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  :خالصٌ

حیَان درٍن رٍدخانٌ کف باال نی آٍرد ٍ . لب صخرى ایستادم ٍ بٌ درٍن آب خیرى شدم
اگر یک قدم برنی داشتو ٍ خَدم را تَی ديانش نی انداختو . رفتٍحشیانٌ پیش نی 

 !چٌ نی شد؟

آن چٌ در این رنان آندى است، داستانی غیرنعهَل ٍ صدالبتٌ غیرنعقَل است کٌ با 
نَضَع نعهَلی عالقٌ دختری بٌ یک پسر شرٍع نی شَد ٍ در انتًا سر از ناکجا آباد در 

 .نی آٍرد

ٌ يای کالیاسا است کٌ چراغ راينهای اٍست  ٍ در آخر آن چٌ از آن باقی نی ناند، اندٍخت
ٌ يایی نی رسد کٌ ندانستٌ آن يا را نفی نی کردى است  .در نسیری کٌ در انتًا بٌ داشت

 «فصل اٍل»

 «غریبانٌ»

با دست چپو چهدانو را کٌ کهی سنگین بَد، . با عجلٌ بٌ سهت ایستگاى قطار نی دٍیدم
دنبال خَدم نی کشیدم ٍ در يهان حال با دست راستو در تالش بَدم بلیتو را از جیب 

 .بغلی کَلٌ پشتی ام بیرٍن بکشو

نأنَر قطار آخرین نسافر را سَار کردى  بَد ٍ نی خَاست در قطار را ببندد کٌ با دیدن نن 
بی حَصلٌ نگايی . بلیت را کٌ کهی پارى شدى بَد، بٌ دستش دادم. نجبَر شد صبر کند

ٌ يا باال کشیدم؛ در حالی کٌ نأنَر . سرسری انداخت ٍ پس داد چهدان را بٌ سختی از پل
 .کَچک ترین تالشی برای کهک بٌ نن نکرد

ٌ ام را پیدا کردم در کَپٌ را کٌ باز . بٌ زحهت از نیان نسافران سرگردان در رايرٍ، کَپ
ٌ ی سريا بٌ سهتو برگشت خدا . یک زن ٍ دٍ نرد در کَپٌ بَدند. کردم، نحل يهیشٌ يه
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ٌ يا را . را شکر کردم کٌ يیچ خانَادى ای در کَپٌ نیست يیچ حَصلٌ سر ٍ صدای بچ
 .خَشبختانٌ صندلی ام کنار پنجرى افتاد. نداشتو

ٌ ی درخت يا ٍ  سر جایو کٌ نشستو، قطار راى افتاد ٍ نن خَشحال از اینکٌ يه
يهیشٌ از اینکٌ . ساختهان يا درخالف جًت نن حرکت نی کنند، بٌ بیرٍن خیرى شدم

 .خالف جًت حرکت قطار بنشینو، خَشو نی آند

ندتی بعد از دیدن نناظر اطراف خستٌ شدم ٍ تَجًو بٌ دختری کٌ درست رٍبرٍیو 
. شاید يو نحل نن دانشجَ بَد. بٌ نظر يهسن خَدم نی رسید. نشستٌ بَد، جلب شد

آرایش غلیظ صَرتش، لنز تابلَ آبی رنگش ٍ ناخن يای سرخ رنگش يیچ ! شاید يو نٌ
 .بیشتر شبیٌ کسانی بَد کٌ بٌ نًهانی باشکَيی دعَت دارند. شبیٌ دانشجَيا نبَد

با جدیت سعی نی کردم بٌ پسری کٌ دٍ صندلی دٍرتر از دختر گَشٌ کَپٌ کنار در 
نشستٌ بَد، نگاى نکنو؛ ٍلی زیرچشهی يو نی تَانستو نَيای بلند پرکالغی، چشهان 

ير چٌ اٍ جلف ٍ . درشت ٍ نرنَز نشکی رنگش را ببینو کٌ بٌ نن خیرى شدى بَد
سبک سر بٌ نظر نی رسید، پسری کٌ دٍ صندلی آن طرف تر خَدم نشستٌ بَد، آقا ٍ 

کت ٍ شلَار خَش دٍخت، ساعت گران قیهت، نَيای نرتب ٍ چًرى . نتشخص بَد
کتابی نی خَاند کٌ از این زاٍیٌ ير چٌ . نتینش از اٍ شخصیتی دل نشین ساختٌ بَد

 .سعی کردم نتَانستو عنَانش را ببینو

حَاسو از يهسفرینو پرت شد ٍ نگايو بٌ بیرٍن شیشٌ . قطار در ایستگاى تَقف کرد
دختر جَانی در حال سَارشدن بَد ٍ نرد . عدى ای در ایستگاى در رفت ٍ آند بَدند. افتاد

 .نسنی کٌ نی خَرد پدرش باشد، چهدانش را بٌ دستش نی داد

 !راستی، آخرین باری کٌ کسی دنبالو بٌ ایستگاى قطار آند، کی بَد؟ شاید يهان ترم اٍل
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. نهی دانو چٌ شد کٌ یک دفعٌ احساس تشنگی شدیدی کردم. قطار دٍبارى راى افتاد
ٌ ی آب نعدنی را از رٍی نیز چَبی نقابلو برداشتو ٍ شرٍع بٌ خَردن کردم داشتو . شیش

ٌ ام رٍی حفاظ باال سرم افتاد کٌ چپٌ  فکر نی کردم کٌ چٌ آب گرنی ست کٌ چشهو بٌ کَل
ٌ بازش بیرٍن افتادى بَد يَل . شدى بَد ٍ گَشٌ یکی از لباس يای زیرم از الی زیپ نیه

از جایو بلند شدم تا قبل از اینکٌ چشو يای يیز پسر رٍبرٍیی بٌ آن بیفتد، جهع ٍ ! شدم
ٌ ی آب کٌ ينَز دستو بَد، یک ٍری شد ٍ يهٌ آب  جَرش کنو کٌ از شانس بدم شیش

 .باقی ناندى اش رٍی کتاب پسر بغل دستی خالی شد

ٌ ام چپاندم ٍ گفتو  :با دست پاچگی شیشٌ را باال گرفتو ٍ لباس را در کَل

 !ببخشید آقا، اصالً نفًهیدم چی شد -

پسر کٌ دیگر اجری از آرانش ساعاتی قبل در چًرى اش دیدى نهی شد، با اٍقات تلخی 
 :گفت

یعنی چی خانو؟ ببخشیِد شها بٌ چٌ درد نن نی خَرى؟ ببین چٌ بالیی سر کتاب نازنین  -
ٌ قدر قیهتشٌ؟. آٍرد  شها نی دٍنید این کتاب چ

کتابش عین . لحنش خیلی تندٍ تیز بَد؛ ٍلی الحق ٍ االنصاف حق داشت. بٌ نن برخَرد
 .نَش آب کشیدى شدى  بَد

 :با اکراى گفتو

 .لطف کنید اسو ٍ نشخصات کتاب رٍ بدید براتَن تًیٌ نی کنو -

 :با اخو جَاب داد

 !بٌ جای این حاتو بخشیا بًترى از این بٌ بعد حَاستَن رٍ جهع کنید. الزم نکردى -
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دیدم اگر بیشتر از این قضیٌ را کش بديو نهکن است حرف نانربَطی بزنو کٌ نتَانو 
 .جهعش کنو؛ سر جایو نشستو ٍ رٍیو را بٌ طرف شیشٌ گرداندم

 حیف آخرش يو نفًهیدم اسو کتاب چٌ بَد؟

حاال خر را ! نن ناندم ٍ این دٍ نخالٌ. ایستگاى بعدی دختر رٍبرٍیی از قطار پیادى شد
 .بیاٍر ٍ باقالی را بار کن

ٌ ی رٍبرٍیی يو چنان از آن گَشٌ نگاى يای نرنَز نی انداخت ٌ ی کناری يو ير . نخال نخال
چند دقیقٌ یکبار سرش را از رٍی کتابی کٌ نهی دانو دٍبارى از کجا ظاير کردى بَد، بلند 

دستش را طَری رٍی کتاب گذاشتٌ بَد کٌ . نی کرد ٍ نگاى يای خشهناک نحارم نی کرد
 .انگار نی خَايو بپرم ٍ دٍبارى کتابش را آبکش کنو

خدا رٍ شکر نی کردی خانَادى تَ کَپٌ نیست . دندت نرم» :با عصبانیت بٌ خَدم تَپیدم
 «.باید با این دٍ تا نرى غَل تنًا بهَنی. حاال ِبِکش

یک لحظٌ بٌ سرم زد از کَپٌ بیرٍن برٍم؛ ٍلی دیدم اصالً در تَانو نیست از بین این دٍ 
 .تا غَل بیابانی رد شَم

ٌ جای کَپٌ برایو جالب شدى بَد؛ صندلی يا، پنجرى، سقف، جای بار،  حاال دیگر يه
ٌ جا قابل نگاى کردن بَد، غیر از جایی کٌ این دٍ نشستٌ بَدند  .يه

کٌ یک نفر با خَدکار قرنز رٍی نیز چَبی نقاشی کردى بَد، نگاى  M داشتو بٌ حرف
ٌ ی رٍبرٍیی بٌ سهت در کَپٌ کٌ دختر بعد از رفتنش  نی کردم کٌ یکدفعٌ دست نخال

ٌ باز گذاشتٌ بَد، رفت . بعد از جای خَد بلند شد. آن را بست ٍ زنجیرش را انداخت. نیه
پردى را کشید ٍ يهان جا . بٌ آرانی بٌ پنجرى نزدیک شد ٍ آن را کٌ از قبل باز بَد، بست

 .رٍبرٍی نن نشست
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در . با اینکٌ ترسیدى بَدم، سعی کردم اعتراض کنو؛ ٍلی زبان در ديانو قفل شدى بَد
ٌ ی کناری يو خَدش را بٌ سهت نن کشید کنارم نشست ٍ قبل از . يهین لحظٌ نخال

انگار بٌ بدنو برق ٍصل . اینکٌ عکس العهلی انجام ديو، دستش را رٍی پایو گذاشت
 .پایو را عقب کشیدم ٍ خَاستو جیغ بکشو کٌ دستش را رٍی ديانو گذاشت. کردند

ٌ ی رٍبرٍیی از جای خَد بلند شد، یقٌ نخالٌ کناری را گرفت  در يهین اٍضاع ناگًان نخال
 .ٍ با يو درگیر شدند

نن کٌ ديانو آزاد شدى بَد، شرٍع بٌ جیغ کشیدن کردم ٍ سعی کردم از کَپٌ خارج 
 .شَم؛ ٍلی يیکل درشت آن يا اجازى خرٍج بٌ نن نهی داد

ٌ شان را نی دیدم کٌ  برایو جای تعجب داشت با این يهٌ سرٍصدای نا آدم يایی کٌ سای
 .از پشت در رد نی شَند، يیچ عکس العهلی نشان نهی ديند

در يهین گیر ٍ دار ناگًان گَشی ام رٍی نیز کنار آب نعدنی يا شرٍع بٌ لرزیدن کرد ٍ 
دستو را بٌ طرفش دراز کردم؛ ٍلی قبل از اینکٌ . عکس سیاٍش تهام قد رٍی صفحٌ افتاد

بٌ آن برسد، گَشی لرزش دیگری بٌ خَد داد، از رٍی نیز پایین افتاد ٍ از دسترسو دٍر 
 .شد

داشتو از ترس غالب تًی نی کردم ٍ ناندى بَدم چٌ خاکی بٌ سر بریزم کٌ ناگًان نَری 
نَجی از خَشحالی ٍ آرانش بٌ سهتو يجَم آٍرد ٍ باالخرى . از آگايی بٌ ذينو تابید

 .فًهیدم

 !نن دارم خَاب نی بینو

 .صدایی نانند کَبیدن بٌ گَشو رسید ٍ چشهانو را باز کردم
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ٌ يا يو چنان سرجايایشان . نأنَر قطار بی سیو بٌ دست ٍسط کَپٌ ایستادى بَد نخال
 .عین ناست ٍارفتٌ بَدند

بٌ نن کٌ رسید، بلیتو را کٌ در جیبو نچالٌ . نأنَر قطار بلیت يای آن دٍ را پانچ کرد
 :نگايی بٌ نن ٍ بلیتو ٍ نگايی بٌ دٍ نخالٌ انداخت ٍ گفت. شدى بَد بٌ دستش دادم

 .دیگٌ چیزی نهَندى، بٌ زٍدی نی رسیو -

ٌ يا نگاى نکنو، بٌ يهان نیزان يو تالش . دٍبارى سر جایو نشستو سعی نی کردم بٌ نخال
 .داشتو بٌ خَابو فکر نکنو

حدسو درست از . نگايی بٌ گَشی ام انداختو؛ با اینکٌ نی دانستو در آن خبری نیست
 .آب در آند

آخٌ دختِر خل، اٍن کی نحل آدم ٍ بٌ ٍقت بٌ تَ زنگ زدى کٌ » :دٍبارى بٌ خَدم تَپیدم
 «!حاال دفعٌ دٍنش باشٌ

 .بعد از دٍ نخالٌ از کَپٌ خارج شدم. حرف نأنَر قطار درست بَد ٍ يهان نَقع رسیدیو

نزدیک غرٍب بَد ٍ اگر دیر . پایو را کٌ از قطار بیرٍن گذاشتو، دٍبارى بدٍ بدٍ شرٍع شد
ٌ ی ناشین يا پر نی شدند ٍ نی رفتند ٍ احیانًا شب را  بٌ جلَی ایستگاى نی رسیدم يه

 .باید در ایستگاى قطار نی گذراندم

چهدان ٍ پلٌ دٍ عنصر آشتی ناپذیر زندگی نن . بٌ زیرگذر کٌ رسیدم، آى از نًادم برآند
 .يستند

ٌ يا رساندم نفس زنان طَل تَنل تاریک را بٌ دنبال . با فالکت چهدان را بٌ پایین پل
ٌ يای سیاى دٍیدم ٌ يا در جا خشک شدم . سای ٌ يای خرٍج کٌ رسیدم، نحل برق گرفت بٌ پل

ٌ يا . ٍ فکر کردم چًـطَر چهدانو را بٌ آن باال برسانو در يهین لحظٌ دستی از نیان سای
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ٌ يا باال برد. بیرٍن آند اٍل ترسیدم ٍ فکر . نحل برق چهدان را از جا کند ٍ با خَد از پل
کردم دزد چهدانو را دزدیدى؛ ٍلی بیشتر کٌ دقت کردم، نَيای بلند ٍ لباس يای 

ٌ ی رٍبرٍیی بَد. نانرتبش را تشخیص دادم  .اٍ يهان نخال

ٌ يا گذاشت در حالی کٌ پايایو بٌ شدت درد گرفتٌ بَد، بٌ زٍر خَدم . چهدان را باالی پل
نفس گرفتو ٍ خَاستو از اٍ تشکر کنو؛ ٍلی تا سرم را برگرداندم . را بٌ چهدان رساندم

 .نیان جهعیت ناپدید شدى بَد

*** 

ٍارد اتاقو در خَابگاى شدم ٍ دٍبارى با يهان تصَیر اعصاب خردکن يهیشگی رٍبرٍ 
 .شدم

 .بٌ بنفشٌ نزدیک شدم ٍ با دست بٌ پایش زدم

 .پاشَ جهع کن، صاحابش اٍند-

ٌ ی تًران، دٍست نزدیکو، يهکالسی ٍ يو تختی ام است کٌ تخت باالسری  بنفشٌ بچ
 نن را اشغال

ٌ ی عجیبی دارد کٌ در نبَد نن تختو را تصرف کند  .کردى ٍ عالق

 .بنفشٌ يندزفری را از گَشش درآٍرد، رٍی تخت نیو خیز شد ٍ لبخند زد

ننو دل تَ این چندٍقت کٌ ندیدى . خیلی نهنَن، حالو خَبٌ. علیک سالم خانَم گل -
 .بَدنت خیلی برات تنگ شدى بَد

 :کَلٌ پشتی ام را رٍی تخت انداختو ٍ با اٍقات تلخی گفتو
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. خدا نکنٌ نن دٍ رٍز دیر بیام تهام آت ٍ آشغاالت رٍ نی ریزی رٍ تخت نن! ٍل کن بابا -
 .انگار ننتظری نن بهیرم جام رٍ بگیری

بنفشٌ رٍی تخت نشست، نَيای افشان سیايش را پشت گَشش فرستاد ٍ چشو يای 
 .درشت سیاى ترش را بٌ رٍیو براق کرد

ٌ ت رٍ گرفتن یا  - چتٌ باز؟ بعد سٌ ناى اٍندی این جای حال ٍ احَالتٌ؟ باز تَ خَنٌ پاچ
 تَ راى کسی بًت نتلک انداختٌ کٌ از راى نرسیدى اخالقت چیز نرغیٌ؟

 :نانتَی سادى نشکی رنگو را کٌ بٌ زٍر بٌ زانَیو نی رسید، درآٍردم ٍ گفتو

 !فقط لطفًا دست از سر ٍسایل نن بردار. يیچ کدٍم -

 :از رٍی تخت بلند شد ٍ يهین طَر کٌ بٌ طرف در اتاق نی رفت با ناراحتی گفت

 !برٍ بابا تَ يهبا اٍن ٍسایلت نَبرش رٍ آٍردی -

با سپیدى رٍبَسی کرد ٍ از . نی خَاست از در خارج شَد کٌ با سپیدى سینٌ بٌ سینٌ شد
. سپیدى ساکش را کنار چهدان نن گذاشت ٍ بٌ نن نزدیک شد. اتاق خارج شد

نی دانست از رٍبَسی خَشو نهی آید، بٌ حال ٍ احَالی خشک ٍ خالی اکتفا کرد ٍ 
 :گفت

 .بنفشٌ چش بَد؟ انگار دنغ بَد -

 :با بی حَصلگی گفتو

 .يیچی یٌ کو زدیو بٌ تیپ ٍ تاب يو -

 :با تعجب گفت

 البد باز يو تقصیر تَ بَد؟! ينَز از راى نرسیدى؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  10  

 .بی خیال شَ جَن نادرت -

ٌ ی انانزادى علی ٍ دٍست نن ٍ بنفشٌ است؛ ٍلی فقط در حد یک يو کالسی  سپیدى بچ
 .ٍ يو اتاقی بَد

ٌ ی سٌ در چًار خَابگاى تکیٌ دادم ٍ رٍ بٌ بنفشٌ کٌ در حال گرم کردن غذا  بٌ در آشپزخان
 :بَد گفتو

 .نن رٍ کٌ نی شناسی، گايی ٍقتا بٌ سرم نی زنٌ قاتی نی کنو... ببخشید دیگٌ -

 :چپ چپ نگايو کرد ٍ گفت

 .آرى نی دٍنو گايی ٍقتا اخالقت چیزی نیشٌ -

 :خندیدم ٍ گفتو

 !تَ انرٍز کی رٍ دیدی این قدر چیز چیز نی کنی؟ -

 .بنفشٌ دلخَری را فرانَش کرد ٍ با صدای بلند خندید

سٌ نفری دٍر سفرى کَچک نان شام نی خَردیو کٌ عسل نحل يهیشٌ شیک ٍ پیک، پر 
ٌ ی نا بٌ گفتن این جهلٌ اکتفا کرد. فیس ٍ افادى از راى رسید ٌ يا » :برای يه سالم بچ

ٌ طَرید؟  «چ

 :سپیدى رٍ بٌ اٍ گفت. نا يو با جَاب يایی نصفٌ نیهٌ تالفی کردیو

 .بفرنا شام -

 :بدٍن این کٌ بٌ نا نگاى کند گفت

 .نٌ نهنَن، شام خَردم -
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 :بنفشٌ قری بٌ سر ٍگردنش داد ٍ گفت. ٍ از اتاق خارج شد

 .فکر کن این شیتان پیتان خانَم بیاد با نا شام بخَرى -

 .تا آخر شب دٍ نفر دیگر از اعضای اتاق يو آندند ٍ اتاق شش نفرى ی نا تکهیل شد

. بیشتر کٌ گَش دادم، ننبع صدا را یافتو. با شنیدن صدایی شبیٌ زنزنٌ يَشیار شدم
سپیدى را در چادر سفید گلدارش در حالی کٌ فريای ریز خدادادش را کانل پَشاندى بَد، 

 .نجسو کردم

در خَاب ٍ بیداری يو نیرٍیی عجیب نحل يهیشٌ نرا از تارک الصالتی ام شرنندى کرد؛ 
 .ٍلی خیلی زٍد فرانَشو شد

ٌ خاطر بیهاری آسهش بنیٌ . سپیدى را دٍست داشتو ٍ خیلی يو قبَلش داشتو با اینکٌ ب
با این ٍجَد . ضعیفی داشت؛ ٍلی يهیشٌ باارادى ٍ اعتهاد بٌ نفس رفتار نی کرد

اٍ دختری نذيبی بَد کٌ دنیایش فرسنگ يا . نهی تَانستو با اٍ رابطٌ نزدیک برقرار کنو
 .با دنیای نن فاصلٌ داشت

چشو يایو را باز کردم ٍ سرنٌ . این بار صدایی خش خش نانند کانالً از خَاب بیدارم کرد
چشو يای بازم را کٌ دید، با چشو ٍ ابرٍ . را دیدم کٌ رٍی تختش بٌ چیزی ٍر نی رفت

 .نعذرت خَايی کرد

 .سرنٌ دختر نًربانی است کٌ صلح ٍ صفا را بین دٍ نفر دیگر گرٍيش حفظ نی کند

 :از تخت پایین آندم ٍ آيستٌ گفتو

 .اشکالی ندارى انرٍز کالس دارم خَدنو نی خَاستو بلند بشو -

ٌ دست ٍارد اتاق شد طال بٌ تهیزی نعرٍف است ٍ . يهین نَقع طال نسَاک ٍ صابَن ب
 .تقریبًا يیچ نَقع صابَن از دستش نهی افتد
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یادم . صَرتو را شستو ٍ در آینٌ دستشَیی دستی بٌ نَيای کَتاى خرنایی رنگو کشیدم
 .آند دیشب دٍبارى خَاب آن دختربچٌ ی نَطالیی را دیدم

ٌ يا رايی  صبحانٌ خَردى نخَردى، خَاب آلَد با آرایش نصفٌ نیهٌ بٌ يهراى بقیٌ بچ
 .دانشگاى شدم

 .نن ٍ بنفشٌ جایی ٍسط کالس پیدا کردیو ٍ نشستیو

 :نحل يهیشٌ غر زدم

یعنی این خراب شدى غیر این يیچ استادی ندارى کٌ ير ترم . باز با این یارٍ کالس داریو -
بًش درس نیدن؟ یکی نیست بٌ نن بگٌ آخٌ دختِر خر ندیریتو شد رشتٌ کٌ تَ 

 ای رٍ ندیریت کنی؟نحالً نی خَای کدٍم طَیلٌ! انتخاب کردی

 :بنفشٌ يو نحل يهیشٌ پشت چشو نازک کرد ٍ گفت

ٌ نَن يیچ عیبی ندارى - ٌ ست، . اٍالً رشت اگٌ تَ عرضٌ ندیریت نداری اٍن یٌ حرف دیگ
اگٌ تَ ازش خَشت نهیاد دلیل نهیشٌ . دٍنًا استاد نیک سرشت خیلی يو استاد خَبیٌ

 .اتفاقًا يهٌ دانشجَيا دٍسش دارن. بد باشٌ

 .پَزخند زدم

ٌ قدرم بًش نیاد... نیک سرشت . آرى ارٍاح شکهش-  !اٍى چ

در يهین لحظٌ نیک سرشت ٍارد کالس شد ٍ دختريای لَس جلَیی از جای خَد بلند 
بٌ اسو نن کٌ رسید، . نحل يهیشٌ ينَز نرسیدى شرٍع بٌ حضَر ٍ غیاب کرد. شدند

 :یکی از ابرٍيای نازکش را باال داد ٍ گفت

 .کلیسا کَشش -
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آن اٍایل ٍقتی اسهو را این طَری تلفظ نی کرد، اعتراض نی کردم؛ ٍلی بعد از چندٍقت 
این بار انا از . کٌ دیدم نتَجٌ نهی شَد یا خَدش را بٌ آن راى نی زند، بٌ بی خیالی زدم 

ٌ اش را نداشتو  .یک طرف دلو نی خَاست یک چیزی بٌ اٍ بگَیو، از طرفی يو حَصل

اگر جَاب سَالت را بداند، . بٌ نظرم اگر تَی کالس با استاد حرف نزنی خیلی بًتر است
اگر . جَری رفتار نی کند کٌ از سَال کردن کٌ يیچ، از زندگی ات يو پشیهان نی شَی

جَابت را نداند يو کٌ ٍاٍیال، طَری حالت را نی گیرد کٌ دیگر يــ ـَس سَال کردن بٌ 
 .سرت نزند

 .باالخرى دل بٌ دریا زدم

ٌ سال ينَز اسو نن رٍ یاد نگرفتید؟-  ببخشید استاد، شها بعد س

. عینک گندى نسخرى اش را باال داد ٍ چشو يایش برق زدند. تَجًش بٌ نن جلب شد
 .گهان کردم پَزخند نحَی يو گَشٌ لبش دیدم

خانو شها فکر کردی تافتٌ . نن کٌ نهی تَنو اسو کَچیک يهٌ دانشجَيام رٍ حفظ کنو -
ٌ ای؟  جدا بافت

ٌ يا خندیدند ٍ اٍ بی تَجٌ بٌ نن شرٍع بٌ خَاندن باقی اسو يا کرد  .بچ

دٍست داشتو بزنو دناغ عهل کردى خَشگلش را خرد ٍ خاکشیر کنو؛ ٍلی ترجیح دادم 
 .بیشتر از این خَدم را سنگ رٍی یخ نکنو

 .خَبٌ نن تا حاال درسش رٍ نیفتادم، ٍگرنٌ چیکار نی کرد -

 :بنفشٌ در رايرٍ را باز کرد ٍ در حال خارج شدن گفت

 اصالً نعنیش چیٌ؟! آخٌ این چٌ اسهی يست کٌ تَ داری؟ کالیاسا -
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حاال . این ننٌ بابای نا يو از رٍی شیکو سیری اسو ٍاسٌ نا انتخاب کردند! چٌ نی دٍنو-
 یعنی فقط اسو نن تَ کالس عجیبٌ؟

 .نهی دٍنو؛ ٍلی انگار فقط بٌ تَ گیر نیدى -

 ننو نهی دٍنو چرا تَ این قدر طرفداری این رٍ نی کنی؟ -

 :طَری کٌ انگار حرف نن را نشنیدى، نتفکر گفت

 نکنٌ گلَش پیش تَ گیر کردى؟ -

 .بٌ اٍن جاش نیگٌ دنبالو نیا بَ نیدی... این یارٍ يو! حتهاً -

 :بنفشٌ خندید ٍ گفت. رٍی نیهکتی نشستیو

 .نٌ جدی نیگو، بعضی نردا از زنای چشو آبی خَششَن نیاد -

ٌ ش دری ٍری نیگی-  .گهشَ بابا، يه

نیگن یٌ بابایی تَ تًرٍن پیدا شدى . اصالً این استاِد رٍ ٍلش. بٌ جان تَ راست نیگو-
 .نی گردى زنای چشو آبی رٍ پیدا نی کنٌ نی کشتشَن

 !چٌ ترسناک-

ٌ ای جدی ادانٌ داد  :با قیاف

 !آرى باید بیشتر نراقب خَدت باشی -

 !حاال نیگی باید چیکار کنو؟-

ٌ ی نن افتاد  .خَاست دٍبارى چیزی بگَید کٌ باالخرى نگايش بٌ قیاف

 !داری نسخرى ام نی کنی؟ -
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 :شکلکی درآٍردم ٍ گفتو

اٍن بابا از . خب داری چرت نیگی دیگٌ. پ ن پ دارم نیرم تهرین دفاع شخصی کنو -
ٍقتی نی خَای یٌ . اٍن سر تًران بلند نیشٌ نیاد تَ این خراب شدى نن رٍ نی کشٌ
ٌ کو فکر کنی بٌ يیچ کجای دنیا برنهی خَرى  يا  !حرفی بزنی اگٌ ی

 .اصالً حیف آدم کٌ با تَ حرف بزنٌ! ٍاقعًا کٌ -

 .در حالی کٌ بٌ نظر دلخَر نی رسید، سرش را بٌ گَشی اش گرم کرد ٍ ساکت شد

 .سکَتش را بٌ سرگرنی يای کٌ برای خَدش دارد، تَجیٌ کردم

ٌ ی دنیا برای خَدشان سرگرنی يایی دارند بٌ جز . بٌ گَشی سادى خَدم نگاى کردم يه
 .نن

*** 

نن ٍ بنفشٌ ننتظر گرفتن چای داغ بَدیو کٌ یکی از دختران کالس بٌ يهراى یکی از 
 .پسريا، تنگ يو ٍارد بَفٌ شدند

 !این دٍ تا رٍ ببین-

 !خب؟: بنفشٌ بٌ آن يا نگايی کرد ٍ با بی تفاٍتی گفت

 الًٌ ٍ شرٍین از کی با يو این قدر صهیهی شدن؟... خب کٌ خب -

اینا کٌ خیلی ! تَ انگار کَری کالی: با اٍقات تلخی گفت. چای داغ ديانش را سَزاند
 .ٍقتٌ بايهن

نیگو کالی، تَ ٍاقعًا تا : کهی کٌ سَزش ديانش آرام گرفت، با لحن نالیو تری ادانٌ داد
 حاال با يیشکی نبَدی؟
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ٌ يایو را با القیدی باال دادم  .شان

آخٌ این . کر ٍ الل يو يستی! تَ کَر نیستی: ندتی بٌ نن خیرى شد، بعد یک دفعٌ گفت
زٍدتر تا نزدى بٌ سرت یٌ فکری بٌ حال ! چٌ زندگیٌ کٌ برای خَدت درست کردی دختر؟

 .خَدت کن

 .از جای خَد بلند شد

 نن نهی دٍنو چرا باید این ریاضی کَفتی رٍ بیفتو؟. نن برم سر کالس-

 .يهین طَر کٌ با خَدش غر نی زد، دٍر شد

. کسی را در این کالس نهی شناختو. ينَز يیچ کس نیاندى بَد. ٍارد کالس خالی شدم
 .رٍی آخرین صندلی در آخرین ردیف نشستو ٍ سرم را بٌ دیَار تکیٌ دادم

یکی شان قد بلند ٍ يیکلی بَد، آن یکی ریزى . چند دقیقٌ بعد دٍ پسر ٍارد کالس شدند
 .نگايی بٌ نن انداختند ٍ جلَتر از نن کنار يو نشستند. نیزى ٍ بانهک

 !یعنی نن ٍاقعًا کَرم؟

 .چندتا دختر با سر ٍ صدا ٍارد کالس شدند

. چٌ آن زنان کٌ دبیرستانی بَدم، چٌ بعد کٌ دانشجَ شدم. يهیشٌ يهین طَر بَدم
 .يیچ ٍقت نتَانستو تَجٌ پسری را بٌ خَدم جلب کنو

 .نَيای ير دٍ تَی صَرت شان پخش شدى بَد. دختر ٍ پسری خندان ٍارد شدند

حتی . اصالً تَجًی بٌ اطرافو ندارم. يیچ کس بٌ چشهو نهی آید. دست خَدم نیست
 .درست بٌ آن يا نگاى يو نهی کنو
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شاید آن يا . انگار نانرئی يستو. يیچ کس بٌ نن تَجًی نکرد. عدى ای دیگر يو آندند
 !کَرند

دبیرستانی کٌ بَدم، ٍقتی از راى ندرسٌ با دٍستو بٌ خانٌ نی آندیو، پسری را نی دیدم 
فکر . يهیشٌ از نگايش خجالت نی کشیدم. کٌ دٍستانش شايین صدایش نی کردند

رٍزی داشتو از کالس کنکَر بٌ خانٌ برنی گشتو کٌ . نی کردم تَجٌ خاصی بٌ نن دارد
يهین کٌ ٍارد بستنی فرٍشی شدم، شايین ٍ دٍستو را دیدم . يــ ـَس بستنی کردم

 .کٌ با خندى بستنی بٌ صَرت يو نی نالیدند

 .درسش را داد ٍ رفت؛ ٍلی نن چیزی جز تاریکی ندیدم. استاد بٌ کالس آند

*** 

از باران بدم نی آید، تهام سیستو . يهین کٌ از رستَران آندیو بیرٍن، باران شرٍع شد
ير چقدر . دیرنان شدى بَد ٍ نهی تَانستیو ننتظر بند آندنش بهانیو. آدم را بًو نی ریزد

بنفشٌ نحل بیشتر نَاقع . تند رفتیو باز يو بارش حرکت نان را کند کرد ٍ دیر رسیدیو
 .نشغَل چانٌ زدن با نگًبان پیر شد

ٌ ای پناى گرفتو کٌ تلفنو شرٍع بٌ زنگ زدن کرد با تعجب بٌ شهارى ی نانان نگاى . گَش
 .کردم ٍ دکهٌ سبز رنگ را فشردم

 .الَ سالم-

 این سر ٍ صدای چیٌ؟! اٍن جا چٌ خبرى؟... الَ-

 .بارٍن نیاد. چیز خاصی نیست-

ٌ رايٌ؟-  آيان، خَبی؟ اٍضاعت رٍب

 .سعی کردم لحن بی تفاٍت کالنش را نادیدى بگیرم
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 .نهنَن، يهٌ چی خَبٌ-

 .تا نَک زبانو آند بپرسو چٌ اتفاق نًهی افتادى کٌ بٌ نن زنگ زدی؛ ٍلی نپرسیدم

 .فردا خاک سپاریشٌ. عهَ کهالت فَت شدى: انگار فکرم را خَاندى باشد، بی نقدنٌ گفت

. عهَ کهال در رٍستای پدری ام الجَرد زندگی نی کرد ٍ چند سالی بَد اٍ را ندیدى بَدم
ٌ خاطريهین خیلی نتأسف نشدم؛ ٍلی نانان  راستش زیاد چًرى اش یادم نهی آند، ب

 .کَتاى نیاند ٍ بالفاصلٌ ضربٌ بعدی را ٍارد کرد

 !باید برگردی خَنٌ-

فکر نی کردم تا آخر ترم از دست خانٌ راحتو؛ ٍلی ينَز یک ناى نشدى . نحل یخ ٍا رفتو
 .باید برنی گشتو

ٌ ست نن اٍندم-  حاال نهیشٌ نن نیام؟. درس دارم. آخٌ تازى دٍ سٌ يفت

زشتٌ، . تَ صاحب عزا حساب نیشی. اٍن خدا بیانرز عهَت بَد. نعلَنٌ کٌ نهیشٌ-
 .تازى خَدت کٌ نی دٍنی الجَرد کَچیکٌ برات حرف درنیارن. فانیل پدرت تَقع دارن

 ...آخٌ-

 .يهین کٌ گفتو، حرف اضافٌ يو نباشٌ-

آقا حسنی : دٍبارى صدای بنفشٌ را شنیدم. صدای بَق تلفن نن را نتَجٌ اطرافو کرد
ٌ ش دى دقیقٌ دیر کردیو بذار بریو تَ دیگٌ نا دٍ تا دختر تنًا، این ٍقت شب، تَ ! يه

 .کجا بریو آخٌ؟ نرگ بنفشٌ بذار بریو تَ... این بارٍن، تَی شًر غریب

 .باالخرى نظلَم نهایی بنفشٌ کار خَدش را کرد ٍ از باران نجات پیدا کردیو
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نیهٌ شب در حالی کٌ رٍی تختو دراز کشیدى ٍ بٌ نردى يای تخت باالیی زل زدى بَدم، 
ٌ ای  دنبال راى فراری از این نخهصٌ نی گشتو؛ ٍلی تا ٍقتی خَابو برد بٌ يیچ نتیج

 .نرسیدم

 «2فصل »

 «بَدن یا نبَدن»

 .ٍارد ایستگاى خزانشًر کٌ شدم، نحل يهیشٌ بَی آشنای خانٌ بٌ سراغو آند

ٌ  باشی، در آن احساس راحتی نکنی  ٌ ات را دٍست نداشت ٌ قدر کٌ خان نهی دانو چرا ير چ
ٍ بخَايی یک جَری از دستش فرار کنی باز يو ٍقتی ندتی از آن دٍر نی شَی 

 !دلتنگش نی شَی

ٌ پشتی یاٍر . این بار برعکس قطارسَاری دفعٌ پیش، بارم سنگین نبَد فقط کَل
ننتظر کسی يو . حتی نحل باِر قبل عجلٌ يو نداشتو. يهیشگی را با خَدم آٍردى بَدم

 .نبَدم؛ چَن عادت نداشتو کسی دنبالو بیاید

ٌ ی يهیشگی بَد ٍ دِر بزرگ . يَا تاریک شدى بَد کٌ سَار تاکسی شدم کَچٌ يهان کَچ
ٌ نان يو يهان طَر زیر نَر چراغ يای کَچٌ ٍيو انگیز بٌ نظر نی رسید  .سیاى رنگ خان

بٌ ناچار کلیدم را با فالکت بین آن يهٌ ٍسیلٌ پیدا کردى ٍ . کسی جَاب نداد. زنگ زدم
 !حیاط خانٌ يو دست کهی از کَچٌ نداشت، پر از سکَت ٍ تاریکی. در را باز کردم

ٌ ی چراغ يا خانَش بَد  .بٌ سختی کلید برق را پیدا کردم. تَی خانٌ يو يه

ٌ ی بزرگ نان بٌ نظرم غریب نی آند تاریکی، تنًایی ٍ بی خبری دست بٌ دست يو . خان
 .دادى بَدند تا خَف برم دارد

 یعنی يهٌ رفتٌ بَدند ٍ نرا جا گذاشتٌ بَدند؟ پس چرا گفتند کٌ بیایو؟
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گَشی . گَشی ام را با يهان فالکت کلید پیدا کردم؛ ٍلی از شانس بدم خانَش شدى بَد
ٌ ی خانٌ نیهٌ تاریک را بٌ دنبالش از نظر گذراندم؛ . تلفن يو سِر جایش نبَد با چشو يه

. ناگًان تلفن انگار فکرم را خَاندى باشد، شرٍع بٌ زنگ زدن کرد. ٍلی يیچ کجا نبَد
ٌ ی باال نی آند ٌ يا دٍیدم. صدایش از جایی در طبق حتی . يَل شدم ٍ بٌ طرف پل

 .فرصت نکردم چراغ را رٍشن کنو

ٌ ی حَاسو را بٌ صدای تلفن  سعی نی کردم بٌ ترسو اجازى ی خَدنهایی نديو ٍ يه
 .بديو

ٌ يا با شخصی برخَرد  ٌ يا باال نی رفتو کٌ درست باالی پل يهین طَر کَرنال کَرنال از پل
 .کردم

در . ترسو کٌ باالخرى فرصت کردى بَد خَدی نشان ديد بٌ عقلو چربید ٍ جیغ کشیدم
با دیدنش ساکت . يهین حین آن شخص بٌ خَد تکانی داد ٍ در رٍشنایی قرار گرفت

 .شدم ٍ نفس نفس زنان بٌ اٍ خیرى شدم

 چتٌ؟ چرا يَار نی کشی؟: سیاٍش با اخو يای دريو رفتٌ تَپید

 چرا عین جن یًَ جلَی آدم ظاير نیشی؟: بٌ خَدم آندم ٍ با اٍقات تلخی گفتو

 .يندزفری را از گَشش درآٍرد ٍ تلفن را کٌ ساکت شدى بَد، سِر جایش گذاشت

 !تقصیر خَدتٌ کٌ این قدر بی سر ٍ صدا نیای تَ-

 !اتفاقًا نن زنگ زدم، جناب عالی نشنیدی: با حرص گفتو

 .رٍی اٍلین نبل ٍا رفتو

 چرا چراغ يا خانَشٌ؟ نانان ٍ بابا کجان؟-
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حاال يو زٍد آنادى شَ کٌ ير چٌ زٍدتر بریو . اٍن يا رفتن نن رٍ يو گذاشتن تَ رٍ ببرم-
 .بًترى

: يهین طَر کٌ بٌ طرف اتاقش نی رفت، آيستٌ ٍلی نٌ آن قدر کٌ نن نشنَم ادانٌ داد
یکی نیست بگٌ اصالً بٌ نن چٌ این تحفٌ خانَم رٍ بیارم؟ خب اگٌ نی خَاد بیاد 

 .خَدش بیاد

 .ٍ در اتاقش را بًو کَبید

 .يهیشٌ از دٍستانو چیزيای زیادی دربارى برادر بزرگتر شنیدى بَدم

ٌ ایٌ» برادر بزرگتر بالی جَنٌ، »یا جهالتی نحل « برادر پشت خَايرشٌ« »!برادر چیز دیگ
ٌ ش بٌ آدم گیر نیدى انگار بَد ٍ نبَد نن اصالً برای . ٍلی برای نن این طَر نبَد« يه

 .سیاٍش فرقی نداشت

 .آنادى شدم ٍ از اتاق بیرٍن آندم. دٍش سریعی گرفتو

نحل . سیاٍش عین جن تَی تاریکی رٍی نبلی نشستٌ بَد ٍ بٌ یک جا زل زدى بَد
یک دست سیاى پَشیدى بَد بٌ طَری کٌ پَست سفیدش تَی . يهیشٌ شیک ٍ پیک

 .يهین طَر نَيای پرکالغی اش کٌ نی درخشید. تاریکی برق نیزد

 .چشو يای سیايش را تَی چشو يایو فرٍ کرد. نتَجٌ نن شد

 چٌ عجب تشریف آٍردید؟-

نا را . يهٌ نی گَیند چشو يای سیاٍش از آن چشو ياست کٌ سگ دارد ٍ آدم را نی گیرد
 .کٌ فقط اخالق سگی اش گرفتٌ ٍ ٍل نهی کند

یک ساعت بعد بٌ . از بیکاری خَدم را بٌ خَاب زدم. تَی ناشین يیچ کدام حرفی نزدیو
 .رٍستای نان یا بٌ قَل نانان شًرنان، الجَرد رسیدیو
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الجَرد تازگی تبدیل بٌ شًر شدى؛ ٍلی تا بٌ شًری کٌ در آن زندگی نی کنیو برسد، خیلی 
 .کار دارد

*** 

ٌ ی نَطالیی تَی یک جای تاریک جیغ نی کشد ٍ نادرش را صدا نی کند  .دختربچ

! نٌ دخترک را نی شناسو، نٌ نی دانو آن جا کجاست. يهیشٌ خَابو یک شکل است
دٍست دارم خَابو را برای کسی تعریف کنو؛ ٍلی چَن نی دانو برای کسی ايهیتی ندارد 

 .این کار را نهی کنو

این جا يو کٌ . از دیرٍز کٌ آن گَر سرد ٍ تاریک را دیدى ام، حسابی احَاالتو بًو ریختٌ
 .يهیشٌ از شلَغی نتنفر بَدم. حسابی شلَغ است

ٌ يایش، عهٌ سیهین ٍ عهٌ زرین ٍ  شیرین خانو زِن عهَ کهال خدابیانرز ٍ بچ
ٌ يای شان ٍ نَى يای شان کٌ حتی اسو بعضی يای شان را نهی دانو ٍ کلی آدم دیگر،  بچ

ٌ يای سیاى ٍ سیايی ٍ سیايی تنًا ... بَی حلَا ٍ خرنا، لباس يای سیاى، پارچ
 .چیزيایی ست کٌ تَی این چند رٍز دیدى ام

 .نانان يو کٌ تَی این شرایط قَزباالقَز است

ٌ ی خَدش کٌ آن را يو از پدرش نقل  نادرم تنًا دختر اسفندیارخان، بزرگ دى کٌ بٌ گفت
نی کند، ٍقتی بٌ دنیا آندى پدرش چشو يای فیرٍزى ایش را کٌ دیدى اسهش را گذاشتٌ 

دلش نی خَايد از يهٌ عالو ٍ آدم سر باشد ٍ بٌ این رٍستاییان سادى دل فخر . فیرٍزى
انگاری از اٍلش يو از این جا نتنفر بَدى ٍ رٍیای شًرنشینی داشتٌ بٌ يهین . بفرٍشد

 .نیت يو زن پدرم شدى است
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ٌ خاطر دل زنش، ٍقتی نن ٍ سیاٍش بچٌ  پدرم کَرٍش کَچک ترین پسر خانَادى ب
 .بَدیو، خانٌ ٍ زندگی اش را فرٍختٌ ٍ بٌ خزانشًر آندى است

نگايی بٌ حَض پرآب ٍ جنب ٍ جَش افرادی کٌ در رفت ٍ آند . ٍارد حیاط شدم
 .بَدند، باعخ شد رخَت خَاب از تنو خارج شَد

نانان بعد از نرگ پدر ٍ نادرش خانٌ پدری را فرٍخت ٍ یک ٍیالی جهع ٍ جَر برای 
خَدش خرید؛ انا خانَادى بابا بعد از نرگ ٍالدین شان بٌ يهت عهَ کهال خدابیانرز 

 .ينَز خانٌ پدری شان را حفظ کردى بَدند

ٌ ای از حیاط پیدا کردم ٌ يا را گَش تا بًشان رسیدم، چشو غرى ای از طرف . نانان ٍ عه
خَدم را بٌ آن راى زدم ٍ کنار سایرین . نانان بٌ استقبالو آند کٌ نعنی اش را نفًهیدم

 .پرسٌ زدم

ٌ ای گیرم انداخت ٍ تشر زد این نانتَ چیٌ پَشیدی؟ نگٌ : ندتی بعد باالخرى نانان گَش
نن اٍن يهٌ لباس نشکی خَب برات نیاٍردم؟ نی خَای آبرٍی نن رٍ جلَی این يا 

 !يهین االن برٍ عَضش کن! ببری؟

 .در يهین لحظٌ بابا بٌ يهراى چند تا از نردان فانیل کٌ نهی شناختو شان ٍارد حیاط شد

در ٍاقع سیاٍش چشو يایش را از . نحل يهیشٌ خَش اندام ٍ يیکلی با يهان چشو يا
تنًا فرقش با يهیشٌ لباس يایش بَد کٌ نحل شًر شیک نبَد ٍ تقریبا . بابا ارث بردى بَد

پیراينش از شلَارش خارج شدى بَد کٌ نانان با یک نگاى آتشین این نسئلٌ را بٌ اٍ يو 
 .یادآٍری کرد

