیبه 

 ! از دردهام کم کنه يکدوم تونسته بود درد کیهمه سال  نینه که ا! نشست رو لبم يپوزخند

 !اد؟ی یخوابتون نم: داد به کانتر و گفت هیآرنج دستهاشو تک. آشپزخونه اتاق باز شد و فربد اومد سمت در

 !؟يزد یبا بابات که حرف نم میساعت و ن کی اناًیاح:دمیسمتش، زل زدم به صورتش و پرس برگشتم

 یم يزد یباهاش بهم که م ،يدیپر ینفر م کیبا  مایقد: کردم و گفتم ینشست رو لبش، اخم یطونیش لبخند

 !گهید یکیسراغ  یرفت

اگه قرار بود ! دمیند شتریب حیتوض يبرا یلیدل. منظورم نشده بود يمتوجه . و گنگ زل زد به صورتم متعجب

چپ  ياز صبح از دنده ! هست ها تیزیچ هیامروز کالً :اومد نشست کنارمون و گفت. دیفهم یم دیبفهمه با

 !يپاشد

و نشستم سر  نکیخودمو گذاشتم تو س يهوه ق يشدم، قهوه اشو عوض کردم و فنجون دست نخورده  بلند

 ... ای يای یبا ما م ؟یکن یکار م یباالخره چ: دیخرده از قهوه اش خورد و از فربد پرس هیالبرز . جام

 .برم نایکنم با بابا ا یفکر نم: تکون داد و گفت دییبه عالمت تأ يسر فربد

بود  دهیآشپزخونه نرس يبه ورود. به صفحه اش انداخت و باز پاشد ینگاه. دوباره بلند شد لشیزنگ موبا يصدا

 ! تیزنگ خور داره گوش شتریسفارتخونه ب از：که گفتم

 !سال متحول بشم؟ هیقراره در عرض کمتر از  یکن یم الیچرا خ: دیسمتم و با لبخند پرس برگشت

 ! دهرفتار ب رییتغ یسالگ 30همون فربد بود و قرار هم نبود تو ! داشت حق

  

 !؟یکابوسها خالص بش نیکه از شر ا يخور یچرا داروهاتو نم: دیمقدمه پرس یکه رفت البرز ب فربد

 !کنم يباز مارهامیبا جون ب نمیب ینم یلیدل-

 !داره؟ یچه ربط:
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اومدن دقتم تو عمل رو  نییربطش با پا ،یو لرزش دست بفهم یو خواب آلودگ جهیاگه ربط اون قرصو با سرگ-

 !یمفه یهم م

 !؟یهست یچرا از دست خودت عصبان ینگفت: دیفکر کرد و بعد پرس د،یخرده لب گز هی البرز

 !گهید یخودت گفت -

و بهش حق انتخاب  یاز احساست به نهال بگ دیهم بهت گفتم با گهیبار د هیپندار  نیبب! چرا دمیآره اما نفهم:

 !يبد

ذات مهربون و  يپا میو توجه نهال رو نذار یمهربون نیحالت، اگه ا نیتر نانهیدر خوش ب!؟یچه حق انتخاب-

فرناز ظاهر غلط اندازم براش جلب توجه  نیدختر جوون که ع هیجز اشتباه محض  ستین يزیدلسوزش، تهش چ

 !کرده

 !پندار:

که  یخواهر داشت هیکن  الیخود تو، خ! ؟یمعترض ارمی یتلخ محض رو به زبون م قتیحق هیچون دارم ! ه؟یچ-

 يبا اون گذشته ! ؟یآدم نیهمچ هیتو دست  يدستشو بذار يحاضر بود! اومد یمثل من خوشش م یکیاز 

 ! نامشخص؟ ي ندهیحال نابود و آ نیداغون و ا

 ياز نمک رو کیکوچ يتپه  هیرو برداشتم،  زیم يدستم دراز شد و نمکدون رو. خورد یالبرز به تأسف تکون سر

وقت قبول  چیمن اگه بودم ه:کردم ادامه دادم یم يشتم باهاشون بازکه با انگ يدرست کردم و همون جور زیم

بهتر از  دهیتو وجودم خواب یغول چهدونم  یشناسم و م یم شتریشماها ب يکه خودمو از همه  یمن! کردم ینم

همه  نیهمه مشکالت داشته، ا نیکه ا يدختر! فهیمثل من واقعاً ح یکیدونم که نهال واسه  یهمه اتون م

خودم تا  یآرامشو بهش بدم وقت نیتونم ا یمن م! تو آرامش باشه دیبه بعد با نیرو پشت سر گذاشته از ا یسخت

 !الم؟یخ یراحت قالمث هیکردن  دایحد در به در پ نیا

آروم  یتا بتون یکنه برس یکه آرومت م يزیبه چ دیبا! تیزنه وسط زندگ ینم رجهیاز آسمون ش التیخ یراحت-

 !رهیگ یده و هم در کنارت آرامش م یکه هم به تو آرامش م هیل همون آرامشنها! پندار يریبگ

 ! ؟یمن کن یزندگ يدختر جوونو فدا هی یزندگ يخوا یم یچ يبرا! خودخواهانه فکر نکن نقدریالبرز ا:

 !یخودتو دست کم گرفت یلیبه خدا خ! شه پندار؟ یفدا م شینهال با تو باشه زندگ-

دست  یلیمن خودمو دست کم نگرفتم شما خ: گفتم رونیرفتم ب یکه از آشپزخونه م يشدم و همون جور بلند

 !نیباالم گرفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٨٠٥ 

 !با نهال صحبت کنم؟:رو تخت و البرز گفت دمیتو اتاق خواب، دراز کش میهم همراهم اومد، رفت البرز

 !؟یدر مورد چ-

فرصتو  نیبذار من بهش بگم و ا ،ینباهاش حرف بز یتون ینم یکن یاگه فکر م! در مورد احساست! در مورد تو:

 !که خودش انتخاب کنه میبهش بد

 !دوباره بساط فرنازو راه ننداز البرز: بسته گفتم يهمون چشمها با

 !کدوم بساط؟: دیتخت و پرس يلبه  نشست

 !؟یبه دکتر گفت انویجر یرفت يپاشد! ست؟ین ادتی-

 !بد کردم؟-

امروز  یول! هم بود اتفاقاً یلطف بزرگ! اون روزها نه:و گفتم دمیرخصورتم برداشتم و به پهلوم چ ياز رو ساعدمو

درصد  هیاگه ! بهتر از منو داره یلیخ اقتیالبرز، باور کن نهال ل! که چقدر فاجعه بوده ینیب یاشو م جهینت يدار

مثل فربد دهن وا کنه و  یکیدادم  یاجازه نم توق چیه! گذشتم یوقت ازش نم چیبه خودم داشتم ه يدیام

ترسم از  يهمه ! شد؟ یدکتر وا نم شیچرا زبون پ یدون یهمون روزها هم م!حد ورم بندازه نیتا ا رتمویرگ غ

و اونو به عنوان  انی یوقت با فرناز کنار نم چیدونستم ه یکه م دمیترس یم ياز پدر و مادر! خونواده ام بود

 هیو مامان  یفرناز و حاج نیبود، اما ب چیمن و فرناز ه نیب يتقادو اع یتفاوت فرهنگ! نکن یعروس قبول نم

کردم که  یدونستم اما نتونستم پا رو دلم بذارم، اشتباه یرو م نایا! شد یپر نم یکوه چیدره فاصله بود که با ه

مشکل فرناز با پدر و مادرم بود،  گها روزید! کنه یاشتباهو دو بار تکرار نم هیآدم ! تاوانش تا ابد دامنمو گرفت

 !کنه یم دایامروز نهال با خود من مشکل پ

 !آخه؟ یچ يواسه -

 !؟يدار دیو به معجزه ام ینیب یم ای ینیب یحال خرابو نم نیا! ؟يجد ینیب یمنو نم:

هم  ییجواز پندار دوران دانش یاونقدر حالت خوشه که حت یکنارش یوقت نکهیا! دارم پندار مانیمن به نهال ا-

 یم میماها دار یول ینیبب يخوا یخودت نم دیرو شا رییهمه تغ نیا! نمیب یرو دارم م يبهتر یلیخ ،يدور یلیخ

شده و درد روحت داره جسمتو  شتریکابوسهات ب دهو مرور خاطرات آزاردهن رانیبا اومدنت به ا دیشا! پندار مینیب

از نظر من ! ؟یچ یعنی یدون یم یکش یو هنوز نفس م یاون قبر رفت يکه تا پا نیهم یکنه، ول یم تیاذ

! یگفتم اآلنه که سکته کن یکردم هر آن م یبودم و تماشات م ستادهیرو که ا یاون دو ساعت نیع! معجزه یعنی

بلندت کنم و برسونمت  امیداشتم که ب یقدم بر م هی يشد یو کبود م يزد یماتو چنگ  نهیهر بار که س
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که من و  يزیاتفاقاً برعکس اون چ! سخت بود، دردآور بود، عذاب آور بود اما گذشت! شد؟ یاما چ مارستانیب

 اکابوس ه نیبه ا يکار. باهاش يراحت هم کنار اومد یلیخ میکرد یفکر م گهید يها یلیدکتر و نهال و خ

 يپندار نیا ه،بيدار یبر نم یو خودت قدم یاز شرشون خالص ش یتون یم یدوره دارو درمان هیندارم که با 

 !نهال يشده بود به چشمها رهیکار دارم که امشب اون طور آروم و عاشقانه خ

 کجاست؟: اومدم بلند شم، البرز گفت. تو اتاق دیچیپ میزنگ اس ام اس گوش يصدا

 .کتم بیتو ج: به کتم کردم و گفتم يسر اشاره ا با

 میدیگفته بود رس! آخ. نهاله: به صفحه اش انداختم و گفتم ینگاه. در آورد و گرفت سمتم لویشد و موبا زیخ مین

 !میخبر بد

 !ن؟یدیسالم رس. سالم: نوشته بود. باز کردم امویپ ي صفحه

 خونه؟ نیشما رفت. میآره خونه ا. ببخش فراموش کردم خبر بدم. سالم: نوشتم

 .فعال. شم یمزاحمت نم. میر یم میدار گهیاما د میهنوز تاالر-

 .یخوب بخواب. مراقب خودت باش. یتسیمزاحم ن:

 یتون ینم یراحت نیناب و بکر به هم يتوجه ها نیپندار، از ا نیبب: تخت و البرز گفت يگذاشتم رو ویگوش

شه اما توجه  یحد نگرون حال من نم نیکه نهال هرگز تا ا قتیحق نیرو ا يچشم ببند یتون ینم! يبگذر

 !به تو داره یخاص

 !خورم یمن به دردش نم! کنه البرز یگم داره اشتباه م یاما دارم م دمیفهم ییزهایچ هیخودمم -

 یارتباط دست و پا شکسته بکش نیکه هست، از ا ییاز هر جا ش،یاز زندگ دیبا ياگه قراره به دردش نخور:

 يدار يجور نیا! يو هم نخوا یباهاش باش يشه هم بخوا ینم! شیو با پا پ یشه با دست پس بزن ینم!کنار

با ! یکن یباهاش مشخص نم فتویو تکل یخدا رو پا در هوا گذاشت يدختر بنده ! یکن یم ياحساساتش بازبا 

شب و نصف  ،یرقص یجمع دست تو دست، چشم تو چشم و پراحساس باهاش م يهات، تو یکج خلق يهمه 

و اونو با  يد یراه نم تیخصوص میمنو به حر تیبا وجود آشفتگ! یکن یو درد و دل م یزن یشب بهش زنگ م

 ! ؟یذاشت یم یچ يرو پا نایا يتو اگه بود! يریپذ یم لیکمال م

 .ریشب به خ: ساعدمو گذاشتم رو صورتم و گفتم دم،یبه پهلو دراز کش

 !پندار-
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 چیرو که تو وجودم بود، ه یترس! نداشت يا جهیزدم نت یتا خود صبح هم که باهاش حرف م. ندادم یجواب

 . داد حیتوض یآدم چیه يشد برا ینم يجور

 !زنم یپاشو دارم باهات حرف م: صورتم برداشت و با سماجت گفت يبرداشت سمتم، بازومو از رو زیخ البرز

 !کنم یجمع م يجور هی انویخودم جر! یگ یم یچ دمیفهم! ستیبه حرف ن يازین:چشممو باز کردم و گفتم هی

 !؟یچ یعنی-

 یلیخ! خودمو بکشم عقب؟ ایبرم سمتش  ای یگ یمگه نم: کردم و کالفه زل زدم به صورتش و گفتم ینچ

 !خب

 ! ؟یخب چ یلیخ-

 ! خورم البرز یمن به درد نهال نم: و گفتم دمیجام بلند شدم، برق اتاقو خاموش کردم، دوباره دراز کش از

 نقدریتف تو روحت پندار که ا: سمت در گفترفت  یکه م يو همون جور نییاز رو تخت اومد پا یعصب البرز

 !ینیکله شق و زبون نفهم و بدب

 !راحت باش! بده يبد یهم خواست يا گهیفحش د-

 !راحتم:

 هیکردم  یم الیتا حاال خ! متیدست باال گرفت یلیکه خ یگ یراس م: رفتن گفت رونیرو وا کرد و قبل ب در

 !عقل گچ تو اون کله اته يتخته ات کمه، از اآلن به بعد مطمئنم که کالً جا

شکل ممکن داشت  نیرحمانه تر یالبرز به ب. سقف یکیشد، چشمامو باز کردم و زل زدم به تار دهیکه کوب در

بهم  آرامش بود برام اما آرامش اونو تیمثل نهال،گرچه نها يشدن به دختر کینزد! زد یحرفو م نیدرست تر

 یکوتاه و کم هم م يشدن ها کیدنز نیهم! کرد یم دوارشیام افتهیکه قرار نبود هرگز ب یبه اتفاق! زد یم

! نداشت يمرد چیبا ه يا ینیچن نیا يرابطه  چیکه تا به حال ه ینهال يبزرگ باشه برا يضربه  هیتونست 

که قرار بود از  یمن! دیگنج ینم يزیچ نیتو تصورم هم همچ! وارد کنم؟ ياومد به نهال لطمه ا یدلم م

اونقدر بد باشم که به خودم وابسته و بعد از خودم دورش  ونستمت یاحساسم به خاطر محافظت از اون بگذرم، نم

خودم  يرو که تا اون حد خوب بود سرگرم غم ها یشد نهال ینم یدلم راض! آدم نبودم نیهمچ هیمن ! کنم

 ! کنم

*** 
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نرفتن به شمال و  الیفکر و خ! که واسه ام جهنم بود اما گذشت يدو روز. گذشتروز از جشن عقد نهاد  دو

 نکهیفکر ا! ام کرده بود چارهیرسوندن بهش ب بیبودن کنار نهال و آس الیتصور فربد در کنار نهال، فکر و خ

داد  یزه نموجدانم اما اجا! کرد یام م وونهینهال تجسم کنم د يفربد رو ي رهیخ يتو خونه و نگاه ها نمیبش

اونقدر ! اونقدر برم و نرم کرده بودم که از خودم کالفه شده بودم. بشم کیبه نهال نزد نیاز ا شتریبخوام ب

چشمهام مجسم  يجلو دیرقص یکه تو آغوشم آروم و با وقار م ياون مراسم، تو لحظه ا ينهال تو يچشمها

هم  يا گهید زیچ هیبهش زنگ بزنم و از احساسم بهش بگم اما  بردارم،خواست تلفن رو  یشده بود که دلم م

به اشک  يچشمها! تلنگر واضح و محکم هی! آزاردهنده ریتصو هی! رفت یچشمام رژه م يمدت جلو نیا يتو

 دیکه شا ییچشمها! داد یخندون نهال م يخودش رو به چشمها يذهنم جا يفرناز مرتب تو ينشسته 

 نیخواستم ا ینم! گهیفرناز د هیخواستم نهال بشه  ینم! میون من و خونواده ام بودبودنش يابر لیدل نیبزرگتر

 زم،یبشم و فرو بر کیشکسته ام که اگه به نهال نزد وارید هیکردم مثل  یحس م. رمیآرامشو از وجودش بگ

شدم و ذهنم  یم شوجودم دلتنگ يبا همه ! خواستم یخواستم اما نهالو م ینم نویمن ا!شم یسرش آوار م يرو

! شد یاز فکر کردن بهش فارغ نم يلحظه ا يفکرم برا!حرکات رفتار و صحبت کردن هاش بود ریدرگ بیعج

 .زد یم زیگر دیکه نبا یداشتم که به هر جا و هر کس یچه پندار سرکش

*** 

گرفت سمتم و  شویبودم که گوش جیهنوز گ.ستادهیسرم ا يفربد باال دمیچشم باز کردم و د. آروم تکونم داد یکی

 .البرز پشت خطه: گفت

 .سالم:خواب آلود و دو رگه گفتم يصدا هیگرفتم و با  ویگوش

 !؟يدیساعتو د. سالم: تو گوشم دیچیپ شیپرانرژ يصدا

 !نه-

 !ربع به دوازدهه هی:

 خب؟-

 !زنگ زده لتیبه موبا يده پونزده بار هی یدکتر ظهراب:

 !شده؟ یچ: دمیشدم و هول پرس زیخ مین د،یاز سرم پر خواب

 !یترس یازش م نقدریدونستم ا ینم:البرز بلند شد و گفت يخنده  يصدا
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. و حرف نزدم میشونیسرمو دوباره فرو کردم تو بالش،کف دستمو گذاشتم رو پ! امن و امانه یهمه چ دمیفهم

 .دنبالتون انی یدکتر و خانومش دارن م ر،یدوش بگ هیپاشو :البرز ادامه داد

 ! دنبالمون؟-

 .رهآ:

 !؟یواسه چ-

کم و کسره  يزیاگه چ نیبب. ختمیخرت و پرت ر يسر هیتوش  رتخته،یساك ز هی. آهان. شمال میکه بر:

 !خودت بهش اضافه کن

 !؟یچ یعنی-

! شده؟ یچ! ؟یواسه چ! ؟یچ یعنی! یگفت یچ یپنجاه بار چ میزن یبا هم حرف م میاست دار قهیدو د! بابا يا:

 .دنیپاشو حاضرشو تا نرس. معطل بشه ادی یکه دکتر خوشش نم یدون یم! ها کنینزد نایپندار ا

 !کار کنم؟ یحاضرشم که چ-

کنم  یاون فربد الواتو فرو م یجا گوش نیکنم از هم یدست دراز م ادیاز دهنت در ب گهید یِچ هیبه جون خودم :

 !هیچ انیگه جر یپاشو فربد برات م! تو حلقت

 !اسو قطع کردگفت و تم يرو با لحن مسخره ا هیچ

کرده بودن که به زور ببرنم شمال و  یکیدست به ! برام پختن یدونستم چه آش یم! نبود دنیبه پرس یاجیاحت

 !اومد یاز دستم بر نم يشد مطمئناً کار یخانوم به مسئله باز م الیل يپا یوقت

  

 ادیکه قرار بود ب يدکتر نیپندار ا:به در خورد و فربد گفت يکردم که تقه ا یحوله داشتم موهامو خشک م با

 .دم دره نییدنبالمون پا

 .درو وا کن: گفتم بلند

 .نییپا نیایگه ب یوا کردم م-

 !گهیخب پس برو د:

 !؟يای یمگه تو نم: در آورد تو و گفت يباز کرد و سرشو از ال درو

 !ام؟یمگه قرار بود ب-

 !ه؟یچ: دمیو پرس یصندل يحوله رو گذاشتم رو لبه . صورتم موند مات
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 !آخه-

. ظاهر شد نیدورب يدکتر جلو يبرداشتم و چهره  فونویآ. حرف از کنارش رد شدم یافتادم سمت در و ب راه

 !ن؟ییپا نیایمونده تا ب یلیخ:تر و گفت کیسالم کردم و دکتر سرش رو آورد نزد

 باال؟ نیاری ینم فیتشر-

 .میافتیکه زودتر راه ب نیایب نیبپوش اد،ی یالبرزم داره م گه،ینه د:

 .نییپا ادیگم ب یاآلن به فربد م-

 !؟یخودت چ! فربد؟:

 . هنوزم سر حرفم هستم. امی یمن به البرزم گفته بودم که نم-

 !باال کارت دارم امیوا کن درو ب:

در رو زدم و برگشتم تو اتاق،  يدکمه ! یجنگ جهان یعنیبه واحد  دنشیرس دمیبا تحکم گفت که فهم چنان

 !؟يفربد حاضر: و برگشتم تو هال و بلند به فربد گفتم دمیکاور و شلوارك پوش هیم و حوله امو در آورد

 .آماده ام:و گفت رونیساکش از اتاق اومد ب با

 !واقعاً؟ يایب يخوا ینم: به لباسم انداخت و گفت ینگاه بعد

 !نه-

 !پندار یکله شق یلیخ: به تأسف تکون داد و گفت يسر

 .فربد نیبب: برگشتم و گفتم. بهش تذکر ندم اوردمیبرم سمت اتاق خواب، طاقت ن اومدم

 .يکه در مورد نهال تو اون مجلس زد ییحرفها: شدم و گفتم کیقدم بهش نزد هی. نگاهم کرد منتظر

 خب؟-

 ! ستین يدختر نیهمچ هینهال :

 !ه؟یمگه گفتم چه جور دختر-

 تیکه گوش ییو زنگها یزن یکه م ییزنگها نیمن به ا! ندارم يکرد يو چه فکر یگفت یتو چ نکهیبه ا يکار:

چند صد نفرو زاپاس نگه  ،یچرخون یصد نفرو در آن واحد رو انگشتت م ایده نفر  نکهیا! خوره کار دارم یم

 !گم؟ یم یچ یمتوجه! ازش دور بمون! ستین ییرابطه ها نیهمچ هینداره اما نهال آدم  یبه من ربط یداشت

 !ره؟یگ ششینکنه گلوت پ: دیکرد و پرس زیصورتم شد، چشمهاشو ر ي رهیخ انهموشکاف
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! داره رتیغ یدختر حساب نیا يالبرز رو! کن آره و ازش دور بمون الیتو خ:افتادم سمت اتاق خواب و گفتم راه

 ! یجفتشون و البته من بش یخواد باعث ناراحت یدلم نم

 !کرده ریالبرز گ يپس تو گلو: گفت یطونیلحن ش با

و  یدرازتر نکن متیپاتو از گل نکهیهم! نداشته باش يبه اونهاش کار: کردم و گفتم یبرگشت سمتش، اخم سرم

 ! هیکاف يریرنگ به رنگت اشتباه نگ يقایاون دخترو با رف

 .سالم: برگشتم سمت در و بازش کردم و گفتم. بود که دکتر در باال رو زد دهیبه اتاق خواب نرس پام

 !؟يحاضر نشد:دیدرهم جلوم ظاهر شد و پرس يه چهر هی با

 .میبرو بپوش بر. نهییپا الیل: تر شد و گفت ظیتو، اخمش غل ادیرو کامل باز و تعارفش کردم ب در

 .امی یگفتم که دکتر من نم: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 !منتظرم نییمن پا ا،یبپوش ب: افتاد سمت آسانسور و گفت راه

 سمیخ يموها نیب یبرگشتم تو هال و کالفه دست! شد دهیاعتراض کنم، رفت تو آسانسور و در کوب اومدم

 !ه؟یچ: دمیپرس یعصب! خندون فربد يو نگاهم افتاد به چهره  دمیکش

 ! یچیه-

 !بازه؟ یواسه چ شتیپس ن:

 !زنم یبود لبخند م يکتاتوریبرخورد دکتر که ته د نیبه ا-

ناکسِ . توشو چک کردم يها لهیو وس رونیب دمیرو که البرز ازش حرف زده بود کش یتو اتاق، کالفه ساک رفتم

تو ساك، حاضر شدم و پالتومو از تو کمد  ختمیر گهیچند تا خرت و پرت د. کرده بود وینامرد فکر همه چ

 . میبر: گفتمرفتم سمت در و . مبل نشسته بود يفربد منتظر رو. رونیبرداشتم و رفتم ب

 !ن؟یدختر نظر دار نیا يالبرز رو ایتو  شییخدا: دیخرده من و من پرس هیآسانسور، با  يراه افتاد و تو همراهم

 ! یکن شیحالج ستین یاجیاحت! ماتومیاولت يحرف منو بذار پا: صورتش يشدم تو براق

به  يفکر هیکنم  یم شنهادیپ! پندار ياعصاب تر شد یهم ب يکه لندن بود یاز اون موقع: زد و گفت يپوزخند

 !حال خودت بکن

 !یخودتو درمون کن دیبه حال خودم بکنم، تو با يفکر هی دیمن با نکهیاز ا شتریب-

 ! چرا؟:

 !یدون یچراشو خودت بهتر م-
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 نیاز قبل مراسم هم هم نمیب یکنم م یفکر که م! ؟یدر مورد خواهر داماد ناراحت یاز حرفهام تو اون عروس:

 !يبود ختهیو بهم ر یعصبان يجور

خانوم  الیشدن، با ل ادهیپ نیخانوم و دکتر از ماش الیل. دیندادم و پامونو تو کوچه نذاشته البرز هم از راه رس یجواب

به البرز که با  یاساس يکردم و در همون حال چند تا چشم غره  یو فربد رو هم معرف یسالم و احوال پرس

 يهمه ! نداره یربط چیبه من ه: برد باال و گفت میسلعالمت تدستهاشو به . بود رفتم ستادهیلبخند کنار دکتر ا

 !تا زنگ امروز من و حضور اآلنمون ریاز اون ساك دستت بگ! شده يزیبرنامه ر یتوطئه توسط دکتر ظهراب نیا

 !ه؟یتوطئه چ: به پشت البرز زد و گفت يضربه ا دکتر

 !گم یسر به راه کردن توهم رو م ينقشه : و گفت دیخند البرز

راه و  يبه دکتر چشم غره بر يجرأت ندار: بهم زد و با لبخند گفت یبهش رفتم، چشمک گهید يچشم غره  هی

 !آشنان تیخشن و طوفان ي هیجمع با روح نیا يهمه !راحت باش! ؟یکن یراه منو چپ چپ نگاه م مین

 پندار؟ يایبا ما م! شد رید یکه حساب میبر: ازش گرفتم و دکتر گفت نگاهمو

خواهشاً ! خودمه دکتر يِخوش اخالق خان سرجهاز نیا:بازوم و گفت ياومد سمتم، دست انداخت تو البرز

 !خوره یبر م رتمیبهش نده که به غ يشنهادیپ

خانوم  الیتا مقصد دکتر و ل نجایشه از ا ینم:گفت رگوشمیو در همون حال آروم ز نشیسمت ماش دیمنو کش بعد

 !قبول کنن؟ یبه فرزند خووندگ قتویرف نیا

 !؟يای ینم: از دستش در آوردم و برگشتم سمت فربد و گفتم بازومو

 !ترسم مزاحم خلوت دو نفره اتون باشم یم یخوام که ول یم: خرده نگاهمون کرد و گفت هی

 !کمتر خودتو لوس کن نیبرو بش ایب: نشست پشت رل و در همون حال گفت البرز

*** 

سر فربد که ! فربد یزد و نه من و نه حت ینه البرز حرف م. گذشته بود میه بودراه افتاد یاز وقت میساعت و ن کی

شد رو  یکه از ضبط پخش م یخرده از آهنگ هی یالبرز هم چشمش به جاده بود و هر از گاه. بود شیتو گوش

 .کرد یلب زمزمه م ریز

 !ه؟یچ: دیبهم انداخت و پرس ینگاه مین. رخش میسمت البرز و زل زدم به ن برگشتم

 .یچیه: و گفتم ابونیاز صورتش برگردوندم، زل زدم به خ رومو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٨١٣ 

 یخواستم بگم پشت رل با تلفن حرف نم یم. رو گرفت يدر آورد و شماره ا لشویشد از تو داشبورد موبا دوال

... آره... آهان... ن؟ییسالم نهاد کجا: ضبطو کم و شروع کرد به صحبت يصدا. زنن، حس لب وا کردن نداشتم

 .فعالً. کجا؟ باشه... میرسون یما خودمونو م نیشماها بر گهینه د...باشه

 ؟يدیخواب یک: دوباره گذاشت تو داشبورد و گفت ویقطع کرد، گوش تماسو

 نورایا شیش: حوصله گفتم یب

 !صبــــــح؟ شیش:دیتعجب پرس با

 !غروب شینه پس ش: از پشت گفت فربد

 !تا صبح؟ يکرد یکار م یچ:

: به عالمت مثبت تکون داد و گفت ينگاهم کنه سر نکهیبدون ا. رخش شدم مین ي رهیسمتش و خ برگشتم

 !دمیپرس يخود یدونم سوال ب یم

 !کارت درست نبود: خرده سکوت گفتم هیو بعد  یدادم به صندل هیتک سرمو

الاقل بگو : کم ساکت موند و بعد گفت کی. ابونیبهم انداخت و دوباره زل زد به خ یسمتم، نگاه برگشت

 !کارتون درست نبود

 نیا یگ یخودت م ،يد یبا تو کار دارم که خودت نخ م! خبره یب ومدنمین لیندارم که از دل يبا دکتر کار -

 !یکن یدرب و داغون م ویهمه چ یزن یکارو نکن اون کارو بکن، بعد م

 !؟یچ یعنی:

 !يدیکه شن ینیهم یعنی-

 !د؟یو بچپ تو خونه تا آخر ع ایما شمال ن من گفتم با:

 ...و با احسا ریبگ متویتصم یتو گفت-

البرز بفهمه  نکهیا يبود برا یقدر هم کاف نیهم. رك حرف بزنم یلیداد خ یشدم حضور فربد اجازه نم ساکت

 !هیعقب نیعاملش اآلن تو ماش نیشتریب ینشست نجایاگه اآلن ا:به عقب نگاه کرد و گفت نهییاز تو آ! گم یم یچ

 !منم باور کردم یتو گفت! آره-

خودش ازم . يایکه ب یش ینم یهم راض يجور چیو ه يای ینم یبه جون خودم من فقط به دکتر گفتم تو گفت:

 .بسپرم دست اون شویساك برات ببندم و باق هیخواست 
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و مسافرت به  يق سگ من به فغان اومداونوقت که از اخال:کردم سمت پنجره و چشمامو بستم و گفتم رومو

 !یکن یکامت تلخ شد، خودتو واسه بستن اون ساك لعنت م

  

زد و گه  یم نترنتیا نییدر مورد سرعت پا يغر هی یمرزن آباد، البرز ساکت بود، فربد هر از گاه يکهاینزد تا

به . زده و سکوتو شکسته باشه یخوند که حرف یاومد رو بلند م یکه به نظرش جالب م یمطلب هیهم  یگاه

: گفت هیبه شماره گرفتن و بعد چند ثان داز داشبورد در آورد و شروع کر لشویالبرز موبا م،یدیمرزن آباد که رس

 .فعالً... باشه... آره... میتا ما برس نیپس همون جا منتظر بمون. آهان.میما مرزن آباد... ؟ نیینهاد کجا

 .بچه ها چالوسن: گذاشت رو داشبورد و گفت ویقطع کرد و گوش تماسو

به مامانت :دیمکث پرس هیبهم انداخت و بعد با  ینگاه میبرگشت ن. رخش میبرگشت سمتش و زل زدم به ن سرم

 ؟یزن یسر م نایا

 .دیشا. دونم ینم-

 !؟ير یم ؟یچ اریسر خاك د:

 ...که ياریمگه د! سر خاك؟: دیبرگشت سمتش و فربد با تعجب پرس يبه تند سرم

 یسکوت. به فربد انداخت و ساکت شد ینگاه میالبرز ن. گر گرفتم يلحظه ا يبرا. تموم گذاشت مهیرو ن حرفش

رو دادم  شهیخرده ش هی. طرف هیهم  هیطرف، سکوت اون چند ثان هیکرد  یم ینیسنگ نیکه از اول راه تو ماش

 . خوب بود که فربد حرفشو ادامه نداد. عوض شه نیماش يکه هوا نییپا

گوشه پارك کرده بود رد شد و چند متر جلوتر  هینهاد که  نیچالوس و البرز از کنار ماش ياول کمربند میدیرس

. نهاد نیبه خودش داد و راه افتاد سمت ماش یکش و قوس. شد ادهیبه عقب انداخت و پ ینگاه نهییاز تو آ. ستادیا

 !رده؟م ارید:دیشم فربد دست گذاشت رو شونه ام و پرس ادهیاومدم پ

 شهیهم!دونست دخترمه که از دستش دادم یبود، اما نم دهیشبونه ام شن يوقتها تو کابوسها یلیرو خ ارید اسم

لب  دیکرد شا یصحبت م دنید انتیدر مورد خ شمیپ ییوقتها هی. عشق شکست خورده است هیکرد  یم الیخ

 یم حیو ترج زارهیزن ها ب يکه از همه  دید یم دهید انتیعاشق خ هیمنو  االتشیتو خ. وا کنم و دردمو بفهمه

دخترم : برگشتم سمتش، زل زدم به صورت کنجکاو و متأثرش و گفتم! کنه يده تا آخر عمر از همه اشون دور

 .سال قبل همخونه شدنم با تو از دستش دادم هی. بوده

 . متأسفم: از چشمام گرفت و گفت رینگاهشو با تأخ. دیشد د یت صورتش رو به وضوح مشدن عضال شل
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از  یالبرز حرف انه،یمخف يو تماسها دارهایبود برام که تو اون د بیعج. شدم ادهیکردم و پ نییباال و پا يسر

 !من نزده یاون همه آشفتگ لیدل

با نهاد . بود ستادهیا نیکنار ماش لوفرینهاد که همراه البرز و نهال و ن نیسمت ماش میرفت. شد ادهیهم پ فربد

دستش که . کرد یحال و احوال کردم و نگاهم نشست رو صورت نهال که نگاهم م لوفریدست دادم و با ن

رو به  دنمونیرقص يلحظه  موجود يهمه  د،یحال و احوال به گوشم رس يدستم و صداش که برا ينشست تو

و  یاستپ رو بزن يدکمه  يد یم حیافته که تو ترج یاتفاق م یتو زندگ ییوقتها صحنه ها یبعض. ردخاطرم آو

 . یتو اون لحظه جا بمون

  .رپامیقرارم رو از صورتش گرفتم و زل زدم به ز یو ب بایسمج، ناشک نگاه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...ایما  نیتو ماش يای ینهال م. ادی یاآلن دکتر م: سمت جاده و گفت دیالبرز چرخ سر

 .دکتر و خانومش شیرم پ یم: حرف البرز گفت ونیم نهال

 ! اومدن؟ یبا ما نم لوفریمگه نهاد و ن. کرد ینگاهم م يبا لبخند. سمتش دیچرخ سرم

! کرد یبه من که کالً نگاه نم. شدن ادهیو دکتر و خانومش پ ستادینهاد ا نیدکتر پشت سر ماش نیماش

 يهم برا يکرد، سر یسالم و احوال پرس هیبا بق! بود که نشه از کنارش ساده گذشت دیاونقدر شد شیدلخور

 ! ها ستیبد ن یکم آرومتر هم برون کی: من تکون داد و رو به البرز گفت

خب  یکردم که متناسب با سن و سال شما برونم ول مویسع يدکتر باور کن من همه : زد و گفت يلبخند البرز

 !ره یم ادمیرقام شناسنامه اتون اعداد و ا ییوقتها هی

 یشروع م يخودت دار! حواست باشه ها:گفت یالبرز تکون داد و با لحن شوخ يانگشت اشاره اش رو جلو دکتر

 ! یکن

اش اقدام  هیکنه عل یخودش وادارم م! کم سر به سرش بذار یگ یم یه! ایب:خانوم و گفت الیرو کرد به ل بعد

 ! کنم
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نهاد رفت . نگفت يزیبه البرز انداخت و بعد نگاهش نشست رو صورت من اما چ یخانوم با لبخند نگاه الیل

دکتر  نیرفت سمت ماش یکه م يچمدون بزرگ رو در آورد و همون جور هی نش،یسراغ صندوق عقب ماش

 !ن؟یچمدون دار نیدکتر جا واسه ا: گفت

اما اگه اون چمدون مال نهال بود، واسه سه چهار روز  هیچ انیبودم جر دهیاصالً نفهم! مات چمدون بود نگاهم

 ! ز؟یراه بره تبر نینکنه قرار بود از هم! از حد بزرگ بود شیمسافرت ب

 يمگه قرار نبود ازش دور! به حال تو داره؟ يرینرفتنش چه توف ایرفتن اون ! یختیبهم ر نقدریتو چرا ا! بره خب

به درد نهال  یگفت یمگه خودت نم! ؟یبه کارش نداشته باش يازش کار مگه قرار نبود به خاطر محافظت! ؟یکن

 !؟يخور ینم

! شه؟ یخوردم اما دل و احساس هم منطق سرش م یحالت ممکن من به درد نهال نم نیتر یدر منطق!آره

دلمه  نیا! ده یفرمون نم یناراحت نیمغزم به ا! هینباشه اما احساس یمنطق دیناراحت بشم از رفتن نهال، شا نکهیا

 !شه از رفتنش یکه ناراحت م

 ؟یخوب: دیآروم پرس. نشست رو صورت نهال نگاهم

که داشت همراه  يبه البرز. به عالمت مثبت تکون دادم يو سر دمیرو که تا نوك زبون اومده بود نپرس یسوال

 !یمونسفر همراه نیخوشحاله که تو ا یلیخ: خودش اشاره کرد و گفت نیرفت سمت ماش یفربد م

 !از حضور زنش خوشحال باشه نه من گردن کلفت رهیگ یم ادی! شه یدرست م رهیزن که بگ-

 !هیحرف هی نمیا: و گفت رخندهیزد ز نهال

 ان؟ی یهمراهمون نم لوفرینهاد و ن: دمینهاد اشاره کردم و پرس نیماش به

 ! خانوم الیل يمنو هم کردن دخترخونده . ما شیپ انی یرن سمت محمودآباد، روز آخرو م یسه روز اولو م-

 !یاز گرسنگ میمرد گهید نیایب: بلند صدام کرد و گفت البرز

گفتم و راه  نمتیب یم هیکردم، به نهال  ینشست پشت رل دست دادم و ازشون خداحافظ ینهاد که داشت م با

دکتر تو کدوم شهره و  يالیدونستم و ینم اصالً. نشستم و البرز راهنما زد و راه افتاد. البرز نیافتادم سمت ماش

چه ! شد یو مشخص م میدیرس یم ردم،ک یصبر م. هم نداشتم دنیپرس يبود که اصالً حوصله  نجایجالب ا

 یمن م يرفتن با وجود اخالق کسل کننده  یوسط بهشت هم که م! رو دنبال خودشون راه انداخته بودن یآدم

 !شد جهنم واسه اشون

 !ز؟یره تبر یجا م نینهال از ا: دمیکردم سمت البرز و پرس رومو
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 !از چالوس؟ یعنی نجایاز ا: دیو متعجب پرس دیالبرز به تعجب به سمتم چرخ سر

 .شمال نیسفر، از هم نیبعد ا! نه-

 چطور؟:

 !واسه چهار روز مسافرت بسته نشده یمطمئناً چمدون به اون بزرگ-

 ینهال اما فرصت خوب يناراحتت کننده بود برام نبودن سه ماهه . آره یعنی نینداد و ا یسکوت کرد و جواب البرز

کردم  یافکار قانع و آروم م نیداشتم خودمو با ا. بتونم به نبودنش عادت کنم و ازش دور بمونم نکهیا يبود برا

 !شهیهم يره که بمونه برا یداره م: البرز آروم گفت دمیکه شن

 

الم تا کام حرف نزده بودم و . رفتن نهال بود ریفکر و ذکرم درگ يهمه . امسرر میدیرس یاصالً ک دمینفهم

البرز دست  ستاد،یا یساحل يالیو هیکه دم  نیماش. روبرو ي رهیشه گفت تو بهت نشسته بودم خ یم باًیتقر

 !همسفران خاموش من میدیرس: پام و گفت يگذاشت رو

 دیشا.نزده بود يا گهیدو کلمه اون هم در جواب سوال البرز حرف د یکیفربد هم تو تموم مدت جز . داشت حق

کرده بود به من کمک  یسر و سع الشیبود که تو تموم اون چهار سال با خ ییویهنوز تو بهت اشتباه بودن سنار

 !کنه

به  یتبه خودم دادم و دس یکش و قوس. يشد و رفت سمت در ورود ادهیدکتر هم پ. شدم ادهیرو باز کردم و پ در

بود و ناهار هم نخورده  دهیعصر از راه رس چ،یصبحونه که ه. دمیکرد کش یموندن درد م یمعده ام که از زور خال

 ! میبود

 یو خشک يکه دکتر با لحن جد دمیکردم شن یرو باز م گهید يکه لنگه  يافتادم سمت در و همون جور راه

 !میزن یمفصل با هم حرف م مینیش یم ،ياستراحت که کرد م،یخور یم يزیچ هی:گفت

و از اونه که  دهیبه گوشش رس تیشکا انیدونستم مداح و جر یخواد حرف بزنه، م یم یدونستم راجع به چ یم

خرابم از  ي هینامساعد و روح طیبا وجود شرا دم،یبه صورتم د رهینگاه منتظرش رو که خ! دلخوره يجور نیا

خوبه گفت و راه افتاد سمت  هی نعالمت مثبت تکون دادم و اوبه  ينهال و درد معده سر یشگیبابت رفتن هم

 .نیماش

شما چرا : گفت یمحل ياومد سمتم و سالم کرد و به لهجه  يرمردیها اومدن تو، خواستم در رو ببندم، پ نیماش

 .بندم یخودم م نییبفرما! آقا؟
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راه افتادم سمت . بودم بستم ستادهیرو که کنارش ا يدر يتوجه به حرفش، جواب سالمش رو دادم و لنگه  یب

خوش  هیبه دکتر و خانومش و بق. دکتر بود هم دنبالم اومد يالیو داریکه احتماالً سرا رمردیساختمون و اون پ

 یبخورم و چند ساعت يزیچ هی اختمون،تو س میمراسم زودتر تموم بشه، بر نیآمد گفت و من خدا خدا کردم ا

 . بخوابم

 نیراه افتادم سمت ماش. رونیدکتر آورده بود ب نیبزرگ نهال که البرز از پشت ماشنشست به چمدون  نگاهم

جان با بچه ها  الیل: که دکتر گفت دمیبود گرفتم و شن ستادهیا نیالبرز، ساك خودمو از دست فربد که کنار ماش

 .امیبرو تا من ب

خرده اون سگرمه هاتو وا  هی:که گفت مدیشدم شن یداشتم از کنار البرز رد م یافتادم سمت ساختمون و وقت راه

 !خوره پندار یجا بر نم چیبه ه یکن

متوجه نبود ! کوتاه چه به روز من آورده يجمله  کیبا  دیفهم ینم. به حرفش پله ها رو رفتم باال تیاهم یب

متوجه بود و  د،یفهم یهم م دیشا! کنه وونهیتونه منو د ینهال تا چه حد م یشگیگفتن از رفتنِ نهال، رفتن هم

 ! کرد یرفتار م يطور نیعمداً ا

 هی. و بعد ورودش رفتم تو ستادمیعقب ا. خانوم هم همراهمون اومد، در رو باز کرد و تعارف کرد برم تو الیل

 یهم من از غم دیشا. هنوز سرد بود نهیساختمون با وجود روشن بودن شوم يتو. بزرگ بود يسه طبقه  يالیو

 !کردم یاس سرما مکه تو وجودم بود احس

 .انتخاب کن يهر کدومو که دوست دار. طبقه سوم اتاق خواب هاست: خانوم پله ها رو نشون داد و گفت الیل

شد و  کیقدم بهم نزد هیخواستم تشکر کنم، . لبخند گرمِ مهربون هی. کرد یبا لبخند نگاهم م. سمتش برگشتم

 .يکه اومد یمرس: گفت

که  يهاشون خوب نبودم، اونقدر یدر جواب خوب نکهیاز ا. شدم یشرمنده م یبونهمه مهر نیهمه توجه ا نیا از

 یحوصله بودم، اگه کسل بودم،اگه ب یواقعاً دست خودم نبود اگه ب یول دمیکش یخوب نبودم عذاب م دیبا

اگه تو جمع ! خواستم یرو م یینهااگه ت! اگه معذب بودم! اگه راحت نبودم! اعصاب بودم، اگه خوشحال نبودم

 ! کرد یم تمیقدر اذ نیبودن ا

دم پنجره و  ستادمیگوشه، ا هیکه درش باز بود، ساك رو گذاشتم  یاتاق نیرفتم تو اول. افتادم سمت پله ها راه

 !خونه، رفتن نهال يناآروم،سرد يایدر ،يآسمون ابر. چقدر ناآروم بود. شدم ایمات در
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به در باز اتاق خورد و  يضربه ا. اتاق وارینشستم و زل زدم به در و د. تخت يدر آوردم و گذاشتم رو پالتومو

نگاهم به صورتش بود که در رو بست، کنارم رو . زد یاز حمل چمدون بزرگ نهال نفس نفس م. البرز اومد تو

 ! مددر او رمیپ يوا: تخت نشست و از عقب خودش رو ولو کرد و گفت يلبه 

 ست؟یتو گرسنه ات ن: سرش و گفت ریدستهاشو زد ز. و زل زدم به صورتش برگشتم

 .چرا گشنمه: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !چه عجب: باال انداخت و گفت ییابرو

 .صبحونه هم نخوردم: رفتم سراغ ساکم گفتم یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 ؟يزد یبه فربد حرف: خرده سکوت گفت هیداد و نشست و بعد  یخودش تکون به

 در چه مورد؟: دمیعوض کردن لباسم شدم و پرس مشغول

 .ور گرفته است نیانگار از چالوس به ا. دونم ینم-

 .دهیفهم ارویکه موضوع د نهیواسه خاطر ا:

 .ستین انیحواسم اصالً نبود که اون در جر. آهان-

 !یزبونتو گرفت يلوج يبرام که تو تو اون چهار سال چه جور بهیعج:

منم گفتم بذار هر ! خود پندار بهت نگفته؟ گفت نه دمیازش پرس ه،یک ارید دیتلفن ازم پرس يپا يدوبار یکی-

 .گه یوقت خودش خواست بهت م

 !یحد رازدار باش نیکردم تا ا یفکر نم! به تو نیآفر:

که با ماها  یبفهم! بده یتو سوت ياز زبون من بفهمه، جلو انویاگه جر دمیترس یم شتریب. ستین يبحث رازدار-

 !در تماسه

 يپندار: شد، دست گذاشت سر شونه ام و گفت کیلبخند زد، از جاش بلند و بهم نزد! مات صورتش شد نگاهم

 !شدن بیدوباره و صدباره غ یحت! ستین دیازت بع يزیچ چیه! گهید

سخت تر از اون  یلیخ! شه شناخت یسخت م یلیه البرزو خفکر شدم ک نیو من غرق ا رونیاتاق رفت ب از

 !ده یکه نشون م يزیچ

*** 

 !الو! دالر؟! سنت؟! ؟یپن هی! پن پن؟! جون؟ یپن! ؟یپن!... ها یخواب یپاشو پندار شب نم-
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 یسرم وز وز م يتخت و مدام باال يالبرز که نشسته بود لبه  يبه زور باز کردم و زل زدم به چهره  چشمامو

 !دکر

 !ول کن البرز: دمیو نال دمیچپ دراز کش يزدم و به پهلو غلت

تازه دور از چشم ما ! بود که؟ یخودت هم تخت به اون راحت يفقط؟ خب تو خونه  یکه بخواب نجایا ياومد-

 ...که کنارت دراز بکشن و  یرو هم دعوت کن بارویز يچند تا حور یتونست یم

قربون پسر با حجب و : و گفت دیدست انداخت لپمو کش د،یخند! باز کردم و با اخم زل زدم به صورتش چشممو

 ! برم امیح

 .پاشو دکتر کارت داره: شد و گفت يجد بعد

 !ساعت چنده؟: دمیپرس دمیمال یکه با دست چشمامو م يو همون جور دمیکش یپوف کالفه

 .میهفت و ن-

 !؟یکن یم یشوخ: دمیو متعجب زل زدم به صورتش و پرسچشمام برداشتم  دنیاز مال دست

 !نه به جان تو:جاش بلند شد و از تخت فاصله گرفت و گفت از

گفتن  میاز قد: که داشتم بالش کنارمو پرت کردم سمتش که رو هوا گرفتش و با لبخند گفت یقدرت يهمه  با

کردم که جغد بودن از  دارتیب! گهید يکه شب خواب ندار یخواب یم ادیز! قهیدق 20چرت بعد از ظهر فقط 

 !ره یآبروت م هیبق يواال جلو! ات کنه  هیخلوته دکتر تنب الیتا و نییپا ایپاشو ب!افتهیسرت ب

البرز  دمیشدم د یاز جام که بلند م! بودم دهیساعت خواب میفقط ن. موهام نیو دستهامو انداختم ب نشستم

 !ه؟یچ: دمیتوپ! کنه یو نگاهم م ستادهیهمچنان با لبخند ا

 .رونیتخت و از اتاق رفت ب يتکون داد، بالش رو پرت کرد رو یچیبه عالمت ه يسر

تق و  يخوند، صدا یخاموش نشسته بود و روزنامه م ونیزیتلو يدکتر جلو. نییبه صورتم زدم و رفتم پا یآب

 یالمم سر دکتر اومد باال، سالمبا س. نبود يالبرز هم خبر یو حت هیتوق ظرف از تو آشپزخونه بلند بود و از بق

 !يزود پاشد: دیکرد و پرس

 !کرد دارمیب شیاون نماد سلب آسا: کردن البرز و گفتم دایپ يدور سالن برا دیچرخ سرم

 .نیبش: به مبل روبروش کرد و گفت يسر اشاره ا با

قبل  یلیخ! به حرف دکتر گوش ندادن قبالً به تنم خورده بود یپ! مارتن آماده کردم هی يو خودمو برا نشستم

 !ییتو دوران دانشجو! تر
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دلخورم  یکه از چ یدون یم: سرخ من و گفت ينگاهشو دوخت به چشمها ز،یم يرو بست و گذاشت رو روزنامه

 !مگه نه؟

خواست  یدلم نم! نبود نهال نبود، فربد هم. نبودن نهال بود شیذهنم اما پ. به عالمت مثبت تکون دادم يسر

ارتباط با جنس مخالف به خاطر  جادیخواست سماجت فربد رو تو ا یدلم نم! با همن نایکنم ا الیدرصد خ هی

افکار  نیا! صحبت باهاش شده مشغولکنم، رفته خلوت نهال رو بهم زده و به زور  الیدوست نداشتم خ! ارمیب

 !خواستم یکرد نم یبه ذهنم خطور م هیرو که به صدم ثان یمنف

 !تو کارت موندم پندار:ادامه داد دکتر

 !؟يچه کار-

 !سماجتت نیهم:

 یول. مثل من خواب بود دیشا! نهال کجا بود اآلن؟! سماجت فربد؟ ایسماجت من بدتر بود ! من؟ سماجت

 !روز ساعتها گذشته بود میاآلن هم که از ن! ستین يروز میخودش گفته بود اهل خواب ن

 !کدوم سماجت؟: دیزده باشم پرس یحرف هنکیا يبرا

 !گم یاز مداحو م تتیشکا انیجر-

 . ازش نکردم یتیمن شکا:

 !يستادیشاهد مهم پشت ماجرا ا هیجلو، خودت هم به عنوان  یانداخت ضویدو تا مر-

 ! بده؟:

 !؟بوده لیدل یبه نظرت ب افتیبکش کنار و باهاش در ن میهمه آدم بهت گفت نیا نکهیا! ست؟یبد ن-

 !مورده یب هینگرون يسر هیتنها  لشیدل:

 !پندار-

و  میقراره با هم بحث کن! و من متهم یباش یکه شما قاض ستیطرفه ن هیدادگاه  هی! دکتر میزن یحرف م میدار:

 !میبرس جهیبه نت

 !پندار:تذکردهنده البرز از پشت سرم بلند شد يصدا

 ! شد یآشوب م بیجا بود و فربد و نهال که نبودن، دلم عج نیالبرز که ا. سمتش دیچرخ سرم

 انیهم شد جر نیا:کنم ادامه داد یدارم نگاهش م دید یوقت. درهم دکتر يبرگردوندم و زل زدم به چهره  سرمو

 !دانشگاه آره؟
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 !اون فرق داشت-

کنه و تو مصر  دایپ صلهیف هیقض يتعهد بد میو ازت خواهش کرد میاون جا هم عالم و آدم جمع شد! ؟یچه فرق:

 !ینرفت رباریو ز يسادیوا

کار  نیدرست تر طیچون تو اون شرا! چرا؟ نیدون یم! کنم یکارو م نیبه اون روزها هم میهنوز هم اگه برگرد-

 !بوده از نظرم

 یمنج! پندار؟ يغمبریتو پ! کاره؟ نیکنه درست تر يو سالمت روح و جسم خودش باز ندهیآدم با آ نکهیا:

 !؟یتنه بجنگ هیندازه  یبه خطر م تویکه از نظرت انسان يزیبا هر چ یدستت گرفت ریشمش هی! ؟یعالم

 !کنه چشم نبندم یم تمیکه اذ ییزهایکنم در مقابل چ یم یفقط سع! عالم ینه منج غمبرم،ینه پ-

هست سر خودت  ایدن نیکه تو ا ییهر بال يندارم که دوست دار يبه خودت کار! بوده تا حاال؟ یاش چ جهینت:

که وجودت  ییاونها يبه مادرت، به برادرات، به همه  ال،یبه ل ت،یمیصم قیرف نیبه خودم کار دارم، به ا! ياریب

که اآلن از نظرت  يهمون مادر ینیبب يبود ،ينبود رونیب نیو ا ياون روزها که بازداشت بود! براشون مهمه

 سادهیو باز هم مصر سر حرفت وا یآش و الش برگشت ياون طور! نداره چه به روزش اومد؟ يمادر يعاطفه 

 !آورده؟ هیبه روز بق یچ تیخودخواه ینیبب يچشم باز کرد يبود

بود اگه  یخودخواه! بار زور نرفته بودم؟ ریبود اگه به خاطر آرمان هام ز یخودخواه! نشست رو صورتم يپوزخند

 ویهمه چ یبود اگه پ یخودخواه! غلط کردمو امضا کنم؟ يبرگه  هی ریز گهید يها یلیقبول نکرده بودم مثل خ

اآلن که به خاطر همون مردم،  نیمثل هم! بود دالب! بودم؟ ستادهیبودم و سر حرفم، سر اعتقادم ا دهیبه تنم مال

 یبازخواست م يجور نیعادت غلط بردارم و ا هیرفتار اشتباه،  هیبردن  نیاز ب يقدم درست برا هیخواستم  یم

 !میگذر یاز کنارش م الیخ یکه ب دنیعادتمون شده از پول زور دادن شن! ادتمون شده باج دادنع! شدم

پاپوش  هیتونه برات  یراحت م یلیخ! هیمداح آدم خطرناک: تر شد و گفت قیلبم عم يدکتر از پوزخند رو اخم

 يپس برا! طور نیمنم هم! بهت گفته قتیرف نیرو که ا نایا! خودشو با خودت عوض کنه يدرست کنه و جا

 !تو سوراخ مار پندار؟ یکن یباز انگشت م یچ

واسه  نمیا! سر خودمو گرم کنم يجور هیخواد  یره دلم م یحوصله ام که سر م! يدرد یاز ب! يکار یاز ب-

 !هیراه هیخودش 

 یم! ؟ینیب یم: که تازه به جمعمون اضافه شده بود و گفت یخانوم الیبرگشت سمت ل د،یکش یکالفه پوف دکتر

 ! هم زبون خوش نیا! با زبون خوش حرف بزن نیبش یگ
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کرد خودکار  یشد و التماس م یجلز و ولز م شیآت يافتادم که تو دانشگاه، دکتر مثل اسپند رو ياون روز ادی

 نینبود، خشمگ نیدستام، نگاه دکتر غمگ يدستبند سرد که نشسته بود رو! اون برگه رو امضا کنم رم،یدست بگ

 ! امروز نیت مثل همدرس! بود

زنه فقط به خاطر  یم یپندار جان محسن اگه حرف: صورتم شد و گفت ي رهیخرده سکوت، خ هیخانوم بعد  الیل

 ! که نگرانته نهیا

 !اصالً کجاست؟ یفربد لعنت! نهال کجا بود که نبود؟! منم نگرون بودم! نگران؟

و خرده  ستیجوون ب هیو پنج سالته و  یس گهیدونه که د یم: دمیحرفش شن يخانوم رو از وسطها الیل يصدا

 نیبه خاطر ا يبهش حق بد دیبا ،يکه تو دار یکه ازت داره و با سر نترس یخب با شناخت یول یستیساله ن يا

 !يدلخور نیو ا ینگران

 يتارهاکه کارها و رف! منو آورده بودن شمال که مواخذه ام کنن؟! شد یاون فضا داشت کم کم سخت م تحمل

 یم شویاعتقاد يکه رفتارها يپسر نیهمچ هیبود از داشتن  دهیکش یبابام چ! سوال ببرن؟ ریز دمویمرتبط با عقا

حرفها  نیا يهمه  الیخ یشم و ب لندشد از جام ب یکاش م! تونستم کامل درکش کنم یحاال م! سوال ریبرد ز

 !رهینشده و سر حرف رو وا نکرده و دلم آروم بگ کیکه فربد به زور بهش نزد نمیبرم سراغ نهال و بب

از  نهیمنظورم ا یعنی! کار کنم؟ یچ دیاآلن با: دمیگفتن و گفتن و گفتن تا آخر برگشتم سمت دکتر و پرس اونقدر

 !م؟یریبگ يا جهیبحث قراره چه نت نیا

 رونیمداح بکش ب انیپاتو از جر: خرده نگاهم کرد و گفت هیصورتم شد،  ي رهیصورتش خ يهمون اخم رو با

 !پندار

 انیچون اطراف نیریپس بگ تتونیبرم به اون دو تا بدبخت بگم شکا! تمیدونه که من پشت اون شکا یم گهید-

 !ترسن؟ یمن از خطرناك بودن مداح م

 !بسپر دست من شویتو بکش کنار، باق:

 !شما نه؟ يمداح واسه من خطرناکه برا-

 !پنــــــــــدار:

! ستیمهم ن! باشه! هم زندون؟ تیو نها يکار یته تهش پاپوشه و ب نیبگ نیخوا یم:جام بلند شدم و گفتم از

پا در هوا که به  يخود معلق مونده  یب يپرونده  هی! ه؟یدونم تهش چ یاما من م! واسه تنوع خوب هم هست

 ! ستیجا بند ن چیه
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 !؟یکن یخودت دردسر درست م يبرا یچ واسه یدون یخب اگه م: هم از جاش بلند شد و گفت دکتر

 ! کنن یدردسر درست م ضهایمر يامثال اون دکتر نادکترن که برا نیا! درست نکردم يمن دردسر-

 ! ؟یسیجلوشون وا يدو تان که تو بخوا یکی:

بشن  دایآدم مثل من پ يسر هی دوارمیرو هم ام هیبق ستم،یا یکه پرش به پرم خورده م یکیاون  يمن جلو-

 . که بشونن سر جاشون

لبخند ! کرد یبود و نگاهم م ستادهیآشپزخونه ا يکه دم ورود یبرم سمت پله ها، نگاهم افتاده به نهال برگشتم

راه افتادم سمت در ! شیآت يآرومم کرد، مثل آب رو دنشید! افکارم یدرست يبود برا يدییلبش تأ يکمرنگ رو

دم  یم حیمن ترج یول تونینگرون ابتممنون ب:م سمت دکتر و گفتملحظه برگشت نیساختمون و تو آخر يورود

 يجور نیمهم وجدانمه که ا! ستینه مهم ن ایداشته باشه  يا جهینت. رو که از نظرم درسته تا آخرش برم يکار

 . رهیگ یآروم م

 

  

 

  

راه . بدم صیتشخ تونستم فربد رو که نشسته بود لبه ساحل یبود اما با نور المپ بزرگ تراس م کیتار هوا

 .مزاحمم برم: گفتم دمیدستش د يتو لویو موبا دمیبهش رس یافتادم سمتش و وقت

 .نیبش. نه: زد و گفت يبرگشت سمتم، لبخند سرش

چه باد : شد، دستهامو بغل کردم و گفتم شتریاومدنم به تنم افتاده بود ب رونیب يکه از لحظه  ينشستم،لرز

 !هیسرد

 .روشن کنه شیهوا آت نیده آدم تو ا یجون م! آره: زد و گفت يلبخند

: خرده سکوت فربد لب وا کرد و گفت هیبعد . شدم ایدر ي رهیشد و خ نییباال و پا دییبه عالمت تأ سرم

 !ستیشه، مربوط به دوست دخترم ن یراه بهم م میراه و ن ینیب یکه م ییتلفنها

 هیخواهرم با :کرد گفت یکه به روبرو نگاه م يهمون جور. شرخ میبرگشت به سمتش و زل زدم به ن سرم

 !خونواده رو گرفته يراه انداخته که دامن همه  یشیآت يندونم کار

 !؟یچ-
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 یاونو م ادی یده و م یبه خواهر من قول داده زنشو طالق م! الوات زن دار ي کهیمرت هیعاشق ! عاشق شده:

و اونوقت خواهر احمق من  رهیگ یخنده اش م یساله هم بگ هی يمشت مزخرفات احمقانه که به بچه  هی! بره

 !خام طرف شده

 .متأسفم-

 !که مثالً با خواهرم حرف بزنم و سر به راهش کنم نجایپاشدم اومدم ا ایاز اون سر دن! واقعاً تأسف آوره! آره:

 !خب؟-

 یاحمق نم! طرف بسته يها يبد يچشماشو رو همه ! عاشق شده! پا داره هیمرغش ! یچیبه ه یچیه! یچیه:

 !کنه یبنا م گهیبدبخت د هی يها رونهیفهمه داره خونه اشو رو و

 !راز؟یش یباهاشون نرفت نیبه خاطر هم-

درست بشه و شر  طیشرا نیبرگشته بودم که اگه ا یکن یباور م. اصالً به غلط کردن افتادم به خاطر برگشتنم:

 یم نیدلم از ا! کردنه بزنم يبرادر یهرچ دیبهتره برم و ق نمیب یحاال م! اون آدم از سرمون کم بشه بمونم؟

 !سالشه 18فقط ! نداره یسوزه که خواهرم اصالً سن

 ست؟ین فشیبابات حر-

 ! شه یآدم نم فیحر ایوسط دن ادیعشق که ب يپا:

ها،  يدلسوز يها، رو تیواقع ياومد وسط چشم رو یاحساس که م يدل، پا يعشق، پا يپا! گفت یم راست

معادالت غلطه و تو با  يهمه  یوقت يتجربه !من تجربه اشو داشته ام! شد یحرفها بسته م نیتر یمنطق يور

 !یجواب درست هیخام  الیبسته تو خ يچشمها

 هی يکردم تو شکست خورده  یم الیهمه سال من خ نیتو ا! خنده داره:فربد منو از افکارم جدا کرد يصدا

ها از  یها و اون آشفتگ هیکردم پشت اون گر یفکر نم! يدیبر یکه از همه چ نیبدب ي دهید انتیخ هی! یعشق

 ! اومدم یراه م هاتبا دیکه با یاز اون شتریدونستم مطمئناً ب یاگه م! دست دادن دخترت باشه

 !به ترحم نداشتم يازین-

 ! بحث درك کردنه! ستیبحث ترحم ن:

 !يکردگندمو تحمل  يمن و اخالقها یکاف يتو به اندازه -

 ! اون که البته! هه:

 !پررو نشو! یه: دمیآرنجم زدم به پهلوش و غر با
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 تو؟ يای ینم:دیو از جاش بلند شد، پشت شلوارشو تکوند و پرس دیخند

 .فعالً هستم-

 .گفت و راه افتاد سمت ساختمون يا باشه

همون موقع به ! ایامواج در يتو سکوت گوش سپرده بود به صدا اروی هیخونده بودم  ییجا هینبود کجا اما  ادمی

و رسا هست  ياونقدر محکم، قو ایدر يصدا! بود ایامواج در يکه توش پر صدا ینظرم مضحک اومده بود سکوت

از آبو قلم دوشم  دهیترس اریبار د نیآخر! آب نزده بودم؟ نیچند سال بود دل به ا! رهیرو در بر نگ یکه سکوت

خورد  یکه بهمون م یو با هر موج جانیاز ه دیکش یم غیخوشحال بود، ج. رفته بودم جلو ییجاها هیکرده و تا 

نه  ي ندهیروز تو آ هیکه  ییهمون دستها! داشت مانیپرقدرت پدرش ا يبود اما به دستها دهیترس! دیخند یم

 !محکم شده و به کشتنش داده بود یلعنتدور، دور اون فرمون  یلیخ

و با لحن  ایبه صورتم انداخت و روشو کرد سمت در ینگاه مین. دمیو نهال رو د دیسرم چرخ. نشست کنارم یکی

 !و باهات حرف بزنم نجایا نمیبش امیدوست داشتم ب! که خلوتتو بهم زدم ستیمهم ن: گفت یتخس

 !راحت باش-

 !پندار یتخس یلیخ:و ادامه داد دیخند

خلوتمو بهم  یدوست داشت یگ یلحن م نیتو که با ا ایمن : دمیبودم پرس رهیرخش خ میکه به ن يجور همون

 !؟یبزن

مزاحمتم  ياریکلمه اگه به زبون ب هی: سمتم، انگشت اشاره اشو به حالت اخطار تکون داد و گفت برگشت

 !کشتمت

 !وسط افکارم يدیکنارم و پابرهنه پر ینشست يکه اومد ارمیدم به زبون ن ینه قول م: زدم و گفتم لبخند

 !بدجنس: از بازوم گرفت و گفت یمحکم شگونین

 دن؟یرس ناینهاد ا: و گفتم ایکردم سمت در رومو

 .نیهم هم نایا نینوش. آره-

 اونا کجان؟:

 .خاندانش رفته ان جنوب ي هیو بق دیبا مادر و پدر سع-

 ؟یتو چرا همراهشون نرفت. آهان:

 .تو جمع اونا معذب بودم-
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 ؟یستیجمع معذب ن نیتو ا:

 ! نه-

 ! هیعال:

 ه؟یتعهد چ انیجر: برقرار شد و بعد نهال گفت نمونیخرده سکوت ب هی

 .خواد بدونم یشه حدس زد اما دلم م یم: ادامه داد. نگفتم يزیدوختم به صورت کنجکاوش و چ نگاهمو

 داره؟ یتیچه اهم-

 .خب کنجکاو شدم بدونم:

 !شه دختر خوب یآدم در آن واحد چند تا اشتباهو با هم مرتکب نم-

 !کار اشتباه؟: دیصورتم شد و پرس ي رهیخ متعجب

 ،يهم مزاحم خلوتم شد! آره: قدم رفتم عقب و گفتم هیبه عالمت مثبت تکون دادم، از جام بلند شدم و  يسر

ور دل من  یکیتار نیتو ا ياومد يکه پاشد نهیهم ا نشونیبزرگتر ،یکن یمورد م یب يکنجکاو يهم دار

 !ینشست

از جاش  اورد،یخودش ن يو به رو دیآخر فهم يصورتم شد، بعد مطمئناً منظورمو از جمله  ي رهیبا بهت خ اول

که  ییغویج غیو کتک خوردن از دست دختر ج ستادنیو فرار کردن رو به ا دنییدو! بلند شد و افتاد دنبالم

 !دادم یم حیعطرش مستم کرده بود ترج

*** 

 !از کشتنم؟ يشد دیناام! شد؟ یچ:تم سمتش و گفتمبرگش. ستادیو بعد ا دییرو دنبالم دو يمتر چند

 !کارو انجام بدم نیا یقبل يبهتره با نقشه  نمیب یمنتها م! نه-

لذت  ایدر يو از صدا مینیشه آتش بس باشه و بش یپس اآلن م: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 ! م؟یببر

حقتو  یکن ينامرد: شدم و گفتم کیچند قدم بهش نزد. به عالمت مثبت تکون داد و همون جا نشست يسر

 !ذارم کف دستت ها یم

 !نیبش ایب! ندارم تینترس کار:باال آورد و گفت میبه عالمت تسل دستهاشو

 !دمینترس: نشستم گفتم یکه م يبرگشتم کنارش و همون جور! ام گرفت خنده

 ! معلوم بود از فرار کردنت: صورتم و گفتم لبخند زل زد به با
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 ياما نه برا! شدن به نهال ترس داشت کینزد.ایمات چشماش موندم و بعد رومو کردم سمت در يلحظه ا يبرا

 ! خودش يبرا! خودم

 ؟يکرد یفکر م یبه چ: دیو بعد نهال پرس میخرده ساکت موند هی

 .اریبه د-

 خب؟:

 .کردم یتو آب فکر م میدکه با هم رفته بو يبار نیبه آخر-

 !؟یکه بمون ير یم:دمیمقدمه پرس یخرده صبر کردم و بعد ب هی. دینپرس يزیموند و چ ساکت

 !يو برگرد یقرار بود فقط سه ماه باش: نگاهش کردم و گفتم رهیبه طرفش، خ دیسرم چرخ. نداد یجواب

منم . هم هست ریپ. خب خاله ام هم تنهاست. نه ایتونم اونجا بمونم  یم نمیخوام برم که بعد سه ماه بب یم-

 ...که 

 .شونیکه هنوز مونده تا عروس لوفرینهاد و ن:

 . کنن یم یعروس گهیسه ماه د-

 .ير یخرداد م يگفته بود ادمهی:

 يخاله  هی زیباز الاقل تو تبر! ستیمنتظرم ن یتو تهرون که کس! گهیچه االن چه دو ماه د! کنه؟ یم یچه فرق-

 !دارم که چشم به راه اومدنمه يریپ

افتاد  یبه تپش م دیکه نبا يصاحب مونده ا یدل ب! ؟یدل وامونده چ نیپس ا! ایموندم و زل زدم به در ساکت

 يزیدهنمو وا نکنم و از اون چ نکهیا يچقدر تالش، چقدر جون کندن الزم بود برا ،یچقدر سع! ؟یو افتاده چ

 ! ارم؟یبه زبون ن لموحرف د نکهیا ين الزم داشتم براچقدر توا! نزنم؟ یکه تو وجودمه حرف

! بمونه منیرفت که ا یم دیبا! رفت که از من دور بمونه یم دیبا! رفت یم دیبا. کندم و ساکت موندم جون

 ! محفوظ بمونه

 .سرده یلیتو، خ میپاشو بر: جام بلند شدم و گفتم از

 یکیمونم که  یم: به صورتم زد و گفت يخندبرگشت سمت دستم که به طرفش دراز کرده بودم، لب سرش

 ! خلوت منو بهم بزنه ادیب گهید

 دیشا نمیش یسراغ فربد، من اومدم سراغ تو، م يتو اومد: تر شد و گفت قینگاهش کردم، لبخندش عم مات

 !هم اومد و به درد دل من گوش داد یکی
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 !یش ینم الیخ یب يتا امشب منو سرما ند: خرده نگاهش کردم، دوباره نشستم سر جام و غر زدم هی

 !؟ییکه قراره به درد دل من گوش بده تو یاآلن اون: لبخند نگاهم کرد و گفت با

 !؟یناراحت-

 !ناراحت توام! ستمیناراحت خودم ن:

 !چطور؟-

 !نمونهجا واسه درد دل من  گهیکه د یخودت انقدر پر هست:

 !دم یدرد تو رو هم همون جا جا م! مارامیگذاشتم واسه درد ب یقسمت از دلمو خال هی! نگرون نباش-

 !نکن یکی ماراتیمنو با ب:به بازوم زد و با لبخند گفت یمشت

 !شروع کن ااهللای! دادن دارم يتو دلدار یثابت کردم استعداد خوب یکیالاقل به تو : زدم و گفتم يلبخند

 ! تنگ شده یلیمادرم خ يدلم برا: مکث گفت هیو بعد  ایدر یکیزل زد به تار. ز صورتم گرفتا نگاهشو

 یکه م ییزهایچ یلیخ. خواد یم زهایچ یلیدلم خ: کرد و بعد گفت گهیمکث د هی. موندم که ادامه بده ساکت

گرم  يخونواده  هیشه  یم. پدر مهربون هیهم مادرمه، بعدش برادرام، آخر آخر هم  شیاول. شه داشت یدونم نم

اصالً پدرمو از ! بچه هاشو نخواد نهتو یم يپدر چه جور هی دمیوقت نفهم چیه! ه؟یچ یدون یم! ... مگه نه؟

 ...! یخاص خودشو داشته باشه ول لیدال دیکنم هر چند شا یما رو گذاشته و رفته درك نم نکهیا

ساختمون  وونیکه از ا یو روشن نور کم جون کیرتو تا.صورتش بود يبه سمتم، نگاه ماتم رو دینهال چرخ سر

 یم اریکه از رفتن د يزجر نیقائلم چون با ا يادیبرات احترام ز: تو فضا پخش بود، زل زد به چشمام و گفت

که بچه  ییهمه پدرها يو من برا يبود يکه البرز از پدر بودنت زده مشخصه پدر نمونه ا ییبا حرفها ،یکش

 یسرسخت خودتو سرزنش م نقدریا يهنوز که هنوزه دار نکهیگم ا ینم! قائلم يادیپرستن ارزش ز یهاشونو م

برام لذت  نمیب یم اریهمه سال در رابطه با د نیرو که تو وجودت بعد ا یعشق نیهم یول هیکار درست یکن

 .بخشه

روبروم دوختم و  یاهیس نگاهمو به. باشه یزدم که نشون از همراه یم یحرف دیبا. دوباره ساکت شد نهال

 یم! چه وحشتناکه؟ یدون یم! خودم بچه امو سپردم به مرگ يبا دستها! پدر بودن؟ نیداشته ا دهیچه فا:گفتم
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 گهیکه د ياقت اسم پدرو درست از روزیل! پدرت اگه نبوده الاقل باعث مرگتون هم نبوده! ه؟یچه درد بزرگ یدون

 ! به کشتن دادم ندارم اروید

 !پندار: شنها بود تو دستش گرفت و معترض گفت يکه رو دستمو

 هی! نداشتم اقتشویل! پدر بودن منم تموم شد اریبا رفتن د! پدر نبودم گهیکه رفت د ارید! گم یم يدارم جد-

کاش به  يا! کردم یداشت قبول م ییکه فرناز اصرار به جدا ییکاش اون روزها يگم ا یبا خودم م ییوقتها

منطق رفته که  نیبا ا دیشا رفتهپدرت هم اگه ! کردم ینم يپافشار یاون زندگ يادامه  يبرا اریخاطر د

 نکهیا! کنم ینم هیکار پدرتو توج! دونم ینم! دردها يشده رو همه  یدرد م هیبا مادرت،  شیریموندش، درگ

! نباشه شمیباشه، اما پ اریلحظه حاضر بودم د نیمن اآلن تو ا یکنم، ول یازتون نگرفته رو اصالً درك نم یسراغ

 !از پدر بودن تنها داغشه که به دلمه! بودنم احترام نذار رخوام بگم به من به خاطر پد یم

اگه مادرم بود، من اآلن با اون :کرد گفت یم يدستم باز يکه با انگشتها يشدم و نهال همون جور ساکت

گرم  يخونواده  هی. میاً اآلن تو خونه امون بوداگه پدرم هم بود، مطمئن. سفر نبودم نیچمدون بزرگ مجبور به ا

شه  یکه م دهایع. تنگ شده یلیخ ممادر يدلم برا یول دمینفهم يزیاز پدر داشتن که چ. یو درست و حساب

 .دلتنگشم شتریب يسفر اجبار نیاوصاف و ا نیحاال با ا. بارزتره برام یلینبودش خ

و  یبگ يکه بخوا یبه زمون يوا... اما! هم بود ادیحرف که بود، ز. نبود یحرف چیه. گفتن ينداشتم برا يزیچ

 ! یبگ یو نتون یگفتن داشته باش يبرا یحرف!باشه یمانع

 !تموم شد: زد و گفت يداد، لبخند رونیسمتم، دستمو ول کرد، نفسش رو با صدا ب برگشت

 !يسراغ دلدار میحاال بر! خب: گفتمسمتش و  دمیخرده خودمو کش هیزدم، دستش رو گرفتم،  یکمرنگ لبخند

سرمو چرخوندم سمتش و ! خنده اش بلند شد يحلقه کردم دور شونه اش و بازوشو فشار دادم و صدا دستمو

 !؟يخند یم یبه چ: دمیپرس

 !؟یثیحد ،یحرف هی! ؟يکارو بلد نیفقط هم! دادنت يمدل دلدار نیبه ا-

 یختیر یالاقل دو تا قطره اشک م! حرفها نیو از ا يشد لیف یادب یب هیبگم شب ينکرد هیخب تو که گر:

 !بدم تیدلدار یبتونم درست و حساب

و با  ایکردم، چسبوندمش به خودم، زل زدم به در شتریفشار دستمو ب اره،یدستم در ب يخودشو از حلقه  خواست

تا  دیکه با نهیهم ام ست،یخوب، مهم ن ایتهش بده ! میرو بر یراه هی میوقتها مجبور یبعض: گفتم يجد یلحن

 ! هست یبرگشتمون راه يبرا نکهیمهم تر از اون هم ا. میتهش بر
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 ياون فضا يبسته اش رو تو يشونه ام حس کردم، سرم برگشت به سمتش و چشمها يسرش رو رو ینیسنگ

مانع ! مانع تنها موندن خواهرم! شدم یبود مانع رفتنش م یمتینهاد بودم به هر ق يجا! دادم صیکم سو تشخ

 !عضو خونواده ام نیتر کیو نزد نیزتریغصه خوردن عز

**** 

 میپاشو بر: دستش رو جلوم دراز کرد و گفت ستاد،یخورد و ازم فاصله گرفت و ا یگذشت، تکون يا قهید چند

 !م شدممانع رفتن تو ه چیخودم هم موندگار شدم که ه! مثالً اومده بودم تو رو صدا کنم

واسه شام که  اناًیاح: سمت ساختمون گفتم میرفت یکه م يگرفتم و از جام بلند شدم و همون جور دستشو

 !؟یخبرم کن يبود ومدهین

 !خانوم عصرونه آماده کرده بود، اومده بودم خبرت کنم الیل. نه-

 !میفکر کنم دو ساعت نشده ناهار خورد:

عصرونه  زیخانوم هم م الیو خالصه ل میگرسنه امه و عصرونه بخور غرولند کرد که یکل! یشناس یالبرزو که م-