نی دانستو اگر بیش تر از این تعلل کنو، صدایش . نانان دٍبارى نگايش بٌ نن افتاد
ٌ خاطر يهین رفتو تا لباسو را عَض کنو. درنی آید ٍ قشقرق بٌ پا نی کند ينَز لباسی . ب

خَدش را رٍی تخت انداخت ٍ در  حالی کٌ . انتخاب نکردى بَدم کٌ نانان ٍارد اتاق شد
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ٍای خستٌ شدم از دست این : گرى رٍسری سیاى رنگش را باز نی کرد، پَفی کشید ٍ گفت
 .فانیل کَرٍش انگار تَ عصر حجر زندگی نی کنن. آد م يای زبَن نفًو

تَ : دستی بٌ نَيای کَتاى نش شدى اش کشید ٍ انگار تازى نرا دیدى باشد، با اخو گفت
 !کٌ ينَز اینجا ٍایستادی؟

بعد خَدش لباس بلند سیاى رنگی از بین لباس يا انتخاب کرد ٍ بٌ دستو داد ٍ از اتاق 
نن يو بی حرف پس ٍ پیش پَشیدم؛ ٍلی تا ٍقتی کٌ يهٌ بٌ نسجد رفتند . خارج شد

 .از اتاق خارج نشدم ٍ دیرتر از يهٌ بٌ نسجد رفتو

صدای . سَزن نی انداختی پایین نهی آند. در نسجد يهٌ در حال خفگی بَدند
ٌ خَان ٍ پچ پچ زن يا قاطی شدى بَد عهَیو ندت يا بَد کٌ نریض بَد ٍ يهٌ یک . نَح

فقط زن عهَ . جَريایی بٌ نسئلٌ نرگش عادت کردى بَدند ٍ کسی زیاد بی تابی نهی کرد
ٌ ای دٍر از خانَادى . شیرین جلَی فانیل ادای عزاداريا را درنی آٍرد ٍ جیغ نی کشید گَش

داشتو با يستٌ خرنایی کٌ بعد از خَردن خرنایش، . را انتخاب کردم کٌ خلَت تر باشد
 .رٍی دستو ناندى بَد، بازی نی کردم کٌ صدای صحبت دٍ زن تَجًو را جلب کرد

زن جَانی با زن نیانسالی کٌ بٌ نظر نی رسید نادر ٍ دختر باشند، در حال صحبت 
يهین : زن نیانسال داشت نی گفت. ير دٍ نفرشان پشت سر نن نشستٌ بَدند. بَدند

قدر تَ گَش شَير بدبختش خَند تا نجبَر شد خَنٌ زندگیش رٍ بفرٍشٌ فیرٍزى این 
 .حاال فکر نی کنٌ ٍاقعا شًری شدى. ببردش شًر

ٍاقعًا تا چند سال پیش ! اِ : زن جَان با صدایی کٌ تعجب در آن نَج نی زد پرسید
 يهین جا زندگی نی کردن؟

ٌ شَن بغل خَنٌ قبلی خَدنَن بَد: زن نیانسال با خندى گفت کنار حهَم . آرى بابا خَن
ٌ ای بَد، بزرگ ٍ قشنگ؛ ٍلی چٌ فایدى . کٌ االن خرابش کردن نهی دٍنی چٌ خَن
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حیفٌ اٍن خَنٌ کٌ . فرٍختنش بٌ یٌ بابایی، اٍن يو اصال بًش سرنهی زنٌ نخرٍبٌ شدى
 .دست این تازى بٌ دٍران رسیدى يا افتاد

در يهین لحظٌ یکی از نَى عهَيایو کٌ نهی دانو اسهش چٌ بَد، حلَا آٍرد ٍ ير دٍ 
 .نفرشان ساکت شدند

خَدم را بین زن يا قایو . نهی دانو چرا یک دفعٌ يــ ـَس کردم از نسجد خارج شَم
نهی دانو . نگايی بٌ قسهت نردانٌ انداختو. کردم ٍ بی سرٍصدا از نسجد زدم بیرٍن

 .سیاٍش این چند رٍزى سرش بٌ کدام آخَر بند است کٌ پیدایش نیست

ٌ ی سرٍصدايا دٍر شَم يهین طَر اال بختکی رايی را در پیش . دلو نی خَاست از يه
بافت قدیهی . کهی کٌ جلَتر رفتو بٌ یک کَچٌ باغ رسیدم کٌ بی نًایت زیبا بَد. گرفتو

کَچٌ با دیَاريای کايگلی ٍ درختان کًنسال کٌ سر بٌ آسهان نی ساییدند، فضای 
کو . بی يَا سر ذٍق آندم اتفاقی کٌ کو برای نن یکی نی افتد. رٍیایی را ایجاد کردى بَد

بیشتر اطرافو را . انگار قبالً آنجا را دیدى بَدم. کو احساس کردم کٌ آنجا برایو آشناست
پاییدم کٌ در کهال تعجب چشهو بٌ حهام قدیهی افتاد کٌ دیَاريایش ریختٌ بَد ٍ 

 .يای زن يای داخل نسجد افتادمیاد حرف. فقط نشانی از تابلَی گرنابٌ در آن باقی بَد

ٌ طَر اینجا را پیدا کردم ٌ ی قدیو نان بَدى است؟ نن چ  !یعنی اینجا کَچ

ٌ يایی کٌ  ٌ ی کنار حهام، در سفید رنگ بزرگی داشت کٌ از زنگ يای رٍی آن ٍ زبال خان
 .طی زنان جلَی خانٌ جهع شدى بَد، نعلَم نی شد کٌ کسی در آنجا زندگی نهی کند

ٌ دنیا آندى ام را ببینو؛ ٍلی يیچ ٍقت فرصتش  ٌ ای کٌ در آن ب يهیشٌ دٍست داشتو خان
ٌ ام را برآٍردى . پیش نیاندى بَد حاال انگار ناخَدآگايو نرا بٌ اینجا کشاندى بَد تا خَاست

 .سازد
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بٌ سرم زد کٌ ٍارد خانٌ شَم ٍلی نهی دانستو چگَنٌ؟ نگايو بٌ درخت تَت تنَنندی کٌ 
 .کنار دیَار حیاط بَد افتاد ٍ فکری بٌ سرم زد

ٌ ای نی رسید ٍلی در این لحظٌ انگار نحیط  اگر در شرایط دیگری بَد بٌ نظرم کار احهقان
. کَچٌ خلَت بَد ٍ کسی عبَر نهی کرد. نگايی بٌ دٍر ٍ برم انداختو. نرا جادٍ کردى بَد

ٌ ی درخت گرفتو ٍ خَدم را باال کشیدم . از ترس این کٌ پشیهان شَم سریع دستو را بٌ تن
باالخرى بٌ جایی رسیدم کٌ دستو بٌ . قلبو تند تند نی زد ٍ عرق از سر ٍ رٍیو جاری بَد

درست نَقعی کٌ نی خَاستو نگايی بٌ داخل . دستو را بٌ دیَار گرفتو. دیَار نی رسید
 .خانٌ بیاندازم در خانٌ باز شد ٍ شخصی از آن خارج شد

 يی دختر اٍن باال چی کار نی کنی؟ -

 ٌ ٌ ی راى زنین از درخت پایین این قدر از دیدن قیاف ی ٍحشتناک پیرنرد ترسیدم کٌ نیه
بٌ نزدیکی نسجد کٌ رسیدم نفس زنان ایستادم . پریدم ٍ لنگ لنگان تا تٌ کَچٌ دٍیدم

 .تا نفسی تازى کنو

 !آنًا کٌ گفتند خانٌ خالی ست، پس این پیرنرد با آن يیبت ترسناک کٌ بَد؟

 .بٌ نسجد کٌ رسیدم، ختو تهام شدى بَد ٍ يهٌ رفتٌ بَدند

با دلشَرى ی ٍاکنش نانان در حالی کٌ نچ پایو درد نی کرد ٍ نی خَاستو کسی نفًهد، 
ٌ يا بٌ يهراى . در نگاى اٍل نعلَم بَد کٌ شرایط عادی نیست. ٍارد خانٌ شدم نانان ٍ عه

پدر ٍ سیاٍش کٌ استحنائا آن اطراف . زن عهَ رٍی تخت ٍسط حیاط نشستٌ بَدند
ٌ يا يو در اطراف . پیدایش شدى بَد، رٍی ایَان ایستادى بَدند ٌ يا ٍ بقیٌ بچ شَير عه

يهٌ با ٍرٍد نن بٌ سهت نن نگاى کردند؛ ٍلی خیلی زٍد نگاى شان را . حیاط پخش بَدند
برگرداندند، حتی نانان يو نیو نگايی بیشتر بٌ نن نینداخت ٍ انگار بخَايد حرفش را 

نگٌ درٍغ نیگو سیهین جَن؟ آقا کهال خدابیانرز باید يهَن : دٍبارى از سربگیرد گفت
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ير کدٍم با سًو نَن . نَقع کٌ آقا بزرگ فَت کردند نی ذاشتن نا این خَنٌ رٍ بفرٍشیو
نی تَنستیو یٌ جای خَب زنین بگیریو کٌ االن دٍ برابر شدى باشٌ نٌ نحل اینجا کٌ 

 !کَرٍش تَ یٌ چیزی بگَ. زنین ارزش ندارى

بابا کٌ دنغ بَد ٍ از چشو يای قرنزش نی شد فًهید در . يهٌ بٌ سهت بابا برگشتند
ٌ اش بفًهی نفًهی اشکی ریختٌ، نگايی بٌ نانان انداخت ٍلی  فراغ برادر از دست رفت

 .چیزی نگفت

درستٌ فیرٍزى : بٌ جای اٍ عهٌ سیهین کٌ انگار نو اشکی در چشهانش نشستٌ بَد گفت
جَن؛ ٍلی داداش خدابیانرزم اینجا رٍ نگٌ داشت تا ير ٍقت يهٌ خَاستیو دٍر يو 

 .جهع بشیو نزاحو يو دیگٌ نشیو

اینجا . کدٍم دٍر يهی؟ نا کٌ سال تا سال يو اینجا نهیایو: نانان با اٍقات تلخی گفت
ٌ درد بقیٌ نی خَرى کٌ ازش استفادى کنن  .فقط ب

: زن عهَ شیرین کٌ يهان جا زندگی نی کرد، نتَجٌ نیش کالم نادر شد ٍ رٍ ترش کرد
اگٌ ننظَرت بٌ نا يست کٌ نا خَدنَن خَنٌ زندگی داریو، فقط اٍندیو اینجا کٌ 

 .نَاظبش باشیو از بین نرى

ٌ ی شها کجا؟ این جا کجا؟: نانان با پَزخندی نحَ گفت  !ببخشیدا شیرین جَن خَن

ٌ يا ٍ جیغ يای ساعتی قبلش یا حرص خَردن زن عهَ کٌ صدایش نهی دانو از گری
ببخشیدا فیرٍزى خانو، يهٌ کٌ نحل شها نیستن ينَز : االنش خش برداشتٌ بَد گفت

کفن پدر ٍ نادرشَن خشک نشدى برن خَنٌ زندگیشَن رٍ بفرٍشن خرج خَش گذرٍنی 
 .کنن
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زندگی ير کسی بٌ خَدش : نانان انگار آتش گرفتٌ باشد در جایش نیو خیز شد ٍ گفت
اٍنجا نال خَدم بَد ارجو بَد، دٍست داشتو ير کاری دلو نی خَاد باياش . نربَطٌ

 کَرٍش تَ نهی خَای يیچی بگی؟. بکنو

دٍبارى يهٌ بٌ بابا نگاى کردند؛ ٍلی بٌ جای اٍ دخترعهَ کهال کٌ فکر نی کنو اسهش 
ببخشید : ارنغان یا یک يهچین چیزی بَد ٍ يو سن ٍ سال نن بٌ نظر نی رسید گفت

عهَکَرٍش، زن عهَ فیرٍزى کٌ نن نیام ٍسط صحبت تَن؛ ٍلی پدر نن تازى فَت کردى، 
ٌ خاطر احترام بٌ اٍن يو شدى فعال در نَرد این نسائل با يو بحخ نکنیو؟  بًتر نیست ب

نن يو انگار تازى اٍ را دیدى باشو با دقت بیش تری بٌ . يهٌ با تحسین بٌ اٍ نگاى کردند
 .اٍ کٌ حاال بزرگتر از سنش بٌ نظر نی رسید، خیرى شدم

نانان کٌ طاقت تَجٌ دیگران بٌ کسی غیر از خَدش را نداشت، عین اسفند رٍی آتش 
ببین کار نا بٌ کجا رسیدى کٌ : این دفعٌ کانالً از رٍی تخت پایین آند ٍ گفت. گر گرفت

ختو کٌ تهَم شد بًترى تا بیشتر از این . یٌ الف بچٌ برای نا تعیین تکلیف نی کنٌ
ٌ ی یٌ پَل نشدیو خَدنَن سنگین ٍ رنگین زحهتهَن رٍ کو کنیو  .سک

ٌ ی نا را رٍشن کرد ٍ حکو . بعد يو بٌ سرعت ٍارد خانٌ شد این حرف نانان تکلیف يه
ٍقتی داشتو ٍسایلو را جهع نی کردم باالخرى نانان یاد . بازگشت بٌ خانٌ صادر شد

 تَ تَی نسجد یًَ کجا غیبت زد؟: غیبت نن افتاد ٍ گفت

 .يهَن دٍر ٍ برا بَدم، شها نن رٍ تَی جهعیت ندیدی: با ِنن ِنن گفتو

نانان کٌ نعلَم بَد حسابی اعصابش بًو ریختٌ است با يهین جَاب پرت ٍ پالی نن 
 .انگار فقط از سر رفع تکلیف این سَال را پرسیدى بَد. قانع شد

 .يهان شب با خداحافظی نصفٌ ٍ نیهٌ از جهع جدا شدیو ٍ بٌ خانٌ برگشتیو
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*** 

ٌ خاطر درد پایو تا صبح خَابو نبرد ٍ در جایو غلتیدم . دیشب با ٍجَد خستگِی راى ب
انرٍز صبح نحل اینکٌ يیچ اتفاقی نیفتادى باشد، يهٌ از صبح سرکاريای قبلی شان 

 .برگشتٌ بَدند

بابا . نی گفت انرٍز نشتری يای نًهی دارد. نانان از صبح بٌ سالن آرایشش رفتٌ بَد
يو سرکار رفتٌ بَد ٍ سیاٍش يو نحل يهیشٌ لنِگ ظًر کٌ از خَاب بیدار شد، غیبش 

ٌ ی . دٍبارى نن ناندم ٍ تنًایی يهیشگی. يهٌ تا شب رفتند. زد از بس در این خان
تصهیو گرفتو فردا صبح بٌ . درندشت تنًا ناندى ام، در ٍ دیَار خانٌ نن را نی خَرند

 .دانشگاى برگردم

 شب کٌ باالخرى تَانستیو شام بخَریو، اعالم کردم کٌ نی خَايو فردا صبح بٌ 11ساعت 
 .آرنانشًر برگردم

 !حاال نهی شد چند رٍز نی نَندی کهک نن کٌ دست تنًا نباشو؟: نانان اخو کرد ٍ گفت

ٌ ش صبح تا شب تنًام: با اٍقات تلخی گفتو يیچ کاری . اینجا بهَنو کٌ چی بشٌ؟ يه
 .اٍنجا الاقل بٌ کالس يام نی رسو. ام سر نیرىيو ندارم بکنو حَصلٌ

ٌ ش يَلی بًش برسی -  !نن نهی دٍنو تَ اٍن دانشگاى بی صاحاب چٌ خبرى کٌ يه

ٌ ش بٌ نن گیر . نن يو نهی دٍنو چرا نا يهیشٌ باید سر این قضیٌ دعَا کنیو- چرا يه
 نیدی؟ چرا یٌ بار نهیگی اٍن سیاٍش خان چرا تا این نَقع شب ينَز نیَندى خَنٌ؟

 .باز نن یٌ چیزی برخالف نیلت گفتو پای سیاٍش رٍ کشیدی ٍسط-

. درسش رٍ کٌ بٌ زٍر شها تهَم کرد. آرى؛ چَن اٍن يو جزٍ يهین خَنَادى ست-
خَابٌ، بعدشو کٌ نعلَم نیست تا شب حاال يو تا ظًر نی. سربازیش رٍ يو کٌ پیچَند
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نٌ کاری نٌ باری نٌ زندگی ای، اٍن ٍقت تَ فقط چسبیدی بٌ دانشگاى . کجا ٍل نی گردى
 .نن

 .دٍنٌ دارى چی کار نی کنٌ، نشکل نن تَیی کٌ سر از کارت در نهیارماٍن خَدش نی -

بی حَصلٌ نگايی بٌ بابا انداختو کٌ فارغ از . دٍبارى رسیدیو بٌ يهان جای تکراری بحخ
 .دعَای نا با صبر ٍ حَصلٌ در حال خَردن غذایش بَد

اٍ در . ٍقت خَدش را در این نسائل دخالت نهی داديهیشٌ يهین طَر بَد، اٍ يیچ 
دنیای اٍ . دنیایی دیگر بدٍن افراد خانَادى اش ٍ آدم يای دٍر ٍ برش زندگی نی کرد

 .يا ايهیت نی داديا ٍ قرارداديایش بَدند کٌ بیشتر از نا بٌ آنشرکتش، پَل

 .ای برسو بٌ اتاقو برگشتوآخر سر نحل يهیشٌ بدٍن این کٌ از بحخ با نانان بٌ نتیجٌ

يهان شب ٍسایلو را جهع کردم ٍ فردا صبح کٌ يهٌ از خانٌ بیرٍن رفتند بدٍن 
 .خداحافظی برگشتو بٌ خانٌ دٍنو خَابگاى کٌ بیشتر از اٍلی دٍستش داشتو

 «3فصل »

 «رٍیش»

بنفشٌ دستو را طَری نی کشید کٌ رٍی . تا بٌ خَدم آندم نیان زنین ٍ يَا نعلق بَدم
بابا نهی خَام بیام سر . بس کن دیگٌ: باالخرى دادم درآند. خیز شدى بَدمتخت نیو

ٌ ش رٍ ندارم! کالس نیکی جَنتَن  .حَصل

ٌ ی تخت تا بنفشٌ بی خیال شد . بٌ جًنو: دستو را ٍل کرد ٍ گفت. سرم خَرد بٌ لب
 !جا بتهرگ بی لیاقتيهین

 .دٍبارى خَابیدم ٍ پتَ را رٍی سرم کشیدم
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 خدایا این دختر نَطالیی از جان نن چٌ نی خَايد؟

. اٍن يفتٌ يو کٌ غایب بَدی. بیا بریو دیٍَنٌ: بنفشٌ دٍبارى آند سراغو ٍ آيستٌ گفت
 .غیبت يات رٍ بذار برای رٍز نبادا. این نیک سرشت اگٌ غیبتت سٌ تا بشٌ حذفت نی کنٌ

چیزی نگذشت کٌ بنفشٌ با . رٍی یکی از صندلی يای انتًایی کالس، کنار بنفشٌ نشستو
ٌ يای کالس شرٍع بٌ صحبت کرد  .سهیرا یکی از بچ

 شنیدی الًٌ ٍ شرٍین کات کردن؟ -

 !این يا کٌ ينَز یٌ ناى نبَد دٍست شدى بَدن! نٌ بابا؟ -

 .ظايرًا بٌ حرف يای آن يا گَش نی دادم؛ ٍلی در اصل تَی حال ٍ يَای خَدم بَدم

ٌ قدر عصبانی شدى باید انتظار یٌ ! نانان ٍقتی اٍندى خَنٌ دیدى اٍندم آرنانشًر چ
 .دعَای حسابی رٍ داشتٌ باشو

 .یک پسر تَی کالس آند

 !این دیگر چٌ ندل دٍست شدنی بَد. الًٌ ٍ شرٍین کٌ تازى دٍست شدى بَدند

ٌ اش اصالً آشنا نبَد. تا حاال این پسر را تَی کالس ندیدى بَدم  .قیاف

کردند کٌ یک زنگ بزنند تا بفًهو عکس العهل شان کاش الاقل این قدر آدم حسابو نی 
 .چیست؟ نن کٌ جرأت نهی کنو زنگ بزنو

 .بدٍن این کٌ بٌ کسی نگاى کند، صاف رفت نشست بین پسريا، ردیف ٍسط کالس

ٌ ام را جلب کرد  .صدای خندى ی بلند سهیرا تَج

 .ِا استاد اٍند... آرى بابا پسرى عین نیهَنٌ -
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 .با آندن استاد حرف يای شان نیهٌ تهام ناند

*** 

 حاال ٍاقعًا الًٌ ٍ شرٍین دیگٌ با يو نیستن؟ -

آرى دیگٌ، فکر کردی يهٌ : بنفشٌ برق را خانَش کرد ٍ در حال باال رفتن از تخت گفت
 .خب از پسرى خَشش نیَندى باياش بًو زدى. نحل نن ٍ تََان کٌ بسَزن ٍ بسازن

 .بالش را زیر سرم صاف کردم ٍ طاق باز دراز کشیدم

 تر نشدى بَد؟نیگو بنفشٌ بٌ نظرت انرٍز نیک سرشت خَش اخالق -

 .نٌ نحل يهیشٌ بَد: صدای خَاب آلَد بنفشٌ از باالی تخت آند

 .دادنٌ اتفاقًا خیلی يو خَب درس نی -

 !باز تَی دیٍَنٌ پرت ٍ پال گفتی نصِف شبی -

 .نٌ بٌ خدا، تازى دیدی اسو ننو درست صدا زد -

 .يهَن کٌ تَ نیگی درستٌ، بذار بخَابیو. ٍلهَن کن کالی -

ٌ يا ببخشیديا، نا يو اینجا خَابیدیو -  !بچ

 .يشدار يهراى با عصبانیت عسل ساکتو کرد

*** 

 آخٌ نن عین جَجٌ اردک زشت دنبال شها دٍ تا راى بیفتو کٌ چی بشٌ؟ -

چرا دنبال نا راى بیفتی؟ فرياد دٍستش : بنفشٌ ابرٍيای ياشَرزدى اش را باال داد ٍ گفت
 !خدا رٍ چٌ دیدی شاید از يو خَشتَن اٍند. رٍ نیارى کٌ تَ يو تنًا نباشی
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 دٍنی نن از این کاريا خَشو نهیاد چرا این حرف يا رٍ نی زنی؟تَ کٌ نی -

 .نگَ خَشو نهیاد، بگَ نی ترسو، اعتهاد بٌ نفس ندارم -

آرى اصالً يهینیٌ کٌ : با عصبانیتی کٌ يهیشٌ از شنیدن حقیقت بًو دست نی داد،گفتو
 !نیگی چیکار کنو؟. تَ نیگی

ٌ يو کَبیدم ٍ بٌ سهت دستشَیی رفتو این قدر لفتش دادم تا ٍقتی بٌ اتاق . در اتاق را ب
 .برنی گردم، بنفشٌ رفتٌ باشد

غرٍب پنج شنبٌ بَد ٍ . يیچ کس نبَد. بعد از رفتن بنفشٌ اتاق در سکَت نطلق فرٍ رفت
ٌ ام سر رفتٌ بَد؛ ٍلی با بنفشٌ نرفتو. يهٌ بیرٍن رفتٌ بَدند  .از صبح حسابی حَصل

 .ندتی بیکار دٍر خَدم چرخیدم تا سپیدى از راى رسید

چادر نشکی اش را از سرش درآٍرد . رٍی تخت نشستٌ بَدم ٍ حرکاتش را زیر نظر داشتو
قبل از درآٍردن لباس يای بیرٍنش، چادرنهاز ٍ سجادى اش را از . ٍ بٌ جارختی آٍیزان کرد

 .تَی کیفش درآٍرد ٍ تَی کهدش گذاشت

ٌ يا نیری انانزادى؟: بی يَا گفتو  سپیدى چرا شب جهع

 .با يهان لباس يا نشست رٍی تخت خَدش کٌ کنار تخت نن بَد

. تَی شًر خَدنَن انانزادى علی، ير شب جهعٌ نی رفتو انانزادى سر خاک پدر ٍ نادرم-
 .دیگٌ عادت کردم

 تَ شًرتَن انانزادى دارید؟-

 .لبخند زد
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ٌ خاطر انانزادى شٌ دیگٌ. پس فکر کردی ٍاسٌ چی بًش نیگن انانزادى علی- يهیشٌ . ب
تَی انانزادى پر از زٍارى کٌ از جايای دٍر ٍ نزدیک نیان اٍنجا برای زیارت ٍ گرفتن 

 .حاجت

ٌ ای گفتو  حتهًا تَ يو حاجتی داری کٌ نیری؟: با کنجکاٍی بی سابق

. نن ٍقتی نیرم انانزادى ٍ نهاز نی خَنو، سبک نیشو. این طَر نیست: بدٍن تأنل گفت
ٌ ی دلتنگی يام از بین نیرى  !خیلی حس خَبیٌ. بعدش تا آخر يفتٌ شارژم. يه

 !یٌ بار بايام بیا تا بًت جابت بشٌ: نگاى ناباٍرم را کٌ دید، گفت

 .شاید اٍندم... نهی دٍنو: آيستٌ گفتو

*** 

ٌ يای کالس . کالس حسابی بٌ يو ریختٌ بَد نیک سرشت کَئیز گذاشتٌ بَد ٍ بچ
 .نی خَاستند از زیرش در برٍند

بنفشٌ سرش را تَی جزٍى اش کردى بَد ٍ سخت در تالش برای فًهیدن نطالب درس 
يیَال بٌ شدت جان . نن يو سخت در حال جنگیدن با يیَالی بازی نَبایلو بَدم. بَد

 .سخت بَد ٍ ير چٌ تیر بٌ سهتش شلیک نی کردم از رٍ نهی رفت

 .دستو حسابی درد گرفتٌ بَد کٌ صدای جیغ جیغَی لیال را کنار گَشو شنیدم

نی دٍنی نیک سرشت نهرى ی این ! ٍاقعًا تَ تَی این ٍضعیت داری بازی نی کنی؟ -
 !انتحان رٍ با نهرى ی انتحان ترم جهع نی کنٌ؟

اسو لیال را گذاشتٌ بَدم استرس پخش کن، از بس کٌ يهیشٌ يَل ٍ ٍال داشت ٍ بٌ 
 .يهٌ چیز جَ نی داد
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خب چی کار کنو؟ اگٌ نن يو يی نحل تَ استرس پخش کنو نیک سرشت انتحان  -
 !نهی گیرى آیا؟

 .لیال آند چیزی بگَید کٌ انگار پشیهان شد ٍ سرش را تَی جزٍى اش فرٍ کرد

ٌ اش نی کردم جان يایش تهام نهی شد ٍ حرصو را درآٍردى بَد  .ير چقدر تیر حَال

ٌ يای کالس حسابی باال گرفتٌ بَد کٌ اٍ آند ٌ ی بچ يهان پسری بَد کٌ قبالً . يهًه
ٌ يا ساکت شدند ٍ بٌ اٍ نگاى کردند؛ ٍلی . دیدى بَدنش ٌ ی بچ برای کسری از جانیٌ يه

 .اٍ بی اعتنا بٌ يهٌ رفت ٍ سر جای جلسٌ قبلش نشست

 .يیَال دٍبارى جان گرفت ٍ کارم را ساخت

ٌ يا بلند شدى بَد؛ ٍلی اٍ فارغ از يیايَ، در  حالی کٌ نَيای لـ  دٍبارى سر ٍ صدای بچ
ـختـ نسبتًا بلندش تَی صَرتش ریختٌ بَد، سرش را تَی جزٍى اش فرٍ بردى بَد ٍ تند 

 .تند چیزيایی نی نَشت

ٌ حال يیچ ٍقت اٍ را سرکالس ندیدى ام؟  !چرا تا ب

 .پنجٌ پای بنفشٌ بٌ قَزک پایو خَرد

 .استاد اٍند. نَبایلت رٍ جهع کن -

قَزک دردناک پایو را نالیدم ٍ بعد از یک چشو غرى اساسی بٌ بنفشٌ، بازی باختٌ را 
 .بستو

ٌ يا انتحان را گرفت نَقع حضَر غیاب ننتظر . نیک سرشت بدٍن تَجٌ بٌ آى ٍ نالٌ بچ
نًرداد : بَدم ببینو دٍبارى چٌ گلی بٌ سر نن ٍ اسهو نی زند کٌ اسهی ناشناس را صدا زد

 .صداقت
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 .تَی این فکر بَدم این اسو کیست کٌ دیدم دست اٍ باال رفت

 !صداقت چٌ فانیلی بانسهائی! پس اسهش نًرداد صداقت است

ٌ يایی کٌ بنفشٌ بٌ پًلَیو ٍارد نی کرد، حدس زدم کٌ استاد اسهو را صدا کردى  با سقله
 .ٍ دستو را باال بردم

 ٌ  !جَری صدا کردآخرش يو نفًهیدم اسهو را چ

*** 

. تا آندیو بٌ خَدنان بجنبیو دنبال نان افتاد. با چشو يای ٍق زدى اش بٌ نا زل زدى بَد
الفَر خَدنان را بٌ دیَار نصفٌ نیهٌ کايگلی رساندیو ٍ از آن باال رفتیو ٍ جست زدیو فی

 .آن طرف دیَار

ٌ يا رسیدیو سرنٌ نگايی بٌ سر ٍ ٍضع خاک ٍ خلی نن ٍ . نفس نفس زنان بٌ بچ
حاال یٌ انرٍز بعد : بنفشٌ ٍ خرنالَيای جهع شدى تَی دست يایهان انداخت ٍ گفت

عهری دستٌ جهعی اٍندیو گردش، ببینو نی تَنید یٌ کاری کنید صاحب باغ با بیل 
 .بیفتٌ دنبال نَن از اٍندن پشیهَن شیو

گـ ـناى دارى، شاید : پشت بندش سپیدى نگاى ناراحتی بٌ خرنالَيا انداخت ٍ گفت
 !صاحبش راضی نباشٌ

ٌ يا تقسیو نی کردم گفتو باغ بٌ این . ٍل کن بابا: نن کٌ داشتو خرنالَيا را بین بچ
اگٌ بٌ . بزرگی حاال چی نیشٌ اگٌ چند تا خرنالَ يو گیر چند تا دانشجَی بدبخت بیاد

 ...نظر شهايا اشکالی دارى نی تَنین نخَرین، اصراری

ٌ يا نیگو بلند شین بیاین بریو یٌ دٍری . بی خیاِل خرنالَ: بنفشٌ تَی حرفو آند بچ
ٌ ش گرفتین اینجا نشستین  !بزنیو، چیٌ يه
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نن کٌ خیلی گشنهٌ : عسل کٌ از نَقع آندن نان از رٍی رٍفرشی تکان نخَردى بَد، گفت
ٌ طَرى نايار بخَریو؟  حال ندارم تکَن بخَرم، نیگو چ

ٌ يا نَافقت کردند با بنفشٌ داشتیو بٌ سهت بساط نايار نی رفتیو کٌ طال . بچ
 .جلَی نان را گرفت

 .االن یٌ بالیی سر غذا نیارید گشنٌ نی نَنیو! الزم نکردى شها دٍ تا کاری کنید -

نا تا حاال کی بال سِر کسی . دست شها درد نکنٌ طال خانو: بنفشٌ با دل خَری گفت
 آٍردیو؟

چٌ بًتر، تا شها غذا رٍ آنادى نی کنید نن ٍ بنفشٌ يو نیریو یٌ : نن يو از حرصو گفتو
 .دٍری نی زنیو

ٌ ی سنگی کردم ٍ با حرص گفتو دخترى ی : چند نتری کٌ از آن يا دٍر شدیو لگدی حَال
 !یٌ ذرى خاکٌ دیگٌ، نهی نیری کٌ. بٌ غذا دست نزنید. فکر کردى نا جذام داریو! ٍسَاسی

خانو از رٍی فرش تکَن . اٍن یکی عسل رٍ بگَ: بنفشٌ در تأیید حرف يایو گفت
تا عهر دارم دیگٌ با این . انگار کلفت استخدام کردى! گشنهٌ غذا بیارید. نهی خَرى

ير دفعٌ يو کٌ بیرٍن نیریو يهین حرف رٍ نی زنو يا ٍلی باز . عقدى ای يا بیرٍن نهیام
 .يو خر نیشو ٍ نیام

ٌ ای خرٍشان در آن جریان  کهی کٌ جلَتر رفتیو بٌ یک فضای باز رسیدیو کٌ رٍدخان
ٌ يا را از ذين نان پاک کرد. داشت  .عظهت رٍدخانٌ بٌ کلی فکر بچ

ٌ ی قشنگی - کاش اینجا رٍ زٍدتر پیدا کردى بَدیو بساطهَن رٍ ! ٍای کالی چٌ رٍدخَن
 .اینجا پًن نی کردیو

 .آرى قشنگٌ؛ ٍلی سر ٍ صداش زیادى، يهَن جا نیَن درخت يا کٌ نشستیو بًترى -
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 .این ننطقٌ ٍاقعًا خَشگلٌ! بی ذٍق -

 .آرى؛ ٍلی اگٌ تابستَن بَد حتهًا خیلی قشنگ تر بَد -

عالٍى بر . دٍست داشتو پایو را تَی آب فرٍ ببرم؛ ٍلی نعلَم بَد آب خیلی سرد است
 .سرنا، جریان قَی ای يو داشت

بنفشٌ يو جلَتر از نن جایی برای . جایی نزدیک رٍدخانٌ رٍی تخت سنگی نشستو
صدایش از ٍرای صدای . نشستن پیدا کرد ٍ بی تَجٌ بٌ نن شرٍع بٌ صحبت کرد

 .رٍدخانٌ خیلی دٍر بٌ نظر نی رسید

ٌ خاطر نسخرى بازی اٍن شبش ننت کشی کنٌ - نن يو کٌ . دٍبارى فرياد زنگ زدى بَد ب
ٌ ش رٍ  ...نی دٍنی اصالً حَصل

اٍ يو تلَیحًا بٌ نن حالی کرد بٌ این . دیرٍز باالخرى طاقت نیاٍردم ٍ بٌ نادرم زنگ زدم
ٌ ای بٌ دیدنو نداردزٍدی  .يا عالق

ٌ ای دیدم ٍ بعد بنفشٌ را کٌ باالی سرم ایستادى بَد ٍ با نگرانی تکانو نی داد  .سای

 با تَام اصالً حَاست بٌ ننٌ؟... کالی... کالی -

 .ببخشید یٌ لحظٌ حَاسو پرت شد. یعنی نٌ... آرى -

ٌ ش تَ خَدتی -  .تَ این رٍزيا نعلَم يست چتٌ؟ يه

ٌ ش انگار یٌ چیزی گو کردم. نهی دٍنو، حَاسو پرتٌ - ٍلش کن دارم چرت ٍ پرت . يه
 .نیگو

ٌ يا. نهی دٍنو ٍهلل چی بگو -  .اصالً ٍلش کن، پاشَ بریو پیش بچ

 .تَ برٍ نن يو یٌ کو دیگٌ نیام-
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کهی جلَتر، رٍدخانٌ از . بعد از رفتن بنفشٌ يهین طَر بی يدف بٌ سهتی راى افتادم
حیَان . لب صخرى ایستادم ٍ بٌ درٍن آب خیرى شدم. سطح زنین فاصلٌ نی گرفت

 .درٍن رٍدخانٌ کف باال نی آٍرد ٍ ٍحشیانٌ پیش نی رفت

 !اگر یک قدم برنی داشتو ٍ خَدم را تَی ديانش نی انداختو چٌ نی شد؟

ٌ ای چَب، آن افکار نالیخَلیایی را از ذينو دٍر کرد بٌ دٍر ٍ . شنیدن صدای شکستن تک
فقط صدای يیايَی آب ٍ . اجری از يیچ جنبندى ای بٌ چشو نهی خَرد. برم نگاى کردم

ٌ ی صخرى فاصلٌ . يَيَی باد شنیدى نی شد کٌ ترسناک بٌ نظر نی رسید بٌ سرعت از لب
 .گرفتو

 !دٍبارى صدای پایی شنیدم؛ ٍلی يیچ کس آنجا نبَد

ٌ ی افکارم . با اینکٌ نهی خَاستو بٌ خَدم اعتراف کنو؛ ٍلی حسابی ترسیدى بَدم قید ادان
ٌ يا نشستٌ بَدند،  را زدم ٍ با بیشترین سرعتی کٌ نی تَانستو بٌ سهت جایی کٌ بچ

 .دٍیدم

*** 

ٌ يا يو در حال ٍ . نیک سرشت عین يهیشٌ نشغَل درس دادن بَد ير کدام از بچ
بعضی يا گَش نی دادند، بعضی یادداشت برنی داشتند، بعضی . يَای خَدشان بَدند

 .سرگرم حرف زدن بَدند، بعضی با نَبایل شان سرگرم بَدند، بعضی يا يو چرت نی زدند

نن ٍ بنفشٌ يو تٌ کالس نشستٌ بَدیو ٍ سرگرم کپی برداری تهرین يایی کٌ قرار بَد 
ٌ يا بَدیو کٌ یکًَ بی يَا  آخر ساعت بٌ استاد تحَیل ديیو از رٍی جَاب یکی از بچ

 بنفشٌ، این پسرى کیٌ؟ نن تا حاال ندیدنش؟: گفتو

 کدٍم پسرى؟: بنفشٌ بدٍن این کٌ سرش را بلند کند گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  40  

 .نَيای بلندی دارى. يهَن کٌ يهیشٌ اٍنجا نی شینٌ -

دانشجَی ... آيان اٍن: بنفشٌ نگايی بٌ جایی کٌ نن اشارى نی کردم انداخت ٍگفت
اٍن يفتٌ کٌ تَ نبَدی رفتٌ ! انگار این جا نًهان شدى یعنی خَدش نی گفت. جدیدى

 .بَدی ٍاسٌ نراسو عهَت اٍند

 پس چرا فقط سر يهین یٌ کالس نیاد؟! آيان پس تازى ٍاردى -

نحل این کٌ ٍاحديای دانشگاى خَدش با . این جَری کٌ خَدش نی گفت سال آخرى -
 .اینجا فرق داشتٌ، این ٍاحد رٍ اٍنجا نگذرٍندى بَدى

 !کٌ این طَر -

االن استاد نیگٌ تهرین يا ! بنَیس! حاال چی شدى این بابا این قدر برای تَ جالب شدى؟ -
 .رٍ بیارین

زل زدى بَدم بٌ ديان . آخر کالس نهی دانو چرا حضَر ٍ غیاب برایو جذاب شدى بَد
ٌ يا را نی خَاند اسو نَشین صَفیانی را کٌ خَاند يهین طَر . استاد کٌ داشت اسو بچ

داشتو بٌ اٍ نگاى نی کردم کٌ یک دفعٌ . بی دلیل نگايو کشیدى شد سهت آن پسر
ٌ ی کَتاى. برگشت ٍ بٌ نن نگاى کرد  !فقط چند لحظ

 !تا حاال چشو يای بٌ این درشتی ندیدى بَدم

 «4فصل »

 «اقلیو ٍجَد»

-گربٌ نرى ٍ رٍباى نکار . پشت یک ناشین قایو شدى بَدم ٍ ٍرٍدی دانشگاى را نی پاییدم
ٌ يا رٍی آقای اخباری ٍ خانو شايد، نسئَلین حراست دانشگاى گذاشتٌ  اسهی کٌ بچ

. از تَی اتاقک نگًبانی نحل عقاب يهٌ جا را زیر چتر حهایت خَدشان داشتند- بَدند
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داشتو سبک . ينَز یک ربع بٌ يشت ناندى بَد ٍ برای رفتن سِر کالس ٍقت داشتو
ٌ ام يهان نَقع سرٍیسی از راى  سنگین نی کردم چٌ کاری بًتر است کٌ از شانس نداشت
ٌ يا انداختو ٍ بٌ قَل دٍستان از پل صراط  رسید ٍ نن خَدم را داخل خیل جهعیت بچ

داشتو بٌ . تَی حیاط نعطل نکردم ٍ بٌ سرعت خَدم را داخل سالن انداختو. رد شدم
نخیر، با این گرسنگی . سهت کالس نی رفتو کٌ نعدى ام شرٍع کرد بٌ سَختن

 .نهی تَانستو سر کالس بنشینو

ٌ ی دانشگاى را زیر پا  ٌ عالٍى ی حیاط ٍ در یک کالم يه ٌ ی ساختهان ب بدبختانٌ باید يه
 .نی گذاشتو تا بٌ بَفٌ نی رسیدم

حاال فقط ناندى بَد . خَش بختانٌ با نَفقیت طبقات ساختهان را پشت سر گذاشتو
از کنار دیَار نی رفتو تا زیاد تابلَ نباشو ٍ . این دفعٌ از در کناری سالن بیرٍن آندم. حیاط

 :زیِر لب غر نی زدم

آخٌ دخترى ی سبک نغز تَ نصِف شبی بٌ سرت نی زنٌ ! خدا بگو چی کارت کنٌ بنفشٌ -
یکی نیست بٌ نِن ! لباس يات رٍ بشَری چرا لباس يای نِن بدبخت رٍ دیگٌ نی شَری

ٌ ش دٍ دست لباس داشتٌ باشی؟ کٌ اگٌ یکیش خیس بَد ! احهق بگٌ تَ باید يه
یکیش کحیف، نجبَر باشی لباس يای این طالی ٍسَاسی رٍ بپَشی کٌ از بس 

حاال خَبٌ شانس آٍردم سرٍیسٌ پیداش شد ٍ گرنٌ ! سابیدشَن يو تنگن يو کَتاى
 .رايو کٌ نهی دادن يیچ، کارت دانشجَییو يو بٌ فنا نی رفت

يهان جَر سرم پایین بَد ٍ داشتو با جَش ٍ خرٍش راى نی رفتو کٌ یک دفعٌ یک پسر 
ٌ ی کارت دانشجَیی ام را . جلَی رايو سبز شد ٌ ی حزب اللًی اٍ را کٌ دیدم فاتح قیاف

ٌ خَانی بَدم کٌ بٌ حرف آند ٍ گفت. خَاندم ببخشید شها يو اتاقی : ينَز نشغَل فاتح
 خانو پاکدل يستین؟

 .رادارام بٌ حرکت درآند
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 بلٌ، چطَر؟ -

 .نی خَاستو لطف کنید از طرف نن یٌ پیغام بًشَن بدین. نن صفاجَ يستو -

ٌ اش، نَيای نجعد قًَى ای رنگش، تٌ . دقیق تر بٌ اٍ نگاى کردم بٌ لباس يای نردان
ریشش کٌ بٌ نظرم بٌ اٍ نی آند ٍ بانهک ترش کردى بَد ٍ دست آخر چشو يایش کٌ با 

 .رنگ نَيایش ست شدى بَد

ٌ يا باشد  .بٌ سپیدى نهی آند ايل این برنان

نیشٌ بًشَن بگید یٌ سر : ٍقتی دید جَابش را نهی ديو، کالفٌ شد ٍ خَدش ادانٌ داد
 .بیان دفتر بسیج؟ کار نًهی باياشَن دارم

 .باشٌ دیدم شَن بًشَن نیگو: بی نعطلی گفتو

نطهئن باشو یادتَن : انگار شک داشتٌ باشد، نگاى نشکَکی بٌ نن انداخت ٍ پرسید
 نهیرى بًشَن بگید؟

 .بلٌ بًشَن نیگو: دٍبارى ٍلی این بار با اخو گفتو

 .باالخرى انگار خیالش راحت شد؛ چَن رايش را گرفت ٍ رفت

حتهًا باید در نَرد اٍ از سپیدى پرس ٍ جَ کنو؛ ٍلی بٌ . این پسر يو نا را گیر آٍردى بَد
 .نظرم اٍ ٍ سپیدى خیلی بٌ يو نی آندند

*** 

این رٍزيا سر کالس نیک سرشت کارم شدى تٌ کالس بنشینو ٍ از پشت سر بٌ اٍ خیرى 
ٌ اش کٌ با آشفتگی يهراى است، بٌ نَيایش کٌ ٍحشیانٌ تَی . شَم بٌ تیپ القیدان

 .صَرتش پخش است ٍ اٍ بی اعتنا بٌ آن يا ٍ تهام کائنات فقط چیزيایی نی نَیسد
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این اٍاخر گايی احساس نی کنو اٍ يو نتَجٌ نگايو نی شَد؛ ٍلی فقط در جَاب نگايو 
با چشو يای درشت سیاى رنگش نگايی خالی از زندگی بٌ نن نی اندازد، فقط یک نگاى، 

 !يهین ٍ بس

نهی دانو از کی ٍ کجا شرٍع شد؛ ٍلی حاال نی بینو کٌ اصالً نهی تَانو نسبت بٌ اٍ 
تا ٍقتی در . سِر کالس ندام حَاسو بٌ اٍست. اصالً دست خَدم نیست. بی تفاٍت باشو

کالس يستیو يهٌ چیز خَب است؛ ٍلی يهین کٌ کالس تهام نی شَد تا بیایو بٌ خَدم 
بعد از آن ندام نگايو دنبال اٍ بٌ يهٌ جا سرک نی کشد؛ ٍلی . بجنبو، غیبش نی زند

اگر استاد اسهش را صدا نهی زد ٍ اٍ دستش را باال . يیچ کجا يیچ نشانی از اٍ نیست
يهیشٌ نحل یک سایٌ نی آید ٍ . نهی برد فکر نی کردم کٌ حتهًا اٍ را در خیاالتو نی بینو

فقط نی دانو تهام ندت نیلی ! نهی دانو این حال ٍ احَال چٌ نعنی نی ديد. نی رٍد
 .سرکش ٍ نًارناپذیر نرا بٌ سهت اٍ نی کشد

 .انرٍز يو نحل يهیشٌ بعد از کالس غیبش زد

گايی رفت ٍ آند بی حساب کتابش با . بنفشٌ يو نحل يهیشٌ کالس را پیچاندى بَد
 .این پسرى فرياد کفر نرا در نی آٍرد

حَصلٌ نشستو بی. آندم تَی حیاط ٍ در اطرافو چشو دٍاندم ٍلی يیچ اجری از اٍ نبَد
دانو از کدام یک دفعٌ رٍباى نکار نهی. در این سرنا پرندى پر نهی زد. رٍی نیهکتی

ٌ اش پیدا شد  .نگاى غلیظی بٌ نن انداخت ٍ از جلَیو رد شد. ناکجاآبادی سر ٍ کل

صبح ٍقتی نی خَاستو بیایو تَی دانشگاى، جلَیو را گرفتند ٍ کارت دانشجَیی 
نن يو کٌ خدا حفظو کند از حافظٌ، ناشاءاهلل نغزم عین ساعت کار نی کند، . خَاستند

بعد از نیو ساعت کٌ از کالس . نحل يهیشٌ یادم رفتٌ بَد کارت النذيب را بیاٍرم
 .ام جبت کنندتازى قَل دادند این نَرد را حتهًا تَی پرٍندى. گذشت بٌ زٍر رايو دادند
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حتهًا کاِر . از صبح ندام فکر نی کنو این کارشان بٌ تالفی کار چند رٍز پیش نن بَد
ٌ اش داد نیزد کٌ آنتن است. يهان پسرى صفاجَ است آن شب کٌ پیغانش را بٌ . قیاف

سپیدى دادم، گفت کٌ اٍ يهکارش در بسیج دانشجَیی است، بعدش ير کاری کردم 
 .نتَانستو چیز بیشتری از زیر زبانش بیرٍن بکشو؛ ٍلی باالخرى نی فًهو

شب . حَصلٌ يیچ کس را نداشتو. از رٍی نیهکت بلند شدم ٍ یک سرى رفتو خَابگاى
 .بنفشٌ دٍبارى گیر سٌ پیچ شد

ٌ ش نحل خرٍس جنگی دعَات نیاد ٍ نی پری رٍ  - تَ اصالً نعلَم يست چتٌ؟ يه
 .سرآدم

 .حَصلٌ ندارم! تَ رٍ خدا ٍل کن بنفشٌ -

ٌ خاطر اٍن رٍزى، نن غلط کردم - چیز خَردم کٌ لباس يای . بی جا کردم. بابا اگٌ ب
 .جناب عالی رٍ شستو، دیگٌ ٍل کن

 .دیدم ٍل کن نیست، خَدم را آٍیزان دم دستی ترین دلیل کردم

انرٍز صبح رٍباى نکار جلَم رٍ گرفت ٍ کارت خَاست، نن يو کٌ نحل يهیشٌ نداشتو  -
 .بٌ زٍر رايو دادن، کلی يو حرف شنیدم

ٌ خاطر يهین این طَری : بعد کٌ خَب خندى يایش را کرد گفت. بنفشٌ زد زیر خندى ب
 .غهبرک گرفتی؟ پاشَ خَدت رٍ جهع کن دختر خرس گندى

نهی دانو چرا دٍست ندارم در نَرد اٍ . حاال دیگر قائلٌ ختو نی شَد. خدا را شکر باٍر کرد
ٌ خاطر این فکريا . چیزی بٌ بنفشٌ بگَیو شاید چَن اخالقش را نی شناسو ٍ نی ترسو ب

 .کس دیگری را يو ندارم کٌ بٌ اٍ بگَیو. نسخرى ام کند
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بنفشٌ نی خَاست دٍبارى ی چیزی بگَید کٌ سپیدى از راى رسید ٍ حرف نان را نیهٌ تهام 
 .گذاشت

تا آخر شب ندام تَی سرم نی گشت کٌ در نَرد صفاجَ از سپیدى سَال کنو؛ ٍلی 
 .نهکن بَد بٌ نن بگَید بٌ تَ چٌ ربطی دارد ٍ حالو را بگیرد. پشیهان نی شدم

*** 

ٌ ی . ندام باال ٍ پایین نی شدیو ٍ تَ يَا چرخ نی خَردیو سرم گیج نی رفت ٍ يه
 .يهًهٌ ٍ جیغ ٍ داد بٌ اٍج خَدش رسیدى بَد. تصاٍیر بٌ چشهو یکی شدى بَد

 .اٍایل احساس ترس نی کردم؛ ٍلی کو کو عادت کردم

نگر ترس چیست؟ یک احساس نحل باقی احساس يا، نحل شادی خیلی کَتاى یا نحل 
 !شاید يو نحل عشق، دٍر ٍ دست نیافتنی. غو بلند ٍ طَالنی

در حالی کٌ تعادل نداشتو از . باالخرى بٌ زنین رسیدیو ٍ سرٍ صدايا فرٍکش کرد
ٌ ی بازی خارج شدم ٌ يا يو با سر ٍ صدا پشت سرم پایین آندند. ٍسیل نن ٍ . بچ

 .بنفشٌ ٍ سپیدى بَدیو با سهیرا ٍ یکی دٍ نفر دیگر از دختريای دانشگاى

نشستو . یک کو کٌ از ٍسیلٌ دٍر شدیو یکًَ سرم گیج رفت ٍ نتَانستو دیگر راى برٍم
ٌ يا باالی سرم جهع شدند. رٍی یک نیهکت ٍ چشو يایو را بستو تَ : یکی گفت. بچ

ٌ قدر ترسَیی دختر  !چ

 .فشارش افتادى. بًش آب قند بدید: یکی دیگر گفت

کارش کٌ . سپیدى را دیدم کٌ چند قدم دٍرتر از نا اسپری اش را تَی دينش فشار نی داد
شها برید نن پیش کالی : حالو را کٌ دید، رٍ بٌ بقیٌ گفت. تهام شد بٌ سهت نا آند

 .ير ٍقت حالش خَب شد نیایو پیشتَن. نی نَنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  46  

 حالت بًتر شد؟: سپیدى گفت. یک کو کٌ حالو بًتر شد،چشو يایو را باز کردم

ٌ يا کجا رفتن؟ -  آرى بچ

 .رفتن دم بستنی فرٍشی، بستنی بخَرن -

ٌ يا -  تَ این سرنا رفتن بستنی بخَرن؟! دیٍَن

ٌ ان -  .آرى ٍاقعًا دیٍَن

ٌ حال نهی تَانستو . حاال کٌ با يو تنًا ناندیو نگاى دقیق تری بٌ سپیدى انداختو انگار تاب
 .دٍبارى یاد صفاجَ افتادم. درست ببینهش

 نیگو تَ این جَری اذیت نهیشی؟ -

ٌ جَری؟: نگايی بٌ خَدش انداخت ٍ گفت  چ

 .بٌ چادرش اشارى کردم

ٌ جَری تحهل نی کنی؟! با چادر ٍ این يا دیگٌ -  چ

اگٌ یٌ چیزی رٍ خَدت انتخاب کنی ٍ بًش . بٌ راحتی: لبخند زد ٍ با اطهینان گفت
کنی حتی ازش لذت يو ایهان داشتٌ باشی حتی اگٌ سخت باشٌ، نٌ تنًا تحهلش نی 

 .نی بری

 .دانو چرا دٍبارى حالو بد شد ٍ اعصابو بًو ریختنهی 

ٌ يا، نن يو نیام -  .سپیدى تَ برٍ پیش بچ

 چرا تَ بايام نهیای؟ -
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ٌ ام بخَرى - تازى تَ کٌ نی دٍنی نن . نی خَام یکو يهین جا بشینو تا یٌ بادی بٌ کل
ٌ ی بستنی يای نغازى رٍ . بستنی دٍست ندارم، اٍن يو تَ این سرنا برٍ تا اٍن يا يه

 .نخَردن ٍ سرت بی کالى نهَندى

کهی بعد یک دختر ٍ پسر از جلَیو . يهان جا نشستو ٍ بٌ دٍر شدن سپیدى خیرى شدم
 .رد شدند ٍ یکی از نیهکت يا را کٌ در قسهت تاریک تری قرار داشت، اشغال کردند

سعی کردم حَاسو را از دختر ٍ پسر پرت کنو کٌ صدای آب بٌ گَشو . حالت تًَع داشتو
پشت جایی کٌ نشستٌ بَدم . بی اختیار از جایو بلند شدم ٍ دنبال صدا رفتو. خَرد

دریاچٌ نصنَعی پارک بَد کٌ داخلش کلی آدم شاد ٍ خَشحال در حال قایق سَاری 
 .بی يدف کنار دریاچٌ بٌ راى افتادم. بَدند

جایی تاریک تر از سایر نقاط، زیر تیر چراغ  برقی کو نَر، . چند قدم جلَتر ناغافل اٍ را دیدم
 .رٍی یک صندلی

ٌ ی يهیشگی. اٍل فکر کردم خیاالتی شدى ام ٍلی نٌ خَدش بَد . با يهان ظاير آشفت
 !خَِد نًرداد صداقت

رد نگايش . با این کٌ درست رٍبرٍی دریاچٌ نشستٌ بَد؛ ٍلی نگايش بٌ این سهت نبَد
تَنل ٍحشت قطار شًربازی درست کنار . را کٌ دنبال کردم رسیدم بٌ سر در تَنل ٍحشت

 .دریاچٌ قرار داشت ٍ اٍ دقیقًا بٌ يهان نقطٌ زل زدى بَد

با این کٌ بٌ اٍ . چند قدم بٌ سهت اٍ برداشتو. نیرٍیی عجیب نرا بٌ سهت اٍ کشید
ٌ ای بٌ نن نشان نداد این . نزدیک شدى بَدم ٍ دیگر نی تَانست نرا ببیند، يیچ تَج

نهی دانو از سرنا بَد یا از يیجان کٌ . نقطٌ از پارک بسیار تاریک تر از جايای دیگر بَد
بی ارادى کنارش رٍی . شاید يو از ترس بَد کٌ دندان يایو بٌ يو نی خَرد. نی لرزیدم
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نیهکت نشستو؛ ٍلی اٍ يهچنان نحل یک نجسهٌ، بی اعتنا بٌ تاریکِی سر در تَنل خیرى 
 .انگار اصالً تَی این دنیا نبَد. بَد

شها يهیشٌ این قدر ساکت ٍ : نهی دانو آن يهٌ جسارت را از کجا آٍردم کٌ گفتو
 نرنَزید؟

نگايی . يهان طَر کٌ بی حرکت بَد، سرش را چرخاند ٍ بٌ نن نگاى کرد. یکًَ تکان خَرد
 .بدٍن يیچ کالنی. خیرى ٍ طَالنی

ٌ ای سیاى رنگ، سرد ٍ تاریک بَد نحل یک جَر . چشو يایش نحل دٍ گَی شیش
 .سیاى چال، خالی ٍ بی انتًا

در حالی کٌ ترس برم داشتٌ بَد از جایو بلند شدم . نعذب شدم ٍ بیشتر بٌ خَدم لرزیدم
 .ببخشید نحل اینکٌ نزاحو خلَتتَن شدم: ٍ يَل گفتو

تکانی بٌ خَدش داد ٍ . یک دفعٌ چشو يایش زیر نَر اندک چراغ باالی سرنان درخشید
 .صدایش را برای اٍلین بار شنیدم

نن شها . یٌ لحظٌ اصالً حَاسو تَی این دنیا نبَد. نٌ نٌ، نن باید نعذرت خَايی کنو -
 رٍ نی شناسو؟

انشب انگار جادٍ شدى . دٍبارى سر جایو نشستو. صدای دلنشینش پایو را سست کرد
 .يیچ کدام از کاريایو دست خَدم نبَد. بَدم

 .بلٌ، سر کالس استاد نیک سرشت با يو يهکالسیو -

 .چًرى اش با این لبخند بی نًایت جذاب شدى بَد. لبخند زد

فکر نی کنو شها یٌ سَال از نن . نن یکو حَاس پرتو. ببخشید نشناختهتَن. اٍى بلٌ -
 درستٌ؟. پرسیدین
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 .دستپاچٌ شدم ٍ خجالت کشیدم؛ ٍلی نتَانستو جلَی زبانو را بگیرم

 چیز خاصی نبَد، فقط پرسیدم شها يهیشٌ این قدر نرنَز ٍ ساکتید؟ -

 .نٌ يهیشٌ، فقط گايی ٍقت يا: تَی چشو يایو نگاى کرد ٍ گفت. لبخندش پررنگ تر شد

 .تاب نگايش را نیاٍردم ٍ سرم را پایین انداختو

نَيایش را کٌ با سهاجت تَی صَرتش پخش بَدند از جلَی چشو يایش کنار زد ٍ 
 .راستش رٍ بخَاین از ٍقتی پدرم فَت شدى زیاد رٍبراى نیستو: ادانٌ داد

 خیلی ٍقتٌ فَت شدن؟. آِخی، بًتَن تسلیت نیگو: بی فکر گفتو

ٌ ای از غو صَرتش را پَشاند  .لبخندش از بین رفت ٍ يال

 .چند نايی نیشٌ -

 .ببخشید کٌ ناراحتتَن کردم: با شرنندگی گفتو

ٌ ای نیست، دیگٌ باید بٌ نبَدنش عادت کنو: دٍبارى لبخند زد ٍ گفت  .نٌ نسئل

 .سعی کردم جَ غو انگیز را عَض کنو

 شها ايل اینجایین یا نحل نن خَنٌ بٌ دٍشین؟ -

اٍن جا يو درس نی خَندم يو . نن ايل يهین شًرم؛ ٍلی تًران دانشگاى قبَل شدم -
کار نی کردم؛ ٍلی از ٍقتی این اتفاق برای بابا افتاد دیگٌ دل ٍ دناغ نداشتو برگردم 

 .برگشتو ٍ تَ دانشگاى يهین جا نًهان شدم. اٍن جا

انگار اٍ با سکَتش بٌ نن اجازى نی داد جَابی برای تهام سَاالتی . ير دٍ سکَت کردیو
خَاستو چیز دیگری بپرسو کٌ . کٌ در این ندت تَی سرم انباشتٌ شدى بَد، پیدا کنو

 .صدای بنفشٌ نرا غافلگیر کرد
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 !ِا، کالی تَ اینجایی یٌ ساعتٌ نا داریو دنبالت نی گردیو -

باز کٌ : انگار بنفشٌ تَی تاریکی اٍ را نشناختٌ بَد؛ چَن آشنایی نداد ٍ دٍبارى گفت
 .نشستی، پاشَ بیا دیگٌ نی خَایو برگردیو

از آشنایی باياتَن خیلی خَشحال . ببخشید نن باید برم: از جایو بلند شدم ٍ گفتو
 .شدم

 .نن يو يهین طَر: از جایش بلند شد ٍ گفت

 .پا تند کردم تا بٌ طرف بنفشٌ برٍم کٌ صدایش را شنیدم

 .یٌ لحظٌ صبر کنید -

 .بٌ سهتش برگشتو ٍ برای یک لحظٌ چشو تَ چشو شدیو

 .اسهتَن رٍ بًو نگفتید -

 .کَشش، کالیاسا کَشش: بی اختیار لبخند زدم ٍ گفتو

*** 

ٌ کار نی کنو اٍل ! از صبح کٌ از خَاب بیدار شدم این قدر يیجان داشتو کٌ نهی فًهیدم چ
بعد يو تَی ! سر صبحانٌ چای داغ را ریختو رٍی دستو؛ ٍلی ابدًا چیزی احساس نکردم

رايرٍ خَابگاى پایو سرخَرد ٍ نزدیک بَد با نغز بخَرم زنین کٌ بنفشٌ بٌ نَقع دستو را 
 .خالصٌ این قدر دست ٍ پاچلفتی بازی درآٍردم کٌ حسابی دیرنان شد! گرفت

 .دست خَدم نبَد، اٍلین باری بَد کٌ بعد از آن شب کٌ با اٍ حرف زدم قرار بَد ببینهش
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ٌ يا پایین نی آندیو  فکر نی کنو بنفشٌ بَيایی بردى بَد؛ چَن ٍقتی داشتیو از پل
داشتو دنبال رايی نی گشتو تا حَاسش را پرت کنو کٌ چشهو . یک جَری نگايو نی کرد

 .بٌ چیزی خَرد

 این دیگٌ چیٌ؟ -

ٌ يا رٍی زنین افتادى بَد نگايی . بنفشٌ جزٍى را از دستو گرفت. جزٍى ای تایپی تَی پل
 انگار نال دانشگاى پیام نَرى؟: - -- بٌ آن انداخت ٍ گفت

 .فکری بٌ ذينو رسید

. یٌ دٍست دارى کٌ گايی بًش سر نی زنٌ. فکر کنو نال اٍن دخترى تَ اتاق باالیی باشٌ -
 .نگاى کن انگار ندیریت يو نی خَنٌ. انگار دخترى تَ دانشگاى پیام نَر درس نی خَنٌ

از . حاال ٍلش کن االن خیلی دیرنَن شدى: بنفشٌ نگايی بٌ ساعتش انداخت ٍ گفت
 .کالس کٌ برگشتیو بًش نیدیو

 .با قدم يایی تند بٌ سهت در خرٍجی رفت ٍ نن يو تقریبًا بٌ دنبالش دٍیدم

حتهًا نحل يهیشٌ دیر . نًرداد ينَز نیاندى بَد. تَی کالس جای يهیشگی نشستو
نی ترسیدم نرا فرانَش کردى باشد ٍ دٍبارى نحل يهیشٌ بٌ نن . دلشَرى داشتو. آندنی 

 .بی نحلی کند

ٌ يا ریلکس بَدند ٍ نحل يهیشٌ کالس را رٍی سرشان گذاشتٌ  ٌ ی بچ برخالف نن بقی
 .بَدند

 !نهی دانو این نیک سرشت با این اخالق گندش چرا کالس يایش این قدر شلَغ است؟

بازی را باز . فکر کردم شاید با بازی کردن کهی حالو سرجا بیاید. ناگًان یاد يیَال افتادم
آخرش این قدر . سٌ بار پشت سر يو گیو ُاٍر شدم. کردم؛ ٍلی دستو اصالً جلَ نهی رفت
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نی خَاستو خو شَم تا گَشی را بردارم؛ ٍلی . عصبی شدم کٌ گَشی از دستو افتاد
ٌ ی صندلی نانع نی شد ٌ قدر . از رٍ نرفتو ٍ يهان طَر از صندلی آٍیزان شدم. دست ير چ

باالخرى بعد از کلی تقال دستو بٌ . خَدم را کش نی آٍردم انگار گَشی دٍرتر نی شد
فکر کردم استاد . گَشی رسید يهین کٌ خَاستو آن را بردارم یک دفعٌ کالس ساکت شد

آندى ٍ تَجًی نکردم؛ ٍلی ٍقتی صدای نسخرى ی نیک سرشت کٌ بٌ نحض ٍرٍد از 
ٌ يا نگاى نی کرد ٍ نی گفت  ٌ يا"باالی عینک نسخرى ترش بٌ بچ را نشنیدم، " سالم بچ

 .سرم را باال آٍردم ٍ با ديان باز يهان طَر آٍیزان بٌ صندلی خشکو زد. کنجکاٍ شدم

نًرداد . خَد نًرداد کٌ انگار دیگر خَدش نبَد. اٍل باٍر نکردم؛ ٍلی نٌ انگار خَدش بَد
نَيای کَتاى . پالتَی خَش دٍختی پَشیدى بَد. جدید سر ٍ ٍضعی نرتب داشت

شدى اش را بٌ زیبایی رٍ بٌ باال حالت دادى بَد ٍ بَی ادکلن گران قیهتش تا جایی کٌ 
 .دست آخر لبخندش کٌ جای يیچ حرفی باقی نهی گذاشت. نن نشستٌ بَدم، نی رسید

حتی بی تفاٍت ترین شان يو نگايی بٌ اٍ . ردیف دختريای کالس در سکَت فرٍ رفتٌ بَد
پسريا يو ٍسط سر ٍ صدای شان برای چند جانیٌ ساکت شدند ٍ سرتاپای . نی انداختند

ٌ يا يو کٌ تَی سالن ایستادى بَدند سرشان را داخل . اٍ را از نظر گذراندند بعضی از بچ
 .کالس آٍردند تا ببینند چٌ خبر شدى کٌ کالس ساکت شدى

نگٌ ! چتَنٌ شهايا؟: نًرداد کٌ انگار باالخرى از ایستادن جلَی در خستٌ شدى بَد گفت
 !آدم ندیدید؟

بعد از این حرف انگار يهٌ از طلسهی نجات پیدا کردى باشند، بٌ کاريای سابق شان 
گَیی يهٌ . انگار نٌ انگار کٌ تا چند جانیٌ پیش نیخ نًرداد شدى بَدند. نشغَل شدند

ٌ کار کردى اند  .سعی نی کردند بٌ رٍی يو نیاٍرند کٌ چ

 .قید گَشی را زدم ٍ صاف سر جایو نشستو. نن يو سعی کردم خَدم را جهع ٍ جَر کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  53  

تَی راى ير پسری را کٌ نی دید . نًرداد يو بٌ سهت جای يهیشگی اش حرکت کرد
دست نی داد ٍ خَش ٍ بش نی کرد، انگار يهٌ را نی شناخت؛ در صَرتی کٌ نن قبالً 

سر جایش کٌ نشست قبل از این کٌ نن . ندیدى بَدم با يیچ کدانشان صحبت کند
در حالی کٌ تَی چشو يایو زل . فرصت کنو چشو از اٍ بردارم برگشت ٍ نچو را گرفت

نن يو با این کٌ يَل . زدى بَد، سرش را برایو پایین آٍرد ٍ با حرکت لب سالم کرد
شانس آٍردم کٌ بعد از آن زٍد . کردى بَدم سعی کردم بٌ يهان شکل جَابش را بديو

 .سرش را برگرداند ٍگرنٌ نعلَم نبَد چٌ سَتی ای نی دادم

تا آخر کالس نًرداد ندام سر بٌ سر استاد نی گذاشت ٍ سَال يای جَرٍاجَر از اٍ 
ٌ خاطر نالقات با نن نی ٌ ی این تغییرات غیرننتظرى ی اٍ ب پرسید ٍ نن از فکر این کٌ يه

 .کردمبَدى در آسهان يا سیر نی

بعد از کالس ينَز استاد از کالس بیرٍن نرفتٌ، بنفشٌ دستو را کشید ٍ بٌ زٍر نرا دنبال 
نن کٌ بٌ يیچ . نی گفت نی خَايد دربارى نَضَعی با ندیر گرٍى حرف بزند. خَدش برد

ٌ ی دیدن ابرايیهِی بداخالق را نداشتو، گفتو تَی حیاط ننتظرش نی نانو  .عنَان حَصل

حَالی دِر سالن ننتظر بنفشٌ ایستادى بَدم ٍ با خَدم فکر نی کردم چٌ خَب نی شَد 
 .اگر نًرداد ينَز نرفتٌ باشد ٍ ٍقتی دارد از اینجا رد نی شَد نن یک نظر ببینهش

بعد انگار نرغ آنین در يهان حَالی در حال پرٍاز بَد؛ چَن نًرداد را دیدم کٌ از در 
اٍلش فکر کردم دارم اشتباى نی کنو ٍ . سالن خارج شد ٍ یک راست بٌ سهت نن آند

 .نقصدش جای دیگری ست ٍلی انگار نٌ، درست داشت بٌ طرف نن نی آند

شها بعد از کالس : رٍبرٍیو ایستاد ٍ گفت. در حالی کٌ نفس نفس نی زد بٌ نن رسید
 .يهٌ دانشگاى رٍ دنبالتَن گشتو! کجا یًَ غیب شدین؟
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این بٌ آن يهٌ ٍقت کٌ تَ غیبت نی زد ٍ نن يهٌ جا را دنبالت نی . بٌ ذينو رسید
نی خَاستو یٌ خَايشی ازتَن : خَدش دٍبارى ادانٌ داد. گشتو در، ٍلی چیزی نگفتو

يای این درس رٍ بًو انانت اگٌ انکانش يست، نی خَاستو لطف کنید جزٍى. بکنو
 .قَل نیدم زٍد بًتَن برش گردٍنو. بدید

انگار درخَاست جزٍى از نن از طرف اٍ عجیب ترین . نهی دانو چرا این قدر تعجب کردم
نتَانستو جلَی خَدم را بگیرم ٍ این تعجب در صدا ٍ ظايرم يو تابلَ شد . کار دنیا بَد

 !جزٍى؟: ٍقتی بی اختیارگفتو

فکر کردم یعنی چٌ فکری در نَرد نن کردى کٌ این طَر نی. یک دفعٌ نًرداد زد زیر خندى

يهان طَر کٌ خندیدنش ادانٌ پیدا کرد با خَدم فکر کردم نکند پسرى دیَانٌ . خندد
 چرا نی خندی؟: کو کو خَدم يو خندى ام گرفت ٍ انگار یخو باز شد چَن گفتو. است

يیچی نیست، ٍقتی تعجب شها رٍ دیدم یاد : در حالی کٌ سعی نی کرد نخندد گفت
ٌ يا در نَرد جزٍى گرفتن از خانَم يا افتادم  .حرف یکی از بچ

اگٌ بٌ : دٍبارى خندید، این بار نن يو خندیدم؛ ٍلی سعی کردم نیشو را ببندم ٍ گفتو
 نظرتَن جزٍى گرفتن از خانَم يا این قدرخندى دارى چرا نی خَاین از نن جزٍى بگیرین؟

اٍالً کٌ نن نگفتو جزٍى گرفتن از خانَم يا خندى دارى، گفتو یاد : این دفعٌ جدی گفت
دٍنًا نن تَی کالس کسی رٍ جز . حرف دٍستو افتادم حرف اٍن بَد کٌ خندى دار بَد

 .شها نهی شناسو

 .ٍلی انرٍز کٌ بٌ نظر نی اٍند خیلی يا رٍ تَ کالس نی شناختید: فکر گفتوبی

پس باید جزٍى ياتَن کانل . انگار شها حَاستَن حسابی بٌ کالسٌ: لبخند زد ٍ گفت
 .باشٌ
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 .سعی کردم جهعش کنو. عجب سَتی شد. فًهید کٌ حَاسو بٌ اٍ بَدى

اتفاقًا نن سر کالس زیاد حَاسو جهع نیست، شهایین کٌ حَاستَن بیشتر بٌ کالسٌ ٍ  -
 .يهیشٌ در حال نَشتن حرف يای استادین

 .آندم ابرٍیش را درست کنو زدم چشهش را يو کَر کردم. گند زدم

ٌ ی کالسٌ: لبخندش پًن تر شد ٍ گفت  .دیدین گفتو شها حَاستَن بیشتر از نن بٌ يه

 .دیدم بًتر است حرف را عَض کنو. دانستو باید چٌ غلطی بکنونهی

البتٌ طبیعیٌ سر کالس نیک سرشت آدم حَاسش بٌ کالس باشٌ؛ چَن ننتظرى یٌ  -
شها يو حتهًا باياش . حرکت از دانشجَ ببینٌ ٍ يهَن رٍ بًَنٌ کنٌ ٍ حالش رٍ بگیرى

 .آشنایی ندارین ٍگرنٌ این قدر سربٌ سرش نهی ذاشتین

نگفتین باالخرى جزٍى تَن . نن آدم خَش شانسی ام اتفاقی نهی افتٌ: جدی شد ٍ گفت
 .رٍ بٌ نن نیدین یا یٌ فکر دیگٌ بکنو

در ير صَرت دیگر کاری از ! تازى یاد جزٍى يایو افتادم، نکند بدخط یا بًو ریختٌ باشد
. دلو نهی آند بٌ اٍ نٌ بگَیو، ٍقتی يو برای پاکنَیس کردن نداشتو. دستو برنهی آند

انیدٍار بَدم قبل از این کٌ نتَجٌ . جزٍى را از تَی کیفو درآٍردم ٍ بٌ سهتش گرفتو
 .باالخرى جزٍى را گرفت. لرزش دستو کٌ از يیجان بَد، شَد جزٍى را از دستو بگیرد

ٌ يا رٍ ننَشتو، درس انرٍز يو تَش نیست -  .البتٌ یٌ کو ناقصٌ، بعضی از جلس

 .دٍبارى لبخند زد

 .اشکالی ندارى يهینش يو عالیٌ-

 .بعد يو با يهان لبخند کذایی رفت
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 .قلبو تند تند نی زد ٍ ندام تَی دلو بٌ خَدم بد ٍ بیراى نی گفتو

! چرا ير چی بٌ دينت نی رسٌ نیگی؟! خاک بر سرت، آخٌ این چٌ طرز حرف زدنٌ؟
 .يهین کاريا رٍ نی کنی کٌ تَ زندگیت يیچ غلطی نتَنستی بکنی

 .ينَز نشغَل غر زدن بٌ خَدم بَدم کٌ بنفشٌ از راى رسید

ٌ طَر  تَی راى بنفشٌ ندام در نَرد نًرداد نظرخَايی نی کرد ٍ نی پرسید بٌ نظرم چ
نن يو در نًایت پررٍیی خَدم را بٌ آن راى نی زدم ٍ . شدى کٌ اٍ این يهٌ تغییرکردى

 .يیچ چیزی بٌ اٍ نهی گفتو

*** 

خَابی دیدم کٌ خَاب نبَد . دیشب دٍبارى خَاب دیدم؛ ٍلی نٌ خَاب يهیشگی را
فقط . در نکانی کٌ یادم نهی آند کجاست. بیشتر شبیٌ یک خاطرى بَد، یک خاطرى ی دٍر

 .یادم نی آند کٌ این صحنٌ را قبالً دیدى ام

نن ٍ سیاٍش آن ٍقت يا کٌ کَچک بَدیو ٍ ينَز خَاير ٍبرادر بٌ حساب نی آندیو، در 
ٌ ای کٌ يو برایو آشنا بَد ٍ يو نبَد، بازی نی کردیو بٌ غیر از این يا چیز زیاد . خان

 .دیگری از خَابو یادم نهاند

. کالس آن رٍزم را نرفتو ٍ در رختخَاب ناندم. صبح حَصلٌ نداشتو از جایو تکان بخَرم
بی يدف دٍر خَدم . بنفشٌ کٌ از کالس برگشت بٌ زٍر نجبَرم کرد کٌ از جایو بلند شَم

 .راستی کالی دیرٍز لیال رٍ دیدم: نی چرخیدم کٌ بنفشٌ گفت

 !لیال؟: با گیجی گفتو

بابا لیالی اتاق باالیی کٌ جزٍى ی : بنفشٌ با نگايی عاقل اندر سفیٌ پَفی کشید ٍ گفت
 !دٍستش رٍ پیدا کردى بَدی
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 .آيان: با يهان گیجی قبل گفتو

بلند شَ لشت رٍ . آيان ٍ درد: بنفشٌ کٌ بٌ نظر نی رسید دارد عصبانی نی شَد گفت
 .نا رٍ يو از دیدن ریخت نحست نجات بدى. جهع کن، ببر جزٍى رٍ بًش بدى

. باالخرى یادم آند چند رٍز است جزٍى در کیفو ناندى ٍ یادم رفتٌ آن را بٌ لیال بديو
نعلَم نیست این يا را ! چٌ سَال يایی. نگايی بٌ آن انداختو. جزٍى را از کیفو درآٍردم

نعلَم بَد این دٍست لیال برخالف خَدش، دختر نرتبی است؛ چَن . از کجا آٍردى بَدند
ٌ ای را نرتب ٍ ننظو رٍبرٍی ير سَال با  ٌ ی این سَاالِت فضایی چًار گزین جَاب يه

 .طَل ٍ تفصیل نَشتٌ بَد

از پلٌ يا باال رفتو ٍ ٍارد اتاق لیال ٍ چند نفر دیگر . جزٍى را برداشتو ٍ از اتاق خارج شدم
يو اتاقی اش گفت کٌ دیشب خَايِر لیال زایهان کردى ٍ اٍ صبح زٍد . لیال نبَد. شدم

 .رفتٌ شًرشان تا پیش خَايرش باشد

چشو يایو بی دلیل نی . نهی دانو چرا ٍقتی از اتاقشان آندم بیرٍن احساس ضعف کردم
 .سَخت ٍ چیزی تَی گلَیو گیر کردى بَد

ٌ ی دختريا فرق  یعنی خَاير داشتن چٌ حسی دارد؟ نَجَدی از جنس خَدت کٌ با بقی
نی تَانی راحت حرف دلت را بٌ اٍ . با تَ بزرگ شدى است ٍ تَ را درک نی کند. دارد

 .بگَیی

داشتن خانَادى ای گرم کٌ با کَچکترین خبری بٌ سهتشان پرٍاز کنی چٌ حالی نی تَاند 
 داشتٌ باشد؟

ٌ يا نشستو بعد بی نقدنٌ نیرٍیی درٍنی . ندتی بی دلیل يهانجا نشستو. بی حال رٍی پل
اصالً نهی دانستو . نجبَرم کرد گَشی ام را از جیبو درآٍرم ٍ شهارى ی خانٌ را بگیرم

 .بَق اٍل کٌ خَرد افکار نزاحو شرٍع کردند بٌ رژى رفتن تَی سرم. نی خَايو چٌ بگَیو
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چرا تَی این چند يفتٌ آن يا یک زنگ بٌ نن نزدند؟ یعنی نن برایشان يیچ ايهیتی 
نگر سیاٍش بٌ جز نن خَاير ! ندارم؟ نگر نانان ٍ بابا بٌ غیر از نن دختر دیگری دارند؟

 !دیگری تَی این دنیا دارد؟ پس چرا؟

باالخرى صدای تکراری ٍ . بَق يا پیاپی تَی سرم نی خَردند بدٍن يیچ نکحی
خیالو را " نشترک نَرد نظر پاسخگَ نیست "بی انعطاف زن تَی گَشی کٌ نی گفت 

 .راحت کرد

 !يیچ نشترکی. برای نن يیچ ٍقت نشترکی در دسترس نیست

 .اشک يایو يهین طَر سرخَد بدٍن اجازى ی نن رٍان شدند

گَشی ينَز يهان طَر تَی دستو بَد کٌ یک دفعٌ شرٍع کرد بٌ لرزیدن ٍ نن کٌ 
در کسری از جانیٌ با خَش خیالی فکر کردم شاید از . انتظارش را نداشتو تکان خَردم

. شهارى را نهی شناختو. خانٌ باشد؛ ٍلی با دیدن شهارى ی ناآشنا انیدم بٌ یأس تبدیل شد
اٍل نی خَاستو جَاب نديو؛ ٍلی بعد فکر کردم حاال يو کٌ یک نفر پیدا شدى کٌ بٌ نن 

 .زنگ زدى چرا باید جَابش را نديو

. گَشی را بٌ گَشو چسباندم؛ ٍلی حرف نزدم. با بی حَصلگی ارتباط را برقرار کردم
 .صدایی آشنا بٌ گَشو خَرد

 !شاید طرفتَن قطع کنٌ! شها يهیشٌ ٍقتی بٌ تلفنتَن جَاب نی دید يیچی نهیگید؟ -

درست بَد کٌ انرٍز از صبح حالو خَش نبَد ٍ گیج نی زدم؛ ٍلی نحال بَد این لحن 
 .حرف زدن را نشناسو

 .سِر حال شدم، انگار نٌ انگار کٌ تا چند لحظٌ پیش داشتو زار نی زدم

 .شها نگران طرف يای نن نباشید، اگٌ کار نًهی داشتٌ باشن قطع نهی کنن -
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 .پس نعلَم شد نن رٍ شناختید خانو کَشش -

 انتظار داشتین نشناسو آقای صداقت؟ -

ابدًا، شها خانو بايَشی يستین، نی دٍنستو حتهًا نن رٍ نی شناسین؛ ٍلی دیگٌ نٌ با  -
 !این سرعت

 .نعلَم نبَد نسخرى ام نی کند یا جدی نی گَید

 با نن کاری داشتین؟. نهنَن از تعریفتَن -

راستش یٌ خَايشی داشتو؛ ٍلی االن صداتَن یٌ جَریٌ، فکر نی کنو بی نَقع نزاحو  -
 .شدم

ٌ ای نیست: ترسیدم بفًهد گریٌ کردم، بی فکر گفتو شها . یٌ کو سرنا خَردم. نخیر نسئل
 .انرتَن رٍ بفرنائید

 ...نی خَاستو اگٌ بشٌ یٌ جا قرار بذاریو جزٍى تَن رٍ بًتَن بدم آخٌ -

 .یک دفعٌ استرس گرفتو ٍ ٍسط حرفش پریدم

 .خب تَی کالس بًو بدینش -

 .گفتو شاید قبل از کالس خَدتَن يو بخَاید بخَنید -

از يیجان رٍبرٍ شدن دٍبارى با اٍ، آن يو جایی خارج از دانشگاى، صدای تپش يای قلبو 
باالخرى تپش يا . را نی شنیدم؛ ٍلی عالٍى بر آن، صدایی يو از داخل نغزم رأیو را نی زد

 .نَفق شدند ٍ نجبَرم کردند قبَل کنو تَی پارکی نزدیک خَابگاى ببینهش

تا چند دقیقٌ بعد ينَز يهان جا نشستٌ بَدم ٍ فکر نی کردم کٌ یک دفعٌ یاد چیزی 
ساعت يشت بَد ٍ باید تا ُنٌ . ساعت گَشی ام را چک کردم ٍآى از نًادم برآند. افتادم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  60  

يهیشٌ يهین طَر بَدم، ير . باز يو فکر نکردى حرفی زدى بَدم. برنی گشتو خَابگاى
البتٌ دیگر پشیهانی فایدى ای . ٍقت جَگیر نی شدم بٌ عَاقب حرف يایو فکر نهی کردم

جزٍى ی دٍست لیال . نانبا عجلٌ رفتو تَی اتاق. گشتونداشت باید زٍد نی رفتو ٍ بر نی
پس چرا جزٍى  رٍ بٌ لیال "را يَل يَلکی چپاندم تَی کیفو ٍ سَال بنفشٌ را کٌ پرسید 

 !نبَد: سرسری با یک کلهٌ جَاب دادم" ندادی؟

ٌ ی چنین کاريایی را نداشتو. حسابی يَل ٍ دستپاچٌ بَدم ٌ حال سابق نهی دانستو . تاب
نهی دانستو باید . این نالقات را باید قرار بنانو یا فقط برای پس گرفتن جزٍى ام نی رٍم

ٌ کار کنو  ...ير چٌ باداباد. باالخرى نحل يهیشٌ لباس پَشیدم! چٌ بپَشو ٍ چ

در یک حرکت انتحاری بٌ يهٌ گفتو خرید ٍاجبی پیش آندى ٍ خَشبختانٌ يیچ کس 
ٌ ای نخَاست  .يو تَضیح اضاف

تَی آن دٍ قدم راى تا پارک، يزار فکر . تا آندم بٌ خَدم بجنبو ساعت يشت ٍ ربع شد
این قدر . فکر کردم نکند دیر برسد ٍ نن نتَانو بٌ نَقع برگردم خَابگاى. ناجَر بٌ سرم زد

يیجان کار خَد را کرد ٍ یادم رفت کجای . يیجان داشتو کٌ سرنا را احساس نهی کردم
يهین طَر ٍسط پارک عین خل يا دٍر خَدم نی چرخیدم کٌ اٍ را . پارک با اٍ قرار گذاشتو

يهچنان . کالسَر نشکی رنگو از دٍر تَی دستش برق نی زد. دیدم کٌ بٌ طرفو نی آید
سالم کرد ٍ نن . ظاير جدیدش را حفظ کردى بَد ٍ نحل يهیشٌ بٌ دل نی نشست

! نهی دانستو باید جزٍى را بگیرم ٍ تشکر کنو ٍ برٍم یا کار دیگری بکنو. جَابش را دادم
ٌ ی . باالخرى خَدش کار نرا راحت کرد بدٍن این کٌ جزٍى را بٌ نن بديد رفت ٍ رٍی لب

پارک خیلی . نن يو از خدا خَاستٌ رفتو ٍ کنارش نشستو. حَض ٍسط پارک نشست
جرأت نکردم نگايش کنو؛ ٍلی اٍ بدٍن . زل زدم بٌ فَارى ی ٍسط حَض. خلَت بَد

شها دختر : بعد از سکَتی نسبتًا طَالنی باالخرى گفت. ٍايهٌ بٌ نن خیرى شدى بَد
 .عجیبی يستید
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 .شها يو يهین طَر: بی ارادى گفتو

 شها زیاد نیاید اینجا؟ -

از گل يا ٍ درخت يا ٍ چهن يایش کٌ دختر ٍ پسريای . يهیشٌ از این پارک نتنفر بَدم
حتی از حَض ٍ فَارى يای رنگارنگش کٌ االن بٌ . بی خیال را تَی خَدش جا نی داد

ٌ يای خَشحال . نظرم خیلی قشنگ نی رسید يو بدم نی آند از يهان نَقع کٌ دختربچ
را نی دیدم کٌ دست در دست پدر ٍ نادرشان تَی پارک بازی نی کردند، از پارک يا بدم 

 .آند

 نٌ: گفتو

 .از رفتارتان نعلَم بَد زیاد این جا نهیاید: گفت

 نی تَنو بپرسو شهارى ی نن رٍ از کجا آٍردید؟: تَی چشو يایش نگاى کردم ٍگفتو

 .نهی دانو چرا بی يَا تلخ شدم

 .نگايش را از نن گرفت ٍ بٌ رٍبرٍ داد

 .تَی شًر خَدم پیدا کردن یٌ شهارى برام کار سختی نیست -

 .اٍ يو دٍر ٍ دست نیافتنی شد

داشتو ٍسَسٌ نی شدم جزٍى را بگیرم ٍ برٍم یا نٌ، حتی . سکَت بدی بینهان افتاد
 .بدٍن گرفتن جزٍى، يهین طَر یًَیی برٍم کٌ صدای قار ٍ قَر شکهو سکَت را شکست

 .نًرداد دٍبارى بٌ نن نگاى کرد ٍ این بار لبخند زد

ٌ اید - ٌ ام اگٌ اشکالی ندارى بریو یٌ جا . نحل این کٌ شها گرسن اتفاقًا نن يو خیلی گرسن
 .یٌ چیزی بخَریو
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 .نٌ نهکنٌ دیرم بشٌ: يَل شدم ٍ گفتو

ٌ ی پارک یٌ فالفلی ٍ سهبَسٌ يست نیریو یٌ عصرٍنٌ  - اشکالی ندارى، این گَش
 .نی خَریو تا تٌ دلتَن رٍ بگیرى، بعدًا نی تَنید شام بخَرید

 .آخٌ نهی خَام نزاحو شها بشو -

 .فکر کنید ٍاسٌ تشکر بابت جزٍى دعَتتَن کردم -

تَی راى . نن يو نجبَر شدم دنبالش برٍم. بعد يو بلند شد ٍ جلَتر از نن راى افتاد
 .يشت ٍ نیو بَد. یک بار دزدکی بٌ ساعتو نگاى کردم

 ".فالفل"نًرداد از نن پرسید چٌ نی خَرم، نن يو يهانی را کٌ دلو نی خَاست گفتو 

ٌ ی لبش دیدم  .پس نن يو يهَن رٍ نی خَرم: احساس کردم لبخند کو رنگی گَش

از سرنا خَشو نهی آند؛ ٍلی انگار انرٍز . ساندٍیچ يا را گرفتیو ٍ تَی آالچیقی نشستیو
 .ساندٍیچ گرم خیلی نزى نی ديد

بعد از ندتی کالسَرم را . غذا خَردنش يو نحل کاريای دیگرش با خَنسردی يهراى بَد
ٌ ای را از داخلش بیرٍن کشید  .کٌ کنارش گذاشتٌ بَد رٍی نیز گذاشت ٍ ٍرق

دیگر داشتو شک نی کردم کٌ نکند این جزٍى ی نن نیست؛ چَن انگار اصالً قصد نداشت 
 .آن را بٌ نن پس بديد

خطَط کج ٍ . دست از خَردن کشیدم ٍ بٌ آن نگاى کردم. ٍرقٌ را گذاشت رٍبرٍیو
یادتَنٌ : ينَز داشتو بٌ برگٌ نگاى نی کردم کٌ گفت. نعَجی رٍی آن کشیدى شدى بَد

حرف يای استاد رٍ نهی نَشتو، . بًو گفتید سر کالس حرف يای استاد رٍ نی نَیسو
 !این يا رٍ نی کشیدم
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بیشتر بٌ خطَط کج ٍ نعَج دقت کردم ٍ این بار تَانستو صَرت نیک سرشت را ٍسط 
 .خطَط در يو تشخیص ديو

 !چٌ جالب: ناخَدآگاى گفتو

چند سال پیش ندتی نی رفتو کالس نقاشی؛ ٍلی ٍقتی فًهیدم زیاد استعداد ندارم  -
االن . ٍلش کردم، عَضش تَی اٍن کالس یٌ دٍست خَب پیدا کردم کٌ نقاشیش عالیٌ

 .يو آتلیٌ دارى ٍ کارش کشیدن نقاشیٌ

 کار شها چیٌ؟: بدٍن این کٌ از قبل بٌ آن فکر کردى باشو گفتو

کارم ربطی بٌ درسهَن ندارى؛ یعنی تًران کٌ بَدم یٌ نغازى ی جهع ٍ جَر کتابفرٍشی  -
. داشتو، البتٌ از ٍقتی نغازى رٍ جهع کردم ٍ برگشتو زیاد دست ٍ دلو بٌ کار نهیرى
 .دانشگاى رٍ يو از سر اجبار نیام، سر کالس يا يو زٍد نیرم ٍ زٍد يو برنی گردم

 .امياست دٍست داشتٌيا ٍ يرچٌ نربَط بٌ آنيهیشٌ کتاب! چٌ شغل جالبی

يشت ٍ چًل ٍ پنج . یَاشکی نگايی بٌ ساعتو کردم. دٍبارى شرٍع بٌ خَردن کردیو
ٌ ای نداشت. دقیقٌ بَد  .ساندٍیج را کنار گذاشتو؛ ٍلی اٍ انگار عجل

خَرید، انگار نحل نن کسی ننتظرتَن شها خیلی آرٍم غذا نی: فکرم را بٌ زبان آٍردم
 !نیست؟

 .درست حدس زدید، نن تنًا زندگی نی کنو -

 یعنی با خانَادى تَن زندگی نهی کنین؟ -

نٌ، پدرم کٌ فکر نی کنو بًتَن گفتٌ بَدم تازى فَت شدن، نادرم يو چند سال پیش  -
 .فَت کردن
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 خَاير ٍ برادر چی؟ ندارین؟. ٍاقعًا نتأسفو -

: باقی ناندى ی ساندٍیچش را تَی سطل زبالٌ انداخت ٍ گفت. انگار از سَالو ناراحت شد
 .يَا سرد شدى، شها يو کٌ انگار سرنا خَردید بًترى بریو. خَریدانگار شها يو دیگٌ نهی 

ٌ خاطر درٍغو نربَط بٌ سرناخَردگی طعنٌ زد یا ٍاقعًا بٌ فکرم بَد در ير . نفًهیدم ب
تَی راى ير کدام در افکار . صَرت از جایو بلند شدم ٍ بٌ طرف خرٍجی پارک راى افتادیو