 .دیرو چ

بود که نه  یچه رفتن نیا. نهال بود يرفتن اجبار ریذهنم درگ. تکون دادم و سکوت کردم دییبه عالمت تأ يسر

 ينهال کجا! بودم؟ یک! بودم؟ یمن چ! داشت؟ یتیمن چه اهم تیرضا! به من چه؟...! خودش رضا داشت و نه 

نه تو مغز و نه تو ! جا چیه! بود یمن م یزندگ يجا چیه دینهال نبا! جا چیه! جا چیه! جا چیه! بود؟ میزندگ

 ! قلبم

  

 

نهال از ساحل صدام . گمه ایموج در يتو صدا ارید يخنده ها يصدا. استیتا کمرم تو آب در. قلم دوشمه ارید

قدم به  هی. مواجه یلیخ ایدر. حق داره. عقب امیخواد ب یبا دست ازم م نمیب یگردم سمتش و م یبرم. زنه یم

 یمحکم تر م اروید يدستها. شناوره آب يرو نمیاز ما و ساحل، ماش یکم یلیخ يتو فاصله . دارم یعقب بر م

 سیخ يها یرو صندل يچه جور. عقب میبکش دیبا يچه جور نویکنم که حاال ماش یفکر م نیو به ا رمیگ

هم ازم جدا  اریکنه تو آب و د یپرتم م اد،ی یم ینیموج سنگ! اوضاع؟ نیشه با ا یروشن م نیاصالً ماش. مینیبش

 نکهیا يشم برا یکنم و بلند م یو به زور تعادل خودمو حفظ م کشم یم ادیوحشت زده اسمشو فر. شه یم

 نیماش يرو به بدنه  ارید اد،ی یم يموج بلند رمش،یکنم از پشت بگ یدست دراز م. رونیاز آب بکشم ب اروید
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از اون همه . نییکشه پا یرو هم با خودش م اریآب و د يکنه به فرو رفتن تو یشروع م نیکوبه و ماش یم

که تو آب  يهمون جور نیماش. رو صدا کردن به نفس نفس افتاده ام اریو اسم د دنیهمه هوار کش اونتقال، 

آب رو به سمت خودم  يافتاده به صورت تو اریشن که د یم نیاز او شعله ها مانع  رهیگ یم شیره آت یم نییپا

رم  یشنا کنم، خودم فرو م اریخوام به سمت د یم نکهیکنه و هم یدورترم م نیاز ماش گهیموج بلند د هی. بکشم

رو به  اتیدن نکهیا! ینفس بکش یوجودت پر آب بشه و نتون يهمه  نکهیا! غرق شدن واقعاً وحشتناکه. آب ریز

که تک تک سلولهامو پر  ارهیبدتر از اون حس بد از دست دادن د. یبه نجات نداشته باش يدیبره و ام یاهیس

 یبه کشتن دادم دست از سرم بر نم اروید نکهیا تیواقع ذابغرق شدنم هم ع يتو لحظه  یحت! کرده

 دیکه نباشه، منم نبا ارید! هکه از نظر من واقعاً به موقع اومد یمرگ نیدم به ا یبندم و تن م یچشمامو م!داره

 !باشم

*** 

خرخره  يدستم رو. و تو جام نشستم دمیبلند از خواب پر نیه هیبا . محکم تکونم داد یلیخ یلیمحکم، خ یدست

 يزیچ: تو اتاق دیچینهال پ يصدا. سرفه پشت سرفه و تن لرزه و عرق سرد. دمیکش یام بود و به زور نفس م

 !يدیخواب د. پندار ستین

اونقدر داغون . کردم با چفت کردن فکم مانع لرزشش بشم یچشمام فشار دادم و سع يدستهامو محکم رو کف

کرد از  یدست نهال نشست رو مچ دستهام و سع. برگردم يتونستم به حالت عاد ینم يجور چیبودم که ه

پشتم  يکه رو يورو بغلم کرد، همون ج دیخرده خودشو جلو کش هی دیمقاومتمو که د. صورتم جداشون کنه

 !کابوس بوده اآلن هم تموم شده هی! پندار ستین يزیچ: آروم زمزمه کرد دیکش یدست م

هم  يپلکهامو محکم رو دمشون،یموهامو محکم کش يکنار، دستهام چنگ شد تو دمیپس زدم، خودمو کش نهالو

از مردن ! خسته شدم اریاز دست دادن د یو ه یه نیاز ا! خسته شدم! خسته شدم:دمینال یفشار دادم و عصب

 ! گهیبسه امه د! خسته شدم یخواب یاز ب! خسته شدم ارید

 هیپاشو . یکن یم تیاذ شتریخودتو ب يحرفها فقط دار نیپندار اآلن با ا: نهال نشست رو پام و آروم گفت دست

 .یبه سر و صورتت بزن آروم ش یبه آب ای ریدوش بگ

! شم یهم که خودمو غرق کنم آروم نم یلعنت يایتو اون در: گفتم يبلند باًیتقر يو با صدا یعصب ناخودآگاه

 !شه یتموم نم یدرد لعنت نیا
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سمت خودم و  دمشیرنجوندمش، مچ دستشو گرفتم، کش نکهیا الیکرد و از جاش بلند شد، به خ یمکث نهال

 دینبا!زدم یداد م دینبا!تو رو خدا دیببخش! دیببخش! دیببخش: گفتم شونیمحکم بغلش کردم و زمزمه وار و پر

 !زدم یسرت داد م

دوش  هیپاشو برو . شه یهوا داره روشن م. منو نیبب! پندار ستین یچیه! شیه: تو گوشم دیچینهال پ يصدا

 .يدید یکن چه خواب فیبرام تعر یبعد اگه دوست داشت. دراز بکش ایو ب ریبگ

دستهامو شل کردم و اجازه دادم نهال ازم فاصله . داشت یفیتنم هنوز لرزش خف. بود ومدهیهنوز سر جا ن نفسهام

 پندار؟:بازوم و آروم گفت يدست نهال نشست رو. پتو ریحرف رفتم ز یتخت و ب يرو دمیدراز کش. رهیبگ

از همون  یعصب! چشمام بود هنوز يغرق شدن خودم جلو ار،یغرق شدن د يصحنه . باز بود ریاون ز چشمام

 !برو نهال:خفه گفتم ریز

 ؟يخور یگرم کنم م ریش وانیل هی: دیکرد و آروم پرس یخورد و نهال بلند شد، مکث یتکون تخت

کابوسها  نیها، از ا یخواب یب نیاز ا ،یعصب يحمله ها نیاز ا! خودمو هم نداشتم يحوصله . ندادم یجواب

 ! بودم زهیانگ یو ب يانرژ یخسته، کالفه، ب

 ! ختهیدوباره بهم ر: که گفت دمینهال رو شن يدور شده  يهم فشار دادم و صدا يمحکم رو پلکهامو

همه  نیا! همه کش اومده بود نیبار که ا هیهمون ! بار بود هیهمون ! بودم منتها دوباره نبود ختهیبهم ر آره

خواست  ینم! ول کنم نبود! خرَم بود خیتا حاال ب یاز اون روز لعنت یختگیبهم ر نیا! کرده بود دایزمان ادامه پ

 ینم! ذاشت ینم! کنم یزندگ یفشار عصب یدلهره، ب یلحظه ب هیخواست بذاره  ینم! رمیلحظه آروم بگ هیبذاره 

 !شد

*** 

غلت . اتاق ياز پشت در بسته . حرف زدن دو نفر از دور بود يصدا. پچ پچ نبود. شدم داریپچ پچ ب هی يصدا با

 هیبه صدم ثان. سقف يدیدردناکم و زل زدم به سف یشونیپ يکف دستمو گذاشتم رو دم،یزدم و به پشت خواب

 . خودم به خاطرم اومد یعصب ندادنش و لح ياومدن نهال و دلدار ،ینصفه شب، اون کابوس لعنت ياتفاقا

 ؟يداریب: تو اتاق دیچیالبرز پ يآروم باز شد و صدا در

اومد تو اتاق، در رو بست و . صورتش و زل زدم به دمیچیبرداشتم، به پهلو به سمت البرز پ میشونیاز رو پ دستمو

 ؟يبهتر: دیتخت و پرس ينشست رو لبه 
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 نیبا هم! گهیگذشت د یم يجور نیروزها و شبهام همه اش هم! بد بودم اصالً که حاال بهتر باشم؟! بودم؟ بهتر

نصفه  يکاش نهال از ماجرا! داشت یکه دست از سرم بر نم یلعنت یضیمر نیبا ا! اریبا داغ نبودن د! کابوسها

کاش ! چقدر داغونم! مارهیروحم ب درچق! گنده میچقدر زندگ! خودم یچقدر ب! شب بفهمه چقدر براش مضرم

 ! محبت ها عادت نده نیمنو به ا! کنه یبهم کم محل! رهیبفهمه و ازم فاصله بگ

دهنمو  دیبا! بگم یچیه دیدونم اآلن نبا یم. پندار نیبب: البرز نشست رو بازوم و صدام کرد و آروم گفت دست

با ! ياون قرصو بخور دیبا يهشت هفته ا يدوره  هی! تونم نگم ینم یخرده بهتر بشه ول هیببندم و بذارم حالت 

از  يجور هی دیبا! کابوسهات هم برگشته ازهند یم ارید ادیکه تو رو  ییصحنه ها دنیو د رانیبرگشتنت به ا

 يگور بابا! کار يگور بابا! بده یمرخص هیبه خودت ! و تنها راهش هم مصرف اون قرصه یشرشون خالص ش

 اریهوار د يصدا! گم؟ یم یچ يشنو یم! ضاتیبعد به مر! هیبعد به بق یاول به خودت متعهد باش دیتو با! تعهد

 .رونینهال هم اومده ب دمیکنم د دارتیب امیب دمیپر! دنیاونورتر هم شن الیتا و اهتا پنج شبیگفتنتو فکر کنم د

 یهم از قربون طیشرا نیتو ا! بود؟ سادهینهالو فرستاده بود تو اتاق که منو آروم کنه و خودش عقب وا! خب؟

 !پناه ببرم یبشر خودخواه به ک نیاز دست ا! ایخدا! ست؟یدختر دست بردار ن نیکردن ا

 ادیخودش خواست ب: تکون داد و گفت یفبه عالمت من يسر! زدم به صورتش و فکرمو براش تکرار کردم زل

گفت به خاطر اونه که باز  یم! یحرف بزن اریگفت سر شب اون باعث شده از د یم! آرومت کنه! کنه دارتیب

 !يدیکابوس د

که با کف  يدادم و همون جور هیبه تاج تخت تک دم،یطاق باز شدم و خودمو باال کش. نشست رو لبم يپوزخند

نه که اگه اون ! دمید ینه که تا حاال کابوس نم! مقصر اونه! آره:گفتم دمیمال یهامو م قهیدو تا دستهام شق

 ! اندازه ینم ارید ادی ووقت من چیه اینه که در! کردم یفکر نم اریکرد من به د ینم يادآوری

 .رونیب میبر میخوا یصبحونه اتو بخور م ر،یدوش بگ هیپاشو : خورد، البرز از جاش بلند شد و گفت یتکون تخت

مسافرت اومدن ها،  نیکارها، با ا نیکرد با ا یم الیپسر که خ نیداشت ا یدل خوش! نشست رو لبم يپوزخند

 ! منو شفا بده ماریتونه ذهن ب یم حهایتفر نیبا ا

 

خواد از تو جام بلند  یدلم نم یحوصله هستم که حت یب ياونقدر دید یهم البرز اومد دنبالم و وقت گهید دوبار

 هیموندم، بعد از جام بلند شدم،  رهیخ واریغلت زدم و به سقف و در و د يخود یجام ب يتو یدو ساعت. شم، رفت

شدم  یمعذب م! از همه با نهال شتریو ب شمروبرو ب یخواست با کس یدلم نم. دوش گرفتم و برگشتم تو اتاق
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! چشم تو چشمش شدن برام واقعاً سخت بود تو اون لحظه ها! دهیکردم منو با اون حال زار د یفکر م یوقت

برگشته بود تو اتاق و  ریش وانیل هیبا  یوقت نکهیاز ا!صدامو روش بلند کرده بودم شرمنده بودم نکهیهنوز هم از ا

 . ازش خواسته بودم تنهام بذاره وجدان درد گرفته بودم ومتم یحوصلگ یمن با ب

 يحوله  هیبا . ادیبودم باال ب ستادهیا رشیکه ز یتخت تا نفسم از آب گرم يحوله دور کمرم، نشستم رو هی با

پندار : به در خورد و نهال گفت يتقه ا دمیو در همون حال شن رمیافتادم به جون موهام تا آبشونو بگ کیکوچ

 !؟يداریب

 .تو این:گفتم دمیشپو یو شلوارمو م ریکه لباس ز يجام بلند شدم و همون جور از

خوام باهات حرف  یم: به در زد و گفت يا گهید يحرفو زدم تقه  نیاعصاب بودنم ا یبه خاطر ب نکهیا الیخ به

 !قهیپندار فقط چند د!؟یشه درو وا کن یم. بزنم

 نیولا! شرتمو بردارم و اومدم در همون حال جوابشو بدم که در رو باز کرد و اومد تو یتخت ت يشدم از رو دوال

 يقفسه  يرو ي هیخواست چشمش به خط بخ یدلم نم ادیخب ز یول دید یم تیبار نبود منو تو اون وضع

و همون جور که بهش پشت کرده  ستادمیبه سمتش،صاف ا دیبا باز شدن در سرم ناخودآگاه چرخ! افتهیام ب نهیس

 .تو ایگفتم که ن: گفتم یمیبودم با لحن مال

بود  دهیخجالت کش! تعجب کرده بود؟ یاز چ. دمیبرگشتم سمتش و بهت رو تو چشماش د. دمیازش نشن یجواب

 ! ماتش برده بود؟ يجور نیکه ا

: دیبر خالف تصورم، از در فاصله گرفت، اومد جلو و متعجب پرس. شرتم شدم یت دنیکردم و مشغول پوش پشت

 !رو پشتت؟ هیرد چ نایا

 !یچیه: زدم و گفتم يلبخند. داده بود ظیاخم غل هیسمتش، بهت جاشو به  برگشتم

اش  گهیدستش بازومو گرفت و وادارم کرد بهش پشت کنم و با دست د هیسماجت، دستش رو جلو آورد، با  با

اما مانع  نییلباس و خواستم بکشمش پا يدستمو گرفتم به لبه ! پشتم شد ي رهیشرتمو از پشت باال زد و خ یت

 !پندار؟ هیچ نایا: دیرد به جا مونده از زخم ها و آروم پرس يرو دیشد انگشتشو کش

! بیحال عج هی! بهم دست داد یحال هیکرد،  یشالقها رو دنبال م يپشتم که رد جا يلمس سرانگشتاش رو از

 !وقت بود ازش دور مونده بودم یلیکه خ یحس

رد : دیتر شد و پرس ظیاخمش غل. اش به صورتم رهیو زل زدم به نگاه خ نییپا دمیسمتش، لباسمو کش برگشتم

 !شالقن؟
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نهال قرار بود با ! وقت بود تو وجودم مرده بود یلیکه خ يزیزنده شدن غرا ریدرگ! اون حس بودم ریدرگ هنوز

 ! که خل نشم؟ دمیکوب یم واریبه کدوم د دیسرمو با! ارم؟یسر خودم ب ییخودم قرار بود چه بال! من چه کنه؟

 !مربوط به اون تعهده آره؟ نایا:قدم ازم فاصله گرفت و گفت هی د،یکه د سکوتمو

به ذهنم  يزیچ هیبه صدم ثان! به عالمت مثبت تکون دادم و صورت نهال درهمتر شد يخودم اومدم سر به

ازم تعهد  يبه خاطر دختر باز: گفتم يتفکر اشتباه و فور هی يو درهم بودن چهره اش رو گذاشتم پا دیرس

 ! ق نبستنمنخواستن و به شال

! رد اعتراضامه نهایا: تر کردم و گفتم یلب. صورتم موند ي رهیصورتش اضافه شد و خ يهم به اخم رو تعجب

توجه به  یو من ب یبزن دیگفتن نبا یزدم، اما م یم دیبا یعنی! زدم و زدم یم دیکه نبا ییزخم تاوان حرفها يجا

 میحاضر نشد م،یتعهد بد مینشد راز بچه ها حاض یمن و بعض! ؟يمنظورم شد يمتوجه !زدم دهاشونینبا

 !نیبرگه و تاوانش شده ا هی ریز میامضامونو بنداز

 !البرز گرفتنت؟ يکه جا یتو اون تظاهرات-

 !تر بود چون عامدانه پامو گذاشته بودم رو خط قرمزها نیبعدش که جرمم سنگ! مال بعدشه نیا! نه:

 ! متأسفم: ورد و گفتخ یبه دو طرف و به عالمت تأسف تکون سرش

 ! ستمین مونیچون من متأسف و پش! نباش:محکم و قاطع گفتم یلیخ

شد  یباورم نم. چشماش موند ياشک جمع شده تو ي رهیکم خ يمکث کرد و چشمم از اون فاصله  يا لحظه

 ! کارش یبودم و حاال تموم شده بود و رفته بود پ دهیکه کش يبه خاطر درد! کنه یم هیبه خاطر من داره گر

کرد، برگشت سمتم و  یمکث ره،یدستگ يحرف روشو از صورتم گرفت و رفت سمت در، دستش نشست رو یب

 .میمنتظرت نییپا. میناهار بخور میخوا یم:گفت

از اتاق بره  نکهیخوردم و با دو قدم بلند خودمو رسوندم بهش، مچ دستش رو قبل از ا یخودم اومدم، تکون به

 . تو و در رو با پام بستم دمشیگرفتم، کش رونیب

بهش دادم  یدو تا بازوهاش و تکون آروم يدست انداختم رو. همچنان پابرجا بود ظشیاخم غل! کرد ینم نگاهم

 !منو نهال نیبب! درد ندارن؟ نایاآلن که ا! ؟یکن یم هیگر يچند تا خط دار نیبه خاطر ا:و گفتم

 یدلم نم: زدم و گفتم يلبخند. باال و زل زد به چشمام شرتم گرفت و سرشو آورد یت يرو ییجا هیاز  چشماشو

 !اشکها به خاطر من تو چشمات جا خشک کرده باشن نیخواد ا
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که عطر موهاشو بو  يام فشردم و همون جور نهیسرشو به س. نگفت يزیفرو داد و چ یدهنش رو به سخت آب

! نهال یکن یوجود من اضافه م يخالء به خالء ها هی يدار تییهویرفتن  نیبا ا: مکث گفتم هیبعد  دمیکش یم

 !کنه یتو خودم فرو م شتریکه منو ب گهید يچاله  اهیس هی! کنه یتو قلبم خونه م گهید یخال يجا هی

تو اون لحظه با همه ! همه خواستن تو بهت فرو رفته بود نیانگار زمان از ا! ستادیچند لحظه انگار زمان ا يبرا

به موهام انداختم،  یاز خودم جداش کردم، کالفه با دست چنگ! حسهام يبا همه ! خواستمش یوجودم م ي

 ! امی یمبرو منم اآلن : ازش فاصله گرفتم، رومو ازش برگردوندم و زمزمه کردم

 !کنم یبرو نهال، خواهش م: اسممو زمزمه کرد، برگشتم سمتش و گفتم رلبیز

 ! نکنه یحرف اشتباه ایفرمون نده، لبمو وادار به کار اشتباه  ییرفت که مغزم به کار خطا یم دیبا! رفت یم دیبا

ام و  نهیس يدستم نشست رو قفسه ! شد یکیفرستادن نفسم  رونیپوف بلند ب يبسته شدن در با صدا يصدا

 !شانس آورده بودم یلیشدم خ یدو روز اگه تلف نم نیتو ا. تپش تند قلبمو به وضوح لمس کرد

  

 

دادم  یم حیبه خودم بود ترج. رونیخرده مرتبشون کردم و از اتاق رفتم ب هیو  دمینم دارم کش يبه موها یدست

بذاره به  نویدکتر ا دمیترس ینرفته بودم و م نییخب از صبح پا یمواجه نشم ول یبا کس یروح یبا اون آشفتگ

 . يدلخور يپا

 يلحظه ا يبرا. دیزه وارد به گوشم رستا هیحرف زدن  ياول بودم که صدا يبه طبقه  یمنته يراه پله  تو

دکتر، البرز، فربد، . برگشت به سمتم هیسالمم سر بق يبا صدا. نییو بعد پله ها رو رفتم پا سادمیکنجکاو گوش وا

 !!فرناز و البته خود فرناز يدختر عمه ها دایو ش هیآت

دادن فضا همون  رییتغ ياز جاش بلند شد و برا! زده نگاهمو از صورت فرناز چرخوندم رو صورت البرز بهت

 ! جناب؟یعال نیفرما شد فیچه عجب تشر:گفت یاومد سمتم با لحن شوخ یکه م يجور

 یکیبودم انگار که نه واقعاً منتظر ! بودم حیتوض هیانگار منتظر . دکتر شدم ي رهیاز صورتش گرفتم و خ نگاهمو

 یچ ییکذا يالیاش از به زور آوردن من به اون و زهیبده انگ حیبلند شه و توض یکیخواستم  یم! بگه چه خبره

 ! رم؟یقرار بگ یتیموقع نیهمچ هیمنو وادار کردن تو  یچ يبدن برا حیالبرز برام توض ایخواستم دکتر  یم! بوده

 !عد چشم غره هاتو دونه دونه شروع کنب نیالاقل بش: البرز نشست رو پشتم و آروم گفت دست
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دادم و رفتم  يفرناز رو سرسر يجواب سالم دخترعمه ها. تکون مجبورش کردم دستشو از رو پشتم برداره هی با

 !پندار؟ یخوب: دیکه فرناز پرس دمیپام و شن ينشستم و پامو انداختم رو. مبل سالن نیسمت دورتر

سردرد و معده درد ! یکابوس به اون وحشتناک ،يشب به اون عذاب آور! یعال! آره! خوب بودم! خوب! هه

 دواریفقط ام! دیجد يمهمون ها دنیشدن از د ریحاال هم غافلگ! میروح يو جنگ ها هایریدرگ! وحشتناك تر

 !نداشتم گهیاضافه نشه که تحمل اونو د میعذاب ال ونیکلکس نیبه ا ریبودم ام

اما صداشو از  دمشیند. دادم و نگاهمو ازش گرفتم و دنبال نهال گشتمبه عالمت مثبت تکون  يسر یعصب

هم فشار دادم و نگاهم نشست رو  يفکمو محکم رو. خانوم بود الیکه مشغول کمک به ل دمیآشپزخونه شن

 . شد یم کیصورت دکتر که از جاش بلند شده و بهم نزد

 ؟يبهتر: دیپام و آروم پرس ينشست، دست گذاشت رو کنارم

 .میخبر بود یباور کن از اومدنشون ب: به زانوم آورد و آرومتر از قبل گفت يفشار! نگاهش کردم رهیاخم و خ با

که داشتن  يا هیبق یاز حواس پرت. نگفتم يزیتکون دادم و چ دییبه عالمت تأ ياز صورتش گرفتم، سر نگاهمو

ا هم باز کنن که به بحث برسن استفاده وقت کرده بودن سر حرفو ب یبودم ک دهیکه نفهم دایبه بحث فربد و ش

 ...زمان ناهار خوردن  هی يفقط به اندازه . رن یم يعصر:کرد و گفت

 .نیبد حیمهمون توض هیواسه حضور مهموناتون به  ستین يازین!خودتونه يخونه : حرفش گفتم ونیم

 !پندار-

اگه !نگرونتم پندار: به پام آورد و گفت يدوباره فشار! شدم نینقطه از زم هی ي رهیاز صورتش گرفتم و خ رومو

 !یافت یاز پا م يها بر ندار یخواب یکابوسها و ب نیرفتن ا نیاز ب يبرا یقدم

 نیلعنت به ا! افتمیاز پا ب دیاز اون چه که با رترید یلیخ دیشا نیکابوس نکن نیع يداریمنو تو ب یزندگ اگه

باشم که هم نهال و هم فرناز با  ییخواست تو جا یدونم چرا اما ناخواسته دلم نم ینم! جا نبود چیکه ه یآرامش

که نسبت به نهال تو وجودم شکل  یاز احساس زفرنا! دو نفر با هم روبرو بشن نیخواست ا یدلم نم! هم باشن

 !کرد یذب ممنو مع نیخبر داشت و ا میعاشق يگرفته بود با خبر بود و نهال از گذشته ام با فرناز و قصه 

 . نینگرونم باش ستین يازین. خوبم: گفتم یآروم يصدا با

 !؟یخوب یمطمئن: صورتم شد و گفت ي رهیموشکافانه خ دکتر

 . خوبم: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر
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 یسرخوش بودن از دلنگرون! تونه آرومم کنه ینم یحرف چیدونست تو اون لحظه ها ه یم. نزد یحرف گهید

کرده بود و  زیوجودمو لبر قهیچند د ينهال، از تماس گرمابخش دستش با پوست تنم، از عطر موهاش فقط برا

 رونیوقت پامو از اتاق ب چیه ه،بر یم نیخوبمو از ب يحسها ياومدن از اون پله ها همه  نییدونستم پا یاگه م

 !ذاشتم ینم

به من انداخت، با حرکت سر سالم کرد و بعد رو به  یهاول نگا رون،یاز آشپزخونه اومد ب ییبا ظرف غذا نهال

 .ناهار آماده است: گفت هیالبرز و بق

 !آخر يد یکار دستمون م ،يصبحونه ام نخورد. ایپاشو ب: از جاش بلند شد، با دست شونه امو فشرد و گفت دکتر

از  يشد لقمه ا یام اصالً مبود تو معده و دل و روده  دهیچیبودنم پ یکه به خاطر عصب یاون درد وحشتناک با

برگشت سمتم و آروم . نشستم يناهارخور زیبا اکراه از جام بلند شدم و کنار فربد پشت م! بره؟ نییگلوم پا

 !؟یخوب:دیپرس

 یوقت ،يریدلگ یوقت ،یناراحت یوقت! داشت یچه فرق! نه ایمصر بودن بدونن خوبم  نقدریجالب که همه ا چه

کدوم  کی! یستیخوب ن يدرد دار یوقت ،یضیمر ی،وقتیهست دیناام یوقت ،یافسرده هست یوقت ،یهست یعصبان

 !حس ها رو با هم داشتم ناو يتو اون لحظه همه ! اونا با هم بودم يو من همه  ستیخوب ن یهم که باش

شدم،  زیخ میکه داشتم به احترامش ن يبد یو جسم یروح طیبا وجود شرا رون،یخانوم از آشپزخونه اومد ب الیل

 !؟یاستراحت کن یتونست. پسرم ریروز بخ: زد و پر مهر گفت يلبخند

و خدا رو شکرتر که انگار ! بد اینخواست بدونه خوبم ! نفر نخواست حالمو بپرسه هی نیخدا رو شکر که ا! خب

 !میباش ریقرار نبود منتظر اومدن ام

 !هیکاف: بشقابم بود گفتم يپلو تو دنیبه عالمت مثبت تکون دادم و به البرز که مشغول کش يسر

 یقیشد، کالفه نفس عم مونیبگه اما پش يزیبه صورتم انداخت و خواست چ یبرگشت سمتم، نگاه متعجب

 .خودش شد يغذا برا دنیو مشغول کش دیکش

 ي ختهیدونستم اما دهنم با اون وضع بهم ر یخودم خوب م نویا! بود یرفتنم حتم مارستانیخوردم ب ینم ناهارو

قاشق از  هیکردن با غذا بودم که البرز  يحوصله مشغول باز یب. شد یباز نم ياعصاب، واسه خوردن لقمه ا

 ! وقتشه گهیکه د ينشون داد یکه پخت يناهار خوشمزه ا نیبا ا! خب نهال خانوم: غذاش خورد و گفت
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غذاته،  نیکه بهتر يقرمه سبز:گفت و رو به من ادامه داد یگم یم يالبرز جد. کرد يقدرشناسانه تشکر نهال

بخور ! يشه ازش بگذر یواقعاً نم گهیدرستش کرده باشه د یو خوشمزگ یخوب نیخانوم مهربون هم که به ا هی

 !نشدن یتا امعا و احشات از دستت شاک

ه و اگه نخورم ته کم غذا رو نهال واسه خاطر من درست کرد نیفهموند ا یداشت بهم م یزبون یزبون ب به

 !هیلطف

 دمینشست رو لبم و شن يناخواسته لبخند محو. کرد یدوباره نشست رو صورت نهال که منتظر نگاهم م نگاهم

 .شد شینهال و کدبانوگر یاز خانوم فیخانوم مشغول تعر الیکه ل

از  ریدل س هیشه  یهم م تیآدم تو اوج عصبان ییوقتها هی. از صورتش گرفتم و مشغول خوردن شدم نگاهمو

 !رهیاز سر بگ تشویکه دوست داره بخوره و بعد خوردنش عصبان ییغذا

 

از جام . شستن ظرفها بود يدستکش برا دنیآشپزخونه مشغول پوش يبود که تو یخانوم الیناهار نگاهم به ل بعد

 گهیشما د: گفتبازوهاشو آروم  يپشت سرش و دستهامو گذاشتم رو ستادمیبلند شدم، رفتم تو آشپزخونه، ا

 .نینیبش

 .امی یظرفها رو بشورم م: زد و گفت یبرگشت به سمتم، لبخند گرم سرش

بردمش کنار ،دستکش ها رو هم از دستش در آوردم و  نکیس يبه بازوهاش آوردم و از جلو یکیکوچ فشار

 .شورمشون یمن م ن،ینیبش نیبر: گفتم

 .شه یکنم زود تموم م یمن کمک م ن،یشما بر: تخانوم گف الیو به ل ستادیهم اومد، کنارمون ا نهال

 یکه نم يجور نیا ،يغذا رو هم تو درست کرد: خانوم نشست رو صورت نهال و گفت الیگرم و پرلبخند ل نگاه

 . شه

 . گهید نیمن تو آشپزخونه بود يشما هم پا به پا: دستکش ها گفت دنیپوش نیدر ح نهال

 .کنم یمن کمک م ایپندار شما ب: کردم که فرناز از پشت سرمون گفت یم میآبو تنظ يگرما داشتم

 . ستین يازین: گفتم يجد یلیبرگردم سمتش خ نکهیا بدون

 ! کردن با هم یم دیالبد درد و دل هم با! و ظرف بشورن ستنیدو نفر کنار هم با نیمونده بود که ا نیهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٨٤١ 

ظرف ها و در همون  یشروع کردم به کف مال رون،یکه از آشپزخونه بره ب رفتیخرده تعارف پذ هیخانوم بعد  الیل

 یرفت یفکر کنم اگه همراه خواهرت م: گفتم دیکش یو ظرفها رو آب م ستادهیکه کنارم ا یحال آروم به نهال

 !رمیقرار نگ یتیموقع نیهمچ وتا ت يبرد یبود که منو هم م نیبهتر بود، بهتر از اون هم ا یلیخ

 .ریسخت نگ: لبخند سرش رو برگردوند به سمتم و آروم گفت با

گرفتم اآلن  یسخت م! گهید ستادمیا نجایکه اآلن ا رمیگ یسخت نم: تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تأ يسر

 ! زده بودم به جاده و برگشته بودم خونه

 ؟یزن یسر نم نایبه مامانت ا-

 .يوررم اون یسر هم م هی نجایچرا احتماالً از ا:

 ؟ير یم ارمیسر خاك د-

 .دونم ینم: به خاطر آوردم و گفتم شبمویاون قبر رو تصور کردم و بعد خواب د يلحظه ا يکردم، برا سکوت

 ؟يهنوز با رفتن سر اون خاك مشکل دار-

 !شه ینم دهیقرن هم که بگذره بازم پاهام واسه رفتن سر اون خاك کش هی:

 .يکنه همون بهتر که نر یم تتیاذ یکن یاگه فکر م-

بشقاب رو ول نکردم و  ردش،یرو گرفتم سمتش، دست دراز کرد بگ یتکون دادم و بشقاب دییبه عالمت تأ يسر

 گهیخواد د یدلم نم:توش بود نگاه کردم و آروم گفتم هیبه چشمهاش که هنوز آثار گر. مجبور شد نگاهم کنه

 !يا گهید زیبه خاطر هر چ چهچه به خاطر من باشه، ! ؟بمونه خب ادتی نویا! نمیهاتو بب هیوقت گر چیه

 !نکنه هیشه که آدم گر ینم-

 !ینکن هیمن گر يشه جلو یالاقل م! شه یم:

جامعه  نیا يتونه برا یمثل تو نم یآدم خوب! اون ردها واقعاً منقلبم کرد دنید: شستن شد و گفت مشغول

 .يکه از سر گذروند يزیاقعاً متأسف شدم از تصور چو! داشته باشه که بخواد به خاطرش مجازات بشه يضرر

 .انتخاب خودم بود-

 !کنه یخودش انتخاب نم يکس برا چیمجازات ناعادالنه رو ه نیا:

 !وجدان راحت نیبه ا دیارز یتحمل اون دردها م یاون که البته ول-

 ؟يچند وقت اون تو بود:

 ! داره؟ یتیچه اهم: نشست رو لبم و گفتم يلبخند
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جالبه که اصالً دوست : صورتش بود و گفت ي رهیبرگشت به سمتم، نگاهشو دوخت به نگاهم که خ سرش

 !یدر موردش حرف بزن يندار

عالقه  یلیزخم هاست و خ نیمن پرِ ا يکالً گذشته ! سخت هم گذشته! بوده که گذشته میبرهه از زندگ هی-

 .به حرف زدن در موردش ندارم يا

! کنه یم هیآدم با حرف زدن خودشو تخل! بد يبه خواب ها! شه به کابوس یم لیکه بعد تبد یزن یحرف نم:

 !کنه یم هیذهنشو تخل

 !شه ینم هیذهن من اونقدر پر هست که با حرف زدن هم تخل-

نه ! منتها درد دل ها! نه ای یش یسبک م نیدرد دل کن بب یکی يبرا نیخودت بش يبا اراده ! تو امتحان کن:

 ! ستیاسمش درد دل ن نیا گهینفر د هی شیپ يخودتو ببر تیشکا نکهیا! خودت يمواخذه 

! يد یمن گوش م يو تو به حرفها میبند یم لیتو سرما قند م،ینیش یامشب، لب اون ساحل م نیهم! باشه-

 !توش میزیکه آبغوره هاتو بر میهم همراهمون ببر يباشه دو تا بطر ادتیفقط ! خوبه؟

که روز اول تو  یکردم دختر محکم یوقت فکر نم چیباور کن ه: و گفتم دمیخند آرنجش آروم زد به پهلوم، با

 !اشکش دم مشکش باشه يجور نیکنه، ا زونیمطبم کم مونده بود منو از لوستر آو

تونم  ینم ارهیدلمو به درد ب یانیجر هی یوقت! ستیآدم ها و اتفاقا ن يو به خاطر همه  شهیمن هم يها هیگر-

اگه اون .ستیبده، واسه ام قابل درك ن یتاوان نیهمچ هینفر به خاطر آرمان هاش  هی نکهیا! خودمو کنترل کنم

 !دترب گهیقبول داشته باشم د فیانسان شر هینفر رو هم به عنوان  هی

ن روزها از همو. تا آسمون فرق داشت نیجور تفکرات من زم نیواکنش فرناز با ا. کردم و رفتم تو فکر سکوت

! اعتقاد دارم یگم و به چ یم یوقت نخواست بشنوه چ چیه! تا سالها بعد فقط و فقط سرزنش بود و سرکوفت

 .گرفته بود شیمحافظت از من اون رفتارو در پ يبرا دیشا! دونم ینم

با . ختیر یم يکه داشت چا یوسط آشپزخونه و زل زدم به نهال زیشستن ظرفها تموم شد، نشستم پشت م کار

استکان ها بود و  يرو يحباب ها ریدرگ. اندازه پر کنه هیرنگ و  هیکرد استکان ها رو  یم یسع اد،یوسواس ز

 ایداد دن یهاشو انجام م تیمسئول يجد نقدریا شیاگه تو زندگ یهر کس! ینیتموم زل زده بود به س تیبا جد

 !شد یگلستون م

تو  دیچیفرناز پ يبودم که صدا رهیردن حباب ها خب نیاز ب يبه تالشش برا. لبم ينشست رو يلبخند

آروم  يمچمو در حال نگاه کردن به نهال و لذت بردن از رفتارها! با تعلل سرمو برگردوندم به سمتش. آشپزخونه
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اومد، سرش به سمت نهال  خودشصورتم موند، به  يرو يلحظه ا ينگاه مات فرناز برا! و با دقتش گرفته بود

 .زمیر یرو م ییمن چا ن،ینیبش نیایب گهید شما: و گفت دیچرخ

 .ارمی یتموم شد اآلن م: بهش انداخت و گفت یبا لبخند نگاه نهال

با هول رفتم سمتش و نگرون . آخ بلند نهال به هوا رفت يرو بردارم، صدا ینیجام بلند شدم و خواستم س از

 !شد؟ یچ: دمیپرس

 !سوختم: رفت و گفت نکیسمت س به

آب رو باز  ریش. دستش رو گرفتم و نگاهمو دوختم بهش، انگشت اشاره و شستش کامالً سرخ شده بود ینگرون با

 .امینگه اش دار تا ب ریز نیهم. ستین يزیچ: آب و گفتم ریکردم و دستش رو گرفتم ز

 نیداره خودشو ا یچ يبرا دمیفهم ینم! دمیبگردم، فرنازو همچنان مات خودمون د ینیزم بیدنبال س برگشتم

 یدر کنارش بودم منو نم یبودم، وقت یافتنیبراش دست یبودم که وقت یمن همون آدم! کنه یم تیاذ يجور

 !خواست یمنو نم!دید

 .برم یرو م ییمن چا: خورد و گفت یتکون د،یصورتش د يماتمو که رو نگاه

: شده گفتم یبود چ دهیکه تازه اومده بود تو آشپزخونه و پرس یخانوم الیتکون دادم و به ل دییبه عالمت تأ يسر

 ن؟یدار ینیزم بیس

 . میهم دار یپماد سوختگ: گفت اما ادامه داد يا آره

 !شد دخترم؟ یچ: دیآب بود رفت و پرس ریش ریکه همچنان دستش ز یبه سمت نهال بعد

 .روش ختیش رکوچولو آب جو هی. ستین يزیچ: صورت نهال نشست و گفت يرو يلبخند

 ییکه چا میای یمالم و م یمن براش پماد م. نیبرو بش گهیشما د: خانوم برگشت سمت من و بهم گفت الیل

 .میبخور

: گفتم یکرد و به شوخ یبه عالمت باشه تکون دادم، نگاهمو دوختم به نهال که با لبخند نگاهم م يسر

 !ستیبرعکس البرز از نظر من اصالً هم وقتش ن

فکر کردم که کار کردن در کنار  نیو به ا دمیشن رونیرفتم ب یداشتم از آشپزخونه م یخنده اش رو وقت يصدا

 !ستیقبل از ناهارم ن تیاز عصبان يخبر گهینهال چقدر برام آرامش بخش بوده که د
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بود  دیازش بع! یچ ریدونم درگ ینهال بود ذهن البرز نم ریذهن من درگ. میرفت یساحل راه م ریالبرز تو مس با

 ؟یچرا ساکت: دمیبهش انداختم و پرس ینگاه! همه مدت ساکت بودن نیا

 .تو فکرم:رفت گفت یشنها راه م يکه پابرهنه رو يجور همون

 !؟یهست يتو چه فکر! اون که معلومه-

 !تو فکر تو:

 !خب؟-

 !آوردمش یبه زبون م! کردم یفکر نم گهیبذارمش که د ونیاگه قرار بود با تو در م! خب که خب:

 !حساب نشده و فکر نکرده ان انی یکه به زبونت م ییزهایاون چ! يحق دار-

 !الیو يبرگرد دهیآب، موش آب کش نینکن بندازمت تو ا يکار! منو پندار نیبب:

 سوال بپرسم؟ هی:مکث البرز گفت هیسکوت شد و بعد  نمونیب باز

 .بپرس-

 ن؟ییناراحت اومده بود پا يکه اون جور يگفته بود یبه نهال قبل ناهار چ:

 !یچیه-

 ... یپس واسه چ:

 .و ناراحت شد دیرو پشتمو د يخطها دم،یپوش یداشتم لباس م-

بعد که ! يو دختر بدبختو ناراحت کرد یبهش گفت يزیچ هیکردم  الیمنو بگو خ! بود نیا انیپس جر! آهان:

 !یتو فاز منت کش یگفتم البد رفت يشور یباهاش ظرف م يدار دمید

 چیخواد ه یباشه که دلم نم ییجزء معدود آدمها دیشا! ناراحتش کنه ادینهال اونقدر خوب هست که آدم دلش ن-

 !جوره ازم برنجه

! دنبالش ادی ینهاد فردا م! ره ها یپندار داره م! کنه آره؟ یکه تو رو از اون دور م دنشهیترس از رنج نیو هم: 

 !يدخترو از دست بد نیا فهیح

 !دختره که بخوام برم سمتش نیا فهیح! هم بهت گفتم گهیبار د هی-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٨٤٥ 

تو  کیچ نجایا شبیمن بود د يپدربزرگ جد پدر يعمه ! سمتش یدو روزه نرفت نینه که اصالً تو ا! آره خب:

 !نشسته بود و دست انداخته بود دور بازوش کشیچ

 !آره؟ ينظر دار ریکالً ما رو ز-

 !؟ینیب یاآلن اون تهو م نیمثالً هم! نظر دارم ریکالً همه رو ز:

: دمیمتعجب برگشتم سمتش و پرس. دمیند يزیوسط آب که با انگشتش اشاره کرده بود نگاه کردم و چ ییجا به

 !ستین يا گهید زیجز آب که چ

پوش رو لب ساحل  ینیکیب يبایز ياون خانوم ها یاگه با دقت نگاه کن! گهینه د: زد و گفت یمضحک لبخند

 !ینیب یم هیکشور همسا

 !نظر دارم ریگفتم که همه جا رو ز: همقدمم شد و گفت. لب پروندم و راه افتادم ریز يا مسخره

 بهش بگم ته دلت چه خبره؟: مقدمه گفت یخرده سکوت ب هیندادم و بعد  یجواب

 !نه-

 !؟یگ یخودت بهش م:

 !نه-

 !خانوم بگم که بهش بگه؟ الیبه ل:

 !نه-

 !پندار؟ يآخه لج افتاد یواسه چ! نه و نگمه! زهر مار و نه! به خودش بگم که به خودش بگه؟:

 ! البرز ستیبحث لج ن-

فرصتهاتو  نیآخر نمیب یکه دارم م نهیخوام بهت بگم واسه ا یکه م یینهایا! منو پندار نیبب! ه؟یپس بحث چ:

اصالً  نکهیقبل تر از ا یلیاز خ! قبل تر یلیاز خ! دختره دلش با توا نیا! يد یاز دست م یعلف ابوی هی نیع يدار

اسطوره تو ذهنش ساختم  هیناخواسته از تو ! تونم یخوام جبرانش کنم و نم یزدم که هنوز م يگند! نهیتو رو بب

و حرفهام در موردت صحت داشته  يبعد باور کرد که همه  یو اولش نه ول دتید ،ياومد! ات شده فتهیکه ش

که  ستیبراش مهم ن! يدار یچه مشکالت ستیبراش مهم ن! خواد کنارت باشه یاز قبل دلش م شتریحاال ب

که  يجور نیتو رو هم! خشن بودنت ،يسرد ،یبداخالق ستیاش مهم ن هواس! گذره یشبهات با کابوس م

هم که معلومه تو هم بهش  ينداز یکه بهش م یپرحسرت ينگاه ها نیاز ته دل تو، از ا! و خواسته دهید یهست

 !؟يد یعذاب م يجور نیجفتتونو ا يدار یپس واسه چ! یدل بست
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از رو برام بسته بود، عاشق  رویکه از روز اول شمش ینهال، نهال! دهن البرز بودم ي رهیو خ ستادهیا ریو متح مات

 نیهمچ هیمختلف بخواد  يابا اون همه تجربه ه ،یبه اون پختگ يدختر! کردم یباور نم! شده بود؟ دهیمنِ ند

چهارده ساله بود که عاشق  يمگه دختر بچه ! ببنده بهیآدم غر هیو نشناخته دل به  دهیند! بکنه یاشتباه

 ! ده؟یند کیبشه که هرگز از نزد يا شهیهنرپ

 !يخبر بود ینگو که از ته دل اون دختر ب! ه؟یچ: دیپرس دیبهت رو که تو چشمام د البرز

 !چرند نگو البرز! ؟يبرد یشه که تو ازش تو خاطراتت نام م یم یآدم هیو نشناخته عاشق  دهینهال ند-

وقت  چیاز ما ه یکیکدوم ! چرخه؟ یاتفاقات صرفاً رو عقل و منطق م يهمه  ایدن نیا يکجا! گم یچرند نم:

وش دادن به حرف راه خطا رو فقط به خاطر گ هیچند بار ! خود من! خود تو! م؟ینکرد یاشتباه مونیتو زندگ

و حاال  میمستق يجاده  هیرو ! ردهک یمنطق زندگ يدختر تموم عمرشو رو نیا! نرفتم؟! ؟ینرفت! م؟یدلمون رفت

اشتباه  نیا یتون یکه م ییتو نیا! داره؟ يرادیچه ا! رهیبار به دلش اجازه داده جا عقلش سکانو به دست بگ هی

 ! احساس نیبشه از ا مونیبرسه که پش ینذار زمون! پندار یکن لیتبد نیریاتفاق ش هیبه 

به سن و سال اون و با  یکه آدم يچقدر در مورد من غلو کرد! ؟یگ یم نویکه ا یشناس یو نم ینیب یمنو نم-

 !رفته؟ ییخطا نیهمچ هیاون همه تجربه به 

پندار در ! دل بهت بست دهیکه ند! گفتم که خواستارت شد یبراشون م یواقع ياز تو! در کار نبوده پندار يغلو:

ره که از تو دور  یداره م! عمرش یاشتباه احساس نینذار دل بستنش بشه بزرگتر! دختر اشتباه نکن نیحق ا

 !ستین انصاف نیا یبره که از تو دور بمونه ول يذار یم يتو هم دار! بمونه پندار

و کنارم بمونه و  رهیبگ میاحساس اشتباهش تصم ياز رو! ازدواج بدم شنهادیبذارم بمونه، بهش پ! ه؟یانصاف چ-

 !بشه جهنم؟ شیزندگ

 !شه جهنم؟ یم شیکنار تو بمونه زندگ:

 ! شه خود جهنم یکنار من بمونه م! آره-

 !يریگ یخودتو دست کم م نقدریمرده شورتو ببرن که ا:

که سر فرناز آوردمو  ییتونم بال ینم! ینیبب يواخ یچون نم ینیب یوجود منو نم يوالیه! باز شروع نکن البرز-

 طیمح نیره،از ا یم! دهیروزگار کش نیحد از ا نیمثل نهال که تا ا ياون هم دختر! ارمیهم ب گهینفر د هیسر 

بخواد  قهیکه هر د نهیب یمنو هم نم ،ياریب ادشیمنو به  يبخوا قهیکه هر د نهیب یمونه، تو رو هم نم یدور م

مثل  یضیعمر آدم مر هی! شه یخوشبخت م! شیزندگ یره پ یم! کنه یو فراموش م ارهیب ادشیاحساسشو به 
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 يداریافتاد، پس فردا که با هر شب ب ابیپس فردا که آب ها از آس! پر احساسه! اآلن داغه! کنه یمنو تحمل نم

 ! کرده یه اشتباهفهمه چ یم ادیمن نتونست کنار ب يها یو خسته شد، پس فردا که با بدخلق دیمن زجر کش

تا قبل اون تصادف از بودن در  يهاش کنار اومد یبدخلق يکه با همه  ییتو! ؟يتو از عشق فرناز خسته شد-

تو ! ؟یش یو ازش جدا نم يد یطالقش نم یگفت یکه مصر م يخسته شده بود! ؟يکنارش خسته شده بود

 یشتر از خودم میب یحت گهینگو نه چون د! يشبِ قبل از رفتنت به اون محضر هم هنوز عاشقش بود یحت

تو فرنازو هم به ! ینکن تشیتو سرش و اذ یوقت اشتباهشو نکوب هی نکهیاز ترس ا يطالقش داد! شناسمت

 یم رتیتحق هیبق يجلو! اال خودت دنید یهمه م نویا! کرد یفرناز باهات بد تا م! يخاطر خودش طالق داد

بهونه ! کرد ینم يباهات خوش رفتار! اومد ینم هباهات را! اما تو نه میشد یم تیو اذ میدید یما م نویا! کرد

 يدید یتو نم! کرد یبودم هم مالحظه اتو نم قتیرف نیتر یمیکه صم یمن يجلو! کار هر روزش بود يریگ

نهال ! يکه هست بخوا يهمون جور يخوا یکه م ویاون یعنی! گهید نیهم یعنیعشق ! يچون عاشقش بود

 !خواد یم یکه هست يجور نیهم تو رو هم

 !خواد یرو م یکه تو واسه اش گفت یمن! خواد یمنو م نینهال منِ قبل ا-

 اتیدن يخوا ینم! به اون روزها يبرگرد يخوا یکه نم یخودت نیفقط ا! نیهست یکیتو با اون پندار هر دو :

! به اون روزها يبرگرد يمجبور یبا نهال که باش! یدون یم یزندگ نیچون خودتو مستحق ا رهیآروم بگ

 یم یبار زندگ هی فقطپندار ! یقشیچون خودت هم ال! قشهیچون اون ال! همون پندار سابق یبش يمجبور

 یبیخب ع یول ست،یکه البته از نظر من باختن هم ن یو پنج سال عمرتو باخت یس! و خالص میریم یم! میکن

 !پاته، دوال شو برش دار يجلو یمهم نیبه ا يبرگ برنده ا یوقت! ل نبازبه بعدو الاق نیاز ا! نداره

 !!کنم البرز ینهال قمار نم یبا زندگ-

 !یدنده و زبون نفهم هی نقدریکه ا يریکوفت بگ يا:

چه با نهال چه با ! دوباره رو ندارم یزندگ هیشروع  یاز هر طرف نگاه کنم من آمادگ! ستین یبحث زبون نفهم-

من گنددماغِ مشکل دار به عرش  نیکه در کنار هم نیزم يدختر رو نیاصالً بگو با بدبخت تر! گهیهر کس د

 ! تونم ینم! خوام یمن نم! رسه یم

 ییکه تو غربت بهت کمک کرده، به جا ییپندار سارا! روانکاو هی شیپ يبر دیگم با یهاست که م نیواسه هم:

مال ! نسخه هاش مال همون موقع بوده ،یاصالً نه، نفس بکشو  یکار کن ،یدرستو تموم کن یرسوندت که بتون
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ور هم مطمئناً  نیحاال ا! ینداشت اتگذشته  يو آدمها اریبا د یخاطرات مشترک چیکه ه ییمال اون جا! اون ور

 !شه که بتونه بهت کمک کنه یم دایپ یکس

ون همه قرص و دارو، اون ا مارستان،یشدن تو اون ب يبستر! تونست بهم کمک کنه؟ یتا قبل رفتنم کس-

 !ببره؟ شیاز پ يتونست کار یلعنت یکیالکتر يشوك ها

به آدمها  يدار! یکن یکار م يتو اآلن دار! ؟یکن یم سهیتو بهت فرو رفته مقا ي دهیخودتو با پندار تازه داغ د:

رو که  ییغذا یبگ یبرات مهمه به دکتر ظهراب! سر جاش یمثل مداحو بشون یکیبرات مهمه ! یکن یکمک م

 يبرات مهمه دردها! يخور یداره پخته نم کیکوچ ياحواله و چند تا بچه  ضیکه مر الشیو داریزن سرا

 يشنو یاز من م! شده داریاز پندار قبل تو وجودت ب يادیمقدار ز یعنی! ؟یچ یعنی یدون یم نایا! دنیمردمو د

فکر  هیهم  زیقبل رفتن به تهرون و قبل رفتن نهال به تبر. واسه خودت بکن یفکر اساس هیتهرون  میدیرس

 !پناه یبه حال اون دختر ب یاساس

 !با خبره؟ انیجر نیاز ا! تو کار نهاد موندم-

 !دونه یاحساس خواهرشو م ازیتا پ ریاز س! آره:

 ... یبشم وقت کیاجازه داده به خواهرش نزد يچه جور-

خودش خواسته  يبرا ایدن نیخواهر تو ا نیکه ا يزیبه تنها چ! داره مانیواهرش ابه خواهرش و احساس خ:

 ! ذاره یاحترام م

ناخواسته چنان بهمم  ایالبرز خواسته ! مثل فکر و ذهنم! مثل روح من بود! ناآروم شدم يایمات در ستادم،یا

 ییخرده تنها هیخوام  یم: فتمبرگشتم سمت البرز و گ! تونستم افکارمو متمرکز کنم ینم یبود که حت ختهیر

 .قدم بزنم

من ! ؟یکن دایدوست داشتن پ نیدست به سر کردن نهال و دور نگه داشتنش از ا يبرا یراه حل هی ینیکه بش-

 يدختر تو دوست داشتن تو اونقدر نیا! نکن ریذهنتو درگ يخود یب! نداره يا دهیفا! راه ها رو رفتم يهمه 

 يخواسته  يتونه چشم رو ینه که نمیره ا یهم که داره م یلیتنها دل! ثابت قدم هست که نخواد پا پس بکشه

 !کنه رونیدلش ببنده و فکرتو از سرش ب

 .رهیدور نشو، اآلنه که بارون بگ ادیز: و البرز گفت رونیپر صدا دادم ب قمویعم نفس
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 اچهیدر نیا يبه تعداد موجودات زنده  اچه،یدر نیا يها یماهبه تعداد . گرفتم شیافتادم و خط ساحلو در پ راه

تونستم بهشون نظم بدم و خودمو از اون  ینم يجور چیکه ه ییفکرها! خورد یتو مغزم فکر وول وول م

 !خالص کنم یآشفتگ

  

اونها که مطمئناً . نه نهال رو و نه فرناز و دخترعمه هاشو. بودم دهینهال رو ند الیکه برگشته بودم و يعصر از

 يهمه  یمعن نکهیا. روبرو شدن باهاش برام سخت بود. دونم کجا بود که نبود یرفته بودن، نهال اما نم

به جواب  نکهیملموس شده بود، ا برام نقدریشدن هاش حاال ا کیکردن ها و نزد یمهربون يرفتارهاش، همه 

 نکهیبودم، ا دهیکرد رس یم یبار جواب دادنش شونه خال ریو اون از ز دمیپرس یه مرتب ازش مک یسوال

راه رفته و فکر کرده بودم اما  يتو امتداد ساحل دو ساعت و خرده ا! داد یبودم آزارم م شیاشتباه زندگ نیبزرگتر

بودم و نه نهال با  یآدم مناسب نه من! نهال بود یکردم تهش بدبخت یه نگاه میبه قض یاز هر سمت! جهینت یب

! ازدواج انتخاب کردم يکه چشم بسته فرنازو برا شیشده بود منِ چند سال پ! گرفت یم میچشم باز داشت تصم

 !دشد اون بو یم مونیکه آخر کار پش یاون! بازنده خود نهال بود دیجد يباز نیتفاوت که تو ا نیبا ا

 نیا! و زل زدم به سقف یصندل یدادم به پشت هیتو سالن و سرمو تک ي نهیولو شدم رو مبل کنار شوم کالفه

بساط  هیچند تاشون مثل من هر روز و هر ساعت !کردن یم یزندگ یخاک يکره  نیا يهمه آدم داشتن رو

 ! گهید انیجر هیشدم تو  یپرت م ومدهین رونیب انیجر هیاز ! داشتن؟

 !خوب بود؟ يرو ادهیپ: دیسالم کرد و پرس. دکتر سرمو بلند کرد يصدا

که با  يایفربد و البرز منتظرت بودن ب:روبروم نشست و گفت. به عالمت مثبت تکون دادم ينشستم و سر صاف

 .و اونا خودشون رفتن يومدین. دیخر نیهم بر

 .رفتم یاگه بودم هم باهاشون نم. ستیمهم ن-

 .گفت نویاتفاقاً البرز هم هم:

سره باهاش  هی. کنه یداروها درد معده امو کم نم نیا گهید: کرد فشار دادم و گفتم یدست معده امو که درد م با

 .رمیدرگ

 يهمه ! يبد رییو عادتهاتو تغ یطرز زندگ دیاول با يدر درجه ! معجزه کنه پندار ستیقرص و آمپول قرار ن-

 نیا! يخور یوفور م يوعده، حرص و جوش هم که ماشاهللا به اندازه  هیتو  يخالصه کرد توییغذا يوعده ها

 !؟يتوقع بهتر شدن هم دار يجور
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 !دردو کم کنه نیخرده از ا هیها الاقل  یلعنت نیتوقع دارم ا! توقع بهتر شدن ندارم-

 یلیخ دیبا! اشتباه مؤثره يعادتها نیدادن ا رییبعد از تغ ییاصالً درمون دارو! کنن یگفتم که اونا معجزه نم:

 ! از قبل کار دستت بده شتریب یلیتونه خ یزخم م نیا! ستین یالک! پندار یخودتو داشته باش يهوا

 نیا! عوض کن ویطرز زندگ نیکنم، تو هم ا یداروهاتو عوض م:به عالمت مثبت تکون دادم و دکتر گفت يسر

 !درد کم بشه نیخرده از ا هی دیشا يجور

 یزندگ! مگه نه؟! شد یداشتم م یگه مخودم ن ينهالو برا! خالص شد؟ یطرز زندگ نیشد از ا یم يجور چه

که دنبالش بودم  یشدم، به آرامش یکنار نهال خوشبخت م! اون بدبخت تباه یشد و زندگ ینور م یمن نور عل

وقت قرار  چیه دیپندار ناسازگار شا نیا! شد ینم يمعجزه ا یبود که تجربه کنم ول یخوش يروزها دم،یرس یم

 یاونو هم بهم م شیآسا دیشا! کرد یمادام العمر رو به نهال هم منتقل م يقرار یب نیا دیشا! گرفت ینم

! آروم بود؟! داشت؟ شیرفتن داده بود آسا نیبه اجبار تن به ا نکهیا! داشت؟ شینهال اآلن آسا! ش؟یآسا! ختیر

از  یو حت ناخواسته! آرامش داشت؟ دید یحال دور م نیو در ع یافتنیدستقدر  نیخواست ا یرو که م یاون نکهیا

 ! آرامشش رو بهم زده بودم نمشیباهاش آشنا بشم و بب نکهیقبل از ا

موشکافانه زل زد بهم و . صورتش شدم ي رهیگرفتم و خ نهیشوم شینگاهمو از آت. پام يدکتر نشست رو دست

 شده؟ يزیچ: دیپرس

 .شده يزیچ هیپس : پاشو انداخت رو پاش و گفت. به دو طرف تکون دادم يسر

 !نه-

 !شناسم یهمه سال م نیبعد ا گهیتو رو د! خوام بگم یآره اما نم یعنی یگ یکه تو م ينه ا نیا:

 ! پدرم منو نشناخته یشناس یکه شما منو م ياونقدر:به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 خب؟-

 ؟یچ:

 !شده؟ یچ-

 . یچیه. آهان:

 !ياریبسر خودت  ییبال يباز نخوا دوارمیام شتریب یعنی! دوارمیام-

هم  یذره دلخوش هی نیاون هم بره هم! رو سر خودم نازل کرده ام ویآسمون يبالها نیبذارم نهال بره بدتر! بال؟

 ...!بذارم بمونه هم ! ره یم
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 .خرده بخوابم هیرم  یم: درونم، از جام بلند شدم و گفتم يبه دو کردن ها کهی نیاز ا خسته

 !اومد اصالً؟ یبه چشمام م یخواب يریخوددرگ نیبا ا.گرفتم شیپله ها رو در پ ریراحت باش گفت و من مس هی

 

*** 

 یاهیبه س رهیسرم، خ ریدستم ز هیشکمم بود و  يدستم رو هی س،یسرد و خ يشن ها يبودم رو دهیکش دراز

. شد چشمام ظاهر ينگاهمو بردم باال و صورت نهال جلو. سرم ينشست باال یکیآسمون و تو فکر بودم که 

 ... یدونم خلوتتو بهم زدم ول یم! راحت باش: خواستم بلند شم، مانع شد و گفت

 !راحت باش: وسط حرفش و گفتم اومدم

 یراحت باش ول:پاهاش و گفت يتر شد، با دستهاش سرمو بلند کرد و گذاشت رو کیخرده بهم نزد هیو  دیخند

 !وقت؟ هی یینچا

 !آرامش نیارزه به ا یم:کردم و گفتم ینچ

 الیمن و دکتر و ل! یساحل هنوز برنگشت يکرد از بعد ناهار که اومد یم الیخ! بود ياز دستت کفر یالبرز کل-

 !الیتو و ياومده برگشته بود یکه بارون م یمیاون تا میخانوم هم بهش نگفت

اصالً ! حرف بزنه خواست چشمامو ببندم و نهال تا ابد برام یدلم م. زل زده بودم به صورتش نییهمون پا از

خب چرا : دمیپرس دمیصورتم د ينگاه منتظرش رو که رو! شد یتموم م ایشد اگه همون لحظه دن یخوب م

 !ن؟یبهش نگفت

 !میخرده حرصش بد هی میکرد یکیدست به : زد و گفت يلبخند

 !بدجنسها: زدم و گفتم يلبخند

 ؟يکرد یفکر م یبه چ-

 ؟یک:

 . قبل اومدن من-

 !یچیو ه یبه همه چ:

 !؟یچیو ه یهمه چ نیهست حاال ا یچ-

کنه و هر چقدر هم که بهشون فکر  یم رتیدرگ! خوره یکه مثل خوره روح و ذهنتو م هیخود یب يزهایچ هی:

 !یچیهستن و هم ه یهم همه چ نم،یواسه هم. اولت يسر خونه  یرس یو م يبر یجا نم چیراه به ه یکن
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خرده سکوت لب  هیبعد . م و مست شدم از اون همه احساس آرامشبا موهام، چشمامو بست يکرد به باز شروع

به ! شه یم یفردا چ نکهیبه ا. کنم یفکر م یچیه يها یهمه چ نیوقتها به ا یلیمنم خ: وا کرد و آروم گفت

اهل دنبال  یلیمن خ یدون یخب م یول! بودم؟ ستادهیکجا ا روزید! ستادم؟یامروز کجا ا! شد؟ یچ روزید نکهیا

اگه به اشتباه هم اتفاق  یحت ای! افتاده یم دیافتاده خب البد با یاتفاق هیگم اگه  یم. ستمیو برهان گشتن ن لیدل

ها فکر کنم  نهیزم نیتو ا! گهیمثالً اگه فالن کارو کردم خب کردم د ای! افتاده و گذشته و رفته گهیافتاده حاال د

 ! درست برعکس تو هستم

بردم و از کنارش  یلذت م دنشیاز د! چهره رو دوست داشتم نیا. تش شدمصور ي رهیباز کردم و خ چشممو

تونستم به خاطر خود  یم! خواستن بگذرم؟ نیتونستم از ا یم! شد یخواستنش م زیوجودم لبر يبودن همه 

به اون  دنینهال تو رس الحص دیشا! کردم؟ یم یمن داشتم خودخواه دیشا! اصالً نه ای! نهال از خودش بگذرم؟

اصالً خوشبخت  دیشا! بود که خوشبخت باشه؟ یکنارم م دیاصالً با دیشا! خواست؟ یبود که از ته دل م يزیچ

 دیشا ارهیرو به خاطر من ب یکرد که خوشبخت یتالششو م یوقت! گرفتم یم ادیآدم رو در کنار نهال  هیکردن 

 نیا! تونستم ینم! هم نه دیشا! م؟اشه برسون ستهیخواد و شا یکه م ییزهایتونستم اونو به اون چ یمن هم م

برابر با هر  نکهیا! يد یاز دستش م يروز هی یبش کینزد یکه به هر کس نیا! استرس نیا! مارگونهیاضطراب ب

فکرها  نیا! یکن یتحمل م يروز هیکنه درد از دست دادن رو  یم دایراه پ اتیدن يخلوتت، تو يکه تو یآدم

من هم اآلن و تو  نکهیاز ا! ببندم، لب باز کنم و از خواستنش بگم یذاشت چشم رو همه چ ینم! اشتذ ینم

مغزم  نیریز يها هیترس از دست دادنش تو ال! خوامش یم شتریب دیخود اون و شا يلحظه به اندازه  نیهم

 ستادهیا ارید ایفرناز  نکه اآل ستهیبا ییجا يروز هی دمیترس یخواستم قبولش کنم چون م ینم! داد یآزارم م

 .داشت یدست از سرم بر م یلعنت ياس د یت یپ نیکاش ا! بودن

 يبرا! نهال یخوب یلیخ:به حرکت در اومد، چشمامو بستم و آروم گفتم مینیب ي غهیت ينهال رو ياشاره  انگشت

 ! یخوب يادیبشه ز کیکه بهت نزد یهر کس

 !ستین امیجور نیا:و آروم زمزمه کرد ستادیاز حرکت ا يلحظه ا يبرا دستش

 !هیجور نیهم! هست: باز کردم و مصر و محکم زل زدم به چشماش و گفتم چشممو

 !نییشما بفرما یهر چ! چشم! باشه آقا:چشمام و وادارم کرد ببندمشون و بعد گفت يرو دیدستشو کش کف

 !نیآفر: زدم و گفتم يلبخند

 .فرناز سوخت يدلم برا:با موهام شد و گفت يمشغول باز دوباره
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 !؟یواسه چ: دمیشدم و با اخم زل زدم به صورتش و پرس زیخ مین

 ... یدونم ول ینم:دستهاش وادارم کرد دوباره دراز بکشم و گفت با

 !سوزه به حال من نه؟ یدلت به حال اون م-

 !نه:

 ،رونیب نیاومد الیتو و البرز که از و:پروندم و اون ادامه داد یرلبینامرد ز هی! جواب قاطعش خنده ام گرفت از

 .رفتنتون شد ي رهیدم پنجره و خ ستادیپاشد ا

 !خب؟-

 !هنوز چشمش دنبال توا:

 !دنبال شوهر خودش باشه دیچشمش با! اون ازدواج کرده-

 !یسرکوبش کن دهایو نبا دهایبا با يکه بخوا ستین يزیاحساس چ:

 !خواست ینم يقو نقدریوقت منو ا چیاون موقع که کنارش بودم ه-

داشته که از دست  یتازه متوجه شد چه نعمت ،يازش دور موند یوقت! ات عادت کرده بودبه بودنت به محبته:

 !داده

 !اآلن من نعمتم؟: و با لبخند گفتم یبحث به شوخ ریعوض کردن مس يباز کردم و برا چشم

 !دونه یم بتیکه خودشو مص یآره، نعمت: داد گفت یم ییهوا مویشونیپ يجلو يکه موها يجور همون

 !بره یخوابم م يهم با موهام ور بر يجور نیهم! شم یپررو پررو تر م یکن فیازم تعر يجور نیهم-

که  ییالال! زنم یدارم باهات حرف م: نهال بلند شد و با انگشت آروم زد رو نوك دماغم و گفت يخنده  يصدا

 !یخونم بخواب ینم

! موثرتره ییاز صد تا الال یکن یم قیبهم تزر يکه از نوك اون انگشتها دار یآرامش یول یخون ینم ییالال-

 !لحظه چشم رو هم بذارم هیبتونم  یبخون ییصدات اگه الال نیکنم با ا یفکر نم نکهیضمن ا

 ...خودت يصدا! بدجنس يا: پاهاش بلند کرد و در همون حال گفت يدستهاش سرمو به زور از رو با

هنوز ! ؟یصدام چ: دمیبدنم کردم و زل زدم به صورتش و پرس لیشکم غلت زدم، آرنج دستهامو حا يرو به

چرا  یکه گفت ادمهیروزو هم  گهید یکیاون ! يکرد فیاون روز چقدر رك و پوست کنده از صدام تعر ادمهی

 !البته روز نبود هر دو بار شب بود! نشدم يمجر ایخواننده  ایدوبلور 
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 ایتو جهت برعکسش و پشت به در. خودش رو گرفته يوکرد نخنده، اما کامالً مشخص بود به زور جل یسع

نترس من جنبه ام باالست ! نکن غیلبخندو از خودت در:و گفتم دمینشستم، با سر انگشتهام دو طرف لبشو کش

 !شم یپررو نم

 !ستیبه شدنش ن يازین! گهید یپررو هست: زد، انگشت دستهامو از صورتش جدا کرد و گفت يلبخند

 يجا نیهمچ هیتو :بهش انداختم و گفتم یطونیع و دستهامو گره کردم دورشون، نگاه شجم نهیتو س پاهامو

کرد  یسع يدیوقت د هیچون ! مرد باهاش حرف نزن هی ییوقت از پررو چیه یکیتار نیو تو دل ا یخلوت

 !بهت نشون بده زانشویم

خانوم  هیکه  ينامرد یلیبا تو که خ یآره، ول يبا هر مرد:زد و گفت يحرکت از جاش بلند شد، لبخند هی با

 !حرف زد تییچشم و رو یشه از ب یم یکن یم دیمتشخص مثل منو تهد

از تماس بازوهام که به دور شونه اش حلقه شده بود به ! و چند قدم جلوتر گرفتمش دمییدو ال،یسمت و دییدو

 ! رونیب نیکنن چه خبره ا یم الیاآلن خ! سیه: گوشش گفتم ریآروم ز! دیکش یکوتاه غیاومد و ج جانیه

 !ده یگزارش م هیمطمئن باش البرز لحظه به لحظه اشو ضبط کرده و به بق: و گفت دیخند

: و آروم زمزمه کردم ایسرش چرخوندمش سمت در يکه دستهام به دورش حلقه بود و سرم رو يجور همون

قرار ه  یاما وقت! ننیصحنه رو بب نیبشن و ا کنارت باشم برام مهم نبود عالم و آدم جمع ایاگه قرار بود تا آخر دن

 ! حک بشه يا گهیکس د نصحنه ها جز خاطر خودمون تو ذه نیخواد ا یدلم نم ،ینباش گهیفردا د

. دستمو آزاد کردم يحلقه . بهش آورد یدستهام که گره شده بود و فشار آروم يپنجه  ينهال نشست رو دست

تو ذهن  یحت ییزهایچ هیکنه  یآدم آرزو م ییوقتها هی:مکث گفت هیروبروم و بعد  ستادیازم فاصله گرفت، ا

 !خودش هم حک نشه

 دیاز همون لحظه هاست که نبا قاًیلحظه ها دق نیکامالً باهات موافقم و ا: دمیو پرس دمیموهام کش نیب یدست

 !تو ذهنت حک بشه

 يبازم دوست دار یحک شده آزاردهنده است ول ياون خاطره ها نکهیهم با ا ییوقتها هی: زد و گفت يلبخند

 !یباشن و بهشون فکر کن

 ! باشه یتونه دوست داشتن ینم يآزاردهنده ا زیچ چیفکر کردن به ه:و گفتم ایازش گرفتم و زل زدم به در رومو

با وجود آزاردهنده بودنشون،  یهست که حت زهایچ یلیخ! هست: که مصر و محکم گفت دمیشن صداشو

 ! از نبودنشون بهترهبودنشون 
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 يجور نیا! تونستم مثل تو فکر کنم یکاش م: به دو طرف تکون دادم، نگاهمو دوختم بهش و گفتم يسر

 ! آسونتر بود یلیخ ایتحمل کردن دن

! هام نه بوده يشه نر ینم يخوشحالم که جواب همه ! ير یم يخوشحالم که دار: کردم و گفتم یمکث بعد

خوبه که از من دور ! نهال ير یم يخوبه که دار! يداد یمصر و قاطع جواب منف دمیخوبه که هر بار ازت پرس

 ! یمون یاز من محفوظ م يدور نیخوبه که با ا! یمون یم

لبمو با زبون تر کردم، نگاهمو ازش گرفتم و ادامه ! کرد یرو باور نم یرحم یهمه ب نیا دیشا! صورتم شد مات

بهم  نقدریخواستم ا ینم! باشم کیبهت نزد نقدریخواستم ا یسفر، نم نیبه ا امیب دیبه البرز گفته بودم نبا: دادم

هست که  کیخاطره هر چند کوچ يسر هی االح نکهیا! نیتهش شد ا! نشدم فشیحر! گوش نداد! یباش کینزد

 ! من يتو هم برا يهم برا! تونه آزاردهنده باشه یبا رفتنت م

 دیشا ستادمیا یم. خودم هم سخت بود يبرا یرحم و سرد بودن حت یافتادم سمت ساحل، تحمل اون همه ب راه

 !خواستم یالاقل تو اون لحظه نم! خواستم ینم نویدادم و من ا یوا م

 . ستمیقدم نرفته بودم که نهال صدام کرد و مجبور شدم با چند

 ومدنتین لیکردم دل یاما فکر نم يایدونستم قراره ن یم: شد و ناباور گفت کیقدم بهم نزد هیسمتش،  برگشتم

 !من باشم

به تو و مطمئناً تو  گردهیروزها بر م نیاز کارهام ا یلیخ لیدل: زمزمه کردم رلبیافتادم ز یکه راه م يجور همون

 !يخبر یهاشون ب یلیاز خ

 هیزل زدم به چشماش،  الیو وونیبرگشتم سمتش، تو نور کم جون ا! ستمیپندار گفتنش باعث شد با يصدا

 یخوام بش ینم! کنه ینیرو شونه هام سنگ گهیعذاب د هیخوام  ینم! نهال يبر دیبا: کردم و گفتمخرده مکث 

 یخوام ازم دور بمون یم! کنم ارکه در مورد فرناز مرتکب شدمو دوباره تکر یخوام اشتباه ینم!گهیفرناز د هی

 ! نهال

 ... یول: شد و گفت کیقدم بهم نزد هی

برو ! يدار شمیپ یچه ارزش یگم که بدون یم یبگم ول نویسخته بخوام ا: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 میبرو که تسل! خالص شم يریخوددرگ نیدلهره، از ا نیاز ا ،یدو به شک نیاز ا! رمیبرو که منم آروم بگ! نهال

 !کنم یم هشخواازت  نویا! درد به دردهام اضافه نشه هیبرو بذار ! نشم میخودخواه
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دوباره داره بارون  ،ینش سیبرو تو که خ: راه افتادم سمت ساحل و آروم گفتم. ناباور نهال مات صورتم بود نگاه

 .رهیگ یم

*** 

: تکون داد و بلند گفت یبرگشتم سمتش دست. بلند صدام کرد وونیبودم لب ساحل که البرز از لب ا نشسته

 !!تو؟ يایب يخوا یبارون تند شده پندار، نم

پله ها رو که رفتم باال، البرز بازومو . الیاز جام بلند شدم، راه افتادم سمت و. شده بودم سیگفت، خ یم راست

 !کنه پندار؟ یم هیبه نهال که داره گر یگفت یچ: دیچشمام شد و پراخم پرس ي رهیگرفت و خ

 !نشسته تو حرفام برده بودم یرحم یبه عمق ب یانگار با اون سوال پ. لحظه مات صورتش موندم يبرا

البرز  دمیدر رو باز کردم و اومدم برم تو شن. جواب از کنارش رد شدم یاز دست البرز در آوردم و ب بازومو

برام مهمه ! شیخوام برنجون یبهت گفته بودم نم! نگفته بودم؟! دختر تعصب دارم نیبهت گفته بودم رو ا:گفت

! ؟يشد کیاصالً چرا بهش نزد یونبشک يجور نیغرورشو ا یخواست یتو که م! نگفته بودم؟! شیکه نرنجون

دختر چرا  نیبه ا! ينشون بد خیآدم  هیخودتو  يتو که خوب بلد! وجودش برات مهمه يچرا بهش فهموند

دختر با خبر  نیا يها یتو که از بدبخت! ش؟یو با پا پ يدیبا دست پس کش یواسه چ! يمحبت کرد نقدریا

 یسع يمثالً دار! باورت کنه؟ يبه خودت اجازه داد یچ يبرا ده،ینکش ایدن نیکمتر از تو از ا یدونست یم! يبود

 !؟یدورش کن یاز ناراحت یکن یم

به دو طرف  يسر. اول شده بود ياز لحظه  ظتریاخمش غل. حرفشو بزنه یسمتش و منتظر موندم باق برگشتم

صالح کار  یکن یکه تو فکر م يزیاون چ شهیهم يدید یو م يکرد یکاش چشماتو وا م: تکون داد و گفت

 ونیگر يشمهابا چ يدار يدیفهم یکاش الاقل م! يدید یدخترو م نیا يها یکاش ناراحت! ستین هیبق

 ! یکن یم شیراه

که بخوام از احساسم بگم و  دیکش یبهتر بود اصالً کارمون به اونجا نم دیشا! حق داشت! نداشتم بدم یجواب

بهتر بود  دیشا! خوام ازش دور بمونم یخوامش اما به خاطر خودش م یخودش م يبه اندازه بهش بفهمونم که 

 يجور نیذاشتم ا ینم! مطمئناً بهتر بود! که نه دیشا! دارم یبهش احساس نکهیاز ا! شد یاصالً از دلم با خبر نم

راحت  یلیخ میپرتنش زندگ طیکه تو چند تا شرا یکس! ازم جدا بشه يدلخور نیتونستم بذارم با ا ینم! بره

وقت بود که بتونم  ياونقدر اد،یتا فردا که نهاد ب! بد ازم جدا بشه يخاطره  هیتونست با  یآرومم کرده بود نم

 !آوردم یاز دلش در م دیبا! افتمیو با رفتنش جون بکنم و از پا ب ستمیبعد با ارم،یدر ب دلشآرومش کنم، بتونم از 
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در رو گرفت اما قبل باز کردنش برگشت سمتم و پرحرص  ي رهیبهم زد، دستگ يه ااز کنارم رد شد، تن البرز

 دنیکردم با فهم الیخ نکهیاز ا! مونمیدختر بهت گفتم پش نیاز احساس ا نکهیاز ا!گند! پندار يگند زد: گفت

! پندار میکفر یلیخ یکن یم نتخابباز راه درستو ا يو با چشمها یش یآدم م ،یش ینهال عاقل م یحس واقع

 !یلیخ

به تأسف تکون داد و رفت و در  يبهم انداخت، سر يداد، در رو باز کرد، نگاه دوباره ا نییدر رو پا ي رهیدستگ

 یبا کس نکهیبه ا ازین! به فکر کردن داشتم ازین! شدم مونیباز گذاشت تا پشت سرش برم تو اما پش مهیرو ن

خالف جهت  ریبار مس نیو ا نییپله رفتم پا از! مو آماده کنمخرده واسه حرف زدن با نهال خود هیروبرو نشم و 

داشتم  ازین! کردم یفکر م ییتو تنها دیبا! دنبالم ادیو ب افتهیراه ب یخواستم کس ینم. گرفتم شیساحل رو در پ

 !یلیخ! عقب بودم یلیاومد، خ یفعالً اون جور که بوش م! با خودم و با نهال چند چندم نمیبب

 سیخ سیخ گهیبرگشتم د یکه برگردم اما وقت دیقدم زدم و چقدر طول کش ادهیجاده پ ریتو مس دونم چقدر ینم

 ! ؟ییپندار تو: دیروشن شد و دکتر نگرون پرس وونینذاشته، المپ خاموش ا الیپامو تو و. آب بودم

و درهم  ینگاهم نشست رو صورت عصب دمیکه رس وونیبه ا. کردم و راه افتادم سمت پله ها یط اطویح ریمس

در  یو از دلواپس رنیهم همراهم نبود که بخوان باهام تماس بگ لمیموبا. نگرونم شده بود! حق داشت! دکتر

 .انیب

 !شده پندار؟ یچ: دیکردم و خواستم برم تو، مچ دستمو گرفت و مانع شد و پرس یرلبیز یعذرخواه هی

کرد، نگاهمو دوختم به  شتریمچم ب يرو فشار دستشو. به دو طرف تکون دادم ينگاهش کنم سر نکهیا بدون

 !با خودت؟ یکن یم يکار دار یچ! شم یدارم نگرانت م: صورتش، دستمو ول کرد و گفت

که  يزیبه تنها چ طیبودم، ناراحت بودم، دردمند بودم و تو اون شرا یبودم، سرد بودم، عصب سیبودم، خ خسته

اگه  دیببخش. خوبم دکتر: برم تو گفتم نکهیراه افتادم سمت در و قبل ا! کردم حرف زدن با نهال بود یفکر م

 !نگرونتون کردم

 !هم به مشکالتت اضافه نشد یتا سرماخوردگ ریدوش بگ هیبرو : گفت دمیرفتم تو که شن یم داشتم

 ! بود یاخوردگکه مهم نبود همون سرم يزیتو اون لحظه تنها چ! نشست رو لبم يپوزخند

عوض کردن لباسهام، رفتم  الیخ یسوم، ب يبه طبقه  دمیرس. طور نیدوم هم هم يطبقه . نبود یسالن کس تو

راه باز کرده بود پاك کردم و تقه  میشونیرو که از رو پ یکه نهال توش بود، با دست قطره آب سمج یسمت اتاق

 !؟نهال: روم گفتمزدم و آ يدوباره ضربه ا. ومدین ییصدا. به در زدم يا
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تو نور کم . در رو باز کردم و رفتم تو ره،یدستگ يکردم، دستم نشست رو یمکث. زمان برد و قفل در باز شد یکم

در رو بستم و بهش . شده ایدر ي رهیمبل کنار پنجره و خ يدادم که نشسته رو صیجون آباژور نهال رو تشخ

تخت  يشدم، رفتم روبروش رو لبه  داموندم و بعد از در ج رهیرخش خ میخرده تو سکوت به ن هی. دادم هیتک

دستمو جلو . رونیب یکیحرکت و مات دوخته بود به تار ینگاهشو ب. مکث آروم صداش کردم هینشستم و بعد 

به  دمیکالفه دست رو هوا مونده ام رو کش! دیاز تماس دستم، دستهاشو پس کش رم،یبردم و خواستم دستشو بگ

 !نهال ومن نیبب: مکث گفتم هیو بعد  شمیته ر

! باز خوب بود به خلوتش راهم داده بود! بود که نخواد چشم تو چشمم بشه دهیازم رنج ياونقدر! بود دهیفا یب

 !کردم یمن که بودم احتماالً اصالً درو باز نم

 یحت ای! ات نگفتهمن بر یهست که مطمئناً البرز از من، از زندگ زهایچ یلیخ:گلومو به زور فرو دادم و گفتم آب

 یکه م يپندار نیو شده ام ا دمیسن رس نیاتفاقا رو از سر گذروندم تا به ا یلیخ! يدیاصالً از خود من هم نشن

 يباورها نیشدن ب يتو پاس کار میتموم نوجوون! هیو تنب ریخالصه شده تو کتک و تحق میتموم بچگ! ... ینیب

اگه امروز صبح واسه خاطر چهار تا دونه خط رو پشتم ! ... عشق باطل کردم هیهدر  مویمختلف گذشته و جوون

اون  ياگه بخوا یدون یم! ... که فقط کتک بوده و شالق ییذهن من پره از لحظه ها ،يمنقلب شد ياون جور

باهاشون ! کردم یمن اون لحظه ها رو زندگ! ده؟ یبهت دست م یچه حال یمرور کن لمیف هی نیلحظه ها رو ع

 ! باهاشون شکل گرفتم! دمیباهاشون نفس کش! بزرگ شدم

 گهیکه د یخوام از کس ینم:کنار زدم و ادامه دادم میشونیاز رو پ سمویخ يدادم، موها رونیپرصدا ب نفسمو

درد امروز من  یخواد بفهم یدلم م یول افتهیاز چشمت ب دهیحرف بزنم که ند يکوتاهه طور ایدن نیدستش از ا

ام و چند تا خط  نهیس يرو هیبخرد  هیکه پشت سر گذاشتم، جز  ياز گذشته ا! ستیفقط درد اون تصادف ن

 یتون یجسمم نمونده اما روحمو نم يرو يا گهید زیچ میشونیکنار پ یشکستگ يجا هیپشتم و  يشالق رو

که  یمن سخته بخوام واسه کس يبرا! و ازش حرف بزنم نمیسخته بخوام بش! ... هیتا چه حد زخم یتصور کن

واسه من سخته ! خورده بگم سیخ يو ترکه  لنگیو ش ندخواد غرورم جلوش حفظ بمونه از درد کمرب یدلم م

! کنه یرو و اون رو م نیتلخ گذشته رو ا يخاطره ها ضیذهن مر نیجلوت و بگم که تا چه حد ا نمیبخوام بش

و ذهنم ناخودآگاه  مارستانیتو مطب، تو ب ن،ینشسته ام، تو جمع، تو ماش ییوقتها هی! کنه یمرور م! زنه یهم م

اونقدر تو ! شه یو دم نزدم م دمیشدم، کتک خوردم، درد کش ریتحق یلیدل هیتو گذشته که به  يروز هی ریدرگ

 یوجودم حس م ياون لحظه ها رو با همه  تیو عصبان یشم که درد و ناراحت یغرق م یلعنت ياون خاطره 
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اما چند  افته،یب یکسهر  يتونه برا یتصادف م هیاتفاق،  هی! نهال رمیکه باهاش درگ یاون مرض نهیا! ... نمک

 یدرد ب ریچند درصدشون مثل من درگ! برگردن؟ يعاد یتونن به زندگ یدرصد آدمها هستن که بعدش نم

اگه بعد اون تصادف نتونستم رو پا بشم، فقط حس ! کنه؟ یکردن ساقطشون م یشن که از زندگ یم یدرمون

شدم و نشدم و صد  یاز خونواده ام م دیبا که یتیکه داشتم، حما یپرتنش يعذاب وجدانم باعثش نبوده، گذشته 

پرِ ترس از  ،یو روح یپرِ درد جسم ،یآدم عصب هی! نمیمن ا! به من نگاه کن!... باعثش بوده ارید دنیالبته باور ند

فقط دارم ! کنم یاغراق هم نم! نهال میریپر درگ! اطرافم يآدمها يل بستن، پرِ اضطرابِ از دست دادن دوباره د

زن، شروع  هیاما خواستن ! ستین یشک چیمسئله ه نیکنه و تو ا یبودنت آرومم م! ... گم یخودم م ازصادقانه 

 م،یبخند م،یبگ م،یبا هم شام بخور نکهیو افقط ت! شه یآروم شدنها خالصه نم نیرابطه، ازدواج فقط تو ا هی

 هیبخوام  نکهیا يبرا! زنم یحرف م یدارم از چ یدون یدونم م یم! شه یخالصه نم میو درد دل کن میحرف بزن

هنوز تو  نویو من ا يزیآماده باشم و هم از لحاظ غر یدارم که هم از لحاظ روح ازیشروع کنم ن دویجد یزندگ

سر باز  ییهوی ستیپنج سال قرار ن نیا يمن تو يسرکوب شده  يحس ها يهمه ! نهال نمیب یخودم نم

خوام  ینم! افتهیاتفاق ب نیخوام ا ینم! گذشته ام بسوزونم يآدمهااشتباهات خودم و  يتونم تو رو به پا ینم!کنه

خوام  یم! ...نداشته باشم شتیپ گهیانقدر احترامو هم د نیبرسه که ا يروز هیخوام  ینم! یمن برنج ياز سرد

در  ندر و او نیزنم، دارم به ا یدارم دست و پا م! خوام اول از همه به خودم برگردم یم! کنم نهال دایخودمو پ

! افتادهین یکنم اما هنوز اتفاق دایپ یراه نجات هیبلکه  رشمیکه اس یقفس نیکوبم به ا یدارم خودمو م! زنم یم

 نینه ا! بکنم دیکه با یاساس رییتغ! بخورم دیکه با یتکون! منظورمه دیکه با یاتفاق! نشده يهنوز معجزه ا

پندار نصفه و  نیمن ا يذهن کمالگرا! گم؟ یم یچ یمتوجه! یتحول اساس هی! نه! ییو جز کیکوچ يرهاییتغ

تو خودم  گهیآدم د هیتونم با  یم يخودم خودمو باور ندارم، خودمو قبول ندارم چه جور یوقت! خواد یرو نم مهین

 !منو نگاه کن نهال! هان؟! بشم؟ کیشر

اون هم ! کرده بود هیگر. صورتم شد ي رهیبود بلند و خ نینقطه از زم هیصحبت هام زوم  لینهال که از اوا نگاه

خورد  یکه م یکه بعد کتک خوردن از بابام به خاطر حرص یمن. صحنه به درد اومد نیا دنیچه جور و دلم از د

 یکیدستم تا نزد! ن چشمها بگذرم؟یتفاوت از کنار ا یتونستم ب یم يگرفتم، چه جور یعذاب وجدان م

باعث آزارش  نیاز ا شتریب یمهربون ن،یاز ا شتریب یکینزد دیشا! دمشیصورتش رفت اما مشت شد و پس کش

 ! شد یم
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! یهست یدختر عاقل: رو که راه گلومو بسته بود به زور فرو بدم و بعد گفتم یسفت و سخت زیکردم اون چ یسع

درك  نیبه ا دوارمیام یعنی! یدرکم کن یتون یدونم م یم دم،یکه به سن و سال تو د یعاقل تر از هر کس

اآلن  نیخواد هم یدلم م. یمنو تجسم کن يگذشته  يلحظه ا يو برا يخواد چشماتو ببند یدلم م! کردن

 ینیباز بب يخواد با چشمها یدلم م! یرو که گرفتارشم چک کن ينت و عالئم و عوارض درد يپا ینیبش یپاش

 یکن یم یکه سع! ؟یکن یکارو م نیباشم که ا دواریتونم ام یم! ؟یکارو بکن نیا یتون یم! هیدردم چ یو بفهم

 !؟یو ازم نرنج یدرکم کن

برو لباساتو عوض کن، : سکوت شد و بعد آروم زمزمه کرد نمونیب یزمون طوالن هیاز صورتم گرفت،  نگاهشو

 !يخور یسرما م ،یسیخ سیخ

  

 

  

دوش گرفتن ساده سرپا  هی ينتونم برا یخراب بود که حت يحالم اونقدر. رونیجام بلند شدم و از اتاق زدم ب از

 . دمیز کشعوض کردم و آب موهامو با حوله گرفتم و درا سمویخ يرفتم تو اتاق، لباسها. ستمیبا

 يگرفته  يمعده ام که در باز شد و صدا يام رو گهیدست د يسرم بود و مشت گره کرده  يدستم رو هی ساعد

 !؟يخور یخانوم شامتو گرم کرده نم الیل: تو اتاق دیچیالبرز پ

بسته  يصدا. کردم شتریدردناکم ب ي نهیس يقفسه  يبه جاش فشار مشتمو رو! چشمامو هم باز نکردم یحت

 يدستش نشست رو. تو مشامم دیچیعطر البرز پ يخورد و بو یشدن در اتاق اومد و پشت بندش تخت تکون

 پندار؟: بازوم و آروم گفت

 چیه يخواست صدا یدلم نم! باشه شمیکس پ چیخواست ه یتو اون لحظه دلم نم! خواستم اونجا باشه ینم

 ! مخاطبم قرار بده یدوست نداشتم کس! کسو بشنوم

 !بخور بعد بخواب پندار يزیچ هیپاشو : به بازوم آورد و گفت يفشار لبرزا

 !ستیاآلن حالم خوش ن! برو البرز: چشم باز کنم گفتم نکهیا بدون

 !م؟یحرف بزن: به خرج داد و بدون تکون خوردن از جاش گفت سماجت

 ! ستیگفتم حالم خوب ن:دمیزل زدم به چشماش و توپ یسرم برداشتم و عصب ياز رو ساعدمو
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درد معده  يبخور يزیچ هیاگه ! از سر و وضعت کامالً معلومه! معلومه: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

 . شه یات کم م

! به هم زهیشد اعصابمو بدتر بر ینم ریجور مواقع گ نیبود که تو ا نیفربد ا یخوب! زدم و پشت کردم بهش غلت

 !ذاشت به حال خودم باشم تا بتونم به اعصابم مسلط بشم یبود م نیاون ا یخوب

 ؟یبزن نیدیتیران هی يخوا یم: که گفت دمیدور شده اش رو شن يخورد و البرز بلند شد،صدا یتکون تخت

دو ساعت بخوابم و به ذهنم استراحت  یکیتونستم  یم دیکرد شا یالاقل اگه دردو کم م! بود یفکر خوب! آره

سرش به عالمت تأسف تکون خورد، . به عالمت مثبت تکون دادم يبرگردوندم سمتش و سرباالتنه امو ! بدم

 .امی یاآلن م: داد و گفت رونینفسشو پرصدا ب

*** 

کرد، حضورش رو تو  یکه عطر نهالو حس م يهمون گوشه ا. بود داریگوشه از ذهنم انگار ب هیبودم اما  خواب

سر و  ياش رو رو رهیبسته نگاه خ يدم اما انگار از پشت پلکهاخواب بو. تنم ينگاهش رو رو ینیاتاق و سنگ

 .کردم که معذب شده بودم یلختم احساس م يصورت و باال تنه 

 دم،یبا کف دست چشمهامو مال. ام بود رهیاتاق نشسته و خ يمبل گوشه  يرو. زدم و آروم چشم باز کردم یغلت

شب قبل کم کم  ياتفاقا! ناراحته نقدریشده و چرا ته وجودم ا یچ ه،یاصالً چه ساعت ارمیکردم به خاطر ب یسع

دو رگه  يصدا هیبا  دمیکش یم گردنم يکه مالفه رو تا باال يشدم و همون جور زیخ مین. به خاطرم اومد

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیپرس

 .یاومدم واسه خدافظ: کرد و آروم گفت یمکث

: داد حیصورتش شدم و اون توض ي رهیدوباره خ. صبح بود 10 .صورتش نشست رو ساعت يماتم از رو نگاه

 ...کنم اما  دارتیخواستم ب ینم. نهیچمدونمم تو ماش. منتظره نیینهاد پا

 !آره؟ يشدم رفته بود ینم داریب! ينکرد دارمیاآلنم که ب-

برداشتم، نشستم رو تخت و  نیزم يشرتمو از رو یدست دراز کردم و ت. نداد و نگاهشو دوخت به پنجره جوابمو

  ن؟یمون یناهارو نم: کردم گفتم یکه داشتم روش م يهمون جور

شرت رو  یت. نگفت يزیام ثابت موند و چ نهیس يقفسه  ي هیبه سمتم، نگاهش رو خط بخ دیچرخ سرش

: گفتم دمیکش یبه موهام م یکه دست يو همون جور نییو مالفه و پتو رو زدم کنار و از تخت اومدم پا دمیپوش

 .امی یزنم و م یبه صورتم م یآب هی
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 . میمنتظر نییپا. باشه: صورتم، از جاش بلند شد و گفت يرو دیچرخ نگاهش

 نیدر که بسته شد، نشستم و سرمو گرفتم ب. رونیبه عالمت مثبت تکون دادم و منتظر شدم از اتاق بره ب يسر

بدرقه  يآدم عاد هی نیو منتظر بمونم که برن و براشون دست تکون بدم و ع نییتونستم برم اون پا یم. دستهام

اون حس استرس  فیتونستم حر ینم! نمیو رفتن نهالو بب ستمیتونستم با ینم! تونستم ینه نم! اشون کنم؟

 ! بشم یلعنت ییجدا

*** 

 الیو دکتر و ل لوفرینهاد و ن. فربد و البرز مشغول خوردن بودن. صبحونه هنوز جمع نشده بود زیم ن،ییپا رفتم

به سمتم و نهاد از جاش بلند شد، باهام دست داد  دیچرخ هیسالم که کردم، سر بق. مبلها يخانوم هم نشسته رو

. صبحونه زیو رفتم سمت م دمیرو پرس لوفرینبه عالمت خوب بودن تکون دادم، حال  يسر. و حال و احوال کرد

 يآقا میدیچه عجب ما شما رو د: البرز و فربد با لبخند گفت يم روبرونشست. خوردم یم يزیچ هیحتماً  دیبا

 !دکتر؟

مقدار عسل بخور پندار واسه معده ات  هی: خانوم گفت الیکه ل دمیحوصله مشغول لقمه گرفتن شدم و شن یب

 .خوبه

. بود لوفریتکون دادم و نگاهم نشست رو نهال که مشغول صحبت با ن دییبه عالمت تأ يسمتش و سر برگشتم

 !ارهیخوب بودنو در ب يتونست ادا یچقدر خوب م! تونست خودشو جمع و جور کنه یچه خوب م

 !بچه ها؟ میبر: دیو نهال پرس لوفریرو تو سکوت خوردم و با بلند شدنم نهاد هم بلند شد و رو به ن صبحونه

 ریذهن و نگاهم درگ د،یشن ینن مواسه نهار بمو ناینهاد ا نکهیا يدکتر و خانومش رو برا يتعارف ها گوشهام

که  یمبل برداره چشمش افتاد به من يدسته  ياز جاش که بلند شد و خواست مانتوش رو از رو. نهال بود

! رفت یداشت م يجد يجد. شد دنیزد، روشو ازم گرفت و مشغول لباس پوش يلبخند محو. کردم ینگاهش م

 دمیاصالً نفهم! دونستم که هست یمهم نبود، م دمش،ید یاگه هفته به هفته هم نم یتو تهرون بود، حت یوقت

وابسته اش شدم  نقدریا يمدت کوتاه چه جور نیتو ا دمیاصالً نفهم! شد برام یخواستن نقدریا يو چه جور یک

 ! بودم ختهیبهم ر نقدریکه حاال با رفتنش ا

خواستم  ینم! اطیخوام برم تو ح یتو اون لحظه مطمئن بودم که نم. پام يمبل و پامو انداختم رو يرو نشستم

 !رفتن نهال بشم ي رهیخواستم خ ینم! نمینهادو بب نیو دور شدن ماش ستمیبا

 !دکتر جون؟ يندار يخب، امر: نهاد جلوم دراز شد و گفت دست
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 . قربونت: جام بلند شدم، دستشو گرفتم و گفتم از

 .نمتیب یتهرون م: زد و گفت يلبخند

چه  لوفروین یجواب خداحافظ دمیاصالً نفهم. دادم و سرم برگشت سمت نهالبه عالمت مثبت تکون  يسر

! دیشد از نگاهش فهم یرو نم يزیچ چیه. دست نهال که جلوم دراز شد، مات صورتش شدم! دادم يجور

 .امی ینم نییپا: دستشو گرفتم و آروم گفتم! خونسرد خونسرد بود انگار

 .باشه-

 ؟يد یبهم خبر م يدیرس:

عقل و احساست  نیچقدر سخت بود ب! يشه نر یخواست بپرسم نم یدلم م شتریب. جوابم فقط لبخند زد در

 ! يچشم رو احساست ببند یخواست یاون موقع که م يکند یجون م! یبه فرمون عقلت عمل کن یمجبور باش

 .خدافظ. مراقب خودت باش: رو از دستم در آورد و آروم گفت دستش

داشت آدم از  یچه فرق. بسته شدن در سالن موندم ي رهیهمون مبل و خ يجلو ستادمیا .یآسون نیبه هم! رفت

 يخونه، چه از رو يچه از تو! بدرقه شهیبدرقه هم هم! رفتن بود شهیرفتن هم! کنه یراه رفتن خداحافظ يکجا

 ! جاده يو چه از وسط ها اطیچه از دم در ح وون،یا

دوم  يتو طبقه . بردم و راه افتادم سمت پله ها نییباال و پا مینشویو کالفه کف دستمو محکم وسط پ یعصب

در  ينهاد جلو نیماش. داشت دیکه به کوچه د یبزرگ يشد سمت پنجره  دهیبودم که پاهام ناخودآگاه کش

 ! یراحت نیبه هم! شدن و رفتن نیها رو کردن، سوار ماش یخداحافظ. نیهم کنار ماش هیبود، نهال و بق ستادهیا

  

 

داره ! ادی یتونستم بفهمم که داره م یوجودم م يبا همه ! تونستم حسش کنم یبه وضوح م.گشت یبر م داشت

به جونم افتاده بود رو به  ییاضطراب جدا نیکه از ا یو اعصاب خردکن یعصب يحمله ! سراغم ادی یباز م

داشتم و از همه  یفیخف عو تهو جهیعرق بود، سرگ سیگر گرفته بودم، کف دستهام خ. کرد یوضوح احساس م

! شد یداشت شروع م.ذاشت درست نفس بکشم یبود که نم نهیس يقفسه  ینیو سنگ یحس خفگ نیمهمتر ا

 !شناختم یخوب م نویبود و ا کیپان يحمله  هی

ناخواسته منبع آرامشم  دیکه شا یکه اونقدر برام مهم بود، استرس کابوس رفتن نهال یجدا شدن از کس ترس

 !ام حبس کرده بود نهیبه جونم افتاده بود که نفس رو تو س يجور گهیآدم د هیشده بود، اضطراب از دست دادن 
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! ف؟یضع نقدریا! خواست؟ یم ينجورینهال منو ا! ها رو به زور باال رفتم، خودمو به تخت رسوندم و نشستم پله

 !افتادم؟ یحال و روز م نیبه ا یاسترس نیچکترکه با کو یروان نقدریا! داغون؟ نقدریا

اصالً آورده . خوردم کجاست یجور مواقع م نیتو ا دیکه با یقرص ارمیکردم تمرکز کنم و به خاطر ب یسع

که انگار هر لحظه قرار بود منفجر  دیکوب یقلبم اونقدر محکم م. ام نهیس يدستم نشست رو قفسه ! بودمش؟

 ! شد یعضله هام سفت شده بود و داشت منفجر م يهمه . بشه

از  ژنویکردم اکس یتختو مشت کرد و سع یدست راستم روتخت! ادیکردم البرز ب یخدا خدا م. اومد یم دیبا یکی

 !پندار؟: دیباز بازتر شد و البرز نگرون پرس مهیدر ن. هوا ببلعم

 يخوا یم! معده اته؟! پندار؟ هیچ: دیو دلواپس پرسکردم دراز بکشم، اومد جلو  یسع! خوب بود که اومده بود چه

 ! مارستان؟یب میبر

 ! خوبم: دستم محکم گرفتم و زمزمه کردم يدستشو که نشسته بود رو. بستم چشمامو

تخت و آروم شروع کرد به  ينشست لبه ! تو اون لحظه ها هم تو فکر تظاهر کردن بودم! خنده دار بود! هه

که مرتب و  یلیاون اوا! به خاطر آورده بود ارویمرگ د لیانگار منِ اوا! د چه خبرهبو دهیانگار فهم. حرف زدن

 .افتادم یحال و روز م نیوقت به ا یوقت و ب

به دکتر گفتم . خواد بره یفربد تا بعد ناهار م:کرد گفت یکه مچ دستمو گرفته بود و نبضمو چک م يجور همون

خودم  شیراستش پ. بمونن گهیخوان چند روز د یخانومش م دکتر و. میر یما هم م یباش یاگه تو هم راض

سمت  میبر میتون یم میهم نرفت نجاحاال او. میهم بزن نایسر به مامانت ا هی یفکر کردم اگه دوست داشته باش

که  میخرده تو آرامش استراحت کن هیمونده رو  یچند روز باق نیتهرون ا مینه اصالً برگرد ای. نایعموم ا يخونه 

بعد  يهفته  نیمن اول یاگه بدون يوا. شروع بشه ضیبعدش باز دوباره سر و کله زدنمون با درد و مرض و مر

 کینیو کل مارستانیبا خاك انداز پرت کنن از ب دیفکر کنم جنازه امو آخر شبها با! چقدر پشت هم عمل دارم دیع

 .رونیب

که از همه جا و  ییصدا دنیبسته شن يمون چشمهابا ه! خوب بود یلیحرف زدنش خ نیا! بود یخوب راهکار

بود که  ینیخوب بود اما حالم خرابتر از ا یلیکرد خ یم گهیزد و ذهن آشفته امو پرت مسائل د یپراکنده حرف م

 !پندار؟ یخوب: آورد و گفت يبه دستم که تو دستش بود فشار. البرز سکوت کرد! با حرف خوب بشه
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. رو داشتم یقلب يسکته  هیحس . دوباره بستمشون يصورتش شدم و بعد لحظه ا ي رهیباز کردم و خ چشمامو

رفت  یدرد اگه م نیا. و زل زدن به عکسش بهم دست داده بود اریکه وقت نشستن سر خاك د یهمون حس

 . تونستم بگم خوبم یم دیشا

 .امی یاآلن م: ول کرد و آروم گفت دستمو

باز خواب  يبود که با چشمها نیمثل ا! دمیکش یکابوس زجر م هی دنیداشتم از د يداریبود که تو ب نیا مثل

با  يساله  35مرد  هی ،يآدم عاد هیخود، واسه  يرفتن نهال، دور شدنش به خود! گذروندم یرو از سر م يبد

غلو  يبه اشتباه عالئم هشداردهنده  من ریپذ کیذهن تحر یبود ول یدردناك و آزاردهنده م نقدریا دیتجربه نبا

 !داد یخطر وحشتناکو م هیکرد و اخطار  یرو به بدنم مخابره م يشده ا

کرد،  یکه فشارمو چک م يهمون جور.دستگاه فشار برگشته بود هیالبرز با . تکون تخت چشم باز کردم با

 .قرصو بخور نیا نیپاشو بش: کارش تموم شد گفت یصورتم شد و وقت ي رهیموشکافانه خ

 . آب گرفت سمتم وانیود که از کنارش برداشت و همراه لب یقرص ي رهیخ نگاهم

 یبعد برم یش یآروم م ،یخواب یخرده م هیمنو،  نیبب! پاشو پندار: سرم و گفت ریکرد، دست انداخت ز ینچ

 !خوبه؟! تهرون میگرد

 ینم! پندار شیبخور دیبا: قرصو گرفت جلوم و با تحکم گفت. اومد یزور نشستم، نفسم هنوز سخت باال م به

بد هست که دست  يحالت اونقدر! امراضت اضافه شده؟ ونیکه به کلکس دهیمرض جد تیزیداروگر نیفهمم ا

 ! زدم یآمپول آرامبخش م هیقرص بهت  نیا يالاقل جا ای مارستانیبردمت ب یخودم بود م

 .شرتو درآر ین تگرمته او: آبو داد دستم و گفت وانیدراز کردم و قرصو از کف دستش برداشتم، ل دست

شرتمو در  یقرصو همراه چند قلپ آب خوردم، ت.هنوز تپش قلبم باال بود! شدم ینبود، اما داشتم خفه م گرمم

 !نجا؟یچه خبره ا: گفت یکه دکتر ظهراب دمیسکوت شن قهیو چشمامو بستم، بعد چند د دمیآوردم و دراز کش

نگاهشو  رهیساکت و خ! نزنه یتکون دادم که حرف زیباز کردم و نگاهم نشست رو صورت البرز و سرمو ر چشم

 ! شده البرز؟ یچ:دیکه دکتر پرس دمیدوخت بهم و شن

هر چند حاال چند . بود نیهم شهیهم. شدم یداشتم بهتر م. نگه يزیبستم و خدا خدا کردم البرز چ چشمامو

که تو  ستمین ییداد اما خوشحال بودم که جزء آدمها یحالت بهم دست م نیا ریبه د رید یلیشد خ یم یسال

 ! شن یالزم م مارستانیب یطیشرا نیهمچ

 .نیبه کارتون برس نیشما بر. ستین يزیچ:تو اتاق که گفت دیچیالبرز پ يصدا
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 هی: که دکتر مانع شد، اول به البرز و بعد به دکتر نگاه کردم و گفتم نمیکردم بش یبه خودم دادم و سع یتکون

 !بود اآلن خوبم يعاد ي جهیسرگ

 ؟یمطمئن: دیصورتم شد و بعد پرس ي رهیخ ناباور

 .خرده استراحت کنم هیخوام  یفقط م. آره خوبم:تکون دادم و گفتم يسر

 میخواست یم الیمن و ل: کرد و گفت یدکتر مکث.برده بود رونیعضله هام جونو از تنم ب یگرفتگ. بودم خسته

 ...اوضاع تو  نیبا ا یول رونیب میبر

 ! نیباور کن. خوبم دکتر: حرفش اومدم و گفتم وسط

تهرون فکر کنم  يبرگرد: گفت یو بعد شاک ظتریماتم شد، اخم صورتش هم غل يلحظه ا يناباورش برا نگاه

 ! بهتر باشه برات

 .شد بهم زنگ بزن يطور: رو به البرز کرد و گفت. نزدم یحرف

زانوهاش و شروع کرد  يتخت، آرنج دستهاشو گذاشت رو ينشست لبه . دخور یالبرز به عالمت باشه تکون سر

فشارشو چک : در رفت و بعد به البرز گفت کیدکتر تا نزد. نیبا انگشتهاش و تو سکوت زل زد به زم يبه باز

 مارستان؟یب مینر یپندار مطمئن. کن باال نباشه

 یتکون. به سمتم دیو بست و سر البرز چرخرفت و در ر. به عالمت مثبت تکون دادم و منتظر شدم بره يسر

رو واسه نهال نگفته  نایا: دمیپرس یزدم و شاک يامو دادم به تاج تخت، پوزخند هیتک. نمیکردم بش یخوردم و سع

که با  يسال آخر هی ینگفت! نسازه؟ هکه تو ذهنش اسطور ينگفته بود یچیحد داغون ه نیاز منِ تا ا! ؟يبود

 یتو وجودش نبود وقت یچیه یاز مردونگ گهید ینگفت! دم؟یپندار بودم خرد شدن و داغون شدنشو به چشم د

 یپس از چ! ؟یهام نگفت یاز کج خلق! ؟ینگفت دنامیاز رب و رب نفهم! ؟ینگفت یچیحمله ها ه نیاز ا! رفت؟ یم

 !؟یموندنام نگفت رهیاز مات شدنام، از خ! ؟ینگفت شگاهیتو اون آسا شدنم يبستر ياز روزها! براش؟ يحرف زد

 !پندار-

جور متفاوت  نیدختر چرا داره ا نیا یگفت یبهم م دیبا! دمیفهم یحقش بود از همون اول م! ؟یپندار چ! ه؟یچ:

دختر  نیا یرنگ مهربون يفهموند یبهم م دیبا! البرز يکرد یذهن منو روشن م دیبا! ده یبهم توجه نشون م

 !کنه ینسبت به من فرق م

 ...یول-

 ! کنه؟ یم ینیرو دوشم سنگ گهیبار گناه د هی يجور نیحاال خوبه که ا! ؟یچ یول:
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که آروم  يقرصو خورد. بخواب پندار: رفت سمت در گفت یکه م يتخت بلند شد و همون جور ياز رو البرز

 !خوام با بحث کردن حالتو بدتر کنم ینم! یش

. که نشد ستمیکردم با یسع.شد یم شتریداشت ب یو منگ جهیسرگ ن،یار و پاهامو گذاشتم رو زمرو زدم کن پتو

چشمتو رو پندار سال آخرِ ! البرز يمن کرد يدخترو وابسته  نیا یچ يبرا: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 ! ؟يدیحال و روزمو از فربد نشن! ؟يدیدلندن ن يکه اومد يمنو تو اون پنج بار! ؟يبسته بود رونیبودنش تو ا

! پندار يوابسته کرد تینهالو خودت به خود واقع:دوخت به چشمام و گفت شویو عصب یسمتم، نگاه شاک برگشت

گفته  ادیدوست داشتن ز يمشت مزخرفات بوده که از رو هیمن  يباور کرد حرفها دیکه اومد و تو رو د یروز اول

که بهش  يخودت بود! ياش کرد ابستهکه بعدش با رفتارات و يخودت بود نیا! نبودنت یِدلتنگ يام، از رو

چقدر دل رحمه و ! هیک یپندار واقع يکه بهش ثابت کرد يتو بود! راه نگفته یهم ب یلیالبرز احمق خ يفهموند

 !باشه یتونه خواستن یچقدر م

گفت  یراست م! دهن البرز شدم ي رهیام کردم و تو سکوت خ هیشمرده شمرده وارد ر يبا نفس ها ژنویاکس

 ! گهید

 هیکن  یدراز بکش و سع: بلند کرد و گفت نیشد و پاهامو از رو زم کیخرده تو سکوت نگاهم کرد، بهم نزد هی

البته اگه تو ! میدرست کن میتون یراحت م یلیخ ویهمه چ. میزن یبا هم حرف م يشد داریب ،یخرده بخواب

 !بخواب خب؟ کمیاآلن فقط ! يبخوا

دختره : زمزمه کردم رلبیفشار دادم و ز میشونیپ يهم و کف دستمو رو يتو بالش فرو، پلکامو محکم رو سرمو

 ...شد! اریمثل د یکیمثل فرناز،  یکیشد ! کرد؟ یچه فرق! خواستم یکه نم یشد همون! داغون شد

نه قراره فرنازِ ! منو پندار نیبب: به دستم آورد و گفت یبلند البرز حرفمو قطع کرد، فشار محکم سیه يصدا

راه ها هم به  يهمه ! هم خراب نشده یپل چیه! جز خودش ستین یچکینهال ه! اریمتولد بشه نه د يدوباره ا

اصالً ! خب؟. میساز یاز نو م! میکن یدرست م ویخرده به خودت فرصت بده، بعد با هم همه چ هی! سمتش بازه

نه اصالً تو  ای! زیسمت تبر میر یم میدار نیشته بعد من و تو تو ماشدو ماه گذ یکیفکر کن،  ایب هیچ یدون یم

 یرو که م یداخل يماهایهواپ تیوضع! میالبته اگه سقوط نکن! رسه بهتره یکه زودتر م مایهواپ! مییمایهواپ

 ... میدار ،بعدیدون
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خوب بود ! هوش شدم یگفت خوابم نبرد، ب دیبود که با يکه خورده بودم اونقدر قو یدر واقع قرص. برد خوابم

که نسبت  يزیچ! شده بود نیمن عج یچقدر رفتن با زندگ! بود اریبعد رفتن د یهوش یمثل ب! یهوش یب نیا

 !داشتم ایبهش فوب

 

 

 ارمیتونستم به خاطر ب یآشنا که نم يصدا هی. دیرس یدور به گوشم م يجا هیاز  یکنواختیآهنگ  يصدا

 پندار؟: شد یاون آهنگ قاط يالبرز با صدا يو صدا میشونینشست رو پ یدست يسرما. منشأش از کجاست

صورت . کردم چشمامو باز کنم ینداشته امو جمع کردم و سع يرویتموم ن. انگار پلکهامو به هم دوخته بود یکی

 .هستم یتیبدم تو چه موقع صیتونستم تشخ یو نم دمید یالبرزو محو محو م

 ییزهایچ هی. صورت تار البرز شدم ي رهیو گنگ خ جیبهتر شه چند بار پلک زدم و گ دمید يتار نکهیا يبرا

سخت باز نگه داشته بودم  یلیچشمامو خ. نمیفهمم دست انداخت و به زور وادارم کرد بش ینم دید یگفت و وقت

 یچ يشنو یم: تو شمرده شمرده گف مکه آرو دمیصداشو شن! کردم یالبرز اگه نبود مطمئناً سقوط م يو دستها

 !حواست با منه؟! گم پندار؟ یم

دونم چقدر  ینم. تونستم ذهنمو متمرکز کنم یاصالً نم. از جمله هاش نداشتم یاما درك درست دمیشن یم

 .شد کیگذشت که دوباره همه جا تار

 یتکون. نگه دارم داریتونستم خودمو ب یبود، اما م یجیو گ دید يتار. چشم باز کردم، حالم بهتر بود یبار وقت نیا

نفس  يصدا. فشار دادم دیترک یخوردم و سر جام نشستم و با کف دست دو طرف سرمو که داشت از درد م

گوشه از تخت  هیکه  دمید البرزوباعث شد سرمو به سمت پنجره بچرخونم و  یآروم و منظم کس يها دنیکش

ساعته  یکردم کل یحس م! و باعث تعجبم شدافتاد  رونیچشمم از پنجره به ب. دهیتو خودش مچاله شده و خواب

 .هنوز روشن بود رونیاون ب ياما هوا دمیخواب

لعنت به تو . ستادمیسر جام ا یشرتمو تنم کردم و به سخت یت ن،یسستمو گذاشتم رو زم يرو کنار زدم و پاها پتو

 نکهیو هم واریتعادلم حفظ بمونه دستمو گرفتم به د نکهیا يبرا! يکه به خوردم داد یالبرز با اون قرص لعنت

 !پندار: البرز با هول گفت. بردارم یخواستم قدم

 !سین میبخواب طور: سمتش و آروم گفتم برگشتم
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جمع  میپاش. گهینه د:کرد گفت یکه موهاشو با دست مرتب م يدر اومد، نشست و همون جور زیخ میحالت ن از

 . میبر میکن

 .گهیصبح د هویباشه :فشار دادم و گفتم مویشونیدست پ با

 !ه؟یمگه اآلن ک: دیچیمتعجبش تو اتاق پ يصدا

تخت  ياز رو! گهیده صبح بود د! بود 10. یپاتخت يسمت ساعت رو دیتعجب زل زدم بهش و بعد سرم چرخ با

 هیظهر تا اآلن  روزیاز د! آره؟ يبود دهیتخت نخواب يجور نیوقت بود ا یلیخ! داداش؟ هیچ: و گفت نییاومد پا

 !یکله خواب

 !؟يبود به خوردم داد یاون چه کوفت:ام فشار آوردم و گفتم قهیکف دست به شق با

اآلن  نکهیگفتن قرص آرامبخش، ا یما بهش م يتو دوره : گفت سیرفت سمت سرو یکه م يجور همون

ونم بوده اما معادل د یکوفت که م یعنی! بوده یدونم چه نوع کوفت ینم گهیکوفت د نیگ یشماها بهش م

 !شرمنده! هیچ ستمیآرامبخش رو تو زبون شما بلد ن

 !میبا هم بر امیبمون ب! از پله ها یپرت نش: و گفت رونیآورد ب سیافتادم سمت در اتاق، سرشو از تو سرو راه

سمتش و برگشتم ! و رفتن نهال افتادم روزید ادیبه عالمت برو بابا تکون دادم و خواستم درو وا کنم،  یدست

 !دن؟یرس ناینهال ا: دمیپرس

شدن در  دهیکوب يکه بهم رفتو حس کردم و صدا يچشم غره ا دمیهمون فاصله و با وجود تار بودن د از

 !دیچیتو اتاق پ ییدستشو

به هم خوردن ظرف و ظروف از آشپزخونه بلند بود و  يصدا. نییگرفتم به نرده ها و آروم آروم رفتم پا دستمو

بعد شستن صورت و خشک کردنش، رفتم تو آشپزخونه و سالم که . پشت تلفن یحرف زدن دکتر با کس يصدا

 !پسرم؟ یخوب: دیبرگشت سمتم و نگرون پرس عیخانوم سر الیکردم ل

گرفتم  یدستهام م نیکه سرمو ب يوسط آشپزخونه و همون جور يزناهارخوریم یصندل يولو کردم رو خودمو

 !درد بذارهسر نیخوبم اگه ا: گفتم

 ؟يخور یم زمیکمرنگ بر ییچا هی: شونه ام و گفت يکنارم، دست گذاشت رو اومد

شه  یسردردت بهتر م: گفت يشتریب متیبا مال. نه تکون دادم يدستهام در آوردم و به نشونه  نیاز ب سرمو

 !ها؟

 . خورم ینم ییچا. نه: زدم و گفتم يلبخند
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دونم سر  ینم. نمیصبحونه رو بچ زیبخور تا م رویش نیپس ا: رفت گفت یکه به سمت اجاق م يجور همون

از دست تلفن هاش  میای یمسافرت هم که م! دهیطول کش نقدریزنه که ا یحرف م یصبح محسن داره با ک

 ! میندار شیآسا

بر  بپرسم حمل يزیچ هی: دیخرده سکوت پرس هیرو گذاشت جلوم و خودش هم روبروم نشست و بعد  ریش وانیل

 !؟يذار یجام نم یدخالت ب ای یفضول

 !خانوم الیل: گفتم معترض

 !بره؟ یچرا گذاشت شیخواست یحد م نیتو که تا ا: دیبود و پرس زیم يدستم که رو يگذاشت رو دستشو

 چیه! نزده یالبرز حرف: البرز اما به حرف اومد و گفت شیذهنم رفت پ هیاش موندم و تو صدم ثان رهیزده خ بهت

اونو به  ينگاه ها! کنار هم يبذار ویبود همه چ یفقط کاف! به حرف زدن نبود يازیاصالً ن! نگفته یچیکس ه

نشست  یم يکنارش بود یکه وقت یآرامش وتو رو به اون، قدم زدن ها و لب ساحل رفتن هاتون  يتو، نگاه ها

 !تو صورتت و البته حال خرابت بعد رفتنش

 دینکرده باشم بهش با یاحترام یب نکهیواسه ا. شدم زیم ي رهیخوردم و خ که جلوم بود يریش وانیقلپ از ل هی

عقب و فرو کردم تو  دمیدستش کش ریدستمو از ز. قرص تو تنم بود یو منگ یجیزدم اما هنوز گ یم یحرف هی

 .خانوم الیل مدم در موردش حرف نزن یم حیترج: نگاهش کنم گفتم نکهیموهام و بدون ا

اما حرف  یحرف نزن يد یم حیترج: صبحونه گفت زیم دنیچ نیو در ح خچالیجاش بلند شد، رفت سمت  از

 ! کنه ینزدنت حالتو بهتر نم

 .دونم یم: زمزمه کردم آروم

 یم یوقت! هیدختر واقعاً خوب! پسر خوب؟ یگ ینم یچیپس چرا ه: نگاهم شد و گفت ي رهیسمتم و خ برگشت

سرسخت ازدواج فرناز با تو من بودم و مرتب به مادرش  ياز مخالفها یکیگه تو گذشته، ا! واقعاً یعنیگم واقعاً 

 يو بگم ازش خواستگار ستمیمصر با نمتو یاآلن همون قدر م ن،یگفتم اجازه نده شماها با هم ازدواج کن یم

 !خوره فقط نهاله یکه به درد تو م یاون! کن پندار

 !خورم یمن به درد اون نم-

 !؟یچ یعنی:

و افاده به درد  سیپر ف ي نهیب یم زیملتو ر يافتاده  لیپندار گند دماغِ گوشت تلخِ بداخالقِ از دماغ ف یعنی-

 !خوره یکنه نم یم ییغرقه و داره تو کاخ آرزوهاش فرمانروا یاآلن تو خوشبخت نینهال که هم
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و بعد رو  زیفت نشست پشت مگ یجمله ها رو م نیکه ا یآشپزخونه و البرز در حال يبرگشت سمت ورود سرم

 !سالم: خانوم گفت الیبه ل

 ! حرفها رو؟ نیگفته ا یک: دیخانوم معترض پرس الیل

 نیداره ا یکه پندار نسبت به خودش ارادت خاص ییاز اون جا: نون گذاشت دهنش و خونسرد گفت کهیت هی البرز

در  دیهم هست که گفتم شا گهید يسر هیالبته . رو هم خودش به خودش نسبت داده لیو شک کیصفات ش

 !تمسانسور کردم و نگف نیببر قمیبه خباثت رف یپ يادیز گهید ایحوصله اتون نگنجه 

 یدرست کرد و گرفت سمت من، چشمک يلقمه ا زیخانوم گذاشته بود رو م الیکه ل ییحال حرف زدن از مربا در

 !بره باال تینیریدز ش دیخرده مربا بخور، شا هیگوشت تلخ جونم،  ایب:زد و گفت

 !ها؟ یخودتو دست کم گرفت: و گفت زیخانوم هم نشست پشت م الیرو از دستش گرفتم و ل لقمه

 !میریگ یدسته باالش م يادیما ز: بگم البرز فوراً گفت يزیچ هی اومدم

 !هینهال دختر خوب: به البرز انداخت و دوباره رو به من گفت یخانوم متعجب نگاه الیل

 !ستیدر واقع آدم ن! ستین یپندار آدم خوب: دوباره لب وا کرد البرز

با بد و خوب تو : خانوم از جواب البرز تکرار شد و باز رو به من گفت الیتعجب کردن ل يهمون پروسه  دوباره

 !ادی یکنار م

 !ومدین یعنی! ادی ینهال کنار نم يها یپندار با خوب: البرز

 !؟يبرگرد یبه زندگ یتون یراحت تر م یلیخ یمطمئن باش در کنار اون که باش-

 !کنه یساقط م یاون که البته منتها پندار نهالو از زندگ:البرز

 ! اشتباه باشه شهیهم ستیراه ها که قرار ن يهمه -

 !شه یاشتباه ختم م هیپندار به  یزندگ يراه ها يهمه  یاون هم البته ول:البرز

 .داشتن شونیازدواج ناموفق تو زندگ هیهمه آدم  نیا-

 !شه یمحسوب نم زادیگفتم که پندار جزء آدم!آدم نیگ یخودتون م: البرز

 !شروع دوباره قدم برداشته هیگم راحت اما به هر حال واسه  ینم! نیفرنازو بب! فرناز یحت ای! هم تو شونیکی-

 ! مثل پندار يکار داره به نامرد یچ! اون مرده:البرز

 !بذار دو کلوم حرف بزنم! البرز! اه: خانوم بلند شد الیاعتراض همراه با لبخند ل يصدا
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خب من دارم نظرات : نون و مربا گرفت سمتم و گفت گهید يلقمه  هیزد،  یبا دهن بسته لبخند مضحک البرز

که از مغز  یخاص يمن تئور نیگ یکه م يدر مورد هر جمله ا! کنم یپندارو بهتون منتقل م صیشخص شخ

 !نیفرمود یخب م! رسونم یکنه به سمعتون م یله تراووش مپندار در مورد اون جم

هر کدوم از ماها ضعفها و کم :به تأسف تکون داد، زل زد به من و گفت يخانوم همراه با حفظ لبخندش سر الیل

 ستیطرف مقابلمون هم صد در صد کامل ن میمطمئن میکن یازدواج م یو وقت میخودمونو دار يها یو کاست

 یزندگ هی یعنی میببر نیاز ب مونوو ضعفها میریهمو از هم بگ يها یدر کنار طرف مقابلمون خوب نکهیا! پندار

! ستین یکنن که اسمش خوشبخت یواال اگه قرار باشه دو تا خوب مطلق در کنار هم بدون مشکل زندگ! موفق

! داد یوجه نشون مبهت ت يکرد و اون جور یمشکالت تو اون طور عاشقانه نگاهت م ينهال با علم به همه 

در مورد نقطه  يجد ای یاز البرز به شوخ! ده؟یند ده،یتندتو د يرفتارهاچند بار که  تونییمدت کوتاه آشنا نیتو ا

دوست  يفرا يزیچ هیدختر  نیا! ست؟ین گهیاز گذشته ات با خبره د! ده؟ینشن ده،یشن تیماریب یضعفهات و حت

که تو وجودش داره، قدرت  یعشق! يبگذر یآسون نیاز کنارش به هم يبخوا فهیح! داشتن دوستت داره پندار

 !بره یباال م حملشوت

اولش عشقه بعدش که کرك و ! حق با توا! آره: گفت يبگم البرز روشو کرد سمت من و فور يزیوا کردم چ لب

 !سرش رفته يفهمه چه کاله گشاد یتازه م خت،یپرها ر

 نکهیبه ا يکار! نه ندارم ایمناسب نهال هستم  نکهیبه ا يکار:نوم گفتمخا الیچشم غره بهش رفتم و رو به ل هی

 يروز هیکردم کنارم بمونه،  یذاشتم بره و قبول م یاگه نم دیشا نکهیا یحت ای! ندارم ستیبا من ن یحقش زندگ

چه نهال چه هر کس ! کنم میتقس یمو با کسیزندگ نمیب یمن تو خودم نم! بشه مونیکه پش دیرس یاز راه م

 !همه يهمه ! از همه نظر! نمیب یتو خودم نم نویاآلن ا! گهید

 !ها جدهیهمون مثبت ه! خانوم الیمنظورش از اون نظرها هم هست ل:وسط دیدوباره پر البرز

 !البرز:اعتراض گفتم با

 کمونمیخواهر کوچ ياخانوم متشخص که از قضا آقاشون دکتر هم هست و البته ج هیبا : زد و گفت يلبخند

 !راحت باش! میحرفها رو ندار نیهستن ا

 یدرمون اساس هی نایا يواسه همه : شد و گفت يکالم از دستم در رفت، ساکت شدم و البرز جد ي رشته

 هیحاال  یبفهم يخوا ینم! یقبول کن يخوا یپا نم هیمرغ  يِدنده  هیسر  رهیغد کله شقِ خ يمنتها تو! هست

تونه  یم یکی يذار یم شیپا پ نتواسه درمو اقیحاال که خودت با اشت! تونه بهت کمک کنه یروانکاو راحتتر م
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خواستن دستتو  یهمه م یکه هر چ ستیسال قبل ن 5اآلن مثل ! وضع خالصت کنه نیو از ا رهیدستتو بگ

 !یاب بشغرق درد و عذ شتریخودت ب هیواسه تنب يکرد یم یو سع شیدیکش یپس م رن،یبگ

آشپزخونه و به دکتر که وارد  ينگاه البرز برگشت سمت ورود. نگفت يزیچ گهیخانوم هم د الیموندم، ل ساکت

نشست  یشدم، دست دکتر نشست رو شونه ام و همون طور که کنارم م زیخ میسر جام ن. شد سالم کرد یم

 !؟يبهتر شد: گفت

 ! ياوردوز کرد میگفت! ها مونیترسوند: زد و گفت يبه عالمت مثبت تکون دادم، لبخند يسر

بدم به  يبود داد یدکتر چه کوفت: گرفت سمتم و گفت گهید يلقمه  هیزدم و البرز دوباره  يزور لبخند محو به

 !!بدبخت؟ نیا

کوفت : داد گفت یدهنش رو قورت م يتو يکه لقمه  يهمون جور. متعجب دکتر نشست رو صورت البرز نگاه

گن  یقرص م يکه از اون ور آب اومدن جا ییدهایدکتر جد نیا! قرصه دکتر يواژه  يدل امروزهمون معا

پندار جان تو فرهنگ  طفق! نیکوفت کلماست تال،یوباربیکوفت زاناکس، کوفت ت نوفن،یمثال کوفت استام. کوفت

 !ن؟یگ یم یچ افیلغاتتون قرص اگه کوفته، به ش

 .زدم و سرمو به عالمت تأسف تکون دادم يدکتر بلند شد، لبخند يخنده  يصدا

  

 يمبل و چشمامو بسته بودم و داشتم به کرکر یداده بودم به پشت هیبودم رو مبل تو سالن، سرمو تک نشسته

 ادمیاز حرف البرز در مورد رفتنش  يزیچ. فربد هم رفته بود. دادم یتخته گوش م يخوندن دکتر و البرز تو باز

 دهیخند. ادیب شمیهست بازم پ رونیتا ا مکرده و ازش خواسته بود یاومد اما باهاش تماس گرفته، عذرخواه ینم

 !امی یحتماً م تیهم که نباشم، واسه عروس رانیا: گفته بود طنتیو پرش

جو  پرس و دنشیهم از البرز در مورد رس گهیاز نهال چک و دو بار د یاس ام اس دنیبه شوق د لمویبار موبا ده

 .کرده بود یاطالع یجوابم گذاشته و اظهار ب یکرده بودم که هر بار ب

 .یسرحال ش ریدوش بگ هیپندار پاشو برو : کرد زیدکتر گوشامو ت يصدا

 !میالبرز قرار بود پاشه بر: بسته غر زدم يهمون چشمها با

 !رهیگ نقدریخانوم ا الیخب به من چه که ل! ا: معترض گفت البرز

 ! البــــــــــــــــــــرز: تو خونه دیچیدکتر پ ياخطاردهنده  يصدا
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تونم راحت  یدر مورد خواهرم نم! دکتر؟ هیچ: خونسرد گفت یلیکرد و البرز خ دایها با سطح تخته تماس پ تاس

 ! حرف بزنم؟

 !مادرته البرز يجا الیل: دکتر بلند شد و بعد گفت يخنده  يصدا

گم که شما چقدر  یبهش م اد،یخانوم ب الیل نیآخ آخ صبر کن: اومد و البرز گفت برخورد تاس ها يصدا دوباره

 !نینیب یاون خانوم جوان رو مسن م

. قدرت سر جاش بود يبا همه  یسردرد و منگ جه،یهنوز سرگ. باز کردم و به زور از جام بلند شدم چشمامو

 .میافت یراه م میرو خوردناها! ها ینخواب: گرفتم البرز گفت شیپله ها رو که در پ ریمس

دوم بود و  يسالن طبقه  يکه گوشه  یمبل ينشستم رو. به عالمت باشه تکون دادم و از پله ها رفتم باال يسر

 يدستم برا. رهیبگ يخبر دنشونینشده بود با نهاد تماس و از رس یالبرز راض. لمیموبا يزل زدم به صفحه 

نهالو بشنوم  يبود که صدا يبهونه ا شتریب دنشونیخبر سالم رس دنیرفت اما شن یم شینهاد پ يگرفتن شماره 

 .بودم ینهال زنگ بزنم ناراض يبه نهاد به جا نکهیو از ا

 یکه بعد چند ساعت از رفتنش اونقدر دلتنگش بشم که ب يجور نیا! کردم؟ یم يداشتم ازش دور يجور نیا

 ! هه! اره؟یدر ب رمویپ یتاب

. البرزه دمیبرگشتم و د. از پشت به سمتم دراز شد لیموبا هیبود که  ریو نگ رینهاد تو بگ يرو شماره  دستم

 .روم گرفته بود يبرجلویباز وا يروشن و برنامه  يرو با صفحه  لشیموبا

درسته و  يدونم چه کار ینم گهیاصالً د! کنم یم یدونم دارم چه غلط ینم: که نگاهش کردم گفت متعجب

 !بخون ریبگ...  یول! غلط يچه کار

 . گرفتم و به سمت خودم برگردوندم لویموبا

 ؟یسالم البرز خوب:

 ؟یتو رو به راه. یمرس-

 پندار خوبه؟. ممنون. آره:

 .به نهاد بگو آرومتر برونه. بهم خبر بده  نیدیرس. دهیخواب-

 .سالم برسون.باشه حتماً:

.... 

 ن؟ییسالم نهال جان کجا:
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 .میزنجان هست کینزد-

 .اس دادم و زنگ زدم جوابمو ندادهبه نهاد اس ام :

  ن؟یخوب! کرده فیتوق شویگوش لوفریپشت رله، ن-

 .نیدیشد بهم بگو که رس یهر وقت.یمرس:

 پندار خوبه؟. حتماً. باشه-

 .دهیخواب:

 !شده البرز؟ يطور-

 !مثالً؟ يچه طور:

 ساعت روز خوابه؟ نیا یپندار واسه چ. دونم ینم-

 !دارهیخوابه شب ب یجغده صبح م. گهید یشناس یپندارو م. نشده يمن طور زینه عز:

 فعالً. مراقبش باش.باشه. آهان-

.... 

 .میدیما رس. سالم البرز:

 !باشه؟. روشن کنه، کارش دارم ویبه نهاد بگو اون گوش. یخب سالمت-

 .گم یاآلن بهش م نیهم. شارژش تموم شده. باشه باشه:

 !؟ینهال روبه راه. خوبه-

 پندار خوبه؟. من آره:

 ! خوبه. آره-

 !یگ ینم يزیشده و تو چ يطور هیگه اون جا  یبهم م يزیچ هی یول:

 !عرض کن ژهیبه خاله خانوم سالم و! امن و امانه نجایا! نگرون نکنه یبگو گل دختر منو الک زیبه اون چ-

 .البرز یراست. چشم حتماً:

 .جانم-

 .حواست بهش باشه. و نه صبح سر صبحونه نه شب قبل. پندار حالش خوش نبود ها:

 !چشم. زمیچشم عز-

 .یمرس:
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 .ینره به نهاد بگ ادتی. قربونت-

 . گفتم:

 .فعالً. یمرس-

 خدافظ:

تنش به  يبا تک تک سلولها! نهینهال ا:مکث گفت هیکنارم و بعد  ینشست رو مبل تک. سمت البرز دیچرخ سرم

خاص خودشو داره که بهتره از خودش  لینمونده و رفته دال ینیبیاگه هم م! خودت نیدرست ع! کنه یتو فکر م

 !يبشنو يالبته اگه دوست دار! يبشنو

 !بهم بده یقول هی ایب: برگردوندم بهش و سرمو از دو طرف محکم با کف دستهام فشار دادم و گفتم لشویموبا

 !؟یچ-

 !باشه؟! یحتینص چیه! يخبر چیه! یحرف چیه! يکلمه ا چیه! مدت اصالً از نهال با من حرف نزن هی:

 !؟يریازش خبر بگ یش یخودت هم کنجکاو نم یمطمئن: نگاهم کرد و گفت متعجب

 !بهم نگو یچیتو ازش ه! تو نگو-

 ! ؟یبرس يخوا یم یبه چ:

 !؟يد یقول م-

 !زنم ینم یازش حرف گهید. باشه:آورد و گفت يشونه ام، فشار يجاش بلند شد، دستشو گذاشت رو از

*** 

 !پس؟ يکجا موند! الو سالم البرز:

 !؟ییتو کجا-

 !باشم؟ دیکجا با:

 ...اآلن یول هیوحش واناتیگاه ح ستیز يجنگل ها ایوحش  اطیح ایتو باغ وحش  تیاصل يدر واقع جا-

 !؟يدیساعتو د:

 .اتفاقاً سالم هم رسوند! آره-

 !ایب یتکه هس یرم، تو هم خودت از هر گورستون یو م رمیگ یمن خودم آژانس م:
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! خوشگل و ناز یلیتوشه خ یدونه زامب هی! پر پر که نه! یهستم پر زامب یگورستان هیاتفاقاً اآلن تو  زم،یباشه عز-

بوده واسه  ییاون موقع که آدم بوده چه هلو! هیکه زامب فیقد بلند، آخ آخ ح ،یطوس يچشمها ،یمشک يموها

 !خودش

 ! سالم: زد و تلفن رو قطع کرد و گفت يلبخند! وسط سالن انتظار ستادهیا دمیاتاقو باز کردم و د در

 !؟يزد یازش حرف م یکه داشت ییهلو یکو اون زامب-

 گه،ید زیچ هیآهان ! شد رید یکه حساب میبر! روزها؟ ینیب ینم نهییخودتو تو آ! سادهیروبروم وا! گه؟ید ناهاشیا:

 یلیاونجا خ نکهیتر هم ا گهید زیچ هی! زنده هم هست یقیموس نکهیهم ا گهید زیچ هی! هم هستن ریفرناز و ام

 !ستینانداختن  نیچوب بر زم يجا یشلوغه و با اون همه دعوت یلیخ

همکارها رو هم دعوت کرده  شتریداده و ب بیکه دکتر ترت یجشن میبر میخواست یم. بودم سادهیصورتش وا مات

تلفن  يدکتر پا یبه رفتن داشتم ول یمیتصم نیکوچکتر یبودم که برم و نه حت یروز قبل نه راض هیتا . بود

 .ام کنه یراض یزد که تونست به شرکت تو اون مهمون یحرف

 گهیمن و دکتر حساب د يهمه رو رابطه  مارستانیبه قول دکتر تو اون ب: البرز تکرار کردم يدکتر رو برا حرف

پس با ! وجود داره یو کدورت يفتاده و دلخورمن و دکتر ا نیب یکنن اتفاق یم الیباز کردن و اگه نرم خ يا

 !امیمجبورم ب یکه گفت یوحشتناک طیشرا نیا يوجود همه 

 !حرفش خواسته خرت کنه نینکن که دکتر با ا الیاصالً هم خ! نهیهم قاًیدق! آره: راه افتاد سمت در و گفت البرز

 !البرز دمیتو ند یادب یدکتر به ب: کردم گفتم یکه در مطبو قفل م يجور همون

حرصشو که در  اد،ی ینم ادتی انویدکتر آباد! يدیخودت هم د! دمیمن د یول: آسانسور رو زد و گفت ي دکمه

 !کیرک يبستمون به فحشها یم میآورد یم

 !حقت بود-

 !حقمون بود! آره خب:

شه  یرو م یکه گفت ییاونها يهمه : همکف رو زدم و رو به البرز گفتم يطبقه  يتو آسانسور و دکمه  میرفت

 !مزخرفو ریتحمل کرد اال وجود اون ام

نه که  ای ادی یپندار هم م دیپرس يطور دمش،ید مارستانیامروز که تو ب یعنی. بود نیهم هم رینظر ام قاًیدق-

 از مداح چه خبر؟! رسوند یمفهومو م نیکامالً هم

 !ستین یخبر خاص: کردم و گفتم یاخم
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 !ها یداشت یخوب شرفتیپ یول ست،یخبر خاص که آره ن-

 !چطور؟:

 ! ادیمواد مذاب رو سرت فرود ب نیروزاست که ع نیدر حال جلز و ولزه و هم شیاسپند رو آت نیع دمیشن-

. نزدم یکه کرده بود حرف ییدهایکه بهم داده و تهد ییکه مداح باهام گرفته و فحشها یکردم و از تماس سکوت

فشار آوردن به خودم و  یخرده که گذشت،بعد کل هی. و البرز راه افتاد نینشستم تو ماش. نگیتو پارک میدیرس

 ؟ياز نهال خبر ندار: گفتم دنیو نپرس دنیپرس نیمعلق بودن ب

 !نه-

 !البرز:

 ! رفته؟ ادتیقولمو -

 !حاال رشیبزن ز! گهید يبه خودم قول داد:

 !عمراً-

 !البـــــــــرز:

بزرگراه  نیوسط ا یرب گوجه فرنگ نیع رون،یب یهم پرت کن نیماش نیپندار خودتو از ا! کر شدم! زهر مار-

 !هیگم نهال در چه حال ینم یپخش هم که بش

 !بهش زنگ زدم اما جوابمو نداد شیچند شب پ:

 !تو که بخواد بهت جواب بده؟ یآدم! کرد يخوب کار-

 !ده یجواب اس ام اسهامو هم نم:

 ! کنه یاونو هم خوب م-

 یم! اونم به زور و ضرب. برات وقت گرفتم يسرور شیپ: به عقب انداخت و گفت ینگاه نهییاز آ. ندادم جوابشو

 !گه؟ید ششیپ ير

 هست حاال؟ یک. آره-

 .دوشنبه گهید يهفته :

 .خوبه-

 !بهت داد یتکون هی یکیخوشحالم که به باالخره ! خرده اونورتره هیاز خوب :

 !؟یک-
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 !نهال:

 یهمون روز هم که داشت شماره اشو بهم م.گرفته دیخط جد:خرده تو سکوت گذشت و بعد البرز آروم گفت هی

منم شماره  ،یازش نگرفت یسراغ يشماره اشو بهت بدم که تو تو اعتصاب بود یازش گرفت یداد گفت اگه سراغ

 ! سکوت مؤثر بود نیالبته قولمون هم تو ا! رو ندادم

 ده؟چرا شماره اشو عوض کر-

وقت باهاش تماس داشتن، مجبور  یزدن و شاگردهاش هم وقت و ب یگفت مرتب از آموزشگاه زنگ م یم:

اون و نهادو  لیدر موبا يخواستگار سمج داشته که پاشنه  هی نکهیا يتو حاال بذار پا. شده شماره اشو عوض کنه

 !از جا در آورده

آزاردهنده نبود  نقدریهم ا ریمنحوس ام ي افهیق دنید یتو اون لحظه حت! رخ خونسرد البرز میموندم به ن مات

 !روحمو آزرد يخبر نیهمچ هی دنیکه شن

 

 !ه؟یچ: بهم انداخت و گفت ینگاه میالبرز ن 

 !شماره اش چنده؟:کردم و گفتم یمکث

 !؟یشماره چ-

 !شماره نهال:

 !ش؟یچ يشماره -

 !البرز:

 !ه؟یچ-

 !نهال چنده؟ دیجد يشماره :

 !نهال چنده؟ یِچ دیجد يشماره -

 دیجد لیموبا يشماره : هم فشار دادم و بعد شمرده شمرده و پرحرص گفتم يپلکامو محکم رو يلحظه ا يبرا

 !نهال چنده؟

 !به تو چه؟-

 !البـــــــــــــــــرز:

 !میهمو عمل کن میکه جفتمون مجبور ش نییپا ارمی یزنم دماغتو م یم نهیبب بیگوشم آس يباور کن پرده -
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از ! ندارم البرز یشوخ يمن امشب واقعاً حوصله : ذره شل کردم و گفتم هیو کرواتمو  دمیکش میشونیبه پ یتدس

 !گرفته؟ تیاون وقت تو شوخ! هم رومه یلعنت یمهمون نیفشار ا! سره سرپام هیصبح 

 انیسه هفته از اون جر! ؟یداشت ینزنم شوخ یاز نهال باهات حرف یگرفت یکه از من قول م يمگه روز-

 ! ؟يریازش بگ یسراغ! ؟یخواد باهاش حرف بزن یافتاده دلت م ادتیگذشته و تو تازه 

 !نداشته باش يکار زهاشیچ نیتو به ا:

 !کار نداشته باشم؟ شییزهایبه چه چ! یگفت یچ دمینفهم! شد؟ یچ! دهه؟-

 !الیخ یاصالً ب یچیه:

 یم هیواقعاً از دل و جون ما ارهیکنه، آزار بده و حرص در ب تیاست اذخو یم یوقت. پخشو باال برد يصدا البرز

 !شیهم از آهنگ انتخاب نیا! ذاشت

 قرارم یچرا من ب یرفت چرا

 آغوش تو دارم يسر سودا به

 باستیماهتاب امشب چه ز ینگفت

 باستیجانم از غم ناشک يدیند

 من بود اری يگرچه عمر التیخ

 !گرچه در پندار من بود دتیام

بزن و برقص  يآهنگها يپخش قراضه صدا نیخدا از ا ي شهیهم: دراز و خاموشش کردم و با غر گفتم دستمو

 !؟يعالقه مند شد یاومد، جداً به سبک سنت یدر م

 :گهید نیآهنگ غمگ هیرو زد جلو و بازم  یپخشو زد، آهنگ قبل يدراز کرد و دوباره دکمه  دستشو

 گلومو گرفته یبغض هی باز

 ییحس درد کجا همون باز

 !؟ییامروز کجام و تو امروز کجا من

 !يواقعاً آزار دار: دست دراز کردم، دکمه روشن و خاموش پخشو زدم و گفتم دوباره

 !تو يالبته نه به اندازه : به عالمت مثبت تکون داد و اضافه کرد يسر

*** 
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کنار که خودش اول بره و  ادمستیا. و ازم خواست برم تو دیحالمو پرس یمیدکتر نشست تو دستم، صم دست

 .پشت سرش راه افتادم و البرز هم دنبالم اومد

 .میجمع بود يمهمونها نیدعوت شده بودن و ما آخر مارستانیاز نصف ب شیب باًیتقر! خبر بود؟ چه

که  یخانوم الیبا ل. ازمون جدا شد یعذرخواه هیگفت و با  نیکن ییرایو از خودتون پذ نیراحت باش هی دکتر

به البرز که مشغول گرم  هیبا بق یو بعد سالم و احوال پرس میحال و احوال کرد مانهیاومده بود سمتمون صم

 .نمیرم بش یمن م: خانوم دکتر جوون بود گفتم هیگرفتن با 

 !به عالمت باشه تکون داد و مشغول کار خودش شد يسر

نه به خاطر حضور . چند ساعت بگذره نیو ا کاش چشمامو ببندم. کردم و نشستم دایخلوت رو پ يگوشه  هی

سر  يبرا. بهش پناه برده بودم داًیکه از موقع برگشتن از شمال شد يزیچ. خواست یم ییدلم تنها ر،یام ایفرناز، 

ام  ندهیکه منو به گذشته و آ ییو آشنا يا نهاز جمع دوستا. داشتم به دور بودن از جمع ازیپا نگه داشتن خودم ن

ساعتها رو تو  یخواست باق یگرفت که دلم م یم رویازم ن يپرکار و شلوغ اونقدر يروزها. کرد یوصل م

همزمان با هم مبتال  یامراض روح يبه همه  گهید يدار! یانزواطلب! يگفت افسرده ا یالبرز م.سر کنم ییتنها

روانپزشک خوب  هی شیحق داشت که احساس خطر کنم و ازش بخوام پ ياونقدر! حق داشت احتماالً! یش یم

و شغل  گاهیمن تو اون جا يبرا نیروزمره ام اثر سوء گذاشته بود و ا یکابوسهام عمالً رو زندگ! رهیبرام نوبت بگ

 .نبود یقابل قبول زیاصالً چ

 .يخوش اومد: زد، دستش رو جلو آورد و گفت يلبخند. گرفت نیسالم فرناز نگاهمو از زم يصدا

کردم  یم الیخ! شن یکردم اون و شوهرش هم جزء مهمان ها محسوب م یم الیخ! مراسم بود؟ زبانیم

من و اون  يخونه  گهیخونه که د نیا يطبقه باال! نبود؟ نجایا گهیفرناز که د يخونه ! دکتر يخونه  میاومد

 .ممنون: گفتم رلبیباهاش دست دادم و ز ياز جام بلند شدم، سرسر! نبود

نگاهم ناخودآگاه به اون سمت . از سالن رو نگاه کرد يو بعد گوشه ا دیکه سرش به سمتمون چرخ دمید البرزو

تو  يچند بار ر،یاخ يدو هفته  یکیتو ! دمیبه خودم و فرناز د رهیمبل و خ يرو نشسته رو ریو ام دیچرخ

به  يبود که کار نمونیقانون نانوشته ب هیانگار . میحرف از کنار هم رد شده بود یبودمش اما ب دهید مارستانیب

 ! مینیو همو نب میکار هم نداشته باش

فرناز رو طالق داده و ! شتریهم ب دیاون هم سخت بود، شا يمن سخت بود، مطمئناً برا يقدر که برا همون

 نمیسابقم بب قیعشق اولم رو دست تو دست رف نکهیا! انتخاب خودم بود نیکنم و ا ینخواسته بودم باهاش زندگ
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تو  دید یمن رو در کنار فرناز م یوقت مرد هیکه مطمئناً به عنوان  يریتصو يآزاردهنده بود، اما نه به اندازه 

مرد بوده و همبستر  نیهمسر اونه، تو آغوش ا گهیکه حاال د یزن يروز هی نکهیا! بست یذهنش نقش م

 !باهاش

نشستم کنارش . و دکتر کرم لو نشسته بود انیکاو گفتم و راه افتادم سمت دکتر که کنار دکتر یرلبیز دیببخش هی

 !دو سر؟ ویبه جنگ د یتنه رفت هی! دکتر زادیدست مر: گفت انیدکتر کاو دمیو شن

 !دو سر؟ وید-

 !گه یمداحو م: دلخور دکتر کرم لو بلند شد يصدا

 ! البته ستیتنه ن هی! آهان-

 ! در افتادن تو با اونه ده،یکه به گوش ما رس يزیواهللا اون چ:

 !شده ریقانونه که مداح باهاش درگ نیکه باهاش در افتادم، ا ستمیمن ن-

 !يپرونده برنده شد نیتو ا یکه با خوشحال نمیرو بب يشم روز یخب در هر صورت خوشحال م یالبته، ول:

تو  میکن یکار منع م نیو از اکله شق يپسره  نیا میما دار ژنیب: دکتر کرم لو معترض گفت دوارم،یبگم ام اومدم

 !قش؟یبه تشو ینشست

 ینزده م نیدکتر، ا نیحرص نخور: نشست رو لبم و البرز که تازه به جمعمون اضافه شده بود گفت يلبخند

عده قراره  هی ه،یاروم ي اچهیپندار، واسه خشک شدن آب در یراست! نداره قیو تشو کیبه تحر ازین! رقصه

 !؟ير یتظاهرات کنن، نم

 یعده م هیبه خاطر خطر انقراض گوزن زرد  دمیهم شن يتو سار: زدم و البرز ادامه داد يلبخند د،یخند جمع

دم مجلس هم ! سر به اونجا هم بزن هی رمیبرات بگ مایهواپ طیبل هیبگو  یاگه دوست داشت! خوان تحصن کنن

! ر؟یبرو حق اونا رو هم بگ يخوا یجمع شده بودن به اعتراض، م یاتوبوس ران يکارگرها شیچند روز پ ایگو

کمک به اونا  يبرا یلندن هم اعتصاب کردن، فکراتو بکن، اگه دوست داشت يمترو يکارکنا دمیتازه شن! هان؟

 !سیسر برو انگل هیهم 

مداحو  نیدکتر ما هم يآقا نیحاال اجازه بده ا: صورتش بود گفت يکه رو یهمراه با لبخند پهن انیکاو دکتر

 !کنن یآدمها حل م ي هیمشکالت جهان رو بق یبشونه سرجاش، باق

در  گهیاما خوشحال بودم که د! بود یشاک انیهنوز هم از اون جر! ینشست رو صورت درهم دکتر ظهراب نگاهم

 .زد ینم یموردش حرف
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 شیاآلن پ یعنی .شماره اش ریینهال و تغ ریبود، ذهن من درگ یخدمات پزشک يسر دستمزد و تعرفه ها بحث

اون نخواد  نکهیا! ازش نگرفتم یسراغ یچند هفته حت نیا نیکنه، من شماره اشو داشتم و ع یم الیخودش خ

نگاهم ! واقعاً قابل اغماض نبود منکردن  یمحل یداشته باشه کامالً محقه اما ب یباهام تماس ایبشه  کیبهم نزد

شد، فرناز کنارش نشسته و مشغول حرف  دهیشسته بود کشن ریکه ام ییسالن و جا يناخودآگاه به سمت انتها

 .داد یبرد نشون م یفرناز م يحرفها دنیرو که از شن یلذت ریلب ام يلبخند رو. زدن بودن

 !پندار الیخ یب: گفت رگوشمیپام و آروم ز يالبرز نشست رو دست

 !قه؟ید هی يای یم: جام بلند شدم و گفتم از

 يشماره : در آوردم و گفتم مویدر سالن که بسته شد،گوش. وونیسمت ا میو راه افتاد میکرد یجمع عذرخواه از

 .نهالو بده

در  لشویشلوارش موبا بیدستمو بردم سمت ج. ارهیدر ب لشویموبا نکهیصورتم موند بدون ا ي رهیخ مات

 !؟يخوا یم یچ يبرا: عقب و گفت دیکش ارم،خودشویب

 !خوام بهش زنگ بزنم یم-

که به جونت افتاده  یشیآت نیا يخوا یو با حرف زدن با نهال م يدیکنار هم د رویفرناز و ام! ه؟بش یکه چ:

 !؟یخاموش کن

 !البــــــــــــرز-

 !گم؟ یبد م! ه؟یچ:

 !يشماره اشو ازت خواستم و نداد نیاز تو ماش-

 يصحنه  نیبه ا یشرکت کن یمهمون نیتو ا دیبا يدینه اصالً از همون موقع که فهم ایو  نیالبد از تو ماش:

 !يکرد یناراحت کننده و آزاردهنده فکر م

آشغال اونقدر  ي کهیفرناز کنار اون مرت دنیمن از د: به موهام انداختم و گفتم یو چنگ دمیکش یپوف کالفه

شم که بخوام به خاطر آروم کردن خودم دست به  ینم یکن یکه فکر م يا گهیهر کوفت د ایناراحت  ،یعصب

 !با نهال کار دارم! ؟يشد رفهمیش! بزنم يکار نیهمچ هی

 !؟يچه کار-

 !به تو چه؟:
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! به من مربوطه یدر موردش نگرفت يجد میتصم هی یتا وقت افتهیاون و تو ممکنه اتفاق ب نیکه ب يزیهر چ-

 !کن من نهادم الیخ

 !وخب یلیخ: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

تو برو به : گشتم گفتم یمخاطب هام دنبال اسم نهاد م ستیکه تو ل يجورگرفتم جلوم و همون  مویگوش

 .رمیگ یاز نهاد شماره اشو م. برس یمهمون

 !؟يخر شد: و گفت دیقاپ مویانداخت و گوش دست

 !ه؟یچ-

شدن  کیبه نزد ينهال بره، نهاد عالقه ا يکه اجازه داد يدرست از روز!نهاد هنوز همون آدمه؟ یکن یم الیخ:

 !خواهرش نداره تو به

 !؟یچ یعنی-

 یهندستون کرد سراغ ادی لتیکه هر وقت ف ستیدست تو ن ي چهیباز! شینخواست یعنی ش،ینخواست یوقت:

 !يریازش بگ

اگه قرار بود بحث کنم تا خود صبح که  نیبا ا. هم فشار دادم و راه افتادم سمت سالن ياز حرص رو دندونهامو

 ! دیکش یهم طول م امتیق امیخوبه، تا ق

 !؟یخوب. الو سالم: گفت دمیدر بود که شن ي رهیبه دستگ دستم

: که گفت دمیبرگردم تو سالن، شن تیاهم یخواستم ب. زنه یحرف م لشیداره با موبا دمیسمتش و د برگشتم