 .ببخشید اگٌ ناراحتتَن کردم: ٍقتی جلَی در پارک رسیدیو گفتو. خَدنان بَدیو

ٌ اش برگشتٌ بَد  .دٍبارى بٌ حالت اٍلی

 .بابت جزٍى يو خیلی نهنَنو. نٌ شها باید نن رٍ ببخشید کٌ نزاحو ٍقتتَن شدم -

ٍقتی رفت، . کالسَر را گرفتو ٍ از يو خداحافظی کردیو. کالسَر را بٌ طرفو گرفت
 .ام اصالً فکر نکردم ٍ یک نفس تا خَابگاى دٍیدمبرخالف عادت يهیشگی 

*** 

نیک سرشت يهین کٌ آند سر کالس یک  راست رفت پای تختٌ ٍ سَالی را نَشت کٌ بٌ 
ٌ يای کالس تَی خَاب يو ندیدى بَدند  .جرأت نی تَانو بگَیو يیچ کدام از بچ

نًرداد صداقت لطفًا بیا پای : بعد يو رفت سراغ لیست کالس ٍ بدٍن نکخ صدا زد
 .تختٌ سَال رٍ حل کن

 .فکر نی کنو نی خَاست تالفی شیطنت يای يفتٌ پیش را سرش درآٍرد

نهی دانو جزٍى ای کٌ بٌ اٍ دادى بَدم را خَاندى بَد یا نٌ؛ ٍلی اگر يو خَاندى بَد، این 
ٌ ی پیش بَد کٌ نن ننَشتٌ بَدم  .سَال از يهان نبحخ جلس

 .نًرداد ناژیک را از استاد گرفت ٍ بٌ تختٌ خیرى ناند
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چی شد آقای صداقت؟ چرا : نیک سرشت کٌ بٌ يدفش رسیدى بَد، با پَزخند گفت
نسئلٌ رٍ حل نهی کنید؟ ٍقتی سر کالس اٍن يهٌ شیطنت نی کنید نعلَنٌ کٌ از پس 

ٌ ی سادى برنهیاید  .حل یٌ نسئل

نطهئن بَدم یک جایی آن . ير چٌ بٌ سَال نگاى نی کردم بیشتر بٌ نظرم آشنا نی رسید
 !را دیدى ام؛ انا کجا، نهی دانستو

از باالی عینک گندى اش يهٌ . باالخرى دست از سِر نًرداد برداشت ٍ چرخید بٌ سهت نا
ٌ يای کالس را از نظر گذراند ٍ گفت ٌ ياتَن نعلَنٌ يیچ کدٍنتَن بلد : بچ از قیاف

 .نیستین این رٍ حل کنید

سریع جزٍى ی دٍست لیال کٌ . یک دفعٌ ذينو رٍشن شد ٍ یادم آند سَال را کجا دیدى ام
سَال حک شدى رٍی تختٌ دقیقًا يهان اٍلین . ينَز تَی کیفو ناندى بَد را درآٍردم

سَال جزٍى بَد ٍ دٍست لیال الحق ٍ االنصاف با شیَاترین شکل نهکن آن را تهام ٍ 
 .خَب تهام زٍایای جَاب را از نظر گذراندم. کهال حل کردى بَد

خَدم يو با . نیک سرشت ينَز آسهان ریسهان بٌ يو نی بافت کٌ دست نن باال رفت
ٌ ام نگاى کردم، آخر از نن بعید بَد این کار را بکنو انگار کسی ! تعجب بٌ دست باال رفت

 .دستو را گرفتٌ بَد ٍ سفت تَی يَا نگٌ داشتٌ بَد

کَشش نی خَای سَال رٍ حل : نیک سرشت سعی کرد تعجبش را پنًان کند ٍ گفت
 کنی؟

 بلٌ: نحکو گفتو

 !بیا ببینیو چی کار نی کنی: با تهسخر گفت
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ٌ يا بٌ سرتاپایو زل زدى  ٌ ی بچ بٌ سختی از نیان ردیف صندلی يای کالس در حالی کٌ يه
با دستی کٌ سعی نی کردم لرزشش را پنًان کنو ناژیک را از نًرداد . بَدند، رد شدم

ٌ يای حل نسئلٌ یک دفعٌ ذينو . ير چٌ کٌ از جَاب یادم ناندى بَد، نَشتو. گرفتو نیان
ٌ طَری باید جَر کنو. خالی شد ٌ ی راى حل را چ . ير چٌ فکر نی کردم یادم نهی آند بقی

نیک سرشت ديانش را باز کرد تا حتهًا لیچاری بارم کند کٌ نًرداد پیش دستی کرد ٍ 
ٌ ش رٍ این جَری : گفت خب با این فرنَلی کٌ گذاشتی ٍ جاگذاری کردی، حتهًا باید بقی

 .ناژیک رٍ بدى... حل کنیو دیگٌ

ٌ ی جَاب شد ٍ عجیب تر این کٌ انگار  ناژیک را از دستو گرفت ٍ نشغَل نَشتن بقی
خَدم يو کٌ بیشتر بٌ جَاب دقت کردم یکی یکی نطالب . داشت درست حل نی کرد

 .درس یادم آند ٍ نسئلٌ را فًهیدم

بعد نحل این کٌ بنزین تهام . نًرداد راى حل را پیش برد تا جایی کٌ بٌ جَاب آخر رسید
نن يو کٌ نی ترسیدم نیک سرشت دٍبارى بًانٌ دستش . کردى باشد، آخِر خط ریپ زد

 .این رٍ بدى نن. اینجاش کٌ دیگٌ نعلَنٌ: بیاید، يَل شدم ٍ گفتو

خیالو کٌ راحت شد، لبخندی . ناژیک را از دستش کشیدم ٍ جَاب آخر را نَشتو
. با يهان لبخند بٌ نًرداد نگاى کردم کٌ نی خندید. ناخَدآگاى رٍی صَرتو نقش بست

ٌ يای کالس نگاى کردم، دیدم يهٌ در حال خندیدن اند بعد يو . ٍقتی نتعجب بٌ بچ
 .يهٌ برایهان دست زدند ٍ نا سر جای خَدنان نشستیو

نن اگر جای اٍ بَدم نی رفتو ٍ دیگر پایو - نیک سرشت با این کٌ حسابی کنف شدى بَد
بٌ رٍی نبارکش نیاٍرد؛ ٍلی تا آخر کالس بٌ جز درس - را تَی این کالس نهی گذاشتو

ٌ ای نکرد، تا حدی کٌ حتی اسو نن را يو درست خَاند  .دادن يیچ کار اضاف

ٌ يا از کالس بیرٍن رفتند، نی خَاستو بلند شَم کٌ بنفشٌ  ٍقتی استاد ٍ عدى ای از بچ
 .بشین کارت دارم: دستو را گرفت ٍ گفت
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ٌ يا رفتند ٌ ی بچ  .ناندیو فقط نن ٍ بنفشٌ ٍ سپیدى ٍ یک کالس خالی. يه

 !تَ احیانًا چیزی نهی خَای بٌ نا بگی؟: بنفشٌ با خَنسردی گفت

 نحالً چی؟: با ِنن ِنن گفتو. شصتو خبردار شد چٌ خبر است

 .بنفشٌ اخو کرد ٍ نعلَم شد خَنسردی اش ساختگی بَدى

گايی زیادی ناراحتی، گايی زیادی . آخٌ نی دٍنی جدیدًا خیلی نشکَک نی زنی -
انرٍز يو کٌ تبدیل شدی بٌ . یٌ ٍقت نی بینی بی نَقع ٍ تنًا نیری بیرٍن. خَشحالی

ٌ ی نجات نًرداد صداقت نیگو خبریٌ؟ اگٌ چیزیٌ بٌ نا . قًرنان کالس یا شاید يو فرشت
 .بگَ، نا دٍستاتیو

 .خَدت کٌ جزٍى رٍ دیدی. جَاب این سَالٌ تَ جزٍى ی دٍست لیال بَد! آخٌ چی بگو؟ -

 !ننظَرم صهیهیت تَ ٍ آقا نًرداد بَد. ننظَرم جَاب سَال نبَد -

اٍن شب يو رفتو جزٍى رٍ . فقط یٌ بار اٍن اٍند ازم جزٍى گرفت! کدٍم صهیهیت -
 .ازش پس گرفتو

 !فقط يهین؟: تَی چشهًایو نگاى کردٍ گفت

 .از نگاى کردن بٌ چشو يایش طفرى رفتو

 !يهین. یکو يو با يو حرف زدیو -

 .از جایش بلند شد ٍ باال سرم ایستاد

 .نن فکر نی کردم نزدیک ترین دٍستتو؛ ٍلی انگار اشتباى نی کردم -

 .از رٍی صندلی بلند شدم
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 .بٌ خدا فکر کردم اٍن قدر نسئلٌ نًهی نیست کٌ بخَای بدٍنی -

نِن خر رٍ باش کٌ ير چی بین نن ٍ فرياد نی گذشت بًت . چرا، برام نًو بَد -
 .نی گفتو، اٍن ٍقت تَ نسئلٌ بٌ این نًهی رٍ ازم پنًَن کردی

ٌ يا بٌ لرزى درآند ٌ يو زد کٌ شیش  .از کالس خارج شد ٍ در را آن چنان ب

نن يو بی صدا با اٍ . سپیدى يو کٌ تا آن لحظٌ ساکت بَد از جایش بلند شد ٍ راى افتاد
 .يو قدم شدم ٍ بدٍن حرف بٌ سهت خَابگاى راى افتادیو

*** 

نهی تَانستو دلیل این يهٌ . بنفشٌ بعد از گذشت چند رٍز ينَز با نن سرسنگین بَد
این رفتار اٍ برای نن کٌ بنفشٌ تنًا يهدنو بٌ حساب نی آند، . حساسیتش را بفًهو

 .بسیار زجرآٍر بَد

دیرٍز شنیدم کٌ . البتٌ بٌ اٍ خردى نهی گیرم؛ چَن این چند رٍز حالش اصالً تعریفی ندارد
انرٍز يو از صبح تا آخر کالس . داشت تَی تلفن، نهی دانو سِر کی، فریاد نی کشید

ٍقتی کالس . این دیگر خیلی حرف بَد. دیفرانسیل استاد سعیدی، الم تا کام حرف نزد
تهام شد، رفتو تا سَالی از استاد بپرسو، ٍقتی برگشتو دیدم سپیدى سرجایش نشستٌ؛ 

 .انا بنفشٌ نیست

 پس بنفشٌ کَ؟ -

 .رفت، گفت کار دارى حَصلٌ ندارى ننتظر بهَنٌ -

 .باشٌ، بیا تند بریو شاید بًش برسیو: بٌ سهت در رفتو ٍ در يهان حال گفتو

. دیدم کنار صندلی اش ایستادى. ٍقتی جَابی از سپیدى نشنیدم دٍبارى بٌ سهتش برگشتو
ٌ ی چادرش گفت  :در حال تکاندن خاک گَش
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 .کالی جان شها برٍ خَنٌ، نن باید برم دفتر بسیج کار دارم -

 !نهی دانو صدای آرانو را شنید ٍقتی کٌ گفتو باشٌ پس تَ خَابگاى نی بینهت

ٌ يا را دٍ تا یکی . از کالس کٌ آندم بیرٍن سعی کردم بٌ چیزی فکر نکنو با سرعت پل
جلَی در يو اجری از بنفشٌ نبَد، . حیاط را يو دٍیدم. کردم تا شاید بٌ بنفشٌ برسو

 .انگار سَار تاکسی شدى بَد تا نن بٌ اٍ نرسو

احساس نَجَدی طفیلی کٌ . نهی دانو چرا یک دفعٌ احساس بدی پیدا کردم
ٌ خاطرذرى ای تَجٌ، ندام آٍیزان این ٍآن نی شَد يهیشٌ . از بچگی يهین طَر بَدم. ب

. چشهو برای ذرى ای نحبت دنبال پدر ٍ نادرم بَد؛ ٍلی آن يا ٍقتی برای نن نداشتند
ٌ ی بقیٌ بَد . ينَز يو يست. بعد خَاستو رٍی تنًا برادرم حساب کنو؛ ٍلی اٍ يو لنگ

برای خَدش نی گردد ٍ خَش نی گذراند ٍ پَل يای بابا را خرج نی کند، در صَرتی کٌ 
ٌ ام يهیشٌ بٌ . نن يهیشٌ از خرج کردن پَل يای بابا حتی برای تفریح ٍايهٌ داشت

انگار خرج کردن پَل يای یک نفر دیگر برای نن حرام . خرج يای ضرٍری اکتفا نی کنو
 .است

رفتن بٌ جایی کٌ کسی . نزدیک خَابگاى کٌ رسیدم دیدم دٍست ندارم بٌ آن جا برٍم
بنفشٌ را نجسو کردم کٌ حتهًا االن دارد با فرياد . آن جا ننتظرت نیست چٌ لطفی دارد

حتی شاید سپیدى کٌ اصالً بٌ اٍ نهی آید، بٌ شیَى ی خَدش، . جانش خَش نی گذراند
 .حال نی کند –صفاجَ  –کانالً شرعی با آن پسرِک چشو قًَى ای 

ٌ خاطر . رفتو ٍ رٍی نیهکتی نشستو. رسیدم بٌ پارکی. رايو را کج کردم سهت خیابان ب
بٌ خَدم کٌ آندم دیدم دٍ ساعت است کٌ . يَای نسبتًا سرد کسی تَی پارک نبَد

ٌ ام ٍ بٌ یک جا زل زدى ام دیدم ير .  بَد8يَا تاریک شدى بَد ٍساعت نزدیک . نشست
ٌ قدر يو آنجا بنشینو يیچ فرقی در ٍضعو ایجاد نخَايد شد  .چ
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بٌ خَابگاى کٌ رسیدم، ساختهان قدیهی آن بٌ نظرم شبیٌ قلعٌ نخَفی آند کٌ راپَنزل را 
نن نٌ نَيای . در آن زندانی کردى بَدند؛ ٍلی نن ٍ راپَنزل خیلی با يو فرق داشتیو

بلندی داشتو کٌ بٌ درد فرار بخَرد ٍ نٌ پسرک قًرنانی کٌ بیاید ٍ نرا از زندان نجات 
 .ديد

بٌ سهت صدا کٌ نگاى کردم، . ينَز تَی يهین فکريا بَدم کٌ صدایی نرا بٌ خَد آٍرد
ٌ ی راپَنزل . نًرداد را دیدم کٌ شق ٍ رق آن جا ایستادى بَد انگار کٌ يهین االن از قص

 :ندتی کٌ با گیجی نگايش کردم جلَ آند ٍ گفت. بیرٍن پریدى باشد

 .ببخشید انگار ترسَندنتَن -

در حالی کٌ بٌ بخاری کٌ از ديانش خارج نی شد نگاى نی کردم ٍ فکر نی کردم نکند غَل 
 :قصٌ باشد، گفتو

ٌ طَرى؟. نٌ اصالً  -  حالتَن چ

اٍندى بَدم دانشگاى باياتَن کار داشتو؛ ٍلی بعد از کالستَن . نهنَن: لبخند زد ٍ گفت
 .پیداتَن نکردم

 شها از کجا نی دٍنستین نن انرٍز کالس داشتو؟: با تعجب گفتو

 .لبخندش پررنگ ترشد

ٍقتی تَ دانشگاى پیداتَن نکردم، اٍندم اینجا ننتظرتَن . چارتتَن رٍ نگاى کردم -
 .ببخشید کٌ بی خبر ٍ بی اجازى اٍندم. نَندم

 با نن کاری داشتین؟. خَايش نی کنو -

 .کهی بٌ نن نزدیک تر شد، جَری کٌ ٍقتی حرف نی زد، بخار ديانش بٌ صَرتو نی خَرد
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یادتَنٌ قبالً دربارى ی کالس نقاشی کٌ چند سال پیش نی رفتو ٍ دٍست نقاشو باياتَن  -
 حرف زدم؟

 . بلٌ... بلٌ: در حالی کٌ کنجکاٍتر شدى بَدم گفتو

ٌ اش نن رٍ يو . خب راستش يهَن دٍستو یٌ نهایشگاى نقاشی گذاشتٌ - برای افتتاحی
نن يو زیاد دل ٍ دناغ نداشتو تنًایی برم، گفتو اگٌ شها لطف کنید ٍ . دعَت کردى

 .بايام بیاید خیلی خَب نیشٌ

 .ٍ کارت دعَت نهایشگاى را بٌ سهتو گرفت

! اصالً انتظار يهچین حرفی از جانب اٍ را نداشتو. بٌ سرعت دست ٍ پایو را گو کردم
 !نهی دانستو چٌ جَابی باید بٌ اٍ بديو

 .لبخندش را کٌ دیدم، سست شدم ٍ کارت را از دستش گرفتو

ٌ ی شکالتی يانسل ٍ گرتل  دٍبارى کٌ بٌ سهت خَابگاى برگشتو این بار بٌ نظرم شبیٌ خان
 .شدى بَد

*** 

 .باالخرى بنفشٌ بعد از چند رٍز از خر شیطان پیادى شد ٍ آشتی کرد

 !پس بگَ خانو اٍن شب نا رٍ تَ پارک قال گذاشت برای چی بَدى -

 .بنفشٌ رٍی شکو خَابید ٍ نتکا را رٍی دست يای دراز شدى اش زیر چانٌ گذاشت

 .خانو از آقا نًرداد خَشش اٍندى بَدى -

ٌ ی تخت نشستٌ بَدم، زانَيایو را از تَی بغلو درآٍردم چًارزانَ نشستو ٍ . نن کٌ گَش
 .نتکا را رٍی پايایو گذاشتو
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نن ترسیدم این يا رٍ بًت بگو تَ . بٌ خدا اٍن جَری کٌ تَ فکر نی کنی نیست دیٍَنٌ -
 .نسخرى ام کنی

آخٌ برای چی باید نسخرى ات کنو؟ حاال یٌ بار يو کٌ تَ یٌ جنهی از خَدت نشَن  -
 طرف چی کارى يست؟. حاال این حرف يا رٍ ٍلش کن! دادی نن بزنو تَ ذٍقت

پدر ٍ نادرش يو ! این جا رٍ نهی دٍنو. خَدش نی گفت تَ تًران کتابفرٍشی داشتٌ -
 .فَت شدن، تنًا زندگی نی کنٌ

ٌ طَرى؟ -  ٍضع نالیش چ

 .نهی دٍنو -

 ناشینش چیٌ؟. یعنی چی نهی دٍنو -

 .فکر نهی کنو اصالً داشتٌ باشٌ. تا حاال ناشینش رٍ ندیدم -

 !البد نی خَای بگی ينَز شهارى ت رٍ يو بًش ندادی -

 .چرا یعنی نٌ، نن کٌ ندادم، خَدش پیدا کردى بَد -

 .ای ٍل پس آنارت رٍ درآٍردى -

 آنارم رٍ؟ -

ٌ قدر تَ خنگی دختر - ساعت کالس يات رٍ فًهیدى؛ ... ٍقتی شهارى ت رٍ پیدا کردى! چ
 .یعنی آنارت رٍ درآٍردى

ٌ خاطر يهینٌ کٌ تا حاال ازم نپرسیدى نال کجام یا در نَرد خَنَادى م . آيان - شاید ب
 .يیچی نپرسیدى

 ببینو اصالً قصد این پسرى چیٌ؟ نی دٍنی؟. خرى حتهًا يهین طَرى -
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 ننظَرت چیٌ؟ -

 بابا یعنی قصدش ازدٍاجٌ یا چیز دیگٌ؟ -

نن بٌ تَ نیگو نا دٍستو نیستیو تَ نی پرسی ! تَ چرا این قدر دری ٍری نیگی؟ -
 !قصدش چیٌ

 :بنفشٌ دستی تَی نَيای بلندش برد ٍ با کالفگی گفت

آخٌ احهق جَن، ٍقتی طرف بًت گفتٌ تنًاست ٍ دٍست دارى با تَ برى نهایشگاى؛  -
 ! یعنی بلٌ دیگٌ

نیگو . اصالً نهی دٍنو باید چی کار کنو، چی بپَشو، چی بگو. ٍای بنفشٌ استرس گرفتو -
ٌ طَرى اصالً َنَرم؟  !چ

ٌ ام نی کرد، گفت ٌ ام ٍ در حالی کٌ چشهکی حَال  :بنفشٌ شترق زد پس کل

 .نگران نباش خَدم کهکت نی کنو -

*** 

آخٌ نگٌ نیشٌ دختر »دست آخر بعد از شنیدن کلی غر از جانب بنفشٌ با این نضانین، 
بٌ « !دٍ تا دست لباس یک رنگ کٌ یکیشَن از اٍن یکی سادى ترى، بیشتر نداشتٌ باشٌ؟

ٌ ی بنفشٌ یکی از لباس يایش را کٌ بٌ قَل خَدش شیک ٍ نجلسی بَد ٍ بٌ تن  سلیق
کهی يو بٌ خَدم رسیدم؛ البتٌ زیِر بار تَصیٌ بنفشٌ نرفتو ٍ . نن نی نشست، پَشیدم

 .آرایش نلیحی کردم

 :قبل از رفتن بنفشٌ گفت
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ٌ ای چیزی زد تَ يهین جَر نحل ناست  - کالی بًت دارم نیگو، اگٌ پسرى حرف عاشقان
تَ این دٍرى ٍ زنَنٌ شَير . یٌ چیزی بگَ تا از دستت نپریدى! ٍاینستی بًش نگاى کنی

 .پیدا نهیشٌ، از نن گفتن بَديا

 :کفشو را پَشیدم ٍ گفتو

 .دیگٌ چی؟ انری باشٌ. باشٌ چشو -

 :سرش را تکان داد ٍ گفت

 .نٌ دیگٌ برٍ خداحافظ -

 :در را کٌ باز کردم دٍبارى صدایش را شنیدم کٌ پچ پچ کرد

ٌ نَن یًَ باياش نری يا -  ! نیگو کالی، اگٌ گفت بریو خَن

 !آخٌ تَ چٌ فکری در نَرد نن نی کنی؟ -

 :چشهکی زد ٍ با شیطنت گفت

تَ يو کٌ سادى، انشب يو کٌ شب جهعٌ است . خب این پسرى رٍ کٌ نا نهی شناسیو -
 ...گفتو شاید

 :ٍسط حرفش پریدم ٍگفتو

 .گهشَ این قدر دری ٍری نگَ -

 .رفتو بیرٍن ٍ در را بٌ يو کَبیدم

زیاد شلَغ نبَد؛ ٍلی بازدیدکنندگانش بٌ نسبت . نهایشگاى بٌ نظرم جای نطبَعی بَد
نگايو را دٍر سالن گرداندم؛ ٍلی يیچ چًرى ی آشنایی بٌ نظرم . خَدش قابل قبَل بَد

بیشتر از . بٌ نظرم خیلی جالب نی رسیدند. کو کو حَاسو پرت نقاشی يا شد. نرسید
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با این کٌ ساختهان . يهٌ تابلَیی نظرم را جلب کردى بَد کٌ از یک قلعٌ کشیدى شدى بَد
قلعٌ پشت نٌ نرنی تقریبًا نیهٌ پنًان بَد؛ ٍلی ستارى يا ٍ نَريای رنگارنگی کٌ ظايرًا از 

ٌ ی آتش بازی برنی خَاست يیبتی رٍیائی بٌ فضا دادى بَد يهچنان نحَ تابلَ . صحن
 .بَدم کٌ صدای نًرداد را شنیدم ٍ بعد يو خَدش را دیدم

االن چند دقیقٌ است کٌ چشو ازش ! نحل این کٌ این تابلَ خیلی چشهتَن رٍ گرفتٌ -
 .برنهی دارین

 .احساس کردم این بار بیشتر از دفعات پیش بٌ خَدش رسیدى

 :دٍبارى بٌ تابلَ نگاى کردم ٍ گفتو

 .نن رٍ یاد قصر رٍیائی سیندرال نیندازى. بلٌ خیلی ازش خَشو اٍندى -

 :صدایش را کنار گَشو شنیدم کٌ بٌ آرانی گفت

 !نی تَنٌ باشٌ، فقط کافیٌ لنگٌ کفشت رٍ جا بذاری -

 :بعد صدای دٍرشدى اش را شنیدم کٌ بلندتر ادانٌ داد

ببخشید کٌ نتَجٌ ٍرٍدتَن نشدم، یٌ تابلَیی اٍن گَشٌ يست کٌ بدجَری چشو نن  -
 .بیاید تا نشَنتَن بدم. رٍ گرفتٌ

در حالی کٌ ينَز تحت جادٍی کالنش بَدم، چشو از تابلَ گرفتو ٍ دنبالش بٌ سهت 
 .دیگر سالن حرکت کردم

زنی را نشان نی داد کٌ در جادى ای بی انتًا راى نی پیهَد ٍ . تابلَیی کٌ صحبتش بَد
پشت زن بٌ بینندى بَد ٍ انتًای جادى را نٌ غلیظی . نَيایش را بٌ دست باد سپردى بَد

در انتًای نٌ يو نردی نهایان بَد کٌ چیزی از نشخصات ظايری اش . پَشاندى بَد
 .نشخص نبَد ٍ بیشتر بٌ سایٌ شبیٌ بَد
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نًرداد بٌ سهت صدا . ننظرى ی سرسبز جادى ند نظرم بَد کٌ صدایی ناآشنا شنیدم
 .چرخید ٍ نن يو نتعاقب اٍ يهین کار را کردم

 .نحل این کٌ این رفیق شفیق نا از این تابلَ خَشش اٍندى -

 :نًرداد با خندى گفت

ٌ ست - ٍقتی سِر کالس سرتاپات رٍ رنگی نی کردی اصالً بًت . آرى خیلی ينرنندان
 .نهی اٍند کٌ بتَنی يهچین چیزی بکشی

 :پسر کٌ بٌ نظر نی رسید خجالت کشیدى گفت

يهٌ کٌ نحل نن اعصاب فَالدین ندارن . بًتر نیست این حرف يا رٍ بذاری برای بعد -
ٌ ی چرت ٍ پرت يای تَ رٍ داشتٌ باشن  .حَصل

 :نًرداد کٌ انگار تازى نَضَعی یادش آندى باشد گفت

 .راستی داشت یادم نی رفت -

 .بٌ پسر اشارى کرد

ایشَن ينرنند تَانا ، نقاش چیرى دست ٍ دٍست صهیهی نن کٌ تعریفش رٍ براتَن  -
 .ایشَن يو يهکالسی نن خانو کَشش يستن. کردى بَدم، آقا پارسا يستن

 :با این کٌ بی دلیل احساس نی کردم حالو گرفتٌ شدى، لبخند زدم ٍ گفتو

 .خَشبختو -

 :پارسا يو سرش را کهی خو کرد ٍ گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  77  

خیلی سرافراز فرنَدین کٌ برای . نن يو خیلی از آشناییتَن خَشبخت شدم -
ٌ ی نهایشگاى بندى تشریف آٍردین راستش رٍ بخَاین نن حتی کهی تعجب . افتتاحی

 .کردم

 :با تعجب گفتو

 تعجب چرا؟ -

 :بٌ نًرداد نگاى کرد ٍ گفت

بٌ این رفیق خل ٍ چل نا نهی اٍند با يهچین خانو برازندى ٍ نتشخصی يهکالس  -
 .باشٌ

 .نًرداد در حالی کٌ بٌ پارسا چشو غرى نی رفت، سعی کرد لبخندش را حفظ کند

پارسا جان نهی دٍنو شها چرا انرٍز يی قصد داری خاطرات کالس نقاشی رٍ یاد نن  -
 ... بیاری

 :پارسا ٍسط حرفش پرید ٍ گفت

نیدم برات بپیچنش، خَاستی بری با خَدت . پس گفتی از این تابلَ خَشت اٍندى -
 .ببر

 :نًرداد با شیطنت گفت

این جَری کٌ نهیشٌ، اگٌ تَ بخَای برای يهٌ این قدر بذل ٍ بخشش کنی ٍرشکست  -
 .نیشی

 :پارسا پشت نًرداد زد ٍ گفت

 .شها با بقیٌ خیلی فرق نی کنی رفیق -
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حاال کٌ بٌ نًرداد نگاى نی کردم يیچ شبايتی بین اٍ ٍ پسر ساکت ٍ نرنَز ردیف ٍسط 
انگار اٍ شخص دیگری بَدى؛ ٍلی بیشتر کٌ فکر نی کردم نی دیدم برای . کالس نهی دیدم

 .نن يیچ فرقی نهی کند، نن يهٌ جَرى اٍ را نی پسندیدم

نهی دانستو باید خداحافظی کنو . از نهایشگاى کٌ خارج شدیو دٍبارى بالتکلیف شدم
 .نًرداد بٌ سهت خیابان رفت ٍ خیالو را راحت کرد! برٍم یا بهانو

يیچ ٍقت . ناشینش از يهان ناشین يای ندل باال بَد کٌ اسهش را نهی دانستو
 .نتَانستو ندل يای ناشین يا را یاد بگیرم

 .صدایش را شنیدم

 .بفرنایید سَار شید -

 .یاد حرف بنفشٌ قبل از آندنو افتادم ٍ تردید کردم

 .خَدم نیرم. نٌ دیگٌ، نن نزاحهتَن نهیشو -

نٌ دیگٌ نشد، اٍن دفعٌ دعَتتَن کردم برای شام، گفتین دیرى ٍ نن نهی تَنو بیام ٍ از  -
ٌ ای ندارین دعَت نن رٍ رد کنید . این حرف يا؛ ٍلی این دفعٌ دیگٌ ٍقت يست، بًَن

 ... نگر این کٌ

ٌ اش دريو رفت  :يَل شدم ٍگفتو. قیاف

 .بٌ شرطی کٌ زٍد برگردیو -

ٌ خاطر يیچ احدالناسی از  نن چرا این طَری شدى بَدم؟ پیش از این حاضر نبَدم ب
ٌ ی حیاتو را بٌ اٍ ٍاگذار کنو،  تصهیهو برگردم؛ ٍلی حاال حاضر بَدم تصهیو برای ادان

 .فقط در صَرتی کٌ يهیشٌ يهین طَر لبخند بزند
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ٌ ی تغییرات . تَی ناشین تا بٌ رستَران برسیو زیاد حرف نزدیو نن ينَز در خلس
ناگًانی ام بَدم ٍ اٍ يو سرگرم رانندگی بَد یا شاید يو این طَر ٍانهَد نی کرد تا نن 

 .راحت ترخَدم را جهع ٍ جَر کنو

ٌ ی پیش خیلی . فضای دلنشین رستَران بٌ سرعت حالو را خَب کرد نًرداد نحل دفع
یک بار در حالی کٌ حَاسش نبَد دستش را برد طرف . باحَصلٌ غذا نی خَرد

 .پیشانی اش

 :بعد کٌ بٌ خَد آند گفت

 .ينَز بٌ نَی کَتاى عادت ندارم -

 :ناخَدآگاى گفتو

 .نَی بلند يو خیلی بًتَن نی اٍند -

 .خَدم از حرف نسنجیدى ی خَدم خجالت کشیدم. لبخند زد

 .نًرداد سعی کرد جَ را عَض کند

 بٌ نظرم شها زیاد بٌ خَنَادى تَن سر نهی زنید؟ -

ٌ طَر؟ -  چ

ٌ يا . آخٌ ندیدم سر کالس غیبت کنید - ٌ ست نحل بعضی از بچ االن يو کٌ آخر يفت
 .نرفتید خَنٌ

ٌ طَر  از قبل تصهیو گرفتٌ بَدم دربارى زندگی خصَصیو زیاد حرف نزنو ٍلی نفًهیدم چ
 :شد کٌ گفتو
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ٌ ی نزدیکی ندارم - پدر ٍ نادرم سرشَن بٌ کاريای خَدشَن . زیاد با خَنَادى م رابط
 .سیاٍش يو کٌ بدتر از اٍن يا. گرنٌ

 !سیاٍش؟ -

 .برادر بزرگترم -

 .آيان، ببخشید کٌ فَضَلی کردم، نهی خَاستو ناراحتتَن کنو -

 .خَايش نی کنو آقای صداقت، ابدًا ناراحت نشدم -

 :یک دفعٌ انگار ناراحت شدى باشد دست از غذا کشید ٍ گفت

 ...ٍلی نن خیلی ناراحت شدم -

 :ادانٌ داد. اٍل فکر کردم شَخی نی کند؛ ٍلی جدی بٌ نظر نی رسید. جا خَردم

ٍقتی شها بًو نیگید آقای صداقت یاد پدرم ٍ نرگش نی افتو؛ چَن عادت داشتو يهٌ  -
 .اسو نن نًردادى. اٍن رٍ آقای صداقت صدا کنن

ٌ ی سخن را در دست گرفت  :برای چند لحظٌ سکَت حاکو شد؛ ٍلی نًرداد دٍبارى رشت

 .ببخشید نباید باياتَن این جَری حرف نی زدم خانو کَشش -

 :نفًهیدم چی شد کٌ بدٍن فکر گفتو

 .دٍست يام نن رٍ کالی صدا نی زنن -

 :لبخند زد ٍگفت

 نی تَنو نعنی اسهتَن رٍ بپرسو؟ -

 :بی ارادى لبخند زدم ٍ گفتو
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 .نی تَنین بپرسین؛ ٍلی نن نهی تَنو جَاب بدم چَن نهی دٍنو -

 :با تعجب گفت

 !نگٌ نیشٌ؟ یعنی شها نهی دٍنین اسهتَن چٌ نعنی ای نیدى؟ -

پدر ٍ نادرم يیچ ٍقت بٌ خَدشَن زحهت ندادن تا برام تَضیح بدن چرا . يهین طَرى -
. خَدم يو تَی کتاب يا نتَنستو نعنیش رٍ پیدا کنو. این اسو رٍ برام انتخاب کردن

 .يیچ کسی رٍ يو نهی شناسو کٌ يهچین اسهی داشتٌ باشٌ

ٌ ی نن را دید، دیگر حرفی در این نَرد نزد، نن يو يهین طَر ٌ ی گرفت  .نًرداد کٌ قیاف

جلَی در خَابگاى ٍقتی از ناشین پیادى . بعد از خَردن شام، نًرداد نرا بٌ خَابگاى رساند
ٌ ای کٌ تابلَ را در آن پیچیدى بَدند، بٌ  نی شدم، نًرداد در صندٍق عقب را باز کرد ٍ بست

 :نگايی بٌ بستٌ انداختو ٍ گفتو. نن داد

 .این یادگاری دٍستتَنٌ -

 :لبخند زد ٍ گفت

 . این یادگارِی انشبٌ کٌ دیگٌ تنًا نبَدیو ٍ با يو بًهَن خَش گذشت، پس نال تَئٌ -

قبل از این کٌ بتَانو حرفی بزنو، با یکی از آن لبخنديای دٍست داشتنی اش سَار ناشین 
شد ٍ از جلَی چشهو ناپدید شد، آن قدر سریع کٌ فکر کردم يهٌ چیز را در خَاب 

 .دیدى ام

 :آند. آن شب بٌ اصرار سرنٌ کٌ ايل حافظخَانی بَد، تفأل زدم

 نفس باد صبا نشک فشان خَايد شد

 عالو پیر دگربارى جَان خَايد شد
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 ارغَان جام عقیقی بٌ سهت خَايد داد

 چشو نرگش بٌ شقایق نگران خَايد شد

 این تطاٍل کٌ کشید از غو يجران بلبل

 تا سراپردى گل نعرى زنان خَايد شد

 گر ز نسجد بٌ خرابات شدم خردى نگیر

 نجلس ٍعظ دراز است ٍ زنان خَايد شد

 ای دل ار عشرت انرٍزبٌ فردا فکنی

 نایٌ نقد بقا را کٌ ضهان خَايد شد

 ناى شعبان ننٌ ازدست قدح کاین خَرشید

 از نظر تا شب عید رنضان خَايد شد

 گل عزیز است غنیهت شهریدش صحبت

 کٌ بٌ باغ آند از این راى ٍ از آن خَايد شد

 نطربا نجلس انس است غزل خَان ٍ سرٍد

 چندگَیی کٌ چنین رفت ٍ چنان خَايد شد

 حافظ از بًر تَ آند سَی اقلیو ٍجَد

 قدنی نٌ بٌ ٍداعش کٌ رٍان خَايد شد

*** 
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 «5فصل »

 «خردى شیشٌ»

این بار يو نحل يهیشٌ بعد از ٍرٍدم بٌ اتاق، با يهان تصَیر يهیشگی رٍبرٍ شدم؛ ٍلی 
رٍی تخت . فرقش با يهیشٌ این بَد کٌ در کهال تعجب دیدم زیاد يو ناراحت نیستو

 :کنار بنفشٌ کٌ دستش را رٍی صَرتش گذاشتٌ بَد، نشستو ٍ گفتو

 !تَ کٌ باز این جا پالسی؟ -

ٍقتی بٌ چًرى اش دقیق شدم، نتَجٌ اشک يایش شدم کٌ بٌ آرانی از . جَابی نشنیدم
 .دستش را از رٍی صَرتش بلند کردم. زیر دستش نی گذشت

 !تَ رٍ خدا ٍلو کن کالی -

 :این دفعٌ دستش را کشیدم ٍ گفتو. دٍبارى دستش را يهان جای قبلی برگرداند

 بلند شَ ببینو، چتٌ تَ؟ -

 .بلند شد نشست ٍ يهین طَر کٌ بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد زانَيایش را بغل کرد

 .يیچی، نگٌ قرارى چیزیو باشٌ؟ حَصلٌ ندارم -

ٌ درد الی جرز دیَار نی خَرم، نیگو  - ٌ ت رٍ خر کن، نن اگٌ تَ رٍ نشناسو کٌ ب برٍ عه
 بگَ چتٌ کٌ عین نادرنردى يا زار نی زنی؟

 ... چیز خاصی نیست، فقط نن ٍ فرياد -

 تَ ٍ فرياد چی؟ -

نیگٌ بًترى . فرياد نیگٌ برای يو تکراری شدیو ٍ دیگٌ برای يو چیز تازى ای نداریو -
 .دٍستیهَن رٍ تهَم کنیو
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 یعنی چی؟ -

 :دستش را در نَيایش فرٍ برد ٍ درحالی کٌ اشک يایش را پاک نی کرد با خشو گفت

نیگٌ نی تَنو تَ رٍ . بٌ نن نیگٌ تَ دیگٌ يیچ چیز جذابی نداری کٌ بخَام کشف کنو -
 !باٍرت نیشٌ کالی؟. نحل یٌ کتاب باز بخَنو

ٌ ای برای دلداری دادنش نی گشتو کٌ دیدم از رٍی تخت بلند شدى ٍ نشغَل  دنبال جهل
ٌ يای نانتَاش است  :نگران شدم ٍ گفتو. بستن دکه

 کجا؟ -

 :زٍرکی لبخند زد ٍ گفت

 .نیرم بیرٍن یٌ يَایی بخَرم. نترس، بالیی سر خَدم نهیارم -

 .غصٌ نخَر، يهٌ چیز درست نیشٌ -

ٌ خاطر اٍن عَضی؟ تَ در نَرد نن چٌ فکری نی کنی کالی؟ این  - غصٌ بخَرم؟ نن؟ ب
ٌ خاطر از دست دادن نن غصٌ بخَرى اگر يو . اٍن لیاقت نن رٍ نداشت. اٍنٌ کٌ باید ب

ٌ خاطر اٍن آشغال تلف شد ٌ ی چند ٍقت از عهرم رٍ نی خَرم کٌ ب  .غصٌ بخَرم غص

ٌ اش بگیرد از اتاق خارج شد  .بعد يو در را باز کرد ٍ قبل از این کٌ دٍبارى گری

 .بعد از رفتن بنفشٌ تَی تاریکی تخت فرٍ رفتو

پس چرا نن . یعنی نًرداد يو نرا نحل یک کتاب باز نی خَاند! نحل یک کتاب باز
ٌ ی رفتار ٍ کاريایش برای نن غیرننتظرى است این چند . نهی تَانو فکرش را بخَانو؟ يه

ٍقت با این کٌ ٍاقعًا ساعت کالس يایش با نن فرق نی کند؛ ٍلی يهیشٌ در دانشگاى 
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راستش از . چند بار يو خَاستٌ بیرٍن قرار بگذاریو کٌ نن پیچاندنش. نی بینهش
 .نی ترسو از پسش برنیایو ٍ خَدم ٍ اٍ را ناانید کنو. آشنایی ٍ نزدیکی بیشتر نی ترسو

*** 

 فًهو تَ چرا نهیای بریو چند ساعت بیرٍن یٌ يَایی بخَری؟نن نهی -

 .نًرداد داشت تند تند تَی سالن راى نی رفت ٍ نن تقریبًا دنبالش نی دٍیدم

نن کٌ دارم بًت نیگو عزیِز نن، فردا انتحان نیان ترم زبان دارم با کلی جزٍى ی  -
 .نخَندى

ٌ قدر تَان دارم نی خَنو ٍلی یکو . خب نن يو انتحان دارم؛ ٍلی نحل تَ نیستو - ير چ
 .يو بٌ خَدم استراحت نیدم

ٌ ش نی نَنٌ برای شب  - تَ حتهًا تَی ترم نرٍر نی کنی ٍلی نن نهی دٍنو چرا يه
 .انتحان

نًرداد . بنفشٌ را دیدم کٌ از دٍر بٌ نا نزدیک نی شد. دیگر رسیدى بَدیو تَی حیاط
 :يهین طَر کٌ بٌ اٍ نگاى نی کرد گفت

 .نهی دٍنو چرا فکر نی کنو این دٍستت از نن خَشش نهیاد -

 :بٌ بنفشٌ چشو دٍختو ٍ گفتو

 چرا این فکر رٍ نی کنی؟ -

حتهًا حرف يای اٍن باعخ نیشٌ کٌ این قدر بٌ نن . از رفتارش با خَدم این رٍ فًهیدم -
 .بی اعتنایی کنی
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اتفاقًا بنفشٌ بَد کٌ کلی نن رٍ تشَیق کرد . اصالً این طَری کٌ تَ فکر نی کنی نیست -
 .تا بیام نهایشگاى

 .نهی دٍنو، شاید يو نن اشتباى نی کنو -

يهین طَر داشتو بٌ بنفشٌ نگاى نی کردم کٌ نتَجٌ صفاجَ شدم کٌ از کنار نا گذشت ٍ 
 .ناخَدآگاى دنبال سپیدى گشتو؛ ٍلی اٍ را آن اطراف ندیدم. نگاى ناجَری بٌ نا انداخت

 .نًرداد اٍل سالم کرد. بنفشٌ باالخرى بٌ نا رسید

بنفشٌ با بی اعتنایی آشکاری با یک سالم خشک ٍ . بی ارادى بٌ رفتارشان دقیق شدم
نًرداد از رٍ نرفت ٍ حالش را پرسید ٍ بنفشٌ بدٍن این کٌ بٌ اٍ . خالی جَابش را داد

 :نگاى کند گفت خَبو بعد يو يَل از این کٌ نًرداد چیز دیگری بگَید، سریع گفت

 .نهیای بریو کالی؟ کلی جزٍى رٍ يو تلنبار شدى کٌ باید بخَنیو -

 .نگايی يهراى با استیصال بٌ نًرداد انداختو

 :با اٍقات تلخی گفت

 .بیاید بریو برسَنهتَن زٍدتر بٌ درستَن برسید -

 :با لحنی کٌ سعی نی کردم دلجَیانٌ بٌ نظر برسد گفتو

 .نٌ دیگٌ، دٍ قدم راى کٌ ناشین نهی خَاد، خَدنَن نیریو -

 .باشٌ پس بعدًا نی بینهت -

 :کهی کٌ از نا فاصلٌ گرفت، بی اختیار دنبالش رفتو ٍ گفتو

 !نًرداد -
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 :ادانٌ دادم. بٌ سهتو برگشت

 از دستو ناراحت شدی؟ -

نی ذاریو برای یٌ ٍقت . نٌ چرا ناراحت بشو؟ تَ حرفت ننطقیٌ، خب انتحان داری -
 .دیگٌ

 :دٍبارى پرسیدم

 نطهئن باشو؟ -

 :این بار لبخند شیرینی زد ٍ گفت

 .برٍ بچٌ، برٍ درست رٍ بخَن -

 :بعد صدایش را پایین آٍرد ٍ گفت

ٌ ی دیگٌ نهی تَنی از دستو در بری -  .دفع

نی خَاستو بگَیو نن نیهیرم برای این لبخنديایت؛ ٍلی جلَی خَدم را گرفتو ٍ نگفتو 
 .ٍ اٍ يو بعد از چشهکی کٌ نحارم کرد، رفت

 :تَی راى ساختهان خَابگاى بنفشٌ پرسید

 چی نی گفت این پسرى؟ -

 .يیچی، نی گفت بیا بریو یٌ دٍری بزنیو -

 تَ چی گفتی؟ -

 .گفتو فردا انتحان زبان دارم، نهی تَنو -
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این يا . حاال نی خَاست کلی ٍقتت رٍ بگیرى کٌ از انتحانت بیفتی. خَب کاری کردی -
ٌ شَن عین يهن، سَءاستفادى گر  !يه

از این حرفش جا خَردم؛ ٍلی اٍ بی اعتنا بٌ حاالت نن رفت تَی خَابگاى ٍ نرا 
 .يهان طَر نبًَت جلَی در، جا گذاشت

*** 

نن ٍ سپیدى تَی سالن ننتظر بنفشٌ ناندى بَدیو تا این آخرین کالس ترم را يو 
 .بگذرانیو ٍ خالص

سپیدى کٌ انگار نی خَاست چیزی بگَید ٍ دست دست نی کرد، باالخرى بٌ حرف آند ٍ 
 :گفت

 .کالی چند رٍزى نی خَام یٌ چیزی بًت بگو نی ترسو از دستو ناراحت بشی -

 :در حالی کٌ کنجکاٍ شدى بَدم گفتو

 .بگَ قَل نیدم ناراحت نشو -

نی خَاستو بگو تَ . فکر نی کنو رٍابطتَن دارى جدی نیشٌ. راستش در نَرد نًردادى -
 .این رٍزيا نهیشٌ بٌ کسی اعتهاد کرد. رفت ٍ اٍندتَن بیشتر نراقب باش