 .ینهال جان گوش

 ییدخترو هوا نیبه حالت باز ا يوا: و آروم گفت کروفونشیم يکف دستش رو گرفت رو ن،ییآورد پا ویگوش

 ! یکن

 !کفش و راه افتاد سمت سالن دیکوب ویدست دراز کرد دست راستمو آورد باال و گوش بعد

بعد اون ! ییهوینه همون لحظه و نه اون قدر  یخواستم بهش زنگ بزنم ول یخواستم، م ینهالو م ي شماره

 نیا وونهیالبرز د نیو حاال ا رمیس بگبدم و بعد باهاش تما بیتو ذهنم ترت ینیمقدمه چ هیداشتم  ازیهمه وقت ن

 !دستمو گذاشته بود تو پوست گردو يجور

 .سالم: گفتم نییرفتم پا یکه از پله ها م يچسبوندم دم گوشم و همون جور ویگوش
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راه ! صدام شوکه شده بود دنیاحتماالً از شن. یتو گوش چهیسالم نهال بپ يتا صدا دیطول کش يا هیثان چند

 !نهال؟ یخوب: دمیو در همون حال پرس اطیافتادم سمت ته ح

لحظه به  هی! پشت خط ادیخواد ب یکه م یباش یکردم تو قراره اون کس یفکر نم: کرد و گفت یمکث دوباره

 !کردنشونو بهم خبر بده یآشت يجور نیخواد ا یو البرز م ولهیگال دیشا دیذهنم رس

 !کنن؟ یمگه قراره باهم آشت-

 !نم خطور کردبه ذه يجور نیفقط ا! نه:

 !اون باشه؟ يداد یم حیحاال ترج-

و  اطیح يگوشه  ینشستم رو صندل. و جواب نداد و حرفو عوض کرد یخوب دمیپرس ینداد، مثل وقت یجواب

 !؟یخوب ،ینگفت: دمیپرس

 .یمرس-

 !نه؟ یمرس ایآره  یمرس:

 !نیهم! یفقط مرس-

 !يبهم خبر بد يدیرس یمنتظر بودم وقت:

 !؟یک-

 !زیسمت تبر نیراه افتاد الیهمون موقع که از و:

 .يدیگفت خواب یکه باهاش در تماس بودم م يدوبار. به البرز گفتم که بهت بگه-

 ! شد یراحت م المیو خ دمید یشدم م یم داریهر وقت ب! یاس بزن هی یتونست یم:

! اما نه! افتمیته بودم که پس نگرف شویهمه مدت زنگ زده بودم و دست پ نیبعد ا! حق داشت. سکوت کرد بازم

درسته من بعد سه هفته به صرافت زنگ زدن بهش افتاده بودم ! داشت تیشکا يزیچ هیته دلم از ! بودم یشاک

 !شماره اشو عوض کرده بود بهم خبر نداده بود؟ یاون چرا وقت

چند  تیقبل ين به شماره البرز شماره رو بهم نداده بود و م! خبر بودم یمن ازش ب يشماره اتو که عوض کرد:

 .دادم و تماس گرفتم امیپ يبار

 !دمیآره د-

 !؟يدید:

 !کنم یو چکش م یندازم تو گوش یاون خطو م یگه گاه-
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 ! کرد تظاهر به دلخور نبودن بکنه یم یفقط داشت سع! پس دلخور بود! بود و باهام تماس نگرفته بود؟ دهید

 !ازم يپس دلخور:

 !؟یگ یم نویچرا ا! نه-

 !شماره اتو بهم بده ينکرد يادآوریبه البرز  ای ،یو تماس نگرفت يدیتماسمو د:

 !؟يکه باهام تماس گرفته بود یداشت يکار-

 !خواستم حالتو بپرسم ینه فقط م:

 !خبر گرفتن؟ یاز حال کس يبرا ستین ریسه هفته د-

 !نهال:

 !چه خبر؟ وضع و اوضاع خوبه؟-

 روانپزشک؟ هی شیخوام برم پ یالبرز بهت گفته که م!شهیمثل هم:

 .زنه یبه من نم یحرف گهیاون از تو د. نه-

 .آهان:

 .یبکن يکار نیهمچ یگرفت میخوبه که تصم-

 .جواب بده دوارمیآره فقط ام:

 .ده یم ياگه خودت بخوا-

 اوضاع و احوال تو رو به راهه؟:

 ینم ریداره که آدم از گشت و گذار س یدنید يجا نقدریا. گردم یرم شهرو م یم ونیروز در م هی. ستمیبد ن-

رو  دنیخواب ینیبه حالت جن ياون جور نمیب یجنازه ها رو که م نیا. عصر آهنش شدم يعاشق موزه . شه

 .ده یبهم دست م یحس خاص هی ن،یزم

 یمیاون همه جا تو اون شهره عاشق اون گورستون قد! تو فیحساس و لط ي هیروح نیواقعاً موندم تو ا یعنی:

 .دوست دارم یلیاون شهرم خ يمشروطه  يمن خونه !؟يشد

دو بار تو . اطیح يبه حوض تو یزن یو زل م یستیا یپشت پنجره م یمخصوصاً وقت! هیاون که عال! آره يوا-

 !سه هفته رفته ام اونجا نیا

 !من يبار به جا نیهم برو ا گهیبار د هی:
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 گهیبار د هی کیخودت از نزد ،يایو ب يبخر یتون یم طهیبل هیخرجش ! ارت؟یتو برم ز يمگه حرمه که جا-

 !ینیاون خونه رو بب

 .يالبته اگه تو اجازه بد. تو دنیو هم د امیاون خونه ب دنید يتونم هم برا یم! آره خب هم فاله هم تماشا:

 !؟ینیکه منو بب يای یم زیتا تبر-

 ! داره؟ يرادیا! نمیتونم تو رو نب ینم زیتبر امیخب ب:

 !ستمین زیکه من اآلن تبر نهیا رادشیتنها ا-

 !؟ییکجا: دمیپرس متعجب

 !تهران-

 !من ياون لحظه  یحالت درون يبود برا يپا افتاده ا شیساده و پ یلیخ یلیخ يواژه  یزدگ بهت

 !پندار؟ الو؟ قطع شد؟ الو：دیپرس يچند بار دیکه د سکوتمو

 !؟ییکجا یگفت. هستم ：امیکردم تمرکز کنم و به خودم ب یسع

 تهرانم-

 !؟ياومد یک ：

 .شه یم يچهار روز-

 !؟یروزه تهرون چهار：دمیزده پرس بهت

 .نداد و سکوت کرد یجواب

راه رفتن و در همون حال  اطیشروع کردم تو ح. و از جام بلند شدم دمینداشته ام کش شیبه ته ر یدست کالفه

 هیشه حداقل منو به عنوان  ینم یبه تو چه ول یبگ یتون یسوالها م نیدونم در مقابل همه ا یم ：گفتم

 !باشم؟ ایباهات در تماس و حالتو جو یگه گاه يو اجازه بد یدوست قبول کن

رو با فشار به گوشم چسبوندم و ادامه  یدست چپم رو محکم مشت کردم و گوش. باز هم سکوت کرد نهال

 ...یول هیدونم خودخواه یم：دادم

 !پندار سین یبحث خودخواه-

 !تواشدن  تیاذ بحث：
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 یینها میتصم هی دیآدم با یوقت هی ،ییجا هی, نیبب! بدم حیبرات توض يدونم چه طور ینم. سیبحث اونم ن! نه-

 رونیب ایتوش  يبر يریبگ میتصم دیوقت با هی! یستیبا رهیخط و مرز دا يرو سیقرار ن شهیهم! رهیبگ یو کل

فوت اون هم تو  انیتو جر! ارهیان فوت دیمثل جر. کنم یزنم و آزرده خاطرت م یمثالو م نیببخش اگه ا!یبمون

نبود  نیکه رفته مطمئناً االن وضعت ا يکرد یاگه قبول م! يستادیباور نرفتنش ا ایباور رفتن  نیتو مرز ب یرفت

همه عذاب وجدان  نیالاقل از ا. بهتر از االن بود یلیهم باز اوضاعت خ یاصال رفتنش رو باور نداشت یو اگه حت

براش  يریمگیآورد و تصم یهر جا کم م! افتم یاسکارلت تو بر باد رفته م ادی نمیب یم کهتو رو ! راحت بود

 يریساعت، زمان متغ 24تو عوض  يمنتها فردا. رمیگ یم میفردا در موردش تصم ：گفت یشد م یسخت م

 !؟یالو هست! عمر يوقت همه  هیساله و 5وقت  هیوقت چند ماهه،  هیوقت چند روزه، هی! داره

 !دم یدارم گوش م ：و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .بهم زنگ بزن یهر وقت دوست داشت ،يشماره امو که دار. بلندگو پروازو اعالم کرده.برم پندار دیمن با-

 !پرواز؟ ：دمیپرس متعجب

 .چند تا خورده کار داشتم واسه انجام اونا اومده بودم. زیگردم تبر یدارم بر م. تو فرودگاهم ：گفت آروم

و  دمیالو پندار نهال رو شن يصدا. بهشون زد یموهام فرو رفت و چنگ نیدستم ناخوداگاه ب. از نهادم بلند شد آه

 ! يکاش از اومدنت بهم خبر داده بود ：آروم زمزمه کردم

 .یبرو از پرواز جا نمون ：نزد و ادامه دادم یحرف

 . باخبر کن شرفتتیقب خودت باش و منو از پمرا-

 !کنه یبا خبرم م یبه البرز هم که بگ! یالبته اگه دوست داشت. بهم خبر بده يدیرس. حتما ：

 !دم یم بریبهت وا! بدجنس يا ：گفت یلحن شوخ با

 .گهیبرو د!تک زنگم قانعم هیبه  ：

 .فعال-

 .خدافظ ：
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 يتو سه هفته . رنگش یو زل زدم به کف آب اطیح يگوشه  یاستخر خال يکه قطع شد، نشستم لبه  تماس

شخص خاص  هینبود اما نهال برام  یبحث عشق و عاشق. دونست یشده بودم که خدا م تیگذشته، اونقدر اذ

که دست  یمن. معجزه بود یواقع یمن معن يبرا. همه مدت واقعاً منو به خودم آورده بود نیکه بعد ا یکس! بود

 یم دایخوب وجودمو از نو پ يدختر داشتم کم کم حس ها نیا دنیبودم، با د دهیکردن کش یزندگ ياز عاد

 ادیداشتم به ! یچ یعنیها لذت بردن  هینفر بودن و از ساعت ها و ثان هیآوردم کنار  یداشتم به خاطر م. کردم

سال تو تشنج،  يالهاکه س یمن يبرا! نبود يزیکم چ نیو ا! هکن یم یزندگ يچه جور يآدم عاد هیآوردم  یم

 نیا ي هیثان هیغرق بودم لذت بردن از  یو جسم یو درد روح يماریو ب یفشار عصب ،يریکشمکش، درگ

 ! داشت يا ژهیعذاب آور مفهوم خاص و و یزندگ

! بود ختهیکه دستمو گرفته بودم بهش تا بلند شم فرو ر يواریانگار د! شده بودم یاون سه هفته، دوباره خال يتو

که  يشهر يتو دنیفکر نفس کش! قدمهام دوباره سست شده بود! کردم یسفت احساس نم نیزم يپاهامو رو

و  دتریهام شد یو بدخلق یصلگحو یکابوس ها بدتر و بدتر، ب! نهالو تو خودش نداشت قرارمو گرفته بود

ساعت  میبعد ن هیضور مرضاز ح یبه مامان سر زده بودم و عصب يچند بار! حادتر شده بود میمشکالت جسم

به البرز هم سر نزده بودم،  یحت! بود و مطب و خونه مارستانیفقط و فقط ب شیباق. نشستن برگشته بودم خونه

کلمه  یواقع ينهالو به معنا. موند یمن م ياکثر شبها رو تو خونه  باًیزد و تقر یگرچه که اون مرتب بهم سر م

 !داده بودمآرامشمو از دست  قتیگم کرده و در حق

مثل  يزیچ هی. رفت دوخته شد یکه به سمت پشت ساختمون م یکیگرفته و به راه بار یاز حوض خال نگاهم

 !تکونم داد یعصب يتکونه  هی ای يا هیثان یفلش بک ذهن هی ،یناگهان يصاعقه ا

زانو زدم و  واریکنج د یمیدرخت کاج قد يخلوت پشت ساختمون، پا اطیجام بلند شدم و راه افتادم سمت ح از

 يگرم نبود که آدم تا اون حد يهوا هنوز اونقدر. شدم نیچوب و بعد با دست مشغول کندن زم کهیت هیاول با 

خاکها رو زدم کنار و زدم ! نو کندمیجون کندم و زم! کندم و کندم و کندم! عرق شده بودم عرق کنه سیکه خ

مونده رو زدم کنار  یباق يبودم رو لمس کرد، خاك ها که دنبالش یکیکوچ يفلز يانگشتهام جعبه  هویکنار و 

! رفته بود ادمیکه به کل  دنینفس کش! اومد یام در م نهیقلبم داشت از تو س. در آوردم نیو جعبه رو از زم

 !فوتش کردم و بعد يکنار زد، چند بار وجعبه ر يلرزونم خاك رو يدستها

*** 
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! شه یآروم نم يجور چیکنه و ه یم هیکرده و داره گر میدستهاش قا نیسرش رو ب ده،یمبل دراز کش يرو ارید

لج کرده و البته که من بهش ! ناراحت دعواش شده یاسک قهیاون لباس  دنیبا مادرش سر پوش شهیمثل هم

از اون جور  قاًیو من هم دق ماون لباس عذاب آور رو داشته ا دنیپوش يتجربه  یدم چون خودم تو بچگ یحق م

 !اومده یچفت و سفت خوشم نم يها قهیبا اون  لباس ها

 . رو حاضر کنم اریخوام بره و بذاره خودم د یکشم کنار و ازش م یشدنش رو م ریاز د یعصب فرناز

مادر فرناز  شیقراره پ اریکار به چند تا بانک سر بزنم و د يسر هیانجام  يداره و من قراره برا فتیش فرناز

 .بمونه

 .شه یجوره آروم نم چیو ه هیناراض طیکه از شرا يلجباز يمونم و دخترکوچولو یمن م. ره یم فرناز

کنم  یم دایرو که بالاستفاده مونده پ یرنگ ينقره ا يفلز يجعبه  ،يواریکمد د يرم تو اتاق خواب، از انتها یم

 يخوا ینو، مم نیبب يارید: گم یاست م هیکه همچنان پرصدا مشغول گر اریگردم تو هال به د یبر م یو وقت

 !م؟یخالص ش ختیر یلباس ب نیاز شر ا

کنم و دستهام  یبا لبخند نگاهش م. کنه ینگاهم م رهیکه توش فرو رفته بود بلند و خ یمبل يرو از رو سرش

پاشو . پاشو گلم: گم یرم م یکه دارم قربون صدقه اش م يره و همون جور یپاك کردن اشکهاش جلو م يبرا

 !؟ياردوست د! خوبه؟! نکنه داشیپ گهیکه مامان د میکن میلباسه رو قا نیا میبر

 .شه یکنه و از جاش بلند م یبه عالمت باشه کج م يماله، سر یدست چشمشو م با

*** 

لرزونم لباسو در آورد و  يدستها! بود اما نه همه جاش دهیپوس. شدم اریلباس د ي رهیجعبه رو باز کردم و خ در

 يمحکم فلز يجعبه  نیا يپارچه تو کهیت نیاگه ا! شد تو اون لحظه یپاره مدلم داشت . ناباور زل زدم بهش

 ...االن  اریبود، د دهیپوس يجور نیا

لعنت به ! اطیح نیلعنت به ا! خونه نیلعنت به ا. فرو کردم و بغضم شکست اریلباس د يمونده  یتو باق صورتمو

 ! حافظه نیلعنت به ا! خاطره ها نیا

! نهیامو بب هیگر یخواستم کس ینم! نهیبب تیمنو تو اون وضع یخواستم کس ینم! پشتم ينشست رو یکی دست

 !رمیپر خاطره غرق بشم، محو بشم، بم ي دهیپوس يوجب پارچه  هیخواست تو اون  یدلم م
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به سمتش  نکهیبدون ا. آوردم رونیلباس ب يفرناز که اسممو آروم و پرتأسف ادا کرد، سرمو از تو يصدا با

 .و از جام بلند شدم دمیپاك و دماغمو چند بار باال کش یچشممو با دست خاک یسیردم، خبرگ

نه به خاطر . به چشم تو چشم شدن باهاش نداشتم يعالقه ا. و بعد برگشتم سمتش دمیکش قیتا نفس عم چند

فقط تو اون لحظه دلم افتاده بود،  نمونیکه ب یبود و اتفاقات نمونیکه ب يفرناز بود، نه به خاطر گذشته ا نکهیا

 ! نهیخواست عجز و ضعفو تو چشمام بب یدلم نم! کنه رمیجور غافلگ نیخواست ا ینم

 !اره؟یلباس د: دستم و آروم و پر بغض گفت ينشست رو دستش

عقب، نگاهشو آورد  دمیدستمو کش. اون اما نگاهش به لباس بود. چشماش شد ي رهیبلند و خ نیاز زم چشمام

دستش نشست . اجازه نداد یبهش پشت کردم و خواستم بگم از اون جا بره، بغض لعنت. حرف زل زد بهم یباال ب

از عروسک هاشو  یکی یحت ای لباس هیتونم  یمن م ،يخوا یم اریاز د يادگاری هیاگه :پشتم و آروم گفت يرو

 .ارمیبرات ب

بهم  دنشید. همراهمه شهیهم نیش تو ماشدونه عروسک هی. مامان نگه اشون داشته:سمتش و ادامه داد برگشتم

 ...تو هم  يبرا يخوا یم. ده یآرامش م

دستم بودم فرناز اما  يلباس تو ي رهیمن که خ. حرف فرنازو قطع کرد نجایچه خبره ا دیپرس یالبرز که م يصدا

 .داد و بعد ما رو تنها گذاشت حیرو براش توض يزیچ هیرفت سمت البرز و 

: به حرکت وادارم کنه و در همون حال گفت نکهیا يبهش آورد برا یپشتم، فشار آروم يالبرز نشست رو دست

 خوبه؟ م،یبر دیاومده با شیبرامون پ يکار هیگم  یرم به دکتر م یم ن،یتو ماش نیبرو بش

 يورود يدم پله ها. ییجلو اطیراه افتادم سمت در ح لیو با کمال م یحرف چینگاه کردن بهش، بدون ه بدون

رو  چییخرده مات نگاهم کرد و بعد سو هیبرگشتم سمتش، چشم تو چشمم که شد، . مون البرز صدام کردساخت

 .امی یاآلن م: گرفت سمتم و گفت

*** 

و روم به سمت  یداده به صندل هیدستهام، سرم تک يتو ارید ي دهیلباس پوس. طول راه به سکوت گذشت تموم

که موقع اومدن گذاشته  یخواست، همون یدلم اون آهنگو م. پخشو هم روشن نکرده بود یالبرز حت. بود ابونیخ

 ! دز یم گهیتو پندار کس د یکس الیهمون که حرف از خ! بود و زده بودم جلو
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حرف پشت رل  یحرکت و ب یخرده ب هی. ستادیکرد و ا تیگوشه هدا هیبه  نویالبرز ماش م،یدیتهرون که رس به

خواستم منو  یفقط م! خواستم یحرف زدنو نم نیتوجه، ا نیا! خواستم ینم. صدام کرد نشست و بعد آروم

 ! برسونه خونه

کمربندو باز کردم و از  دم،یدستمو پس کش ردش،یدستم و خواست ازم بگ يلباس تو يالبرز نشست رو دست

واقعاً تحمل کردن  طیتو اون شرا! رو ادهیتوجه به پندار پندار گفتنش راه افتادم سمت پ یشدم و ب ادهیپ نیماش

تو  يروزگار اونقدر نیا و از ایدن نیبودن از ا نیحس خشمگ ت،یحس عصبان! در کنار خودم سخت بود یکس

 یو پند و اندرز نم حتیدلم نص! بشم مونیبکنم و بعد پش يکار ایبزنم  یحرف دمیترس یبود که م يوجودم قو

  !کرد یدردمو کم نم یحرف چیه! خواست

*** 

نداختم  یم دیداشتم کل. خونه دمیداغون رس ي هیروح هیافتاده و  يشونه  هیمعده،  يدست فشرده شده رو هی با

رومو . برگشتم سمتش و نگاه کالفه و نگرونش نشست تو چشمام. برم تو، البرز آروم از پشت صدام کرد

 یرو تو قفل بندازم که ب دیکل دیلرز یبودن م یکه از زور عصب ییکردم با دستها یبرگردوندم سمت در و سع

برو باال : رو ازم گرفت، در رو باز کرد و منتظر موند برم تو و آروم گفت دیبود، دستش نشست رو ساعدم، کل دهیفا

 .امی یتو و م ارمی یم نویماش

خرده فاصله گرفته بودم که در رو به روش  هیاول برگشتنم  يخواست اما انگار با پندار روزها یم ییتنها دلم

 !راهش ندم تو ومدینبستم و دلم ن

خرده بعد البرز  هی. روم دمیرو تخت و لحافو کش دمیو شلوارمو در آوردم و دراز کش رهنیشستم و کت و پ دستامو

. آوردم باال جا مونده بود نیداروهات تو ماش: تخت نشست و گفت ياومد تو اتاق، آباژور رو روشن کرد، لبه 

 شون؟یخورد

سوالش  يمتوجه  نکهیا الیبه خ. گذاشته بودم برداشتم و زل زدم بهش یپاتخت يکه رو اریاز لباس د نگاهمو

 !؟يخور یقرصاتو نم: نشدم گفت

 !پندار: و گفت نییلحافو چنگ زد و آورد پا! رونیرو سرم که بره ب دمیحوصله لحافو کش یب

 !خوبم: فتمچشمامو باز کنم گ نکهیا بدون

. شام گرفتم رونیاز ب. گم یمعده اتو م يقرصا! یخوب یعنیتو خونه  يکه منو راه داد نقدریهم! یدونم خوب یم-

 ...که بعد  يخرده بخور هی یش یپا م
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 !ریشب به خ:

 !پندار-

منو  ستین يازین: زد و گفت يخرده نگاهم کرد، بعد لبخند هی. باز کردم و کالفه زل زدم به صورتش چشمامو

 !گم غذا گرفتم یم ،يبخور

بار خرده  نیکمک کنه واسه هزارم شیمیصم قیبه رف نکهیا يبرا! بود واسه کمک نجایالبرز ا. تو فکر رفتم

 !و دوباره بلند شه نهیخودشو کنار هم بچ يشکسته ها

 ! ه؟یچ: گفت دیثابتمو که د نگاه

از  دیبا! هیعاد زیکنه همه چ الیکردم خ یم يکار هی دیبا! ارمیدرش ب یکردم از اون همه نگرون یم یسع دیبا

 يخودمو رو! شد که سر راحت رو بالش بذاره یبود مطمئن م کتریکه از برادر بهش نزد قشیخوب بودن حال رف

 .ینهال تهرون بود و تو بهم نگفت: و گفتم دمیتخت باال کش

که لب وا کرده بودم و از  نیهم! بود سوالم بلکه به خاطر خود سوالم يخنده اش نه به خاطر محتوا! دیخند

 !داشت یخوشحال يبودم براش جا دهیپرس ارید ریغ يزیچ

 !يخودت ازم قول گرفته بود: و گفت دیموهاش کش يتو یموند، دست یلبخند باق هیخنده اش  از

 !؟یستیا یقولت م يسفت و محکم پا نقدریا شهیهم-

 !ناموسم وسط باشه آره يکه پا ییوقتا یول شهینه هم:

 !مثل تو داره يخوش به حال نهال برادر! هه-

 ! گم یتو رو م! گم که یاونو نم:زد و گفت يلبخند

ساعت  يوعده  ونیم هیپاشو خانومم، پاشو : رفت سمت در گفت یکه م ياز جاش بلند شد، همون جور بعد

 ! تو رگ میتوپ بزن یِنصفه شب کی

 . خورم یهر وقت گرسنه ام بود م. خوام بخوابم یاآلن م. خسته ام: و گفتم دمیکش دراز

 !پندار هیمعده ات خال: که گفت دمیمعترضش رو شن يصدا

 .خرده تنها باشم هیدارم  ازیحالم خوبه البرز، فقط ن-

 .صدام کن یکارم داشت:و بعد گفت ستادیکم تو سکوت دم در اتاق ا هی
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رو برداشتم  اریدست دراز و آباژور رو خاموش کردم، لباس د. باز گذاشت مهیو درو ن رونیگفتم، رفت ب یمرس هی

 يبو! یدگیپوس يداد، نه بو یخاك م ينه بو! دمیوجود بو کش يو با همه  مینیب يو مچاله کردم و گذاشتم جلو

 !اروید يبو! تشویمعصوم يبو! شویپاک يبو! داد یدخترمو م

 

  

 يگفتن ندار يبرا یحـرف گهیبه بعد، د ییجا هی از

 ...!يدیم حیحرفها ترج یلیساکت بودن رو به خ و

 

*** 

 

 

بود از تخت اومدم  یبار با هر جون کندن نیو ا دمیکابوس وحشتناك از خواب پر هی دنیبار با د نیچندم يبرا

نه و تو نور هالوژن سقف آشپزخو رونیاز اتاق رفتم ب. خوره یاتاق داره وجودمو م يکردم فضا یحس م. نییپا

 . کاناپه خوابش برده يکه رو دمیالبرزو د

 

 یلیخ یلیخ. خسته بودم. دادم به کف دستم و چشمامو بستم هیسرمو تک ،يناهارخور زیم یرو صندل نشستم

بسته به اتفاقات  يو با چشما زیچسبوندم به م مویشونیپ. خواب ها واقعاً از پا درم آورده بود یب نیخسته بودم و ا

 ینهالو بر م دیبا. دادم فکر کردم یانجام م اًحتم دیکه با ییبودم و به کارها دهیکه د ییشب قبل، به کابوسها

واسه خوب  یراه چیبدون اون، بدون بودن کنارش، ه! گردوندم یبرش م دیکه بود با یمتیبه هر ق! گردوندم

 یراه ها جواب م یدر کنار اون بود که باق! جز اون نبود کس چیو ه زیچ چیمن ه يدردها ينسخه ! شدن نبود

 !راه ها واسه پندار بودنم، واسه پندار خوب بودنم بن بست بود ياون که نبود همه ! داد

 

*** 

 

 !پندار؟:تو آشپزخونه دیچیالبرز پ يصدا

 !هوممم؟: ناله گفتم با
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 !؟يدیچرا خواب نجایا. نمیپاشو بب: نشست رو پشتم و گفت دستش

 د؟ینهال رس: دمیآلود و ناخودآگاه پرس خواب

 !؟یچ: دیپرس متعجب

 !نهال-

 !پندار نمیپاشو بب ؟يدیخواب نجایگم چرا ا یم! نمیپاشو بب! هنوز؟ یخواب:

 !حالت خوبه؟: دیالبرز پرس یچشمام همچنان بسته بود وقت. دستهام گرفتم نیبلند کردم و ب زیم ياز رو سرمو

به  یسوخت و به زور باز بود، نگاه یم یکه از زور کم خواب ییدادم و با چشم ها به عالمت مثبت تکون سرمو

کرد و  یو البرز نچ زیدوباره سرمو گذاشتم رو م. رفتن مارستانیساعت وقت بود واسه ب هیهنوز . ساعت انداختم

 !خودشو کشت بس که زنگ خورد لتیپاشو موبا: گفت

 کجاست؟ يشماره : دمیو سرمو بلند کردم و پرس دیاز سرم پر خواب

 .مارستانیب-

 !آن کالم میفه يمثالً جا: گفتم رونیرفتم ب یکه از آشپزخونه م يهول از جام بلند شدم و همون جور با

 !نجاستیا لتیموبا! کجا؟:البرز بلند شد يصدا

چند  شبینهال هم د: ذاشت گفت یم يکه کتر يو همون جور زیرو گذاشت رو م لیسمتش، موبا برگشتم

 .با من تماس گرفت يد یجواب نم دید یبهت زنگ زد و وقت يبار

 د؟یرس: گرفتم گفتم یرو م یگوش يافتاده رو يکه شماره  يجور همون

دوباره  يجواب نداد یزنگ زد و وقت. بهش گفتم، ناراحت شد و خواست باهات صحبت کنه شبوید انیجر. آره-

 . خوابت برده دمیاومدم دبا من تماس گرفت، 

 الو؟: گفت یگوش يلحظه گرفتم سمتش و پا هی یاشاره امو به معن انگشت

 .دکتر يسالم آقا: یتو گوش دیچیبخش پ یمنش يصدا

 شده خانوم داراب؟ يطور-

باهاتون تماس  نیکم تبش رفته باال و چون گفته بود هی نیعملش کرد روزیکه د ماراتونیاز ب یکیراستش :

 .مزاحم شدم میریبگ

 .امیتب بر براش استفاده کنن تا ب افیش هی دیدرد هم داره؟ بگ.رسونم یخودمو م گهیساعت د میتا ن-

 . دکتر درد هم داره يآقا. چشم:
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 .امی یخب اآلن م یلیخ-

 ...به کرباس زاده  ای يای یم. ستیخوب ن ضامیاز مر یکیحال : قطع کردم و گفتم تماسو

 شبید یکوفتت بشه که نه گذاشت. پوشم یبرو حاضر شو اآلن لباس م:حال خاموش کردن اجاق گاز گفت در

 !يد یاون شام خوشمزه رو بخورم و نه اآلن صبحونه بهم م

  

ازم  یدکتر ظهراب یآوردم که تلفن اتاق زنگ خورد و منش یکارم تموم شده بود و داشتم روپوشمو در م تازه

از صبح نگاه  یکاف يبه اندازه . بزنه یحرف شبید يخواست راجع به ماجرا یصالً دلم نما. خواست برم اتاقش

 !همکارامو تحمل کرده بودم بیو غر بیعج يها

به در  يتکون دادم و تقه ا يسر. از جاش بلند شد و سالم کرد یوارد شدم منش یافتادم سمت اتاق و وقت راه

 مارستانیب نیاون موقع که تو ا: از جاش بلند شد و معترض گفت یبا لبخند گرم. زدم و وارد اتاق دکتر شدم

 !؟یزن یاتاق نم نیسر به ا هی ير یو م يای یم! دمتید یم شتریمن ب ينبود

 ن؟یداشت يکار: دمیفشردم و پرس دستشو

 !؟یرو به راه: نگاهم کرد و گفت موشکافانه

 .یمرس-

فرناز داد که بدم  نویا ینه ول ای هیدونم کار درست ینم:رو گرفت سمتم و گفت يو جعبه ا رونیاومد ب زیپشت م از

 .بهت

 !هست؟ یچ: دمیصورتم و پرس ينشست رو یاخم

 .منم بازش نکردم. گفت بدم به خودت. دونم ینم-

 یم یکردم و حدس زدم که توش چ نیدست دراز کردم و بسته رو ازش گرفتم و سبک و سنگ دیتعلل و ترد با

 ! باشه تونه

 .بمون کارت دارم: دکتر مچ دستمو گرفت، مانع شد و گفت رون،یگفتم و خواستم از اتاق برم ب یرلبیز يتشکر

از شب قبل  یو منتظر موندم دکتر کارشو بگه و خدا خدا کردم حرف زیم يمبل جلو ينشستم رو لم،یخالف م بر

 .هم داشت غامیپ هیفرناز : روبروم نشست و گفت. نزنه

 !خب؟-

 .میکن هیریکه پدرت داده به شما صرف امور خ ینیزم یگفت اگه موافق باش: 
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به عالمت مثبت  يسر! شد یبود و به نفع بندگان خدا م ییتفاهم خوب و به جا! جا خوردم يلحظه ا يبرا

که واسه  ینیاون زم دیداشتم سهم خودمو بفروشم و بدم به البرز واسه خر الیاتفاقاً خ: تکون دادم و گفتم

 .خوان یم یسرطان يبچه ها مارستانیب

 ...یاگه دوست داشته باش. یگ یکه م یمارستانیده واسه همون ب یجون م. هیخوب یلیخ يجا نیمحل زم-

 ... ای نیگ یشما به البرز م. خوبه:

همون خودت بهش بگو که فکر ! گنده اش گوششه کلیاون ه يبزرگه  کهیالبرزو که اگه دستم بهش برسه ت-

 !بشه دایپ يور نیکنم حاال حاالها سر و کله اش ا ینم

 !کار کرده؟ یچ:

 !هم بلده بکنه؟ يا گهیکار د يجز مردم آزار: زد، از جاش بلند شد و گفت یقیلبخند عم دکتر

 . اون بسته يتو اتیمحتو دنید يدل تو دلم نبود برا. تکون دادم و از جام بلند شدم یبه عالمت منف يسر

اضافه خودمو رسوندم به اتاق، چفت در رو انداختم و نشستم  یِقرض يکردم با دو تا پا یدکتر که خداحافظ از

ته دلم خوشحال ! نداشتم يحس بد! تپش قلبم باال رفته بود اما حالم بد نبود. و بسته رو گذاشتم جلوم زیپشت م

 ! گرفته بودم یو باارزش یخوببه اون  ییکادو نکهیبودم از ا

با  یجفت کفش مشک هیکم رنگ،  یصورت رهنیپ هی. توش شدم اتیمحتو ي رهیجعبه رو برداشتم و خ در

سر کوچولو  رهیبنفش، چندتا دونه لگو، دو تا کتاب داستان، چندتا گ يعروسک خرس پشمالو هی ،یروبان صورت

 !یطرح باربمسواك  هیو  يتورتور يجفت جوراب با لبه ها هیو 

انگار . روم بود يجلو ارید يها يادگاری. و چونه امو تو مشتم گرفتم دمیکش شمیته ر يکف دست محکم رو با

چه خوب بود که ! داد یرفتن ذوق و شوق نشون م رونیو واسه ب دیپوش یبود که اون لباسها رو م روزید نیهم

 يجلو اریورق زدن عکس د نیو با اول ماز کتابها رو برداشت یکیدست دراز کردم و ! داشتم ارویاز د یقسمت هی

 .چشمام ظاهر شد

 يعکسو روز. جعبه يتو يخودش بود با همون لباسها.آروم باز کردم یلیبستم و بعد خ يلحظه ا يبرا چشمامو

ه بود و اون روز خوش گذشت اریچقدر به د! فرناز يدخترخاله  يتولد بچه  میبر میخواست یکه م میانداخته بود

 !با سه تا بادکنک بزرگ برگشته بود خونه نکهیچقدر خوشحال بود از ا

 !؟یستیپندار ن: البرز اومد که گفت يشد و صدا نییدر باال و پا ي رهیبه در خورد، دستگ يا تقه
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نگاه موشکافانه اش بعد از وارد شدن به اتاق . جعبه رو جمع کردم و درش رو گذاشتم و رفتم سمت در اتیمحتو

 !يخلوت کرد: ام شد و گفت رهیخ

روپوشمو در آوردم و خواستم کتم رو بپوشم، البرز بازومو گرفت، منو به  ،یجواب برگشتم سمت چوب لباس یب

 شده؟ یچ: دیسمت خودش برگردوند و پرس

 !یچیه: ه دو طرف تکون دادم و گفتمب يسر

 ... ای هیخواب یکه تو چشمات افتاده مال ب یخون نیا! منم باور کردم یتو گفت: زل زد به صورتم و گفت ناباور

 !خوام تا خونه قدم بزنم یمن م. تو برو:کت گفتم دنیدر حال پوش رونیب دمیاز دستش کش بازومو

! برو مطب میمستق یگز کن ادهیجا تا خونه رو پ نیاز ا نکهیا يدارم، جا شنهادیپ هیمنتها من ! دکتر يچشم آقا-

 !سمت مطب يو بر یسر خرو کج کن دیخونه با یآخه تا برس

دستش که . دمیبگم، نگاه ماتش به جعبه رو د يزیچ هیبرگشتم سمتش ! نداخت یم کهیکرد و ت یم مسخره

 !ه؟یچ نیا: دیرفت سمتش و پرس

 !موقوف یفضول: برداشتم و گفتم فمیعقب، جعبه رو همراه ک دمشیکش

راستشو بگو ! م؟یحرفها دار نیما با هم از ا! پندار یبدجنس یلیخ: گفت یافتادم برم سمت در، اومد جلو و شاک راه

 یول! خوبه ها یدون یم یعنی! من يوا يا! عاشقت شده؟ مارهاتیاز ب یکینکنه  يوا! برات کادو آورده؟ یک

! نکنه از پرستارها باشه؟! هست؟ یحاال طرف ک!؟یدون یم یعنی... خواد تو و نهال به هم  یمن دلم م !خب

و بچه و بچه رو کجا بذارم و  فتیسر ش یه! مثل فرناز یکیشه  یباز م! ها؟ یکن یهمکار قبول نم نیبب! هان؟

اگه  يوا! بکنه شویتو خونه پخت و پز و بچه دار نهیبش ر،یخونه دار بگ هی! شه یحرفها باهم بحثتون م نیا

نجات  یدرمون یشفابخش پندار دختره رو از درد ب يدستها! بوده؟ ضتیمر! آره؟! هیبوده باشه که عال مارتیب

 ...ما شده و  يعنقِ خوش چهره  يِسرِ خوش صدا رهیخ پِیآقا دکتر بدخلقِ خوش ت نیداده، طرف هم عاشق ا

 !آره؟ يادامه بد يخوا یم ستمیبا انجیتا فردا هم که ا-

! ه؟یتو چ نیا! ینگفت: دیسالن و البرز کنجکاو پرس ریتو مس میدر رو قفل کردم و راه افتاد رون،یب میاتاق رفت از

 !گهیپندار بگو د! جان البرز! هان؟

 !فرناز واسه ام فرستاده-

 ! هس؟ یچ! ؟ یچ:

 !ارهید يها لهیخرده از وس هی-
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به عالمت  يسر. کرد یمتعجب نگاهم م! دو قدم رفتم و برگشتم سمتش و زل زدم بهش! ستادیسر جاش ا البرز

 !تو؟ يتو فرستاده واسه  نیا ختهیر اروید يها لهیوس: شد و با اشاره به جعبه گفت کیبهم نزد. تکون دادم هیچ

 !آره-

 ! فکر کرده با خودش؟ یاحمق چ يدختره ! ؟یچ يواسه :

 !البرز! شیه-

مار به خودت  نیعثمون و تا صبح ع رهنیپ يرو کرد دهیبلوز پوس کهیت هی! نمیبدش به من بب! زهر مار و البرز:

 ! فرستاده واسه من؟ يادگاریحاال  يدیچیپ

 !يخود یب ياری یجوش م یواسه چ! البرز ستین يزیچ:و گفتم دمیرو عقب کش جعبه

 ! ؟يخود یب یگ یاونوقت م! کنن یپنبه م انی یو اون م نیا م،یکن یما رشته م یه! ؟يخود یب-

 !؟یزن یزنگ م یبه ک: کردم و گفتم یشد، نچ يریدر آورد و مشغول شماره گ بشیاز تو ج لشویموبا

حاال ! کرد؟ يکار نیهمچ هیکه  دیتو رو ند ي ختهیحال به هم ر شبید!سر احمق رهیخ يبه همون دختره -

 !رونیزده بود ب یاز زور ناراحت يچه جور تیشونیپ يرگها دیخوبه خودش بود و د

 ن،یتو ماش مینیبش میبر ایب! البرز الیخ یب: از دستش گرفتم و گفتم لویو موبا رونینفسمو پرصدا دادم ب کالفه

 !خب؟! بکن یخواست يهر کار يدم بعد اگه قانع نشد یم حیرو توض يزیچ هیمن برات 

 !نمیبده بب مویگوش: راه افتاد دنبالم و با غر گفت یعصب

 ... یزن یاگه بهش زنگ نم-

 !زنم ینم:

 گهیاز هر کس د شتریخود من ب. البرز نیبب: گفتم نیتو ماش مینشست یوقت. میگرفتم سمتش و راه افتاد ویگوش

 !ستیخوب ن یبهتر شدن حالم خوبه و چ يبرا یدونه که چ یم يا

 !عاجله برات ياز اون طفل معصوم شفا يادگاریمشت  هیالبد غرق شدن تو -

 ای اریاز د یو ازش بخوام عکس رمیور آب تماس بگ نیا یکیخواست با  یازم م شهیسارا هم! بذار حرفمو بزنم:

 دیرفته و با اریکنه که د یم يادآوریها مرتب به ذهنت  يادگاریاون  دنیگفت د یم! برام بفرسته شویادگاری هی

 ادیگفت  یم! شه یآروم شدن بازمانده م ثکه رفته باع یخاص از کس زیچ هیگفت داشتن  یم! يریرفتنشو بپذ

 !که حق داشته نمیب یاالن م! گفت یراست هم م! براش یکن يکه عزادار يریگ یم

 !يمرغ سرکنده بال بال زد نیتا خود صبح ع شبیآره حق داشته که د-
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 ! اآلن خوبم! بود شبیاون مال همون د:

بلوزو از ! یکن یم دایپ يده و خودآزار یبهت دست م يجنون ادوارشه  یشب که م! یتو روزها خوب گهیآره د-

 !از زور تنفس رطوبت و خاك يداشتم اآلن سل گرفته بود یرو صورتت بر نم

که از  ياجازه بده کار! منو البرز نیبب: چشممو بستم و بعد گفتم يلحظه ا يموردش، برا یاز بحث ب یعصب

 !نظرم درسته رو انجام بدم

و از نظرت درستن  یبکن يکه تو دوست دار یغلط يبه غلطها يکار: گفت یراه افتاد و عصب زد و استارت

 !زنه یم يگند هیدم از تو دور بمونه بدتر  یمن به فرناز کار دارم که هر بار بهش اخطار م! ندارم

 یدلم نم! میراض! جعبه رو دارم خوشحالم نیا نکهیاز ا! من اآلن خوشحالم! البرز نیبب: بستم و گفتم کمربندمو

 ! فرستاده نارویدونسته که ا یم يزیچ هیالبد ! يریرو ازم بگ یخوشحال نیخواد ا

 نیبه کارت نداشته باشه ا يکار ره،یازت فاصله بگ میخوا یمن و دکتر ازش م یهر چ:گفت دمیتوجه به تهد یب

 ...باز 

رو توش احداث  یسرطان يبچه ها مارستانیبه تو و نهاد که ب مشیدکه بابام داده به جفتمونو قراره ب ینیزم-

 !نیکن

 !بپا! يهو: به جلو کردم و گفتم ياشاره ا! شد و بهت زده برگشت سمتم ساکت

: دیو پرس ابونیکنار خ دیکش نویکرد و بعد ماش يدیترمز شد ییجلو نیبا ماش نشیاز برخورد ماش يریجلوگ يبرا

 !ن؟یکار کن یچ

 ...به شماها که  مید یم نویاون زم-

 !؟یگ یم يجد يدار:

 !خوره شوخ باشم؟ یام م افهیبه ق-

 ...شده  یفرناز راض یعنی! ن؟یکن یکارو م نیواقعاً ا: خرده سکوت گفت هیبه عالمت نه تکون داد و بعد  يسر

 ! شرط دارم هیاما من . آره-

 !؟یچ:

 !ارید نیبذار دیبا مارستانویاسم اون ب-

زد و  یدستم انداخت و بعد لبخند تلخ يتو يبه جعبه  ینگاه. ساکت و متأثر زل زد به چشمام يلحظه ا يبرا

 ! هیعال: گفت
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*** 

  

 

   

*** 

به صدا  لمیآوردم که موبا یتخت و داشتم جورابامو در م يمشغول گرم کردن غذا بود، من نشسته بودم رو البرز

باهاش تماس گرفته بودم که جواب نداده  ياز صبح چند بار! ل بودنها. به صفحه اش انداختم ینگاه. در اومد

 !؟يچرا قطع کرد: و معترض گفت داشتبوق بر نیبا اول. تماسو رجکت کردم و خودم شماره اشو گرفتم. بود

 !من زنگ زده باشم نکهیا يبرا-

 ...قبض  یرم ول یدرسته سر کار نم ست،یکارها ن نیبه ا يازین:

خرده سرم شلوغ بود و نتونستم،بعدش  هیگرفتم و  یمن تماس م دیبا نکهیواسه خاطر ا! گم یواسه پولش نم-

 !يچرا بهم زنگ نزد ینش یاآلن زنگ زدم که پس فردا شاک ،یهم که زنگ زدم بر نداشت

 !يرو دار یلیخ:

 !دونم یم-

 !خوبه یلیصدات که خ! ؟یخوب:

 !؟يدیرس. خوبم-

 !هنوز تو هوا معلقم! نه:

 ءیش نیپس ا: و گفتم دمیتخت و دراز کش نیینشست رو لبم و جورابهامو گوله کردم و گذاشتم پا يلبخند

 !؟ییمشاهده شده تو جانیکه تو آسمون آذربا یمشکوک

 !؟ياری یخوبو در م يآدمها يادا يدار ای! پندار جداً؟ یخوب-

 !ارمی یخوبو در م يآدمها يدارم ادا:

 !یستیپس روبه راه ن-

 !ادی یوابم مخ. خسته ام:

 !فقط؟-

 !آره:
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 !گفت یم يا گهید يزهایچ شبیالبرز د-

 .دارم یخاص یحس سبک هیاآلن . بود شبیاون مال د:

 .چقدر خوب-

از  ییوقتها هی يدید. پارك به فکر کردن هیتهرون، از البرز که جدا شدم رفتم نشستم تو  میدیکه رس شبید:

در آن واحد چند تا . بودم يهمون جور شبید! ره؟یگ یفکرت سر و سامون نم یو آشفتگ یختگیزور بهم ر

تو  اریاز د يادگاری هی نکهیا زبودم، هم ناراحت بودم، هم ا یهم عصبان! بود دهیاحساس تو وجودم به اوج رس

 !دستم بود خوشحال بودم

 !باشه یعال یلیتونه خ یاون خوشحال بودنه م-

 !البته جز گشت و گذار! ؟یکن یکارا م یتو اون جا چ. خسته ام یلیخ یلیخ یاآلن فقط از لحاظ جسم. آره:

 ... یول یدرمان یمیرم واسه ش یخاله ام هستم و همراهش م يماریب ریفعالً که درگ-

 !ضه؟یمگه خاله ات مر:

 !کنم که احساس کمبود نکنه یم مویسع يمن همه  نیخدا بچه هم نداره واسه هم يبنده . آره-

 !!!ز؟یتبر یرفت شیماریبه خاطر ب:

 ! بود نیا لشیاز دال یکی-

 !ير یم يدار ستیمنتظرت ن یکس نجایچون ا يبهم گفته بود ادمهی:

 !خاله امه ییو تنها يماریرفتنم ب لینه مال اآلن که دل! خوام کالً بمونم یکه م هیاون مال وقت-

 ...زودتر از خرداد رف نکهیا:

 .ه ام جلو افتادخال یدرمان یمیعمل و ش-

 !از منه تیزود رفتنت دلخور لیکردم تنها دل یفکر م: 

 يقو يعذاب وجدان ناراحت کردن تو اونقدر: و گفتم میشونیپ ينزد، کف دست چپمو گذاشتم رو یحرف نهال

که گذشت فقط و فقط به اون لحظه  ییتو تک تک ساعتها! خورم یم نیکردم دوباره دارم زم یبود که حس م

 !فکر کردم و شرمنده تر از قبل شدم يکه ازت خواستم بر يا

 شهیکنه که من واسه خاطر عمل خاله ام اومده باشم و بعدش بخوام واسه هم یتو اصل ماجرا م یچه فرق-

 ... ای افتهیب ابیازدواج با پسر دردونه اش فرار کردم که آب ها از آس ياز سماجت عموم برا ایبمونم، 

 !؟یچ ای:
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 !؟يندار يکار! یچیه ای-

 ! حرفهام هنوز تموم نشده! کار دارم! دارم نهال:

و  يکه بر نهیکار ا نیکردم درست تر یم الیخ شیسه هفته پ: و گفتم دمیکش یقینفس عم. سکوت کرد نهال

 یکنه، بعدش م یم یاشتباه هیآدم  ییجا هیاما ! است دهیا نیکردم اون درست تر یم الیخ! یاز من دور بمون

 یم دینبا! بگم اشتباه کردم بهتخوام  یکه من م هیاالن همون بعد! کنه که اشتباه کرده  یو اعتراف م ادی

فرناز  هی یخوام بش یاشتباه کردم گفتم نم! قهید هیواسه  یحت! روز هیواسه  یحت! ماه هیواسه  یحت! يذاشتم بر

سالها هر چقدر زخم  نیتو ا! افتهیاتفاق ب نیذارم ا یچون نم! افتهیب یاتفاق نیاصالً همچ ستیچون قرار ن گهید

کنم خواستن  یم الیدوباره از نو بلند شدم و محکم تر قدم برداشتم، اآلن هم خ ردمخو نیخوردم، هر چقدر زم

 چیتونم ه یبدون کمک تو نم ،یباش نجایا نکهیبدون ا! گم؟ یم یچ يشنو یم! نهال؟ يشنو یم! تو حقمه

اون  نکهیا يبذار پا! یخودخواه يبذار پا! یخوام که باش یم! به سمت تو، به سمت خوب شدنم بردارم یقدم

اگه  دمیسه هفته فکر کردم و فکر و فکر و د نیتو ا! دونستم چند چندم ینم! با خودم معلوم نبود فمیموقع تکل

 جادیمن ا يبزرگ برا یوابستگ هیشدنمون به هم  کیبد، نزد ایخوب ! است واسه من گهیشکست د هی ،ینباش

! دستته؟ یگوش! نهال يشنو یم! خوام یاز دست دادنو نم نیا! از دست دادن دوباره است هیکرده و نبودنت 

 چیه یهزار تا دکتر و روانپزشک و روانکاو هم که برم، تو که نباش شیپ! گم؟ یم یچ یش یاصالً متوجه م

بتونم خوب بشم، آدم بشم،  نکهیا يبرا يفرصت بد هیو بهم  یباش نجایا ،يخوام برگرد یم! نداره يا دهیفا

که  نهیاونم ا! خوام یازت م هیهد هی ییتولدمه و من در کمال پررو گهید يهفته ! عاشق باشم! کنم یزندگ

 ! يبرگرد

 

  

 هی بعد! و تعجب جانیاز سر ه ایبود  تیدونم از سر عصبان ینم. دمیشن یرو به وضوح م دنشینفس کش يصدا

 !رو به اون رو شده؟ نینظرت از ا هویسه هفته که  نیمعجزه شده تو ا: دیپرس یسکوت طوالن

 یتونست یم ویچ یبفهم نکهیواسه ا! ستیبه معجزه ن يازین یکارو اشتباه رفت يجا هی یبفهم نکهیا يبرا-

 ز،یاصالً نبودن همون چ! ستین افتهیاتفاق خارق العاده ب هی نکهیبه ا اجیاصالً احت يندار گهیکه د یداشته باش

شده نبودن تو، رفتنت و تنها  ارید مردنشبهام عالوه بر  نیکابوس ا! تلنگر! شه معجزه یهمون آدم خودش م

بحث عشق و . شه یبفهمم نبودنت چقدر داره برام گرون تموم م نکهیواسه ا ادهیهم ز یلیسه هفته خ! موندنم
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کنم که خاله ات به وجودت  ینهال من درك م یدون یم! ادنهبحث آرامشه، بحث از دست ند. ستین یعاشق

و بهم  يایسفر ب هیکه  نیاما هم یبمون ششیپ دیو با یکن یدونم نسبت بهش احساس تعهد م یم! داره ازین

که  یکاف. هیبرام کاف یکن یم یچشم پوش تیو از دلخور یاصالً دلخور هست ای یستیاز دستم دلخور ن یبفهمون

 ! لطفه ایدن هینه، 

رو به اون رو  نیاز ا يجور نیسه هفته که ا نیشده تو ا یتونم بفهمم چ یاصالً نم! کنم پندار یدرکت نم-

 !؟یستیکه ازم خواست ازش دور بشم ن یمگه همون آدم! ؟یستیمگه همون پندار ن! يشد

! ندازم؟ یچنگ م یسمونیر راوضاعمو رو به راه کنم دارم به ه نکهیبهت گفته بودم واسه ا ادتهی... اما ! هستم:

توش جا  یلعنت يخاطره  نیاز ا يا کهیکه ت ییتصادف و هر جا يبهت گفته بودم رفته ام تو صحنه  ادتهی

منو به سمت  یکیکوچ يذره  دیاون کارها، شا يهمه ! روبرو بشم؟ تیبا واقع نکهیا يمونده رو مرور کردم برا

 ریذهنم درگ یبکنم تا وقت يحاال هم مطمئنم هر کار! جلو هل داد اما رفتن تو منو صدها قدم به عقب برگردوند

اصالً قراره  ایمتحول بشم  هویقراره معجزه بشه، قراره  یباش نجایگم اگه ا ینم. نداره يا دهیفا چیرفتنته ه

واسه  یقدم هیکنم که  یم دایاعتماد به نفس پ ياقل اونقدراما ال میقد يبشم پندار روزها عیسر یلیخ یلیخ

که دارن  ییآدمها يخسته تر از همه ! از همه خسته ام شترینهال باور کن خودم از خودم ب. بردارم يبهبود

شناسنم  یکه م ییونهاا يتا البرز و دکتر و همه  ریبگ مارهامیو ب میو منش مارستانیاز پرسنل ب! کنن یتحمل م

که  یبعد فکر کردم من! خونه نمیطبابت بشم و بش الیخ یمدت ب هیفکر بودم  نیتو ا شیچند شب پ! و البته تو

 یخب اگه اون به لباس پزشک! تعهد باشم یب مارهامیتونم نسبت به ب یم يچه جور افتمیقراره با مداح در ب

سه هفته  نیام تو ا ختهیچقدر بهم ر یخوام بدون یم یعنی! ونام مثل ا یکیتعهد نداره، منم که پا پس بکشم 

 .دمیرس ییجا نیهمچ هیکه به 

 !که فکر کنم يبهم فرصت بد دیبا. پندار. بگم یدونم چ ینم-

 .دونم یم:

 !باشه؟ رمیگ یبعد باهات تماس م. برم دیاآلن با-

 .وقتتو گرفتم:

 .فکر کنم ییخرده تو تنها هیدم  یم حیو ترج رهیدرگ یلیفقط ذهنم خ. نه اصالً-

 .مراقب خودت باش. باشه:

 فعالً. نیتو هم هم. حتماً-
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 .خدافظ:

و زل زدم به سقف و رفتم  میشونیپ يشکمم، ساعد دستمو گذاشتم رو يگذاشتم رو ویکه قطع شد، گوش تماس

داشتم عقلم در مورد دور بودن از نهال اخطار  مانیا نکهیتو ا! کارم مونده بودم یو نادرست یتو درست. تو فکر

 يرویبا ن دیگه شا یبنده و م یآدم چشم م ییجا هیاما ! کنه یده و احساسم داره بهش غلبه م یدرست م

 . گرفت شیاحساس بشه راه عقلو در پ

 !؟يخور یناهار نم: به در خورد و البرز سرشو آورد تو و گفت يا تقه

 لهیوس يبا چشم دنبال جعبه  ش،یشونینشست رو پ یاخم. م و زل زدم به صورتشسرم بلند کرد ياز رو دستمو

 ،یکن یبه اون جعبه که فکر نم: دیاومد تو و پرس دشون،یتوآلت د زیم يدر بسته رو یگشت و وقت ارید يها

که  یتلفن نیبه ا يپس البد دار! اآلن دور و برت پخش و پال بود اتشیتموم محتو ،ياون بود ریچون اگه درگ

 !یکن یبسوزه فکر م تیباعث شده گوش

 !قاًیدق-

 !نهال خوب بود؟:

 !هیکار بد سادنیگوش وا-

تلفن  يهمه مدت پا نیا يهم هست که بخوا يا گهیجز با نهال کس د! نبود اصالً سادنیبه گوش وا يازین:

جعبه رو کادو داده  نیکردم وجود داره و بهت ا یم الیکه خ يا نهیاز اون گز ریالبته غ! ؟یباهاش صحبت کن

 !نبوده شتریخام ب الیخ هی دمیکه بعد فهم

 ... یدونم ول یکارم درست نبوده م-

 !کدوم کار؟:

 !به نهال گفتم برگرده-

 !مبارکه: ساکت موند و بعد لبخند زد و گفت يلحظه ا يالبرز گرد شد، برا يچشمها

 !چرت نگو-

 !گم یم تیباشه پس تهن:

 !شه ینمبدون وجود اون حالم خوش -

 !صد در صد:

 !شه یهم اون خوشبخت نم ریآشفته و درگ نقدریبا وجود منِ ا-
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 !صد در صد:

 !امیدر ب يریو درگ یآشفتگ نیاز ا نکهیا يتالشمو بکنم برا يهمه  دیکنم با یاوصاف من فکر م نیبا ا-

 !صد در صد:

 !شه یکار تنها با وجود نهاله که ممکنه و م نیو ا-

 !صد در صد:

مظلوم زل  ي افهیق هیبا ! صورتش شدم ي رهیداده بود گرفتم و با اخم خ هیکه نهال بهم هد ییاز تابلو نگاهمو

 !نود و نه دهم درصد زینود و نه مم دیخب ببخش: زد بهم و گفت

 ! تو سوختم شیبه قرآن زخم معده گرفتم بس به آت! پاشو الدنگ:زد به پام و گفت بعد

با ! بود دهیهم چ زویم. و بعد شستن دستم رفتم تو آشپزخونه رونیجام بلند شدم و همراهش از اتاق رفتم ب از

 !منه يانگار نه انگار خونه ! تو رو خدا دیببخش: گفتم یشرمندگ

زن و ! ؟یکن یتو م يمن خونه  يخونه  یکش یخجالت نم: چشم غره بهم رفت و با عشوه گفت هی برگشت

 !رفته ادتی! ازدواجمه يخونه پشت قباله  نیتازه سه دنگ ا! کنیهم شر زیچشوهر تو همه 

 ! مطب میبر میچرت بخواب هی م،یکوفت کن نیبش: و گفت زیم يغذا رو گذاشت رو سیشد و د يجد بعد

 !ن؟یبود از هم وا کن دهیبه هم چسب یاون بچه رو که به خاطر سوختگ يانگشتها نیتونست-

خب خدا رو شکر  یول! ره یخونه که آدم دست و دلش به سمت کار نم یم أسی هیاونقدر آ يکریدکتر پ:

 .بوده ادیز شرفتیپ

 .خوبه-

 !يبهش سر زد یگفتن رفت یبچه ها م:

پرداخت کرده چه  ینیحد تاوان سنگ نیخشونت پدرش شده و تا ا یکه قربون يبچه ا نمیخواستم بب یم. آره-

 !هیشکل

نمردن، الاقل  یکه اگه از سوختگ! ایزد و انداختشون تو آب در ششونیآت خت،یروشون نفت ر دیپدرها رو با نیا:

سوانح  مارستانیماه تموم تو ب هی. شانس آورده یکه زنده مونده کل نیطفل معصوم هم!رنیغرق بشن و بم

 !؟يفکراتو کرد يجد! نهالو بچسب! رو ول کن نایخب حاال ا. بوده يبستر یسوختگ

 !نه-

 ! برگرده؟ یازش خواست یاسه چپس و:
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نباشه عقب گرد کردن من  یتا وقت یتمامه که خواستم اون برگرده ول يفکر یب یعنی! کارو کردم نیفکر ا یب-

 !هیحتم یحتم

 يبر یبهتره پاش دم،یسه هفته ازت د نیکه من تو ا يزیخوام بگم با اون چ یم یعنی... صد در! اون که البته:

 !گفت؟ ینهال چ! ير یمطمئناً از دست م یعنی... که برگرده و اال صد در ص یافتیو به دست و پاش ب زیتبر

 !فکر کنه دیگفت با-

 ! پس برگشتنش صد در صده:

 

بعد ! ومدیو ن دیهم از راه رس مییشب تولد کذا دم،یکه واسه اومدنش کش يانتظار يبا وجود همه . ومدین نهال

. میبود اوردهین ونیبه م یحرف ومدنشین ایاما در مورد اومدن  میبا هم حرف زده بود يچند بار یاون تماس تلفن

 !داشت ومدنیبه ن مینزده بود چون تصم ینگفته بودم تا تحت فشار قرارش ندم و اون البد حرف يزیمن چ

 يکه صدا دمید یرو م ایدور دن يو داشتم اخبار کشتارها ونیزیکاناپه، زل زده بودم به تلو يبودم رو دهیکش دراز

 نجایا ادیب ایبده  ریخواد گ یاز سرشبش م يتماس ها ي هیالبرزه و مثل بق نکهیا الیبه خ. بلند شد میزنگ گوش

با اکراه از . زنگ تلفن خونه بلند شد يو صدا گذشت قهیچند د. جواب بدم مویمن برم اونجا بلند نشدم گوش ای

به  غاممیپ! مادر؟ یسالم پندار جان خوب:ریگ غامیپ يمامان رفت رو يتلفن رو بکشم، صدا زیجام بلند شدم پر

 !يموند یشب تولدت الاقل تنها نم. ما شهیپ يایازت خواسته بودم شامو ب د؟یدستت نرس

گرفتم و  یهم جشن م دیموندم، با یهم تنها نم دیبا! اومدنم شاد و خوشحال بودم ایاز دن یلینه که خ! هه

 !کردم یم میسه يشاد نیرو هم تو ا گهید يآدم ها دیاتازه ب! کردم یم يشاد

از روان پزشک ! بودم خردتر نیحد به اومدنش خوش ب نینهال خرد بود، از خودم که تا ا ومدنیاز ن اعصابم

داده بود داروها رو  ریبودم و از البرز که گ یکرده بود شاک زیخواب آور تجو يکه واسه ام اون همه داروها یاحمق

 !تر یشاک مصرف کنم

توجه به  یکاناپه غلت زدم و ب يرو. متوجه نشدم تماس قطع شد یچیحرف زد و من ه یمامان که کل يصدا

زنگ تلفن خونه دوباره  يخرده گذشت، صدا هی. مبل یو زل زدم به پشت دمیشکم خواب يروشن رو ونیزیتلو

مامانت که در به در دنبالت ! زیگر ينئاندرتال تکنولوژ ي کهیسالم مرت: بلند شد، چند تا بوق خورد و البرز گفت

خانوم هم به  الیل! کنم داتیزنگ زدم و نتونستم پ تیمنم که چند بار به گوش! بره ینم ییگرده و راه به جا یم
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تماس گرفته و نتونسته  ينهال چند بار! به جهنم نهایا يحاال همه ! زنگ زده و خورده به در بسته لتیموبا

 ! کنه داتیپ

 هیو با بق یاگه مرحمت کن:البرز ادامه داد ریغامگیبار که رفت رو پ نیقطع شد و دوباره تلفن زنگ خورد ا تماس

! گهید زیچ هیآهان ! فعالً! رسونه یلطفتو م تینها یحاصل کن یتماس هیکه نه الاقل با اون دختر بدبخت 

!!!! دلم گفت بکن، منم کردم! گهیچه کنم د باما خ يندار اقتیهر چند که ل نگ،یتولدتو گذاشتم تو پارک يکادو

دست از  ،یکن یآشت يکه با تکنولوژ يروز دیبه ام. دادم دست نگهبان آپارتمانت چشمیسوئ! انجام دادم یعنی

بده،  یتکون هیگنده ات  کلیبه اون ه نکه،یهم ا گهید زیچ هی! يریرو از سر بگ یو رانندگ يبردار ازدهیخط  نیا

  ...از تو صندوق عقبش ن،ییلختت و برو پا کلیدور اون ه دازرچه بنپا کهیت هی

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

: تو خونه دیچیالبرز پ یشاک يبار صدا نیا. کنجکاو سر جام نشستم و منتظر زنگ موندم. تماس قطع شد باز

 ویگوش ایتکون به خودت بده ب هی! به تلفن يبز زل زد نیع یدونم نشست یفرهنگ من که م یب ي کهیمرت

کادو هست که مال نهاله، سفارش داده من براش آماده کردم و گذاشتم تو  هیگفتم،  یداشتم م! اه! گهیبردار د

دور از جامعه  يِدور از فن آور اقتیل یمردك ب! پرواز کن یباال بازش کن و از خوشحال اریبرش دار ب! صندوق

 !خدافظ! يبشر ي

از جام !!!! نهال برام کادو فرستاده بود؟!!! بود؟ دهیخر نیواسه من ماش! تلفن بودم ي رهیو بهت زده خ متعجب

جلو اومد و سالم و احوال  دنمیبا د. شرت تنم کردم و رفتم سراغ نگهبان یت هیبلند شدم و رفتم تو اتاق خواب، 

 .توندوستتون آقا البرز دادن که بدم به نویا: کرد و گفت یپرس

 نیماش هی يکه زدم جفت راهنماها موتویر يدکمه . نگیرفتم تو پارگ. ازش گرفتم چوییکردم و سو يتشکر

بود که نهال برام  ییکادو شیتموم فکر و ذکرم پ. شروع کرد به چشمک زدن واریپارك شده کنج د یمشک

دراز کردم، برش  ستد! شدم که وسطش بود یشکل لیمستط يکادو ي رهیصندوقو باز کردم و خ! فرستاده بود

بودن و غصه  الیخ یو ب ایبا دن یبا دست خطش در مضمون آشت گهیشعر د هیالبد . قاب عکس بود هی. داشتم

زدم و  رویصندوقو بستم و دزدگ. و دل شکوندن و آزرده خاطر کردن یدر مورد دل شکستگ دیشا ای! نخوردن
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اشتم و برد ویگوش. البرز بود. به صدا در اومد لمیموبا گنشستم رو مبل و خواستم کادو رو باز کنم،زن. رفتم باال

 !؟یکادوهاتو گرفت: هم تنگش زد و بعد گفت یتولد مبارك عصبان هینثارم کرد،  ظیزهرمار غل هیسالم کردم، 

 !خوره یچون به دردم نم یبرش گردون دیکه البته با نگهیتو پارک شمیکیاآلن دستمه، اون  شیکی-

 !فرسته؟ یآدم کادو رو پس م! کنن اقتتیل یخاك بر سر ب:

 !خره ینم یگرون نیکادو به ا قشیآدم واسه رف-

 ...تونم یم ومدهیاز مدلش اگه خوشت ن:

 !کنم یقبول نم ستیمن ن يگرونه و اصالً هم قابل استفاده برا نقدریرو که ا ییکادو نیهمچ! چرند نگو البرز-

! ودش یبودمش که نوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته نم دهیخر ییاز جا نکهیدوم ا! کی نیا! به جهنم:

 !يدیند نوینهال بوده که اصالً مدل ماش يکادو یتونم شرط ببندم اونقدر حواست پ یم نکهیا گهید

خاك بر سرت : گفت دیسکوتمو که د!هیرنگ خارج یصفر مشک نیماش هیبودم  دهیفقط د! گفت یم راست

 !؟ينهالو وا کرد يحاال کادو! مثل تو یخوش ذوق قیخاك بر سر من با انتخاب رف یعنی! پندار

 !يخواستم باز کنم تو زنگ زد-

 !؟یشه وا نکن یم:

 !؟یواسه چ-

 !؟یبعد بازش کن ام،یتا من ب شیشه بذار یم:

 !؟یچ يبرا-

 !منم باشم؟ شینیب یم يکه اون لحظه که دار:

 ! خدافظ البرز-

 !واقعاً واقعاً خوش به حالت! تونم بهت بگم خوش به حالت پندار یفقط م: یتو گوش دیچیشوخش پ يصدا

! کنه یدوست افتخار م هیبه خوب بودن خودش به عنوان  نکهیا يگذاشتم پا! زنه یحرف م یاز چ دمیفهم ینم

 .نشستم رو مبل و قبل باز کردن کادو زنگ زدم به نهال. خداحافظ گفتم و تماسو قطع کردم هی

 .سالم: که برداشت گفتم ویگوش

 !شه؟ یآدم نگرون م يد یتماستو جواب نم یوقت یگ ینم! چند بار زنگ زدم بهت پندار: گفت یشاک

 !دیببخش-
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وقت  هیکه اگه  يدم دستت بذار تویکنم گوش یازت خواهش م! پسر خوب یکن یگم که عذرخواه ینم نویا:

 .یو نگرونش نکن يجواب بد یزنگ زد بتون یکس

 !چشم-

 !تولدت مبارك! نیآفر:

 .یمرس-

 !بود ازت یشاک یخدا کل يبنده . شتیپ ادیالبرز ب یچرا نذاشت:

 !از همه شتریخودم ب! نیروزها عالم و آدم از من شاک نیا-

 !يا قهیمشخصه از صدات که با خودت دست به :

 !؟یخوب-

 !آره؟ میحرفو عوض کن یعنی نیا:

 !خاله ات خوبه؟-

 !آره؟! يدلخور ومدنمیاز ن یعنی نیا:

 !میگفتم که من فقط و فقط از خودم شاک-

 . ستیخوب ن ادیخودم خوبم اما خاله ام ز:

 عملش خوب بوده؟-

فشار باالست . کنه یم تشیاذ یدرمان یمیعملش کردن منتها ش دیاول بعد ع يهمون هفته . اون که آره:

 !20فشارش شده بود  روزید. وقت سکته کنه هیترسن  یدکترها م

 چند سالشه؟. یمراقبش باش دیاب-

 .يشصت و خرده ا:

 .حالش زودتر خوب بشه دوارمیام-

 !ادیدر ب یتو از گرفتگ يصدا نیزنم ا یکه زنگ م گهید يدفعه  دوارمیمنم ام. یمرس:

بودم که با  یو عصبان ریاز خودم دلگ! از اون نبود میاما ناراحت ستین نجایا نکهیناراحت بودم از ا. نگفتم يزیچ

 !ازم دور بشه يجور نیاز حد عاقالنه فکر کردنم گذاشته بودم ا شیب

 .بابت کادو ممنون: و گفتم دمیالو پندار گفتنش رو شن يصدا

 !ش؟یگرفت-
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 .آره:

 .قابلتو نداشت: گفت ختهیکه عمالً مشخص بود بهم ر ییساکت موند، بعد با صدا يلحظه ا يبرا

 !یدادم کادوم تو باش یم حیترج-

بهت زدم  الیکه تو و ییبا حرفها يو حق دار میخودخواه يپا يبذار نویا يحق دار: ادامه دادم. کرد سکوت

بزرگه تو  رییتغ هیخودش  یخوام تو همراهم باش یم نکهیا! داشتم ازیبه بودنت ن یول! یکه ازم دور باش يبخوا

 !شه ینم جادیوقت ا چیبدون حضورت ه ناًکه مطمئ هیا گهیمهم د راتییتغ ندیاز فرا یوجودم اما بودن تو جزئ

 نکهیو شده، پس ا یکه خواست يخودت بود نیکنم، ا جادیتو وجودت ا يرییتغ ایاگه من تونستم تکونت بدم، -

و حاال به  يدیکه پر رهیدا يتو يبپر یخودت خواست! شه اشتباهه یحضور من باعث تحولت م یکن یفکر م

 .يبرداربه سمت مرکزش قدم  یکن یسع دینظرم با

و  يریاون همه ساعت مشغله و درگ نیکه ب ،یجا باش نیا نکهیبدون ا! تونم نهال یبدون کمک تو نم:

مگه ! ؟ينخوند یمگه روان شناس! تونم ینم رمیرو در کنارت آرامش بگ ییها هیثان یو درد و سخت يریخوددرگ

 !تمیشغل يها سیاز ک یکیکن من  الیخ! ؟يمدرکشو ندار

 !من معلمم نه روان شناس-

 ادیکه قبالً  ییزهایچ هی! يبد ادیرو  ییزهایچ هیشاگردت  نیبه ا يخوا یکن م الیخ! کن من شاگردتم الیخ:

 یلیخ نیا! به کمک داره ازیگرفته بوده، حاال از استرس امتحان فراموش کرده و واسه به خاطر آوردنشون ن

 یکه بودم م يجور نیمنو هم الیاون و يمن تو يل حرفهاکه قب یهمون! نهال یتو همون نهال! سخته؟

! ه؟یادیز زیچ ،یساختنم بهم کمک کن يکه برا نجایا يایخوام ب یحاال اگه م! ها یکم و کاست نیخواست با هم

سخت  یلیکنم برآورده کردنش خ یکه از طرف من مطرح شده اما واسه تو فکر نم هیدونم درخواست بزرگ یم

 !هست؟! باشه

! ؟یهست! الو نهال؟: گفتم يکردم تماس قطع شد و چند بار الیساکت بود که خ ياونقدر. نداد یجواب نهال

 !نهال؟

ات آشنا نبودم که  قهیبا سل یلیخ. ومدیببخش اگه از کادوم خوشت ن: مکث لب وا کرد هیبله گفت و بعد  هی

 .برم دیمن با. لباس بخرم ایبخوام عطر 
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به نفع من شده  چیبه نفع تو بود، هزار ه چیسه ه! من يجواب ندادن به سوال ها یعنیتو  يبرم ها دیبا نیا-

بوده  یاتیمهم و بزرگ و ح یلیخ یلیخ يکرد یشونه خال رشونیو از ز يداد یم دیکه با ییچون جوابها! تا حاال

 !يبهم بد موا مهیجر دیبا دمت،ید کیاز نزد يروز هیاگه قسمت شد و ! واسه من

 .شتیپ ادیالبرز امشب ب يخوبه که بذار! حتماً! باشه-

 . دوست دارم تنها باشم:

 .مراقب خودت باش.یهر طور راحت-

 .فعالً. نیتو هم هم. باشه:

 یو ه یچقدر بده ه. یدادم به پشت هیو سرمو تک دمیکش یمبل، کالفه پوف يانداختم رو لویقطع شد، موبا تماس

 ! یخودت نابود کن يابا دسته تویزندگ يشانس ها یو ه

که نوشته در  يخودم خدا خدا کردم شعر شیشده رو برداشتم و پ چیبلند کردم و دست دراز و قاب کادو پ سرمو

رو که برداشتم  يپوشش کاغذ! کرد ینباشه که تو اون لحظه واقعاً اون واژه ها حالمو بد م یبه زندگ دیمورد ام

 !ممکن نبود یاومدن ازش به آسون رونیفرو رفتم که مطمئناً ب یقیتو بهت عم! قاب شد ي رهینگاهم خ

  

 

  

 يدست نهال تو هی! طیاون مح يتو! تو اون عکس! قاب يخودم رفته بودم تو! عکس نبود ي رهیخ نگاهم

 !شد، دور کمرش ینم دهیمن که تو عکس د ي گهیدستش سر شونه ام و دست د هیدستم، 

و واقعاً  دیدرخش یبلند و ساده م یاون لباس مشک يتو! مام شده بودچش ي رهیآورده بود باال و خ سرشو

 ! بود یخواستن

از  يخودش خواسته بود صحنه ا! عکسو داشته باشم؟ نیخودش خواسته بود ا! گرفته بود؟ یو ک یک عکسو

 ! چشمم؟ يزنده و جلو يدستهام، زنده  ياز پندارم و تو يجدا! با اون بودن رو داشته باشم؟ يخاطره  نیبهتر

 قیبا ال نویکه حاضره در کنارم باشه و ا! ستیبهم فهمونده بود ازم دلخور ن يجور نیو ا ادیبود ب نتونسته

 ! عکس ثابت کرده بود نیدونستن من واسه داشتن ا

 یبود م دهیو جواب مثبت من رو شن یبود کادو رو گرفت دهیپرس نکهیلحن صداشو بعد از ا يسرد لیدل حاال

 ! تفاوت رو ازم نداشت و حق هم داشت یبرخورد خونسرد و ب نیانتظار ا! دمیفهم
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که بهم هجوم آورده بود،  یاز اوج احساسات! شدم مونیپش رم،یو خواستم شماره اشو بگ لیرفت سمت موبا دستم

! کردم یفکر م دیبا! داشتم ازیزمان ن. تونستم باهاش حرف بزنم یاون عکس نم دنیبعد د یِجیو گ یاز گنگ

تر بود رو تو وجودم  يحس ها باالتر و قو يکه از همه  یحس فیتکل دیبا! کردم یفکر م زهایچ یلیبه خ دیبا

 ! کردم یمشخص م

اومد باال،  یاز جام بلند شدم و در رو براش باز کردم و وقت. بلند شد و حدس زدم البرز باشه فونیزنگ آ يصدا

 !؟ییصاحبخونه کجا: اومد تو، سالم کرد و بلند گفت. بودم يآشپزخونه مشغول گذاشتن کتر يتو

 .تو ایب: گفتم بلند

 !به جونم؟ یافت یتو با مشت و لگد نم امیب! امن و امانه؟: که گفت دمیشن

 !سالم: و گفتم رونیرو گذاشتم رو اجاق و رفتم ب يکتر

 !؟یخوب! کیعل: زد، دستشو آورد جلو و گفت يلبخند

خرده  هیواسه تو  ییخوام تنها باشم اما انگار مفهوم تنها یگفته بودم م. سهیدستم خ: بردم جلو و گفتم ساعدمو

 !متفاوته

خوام  یاونجا م امی یگم امشب نم یمثالً من هر وقت به مامانم م! دونم یرو دو نفره م ییمن تنها! گهیآره د-

 ...و  فیخوشگل و ظرخانوم  هی! ستمیتنها ن يکه تنها تیتنها باشم، در واقع

 !خجالت بکش: افتادم سمت آشپزخونه و گفتم راه

 !نیکه کادوتونو باز کرد نمیب یم: و نشست رو مبل و گفت دیخند

 !هنوز تو شوکم: گفتم رونیبرگشتم ب وهیبا ظرف م یرو روشن کردم و وقت يکتر ریندادم، ز یجواب

 ! خوشت اومد؟: خندونش نشست رو صورتم و گفت نگاه

 يواال عمراً اون دکمه ! یفیمعلومه که خرک! يخود یعجب سوال ب: بزنم خودش گفت یحرف نکهیاز ا قبل

 ! يزد یم فونویآ

 !انداخته؟ یعکسو ک-

 !من:

 !؟یک-

 !نیغرق بود اری يتو نرگس چشمها یجنابعال یوقت:
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ال تو دستش بود قابو که تا حا! نشست رو لبم يو لبخند زیم يرو گذاشتم رو وهیروبروش و ظرف م نشستم

 !کرد و منم دادمش واسه چاپ لیبرام م. انتخاب کرد نویچندتاست منتها نهال ا: و گفت زیم يگذاشت رو

 نیاز بهتر یکی! بود یو ناب یعال ي دهیا: مبل و گفتم یدادم به پشت هیپشت سرم قالب کردم و تک دستهامو

 !که تو عمرم گرفتم ییکادوها

ببر پسش بده، بعد  یگ یم یو گرون یبه اون گندگ دمیکادو خر! خاك بر اون سرت: در هم شد و گفت ابروهاش

واقعاً ! عمرته؟ يکادو نیبهتر یگ یدادن بهت م یزپرت تیتر از دو تا شخص یعکس زپرت هیو  یقاب زپرت هی

 !یاقتیل یب

من و نهال به وجود اومده  يرابطه  که تو یشرفتیپ نیدونستم ته دلش از ا یم! کردم ینگاهش م يجور نیهم

 ! شد شعف رو به وضوح احساس کرد یتو لحن صدا و نگاهش م! واقعاً خوشحاله

! که من چقدرِ چقدر خوشحالم یدرصد هم فکر کن هیاصالً  یتون ینم: شد و گفت يجد دیکه د نگاهمو

 ! چرا ماتت برده؟! ه؟یچ!هم واسه نهال شتریب! سبک بالم! است قهیدق هیخوشحال مال 

 !دونم ینم: و گفتم دمیکش یقینشستم، نگاهمو ازش گرفتم نفس عم صاف

 !؟یدون ینم ویچ:دیپرس کنجکاو

 !انگار جمیگ! میجور هی:گفتم دمیمال یکه با انگشت شصت و سبابه ام چشمامو م يجور همون

 !؟يدینخواب شبمید! يخسته ا: که گفت دمیشن صداشو

بهم  نکهیا يمنبع آرامشم باشه، برا نکهیا يخواد برا یکردم دلم نهالو م یم الیخ عکس نیا دنیتا قبل د-

عکس،  نیا دنیببرم اما حاال با د شیاز پ يکار هیدرد  نیکمک کنه اوضاعمو سر و سامون بدم و واسه درمون ا

 !هیدونم چ یبهم دست داده که خودم نم یحس هی

 !دونم یمن م:

 !خب؟-

 ! هیکه چه حس یو بفهم یبهش برس دیکه با یاما خودت:

 !آره-

و  امیازم خواهش کرد ب. راستش اومدنم به خاطر نهال بود! ؟یفکر کن ینیبش ییپاشم برم، تو تنها يخوا یم:

 ! ینذارم تنها بمون
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! حسابامو با خودم وا بکنم نمیبش دیبا! فکر کنم دیبا! کنه ینم جادیا طیشرا نیتو ا يریینبودن تو تغ ایبودن . نه-

 ! ستادمیماجرا ا نیا يکجا نمیکنم و بب نیسبک و سنگ دیبا

 ! داغونه یلیاوضاعت خ! پندار یخرده بخواب هی یکن یسع دیالبته قبلش با! فهمم یم:

 .مارستانیمخصوصاً تو ب. داشتم ضیسرم امروز مر يبه تعداد موها! دونم یم-

 !یدون یبه کارت نداره و خودت خوب م یربط تیخستگ:

 ...مزخرفو راه ننداز که  يبحث اون قرصها-

 ... شیبرات پ يبود یدکتره ناراض نیاز ا! ندازم یبحث اونا رو راه نم:

 نیو چند ساله از شوت شدن ب نیچند نیتوپ فوتبال هم که بودم تو ا! البرز الیخ یب: جام بلند شدم و گفتم از

 !شدم یاون روان شناس خسته م روان پزشک و نیا

 !؟يریگ یچرا با سارا تماس نم-

 ... يگفتم که نسخه ها:

 صیخوب دردتو تشخ یلیذهنش بوده مطمئناً خ ياز دخترت تو يادگاری هیداشتن  ي دهیکه از اول ا یکس-

 !تونه بهت کمک کنه یخوب م یلیداده و خ

 ییچا: رو از دستم گرفت و گفت يرو بست، قور يکتر چیکردم که البرز اومد تو آشپزخونه، پ یرو دم م ییچا

 !اومدم که باهات حرف بزنم پندار! خورم ینم

 !داشته؟ يا دهیچه فا! همش حرف! حرف! حرف ! هه-

! ذاره پندار یداره رو کارت اثر م هاتیبدخلق نیکوچولو ا هی:تو آشپزخونه و گفت يناهارخور زیپشت م نشست

که  يناراحت کرد ياون جور یصدفو واسه چ! خود دادن فرق داره یب يرهایگ بودن با بداخالق بودن و يجد

 !ه؟یگر ریبزنه ز چارهیدختر ب

که امروز صبح به  ينکنه اون پرستار! هان! بود؟ یک گهید نیا! صدف؟! در اومده برگشتم سمتش يچشمها با

 !گفت یکرده بودم رو م خشیتوب شیخاطر اهمالکار

 !؟یکن یصدا م کیبه اسم کوچ مارستانویپرسنل اون ب يهمه : اش شدم و گفتم رهیاخم خ با

 یبدم وقت حیو پا افتاده رو توض شیموضوع پ نینداره بخوام ا یلیدل: گفت شیجد ي افهیتو ق يرییتغ بدون

 !میکن یبحث م نیراجع به موضوع مهمتر میدار

 ....دیکرده بود و با یکار اشتباه-
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 !از عمد نبود:

اآلن هم جونش به خطر  نیهم یعنی! افتهیمن ممکن بود جونش به خطر ب ماریب! میهم دار رعمدیغ قتل-

 !افتاده

 ...آروم  یلیخ یتونست یم:

 مارستانیکه تو اون ب میتعهد داد! من خارجه يشده از عهده  يباز مارمیکه با جون ب یطیآروم بودن در شرا-

از  میما هم که بخوا! کشن یدارن م طیشرا نیمردم از ا یکاف يبه اندازه ! میکن ينه با جون آدمها باز میکار کن

 یرونینسل ا يفاتحه  میخونسرد بمون طشونیشرا هتوجه ب یو ب میکن یشونه خال تیو از مسئول میکار در بر ریز

 ! خوند دیرو با

 ... فتیمربوط به پرستار ش ژنیبودن کپسول اکس یخال:

! بوده میحالش وخ! من آسم داشته ضیمر! اون خانوم بود يبه عهده  یلعنت گزارش درخواست اون کپسول-

! ژهیو يبه بخش مراقبت ها دهیعمل ساده کارش کش هیواسه خاطر ! وی یس يتو آ! اآلن کجاست؟ یدون یم

کنه درخواست  یم شاون خانوم که فرامو ایبهش وصل باشه  ژنیاکس دیگفتم با دیمسئولش منم که با تأک

که  هیدولت مارستانیمشکل امکانات افتضاح اون ب! البته که مشکل نه منم، نه اون خانوم! بده؟ یکپسول اضاف

 !ستین يخبر عیما ژنیاکس ستمیهنوز با کپسوله و از س شیرسان ژنیاکس ستمیس

دکتر  هینامه عل تیشکا هی يخوا یم! یجوش بزن مارستانیخواد سر امکانات اون ب ینم! خب حاال یلیخ:

 ! کن میهم تنظ یظهراب

 !؟يدار یبا اون خانوم چه نسبت ینگفت: و گفتم زیپشت م نشستم

که  يرفتار پرخاشگرانه ا نیاصل حرفم ا! ندارم دیمروار ای ییایمرجان در ای یگوش ماه ایبه صدف  يکار-

! زمستون صورتت کجاست؟ قیرفاون : پرسه یبعد حال و احوال ازم م م،یدیرو د يامروز خانوم احمد! يدار

 ینبود ول یکار سخت دنشالبته حدس ز! ییمنظورش تو دمیداد فهم حیبعد که توض! هیمنظورش چ دمینفهم

 ! بود مارامیاز ب یکی ریذهنم درگ

 !؟یزمستون چ-

 !بداخالق! اخمو! درهم! عبوس یعنی! زمستون صورت:

 !داره يدواریام يجا! خب خوبه! آهان-

 !چطور؟:
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احوالتو از اون خروس  شهیهم:مشت جانانه که به بازوم زد گفت هیاومده بود تو اتاقم، بعد  شیآخه چند روز پ-

 !پرسم یخان م

 !گه خروس؟ یبه من م: انداخت و گفت شیشونیبه پ یاخم البرز

 !هم دارم؟ يا گهید قیرف-

 !گهید قتهیهم رف یدکتر ظهراب! آره خب:

 !یجنبه تو باش یحد سر و گوشش م نیکه تا ا قمیکنم تنها رف یفکر مبعدش هم ! پدرمه ياون که جا-

بزنم  يزنگ به خانوم احمد هیمنم برم ! يافتاد ونیبه هذ گهیپاشو برو بخواب که د! پاشو: جاش پاشد و گفت از

 !باهاش روشن کنم فمویو تکل

زد  ينه، برگشت سمتم لبخند ای رهیگ یتماس م يداره با خانوم احمد يجد يجد نمیتعجب زل زدم بهش بب با

 !بدم دستت ویبگو بعد تموم شدن حرفهام گوش یکن یاز صدف عذرخواه يخوا یحاال اگه م: و گفت

 !الو سالم: تلفن گفت يبه تأسف تکون دادم، رفت سمت اتاق خواب و در همون حال پا يسر

  

 

  

*** 

 یبرن چون لباس مهمون ییخوان جا یمانگار . کنه یشونه م اروید يمبل و داره موها ينشسته رو فرناز

 !م؟یما بر: پرسه یبنده رو به من م یم یفرناز موهاشو دو گوش. محشر شده یبا اون لباس صورت ارید. تنشونه

 .نیمراقب خودتون باش: گم یدم و م یبه عالمت مثبت تکون م ياز جام بلند بشم، سر نکهیا بدون

 يبا يبوسمش و باهاش با یاز همون دور بار حرکت لب صدادار م فرسته، یم یبرام ماچ اریگه، د یم يا باشه

 دنیگذره،با شن یم يا قهیچند د. بندم که بخوابم یکشم و چشمامو م یکاناپه دراز م يرو. رن یکنم و م یم

! شه یروم ظاهر م يفرناز جلو ي شفتهآ يشه و چهره  یدر باز م. میشن یراه پله سر جام م ياز تو ییپا يصدا

 !شده؟ یچ: پرسم یو هول زده م ستمیا یبا تعجب م

 یانگشت اشاره اشو که م! و پشت بندش اسم نهالو ارهی یو به زبون م اریو پر التماس و با لکنت اسم د هیگر با

فرناز با دست و با ! کنم یم یط يفهمم چه جور یپله ها رو اصالً نم. اطیدوام سمت ح یم رون،یسمت ب رهیگ
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که  نمیب یرسم نهال رو م یم یطرف و وقت وندوام به ا یبرهنه م يبا پاها. کنه یخلوت اشاره م اطیبه ح هیگر

 ! کنه یرو پر م يدستش داره چاله ا يتو لیب هیبا 

حضور نهال  ستین يعاد ریاصالً برام غ! هیچ انیفهمم جر ینم. کنم ینگاهش م يلحظه ا يو مبهوت برا مات

رو تو کف پام حس  يدیدارم و سوزش شد یقدم به جلو بر م هی! کنه یکار داره م یتونم درك کنم چ یاما نم

 یکنه م یکه منو صدا م اروید اسپر التم ي هیگر يدارم تازه صدا یکنم و چند قدم که به سمت نهال بر م یم

 يبه چاله ا رسم یم یافته و وقت یقلبم به تپش م! کنه یباباجون رو تکرار م ییمرتب و با هق هق بابا. شنوم

گوشه از اون گودال چمباتمه زده و پاهاشو تو  هی نه،ییکه اون پا نمیب یرو م اریکه نهال در حال پر کردنشه، د

کار  یخوام بپرسم چ ینهال و م يرو نهیش ینگاهم پر اخم م! کنه ینگاهم م تمسبغل گرفته و با هق هق و مل

بار چشم  نیا. شم یهوش م یب نیشم تو قبر و از برخورد سرم با زم یخوره و پرت م یم زیکنه، پام ل یداره م

عرق، به نفس نفس  سیخ! تکون خوردن نداره يبرا ییکه جا یکیقبر تنگ و تار! قبرم هی يکنم، تو یکه باز م

 يچرخونم جنازه  یبه زور سرمو به سمت چپ م یوقت! ارمیکفن در ب يافتم تا بتونم دستم راستمو از تو یم

اما از زنده به ! زنده به گورم کردن! زنده ام! کنارم دراز داده شده دهیکه با کفن پوس نمیب یرو م ارید ي دهیپوس

دستم به سنگ سفت ! افتم یکه دارم پس م ارهید یمتالش يجنازه  دنیاز د! رمیم یکه دارم م ستیگور شدن ن

! امیب رونیقبر زنده ب نیاز ا ستیقرار ن! است دهیفا یاما ب! زنم کمک یم ادیاز ته دل فر! خوره یسرم م يباال

گردنم به  يافتم و رگ ها یبه سرفه م! که بهم دست داده هیحس نیباالتر یحس خفگ! نفسهام به شماره افتاده

 يبار و با همه  نیآخر يبرا! کبودم یاما مطمئنم که از زور خفگ نمیتونم خودم رو بب ینم! رسه یم رحد انفجا

 ...م و بعدخوا یقدرت کمک م

*** 

 يدست البرز نشست رو! شدم یداشتم خفه م! نشستم و افتادم به سرفه زیخ هیبه صورتم با  یدست يضربه  با

 ! پندار ستین يزیچ! شیه: آروم گفت دشونیمال یکه م يشونه هام و همون جور

با دست لرزون گلو و گردنمو لمس کردم و به زور از . رمیسرفه امو بگ يجلو قیکردم با چند تا نفس عم یسع

خودمو به حموم رسوندم و چند بار پشت سر . چشمم بود يهنوز جلو ارید یمتالش يچهره . نییتخت اومدم پا

به صورتم زدم و برگشتم  یآب! بود وندهتو وجودم نم يانرژ چیه! رهیهم عق زدم تا دل و روده و معده ام آروم بگ

 . البرز تو اتاق نبود. ودمو انداختم رو تختتو اتاق و خ
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چشم باز . البرز برگشت و آروم صدام کرد. عرق بودم سیخ. هنوز نرمال نشده بود دنمینفس کش. بستم چشمامو

تخت و  يالبرز نشست لبه . کرد یم تمیتپش قلب اذ. دستمو گذاشتم رو قلبم. کردم اما نگاهم به سقف بود

 .رخرده آب بخو هیپاشو : گفت

 !پروپرانولول بخورم هی دیبا: زبونم و به زور گفتم يگذاشتم رو مویانرژ ي همه

 !؟يدار: دیمکث پرس هینگاهم کرد و بعد  جیگ

 .خچالی:صدا لب زدم یب

 .ارمی یاآلن م: جاش پاشد و گفت از

خوابم  یبودم ک دهیاصالً نفهم. یلیحالم بهتر شده بود اما نه خ. قرصو خوردم و سرمو گذاشتم رو بالش برگشت،

 !خرده فکر کنم و بعد به نهال زنگ بزنم هیبودم  دهیاومده بودم تو اتاق، دراز کش! برده 

 یتلفن زدن رفته بود تو اتاق م يکه البرز برا یاز زمان قهید ستیب. باز کردم و نگاهم نشست رو ساعت چشم

 !مرده و زنده شده بودم قهید ستیب نیو من تو ا قهید ستیفقط ب!گذشت

 ؟يبهتر: دیبهش آورد و پرس يالبرز نشست رو دستم و فشار دست

خواب آور  هی. امروز یعنیفردا که پنج شبه است، : از جاش بلند شد و گفت. سرم جواب مثبت دادم زیتکون ر با

 هان؟! یبخور که راحت بخواب

 مونیخوابه پش یاز هر چ دمیترس یم. بخوابم دمیترس یخسته بودم اما م. و چشمامو بستم دمیپهلو چرخ به

صورتم  ي رهیچشمامو باز کردم، البرز کنار تخت زانو زد و خ. نمیخوابم ببره و دوباره کابوس بب دمیترس یم! بشم

 !رون؟یب میبر یپاش يخوا یم: شد و گفت

 .برو بخواب: تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر! چرا روقتینصف شب نبود اما د! هه

 ینم داریکردم ب یصدات م یکه هر چ يکجا بود. خواب نبودم: تخت نشست و گفت يجاش بلند شد، لبه  از

 !؟يشد

 !تو قبر-

 !؟یچ:

 !شدم یداشتم خفه م! دستم بود ياش رو دهیپوس يجنازه ! تو بغلم بود ارمید! تو قبر بودم-

 !متأسفم:

 ! خواستم نجاتش بدم یمثالً م !همون درخت کاج ریز! ... کرد ینهال داشت زنده به گورش م-
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 ؟يریگ یدوش م هی:

با . بلند شدن نداشتم ياونقدر خسته بودم که اصالً نا. تکون دادم و چشمامو بستم یبه عالمت منف يسر

 !ترسم بخوابم یم یخسته ام ول:بسته گفتم يچشما

اگه جات عوض بشه  دیشا! ما؟ يخونه  میبر یپاش يخوا یم: خورد و البرز از جاش پاشد و گفت یتکون تخت

... 

 !همه جا! کابوسا همه جا دنبالمن نیا -

 .ینیب ینم یخواب هم حت ياونا رو که بخور. قرص بخور خوابت ببره هیگم  یمن که م:

 هیبخور الاقل . اونجاست: کرد و گفت یبه پاتخت ياشاره ا. صورتش شدم ي رهیباز کردم و درمونده خ چشم

 !یشب راحت بخواب

 .برو استراحت کن: و گفتم دمیآب برداشتم و خوردم و دوباره دراز کش وانیل هیشدم و قرصو با  زیخ مین

 !خب؟. حتماً صدام کن  یداشت يکار: سمت در و گفت رفت

 .باشه-

 تپش قلبت کم شد؟:

 .آره خوبم-

 !تولدت مبارك! نگفتم ،یراست:

 !شده چه برسه به خودم مونیپشمن  نشیفکر کنم خدا هم از آفر! مبارکه یلیخ! آره! هه-

 !چرت نگو:

 !باشه-

بعد چند تا بوق جواب داد و خوشبختانه صداش خواب . نهالو گرفتم يکه بسته شد، دست دراز کردم و شماره  در

 !شده پندار؟ يزیچ: دیبا هول پرس. آلود نبود اما ترس خورده چرا

 .سالم-

 !اوضاع روبراهه؟! ؟یخوب. سالم:

 .زنگ زدم روقتیببخش د-

 !که نشده؟ يفقط طور. ستیمهم ن:

 !؟يچه طور-
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 !ن؟یهمه خوب. دونم ینم:

 .همه خوبن-

 !و تو؟:

 !منم خوبم-

 !گه یم گهید زیچ هیصدات که :

 !؟يخواب که نبود-

 !يتو انگار خواب بود!نه:

 .آره-

 !بازم کابوس؟:

 ؟یکن فیبرام تعر يخوا یم: گفت و ادامه داد يالو پندار. ندادم یجواب

 .نه-

 .پندار یآروم ش دیشا شیسیبنو ینیبش ای یاگه برام بگ:

 .اآلن خوبم-

 .يخور یروانشناسه داده رو نم نیکه ا ییگفت داروها یالبرز م:

بابت . زنگ زدم یبذار بگم واسه چ. ترسم وسط حرف زدن باهات خوابم ببره یخورده ام و م شویکیاالن -

! شاهکاره. نهییآ يجلو! روبرومه نجایا! موندم رتشیهنوز هم تو ح. واقعاً فوق العاده بود. فوق العاده ات يکادو

 یبود ول دهیکادوت به دستم رس م،یزد یکه با هم حرف م شیچند ساعت پ! که تو عمر گرفتم ییکادو نیبهتر

 !تاد به اون عکس شوکه شدمکاغذ کادو رو باز کردم و چشمم اف یبعد تماست وقت. بازش نکرده بودم

 ! خوشحالم که خوشت اومده:

 ! یعال! محشر بود-

 !هم استعداد داره یالبرز ثابت کرده جز هنر مخ دختر خانوم ها رو زدن، تو عکاس!منم دوستش دارم:

 !خوام یعکسا رو هم م یباق-

 !نداره یباق:

 ...رو داده بهت و آخ هیالبرز گفت بق! داره-

 !شد؟ یالو پندار چ: دیکه نهال نگرون پرس دمیبه معده ام آوردم و شن يدست فشارجام نشستم، با  سر
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 .یچیه-

اون عکس بهم  دنیرو که با د یرو که گم کرده بودم، حس یحس ،یتو منگ. منگ شده بودم. دمیدراز کش دوباره

 معده اته؟: دینهال پرس! کردم دایدست داده بود پ

 .یونخواد بد یهست دلم م يزیچ هی. خوبم-

 خب؟:

خواد بهم  یدلم م. یباش نجایخواد ا یدلم م... گفتم  یلیخ. يایبهت اصرار کردم که ب یلیچند روز خ نیا-

 .يبد... آرامش

شده بود و به زور باز  نیپلکام سنگ. چرخه یدهنم م يکردم به زور تو یزبونم دست خودم نبود و حس م کنترل

داد  یاجازه م دیخواب آلود با يذهن خسته  نیا! گفتم یبهش م دیبا! برد یخوابم م دینبا. نگه اشون داشته بودم

تو رو ...  یعنی... نیتو ا: گفتم يزمزمه وار وکشدار  يو با صدا دمیخب نهالو شن يصدا! زبونم حرف دلمو بزنه

 ...که بهم آر...  نیطر ا... به خا

 !  جدا شدم لمیبر خالف تما یواقع يایتموم موند و از دن مهیزدم ن یم دیکه با یحرف. برد خوابم

 

  

*** 

همزمان در اتاق هم باز و البرز اومد . شدم داریاز خواب ب میزنگ گوش يلنگ ظهر هم گذشته بود که با صدا از

 .کنم لنتشیاومده بودم سا! ؟يا پاشد: گفت دارمیب دید یتو و وقت

 ویگلومو صاف کردم و گوش. البرز رفت و در رو بست. برداشتم، نهال بود یاز رو پاتخت ویشدم و گوش زیخ مین

 الو: گوشم خیگذاشتم ب

 !سالم-

 .سالم:

 !؟یهنوز خواب-

 .بودم:

 !کردم؟ دارتیمن ب يوا يا-

 .شدم یپا م دیبا:
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 !صدات چقدر گرفته است-

 !فکر کنم خواب بودم ها:

 !یکن یصحبت م زینهال با طراوت تر و تم هیبا  يدار که یفیکر کث يپسر دست رو نشسته  هیاآلن ! آره خب-

 ؟يبهتر شد: نشست رو لبم و نهال ادامه داد يلبخند

 چقدر سر و صداست؟ ؟ییکجا. آره-

 .تو پارکم:

 خاله ات خوبه؟-

 . رونیمنم زدم از خونه ب. ششیخاله ام و بچه اش اومدن پ یکیآره، دختر اون :

 ؟يبرگرد دینبا! دم ظهره فکر کنم گهیمنتها د. يکرد يخوب کار-

 !با پسرخاله ام قرار ناهار دارم:

 !؟یبا ک: دمیتخت و پرس يشدم رو زیخ مین! رفت نیکامل از ب میآلودگ خواب

 !با پسرخاله ام: خنده و بعد گفت ریبلند زد ز بلند

 !حسود خان! انی یالبته خانومش و بچه اش هم م:خنده و گفت ریخرده ساکت موندم، دوباره زد ز هی

دستم بهت برسه ! طلبت یکی: گفتم دمیمال یدردناکمو م یشونیکه پ يتخت و همون جور يلبه  نشستم

 !دم یرو بهت نشون م يحسود

 !کن دیبعد تهد يریپاشو برو صبحونه و ناهارتو بخور، جون بگ: و گفت دیخند دوباره

 !عمل یکنه ک یم دیتهد یک ینیب یاونوقت م دیحاال هر وقت دستم بهت رس-

 زنم باشه؟ یبعد بهت دوباره زنگ م. برم دیمن با! میکن فیو تعر مینیبب! باشه:

 . مینیخوان احداث کنن رو بب یکه م یمارستانیب ینیزم میبر میخوا یبا البرز م. رمیگ یخودم باهات تماس م-

 کردن؟ دایخواستن پ یکه م ینیباالخره زم. اه چه خوب:

 !شد داینکردن، خودش پ دایاونا پ. نه-

 !؟يچه جور:

 !حاال حاال-

 !؟يو بهشون اهدا کرد یداشت نیزم هینکنه تو : خرده ساکت موند و بعد گفت هی نهال

 !اون موسسه، مجبور شدم خودم دست به کار شم واسه احداث موسسه يمنو که آخر نبرد-
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پسر  نیآفر! شه یباورم نم! ایخدا يوا! پندار؟ یگ یم يدار يجد! جونم يا: یتو گوش دیچیشاد نهال پ يصدا

 ! يواقعاً خوشحالم کرد! خوب

 !؟يپر یکه نم نییباال پا ابونیوسط خ اناًیاآلن اح-

 ! کنم یدارم پرواز م:

خرده اثر اون قرص  هی رمیدوش بگ هیکه منم برم  گهیبرو د. شد سیتأس مارستانیب یحاال پروازو بذار وقت-

 .بپره یلعنت

 . مراقب خودت باش. باشه:

 .فعال. قربونت-

سالم که کردم، سرش  ونیزیتلو يالبرز نشسته بود جلو. رونیو از اتاق رفتم ب دمیگرفتم، لباس پوش دوش

 ؟یخوب: سمتم و گفت دیچرخ

 ن؟یزم دنیواسه د میر یم: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 گه؟ید يعصر-

 .آره:

 اد؟ی ینهاد هم م-

 آره احتماالً چطور؟:

 .يجور نیهم یچیه-

 . ریبگ یتماسم با دکتر ظهراب هی. رسونه یگفت خودشو م. بهش گفتم:

 ادی یاآلن الوند م. نخور يزیچ: رو کم کرد و گفت ونیزیتلو يصدا. گفتم و راه افتادم سمت آشپزخونه يا باشه

 !ارهی یبرامون غذا م

 !ه مامانت واسه امون ناهار درست کنه؟ب يزنگ زد: دمیسمتش و متعجب پرس برگشتم

 !کنم؟ یم يکار نیبه نظرت واقعاً من همچ: برگشت سمتم و گفت سرش

 !ستین دیازت بع! آره خب-

 یاونم با اصرار گفت الوندو م م،یتون ینم ره،یگفتم دستمون بند کار خ ،ياونور میاصرار داشت بر! چرت نگو:

 !ارهیفرسته واسمون غذا ب

 !ه؟یریدستمون در حال حاضر بند چه کار خ: دمیقدم رفته رو برگشتم و نشستم رو مبل و پرس چند
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 !يادامه بد تیسر رهیبه خ يبخوا يجور نیالبته اگه هم! مارستانیکردن تو تو ت يبستر-

دردو  هیقرصا ! شه یسرم داره از درد منفجر م! منه دنیکه داره به جنون رس یتیرفاقت با تو تنها مز! آره خب:

 !کنه صد تا درد اضافه یدرمون م

 !؟يدیتخت خواب یتا اآلن که لنگ ظهره گرفت شبیبد بود د-

 !هم تا لنگ ظهر بخوابم؟ گهید يروزها ينکنه توقع دار:

 .نییپا اریدز داروها رو ب-

 !یول کن البرز تو رو خدا سر صبح! چشم! باشه:

 !لنگ ظهر؟ ایباالخره سر صبحه -

 هیکار سرما نیکه تو ا ییرایخ ي هیبا بق دیجلسه با هی: فتم، از جاش بلند شد و گفتچشم غره بهش ر هی

 .ننیخوان تو و فرنازو بب یاونها م. میکردن بذار يگذار

 !ندارم يمن عالقه ا-

 ...به نهاد هم گفته بودم که  قاًیدق!زدم یحدس م:

 .غذا رو گذاشت تو آسانسور و رفت. ومدیالوند بود و باال هم ن. زنگ در حرفشو قطع کرد يصدا

 . دنبالت امی یم يرم و عصر یم: خوردن ناهار، البرز حاضر شد و گفت بعد

خوام  یم نکهیبه ا. نهال و رفتم تو فکر ي هیرو تخت، زل زدم به هد دمیدراز کش. گفتم و اون رفت يا باشه

اون عکس،  دنیو بعد د شبیاز د! باشه میزندگ يو دوست دارم کجا هیاحساسم نسبت به نهال چ! کار کنم یچ

به ! خواستم یجسم و روحشو با هم م! وجود و از همه لحاظ يبا همه ! خواست نهال مال من باشه یدلم م

به عمق عالقه  یپ شبیاز د! خواستمش یها و لطافتش م يکار زهیر يبا همه  فیجنس لط هیزن،  هیعنوان 

 نیخواستم، امروز و تو ا یکنه م یدونستم آرومم م یم نکهیا ياونو فقط برا روزیاگه تا د! ام بهش برده بودم

مونه و  یتموم مشکالت و کمبودهام م يکرده بود به پا ابتبهم ث! خواستمش یلحظه دوستش داشتم که م

راه خسته نشه و  مهیبود که تو ن يدوست داشتنش اونقدر دیشا! کرد یعشق معجزه م دیشا! بهتر نیاز ا یچ

خوب شم و ! کنم دایاونقدر عاشقم بود و اونقدر دوستش داشتم که به خاطرش شفا پ دیشا! تمو ول نکنهدس

اگه نهال کنارم بود ! شد یم! آورد یم ادمیرو به  یخوب زندگ يرو دیبا! کرد یمعجزه م دیاعشق ب! کنم یزندگ

 نیز نهال گرفته بودم به هماون کابوس ا يرو که تو يحس بد! کرد یثابت م نویهم شبمیکابوس د! شد یم

شدن  کینزد هدرست! ترس نبودنش، استرس از دست دادنش شده بود کابوس و افتاده بود به جونم! خاطر بود
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 یبود که باق يکرد اما حس خواستنش اونقدر قو یفعال م مارمیذهن ب يبهش ترس از دست دادنش رو تو

قدم  هی! داشتم یبر م یقدم هیبه دست آوردنش  يبرا دیبا! کردم یم يکار هی دیبا! حس ها رو خفته نگه داره

خوامش نه به خاطر  یبه خاطر خودش م کهفهموندم  یبهش م دیبا! تماس گرفتن ها و حرف زدن ها نیا يفرا

 !خوامش نه به خاطر آرامش گرفتن ازش یدوستش دارم م نکهیکردم به خاطر ا یبهش ثابت م دیبا! خودم

 !؟یسالم دکتر جون خوب: جواب داد و گفت يفور. نهادو گرفتم ي جام بلند شدم و شماره از

جواب ! رو حدس زد يشد دلخور یالاقل از صداش نم ای! رو شکر که به خاطر نهال ازم دلخور نبود خدا

 م؟یمن و تو همو ببن نیاون زم دنیشه قبل رفتن واسه د یم: سالمش رو دادم و گفتم

 که نشده؟ يطور: سکوت کرد و بعد گفت اول

 .نه اصالً-

 اآلن؟ ییکجا:

 .خونه ام-

 .یهر جا که خودت راحت ای رونیب میبر ایاونجا  امیب:

 اآلن؟-

 .خوبه گهیساعت د هیتا :

 .رسونم یخودمو م يبد شنهادیمد نظرته، پ یخاص يو هم اگه جا نجایا يایب یتون یهم م. خوبه-

 !میزن یمردونه م يو حرفها مینداز یو پا مپا ر م،ینیش یم! خونه ات فکر کنم بهتر باشه امیب:

 .منتظرم گهیساعت د هی. خوبه. باشه-

 .پس فعالً:

 . ادیخرده مرتب کردم و منتظر موندم نهاد ب هیظرفها رو شستم، خونه رو . جام پاشدم و رفتم تو آشپزخونه از

  

دو بار باهات رفت و آمد : خت و گفتبه دور و بر اندا یاومد و نگاه. تو ادینهاد دست دادم و تعارفش کردم ب با

 !داشته باشم بدبختم

 !چطور؟: دمیتکون دادم و پرس يسر

کوبه تو مالج  یکنه م یمرتب بودنتو چماغ م نیا لویحتم دارم ن یخونه و زندگ نیبا ا: مبل و گفت يرو نشست

 !من
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 ... ایقهوه  ای يخور یم ییچا: زدم و گفتم يلبخند

 .خوبه ییهمون چا-

 .امی یاآلن م:

و چاقو و قندون رو از تو  یدست شیکه پ يو همون جور زیم يگذاشتم رو وهیرو همراه با ظرف م ییچا ینیس

 !اوضاع رو به راهه؟: آوردم گفتم یدر م زیم نییپا يکشو

 !میایباهاش کنار ب دیبا! گهیشغل ما اعصاب خرد کنه د. خوبه. آره: زد و گفت يلبخند

 .الت خاص خودشو دارهمشک یهر شغل: و گفتم نشستم

 ! یآقا واقعاً گل کاشت: تکون داد و گفت دییبه تأ يسر

 یدون یم: اما ادامه داد ارهیرفتن نهالو به روم ب انیخواد جر یگه و م یکردم داره متلک م الیخ! ختیفرو ر دلم

 ! خوب نبود نهیپول بود، زم اینبود،  یخوب بود، پولش کاف نیزم ای! م؟یبود نیزم یچند وقت بود پ

 !به دردتون بخوره نیزم نیا دوارمیحاال ام-

ها  یمیخب چه خبر؟ به قول قد. است تهیرفتن امروزمون هم فرمال. تمومه گهیکرده د یکه اک یدکتر ظهراب:

 سر اصل مطلب؟ میبر

با  یلیکالً خ. ستمین ینیاهل مقدمه چ: گفتم اریخ هیبه عالمت مثبت تکون دادم و در حال پوست کندن  يسر

 .زنم یندارم و معموالً رك حرفمو م یخوب ي ونهیم زایچ نیو ا ینیتعارف و مقدمه چ

 !راحت باش! دستم اومده! آره-

خواهرت اجازه  يدونم به خاطر احترام به خواسته  یم! یاحساس من و نهال به هم هست انیدونم در جر یم:

 الیاز و ختهینهال اونقدر بهم ر یوقت د،یدونم که تو ع یهم م نویا یبشم و حت کیتا اون حد بهش نزد يداد

راستش ...  یول! يشد ینکردم ازم شاک يدادن به برگشتش کار يدواریالاقل ام ایموندنش،  يرفت و من برا

! دونستم یخواهرم نم يآل برا دهیآدم ا هیرو به عنوان  یمثل پندار پناه یکیمن اگه برادر نهال بودم، هرگز 

 یبه من باز گذاشت دنشیرس يراهو برا یو حت ينهال کوتاه اومد يحد در مقابل خواسته  نیرا تا افهمم چ ینم

! یتصورشو بکن یتون ینم یکه حت ياونقدر! خوشحالم یلیو اآلن من خ زکه بوده، امرو یهر چ لشیاما دل

راستش ... ذاره اما  یداره و به انتخابش احترام م مانیحد به خواهرش ا نیداشته که تا ا يخوشحالم نهال برادر

مثل منو براش  یکه کس یتفاوت باش ینهال اونقدر ب ي ندهینسبت به آ یتون یکنم چه طور م یدرك نم

 !یبدون اسبمن
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 هی! موندم یکن یواسه خودت وا م يکه دار يهمه در نوشابه ا نیواقعاً تو ا: لبش نشست و گفت يرو يلبخند

 !دمیخر یاومدم واسه ات م یداشتم م يداد یسفارش م! ها هیزید به نفس هم خوب چخرده اعتما

خوام بدونم چرا  یم! زنم یم میو حرفمو مستق ستمیگفتم که اهل تعارف ن: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 !ينهالو از من دور نگه دار ينکرد یسع

که نهال نشست و باهام درد و دل کرد، تو هنوز  يروز: خورد، پاشو انداخت رو پاش و گفت شییقلپ از چا هی

که مامان رفته بود  ییگرفته تر از روزها یحت. هینهال افسرده تر از هر وقت دمید یچند وقت بود م. ينبود رانیا

ما افتاده اونقدر  یتو زندگکه  ییاتفاقا! رمیبگ هیعوض کنه که من روح يکرد جو خونه رو جور یم یو اون سع

بعد فوت ! هیا هیو با روح ياما نهال دختر قو ارهیتونسته از پا درمون ب یدونه اش هم م هی یتلخ بوده که حت

اون  کمیبعد فوت برادر کوچ! داد یم هیو خواهرم روح کمیبرادر بزرگمون اون بود که به من و مامان و برادر کوچ

بعد فوت مادرم هم درسته ضربه ! داد به خاطر مادرمون محکم باشم ادیرد و به من بلند ک نیبود که مادرمو از زم

به خاطر ! و چه دوران بعد فوتش نهال ستون اون خونه بود شیماریخورد اما چه تو دوران ب یسخت یلیخ ي

از خودش به خاطر  شهیاونقدر مهربون هست که هم! خودش خواسته باشه يرو برا يزیچ چیوقت ه چیندارم ه

حدس  باًیگرفته است، تقر نقدریو بهم بگه چرا ا نهیکه صداش کردم و ازش خواستم بش ياون روز. گذشته هیبق

لنگه که نهال  یکار م يجا هیتونستم حدس بزنم که  یهم م نویا! ونهیدر م یدوست داشتن کس يزدم پا یم

 . شه یشده هر روز ناراحت تر و افسرده تر م راکه گرفت یشور و شوق داشتن و شاداب بودن از عشق يجا

 يقسمم داد در موردش فکر بد. بهم بگه تویبه خاك مامان قسمش دادم واقع ینشست رو به روم و وقت یوقت

و تو  ییاونقدر تنها بوده و اونقدر تو تنها! بعد حس کردم حق داشته! اولش جا خوردم. نکنم و بعد حرف دلشو زد

زده که  زیگر یالیآدم خ هیبه سمت  هفرار از اون همه غم و غص يذهنش ناخودآگاه براکه  دهیخودش درد کش

پدرم ! دور و بر نهال نبوده ياز مسائل الاقل مثل مردها یلیتو خ! اسطوره هم بوده هیالبرز  يفهایاز قضا و از تعر

که از تو تو ذهن نهال شکل  يزیچ! و البرز هم که مشخصه استیمن هم که کالً تزم آسه برو آسه ب! یچیکه ه

 یکه گفتم م دیرس ییکار به جا. با نهال حرف زدم. براش يسوپر من بود هی! بود تیسانان يتصور فرا هیگرفت 

که  رهیقرار بگ یتیاگه شد تو موقع یحت ندت،یاز دور هم که شده بب! شتیو بفرستمش پ رمیبگ طیتونم براش بل

شد که من تو اون چند وقت  یاونقدر عصبان! جوش آورد دیفهم یرز وقتالب. اما خب! بشه کیبهت نزد! شینیبب

 یم! فقط مونده بود منو بزنه! شد البرز باشه یباورم نم! بودمش دهیند ياون طور يا نهیزم چیاصالً در ه ییآشنا

پندار اآلن  یدون یم! کردم؟ یمن احمق ناخواسته چه غلط یفهم یم! ؟یخواهرتو نگرفت يگفت تو چرا جلو
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 دنیبره لندن د يکرد ریخواهرتو ش یکن یفکر م! ته؟زدم فاصله گرف یکه من ازش حرف م يچقدر با پندار

که به خاطرشون افتاد  ییآدمها نیب! جا نیهم! بود شیپندار اگه همون پندار بود اآلن سر خونه و زندگ! ؟یک

حرف زد و حرف زد و حرف  یبا نهال هم کل !گفت و گفت و گفت یکل! خالصه! زندان و شکنجه شد و دم نزد

! بود دهیبر یبود که نهال واقعاً از همه چ یوقت یرانیتو ا دمیکه از زبون البرز شن يروز! یرگشتزد و ب نکهیتا ا! زد

کرد  یم الیخ دشید یاگه م یکی! به ظاهر نه ها! شد یخوشحال نم یچیاز ه! دیخند ینم یچیبه ه

که واقعاً  دمید یشناختم م یحرکاتش رو م زیر زیکردم و ر یم یکه باهاش زندگ یمن یول! خوشبخت عالمه

حاضر بودم هر  نیعضو خونواده ام بهم و به خاطر هم نیکترینزد! تنها کسم بود! کنه ینم یزندگ! ستیشاد ن

 نید تو احقش نبو! دنیحد زجر کش نیتا ا ستیحق نهال ن یدون یم! نهیرو بب یخوش يذره رو هیبکنم تا  يکار

چقدر برام سخت بوده بعد ساعتها که دنبالش  یکن ینمباور . مخصوصاً داغ مادرمو! نهیبب زویسن داغ سه تا عز

 انیجر نیکه در مورد ا يبه البرز و گارد. کنم و به زور برش گردونم خونه داشیگشته ام برم سر خاك مادرم پ

 .برگشتتو به نهال گفتم انیجر! نداشتم يگرفته بود کار

 ...مارستانیپس اومدنش به ب:

 رزنوینهال اما مصر اون پ. ماهبانو خانوم وقت گرفت يکرد و برا یمعرف کشونینیفوق تخصصو تو کل هیالبرز -

چه بد باهاش تا ! خبرم اما برگشت تو نهالو زنده کرد یب نتونیو درشت ب زیاتفاقات ر یاز باق گهید! تو شیآورد پ

 نیهر چند که از بابت ا! خوشحالم یلیخ منو  ستین شیسال پ هیاون آدم  گهیچه خوب، نهال د یباش کرده

 ... یکردن خواهرم ازت دلخورم ول یدست دست کردنت و ناراحت راه

 !که بتونم خواهرتو خوشبخت کنم؟ میمن مرد یکن یفکر م-

که تو وجودشه جفتتونو  یعشق يرویدارم ن مانیکم بوده، ا یلیخ یزندگ نیا يتو یسهم نهال از خوشبخت:

 زیچ هینگاه کرد که نهال به  يجور نیشه ا یببندم، الاقل م مانمیا نیاگه چشم رو ا یحت! کنه یخوشبخت م

 !دهیخواسته رس ایدن نیکه از ا

که  ریپذ بیاونقدر خسته ام و اونقدر آس یاز لحاظ روح! داغون داغون! داغونم! نهاد ياز مشکالت من با خبر-

اآلن که  ه،یاحساسم نسبت به نهال چ فیدونستم تکل ینم روزیاگه تا د یتونم خوب شم ول یکمک دارو نم یب

رفت فقط  ریو اون قدر ناراحت و دلگ بمونهخواستم نهال  ینم الیو ياگه اون روز تو! از احساسم مطمئنم نجامیا

 چیه! بشه کیخودم مونده بودم نزد یزندگ يکه تو اداره  یخواستم به من ینم. و فقط به خاطر خودش بود

احساس  انیاصال در جر.کنم و بعد ولش کنم يبشم، با احساساتش باز کیوقت قصد نداشتم به خواهرت نزد
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که  ياصالً اون حس انساندوستانه ا ایکه خونده  يبه صرف رشته ا کردم یم الیخ. نهال نسبت به خودم نبودم

احساس ! گفت شوکه شدم انویالبرز جر یوقت الیتو و! کنه یشده و بهم محبت م کینسبت به همه داره بهم نزد

 هما هیرفته تر از  لیتحل یحت! اآلن هم همون پندارم. نه به خاطر خودم بلکه به خاطر خود نهال! خطر کردم

تا ! هخوام و چقدر بودن نهال در کنارم برام مهم یم یدونم که چ یم! با احساسم مشخصه فمیتکل یقبل ول

 رتتیرگ غ ستیبرام مهم ن...  یعنی... خوامش چون  یگرفتم، امروز م یاگه از در کنارش بودن آرامش م روزید

 ! خوامش چون منم دوستش دارم یم! گم و خالص یم! ورم کنه

حرف  تیو جوونمرد یاز مردونگ شهیالبرز هم: چشمام شد و بعد گفت ي رهیخرده خ هی. نهاد دلگرمم کرد لبخند

وقت از هدفت پا پس  چیه نکهیکه سرت اومده و ا ییو بالها يکه به خاطر اعتقادات کرد ییاز کارها. زد یم

 یدور و برم سرتر م ياز آدمها یلیخکردم که تو رو از  دایشناخت نسبت ازت پ هیشد که  يجور نیا. يدینکش

چشم و دل  نیبه نظرم پررنگ اومد اتو وجودت  یلیکه خ يزیباهات هم، تنها چ ییبعد اومدنت و بعد آشنا! کرد

به همسر سابقت  تیاز البرز در مورد وفادار! هیجنسمون چه جور یدون یو خوب م يمرد هیخودت ! بود تیپاک

 یهر چ یطالقتون رو بهم نگفته بود ول لیدل! یباهاش ازدواج کن یتا تونست يزد يبه هر در نکهیبودم، ا دهیشن

 یکه سع یو خشونت يبا همه سرد! پندار ریخودتو دسته کم نگ! طرفه نبوده هیمطمئن شدم  دنتیکه بود بعد د

 یحت! یکن یهست که ناخودآگاه خرج آدم ها م یمحبت خاص هیته وجودت  یرفتارت داشته باش يتو یکن یم

! دنهیمحبت کردن و محبت د ينهال هم تشنه ! شهیمن قابل ستا يبرا نیو ا تتیبه خطر افتادن موقع متیبه ق

 یباق! یشکسته ترش کن ادیدلت ن یبش کیبهش نزد شتریب یاونقدر دل شکسته هست که مطمئنم وقت

 .نیحلش کن يجور هیخودتون  دیکنم با یمشکالتتونم فکر م

چشم تو چشم باشم  دیهست که با ییزهایچ هی.برم دنشیواسه د رمیاجازه بگ نکهیا يبرا نمتیازت خواستم بب-

! خودم برم و نقضشون کنم دیبهش زدم که حاال با شیماه پ هیرو  ییحرفها هی. باهاش و رو در رو بهش بگم

که  دنشیخوام برم د یرو باور کنه که خودم بهشون باور داشتم و حاال م ییزهایچ هیکردم  یاون موقع سع

 !؟يد یخاله اتو بهم م يآدرس خونه . باورهاشو عوض کنم

بذار . البرزه: انداخت و گفت شیگوش يبه صفحه  ینگاه. تموم گذاشت مهیزنگ تلفن نهاد حرفمون رو ن يصدا

 !میخرده سر به سرش بذار هی
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 یینهاد الو. زیم يورق و خودکار آوردم و گذاشتم رو هی. به عالمت موافقت تکون دادم و از جام بلند شدم يسر

پندار، منم  يپس تو برو سمت خونه . نداره یبیع. خب باشه! ا: تگفت و بعد گوش دادن به حرف البرز گف

 . نمتونیب یم. قربونت... آره... من همون اطرافم! گهینه د... آهان. ... رسونم یخودمو م

از راه نرسه  يروز چیه دوارمیام: برداشت و در حال نوشتن گفت زیم يقطع کرد و خودکار و ورق رو از رو تماسو

 !بشم مونیکار پش نیلحظه و ا نیکه از ا

 !کنم یم مویتموم سع: مبل و گفتم یدادم به پشت هیتک

 !دونم یم: بهم انداخت و با لبخند گفت ینگاه مین

 فونویاز جام پاشدم و آ. زنگ در بلند شد يصدا م،یزد یحرف م سشیتأس يو نحوه  مارستانیدر مورد ب میداشت

 !ن؟یداد لیبدون من جلسه تشک! باال پوست سر جفتتونو بکنم امیواکن ب: که برداشتم البرز گفت

 !تو ایب: نشست رو لبم و گفتم يلبخند

 نجایا ینیبش يایکه ب یزن یقرارتو با من بهم م! کشتمت نهاد: رو به نهاد گفت اوردهیتو و کفشهاشو در ن اومد

 !ن؟یور دل ا

احساس  دیرس یدلش م يخواهرش به خواسته  نکهیانگار از ا! خوشحال بود! نهاد بلند شد يخنده  يصدا

 ! که ناخواسته نهال رو به سمت من هل داده بود يدرست مثل البرز! کرد یم یسبک

 ییبرات چا نیبش: شلوارم و به البرز گفتم بیبرداشتم، کاغذ رو تا کردم و گذاشتم تو ج زیم يرو از رو آدرس

 .زمیبر

با ! مو به مو! منم بشنوم نیبتمرگ از اول با هم حرف بزن ایب !ییچا يکوفتو بخورم جا: و پرحرص گفت نشست

 !ن؟یدلتون اومد بدون من شور بذار! نیبترک! ها یعنی! کامل اتیجزئ

 !؟یگوش کن یخواست یم ویبود چ مارستانیبحث سر ب:رفتم سمت آشپزخونه گفتم یکه م يجور همون

 ! نیم آوردزد مطمئنم اسم منو ه یگوشم زنگ م! يغلط کرد:حرص گفت با

که  یدون یم! ساختمون بره باال یشب مصالح تا وقت فتینگهبان ش میتو رو بکن میگفت! آره خب: جواب داد نهاد

 !نکنن یحواست باشه کارگاهو خال یچهار چشم دیبا

 یوقت! البرز قرار گرفته يکرد مورد حمله  ینهاد مشخص م يغلط کردم غلط کردم پر شوخ و پر خنده  يصدا

 یم ییچا دیعروس خانوم با: و به البرز تعارفش کردم، موشکافانه نگاهم کرد و گفت رونیاومدم ب ییچا ینیبا س

 ! دوماد چرا زحمت افتاد؟! آورد
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 يکه تو يهفته و چند روز زمان برد از لحظه ا هی. رو به اون رو شده بود نیهفته از ا هیدر عرض  زیچ همه

دوست داشتنه نه حس به آرامش  يحس قو هیتا بفهمم حس خواستنش دکتر با نهال حرف زدم  يخونه  اطیح

 چیکه در کنار ه یحس. کرد یدر کنار نهال بودنو پر از آرامش م يدوست داشتن بود که ساعتها نیا. دنیرس

 . بعد اون اتفاقها تجربه نکرده بودم یکس

 م،یو برگشت میرفت نیاون زم دنید يو برا نیتو ماش میکه نشست ییحرف زدن با نهاد، تو تموم لحظه ها بعد

فرحزاد صرف  ياز باغچه ها یکیو البرز تو  لوفریکه همراه نهاد و ن یشام یبعدش و حت يساعت ها يهمه 

. گهید ي هیزاو هیجور خاص و از  هی! دمید یم گهیجور د هیانگار نهال رو . نهاد بود يحرفها ریشد، ذهنم درگ

که حاال برام ارزش  يدختر! کرده بود دایپ یحکم باشه حاال برام شکنندگداشت م یسع شهیکه هم یدختر مقاوم

اونقدر ثابت قدم بود، اونقدر تالش کرده بود و  یالیعشق خ هیبه  دنیرس يبرا یوقت. کرده بود دایپ يا گهید

راه همراهم  يتونست تو ادامه  یبه آرامش کرده بود، مطمئناً م لیو تبد ملراحت تح یلیمنو خ يها یبدقلق

. داشته باشم میزندگ يتونستم دوستش داشته باشم و بهش محبت کنم و عشق اونو تا آخر عمر تو یم! باشه

احساس  هیبعد مدتها ته ته وجودم ! در کنار هم بودن نیبه ا. شده بودم دوارتریبعد حرف زدن با نهاد به فردا ام

! رو که قول داده بود بخره يپدرشه تا براش دوچرخه ا دنیکه منتظر از راه رس يمثل بچه ا! داشتم یذوق زدگ

 . افته یم يکه حتم دار یاتفاق بزرگ هیکه منتظر  يمثل ذوق لحظه ا

چشمام با حرکات  يمطب تا روز رفتنش از جلو ياول تو يبا نهال بودن، از همون لحظه  يها هیتک ثان تک

که  دیشا! خوامش یرفت تا بفهمم چقدر م ینهال م دیبا دیشا. بردم یمرور لذت م نیگذشت و از ا یآهسته م

شه و بودنش  یگرون تموم م رامرفتنش بود که بهم فهموند نبودنش چقدر ب نیرفت چون ا یم دینه مطمئناً با

 !چقدر برام مهمه

*** 

 یجز دکتر ظهراب. صبح دوشنبه بود و من منتظر 5ساعت . خسته اما مشتاق يخسته . بودم تو فرودگاه نشسته

 ارهیخواستم مجبور شه از خواب شبش بزنه و منو ب ینم. البرز یگرفتنم خبر نداشت حت یاز مرخص یکس

 يلحظه ا يبرا. مارستانیبره ب یتگلنگه پا بمونه تا پرواز بلند شه و بعد با خس هیمعطل و  یفرودگاه، چند ساعت

اگه  یروزه برم و برگردم اما حت هیقرار بود  .کردم یم يلحظه شمار نهیبش زیقرار بود تو فرودگاه تبر مایکه هواپ
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گرفتم  یزدم و ازش قول برگشت م یو چشم تو چشم از احساسم حرف م دمید یم کینهال رو از نزد هیثان هی

 . بود یکاف

من بودم که نهال و  نیاون شب و بعد حرف زدن با نهاد، کابوس ها کم شده بود اما قطع نه، شب بعدش ا بعد

 ! بود دهیقبر کنارم خواب يبار نهال بود که تو نیکردم و ا یزنده به گور م قبر يتو اروید

 یبره اما خاطر جمع نیکابوس ها از ب نیهمراه بودن باهام قراره ا يگرفتن از نهال برا نانینبودم با اطم مطمئن

به سارا زنگ زده و ازش مشاوره خواسته بودم و . نبود ریتأث یداد که به طور قطع تو آروم شدنم ب یبهم م یخوب

 جادیکارم ا يتو يادیکرده بود که حداقل مشکل ز زیتجو نییبا دز پا ییداروها. کرده بود مییراهنما یاون کل

 یازم م یکرده بود و حت قمیراه تشو ينکنه و البته از نهال براش حرف زده بودم، خوشحال شده و به ادامه 

 .باهامون صحبت کنه کیبرم تا بتونه از نزد دنشیسفر به د هیه نهال خواست همرا

سارا  ياز مشاوره  م،یسفر بر هی میتونست یشد، م یم یمن و نهال رسم نیب زیاگه همه چ. بود یخوب فکر

 !خواست یالبته اگه نهال م. میو بعد برگرد میخرده بگرد هی م،یاستفاده کن

*** 

بعد . از جام بلند شدم مایسوار شدن به هواپ يهمراه کتم برداشتم و برا مویدست فیکه اعالم شد ک زیتبر پرواز

 يبار، قدم هام اونقدر نیلحظه رو تجربه کرده بودم و هر بار متزلزل قدم برداشته بودم اما ا نیدو بار ا اریرفتن د

 میتصم نیترو مطمئن  نیکردم بزرگتر یم سح! ره یپام فرو م ریز نیکردم زم یمحکم بود که حس م

 !خوب در راهه يداشتم که روزها مانیگرفته ام و ا مویتلخ يروزها

. مونده تا تموم شدن پرواز رو زل زدم به آسمون یساعت باق کی! کمربند رو بستم و پرواز ما،یتو هواپ نشستم

به . هامحرف دنیو جوابش بعد شن دنمیبه واکنشش بعد د. فکر کردم به نهال و به خواستنش و دوست داشتنش

که آرزوم بود نهال با  يو به خونه ا ادابادبه شعر هر چه ب. توآلت اتاقم زیم يجا مونده امون رو يعکس دو نفره 

که به خاطر  یهیبه تنب! کرد هم فکر کردم یبهم پرداخت م دیکه با يا مهیبه جر! حضورش بهش گرما ببخشه

که سر خاك مادرش زل زده  يبه لحظه ا! شیدرشت و مشک يبه چشمها! شد یم دیحس حسادتم با کیتحر

 يکه از پشت بغلش کرده بودم و برا يبه اون لحظه ا! هیچه رنگ شماتبود رنگ چ دهیبود به صورتم و ازم پرس

 يتو يکه پر انرژ یبه دست. لب ساحل بودنمون يبه لحظه ها! بردمش سمت اتاق خواب یحاضر شدن م

 هیاز حس  یکیکوچ ياون اتاق، جرقه  يکه تو يبه لحظه ا! برد یشد و منو تو خلسه فرو م یم دهیموهام کش
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 يکه به خاطر رنج و درد گذشته  یبه اشک! لبهاش يبه نگاه ثابتم رو! وجودم زده شده بود يوبوسه خواستن ت

 !چشماش جمع شده بود يمن تو

 يخودش رو مستحق تو لیدل ینکنه، ب نیهمون لحظه ها، از همون موقع که برام مهم بود مادرم بهش توه از

به  ینشه و به خاطر من اشک ریو از حرفهام دلگ نهینب بیمجلس پدرم حاضر شدن ندونه، در کنار من آس

 يدست دادن دوباره  زترس ا. خواست قبول کنه یذهنم بود که نم نیدوستش داشتم و فقط ا نهیچشماش نش

شد و فکر خواستنش رو به پس و پشت  یاحساس م نیا رشیدوستش داشتم مانع از پذ یلیخ یلیکه خ یکس

 !داد یذهنم هل م

*** 

 یتاکس ينهال با دست خط نهاد نوشته شده بود به دست راننده  يخاله  يرو که آدرس خونه  يکاغذ کهیت

به اوج خودش  ستادمیپشت در خونه ا یوقت جانمیه! ام محکم و محکم تر زد نهیدادم و تا خود خونه، قلبم تو س

 هیبودمش گذشته بود و حاال با  دهیکه د يبار نیاز آخر میماه و ن کیخواست که  یرو م یلم نهالد. بود دهیرس

 ! اومده بودم دنشید يبرا دیاحساس جد

بوق با  نینهال رو گرفتم و با اول يشماره . خونه خواب بودن یصبح بود و مطمئناً اهال میهفت و ن ساعت

 !شده؟ یپندار چ: گفت يخواب آلود و هول زده ا يصدا

 .سالم-

 !تو؟ یخوب. سالم:

 !؟یتو خوب! باًیتقر میعال. خوبم-

 !؟يزنگ زد يزود نیواسه حال و احوال صبح به ا:

 !نیپاشو ساعتو بب! ها ستیهم زود ن یلیتنبل خانوم خ-

 شده پندار؟ یچ: خرده ساکت موند و بعد گفت هی

 !؟يازت بپرسم تو کله پاچه دوست دار دیبه ذهنم رس یچیه-

 ! هات کار دستت داده یخواب یفکر کنم ب: کرد و گفت یمکث هی بازم

با طراوت  يدرختچه  هی! ستیهام ن یخواب یکه کار دستم داده ب يزیدر حال حاضر چ: زدم و گفتم يلبخند

 !دم پنجره و واسه ام دست تکون بده ادیده ب یبه خودش نم یسرسبز خواب آلوده که تکون

 !؟يزیتبر: دیو بعد با لکنت و ناباور پرس یطوالن یلیخ يلحظه  يبرا! موند ساکت
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 !اوهوم-

 !فرودگاه؟:

 !نچ-

 ... پس :

سر شونه و البته بهت زده و ناباور جلوم  ختهیر يپف کرده، موها یبعد نهال با صورت قهیقطع شد و چند د تماس

هم  يمات چشمها! دنشیاز ذوق د ای شهیو بهت زدگ ینستم لبخند پت و پهنم از آشفتگدو ینم! ظاهر شد

 ! اون دنیمن، من تو لذت د دنیاون تو تعجب د. میبود

 !سالم: رو دادم دست چپم و دست راستمو بردم جلو و گفتم فمیو ک کت

 يو بردم جلو، دستش رو تودستم. صورتم شد ي رهیدستم و بعد دوباره خ يماتش از چشمام سر خورد رو نگاه

 !؟یخوب: دستم گرفتم و گفتم

 !؟ياومد یک...  یعنی... نجایا... تو : تونست به خودش مسلط بشه با من و من گفت باالخره

 ! شه یم يا قهیفکر کنم دو سه د-

 ...رو  نجایآدرس ا:

 !نهاد بهم داد-

 !نگفت يزیاز اومدنت چ:

 خاله جان خوبه؟! میکن یم یکیو با هم دست به  میستیا یجبهه م هیوقتها ما مردها تو  یگاه-

 . تو پندار ایب: هم ناباور نگاهم کرد و آروم زمزمه کرد باز

و  میبزن يدور هی میو بر یاگه حاضر ش! قصد ندارم خودمو به کشتن بدم: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 ...میخرده صحبت کن هیو  میبخور يزیچ هی مینیجا بش هی

 !دونه یدر موردت م زویهمه چ. شناسه یخاله ام تو رو م. تو ایب-

 میاآلن بر نیبگو هم ينزد یاگه به خواجه حافظ در موردم حرف: دمیپرس یبه صورتم نشوندم و به شوخ یاخم

. دمشیوقته ند یلیهم دارم که خ یدوست هیاتفاقاً اونجا . واسه اون هم بگو میهم بزن رازیسر به ش هیفرودگاه، 

 !هم داره به از شما نباشه اسمش بهاره یخانوم خوب هیاز قضا . رضاستیاسمش عل

 یبعداً م رازمیبه ش! باهات کار دارم ایب! تو ایب: و گفت دیدستم رو کش.بار لبخند مهمون صورتش شد نیاول يبرا

 !میرس
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دنبالش راه ! بودم دهیخوابو چهار ساعت بود ن ستیانگار نه انگار ب! يبهونه، سرخوش و پر انرژ یب دم،یخند

صبحونه بهت  هیتو  میبر. فعالً خاله ام خوابه: و بعد نهال آروم گفت میگذشت يبزرگ و سرسبز اطیافتادم و از ح

 .ادشهینهاد  یالبته تو رو از عروس. کنم یفبشه و تو رو بهش معر داریخرده استراحت کن تا ب هیبدم، بعد 

 ...گفتم که فقط خواجه حافظ -

 ! شناسدت، نگرون نباش یاون هم م:

 ! یعال یِعال! بود یعال نیمحکم محکم و ا! دستم همچنان تو دستش بود. تو میزدم و رفت يلبخند

 .امی یاآلن م: کرد و گفت مییسالن راهنما ياتاق انتها هی به

 .خوام یصبحونه نم: رو گرفتم و آروم گفتم دستش

 !!پاچه بخوره؟ خواست کله یبود م یک: زد و گفت يلبخند

 . امی یکنم و م یسماورو روشن م:دستش رو از دستم در آورد و گفت! چشماش موندم ي رهیلبخند خ با

 هیو  ختهیتخت البته بهم ر هیاتاق جمع و جور و مرتب،  هی. به عالمت مثبت تکون دادم و رفتم تو اتاق يسر

تخت  ينشستم رو ،یصندل يگذاشتم رو فمویکت و ک. اتاق يگوشه  یِصندل يدسته  يافتاده رو یلباس راحت

باورم ! دمیوجود نفس کش ينهالو با همه  يبالش و عطر موها يسرمو گذاشتم رو. دمیدراز کش هیو بعد چند ثان

! تونستم باور کنم یدوست داشتن رو نم نیاصالً ا! به نهال باشم کینزد نقدریشد ا یباورم نم! نجامیشد ا ینم

کردم چند ماه  یواقعاً فکر م ،ییچند ماه قبل، قبل از برگشتنم، تو لندن، تو اون همه تنها! واقعاً؟! ودم؟من ب نیا

ترس از ! که تو وجودم بود ترس بود یاون موقع تنها حس! متحول بشه؟ نقدریا میزندگبعد، بعد برگشتنم 

پر از  دمید یرو م ندهیآ هی! م و حاالبود برا یاهیکه پر از س يبا روزگار! میقد يایبرگشتن و مواجهه با دن

دلم ! باشه یبرام کاف گهیکنم د یتا حاال شده غم و فکر م هامیخوش يته ته همه  ایخدا! پر از لطافت! ییروشنا

 نیتو حسرت ا يروز هیخواد  یدلم نم! بشم مونیخواستن پش نیدل بستن، از ا نیبار از ا نیخواد ا ینم

فقط خود ! يندار ییجا میکنن تو زندگ یم الیها خ یلیبه خودت که خ! به خودت دمیتنها ام! بمونم یوابستگ

 !خودت

 .سرخه یلیخرده بخواب، چشمات خ هیپاشو لباساتو عوض کن :

 .کرد یدر نگاهم م يبه صورتش زده بود و تو آستانه  یموهاشو بسته و آب. جام بلند شدم و زل زدم بهش از

 .ادی یخوابم نم یلخسته هستم و: زدم و گفتم يلبخند

 !یینجایشه ا یهنوز باور نم: کرد گفت یتختو تا م يرو يکه پتو يتو اتاق و همون جور اومد
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 !مشخصه-

 !که رو سرته ییاز شاخها: به سرش کردم و گفتم ياشاره ا! نگاهم کرد یسوال

 ! بدجنس: رو انداخت رو سرم و گفت پتو

 ! تو؟ ایمن :و گفتم رونیپتو اومدم ب ریز از

 !من؟:نگاهم کرد و گفت متعجب

 ! همه اتون! نهاد! البرز! آره تو-

 !چرا؟:

و گذاشتم سمت راستم، مچ دستش رو گرفتم و وادارش کردم کنارم  دمیتا شده رو از دستش کش مهین يپتو

واسه  نیبه من بگ نیدینقشه کش نینشست: دستم رو انداختم دور شونه اشو به خودم چسبوندمش و گفتم نه،یبش

 !ده؟ یم انموجواب مام یک افتمیپس ب ینگفت! ن؟یکه آزارم بد! آره؟ یمون یم نجایا شهیهم

 !قرار بود بمونم-

 ! يای یم يبه خاطر خاله اته که دار ینگفت:

 ایتونم بمونم  یم نمیرم که بب یتازه، گفته بودم م! دور بودن از تهرون يبهونه برا هی! گفتم که اون بهونه بود-

 ! نه

 !يگفته بود! آره: چسبوندم به سرش و آروم گفتم سرمو

 !مراقب باش: گفت طنتیو با ش آروم

مراقب باش شاخام : به سمتم و با لبخند گفت دیسرش چرخ. موندم رهیرخش خ میبه ن یبلند کردم و سوال سرمو

 !نره تو چشمت

 ! کوچولو موقوف خانوم یطونیش:کردم، محکم به خودم چسبوندمش و گفتم شتریدستمو ب فشار

 ! چرت بخواب خب؟ هیبعد صبحونه : و از جاش بلند شد و گفت دیخند

 !تونست مهربون نباشه یخواست نم یخودش هم اگه م! لبخند فقط نگاهش کردم هیسکوت و با  تو
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 يکه گوشه  يدراور يبرداشت و گذاشت تو کشو یتخت، لباسشو از رو صندل نییرو تا کرد و گذاشت پا پتو

مرتب کرد  زویم يرو يبرگه ها. کرد زونیپشت در آو یبرداشت و به چوب لباس یصندل يکتمو از رو. اتاق بود

 حونه؟صب میبر: شد لبخند زد و گفت یم دهیبه نگاهم که دنبالش کش. و برگشت سمتم

 !اد؟ی یجوش م يزود نیسماوره به ا-

 يواسه وعده  یتونه بخوره ول ینم يادیز زیخدا چ يبنده . اونو واسه خاله زدم! يخور ینم ییتو که چا:

 .شترهیصبحونه اشتهاش ب

که وسط آشپزخونه بود و نهال در  یکیکوچ زینشستم پشت م. تو آشپزخونه میصدا رفت یجام بلند شدم و ب از

ه ام کنم اآلنه که خال یم الیهمه اش خ! یباش یکنم واقع یباور کن باور نم! پندار يوا: گفت زیم دنیحال چ

 !کنه دارمیب

انگار . بمونم رهیخواست به تک تک حرکاتش خ یدونم چرا اما فقط دلم م ینم. نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

زنم و  ینم یحرف دید یوقت! نمیوجودم به تماشا بش يحد در دسترس رو با همه  نیخواست نهالِ تا ا یدلم م

 !؟یکن ینگاه م یبه چ: داغ گذاشت جلوم، نشست و گفت ریش وانیل هیمات حرکاتشم، 

 !به تو-

 !چطور؟:

کرد و  وانیبه ل ياشاره ا! یچیه یعنیبه دو طرف تکون دادم  يآروم باز و بسته کردم و همزمان سر چشمامو

 !آره؟ نجایا يایدونستن قرار بود ب یپس نهاد و البرز م.بخورش: گفت

 .فقط نهاد-

 !؟یالبرز چ:

بذار ! ستیمهم ن یول! خبر گذاشتمش یکه ب ارهی یبفهمه دمار از روزگارم در م یبره و مطمئناً وقتخ یاون ب-

 !من بشه يخبر گذاشتن ها یب يهمه  یبار تالف هی

 یندازه خفه ات م یتلفن دست م ياگه بفهمه از همون پا يوا: گفت ییجاش بلند شد و در حال دم کردن چا از

 !کنه

 !صد در صد-
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. موند حیبرگشت سمتم و منتظر توض. کلمه افتادم و خنده ام گرفت نیرو ا رشیالبرز و گ ادیر صد صد د گفتم

کلمه  نیداده بود به ا ریگ شیالبرز چند روز پ: دادم حیگذاشتم تو دهنم و بعد خوردنش توض ریلقمه نون و پن هی

 !افتادم شیدلقک باز ادی هویاالن ! صد در صد ي

که  ياون خونه ا میبر میخرده استراحت کرد هی نکهیبعد ا: دیرو گذاشت سر جاش و پرس يگفت، قور یآهان

 !م؟ینیرو بب یعاشقش

 یلیخ یگفت یکه م ياون موزه ا میبعدش هم بر. هیفکر خوب: به عالمت موافقت تکون دادم و گفتم يسر

 !عصر آهن؟! يدوست دار

 .هیعال. آره: به عالمت مثبت تکون داد و گفت يسر

که  يبه لحظه ا. کردم یدونم اما من به اون فکر م یبود نم ينهال تو چه فکر. میرو تو سکوت خورد حونهصب

که تو  ییدونستم با اون حرفها ینم. دلشوره داشتم! سفر رو بهش بگم نیاز ا میخواستم حرف و قصد اصل یم

جوابشو از قبل  ییجورا هیعکس  هر چند که با فرستادن اون قاب. تونه باشه یم یچ مشیبهش زدم تصم الیو

 ! بهم داده بود

: نهال از جاش بلند شد و گفت. تو خونه دیچیپ ریخانوم پ هینهال گفتن  يتازه تموم کرده بود که صدا شوییچا

 .کنم یبعد صدات م یینجایبرم بهش بگم که تو ا. شد داریخاله ام ب

 پندار؟: بلند صدام زد به عالمت مثبت تکون دادم و اون رفت و چند لحظه بعد يسر

 .تو ایب: در کنار رفت و گفت يبه سمتش رفتم، از جلو. بود ستادهیا یدم در اتاق. جام بلند شدم و رفتم تو هال از

. اش رو به تاج تخت داده بود هینشسته و تک يتخت تک نفره ا يکه رو دمیرو د يریکه شدم، خانوم پ وارد

 .يخوش اومد! پسرم؟ یخوب: دیپرس جوابم رو داد و یسالم که کردم به گرم

 ...مزاحمتون دیببخش. ممنون-

 .صبحونه اتو تموم کن نیبش. تو هم مثل نهاد. پسرم یمراحم:

 خاله؟ زیتبر يدیتازه رس: که خاله خانوم گفت دمیلبش بود انداختم و شن يرو يبه نهال که لبخند ینگاه

 .ساعته هیحدود : به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 .خواهرش دنید يای ینهاد هم گفته بود که م.نهال ازت برام گفته. يخوش اومد-

 !ن؟یدونست یشما هم م! خاله: دیبا اعتراض و متعجب پرس نهال
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 یاز اومدنش که با خبر بودم اما وقت اومدنش رو نم: نهال با لبخند نگاهشو دوخت به اون و گفت ي خاله

 .دونستم

خانوم سن  هینهال  ياز خاله  رمیدونم چرا اما تصو ینم. زد یحرف م یبود برام خاله خانوم به زبون فارس جالب

 . بود یترک ظیغل يبسته شده دور سر و البته لهجه  یدار با چارقد گلدار و کالف

 ن؟یخورد صبحونه اتونو. سر پا نگه اش ندار. خسته است دهیدکتر تازه از راه رس يآقا: به نهال گفت رو

 یخاله رو م يخرده دراز بکش، من صبحونه  هیتو برو : به عالمت مثبت تکون داد و رو به من گفت يسر نهال

 .امی یدم و م

 ستادمیا. بار رفته بودم توش و احتماالً اتاق نهال بود نیکه اول یبا اجازه گفتم و برگشتم به اتاق هیکردم،  موافقت

دو  ن،ینهال، نهاد، نوش. بود زیم يکه رو یزل زدم به قاب عکس رهنمیپ يوسط اتاق، در حال باز کردن دکمه ها

و احتماالً  نینوش هیشب یلیخ یلیخانوم مسن که خ هیاش بودن و  گهید يتا پسر جوون که احتماالً برادرها

 .مادرشون بود

 يآورد یبا خودت لباس راحت: به در زد و گفت يتقه ابودم که نهال  نمیسر آست يباز کردن دکمه ها مشغول

 ...ای

 .خوام بخوابم ینم: تخت و گفتم يرو لبه  نشستم

 .کنم یم دارتیچرت بزن من ب هی. يدو ساعت فرصت دار. میر یساعت ده به بعد م: کرد و گفت يزیر اخم

 .باشه برو به خاله ات برس-

خوابم . تخت و چشممو بستم يرو دمیو کمربند و جورابمو در آوردم و دراز کش رهنیپ. اتاق رو بست و رفت در

تو مشامم و  دیچیعطر نهال پ يبو. چشمام اما همچنان بسته بود. شدم اریدر هوش يلوال يبرده بود که با صدا

عد و گونه امو نوازش کرد، ب رتمصو يبعد چند لحظه دستش آروم نشست رو. شدنش رو احساس کردم یکینزد

 نکهیو بدون ا دیکه از ترس کش ینیتوجه به ه یمچ دستش رو گرفتم و ب ره،یخواست ازم فاصله بگ یمکث

 !بمون: چشممو باز کنم گفتم

 !؟يبود داریب: دیتخت، نشست و پرس يلبه  نهیکردم بش وادارش

تو  ییبایز نیبه اخانوم  هی یشه خواب بود وقت یبه نظرت م: دمیشدم و پرس رهیچشممو باز و به صورتش خ هی

 ! چرخه؟ یاتاق دور و بر آدم م

 ! باشه دهیتازه قصد جونتم کرده باشه و دست نوازشم به صورتت کش: ادامه دادم! نگفت يزیزد و چ يلبخند
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 !به خواب يپس چرا خودتو زده بود! شهیبدجنس هنرپ:و گفت دیخند

 دارمیب تیبا مردم آزار یجنابعال! خواب بودم:کردن و در همون حال گفتم يدستش باز يکردم با انگشتها شروع

 !يکرد

 .کنم دارتیاومده بودم ب:و گفت دیخند دوباره

 !؟يدیبود، پس چرا دستتو پس کش یخوب ي دهیا:

 ! پررو نشو: زد و گفت ياش به پام ضربه ا گهیو در همون حال با دست د ارهیکرد دستشو از دستم در ب یسع

 دنیفکر کنم د! بشه دیخرده صورتت سرخ و سف هی يریمچ گ نیمنتها توقع داشتم با ا! چشم: و گفتم دمیخند

 !با خودم به گور ببرم دیخجالت تو رو با يصحنه 

به انگشتهاش زدم و  یآروم يبوسه  دم،یدستشو به سمت باال کش. چشمام موند ي رهینزد و با لبخند خ یحرف

 .امی یپوشم و م یبرو لباس م: گفتم

 

 . یگروس يخونه  میر یم: تو آژانس و نهال به راننده گفت مینشست

بود به دست گرفتم،  فشیک يبا قفل رو يدست نهال رو که مشغول باز. تکون داد و راه افتاد يسر راننده

 !دای یبهت م یلیشال خ نیا یرنگ صورت: گوشش گفتم ریزدم و آروم ز يبه سمتم، لبخند دینگاهش چرخ

 .یمرس:شد و گفت قیلبخندش عم. فاصله گرفتم و زل زدم به صورتش ازش

 !يخوشگل تر یلیبدون شال خ یول:گفتم رگوششیبار ز نیشدم و ا کیبهش نزد دوباره

 !ارم؟یدرش ب يخوا یم: و آروم گفت دیصدا خند یب

 !باهات ندارم یگشت ارشاد هم اگه گرفتت، نسبت! ندارم یمن مشکل: زدم و گفتم یپت و پهن لبخند

 !بدجنس يا: از کف دستم گرفت و گفت يزیر شگونین

چقدر خوب بود که در کنار . مینزد یحرف ،یگروس رنظامیام يهمون خونه  ایقاجار  يتا موزه  گهیو د دمیخند

 .کردم یچند ساعت احساس آرامش م يچقدر خوب بود که برا! میهم بود

و  يپرانرژ. اما انگار ساعتها استراحت کرده بودم دهینخواب شتریب میساعت و ن کینهال  يخاله  يخونه  تو

 ادگاریرو از حضورمون به  یخوب يتونه خاطره ها یدونستم م یکه م ينهال به سمت خونه ا يمشتاق پا به پا

 .بذاره قدم برداشتم
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 ییآدم ها! واقعاً محشر بود یمشبک رنگ يها یاون اورس يبایز يسرسبز و حوض پر آب خونه با منظره  اطیح

 !! شدن؟ یکردن افسرده هم م یم یخونه زندگ نیا يکه تو

حضور نهال در کنارم . میساختمون باال رفت يورود يدو طرفه  ينهال دستم رو محکم گرفت و از پله ها دست

 يایر از دنچه خوب بود که به دو. کرد یتر م نیریرو ش یمیقد ياون خونه  يپا گذاشتن و گشت و گذار تو

گشتم و  یبر م دیدوباره با گهید ساعتمهم نبود تا چند . متفاوت غرق بودم يایدن هیامروزم، تو  يایگذشته و دن

بود که تو اون چند  نیمهم ا! شد یها و دلهره داشتن ها شروع م دنییها و دو يریباز کابوس ها و باز درگ

 .ارمیو آرامش رو به خاطر ب یکردن تو خوش یزندگ يرفته  ادیتونستم حس از  یساعت م

 نمیقجر نشون بدم بب يخوشگل از زن ها يبهت چند تا تابلو میبر ایب: نهال منو از افکارم جدا کرد يصدا

 !زنت بود؟ شونیکی یدوست داشت

اگه قرار  کنم و یخونه باهاشون زندگ نیاگه قرار بود تو ا! چرا که نه: راه افتادم و در همون حال گفتم دنبالش

 !اومد یبود چندتاشونو در آن واحد داشته باشم، بدم نم

! فقط بهت بگم ها! انتخاب کن شونویکی! ایخب ب یلیخ: و گفت ستادیعکس ا هی يبه بازوم زد و جلو یمشت

اون  ییبایچون مالك ز! یخانوم تپل و مپل و فربه انتخاب کن هی دیبا ،یکن یچون قراره تو اون زمون زندگ