 :بٌ ذينو آند تَ کٌ الالیی بلدی خَدت ٍ آقای صفاجَ چرا خَابتان نهی برد؛ ٍلی گفتو

 .اٍن طَريا يو کٌ تَ فکر نی کنی جدی نیست، فقط یٌ دٍستی سادى ست، يهین -

 :لبخند زد ٍ گفت

خَدت نی دٍنی کٌ نن آدم فضَلی نیستو، اگر يو چیزی . حتهًا يهین طَریٌ کٌ نیگی -
دیدی کٌ نن يیچ ٍقت تَ کار بنفشٌ دخالت نهی کنو؛ چَن . نیگو برای صالح خَدتٌ
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اٍالً گَشش بٌ حرف کسی بديکار نیست، جانیًا کارش از این حرف يا گذشتٌ؛ ٍلی تَ با 
نطهئنو کٌ . تَ دختر فًهیدى ای يستی ٍ خَب رٍ از بد تشخیص نیدی. اٍن فرق داری

 .بًترین رفتار رٍ نی کنی

ٌ ای کٌ چند لحظٌ قبل تَی دلو نسبت بٌ اٍ داشتو، خجالت کشیدم . از قضاٍت بی رحهان
ٌ يا باال نی آند بٌ نا کٌ رسید نفس نفس نی زد ٍ صَرتش . بعد بنفشٌ را دیدم کٌ از پل

سرخ شدى بَد، انگار کٌ تَی این سرنا گرنش شدى باشد یا نسافت زیادی را یک نفس 
 .دٍیدى باشد

 !دٍ ساعتٌ نا رٍ نعطل کردی! کجا بَدی تَ؟ -

 :ِنن ِنن کرد

 .جزٍى ریاضیو رٍب دم بٌ یاسی... رفتٌ بَدم  -

 یاسی؟ -

 .بًو زنگ زد گفت جزٍى ی ریاضیو رٍ نی خَاد. بابا یاسهن رئیسی دیگٌ -

 خب چرا سر کالس بًش ندادی؟ -

ٌ يا نن نیرم دستشَیی زٍد برنی گردم... این کالس رٍ با نا ندارى -  .نیگو بچ

 .رفت تٌ سالن ٍ تَی رايرٍی سهت راست ناپدید شد

انگار . نگايو کٌ بٌ سپیدى افتاد از فکر بنفشٌ آندم بیرٍن. انگار حالش زیاد خَب نبَد
نعذب بَدم ٍ دنبال راى فرار نی گشتو . سپیدى انرٍز حسابی رفتٌ بَد رٍی نَج نصیحت

ٌ يا باال نی آند سرش پایین بَد ٍ بٌ نظر نی رسید . کٌ یک دفعٌ نًرداد را دیدم کٌ از پل
بعد از این کٌ با نا احَالپرسی کرد . باالخرى نا را دید ٍ بٌ طرفهان آند. غرق تفکر است

 :گفت
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 شها این جا چی کار نی کنید؟ -

 :گفتو

ٌ ایو کٌ بیاد تا بریو سر کالس -  تَ این جا چی کار نی کنی؟. ننتظر بنفش

 .یٌ کاری داشتو اٍندم دانشگاى -

 :نًرداد کهی این پا ٍ آن پا کرد بعد رٍ بٌ نن گفت

 .کالی نیشٌ چند دقیقٌ بیای کارت دارم -

 :ناچار بٌ سپیدى گفتو

 .سپیدى جان، بنفشٌ کٌ اٍند شها برین سر کالس، نن يو بعدًا خَدم نیام -

اٍ از سالن گذشت، بعد پیچید تَی رايرٍی سهت راست ٍ . دنبال نًرداد راى افتادم
 .110یک راست رفت سر ٍقت کالس 

 :تَی کالس کٌ شدیو رٍی یک صندلی نشستو ٍ گفتو

 تَ از کجا فًهیدی نن عاشق این کالسو؟ -

 .نًرداد کنار نیز استاد، رٍ بٌ پنجرى ایستاد

 نگٌ این کالس چی دارى؟ -

خیلی يو . تٌ سالنٌ ٍ اصَالً خالیٌ ٍ کسی تَش نهیاد. خب يو دنجٌ ٍ يو خلَت -
 .کَچیکٌ ٍ جَن نیدى برای درس خَندن

 !چٌ جالب -
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با این کٌ سعی نی کرد عادی جلَى کند؛ . چند قدم بٌ سهتو برداشت ٍ باالی سرم ایستاد
 .ٍلی نتَجٌ کالفگی اش شدم

 .راستش نی خَاستو یٌ چیزی بًت بگو؛ ٍلی نی ترسو ناراحت بشی -

 !چرا انرٍز يهٌ نی خَايند یک چیزی بٌ نن بگَیند؛ ٍلی نگران ناراحتی نن يستند؟

 :با نگرانی گفتو

 .داری نی ترسَنیو! بگَ چی شدى نًرداد -

 :بعد از کهی نکخ گفت. تَی چشو يایو نگاى کرد

 .يیچی، اصالً ٍلش کن، چیز نًهی نبَد -

 :از جایو بلند شدم ٍ گفتو

 یعنی چی؟ -

 :بٌ سهت در رفت ٍ گفت

 .گفتو کٌ چیزی نًهی نبَد -

 :چند قدم بٌ سهتش برداشتو ٍ گفتو. در کالس را باز کرد

 .نًرداد صبر کن ببینو -

ٍقتی سرم را جلَ بردم تا آن . داشت از کالس خارج نی شد کٌ با کسی سینٌ بٌ سینٌ شد
شخص را ببینو، احسان صفاجَ را دیدم کٌ بٌ نًرداد نگاى نی کرد، بعد نگايش بٌ نن 

. تَی نگايش چیز گنگ ٍ نانفًَنی شبیٌ شاید، خشَنت تَجًو را جلب کرد. افتاد
پشت سرش از کالس بیرٍن . نًرداد از کالس خارج شد. باالخرى از جلَی در کنار رفت
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. سعی کردم حَاسو را از نگاى صفاجَ پرت کنو ٍ دٍبارى بٌ بحخ خَدنان برگردانو. آندم
 :تَی رايرٍ خَدم را بٌ نًرداد رساندم ٍ گفتو

 !صبرکن نًرداد، خَايش نیکنو بگَ چی شدى؟ -

 :نگايش را تَی نگايو انداخت ٍ گفت

ٌ خاطرش . بٌ نن اعتهاد داشتٌ باش کالی - چیز نًهی نبَد کٌ تَ بخَای خَدت رٍ ب
 خب؟. اذیت کنی

 .بی ارادى سرم را برایش تکان دادم

 .خَدم بًت زنگ نی زنو. حاال يو نحل یٌ دختر خَب برٍ بٌ کالست برس -

 :بعد سرش را پایین آٍرد ٍ آيستٌ کنار گَشو گفت

 .خیلی نَاظب خَدت باش عشقو -

*** 

ٌ ی  رٍی تختو ٍسط یک خرٍار جزٍى ٍ کتاب نشستٌ بَدم ٍ نهی دانستو تَی این فرج
 .کو با این يهٌ درس چٌ خاکی باید تَی سرم بریزم

تازى این ٍسط باید کلی شّدت ٍ حّدت بٌ خرج نی دادم تا خَدم را از يپرٍت فکريای 
 .رنگارنگو در نَرد نًرداد بیرٍن بکشو

ٌ ی آخر نًرداد دست از سرم برنهی دارد ٌ حال جهل  .از رٍزی کٌ اٍ را دیدم تا ب

یعنی نن يو يهان قدر کٌ اٍ برایو نًو است، برای اٍ ايهیت دارم؟ چرا نًرداد بٌ نن 
 !گفت عشقو؟ یعنی انکان دارد اٍ يو دٍستو داشتٌ باشد؟
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از فکر این کٌ شاید نًرداد باشد طَری سهتش . صدای گَشی ام رشتٌ افکارم را پارى کرد
خیز برداشتو کٌ نصف کتاب يا رٍی زنین ریخت؛ ٍلی شهارى ی ناآشنای رٍی صفحٌ 

 .حالو را گرفت

 .بی حَصلٌ جَاب دادم

 .بلٌ بفرنائید -

 خانو کالیاسا کَشش؟ -

 .بلٌ خَدم يستو، بفرنائید -

 تَی دفتر 8لطف کنید فردا ساعت . نن از حراست دانشگاى باياتَن تهاس نی گیرم -
 .حراست دانشگاى باشید

 چرا؟ نگٌ چٌ اتفاقی افتادى؟ -

 .خدانگًدارتَن. ٍقتی تشریف آٍردید نتَجٌ نیشید -

 ... آخٌ -

اٍل فکر کردم شاید یک نفر . صدای بَق بٌ نن فًهاند کٌ اٍ تلفن را قطع کردى است
قصد اذیتو را داشتٌ؛ ٍلی بعد دیدم حالت صدا ٍ حرف زدنش جدی تر از این حرف يا 

ٌ کار داشتند؟. بَد  !پس یعنی با نن چ

از دیشب خیلی با خَدم کلنجار رفتو تا بفًهو چرا . صبح با ٍسَاس زیادی آنادى شدم
باید حراست دانشگاى نرا بخَايد؛ ٍلی تنًا دلیلی کٌ بٌ ذينو رسید این بَد کٌ نهکن 

يیچ کس يو نبَد کٌ با اٍ در این نَرد . است این قضیٌ بٌ نًرداد ربط داشتٌ باشد
ٌ ی انتحانات رفتٌ بَد تًران تا در خانٌ راحت تر درس . نشَرت کنو بنفشٌ کٌ برای فرج

سپیدى يو تازى دیرٍز از خانٌ برگشتٌ بَد؛ ٍلی نن ير . بخَاند ٍ قرار بَد انرٍز برگردد
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انگار با این اتفاق پیش اٍ بی آبرٍ . کاری کردم نتَانستو این قضیٌ را بٌ اٍ بگَیو
ٌ ی حرف يای اٍ درست از آب درنی آند خالصٌ ير چٌ بَد با اٍ . نی شدم یا نهی دانو يه

 .راحت نبَدم

نرا کٌ . ٍقتی نزدیک دفتر حراست رسیدم، نًرداد را دیدم کٌ در حال قدم رٍ رفتن بَد
 :دید با تعجب گفت

 تَ از کجا فًهیدی نن اینجام؟ -

 .داستان ير چٌ کٌ بَد بٌ نن ٍ نًرداد ربط داشت. پس حدسو درست بَد

 .پس بٌ تَ يو زنگ زدن -

 :نًرداد کٌ تازى دٍزاری اش افتادى بَد با نگرانی گفت

 یعنی بٌ تَ يو از حراست زنگ زدن گفتن بیای اینجا؟ -

 تَ نی دٍنی برای چی؟. بلٌ -

 .نٌ ٍهلل -

در يهین لحظٌ در دفتر باز شد ٍ نا را صدا زدند؛ ٍلی بٌ جای دفتر حراست نا را بٌ 
 «!ندیر حراست»دفتری بردند کٌ رٍی پالکش نَشتٌ بَد 

ٌ حال بٌ این دفتر نیاندى بَدم راستش اصالً نهی دانستو يهچین جایی يو در . نن تاب
 .این دانشکدى ٍجَد دارد

بٌ غیر از نیز بزرگی کٌ نن ٍ نًرداد پشتش نشستیو، یک نیز کار بزرگ يو تٌ اتاق بَد 
 «.احهد نرادی»کٌ پالکی رٍیش قرار داشت کٌ رٍیش نَشتٌ شدى بَد 
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. بعد از چند دقیقٌ رٍباى نکار ٍ گربٌ نرى ٍارد اتاق شدند ٍ رٍبرٍی نا پشت نیز نشستند
از آن دفعٌ کٌ با تیپ حراست پسند رفتو ٍ کارت دانشجَیی ام را پس گرفتو، دیگر ندیدى 

پشت سرشان نردی سپیدنَ ٍارد شد ٍ رفت آن تٌ پشت نیز کار بزرگ . بَدنشان
 .نشست

ٌ حال اٍ را دیدى بَدم، نٌ از ٍجَدش اطالع داشتو ٍاقعا کٌ نن چٌ . اعتراف نی کنو نٌ تاب
 .انگار در این سٌ سال اصالً تَی این دانشگاى نبَدم! دانشجَیی يستو

بعد از کلی سکَت ٍ نگاى يای ناجَر آن يا رٍیهان کٌ نا را حسابی عصبی کردى بَد، 
 :باالخرى آقای نرادی نام گفت

ٌ يا نن ايل نقدنٌ چینی نیستو - تازگی تَی دانشگاى یٌ نَج سیايی راى . ببینید بچ
نا دنبال آدم يای اصلی این . افتادى کٌ دارى دانشجَيا رٍ نی کشَنٌ تَ دام خَدش

ٌ يا رٍ از خطر نجات بدیو  ... نا. قضیٌ نی گردیو تا بچ

 :نًرداد کٌ بٌ نظر نی رسید طاقتش طاق شدى گفت

 خب این بٌ نا چٌ ربطی دارى؟ چرا بٌ نا گفتین بیایو اینجا؟ -

نرادی کٌ نعلَم بَد از بی يَا پریدن نًرداد ٍسط حرف يایش خَشش نیاندى، با 
عصبانیت در کشَی نیزش را باز کرد ٍ یک قَطی پالستیکی سفیدرنگ را از آن بیرٍن 

 .کشید ٍآن را رٍی نیز کَبید

 !بٌ خاطر این-

نًرداد کٌ کنار نن نشستٌ بَد ٍ این . نن کٌ انتظار این حرکت را نداشتو، از جا پریدم
 :حرکتو از چشهش پنًان نهاندى بَد جری تر شد ٍ گفت

 نگٌ این چیٌ؟ -
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این رٍ دیگٌ شها باید بٌ نا بگین؛ یعنی شها نی خَاین بگین نهی دٍنین تَی این  -
 قَطی چیٌ؟

 چرا نا باید بدٍنیو؟ چرا این يا رٍ از نا نی پرسین؟ -

 جاساز کردى بَدن؛ چَن قبل از پیدا کردن 110چَن این رٍ زیر نیز استاد تَ کالس  -
این بستٌ یعنی درست یٌ يفتٌ پیش، آخرین رٍزی کٌ شها دٍ نفراٍندى بَدین 

 .دانشگاى، دیدن کٌ شها آخرین کسایی بَدین کٌ تَی اٍن کالس رفتین

 :پَزخند زد ٍادانٌ داد

رسیدن بٌ این ! نن نهی دٍنو شها دٍ نفر تَی اٍن کالس خالی چی کار نی کردین -
 نسئلٌ بهَنٌ برای بعد، فعال نی خَام بدٍنو این نال شها يست یا نٌ؟

 :نًرداد با قاطعیتی کٌ بٌ نظر دٍر از انتظار آن يا نی رسید گفت

 .نٌ نال نا نیست -

 :نرادی سر پیکانش را بٌ سهت نن گرداند ٍ در حالی کٌ بٌ چشو يایو نگاى نی کرد گفت

 تَ چی کَشش؟ -

 .يهٌ بٌ جز نًرداد بٌ نن چشو دٍختند

 :با این کٌ دست ٍ پایو را گو کردى بَد سعی کردم، صدایو نلرزد ٍ گفتو

 .نٌ نن تا حاال این رٍ ندیدم -

نرادی بعد از شنیدن جَاب نن از پشت نیزش بلند شد ٍ بدٍن نگاى دیگری بٌ نا از 
ٌ ی اتاق پشت سر اٍ نگاى نی کردم کٌ رٍباى نکار . اتاق خارج شد ينَز داشتو بٌ در بست

 .بٌ حرف آند
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ٌ يا، حاال کٌ شها نیگین این نال شها نیست پس بًترى در نَردش با کسی  - ببینید بچ
 .حاال يو نی تَنین برین. حرف نزنین

داشتیو بٌ طرف در نی رفتیو کٌ صدای گربٌ نرى را از . ير دٍ از پشت نیز بلند شدیو
 .پشت سرنان شنیدیو

 .نطهئن باشید صاحب این رٍ پیدا نی کنیو -

ٌ ٍر بَدیو بعد از ندتی بی يدف . تَی حیاط ير کدام با ناراحتی تَی افکار خَدنان غَط
 :راى رفتن نًرداد گفت

بًترى بریو بیرٍِن . فکر نی کنو باید در نَرد این قضیٌ یک کو با يو حرف بزنیو -
 .دانشگاى

 .جلَی خَابگاى یک دفعٌ یک چیزی یادم آند. با تکان سر حرفش را تأیید کردم

ٌ دار - صبح این قدر . نن برم شال ٍ دستکش يام رٍ بیارم. نًرداد یٌ دقیقٌ این جا نگ
 .يَا خیلی سردى. استرس داشتو کٌ فرانَشو شد با خَدم بیارنشَن

دلو نی خَاست قضیٌ را . ساک سفری بنفشٌ را تَی اتاق دم در دیدم؛ ٍلی خَدش نبَد
گذاشتو سِر ٍقت ٍ . برایش تعریف کنو؛ ٍلی نٌ االن کٌ نًرداد تَی ناشین ننتظر بَد

 .حَصلٌ برایش تعریف کنو

باالخرى . شالو را انداختو؛ ٍلی ير چٌ نی گشتو یکی از دستکش يایو را پیدا نهی کردم
 .این قدر دستکش را پیدا نکردم کٌ بنفشٌ پیدایش شد

 کی اٍندی؟ کجا بَدی؟! ِا کالی تَیی؟ -

 .دنبال جَابی نی گشتو تا فعالً از سر بازش کنو
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 :دٍبارى گفت

 رفتٌ بَدی دانشگاى؟ -

 :يَل شدم ٍ گفتو

 .آرى یٌ کاری داشتو رفتو -

 حاال چرا این قدر يَلی؟... دٍبارى داری نیری؟  -

 :در حالی کٌ از سَال يایش کالفٌ شدى بَدم با اٍقات تلخی گفتو

 .یٌ کاری برام پیش اٍندى، حاال برنی گردم برات تعریف نی کنو -

 :بعد با طعنٌ گفت. بنفشٌ کٌ دلخَر بٌ نظر نی رسید اخو کرد ٍ رٍی تخت نشست

برٍ برٍ زٍدتر بٌ قرارت برس . آيان حتهًا نًرداد خان ننتظرتٌ کٌ این قدر عجلٌ داری -
 .نزاحهت نهیشو

ٌ جَر حرف زدنٌ آخٌ بنفشٌ؟ -  این چ

 :بنفشٌ یک دفعٌ از جا پرید ٍ با عصبانیت دٍر از انتظاری گفت

بعد از چند رٍز برگشتو خَابگاى، اٍن ٍقت ! يان؟! انتظار داری چٌ جَری حرف بزنو؟ -
ٌ جای سالم ٍ احَالپرسی با نن يَلٌ برى  صهیهی ترین دٍستو اصالً نگايو يو نهی کنٌ، ب

ٌ جَری برخَرد کنو؟. زٍدتر بٌ نًرداد جَنش برسٌ  انتظار داری چ

 .دیدم راست نی گَید

ٌ راى نیست - اگٌ بدٍنی چی . راست نیگی ببخشید بنفشٌ جَن، انرٍز اصالً حالو رٍب
 .شدى بًو حق نیدی
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 نگٌ چی شدى؟ -

 .حاال نیام سر فرصت برات تعریف نی کنو -

 .دٍبارى صَرتش در يو شد

ٌ دردت نهی خَرى باز  - تَ اصالً بٌ حرف يای نن گَش نیدی؟ نن بًت نیگو این پسرى ب
! بٌ جای این کٌ بٌ فکر درس يای عقب افتادى ت باشی نی خَای با این آقا بری دٍر دٍر

ٌ شَن عین يهن آخرش ٍلت . نگٌ نن رٍ نهی بینی؟ چرا عبرت نهی گیری؟ این يا يه
 ! اٍن ٍقت تَ نی نَنی ٍ ٍاحديای افتادى. نی کنٌ نیرى

 .دٍبارى عصبانی شدم

چرا چرت ٍ پرت نیگی بنفشٌ؟ چرا يهٌ رٍ با يو نقایسٌ نی کنی؟ نًرداد نحل فرياد  -
فرياد از اٍلش يو آدم نبَد، فقط تَ حالیت نبَد ٍ نحل کبک . نیست، آدم حسابیٌ

ٌ ت رٍ کردى بَدی تَی برف  .َکَل

برق اشک را در چشو يای سرخش دیدم؛ . يیچ ٍقت بنفشٌ را این شکلی ندیدى بَدم
 .ٍلی اعتنا نکردم ٍ بٌ سرعت از اتاق خارج شدم

ٌ رٍی يو نشستٌ بَدیو ير دٍ قًَى ی تلخ . تَی کافی شاپ سایٌ، نن ٍ نًرداد رٍب
 .انگار برای این رٍز گند ٍ این يَای خراب چیز دیگری نناسب نبَد. سفارش دادى بَدیو

 :بعد از قرنی باالخرى نًرداد گفت

نا باید با يو دیگٌ يهاينگ باشیو ٍگرنٌ نعلَم نیست نی خَان چٌ تًهتی بًهَن  -
 .بزنن

 :با گیجی گفتو
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 ننظَرت چیٌ؟ -

 نگٌ ندیدی نی خَاستن تَ دينهَن بذارن کٌ قَطیٌ نال ناست؟ -

 اصالً نگٌ تَی اٍن قَطی چی بَد؟ -

ٌ يای دانشگاى در نَرد یٌ  - نن يو دقیقًا نهی دٍنو؛ ٍلی این چند ٍقتٌ از چند تا از بچ
 .قرص یٌ چیزيایی شنیدم

 چٌ قرصی؟! قرص؟ -

انگار یٌ قرص يایی يست کٌ اگٌ شب انتحان بخَری باعخ نیشٌ انرژی بگیری ٍ  -
 .بًتر درس بخَنی ٍ بتَنی تا صبح بیدار بهَنی ٍ از این حرف يا

 تَ تا حاال دیدیشَن؟ -

 .نٌ بابا، فقط یٌ چیزيایی در نَردشَن شنیدم -

 یعنی تَ نیگی تَ اٍن قَطیٌ از این قرص يا بَدى؟ -

 .فکر نی کنو -

 حاال باید چی کار کنیو؟ -

نگٌ نا کاری کردیو کٌ بترسیو، فقط باید . يیچی، طال کٌ پاکٌ چٌ ننتش بٌ خاکٌ -
 .بیشتر نراقب باشیو

ٌ ی بی خیالی بٌ خَد  نًرداد قیافٌ نفلَک ٍ ٍحشت زدى ی نرا کٌ دید، سعی کرد قیاف
 :بگیرد ٍگفت

بًترى . اصالً ٍلش کن، حتها اٍن يا يو تا حاال فًهیدن کٌ در نَرد نا اشتباى کردن -
 از درس يا چٌ خبر؟ چیزی خَندی؟. دیگٌ حرفش رٍ نزنیو
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 .غافل از این کٌ نن حالش را نی فًهو

 یارٍ گفت نا رٍ دیدن کٌ تَ اٍن کالس بَدیو؛ یعنی کی بَدى کٌ نا رٍ دیدى؟ -

 :نًرداد کٌ از بازگشت بٌ بحخ قبلی ناراضی بٌ نظر نی رسید گفت

 .نن اٍن رٍز زیاد حال ٍ حَصلٌ نداشتو. نهی دٍنو -

ناگًان برق قًَى ای یک نگاى تَی ذينو . بٌ یاد اتفاقات آن رٍز ٍ رفتار نًرداد افتادم
 .درخشید

 .آيان حتهًا کاِر اٍن پسرى صفاجَئٌ -

 :نًرداد با کنجکاٍی گفت

 صفاجَ دیگٌ کیٌ؟ -

آرى، پسرى عضَ بسیجٌ، حتهًا ... يهَن پسرى کٌ اٍن رٍز بعد از نا رفت تَی کالس -
اصالً از کجا نعلَم کٌ قرص يا نال خَدش نباشٌ؟ نی خَاستٌ . يهَن اسو نا رٍ دادى

 !بندازى گردن نا

 :نًرداد با تردید بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 تَ از کجا نی شناسیش؟ -

سپیدى يو آن رٍز نا را دید کٌ رفتیو بٌ ... نکند. تصَیر سپیدى تَی ذينو نقش بست
ٌ خاطر يهین بعد از چند رٍز سراغ نا آندى اند. 110کالس   .سپیدى تا دیرٍز نبَد، شاید ب

ٌ ی نًربانش آند جلَی چشو يایو  .دٍبارى قیاف

نهی خَاستو . انکان ندارد کار اٍ باشد. سپیدى يهچین دختری نیست. نٌ، انکان ندارد
 :در این نَرد حرفی بٌ نًرداد بزنو؛ ٍلی بٌ چشو يایش کٌ نگايو افتاد، ناخَداگاى گفتو
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 .با دٍستو سپیدى تَ اتاق بسیج يهکارن... خب -

 :نفًهیدم چرا نًرداد عصبانی شد ٍ گفت

دٍستت سپیدى يان؟ اٍن از اٍن دٍستت بنفشٌ کٌ اٍن حرف يا رٍ بًو زد، این يو از  -
 !این یکی

بعد انگار تازى نتَجٌ شدى باشد چٌ گفتٌ، نگاى نضطربی بٌ نن انداخت؛ ٍلی دیگر دیر 
 .شدى بَد ٍ کار از کار گذشتٌ بَد

 .اٍل فکر کردم اشتباى شنیدى ام

 !نگٌ بنفشٌ بًت چی گفتٌ؟! کدٍم حرف يا؟ -

 .سعی کرد قضیٌ را ناست نالی کند

 .نن گفتو بنفشٌ؟ حتهًا اشتباى کردم، نی بینی کٌ اعصابو داغَنٌ -

 .از فکر این کٌ نرا احهق فرض کردى کفرم باال آند

بًو بگَ بنفشٌ بًت . تَ گفتی بنفشٌ یٌ حرف يایی بًت زدى. نن نی دٍنو چی شنیدم -
 چی گفتٌ؟

 :نًرداد از جای خَد بلند شد ٍ گفت

 .چیز نًهی نبَد، بًترى دیگٌ بریو -

 :از جایو بلند شدم ٍ با فریاد گفتو

 .تا نفًهو بنفشٌ بٌ تَ چی گفتٌ يیچ جا نهیام -
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ٌ شان بٌ نا جلب شدى بَد، انداخت ٍ  نًرداد نگايی بٌ نشتری يای کافی شاپ کٌ تَج
 :در حالی کٌ دٍبارى سِر جایش نی نشست با عصبانیت تَی چشو يایو نگاى کرد ٍ گفت

 نطهئنی نی خَای بدٍنی؟ -

این يهٌ اتفاق عجیب ٍ غریب برای یک رٍز بٌ اندازى . از لحن سردش بٌ خَدم لرزیدم
با این کٌ دٍست داشتو يهان نَقع فرار . کافی زیاد بَد کٌ این یکی بٌ این رٍز بیندازدم

 :کنو تا يیچ چیزی نشنَم گفتو

 .آرى -

 :نًرداد بٌ گلدان ٍسط نیز خیرى شد ٍ گفت

. اٍن رٍز آخری کٌ اٍندم دانشگاى، تَی دفتر گرٍى بٌ دٍستت بنفشٌ برخَردم -
احَالپرسی گرنی بايام کرد کٌ باعخ تعجبو شد، بعد يو بًو گفت اگٌ ٍقت دارم 

نن فکر کردم شاید یٌ چیزی نربَط بٌ تَ نی خَاد بًو بگٌ، . نی خَاد بايام حرف بزنٌ
ٌ دردم نهی خَری ٍ از این . این شد کٌ باياش رفتو تَی بَفٌ اٍلش بًو گفت کٌ تَ ب

ٌ خاطر این کٌ از نن خَشش نهیاد نی خَاد رأیو رٍ بزنٌ کٌ  حرف يا، نن يو فکر کردم ب
ٌ يا نیستی... گفت... بی خیال تَ بشو؛ ٍلی بعد بًو گفت ... کٌ تَ ُاُنلی ٍ ايل این برنان

 گفت تَ. گفت اگٌ دنبال یٌ کیس نناسب نی گردم بًترى کٌ چشو يام رٍ بیشتر باز کنو
... 

ٌ ای کٌ از ديان نًرداد خارج نی شد، احساس نی کردم زیر پایو بیشتر خالی  ير جهل
نحل نسخ شدى يا بٌ اٍ زل زدى بَدم ٍ قدرت . نی شَد ٍ از بلندی بٌ پایین پرت نی شَم

 .تهام کافی شاپ ٍ نتعلقاتش دٍر سرم نی چرخید. يیچ کاری نداشتو
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ٌ ای کٌ . یاد بنفشٌ کٌ افتادم دیگر حرف يای نًرداد را نشنیدم يرگز انکان نداشت بنفش
بعد از این فکر، خشهی . نن نی شناختو چنین حرف يایی در نَرد نن زدى باشد

ٌ ام را برگرداند  .نًارنشدنی در دلو جَشید ٍ انرژی از دست رفت

نًرداد ينَز داشت حرف نی زد کٌ با عصبانیت از جایو بلند شدم، طَری کٌ صندلی با 
نگايو بٌ افراد تَی کافی شاپ افتاد کٌ يهٌ با ٍلع بٌ نا زل . صدای بدی رٍی زنین افتاد

 .زدى بَدند، انگار سَژى ی سرگرنی انرٍزشان جَر شدى باشد

 .نگايو را از آن يا گرفتو ٍ بٌ نًرداد دٍختو

ٌ ی نن تًهت نی زنی؟ -  !تَ فکر کردی کی يستی کٌ این طَری بٌ دٍست چند سال

 :نًرداد دنبالو آند ٍ گفت. کیفو را برداشتو ٍ بٌ سهت در رفتو

 .نن کٌ بًت گفتو ناراحت نیشی، خَدت گفتی نی خَای بدٍنی -

 .دٍبارى بٌ سهتش رفتو ٍ با حرص لبخند زدم

. نٌ انگار تَ خَدت رٍ خیلی دست باال گرفتی آقا پسر؟ نٌ بابا، از این خبريا يو نیست -
ٌ شَن يو نیستی  !بنفشٌ با کسایی نی گردى کٌ تَ تَی تیپ ٍ قیافٌ، انگشت کَچیک

خَدم نی دانستو حرف يایی کٌ نی زنو ٍاقعیت ندارند؛ ٍلی آن لحظٌ این قدر عصبانی 
 .بَدم کٌ دٍست داشتو ير چٌ دم دستو نی رسد تَی سرش بکَبو

با عجلٌ از کافی شاپ بیرٍن . نًرداد نگاى ناباٍری تَی صَرتو انداخت ٍ ساکت شد
 :دٍبارى صدای نًرداد را از پشت سرم شنیدم کٌ با عصبانیت گفت. آندم

ٌ ی حرف يام رٍ بًت جابت کنو -  .حاضرم يه

 .تَجًی بٌ حرفش نکردم ٍ بٌ حالت دٍ از آن جا دٍر شدم
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رفتار بنفشٌ ٍ سپیدى . ٍقتی با حالی نزار بٌ خَابگاى برگشتو، يهٌ چیز نحل يهیشٌ بَد
يهان شب بنفشٌ بابت . ير دٍ سخت نشغَل درس خَاندن بَدند. يو نحل سابق بَد

حرف يایش در نَرد نًرداد نعذرت خَايی کرد ٍ گفت کٌ نباید تَی کاريای نن دخالت 
با اینکٌ نطهئن بَدم کٌ حرف يای نًرداد در نَرد بنفشٌ ٍ فکريایو در نَرد . نی کردى

 .سپیدى بی اساس است باز يو نتَانستو نَضَع حراست را بٌ آن يا بگَیو

*** 

ٌ ای پیدا کنو ٍ ننتظر بنفشٌ ٍ سپیدى بهانو نگايو بٌ . بعد از انتحان ریاضی رفتو تا گَش
از آن رٍز تَی کافی شاپ سایٌ . نشستیونیهکتی افتاد کٌ يهیشٌ با نًرداد رٍی آن نی

تَی این ندت فقط نی آندم دانشگاى انتحان نی دادم ٍ نی رفتو . دیگر ندیدى بَدنش
 .کٌ البتٌ با این ٍضع اگر نهی آندم سنگین تر بَدم

نیهکت خالی نبَد ٍ دختری رٍی آن نشستٌ بَد کٌ سرش را تَی گَشی اش فرٍ بردى 
نرا کٌ دید با يو دست . نزدیک تر کٌ شدم صَرت یاسهن رئیسی را تشخیص دادم. بَد

ٌ طَر بَد؟. دادیو ٍ نن کنارش نشستو  پرسید انتحان چ

 :جَاب دادم

 تَ چی کارکردی؟. افتضاح -

 .بد نبَد -

ٌ دردت . پس نعلَنٌ راضی يستی - نحل این کٌ جزٍى ی بنفشٌ کٌ گرفتی حسابی ب
 خَردى؟

 :خندید ٍ گفت
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ٌ يَاتر از بنفشٌ پیدا نهی کنو کٌ جزٍى اش  - نن جزٍى ی بنفشٌ رٍ بگیرم؟ یعنی آدم سرب
 .رٍ بگیرم

 .رٍی نیهکت ٍا رفتو

ٌ يا اٍندن ازش جزٍى گرفتن، گفتو شاید تَ يو گرفتی -  .آخٌ چند تا از بچ

ٍلو کن بابا، دیٍَنٌ شدی؟ نن اگر يو بخَام جزٍى بگیرم از اٍنی نی گیرم کٌ انید  -
ٌ نَنٌ  .نجات يه

ٍ بٌ انید نجاتی، یکی از بچٌ درسخَان يای کالس کٌ رٍبرٍیهان با چند نفر از پسريای 
 :بٌ زٍر لبخندی تحَیلش دادم ٍگفتو. دیگر کالس ایستادى بَد اشارى کرد ٍ خندید

 .ای شیطَن -

 :دٍبارى خندید ٍ گفت

 .نن دیگٌ باید برم کالی جَن، خیلی کار دارم -

 .باشٌ عزیزم، بعدًا نی بینهت -

بی خیال . حال خَدم را نهی فًهیدم. بعد از رفتن اٍ ير کاری کردم نتَانستو آنجا بنشینو
ٌ يا شدم ٍ خَدم را بٌ خَابگاى رساندم  .بچ

حرف يای آخر نًرداد یک لحظٌ دست از سرم . سعی کردم بخَابو؛ ٍلی نتَانستو
 .برنهی داشت

رٍی تختو نچالٌ شدم ٍ جزٍى ی انتحانی را جلَیو باز کردم؛ ٍلی ير چٌ بیشتر 
 .کلهات جلَی چشو يایو پایین ٍ باال نی شدند. نی خَاندم کهتر نی فًهیدم

 .با این کٌ حرف يای نًرداد را باٍر نهی کردم؛ ٍلی نهی تَانستو آن يا را فرانَش کنو
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بنفشٌ نگايی بٌ جزٍى يای تَی دستو انداخت ٍ . باالخرى بنفشٌ ٍ سپیدى از راى رسیدند
 :گفت

 .پس برای این نا رٍ جا گذاشتی ٍ سریع اٍندی خَابگاى -

 .آرى يیچی نخَندم -

 .بعد ٍسَسٌ شدم خَدم را از تردید نجات ديو

 :بنفشٌ داشت تَی کیفش دنبال چیزی نی گشت کٌ گفتو

 .تَی دانشگاى یاسی رٍ دیدم -

کیف را يهان جا . سرش را بلند ٍ بٌ نن نگاى کرد. دست يایش تَی کیف جابت ناند
آند ٍ کنارم رٍی تخت نشست ٍ در حالی کٌ سعی نی کرد آينگ بی تفاٍتی بٌ . انداخت

 :کالنش بديد گفت

 خب، چی نی گفت؟ انتحانش رٍ خَب دادى بَد؟ -

راستی بنفشٌ جزٍى ت . فقط در حد سالم ٍ علیک. آرى انگار، البتٌ زیاد با يو حرف نزدیو -
 رٍ ازش گرفتی؟

 .دٍبارى رفت سر ٍقت کیفش

 .آرى يهَن نَقع يا رفتو ازش گرفتو، برای انتحان الزم داشتو -

 !نهی دانو چرا بٌ نن درٍغ نی گَید؟

*** 

آن . 110دیگر نسخرى تر از این نهی شد کٌ برای انتحان نیک سرشت بیفتو تَی کالس 
 .يو تٌ کالس، چسیدى بٌ دیَار
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 .نهی دانستو بنفشٌ ٍ سپیدى کجا افتادى اند

ٌ ی کالس را از نظرگذراندم ٍ خاطرات بی خَدی یادم آند. نشستو رٍی صندلی ام  .يه

این تنًا انتحانی ست کٌ . از ٍقتی آندم دانشگاى يهٌ جا چشو دٍاندم تا شاید ببینهش
البتٌ نی تَانستو بٌ اٍ زنگ بزنو؛ ٍلی راستش فکر . انید دارم بتَانو در حینش اٍ را ببینو

ترجیح نی دادم رٍدررٍ با اٍ حرف . این کٌ جَابو را نديد، اصالً بٌ نذاقو خَش نیاند
 .بزنو

ٌ ی انتحان يای دیگرش این بار يو . باالخرى انتحان شرٍع شد نیک سرشت نحل يه
حتهًا با این سَاالت خارق العادى ای کٌ سِر يو کردى بَد نی ترسید . پیدایش نشدى بَد

ٌ يا یک دفعٌ از کَرى در برٍند ٍ حالش را جا بیاٍرند  !بچ

ٌ يا از ير طرف درآندى بَد ٌ ی بچ نگايو بٌ یاسهن رئیسی ٍ انید . صدای نک ٍ نال
ٌ يایشان را با يو عَض کردند داشتو بٌ زرنگی . نجاتی افتاد کٌ در یک حرکت ظریف برگ

ٌ اش . یاسی ٍ بی عرضگی خَدم فکر نی کردم کٌ دیدنش ٌ حال نتَج ٌ طَر تاب نهی دانو چ
درست دٍ تا صندلی جلَتر از نن نشستٌ بَد ٍ سرش را حسابی تَی ! نشدى بَدم

ٌ اش فرٍ بردى بَد  .برگ

باید ير جَری شدى . نباید دٍبارى گهش نی کردم. در تهام طَل انتحان حَاسو بٌ اٍ بَد
 .خَدم را از شر این تردید لعنتی نجات نی دادم

ٌ ام را تحَیل ديو چند لحظٌ جلَی صندلی اش ایستادم ٍ با دٍتا  ٍقتی نی خَاستو برگ
ٌ اش زدم نرا دید؛ ٍلی سرش را باال . انگشت اشارى ٍ ٍسطی دستو دٍ ضربٌ رٍی برگ

 :صدای نراقب را شنیدم. نیاٍرد

ٌ تَن رٍ تحَیل بدید ٍ از کالس برین بیرٍن -  .خانو اگٌ کارتَن تهَم شدى زٍدتر برگ
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 .آندم بیرٍن ٍ جلَی در ٍرٍدی ننتظرش ایستادم

داشتو گردن نی کشیدم تا ببینو پیدایش . بعد از ندتی گرٍيی از پسريا خارج شدند
 .نی کنو کٌ صدایش را از پشت سرم شنیدم

 شها با پسری کٌ زیادی خَدش رٍ دست باال نی گیرى چی کار دارین؟ -

حتی سردتر از ٍقتی کٌ نرا . نگاى گذرایش سرد ٍ بی اعتنا بَد. بٌ سهتش چرخیدم
 !نهی شناخت

 :بٌ جان کندنی لرزش صدایو را گرفتو ٍ گفتو

 ينَز يو نی خَای حرف يات رٍ جابت کنی؟ -

 :برای لحظاتی نگايش را بٌ نگايو دٍخت ٍ گفت

 .ننتظر باش -

 .يهین ٍ رفت

ٌ ای درس بخَانو . دلشَرى انانو را بریدى بَد. تا شب دٍر خَدم چرخیدم ٍ نتَانستو کله
آن چند ساعتی يو کٌ خَابیدم ندام کابَس يای . شب ير کاری کردم خَابو نبرد

انرٍز آخرین انتحان . صبح شد؛ ٍلی از نًرداد خبری نشد. جَرٍاجَر از خَاب پراندم
 .بَد ٍ بنفشٌ برای شب بلیط داشت تا بٌ خانٌ برٍد

انتحان را با ير جان کندنی بَد دادم ٍ يهگی بٌ خانٌ برگشتیو؛ ٍلی باز يو خبری از 
رٍی تخت چهباتهٌ زدى بَدم ٍ بٌ بنفشٌ کٌ در حال آنادى شدن بَد نگاى . نًرداد نشد

 :از تَی آینٌ بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت. نی کردم

 یعنی تَ ٍاقعًا نهی خَای بری خَنٌ؟ -
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 :بی تفاٍت گفتو

ٌ نَن رٍ ندارم - ٌ ی خَن ٍاسٌ چند رٍز ارزش ندارى این قدر بٌ خَدم . نٌ، اصالً حَصل
 .زحهت بدم

 :با تعجب گفت

ٌ طَر فکر نی کنی -  !نن يیچ ٍقت نتَنستو بفًهو چ

 :تَی دلو گفتو آرى تَ يیچ ٍقت نن رٍ نهی فًهی؛ ٍلی بلند گفتو

 حاال داری کجا نیری کٌ این قدر بٌ خَدت نی رسی؟ -

دارم نیرم برای چند نفر از فانیل يانَن چند تا چیز سَغاتی بخرم، آخٌ چند ٍقتٌ بًو  -
 .گفتن ٍلی نن يی پشت گَش انداختو، دیگٌ نهیشٌ پیچَندشَن

خَدم را تقریبًا رٍی گَشی انداختو، جَری کٌ نزدیک . صدای زنگ پیام گَشی ام بلند شد
خَب شد بنفشٌ پشتش بٌ نن بَد ٍگرنٌ خیلی ضایع . بَد با سر برٍم تَی نیلٌ تخت

 .نی شدم

 "يهین االن بیا سایٌ. "پیام نًرداد فقط یک جهلٌ داشت

رٍبرٍی . ترجیح دادم صبر کنو بنفشٌ برٍد بعد عین برق حاضر شدم ٍ زدم بیرٍن
. کافی شاپ کٌ رسیدم نًرداد را دیدم کٌ این بار پشت نیزی کنار شیشٌ نشستٌ بَد

ينَز در حال . خَاستو بٌ سهت در ٍرٍدی برٍم کٌ دیدم نًرداد با دستش اشارى کرد
تجزیٌ ٍ تحلیل ننظَرش از این حرکت بَدم کٌ بنفشٌ را دیدم کٌ از دٍر بٌ این سهت 

اٍ بدٍن این کٌ نرا ببیند ٍارد . در پناى دیَاری ایستادم ٍ چشو بٌ اٍ دٍختو. نی آند
 .کافی شاپ شد ٍ یکراست رفت ٍ رٍبرٍی نًرداد نشست
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ٌ ای اٍ را بٌ این جا ! خب این چٌ چیزی را نی خَاست جابت کند؟ شاید نًرداد بٌ بًان
 پس چرا بٌ نن نگفت؟! کشاندى

دیگر نتَانستو طاقت . دٍبارى کٌ بًشان نگاى کردم بنفشٌ را در حال خندیدن دیدم
با قدم يایی بلند خَدم را بٌ در ٍرٍدی رساندم ٍ بعد از ٍرٍد بٌ طرف نیز آن يا . بیاٍرم

 :صدای نًرداد را شنیدم کٌ گفت. نًرداد نرا دید؛ ٍلی بنفشٌ پشت بٌ نن داشت. رفتو

 .نن ٍ کالی دیگٌ با يو کاری نداریو -

 .بنفشٌ لبخند زد، این را از طرز حرف زدنش فًهیدم، باريا با لبخند با نن حرف زدى بَد

ٌ درد تَ نهی خَرى. خیلی خَشحالو کٌ بی خیال کالی شدی -  .اٍن ب

 :کنترلو را از دست دادم ٍ گفتو

ٌ ی پسريای دیگٌ سَءاستفادى گرى ٍ تَ ازش خَشت  - فکر نی کردم نًرداد يو نحل يه
 !نهیاد

ٌ يا . بنفشٌ بٌ نحض شنیدن صدایو يَل کرد ٍ از رٍی صندلی بلند شد نحل برق گرفت
ٌ ای از ديانش خارج نهی شد  .نات ٍ نبًَت فقط بٌ نن زل زدى بَد ٍ کله

نگايش را تاب . نگايو بٌ نًرداد افتاد کٌ تَی نگايش دلخَری شدیدی نَج نی زد
صدای بنفشٌ را از . نیاٍردم ٍ بعد از نگاى خشهگینی بٌ بنفشٌ، از کافی شاپ زدم بیرٍن

 :پشت سرم شنیدم کٌ گفت

 .يیچی اٍن طَری کٌ تَ فکر نی کنی نیست، بذار برات تَضیح بدم. صبر کن کالی -

 .از کَرى در رفتو
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ٌ ش بَدی یا چشهت تیپ ٍ ! چی رٍ نی خَای برام تَضیح بدی؟ - دنبال ناشین ٍ خَن
ٌ اش رٍ گرفتٌ بَد؟   يان چی؟ دٍستیهَن رٍ بٌ چی فرٍختی بنفشٌ؟ چی؟! قیاف

 .داری اشتباى نی کنی کالی -

 .باالخرى اشک يایو سرازیر شدند

ٌ طَر تَنستی اٍن حرف يا رٍ در نَرد نن . آرى اشتباى کردم تَ دٍستی ٍ اعتهاد بٌ تَ - چ
بزنی؟ چرا بايام این کار رٍ کردی بنفشٌ؟ نن کٌ تَ این شًر غریب بٌ جز تَ کسی رٍ 

ٌ جَری؟. نداشتو ٌ جَری نی تَنو بٌ کسی اعتهاد کنو؟ چ دیگٌ نهی خَام ... حاال دیگٌ چ
 !يیچ ٍقت. ببینهت

قبل از این کٌ بنفشٌ ٍاکنش دیگری نشان ديد، خَدم را در یک تاکسی بٌ نقصدی 
 .نانعلَم انداختو ٍ تا ٍقتی کٌ نطهئن شدم بنفشٌ رفتٌ، بٌ خَابگاى برنگشتو

شب سپیدى ير کاری کرد تا از زیر زبانو بکشد چرا برای خداحافظی از بنفشٌ برنگشتو 
 .نَفق نشد