 !و غبغب بزرگ بوده یاقزمون چ

 یدار و البته مقدار متنابه نیچ يچاق با چادر و چاقچور و دامن ها يعکس ها، خانوم ها ينشست رو نگاهم

 !خودتن يحرمسرا يزنها! نخندها! يهو: گفت تیو نهال با جد دمیخند! لیسب

 !تو عصر حاضر؟ یحرمسرا داشته باشم ول هیشه  یحاال نم: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

چاق  يشاه عاشق زن ها نیناصرالد: دادن حیبار با لبخند شروع کرد به توض نیبه بازوم زد و ا يدوباره ا مشت

 .داشته يا غهیو ص يتا زن عقد 86از  شتریگن تو حرمسراش ب یم! دار بود لیو سب

 !پشت کار و قوت نیبه ا نیآفر-

 ! ممنوع يپررو باز: و بعد گفت زد يبرگشت به سمتم، با لب بسته لبخند نهال

 !نیفرمود یم! چشم: و گفتم دمیخند

کت و کلفت با هم  يها لیتصور کن تو حرمسراش زن ها سرِ داشتن سب: عکس ها شد و گفت ي رهیخ دوباره

 !ه؟یاون زمون خانوم ها چاقن چ يعکسها شتریتو ب نکهیا لیدل یدون یاصالً م! در رقابت بودن

 .بوده یتو اون زمون چاق ییبایمالك ز گهید یگفت-
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خوردن  ینشون بدن خوب م نکهیاشراف به خاطر ا يرنسانس که طبقه  يگرده به دوره  یهم بر م لشیدل:

بخورن و چاق و چاق تر  یبخورن و ه یکردن ه یم یو سع دنیپسند یرو م یکردن چاق یم یخوب زندگ

 !بشن

 رهنیکه توش پ نیتریو هی يروبرو. گوشم به حرفهاش من هم هم قدمش و گه،ید يافتاد به سمت اتاق ها راه

پرسه چرا همه  یاز شاه قاجار م ران،یاومده بوده ا ییاروپا ياشراف زاده  هی: و گفت ستادیشده بود ا زیآو یمیقد

 ! ده؟ یجواب م یشاهه چ یدون یم! چاقن نقدریخانومهاتون ا ي

 !استخون ای يخر یگوشت م یقصاب ير یگه تو م یم: تکون دادم و نهال ادامه داد یبه عالمت منف يسر

کالً ! دهیو شن دهیکرد که انگار خودش اونجا حضور داشته و به چشم خودش د یم فیچنان تعر! خنده ریز زدم

 ! بانوان چاق به جا مونده از اجدادمون يعکس ها نیبود از ا یانگار شاک

 !اطمیح نیعاشق ا: و گفت ستادیکنارم ا. مشد اطیح ي رهیو خ ستادمیا یرنگ يها یاز اروس یکی يجلو

 یدون یاون اشراف زادهه بودم م يمن اگه جا: خرده سکوت گفتم هیتکون دادم و بعد  دییبه عالمت تأ يسر

 !دادم؟ یجواب م یچ

 !؟یچ-

 يادیز یلیخ یلیخ دیگفتم ثابت شده قلم فوا یم: کردم لبخندمو جمع کنم و آروم گفتم یسمتش، سع برگشتم

 !داره

به بازوم زد و  يمشت محکم و چند باره ا د،یاشاره ام رو به الغر بودن خودش فهم یخرده نگاهم کرد و وقت هی

 !؟یکن یم سهیمنو با قلم گاو و گوسفند مقا ياآلن دار: گفت

 يسلحه هاکه توش ا ییتابلوها يجلو. اتاق به اون اتاق نیاز ا میراه افتاد! خنده ریو نهال هم زد ز دمیخند بلند

خواست  یدلم م ،يرحمانه باهام حرف زد یکه لب اون ساحل اون قدر ب يروز: و آروم گفت ستادیمختلف بود ا

 !کردم یم یگلوله تو مخت خال هیتپانچه ها داشتم و  نیدونه از ا هی

خب : رو دوخت بهم و گفت طونشینگاه ش! شدم شیرخ جد مین ي رهیخ میشونیپ يرو يبا گره ا برگشتم

 !کردم یم یدونه تو مخ خودم خال هیبعدش هم 

تپانچه  نیا: بردمش گفتم یم نیرزمیقشنگ تو ز يحوضخونه  دنید يکه برا يرو گرفتم و همون جور دستش

 یم کیدونه شل هی! یکن یتو مخ من و خودت خال یبتون يبخوا ریهر چند تا ت ستیکلت که ن ایمسلسل ! است
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و  يکشته شده بود لبرزبه دست ا گهیو مطمئناً اون موقع د يتپوند یتوش باروت م یکل دیبعدش با يکرد

 !دوباره نبود کیشل يبرا یفرصت

  

فکر : دست نهال رو گرفتم و گفتم. کرده بود ییایاون خونه رو واقعاً رو اطیاون موقع از سال، ح میمال آفتاب

 اط؟یتو ح میحاال بر م،یدیکنم کل خونه رو د

 میدو تا پله مونده به آخر دستش رو گرفتم و با هم نشست. ساختمون يسمت در ورود میکرد و راه افتاد موافقت

 !نجام؟یچرا ا یدون یم: و آروم گفتم

خوام بپرسم  یکه م یبه سوال ستمیاما من مطمئن ن یدون یمطمئناً م: ادامه دادم. حرف فقط نگاهم کرد یب

 نجا،یا يایب نکهیتا چند وقت قبل، تا قبل از ا! ندارم دیترد یگفتنش برام سخته ول!... نه ای يد یجواب مثبت م

 الیباز هم خ ختمیاون روز، اونقدر بهم ر نکهیبعد رفتنت هم، با ا یحت! نه دیاما اون جور که با دمید یتو رو م

 یهم خودت خوب م شیچند شب پ نیتا هم! حد تحت فشارم نیکردم چون منبع آرامشمو از دست دادم تا ا یم

بتونم در کنارت درمونمو از سر  نکهیا يبرا رم،یآرامش بگ نکهیا يبرا يخواستم برگرد یکه مرتب ازت م یدون

چشمم روشن شد که  يجلو یقتیاون قاب، حق دنیباشم اما از شب تولدم، بعد د اشتهتوش د یشرفتیو پ رمیبگ

کردم تو  یم الیکردم اگه خ یاشتباه م نکهیا. سه تو هم ازش بگمو چشم تو چشم وا نجایا امیدادم ب حیترج

نه  اشتنتهکنه دوست د یم یکه تو رو برام خواستن یمحکم لیاما اون دل یمنبع آرامشم هست! یمنبع آرامش من

حس دوست داشتنتو گم کرده بودم نهال ! یخوام تا ابد در کنارم باش یدوستت دارم که م! دنتیآرامش بخش

 گهیخودم به دوست داشتن کس د شیپ دمیترس یچون م! هیرفته بود اصالً دوست داشتن چه جور ادمیچون 

رو نخوام که احتمال از  یدوباره کس ازد که از فکر دوست داشتنت دورم کنه ت یذهنم گولم م! اعتراف کنم يا

که  ادهیت اونقدر زقدرت دوست داشتن یترسها همچنان هست ول نیگرچه ا. دست دادنش خوره بشه به جونم

به نهاد هم ! داره ینگه اشون م یمغزم مخف يپستو اون ته ته ها هیتو ! زنه یترسها رو پس م نیا يهمه 

خودخواه و خودبزرگ  ییجاها هیآدم  دیبا دیشا یتو کمم ول يبرا چقدردونم  یگم، خودم م یگفتم و به تو هم م

 ... خودخواه باشم و ازت بخوام دیبا! باشه نیب

و  نییرو از توش در آوردم، بلند شدم و دو تا پله رو رفتم پا یکیکوچ يکتم، جعبه  بیج يبردم تو دست

 !؟یکن یبا من ازدواج م: و در جعبه رو باز کردم و آروم گفتم ستادمیروبروش ا
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شد  یبود که م يزیتنها چ يناباور! چشمام شد ي رهیحلقه و دوباره خ يصورتم نشست رو يماتش از رو نگاه

 ! ادیتو سرم فرود ب یمثل پتک شیجواب منف دمیترس یم!دل تو دلم نبود! از چشماش خوند

 !بگم یدونم چ ینم: گفت یسکوت طوالن هیو بعد  ستادیروبروم ا. جاش بلند شد از

هم  یدوم ي نهیگز! انگشترو بندازم تو انگشتت نیا يبله و اجازه بد یبگ یتون یم: زدم و آروم گفتم يلبخند

 !د ندارهوجو

: و گفتم دمیدستم رو عقب کش! رهیصورتش نشست و دست دراز کرد تا انگشتر رو بگ يکم رنگ رو يلبخند

 !ياریو به زبون ب یالبته اگه جواب مثبت رو لطف کن! خوام خودم بندازمش یم

اعتماد به نفست : رو گرفت و با لبخند گفت دارمونیرنگ جسارت، رنگ نهال روز اول د طنت،یرنگ ش نگاهش

 !به طاق آسمون دهیچسب

 یم ،يکرد قشیخودت بهم تزر! توام ونیاعتماد به خودم رو مد نیا:به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 !رهیتو وجودم بمونه و اوج بگ يبذار ای شیریازم بگ یتون

شرط و شروط دارم که بعد با هم در موردش  يسر هیما بله ا: با لبخند، دست چپش رو آورد جلو و گفت همراه

 !میکن یصحبت م

انگشتر رو از جعبه در آوردم، به . که داشتم یکه گرفته بودم و از حال خوب یسرخوش از جواب مثبت! دمیخند

هر : گفتم میافتاد یخونه راه م يکه به سمت در ورود يانگشتش زدم، دستش رو تو دستم گرفتم و همون جور

 !قبوله خوشگل خانوم دهینشن يبذار یشرط

 

*** 

 دنیبا د یبه اون قشنگ يو خاطره ا یبود روز به اون خوب فیح. میشد مونیعصر آهن پش يرفتن به موزه  از

از همه جا  م،یخورد میرو که سفارش داده بود ییرستوران، با اشتها غذا هیتو  مینشست. اسکلت و جنازه تلخ بشه

بعد  يبرا میمهم رو گذاشت يحرف ها لبتهو ا میاز خودمون و گذشته امون حرف زد شتریو ب شتریو همه کس و ب

 یم! به من بگه شیدل بستگ يشدن رابطه امون نهال از لحظه ها یخواست تا قبل از رسم یدلم نم! عقد

تو  خواست یلذت بخش بود اما دلم نم تیاعتراف به دوست داشتن من برام به غا! خواستم غرورش حفظ بمونه

 کیکرده بودم با فکر کردن به گذشته و عشق  قیانتخاب شدن رو بهش تزر نیریکه حس ش ییلحظه ها

 .بشه لیاون لحظه اش زا یگذاشتم خوش شیقدم پ ياز سر دلسوز نکهیا الیبه خ ایبشه  تیطرفش اذ
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تخت و در حال در آوردن جوراب هام  ينشستم رو. خاله خانوم خواب بود. خونه میناهار به اصرارش برگشت بعد

 .پرواز دارم 10ساعت : گفتم

 .یبمون شتریشد ب یکاش م: گفت يریلحن دلگ با

البته بعد ! يو برگرد یجمع کن یمونم که جنابعال ینم: اش شدم و گفتم دهیلب ورچ ي رهیبلند کردم و خ سرمو

 !درمان خاله خانوم يگذروندن دوره 

 !تاس گهیماه د هیاون موقع -

 !عمره يبهتر از همه ! همون موقع هم خوبه:

 ؟يای یفاصله بازم م نیتو ا-

 ! دم یقول نم: گفتم نمیسرآست يحال باز کردن دکمه ها در

 !نباشم نجایا گهیدم دو روز د یقول نم: و گفتم دمیآروم خند! درهم تر شد اخمهاش

 ونیخواد دو روز در م یحاال نم: داشت در اتاق رو هم بست و گفت یکه شالش رو بر م يتو و همون جور اومد

 !ماهامونیاون هم با اوضاع داغون هواپ! يایب

نگرون سالم موندم  یلیاگه خ:گوشش زمزمه کردم ریجام بلند شدم،رفتم سمتش و از پشت بغلش کردم و ز از

هم نبودن تو در  شیکی! نم هستهم واسه جون داد يا گهید يچون راه ها! يکن زودتر برگرد یسع یهست

 !کنارمه

 زهییجا هیات بهت  قهیسل نیباشه به خاطر ا ادمی: انگشترش شد و آروم گفت ي رهیچپش رو آورد باال، خ دست

 !بدم

: چشماش شدم و گفتم ي رهیگردوندم به سمت خودم، دستهام ناخودآگاه نشست دو طرف صورتش، خ برش

 ! کردن با حس حسادتم يباز ي مهیهم مونده و البته جر يکه جوابشو نداد ییسوالها ي مهیجر

. چشماش شدم ي رهیلبهاش نشست و دوباره خ يو رو نییچشماش اومد پا ينگاهم از رو! چشمام شد مات

 يحس خواستنش تو تک تک سلول ها! چشماش خونه کرده بود، شرم اما چرا يکه تو يزیترس نبود اون چ

 نیاز ا! بودم خوشقدرت برگشته و زنده شده بود و من سر نیکه حاال با باالتر يحس مرده ا! زد یتنم موج م

 !بودم یتو اون لحظه تو اوج خوش! دوباره جوونه زدن نیدوباره زنده شدن، از ا نیخواستن، از ا

 شهیهم! گونه هاش ظاهر شد يکه صبح ازش طلب کرده بودم رو یشرم یسرخ دم،یکه عقب کش صورتمو

 يبوسه  نیاول! شه یخاطره ها م نیتر نیریش نیریش يتجربه ها نیاول شهیهم! مونه یاطر مها تو خ نیاول
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اش  نهیس يتو یقعش يبرا تش،یمعصوم ياون، برا يمن نبود اما برا يتجربه  نیاول دینهال شا يعاشقانه 

ذهنش  يلحظه مطمئناً تا ابد تو نیوجودش دوستش داشت و ا يبود که با همه  یحس لمس کس نیتر یقیحق

 ! موند یپررنگ به جا م یلیخ

کنارش نشستم . میاتاق حرکت کرد يگوشه  يخودم چسبوندمش و همگام باهاش به سمت مبل دو نفره  به

 دنیفهم يخوشحالم که برا! نجامیخوشحالم که ا: کردم گفتم یم يدستش باز يکه با انگشتر تو يهمون جور

خوشحالم ! نهال ارمیب خاطردوباره انسان بودنو به  يخوشحالم که اجازه داد! نشده رید یلیبهت خ میاحساس قلب

 ایکه از اون دردها کم کنه  ادیهم قراره ب ییها یکه هنوز با قدرت هست، خوش ییدردها يکه در کنار همه 

 يمنو انتخاب کرد یاما وقت یهست یدونم دختر عاقل یم! يمشکالتم با خبر ياز همه . تحمل کردنشونو آسون

راه  ي مهینرسه که تو ن يروز هی دوارمیو ام یاحساست قدم برداشت يو با همه  یعقلت بست يچشم رو یعنی

بکنم،  یبرس يو به شاد یتو هم دردهاتو فراموش کن نکهیا يتالشمو برا يدم همه  یبهت قول م! یخسته بش

وقتها  یلیخ دیشا! برده ام ادیرو از  زهایچ یلیمن خ! یراه کمکم کن نیتو ا يخوام تو هم بهم قول بد یازت م

که  يقولو بد نیخواد بهم ا یکنه، دلم م داینمود پ مونیزندگ يکه از گذشته به تنم مونده تو ییادرد زخمه

 !؟يد یقولو بهم م نیا! يدار یپا به پام قدم بر م مونیمتزلزل نشدن زندگ يپس زدن اون دردها، برا يبرا

با ! ارهیبه دستش آوردم تا سرش رو باال ب یفشار کم! هنوز از اون بوسه خجالت زده بود انگار! کرد ینم نگاهم

دارم  ویحس آدم... حس! دستم نبود يانگشتر اآلن تو نیبود ا نیاز ا ریغ:چشمام شد و آروم گفت ي رهیمکث خ

پندار ... کنه اما  یداره لمسش م ش،ندیب یم شتو دستها! اما باورش نداره دهیرس شیقلب يآرزو نیکه به بزرگتر

 !دوستت دارم

دوست  نیاز ا يگاه محکم تر هیتو اون لحظه منِ خسته از روزگار تک! شد از خدا خواست؟ یم يا گهید زیچ

بهش چنگ  نکهیا يتونستم داشته باشم برا یعشق م نیا یبه محکم یطناب! کنم؟ دایتونستم پ یداشتن م

 !که سالها توش گرفتار بودم باال بکشم؟ یبندازم و خودمو از منجالب

موها، هرگز  نیعطر ا! موهاش پنهون کردم نیانداختم دور شونه اش، به خودم چسبوندمش و صورتمو ب دستمو

 ! رفت ینم ادمیوقت از  چیو ه
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 يبازدستم  يتخت نشسته بود و با انگشتها نییبودم، نهال پا دهیدراز کش. خواب راحت و سبک هیبودم،  خواب

چقدر آرامش به همراه . بدون کابوس چقدر خوب بود يچرت ها نیا. زد که خوابم برد یکرد و حرف م یم

 هیبا . دیچیاتاق پ يفضا تو لمیزنگ موبا يصدا يداریتو خواب و ب. کرد یهام کم م یچقدر از خستگ. داشت

تماسو جواب دادم و الو . ت رو لبمنشس يناخودآگاه لبخند. البرزه دمیباز زل زدم به صفحه اش و د مهیچشم ن

همبرگر  هیکنم،  یچرخت م! مونه یازت نم يبزرگه ا کهیدستم بهت برسه، ت یعنی: نگفته البرز معترض گفت

 !پندار؟ یهست يکدوم گور! بخورنت اندازم گربه ها و سگه یسازم م یخوب ازت م

 .سالم-

 !تو؟ ییکجا! هناق و سالم! کوفت و سالم! زهرمار و سالم:

 .زمیتبر-

کف دست چپمو . رفت ادشیهم  دنیاصالً فکر کنم نفس کش. قطع شد یطوالن يلحظه ا يالبرز برا يصدا

 !؟یالو البرز هست:و گفتم میشونیگذاشتم رو پ

 !؟ییکجا یگفت-

 .زمیتبر:

 نهال؟ شیپ-

 .آره:

 ... یعنی-

 .انهینهاد در جر:

 ...گم یم یعنی... که  یرفت-

 .اونم قبول کرد. ازدواج دادم شنهادیبه نهال پ:

 !؟يکار کرد یچ: چند بار الو الو گفتم تا آروم گفت! البرز از زور تعجب قطع قطع شد يصدا

 . ازدواج دادم اونم قبول کرد شنهادیگم به نهال پ یم-

 ... ای يذار یسر به سرم م يدار:

 نمتیب یم مارستانیگردم، صبح تو ب یساعت ده پرواز دارم و بر م! گم یم يدارم جد. ذارم یسر به سرت نم-

 خوبه؟. دم یم حیتوض ویو همه چ

 .زنم یبهت زنگ م هیبه چ یچ نمیکنم بب ستیمغزمو ر ندوزیقطع کن و! من اآلن تو هنگم! پندار نیبب:
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 .فعالً. باشه-

 !اونم قبول کرد؟ ،يازدواج داد شنهادیبه نهال پ ،يزیتو اآلن تبر يجد يجد. نیبب:

 !البرز يوا-

 ؟یعقدش کن ییجا يمحضر هی شیببر يشه واسه محکم کار ینم. گم یخب م:

 !؟يزیچ ریزنه ز یم یکن یم الیخ-

 !یبش مونینره خر پش يترسم تو یم:

 !عشق نیبه ا يبند يپا يبرا رهیزنج نیکه انداختم تو دستش بهتر يانگشتر: و آروم گفتم دمیخند

 !؟یرفت شیتا اونجا پ یعنی! من يوا يا-

شعور به  یب ي کهیمرت! بچه بزرگ کردنم نیخاك بر سر من با ا یعنی: که گفت دمیبار شن نیا. دمیخند دوباره

 یرسم و رسوم هی! هست یمراسم هی! دارم يبزرگتر هی یبگ دینبا یعنی! یندارت رفت یچیه يهمون بابا

! ؟يکرد ياز دختره خواستگار یرفت یانگشتر گرفت هیو اروپاست که  ایدن نگهی نجامیا یکن یم الیخ! هست؟

 فیح! تو خوردم يکه برا ياون همه خون جگر فیح! دمیکه من واسه تو کش یاون همه زحمت فیح یعنی

 ...و  دمیکه تو رو به دندون کش میجوون يروزها

 !الو البرز-

 !جونم؟:

 !گهیشو د ستیبرو ر-

عکس دو  هی نیبب! شه یباورم نم! ه تو ابرهاماآلن تا چه انداز یذره فکر کن هی یحت یتون ینم! نوکرتم پندار:

 دهیبر سیبه اون گ! خب؟! یگ یم يجد يبرام که بفهمم دار یفرست یم بریو از وا ينداز ینفره از خودتون م

 گهیبرو د! الو! و باور کنم نمیرو بب لقهکه من اون ح نیدورب يجلو رهیدست چپشو بگ یگ یهم م رکاهیآب ز ي

  ؟يساعت چند پرواز دار یگفت. برم اتاق عمل دیمن با

 .ده-

 .پس نمتیب یم:

 . نمتیب یم مارستانیصبح تو ب. ها يایفرودگاه ن-

 !نیزم يدرصد فکر کن من امشب بذارم تو سر راحت بذار هی:
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! رمیگ یوقتتو نم ادیبرو ز! برو! عشق ها نیاز ا یسرمست سرمست! جونم يا: بار البرز گفت نیو ا دمیخند دوباره

کنه،  یراه ییداره آدم شوهرشو تنها یچه معن! وادارش کن برگرده فهیدونه بزن تو سر اون ضع هیپندار،  نیبب

 !غربت بمونه؟ اریخودش تو د

 !یهم خودت فهیضع! برو البرز-

 .خداحافظ گفت و قطع کرد هیالبرز بلند شد،  يخنده  يصدا

 ؟يدیخوب خواب: تخت و گفت يلبخند به لب نشست لبه . به در خورد و نهال اومد تو يا تقه

 !یعال: به خودم اومدم و گفتم یو قوس کش

 !ها تهیبه خاطر حضور من تو زندگ! چه خوب-

 !بپوشم يکه داد هیشلوارك راحت نیبه خاطر ا:

 !کشتمت يغلغلکم بد: نهال اومد سمتم، گارد گرفتم و گفتم دست

 !دمشیمچ دستهاشو به زور تو دست گرفتم، مهارش کردم و به سمت خودم کش! و افتاد به جونم دیخند

کشمت  یگم م یم یوقت:زمزمه کردم رگوششیآروم ز! ام و سرش کنار گوشم قرار گرفت نهیس يرو افتاد

 !کنم ینم یشوخ

کردم  یم يکه با موهاش باز يسرش و همون جور يدستمو گذاشتم رو. رهیکرد ازم فاصله بگ یو سع دیخند

 !يشد باهام برگرد یکاش م: لب زمزمه کردم ریآروم ز

منم  يتو برو، چشم رو هم بذار: چشمام گفت ي رهیاشو که افتاده بود روم بلند کرد، صاف نشست و خ باالتنه

 .اومدم

 يکجا مویماه و ن هی! شه یهم نم هیثان هیچشم رو هم گذاشتن من : به ابروهام انداختم و گفتم يزیر ي گره

 !دلم بذارم؟

 !گذاشتم مویسال و ن هیکه من  ییهمون جا-

 !ياز من جلوتر یلیتو خ! عالمه دوست داشتن بهت بدهکارم هی: خرده نگاهش کردم و بعد گفتم هی

 !تو حد دوست داشتن؟-

 !دوست داشتن يتو روزها:

 ! ستیسخت ن یلیجبرانش خ-

 !خب؟:
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خنده  يصدا یکه گه گاه نیهم:اتاق گفت يرفت سمت کمد گوشه  یکه م يجاش بلند شد و همون جور از

 !هیبرام کاف یاندازه خوشحال یاحساس ب نیکه حس کنم از ا نیهم نم،یلبخندو رو لبت بب ایهاتو بشنوم 

 !یچه خانوم کم توقع:و گفتم دمیبه موهام کش یدست نشستم،

دستش . تخت نشست يام، جلو اومد، کنارم رو نهیس يقفسه  ي هیسمتم، نگاهش نشست رو خط بخ برگشت

 يکه قول بد نیهم: ام حرکت داد و بعد زل زد به صورتم و گفت نهیس ياومد جلو و انگشتشو در امتداد خط رو

 !هیبرام کاف يدردات قدم بردار نیفقط و فقط به سمت کم شدن و تسک

تونم  یراه ها م یلیتو خ یتو که باش: به انگشتهاش زدم و گفتم يزیر يدستم گرفتم، بوسه  يتو دستشو

 ! محکم و مطمئنم قدم بردارم

دارم که حاال مطمئناً بهشون نه  ییبرنامه ها هیچون ! خوبه: به انگشتهام آورد و گفت يزد، فشار یگرم لبخند

 .یگ ینم

 مثالً؟-

 .میکن یباشه به موقعش در موردش صحبت م:

 بد نکنه؟ يوقت فکرها هیخاله خانوم کجاست؟ . باشه-

 چطور؟:

 ...سر تخت، تو اتاق در بسته و  یپسر لخت نشست هیبا -

خاله خانوم : رفت سمت در گفت یکه م يو از جاش پاشد و همون جور دیبه بازوم، خند دیکوب یمحکم مشت

 !به ذهن منحرف تو خطور نکنه یطانیش يکنه اگه فکرها یفکر بد نم

 .رونیب دییو از اتاق دو دیکش یکوتاه غیج رمش،یبرداشتم که مثالً بگ زیجام خ سر

  

 

  

*** 

که در  یخوب يساعتها ریدرگ. نهال بود ریتموم ذهنم درگ. رهیاوج بگ مایبستم و منتظر شدم هواپ کمربندو

 ! نشست یهم به لبم م يلبخند یحت یبا مرور خاطراتش گاه. کنارش گذرونده بودم
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ازش خواهش کرده . حرکاتشو از بر کرده بودم ي زهیر زهیو ر میرستوران دنج خورده بود هیآروم  طیتو مح شامو

فرودگاه برام مفهوم دل کندن . خواست ینم یخداحافظ يدلم لحظه . بود رفتهیپذ یو به سخت ادیبودم فرودگاه ن

 یگرم خداحافظ يبوسه  هیتا خونه رسونده بودمش، ! تلخ بشه يخاطره  نیاز ا یخواستم اون جزئ یداشت و نم

 یم يقرار یکه قرار بود برگرده ب گهید میماه و ن کیدلم واسه  ما،یتو هواپ نجایگرفته بودم و حاال ا هیازش هد

 !کرد

کرده مچ دستمو  ریرو دستگ یمأمور دو صفر هفت که مجرم نیپامو تو فرودگاه نذاشته، البرز ع. نشست مایهواپ

 !در نرو که باهات کار دارم: گرفت و گفت

 !زشته البرز: شدم با لبخند گفتم یم دهیه دنبالش کشک يجور همون

 یحرف نزن که دست م ییبایو ز یدر مورد زشت یکیتو : برگشت سمتم و با اخم زل زد بهم و گفت ستاد،یا

 !رونیکشم ب یوسط زبونتو از حلقومت م نیندازم هم

 !سالم کیعل-

 ! افتیراه ب! سالم یسالم ب:

تر بودم  نیسنگ! ارمیمچمو از دستش در ب دیرس یزورم هم بهش نم. راه افتاد و منو دنبال خودش کشوند دوباره

 !کردم یگفت گوش م یم یافتادم و به هرچ یآدم کنارش راه م نیع

 !اون وامونده رو ببند: استارت زد و گفت ن،یتو ماش مینشست

 !؟یهست یاآلن عصبان يجد يجد: دمیشدم و پرسرخش  مین ي رهیامو دادم به در و خ هیسمتش، تک برگشتم

 یم یاز شوخ يتو وجنات من اثر! شه؟ یم يهم جد يجد ریآدم غ: چشم غره بهم رفت و راه افتاد و گفت هی

 !تو؟ ینیب

 !؟یهست یخب چرا عصبان -

 ! خونه میدهنتو همراه اون کمربند ببند تا برس:

خاموش کرد، دوال شد و  نویخرده روند، بعد زد کنار، ماش هی! هیچرا عصبان دمیفهم ینم! درهم شده بود اخمام

: ماچ صدادار کرد و گفت هیچسبوند به سرم و  د،لبشویدست انداخت دور گردنم و منو به سمت خودش کش

 !یهست ییهوی نقدریا شهیقربونت برم که هم

 !خوبه؟ حالت: دمیدستش در آوردم و بهت زده نگاهش کردم و پرس يبه زور از حلقه  خودمو

 !کنم يباز لمیتا خونه ف اوردمیطاقت ن گهید: لبخند نگاهم کرد و گفت با
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 !نرفته زادیهم به آدم تیابراز خوشحال! زهرمار-

 !حرفها گذشته نیحاال از ا! زادهیآدم نیکارات ع ينه که تو همه :

 !مبارکه داداش: آورد جلو و گفت دستشو

 !قسمت شما بشه :نشست رو لبم، دستشو فشردم و گفتم يلبخند

تو پوست  ،یکه بهم گفت ياز عصر! يوا: گفت نیروشن کرد، راه افتاد و در همون ح نویگفت، ماش شاهللایا هی

 !ستمین ریخودم جاگ

نه  ایاز عصر پنج شنبه ! پندار یمارمولک يموز یلیخ یلیخ یلیخ یول: به بازوم زد و گفت یمحکم دم،مشتیخند

و  يدیو خودت بر يدیانگشتر هم که خر! آره؟ یسره کن هیو کارو  زیتبر يبر یداشت الیاز شب تولدت خ یحت

! ارمی یکارتو سرت در م نیا یخونه به جان خودم تالف میبرس! یکلوم به من بگ هی یحت نکهیبدون ا! یدوخت

 !نیهم هم یسر نهاد و دکتر ظهراب

 !؟یواسه چ گهید یدکتر ظهراب:

گه  یم! مارستانیب ومدهیگم آخه ن یم! دونم یگه نم یگم پندار کجاست؟ م یداده بهت، بعد بهش م یمرخص-

گم  یرم سراغش م یم کینیدوباره دم غروب تو کل! نداره کجاست یربط چیدونم کجاست به من هم ه ینم

گه دکتر کرم  یم! فتهگم آخه مطب هم نر یم! که ستین یبیعج زیگه خب چ یم! ده یجواب نم شویپندار گوش

 ! تون ییسه تا نیمنو تا مرز سکته برد یعنی! فت صبح با مداح قرار داشتگ یلو م

 !ینکن تیو همه رو اذ ینسوزون شیآت نقدریا یتا تو باش! حقته:

 ! نه ایحقم هست  یفهم یتو خونه چوب تو اونجات کردم م یحاال وقت-

*** 

 !يفاتحه اتو بخون که مرد: تو خونه نذاشته البرز از پشت سر گفت پامو

واسه ات  مینیفاتحه و کشت و کشتار بش يشه جا یحاال نم: سمتش، با لبخند نگاهش کردم و گفتم برگشتم

 !شد؟ یبه چ یبگم چ

منتها ! یبکن دیاون اعترافاتو که تا قبل از اعدامت با: و در همون حال گفت یبهداشت سیافتاد سمت سرو راه

 !يامشب مطمئن باش مرد! ستیدر کار ن یبخشش
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نشده دلتنگش بودم و دوست  یچیهنوز ه. موندم رهیبه عکس دو نفره امون خ يلحظه ا ياتاق، براتو  رفتم

بالش  يخواست سرمو که رو یدلم م! بهم محرم باشه! خونه باشه نیخواست زن ا یدلم م! باشه نجایداشتم ا

 !وجود احساس کنم يعطرشو با همه  يذارم بو یم

 ؟يریگ یم دوش: به در خورد و البرز گفت يا تقه

 .امی یزنم و م یزنگ هم به نهال م هی. آره: گفتم بلند

بساط اعتراف و کشتنت هم ! گم یم رویپس من از اآلن شب به خ:گفت طونیلبخند ش هیاتاقو باز کرد و با  در

 !گهید يبمونه واسه روزها

 . تکون دادم و رفت و در رو بست يلبخند سر با

  

 

  

 ؟يدیرس. سالم: بوق برداشت و گفت نیبا اول. گرفتم و در حال خشک کردن موهام به نهال زنگ زدم دوش

 ؟یخوب.آره-

 البرز نکشتت؟. منتظر زنگت بودم. خدا رو شکر:

 !واال قصدشو داشت! دیفکر کنم زنگ زدن به تو جونمو خر-

 !ه؟یشاک یلیخ:

 !یذوق زده است تا شاک شتریب! نه-

 !دهیخط و نشون کش یگفت زنگ زده واسه اونم کل یآخه نهاد م:

 !شه یم یزنن شاک یبار که دورش م هیزنه  یبس که همه رو دور م! گهیالبرزه د-

 پروازت خوب بود؟.آره:

 !پرواز امروز ظهرم ینه به خوب یآره ول-

 !منظورت صبحه؟! امروز ظهر؟:

 !گم یرو م یمیقد ياون خونه  يپرواز امروز دم ظهرم تو-

 !مقصدت اونوقت کجا بود؟! آهان: گفت طنتیکرد و با ش یثمک

 !گم یهر وقت فرود اومدم بهت م! هنوز تو ابرهام! دونم ینم-
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 !گنجه یتو پندارم نم! پندار يشه تو همون پندار یباورم نم: و بعد آروم گفت دیخند

 يشه پندار یباورم نم: بسته شدن در اومد و بعد گفت يصدا. تخت و ساکت موندم تا ادامه بده يلبه  نشستم

! کنم یبه خودم احساس م کینزد نقدریحاال ا نمشیبب کیاز نزد دمید ینم المیتو خ یروز حت هیرو که 

 تیاون از خودگذشتگ اشقع. شدم تیو اون حس جوونمرد یزد عاشق مردونگ یکه البرز ازت حرف م ییروزها

شوکه  دمیکه عکستو تو اتاق البرز د يبار نیاول. برام يقهرمان بود هی ایل سوپرمن مث يزیچ هی. تییو آرمانگرا

کردم  یباور نم! برام شوکه کننده بود دمید یم کیپندارِ البرز رو از نزد نکهیا! پتیت اینه به خاطر چهره . شدم

 ،یبرگشت یبعدش هم وقت. رومه يداره و جلو ریزده حاال تصو یهمه مدت ازش حرف م نیکه البرز ا یکس

تا  نمتیو بب امیب نکهیا يبهونه گشتم برا یپ یکل. با خودم کلنجار رفتم یکل ،يکه اومد دمیو فهم دمیشن یوقت

 مدون یم! قسمت يگذاشتم پا. دمیتو د يدردشو بهم گفت و درمونشو تو دستها. با ماهبانو آشنا شدم نکهیا

نبود؟ روز اول با برخوردت چنان  ییایشه رو یم یبگ يخوا یز احساس ما یفکر کردنه اما وقت ییایرو یلیخ

تو وجودم شکسته  يزیچ هی. هیرفتم سر خاك مادرم و نشستم به گر میکه بعد رسوندن ماهبانو مستق ختمیبهم ر

انتظار محبت، توجه و .سر فرود اومده بودم باو  نییمحکم هلم داده بودن پا يبلند هی يانگار از باال. بود انگار

 !برخوردت واقعاً وحشتناك بود... اما خب. نداشتم یمهربون

 .دونم یم-

! ذارم یهم پشت سر م نویا! گهید بیپرش ییسرباال هی نمیبا خودم گفتم ا. امیبه خودم ب دیطول کش يچند روز:

به دست  يبرا مویسع يبا خودم عهد بستم همه ! برزدور ال يروزها ییایگردونم به همون پندار رو یپندارو برم

اگه زنش  یحت! یاعتراف کن دیخانوم نبا انبه عنو يدوست دار ویکیگن اگه  یم شهیدوستهام هم! آوردنت بکنم

نسبت به  گرونید ستیبرام مهم ن! اعتقاد ندارم زهایچ نیمن اما به ا! کنن یمردها سوء استفاده م! یشده باش

از  يروز هیاگه  ستیبرام مهم ن! نشون بده یطرف مقابلم ممکنه چه واکنش ایکنن  یم یاحساسم چه برداشت

برام تنها ! يام شد فتهیخودت ش! یخودت منو خواست! يخودت انتخابم کرد یو بگ یستیراه برسه که تو روم با

 ایکه چقدر دوستت دارم رو تا ته دن نیخواد ا یم مدل! خواستم مهمه ایدن نیکه از ا يزیبه تنها چ دنیو تنها رس

 !خودم استفاده بشه هیعل يروز هیاگه  یبزنم حت ادیفر

کردم  یهنوز حس م! بودم ریهنوز ازت دلگ دمتیچند بار بعد هم که د: گرفت و ادامه داد یکرد و نفس یمکث

اون حرفها رو  دمتیتو خونه امون د یتند که وقت ياونقدر! واکنشم ناخودآگاه اونقدر تند بود! غرورم خرد شده

 !بهت زدم
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 ...و  لیدماغ ف! بله-

 !گهینگو د! يوا:

 يبرا ار،یاز رفتن د ،یکه تو وجودت بود گفت یاز غم بزرگ الیکه تو و يروز: و ادامه داد دیاون هم خند! دمیخند

بودم چرا  دهیفهم. کرده بود دایام معنا پهات بر یتلخ يهمه  گهیبه خودم اومدم د یبار دوم شوکه شدم اما وقت

 يدونستم اون احساس قو یم! داشتم مانیا بودام  نهیکه تو س یبه عشق! یو گوشت تلخ يریاونقدر گوشه گ

دم دست  یلیاگه خ ییوقتها هی! یخواست یکه خودت هم م یبرات باشه اما خب به شرط یتونه راه نجات یم

 یو بگ یستیتو روم با يروز هی نکهیفکر ا! یحرف دلمو بهت بزنم و پسم بزن دمیترس یم! یش ینم دهید یباش

اما  نمتیبب ریبه د ریقدر دست و پا شکسته و د نیحاضر بودم هم! کرد یم ام وونهید ستمیکه انتخابت من ن

 يماریب انیجر نکهیتا ا! بود یمتفاوت رفتار کردنت باهام برام کاف نیهم کت،یکوچ يتوجه ها نیهم. نمتیبب

 نیخواد ا یو دلم م يد یخواهرمو م يگفت بو یم. و کنارش باشم ششیازم خواست برم پ.اومد شیخاله ام پ

 طیمح نیو از ا رمیخرده آروم بگ هیگفتم خوبه برم و  یبا خودم م. خودم هم خسته بودم. یروزها رو کنارم باش

عموم  يدادن ها ریپسرعموم و گ يخواستگار انیاولش فقط قصدم واسه سه ماه رفتن بود، اما بعد جر. دور باشم

هم  لشیدل نیبزرگتر. بمونم شهیهم يآوردم برا دوومفکر افتادم که برم و اگه  نیبه ا لویو البته عقد نهاد و ن

که  هیشناسم، آدم یکه من م يگفت پندار یم! يبذار شیگفت محال ممکنه پا پ یالبرز م! از تو بود يدیناام

! باال رفتن خودش يپله کنه برا گرونویشه د ینم یو مطمئنم راض گرونیباال رفتن د يبراکنه  یخودشو پله م

 يبرا یوقت! کشه ینم ریمنو به ز! کنه یوجه منو پله نم چیخواستن به ه نیو ا یکینزد نیا دمبه البرز گفته بو

تو تو  نیمنم اآلن درست ع! ستیشدن ن دهیکش ریبه ز نیا یرس یم يخوا یکه م يزیبار تو عمرت به چ نیاول

نشونه از  هیشه  ینم باورمکنم و  یانگشتر نگاه م نیمرتب به ا! باالتر از تو! از تو شتریب یحت! اوج ابرهام

تو ته  نیمنم درست ع! خواب باشه هیترسم بخوابم و چشم که باز کنم امروز  یم! مهیزندگ يوجودت تو تو

در  يکه دار یفکر کن نیباز به ا گهیترسم دو روز د یم! دادن بودهاز دست  میزندگ يها یها و خوش یوابستگ

 یخوام درك کن یو م يبهم داد یبزرگ ي هیکه چه هد یبدون امخو یپندار م! کنار میو بذار یکن یحقم ظلم م

 !؟يد یقولو بهم م نیا! يریرو ازم بگ یخوش نیا یمتیق چیبه ه يکه حق ندار

 نویکه در مورد من گفته ا یاتیالبرز وسط اون چرند: و گفتم دمیموهام کش يتو یهمراه با دست یقیعم نفس

 !رم؟ یاگه بکنم تا تهش م ایکنم  یرو شروع نم يکار هی اینگفته که 
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رو چرا  نایا:زدم و آروم گفتم يلبخند! داشت یکه آدمو به شعف وا م ییاز همون خنده ها! بلند بلند! دیخند

 !؟یهمون جا رو در رو بهم نگفت

 .حرف زدن برام راحتت بود يکنارم نبود نجایا یپشت تلفن، وقت! تونستم ینم-

 !يهم کرد یالبته کار خوب:

 !چطور؟-

 !به کارت نداشته باشم يتونستم قول بدم تا عقدمون صبر کنم و کار یچون اونوقت نم:

همچنان  ایشده  دیاآلن صورتت سرخ و سف: دمیو پرس دمیگفت، خند يبلند پندار معترض و کش دار يصدا با

 !پندار یگفت یاعتراض کالم هیتفاوت و در حد  یب یلیخ

 نانیاونجا، ازت اطم امیمطمئن بودم که پاشم ب ياونقدر ممیبه تصم: رو تخت و گفتم دمیدراز کش. کرد سکوت

 !يایگذرونم تا ب یما ما يدونم چه جور یرو هم نم میماه و ن کی نیا! و بگردم رمیدر کنارم موندن بگ

 ؟يبا مامانت صحبت کرد-

 .تو نگرون اونش نباش:

 .اومد شیکه پ یانیمخصوصاً با اون جر. شه نباشم ینگرون که نم-

 !کدوم؟:

 ...همون که اون شب اومد و ما رو-

 کدوم شب؟:

 !دیتو با هم د يهمون که ما رو تو خونه -

 !اد؟ی ینم ادمی يزیپس چرا من چ! ؟یک:

 !پـــــــــــــــــــندار-

بار دهنمو  هی! راه غلطو رفتم هیبار  هی! منو نهال نیبب! گهیکس د چینه مادرم و نه ه! ادی یم ادمی يزینه من چ:

اجازه بدم  ایدوباره همون راهو برم  ستیقرار ن گهید! کردم نکردم و ته تهش شد فاجعه یباز م دیکه با ییجاها

! يزینه از چ! بترس ینه از کس یمن که هست با! گم؟ یم یچ یمتوجه هست! بدهاون راه هل  يمنو تو یکس

که تا  یاون ستیدارم اما قرار ن يادیز يها يریدرسته خودم مشکالت و درگ! ستمیکامل ن یلیدرسته خودم خ

نه نگرون مادرم ! ستیقرار ن گهیبه بعد د نیاز ا یعنی! مشکالت کنم نیا ریحد دوستش دارم رو هم درگ نیا

! ادیب شیپ یقراره چ میفکر کن نکهیبدون ا میکن یامروز زندگ نیهم ایب! شه یم یچ افرد نکهیباش، نه نگرون ا
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که برام روش لطف هرچه باداباد رو  ییتابلو! نباشه ییفردا دیکنم که شا یزندگ يجور يداد ادیخودت بهم 

رو  یبختخوش نیدور و اجازه بده گذشت زمان ا زیو برهات یپس لطف کن دلنگرون! رومه ياآلن جلو ینوشت

 !خب؟! بهمون ثابت کنه

 ! یتو بگ یهر چ-

 . بخواب ریبرو بگ یمنف زیحاال هم بدون فکر کردن به هر چ. دختر خوب نیآفر:

 !چشم-

 !ها ياری یاون انگشترو از دستت در نم! گهید زیچ هیآهان ! نیآفر:

 !چشم: و آروم گفت دیخند

 !ینیب یرو نم ياحد چیجز خواب من هم خواب ه-

 !حتماً: و گفت دیخند دوباره

 !فعالً. قربونت-

 .خدافظ. مراقب خودت باش:

  

 

  

*** 

بخش صدام کرد و بهم  یکردم، دستورها رو دادم و اومدم برم سمت اتاقم، منش تیزیو مویبستر ماریب نیآخر

در . ه عالمت باشه تکون دادم و راه افتادم سمت اتاق دکترب يسر. گشته یام م یپ یخبر داد که دکتر ظهراب

! به به: بازش کرد و لبخند گفت البرزنبود، رفتم سمت اتاق دکتر و اومدم درو وا کنم،  يخبر شیزدم، از منش

 !نیخوش اومد! نییبفرما! م؟یدیچه عجب ما شما رو د! احوال شما! یجناب دکتر پناه

 ؟ير یم يدار: دمیکردم، باهاش دست دادم و پرس سالم

 !نیشد ابیخدمت دکتر که خودتون شرف ارمیاومدم شما رو کت بسته ب یداشتم م! رینه خ-

 ! خب:البرز هم اومد نشست و گفت. زشیم يکردم و دست دادم و نشستم رو مبل جلو یدکتر احوال پرس با

 !ده؟ش يطور: دمیتکون دادم و پرس هیبه عالمت چ يسر
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هم  شیمقدمات يکارها ،يکه واگذار کرد نویزم: نگاهشو دوخت به صورتم و گفت زشیاز همون پشت م دکتر

 ...و کلنگو یتو هم باش میخواست یم. میقراره بزن گهید يهم هفته  مارستانویکه تموم شد، کلنگ ب

 ! نه دکتر: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

 !؟یچ یعنی-

 !ندارم یمراسم نیبه شرکت تو همچ يمن عالقه ا یعنی:

 !پندار-

که بخواد  ستیاهدا کرده و حاال هم ن نویبابام اون زم نیکن الیخ: درهم البرز انداختم و گفتم يبه چهره  ینگاه

 !شرکت کنه یمراسم نیتو همچ

 !یکه کلنگ شروع پروژه رو بزن میکن یبابات تو رو دعوت م يجا-

 !هیگفتم که جواب من منف:

 !پا که خوبه اصالً پا نداره هی نیمرغ ا! نگفتم؟: به عالمت تأسف تکون داد و رو به البرز گفت يسر دکتر

اصالً  میتر نیمنم که از قبل گفته بودم سنگ: تکون داد و گفت دییبه عالمت تأ يسر د،یکش یقینفس عم البرز

 یآخر هفته م. مورد نیسراغ سوم میرو هم بگو تا بر يبعد یحاال جواب منف! نیاز ا نیخب ا!میاریبه روش ن

 .يای یاز بچه ها تو طالقون، م یکی يالیو میبر میخوا

 !نه-

و حاال قراره بهت خبر بده،  یکه تو هم دعوت انیدکتر کاو يخونه  هیمهمون هیفردا شب ! نیهم از ا نیخب ا: 

 !گه؟ید يای یم

 ! نه-

 !گم ینم شنهاداتویپ یباق گهید: دکتر داد و رو به من گفت لیتحو يبسته لبخند يبه تمسخر و با لبها البرز

 !مگه بازم هست؟-

 .تو شیپ امی یم دنیامشب واسه خواب! حاال بماند:

 باشه-

 !مامانت؟ دنید ير یم:

 ؟يای یآره واسه ناهار اونجام، تو هم م-

 !ام؟یب:
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 .اصرار کرد یلیمامان که خ. يهر جور دوست دار-

 يای یم! میکلنگ زن کم دار هیقراره احداث بشه که  مارستانیب هیپندار ! سوال هی مونهیحاال م! امی یپس م:

 !؟یکلنگشو تو بزن

 ! منتظرتم نگیتو پارک گهیربع د هی: جام بلند شدم و گفتم از

به  یلیتما چیواقعاً ه یممنون ول شنهادتونیاز بابت پ: رومو کردم سمت دکتر، دستمو بردم جلو و گفتم بعد

 .ندارم مارستانیتو مراحل ساخت اون ب دخالت

 یم کیبابت نهال هم تبر! یآهان راست. یهر جور راحت: از جاش بلند شد، دستمو تو دستش گرفت و گفت دکتر

تو عقد تو و نهال  دوارمیام م،یو نشد شرکت کن میبود الیل يخواهرزاده  یمراسم عروس ریعقد نهاد که درگ. گم

 !یالبته اگه دعوتمون کن! میحضور داشته باش میبتون

 کیتبر شیزندگ يشروع دوباره  يزن سابق آدم به آدم برا يبود عمو یلیخ. ارزش داشت ایدن هیبرام  لبخندش

 !فرناز باشه پدر من بود يعمو نکهیاز ا شتریب یبگه هر چند که دکتر ظهراب

 . نمتیب یم: کردم و به البرز گفتم يتشکر

به نهال رو امروز قرار بود پشت سر  دنیرس يبرا یمرحله اساس هی. م سمت اتاقمتکون داد و من راه افتاد يسر

 یم! واسه گفتن نمونه یهم حرف بزنم که حرف يحرف بزنم و جور میقرار بود با مامان در مورد تصم! بذارم

 هیه اون موقع اگه بچه بودم، اگ! فرناز انینهال هم نشه جر انیآنچنان محکم بکوبم که جر خویخواستم م

رو به  ادیز یاتفاقاتو پشت سر گذاشته و از پختگ یلیساله بودم که خ 36مرد  هیجوون خام و نپخته بودم، امروز 

 !گذاشته بودم یسوختگ

*** 

 انیپندار اگه قراره جر: بستم البرز آروم گفت یدر رو که م. گفت نیخوش اومد هیزد و  فونویآ يدکمه  مامان

 یستیمحکم و قرص با یلیخ يخوا یدونم م یم! باشه؟ يکنم که با آرامش جلو بر یازت خواهش م ینهالو بگ

 یزبون نرم بهتر جواب م ییتهاوق هی. بشه جادیا يخود یب تینذار حساس یول هیچ متیکه تصم یو مصر بگ

 .ده

 .باشه-

 !یواقع يباشه  ای یالک يباشه :

 ! که بشه باشه ییتا جا-
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پله . و از همون باال گرم سالم کرد وونیکه اومد رو ا دمیافتادم سمت ساختمون و در کمال تعجب پرهامو د راه

 !وسط هفته؟ یکن یکار م یچ نجایا: دمیباال، باهاش دست دادم و پرس میها رو رفت

 .گرفتم یخرده کار داشتم مرخص هی: با البرز گفت یسالم و احوال پرس بعد

 .بذار واسه بعد ناهار: گوشم گفت ریمبل و البرز آروم ز يرو میمعمول با مامان که تموم شد، نشست تعارفات

 .خواد بره روضه یمامان بعد ناهار م-

 !بعد شر به پا کن نییخونه بره پا یاهال يلقمه غذا از گلو هیبذار ! کنه یدر جا که فرار نم:

 !ردنه؟حرف زدن از نهال جنگ به پا ک یکن یچرا فکر م-

گفتم قصد  یزدم و م یم یبود حرف دهیکه تو خونه ام د يکه اگه من به مامانم راجع به دختر ییواهللا از اونجا:

 !گم بذار واسه بعد ناهار یم نیافتاد دنبالم، واسه هم یو وردنه م ریازدواج باهاشو دارم،مطمئناً با کفگ

 ده؟ش يطور: دیو متعجب پرس رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان

 م،یا هیهمه سال که ما با شما همسا نیگفتم ا ینه داشتم به پندار م: زد و گفت يپا رو پا انداخت، لبخند البرز

 !رهیبگ ادیرو از مامان تو  يخرده آشپز هیمامان من نتونسته  نیا

 !زهیر یخانوم که از هر پنجه اش هزارتا هنر م قهیصد! نه بابا:زد و گفت يلبخند مامان

از  ادیپسرهاش ز تیترب يوقتشو گذاشته پا نیشترینه که ب یاون که البته ول: زد و گفت یلبخند مضحک البرز

 ! نگرفته ادی يزیچ يکدبانوگر

 نیو واسه هم ستین يعاد طیو حس کردم که شرا دمیمامان و رنگ به رنگ شدنش رو د بیو غر بیعج نگاه

من آرزو به دلم موند . گم یم تویدارم واقع! ه؟یخب چ: گفت برگشت سمتم و. البرز يآروم با آرنجم زدم به پهلو

فقط قرمه  يگفتم قرمه سبز شهیمبه خودش هم ه! میافتیگوسفند ن ادیجلومون بذاره  يقرمه سبز هیمامانم 

 ... یمامان من حت! میاصالً چرا مثال سخت بزن! یحاج خانوم پناه يها يسبز

دونم  یالبرزو نم! در قرار گرفت يچادر نماز دور کمرش تو آستانه  هیخانوم با  قهیاتاق خواب باز شد و صد در

! که از جاش بلند شد دمیالبرزو هم کش نیاز جام بلند شدم و سالم کردم و آست! اما من از خجالت آب شدم

ه ک!نیفرمود یخب م: دیرو به البرز پرس بعدالبرز بود جواب سالم منو داد و  ي رهیخانوم همونجور که خ قهیصد

 !ده آره؟ یعلف م يمن مزه  يها يقرمه سبز
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لبمو به زور به دندون گرفتم که لبخندمو جمع کنم و  م،ینشست! کردم نخندم اما واقعاً سخت بود یسع یلیخ

 !میزن یمورد حرف م نیحاال من و شما بعداً در ا: که البرز رو به مامانش گفت دمیشن

شه  ینم دایپ يدختر چیه مارستانتونیتو اون ب یعنی:به من گفتبه تأسف تکون داد و رو  يخانوم سر قهیصد

 !مجبور نباشه دست پخت مادرشو تحمل کنه گهیتو دستش تا د يبذار نویکه دست ا

روش  يرادیو ا بیع هی میکن یم یبهش معرف ویمنتها هر ک ادهیواهللا دختر که ز: زدم و گفتم یپت و پهن لبخند

 یحت! تموم بود یهمه چ نیخانوم باور کن قهیکرد، صد یمعرف ویکی انیدکتر کاو شیچند روز پ نیهم! ذاره یم

 ...اول اسمش هم با اسم 

توجه به لبخند  یبرگشتم سمتش، ب. تموم گذاشت مهیمحکم آرنج البرز فرود اومد تو پهلوم و حرفمو ن ي ضربه

 !هیچ انیبدم جر حیمن برات توض ا،یشما ب: بهم رفت و از جاش بلند شد و رو به مامانش گفت يمن چشم غره ا

 !ندارم البرز یحرف چیباهات ه گهیمن د: و گفت ينشست رو مبل کنار. بار نرفت ریوجه ز چیخانوم به ه قهیصد

 حیگوشش توض ریکنار مامانش و شروع کرد ز دیمامان رفت تو آشپزخونه، پر نکهیمنتظر موند به محض ا البرز

صورت من و بعد آروم رو  يمعنادارش نشست رو يخانوم کم کم باز شد، نگاه ها قهیکه اخم صد يدادن، جور

 !مبارکه مادر: به من گفت

 ربغلیدادم که داشتم هندونه ز حیمامان توض يبرا: نگاهمو دوختم به البرز، اومد کنارم و آروم گفت متعجب

 !نکنه یبداخالق یلیخ با خبر شد، انیاز جر یو وقت رهیبگ هیخرده روح هیذاشتم که  یمامانت م

نرم کردن  يجا ستیبهتر ن: خانوم هم بشنوه گفتم قهیکه صد يجور هیشدم  یکه از جام بلند م يجور همون

 !رهیپسر بزرگشو تو بغل بگ يخانومه که نوه  قهیفکر کنم حق صد! ؟یمامان من، به فکر زن گرفتن خودت باش

هم  يریکوفت بگ هیبلند کرد که پرت کنه سمتم و  زیاز رو م بیس هیخانوم باز شد و البرز  قهیدرد دل صد سر

 .نیخوا یکمک نم: آشپزخونه و به مامان گفتم يدر رفتم تو. حواله ام کرد

 !گرسنه اته؟. که سفره رو بندازم ادیب هیمنتظرم مرض. نه مادر: لبخند نگاهم کرد و گفت با

 .نه-

 معده ات چطوره؟:

 ن؟یروضه باش دیبا یچه ساعت.ستیبد ن-

 .بعد ناهار:

 ؟یچه ساعت یعنی-
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 شه چطور؟ یشروع م 2حدود ساعت :

 .یچیه: نه گفتم ایکردم حرفمو بزنم  یم نیکه سبک و سنگ يبه دو طرف تکون دادم و همون جور يسر

 !شده؟ يزیچ: دیزل زد بهم و پرس موشکافانه

 .خواستم بعد ناهار باهاتون صحبت کنم یم... که  يزیچ-

 !نرم روضه؟ يخوا یم:

 تو اتاق؟ نیایلحظه ب هیشه  یم! نه نه-

 !شده پندار؟ یچ: دیصورتم موند و بعد چند لحظه پرس ي رهینگاه کنجکاو خ با

 . تا بگم نیایشما ب! افتهین ياتفاق بد: افتادم سمت اتاق خواب و گفتم راه

که  دمیرفتم تو اتاق خواب شن یداشتم م! سره کنم هیبگم و کارو  انویجر هیدادم قبل از ورود مرض یم حیترج

 !یزبون نفهم و کله شق نقدریبر پدرت صلوات پندار که ا یعنی: البرز گفت

شده  یچ: و گفت ستادیاومد و نگرون وسط اتاق ا. ندادم و رفتم تو اتاق و منتظر اومدن مامان شدم یجواب

 !پندار؟

 !تا بگم نینیبش نیایب! مامان یچیه-

 ! بگم يدونم چه جور ینم: و گفتم دمیبه موهام کش یدست. تخت اما دل تو دلش نبود يلبه  نشست

 !؟يالزم دار يزیچ یپول-

 !نه:

 ...نامه رو تیتا وص یتو قبول کن میو منتظر میباور کن ما هنوز بهش دست نزد! باباته؟ ي هیراجع به ارث-

 ...میکه در مورد زندگ یمیتصم هیراجع به ! راجع به خودمه! نه مامان: مامان و گفتم يزدم به چشما زل

 !؟يریزن بگ يخوا یم-

 !آره:

 !؟يانتخاب کرد ویکس-

 !آره:

 !همون دختره؟-

 !آره:
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چهره  ياز اخم نشسته رو! به حرف زدن نبود يازین شیتینارضا دنیفهم يبرا!تو سکوت زل زد به چشمام مامان

که  یاز بار قبل درس نگرفت: خرده سکوت گفت هیو بعد  دیگز یلب! دیشد فهم یاش و نگاه سرزنش بارش م

 !پندار؟ ياری یسر خودت م ییبال نیهمچ هی يدوباره دار

در حقمون  يا گهیظلمو کس د نیبزرگتر! دیمن و فرناز به خاطر اشتباهات خودمون به بن بست نرس یزندگ-

 !کرده بود

طوره، اگه  نیاگه ا! یگ یتو راست م! يحق دار! آره! ؟یکن یو خودتو خالص نم یحاج یگ یچرا راحت نم:

چرا دوباره زنتو عقد ! ؟يعمل نکرد يکه بهش داد یشده بود چرا بعد مرگش به قول تونیمانع خوشبخت یحاج

 !؟یکن یباهاش زندگ ینیبش ينکرد

 !به نهال داره؟ یچه ربط نایفهمم ا یاآلن نم-

 ،يسالت بود، جوون بود 20 میگ یپندار اون موقع رو م! ير یراه غلطو دوباره از نو م هی يکه دار نهیربطش ا:

 ... گهیاآلن که د! که يشد يمرد گهیاآلن که د! یکن یکار م یچ يدار يدیفهم ینم! يجاهل بود

 نکهیبه ا یربط چیه نایا یول! درست نمیشد ا دهیبود درست، کارمون به طالق کش میسالگ 20فرناز عشق -

خودتون  نیبا عشقم خوشبخت باشم چون من بدبختو مرتب ب نینذاشت! ود ندارهاشتباه ب هیمن  یسالگ 20عشق 

! بود گهید یاجتماع يطبقه  هی زا! سرش باد داشت! اون جوون بود! و هم فرناز یهم شما، هم حاج! نیپاس داد

 یچشمتونو رو تفاوتها م! میکن یبا هم زندگ نیذاشت یم! عاشقش بود! خواستش یم! کرد یپسرتون درکش م

 یب! نیکرد یپولش نم هی يهر روز و هر لحظه سکه ! نیگرفت یتو متلک گفتن بهش از هم سبقت نم! نیبست

انتخاب فرناز ! پسرتون چقدر موندگار و با دوومه یسالگ 20که عشق  دنید یاونوقت م! نیکرد یاحترامش نم

حساب وا  يادیرو خودم ز! شناخته بودماشتباه کردم چون خودمو ن! باشه یفرناز آدم اشتباه نکهیاشتباه بود نه ا

 یذارم کس یو نم ستمیا یکوه پشت زنم م نیشم و ع یم یحاج ایشما  فیکردم حر یم الیخ! کرده بودم

چند تا فرق ! ساله نهالو انتخاب کردم 36عقل  نیحاال با ا! نشدم فتونیحر! نشد! نتونستم! کنه یماحترا یبهش ب

 ! نیمادر گذشته باش دیشما هم نبا! ستمیمن پندار گذشته ن! ستیل فرناز ننها! انتخاب هست نیبزرگ هم تو ا

 !و راحت ستیهم که ن یحاج! هم باشم دینبا! بله-

تونستم با  یبرسه اونوقت م انیجنگ به پا نیذاشت ا یاگه م یمعده درد لعنت! دمییهم سا يمحکم رو دندونامو

 !رونیخونه بزنم ب نیراحت از ا الیخ
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! بکن يدوست دار يهر کار! دونم یمن نم: رفت سمت در گفت یکه م ياز جاش پاشد و همون جور مامان

دختره هم که محرم نشده تو خونه ات ! یگ یبه من م يدار ياومد یواسه چ گهید یو دوخت يدیخودت بر

 ! هم نباشه مجبوره به خاطر آبروش هم که شده بهت جواب مثبت بده یراض! پالس بود

 !مامان:گفتم اعتراض با

که عقد نکرده تو خونه  يدختر! گم یمگه دروغ م هیچ: در بود اما برگشت سمتم و گفت ي رهیبه دستگ دستش

از ! خوابه خب معلومه که اومده خودشو با هزار نقشه به طرف بندازه یره و ور دلش م یو م ادی یم يپسر ي

هر چند که ! یخوشبخت بش شاهللایکنم ا یمن دعا م! کوبه یمحکم م خشویداره م دمیفهم یم دیهمون شب با

 !یباش شیکه تو دوم دهیند ریخ یزن نیهمچ هیاز گرفتن  یچکیه

! شه یسرتون م مونیو ا نیمثالً د! نیشما مثالً اهل قبله و نماز! مامان نیدر مورد نهال درست قضاوت کن-

 !ن؟یکن یم يداور شینفر پ هیدر مورد  يجور نیا یچ يبرا

 هی! باز صد رحمت به اون فرناز! ه؟یداور شیپ دمشیخودم تو خونه ات د يخودم با چشما نکهیا! ؟يداور شیپ:

 ادیپسره با خونواده اش ب نیا دیسرش بود که بهش بگن با يباال يخونواده ا هی! داشت ییایحجب و ح

در  یدونم چه ظلم یکه نم رمقربون خدا ب! خودش تو خونه اته ومدهین يکه خواستگار یکی نیا! تیخواستگار

 ...که  يدیپندار ازش بر! نداره یهر چند که به خدا ربط! نوشته يجور نیحقش کردم که سرنوشت بچه امو ا

قبله رو گم که کردم خدا ازم ! کار دستم داده یمونیو ا نید یب! دونم یبله م:رفت باال و پرحرص گفتم صدام

هم اگه  گهیصد هزار بار د! نیرو هزار بار گفت نایا! میشونیامو زد به پانگ قتل بچه ! کشت ارویانتقام گرفت و د

مثل  یکه نسبت بهش از دست دادم زن اعتقادموخدا رو که گم کردم، ! کنم یمن واسه اتون تکرار م نیخواست

که  يلولو خرخره ا يخدا! من يبرا یشما شد و نه زن خوب يبرا یفرنازو گذاشت تو کاسه ام که نه عروس خوب

منو به کشتن داد که سر منو بکوبه  يدو ساله  يازش بترسن، نشست و نشست و بچه  دیعالم و آدم با يهمه 

 یتو پاک! نیدر مورد نهال قضاوت اشتباه بکن نیاما حق ندار! درست نایا يهمه ! م؟باز بگ ای! خوبه؟! به طاق

 نقدریکه ا يالبرز نینه من، هم! و من حاضرم رو سرش قسم بخورم ستین يشک و شبه ا چیاون دختر ه

 ...تونه دست رو قرآن بذاره که نهال  یاونم م! نیقبولش دار

! کنم یبذار، من قبول نم شیو بگه واسه خاطر دل پسرت پا پ نییپا ادیخود خدا هم که استغفراهللا ب! پندار نیبب-

 !بسه یروز دچار بش نیبه ا میجلو و اجازه داد میبار که واسه فرناز اومد هیهمون 
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 !البرز؟ هیچ دیبساط جد نیباز ا: دیرو باز کرد و رفت تو هال و رو به البرز پرس در

: رفتم سمت در گفتم یکه م يرفتم تو هال و همون جور يتکرار يباز نیپردرد و خسته از ا ،یعصب کالفه،

 یدختر و م هیدست گذاشته رو خالفت  مون،یو ا نید یپسر الوات، ب! مادر من ستین دیهم جد یلیخ شیباز

به نام  يخورده به در بسته ا رهبار دوم شانس خودشو امتحان کنه و دوباره و دوبا يبرا یسالگ 36خواد تو سن 

 !خدافظ! خونواده

 !نمیبب قهید هی نیبش ایب! کجا بابا: و گفت دیسمتم، بازمو کش دییدو البرز

من  ن،یبش ایحاج خانوم شما هم ب: داد سمت مبل رو به مامان گفت یکه منو به زور هل م يهمون جور بعد

 .هیچ انیبرات بگم جر

 .زیچفت هم کردم و زل زدم به م یرو مبل، دندونامو عصب نشستم

و البرز هم کنار مادرش نشست و رو به من  یمبل تک هیهم با اصرار البرز و به اکراه اومد نشست رو  مامان

 ! يناهار، گوش نداد بهت گفتم بذار بعد: گفت

 يخونه شاهد التماسهام واسه رفتن به خواستگار نیکه ا یچند سال از زمون: بلند کردم و پرحرص گفتم سرمو

و بعد  هیبه گوش مرض انیجر نیا ییخواستم کوس رسوا ینم! چه قبل ناهار چه بعد ناهار! گذره؟ یفرناز بوده م

 !برسه لیکل فام

 یبه بار م ییرسوا یدون یخودت م یوقت! نید هم: زد و گفت ي، پوزخند صداداربه تأسف تکون داد يسر مامان

 !يبه انجامش دار يپس چه اصرار ارهی

حساس  يلحظه ها يپشت نداشتن و تنها موندنم تو همه  نیا! ارهی یبه بار نم ییازدواجم با نهال رسوا-

 ! برسه لیبا شرح و بسط به گوش فام انشیخواد جر یکنه و دلم نم یکه خجالت زده ام م مهیزندگ

رنگ آرامش  دیلحظه هم نبا هیخونه واسه  نیا! تو رو خدا؟ ینیب یم: خانوم و گفت قهیرو کرد به صد مامان

به پاش،  يسادیو چفت و محکم هم وا يخوا یگم تو که دختره رو م یم! گم یدارم م یپندار چ نیبب! رهیبگ

 ! رشیخب برو بگ

! کمتر داره گهید ياز دخترها يزینکنه چ الیخوام دختره خ یم! يخواستگار نیاسه ام بربه شما گفتم که و-

 !منم قبولش دارن يخوام بدونه خونواده  یم

 !بکنه یالیخ نیهمچ هیکه اون  میمگه ما قبولش دار:
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گرفتن  ادیرو که خوب  يزیتنها چ نیاز د: به تأسف تکون دادم و گفتم ينشست رو صورت البرز، سر نگاهم

 !خوب و بد آدم هاست دنیسنج نیهم

حاج خانوم قبل : پلکهاشو آروم باز و بسته کرد که دعوت به آرامش و سکوتم بکنه و بعد رو به مامان گفت البرز

. مان واریبه د وارید ي هیاون و برادرش همسا. شناختمش یدختر خانومو بشناسه من م نیپندار بخواد ا نکهیاز ا

 يمستقله و رو ه،یا دهیدختر رنج کش. کنه یم یا رفته، پدرش هم ازدواج کرده و جدا زندگمادرش به رحمت خد

 يتونم رو یمن م! تو آپارتمان ما آسه رفته و آسه اومده! وقت به راه خالف نرفته چیاما ه سادهیخودش وا يپا

باهاش مراوده داشته خرده  هیخودتون هم که ! تونم واسه اتون قسم بخورم یم! دست رو قرآن بذارم شیپاک

 ...برادرش هم ! نیش یو وقارش م یمجذوب مهربون نیباش

 يدختر! منو گول زده آره؟ يساله  يو خرده ا یپسر س یبا همون مهربون: وسط حرف البرز و گفت دیپر مامان

 !اون هم با اون سر و وضع! کنه؟ یپسر مجرد سر م يکه وقار داره اون وقت شب تنها تو خونه 

 گهیاعصابم د! در مورد نهال رو نداشتم دنیشن نیو تحمل توه يتکرار يحرفها يحوصله ! جام بلند شدم از

خونواده بودن  یقبول کرده بود،البد ب ویاصالً نهال که همه چ! مهم هم نبود. جور بحث ها نبود نیا يجوابگو

و پدر و مادرم  شهیسال پ جپنکردم همون  یاصالً فرض م! شد یزنم م يجور نیو هم رفتیپذ یمنو هم م

و  لیو دل ینیتا خود صبح هم که بش! ولش کن البرز: رفتم سمت در هال و در همون حال گفتم! عاقم کردن

 !خانوم قهیخدافظ صد! بده رشییتغ ستیذهنش داره و حاضر هم ن يتو ریتصو هیمامان فقط  ياریبرهان ب

من ! ول کن البرز: کنار و گفتم دمشیدر کش يکرد مانع رفتنم بشه، از جلو یدوباره از جاش بلند شد و سع البرز

 ! خودو ندارم یب يبحث ها نیا يحوصله 

شد  نیا: رفتنم شده بود و گفتم ي رهیبرگشتم سمت مامان که پر اخم خ رون،یهالو باز کردم و اومدم برم ب در

دلم  یگم و چ یدارم م یچ يبشنو يبخوا نکهیبدون ا یرون یخونه م نیباره که منو از در ا نیسوم! بار نیسوم

چون مغز ! گذشته رو فراموش کن نیبگ نیاین نیافتاد و آروم گرفت ابیفقط پس فردا که آب ها از آس! خواد یم

 ! پاکنش از کار افتاده يداغون من دکمه 

با حس . دستهاش نیگرفته بود ب پله ها و سرشو يپرهام نشسته بود لبه . البرز هم دنبالم راه افتاد رونیب رفتم

 !داداش: لب گفت ریحضورمون از جاش بلند شد و ز
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رو کمک  یکه خواست ییتا هر جا: اومد جلو، بازومو گرفت و آروم گفت. کفشم شدم دنیحرف مشغول پوش یب

راننده  ای یکمک دست ،يکار. گفتم گهید ياز لحاظ ها ،يندار یدونم مشکل مال یم. من و پدرام حساب کن

 . بگو یخواست

خونه  نیا! خونه طلسم بود نیا! يکردم و راه افتادم سمت در ورود يبه عالمت مثبت تکون دادم، تشکر يسر

از  شتریب! ادیخدا آوار بشه و رو سر آرزوهام فرود ب ي شهیقرار بود هم! آمال و آرزوهام باشه يقرار نبود خونه 

 ! نبود یدلهره و دلنگرون و يریدرگ نیحقش ا! نبود تیوضع نیحقش ا! خودم نگرون نهال بودم

  

 

  

 !برو یمنو برسون خونه خودت هر جا خواست-

 یگفتم م! ينداز یزنه خودتو از غذا خوردن م ینفر دو کلوم بهت حرف م هیتا ! پندار يجور نیشه که ا ینم:

 ...رستوران و  هی مینیش یم میر

 !؟یزن یچونه م يکه دار میتا چه حد عصبان یدرك کن یتون ینم ای يشنو ینم! خوام برم خونه یگفتم م-

 !خب بابا کر شدم یلیخ! شیه:

اآلن : خرده ساکت موند و بعد گفت هیالبرز . و چشمامو بستم رونیپرحرص و با صدا از دماغم دادم ب نفسمو

تونست سکوت کنه و به  یدر مورد نهال زده که م يبد يمامانت حرفها! يحق هم دار! درست ،یهست یعصبان

 یبه خاطر نهال عصبان نهیمنظورم ا یعنی! ه؟یچ تتیعصبان نیا لیدل! سوال بپرسم؟ هیتونم  یم یول! ارهیزبون ن

مامانت  نکهیکالً از ا ای افتادیکه کارت راه ن یهست یکه مستحق اون حرفها نبود، به خاطر خودت عصبان یهست

 !؟یناراحت سادهیسر حرفش وا

داشت  بیدرد معده عج نکهیضمن ا! بگم يزیخواست لب وا کنم و چ یدلم نم! رف زدن نداشتمح ي حوصله

 !کرد یم تمیاذ

 ... یمن مامانتو راض: و گفت دیکش یقیدم نفس عم یجواب نم دید یوقت

 !الزم نکرده: حرفش و تند گفتم ونیم اومدم
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پسره زد  نیباز ا! الاله اال هللا! با توام پندار! ؟يکردن مامانت واسه اومدن به خواستگار یراض! الزم نکرده؟ یچ-

 نیمامان تو همچ ایمشخص بود امثال مامان من ! نبود یبابا پندار باور کن اصالً اتفاق دور از ذهن! آخر میبه س

 !دن ینشون م یواکنش

بار تا  و چند نیپسرش چند هیخانوم هم اگه بود، اگه  قهیخواست بدونم صد یدلم م یلیخ! مشخص بود! آره

شده بود باز  بیغ ینشون چیه یدست شسته بود، اگه چهار سال ب یرفته بود و مدتها از زندگ شیمرگ پ يپا

پسرش باخبر بود و باز هم تو خونه  ياه يکه از دخترباز یاون! معلومه که نه! نه! نه ایکرد  یرفتارو م نیهم هم

و  نیاون واسه چند! شد یاشتباهو دو بار مرتکب نم هیافتاد مطمئناً  یداد و پسرم پسرم از زبونش نم یراهش م

زدم  یم یاگه حرف! خواست سکوت کنه یدلم م! رو به البرز نگفتم نایا! کرد ینم یچند بار پشت پسرشو خال

 !خواستم ینم نویداد و من ا یسر بحثو باز کرده بودم و اون ادامه م یعنی

 یباال چون م امی ینم: شدم، بازومو گرفت و گفت یکه م دهایپ. نزد یتا دم خونه حرف گهیساکتم د دید یوقت

کردن مامانتو بذار  یراض! خب؟ ینکن يخودخور يخود یکنم ب یازت خواهش م یول يدونم اآلن حوصله ندار

 ... يبه عهده 

 نیمسئله کوچکتر نیخوام تو ا ینم گهیهم که بشه د یراض! ستیشدنش ن یبه راض یلزوم گهید! گفتم که-

الاقل به خاطر من  ایکرده  رییعوض شده، تغ نکهیا الیباهاش مطرح کردم به خ انویجر! داشته باشه یدخالت

! ادی یاز موضعش کوتاه نم پسرشذره هم به خاطر دل  هی یثابت کرد هنوز همون آدمه و حت! ادیقراره کوتاه ب

 !خدافظ

به حرص  ینیپندار نش:صدام زد و گفت پنجره نییپا ي شهیاز ش. شدم و راه افتادم سمت در آپارتمان ادهیپ

 !يد یناسور م يدست اون معده  يکار هیباز دوباره ! خوردن ها

که مامان بار نهال  ییشد نشست و حرفها یم! شد حرص نخورد یمگه م یبود ول دهیدرد امونمو بر. داشت حق

گذشته بود  میماه و ن کیهفته از  هیتازه ! بود نجایکاش نهال ا!! تفاوت موند؟ یکرده بود رو به خاطر آورد و ب

 !ارم؟یدووم ب گهید يهفته  5تونستم  یواقعاً م! اما به ضرب و زور

 هیخواست  یکه تا م یزندگ نیلعنت به ا! البرزو تکون دادم و رفتم تو يبرا یبرگردم عقب، دست نکهیا بدون

 !شد یم یطوفان نهیآرامش بب يخرده رو

*** 
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پشت و  يکه از ظهر شروع شده بود حاال تو همه  يدرد بد. خواستم بره یاز منش کردم و تیزیو مارمویب نیآخر

فاصله دادم، خم شدم به سمت جلو  زیچرخدار رو از م یصندل. دیبر یشد و نفسمو م یام منتشر م نهیس يقفسه 

درد  نیذاشت بفهمم ا ینفس نم یتپش قلب و تنگ. و معده ام آوردم نهیس يبه قفسه  یو با دست فشار محکم

 يقلب به اندازه  نیشد و ا یسالم م 40 گهیچهار سال د! نبود بیعج یلیقلب هم بود خ! قلب ایدرد معده است 

از بعد از ظهر ! دردو کم کنم که نشد قیعم يکردم با نفس ها یاز جام بلند شدم، سع! بود دهیسال درد کش 80

 رفاضلیبه در خورد و خانوم م يتقه ا. تر شده بودوارد کرده بود درد هم بد همب یکه فشار مضاعف يو خواب بد

 !ست؟یحالتون خوب ن: دیپرس دیقلبم د يرو یو همراه با دست دهیوسط اتاق،خم ستادهیمنو ا یاومد تو و وقت

تونست  یراحت م یلیصورتم خ ياز کبود! شد یو مقطع مقطع حرف نزنم اما مگه م ستمیکردم صاف با یسع

 !اوضاعمو بفهمه

 ومده؟یکرباس زاده ن: کنار اتاق و گفتم یصندلرو  نشستم

 ارم؟یآب براتون ب وانیل هی. نجاستیا گهید قهیتماس گرفت گفت ده د-

 . برو گهیشما د. خوبم. نه:

 !درمونگاه سر کوچه؟ نیا میبا هم بر نیخوا یم-

 ... نه:

 .دهیآخه رنگتون واقعاً پر-

 نیهم به حال ا يفکر هیکنم، اگه الزم بود همونجا  تیزیو مارامویاز ب یکی مارستانیبرم ب دیبا کرباس زاده با:

 !کنم یدرد م

 .کرد و رفت یبه عالمت مثبت تکون داد و خداحافظ يسر

*** 

و خواستم برم طبقه  رونیاز اتاق اومدم ب. چکاب کردم ضمویپام بند موندم و مر يرو ياصالً چه جور دمینفهم

بودم نکنه درد درد معده نباشه و قلبم باشه که داره از  دهیهم ترس شتریب. تسیحالم واقعاً خوش ن دمید ن،ییپا ي

 ! شد ینهال نابود م! ؟یشد چ یم میاگه طور! نهال بود ریتو اون لحظه فقط و فقط ذهنم درگ! افته یکار م

: از پشت سر گفت یآروم دختر جوون يصدا. رمیکردم نفس بگ ینشستم و سع يلحظه ا يراه پله ها برا تو

 !دکتر؟ يحالتون خوبه آقا
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 یم! هم از شانس گند من نیا! خب! نرده ها و به زور بلند شدم و برگشتم، صدف بود يگذاشتم رو دستمو

: گفت عیسر یلیخ افتم،یبه عالمت مثبت تکون دادم و اومدم راه ب يسر! راحت آمارمو به البرز بده یلیتونست خ

به بخش  دمید یو وقت دمیمارو پرسیو حال ب وی یس يچند بار رفتم دم آ. خوام یاز بابت اون روز معذرت م

 .خوشحال شدم یلیمنتقل شده خ

 ینم يزیچ دید یوقت! اما حالم واقعاً خوش نبود! نمرد ضیمر يگفتم شانس آورد یبود م يا گهید طیشرا تو

هم  دواریبه دکتر ام یعنی... به الب. باال بردم یلیاز اون روز به بعد دقتمو خ نیباور کن:گم، اومد کنارم و گفت

 کنه؟ یدرد م تونییدکتر؟ جا نیخوب... گفتم

 که؟یدکتر زرنگار امشب کش-

 برم صداش بزنم؟. دونم فکر کنم ینم یعنی. بله:

 .اونجا ادیبگو ب يکرد داشیرم تو اتاقم پ یم-

 .چشم:

از دم . و چشمامو بستم دمیرو تخت و به پهلو دراز کشرفتم  میقفل درو باز کردم و مستق. افتادم سمت اتاق راه

 دواریام! فشار زده بود به جسمم نیکرده بود و حاال ا تمیاذ يبدجور یظهر و بعد اون بحث مسخره، فشار عصب

 .بذاره ياسازگارهم سر ن یقلب لعنت نیخواستم ا ینم! بودم همون معده درد باشه

 !شده؟ یچ: دینگرون پرس نیباز شد و افش یبا تق در

 !چت شده پندار؟: اجازه نداد و گفت نم،یباز کردم و خواستم بش چشم

 !معده ایقلبمه  ای! دونم ینم: زور لب وا کردم و گفتم به

 ؟یفشارتو گرفت: دیکرد پرس یکه نبضمو چک م يجور همون

نوار  هی میپاشو بر: برداشت و بعد چک کردن فشارم گفت زمیم يدستگاه فشارو از رو. دادم یسر جواب منف با

 ومده؟یالبرز ن! ؟ییتنها. میدردو کم کن نیا میکن یم یاز بابت اون راحت بشه،بعد سع المونیکه خ میریقلب بگ

 .نه-

حدود  يزیچ هیبشم  يمعده بستر ادیکه به خاطر درد ز يتا فاصله ا رنیکه همکارام نوار قلبو بگ يفاصله ا از

 يبودم که در باز شد و صدا ژنیسرم و اکس ریاتاق تک تخته تو بخش اورژانس ز هیتو . دیساعت طول کش مین

 !تو اتاق دیچیالبرز پ یشاک

 !هان؟! آخه هیتیچه وضع نیا! لعنت! ها یعنی! لعنت به تو پندار:
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 نجایا نیا! کرد یترم م یعصب یلحن عصب نیکم هم نشده بود و البرز با ا يذره ا یحت یچیقطع که ه دردم

 !نیکار افش ایبود  یکار اون گوش ماه ای! کرد اصالً یکار م یچ

 !خوبم: چشممو باز کنم گفتم نکهیا بدون

 يزیچ هی میبر ایمگه نگفتم ب! مگه نگفتم حرص و جوش نخور! آره؟! ؟یخوب يجور نیا!زهر مار و خوبم-

 ...بدبخت نهال که ! آره؟ يبه فکر يجور نیا! رهیناسورت درد نگ يکه معده  میکوفت کن

 !ها ینگ يزیبهش چ: باز کردم و گفتم چشمامو

 !گم یبهش نم یچیه يخوا یچون تو ازم م! آره حتماً: صورتم موند و گفت ي رهیاخم خ با

 ... يدارم جد-

بدونه تو  دیبا! کنم یبخوام شوخ تیوضع نیخوره تو ا یمنم نم ي افهیبه ق! یگ یم يجد يدار! دونم یبله م:

 ...و  یهست یطیچه شرا

 !به تو خبر داده؟ یاصالً ک! خدا يا! آخ... چند  یدون یم-

 !اده؟یدردت ز: دیپرس يتر میبهم رفت، دست گذاشت رو دستم و با لحن مال یاساس يچشم غره  هی

 گه؟ید یگ ینم يزیبه نهال چ: به سوالش گفتم تیاهم یب

ذره هم کم  هیدردت . یخرده بخواب هیچشماتو ببند :اشو زوم چشمام کرد و بعد گفت هانهیعاقل اندر سف نگاه

 نشده؟

 نمیزنگ بزنم بب یرم به دکتر ظهراب یم: به ساعت انداخت و گفت یتکون دادم، نگاه یبه عالمت منف يسر

 .ادیسر ب هیاگه تهرونه 

سرم و کم کم دردم  نیتو ا ختنیت، دارو رمعده درد ساده اس هی! شلوغش نکن البرز: دستشو گرفتم و گفتم مچ

 ! شه یخوب م

 ات کرده؟ نهیمعا یک. امیحرف بزنم و ب کیبرم با دکتر کش. باشه: عقب و گفت دیکش دستشو

برگشته؟ بمون برم اوضاعتو بپرسم و  یدکتر بشارت مگه از مرخص: سرم انداخت و گفت يباال يبه تابلو ینگاه

 .امیب

شد دختره رو تو غربت و از  یم یواقعاً راض یعنی! ره زنگ بزنه به نهال یگفت، داره م یته وجودم م يزیچ هی

 ! نبود دیازش بع! حد نگرون کنه؟ نیاون راه دور تا ا
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درد تا خود صبح ادامه داشت و صبح که . داد یکردم که بهم آرامش م یرو حس م ییبودم اما عطر آشنا خواب

پچ پچ  هی يصدا. کرد و کم کم بهتر شدم و خوابم برد زیتجو گهید يچند تا دارو نهیاومد، بعد معا یدکتر ظهراب

 یخواب م نکهیا الیبه خ! شد ینم رمباو! باعث شد آروم چشم باز کنم و نگاهم نشست رو صورت درهم نهال

 دنمیدکه تا  یبرعکس البرز و دکتر ظهراب! چشمامو باز و بسته کردم و مات صورتش شدم يدوبار یکی نمیب

 !سالم: سرزنشو شروع کردن، نهال اومد جلو، دستمو محکم گرفت و گفت

اومد جلو و . کردم و خواستم بهش اعتراض کنم دایگوشه پ هی نهیتو اتاق چرخوندم و البرز رو دست به س نگاهمو

 ؟يبهتر: گفت

 یگفتم خوبم که از اون اتاق خالص یم دیبهتر هم نبودم با! شد نهال باشه و خوب نباشم؟ یم! بهتر بودم آره

 !؟ينهالو چرا باخبر کرد: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر! کنم دایپ

 ! گفت یدرصد فکر کن بهم نم هی: بگه نهال معترض گفت يزیالبرز چ نکهیا قبل

امضا  توصیترخ يگفتم برگه  اد،ی یدکتر بشارت م گهیساعت د هی: رفت سمت در و در همون حال گفت البرز

 . کنه

 .رونینگفت و از اتاق رفت ب يا گهید زیحرفش تکون دادم و چ دییبه تأ يسر

 .نیبش نجایا ایب: تخت و به نهال گفتم يدست آروم زدم رو گوشه  با

 ! البرز که گفت تا مرز سکته رفتم: کرد گفت یم يدستم باز يکه با انگشتها ينشست و همون جور کنارم

 ...يو تنها ول کردخدا ر يبنده  يخاله -

اومده گفت تو  شیکار واجب برام پ دیتا فهم. ما شیبود اومده بود پ يچند روز. ششهیخاله ام پ یکیدختر اون :

 .خواست یانگار خدا م. مونم یبرو من م

 !یینجایکه ا هیعال یلیهر چند که خ! ياینداشت ب یلزوم-

 هنوز؟ يدرد دار: دیزد و بعد پرس یگرم لبخند

 .نه-

 !هو؟یشد  یچ:
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 رمردینشون داد که به تو بفهمونه به چه پ يبار هم البد خود نیا! کنه یعود م یهر از گاه! گهیدرد مزمنه د-

 !يبله داد يبند زده ا ینیچ

 !بد نباش: به پام زد و گفت یآروم مشت

خوب بود که ! خوش انیپا نیبه ا دیارز یبودم م دهیظهر کش روزیکه از د يدرد. صورتش شدم ي رهیلبخند خ با

 !؟یکن یفکر م یبه چ: دیبه دستم آورد و پرس يفشار! کنارم بود نجاینهال ا

 .یچیه-

 !؟يروز افتاد نیکه به ا يشد ریبا مامانت درگ:

 !گفته؟ ینه ک: دمینشست رو صورتم و تند پرس یظیغل اخم

 !اورده؟یسرت ن ییکه بالمداح ! یش یحد بدحال نم نیتا ا لیدل یمطمئناً تو ب ینگفته ول يزیچ یکس-

 !به کارم نداشته يمداح کار. زمینه عز: باز شد، دستشو تو دستم گرفتم و گفتم اخمام

کمتر حرص و جوش  دیو با یباش یورزش اساس هیبه فکر  دیبا. پندار یاتو درست کن هیتغذ تیوضع دیبا-

 .يبخور

 ...کارها رو انجام  نیا يتو برگرد، همه ! چشم:

به  يازیآدم بخواد متحول بشه ن! نباش میکن یگن از شنبه ترك م یرن م یراه م یمعتادها که ه نیمثل ا-

 ! شروع نداره ينقطه 

 !آره خب: به معده ام آوردم و گفتم يدست فشار با

 نجایاز فرودگاه تا ا! سکته کردم مارستانیتا برسم ب: نشست و گفت یصندل يکنارم رو ن،ییرو تخت اومد پا از

بهم  افتمیپس ن نکهیا يحالت بدتر باشه و برا دمیترس یم! دا خدا کردم البرز خبرو درست بهم داده باشهفقط خ

 .نگفته باشه

 !ده که یحرف آدمو گوش نم! بهش گفته بودم خبردارت نکنه-

خوبه که الاقل اتفاق : به پشتش زد و بعد پربغض گفت يزیو ر یطوالن ينهال دستمو بلند کرد، بوسه  دست

گرچه که البرز به جون مادرش قسم ! آماده کرده بودم يروبرو شدن با هر منظره ا يخودمو برا! افتادهین يبد

 .ستین تیخورد طور
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آدم ! رونیاون ب يبه دور از آدم ها! اتاق در بسته هیشد تا ابد، من باشم و نهال و  یکاش م! خوب بود چقدر

خدا هم  يبرا دیدونستن که شا یم يو پا افتاده ا شیرو تو مسائل پ گهید يکه مالك انسان بودن آدم ها ییها

 !نبود تیتا اون حد مورد اهم

*** 

 .يآماده کنم که بخور يزیچ هیحاال دراز بکش برم : شرتمو تنم کرد و گفت یت کیکوچ يبچه ها نیع

 .خورم ینم يزیچ: تخت بلند بشه مچ دستشو گرفتم و گفتم ياز لبه  نکهیو قبل از ا دمیکش دراز

 !شه که ینم: شد و گفت زیخ میدوباره ن معترض

 !یخوام کنارم بمون یفقط م! خوام ینم يزیاآلن چ: کردم و گفتم شتریذره ب هیدستمو  فشار

تو هم که لب ! یتونم بفهمم چ یاما نم یناراحت داًیشد يزیچ هیدونم از  یم: زل زد به چشمام و گفت نشست،

 دیچ یم ویچ يالبرز داشت مقدمه  نجایتا ا مارستانیاز ب! ياریدلشوره در ب نیو منو از ا یحرف بزن یکن یوا نم

 !گرفتم؟ هان؟ ینم انویکه من جر

 ؟ياوردیدرش ن: با انگشترش شدم و گفتم يکردم مشغول باز ینگاه م شیکه به صورت جد يجور همون

 ارم؟یمگه قرار بود درش ب: کرد و گفت یاخم

 !نه-

 .امی یاآلن م سایوا. آهان: اشد و گفتاز جاش پ هوی

 فیظر ریتخت، زنج ينشست لبه . تو دستش بود کیکوچ يجعبه  هیبرگشت  یو وقت رونیاز اتاق رفت ب بعد

 !برات ببندمش؟ يد یاجازه م: رو از توش در آورد و گفت یرنگ ينقره ا

 !ش؟یدیواسه من خر: دمیپرس متعجب

 ! نشون توا نیا ،يدیحلقه نخر یتا وقت:زد و گفت يلبخند

 هیالاقل ! شه ینم دهیکه د رهنمیپ ریندازم اما از ز یم نویا: خنده و صورتم از درد درهم شد و بعد گفتم ریز زدم

 !نامزدتو تور کنه یکی یهول داشت نقدریاگه ا يدیخر یانگشتر م

برات  ن،یبش! جرأت نداره نگاه چپ به نامزد من بکنه ياحد چیه! سیه: و گفت دیبه سمت خودش کش دستمو

 .بندازمش

شد و در همون  ریشد و دست انداخت دور گردنم و مشغول بستن زنج کیخرده بهم نزد هیو دوال شدم،  نشستم

 . دوست دارم یلیرو خ یزن یکه م يعطر نیا: حال گفت
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 !دوست دارم یلیمنم تو رو خ: و عطر تنشو به مشامم دادم و گفتم دمیکش یقیعم نفس

ازت  یلیخاله ام خ: کرد گفت یکه تو وجود من داشت زنده م یتوجه به حس یو ب ریحال کلنجار رفتن با زنج در

 !يدلشو برد یاساس یعنی. خوشش اومده

 !يهمون اندازه دل منو برد به قاًیتو هم دق: دستش شدم و گفتم يبا انگشتر تو يدست مشغول باز با

 گردنت درد گرفت؟. انگار سجافش مشکل داره! شه یاه بسته نم: و بعد غر زد دیخند

از مامان هنوز ! روز قبلم نبود تیاز عصبان يخبر. لبخند زدم ریبستن زنج يراحت باش گفتم و به تالشش برا هی

: رو بست و گفت ریباالخره زنج! شد یم تیاهم یبرام ب زهایچ یلیبودم اما با وجود نهال در کنارم، خ ریدلگ

 .نمیبب. تموم شد

 !هیعال: کرد گفت ینگاه م ریکه به زنج يهمون جور. نشستم صاف

 !یمرس: زدم و گفتم يلبخند

 ! يدر نر نقدریکه ا نهیتر ا یعال: پاشه، دستشو گرفتم و گفتم اومد

 !باور کن دلنگرون غذاتم: زد و گفت يلبخند

 يدرد نیخرده آروم شم و ا هیاگه بگم  دیشا. يحرفو بشنو يسر هیکه  یخوام بمون یم: گفتمو  دمیکش دراز

 !شه کم شه یکه دوباره داره شروع م

 شده؟ یچ: دیپرس نگرون

ازدواج من و فرناز حدود دو سال عقب  یدون یم: مکث گفتم هیتر کردم و بعد  یدهنمو به زور فرو دادم، لب آب

 !افتاد؟

کردم  یدستشو لمس م فیکه با دستم پوست لط يهمون جور. تکون داد و منتظر موند یبه عالمت منف يسر

 نیفرناز شرط گذاشته بودن بدون حضور خونواده ام به ا يخونواده  ،يخواستگار ادیشد ب ینم یپدرم راض: گفتم

 .دن ینم تیوصلت رضا

 !و منو قبول نکرده آره؟ يبا مامانت حرف زد-

که  ياونقدر به خودت فشار آورد انیجر نیواسه خاطر ا: دیو پرس دیگز یلب. مات فقط نگاهش کردم و درمونده

 !ده؟یکش مارستانیکارت به ب

 !کمه؟-

 !؟یختیحد بهم ر نیپا پس بکشم تا ا ایممکنه من ناراحت بشم  نکهیبه خاطر ا:
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 !خورده گهید ياعصابم از جا! ناینه فقط ا! نه-

 !از کجا؟:

 .ستیمهم ن-

 ! خوام بدونم یم! مهمه:

 قاًیدق یسخته آدم خونواده داشته باشه ول! گم؟ یم یچ یمتوجه! پشت موندن ناراحتم یتنها بودن و ب نیاز ا-

 !پشتش نباشن شیزندگ يروزها نیو مهمتر نیتو سخت تر

 تیاهم ياونقدر انیجر نیاما ا یگ یم یفهمم چ یم: کرد و گفت نییباال و پا زیچند بار با حرکات ر سرشو

 !پندار یحد خودتو داغون کن نیتا ا ينداره که بخوا

 ...کس و  یب يآدم ها نیتو ع يها لیفک و فام يجلو مونیخواد تو جشن عروس یدلم نم-

 !؟ییزهایچ نیازت جشن خواست حاال که نگرون ا یک: 

 !؟یچ یعنی-

با نهاد هم ! يد یدورم م ییکشور اروپا هی يبر یو تو منو م میریگ یپولشو م! یجشن عروس یب یجشن عروس:

 یهم م. يهمه جاشو هم که بلد! سیمثالً انگل میر یهم گفتم، م نیبه نوش یحت! مورد صحبت کردم نیدر ا

در مورد مامانت هم ! يریگروان شناست و ازش مشاوره ب دنید يسر بر هی یتون یهم تو م م،یبگرد میتون

. ارمیدلشو به دست ب يجور هیتونم  یباش زمان که بگذره، خودم م مطمئن. فکر کردم یمن کل. نگرون نباش

 ... میتون یتازه م

کرده بود فقط  يزینقشه رو طرح ر نیتموم ا! مات صورتش بودم! دمیشن یزد، من اما نم یداشت حرف م نهال

! بود؟ یآدم چ نیا! استفاده کنم شیدرمان يو از نسخه ها نمیکه برم لندن و سارا رو بب! واسه قسمت آخرش

خدا هم دلش سوخته بود ! کم کنه؟ هاموفرشته بود که خدا فرستاده بود واسه ام که درد هی ای! واقعاً آدم بود؟

اوضاعو عوض  يجور هیخواست  یبود خسته شده بود و م دهیآفر دهیحد زجرکش نیرو تا ا يبشر نکهیاز ا! برام؟

 !کنه؟

موهاش پنهون کردم  نیسمت خودمو و وادارش کردم دراز بکشه، صورتمو ب دمشیخودم جا باز کردم، کش کنار

 ،یکه اصالً آدم! یهست یبذار باور کنم که واقع! رمیحضور آرامش بگ نیبذار از ا!نگو نهال یچیه! شیه:و گفتم

 ! نگو یچیه!مثل تو هم وجود داره يدختر ،یزن
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 رهیگیم امویتو داره دن يهوا

 اتفاق تازه خوشحالم نیاز ا من

 منو عطر تو پر کرده يها نفس

 …اندازه خوشحالم یاحساس ب نیا از

 

 رمیراه م کنارت

 رمیگیم اوج

 شهیم یعشق رنگ زندگ کنارت

 نجاستیکن تموم واژه ها ا شروعم

 شهیم یبگ يکن تو هرجور شروعم

 

 دونمیقلبمو دست تو م سپردم

 دردامه نیتسک نیبهتر ادتی که

 که عاشقت باشم نیهم ایدن نیا تو

 تو دستامه ایدن کنمیم تصور

 

 نیو ا دهیتکون کنارم دراز کش ینهال ب. آرامش محض خمارم کرده بود هیحس خوب،  هیخواب نبودم اما  

عطر موهاش  يآرومش، تپش ضربان قلبش، بو ينفس ها يصدا. رمیاجازه رو داده بود که در کنارش آروم بگ

 . آروم آروم شده بودم. مستم کرده بود

 يخوا یم ：گوشش پچ پچوار گفتم ریکه از پهلوش رد کرده و تو بغلم گرفته بودمش شل کردم و ز دستمو

 .زمیپاشو عز یپاش

 درد：دیکرد پرس یلمس م شمویکه با پشت دست ته ر يو روشو کرد سمتم و همون جور دیجاش چرخ يتو

 هنوز؟ يدار
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درد داشتم . خواستم با حرف زدن از دردام حال خوشمو خراب کنم ینم. نشست رو لبم و چشمامو بستم يلبخند

خرده  هی：گوشم گفت ریدوال شد و ز د،یتنم کش يسر جاش نشست، مالفه رو رو. بود فوریک فوریاما حالم ک

 . بخواب تا ناهار

 .نییبه گونه ام زد و از تخت رفت پا یومآر يبوسه  میکردم و نهال در کمال ناباور شتریپلکامو ب فشار

بود که از  يمعجزه ا میحضورش تو زندگ. داشتم مانیموضوع ا نیبه ا. از طرف خدا يا هیهد. بود هیهد نهال

 . بودم,منتظرش شیسالها پ

*** 

نبضمو چک کرد و . دستش بود يتخت و مچ دستم تو يالبرز نشسته بود رو. شدم داریتکون تخت ب از

 ؟يچطور ：دیپرس

 نهال：دمیو پرس دمیبا دست چشمامو مال. رفتم مطب یم دیبا. و چشمم افتاد به ساعت دمیباز خواب طاق

 کجاست؟

 .خانوم کدبانوت تو آشپزخونه مشغول طبخ غذاست -

 . برم مطب دیبا ：زدم و گفتم يلبخند

 حالت؟  نیبا ا-

 . دارم یچند تا نوبت آندوسکوپ. بهترم：

 !پاشو هنر همسر گرامتو نوش جان کن پس：از جاش بلند شد، رفت سمت در اتاق و گفت البرز

 !تنبل خان؟ يپاشد：نهال از تو آشپزخونه گفت رونیاتاق که رفتم ب از

 ؟يبهتر ：دیو با لبخند پرس رونیسرشو از آشپزخونه آورد ب بعد

 .خوبم ：مسرم بود گفت قیتزر يکه رو جا یبهش زدم و در حال کندن چسب يلبخند

 !خوب خوبم ایدن يدردها يگفتم که اگه باشه با وجود همه  یاگه نبود بهش م البرز

 .امی یزنم و م یبه صورتم م یآب هی：و گفتم سیسمت سرو رفتم

 .زد یالبرز داشت تو اتاق خواب با تلفن حرف م رونیکه اومدم ب ییدستشو از

شونه هاش رد کردم و  يبازوهامو از رو. بود ستادهینهال دم گاز ا. فرصت استفاده کردم و رفتم تو آشپزخونه از

 !نهال يخسته کرد خودتو：به موهاش زدم و گفتم يبه خودم چسبوندمش، بوسه ا
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 .زمیخسته نشدم عز ：به لب آورد و گفت يبه سمتم،لبخند دیچرخ سرش

 .تو امی ینامحرم تو خونه نباشه دارم م! اهم اهم：تو خونه دیچیالبرز پ يبگم صدا يزیچ اومدم

 یآشپزخونه و تماشامون م يبود دم ورود ستادهیباز ا شینهال فاصله گرفتم و برگشتم سمت البرز که با ن از

 .کرد

 ! بده رونیتو ب بفرما：نشستم گفتم یم زیکه پشت م يجور همون

 !بهت زنگ زده يبار15 10 مامانت：و نشست کنارم و گفت,پهنتر شد لبخندش

هم به من زنگ زده  يبار 50 هی البته：شد و گفت بیس هیبا  يخونسرد مشغول باز. به صورتم نشست یاخم

 .که تو اتاق عمل بودم و نتونستم جواب بدم

 ؟یاز حالم بهش گفت يزیمگه چ-

 ... ینه ول من：

 .شدم حیمتعجب زل زدم به نهال و منتظر توض. البرز نشست رو نهال نگاه

بار آخر دلم . گذاشت غامیچند بار زنگ زد و نگرون پ ：گفت زیذاشت رو م یکه ظرف غذا رو م يجور همون

 .بمونه یجواب ندم و بذارم تونگرون ومدین

 !خب؟-

 ! کردم یاشتباه گرفته قطع کرد، دوباره که زنگ زد خودمو معرف نکهیا الیبه خ اولش：

 

  

بدم به تو  ویمامانت خواست گوش: و گفت زینهال نشست پشت م! شد یهر لحظه از تعجب گردتر م چشمام

 !افتاده یدادم که چه اتفاق حیاومد قطع کنه، براش توض! یو خواب یو دارو گرفت ياومد مارستانیگفتم تازه از ب

 !بشه؟ یکه چ-

 !از حال و روز پسرش با خبر باشه دیبا! مادره! نشه یچیکه ه:

 نهیس نیکه من با ا دهیالبرز بوده و د! ده نهال یجلب ترحم در مورد مادر من جواب نم! ؟یبا خبر باشه که چ-

 هی التیحاال به خ! کرد رونمیاون از در خونه اش ب یچاك خورده بهش پناه بردم ول نییپر داغ و از باال تا پا ي

 !کنه؟ یمعده درد ساده متحولش م

 !بدم حیدمو تو خونه ات توضخواستم حضور خو یم! قصدم متحول کردنش نبوده:
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در ! هیخوب هیو توج حیتوض ایواسه کل دن نیا: دستشو نشونش دادم و گفتم يتو يبلند کردم و حلقه  دستشو

که در مورد فرناز  یاستیاگه برام مهم بود مادرم همون س روزیتا د! نداره یربط یمن و تو به کس یضمن زندگ

اصالً قرار  یعنیمهم که هست، ! ستیاصالً برام مهم ن گهیامروز د ره،ینگ شیگرفته بود در مورد تو در پ شیدر پ

نگرون تصورات اشتباه  يتو بخوا ایبخواد از گل نازك تر بهت بگه  یوجود داشته باشه که کس يمراوده ا ستین

خوب بودن از نظر  يارهایمع! یکن فایعروس خوبو براشون ا هینقش  یهم نداره تالش کن یلزوم! یباش یکس

تالش کنم، تالش  ،یهر چقدر هم که تالش کن! من و تو فرق داره یِخوب يارهایعتا آسمون با م نیمادر من زم

 !رمیگ یو من تحت فشار و عذاب قرار م یش یوسط خودت خسته م نیفقط ا! شه یعوض نم يزیچ میکن

 !آرومتر پندار: البرز نشست رو دستم و آروم گفت دست

که انگار داشت دور تسلسلو  يتکرار يقصه  نیاز ا! کالفه بودم! ا دست خودم نبودتند رفته بودم ام! داشت حق

 ! شدم زیم ي رهیبه موهام زدم و خ یچنگ! بودم دهیکرد بر یم یط

گم  یبکش بعد بهت م: در کمال آرامش به حرفهام گوش داد، بعد ظرف غذا رو هل داد به سمتم و گفت نهال

 !هیچ یکالفگ نیاز ا یکار واسه خالص نیدرست تر

 ينهال غذا رو به البرز هم تعارف کرد و بعد همون جور. و مشغول شدم دمیخرده غذا کش هی لیم یاکراه و ب با

 !؟يریمحضر وقت بگ هیواسه فردا از  یتون یم: دیاز البرز پرس دیکش یخودش م يکه برا

دم حاال که  یم حیمن ترج: نگاهشو دوخت بهم و گفت. صورتش شدم ي رهیاز تو بشقاب بلند و خ سرمو

. میباشه بهتره که عقد کن یاگه قراره رابطه امون رسم! خواد یم نوینهاد هم هم. میبه هم محرم بش م،ینامزد

 !هم من يریگ یهم تو آروم م ينجوریا

 ...و  یمهمون هینه  ،یجشن هینه ! ؟یهول هول! ؟يجور نیهم: دمیو چنگال رو گذاشتم تو بشقاب و پرس قاشق

 .و خالص میریگ یم کیجشن کوچ هیسر فرصت  م،یکن یعقدو م: به دو طرف تکون داد و با لبخند گفت يسر

من  یکس تو زندگ چیه! پا پس بکشم؟ ارهیکه بهم ب يفشار ایبه خاطر اون  یترس یم! ؟یترس یاز مامانم م-

... 

 ! يایدر ب ختهیحال بهم ر نیخوام تو از ا یفقط م! ندارم پندار يزیاز چ یترس:

نگاهمو که حس کرد برگشت  ینیسنگ. کرد یبا لبخند به نهال نگاه م. سرمو چرخوندم سمت البرز مستأصل

 !نهال از تو؟ ای يکرد يتو از نهال خواستگار شییخدا: دیسمتم و پرس
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پخمه  نیخوره ا یباور کن چشمم آب نم: و رو به اون گفت دیالبرز خند! با اعتراض اسم البرزو صدا زد نهال

 !بلند شده باشه يزش بخارا

 رم،یگ یواسه فردا ظهر نوبت م. ستین ییبه آشنا يازیمحضر آشنا دارم، هر چند که ن: رو به من ادامه داد بعد

 !هان؟ يعمل که ندار

 !کنن یمن و نهال صحبت م تیشد دارن در مورد محرم یاصالً باورم نم! کردم یفقط نگاهش م مات

 !؟ينکنه جا زد! داداش؟ هیچ: گفت ید و با لحن شوخبه پشتم ز یآروم يضربه  البرز

 ...که  یتو مطمئن: دمیچرخوندم به سمت نهال و پرس نگاهمو

هم اآلن  نینوش نکهیضمن ا! عمرمه میتصم نیمطمئن تر: دستم و گفت يزد، دستش رو گذاشت رو يلبخند

 .تهرانه و نهاد هم از خداشه

اشو  دهیخواهر ترش! یبندازه هوا از خوشحال دیکالهشو با!آره بابا چرا از خداش نباشه؟: از جاش پاشد و گفت البرز

 يداره اما همه  بیمعا يسر هیجنتلمن و آقا، حاال درسته  ي افهیو خوش ق پیدکتر خوش ت يآقا هیانداخته به 

 ! عته براشمنف یاز هر ور نگاه کن! طرف هیخواهرش  یدگیطرف، ترش هیاونا 

البرز ! رونیرفت ب یکه از آشپزخونه م يبرداشت و پرت کرد سمت البرز زیرو م ي وهیاز تو ظرف م اریخ هی نهال

بذار ! هنوز خرت از پل نگذشته، هنرهاتو رو نکن: سمت نهال و گفت دیداد، چرخ یبرگرده جا خال نکهیبدون ا

پندار ما از انتخاب زن  نیا يدیوقت د هی! نتو رو کنبشه، قباله تو دستت باشه، بعد دست بز یرسم یهمه چ

 !شد ها مونیپش یآپاچ

توهم آدم فروش  یلیجون به جونت کنن زن ذل:گفت یبرداشتم سمتش، فرار کرد و از تو آشپزخونه به شوخ زیخ

 !بدبخت

*** 

رو  یقبل ضیمر يکه پرونده  يسرمو بلند نکردم و همون جور هیبعد ماریب نکهیا الیبه در خورد، به خ يا ضربه

 .دییبفرما: کردم گفتم یم لیتکم

 !دکتر يسالم آقا: تو اتاق دیچینهال پ يباز شد و صدا در

 !؟یخوب: اومد تو، در رو بست و گفت. بلند کردم و با لبخند زل زدم بهش سرمو

 !؟یکن یکار م یچ نجایا: دمیرفتم سمتش پرس یکه م يجام بلند شدم و همون جور از

 .اومدم دنبالت: تو دستش گرفت و گفت تمودس
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خرده استراحت  هیخونه  يموند یم: کردم گفتم یاز شالش رو لمس م رونیب ختهیر يکه موها يجور همون

 !يکرد یم

 !تونم به تو بگم آقامون؟ یاآلن م: دیمکث پرس هیزل زد به چشمام و بعد  شیتموم مهربون با

 !تونم؟ یم: و اون ادامه داد دمیخند

کرواتمو صاف کرد و  يبه عالمت مثبت تکون دادم، لبخندش پهن تر شد، دست انداخت گره  يسر

 !و افتخار کنم نمیروپوش بب نیدوست داشتم آقامونو سر کارش با ا:گفت

 !بالم یمن بهت م یکه باش یهر لباس يتو تو یول:ام و گفتم نهیسمت خودم، سرشو چسبوندم به س دمشیکش

البته حاال : گفتم رگوششیسرمو بردم جلو و آروم ز. نگاه قدرشناس زل زد به چشمام هیا فاصله گرفت و ب ازم

 !کنم یبازم بهت افتخار م! نداره یبیهم در کار نباشه ع یلباس

 !گهیپررو نشو د يهو: گفت یاخم مصنوع هیبه کتفم زد و ازم فاصله گرفت و با  یمشت

خرده  هی یتونست: کردم گفتم یکه بازشون م يروپوشم و همون جور يدست انداختم به دکمه ها دم،یخند

 ؟یبخواب

خرده کار داشتم که به اونا  هی. خسته نبودم البته. نه: شد و گفت زمیم يور رفتن با ماکت گوش رو مشغول

 .دمیرس

 ؟ياومد نیبا ماش: دمیو پرس یچوب لباس يانداختم رو روپوشو

 !؟ینیپشت رل نش یتون یم يچه جور! تنگ شده بود یرانندگ يدلم برا. آره: سمتم و گفت برگشت

تلخ  يکه منو به روزها ییزهایچ يوقت برا چیدلم ه: گفتم فیتو ک ختمیر یهامو م لهیکه وس يجور همون

 !م؟یبر! شه یکنه تنگ نم یگذشته وصل م

  

 

  

 یکاش م: مبل، چشمامو بستم و گفتم يکنسول، ولو شدم رو يگذاشتم رو فمویمحض ورودمون به خونه، ک به

 .جا تا صبح بخوابم نیشد هم

 .پاشو الاقل لباساتو عوض کن بعد دراز بکش: که گفت دمینهالو شن يصدا
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به خدا : که نهال گفت دمیاز آشپزخونه به راه افتاد و شن یتق و توق يصدا. حرکت و ثابت سر جام موندم یب

! ادی ینهاد به فغان م یمطمئنم از شلختگ! سوزه یم لوین يدلم برا! نهیبدوره ب شتیپ ادیب یچند سال دینهاد با

 !یقدر مرتب نیا يموندم تو چه جور

تو  دیچیپ یکه م ینهال يبودم از صدا یدادم و تو اوج خوش یبسته بود، با لبخند به حرفهاش گوش م چشمام

 .کرد یم قیرو بهم تزر یسوت و کورم و شور زندگ يخونه 

 !؟يخند یم یبه چ: دیصورتمو لمس کرد، چشم وا کردم و نهال پرس یفیلط دست

 .یچیه: و گفتم نشستم

 .پاشو لباساتو عوض کن: رو گرفت سمتم و گفت يریش وانیل

معده ات : کرد گفت یکرواتمو باز م يکه گره  يدستشو آورد جلو و همون جور. زیگرفتم و گذاشتم رو م وانویل

 چطوره؟

 !خوبه یتو باش: شماش و گفتملبخند زل زدم به چ با

اون قرص  دمیشا! ن؟یدیتیمیسا ایکنم  یم فایا نویدیتیمن اآلن نقش ران: دیبه لب آورد و پرس یگرم لبخند

 !بود اسمشون؟ یچ!اصالً دهامیجد

با ! یتو مسکن: به خودم چسبوندمش و گفتم نه،یوادارش کردم کنارم بش دم،یزدم و دستشو کش یقیعم لبخند

 !شه یدردهام ساکت م يهمه ! شه یمعده دردم خوب نم وجودت فقط

واسه فردا : چشماش و لبش رفت و برگشت و گفتم نیبلند کرد و زل زد به صورتم، از اون باال نگاهم ب سرشو

 !؟یمطمئن

 .آروم باز و بسته کرد دییتأ يزد و چشماشو به نشونه  یگرم لبخند

 ...جشن و مراسم و  یب: گفتم دمیکش یکه شستمو رو پشت دستش م يتو دستم گرفتم و همون جور دستشو

با  دمیصورتش شدم و پرس ي رهیبه دستش زدم و دوباره خ يبوسه ا. چشماشو باز و بسته کرد دییبه تأ دوباره

 يو با اون گذشته  ادیاختالف سن ز نیکه دارم و با ا ياخالق گند نیبا ا رشونم،یکه اس یهمه مشکل نیوجود ا

 ... يخوا یتنش باز هم م پر

خواد در مورد  یدلم نم: لبم و گفت يسکوت گذاشت رو يآورد باال و انگشت اشاره اش رو به نشونه  دستشو

 نیکنم بزرگتر یکه عاشقشم زندگ یفرصتو دارم که با اون نیا نکهیواسه من هم! یحرف بزن يجور نیخودت ا

 !نعمته
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شد مات اون چشمها موند و  یم! شد خوددار بود و تا بعد عقد صبر کرد؟ یم! گذشت؟ دنشیبوس ریشد از خ یم

 !عاشقانه و گرم بست؟ يبوسه  هی يوسوسه  يچشمها رو رو

*** 

. شد که تازه خوابم برده بود یم يا قهیشد که نهال رفته و چند د یم یساعت هی. تلفن از خواب پروندم زنگ

 !سالم پندار: الو که گفتم مامان گفت! و از جام بلند شدم و خواب آلود رفتم سمت تلفن دمیکش یکالفه پوف

 يطور: دمیبه خودم اومدم و پرس! تیشدم تو اون موقع یم اریهوش هم اگه بودم هوش یکه خوبه، ب خواب

 !شده؟

 معده ات چطوره؟-

 !کنه؟ یم یچه فرق:

 ؟یبمون مارستانیب شترینبود ب ازین-

 خانومت خوبه؟:کرد و گفت یم، مکثنداد یجواب

هر چند ! کرد من نهالو عقد کردم؟ یم الیواقعاً خ ایگفت  یمتلک م! رونیبار دوم چشمام از حدقه زد ب يبرا

 .خوبه: آروم گفتم! کرد یفرق نم یلیور و اون ور خ نیچند ساعت ا

 ده؟یخواب-

 !چطور؟: دمیپرس! اصالً؟ هیچ انیجر! من يوا يا

 ! خواستم باهاش صحبت کنم یم-

 . خودشه يخونه :

 !؟یعنیاآلن  ییتنها: دیکرد و پرس یمکث

 ...که  نیدار یبا نهال کار خاص! بله مامان تنهام-

سراغ من و ازم  ياومد روزیتونستم بفهمم پس چرا د ینم! وا موندم ن،یامروز که بهم گفت شماها با هم عقد:

به خاطر  دیشا دمینشستم و فکر کردم د یوقت! هم باهاش نداشتم ید خوببرخور! يخواستگار امیبرات ب یخواست

و  نیکه عقد کرد یگفت یبهم م دیبا شباز همون ! ينکرد یکار درست یول! یبهم نگفت یمنو ناراحت نکن نکهیا

از  ایشدم  یناراحت م شتریب یخبر از من زن گرفت یب نکهیاز ا یکن یم الیخ! دختره محرمته که تو خونه اته

ناجور در موردش  يگناه اون دخترو بشورم و فکرا یکل يتازه باعث شد! نمینامحرمو تو خونه ات بب هی نکهیا

 ! بکنم
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 !م؟یقبل تر با هم زن و شوهر یلینهال بهش گفته بود که ما از خ! بودم جیگ جیگ! مونده بودم وا

 !شنوم مامان یم:الو پندارش باعث شد بگم يصدا

 ...امروز من قهر کرده و  ينکنه به خاطر حرفها! ه؟ مگه خونه هاتون از هم سواست هنوز؟خودش يچرا خونه  -

 ! به اون نهال بدبخت گفته بود مگه؟ یچ! امروزش؟ يحرفها

 دنیشب خواب یده تا قبل عروس یبرادرش اجازه نم... زهیچ. امممم. قهر نکرده: و گفتم دمیبه موهام کش یدست

 !بمونه نجایا

 !مراعات؟! گفت؟ یم یهر چند که نهال چ! اومد دروغ بود یکه بدم م يزیاز چ! پوف

حاال، واسه . راحت شد المیخ. آهان: گفت يشتریب يخوشش اومده بود با انرژ لیدل نیکه انگار از ا مامان

 نجا؟یا نیایب نیتون یناهار فردا نم يبرا. ارمیزنم که از دلش در ب یفرداشب زنگ م

 .ادهیفرصت هم ز. رهینهال هم کارش گ مارستانم،یمن ب: تماس قطع بشه گفتم قراره نکهیاز ا خوشحال

براش  نیایب نیخواست یدوست داره که وقت ییخانومت چه غذا: دیقطع کنه پرس نکهیگفت و قبل از ا يا باشه

 !درست کنم؟

رو که دوست  ییعروسش غذا يخواست برا یمامان م! بود به سقف خونه دهیچسب گهیاز زور تعجب د ابروهام

 . نیدرست کن نیخواست یهر چ! غذاها رو دوست داره يهمه : سرمو خاروندم و گفتم! داشت بپزه؟

و  لمیناخودآگاه رفتم سمت موبا. هم تنگش زد و تماسو قطع کرد یگفت، مراقب خودت باش يا گهید ي باشه

 ! بود و من خبر نداشتم یبشر عجب زبر و زرنگ نیا! نهالو گرفتم يشماره 

  

 

هم . داشتم امیتا پ 4کال و  سیتا م 5 رونیاومدم ب یدوش گرفتم و وقت هی. با نهال تماس گرفتم و جواب نداد 

 لیفردا رو انداختم پس فردا که تعط يبرنامه :نوشته بود. البرز رو باز کردم امیپ. البرز زنگ زده بود و هم نهال

 .بهم خبر بده یدرصد مخالف هیاگه !ماراتیب مراضون ابه درم یبچسب یو بعد عقد عروس خانومو ول نکن یباش

پندار ! ؟یتا پس فردا صبر کن یتون یتنده که نم شتیآت نقدریا یعنی: اشو گرفتم و هنوز الو نگفته گفت شماره

 ...خرده خوددار باش که  هیلطف کن 

 !سالم کیعل-

 !تو مود تماس جواب ندادن یخورده رفت یبه توق یگفتم باز تق ،يباهات تماس گرفتم جواب نداد! سالم:
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 .شنبه 5 شیبهتر شد که انداخت. دوش بودم ریز-

 .به نهال هم خبر دادم. آره:

 .یمرس-

 !دارن؟ فیمامان خانوم خوب تشر:

 !کار تو بود؟-

 !کار کارِ همون درخت کهنساله! ستین انیالبرز در م کی يپا گهید نباریا! نه:

 !درخت کهنسال؟:

 !شه یدرخت کهنسال محسوب م گهیعروس خانوم که شده د! گم یسابقو م ي همون درختچه-

 !؟يخند یهر هر م يعوض دفاع کردن از همسر محترمت دار! خاك بر سرت: و البرز گفت دمیخند

اتفاقاً ! کنم یاز همسرم دفاع م یکیزیبه صورت ف دمتیکه د کیحاال از نزد: و گفتم دمیکاناپه دراز کش يرو

 !برم مطب دیبعدش هم با رم،یدرگ مارستانیح تا عصر تو بمن فردا ازصب

 !؟یاگه وقت گرفته بودم چ! ؟یبگ زیسر م يمرد یم: گفت معترض

 .نهالو رد کنم شنهادیدرست نبود پ! یحاال که نگرفت-

 . شد زونیداد آب از لب و لوچه ات آو شنهادیکه تا نهال پ یاونقدر هول! يغلط کرد:

 !بار من کن يدوست دار یهر چ! خجالت نکش البرز-

بهت نشون  يجور هی مویشد اوج خوشحال یکاش م: گفت تیو بعد با جد یتو گوش دیچیخنده اش پ يصدا

 !ذوق نداشته باشم نقدریخودم ا يفکر کنم واسه دوماد یعنی!بدم

ندازه واسه خودت تا چه ا ینیب یاون وقت خودت م م،یباال بزن نیو بذار ما واسه ات آست نییپا ایب طونیاز خر ش: 

 !یش یهم ذوق مرگ و خوشحال م

 !؟یتو هم ذوق مرگ یعنیاآلن ! جونم يا: و گفت دیغش غش خند البرز

 !به تعهد ندارم يمن کالً عالقه ا: ندادم، با همون لحن شاد گفت یزدم و جواب لبخند

 !یتو چهل سالگ ير یم گهیسال د 5بندازم که  ادتی دیمنتها فکر کنم با! اون که مشخصه کامالً:

 !سال فرصت دارم 5حاال هنوز که نرفتم و -

 !؟يدم به تله بد یسالگ 40تا  میباش دواریام یعنی:

 !نیهستم، شما هم باش دواریمن که ام-
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 یخودشو برسونه ممنون م دیبا یکه بدونه ک یبه دوماد بگ یوقت محضرو لطف کن دواریالبرز ام يجناب آقا:

 !شم

 .میاونجا باش دیبا 11ساعت  .رفت ادمیاصالً ! آخ-

 .باشه:

 نره؟ ادتیپندار حلقه رو -

 !به خودش نگو، باشه؟ يزیفقط چ. دیخر میر یرم دنبال نهال و با هم م یفردا م:

 .ینگفتم که خودت خبرش کن يزیبه دکتر چ یراست. نمتیب یم مارستانیصبح تو ب. بخواب ریبرو بگ. حتماً-

 .ششیرم پ یفردا م:

 !؟يندار يکار. خوبه-

 . قربونت:

! پندار؟ ییکجا: برداشت و معترض گفت ویتماس گوش نیبا اول. البرزو که قطع کردم زنگ زدم به نهال تماس

 !دم خونه ات امیب دمیپوش یداشتم لباس م! یمردم از نگران

 ! دوش بودم ریز قهید 10بابا من همش -

 !شده تیطور دیگفتم شا! يادبهت زنگ زدم جواب ند یبعدش هر چ ،يو قطع کرد يزنگو زد:

 !که شده میطور-

 !معده اته؟! ست؟یحالت خوش ن! شده؟ یچ:

 !نجایا يایب یپاش یحالم بد هست که تو از نگرون ياونقدر-

 !بدجنس يا:

 !نجا؟یا يایو ب يادامه بد تیجور به دلنگرون نینگرفتم و هم یاصالً تماس یکن الیشه خ ینم! مگه؟ هیخب چ-

 !پندار:

 !شه؟ ینم! نجایا ایپاشو ب یبدون نگرون! یخواد نگرون باش یاصالً نم! خب بابا:

 !پندار-

 !این! باشه بابا! راه نداره نکهیمثل ا! نچ:

 !عقد افتاده پس فردا؟ یدون یم-

 !واال من مجبور بودم دل از عروس خوشگلم بکنم و برم سر کار. بهتر هم شد. آره:
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 !؟يخند یم یبه چ: دمیزدم و پرس يخندلب. نهال بلند شد يخنده  يصدا

 !عادت دارم شتریمن به اون پندار سرتق و بداخالق و پرجذبه ب! است بهیپندار مهربون برام غر نیا-

 !؟يپسند یاون پندارو م:

همون آقا  يلحظه شده بود هیهر چند که امروز ! به اون موقع ها يبرگرد یوقت هوس نکن هی! نه اصالً يوا-

 !بداخالقه

بعدش هم ! ؟يدیبود کش ياون چه نقشه ا! دختر؟ يکار کرد یچ! زنگ زده بودم نینهال اصالً واسه هم! آهان :

 !که بندو آب ندم؟ يکرد یبا من هماهنگ م دینبا

 !؟يلو داد انویجر! يوا يا-

 !بود کینزد:

 !زحمتهام به باد رفت يکردم همه  الیخ يوا:کرد و گفت یپوف نهال

 !یباش استمداریحد س نیکردم تا ا یواقعاً فکر نم-

 !ادیدر ن کتیکنم که ج استیچنان روت س! ؟يدیحاال کجاشو د:

 !ينجاتم داد یجنگ اعصاب درست و حساب هیواقعاً از -

معده ات !دهیافریبه نام آرامش ن يزیکنم خدا چ یحس م نمیب یم یتو رو که ناراحت و عصب! نجاتمون دادم:

 !بهتره؟

 !آخ و ناله ام هوا بود يتماسم به تو صدا يپا شیپ نیتا هم! نه بابا-

 !جداً؟:

 !نجایا ایب افتینگرون شو و راه ب! کن جداً الیتو خ -

 !امون از دست تو پندار:

 !گهید تیسر خونه زندگ ایخب پاشو ب! ؟يخونه ا نیقبلتر خانوم ا یلیاز خ یاصالً بابا مگه به مامانم نگفت-

 .یپاش یبرو بخواب که صبح بتون! امر بهت مشتبه شده ها؟ نکهیمثل ا:

 !باشه؟. رمیگ یشب که اومدم خونه باهات تماس م. رمیدرگ رقتیمن فردا تا د-

 .یخوب بخواب. باشه:

 !کابوسا بذاره نیاگه ا-

 !ینیبب نیریش ياهایخوابت برد رو یبه من فکر کن، که وقت:
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 !دل خوش کرد؟ یالیخ يایرو هیبه  دیل گرفت چرا باشه اصل رو تو بغ یم یوقت:و گفتم دمیخند

 !گهینشو د طونیش یه: اعتراض گفت با

 . یتو هم خوب بخواب: و گفتم دمیخند

 .مراقب خودت باش. یمرس-

 .فعالً. قربونت:

خوابهام پر کابوس بود اما نهال  يهمه  دیفکر کردم که شا نیقطع کردم، چشممو دوختم به سقف و به ا تماسو

شب  کیکه با هزار و  ییایرو. نیریش نیریش يایرو هی! ملموس ملموس يایرو هی! من بود يِداریب يایرو

 .کردم یخواب راحت عوضش نم

  

 

 ؟يالو سالم نهال جان خونه ا:

 !شده؟ يزیآره چ-

 ؟ییتنها:

 .مارستانیب يرفت دنبال کارها شیساعت پ مینهاد ن -

 . مارستانهیب يکارها ریآره صبح که بهش زنگ زدم گفت تا شب درگ:

 ؟يبا نهاد حرف زد-

اونم  م،یایب يگفتم اگه شب خونه است اجازه بده واسه خواستگار. رمیزنگ زده بودم بابت فردا ازش اجازه بگ:

 ! اجازه نداد

 !؟یچ یعنی-

 !دم یمن دختر به دکتر جماعت نم! ادیگفت برو کنار بذار باد ب! گهید یچیه:

 !خوب کرده آق داداشم: و گفت دیسرخوش خند نهال

 !کشم؟ یبا دو تا توپ و تشر پا پس م يکرد الیخ! که خوب کرده آره؟: در خونه اشون و گفتم يجلو ستادمیا

 !میراه بنداز يمراسم خواستگار هی ییباال، دو تا امیوا کن درو ب: دستمو گذاشتم رو زنگ در و گفتم بعد

 !؟يریتا شب درگ یتو که گفت: بلند شد فونیمتعجبش از تو آ يقطع کرد و صدا تماسو

 !کنم؟ ریبرم خودمو درگ يدوست دار-
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 !باال ایب: گفت یباز کرد و با خوشحال درو

 . خواست برم تو ینهال اومد که ازم م يخرده بعد صدا هیباز واحد زدم،  مهیبه در ن يباال و تقه ا رفتم

گل و . کرد یسرش جمع م يموهاشو باال رهیگ هیبود وسط هال و داشت با  ستادهیا. شدم و چشمم افتاد وارد

 !نبندشون: و رفتم جلو و گفتم زیم يرو گذاشتم رو ینیریش

دستهاش گرفتم و گذاشتم موهاش  نیرو از ب رهیگ! گرفت و با لبخند زل زد به چشمام ینیریاز گل و ش نگاهشو

 !بهتره يجور نیا: مو گفت دمیبهشون کش یدست. شونه هاش يرو زیبر

کنم به  یباور نم: ام، دستهاشو دور کمرم گره زد و گفت نهیس يشد و سرشو چسبوند به قفسه  کینزد بهم

 !یخاطر من از کارت زده باش

 یچند ساعت هیتونم  یمنم م ،یگذشت تیزندگ يتو به خاطر من از همه  یوقت: و گفتم دمیبو کش موهاشو

 !ها یمنو دست کم گرفت! خانوم گلم باشم اریشه و در اخت یفشرده تر کار کنم تا وقت عصرم خال

 !کارها نبود نیبه ا يازین: کرد و گفت ینیریبه گل و ش يفاصله گرفت، اشاره ا ازم

 ! امیشد ب یکه نم یدست خال! يمثالً اومدم خواستگار: مبل و گفتم ينشستم رو رفتم

 !گهید ياومد زیبار تا تبر هی! ؟يخواستگار يای یچند بار م: فتلبخند گرم گ هی با

نهالو خراب  یخواست خوش یاما دلم نم یلیخ یلیخ! ناراحت بودم یلیته وجودم خ! نگفتم يزیو چ دمیگز یلب

دختر مقبول و جوون و خوش بر و رو بود  هی! بود نه مطلقه وهینه ب! ها رو داشت نیاز ا شتریب اقتینهال ل! کنم

دست  دیبا! شد یم تیموردش رعا ررسم و رسوم به طور کامل د دیبا! خوب بود يزهایچ يهمه  قیکه ال

 یکه تو عرف معمول بود م گهید يزهایچ یلیو نشون و کله قند و خ ینیریگرفتم و با گل و ش یبزرگترمو م

نشستن و ازمون  یعده بزرگتر م هی دیبا! شد یم نییتع هیه اش مهرتو مراسمش واس دیبا! شیاومدم خواستگار

 یحرف زدن رو تجربه م ندهیتو اتاق بودن و از آ نیریش يد لحظه هایبا! میو حرفامونو بزن میخواستن بر یم

 یلیحقش خ! حقش بود مادرم ببوسدش و نشونو دستش کنه! دیشن یمبارك باشه ها رو م يصدا دیبا! کرد

 ! عرف جامعه بود که حاال به خاطر من ازشون گذشته بود يزهایچ

 یچ: دیچونه ام، سرمو به سمت خودش چرخوند و پرس ریاومد کنارم نشست و دستشو انداخت ز دیکه د سکوتمو

 !شده پندار؟

تکون دادم  یچیبه عالمت ه يسر! م؟یگفتم ناراحت چ یکرد اگه م یرو دوا م يچه درد. چشماش موندم مات

 !کردم یداشتم به فردا فکر م: و گفتم
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 !؟یکن یگره خورده بهش فکر م يابروها نیفردا اونقدر ناگواره که با ا یعنی-

نه قربونت : زدم گفتم یبه موهاش م يکه بوسه ا يام چسبوندم و همون جور نهیانداختم سرشو به س دست

 ! کردم یداشتم تو آن واحد فکر م زهایچ یلیبه خ! برم

 میحاضر شو که بر عیو بعد سر خچالیها رو بذار تو  ینیریش نیحاال بپر ا: ش کردم و گفتماز خودم جدا بعد

 .دیخر

 !د؟یخر: دیپرس متعجب

نشون دارم  هیبه  اجیاما من احت! درست يدیخر ریزنج: چشماش گرفتم و گفتم ياز انگشترم رو جلو یخال دست

خوش  گهید یدون یم! جرأت نکنه به همسر خانوم محترمم نگاه چپ کنه یبشه و کس دهیکه در مالء عام د

 !و هزار دردسر هیپیت

نگاه  یحلقه، کس یخان، چه با حلقه چه ب پیخوش ت: از بازوم گرفت و گفت یآروم شگونیهمزمان ن د،یخند

 !چپ و راست بهت بکنه با من طرفه

  !بر منکرش لعنت: به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم يسر

 .شم یاآلن حاضر م: داشت گفت یبر م زیم يرو از رو ینیریکه گل و ش يجاش پاشد و همون جور از

 .عجله نکن: کاناپه و گفتم يرو دمیامو باز کردم و دراز کش قهی يباال يکرواتمو شل و دکمه  ي گره

چشم باز کردم و چهره اشو تو چند . صورتم يبودم که حس کردم دست نهال نشست رو يداریخواب و ب تو

 .واسه فردا صبح مشیبذار میتون یم ياگه خسته ا: زد و آروم گفت يلبخند. دمیصورتم د يمتریسانت

 .شم یاآلن بلند م! نه: زدم، چشمامو بستم، دستشو گرفتم تو دستم و گفتم یجون یب لبخند

بعد  يبخور ارمیشربت ب هیبذار برات : شد گفت یور مکه از کاناپه د ياز دستم در آورد و همون جور دستشو

 .میبر

 م؟یبر. خواد ینه نم: جام پاشدم و گفتم از

 . میبر: رفت سمت در گفت یکه م يراه رفتن به آشپزخونه برگشت و همون جور مهین تو

مراسم :در رو باز کنه، دستش رو گرفتم و روشو کردم سمت خودم و گفتم نکهیطرفش، قبل از ا رفتم

 !؟یخشک و خال نقدریا يخواستگار

قهوه و ! يخور یهم که نم ییچا! گه؟یخواد د ینم یگفت ارمیخواستم برات شربت ب: ابروشو داد باال و گفت يتا

 ...هم که واسه ات  یرالکلیو غ ینسکافه و مشروبات الکل
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دست  نیریش يایرو نیآورد چقدر ا یم ادمیبود و به  یگرم يبوسه ! نذاشتم یعنی! جمله اشو تموم کنه نتونست

 !هیو واقع یافتنی

از آقات  يکرد ستیکه ل ییزهایبا اون چ ستیکه قرار ن شهیهم: گفتم رگوششیو آروم ز دمیعقب کش خودمو

 !یکن ییرایپذ

کردم  یکه درو باز م يدستم گرفتم و همون جور يدستش رو تو. فاصله گرفت و با لبخند زل زد به صورتم ازم

 !نشده و مچمونو نگرفته ادهیتا البرز سر و کله اش پ میبر: گفتم

کرد از حضورم در کنارش، با همه  یم يادآوریبهم  د،یخند یاون طور سرخوش م یوقت! يبلند و پرانرژ! دیخند

شونه ام احساس  يکه رو ینیاز بار سنگ نیخوشحاله و ا مونیرعادیغ طیشرا يها و با همه  یکاست کم و ي

 .کرد یکردم کم م یم

  

  

 ازیکه ن يزیهر چ. اومدنش جا گذاشته بود بخره یبه خاطر هول هولک زیرو که تو تبر يزیوادار کردم هر چ نهالو

با وجود تموم خوددار بودن . کرد یسرش ازش استفاده مهم يتو خونه  دیکه با يزیهر چ. داشت داشته باشه

و  نیچند. نشد فمیاما حر ارهی یم وو چمدونش زیگرده تبر یبر م گهید يگفت هفته  یکه م يهاش، با وجود

ماحصل هم شد  م،یفروشگاه به اون فروشگاه در رفت و آمد بود نیپاساژ به اون پاساژ و از ا نیچند ساعت از ا

 مینشست نیرفتن به خونه تو ماش يبرا یو وقت میرستوران غذا خورد هیتو ! لیو بار و بند لکسیساك و نا ایدن هی

 برگشته خونه؟ گهینهاد اآلن د: دمیپرس

 .ادی یم روقتیمادرخانومش شام دعوته و د يخونه . نه: بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 چه طور؟: نگفتم گفت يزیچ دید یوقت

 .هم گفتم یرلبیز یچیه هیباال انداختم و  یچیبه عالمت ه يسر

 ؟یش ینم ادهیپ: دمیشدم و پرس ادهیم،پیدیدر خونه که رس دم

 ...تو هم بخواب که صبح . روقتهید گه،ینه د: نگاهم کرد و بعد گفت متعجب

 !سرجاشون مینیهاتو بچ لهیوس ایپاشو ب: ها رو برداشتم و گفتم لکسیعقبو باز کردم و ساك ها و نا در

 نیاریب فیتشر: جلو دوال شدم و گفتم يدر رو بستم و از پنجره . کرد یسرشو برگردونده بود و نگاهم م متعجب

 !رو تو کمد و کشو ندارم نایچپوندن ا ییتنها يخانوم، من حوصله 
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 . شد ادهیها رو داد باال و پ شهیزد، ش يلبخند

مبل  يکرده بودم تموم شده بود، رو یکه براش خال ییتو کمد و کشوها دهاشیو مرتب کردن خر دنیچ کار

بسته و  يچشما ي رهیرفتم و خ یتو سکوت با موهاش ور م.و سرش رو پام بود دهینشسته بودم و اون دراز کش

 یگذشته فکر نم زیچ چیبا نهال که بودم به ه. ادیخواست اون لحظه تا ابد کش ب یدلم م. صورت آرومش بودم

 هیواقعاً  رییهمه تحول و تغ نیا! کرده بودم رییتغ نقدریدر عرض چند ماه ا يمتعجب بودم که چه جور. کردم

 ! معجزه بود

 ؟یکن یفکر م یبه چ: دیچشماشو باز کنه آروم پرس نکهیا بدون

 !به خودم:گفتم بالفاصله

 !یکن یبه من فکر م يدار یتوقع داشتم بگ: صورتم شد و گفت ي رهیباز کرد و متعجب خ چشماشو

که به  يمنو متحول کرد نقدریدر عرض چند ماه ا يکنم که چه جور یفکر م نیدارم به ا: زدم و گفتم يلبخند

 !دمینقطه رس نیا

 !کدوم نقطه؟: دیبست و پرس چشماشو

نقطه که اآلن تو دراز  نیبه هم: زدم و زمزمه کردم شیشونیبه پ يصورتش و بوسه ا يدوال کردم رو سرمو

 !تو غرقم يایباز تو رو ياما من با چشمها ،یو چشماتو بست يدیکش

کردم و در همون حال  نییباال و پا شینیب ي غهیانگشت دستمو رو ت. نگفت يزینشست رو لبش و چ يلبخند

بعد ! یکن یفکر نم يبد زیچ چیبه ه یوقت هیهمه سال، چقدر احساس خوب نیبعد ا یفکر کن یتون ینم:گفتم

! کنم یفکر نم میبد زندگ يهاکدوم از لحظه  چیبه ه شتمیپ یوقت ،یکنارم یوقت ،یینجایا یهمه مدت، وقت نیا

از  یشاک ي دهیپندار اون پندار درد کش نیانگار ا! ده نهال یاجازه رو به مغزم نم نیانگار فکر تو و حضورت ا

 !ام گهیعالم د هیتو . کامل عوض شده امیانگار دن. ستیعالم و آدم ن

 ! ام ییایمن اآلن تو چه دن يپس خبر ندار: باز کرد و زل زد به صورتم و با لبخند گفت چشماشو

 .شه ینگرون م ادی ینهاد م. برم گهید: و گفت ستادیاز جاش پاشد و روبروم ا بعد

 !يدوست ندارم بر: پاهام نشوندمش و گفتم يسمت خودم، به زور رو دمشیانداختم دور کمرش و کش دست

 !برم دیمنم دوست ندارم برم اما با: زد و گفت مینیبه ب یآروم يلبخند بوسه  هی بعد

تو ! جا بخوابم نیخواد هم یدلم م: گفتم یمکث طوالن هیاش و چشمامو بستم و بعد  نهیدادم به س هیتک سرمو

 !انی یدوباره کابوسها م ياگه بر
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 !ان؟ی یمن بمونم نم-

 !خوبه یلیخ یهست یوقت یول! دونم ینم:

 . مینیب یشه و همو م یصبح م يزود يچشم رو هم بذار:و گفت نییپام اومد پا ياز رو نهال

 .ارمیبره ب ادمیترسم  یحلقه ها رو هم ببر چون م. امشبو خوب استراحت کن تا فردا. آره-

 دنبالت؟ امیساعت چند ب. شهبا: گفت دیپوش یکه مانتوشو م يجور همون

 . دم خونه اتون امی یم 7ساعت :

  ام؟یمن ن: کرد و گفت نگاهم

 .نه: و گفتم ستادمیا کنارش

رفت  یکه م يهم برداشت و همون جور فشویبه عالمت باشه تکون داد و شالشو انداخت رو سرش، ک يسر

 !یخوب هم بخواب که فردا بداخالق نباش ،ينره بخور ادتیقرصاتو هم . مراقب خودت باش: سمت در گفت

 نیهم: و گفتم دمیبازوهاش، از پشت سرشو بوس يدر رو باز کنه دستامو گذاشتم رو نکهیزدم و قبل از ا لبخند

 .رم بخوابم که زود زود زود فردا بشه یاآلن م

مشب صبح بشه و صبح دونم اما واسه من تا ا یتو رو نم: زمزمه کردم رگوششیآروم ز. سمتم، لبخند زد برگشت

 !گذره یقرن م هیبه ظهر برسه 

 !فعالً گهیقرن د هیخب پس تا : کرد گفت یکه درو وا م يو همون جور دیخند

و قرار بود فردا  دهیکه خر يدیساك مانتو و شال جد. خبرم کنه دیرس یبهش زدم و سفارش کردم وقت یچشمک

 .کرد و رفت یبپوشه دادم دستش، خداحافظ

*** 

  

 

 4و سرآخر ساعت  دمیآشفته رو د يانواع و اقسام کابوسها و خواب ها! دیبود به صبح رس یا هر جون کندنب شب

 یتوجه و ب یو ب ونیزیتلو يقهوه دم کردم و نشستم پا هیمعده درد،  الیخ یب. رونیصبح از اتاق خواب اومدم ب

و  شیاصالح کردم، حاضر شدم و ساعت ش ،دوش گرفتم. صبح 6کردم تا ساعت  نییهدف کانال ها رو باال و پا

! البرز بود. بلند شد لمیزنگ موبا يکه صدا دمیپوش یداشتم کفشامو م. زد فونویبود که کرباس زاده زنگ آ مین

 !یوقت خواب نمون هیزنگ زدم ! ؟يشد داریب: سالم که کردم گفت
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 !که بخوام خواب بمونم دمیاصالً نخواب-

 !یگفتم که ذوق مرگ:

 !؟یستیرو به راه ن: آروم گفت دیسکوتمو که د. نشست رو لبم يپوزخند

 ! البرز ستمینه خوب ن-

 شده؟ یچ: دیرفت و پرس نیصداش از ب یآلودگ خواب

 ! نشده يزیچ-

 ! دم یره، من بهت قول م یم شیخوب پ یهمه چ! بابت جواب گروه خون؟!؟يآهان استرس دار:

 .دنبال نهال امی یدارم م: و گفتم دمیگز یلب

 .میزن یو با هم حرف م نمتیب یم نجایا ایب. باشه-

 .آسانسورو زدم يگفتم و تماسو قطع کردم و دکمه  يا باشه

*** 

 .باال پندار ایب: رو برداشت و گفت فونیبه زنگ نرفته البرز آ دستم

 .نییپا ادیبه نهال بگو ب-

 .نیوقت دار یهنوز کل. باال صبحونه بخور ایب. کرباس زاده رو بفرست بره:

به کرباس زاده گفتم . زدم یخرده با البرز حرف م هیخوب بود تا قبل رفتن . به عالمت باشه تکون دادم يسر

متعجب سالم و . البرز دم در واحد خودش منتظرم بود رونیاز آسانسور که اومدم ب. بره و خودم رفتم تو آپارتمان

 ! ؟يودمگه اونور نب: دمیاشاره کردم و پرس نایا با سر به واحد نهال

 . يکه اومد دمیاز باال د. نه-

 .نجامیپس بذار به نهال بگم که ا:

 .تو ایب. نوریا انی یواسه صبحونه م. بهشون گفتم-

شدم، در رو که بستم و خواستم برم تو سالن، نگاهم نشست رو نگاه موشکافانه و البته پف آلودش و  همراهش

 !شده باز؟ یچ: دیپرس

 !یچیه: به دو طرف تکون دادم و گفتم يسر

خشک و  یچیه هیقرمز  يدرب و داغون و چشمها ي افهیق نیکنم ا یفکر نم: افتاد سمت آشپزخونه و گفت راه

 ! پشتش داشته باشه یخال
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 دنیابخو الیخ یب 4که ساعت  دمیانقدر خواب بد د: کانتر و گفتم يجلو یشدم و نشستم رو صندل همراهش

 !شدم

 که نشده؟ يطور: دیبهم انداخت و پرس ینگاه میصبحونه ن زیم دنیحال چ در

 !شه یم یخب حاال چ نکهیهمون استرس مزخرف ا. نه-

 !بشه؟ يزیمگه قراره چ:

 ... یول! نه! دونم ینم-

تو ذهنت بکش و مرتب بهش فکر  ریتصو هی! یخوب فکر کن يزهایبه چ دیامروزو فقط و فقط با هی! پندار نیبب:

 گهیاونموقع د ا،یرو به در وونیا هیتو  زیپشت م نینشست ن،یپاتال ریو چند سال گذشته، تو و نهال پ نیچند! کن

 نیاز ا. ارهی یدر م يعشقوالنه باز ترشبا دوست دخ ایبعدش پسرت داره لب در. نیدیلب ساحل خر الیو هی

نهال هم داره در مورد دخترتون که ! کشن یو عکس قلب م سنینو یم ها که اسم همو رو شنها يمسخره باز

اآلن جامعه اون موقع مطمئناً  طیبا شرا! زنه و خالصه یمونده تهرون چون دوست پسرش افسرده بوده غر م

! است انیهم در جر یزندگ! جنس مخالفشون مراوده دارن يخونواده هاشون با دوست ها يبچه ها رو در رو

 یه! پدال ناهار! و هم به اسم نهال ادیکه هم به اسم تو ب! اسم دخترت هم ناهار! سرت هم پدالهآهان اسم پ

 !بشه نهیتکرار کن تو ذهنت نهاد

حرفش که تموم شد ! کرد یسره داشت چرت و پرت سر هم م کیزل زده بودم بهش و  يور هیلبخند  هی با

آورد بلند کرد و زل زد به صورتم، لبخندمو که  یکه داشت قالب ها رو از توش در م يریپن یسرشو از رو قوط

اسم  يکردم اجازه بد یفکر نم رگزواقعاً ه! خوشت اومده نقدریات برم که ا دهیقربون اون لبخند پالس: گفت دید

! میانتخاب يز اسم هاا یدر پوست خودتت هم نگنج دیگنج یتازه اصالً تو پندارم نم! بچه هاتو من انتخاب کنم

 !يزد یلبخند م يخوشت اومده واال دو ور شونیکیفکر کنم فقط از ! نه یول

: گفت تیآرنج و ساعد دستهاشو گذاشت رو کانتر و با جد ستاد،یو اومد روبروم ا زیرو گذاشت رو م ریپن یشدستیپ

چون ! ينر یتون یچون نم يبر دیراهو با نیفکر کن که ا نیفقط به ا! وجود نداره پندار ینگرون يبرا يزیچ

چون فقط و ! شه یدر کنارت خوشبخت م المن مطمئنم نه! ندهیبسپر به آ شویباق! نیهم! يبر دیدلت گفته با

تا چه اندازه دوستت  یدون یخودت هم نم یحت! میعالقه اش به تو باخبر زانیفقط من و خودش و نهاد از م

 یجاها از مهربون یلیو خ شهیکه هم یاز اون قلب مهربون! شناسم یم یکاف يتو رو هم که من به اندازه ! داره

 یبه بهشت م لیتبد یرو هر چقدر جهنم یطیدو تا مهربون در کنار هم هر شرا! کار دستت داده با خبرم ادیز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ٩٩٨ 

و  یفکر، حرف مفت زنت رو سرکوب کن یشعور، ب یامروز اون پندار دربه در، ب هیشه خواهشاً  یپس م! کنن

 !راه بده؟ یبه خودش نگرون ينذار

به  یحت! برم دیراهو با نیدونم که ا یم: چشماش بودم گفتم ي رهیکه خ يزبون لبمو تر کردم و همون جور با

درسته خواستن نهال، !ترسم یشه م یم یفردا چ نکهیو ا ندهیکه از آ ستیاما دست خودم ن! دارم مانیرفتنش ا

بله دادنش بهم و در کنارم بودنش آرامش محضه اما ترس از دست دادنش و ترس نبودنش و ترس به بن بست 

از دست  هیشکست بزرگ داشته،  هی شیبار تو زندگ هیکه  یکس يرابطه که هنوز شروع نشده، برا هیخوردن 

خواستم چون اولش  مینهالو تو زندگ. ستین يرعادیغ یلیزخم خورده خ یو ه یدادن بزرگو تجربه کرده و ه

 ستیقرار ن نهایا يخوامش، اما همه  یاز ته دل و واقعاً م هن دمیآرامشمه، بعد هم که د ي هیحس کردم ما

مورده قرار  یب يو استرس ها يرعادیغ يترسها ریذهنم درگ نکهیا! منو درمون کنه یو جسم یروح يماریب

 !بره نیشبه از ب هی ستین

 

آرامبخش  هی! يخودتو آزار بد الهایفکر و خ نینداره با ا یلیدل یول! یگ یم یفهمم چ یم! دونم فدات شم یم-

 ...و  يریخرده آروم بگ هیکه  يخورد یم فیضع

زودتر صبحونه . خوب شد اومدن: بلند شدم و گفتم یاز رو صندل. تموم گذاشت مهیزنگ در حرف البرزو ن يصدا

 یکنم بهش ب یم یهم سع شویاز بابت جواب گروه خون راحت بشه، باق المونیکه خ شگاهیآزما میبر میرو بخور

 .توجه باشم

نهاد بره، مچ  ستادمیدر رو بستم و ا. اومدن تو بیرو که وا کردم اول نهاد و بعد نهال سالم کردن و به ترت در

به گونه  يدست نهال رو که دنبال نهاد راه افتاده بود سمت سالن گرفتم، برگردوندمش سمت خودم و بوسه ا

اومد کرد، دستمو  یکه صداشون از تو آشپزخونه م دبه البرز و نها يو با ابرو اشاره ا دیگز یاش زدم، با لبخند لب

 .تو آشپزخونه میفشرد و رفت

از بدبخت شدنمون و دم به تله  یسر به سرمون گذاشت و کل یکل! میخورد یچ میت بفهماصالً نذاش البرز

خرده  هیشم و  فورینهال ک يخنده ها يگفت و باعث شد من از صدا يمجرد یخوش يروزها انیدادمون و از پا

 .ام کم بشه مارگونهیب ياز استرس و دلهره 

*** 
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روز سخت تموم شده  نیمرحله از ا نیاول! دمیو راحت کش قینفس عم هیرو که تو دستم گرفتم،  شیآزما جواب

 !مبارکه: بوق برداشت و گفت نیبا اول. البرز شدم يبه ساعت انداختم و مشغول گرفتن شماره  ینگاه! بود

 !مبارکه؟ ویچ یچ-

بارش دم در محضر  هیبارش اآلنه،  هی. بگم کیبهتون تبر دیبا يچند بار هیمن امروز ! گهید شیجواب آزما:

از ما جدا  نیدار یبارش هم بعد عقد، آخر آخر هم وقت هیباال واسه عقد،  میبر میخوا یو م میدیتازه رس یوقت

 !دم و خالص یم لتونیتحو لیو طو ضیعر تیتسل هی نیش یم

 .منتظره نینهال تو ماش. قطع کنم البرز دیبا: و گفتم دمیخند

 . رتونمدم محضر منتظ 11رأس ساعت . باشه-

 .باشه:

 !نره؟ ادتیشناسنامه هاتونو -

 .نهاله نیتو داشبورد ماش:

 !؟یحلقه ها چ-

 .اون هم دست نهاله:

 گه؟ید ياری یهم که م شویجواب آزما. امممم-

 ! حتماً! آره:

 !ست؟یالزم ن يزیچ گهید-

 !چرا:

 ! ؟یچ-

 !سوزن نخ که در دهن تو رو ببندم و برم به کارم برسم هی:

 !فعالً! افته یکش رفتم و کارت راه م هیخرده نخ بخ هیاونو که من از اتاق عمل : و گفت دیخند

برگه رو گرفتم . با استرس نگاهشو دوخته بود به صورتم. و با لبخند برگشتم سمت نهال نیتو ماش نشستم

 !ستین یمشکل: سمتش و گفتم

 ! راحت شد المیخ! شیآخ: نشست رو لبش و گفت یقیعم لبخند

خب من دوست ! ها هیو جلف دیبد دیعجب عروس ند یخودت نگ شیوقت پ هی نیبب: برگشت سمتم و گفت بعد

 ! کنم يپنهون کار استیس يخواد از رو یدلم نم. بهت نشون بدم مویخوشحال زانیدارم م
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 .میدم در محضر باش ازدهیتا  دیکه با میروشن کن بر: و برگه رو از دستش گرفتم و گفتم دمیخند

*** 

صدام کرد و  قهید 5بعد . و گذاشتم حرفهاشو با مادرش بزنه ستادمیسر خاك مادر نهال، با فاصله ازش ا میرفت

قول : گفتم یشاک دمیو سرخشو که د سیخ يو چشمها دمیبهش که رس. برام دست تکون داد که برم سمتش

 !ینکن هیگر یول يایب يداده بود

 !مدرد دل کرد! نکردم هیگر: زد و گفت يلبخند

 !خته؟یپلکهات ر ریدلستره ز نهایپس ا:چشمش رو گرفتم و گفتم ریز یسیسبابه ام خ يانگشت ها با

 .بشه ریترسم د یم م؟یبر: رو از رو قبر برداشت و گفت فشیو ک دیخند

 !گهیمحضر د هی! میجا بمون ستیپرواز که ن! شه مگه؟ یم یچ! بشه ریخب د: رو گرفتم و گفتم دستش

چون مجبوره ساعت  ستین دیده بع یانجام نم یکه کار زورک ياز پندار قلدر! بله: به دستم آورد و گفت يفشار

 !!اونجا باشه، قرارو بهم بزنه 11

 ریچون در غ! میرأس ساعت برس دیبا ،یبزن نتویپرواز ماش يشده ازت بخوام دکمه ! نترس: زدم و گفتم يلبخند

 !هکن یام م مهیق مهیصورت البرز ق نیا

*** 

 کیالبرز با اون لبخند پت و پهن اومد جلو، دستمو محکم محکم گرفت و بهم تبر یوقت یحت! شد ینم باورم

خدا نکنه هم به دکتر گفت،  هیبهم زد و  یبار نوبت البرزه چشمک نیگفت ا یگفت و در جواب حرف دکتر که م

نهال خندون . گشت طرف نهال یهم برمکشوندم باز  یکه م ینگاه سرکشمو هر سمت. کردم یباز هم باور نم

همه  نیبعد ا يچه جور! شده بود اصالً؟ یچ. زد یبود و با برادرش حرف م ستادهیا لوفریکه در کنار نهاد و ن