 :داشتو تَی تختو غلت نی زدم کٌ سپیدى نسَاک بٌ دست باالی سرم ظاير شد ٍ گفت

 نطهئنی حالت خَبٌ؟ چیزی شدى کالی؟ -

 :تهام حرف يای نرادی تَی اتاق حراست در ذينو نقش بست ٍ با بدخلقی گفتو

 .نٌ، حاال يو نی خَام بخَابو، لطفًا سَال يات رٍ بذار برای یٌ ٍقت دیگٌ -

ٌ خاطر  برخالف حرفی کٌ بٌ سپیدى زدم تا ساعت يا خَابو نبرد، ٍقتی يو خَابیدم ب
سعی کردم خَابو را بٌ یاد بیاٍرم؛ ٍلی . خَاب بدی کٌ دیدم ٍحشت زدى از خَاب پریدم

تنًا چیزی کٌ یادم آند صَرت خندان بنفشٌ ٍ نًرداد بَد کٌ دست در دست يو جلَی 
 .چشو نن رژى نی رفتند
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ٌ شب بَد ٍ يهٌ جا در سکَت ٍ تاریکی نطلق فرٍ رفتٌ بَد سرم بٌ سنگینی یک . نیه
 .کَى شدى بَد ٍ از درد در حال انفجار بَد

ٌ ی خَاب آلَد عسل ٍقتی کٌ . یاد قرص يای خَاب آٍر عسل افتادم با این کٌ دیدن قیاف
خَدت بیدارش کردی ٍ تازى یک چیزی يو از اٍ نی خَايی خیلی ترسناک بٌ نظر 

 .نی رسید؛ ٍلی از تحهل سردرد ٍحشتناکی کٌ داشتو بدتر نبَد

قرصی را کٌ عسل با کلی فیس ٍ افادى ٍ غرٍلند بٌ نن داد خَردم، بعد يو بٌ نعنای 
 ! صبح، یک کل10ٌتا ساعت . ٍاقعی کلهٌ، عین فیل خَابیدم

یادم . نگايو کٌ بٌ تخت نرتب سپیدى افتاد. ٍقتی بیدار شدم يیچ کس تَی اتاق نبَد
نی گفت تَی بسیج چند تا کار دارد بعد يو . آند کٌ قرار بَد انرٍز یک سر برٍد دانشگاى

 .از يهان جا نی رٍد خانٌ

ٌ خاطر حرف دیشبو دلخَر شدى باشد، حتهًا ! نهی دانو چرا بیدارم نکردى فکر نهی کنو ب
 .دلش نیاندى نرا بیدار کند

این کٌ بنفشٌ بٌ نن نارٍ زدى کٌ تقصیر اٍ . از رفتارم با اٍ احساس عذاب ٍجدان کردم
 .نیست

. با یک فکر آنی تصهیو گرفتو بٌ دانشگاى برٍم ٍ قبل از این کٌ برٍد با اٍ خداحافظی کنو
 .بًتر از این است کٌ این جا بنشینو ٍ از فکر ٍ خیال دیَانٌ شَم

ٌ ی بنفشٌ را بٌ اٍ بگَیو، باالخرى اٍ يهان قدر  ٌ طَر است قضی در راى با خَدم فکر کردم چ
کٌ دٍست بنفشٌ است دٍست نن يو يست ٍ نی تَاند با نن يهدردی کند، شاید يو 

 .چیزی بگَید کٌ نرا از این حال ٍ رٍز در بیاٍرد
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برای رسیدن بٌ اتاق بسیج . نیهی از حیاط دانشگاى را رد کردم ٍ پیچیدم دست راست
باید از راى باریکی کٌ یک طرفش از کنار ساختهان سلف ٍ طرف دیگرش از کنار 

نزدیک در اتاق کٌ رسیدم رٍباى نکار را دیدم کٌ از . درخت يای کاج نی گذشت، عبَر کرد
سعی کردم نگايو بٌ چشو يایش نیفتد، اٍ يو انگار يهین قصد را . آنجا خارج نی شد

 .داشت؛ چَن بٌ سرعت از کنارم رد شد

ٌ حال دیگر برخَردی  خَشبختانٌ از آن رٍزی کٌ تَی اتاق حراست دیدنش تاب
ٌ ایو  .حتهًا خَدشان فًهیدى اند کٌ نا بی تقصیریو ٍ بی خیال شدى اند. نداشت

ٌ باز گذاشتٌ بَد، يل دادم ٍ ٍارد  بٌ اتاق کٌ رسیدم در آينی اش را کٌ رٍباى نکار نیه
ٌ ای . اتاق دريو ٍ بريو ٍ فَق العادى شلَغ بَد. شدم دختری چادری سرش را تَی قفس

ٌ ای را بٌ زٍر بیرٍن بکشد نگايش کٌ بٌ نن افتاد . فرٍ بردى بَد ٍ سعی نی کرد پَش
 :گفت

 .بفرنائید -

 .با خانو پاکدل کار داشتو -

 :پَشٌ را ريا کرد ٍ کانالً بٌ طرف نن برگشت ٍ با لبخندگفت

 .فکر نی کنو رفتن کٌ برن شًرشَن. دیر اٍندین، يهین نیو ساعت پیش رفتن -

 .حالو گرفتٌ شد

 .باشٌ نهنَن. اٍى -

 .خَاستو از در خارج شَم کٌ صدای دختر را شنیدم

 شها دٍستشَن يستین؟ -
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ٌ طَر نگٌ؟. بلٌ دٍست ٍ يو اتاقی -  چ

 .کش چادرش را جلَ کشید بٌ طَری کٌ کانالً رٍی نقنعٌ ٍ پیشانی اش را پَشاند

نی خَاستن بٌ خانو پاکدل بگن . راستش يهین االن خانو اخباری اٍندن این جا -
ٌ ی اخالق دانشکدى انتخاب کردن . نسئَلین دانشگاى ایشَن رٍ بٌ عنَان دانشجَی نهَن

نی خَاستو اگٌ ينَز نرفتٌ بَدن ٍ شها تَ خَابگاى دیدینشَن بًشَن بگین حتهًا یٌ سر 
البتٌ نن خَدم يو باياشَن تهاس نی گیرم؛ ٍلی شها يو اگٌ دیدینشَن . بٌ نا بزنن

حتهًا بًشَن بگید ٍ تأکید کنید کٌ جشن نعرفی برترین يای دانشگاى تا آخر انسال 
 .برگزار نیشٌ، حتهًا خَدشَن رٍ آنادى کنن

اصالً نفًهیدم چٌ . با شنیدن این خبر يزار جَر فکر نختلف یک بارى بٌ سهتو يجَم آٍرد
ٌ طَراز اتاق بسیج خارج شدم  .گفتو ٍ چ

ٌ ی پنًان  با این کٌ احتهال این کٌ این انتخاب ربطی بٌ داستان نن ٍ نًرداد ٍ آن بست
 داشتٌ باشد،خیلی کو بَد؛ ٍلی آن لحظٌ فکرم درست کار نهی کرد ٍ 110شدى در کالس 

 .از زنین ٍ زنان شاکی بَدم

. نات ٍ نبًَت راى باریک را طی نی کردم کٌ نتَجٌ صفاجَ شدم کٌ از رٍبرٍیو نی آند
. پسر دیگری يو يهرايش بَد کٌ بٌ نظر نی رسید در حال جرٍ بحخ با يو دیگر يستند

 .فاصلٌ زیاد بَد ٍ نهی تَانستو حرف يایشان را بشنَم

 .باالخرى پسر يهرايش دست از سهاجت کشید ٍ از اٍ جدا شد

 .نگايو را بٌ صفاجَ کٌ با سری پایین انگار تَی این عَالو نبَد، دٍختو

ٌ طَر شد کٌ بٌ سهتش رفتو ٍ گفتو  :نفًهیدم چ

 کار تَ بَد، درستٌ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  116  

 .سرش را باال آٍرد ٍ با تعجب بٌ نن نگاى کرد

 بلٌ؟ -

 :با عصبانیت گفتو

تَ اسو نا رٍ تَ این . اٍن رٍز فقط تَ نا رٍ دیدی کٌ از اٍن کالس لعنتی اٍندیو بیرٍن -
 .قضیٌ کشَندی

 .نن ننظَر شها رٍ نهی فًهو -

ببینو سپیدى يو با تَ يهدست بَد؟ البد بٌ  خاطر يهین خَدشیرینی ياش دانشجَی  -
 !بٌ تَ چی جایزى دادن؟ شدی دانشجَی فضَل نهَنٌ. نهَنٌ شدى

 :صفاجَ اخو يایش را جهع کرد ٍ گفت

نن نهی فًهو شها در نَرد چی حرف نی زنین؛ ٍلی بًترى شأن خَدتَن رٍ حفظ کنید  -
 .چَن دیگٌ دارین بٌ نن تَيین نی کنید

 :پَزخند زدم ٍ گفتو

ببینو اگٌ تَيین کنو چی کار نی خَای بکنی؟ فکر کردی با این طرز ! اٍى چٌ لفظ قلو -
ٌ ی نحبت نسخرى ات نی تَنی يهٌ رٍ خر کنی؟  !لباس پَشیدن ٍ قیاف

 :صفاجَ کٌ صَرتش از عصبانیت سرخ شدى بَد، صدایش را بلند کرد ٍ گفت

اصالً آرى، اٍن چیزی کٌ نیگی کار نن بَدى، حاال نی خَای چی کار کنی؟ نن ٍاقعًا  -
ٌ طَر نی تَنٌ با آدم سطح پایین ٍ ٍلنگاری نحل تَ دٍستی کنٌ  !نهی فًهو خانو پاکدل چ

قبل از این کٌ بٌ نن فرصت جَاب بديد نگاى خشهناکی بٌ نن انداخت ٍ داخل اتاق شد 
 .ٍ در را بٌ يو کَبید
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*** 

ٌ ام ٌ اند ٍ نن پایو را از خَابگاى بیرٍن نگذاشت ٌ يای اتاق رفت ٌ ی بچ . چند رٍز است کٌ يه
ٌ اند یا نحل  ٌ يای خَابگاى باقی ناندى اند کٌ حتهًا یا کسی را نداشت فقط چند نفر از بچ

 .نن کسی ننتظرشان نبَدى است

 .ير رٍز عین خرس فقط نی خَابو تا بٌ يیچ چیز فکر نکنو

ٌ خصَص دیگر نهی تَانستو؛ چَن رٍز خاصی بَد، البتٌ نٌ تنًا برای نن  ٍلی این رٍز ب
 .کٌ برای يهٌ

ٌ ی نردم؛ چَن برای آن يا يو رٍز تَلد بَد  .برای نن چَن رٍز تَلدم بَد ٍ برای بقی

 .بٌ سختی سرم را از بالش جدا کردم ٍ رٍی تخت نشستو

چٌ کسی باٍر نی کند رٍز تَلد آدم درست نصادف شَد با رٍز پیرٍزی انقالب اسالنی؛ 
البتٌ اگر از بعضی يا انحال احسان ! یعنی ٍاقعًا رٍز دیگری نبَد کٌ نن بٌ دنیا بیایو؟

صفاجَ بپرسی نی گَیند نن باید برای این حادجٌ شکرگذار باشو؛ چَن تَی رٍز نیهَن ٍ 
رٍزی کٌ يهٌ خَشحال اند ٍ تَی خیابان يا حال نی کنند؛ ٍلی . نبارکی بٌ دنیا آندى ام

تَی ندرسٌ يیچ ٍقت نتَانستو با دٍستانو جشن تَلد بگیرم؛ . نن این طَر فکر نهی کنو
 .چَن يهیشٌ چند رٍز پس ٍ پیش رٍز تَلدم تعطیل بَد

. ناى بًهن را دٍست ندارم ٍ از این يهٌ شعاريای تکراری ٍ بی خَدی خستٌ شدى ام
ٌ ی شلَغی دیَانٌ کنندى ی خیابان يا را ندارم  .حَصل

ٌ ای کٌ نن خاطرى ای از آن ندارم چگَنٌ نی تَاند برایو نًو باشد  !حادج

ٌ طَر  دٍبارى سرم را زیِر پتَ بردم ٍ فکر کردم رٍز تَلدی کٌ کسی آن را بٌ یاد ندارد چ
 .نی تَاند خَشحال کنندى باشد
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تَی یخچال سرک کشیدم تا ببینو . صدای قارٍ قَر شکهو نجبَرم کرد از جایو بلند شَم
ٌ اند تا نن تنبل را از شر گرسنگی نجات ديند ٌ يا چیزی جا نگذاشت در يهین . احیانًا بچ

. شهارى ناآشنابَد. با يزار زحهت زیر پتَ پیدایش کردم. حین صدای گَشی ام بلند شد
تهاس . يیچ صدایی بٌ جز صدای خیابان ٍ صدايایی دٍر نهی آند. جَاب دادم

ٌ خَد قطع شد ٍ نن دٍبارى رفتو سر ٍقت جستجَ ٍقتی دیدم از گَشٌ ٍ کنار اتاق . خَدب
ٌ يای باقیهاندى در خَابگاى آنجا حَاسو بٌ . چیزی گیرم نیاند، رفتو سراغ اندک بچ

صحبت پرت شد ٍ بعد از گذشت یکی دٍ ساعت باالخرى تَانستو دٍ تا تخو نرغ گیر 
سرگرم نیهرٍ کردن تخو نرغ يا بَدم ٍ با خَدم فکر نی کردم رٍز تَلد، تنًایی يو . بیاٍرم

 .دٍبارى يهان شهارى ی ناشناس. بد نیست کٌ دٍبارى صدای گَشی بلند شد

 !انرٍز يو نعلَم نیست کدام بیکاری نا را گیر آٍردى

 .رفتو چند تا فحش آب دار بارش کنو کٌ صدای زنی تَجًو را جلب کرد

 سالم، ببخشید شها آقایی بٌ نام نًرداد صداقت نی شناسید؟ -

 ! بلٌ -

آخرین شهارى ای کٌ باياش ... ایشَن تصادف کردن. نن از بیهارستان تهاس نی گیرم -
 ... لطفاً . تهاس گرفتن شهارى ی شها بَدى

 .ٍسط حرفش پریدم

ٌ طَرى؟ -  حالش چ

 .لطف کنین زٍدتر تشریف بیارین بیهارستان. حالشَن خَبٌ -

ٌ طَر آنادى شدم ٍ بی تَجٌ بٌ نیهرٍی سَختٌ . تهاس را قطع کردم اصالً نفًهیدم چ
 .پریدم تَی خیابان
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ٌ خاطر رايپیهایی بستٌ بَدند ٍ نهی تَانستو ناشین بگیرم انداختو تَی . خیابان را ب
 .تَی آن شلَغی با فالکت خَدم را بٌ بیهارستان رساندم. پارک ٍ تا ایستگاى نترٍ دٍیدم

ٌ ی پذیرش کٌ نعلَم بَد ايل شَخی ٍ خندى است، حال زار نرا کٌ دید  خانو داخل باج
 :گفت

 .تَی اتاق صدٍديٌ. چٌ خبرتٌ؟ چرا این ریختی شدی؟ نگران نباش چیزیش نیست -

 .لعنت بٌ این شهارى کٌ ير چٌ نی کشیو از این عدد نحس است! 110باز 

تَی اتاق، نًرداد را دیدم کٌ نَيایش بٌ يو ریختٌ شدى بَد ٍ جلَی پیراين 
سالم کٌ کردم، زیِر لب چیزی بلغَر کرد کٌ درست نفًهیدم . سفیدرنگش خَنی بَد

جَاب سالنو بَد یا فحشو داد؛ ٍلی خانو دکتری کٌ نشغَل رسیدگی بٌ پیشانی نًرداد 
 .بَد، با خَش رٍیی جَابو را داد

 .جرأت پیدا کردم ٍ رفتو جلَ

با این کٌ ٍقتی نًرداد را بًَش دیدم کهی خیالو راحت شدى بَد، نحض احتیاط 
 :پرسیدم

ٌ طَرى خانو دکتر؟ -  حالش چ

 :خانو دکتر نگاى دقیق تری بٌ نن انداخت، بعد لبخند زد ٍ گفت

سرش یٌ خراش کَچیک برداشتٌ کٌ بخیٌ زدم، . چیزی نیست عزیزم نگران نباش -
 .دستش يو یکو کَفتٌ شدى کٌ باید استراحت کنٌ

تَی حیاط بیهارستان، نًرداد در حالی کٌ سرش پایین بَد ٍ دست دردناکش را ناساژ 
 :نی داد گفت
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 تَ از کجا فًهیدی تصادف کردم؟ -

 .نراعات حالش را کردم ٍ سعی کردم حرکاتش را نادیدى بگیرم

بعد اتفاقی . یٌ نفر با یٌ شهارى ناشناس بًو زنگ زد؛ ٍلی حرف نزد! يهین طَر اتفاقی  -
ٍقتی تصادف کردی پرستاريا گَشیٌ رٍ پیدا کردن ٍ بٌ . گَشیش افتادى بَد تَ جیب تَ

 .خیال این کٌ نال تَئٌ بٌ آخرین شهارى ای کٌ رٍ گَشی افتادى زنگ زدن

 :از رٍ نرفت ٍ گفت

ٌ قدر بی نالحظٌ شدن -  .نردم چ

 :گفتو. رسیدم جلَی در

 ناشینت کجاست؟ -

 :ب  حَاس گفت

اٍن رٍ يو نهی دٍنو چی کارش کردن، البد بردن . نن رٍ کٌ آٍردن بیهارستان! نهی دٍنو -
 .پارکینگ

 .پس راى بیفت بریو -

 :با بدخلقی گفت

 .کجا بریو؟ نن يهین جا یٌ دربستی نیگیرم نیرم دیگٌ -

 :بیش تر از این طاقت نیاٍردم ٍ بٌ اٍ تَپیدم

باید تا خیابَن بعدی بری تا بتَنی ناشین . خیابَن رٍ بستن! نگٌ نهی بینی رايپیهاییٌ -
اگٌ نی بینی این جا نَندم ! فکر نکن نن يو خیلی دٍست دارم دنبالت راى بیفتو. بگیری

ٌ خاطر اینٌ کٌ نسئَلیتت رٍ قبَل کردم، نهکنٌ  ٌ ی نحست رٍ تحهل نی کنو ب ٍ دارم قیاف
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تا سر خیابَن بايات نیام بعد یٌ ناشین برات . یٌ ٍقت تَ شلَغی حالت بد بشٌ
 .شها رٍ بٌ خیر ٍ نا رٍ بٌ سالنت. نی گیرم برٍ ير جا نی خَای

ٌ اش را شنیدم کٌ گفت  :صدای آيست

 .ٍلی ٍقتی نن رٍ آٍردن، این جا رٍ نبستٌ بَدن -

 باالخرى نیای یا نٌ؟. حاال کٌ بستن -

از خیابان ٍ بین جهعیت گذشتیو ٍ تَی . بدٍن حرف دیگری جلَتر از نن راى افتاد
داشتیو از جلَی یک رستَران رد نی شدیو کٌ نًرداد . پیادى رٍ شرٍع بٌ حرکت کردیو

 :يَل شدم ٍ گفتو. دستش را گذاشت رٍی سرش ٍ بٌ دیَار تکیٌ داد

 چی شد؟ -

 :سعی کرد تعادلش را حفظ کند ٍ گفت

 .چیزی نیست -

در یک تصهیو آنی کشیدنش . دستش را گرفتو ٍ کهکش کردم تا رٍی پایش بایستد
کهکش کردم تا رٍی یک صندلی . سهت در رستَرانی کٌ درست پشت سرش قرار داشت

باالی سرش ایستادم ٍ در حالی کٌ بٌ . پشت نزدیک ترین نیز بٌ در رستَران نشست
 :دقت نگايش نی کردم گفتو

 !حالت خَبٌ؟ اگٌ نشکلی داری برگردیو بیهارستان -

يهین طَر کٌ تَی چشو يایش نگاى نی کردم نتَجٌ . سرش را بٌ عالنت نٌ تکان داد
شیطنت نَظًَر نگايش، يیچ ردی از بدحالِی ساعتی قبل . تغییر ناگًانی حاالتش شدم

 !نداشت
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 :با سَءظن بٌ صَرتش زل زدم ٍ گفتو

 چرا صبح بًو زنگ زدی؟ -

ٌ يایش را باال انداخت ٍ گفت  :با بی خیالی شان

 نن کٌ حسابی گشنهٌ، تَ چی؟ -

 :با خَنسردی کٌ بٌ سختی سعی در حفظش داشتو گفتو

 .یٌ سَال ازت پرسیدم -

 :با لبخندی کٌ لج آدم را درنی آٍرد گفت

 ! نن يو يهین طَر -

 :نهی دانو چرا خلع سالح شدم ٍ گفتو

 .قبل از این کٌ بیام این جا نیهرٍم سَخت. نن يو خیلی گشنهٌ -

نًرداد با . چند دقیقٌ بعد ير دٍ سر جايایهان نشستٌ بَدیو ٍ نشغَل خَردن بَدیو
خَنسردِی يهیشگی غذا نی خَرد، انگار نٌ انگار کٌ تا چند دقیقٌ پیش نهی تَانست 

 !رٍی پایش بایستد

ير دٍ دستو را رٍی نیز گذاشتو ٍ . پیتزا را بٌ کناری يل دادم . باالخرى طاقت نیاٍردم
 :تَی چشو يایش نگاى کردم ٍ گفتو. سرم را بٌ اٍ نزدیک تر کردم

 خَدت با زبَن خَش تعریف کن جریان چیٌ؟ -

بٌ نن خیرى شد ٍ با لحنی . اٍ يو غذایش را کنار زد ٍ دست يایش را رٍی نیز گذاشت
 :جدی گفت
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ٌ جَری؟  - قضیٌ اینٌ کٌ نن چند رٍزى کٌ نی خَام بايات حرف بزنو؛ ٍلی نهی دٍنو چ
بعدش این قدر حَاسو پرت بَد کٌ . صبح بًت زنگ زدم؛ ٍلی نتَنستو بايات حرف بزنو

ٌ ش رٍ يو کٌ خَدت نی دٍنی. با ناشین رفتو تَ دیَار  .بقی

بٌ . سرش را عقب برد ٍ یکی از يهان لبخنديایی کٌ نن عاشقشان بَدم را تحَیلو داد
ٌ ی نن کرد نعنی . نردی کٌ پشت پیشخان نشستٌ بَد عالنت داد ٍ چشهکی حَال

 .کاريایش را نهی فًهیدم

با دیدن . چند جانیٌ بعد پیشخدنت یک سینی بزرگ آٍرد ٍ رٍی نیز نا گذاشت
 .نحتَیاتش ديانو از تعجب باز ناند

تَلدت "یک کیک بزرگ قرنز رنگ بٌ شکل قلب کٌ با خط نشکی رٍیش نَشتٌ شدى بَد 
 "نبارک عشقو

 .یک شهع بانزى ی کَچک بٌ شکل تیر يو رٍی کیک گذاشتٌ بَدند

 :با این کٌ تٌ دلو خیلی ذٍق کردى بَدم، با عصبانیت ظايری بٌ نًرداد نگاى کردم ٍ گفتو

یا يهین االن بًو نیگی این جا چٌ خبرى یا بلند نیشو نیرم تَ خیابَن بٌ نأنَرای  -
ٌ ش شکل ترٍریست ياست ٍ  رايپیهایی نیگو یٌ پسر دیٍَنٌ تَ این رستَرانٌ کٌ قیاف

 .ندام تَی غافلگیری نردم، بهب ننفجر نی کنٌ

 :نًرداد با لبخند گفت

ٌ دار، نن تسلیهو! اٍى چٌ خطرناک - يهین االن يهٌ چیز رٍ برات . نٌ تَ رٍ خدا دست نگ
این رٍ بًت گفتو کٌ نی خَاستو بايات حرف بزنو؛ ٍلی نهی دٍنستو . تعریف نی کنو

ٌ جَری ٌ م بزنی ٍ ضایعو کنی. چ راستش یٌ جَرایی . نی ترسیدم دٍبارى دست رد بٌ سین
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ٌ خاطر يهین فکر یٌ نقشٌ بٌ سرم زد ٌ ات بٌ خَدم نطهئن نبَدم، ب صبح بًت . از عالق
 .زنگ زدم، بعد يو ناشین رٍ کَبَندم تَ دیَار

 :با تعجب ٍ عصبانیتو کٌ حاال داشت رنگ ٍاقعیت بٌ خَدش نی گرفت داد زدم

 نگٌ عقلت رٍ از دست دادی؟! از قصد ناشین رٍ کَبَندی بٌ دیَار؟ -

 :نًرداد کٌ لبخندش نحَ شدى بَد با جدیت گفت

ٌ قدر برات . آرى عقلو رٍ از دست دادى بَدم، اصالً دیٍَنٌ شدى بَدم - باید نی فًهیدم چ
ٌ خاطر ير کس ٍ ناکسی بندازیو دٍر. ارزش دارم  .اصالً ارزش دارم یا نی خَای ندام ب

 :پَزخند زدم ٍ گفتو

 !خب حاال کٌ خَدت رٍ داغَن کردی، فًهیدی؟ -

 :دٍبارى لبخند زد ٍ گفت

 .آرى، ٍقتی اٍندی فًهیدم -

ٌ جا . بعد با سرش بٌ لباسو اشارى کرد ٍ چشهک زد ٌ يای نانتَام کٌ جاب با دیدن دکه
ٌ خاطر يهین . بستٌ بَدم سرخ شدم سعی کردم سَتی کٌ دادى بَدم رٍ ناستهالی کنو، ب

 :گفتو

ٌ ی این رستَران ٍ کیک چیٌ؟ -  خب حاال قضی

داشتو نی گفتو کٌ ناشین رٍ . يی نی پری ٍسط حرفو! نگٌ تَ نی ذاری تعریف کنو -
. قبالً اٍن جا تصادف کردى بَدم ٍ نی دٍنستو نی برنو کدٍم بیهارستان. کَبَندم بٌ دیَار

ٌ خاطر رايپیهایی رستَران تعطیل بَد  این شد کٌ شب قبلش رفتو ٍ با این کٌ انرٍز ب
 .راضیشَن کردم کٌ این جا رٍ باز کنن، بعد يو تَ رٍ کشَندم این جا
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ٍاقعًا عجیب بَد کٌ تا حاال نتَجٌ نشدى بَدم بٌ جز نا . نگايی بٌ دٍر ٍ برم انداختو
 !کسی تَی رستَران نیست

 :نًرداد دٍبارى ادانٌ داد

 .حاال يو کٌ این جا در خدنت شهائو -

ٌ خاطر دیٍَنٌ بازی يایی کٌ نًرداد از صبح درآٍردى بَد يهین طَر چًارشاخ ناندى  ب
 :فکرم را بٌ زبان آٍردم ٍ گفتو. بَدم

ٌ ای نًرداد -  ! تَ ٍاقعًا دیٍَن

 :خندید ٍ گفت

 .نخلص شهائیو -

 حاال از کجا فًهیدی انرٍز تَلدنٌ؟ -

 :چشهک زد ٍ گفت

 .نا اینیو دیگٌ -

 این دیگٌ چٌ ندل شهعیٌ؟ -

 :خندید ٍ گفت

این يهَن تیریٌ کٌ سرکار خانو تَ قلب نن شلیک کردی ٍ يیچ جَرى يو از اٍن تَ  -
 .بیرٍن نهیاد

ٌ ست -  .اگٌ این طَریٌ پس شانس آٍردی کٌ فقط یٌ دٍن

ٌ ست - ٌ دٍنٌ بَدنش برای یٌ چیز دیگ  !نٌ دیگٌ نشد، ی
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 :با تعجب پرسیدم

 نحالً برای چی ؟ -

 :تَی چشو يایو نگاى کرد ٍ گفت

 .برای این کٌ تَ تنًا عشق زندگی ننی -

 .احساس نی کردم تهام خَن بدنو تَی صَرتو جهع شدى. یک دفعٌ داغ شدم

 :نًرداد کٌ نتَجٌ حالو بَد گفت

ٌ قدر ! چرا این جَری نگايو نی کنی - نن نهی دٍنو دیگٌ باید چی کار کنو تا تَ بفًهی چ
ٌ جَری بًت جابت کنو؟ خَدت بگَ! دٍست دارم  .چ

ٌ ای تازى در تهام عهرم از . حرف يای نًرداد نرا بٌ ٍحشت نی انداخت، ٍحشت از تجرب
ٌ يای تازى ٍحشت داشتو؛ ٍلی این بار این ٍحشت احساس شیرینی با خَد بٌ  تجرب

بٌ شیرینی يهین کیک پیش رٍیو کٌ این قدر زیبا بَد کٌ آدم دلش . يهراى داشت
یک جَريایی تَی ناخَدآگايو فکر نی کردم . نهی آند بٌ آن انگشت بزند ٍ خرابش کند

 .اگر عشق نًرداد را بپذیرم این احساس شیرین را خراب کردى ام

 .شاید يو نهی خَاستو بٌ خَدم اعتراف کنو کٌ عاشق شدى ام

 :خَدم را با آن راى زدم ٍ گفتو

 پس کادٍی نن کَ؟ -

 :نًرداد با یکی از يهان لبخنديای کالی کشش گفت

 .نٌ نٌ، اٍل یٌ آرزٍ بکن... شها اٍل شهعت رٍ فَت کن -

 :تا آندم چیزی بگَیو دٍبارى گفت
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 .البتٌ آرزٍت کٌ قبالً برآٍردى شدى؛ ٍلی خب باز يو ضرر ندارى -

 :با تعجب گفتو

 نگٌ تَ نی دٍنی آرزٍی نن چیٌ؟ -

 :با يهان لبخند گفت

خب نعلَنٌ، آرزٍت داشتن یٌ آقای با شخصیت ٍ يهٌ چی تهَنی نحل نن بَد کٌ  -
 .بًش رسیدی

 :ابرٍيایو را باال انداختو ٍ گفتو

 !چٌ از خَد راضی -

 :در جَاب گفت

 .خیلی يو دلت بخَاد -

ٌ ی  کٌ رٍی کیک خَدنهایی " عشقو" بٌ جای جَاب، در حالی کٌ سعی نی کردم کله
نًرداد يو شرٍع بٌ دست زدن ٍ سر ٍ صدا . نی کرد را نادیدى بگیرم، شهع را فَت کردم

 .کرد

 :با صدای بلند گفتو

 .کادٍ رٍ بدى. بی خَد سر ٍ صدا نکن، با این يَچی بازی يا نهی تَنی کادٍ رٍ بپیچَنی -

 !کادٍت دادنی نیست خانو، گفتنیٌ -

ٌ طَری؟ -  چ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  128  

ٌ يایی کٌ براش  - نی دٍنی تَی این چند رٍز ندام سعی نی کردم بٌ تَ ٍ تَلدت ٍ برنان
. ير جا کٌ نی رفتو ندام اسهت نی اٍند تَی ذينو. داشتو فکر نکنو؛ ٍلی نهی تَنستو

این جَری شد کٌ يی ناخَدآگاى در نَرد اسهت فکر کردم، بعدش تحقیق ٍ پرس ٍجَ 
 .کردم تا باالخرى نَفق شدم نعنیش رٍ پیدا کنو

 :با تعجب گفتو

 یعنی ٍاقعًا نعنی اسهو رٍ پیدا کردی؟ -

 :با یک لبخند پیرٍزنندانٌ گفت

عرضو بٌ . نگٌ نیشٌ آقا نًرداد بخَاد کاری رٍ بکنٌ ٍ نتَنٌ! بلٌ پس چی فکر کردی -
. يو بٌ نعنی نحل ٍ نانندى" آسا"یعنی دختر چشو آبی، از اٍن ٍر " کالی"خدنتتَن کٌ 

کالیاسا يو طبق نظریات نن باید یٌ . یٌ جَرایی نحل برق آسا کٌ یعنی بٌ سرعت برق
 ".نحل دختری با چشهًای آبی" چیزی باشٌ بٌ نعنی

ٌ حال نتَانستٌ بَدم بفًهو ٌ طَر خَدم تاب يهین طَر خیلی از ! خیلی نتعجب شدم کٌ چ
نًرداد نهنَن بَدم کٌ با ٍجَد این کٌ از دستو دلخَر بَد این طَر دنبال پیدا کردن 

 .چیزی بَد کٌ نن نی خَاستو

در حین صحبت يای نًرداد قلب را شکاندم ٍ برشی از کیک را تَی بشقاب يایی کٌ 
 .پیشخدنت برایهان آٍردى بَد، جلَی نًرداد گذاشتو

 :نًرداد ادانٌ داد

ٌ خاطر يهین تا حاال نتَنستی نعنی اسهت رٍ پیدا کنی؛ چَن اسهت  - فکر نی کنو ب
 شها اصالتًا ُکردین؟. راستی کالی یٌ اسو ُکردیٌ. نرکبٌ ، ترکیبی از دٍ تا جزئٌ

 :فکری کردم ٍ گفتو
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 !نٌ فکر نهی کنو -

 :بعد از چند جانیٌ گفتو

ٌ ای کٌ تَی عهرم گرفتو  - نًرداد کادٍیی کٌ انرٍز بًو دادی از ير کادٍی دیگ
 .ارزشهندترى

 :با خَش رٍیی گفت

دلو نی خَاست بًترین کادٍی دنیا رٍ برات بخرم؛ ٍلی ُخب ! دیگٌ داری غلَ نی کنی -
 .شرایط بد پیش رفت

نٌ باٍر کن این طَر نیست، ارزش این کادٍ بٌ ارزشیٌ کٌ تَ برای نن قائل شدی، برای  -
 .يیچ ٍقت فرانَش نهی کنو. ننی کٌ ناراحتت کردى بَدم، این يهٌ ٍقت گذاشتی

 :نًرداد بشقاب کیک را بٌ سهت خَدش کشید ٍ گفت

 !حاال با این ٍضع نا کیک بخَریو یا خجالت؟ -

. چشو يایش نی درخشید ٍ صَرتش گل انداختٌ بَد. با دقت نگايش نی کردم
حَاسش بٌ کَفتگی دستش نبَد ٍ ٍقتی سعی کرد چنگال را بٌ سهت ديانش ببرد، 

 .صَرتش از درد جهع شد

ٌ ی بنفشٌ نی خَاستو بگو کٌ -  ... نًرداد بابت قضی

 :حرفو را قطع کرد ٍ گفت

 .بیا دیگٌ در نَردش حرف نزنیو -

 :لبخند زدم ٍ گفتو

ٌ خاطر انرٍز ٍاقعًا ازت نهنَنو نًرداد -  .ب
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آن قدر چسبندى کٌ تا . بٌ جای جَاب تَ چشو يایو نگاى کرد، یک نگاى گرم ٍ چسبناک
 .ساعت يا نتَانستو از خَدم جدایش کنو

*** 

 «6فصل »

 «عاشقانٌ»

 ! نن ٍ نًرداد نشستٌ بَدیو رٍی دٍ تا صندلی تٌ کالس، جای يهیشگی نان

چیزيایی برای خَدش بلغَر نی کرد ٍ . نیک سرشت يو يهان نیک سرشت يهیشگی بَد
ٌ يای کالس يو در حال ٍ يَای خَدشان بَدند  .بچ

ٌ طَر است برٍم ٍ از  بٌ جای خالی بنفشٌ نگاى کردم ٍ برای یک لحظٌ گذرا فکر کردم چ
سپیدى بپرسو بنفشٌ کجاست کٌ دیگر سرکالس يا پیدایش نیست؛ ٍلی دیدم بًتر است 

 .فکرم را برای خَدم نگٌ دارم

قرار گذاشتٌ بَدیو نن برٍم . بعد از کالس نًرداد رفت تا بٌ کالس بعدی اش برسد
 .کتابخانٌ کهی درس بخَانو تا کالس نًرداد تهام شَد

. نی دانستو چٌ خبر است. حسابی شلَغ بَد. تَی راى چشهو افتاد بٌ سالن اجتهاعات
نهی دانو . قبالً بنرش را تَی رايرٍ دیدى بَدم. انرٍز رٍز انتخاب بًترین يای دانشگاى بَد

 !چرا تا این حد کنجکاٍ بَدم ببینو چٌ خبر است

ينَز ندعَین نیاندى بَدند؛ . سرم را از الی در تَ بردم ٍ نگايی بٌ داخل سالن انداختو
نیان . ٍلی آنًایی کٌ نعلَم بَد دست اندرکار نراسو يستند در حال رفت ٍ آند بَدند

ٌ ام را جلب کرد ٌ ی آن يا آشنایی تَج  .يه
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حسابی بٌ سر ٍ ٍضعش . از آخرین باری کٌ صفاجَ را دیدى بَدم خیلی تغییر کردى بَد
 .سپیدى يو حتهًا االن تَی راى بَد تا بیاید ٍ خَدی نشان ديد. رسیدى بَد

دیدم حَصلٌ ندارم صبر کنو تا . برگشتو تَی حیاط. از رفتن بٌ کتابخانٌ ننصرف شدم
ٍقتی رسیدم خَابگاى؛ نحل چند رٍز . یک کلٌ برگشتو خَابگاى. کالس نًرداد تهام شَد

اخیر از ترس این کٌ بنفشٌ ٍ سپیدى را تصادفًا تَی رايرٍ ببینو با سرعت يرچٌ تهام تر از 
ٌ ی اٍل گذشتو ٍ خَدم را رساندم بٌ طبقٌ دٍم کٌ اتاق جدیدم در آن قرار داشت  .طبق

اتاق تازى کَچک تر از اتاق قبلی ام است؛ ٍلی نزیتش این است کٌ بنفشٌ ٍ سپیدى را 
ٌ ام. نهی بینو ٌ يای این اتاق اصالً گرم نگرفت ترجیح نی ديو تنًا باشو تا بخَايو . با بچ

 .دٍبارى جنگ اعصاب تازى ای شرٍع کنو

با تعجب . نًرداد بَد. يهین طَر بی حال رٍی تخت ٍلَ شدى بَدم کٌ تلفنو زنگ خَرد
 :پرسید

 پس تَ کجا رفتی؟ نگٌ قرار نبَد بری کتابخَنٌ؟ -

 .بٌ درٍغ نتَسل شدم

 .کتابخَنٌ تعطیل بَد، نن يو یکو سرم درد نی کرد نتَنستو بهَنو، برگشتو خَابگاى -

 .حاال حالت خَبٌ؟ اگٌ حالت بدى بیام ببرنت درنَنگاى -

 .نٌ حالو خَبٌ -

ٌ کارى ای؟. اکی -  نیگو فردا چ

ٌ طَر؟ -  چ

ٌ ست - ٌ ای نداری بریو بیرٍن... خب جهع  .نیگو اگٌ برنان
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 :بدٍن فکر گفتو

 حاال کجا قرارى بریو؟! چٌ خَب -

 ! یٌ جای خَب -

 .ٍاقعًا اگر نًرداد را نداشتو باید چٌ نی کردم

*** 

ٌ يا رفتٌ  ٌ ای بَد کٌ قبالً با بچ نزدیک غرٍب بٌ نکان رٍیائی نًرداد کٌ کنار يهان رٍدخان
 .بَدیو، رسیدیو

 :نًرداد ٍسط درختان ایستاد، دست يایش را باز کرد ٍ گفت

 این جا رٍ دٍست داری کالی؟ -

 .بٌ رٍیش نیاٍردم کٌ قبالً آنجا را دیدى ام ٍ لبخند زدم

در حالی کٌ بٌ رٍبرٍ خیرى . کنار يو دیگر رٍی دٍ تختٌ سنگ نزدیک رٍدخانٌ نشستیو
 :ناندى بَدیو، نًرداد با لذت، نفسی عهیق کشید ٍ گفت

 .نن عاشق این جام -

 :اطرافو را از نظر گذراندم ٍ با لبخند گفتو

 .نن يو يهین طَر -

 :بعد از چند دقیقٌ سکَت نًرداد گفت

نن درست يهین جا کنار يهین رٍدخَنٌ . نی دٍنی کالی، این جا برای نن يهٌ چیزى -
ٌ ی اٍج ننٌ. بَد کٌ خَد ٍاقعیو رٍ شناختو  .این جا نقط
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تن صدایش بٌ . نهی دانو چرا احساس نی کردم صدای نًرداد گرنای يهیشگی را ندارد
بٌ شکل نسخرى ای از چرخاندن سرم بٌ طرفش طفرى نی رفتو، . طَر نحسَسی سرد بَد

ٌ ای را ببینو کٌ کنارم نشستٌ . انگار نی ترسیدم اگر بٌ آن سهت نگاى کنو شخص غریب
 .تالش کردم تا احساس نزدیکی بیشتری بین خَدم ٍ اٍ حس کنو

نیگو نًرداد نی دٍنستی تا حاال در نَرد خانَادى ت خیلی کو با نن حرف زدی؟ نن  -
اصالً نهی دٍنو چند تا خَاير برادر داری؟ یا نحالً در نَرد نادرت يیچی برام تعریف 

 !نکردی

 :در حالی کٌ پشت بٌ نن داشت با يهان صدای ناآشنا گفت. از جایش بلند شد

 .فکر نی کنو بًت گفتٌ بَدم کٌ نادرم ٍقتی خیلی بچٌ بَدم فَت شدى -

 :دٍبارى پرسیدم

 پس خَاير ٍ برادر چی؟ -

 .یٌ خَايرم داشتو؛ ٍلی اٍن يو نردى -

ٌ حال يیچ ٍقت در نَرد خَايرش حرفی نزدى بَد. خیلی تعجب کردم  .تاب

 :از جایو بلند شدم ٍ در حالی کٌ نزدیکش نی شدم گفتو

 .خیلی نتأسفو، نهی خَاستو ناراحتت کنو -

پشتو را بٌ اٍ کردم ٍ لب رٍدخانٌ . رايو را کج کردم ٍ بٌ آب نزدیک شدم. جَابی نداد
 .جرأت نهی کردم بٌ سهت نًرداد نگاى کنو. ایستادم

 :بعد از ندتی صدایش را شنیدم کٌ گفت

 اگٌ یٌ رٍزی بفًهی نن اٍنی کٌ نیگو نیستو، چی کار نی کنی؟ -
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 .بٌ آب خیرى شدم ٍ بٌ خَدم لرزیدم

 ننظَرت چیٌ؟ -

 .نی دٍنی کالی، سرنَشت نن اینٌ کٌ يهیشٌ تنًا بهَنو -

با صدایی کٌ بٌ يیچ . فکر کردم حتهًا از دست نن دلخَر شدى کٌ این حرف يا را نی زند
 :عنَان در پنًان کردن لرزشش نَفق نبَدم، گفتو

 .این حرف يا چیٌ نی زنی نًرداد؟ بیا در نَرد یٌ چیز دیگٌ حرف بزنیو -

 .صدای پايایش را شنیدم کٌ بٌ نن نزدیک نی شد

 :دٍبارى ادانٌ دادم

انگار یٌ َجَی ! نی دٍنی نًرداد، نن ير ٍقت کنار رٍدخَنٌ ٍایهیستو یٌ جَری نیشو -
 .دارى کٌ آدم رٍ نی گیرى

 .صدای پایش ير لحظٌ نزدیک تر نی شد

ٌ خاطر درخت يا باشٌ - ٌ خاطر سرٍ صداشٌ، شاید يو ب  ... شاید ب

در حین حرف زدن، برای یک لحظٌ با خَدم فکر کردم نکند نًرداد رفتٌ باشد ٍ این 
 !صدای پای یک غریبٌ باشد کٌ بٌ نن نزدیک نی شَد

ساکت شدم ٍ نفس در . یک لحظٌ بعد يرم نفس يایش را کنار گَشو احساس کردم
ٌ ام حبس شد چشو تَ . نًرداد دقیقًا پشت سرم ایستادى بَد. بی يَا چرخیدم. سین

 .از سرخی چشو يایش ٍحشت کردم ٍ یک قدم بٌ عقب برداشتو. چشو شدیو

 .يهان نَقع بَد کٌ احساس کردم زیر پایو خالی شد
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بٌ زیر پایو . تَی يَا نعلق بَدم کٌ نًرداد دستو را گرفت ٍ بٌ سهت خَدش کشید
 .از ترس نفسو باال نهی آند کٌ نگايو بٌ نًرداد افتاد. نگاى کردم ٍ سرم گیج رفت

بعد از چند جانیٌ کٌ بٌ بلندای یک قرن . يهان طَر بی صدا تَی چشو يایو زل زدى بَد
 :طَل کشید، صدای خش دارش را شنیدم کٌ گفت

 !بًو بگَ کٌ تَ يو يهین احساس رٍ بٌ نن داری! خیلی دٍست دارم کالیاسا -

دستو را کشیدم ٍ خَاستو از نگايش فرار کنو کٌ . صدایو در نهی آند،انگار الل شدى بَدم
ٌ يایو را گرفت ٍ در حالی کٌ تکانو نی داد گفت  :با ير دٍ دستش شان

 !حقیقت رٍ بًو بگَ -

ٌ حال بٌ نن ابراز عالقٌ . حسابی دست ٍ پایو را گو کردى بَدم قبل از انرٍز يیچ کس تاب
 .راستش نن يو این کار را بلد نبَدم. نکردى بَد، حتی خانَادى ام

 .تصهیو گرفتو یک بار يو کٌ شدى انتحان کنو

تَی چشو يایش کٌ نی درخشیدند، خیرى شدم ٍ بٌ سادگی سیل کلهات رٍی زبانو 
 .جاری شدند

 !نعلَنٌ کٌ دٍِست دارم، بیش تر از ير کسی تَ زندگیو -

نًرداد با يهان قیافٌ . انگار از یک طلسو آزاد شدى باشیو. بٌ یک بارى يهٌ چیز عادی شد
 :ٍ صدای يهیشگی خَدش گفت

یٌ شام فَق العادى تَ یٌ رستَران عالی . فکر نی کنو دیگٌ بًترى کٌ از این جا بریو -
 .انتظارنَن رٍ نی کشٌ
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ٌ ای کٌ نن . انگار نٌ انگار کٌ يیچ اتفاقی افتادى باشد سرم را برایش تکان دادم ٍ با فاصل
 .سعی در ایجادش داشتو کنار يهدیگر از آن جا دٍر شدیو

ٌ ی ناشین يهچَن  تَی ناشین يَا دم کردى بَد ٍ صدای برخَرد قطرات ریز باران با بدن
 .یک نلَدی دلنَاز تَی خلسٌ فرٍ بردى بَدم

 :نًرداد کٌ بی اندازى گرفتٌ بٌ نظر نی رسید، با صدایی خش دار زیِر گَشو زنزنٌ کرد

 .یٌ جَر خاصی یٌ حسی خاصی بًو نیدى. عاشق رنگ چشو ياتو کالی -

*** 

ٌ قدر کٌ پاساژ را باال ٍ . چًارچشهی زل زدى بَد بٌ نن ٍ سرتاپایو را نی کاٍید ير چ
یک چیزيایی يو پچ پچ . پایین نی کردم دست بردار نبَد ٍ يهین طَر دنبالو نی آند