خوب  یزندگ هیتونستم  یم! تونستم نهال رو خوشبخت کنم؟ یم! اتفاق افتاده بود؟ زیهمه چ عیسر نقدریمدت ا

! هاش بشم؟ یها و خوب یکاست يبا همه  شیزندگ یقیکه نه مرد حق اهاشیتونستم مرد رو یم! براش بسازم؟

 هینهال بله رو گفت  یکنن اما من وقت یکه تو دل داماد قند آب م هیلحظه ا یبله گفتن هر عروس يلحظه 

که  يهمون قدر.و ترس یحس دوگانه از خوشبخت هی! شده بودم ریبا خودم درگ! ختیتو دلم فرو ر يزیچ

از  ییکه حاال جز یترس از دست دادن کس. وجودم پر ترس شده بود يداشتم و همه  ترسخوشحال بودم اس

 . وجودم بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٠٠١ 

 مانیا مییآدمو خوشبخت کنم اما خودم به توانا هیاون همه امضا رو زدم و تعهد دادم که  میبار دوم تو زندگ يبرا

موهاش پنهون  نیسرمو ب ،ییزودتر تموم بشه، همراه نهال برم خونه و تو تنها یخواست همه چ یدلم م. نداشتم

 !بشم مونیاتفاق پش نیاز ا يروز هی دیبره شا ادمیکنم و 

دکتر سرش رو به تأسف  دن،یخند یم لوفریخانوم و ن الیپروند، ل یدم در محضر، البرز مزه م میبود ستادهیا حاال

 ،یخوشبخت يها و آرزوها کیتبر دنیبعد شن. ذاشت یالبرز سر به سرش م يداد و نهاد هم پا به پا یتکون م

 دیبا دینره که با ادتیدکتر  يآقا: گفتچشمام شد و  ي رهیخ تینهاد دست نهال رو گذاشت تو دستم و با جد

 !یخواهرمو خوشبخت کن

 !دم که خواهرم بتونه خوشبختت کنه ینم نیمن تضم یول: بهم زد و گفت یچشمک. لبخند نگاهش کردم با

 نیبه ا یزن یحرف م زیر هی يدار نجایا يسادیوا: و رو به البرز گفت دینهاد خند! ا نهاد گفت هیبا اعتراض  نهال

 !م؟یقرار دار يکه با موسو يفکر کرد

 ؟میبر! اصالً فراموش کرده بودم: زد و رو به دکتر گفت شیشونیبه پ يبا کف دست ضربه ا البرز

رزرو کرده بود و حاال در  زیرستوران م هیالبرز تو . میقرار بود ناهار رو با هم باش! کردم ینگاهشون م متعجب

 یم میبر یمدارکه م يسر هی: داد حینگاه متعجبم شده بود توض يالبرز که متوجه . زدن یقرار حرف م هیمورد 

 میدم در رستوران 2و رأس ساعت  مید یم حیچند تا مورد هم هست براش توض هی ،يموسو يآقا نیبه ا مید

 خب؟

 م؟یما هم بر: به عالمت باشه تکون دادم و رو به نهال گفتم يسر

 ! حاال دوباره خودم مونده بودم و خودش! میو راه افتاد میاز همه تشکر کرد. کرد دییلبخند و تکون سر تأ با

 شده پندار؟ یچ: دیراه افتاد پرس نکهیمحض ا به

 ؟یچ: دمیرگشت سمتش و پرسسرم ب متعجب

 ؟يگرفته ا نقدریچرا ا-

 !نگرونم! ستمیگرفته ن:

 !؟یمنو خوشبخت کن ینتون نکهینگران ا-

 !نهیا شیکی:

 ش؟یبعد-
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به  یدست. نهال رو کنم يبرا نیاز ا شتریب مارمویدوست نداشتم ذهن ب. خواست در موردش حرف بزنم ینم دلم

 .یچیه: و گفتم دمیموهام کش

 ؟یحرف بزن يخوا ینم: بهم انداخت و گفت ینگاه مین

 نه-

خوشبخت هستم که  يلحظه اونقدر نیاآلن و تو هم نیتونم بگم من هم یم تیدونه نگران هیدر مورد اون :

 !هیبرام کاف یکه تو مال من نیاما هم! هست ست،یگم مهم ن یبه بعدش نم نیاز ا! بس باشه امیواسه کل دن

خانوم که به عقد  هی مایقد: دادم حیبلند بلند و در جواب نگاه متعجبش توض! دمیدام خن ختهیوجود حال بهم ر با

 !شم؟ یحاال من جزو مال و اموال تو محسوب م! شد یاومد مال اون آقا م یآقا در م هی

هم بعد  میاز همون قد! نداره دیو جد میقد! آره: کرد گفت یکه دنده رو عوض م يزد و همون جور یگرم لبخند

 کجا برم حاال؟! داشتن فیتو توهم تشر ونیمنتها آقا! شدن یبودن که مال خانوم ها م ونیآقا نیعقد ا

 ...و  میقهوه بخور هیشاپ  یکاف هیبرو :

 !گه؟یمعده ات خوب خوب شده د! پندار-

 !نهال الیخ یامروزو ب هی ینه بابا، اتفاقاً تا صبح منو گربه رقصوند ول:

 !آقام درد داشته باشه یمهم نیخواد تو روز به ا یشد چون دلم نم الیخ یه بش یامروز اصالً نم هی قاًیدق-

به  یکوتاه يدنده بود، بلندش کردم، بوسه  يدستش که رو يدستم نشست رو. رخش میلبخند زل زدم به ن با

در به دستش بسته بودم شدم و  یرلفظیکه به عنوان ز يبا دستبند يمشغول باز. نگفتم يزیانگشتهاش زدم و چ

 .همون حال رفتم تو فکر

 

خورد که روش نوشته شده بود، چه خوبه که  یبن بست م وارید هیها و استرس هام به  یدلنگرون يته همه  ته

 !چه خوبه که کنارمه! چه خوبه کنارشم! نهال هست

  

 .دمیتا صبح نخواب شبید:

 .يخسته ا یلیمعلومه که خ. مشخصه از چهره ات-

 !طور نیآرامبخش ها و مسکنا رو هم هم!داداشت جا گذاشته بودم يخوابمو تو خونه  يآخه قرصها:
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دستش . وجودمو کمرنگ کرد يدنج و خلوت،سرد يکافه  هی زیپشت م ،یصندل ينهالِ نشسته رو لبخند

خودش با دو تا پاهاش فرار ! یتو جا نذاشت: دستم که دور ظرف کافه گالسه حلقه شده بود و گفت ينشست رو

 !کرد و رفت

 !ستین يراه فرار گهیالبته از امشب د: تکون دادم و گفتم دییبه تأ يو سر دمیخند

خرده سکوت کرد و  هی. صورتش حفظ موند اما نگاهشو از چشمام گرفت و مات دستهامون شد يرو لبخندش

 .خوشحاله یلیخ یلیمطمئنم مامانم اآلن خ: گفت

: گفتم یبه شوخ نیصبح و بعد برگشتن از بهشت زهرا، واسه هم يخواستم دوباره برگرده به حال و هوا ینم

چه  وونهید يدختره  يدیگه د یزنه پشت دستش و م یداره م یممکن هم هست ه! مطمئن نباش یلیخ

 ! بدبخت کرد؟ یدست یخودشو دست يجور

 ! از تو نداره یکه شناخت خوب لهیدل نیمنتها اون هم به ا! ممکنه! آره: تکون داد و گفت يبا لبخند سر نهال

 !خرده باهاش معاشرت کنم که کامل منو بشناسه؟ هیسفر برم اونور، دست بوس مامان و  هی يخوا یم-

 !حرف مردن ممنوع پسر بد: از پشت دستم گرفت و گفت یآروم شگونین نهال

کار  یچ زویتبر: ردم و گفتمنهال سفارش داده بودم خو لیکه به زور و بر خالف م يمقدار از کافه گالسه ا هی

 خاله ات؟ شیپ يبرگرد دیبا ؟یکن یم

گفته چمدونت رو هم  یحت! ده یاجازه نم دهیعقدو فهم انیجر یاز وقت:تکون داد و گفت یبه عالمت منف يسر

 !ارهیتهران برات ب ادی یدم پسرخاله ات که داره م یم

 !یبا درك و کماالت يچه خاله -

 !بدجنس:

 !تحمل کنم تویدور يشدم چه جور یداشتم جلز و ولز م! گم یم يجد-

البته . سر و صدا ازدواج کرده باشم یب نقدریشه من ا یباورش نم یکس! یتو خاندانمون گرد و خاك شده اساس:

 نیو هم دمیکه آرزوشو داشتم رس يزیکه از نظرم درسته رو انجام دادم، به اون چ يکار. اصالً ستیبرام مهم ن

 !کنه یم تیکفا

 .يدار مانیا يکه کرد يکار یبه درست نقدریخوبه که ا. خوبه-

 !؟يتو مگه ندار: دیو متعجب پرس دیپس کش دستشو
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 یبه پاش م يدار تویزندگ يو همه  یکه تو ذهنت ساخت ییایترسم اون رو یم! ترسم نهال یم. دونم ینم-

برسه که تو هم  يروز هیترسم دوباره  یم! هستم يکرد یم الینباشم که خ یترسم اون یم! به باد بدم يذار

 !و تنها بشم ینباش

 هیاز  یالیخ ریتصو هیکه عاشق  ستین یکنارت نشستم، نهال نجایکه اآلن ا یمن! افته پندار ینم یاتفاق نیهمچ:

د با وجو يخوا یهات، همون طور که تو منو م یبا همه کم و کاست! من تو رو دوست دارم! شده یالیپندار خ

تند و خشن  میو اون طور در جواب نگران رونیب ياز اتاق عمل اومد مارستانیکه تو ب يروز! از کمبودهام یلیخ

و با حوصله برام در  ینشست ،یبرگشت یشبش وقت! گفته یکه البرز م یستین یتو اصالً اون دمیفهم ،يجوابمو داد

 ییو حرفها يبعد يتو برخوردها! حس کردم نظرم عوض شده! تکون خوردم يداد حیماه بانو توض يماریمورد ب

محکم ! خوام یرو م یپندار واقع نیبود که دوباره حس کردم، حاال ا يداد یانجام م تبعد برگشتن يکه از کارها

 چهره دنت،یطرز لباس پوش یکه برات مهم بودن، حت یبه اصول تیبندیکردنت، پا یبودنت، درست زندگ يو جد

و بشنومش  نمخواد تا ابد ساکت بمو یکه عاشقشم و دلم م یلعنت يصدا نیبگم که ا دیات و البته و البته با

 !انتخابم بودن يارهایمع

 یپررو نش! یه: رو مهمون صورتش کرد و گفت یاخم مصنوع! شد یتر و از ته دل تر نم ضیاز اون عر لبخندم

 ! یکن فیو ازم تعر يزیه ام زبون برشه که واس ینوبت تو هم م! ها فایتعر نیبا ا

اون باشه واسه : شدم و آروم زمزمه کردم کیتکون دادم، سرمو بردم جلو و بهش نزد دییبه عالمت تأ يسر

 !تو بغلم دارمت و از عطرت مستم یشب، تو خونه امون، وقت

 ! بدم صیتونم رنگشو تشخ یاآلن م! هیچشمات طوس: گفت یمکث طوالن هیچشمام شد و بعد  ي رهیلبخند خ با

 !؟یشوهرت يرنگ چشما ریهنوز درگ: دادم و گفتم هیتک یصندل یپشت به

 !؟یشه دوباره بگ یم: لبخند نگاهم کرد و گفت با

 و؟یچ-

 !مخصوصاً آخرشو! جمله رو نیهم:

 !رو؟ یشوهرت-

 !بگو دوباره! آره:

 ! ؟یشوهرت يرنگ چشما ریهنوز درگ-

 !آقامونه! که شوهرمه رو دوست دارم يپندار! شوهر رو دوست ندارم ها! دوست دارم! جونم يا:



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٠٠٥ 

و  میداره که چقدر عال یهوا ورم م گهید يمردها نیمنم ع! شم ها یمن پررو م یگ یرو م نایا! نگو نهال-

 ...چقدر خوبم و چقدر

آمپول  ایباور کن اگه قرص ! یو خودتو باور کن ياریب مانیذره به خودت ا هیخرده، فقط  هیمن از خدامه تو :

 !شوهرمون يآقا دمیخر یرفتم واسه ات م یشد م یاعتماد به نفس کشف م

 .میبر دیبا گهیفکر کنم د: به ساعت انداختم و گفتم ینگاه دم،یخند

 .میبر. آره: جاش بلند شد و گفت از

*** 

که در تموم مدت با لبخند نگاهم  یخانوم و البته نهال الیو لدکتر  لوفر،یاون ناهار، در کنار البرز، نهاد و ن صرف

 کی میدیکه نفهم میدیالبرز خند يها یو اونقدر به شوخ میاونقدر حرف زد. کرد واقعاً لذت بخش بود برام یم

خونواده  يکدوم از اعضا چینبود ه ي اردهندهخوش گذشت که فکر آز ياونقدر. گذشت يچه جور میساعت و ن

 !و نه به گذشته فکر کنم ندهیببرم و در کنار اون جمع نه به آ ادیاز  یلحظات يرو برا یمراسم مهم نیام تو همچ

*** 

  

 

  

. خونه میالبرز و منتظر تموم شدن کار نهال بودم تا خبرم کنه که بر يخونه  يبودم رو کاناپه  دهیکش دراز

هر چقدر اصرار کرده بودم . میهمراهمون ببر کرد که یهاشو جمع م لهیمقدار از وس هی لوفریداشت با کمک ن

اما . خرده چشمامو بذارم رو هم هیبود و  وتاجازه نداده بود کمکش کنم و ازم خواسته بود برم واحد البرز که خل

 !خودم الیذاشت و هم فکر و خ یهم البرز با حرف زدن هاش نم! برد؟ یمگه خوابم م

 ؟یپندار واسه لندن به فکر هست:

 .اوهوم-

 ؟ياونور يسفر بر هی يخوا یکه م یبه فربد گفت:

 !نچ:

 ؟یبگ يخوا ینم-

 !اوهوم:
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 ؟یگ یم یعنیاوهوم -

 .اوهوم:

 ؟یعنی نیر یم گهیماه د هیتا -

 اوهوم:

 م؟یدعوت نایمامانت ا يفردا شب خونه  يخبر دار -

 !نچ:

من فکر ! یدوست دارم تو هم باش یخوام دعوت کنم، ول یگفت عروسمو م. قراره بهت زنگ بزنه و خبر بده-

 !ن؟یشه منو لندن هم ببر یم! تونمیکنم سرجهاز

 !نچ:

 !؟یمجردتو خط بکش يقراره دور دوستها یاآلن که زن گرفت-

 !اوهوم:

 !؟یکش یدور منم خط م-

 !اوهوم:

زن هم که برام ! کارش یبره پ یکن یتموم م يهم که دار مونویدوست! منو يبر یلندن که نم! بابا يا-

 !افته گردنت؟ یکنم و خونم م یم یشم، خودکش یمن افسرده م یگ ینم! ینگرفت

 !نچ:

 ! ؟یزبونتو تو محضر جا گذاشت! نچ و اوهوم و زهر مار-

 !اوهوم:

! کار کنم؟ یبرات نگه اش دارمو چ يکه داد يگردنبند یراست! یبله رو بگ دیساعت طول کش میمعلومه ن-

 !نهال بفهمه؟ ینخواست يدیات خر گهیزن د هیواسه 

 !اوهوم:

 ! نمیبلند شو بب! زهرمار يا-

: زل زدم بهش و گفتم یشاک. چشمام بردارم يکه به پام زد باعث شد چشم باز کنم و ساعدمو از رو يا ضربه

 !چرت بخوابم تپه هیخوام  یم

 !چاقم؟ یلیمن خ نکهیا یعنیتپه : دیلبخند زل زد بهم و پرس با
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آدم دو ساعت قبل عقد کرده باشه زنشو ول ! پندار یذوق یواقعاً ب: نشست روبروم و گفت! نگاهش کردم قطف

 !مثل من؟ يور دل گردن کلفت نره خر نهیش یم ادی یکنه به امون خدا م یم

 هیخوان در مورد  یم دیگفتم شا. ششهیهم پ لویکنه و ن یهاشو جمع م لهینهال داره وس! بالنسبت البته-

 .حرف بزنن که بهتره من اونجا نباشم ییزهایچ

آدم واژه  نیدرست ع! کنم یگلدونو تو سرت خرد م نیاوهوم و نچ هم یاز صبح بهتره؟ فقط اگه بگ تیآشفتگ:

 .به واژه حرف بزن

 اریبس اریاست بس دهیاز راه رس دیدم تا به حال که غروب خورش دهیاز سپ میاحوال شانیو پر یآشفته حال! بله-

 !خوبه حاال؟! برم یبه سر م یو در فراغ بال افتهیبهبود 

و سلوك در زمان هم به  ریکنه مرض س یم الیها، خ یصحبت نکن ينجورینهال ا يمنتها جلو! هیعال! آره:

 !امراضت اضافه شده

رو  گذاشتم عیسرم رو سر ریکوسن ز اد،یدستش رو سر و صورتم فرود ن يتو بیس نکهیا ياوهوم گفتم و برا هی

 .رونیب امیب! آتش بسه؟: گفتم قهیصورتم و بعد چند د

 !؟يدیبا صدف به کجا رس: دمیمقدمه پرس یمن هم نشستم و ب. داد و از جاش پاشد لمیاوهوم تحو هی

 ! میخزر هست يایدر ییاآلن عمق ده پا: رفت سمت آشپزخونه گفت یطور که م همون

شربت  وانیل هیو  یدنینوش وانیل هیخرده تق و توق همراه با  هیبعد . مسخره حواله اش کردم هیزدم و  يلبخند

البته تو از . میو فرخنده و معجزه وار بنوش مونیازدواج مبارك و م نیا یبه سالمت ایب: و گفت رونیآلبالو اومد ب

 !يریو ناکام بم نهوقت زخم معده ات عود نک هینوع بدون الکلش رو بخور که 

 رابطه ات با صدف در چه حده؟ يجد يجد: دمیپرسرو از دستش گرفتم و  وانیل

دم  یم حیترج ولیگال انیبعد جر! الاقل نه حاال یعنی! ستین يجد یلیخ یلیاونش که به خودم مربوطه اما خ-

 !و بند تعهد خارج بشم دیمدت از ق هی

 !؟یتعهد داشت ولیبه گال-

و صدف و  خکیو م ولیگال الیخ یحاال ب! آره میتعهد زدن ندون ریبا همکار و دوست و آشنا رو ز یاگه شوخ:

 بعدش؟ ای نیریگ یجشنو قبل لندن م! یگوش ماه

 .بعد مسافرت يبرا مشیاما نهال معتقده بذار هیمهمون هیدر واقع  یعنی. ستین یبزرگ یلیجشن خ-
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کنه، بعد  دایهات پ یواسه شب نخواب يراهکار هیخرده با سارا خانوم درد دل کن  هی ن،یبر. طور نیمنم هم. آره:

 !نیریبا هم بگ تویازدواج و جشن بهبود نیو جشن ا نیایب

 !خالص شم؟ تیوضع نیاز ا نکهیهست به ا يدیام یعنی-

دختر  هیو به  رونیا يبرگرد! ؟یرو دوست داشته باش یکس! ؟یدوباره عاشق بش يروز هی يکرد یفکرشو م:

و از  يسارا بر دنید يبرا میگ یم نکهیا! شه شفا یخودش م تیحضور نهال تو زندگ! ؟یبش بندیعالقه مند و پا

تند فاصله  شیآت نیحال از ا هربه  تونیکه زندگ ییروزها يبرا! هیواسه محکم کار ینسخه هاش استفاده کن

 . شه یو نرمال و آروم م رهیگ یم

 زیذاشتم رو م یم وانویکه ل يخرده از شربت آلبالو خوردم و همون جور هیتکون دادم،  دییبه تأ يسر

من  نینتونه با ا گهیبرسه که نهال د يروز هیترسم  یم! آشفته ام ينجورینگرون همون روزهام که ا:گفتم

 !داغون سر کنه

 !یقراره در کنار نهال از نو ساخته بش! یتا ابد داغون بمون ستیقراره ن-

دستهام، اون شکست  يخون رو نیا اه،یاون سنگ س ستیقرار ن! گذشته از وجودم کنده بشه ستیقراره ن:

 !بزرگ فراموشم بشه

! یبه جلو نگاه کن دیدر کنار نهال با! بشه و خاك بخوره یگانیقراره بره ته ته مغزت، با یفراموش نه ول-

شه که وقت سر  یپس فردا که بچه هاتون دورتونو گرفتن، اونقدر سرت شلوغ م! یکه به جلو نگاه کن يمجبور

در مورد  الیو فکر و خ يکاریچه برسه به وقت ب يریهم بگ مریآلزا الیو از زور فکر و خ یخاروندن نداشته باش

 !یازش فاصله گرفت یلیکه خ يدور يگذشته 

 !یگ یباشه که تو م ینیکاش هم:

 !ن؟یکه بچه دار ش یهول نقدریا یعنی! جونم يا-

تصور کن : خورد و با ذوق گفت انشویل يتو یدنیخرده از نوش هیتوجه به نگاهم  یب! چشم غره بهش رفتم هی

 نیاگه دوست داشت یپدال و ناهار هم همراهتونن، راست! یمن مهمون يخونه  نیچند سال گذشته، شما اومد

من بازم ! نیو نگرون نکن ذبوقت واسه خاطر اسماشون خودتونو مع هی! ها؟ ستین یمشکل نیاریبچه ب شتریب

 هیخودم براتون  يدستها نیبا ا. نجایا نیای یم! گفتم یداشتم م! سراغ دارم لیو شک کیبامصما و ش ياسم ها

که  ییروزها ریبه خ ادشی یزن یدور هم به خوردن، بعد تو غر م مینیش یم! پزم یخوشمزه م یلیخ یلیخ يغذا
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 یم شیحاال هر چند تا که هستن، دارن آت ایدو تا بچه هاتون  خهآ!میخورد یو غذا م مینشست یسر خر م یب

 !کنن یسوزنن و شلوغ م

 یهر کس بیبود که نص یحضورش، بودنش تو تک تک لحظه هام نعمت بزرگ ق،یرف نیداشتن ا! ماه! بود ماه

 ! شد ینم

دستهام گرفتم و محکم ماچ کردم و  نیدوال شدم، سرشو ب ستادم،یازش ا یکم يجام بلند شدم، با فاصله  از

 !نبودم نجایوقت ا چیتو رو نداشتم، ه: گفتم

 نجایا يخونه نبود که بخوا نیمن نبودم که ا! گهیخب معلومه د: عقب و با غر گفت دیدستهام کش نیاز ب سرشو

من دوست ! ياحساس مست بودن بهت دست نده کار دستمون بد! تو شربتت الکل نبود ها! بعدش هم! یباش

 !انگ زشت سنگسار بشم هیندارم با 

 !يمحبت هم ندار اقتیمرده شورتو ببرن که ل: و برگشتم سر جام و گفتم دمیخند

زمخت کت  يمحبت تو! خره یبهم محبت کن دیتو که نبا: شد گفت یکه از جاش بلند م يو همون جور دیخند

 !مصور باشه که به آدم بچسبه فیاز نوع ظر دیمحبت با! کار یخوام چ یو کلفتو م

  

  

 يحرفها.سمت خونه میو راه افتاد میکرد یو البرز خداحافظ لوفریها که تموم شد، از ن لهیجمع کردن وس کار

شد و البته حضور نهال و  یپخش م نیکه تو ماش یکیموز میمال يکه زده بودم، صدا يساعته ا میالبرز،چرت ن

 .بودبهتر از صبح  یلیخ یلیحالم خ. بهم داده بود یآرامش خاص نشیریعطر ش

و تو ابرها شناور  يریگ یمسکن آروم م هیبا خوردن  د،یدرد شد هیبعد  یحس خوب مثل وقت هی. بودم خوشحال

از راه برسه  يروز هی نکهیفکر ا! بره خوشحال بودم میاجازه نداده بودم از زندگ نکهیاز انتخاب نهال، از ا. یش یم

 !بودم شیخوب بود که من مرد زندگ یلیو حاال خ دکر یام م وونهید هیا گهیدر کنار مرد د نمیبب ایکه بشنوم 

 ؟یساکت نقدریچرا ا: پاش بود و گفتم يگذاشتم رو دستش که رو دستمو

 بگم؟ یچ: لبخند برگشت سمتم و بعد گفت با

 !سکوت نیا ریغ یهر چ-

 ؟يآروم شد:

 .آره-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٠١٠ 

 .يدیخواب زهیر هیخوب شد که :

 ! فقط اون چرت آرومم نکرده-

 خب؟:

 !من بشنوم ،یقرار بود تو حرف بزن-

 !و من گوش بدم یحرف بزنخوام تو  یحاال م:

 !خونه امون خوشحالم يای یهمراهم م يکه دار نمیب یخودم م يدارم با چشمها نکهیا-

از دست دادن  هیشکست و  هیروز به  هی دیخواستن شا نیا نکهیا! ؟یکه تو دلت بود چ یپس اون دلهره و ترس:

 !منجر بشه؟ گهید

 !یو مال منم هست یکه تو هست نهیمهم ا! ستیبرام مهم ن زهایچ نیلحظه ا نیاآلن و تو ا-

 یمحسوب م ملکتیو زن جزو ما يکه مردساالر دمیفهم! باشه بابا: نهال بلند شد و بعد گفت يخنده  يصدا

 !شه

 یگذرم و م یآسون از داشتنش م یلیخ يکرد الیخ! که دارم یهست يزیتنها چ! ؟یپس چ: و گفتم میخند

 !دمش به تو؟

 !م؟یدعوت نایمامانم ا يواسه فرداشب خونه  یدون یم: خرده ساکت موندم و بعد گفتم هی. دیخند دوباره

 .مراقب باش: به جلو اشاره کردم و گفتم. برگشت سمتم یبه آن سرش

 !اآلن استرس گرفتم نیاز هم يوا: مکث گفت هیروبروش شد و بعد  ي رهیخ

 چرا؟-

 .دونم ینم:

 .نباش یچینگرون ه-

 م؟یریشام بگ رونیاز ب: کرد و بعد گفت نییباال و پا دییبه عالمت تأ يسر

 . دم یزنم و سفارش م یزنگ م گهیساعت د هی-

 .نمیبچ لمویکنم بار و بند یفاصله هم من فرصت م نیتو ا. خوبه یلیخ:

 !زنم یم دیکار کردن تو خونه د نیو خانوممو در ح نمیش یمنم م هیعال-

 !چشم چرون زیه ي کهیمرت يا:
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 يطور نیکه ا هیعال یلیخ: برگشت سمتم و زل زد بهم و گفت ستاد،یپشت چراغ قرمز ا! خنده ام بلند شد يصدا

 !يخند یم

همه  گهیاون هم برآورده بشه د! هم دارم گهید يآرزو هی:دستمو گرفت و گفت. چشماش شدم ي رهیلبخند خ با

 !تهیدو تا آرزوم تو اولو یکیدر حال حاضر  یول! البته بعدش بازم هم آرزو دارم ها! هیعال یچ

 خب؟-

خواد پشت رل  یدلم م! تهیهم رانندگ شیدرمون اون کابوس هاته که خوابو به چشمات حروم کرده، دوم شیاول:

 !نمینشستنتو بب

تو  یول یداشته باش یشانس دیشا یبه اول دنیالبته تو رس! متأسفانه تو برآورده کردن هر دو تاش دستم کوتاهه-

 !باش دیناام دیاامکالً ن یدوم

. کنم یلندنو دارم جور م يبرنامه ها: و گفتم شیصندل یدستمو گذاشتم رو پشت. کرد و نگاهشو ازم گرفت یمکث

 ؟يکه ندار یمشکل

 .میاز خدام هم هست زودتر بر. نه-

 واسه درمون من؟ ایلندن و ماه عسلمون  دنیواسه د:

 !هر دوش-

 !یصادق نقدریخوبه که ا:

 !رهیبرام مهمه که پندارم آروم بگ-

 ذهنت؟ ایمنظور منم  یگ یکه م يپندار:

 !هر دوش-

 

  

 

   

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *شیرها   –فصل سال  نیپنجم

wWw.98iA.Com ١٠١٢ 

دستمو که گذاشتم تو اتاق خواب برگشتم تو  يدو تا چمدون تو. رفتن آوردم باال نیینهالو با دو بار پا يها لهیوس

زانو  يشلوارك تا رو هیو  يتاپ بند هی. کنه یرو آب م يو داره کتر ستادهیا نکینهال دم س دمیهال و د

 !امه نهکردم که خانوم خو یاون لباس باور م يتو دنشیبا د. بود دهیپوش

گردنبند ست دستبند  بمیج يکه از تو يمبل، رفتم سمت آشپزخونه و همون جور يدر آوردم و انداختم رو کتمو

دست انداختم و . به گردنش زدم ياز پشت بغلش کردم، بوسه ا. شدم کیآوردم بهش نزد یرو در م شیرلفظیز

 ! جا مونده بود تیرلفظینصف ز:بستمش گفتم یکه م يگردنش و همون جور يگردنبند رو گذاشتم رو

 !پندار يوا: و شاد گفت متعجب

 !زمیکار نبود عز نیبه ا يازین: چشمام موند و گفت ي رهیبرگشت سمتم و خ بعد

بکنم در مقابل  يهر کار: و بعد گفتم دمیاما آروم بوس یرو طوالن شیشونیو، چشمامو بستم و پبردم جل لبمو

 !کمه نهال یکه ازشون گذشت ییزهایو چ يدیکه بهم بخش ییزهایچ

که من تو  يزیدر مقابل اون چ:کرد گفت یکه گره اشو باز م يدراز کرد سمت کرواتم و همون جور دستشو

 !واسه ام نهیارزشتر یبه قول تو ازشون گذشتم ب که يزیدستهام دارم، هر چ

 !؟يتو دستت دار یچ: دمیزدم و پرس يلبخند

که  یشناس یچند نفر آدمو م: امو باز کرد و در همون حال گفت قهی يباال يرو داد دستم و دکمه  کروات

 !کمه؟! رومه يشده و جلو یمن حاال واقع الیفکر و خ! رن؟یدست بگ يپندارشونو تو

 !ستیکم ن! نه: صورتش دوختم ، محو آرامشش شدم و گفتم يبه تک تک اجزا نگاهمو

: امو گفت نهیس يخرده نگاهم کرد و بعد سرش رو گذاشت رو هیدور گردنم،  ریزنج يرو گذاشت رو دستش

 !يتا ابد تو خاطرت نگه دار نویخواد ا یدوستت دارم و دلم م یلیخ یلیگم پندار خ یواقعاً از ته دل م

 !؟یعنیتو پندارم : دمیرو شونه اش و در همون حال پرس زهیموهاشو باز کردم و اجازه دادم موهاش بر ي رهیگ

 !اوهوم:

 !که تو دست توا؟ يپندار-

 .اوهوم:

 !؟یعنیخودت  يدوست داشتن خودت رو بذارم تو دستها-

 !آره:

 !رسه؟ یم یدر ازاش به من چ-
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بهش  يگردنم بود گرفتم، بوسه ا يتو ریزنج يدستش رو که همچنان رو. چشمام شد ي رهینهال بلند و خ سر

هنوز باور ندارم : به خودم چسبوندمش و گفتم شتریآوردم و ب يام که دور کمرش بود فشار گهیزدم، به دست د

 هی يجور نیکه ا ستمیمن ن نیکنم اصالً ا یم الیخ! باور ندارم نهال دویحس خواستن شد نیا! یینجایکه ا

کنه تو قرن  یم يادآوریبهم  کینزد نقدریو ا نجایحضورت در کنارم، ا! خواد یآدمو م هیجنس مخالف،  هیزن، 

 ! افته یهم معجزه اتفاق م کیو  ستیب

ازش  یطوالن يلبش ثابت شد، بوسه ا ينگاهم از چشماش سر خورد و رو. زد و ساکت موند یقیعم لبخند

من  يریتا تو دوش بگ: اجاق و گفت يرو گذاشت رو ياز فاصله گرفت، کتر.گرفتم و بعد فشار دستمو شل کردم

 .کنم یهامو جا به جا م لهیخرده از وس هیهم 

 زنگ بزن غذا هم سفارش بده باشه؟ هی: به عالمت باشه تکون دادم و گفتم يسر

 ...که  یرستوران ای يآشپزخونه مرکز يشماره -

 !البرز يآشپزخونه . تو دفترچه هست:

 !هیتشابه اسم هیفقط :زدم و گفتم يلبخند. نگاهم کرد متعجب

 .دوش گرفتن رفتم سمت اتاق خواب يتکون داد و من برا دنیبه عالمت فهم يلبخند سر با

*** 

 رونیاز ب کردم که نهال یتخت و داشتم موهامو خشک م ينشسته بودم لبه  رون،یاز حموم اومده بودم ب تازه

 .خوره یداره زنگ م لتیپندار موبا: بلند گفت

 ش؟یاریشه برام ب یم: گفتم بلند

با گرفتن مچ دستش  رونیخواست بره ب یازش گرفتم و وقت ویگوش. رو گرفت سمتم لیاومد و موبا هیچند ثان بعد

 .سالم مامان: کنارم نشست و من تماس مامان رو جواب دادم. مانع شدم

 ؟یخوب. سالم پسرم-

 .ممنون:

 خانومت خوبه؟-

 .یمرس:

 .نیبه خونه زنگ زدم جواب نداد-

 .تلفنمون قطعه:
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 .هم نرفت ریغامگیپ يچون رو. گفتم. آهان-

 ن؟یداشت يکار:

 ؟يندار یخاص يواسه فرداشب شام برنامه -

 نه چطور؟:

 .میکه دور هم باش نجایا نیایگفتم شامو ب-

 پدرام و پرهام هم هستن؟:

 .ادیبه البرز هم گفتم که ب. آره-

اونجا قراره با  امیو ب رمیدست خانوممو بگ: دمیتر کردم و پرس یسمت نهال که مات صورتم شده بود، لب برگشتم

 رون؟یب میایاز اون خونه ب يدلخور

 !ه؟یچه حرف نیا! ا واه؟-

 !ر بخورهنزنه که بهش ب یحرف ایبه خانومم نداشته باشه  يکار یبرام مهمه که کس:

 !یگ یم یفهمم چ یم. دونم مادر یم-

 .نمتونیب یپس واسه فردا شب م:

 . خوبه-

 م؟یریبگ میای یم میکه دار نیالزم ندار يزیچ:

 . نه مادر-

 .فعالً. نمتونیب یپس م:

 .به خانومت سالم برسون. خدا دیبه ام-

 ! رسونه ینهال هم سالم م. چشم:

 خدافظ-

که موهاشو  يبرگشتم سمت نهال، دستمو بردم جلو و همون جور ،یپاتخت يگذاشتم رو ویقطع و گوش تماسو

 !نیاز ا نمیا: کردم گفتم یلمس م

 !شه پندار یمن حساس م يرو يجور نیواسه مامانت خط و نشون نکش، ا: زد و گفت يلبخند

 !تو حساسم يبدونه من چقدر رو یشه وقت یحساس نم: تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف يسر
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 دم،یکش یتخت دراز م يکه رو يپهن تر شد و خواست از جاش بلند شه، دستشو گرفتم و همون جور خندشلب

 !سرتق يدختره  ادی یاصالً بهت نم دنیخجالت کش:وادارش کردم کنارم دراز بکشه و آروم گفتم

عشق، محبت، دوست داشتن، عطوفت، : زمزمه کردم رگوششیخرده تو سکوت گذشت و بعد ز هی!دیخند

 یتونه آدمو به پوچ یکه فراموش کردنشون م نیمهم يزهایچ ت،یانسان يبودن برا لیارزش قا مت،یمال

من ! خودم مورددر  یحت! فراموششون کرده بودم! کلمه ها رو گم کرده بودم نیو چند سال ا نیمن چند! برسونه

رفته  ادمیکه پشت سر گذاشتم  یاون پنج سال جهنم يتو! با خودم مهربون باشم دیرفته بود که با ادمی یحت

نذاشته بودن که ! باشه چون انسانم کین دیبره کردار و گفتارم با ادمیوادارم کرده بودن ! باشم کیپندار ن دیبود با

غل و غشت همه  یب یچمهربون9و  یو سادگ یصاف نیتو، با هم الخوب بودنو ازم گرفته بودن و حا! خوب باشم

 !*ياشو بهم برگردوند

 ياز هم فاصله داشت که نفس ها يحاال صورتهامون اونقدر. و برگشت به طرفم دیدستهام چرخ ونیم نهال

چشمامو بستم و . صورتم يانگشتشو آورد باال و شروع کرد به لمس تک تک اجزا. میکرد یگرممون رو حس م

که حکم  ینهال اشدن ب یکیحس . بشه يبدنم جار يخواستنش تو تک تک سلول ها و رگ ها ازیگذاشتم ن

 نیضعفهامو از ب يکه همه  ینهال. بود یحس ناب و عال هیآرامبخش رو برام داشت  يهزاران هزار قرص و دارو

! کرد یم ختهیبرانگ ازهاموین نیتریاون دختر قو. چشمهاش اون همه شوق خواستن من بود يتو یبرد وقت یم

 !برد یمنو به خلسه م

 .بخور توییبرو چا ياگه دوست دار: بسته گفتم يدستهامو شل کردم و آروم و با چشمها ي گره

وقت  شهیخوردن هم ییواسه چا:لبهام زد و گفت يرو یآروم يبوسه  یتکون کنارم موند، بعد مکث کوتاه یب

 !هست

   

. بمونه یحرکت تو جاش باق یبسته و ب يداد با چشمها یم حیبود و ترج داریهم ب دیشا. تو بغلم خواب بود نهال

 ویدست دراز و گوش. دیچیتو اتاق پ لمیزنگ موبا يو تو فکر بودم که صدا شیمشک يزل زده بودم به موها

 یسر به سرم م امتیق امیدادم تا ق یجواب نم. البرز بود. به شماره انداختم یکردم و همزمان نگاه لنتیسا

رو تن  دمیمالفه رو کش.نییکنار و از تخت اومدم پا دمیآروم خودمو کش! کرد یشت و واسه ام حرف درست مذا

 . رونینهال و از اتاق رفتم ب

 .سالم:
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 ؟یخوب! سالم آقا دوماد گل ما-

 !؟یتو خوب. یمرس:

 ! دلم زیعز یمرس! ؟ياوه چه مؤدب شد-

نشستم رو تخت . نکنه رفتم تو اتاق خواب دارینهال رو بحرف زدنم  يصدا نکهیا ينشست رو لبم و برا يلبخند

فقط بگم من ! يزنگ زد يزود نیکه صبح به ا یداشته باش یکار واجب دیبا: اتاق و گفتم يگوشه  ينفره  هی

 !رمو جقول بقول بخو میکله پاچه و حل امیکنم ب یروزه امو ول نم هیعروس 

 !؟يزود نیصبح به ا یگ یکه م يدیپسر گلم ساعتو د: خنده اش بلند شد و گفت يصدا

 !آره ساعت دوازده صبحه: و گفتم دمیبه صورتم کش یدست! بود 12. سمت ساعت دیچرخ نگاهم

سندش . خانومت نیگذاشتم تو داشبورد ماش يکه پس فرستاده بود نتویماش چییسو. دم ظهر میگ یما به اون م-

 . ت خانومتهم دادم دس

 ...گفتم که . کار نبود نیبه ا يازین: گفتم دمیمال یکه با انگشت چشم چپمو م يجور همون

 !داداشش؟ شیچمدون جمع نکرده برگرده پ! ما خوبه؟ یآبج! نبود شیب یچرت یکه گفت یاون-

 !نه:

 !امن و امانه؟ یپس همه چ-

 .آره:

 .امیکه منم ب نیرو بزن نایمامانم ا يمادرت، زنگ در خونه  يخونه  نیکه اومد یهر ساعت-

 ؟ییاونجا:

 .آره-

 . باشه:

 پندار؟-

 جانم؟:

 روبه راهه؟ یهمه چ-

 !کنار آره يمنو بذار يشبونه  یخواب یب:

 !؟یبخواب یبازم نتونست-
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گلستون  یزندگ کبارهیو  ییهویقرار هم نبود . که نبود روزیامروز و د ي هیقص! داشتم بگم؟ یچ. موندم ساکت

 سوال بپرسم؟ هی: رو کاناپه و گفتم دمیدراز کش !بشه

 جانم؟-

 ومد؟یازدواج مخالف بود که ن نیبا ا نینوش. بشه ریخواد از نهال بپرسم که دلگ یدلم نم:

. تو محضر عقد کردن یمدل هول هول نیاز ا هیگفت شاک یمخالف ازدواج نهال با تو نبوده اما نهاد م. امممم-

 رو نهال بهت نگفت؟ نایا. هیبستر مارستانیبچه اش تو ب. نداشته شیبه دلخور یربط یلیخ ومدنشیالبته ن

 ه؟یچرا بستر. دمیازش نپرس:

نتونست  نینوش نیشد و واسه هم يبستر شیسه شب پ. حاد باشه یلیکنم خ یدونم اما فکر نم ینم قیدق-

برات  يستت داره و حاضره هر کارکه خود نهال قبولت داره، دو نهیمهم ا! نباش پندار زهایچ نینگرون ا. ادیب

 .بکنه

 .دونم ینم:

 یم دایدفتر و دستکهاش حکم دادگاه محجور بودن باباشو پ نینهاد داشت ب یصبح قبل محضر وقت روزید نیبب-

جواب داد؟  یچ یدون یازدواج کنه؟ م يجور نیداد نهال ا یبه نظرت اگه بابات بود اجازه م: دمیکرد، ازش پرس

راحت و بدون  یلیو نهال خ ستیکه بابام ن نهینه، مهم ا ایداد  یکه بابام اگه بود اجازه م ستین نیگفت مهم ا

بگم؟  یخوام چ یم یدون یم! کنه یداره ازدواج م زشونیرآمیتحق يشوهر و نگاه ها لیفام ثیحرف و حد

 قهیدم به د نقدریاً اپس لطف. نهال هم متفاوت بوده طیازدواج متفاوت بوده، شرا يتو برا طیهمون قدر که شرا

در مورد  يگن و چه نظر یم یچ لشیفکر نکن که فک و فام نیهم به ا نقدریا! نکن سهیخودتو با نهال مقا

 .ازدوجتون دارن

اما ! دم یباج نم یکه من به کس یدون یخودت بهتر از همه م! نهال ندارم ایخودم  لیبه نظر فک و فام يکار:

خوام با خبر  یم. دونه خواهرش هیمخصوصاً  ه؟یبدونم موضع تک تک اعضاء خونواده اش در موردم چ دیبا

 .ده ینهالو با حرفهاش تحت فشار قرار م یباشم اگه کس

جشن ازدواج کردن بوده که  یمحضر رفتن و ب نیگفتم که فقط دلخور از ا. با ازدواجتون نداشته یاون مشکل-

رو از من  زهایچ نیکه ا يبا نهال قهر ياول کار نینکنه هم نمیبب. کنه یراموش مخرده بگذره ف هیاون هم 

 !؟یپرس یم

 !وونهینه د: نشست رو لبم و گفتم يلبخند
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 !یبا من طرف ینهالو ناراحت کن! بهت گفته باشم ها-

 ! دونم یم:

برو تا همه جا رو  ییدستشو هیواسه خانومت درست کن، قبلش هم  یعال يصبحونه  هیحاال پاشو . نیآفر-

 !ينکرد سیخ

 !تیترب یب:

 ؟يندار يکار! گم؟ یا مگه بد م:و بعد گفت یتو گوش دیچیسرخوش البرز پ يخنده  يصدا

 .نمتیب یشب م. قربونت:

 .فعالً. باشه-

*** 

اومد  یدلم نم. نهال خواب بود. رو روشن کردم و برگشتم تو اتاق خوابمون يکتر ریز رون،یاتاق اومدم ب از

 ينشستم لبه . تفاوت از کنارش رد بشم یداد ب یهم اجازه نم دنشینوازش و بوس يکنم اما وسوسه  دارشیب

به  يزدم کنار و آروم بوسه ا شویشونیپ يپخش شده رو يدستمو بردم جلو و موها. تخت و زل زدم به صورتش

 ؟یخوب: دمیآروم پرس. دصورتم ش ي رهیچشم باز کرد و بعد چند بار پلک زدن با لبخند خ. گونه اش زدم

 یکنارش دراز و ب. تر شد و با باز و بسته کردن پلکش جواب مثبت داد و دستمو محکم گرفت قیعم لبخندش

 هیبعد . هست نهال بزنه یدوست داشتم اگه حرف. خواست سکوتو بشکنم یدلم نم. دمشیحرف به بغلم کش

 ؟یتو خوب: و گفت دیآروم گونه امو بوس یمکث طوالن

 .میعال! آره یه باشتو ک-

 !يدیگه بازم تا صبح نخواب یچشمات که م:

 تیاهم یب یتون یباشه، م دهیناز کنارت رو تخت خواب ییایدر يپر هی: لبخند زل زدم به صورتش و گفتم با

 !؟یبهش بخواب

 یحاال خوبه تا چهار صبح نذاشت! طونیش: گفت ختیر یسرمو بهم م يکه با دست موها يو همون جور دیخند

 !میبخواب

 !من نذاشتم؟: و گفتم دمیخند

 .زدم یزنگ م نیبه نوش دیبا! مه؟یدوازده و ن يوا يا: زد و برگشت سمت ساعت و گفت یچشمک

 پاشو زنگ بزن حال خواهرزاده تو بپرس. آره:گفتم نییاومدم پا یکه از رو تخت م يجور همون
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 ؟یدون یمگه تو م: دیپرس متعجب

 .البرز بهم گفت: ذاشتم رو تخت گفتم یکه حوله اشو م يسمت کمد و همون جور رفتم

 .یمنتظر بودم تو ازم بپرس: باال و گفت دیکش رگردنشیتخت نشست و مالفه رو تا ز يرو

از  دنشیو پرس ستین یازدواج راض نیبه ا نکهیا ينبودنشو گذاشتم پا: صورتش کردم و گفتم ي رهیخ نگاهمو

 .کرد یم رینظرم فقط تو رو دلگ

 .ایب قهید هی: نشست رو لبش و گفت یمهربون لبخند

 .نجایا ایب قهید هی: نگاهش کردم، با دست به کنارش اشاره کرد و گفت گنگ

 ... حیبه توض يازیباور کن ن: تخت و گفتم يرو دور زدم و نشستم کنارش رو لبه  تخت

 هی ي زهییجا نیا: گفت یخوشحالو بعد با  یگرم و طوالن يبوسه  هی! جمله ام تموم شه لبهامو بست نکهیا قبل

 !رمیکه برم دوش بگ رونیحاال برو ب! مهربون و با فهم و درك و کماالت يآقا

 !جلوتو گرفته؟ یک! ریخب پاشو برو دوش بگ: و گفتم دمیخند

 !رونیبدو ب! بد نباش: کرد و گفت يزیر اخم

 !دیچشم سف يمنو کشته دختره  اتیشرم و ح: شدم گفتم یکه از جام بلند م يو همون جور دمیخند

خوشحال بودم که در کنارم . خوشحال بودم که خوشحاله. کرد یسرخوش نهال دلمو قرص م يخنده  يصدا

 !و شاده یراض

 

  

 

   

دو سال از خودش  یکیپسر  هیبا  ارید يشونه امه و به باز يساحل کنار نهال نشسته ام، سرش رو هی لب

 . میکن یکوچکتر نگاه م

 یغیج يکه صدا ارمید يها یزبون نیریو ش ایدر يتو سکوت غرق صدا. همه آرامش سرخوش و مستم اون از

 یاشاره م ایوسط در ییکه با دست به جا نمیب یرو م اریگرده به سمت بچه ها و د یسرم م! پروندم یاز جا م

که  نمیب ینگرونشم و م داًیاما شد هیدونم ک یکه نم يپسربچه ا یپ ایچرخه سمت در یم ینگاهم به آن.کنه

و برام  هیفهمم چ یکنه که نم یرو صدا م یزنه، اسم یتو صورت خودش م غینهال با ج. شه یداره غرق م
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 یبه دل آب م. صداش دنیتا شن نمیب یوحشت زده اش رو م يباز و بسته شدن دهن و چهره  شتریب. گنگه

 یبر م. کنه یم ارید اریشه که مرتب د یضح موا لنهال از ساح غیج يدم صدا یپسربچه رو که نجات م. زنم

با . نفس نفس زنون از اون همه شنا و تقال. نمیب یخودم در حال غرق شدن م يرو هم در چند متر اریگردم و د

هر  دیبا. تو دهنم ادی یقلبم داره م. اریافتم سمت د یدست آزاد راه م هیاون پسربچه است و  ریدست که درگ هی

 یچشمام غرق م يجلو. رسه ینم اریدستم به د! میهر سه به ساحل برس دیبا! زنده بمونن دیبا. دمدو رو نجات ب

. ادی یاز گلوم در نم ییام و اسمش رو گفته ام و اسم خدا رو صدا زده ام که صدا دهیشه و من اونقدر هوار کش

. یخودم رو هم خال يپا ریز وکنه  یسست شده ام جدا م يدستها نیو پسر بچه رو هم از ب ادی یم يموج بلند

 اریفهمونه همراه د یبهم م یشه و حس خفگ یپر آب م هیام در صدم ثان هیتموم حجم ر. نییشم پا یم دهیکش

 !افتهیکه ممکنه تو اون لحظه ب هیاتفاق نیبهتر نیو ا رمیم یو اون پسربچه م

*** 

عرق، سرفه و سرفه و سرفه و نفس  سیخ یتن.دمیبلندش از خواب پر ينهال و صدا يتکون محکم دستها با

 ! تموم کابوس هام يتکرار يقصه ! نهیس يتند و پشت سر هم و کوبش قلب تو يها

! تپش قلبش تو اون لحظه خوب بود يصدا دنیشن. اش گذاشت نهیس يمحکم بغلم کرد و سرم رو رو نهال

 . که دوستش دارم زنده است، کنارمه و سالمه یداد کس یبهم نشون م

 ؟يبهتر: دیکرد پرس یم يکه باهاشون باز يموهام و همون جور نینشست ب دستش

صرف نجات دادن اون  میتموم انرژ. خسته بودم. نیتنفسم هم هم. برنگشته بود يقلبم هنوز به حالت عاد تپش

 .بودم دهیفا یب ياون همه تقال يانگار خسته . انگار واقعاً تن به آب زده بودم. دو تا بچه شده بود

 يو سرمو گذاشتم رو دمیتو همون حالت، تو بغل گرم نهال موندم بعد آروم خودمو کنار کش يادیزمان ز مدت

 یقرص:گفت دشونیمال یکه م يزده امو گرفت و همون جور خی يدست گرمش دستها. بالش و چشمامو بستم

 ؟یو آروم ش يبرات بخور ارمیکه ب يخوا یم

بالش قرار گرفت،  يسرش کنار سرم رو هیبعد چند ثان. شد یباز نم یحرف يبودم که لبم برا ختهیبهم ر اونقدر

 ؟یتونم بکنم که آروم ش یم يکار: گفت رگوشمیزد و آروم ز یقلبم که هنوز پرتپش م يدستش رو گذاشت رو

لبخند . چشماش شدم ي رهیحرف خ یب. به سمتش دیچشممو باز کردم و سرم چرخ یمکث طوالن هی بعد

 . رمیگ یپوست م وهیمقدار م هیمنم برات  يریدوش بگ هی یتا پاش:لبش آورد و گفت يرو یکمرنگ اما گرم

 .یینجایخوبه که ا: گفتم رگوششیمحکم بغلش کردم و آروم ز محکم
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 .دونم یم-

 .خسته ام:

 .زمیدونم عز یم-

 .بخوابم يجور نیشد تا ابد هم یکاش م:

 !ستیبا من که فقط خواب ن یزندگ-

 !دونم مهربونم یم-

تو  وهیخودش م يخانوم مهربون و خوشگل و ناز با دستها نیخواد ا یحاال هم اگه دلت م! یدون یخوبه که م:

 .تو هال ایو ب ریدوش بگ هیدهنت بذاره، پاشو 

که  یمرس: و گفتم دمیبوس شویشونیصورتش رو کنار زدم، پ يپخش شده رو يباز کردم، با دست موها چشمامو

 .نهال يو صبور دواریام نقدریا

 یم يصبوره و داره صبور یگم ک ینهال غرغرو ظاهر شد بهت م یحاال وقت: جاش نشست و با لبخند گفت سر

 . نایمامانت ا يخونه  میبر دیبا گهیساعت د هیپاشو ! کنه

دردهامو  يکردم همه  ینگاهش م یکه وقت ییمحو چشما! شیدرشت مشک يمحو چشما. چشماش شدم محو

غم هامو تو خودش حل  يکه همه  ییچشمها! کرد یکه دلگرمم م يدیپرام يمهاچش. ذاشتم یپشت سر م

 !داد یم دمینو يبهتر يکه به فردا ییچشمها. کرد یم

 

بمون : مون پارك کرد گفتم یمیقد يرو دم در خونه  نیماش یو وقت میدیخر ینیریجعبه ش هیاصرار نهال  به

 .امیبرم البرزو خبر کنم و ب

که  يزدم، دستمو بردم سمت شالش و همون جور يلبخند. جلو دیگفت و دست انداخت شالش رو کش يا باشه

 !خب؟ استرس هم نداشته باش. نهال خودت باش: کردم گفتم یمثل سابق مرتب م

 !ادی یرشته کوه خودش داره م: به عالمت باشه تکون داد و با سر به روبرو اشاره کرد و گفت يسر

 ! شه یم کیخندون داره بهمون نزد يچهره  هیالبرز با  دمیت روبرو و دبرگردوندم سم سرمو

عاشقونه رو آدم در  يجور صحنه ها نیا: گفت یاخم مصنوع هیو البرز با لبخند باهام دست داد و با  میشد ادهیپ

 !بشن ییمثل من هوا یمجرد بدبخت يذاره که آدمها یظهور نم يمأل عام به عرصه 

 !برو تو پررو نباش ایب: تو پشتش و گفتم دمیبو با دست کو دمیخند
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 . بزنه راه افتاد سمت در خونه و زنگ رو زد یحرف نکهیمکث بدون ا هیلبخند زل زد به صورتم و بعد  با

. و استرس ندارم تظاهر به آرامش کرده بودم ستیگفتم تو دلم آشوب ن یاگه م. گفتم آرومم دروغ بود یم اگه

زبون  شیهاش در مورد ن هیگال يهمه . چشمم بود يتک تک بحث و جدلهام با فرناز جلو. بود دهیچشمم ترس

 یرو به صدا در م يشد و زنگ خطر یخونواده تو گوشم تکرار م نیا يها یاحترام یها و ب ییها و کلفت گو

 .خونه و برگردم رمیچند ساعت بگذره، دست نهال رو بگ نیشد آرزو کنم زودتر ا یآورد که باعث م

سالم گرم البرز که  يصدا. به استقبالمون وونیا يو سالله اومده بودن رو رایو پرهام و پدرام و سم مامان

دونستم  یم. نگاه مامان زوم نهال بود. کرد بلند شد یم فایا یاون مهمون يکننده رو تو لیتعد هیمطمئناً نقش 

مامان فاصله داره اما  يارهاینهال با مع چقدربودم هر  دواریام. کنه یم سهیخودش مقا يارهایداره اونو با مع

 یسکوت کنم و دلم نم یاحترام یب نیتونم در مقابل کوچکتر یدونستم نم یم. نزنه یو حرف ادیمامان کوتاه ب

 .افتهیزن داداشام اتفاق ب ایبحث و جدل در حضور نهال  هیخواست 

راه افتادم . ارمیاز پله ها برم باال و کفشهامو در ب نکهیا يابهم آورد بر یالبرز نشست رو پشتم و فشار آروم دست

احوال  هی. گرم یلیسرد نه خ یلینه خ. گفت کیکرد و تبر یکه مامان با نهال ماچ و بوسه و احوال پرس دمیو شن

گفته  یگرفت و متلک یدر نم یبودم اگه جنگ یاضهم ر نیبه هم. هم خوب بود نیهم. یمعمول کیو تبر یپرس

 .شد ینم

. رو هم تو صداش احساس کرد يشد دلخور یبود، هر چند م شتریب یلیمامان با من اما خ یاحوال پرس يگرما

 .تو میو بهمون تعارف زد که بر دیخانوم رو از البرز پرس قهیگفت و حال صد یکیتبر

از  شیانگشتهاش به خاطر استرس ب يتونستم بفهمم سرما یدستم بود و م يکنارم نشسته و دستش تو نهال

 .راحت درکش کنم یلیتونستم خ یحدشه و م

 دمیکردم که شن یبود نگاه م دهیگوشه از هال خواب هیرو که  يداشتم پونه ا. مشغول صحبت با پدارم بود البرز

 مامان و بابا خوب هستن؟: دیمامان از نهال پرس

 .ستین اتیح دیشه در ق یم یمامان نهال چند سال:و گفتمبزنه، لب وا کردم  ینهال اومد حرف! اول ي ضربه

 .شاهللایپدر که زنده ان ا: صورت نهال و گفت يمامان مغموم شد و از صورت من دوباره نشست رو نگاه

 سپنتا رو مرخص کردن؟: دیشد و البرز رو به نهال پرس نیینهال به عالمت مثبت باال و پا سر

 شده؟ شیطور یکس: دینه گفت و مامان پرس هیآروم  نهال

 . هیبستر مارستانینهال خانوم تو ب يخواهرزاده : داد حیرو به مامان توض البرز
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 چرا؟ چند سالشه؟ يوا يا: و گفت دیگز یلب مامان

 .کردن شیبستر هیبه خاطر عفونت ر. سالشه 4: بار شروع کرد به حرف زدن نیاول يبرا نهال

 . شه یکه زودتر خوب م شاهللایا: گفتشد  یکه از جاش بلند م يهمون جور مامان

: دیبهم زد و بعد پرس یالبرز چشمک. که کنارش نشسته بود شد ییرایکرد و مشغول صحبت با سم يتشکر نهال

 ؟يکار کرد یمداحو چ

 ستیبعدش هم اصالً معلوم ن. بشه یکشه تا پرونده بررس یمطمئن باش حاال حاالها طول م. یچیفعالً ه-

 .نه ایبند بشه  ییدستمون به جا

 !؟يد یوقت خودتو هدر م یالک یواسه چ یدون یخب تو که م:

 !شه یم یکه داره چ نهیشه، مهم ا یم یکه تهش چ ستین نیقبالً که گفتم، مهم ا-

کرد، ما  یرو م ای! کرد یهم بود، منتها رو نم لسوفیداداشت ف: به تأسف تکون داد و رو به پدرام گفت يسر

 !میدیفهم ینم میخنگ بود

 ؟يپختم، نهال جان دوست دار يواسه شام قرمه سبز:مامان از تو آشپزخونه بلند شد يصدا

 .نیزحمت افتاد. بله: مامان نگاه کرد و گفت يبا لبخند به چهره . نشست رو صورت نهال نگاهم

گرمت  اریپاشو مانتوتو در ب: و گفت رونیمامان اومد ب. جلو دشیدستش رفت سمت شالش و ناخودآگاه کش بعد

 .شه یم

 .اتاقو بهت نشون بدم ایب: از جاش بلند شد، همراهش پا شدم و گفتم نهال

 یمعذب یلیدونم خ یم: کردم به اتاق سابق خودم، در رو که بستم، دستهاشو گرفتم تو دستم و گفتم شییراهنما

 ... یول

هستم  يبرام لذت بخشه تو خونه ا. معذب بودن هم لطف خودشو داره نیا: حرفم اومد ونیزد و به م يلبخند

 .خودتو نگران نکن نقدریا. پندار ستمیبا خونواده ات هم باشم معذب ن نکهیاز ا. يتوش گذروند تویکه تو بچگ

 . اتاق منه نیا: به عالمت باشه تکون دادم و گفتم يسر

 !یچه اتاق بزرگ: به اطراف انداخت و گفت ینگاه

 ! قفس تنگ بوده هی يروزها شده که واسه من اندازه  یلیبزرگه منتها خ. رهآ-

قفس  هیبه  لیروزها اتاقمونو تبد یلیهمه امون خ. آره: کرد گفت یمانتوشو باز م يکه دکمه ها يجور همون

 .امی یکنم و م یبرو من لباسمو عوض م. توش به حسرت و غصه خوردن میو نشست میکرد
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 هیرفتم تو آشپزخونه و داشتم . البرز و پدرام سخت مشغول بحث بودن. رونیز اتاق اومدم بگفتم و ا يا باشه

 ؟یهست یراض تیاز زندگ: داشتم که مامان گفت یبر م خچالیآب از  وانیل

 یپنهون يو دلخور هیظاهر شیداد محبت و مهربون ینشون م شیشونیپ ياخم نشسته رو. سمتش برگشتم

 یلیبا نهال خ میآره از زندگ: روبروش و گفتم ز،ینشستم پشت م. هیازدواج کردنم همچنان به قوت خودش باق

 !بمونم یخواد تا ابد هم راض یو دلم م میراض

تونم بفهمم اصالً چرا اون شب تو خونه  ینم! نیگفت یحقش بود به من م: بهم انداخت و گفت یاخم نگاه با

 !ن؟یکرد يات تا اون حد پنهون کار

 !من حرف بزنم؟ يشما مهلت داد-

منو از اشتباه در  یتونست ینم! روش بهش تهمت زده بودم يدر موردش، جلو میاون همه بحث کرده بود:

 !؟ياریب

 !از ازدواجمون باخبر بشه یکس میخواست یمن و نهال که تو اون روزها نم نیبود ب يقول و قرار هی-

 هی! داد یاز درك کردن حرفهام نشون نم يزیتکون داد، هر چند که چهره اش چ دییبه عالمت تأ يسر مامان

مگه ! ن؟یخواست ینم نویمگه هم!فهمم یدرهم بودنتونو نم نیا یمعن: خوردم و گفتم وانیل يخرده از آب تو

کردم دوباره دارم به  موشرو که فرا زهایچ یلیکنم خ یاآلن حس م! ؟خبیبرگردم به زندگ نیخواست ینم

 !ن؟یموضوع ناراحت نیشما از ا! ارمی یخاطر م

 !ینگرانم که باز هم اشتباه کرده باش نیمن فقط از ا-

 !گرفتم اشتباه نکرده بودم؟ یرو م هیاگه مرض: دمیحد ممکن رسوندم و پرس نیتر نییبه پا صدامو

 ياز خونواده  هیمرض: نگه اش داره گفت نییکرد پا یم یکه سع یینشست رو صورتم و با صدا زیت نگاهش

 !شناخته بود دهید! میطبقه و همسنگ بود هیتو ! خودمون بود

منو  نیزن مومن و متد هیکه  نیدار دیهنوز ام ای! ه؟یکیشما  يمن با باورها يباورها نیکن یم الیهنوز هم خ-

 !کنه؟ تیبه راه راست هدا

 !پندار:

مثل  یزن! خوب هست یعنی! نظر شما خوب بودخوب بود چون از  هیمرض! از باور و فکر شما زدم؟ ریغ یحرف-

وجود درکم کنه و با  يخوام که با همه  یمثل نهالو م یکیمن . خوره ینم دیافکار و عقا نیاون به درد من با ا

 .ادیمشکالتم کنار ب
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 اد؟ی یاون کنار م:

! کنه یدرکم م یعنیداشته ازدواج کنه  شیازدواج ناموفق تو زندگ هیمثل من که  یکیکه قبول کرده با  نیهم-

 !کنه درکم کنه یم یالاقل سع ای

 . نیکه خوشبخت بش شاهللایا. بگم واهللا یدونم چ ینم:

 دهیلباس کامالً پوش هیکه با  دمیآشپزخونه و نهال رو د يخورد، سرم برگشت سمت ورود نتیبه کاب يا تقه

 ن؟یخوا یکمک نم: اومدم از جام بلند شم، اومد جلو و رو به مامان گفت. کنه یو نگاهمون م ستادهیا

تا سفره  ستین يفعالً کار. گهینه د: زد گفت یکه خورش رو هم م ياز جاش بلند شد و همون جور مامان

 .میبنداز

 .میقرمه سبزمن عاشق . نیراه انداخت يچه عطر: نگرون من زد و گفت يبه چهره  يلبخند دلگرم کننده ا نهال

 ؟يجد: دیبا لبخند برگشت سمتش و پرس مامان

 ن؟یبپز نیشما حلوا هم بلد: سکوت گفت هیبه عالمت مثبت تکون داد و بعد  ينشست کنارم و سر نهال

 .چند مدل هم بلدم. آره: گفت یکه انگار سر ذوق اومده بود با مهربون مامان

 ی، اما کس رمیبگ ادیخواد  یدلم م یلیمن خ: شد و در همون حال گفت زیم يبا نمکدون رو يمشغول باز نهال

 .بده ادمینبوده که 

 .دم یم ادیمن بهت  یاگه دوست داشته باش:گفت يچا ختنیدر حال ر مامان

: و مشغول پر کردن استکان ها از آب جوش شد و گفت ستادیکرد، از جاش بلند شد و کنار مامان ا يتشکر نهال

 .بدم راتیتونم خودم واسه مامانم حلوا بپزم و خ یاونوقت م. شه یم یعال یلیخ يوا

باز کرده  يسر حرف رو با مامان جور! نبود یوجه محو شدن چیصورتم به ه يکه نشسته بود رو یسمج لبخند

 .بود دواریرابطه ام نیشد به ا یبود که م

 د،یپرس یمامان از علت فوت مادر نهال م. نبودم یدلنگرون جنگ و جدل گهید رونیاومدم ب یآشپزخونه که م از

 .داد یجوابشو م یچند تا خواهر و برادر داره و نهال با آرامش و وقار خاص نکهینه، از ا ایدرس خونده  نکهیاز ا

امن : فشرد گفت یکه شونه ام رو م يو همون جور یصندل یپشت يالبرز که نشستم دستش رو گذاشت رو کنار

 و امانه؟

 !دونه شترشو کجا بخوابونه یاگه نهال ساربونه م: گفت رگوشمیزد و ز يلبخند. عالمت بله تکون دادم به يسر
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خاطرم نبود فرناز تو خونه امون . شدم رهیخ رونیبه دست از آشپزخونه اومده ب ینیزدم و به نهال که س يلبخند

 يقدم ها نیتونستم به ا یم یعنی! اشهبرداشته ب یبا مامان قدم یهمراه ينداشتم برا ادیبه . کار کرده باشه

! بشه؟ نیریش یشد زندگ یم یعنی! باشم؟ دواریداشت ام یشدن به مامان بر م کینزد يکه نهال برا یکیکوچ

 میمن و خونواده ام رو ترم نیب ي دهیکهنه و پوس سمونیشد که نهال ر یم! تو قصه ها؟ نیع! لمها؟یتو ف نیع

 ! بده؟ وندیکنه و دوباره به هم پ

نهال . کنم زن داداش، منو از افکارم جدا کرد یها رو پخش م ییمن چا نیبد: گفت یپرهام که م يصدا

کرد که  یم يادآوری نویزن داداش گفتن پرهام بهم ا. خوب بود یلیخ نیاز اون خونواده شده بود و ا يعضو

 . رسوند یکنارم به عنوان همسر م رر نهال دمنو به باور حضو. راه همراهم باشه نیرو دارم که قراره تا ته ا یکس

 

  

سفر  میهم که بخوا ایدن يحاال تا هر جا. دستمه و دلم قرص قرص يدست نهال تو ما،یم تو هواپ يا نشسته

 .آماده ام يآماده  میبر مینقطه تا ته جهنم هم که بخوا نیلحظه و ا نیتو ا. رفتن دارم يپا میکن

برگشته  یحاال آرامش نسب. کمتر شده یلیحاال کابوسها خ. گذشته رونیب میاومد رونیکه از ا يماه از روز شیش

 .شه یزنه و ناآروم م یبه گذشته م يزیگر ماریذهن هنوز ب نیا ییجاها هیهر چند که 

کوله بار غم و درد بهش پناه  هیبا  يروز هیکه  میگذاشت يبهتر پا تو کشور يفردا هی دیبه ام شیماه پ شیش

که مطمئن بودم  ییروزها! يدیناام يروزها. گذشت یسخت يروزها. شکسته شکسته! تنها يتنها. آورده بودم

ترك  رونیکشورو به مقصد ا نیا مده و امروز، حاال که داشت یخوش بهم نشون نم يوقت رو چیه گهیروزگار د

 .رو از سر گذروند یخوب يه روزهاش یکردم، مطمئن بودم که در کنار نهال م یم

ها  یبود، بدخلق دهیکابوسها امونمو بر. و درد شب شد یروزها به سخت. ماه اول ورودمون سخت گذشت چند

کرد و  یم تمیاذ شتریو ب شتریروحم ب يهر لحظه و هر لحظه زخم ها. داد چه برسه به نهالو یخودمو هم آزار م

 .داد یم زارمدردها آ ياز همه  شتریشدم ب یل مکه به نهال متحم يدرد زجر ونیم نیا

اومد که انگار  یهامو اونقدر راحت کنار م یحوصلگ یها و ب یها، بدخلق یخواب یبا ب. کرد یم ياما صبور نهال

 .هیرعادینه انگار رفتارام غ

 یم رگوشمیکنم، آروم ز یگردونم و با لبخند نگاهش م یسرمو بر م. ارهی یبه دستم م ينهال فشار دست

 !دوستت دارم؟ یلیبهت گفته بودم خ: پرسه
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 هیتو  ،يروز هیکه  ییچشما. زنم تو چشماش یدم و زل م یشه، سرمو از سرش فاصله م یپهن تر م لبخندم

تلخم رو  يو گذشته  نمایس يشده بود پرده  دشیسف واریکه د یاون مطب، مطب يدور، تو یلینه خ يگذشته 

 .کرد، منو تکون داد یچشمم رد م يواز جل هیهر لحظه و هر ثان

کمک خواستن دراز کرد  يبرا یکه ذهنم دست. دیکردم درست از همون موقع بود که دلم لرز یکه فکر م خوب

 .دیرس ادشیو احساسم به فر

 شده؟ یچ: کنه یزمزمه م آروم

 .میگرد یبر م میدار: گم یکنم و آروم م یتر م یلب

 ؟یناراحت:پرسه یو م رهیگ یمحکم تر به دست م دستمو

 یخوب خوب نباشم، ول دیشا. خوبه میبا تو که باشم هر جا که بر: گم یدم و م یتکون م یبه عالمت منف يسر

برگشتن و برگشتن  نیا نیب هیکنم چه فرق بزرگ یدارم فکر م. خوب تر یلیخ یلیخ. که بودم خوب ترم یاز اون

اآلن  یلحظه برگردم ول مونخواست ه یپامو که گذاشتم رو پله ها،دلم م شیسال پ هی. شمیسال پ هی

 . میگرد یبر م میخوشحالم که دار

 !تنگ شده یلیالبرز خ يدلم برا: دم یزنم و ادامه م یم یچشمک

 ؟ینیب ینم شرفتویهمه پ نیخودت ا:پرسه یمکث و م هیکنه و بعد  یلبخند نگاهم م با

خودم خوب شدن رو فقط . نمیب یم يا گهیبهتر از هر کس د رشمیرو که همچنان اس یخودم جهنم! خودم؟

نباشه، ترس از  یهم کابوس ونیهر چند هفته در م یهرگز حت گهینباشه، د یقرص گهیدونم که د یم یوقت

من تو اون قبر  يبا دستها اریبره د ادمیکه  نمیب یم یخودم خوب شدن رو وقت. نباشه یدست دادن نهال

مونه اما در کنار نهال، با  یابد جاش م يرو به روحم زده که برا یزخم ،يگذشته ا هیبره  ادمیکه  ده،یخواب

با . کردم ینم داشونیاگه نهال نبود، هرگز دوباره از نو پ دیرو بدست آوردم که شا زهایچ یلیخ یزندگ نیشروع ا

 . موند یموند، ساکت م یم یخفمذهنم  يوجود نهال، ترسها بود اما تو پستو

که تموم گذشته ام خط  یبه دفترخاطرات بزرگ رون،یبار دوم به ا ياون پله ها برا ياز باال نه،یش یکه م پمایهوا

 یبار، چه احساس متفاوت نیو ا ستادمیکه تو اون نقطه ا هیبار نیدوم. کنم یبه خط توش نوشته شده نگاه م

در کنارمه  دیام. ذارم ینم نیپا به زم يدیام يوکور س یب. ستیقلبم سرد سرد ن ته. لرزه ینم گهیپاهام د. دارم

اجازه  دیبگذره، با دیکنه گذشته هر چقدر هم که تلخ، با یم يادآوریبهم . ده یم ادیرو  یکه بهم مفهوم زندگ

 . تکرار نشه ندهیتو آ میوجود تالش کن يکه بگذره و با همه  میبد
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 یم یکی یکیپله ها رو . افتم یراه م. حرکت کنم نکهیا يبرا ارهی یم يرو پشتم و فشار نهیش ینهال م دست

با کمک نهال، با . باال امیبه تهش سقوط کردم پله پله ب شیسال پ نیکه چند ياز دره ا نکهیا دیبه ام نییپا امی

رو  میزندگ يذره ذره  يها شرفتیاز پ یلیخگذاشته و  هیجاش با دل و جون برام ما نیکه تا هم يکمک البرز

و  یکین شهیو هم شهیکه هم ییپدر پشتم بوده و با اعتقادات و باورها کیمثل  شهیکه هم يبا دکتر ونشم،یمد

 .بودن رو طلب کرده کین

گرمش که خوش  يشه به صورتم و صدا یم دهیشونه ام، لبخند گرمش که پاش يرو نهیش یالبرز که م دست

 تیشه نور زندگ یهست که م تیتو زندگ یکس یوقت نیچقدر فرقه ب. شم یشحال مگه از ته وجود خو یآمد م

 .ستین تیتو زندگ ییکورسو چیو ه ییتنها یو وقت

تو فرودگاه ناراحتم کرده بود و  دنشیخودم به دکتر از برگشتم گفته بودم، د نکهیبا وجود ا یحت شیپ ي دفعه

. کنم تنگ بود یبه بعد باهاشون زندگ نیکه قرار بود از ا ییاون آدم ها يهمه  يلحظه دلم برا نیاآلن و تو ا

 .شد یتک تکشون خوشحال م دنیدلم از د

که  ییباهامون حرف زدن و مثل آدمها یسیکنه به انگل یشروع م ره،یگ یچمدون رو به زور از دستم م البرز

ل محکم محکم تو دستمه و دست نها! هم من و هم نهال! میخند یم. باهامون رفتار کردن ستنیبلد ن یفارس

 .یخوشحال نیمطمئنم خوشحاله از ا

! یوطن ریغ يخودرو! خودرو! نیماش! کار! از ا کار سید! نهیماش نیاز فرنگ برگشته، ا زیعز يمهمونها نینیبب:

هم گشنه ! مونیزندگ یپ میکه بر نیتو ماش نیبتمرگ نیحاال لطف کن! وریام درا يآ! وریدرا! منم راننده هستم

 نیهم به شدت به ا! مستکبر در عذابم يها یگشما فرن ختیر دنیو هم از د ادی یامه، هم خسته ام و خوابم م

 !کنم یعاشقونه اتون حسادت م ينگاه ها

 یو البرز در حال بستن کمربند به کمربند سمت من هم اشاره م نیتو ماش مینیش یم! خنده ریزنه ز یم نهال

 !میهمراهش ببند که بر شتوین! گهیبندن د یکه تو اون بالد کفر هم م نویا: گه یکنه و م

 !؟یخوب: پرسم یگردم سمتش و م یم بر

 !میستیبد ن يا:گه یندازه و م یبه من و بعد به نهال م ینگاه میلبخند ن با

 !به نظرتون؟ نیزود برنگشت! هان؟! نیبمون شتریخرده ب هی نیخواست یم: کشه یهوار م یشاک هوی بعد

 !دلم پاره شد از نبودنتون بابا:گه یو م زهیر یبا دست موهامو بهم م. کنم یاما با لبخند نگاهش م متعجب

 !ات زهییجا نمیا ایب: گم یبوسم و م یندازم دور گردنش، صورتشو محکم م یم دست
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 زهییجا! زه؟ییجا يذار یاسمشو م يداد یماچ خشک و خال هی! يغلط کرد: گه یکوبه به بازوم و م یمشت م با

 ! يبا هم بد یجفت دیرو با مهیو جر

بعدش هم  ن،ید یتر بهم م یشام آنچنان هی ،یرستوران آنچنان هی میر یم: گه یزنه و م یخندم، استارت م یم

 !بگذرم نیکه موند يدو ماه اضافه ا نیا ریاز خ دیاون موقع شا ،يد یدارم که انجام م شیخرده فرما یکل

 . افته یزنم و البرز راه م یخنده م یو بهمون م نیبه نهال که نشسته عقب ماش یگم ، چشمک یم یچشم

 نیو من به ا. هاش هم شاد یهاش دردآوره و بعض یلیکه خ یشم تو خاطرات یم يشهر، جار يتو میافت یم راه

 یم ادیکردن رو  یدارم از نو زندگ ه،یکه پر از شور زندگ گهیآدم د هیکنم که در کنار نهال، در کنار  یفکر م

 نیبه ا! رمیگ یم ادیرو  یها، محکم بودن و پس زدن افکار منف یو سخت ماتیدارم کنار اومدن با نامال! رمیگ

و شاد بودن  دنیخنده، خند یم ایها باز هم به دن یکه با وجود تموم سخت یکنم که در کنار نهال، کس یفکر م

 !رمیگ یم ادیره رو از نو و دوباره و چند با

 یبه حضور و وجودش م یشه، لبخند گرم یچشمام م ي رهیگرده به سمت نهال، نگاه مهربونش خ یبر م سرم

اما فقط و ! ندارم يبهش اعتقاد الشونیها به خ یلیکه خ ییهمون خدا. هیهد نیزنم و خدا رو شاکرم به خاطر ا

 ي وهیپرستمش اما به ش یحضور داره و تا ابد م میدونم هست، تو زندگ یخود منم که م نیمنم و ا نیفقط ا

 !خودم

. زمستون خوشحال خوشحالم یبهار، چهار فصل ب یبعد چهار فصل ب میفصل زندگ نیاز شروع پنجم خوشحالم،

 .سرخوش سرخوش

 

 

 

  93تیر   : یینها انیپا

  93 آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member261432.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html : طراح جلد
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  http://www.forum.98ia.com/member219990.html    :ناظر 

  

  

  

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 

  