 .نی کرد کٌ نن يیچ کدام را نهی فًهیدم

یک دفعٌ پشت ٍیترین نغازى ای یک نانتَ نظرم را . پیچیدم تَی رايرٍی دست راستی
 .جلب کرد

چند ٍقتی . از صبح دارم دنبال یک نانتَی شیک ٍ نرتب پاساژيا را زیرٍ رٍ نی کنو
پیش خَدم فکر کردم، ٍاقعًا بد است آدم دٍ . است بیش تر بٌ سر ٍ ٍضعو نی رسو

ٌ خاطر يهین چند دست لباس نسبتًا گران قیهت  دست نانتَ بیشتر نداشتٌ باشد، ب
 .خریدم

تازگی يا دٍست دارم سر ٍ ٍضعو يهیشٌ خَب ٍ نرتب باشد، نخصَصًا حاال کٌ نزدیک 
 .عید است
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گفتند . نانان چند رٍز پیش باالخرى بعد از چند ناى افتخار دادند ٍ بٌ بندى زنگ زدند
. نگفتند چٌ کسانی، فقط گفتند نن باید خانٌ باشو. تعطیالت نًهان از الجَرد نی رسد

 .این شد کٌ تصهیو گرفتو بیایو ٍ یک دست لباس خَب دیگر يو بخرم

يهان طَر کٌ بٌ نانتَ نگاى نی کردم . بٌ نغازى نزدیک شدم ٍ پشت ٍیترین ایستادم
نی خَاست چیزی بگَید کٌ گَشی ام . زیرچشهی پسرک را دیدم کٌ آند ٍ کنارم ایستاد

 .شرٍع بٌ زنگ زدن کرد

 .با دیدن شهارى ی نًرداد، انگار دنیا را بٌ نن دادى اند

 .يهان طَر کٌ حَاسو بٌ پسرک بَد با یک لبخند شیک جَاب دادم

 !جانو نًرداد جان -

از . برای چند جانیٌ بٌ جز صدای نفس يای نًرداد يیچ صدایی از آن طرف خط نیاند
 :فرصت استفادى کردم ٍ گفتو

 خَبی عزیزم؟ -

ٌ ی آٍیزان دنش را رٍی کَلش گذاشت ٍ  از گَشٌ چشهو پسرک را دیدم کٌ با لب ٍ لَچ
 .دست از پا درازتر رفت

 .باالخرى صدای نًرداد درآند

 .بًترى قطع کنو. فکر کنو اشتباى گرفتو -

 :با يهان لحن يهیشگی گفتو

حاال کٌ . فقط نی خَاستو خَدم رٍ از شر یٌ نزاحو سهج خالص کنو. نٌ اشتباى نگرفتی -
 .نن قطع نی کنو تَ دٍبارى بگیر. دٍست داری قطع کنی
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 .بعد از چند جانیٌ دٍبارى زنگ زد. بدٍن يیچ حرف دیگری تلفن را قطع کردم

 :این بار گفتو

ٌ طَری؟ -  سالم چ

 :با تعجب گفت

 کالی تَ حالت خَبٌ؟ -

 .نٌ، دارم از خستگی نی نیرم -

 کجایی تَ؟ -

 .از صبح دارم دنبال یٌ دست لباس خَب نی گردم. تَی پاساژ نزدیک نیدٍن -

 .بیا این جا. نن تَ نغازى ام -

 .این قدر خستٌ بَدم کٌ بی چَن ٍ چرا قبَل کردم

 .تَی نغازى، نًرداد نیان یک نشت کتاب گو شدى بَد

نی گفت . نًرداد نغازى ی کتابفرٍشی اش را تَی آرنانشًر دٍبارى راى انداختٌ بَد
احساس نی کند بعد از نرگ پدرش زیادی تَی الک خَدش فرٍ رفتٌ ٍ بًتر است یک 

 .نغازى ينَز راى اندازی نشدى بَد ٍ در حال آنادى سازی بَد. تکانی بٌ خَدش بديد

 :رفتو باالی سرش ٍ گفتو

 نی دٍنستی نن عاشق کتابو؟ -

 :تکان خَرد؛ ٍلی با پررٍیی بٌ رٍی خَدش نیاٍرد ٍ گفت
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ٌ ی این  - ٌ ی چیزيای دیگ کتاب، طبیعت، رٍدخَنٌ، شها بٌ جز نًرداِد بیچارى عاشق يه
 .دنیا يستین

 :نشستو رٍی یک چًارپایٌ ٍ گفتو

 بگَ ببینو چٌ خبر؟. خب بابا، خَدت رٍ لَس نکن -

 .رٍی نیزی کنار کتاب يا نشست

ٌ تَن؟. سالنتی -  نیگو کالی تَ ٍاقعا عید نی خَای بری خَن

 .آرى، نانانو زنگ زد اصرار داشت کٌ حتهًا برم -

 !راستش داشتو فکر نی کردم کٌ نن يو بايات بیام -

 .نًرداد کٌ چشو يای گرد نن را دید، تَضیح داد. تعجب کردم

ٌ ام رٍ تَ تًران ينَز تحَیل ندادم، یٌ سری کتاب يو تَ انباریٌ کٌ  - خب نی دٍنی خَن
از اٍن طرف یٌ سری کار يو تَ دانشگاى نَن دارم کٌ اگٌ دٍ سٌ رٍز . حتها باید بیارم

 .نَندى بٌ عید بریو ٍ شانس بیارم دانشگاى ينَز باز باشٌ، نی تَنو انجام بدم

 نطهئنی کٌ دانشگاى بازى؟ -

 .خب اگٌ باز يو نباشٌ اشکالی ندارى -

ٌ ای، دایی؟ - ٌ ای، خال ٌ شَن؟ عه  نیگو تَ این جا کسی رٍ نداری کٌ بخَای عید بری خَن

فانیل يای نانانو يو کٌ اصالً تا . نٌ، بابام کٌ یکی یدٍنٌ بَد خَاير ٍ برادر نداشت -
 !نیستن! حاال ندیدم، نهی دٍنو يستن

 :بعد از کهی نکخ در حالی کٌ صَرتش در يو رفتٌ بَد گفت
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 !نیگو کالی اگٌ راضی نیستی بیام راحت بگَ، چرا بًَنٌ نیاری؟ -

ٌ خاطر : بٌ اشتبايو پی بردم ٍ در حالی کٌ يَل شدى بَدم گفتو نٌ این چٌ حرفیٌ؟ نن ب
گفتو شاید دانشگاى تَن بستٌ باشٌ ٍ نجبَر شی دٍبارى کاری کنی؛ ٍگرنٌ . خَدت گفتو

 .نن کٌ از خدانٌ با يو بریو

 :سرش را پایین انداخت ٍ در حالی کٌ با انگشتان دستش بازی نی کرد آيستٌ گفت

 .آخٌ نن دٍست ندارم بدٍن تَ این جا تنًا بهَنو -

 :خندیدم ٍ گفتو

 ! چٌ سفری بشٌ -

 :سرش را باال آٍرد ٍ با لبخند گفت

 .راستی برات یٌ يدیٌ کنار گذاشتٌ بَدم -

ٌ يا یک کتاب برداشت ٍ گرفت طرفو کٌ اسو فرٍغ رٍی جلدش  بعد از تَی یکی از قفس
 .نی درخشید

ٌ يایش را باز . کتاب را گرفتو ٍ با لذت رٍی جلدش دست کشیدم بی يَا یکی از صفح
 .نگايو کٌ بٌ شعر افتاد، لبخند زدم. کردم

 .تَی چشو يای نًرداد نگاى کردم ٍ شعر فرٍغ را از حفظ خَاندم

 آری آغاز دٍست داشتن است -

 گرچٌ پایان راى ناپیداست

 نن بٌ پایان دگر نیندیشو
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 کٌ يهین دٍست داشتن زیباست

*** 

 .با حَصلٌ قدم برنی داشتو ٍ چهدان را دنبال خَدم نی کشیدم

ينَز چند . از این کٌ با نًرداد يو قدم بَدم، بٌ شدت احساس خَشحالی نی کردم
ٌ ای بٌ حرکت قطار باقی بَد  .دقیق

بٌ قطار کٌ رسیدیو، نًرداد بلیط يا را بٌ نأنَر قطار نشان داد، ساکش را رٍی دٍشش 
ٌ يا باال کشید  .گذاشت ٍ چهدان نرا با حَصلٌ دنبال خَدش از پل

با . از فکر این کٌ در این سفر نًرداد يو با نن نی آید ٍ دیگر تنًا نیستو ذٍق زدى بَدم
 .این کٌ نقصدنان یکی نبَد؛ ٍلی باز يو خَب بَد

از شانس قشنگ نن، رٍز قبل از حرکت نان ناشین نًرداد خراب شد ٍ ٍقتی آن را پیش 
ٌ ی آن پیدا نهی شَد ٍ باید تا بعد از تعطیالت  تعهیرکار بردى بَد، تعهیرکار گفتٌ بَد قطع

 .این شد کٌ نجبَر شدیو با قطار برگردیو. آنجا بهاند

ٌ ای بٌ  آنًا نکردم؛  ٌ نان بٌ جز نن ٍ نًرداد، چند نفر دیگر بَدند کٌ نن تَج تَی کَپ
چَن نًرداد تَی راى ندام زیر گَشو پچ پچ نی کرد ٍ چرت ٍ پرت نی گفت ٍ 

این قدر حرف زد کٌ نن اصالً نفًهیدم . نهی گذاشت برای یک لحظٌ حَاسو جهع شَد
ٌ طَر بٌ ایستگايی کٌ قطار يهیشٌ در آن تَقف نی کرد رسیدیو  .چ

 :نًرداد گفت

 نی خَای بریو بیرٍن یٌ حال ٍ يَایی عَض کنیو؟ -

 .نٌ بًترى يهین جا بهَنیو -
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ٌ ی نسافريای کَپٌ پیادى شدند ٍ فقط نن ٍ نًرداد ناندیو  .بقی

. نًرداد بٌ نن خیرى شدى بَد ٍ نن آن قدر گرنو شدى بَد کٌ احساس تشنگی نی کردم
ٌ ی آب را از رٍی نیز چَبی کنار دستو برداشتو آن قدر يَل . زیر نگاى خیرى ی نًرداد شیش

سعی کردم بی تَجٌ بٌ خراب . بَدم کٌ در شیشٌ از دستو ريا شد ٍ سر خَرد زیر صندلی
 .کاری ام آب بخَرم

نهی دانو تَی این يَا چرا این قدر تشنٌ شدى بَدم؛ ٍلی الحق ٍ االنصاف آب خنکی بَد 
 .کٌ حسابی چسبید

ٌ ی ديانو سرازیر شدى ٍ  ٌ ی آب را کٌ از ديانو دٍر کردم نتَجٌ شدم آب از گَش شیش
نی خَاستو با شالو ديانو را پاک کنو کٌ نتَجٌ . شال ٍ جلَی نانتَام را خیس کردى

ٌ ی ديانو  شدم نًرداد سرش را جلَ آٍردى ٍ با دستهال سفیدی در حال پاک کردن گَش
این قدر بٌ نن نزدیک بَد کٌ نی تَانستو گرنی نفس يایش را رٍی صَرتو . است

 .احساس کنو

نگايش جَری بَد کٌ بٌ . بعد از چند لحظٌ سرش را باال آٍرد ٍ تَی چشو يایو نگاى کرد
 .ير کاری ٍادارم نی کرد

بی يَا از جایو بلند شدم ٍ در حالی کٌ سعی نی کردم تَی چشو يایش نگاى نکنو ، با 
 :نعهَلی ترین لحنی کٌ نی تَانستو بٌ صدایو بديو گفتو

ٌ قدر این جا گرنٌ - ٌ طَرى بریو بیرٍن یٌ يَایی بخَریو! چ  !چ

قبل از این کٌ نًرداد جَابی بديد، در کَپٌ باز شد ٍ نسافريای داخل کَپٌ سر جایشان 
نًرداد کٌ کهی دنغ بٌ نظر نی رسید . نن يو با خیال راحت سر جایو نشستو. برگشتند

 :گفت
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 تَ کٌ نی خَاستی بری يَا بخَری؟ -

ٌ يایو را باال انداختو ٍ با بی خیالی گفتو  :شان

 .نٌ دیگٌ، االن قطار راى نی افتٌ تا چند دقیقٌ دیگٌ نی رسیو ایستگاى، باید پیادى بشو -

 :از آن حال ٍ يَا خارج شد ٍ گفت

 !چٌ بد -

 .نَافقو، کاش بٌ این زٍدی نهی رسیدیو -

. برای ندتی طَالنی بٌ يو خیرى شدیو تا قطار برای نن بٌ ایستگاى آخر رسید ٍ ایستاد
قبل از این کٌ پیادى شَم . نًرداد دنبالو از کَپٌ خارج شد ٍ کنار در خرٍجی ایستاد

 :با لحن دلداری ديندى ای گفت. نگايش کردم

ٌ ایٌ کٌ بٌ خَدت گرفتی خانهی؟ تا چشو بٌ يو بزنی دٍبارى يو دیگٌ رٍ  - این چٌ قیاف
اصالً خدا رٍ چٌ دیدی، شاید بٌ سرم زد ٍ ٍسط تعطیالت اٍندم شًرتَن عید . دیدیو

 .گردشی

قبل از این کٌ اشکو سرازیر شَد، با یک لبخند نصفٌ ٍ نیهٌ کٌ از صدتا گریٌ بدتر بَد، با 
ٌ يای قطار پایین پریدم در بستٌ شد ٍ قطار شرٍع بٌ . خداحافظی سریعی از رٍی پل

 .تا جایی کٌ نی تَانستو ببینو، نًرداد يهان جا پشت در ایستادى بَد. حرکت کرد

 .جلَی اٍلین تاکسی را گرفتو ٍ سعی کردم تا خانٌ بٌ يیچ چیز فکر نکنو

*** 

 «7فصل »

 «ارجیٌ پدری»
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عهٌ سیهین رٍی . نانان باالی پذیرایی رٍی کاناپٌ نشستٌ ٍ بٌ رٍبرٍ خیرى ناندى بَد
حسن . عهٌ زرین يو کنارش نشستٌ بَد. نبل رٍبرٍیی اٍ، اخو يایش را جهع کردى بَد

آقا، شَير عهٌ زرین صندلی کنار در ٍرٍدی را انتخاب کردى بَد، انگار ير لحظٌ قصد 
زن عهَ شیرین رٍی نبلی دٍ نفرى کنار در . داشت از در بیرٍن بپرد ٍ پا بٌ فرار بگذارد

دخترش کٌ تازى فًهیدم اسهش ارغَان است يو کنار نادرش . آشپزخانٌ نشستٌ بَد
پدرم ٍ آقا . نشستٌ بَد ٍ برعکس نادرش ٍ بقیٌ، ينَز لباس سیاى بٌ تن داشت

نرتضی، شَير عهٌ سیهین يو کٌ کنار يو نشستٌ بَدند، جَری سر جايایشان بٌ جلَ 
ٌ ی دعَا را بگیرند نن . خو شدى بَدند کٌ انگار ير آن ننتظرند بپرند ٍسط نیدان ٍ نیان

يو پشت ُاپن آشپزخانٌ سنگر گرفتٌ بَدم تا از خطرات احتهالی از قبیل؛ پرتاپ اشیاء ٍ 
 .گیس ٍ گیس کشی در انان بهانو

سیاٍش يو از دیشب کٌ نًهانان خبر آندنشان را دادند، نشخص بَد کٌ نی خَايد 
يهین طَر يو شد ٍ صبح قبل از رسیدن آن يا جیو زد، بعد خبر داد با . فلنگ را ببند

 .دٍستانش بٌ شهال رفتٌ

 .نًهان يا حَالی ظًر از راى رسیدند

ٌ يایشان را با خَدشان نیاٍردى بَدند، بٌ جز زن عهَ شیرین کٌ بٌ احتهال  يیچ کدام بچ
البتٌ فکر نی کنو ضرب العجل ! زیاد نی خَاستٌ جلَی قَم شَير بی یار ٍ یاٍر باقی نهاند

نن برای بازگشت بٌ خانٌ يو بٌ يهین علت بَدى تا نانان کٌ نی دانستٌ رٍی سیاٍش 
ٌ ی خَدش حداقل از تعداد نفرات کو نیاٍرد  .نهی شَد حساب کرد، در خان

سالم . نانان بدٍن این کٌ بٌ زن عهَ شیرین نگاى کند با اٍ سالم ٍ احَال پرسی کرد
 .البتٌ از بقیٌ يو استقبال بًتری نشد! ارغَان را يو ٍانهَد کرد کٌ اصالً نشنیدى

ٌ يا رٍ » ، «خَش آندید » : بعد از رد ٍ بدل کردن تعارفات نرسَم از نَع چرا بچ
» : ٍ شنیدن جهالتی از قبیل...ٍ « ! نا زٍدتر از این ننتظرتَن بَدیو» ، «نیاٍردید؟
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نايار کٌ ...ٍ « ! نهی دٍنو چرا يَا این قدر زٍد گرم شدى» ، «! ببخشید نزاحهتَن شدیو
با تالش زیاد نانان از رستَران سر کَچٌ تًیٌ شدى ٍ برای درآٍردن چشو فانیل شَير، 

 .در بًترین ظرٍف خانٌ سرٍ شدى بَد، خَردى شد

 .بعد يو چرت بعد از نايار کٌ بٌ يیچ عنَان نهی تَان از آن گذشت

باالخرى بعد از کلی لبخند زٍرکی، نگاى چپ چپ ، چشو غرى ٍ اخو ٍ تخو، عهٌ سیهین 
 .ديان باز کرد

 ...ٍهلل راستش داداش نا انرٍز نزاحهتَن شدیو -

 .بابا ٍسط حرفش پرید

 .شها نراحهید! نزاحو چیٌ آبجی -

 .ٍ چشو غرى ی نانان را بٌ جان خرید

 :عهٌ سیهین ادانٌ داد

ٌ يا  - نانان را جا انداخت  –نظرلطفتَنٌ داداش، بلٌ نا قصدنَن بعد از دیدن شها ٍ بچ
اٍل این بَد کٌ کدٍرت يایی رٍ کٌ از اٍن دفعٌ کٌ اٍندى بَدین پیشهَن، بینهَن  –

ٌ خاطر حرف ٍ حدیخ يایی کٌ اٍن دفعٌ سر خَنٌ  نَندى بَد برطرف کنیو، دٍم این کٌ ب
ٌ ی آقاجَن رٍ با قیهت خَب  پیش اٍند بگیو یٌ بندى خدایی پیدا شدى کٌ نی خَاد خَن

 .بخرى

 :بابا گفت

 حاال این بندى خدا کی يست؟ -

 :عهٌ سیهین گفت
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ٌ ی شها رٍ خرید. آقا رحیو -  ... آقا رحیو. يهَن کٌ اگٌ یادتَن باشٌ خَن

 .نانان پرید ٍسط حرفش

ٌ ی نا بٌ خلق اهلل ! اٍن پیرنردى گَرش کجا بَد کٌ کفنش باشٌ - ينَز بابت يهَن خَن
 !بديکارى

 :عهٌ سیهین رٍ بٌ نادرم با عصبانیت گفت

 .نگٌ نن گفتو برای خَدش نی خَاد -

 :بعد رٍ بٌ پدرم ادانٌ داد

آقا رحیو یٌ خَايرزادى دارى کٌ تَی تًرٍن زندگی ... آرى داداش، داشتو نی گفتو -
ٌ اش نشکل دارى نی خَاد آخر عهری بیاردش یٌ  نی کنٌ، طفلک نادرش نریضٌ، انگار ری

ٌ ی خَب پیدا کرد بًش نعرفی کنٌ . جای خَش آب ٍ يَا، بٌ آقا رحیو گفتٌ اگٌ خَن
ٌ ی آقاجَن رٍ نعرفی کردى  .اٍن يو خَن

 .عهٌ زرین دنبالٌ حرف عهٌ سیهین را گرفت

 .آرى داداش نی خَاستیو تَ اٍلین فرصت بیاین ِدى تا کار رٍ تهَم کنیو -

 :عهٌ سیهین اضافٌ کرد

ٌ ی داداش کهال يو تهام ٍ کهال پرداخت کنیو -  .ان شاءاهلل حق زن ٍ بچ

زن عهَ شیرین سرش را تکان داد ٍ ارغَان . يهٌ بٌ زن عهَ شیرین ٍ ارغَان نگاى کردند
 .يهچنان بٌ خیرى شدن بٌ گلدان ٍسط نیز ادانٌ داد

 :پدرم خطاب بٌ عهٌ سیهین گفت
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ير چی شها صالح نی دٍنید آبجی، اگٌ نیگید فانیل آقا رحیو نشتری خَبیٌ، تَ اٍلین  -
 .فرصت نیام دى ٍ کار رٍ تهَم نی کنیو

 :عهٌ سیهین گفت

پس با اجازى تَن نا فردا صبح برنی گردیو، شها يو يرٍقت کٌ تَنستید تشریف  -
 .بیارید

 :پدرم گفت

شها تازى اٍندین، فردا رٍ کٌ حتهًا باید پیش نا بهَنید تا بعدًا ! این چٌ حرفیٌ آبجی -
 .ببینیو چی پیش نیاد

نادرم کٌ نگران بَدم ير لحظٌ آباژٍر کنار دستش را بٌ سهت بابا حَالٌ کند، با لبخند 
 :پت ٍ پًنی گفت

 .آرى سیهین جَن، حاال حاال يا باید پیش نا بهَنید -

*** 

چند ساعت بعد، ارغَان رٍی تختو نشستٌ بَد ٍ نن يو در حال انداختن رختخَابو 
 :رٍی زنین بَدم کٌ زن عهَ شیرین سرش را از الی در تَ کرد ٍ رٍ بٌ ارغَان گفت

 راحتی عزیزم؟ چیزی نهی خَای؟ -

 :ارغَان گفت

 .نٌ نانان، يهٌ چی خَبٌ -

 .ارغَان را برای خَاب بٌ نن حَالٌ دادى بَدند
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از آخرین باری کٌ نًرداد را دیدى بَدم . يیچ خبری نبَد. نگايی تَی گَشی ام انداختو
زنگ نزدى بَد ٍ چندبار يو کٌ نن زنگ زدم تلفنش خانَش . يیچ خبری از اٍ نداشتو

 .بَد

 .نگرانش شدى بَدم، شاید يو بیشتر از این کٌ اٍ نگرانو نبَد، نگران بَدم

تَی نَر نًتاب کٌ از پنجرى تَی اتاق افتادى . چراغ را خانَش کردم ٍ دراز کشیدم
بٌ نَيایش کٌ رٍی . بَد،ارغَان را دیدم کٌ طاق باز خَابیدى ٍ بٌ سقف زل زدى بَد

 .سیايی شان بالش سفیدم را لک کردى بَد. بالشو پخش بَد نگاى کردم

ٌ حال با دختر عهَیو کٌ يهسن ٍ سال نن است  این عجیب نیست کٌ نن يیچ ٍقت تاب
 يهکالم نشدى ام ٍ يیچ چیز از اٍ نهی دانو؟

 :انگار فکرم را خَاندى باشد، بی نقدنٌ گفت

 .نا با این کٌ دخترعهَییو، تا حاال با يو بیشتر از چند تا کلهٌ حرف نزدیو -

 .اٍيَم -

 :برای این کٌ چیزی گفتٌ باشو پرسیدم

 رنگ چشو يات بٌ نانانت رفتٌ؟ -

 .صدای اندٍيناکش را شنیدم

 .چشو يای نن عسلیٌ، بٌ بابای خدابیانرزم رفتٌ. نٌ چشو يای نانانو نیشیٌ -

بعد انگار بٌ یاد نطلب تازى ای افتادى باشد، بٌ سهت نن رٍی پًلَیش چرخید ٍ دستش 
 .را زیر سرش ايرم کرد

 .صدایش انگار انرژی تازى ای گرفتٌ بَد ٍ لحنش خَدنانی شدى بَد
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ٌ ی بابا بزرگ رٍ بفرٍشن نَافقی؟ -  نیگو تَ با این کٌ خَن

ٌ ی غریبی! بابابزرگ حتی . اصالً یادم نهی آید آخرین بار کی پدربزرگو را دیدى ام. چٌ کله
ٌ اش خَب تَی ذينو نیست، فقط تصاٍیری نات ٍ گنگ از سال يا قبل  .قیاف

 :ارغَان کٌ سکَت نرا دید ادانٌ داد

 .حیفٌ کٌ بفرٍشیهش! اٍن خَنٌ پر از خاطرات بابام ٍ بابابزرگٌ -

 :با بی خیالی گفتو

ٌ يا. تَ دیگٌ خیلی سخت نی گیری - ٌ ی خَن ٌ ست دیگٌ؛ نحل يه  .اٍن جا فقط یٌ خَن

صدایش را کٌ دٍبارى از جایی دٍر بٌ گَش . ارغَان دٍبارى بٌ حالت قبل دراز کشید
 :نی رسید شنیدم کٌ گفت

 !تَ يهیشٌ نسبت بٌ آدم يای اطرافت این قدر بی تَجًی؟ -

ٌ ان -  !آرى؛ چَن يهیشٌ آدم يای اطرافو نسبت بٌ نن يهین قدر بی تَج

*** 

 .ارغَان تَی اتاق نبَد. صبح با صدای زنگ گَشی ام از خَاب بیدار شدم

 .شهارى برایو آشنا نبَد با این ٍجَد جَاب دادم

 !الَ، سالم کالی خَدتی؟ -

ٌ ای کٌ بٌ خاطر بی خبری چندرٍزى تَی صدایو بَد  بعد از شنیدن صدای نًرداد با طعن
 :گفتو

 چٌ عجب یادی از نا کردی؟ -
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نهی دٍنی تَ این چند رٍز چٌ اتفاق يای عجیب . تَ رٍ خدا از دستو دلگیر نباش کالی -
 .غریبی برام افتاد

 .نگران شدم

 چی شدى؟ حالت خَبٌ؟ -

 !حدس بزن االن کجام؟. حاال دیدنت برات تعریف نی کنو! نترس برای خَدم نٌ -

 !نگٌ قرارى کجا باشی؟! تًرانی دیگٌ -

 :خندید ٍ گفت

ٌ ام. نٌ دیگٌ، این دفعٌ رٍ اشتباى کردی -  .بندى االن پیش سرکارعلی

 !چی؟ -

البتٌ نٌ دقیقًا، االن تَ شًر شهام ٍ دارم ٍل نی چرخو ٍ ننتظر اینو کٌ یٌ نظرکالی  -
 .جَنو رٍ ببینو

 جدی کٌ نهیگی؟ -

داشتو برنی گشتو خَنٌ؛ چَن دلو برات تنگ شدى بَد گفتو . اتفاقًا خیلی يو جدی ام -
 .سر راى بیام ببینهت

 !ٍای نًرداد -

 .ٍاقعًا نهنَنو از این استقبال گرنت عزیزم، تَ رٍ خدا بیشتر از این شرنندى ام نکن -

نٌ، نن خَدم کٌ خیلی خَشحال شدم از این کٌ اٍندی؛ ٍلی خب بًت گفتٌ بَدم کٌ  -
 .نًهَن داریو، انرٍز نی خَایو بریو بیرٍن، فکر نکنو بتَنو از زیرش در برم
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خَدت یٌ کاریش بکن دیگٌ، نن تا چند ساعت دیگٌ نی خَام راى بیفتو، خیلی دٍست  -
 .دارم قبلش ببینهت

صبح بٌ خیر بی حالی نحار يو . يهان لحظٌ کٌ تلفن را قطع کردم ارغَان ٍارد اتاق شد
 .کردیو

چشو يایو را تنگ کردم ٍ با دقت نگايش . انگارتَی کیفش دنبال چیزی نی گشت
ٌ اش نهی آند فضَل . نشکَک بَدم نکند چیزی از حرف يایو شنیدى باشد. کردم بٌ قیاف
 .بعد ناگًان فکری بٌ ذينو خطَر کرد. باشد

 .نشستو رٍی تخت

ٌ ی آقاجَن فرٍش نرى، تَ برام یٌ کاری نی کنی؟ -  !اگٌ نن قَل بدم کاری کنو کٌ خَن

فکری برای جلَگیری از فرٍش خانٌ نداشتو؛ ٍلی فعالً بٌ جز این قضیٌ دستو بٌ جای 
 .دیگری بند نبَد

 .اٍل با تعجب نگايو کرد بعد آند ٍ کنارم نشست

 نحالً چٌ کاری؟ -

ببین نن انرٍز باید حتهًا یٌ جایی برم؛ ٍلی نطهئنو نانانو نهی ذارى، اگٌ تَ بگی کٌ یٌ  -
 .سری خرید داری ٍ نی خَای نن رٍ يو با خَدت ببری، راضی نیشٌ

 نگٌ کجا نی خَای بری؟ -

ٌ ای یا نٌ؟. حاال تَ کاری کٌ گفتو بکن تَی راى بًت نیگو -  حاال پای

نی دانستو دختر بايَشی است ٍ بی گدار بٌ آب . ترسیدم نَافقت نکند. تَی فکر رفت
 :بعد از چند دقیقٌ کٌ جان نن را بٌ لبو رساند گفت. نهی زند
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 .باشٌ، فقط انیدٍرام قَلت یادت نرى -

 :ٍارد پذیرایی کٌ شدیو صدای نادرم را شنیدم کٌ گفت

 ! آرى آب ٍ يَاش يو خیلی خَبٌ -

ٌ ی بزرگ تريا جهع بَدند ٍ بٌ احتهال زیاد در نَرد جایی کٌ نی خَاستند برٍند بحخ  يه
بٌ نظرم ننظَر نادرم پارک جنگلی خَش آب ٍ يَایی بَد کٌ در چند . نی کردند

ٌ ی کَى قرار داشت  .کیلَنتری شًر در دانن

 :عهٌ زرین با بی حَصلگی گفت

ٌ ی شلَغی ٍ سر ٍ صدا رٍ  - نٌ زن داداش، این جَر جايا حتهًا خیلی شلَغٌ، نن حَصل
 .ندارم

 :نادرم ابرٍيایش را باال داد ٍ گفت

اتفاقًا زرین جَن آدم يایی کٌ نیان این جَر جايا خیلی باشخصیتن ٍ اصالً ايل  -
ٌ بازی نیستن  ... نا نعهَالً جايایی نیریو کٌ نحیطش. شلَغی ٍ بی جنب

 .عهٌ سیهین پرید ٍسط حرف نانان

 .ببخشیديا فیرٍزى، یٌ جَری حرف نی زنی انگار نا تا حاال این جَر جايا نرفتیو -

 :نادرم گفت

 !نن کی يهچین حرفی زدم سیهین جَن -

 .یک لحظٌ فکر کردم گردش ٍ تفریح با این قَم تاتار عجب بلبشَیی نی شَد

 .باالخرى تصهیو گرفتند بٌ پارک جنگلی برٍند
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ٌ طَر است بٌ نًرداد بگَیو بٌ پارک بیاید تا پای ارغَان از این  با خَدم فکر کردم چ
قضیٌ بیرٍن کشیدى شَد؛ ٍلی بعد نظرم عَض شد، چَن پارک جنگلی بیرٍن از شًر بَد 

ٍ نهکن بَد نًرداد دیرش شَد، تازى احتهال داشت کسی نا را ببیند ٍ قَزباالی قَز 
ارغَان رٍ . این شد کٌ چشهکی بٌ ارغَان کٌ رٍبرٍیو کنار نادرش نشستٌ بَد، زدم. شَد

بٌ زن عهَ کٌ تا آن لحظٌ ساکت سر جایش نشستٌ بَد کرد ٍ با صدای بلند، جَری کٌ 
 :بقیٌ بشنَند گفت

نانان نن یٌ کو خرید دارم، نی خَاستو اگٌ شها ٍ بقیٌ اجازى بدین با کالیاسا جان  -
 .بریو بخریو

 :زن عهَ با تعجب گفت

 چٌ خریدی؟ چرا بٌ خَدم نگفتی؟ -

 :ارغَان نرنشی بٌ صدایش داد ٍ گفت

 .یًَیی شد دیگٌ، الزنٌ نانان -

 نهی د ٍنو ٍهلل، خَد کالیاسا چی نیگٌ؟ -

 :نن گفتو

 .نشکلی نیست زن عهَ، نیریو زٍد برنی گردیو -

 :کهی فکر کرد ٍ باالخرى گفت

 .خب اگٌ داداش ٍ زن داداش نخالفتی ندارن از نظر نن اشکالی ندارى -

 :نانان اخو يایش را تَی يو کشید ٍ گفت. يهٌ بٌ نانان ٍ بابا نگاى کردیو

 نگٌ شها نهی خَاین با نا بیاین؟ -
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 :آقا نرتضی بٌ جای نن جَاب داد

جٍَن يای انرٍز کٌ دیگٌ دٍست ندارن با نا پیرٍپاتال يا ! کجای کاری فیرٍزى خانو -
 ! بیرٍن برن

ٌ ی  حسابی حالش را گرفتٌ، " پیرٍپاتال"نن از ترس این کٌ نانان کٌ نعلَم بَد کله
 :چیزی نگَید، فَری گفتو

 .نٌ عهَ، این چٌ حرفیٌ؟ نن راى رٍ بلدم، کار ارغَان جَن کٌ تهَم شد نیایو پیشتَن -

 .دٍبارى يهٌ بٌ نانان نگاى کردند

 .باشٌ ارغَان جَن رٍ ببر؛ ٍلی زٍد بیاین پیش نا، تَی راى يو خیلی نَاظب باشین -

تَی . تَی راى بٌ نًرداد زنگ زدم ٍ آدرس را از اٍ گرفتو. بٌ اصرار نانان با آژانس رفتیو
 .پارکی نزدیک راى آين ننتظرم بَد

شک داشتو کٌ قابل اعتهاد است یا نٌ ؛ . ارغَان با دقت بٌ حرف يایهان گَش نی داد
 .ٍلی نجبَر بَدم جریان نًرداد را تا جایی کٌ بٌ اٍ نربَط نی شد، برایش تعریف کنو

ٌ قدر دلو برایش تنگ شدى؛ ٍلی انگار دلتنگی اٍ از  ٍقتی نًرداد را دیدم تازى فًهیدم چ
جنس دیگری بَد؛ چَن انگار ندت يا نن را ندیدى يهین طَر بی حرف زل زدى بَد بٌ نن 

 .حس خاصی تَی نگايش بَد. ٍ چشو برنهی داشت

ٌ حال ندیدى بَدم نَيایش از آخرین بار کٌ دیدى بَدنش . لباسی کٌ بٌ تن داشت را تاب
 .کهی بلندتر شدى بَد، کهی يو الغر شدى بَد ٍ زیر چشو يایش گَد افتادى بَد

 .بعد از چند دقیقٌ باالخرى بٌ خَدم آندم
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باالخرى دٍ تا دخترخانو نحترم این يهٌ ! یٌ سالنی علیکی! آقا نًرداد چرا ناتت بردى؟ -
 .را رٍ اٍندن تا جنابعالی رٍ ببینن

 :با این حرف نن بٌ خَدش آند ٍ گفت

 .ببخشید خانو، تقصیر خَدتٌ کٌ نن ير ٍقت نی بینهت تَ آسهَن يا سیر نی کنو -

 :اخهی تصنعی کردم ٍ گفتو

 !تقصیر نن چیٌ؟ تَ از اٍلش يو يپرٍتی بَدی -

 :نًرداد با ناراحتی گفت

فعالً نهی خَای . باشٌ، بٌ يو نی رسیو! دست شها درد نکنٌ، حاال دیگٌ نن يپرٍتی ام -
 .ایشَن رٍ بٌ نن نعرفی کنی

 .دیدم حَاسو حسابی از ارغَان پرت شدى ٍ اٍ يهین طَر ياج ٍ ٍاج بٌ نا نگاى نی کند

االن يو لطف . ایشَن دخترعهَم ارغَان جَن يستن کٌ چند رٍزی نًهَن نا يستن -
ٌ ی خرید يهراى نن اٍندن تا نانانو اجازى بدى بیام  .کردن بٌ بًَن

 :نًرداد رٍ بٌ ارغَان گفت

 .خَشبختو ارغَان خانو، ببخشید کٌ بٌ خاطر نا تَ زحهت افتادین -

 :ارغَان لبخند زد ٍگفت

 .نٌ چٌ زحهتی؟ نن دٍست دارم بٌ کالیاسا جان کهک کنو -

ٌ ت، کلی قَل ٍ قرار بايام گذاشتی تا راضی شدی  !تَی دلو گفتو آرى ارٍاح عه

 :نًرداد گفت
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 ... بریو اٍن جا زیر آالچیق. خب این جَری سرپا کٌ خستٌ نیشیو -

 .ارغَان پرید ٍسط حرف نًرداد

. نیرم يهین اطراف. اگٌ اجازى بدید نن نی خَام یٌ کو قدم بزنو، ٍاقعًا يو خرید دارم -
 .کالیاسا ير ٍقت خَاستی بری نن رٍ خبر کن

 .ٍ بٌ سهت انتًای پارک حرکت کرد

نعلَم بَد آدم چیزفًهی . خیلی از این کارش خَشو آند کٌ نا را با يو تنًا گذاشت
 .است

تا ندتی يیچ کدام حرفی نزدیو؛ انا نن باالخرى طاقت . کنار يو تَی آالچیق نشستیو
 :نیاٍردم ٍ گفتو

 این چند رٍزى يیچی نخَردی؟ -

 :يَل شد ٍگفت

ٌ طَر؟ -  چ

 !آخٌ الغر شدی -

 تَ تَی این چند رٍز چی کار نی کردی؟. نٌ بابا فکر نی کنی -

 .يیچی، شرنندى ی احَال پرسی يای جنابعالی بَدم -

 .تَ کٌ نهی دٍنی چی شدى، اگٌ برات تعریف کنو بًو حق نیدی -

 !خب تَ تعریف کن ببینو حق نیدم یا نٌ -

 :کانالً بٌ طرف نن برگشت ٍ با يیجان گفت
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جَنو برات بگٌ قضیٌ از این قرار بَد کٌ نن يهچین کٌ از قطار پیادى شدم یکی عین  -
يهٌ چیزم تَ ساکٌ بَد، حتی گَشیو يو کٌ دستو بَد، . برق ٍ باد ساکو رٍ زد ٍ در رفت

خالصٌ با دٍزار پَلی کٌ تٌ . آخرین لحظٌ کٌ نی خَاستو پیادى بشو گذاشتو تَ ساک
دانشگاى کٌ نتَنستو برم؛ چَن . نٌ پَل داشتو نٌ شهارى ی کسی رٍ. جیبو بَد رفتو خَنٌ

ٌ ی انتقالیو تَ ساک بَد نجبَر شدم تا پنجو صبرکنو تا بانک يا باز بشن . ندارکو ٍ نان
از اٍن ٍر شهارى ی . برم پَل بگیرم تا بتَنو کرایٌ خَنٌ رٍ تسَیٌ کنو ٍ بلیط بگیرم

ٌ جَری باید گیرش بیارم . صاحبخَنٌ يو کٌ تَ گَشیو بَد، نداشتو نهی دٍنستو چ
 ... طلبش رٍ

 .پریدم ٍسط حرفش

ٌ ت نداشتی؟ -  یعنی تَ ٍاقعًا آدرسی چیزی از صاحبخَن

نٌ، آخٌ نی دٍنی این خَنٌ رٍ یکی از دٍست يام اجارى کردى بَد، بعدش نن رفتو  -
ٍقتی نی خَاست برى شهارى ی صاحبخَنٌ رٍ . اٍن قبل از نن فارغ التحصیل شد. پیشش

 .بًو داد کٌ اگٌ کارش داشتو بًش زنگ بزنو

 خب باالخرى چی کار کردی؟ -

یٌ گَشی . يیچی دیگٌ، از رٍ خَش شانسی شهارى ی اٍن دٍستو رٍ تَ خَنٌ پیدا کردم -
اٍن يو تصادفا شهارى ی صاحبخَنٌ رٍ نگٌ . ٍ سیو کارت جدید خریدم ٍ بًش زنگ زدم

بعد اجاجیٌ رٍ بار ٍانت . نن يو بًش زنگ زدم اٍند خَنٌ رٍ تحَیل گرفت. داشتٌ بَد
 .کردم فرستادم خَنٌ

 :با بدجنسی گفتو

 خَدت چرا با ٍانتٌ نرفتی؟ -
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 :لبخند زد ٍ گفت

 ... چَن دلو ٍاسٌ یکی تنگ شدى بَد؛ ٍلی شهارى ش رٍ نداشتو، گفتو با قطار برم شاید -

 .نحالً نی خَاستو نچ گیری کنو. دٍبارى پریدم ٍسط حرفش

 یعنی تَ ٍاقعًا شهارى ی نن رٍ حفظ نیستی؟ -

ٌ ام، تازى فکر کردم ِکی اٍن گفت دلش برای نن تنگ شدى بَد . بعد از تهَم شدن جهل
 !عجب سَتی ای

 :نًرداد با شیطنت گفت

 یعنی تَ نی خَای بگی شهارى ی نن رٍ حفظی؟ -

 .دیدم بًتر است جهعش کنو تا بیشتر از این گند نزدم. نعلَم بَد کٌ حفظ نبَدم

 پس باالخرى چٌ جَری بًو زنگ زدی؟ -

 :نًرداد دٍبارى لبخند زد ٍ گفت

يیچی دیگٌ يهین طَر کٌ تَ قطار نشستٌ بَدم ٍ بٌ تَ فکر نی کردم یدفعٌ رسیدیو بٌ  -
اٍندم تَ این پارک ٍ نشستو تَی . یًَیی دلو خَاست از قطار پیادى شو. ایستگاى تَن

چند تا از عدديای شهارى ت رٍ . بعد از چند دقیقٌ یٌ فکری بٌ سرم زد. يهین آالچیق
ٌ ش رٍ نی گرفتو. یادم بَد چند بار فحش ٍ بدٍبیراى شنیدم کٌ . يهین طَری رندٍنی بقی

يیچی . سرصبحی نردم رٍ از خَاب بیدار کردم تا باالخرى خَدت گَشی رٍ جَاب دادی
 .دیگٌ حاال يو کٌ در خدنت شهائیو

 :چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو
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یعنی يهٌ زار ٍ ! یعنی تَ االن انتظار داری این چرندیاتی کٌ گفتی رٍ نن باٍر کنو؟ -
شهارى ی يیشکی رٍ يو حفظ نبَدی یا یٌ جا یادداشت نکردى ! زندگیت تَ ساکٌ بَد؟

 !بَدی؟

 :با دلخَری گفت

 !حقیقت يهینٌ، تَ يو اگٌ یٌ خَردى بٌ نن اعتهاد داشتی باٍر نی کردی -

 :کهی فکر کردم ٍ گفتو

ٌ ت رٍ اٍن طَری نکن، باٍر کردم -  .خیلی خب حاال قیاف

 :با خَشحالی گفت

ٌ طَرى بریو یٌ جا یٌ چیزی بخَریو -  .نیگو کالی نن خیلی گشنهٌ، چ

نن نیگو نًهَن داریو، يهین یکی دٍ ساعت رٍ يو بٌ زٍر پیچَندم، تَ نیگی بریو  -
 !ددر

 :نًرداد دٍبارى ابرٍيایش را در يو کشید ٍ گفت

نن این جا غریبو، جای این کٌ ازم ! خستٌ نباشی بابا، تَ يو با این نًهَن نَازیت -
 .پذیرایی کنی نی خَای زٍدتر دکو کنی برم

 :برای دلجَیی گفتو. رٍیش را برگرداند ٍ بٌ گل يای باغچٌ خیرى شد

 !نگٌ تَ نگفتی بلیط دارم -

 :بدٍن نگاى بٌ نن با صدایی آرام گفت

یٌ قطار االن حرکت نی کنٌ؛ ٍلی نن بلیطش رٍ نگرفتو؛ چَن دٍست داشتو بیشتر با  -
 .یٌ قطار دیگٌ يست کٌ غرٍب حرکت نی کنٌ گفتو با اٍن برم. تَ باشو
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 .افتادم بٌ تَجیٌ

 خب باشٌ بریو؛ ٍلی ارغَان رٍ چی کار کنیو؟ -

 .خب اٍن يو با نا نیاد -

 .شاید دلش بخَاد با نادرش این يا باشٌ -

 :با انیدٍاری گفت

 .خب از خَدش نی پرسیو، شاید دٍست داشت بیاد -

ٌ ای بتراشو ٍ بٌ شهارى ارغَان کٌ تَی ناشین گرفتٌ بَدم زنگ زدم  .دیگر نتَانستو بًان

 .یک ربع بعد ارغَان تَی آالچیق بَد

 .ارغَان، نًرداد نیگٌ اگٌ تَ يو راضی باشی بریو با يو دیگٌ نايار بخَریو -

ٌ ای سکَت کرد ٍ چیزی نگفت  .ارغَان لحظ

 :نن ادانٌ دادم

گفتو شاید تَ دٍست . نن بًش گفتو کٌ نانان این يا ننتظرنَنن ٍ باید زٍد بریو -
 ... نداشتٌ باشی

 .ارغَان پرید ٍسط حرفو

نٌ اتفاقًا خیلی يو گرسنهٌ؛ اگٌ تَ نشکلی نداشتٌ باشی نن خَشحال نیشو باياتَن  -
 .بیام

بٌ چًرى اش کٌ دقیق شدم فًهیدم نضطرب است؛ ٍلی . از این حرف ارغَان تعجب کردم
 .جلَی نًرداد خجالت نی کشد چیزی بگَید
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 :نًرداد با خَشحالی گفت

 .پس شها چند دقیقٌ يهین جا ننتظر باشید تا نن برم برای غرٍب بلیط بگیرم ٍ بیام -

 :نًرداد کٌ رفت بٌ ارغَان گفتو

 !نگٌ قرار نبَد زٍد بریو پیش بقیٌ؟ اتفاقی افتادى؟ -

 :ارغَان سر جای نًرداد نشست ٍ گفت

ٌ زرین زیاد حالش خَب نبَدى، نانانت  - دى دقیقٌ پیش نانانو زنگ زد گفت تَ پارک عه
ٌ زرین دراٍندى بححشَن شدى ٌ سیهین يو پشت عه عهٌ . نهی دٍنو چی بًش گفتٌ عه

آقا نرتضی رٍ نجبَر . سیهین يو پاش رٍ تَ یٌ کفش کردى کٌ نن دیگٌ نهی تَنو بهَنو
عهَ يو بٌ زٍر عهٌ زرین رٍ راضی کردى تا فردا . کردى از يهَن جا راى افتادن رفتن دى

نانانو گفت این جا زیاد اٍضاع جالب نیست، بًترى شها برین . صبح بهَنن بعد برن
این جا بیاین اعصابتَن خرد . برای خَدتَن یٌ گشتی بزنین الاقل بٌ شها خَش بگذرى

 .نیشٌ

از طرفی خَشحال بَدم کٌ دیگر الزم نیست برٍم پیش آنًا ٍ بٌ بگَنگَيایشان گَش 
ديو ٍ نی تَانو پیش نًرداد باشو، از یک طرف يو ناراحت بَدم؛ چَن نی دانستو یک 

 .اسکی رٍی اعصاب درست ٍ حسابی انتظارم را نی کشد

خَب شد زن عهَ شیرین بٌ ارغَان زنگ زد . خبری نبَد. نگايی بٌ گَشی ام انداختو
 .ٍگرنٌ باید این يهٌ راى را بی خَدی تا پارک جنگلی نی رفتیو

 .یک دفعٌ فکری بٌ سرم زد

 :نًرداد بٌ نحض این کٌ برگشت گفت
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خب خانَم يا کجا بریو؟ البتٌ کالی باید بگٌ؛ چَن نن ٍ ارغَان خانو کٌ تَ این شًر  -
 .غریبیو

 :رٍ بٌ ارغَان گفتو

ٌ طَرى نا بریو اٍنجا؟ -  !حاال کٌ نانان این يا از پارک برگشتن چ

 :نًرداد با گیجی گفت. ارغَان با لبخند رضایتش را اعالم کرد

ٌ ی پارک چیٌ؟ -  قضی

 :بٌ طرف خیابان رفتو ٍ گفتو

 .فعالً بیا بریو یٌ تاکسی بگیریو تا بعد برات تعریف کنو -

ٌ ی نصنَعی ایستادیو  .نًرداد نگايی بٌ اطراف انداخت. کنار دریاچ

 .این جا خیلی قشنگٌ کالی -

 .آرى نخصَصًا این دریاچٌ -

 :نًرداد بٌ آب چشو دٍخت ٍ گفت

این دریاچٌ نحل نجسهٌ نی نَنٌ؛ ٍلی رٍدخَنٌ . ٍلی نن رٍدخَنٌ رٍ ترجیح نیدم -
 .ير چیزی کٌ سر رايش باشٌ رٍ از بین نی برى. خرٍشان ٍ ٍحشیٌ.جَن دارى

 .يهین نَقع ارغَان کٌ از نا فاصلٌ گرفتٌ بَد بٌ نا نزدیک شد

ٌ يا يهین طرف يا یٌ رستَران خَب يست کٌ غذاياش خیلی خَشهزى ست، بریو  - بچ
 .اٍن جا
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برعکس بقیٌ جايا . با نَافقت نًرداد ٍ ارغَان ير سٌ بٌ طرف رستَران بٌ راى افتادیو
ٌ ی رستَران خیلی خلَت بَد ٌ ای تَجٌ نا را . نحَط نزدیک در رستَران صدای گریٌ بچ

 .بٌ خَد جلب کرد

سر ٍ ٍضع نرتبی داشت ٍ نَيایش را . دخترک، سٌ چًار سالٌ بٌ نظر نی رسید
 .در حالی کٌ رنگ ٍ رٍیش پریدى بَد با صدای بلند گریٌ نی کرد. خرگَشی بستٌ بَد

 :ارغَان با نگرانی گفت

ٌ ای نیکنٌ -  !ببین بچٌ چٌ گری

 :گفتو

 .بریو ببینیو چشٌ. حتهًا نادرش رٍ گو کردى -

 :نًرداد با بی تفاٍتی گفت

ٍلش کن بابا، نی خَاست حَاسش رٍ جهع کنٌ دست نانانش رٍ ٍل نکنٌ، تقصیر  -
 .خَدشٌ، بیا بریو

تَی رفتن نردد شدم کٌ ناگًان زنی يراسان از کنارنان گذشت ٍ خَدش را بٌ دخترک 
 .رساند ٍ اٍ را در آغَش گرفت

در حالی کٌ بٌ . با خَشحالی بٌ این صحنٌ نگاى نی کردم کٌ چشهو بٌ نًرداد افتاد
دخترک ٍ نادرش نگاى نی کرد، چشهانش سرخ شدى بَد ٍ بٌ نظرم رسید نَعی خشو 

بٌ نحض این کٌ نگاى نن را نتَجٌ خَدش دید سرش را . تَی نگايش نَج نی زند
 .پایین انداخت ٍ بٌ طرف در رستَران حرکت کرد

بٌ نحض ٍرٍد بٌ رستَران نن ٍ ارغَان سر نیز نشستیو ٍ نًرداد رفت تا دست يایش 
 .را بشَید
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داشتو . قبالً بٌ این رستَران آندى بَدم؛ ٍلی انگار این بار دکَراسیَنش فرق کردى بَد
 :نحیط را ارزیابی نی کردم کٌ ارغَان بی نقدنٌ گفت

 چند ٍقتٌ نًرداد رٍ نی شناسی؟ -

 :با تعجب گفتو

ٌ طَر نگٌ؟. چند نايی نیشٌ -  چ

 :بٌ نًرداد کٌ از تٌ سالن بٌ سهت نا نی آند نگاى کرد ٍ گفت

 .تَی رفتارش یٌ چیزیٌ کٌ آدم رٍ نی ترسَنٌ -

 :لبخند زدم ٍ گفتو

ٌ قدر آقاست! ترس؟ - نحل این کٌ تَ خیاالتی يو ! آخٌ کجاش ترسناکٌ؟. نگايش کن چ
 .يستی ٍ نا خبر نداشتیو

 .نًرداد بٌ نا رسید ٍ ارغَان دیگر چیزی نگفت

. ير چٌ اصرار کردم نًرداد راضی نشد پَل نايار یا تاکسی یا بقیٌ چیزيا را حساب کنو
بٌ اٍ گفتو کٌ خیلی از دستش ناراحت شدم کٌ نگذاشتٌ از نًهانانو پذیرایی کنو؛ ٍلی 

 .تٌ دلو خَشحال بَدم کٌ اٍ این طَر يَای نرا دارد

ٌ ی نحکو ٌ ی زندگی ام کو داشتو؛ یک پشتَان  ! نًرداد دقیقًا يهانی بَد کٌ تَی يه

 .ارغَان تَی تاکسی ننتظرم بَد. تَی راى آين اصال دلو نهی آند از اٍ جدا شَم

ٌ ی آخر تَی چشو يایو نگاى کرد ٍ گفت  :نًرداد لحظ

باید خاطرات انرٍز رٍ تَ ذينو نگٌ دارم تا باياشَن تا . انرٍز خیلی خَش گذشت کالی -
 .آخر تعطیالت بدٍن تَ سر کنو
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 :با لحن انیدٍاری گفتو

 .زٍد يو دیگٌ رٍ نی بینیو. فقط چند رٍز دیگٌ تا آخر تعطیالت نَندى -

تَی ناشین افکار دريو بريهی تَی سرم ٍٍل نی خَردند کٌ ارغَان یَرتهٌ رفت 
 .ٍسطشان

ٌ ی آقاجَن چیٌ؟ - ٌ ات برای نگٌ داشتن خَن  نقش

 :تحت تأجیر اتفاقات انرٍز از جهلٌ جدا شدن از نًرداد، با صداقت گفتو

ٌ ی خاصی ندارم؛ ٍلی نگران نباش خَدم درستش نی کنو -  .ينَز نقش

 :نگاى خیرى ارغَان را کٌ دیدم، با لحن اطهینان بخشی ادانٌ دادم

يهین طَر کٌ نن بٌ قَل تَ اعتهاد کردم کٌ . بٌ نن اطهینان کن، نن سر قَلو نی نَنو -
 .از جریان انرٍز بٌ کسی چیزی نهیگی

 :ارغَان لبخند زد ٍ گفت

 .حاال خَدت نی بینی کٌ نن رازدار خَبی ام -

 .انیدٍارم -

با این ٍجَد، يهٌ با بی تفاٍتی آشکاری با . برخالف تصَرم تَی خانٌ آرانش برقرار بَد
 .نا برخَرد کردند

آخر شب ٍقتی رفتو بٌ طرف آشپزخانٌ تا آب بخَرم صدای غرغر نانان را شنیدم کٌ با 
 .خَدش حرف نی زد
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پدرم رٍ . نن این رٍ نهی خَرم، این جا فالنٌ، اٍن جا بًهانٌ! انگار از دناغ فیل افتادى -
خجالت ! اٍن یکی يو انگار ارث باباش رٍ از نن طلبکارى، شعَر يو خَب چیزیٌ. درآٍرد

 ... نهی کشٌ ير چی بٌ دينش نیاد نیگٌ

 .تا چشهش بٌ نن افتاد تَپید

نهی تَنستی کار این دخترى رٍ ! تَ نعلَم يست این يهٌ ندت کدٍم گَری بَدی؟ -
 !زٍدتر تهَم کنی بیای جلَی این نادر فَالدزرى پشِت نادرت دربیای؟

يیچ کس يیچ حرفی نهی زد؛ البتٌ . آرانش خانٌ تا فردا صبح يهچنان ادانٌ داشت
باالخرى نَقع . پیش از آن يو زیاد با يو حرف نهی زدیو؛ ٍلی نٌ تا این حد سکَت

 :خداحافظی عهٌ زرین بٌ پدرم گفت

 .داداش بی زحهت زٍدتر بیا تا کار خَنٌ رٍ تهَم کنیو -

نن يو سرم را برایش تکان دادم . ارغَان با شنیدن این جهلٌ با نگرانی بٌ نن نگاى کرد
 .تا خیالش را راحت کنو

زٍد "البتٌ خَدم زیاد نطهئن نبَدم؛ ٍلی نی دانستو پدرم این قدر بی خیال است کٌ 
بٌ احتهال زیاد تا آن نَقع يو نشتری نی پرید ٍ . ؛ یعنی رفت تا آخر بًار"نیایو

ٌ ی نن نبَد  .احتیاجی بٌ نقش

*** 

ٌ دار را تا جایی نزدیکی چشو يایو پایین . لو دادم ٍ بٌ درخت تکیٌ کردم کالى سفید لب
 .کشیدم؛ ٍلی ينَز يو نی تَانستو آن چًار نفر را ببینو

ير چًار پسر رٍبرٍی يو نشستٌ بَدند ٍ طَری بٌ يو نگاى نی کردند کٌ انگار دشهن 
بعد از چند دقیقٌ سبک سنگین کردن باالخرى پسر رٍبرٍیی . قسو خَردى شان را دیدى اند
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ٌ ی بقیٌ  کٌ صَرت سیاى سَختٌ ٍ دناغ درازی داشت، تک آسش را رٍ کرد ٍ لب ٍ لَچ
 .آٍیزان شد

 .پسر سیاى سَختٌ دٍبارى شرٍع بٌ برزدن کارت يا کرد

در چند رٍِز گذشتٌ . يهین طَر کٌ آن پسر کارت يا را بر نی زد، یاد قَلو بٌ ارغَان افتادم
نهی دانستو اگر بابا بخَايد برای فرٍختن خانٌ برٍد . ندام بٌ این قضیٌ فکر نی کردم

 !باید چٌ کار کنو

نگايو بٌ بابا افتاد کٌ کالى حصیری اش را رٍی صَرتش گذاشتٌ بَد ٍ نیان ظرف 
نانان يو چند قدم آن طرف تر در . پَست يای تخهٌ ٍ فالکس چای بٌ خَاب رفتٌ بَد

 .از بعد از رفتن عهٌ این يا بینشان شکرآب شدى. حال صحبت با تلفن بَد

يهیشٌ فقط خَدنان . تقریبًا تهام سیزدى بدر يای نا يهین قدر کسل کنندى است
يستیو؛ چَن فانیلی کٌ بٌ آن صَرت این جا نداریو، در نَرد دٍست ٍ آشنا يو کٌ 

نانان دٍست ندارد با دٍست يای بابا بیرٍن برٍیو ٍ بابا يو دٍست ندارد با 
 .دٍست يای نانان بیرٍن برٍیو

ٌ شان است تا غرٍرشان را حفظ کنند؛ چرا کٌ در اصل این خَد باباست  البتٌ این يا بًان
کٌ دٍست ندارد نا را بٌ دٍستانش نشان ديد؛ چَن نی ترسد نانان يی بٌ اٍ دستَر 

ٌ اش را جلَی دٍستانش ببرد  .بديد ٍ آبرٍی چندین ٍ چندسال

 .از آن طرف نانان يو از بی خیالی ٍ القیدی بابا جلَی دٍست يایش خجالت نی کشد

خالصٌ خَدنانیو ٍ خَدنان، تازى چندسالی است سیاٍش يو دیگر با نا نهی آید؛ نحل 
البتٌ نن يو بیشترٍقت يا بیرٍن نهی آیو ٍلی انسال . انسال کٌ ينَز پیدایش نیست

 .برای این کٌ حَاسو را از دلتنگی نًرداد پرت کنو، آندم
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نهی دانو با این ٍضع چرا نادرم این قدر اصرار دارد حتهًا برای در کردن نحسی بیرٍن 
 .برٍیو، ٍلَ برای چند ساعت بعد از ظًر باشد

 :پسری کٌ سهت چپ نشستٌ بَد، یک دفعٌ تهام کارت يایش را ٍسط ریخت ٍ غرید

ٌ ش تقلب نی کنی، نن دیگٌ نیستو! َاى، برٍ گهشَ آرنین -  .تَ يه

 :پسر سیاى سَختٌ کٌ آرنین صدایش زد، اخو کرد ٍ گفت

 .جر نزن بینیو بابا، یٌ دست دیگٌ کٌ نا بازی رٍ بردیو نی تَنی بری گَرت رٍ گو کنی -

از جایو بلند شدم ٍ کهی دٍرتر تلفن . صدای گَشی حَاسو را از بازی آن يا پرت کرد
 .نًرداد را جَاب دادم

ٌ طَری؟ نا رٍ نهی بینی خَش نی گذرى؟ -  سالم خانهی، چ

 سالم، نهنَن تَ خَبی؟ -

شرط نی بندم االن یٌ جا تَ چهن يا نشستی . خَِب خَب، ناللی نیست جز دٍری شها -
 !ٍ داری برای رسیدن بٌ نن سبزى گرى نی زنی

 .نٌ تَ رٍ خدا خجالت نکش، یٌ خَردى خَدت رٍ تحَیل بگیر -

 .فقط نهی دٍنو چرا تا حاال کسی کشفو نکردى! نا اینیو دیگٌ -

 .صدای آب بٌ گَشو خَرد

 بگَ ببینو کجایی؟. خبٌ خبٌ، دیگٌ این قدر خَدت رٍ لَس نکن -

 .یٌ جای خَب ٍ خَش آب ٍ يَا، آدم کیف نی کنٌ -

 :حسَدی ام شد ٍ با افسَس گفتو
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 .پس نعلَنٌ حسابی دارى بًت خَش نی گذرى -

 :جدی شد ٍ گفت

 .بدٍن تَ يیچی بٌ چشهو نهیاد! این چٌ حرفیٌ؟ -

 :صدایش را پایین آٍرد ٍ پچ پچ کرد

ٌ يایی دارم، بذار برگردی -  .نهی دٍنی برات چٌ نقش

 .یک لحظٌ از لحن نرنَزش حس بدی بٌ ٍجَدم دست داد

ناخَداگاى سبزى يایی . بعد از خداحافظی با نًرداد يهان جا زیر سایٌ یک درخت نشستو
 .کٌ زیر دستو بَد را با حرص نی کندم کٌ صدایی از جا پراندم

 زنی بختت باز شٌ؟داری سبزى گرى نی -

ٌ ی پسرسیاى سَختٌ را در چند قدنی خَد دیدم  .نتعاقب شنیدن صدا، قیاف

 .نهی دانو چرا انرٍز يهٌ انگ سبزى گرى زنی بٌ نن نی چسبانند

 .نحلش نگذاشتو تا رٍیش کو شَد

 :دٍبارى گفت

 .اگٌ زرنگ باشی احتیاج بٌ سبزى گرى زدن نیست! نٌ انگار ٍاقعًا دنبال شَيری -

 .نگاى تندی بٌ اٍ انداختو با این ٍجَد نتَانستو جلَی زبانو را بگیرم

 .تَ کٌ بعد از دٍازدى دست تَنستی دٍتا پیزٍری رٍ ببری نهی خَاد از زرنگی حرف بزنی -

 :براق شد تَی صَرتو ٍ گفت

 !چی زر زر کردی؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  170  

آندم چیزی بگَیو کٌ چشو يای عصبانی ٍ ابرٍيای گرى خَردى ی نانان جلَی 
 :چشو يایو ظاير شد کٌ گفت

 داری چی کار نی کنی؟ -

 :خیلی نعهَلی گفتو

 .يیچی -

 .چپ چپ نگايو کرد

 .زٍدتر بیا داریو نیریو خَنٌ -

 .بی اعتنا از کنار آن پسر پررٍ گذشتو ٍ دنبال نادرم راى افتادم

سیاٍش کٌ انگار بعد از رفتن نا آندى بَد، . تا خانٌ يیچ کدام یک کلهٌ يو حرف نزدیو
تَی تلَیزیَن یک سری دختر ٍ پسر . رٍی کاناپٌ ٍلَ شدى بَد ٍ بٌ تلَیزیَن زل زدى بَد

ٌ يای عجیب غریب باال ٍ پایین نی پریدند ٍ بٌ زبانی کٌ نهی دانو نال کجا بَد  با قیاف
 .چیزيایی نی خَاندند

 .رٍی نبلی دٍر از سیاٍش نشستو ٍ با کنجکاٍی بٌ آن يا نگاى کردم

 این پسرى کی بَد؟ -

ٌ ای کٌ انگار برای گفتن این حرف ندت يا صبر کردى ٍ باالخرى نچ نرا  نانان با قیاف
 .گرفتٌ بٌ نن چشو غرى نی رفت

 :با تعجب گفتو

 کدٍم پسرى؟ -

 :نانان با لحنی کٌ نی گفت خَدتی ، گفت
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 !يهَن پسرى کٌ تَ پارک داشتی باياش حرف نی زدی -

يهان طَر زل زدى بَد بٌ ! انگار اصالً صدای نا را نهی شنید. بٌ سیاٍش نگاى کردم
بابا يو نحل اکحر این طَر نَاقع خَدش را تَی . تلَیزیَن، حتی سرش را يو برنگرداند

 .اتاق گو ٍ گَر کردى بَد

 .یٌ بندى خدا! نن چٌ نی دٍنو کی بَد -

 :نانان با عصبانیت گفت

 .خَدم دیدم داشتی باياش حرف نی زدی! خر خَدتی -

 :با بی حَصلگی گفتو

 .پسرى داشت حرف نفت نیزد نن يو جَابش رٍ دادم -

ٌ ت - ٌ ش . تَ گفتی نن يو باٍر کردم. آرى جَن عه ببینو این يهَن پسرى نیست کٌ يه
 .پشت تلفن باياش دل نیدی ٍ قلَى نی گیری

 .آندم حاشا کنو کٌ تیر خالص را شلیک کرد

ٌ ی اٍن دختر عهَی نارنَلکت رفتین پیش يهین پسرى، نٌ؟ -  !اٍن رٍز يو بٌ بًَن

در حالی کٌ خیس عرق شدى بَدم، نغزم بٌ سرعت نَر در حال تجزیٌ ٍ . الل نانی گرفتو
 .تحلیل بَد

 .یعنی از کجا فًهیدى بَد؟ حتهًا ارغَان نانرد بند را آب دادى است

 .بابا آند تَی  يال ٍ بٌ يهراى نانان دٍتایی بٌ نن خیرى شدند
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باالخرى خَدم را زدم بٌ . نحل خر تَی گل گیرکردى بَدم ٍ يیچ جَابی بٌ ذينو نهی رسید
از رٍی نبل بلند شدم ٍ با نًایت خَنسردی کٌ در آن شرایط . کَچٌ علی چپ

 :نی تَانستو برای خَدم دست ٍ پا کنو گفتو

کی این چرت ٍ پرت يا رٍ بًت گفتٌ؟ چیٌ باز از دست خَايرشَيرات شکاری  -
 !نی خَای سِر نن خالی کنی؟

 :نانان کٌ سرخ شدى بَد فریاد زد

نعلَم نیست تَ اٍن خراب شدى چٌ غلطی نی کنٌ کٌ این قدر ! دخترى ی چشو سفید -
نن نهی دٍنو تَی این دانشگاى بی صاحاب درس بٌ این يا یاد نیدن . زبَنش دراز شدى

 !یا ٍل گردی ٍ زبَن درازی؟

 .خَنو بٌ جَش آند ٍ اختیار زبانو را از دست دادم

اصالً نن ير کاری کٌ . ير چی کٌ یاد نیدن از چیزيایی کٌ تَ بٌ نا یاد دادی بًترى -
 !بخَام نی کنو بٌ يیچ کس يو يیچ ربطی ندارى

نانان کٌ چشو يایش از حدقٌ بیرٍن زدى بَد، در کسری از جانیٌ قندان بلَرِی رٍی نیز را 
 .برداشت ٍ بٌ سهت نن کٌ کنار دیَار ایستادى بَدم پرت کرد

ٌ ای . قندان بٌ دیَار باالی سرم خَرد ٍ شکست ٌ يای قند رٍی سرم يَار شد ٍ تک تک
ٌ ی راستو برخَرد کرد  .شیشٌ شکستٌ بٌ گَن

ٌ ی تالشو برای خَنسرد ناندن، خیلی  داغی خَن را کٌ رٍی صَرتو احساس کردم، با يه
نانان ٍ بابا يهین طَر ياج ٍ ٍاج بٌ نن نگاى نی کردند کٌ یک دفعٌ سیاٍش از . ترسیدم

 :جایش بلند شد ٍ رٍ بٌ نانان داد زد

 بس کن دیگٌ، چی کارش داری؟ چرا این قدر بًش گیر نیدی؟ -
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ٌ ی بعدی رخ داد بیشتر بٌ یک خَاب شبیٌ است؛ بٌ طَری  اتفاقاتی کٌ تَی چند دقیق
کٌ حاال کٌ تَی تختو تَی اتاقو دراز کشیدى ام، ينَز فکر نی کنو خَاب ٍ خیالی بیش 

 .نبَدى است

سیاٍش بدٍن این کٌ یک کلهٌ حرف بزند، زخو صَرتو را شست ٍ برایو چسب زخو زد ٍ 
در تهام این ندت نانان ٍ بابا الم تا کام حرف . بعد يو نرا تا تَی اتاقو نشایعت کرد

 .نزدند

 .این شد کٌ صبح علی الطلَع زدم بیرٍن. نهی خَاستو با يیچ کس رٍبٌ رٍ شَم

گفت آن قدر ذٍق زدى بَدى کٌ طاقت . نًرداد يهان جلَی در قطار بٌ استقبالو آند
چهدان را از دستو گرفت ٍ تَی چشو بريو زدنی . نیاٍردى تَی ایستگاى ننتظرم بهاند

ٌ ی زیرگذر را پایین رفت20 تا آندم بٌ خَدم بجنبو دیدم تَی تاریکی يیچ کس را .  تا پل
يهین طَر سرگردان دٍر خَدم نی چرخیدم کٌ گرنای دستی را . تشخیص نهی ديو

حتی تَی تاریکی يو تَانستو برق چشهان سیاى رنگش را تشخیص . احساس کردم
 .ديو

 .چند دقیقٌ بعد ير دٍ تَی ناشین تازى تعهیرشدى ی نًرداد، بٌ سهت خَابگاى نی رفتیو

*** 

 «8فصل »

 «کَرکَرانٌ»

. بعد از رفتن آژانس نگايی بٌ اطرافو انداختو. جلَی ساختهان از آژانس پیادى شدم
ٌ يای حیاط دار قدیهی فَق العادى بزرگ  ٌ ی نسبتًا خلَتی بَد کٌ سرتاسرش را خان کَچ
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با . دٍ طرف کَچٌ را ردیف درختان سربٌ فلک کشیدى دربرگرفتٌ بَد. تشکیل نی دادند
 .این کٌ خَرشید ٍسط آسهان بَد، ترسی ناشناختٌ تَی دلو را خالی نی کرد

يهین االن . از صبح چندبار تصهیو گرفتو کٌ نیایو؛ حتی تَی راى يو نی خَاستو برگردم
 .يو تَی رفتن ٍ ناندن نردد بَدم

بدٍن این کٌ بپرسد پشت در چٌ کسی است، در را باز . باالخرى با تردید زنگ را فشردم
 .کرد

ٌ اش رفت ٍ آند داشتٌ باشند  .فکر نهی کنو نًهان يای زیادی بٌ خان

 .حیاط بزرگ ٍ پر از دار ٍ درخت بَد. ٍارد حیاط شدم

از جادى ی شنی ٍسط باغ بٌ سهت ساختهان سفیدرنگی کٌ در انتًای راى قرار داشت، 
ٌ ی در . حرکت کردم نزدیک ساختهان رسیدى بَدم کٌ در ٍرٍدی باز شد ٍ نًرداد در آستان

 .ظاير شد

با این کٌ نًرداد را دٍست داشتو ٍ قبالً انتحان خَد را پس دادى بَد، نهی دانو چرا از 
ٌ اش يراس داشتو نٌ این کٌ از تنًا بَدن با نًرداد بترسو؛ ٍلی تنًا . قدم گذاشتن بٌ خان

اصالً اگر درست بخَايو بگَیو نن از داخل شدن بٌ . بَدن با اٍ کهی نضطربو نی کرد
اصالً از ٍقتی کٌ نًرداد برای . ير نکانی کٌ نهی دانو داخلش چٌ خبر است اکراى دارم

 .شام دعَتو کردى، زندگی ام نختل شدى

ٌ ی خانو يا این سَال تکراری بَد  "!چی بپَشو؟: "اٍلین بدبختی ام عین يه

اصالً گیر نن يهین . نهی دانستو باید با نانتَ ٍ رٍسری باشو یا راحت تر لباس بپَشو
خَش بٌ . ينَز با خَدم کنار نیاندى ام کٌ باالخرى خَب است یا نٌ. نسئلٌ حجاب است

حال آن يا کٌ تکلیفشان را نشخص کردى اند، یا حجاب دارند یا ندارند، نٌ نحل نن کٌ 
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اصالً شاید نًرداد دٍست نداشتٌ باشد تَی . خَدم يو نهی دانو با خَدم چند چندم
ٌ يا باشو ٌ اش عین غریب نکند تَقعات بی جا از نن داشتٌ ... اصالً شاید بخَايد . خان

ٌ خاطر يهین فکريا داشتو خل نی شدم! باشد صد دفعٌ تصهیو گرفتو اصالً نرٍم؛ ٍلی . ب
يیچ کس يو نبَد کٌ راينهایی ام . ير بار کٌ یاد نًرداد نی افتادم، پشیهان نی شدم

 .کند

 .باالخرى دل را بٌ دریا زدم ٍ آندم

ٌ ای خنک پَشیدى بَد کٌ  نًرداد شلَار کتان سفید بٌ پا داشت ٍ یک تی شرت سبز پست
در این چند رٍز بعد از تعطیالت بٌ خَدش رسیدى بَد ٍ . فَق العادى بٌ اٍ نی آند

نحل يهیشٌ با فاصلٌ سالم ٍ احَالپرسی کرد ٍ تعارفو کرد، داخل . حسابی رٍ آندى بَد
 .شَم

در نگاى اٍل خانٌ دٍبلکس بسیار بزرگی بَد کٌ . بٌ نحض ٍرٍد، عظهت خانٌ نرا گرفت
با فرش يای گران قیهت نفرٍش شدى بَد ٍ پردى يای نجلل سبز رنگ پنجرى يا را زینت 

دٍ دست نبل تَی سالن قرار داشت کٌ نبل يای سلطنتی در باالی سالن ٍ . نی داد
 .نبل يای راحتی در قسهت پایینی قرار داشتند

با این ٍجَد، بیشتر کٌ دقت نی کردی با شگفتی درنی یافتی نسبت بٌ بزرگی خانٌ، 
تقریبا بٌ جز فرش يا، پردى يا، نبل يا ٍ یک دستگاى . ٍسایل داخل آن بسیار اندک است

 .تلَیزیَن ال سی دی ٍ لَازنش چیزی دیگری در سالن پذیرایی نبَد

ٌ ام ٍ نًرداد يو رٍبرٍیو  بٌ خَدم کٌ آندم دیدم رٍی یکی از نبل يای راحتی نشست
 .نشستٌ ٍ با لبخند بٌ نن نگاى نی کند

 !حتهًا از ٍسایل خَنٌ تعجب کردی؟ -

 :آندم کتهان کنو کٌ ادانٌ داد
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ٌ شَن رٍ رد کردم رفت - چی بَدن . بعد از فَت بابا دیدم خیلی دست ٍ پا گیرن. يه
. يهٌ رٍ فرٍختو ٍ خَدم رٍ راحت کردم. اٍن يهٌ کهد ٍ گنجٌ ٍ نجسهٌ ٍ خرت ٍ پرت

نن یٌ نفرم، نًهَن آنچنانی يو . این چند تا تیکٌ رٍ يو چَن الزم بَدن نگٌ داشتو
 ! ندارم کٌ این يهٌ چیز نیز بخَام

 :نگاى نتعجب نن را کٌ دیدگفت

 !تَی این چند ٍقتٌ تقریبًا تَ اٍلین نًهَن نحترم بندى ای -

 :از جایش بلند شد ٍ ادانٌ داد

ٌ ی باالست، تا تَ لباست رٍ عَض نی کنی نن ! چرا این قدر نعذبی خانهی؟ - اتاق يا طبق
 .يو یٌ شربت برات نیارم خنک شی

 .با شنیدن این حرف دٍبارى احساسات ناخَشایند دقایقی پیش بٌ سراغو آند

احساس خَبی نداشتو ٍ يهٌ چیز نعذبو نی کرد، حتی بٌ طرز عجیبی با خَد نًرداد 
 .يو احساس غریبگی نی کردم

ٌ يا باال رفتو در نزدیک ترین اتاق ندتی نعطل کردم تا حالو جا . با گام يایی لرزان از پل
 .بیاید

دقایقی بعد از اتاق خارج شدم در حالی کٌ ساپرت نسبتًا کلفتی بٌ يهراى یک تَنیک 
ٌ ای رنگ بٌ تن داشتو ٍ شال نخی نازکی رٍی سرم انداختٌ بَدم  .سرن

یکی از شربت يای سرخ . نًرداد با دیدن ظايرم برخالف تصَرم کانالً عادی رفتار کرد
رنگ را کٌ بٌ شدت اشتًا برانگیز بَد، جلَی نن گذاشت ٍ خَدش يو رٍی نبلی نقابلو 

 .نشست

 خب چٌ خبريا؟ راحت این جا رٍ پیدا کردی؟ -
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. انگار نهی تَانستو کلهات را کنار يو بچینو. بٌ جای جَاب بٌ نًرداد خیرى شدى بَدم
 :بعد از قرنی باالخرى گفتو

 .آرى با آژانس اٍندم -

ٌ ی بعدی را يهین طَر فقط بٌ يو نگاى کردیو باالخرى حَصلٌ نًرداد سر رفت . چند دقیق
 :ٍ گفت

ای بابا تَ چرا این قدر تعارفی شدی؟ اصالً پاشَ بریو تَ آشپزخَنٌ یٌ فکری بٌ حال  -
ٌ ش آشپزی . شام بکنیو از يهین االن بًت گفتٌ باشو نن از اٍن نردياش نیستو کٌ يه

 .کنو شها يو فقط نَش جان کنی

 .باالخرى نًرداد دٍبارى خَدش شد ٍ یخ نن شکست

ٌ ای را کٌ . تَی آشپزخانٌ انَاع ٍ اقسام ظرٍف يهٌ جا پخش ٍ پال بَد نًرداد در قابله
 :رٍی گاز بَد ٍ ازش بخار بلند نی شد، برداشت ٍ گفت

 .انگشت يات رٍ يو باياش نی خَری! نهی دٍنی چی برات پختو -

 :آندم بٌ طرف قابلهٌ ٍ گفتو

 بذار ببینو چی پختی؟ -

 :نًرداد دستش را بٌ طرفو دراز کرد ٍ گفت

 .نٌ نٌ، نی خَام غافلگیر شی -

 :خندیدم ٍ گفتو

 .آخٌ استاد، از بَش نعلَنٌ کٌ قَرنٌ سبزیٌ -

 :نًرداد خَدش را بٌ ناراحتی زد ٍ گفت
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اصالً آرى قَرنٌ سبزیٌ؛ ٍلی نن تَ  يال کٌ بًت گفتو باید کهک کنی بايات ! ِا فًهیدی -
انشب نهی خَاد بٌ يیچی دست بزنی، . شَخی کردم نی خَاستو از اٍن حال دربیای

 !نی خَام دست پخت نن رٍ بخَری ببینی چی يست

عقب عقب رفتو تا بٌ نیز نايارخَری تکیٌ کنو کٌ دستو بٌ سبدی کٌ رٍی نیز بَد خَرد 
 .ٍ با صدا رٍی زنین افتاد

 !بًت نهی اٍند این قدر شلختٌ باشی! ٍای نًرداد این چٌ ٍضعیٌ؟ -

ٌ ای، یٌ . دست شها درد نکنٌ خانو - نًهَن يو نًهَن يای قدیو، یٌ حرنت صاحبخَن
 !حیائی، یٌ خجالتی

 .ننظَرت از نًهَن کٌ نن نبَدم -

ٌ ای - نی دٍنی نن با . يهین جَری نحال زدم. نٌ بابا، نن غلط بکنو، شها صاحبخَن
ٌ ام . این کٌ این يهٌ سالٌ تنًا زندگی نی کنو ينَز نظو ٍ انضباط رٍ یاد نگرفتو آشپزخَن

 .آشپزیو کٌ دیگٌ يیچی، فقط بلدم تخو نرغ درست کنو. يهیشٌ يهین شکلیٌ

 :با تعجب گفتو

ٌ جَری درست کردی؟ -  !پس این قَرنٌ سبزی رٍ چ

 .در کابینت را باز کرد ٍ کتاب آشپزی را نشانو داد

ٌ خاطر تَ تصهیو گرفتو آشپزی یاد بگیرم! این جَری -  .فقط ب

 .نن نیگو حاال بذار نن یٌ نگايی بًش بندازم ضرری ندارى -

نًرداد جلَی گاز ایستادى بَد ٍ با قاشق چَبی نرا تًدید نی کرد کٌ . رفتو بٌ سهت گاز
از این فاصلٌ . گَشی را از تَی جیبش درآٍرد. گَشی اش شرٍع بٌ زنگ خَردن کرد
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ناخَدآگاى . پشت خط بَد S نخاطبی بٌ اسو. نی تَانستو صفحٌ تلفنش را ببینو
 :اخو يایش جهع شد ٍ با دستپاچگی گفت

 .ببخشید االن نیام -

ٌ يا را دٍ تا یکی کرد  .با عجلٌ پل

ٌ ای . از نگاى کردن بٌ قابلهٌ ننصرف شدم ٍ پشت نیز آشپزخانٌ نشستو چند دقیق
 .کنجکاٍ شدى بَدم S نهی دانو چرا این قدر در نَرد این. گذشت ٍ خبری از نًرداد نشد

ٌ يا باال رفتو ٌ يا کٌ رسیدم صدای نًرداد را از يهان اتاقی کٌ تَی . بی ارادى از پل باالی پل
 .بٌ در اتاق نزدیک شدم ٍ گَش ایستادم. آن لباس يایو را عَض کردم ، شنیدم

نن کار رٍ تا اٍن جایی کٌ بٌ نن نربَط ... ير غلطی نی خَای بکن! نن چٌ نی دٍنو -
ٌ ش بٌ خَدت نربَطٌ  ... تَ... نی خَاستی گند نزنی... نی شد انجام دادم دیگٌ بقی

 .ناخَدآگاى نفس راحتی کشیدم

با . انگار تلفن را بدٍن خداحافظی قطع کردى بَد. یک دفعٌ صدای قدم يای اٍ را شنیدم
ٌ يا . عجلٌ دٍیدم تَی یکی از اتاق يا ٍ در را بستو صدای پای نًرداد را شنیدم کٌ از پل

اتاق . بٌ نظر نی آند اتاق کار نًرداد باشد. نگايی بٌ داخل اتاق انداختو. پایین رفت
لَازم اتاق شانل نیز ٍ صندلی . ترٍتهیزی بَد کٌ ٍسایلش بسیار نرتب چیدى شدى بَد

ٌ ای در گَشٌ اتاق، بَدند ٌ ای پر از کتاب ٍگاٍصندٍق در بست  .ٍکهد، کتابخان

 .یکی کٌ در نغازى دارد! با خَدم فکر کردم نًرداد در خانٌ گاٍصندٍق نی خَايد چٌ کار؟

ٌ ام را جلب کرد ٌ ی قرنزرنگی رٍی نیز نطالعٌ، کنار پنجرى تَج کاغذی کٌ نیان . پَش
آندم پَشٌ . نقاشی سیاى قلو صَرتی بَد کٌ چشو نداشت. پَشٌ دیدم باعخ تعجبو شد

رٍی تهام کاغذيا تصاٍیر . را بلند کنو کٌ تهام کاغذيای داخلش رٍی زنین ٍلَ شد
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نیان کاغذيا عکسی يو افتادى . عجیب ٍ غریبی از صَرت يایی بَدکٌ چشو نداشتند
ٌ ای را تَی یک باغ . نشستو رٍی زنین ٍ عکس را برداشتو. بَد دختر بیست ٍ چند سال

دخترک نَيای بلندش را بٌ دست باد . سرسبز نشان نی داد کٌ بٌ درختی تکیٌ زدى بَد
 .سپردى بَد ٍ با چشو يای درشت آبی رنگش بٌ دٍربین نگاى نی کرد

یعنی خَاير نًرداد است؟ نٌ، خَايرش را کٌ نی گفت بچٌ بَدى کٌ ! یعنی اٍ کیست؟
شاید نادرش باشد؛ ٍلی دختر تَی عکس خیلی جَان است ٍ از شکل ٍ شهایل . نردى

 .عکس نعلَم است کٌ تازى گرفتٌ شدى است

فقط تَانستو . يهان طَر نشستٌ تَی فکر بَدم کٌ در اتاق باز شد ٍ نًرداد داخل شد
 .عکس را بین باقی کاغذيا بیاندازم

 :نگايش رٍی کاغذيا چرخید ٍ گفت

 .تَ این جایی کالی؟ یٌ ساعتٌ دارم دنبالت نی گردم -

 :با ِنن ِنن گفتو

ٌ ام سر رفت گفتو بیام تَ خَنٌ یٌ دٍر بزنو - ببخشید دستو خَرد . تَ کٌ نیَندی حَصل
 .االن جهع شَن نی کنو. کاغذيات ریخت

 :سریع آند کنارم رٍی زنین نشست ٍ با لبخند گفت

بعدًا خَدم جهع . ٍلشَن کن، یٌ نشت چرندیاتن کٌ ٍقتی بٌ سرم نی زنٌ نی کشو -
پاشَ بریو تا نشَنت بدم این خَنٌ چٌ ! تَ يو جا گیر آٍردی ٍاسٌ گردش. نی کنو

 .جَايریٌ؛ البتٌ بعض صاحبش نباشٌ

 .از اتاق خارج شدیو ٍ نًرداد در را بست

 .تَی راى پلٌ نتَانستو جلَی فضَلی ام را بگیرم
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 !حاال این کی بَد کٌ این يهٌ ندت داشتی باياش حرف نی زدی؟ -

نًرداد بدٍن این کٌ بٌ نن کٌ پشت سرش نی آندم نگاى کند در حال پایین رفتن با 
 :خَنسردی گفت

ٌ يای دانشگاى - اٍن بخشی کٌ نربَط بًش بَدى رٍ . با يو یٌ پرٍژى داشتیو. یکی از بچ
نن يو بًش گفتو گندیٌ کٌ . استادى يو نهرى رٍ نهیدى. نتَنستٌ درست از آب دربیارى

 .خَدش زدى، خَدش يو باید درستش کنٌ

 .نًرداد یک راست بٌ طرف حیاط رفت ٍ جایی بین درخت يا تَقف کرد

 .نن عاشق این باغو، عین بًشت نی نَنٌ -

ٌ يایو کشیدم ٍ گفتو  :يَای خنک عصرگايی را تَی ری

ٌ تَن ٍاقعًا قشنگٌ. بايات نَافقو -  .خَن

 :نًرداد آيی کشید ٍ گفت

ٌ ای داشت. کاش قدیو يا دیدى بَدیش - نن ٍ آبجیو يهچین . اٍن نَقع یٌ صفای دیگ
یادش بخیر چٌ . کٌ از ندرسٌ برنی گشتیو تَی این باغ نیفتادیو دنبال يو بٌ بدٍ بدٍ

 .رٍزيایی بَد

 .نشست کنار استخر

 چٌ اتفاقی برای خَايرت افتاد؟ -

 :يهین طَر کٌ بٌ تصَیر غرٍب خَرشید تَی آب استخر خیرى شدى بَد گفت

 .افتاد تَی آب ٍ خفٌ شد -

 افتاد تَی يهین استخر؟ -
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 .نٌ این جا نبَد -

 .نشستو کنارش ٍ سعی کردم حال ٍ يَایش را عَض کنو

ٌ قدر تَی این آب خَشگل شدى -  .نًرداد خَرشید رٍ نگاى کن چ

. نگايش بٌ شکل فَق العادى ای دلنَاز بَد. نًرداد نگايش را از آب بٌ چشو يای نن داد
 .آند چیزی بگَید کٌ پریدم ٍسط حال خَبهان

 نًرداد یٌ بَیی نهیاد؟ -

 .نًرداد ندتی با گیجی بٌ نن نگاى کرد ٍ یک دفعٌ از جا پرید

 .ٍای غذام سَخت -

قَرنٌ سبزی بٌ نعنی ٍاقعی کلهٌ جزغالٌ شدى بَد، بٌ طَری کٌ بَی سَختگی اش تا تٌ 
 .باغ نی رسید

ٌ ی نیان دست نًرداد نگاى کردم ٍ گفتو ٌ ی سَخت  :با ناانیدی بٌ قابله

 نگٌ آب نداشت؟ -

 :نًرداد تَی سیايی قابلهٌ نگاى کرد ٍ گفت

 حاال چی کار کنیو؟. چرا فکر کنو داشت -

 :خندیدم ٍ گفتو

ٌ ایٌ بٌ خَدت گرفتی -  .انگار کشتی يات غرق شدى! حاال این چٌ قیاف
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راست نیگی، حاال کٌ این طَری شد خَدم برات یٌ انلت نشت درست نی کنو کٌ  -
. اصالً از اٍل يو باید چیزی کٌ بلد بَدم درست نی کردم. نزى اش يیچ ٍقت از یادت نرى

 .نحل این کٌ کدبانَگری بٌ نا نیَندى

ٌ حال انلتی بٌ این خَشهزگی نخَردى . الحق ٍ االنصاف يو دستپختش عالی بَد تاب
 .بَدم

ٌ خاطر بَی سَختگی نجبَر شدیو سفرى را بیاٍریو تَی باغ شب خنکی بَد ٍ غذا . ب
 .خَردن نیان صدای جیرجیرک يا خیلی نی چسبید

 :نًرداد کٌ نحل يهیشٌ با خَنسردی غذا نی خَرد، با اعتهاد بٌ نفس گفت

 .نطهئنو نانانت يو نهی تَنٌ بٌ این خَبی انلت درست کنٌ -

دٍست نداشتو احساس . از دعَایی کٌ در خانٌ اتفاق افتاد چیزی بٌ نًرداد نگفتٌ بَدم
 .بدی نسبت بٌ خانَادى ام پیدا کند

ٌ طَری قضیٌ نًرداد را فًهیدى فکر کردم؛ ٍلی  در این چند رٍز خیلی بٌ این کٌ نانان چ
ٌ ی دیگری نرسیدم بی خَد نیست کٌ نی گَیند نهی شَد . بٌ جز خبرچینی ارغَان بٌ نتیج

اگر شرایط خانٌ بحرانی نبَد نی رفتو ٍ بابا را . آدم يا را از رٍی ظايرشان قضاٍت کرد
ٌ ی پدربزرگ را بفرٍشد تا حال این جاسَس خانو جا  راضی نی کردم تا زٍدتر برٍد ٍ خان

 .بیاید؛ ٍلی حیف کٌ االن ٍقتش نیست

 .صدای نًرداد رشتٌ افکارم را پارى کرد

 !کجایی کالی؟ -

 چی شدى؟ -

 .اگٌ شها یکهی نا رٍ دریابی نی خَاستو یٌ پیشنًاد بًت بدم -
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 .جا خَردم

 !چٌ پیشنًادی؟ -

 .نًرداد لبخند زد

 !یٌ پیشنًاد کاری -

 .خَدم را جهع ٍ جَر کردم

يو . نی خَاستو پیشنًاد کنو ير نَقع کٌ ٍقت آزاد داشتی بیای تَ نغازى کهک نن -
البتٌ حقَقت يو . يو سرت گرم نیشٌ يو بٌ نن کهک نی کنی. فالٌ يو تهاشا

 .نحفَظٌ

 .رفتو تَی فکر

 .البتٌ اصرار نهی کنو اگٌ دٍست نداری دیگٌ حرفش رٍ نهی زنو -

 :فَری گفتو

ٌ ی نشتری يات نخصَصًا  - نٌ خیلی يو خَبٌ، البتٌ گفتٌ باشو اگٌ نن اٍندم ٍ يه
 .خانو يا پریدن نن بی تقصیرم

 اٍن ٍقت چرا باید نشتری يام بپرن؟ -

 .خب دیگٌ نی دٍنی کٌ نن اعصاب پصاب درست ٍ حسابی ندارم -

 .تَ نگران اٍنش نباش، خَدم یٌ فکری براش نی کنو -

 :نی خَاستو ظرف يای غذا را ببرم داخل ساختهان کٌ نًرداد گفت

 .دیگٌ این کار رٍ خَدم نی تَنو انجام بدم. ٍلشَن کن، بعدًا خَدم نی برم -
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 .آندم خَشهزگی کنو

نی ترسو اگٌ نن برم تا دفعٌ بعدی کٌ . خب نی خَام کهک کنو جهع ٍ جَرشَن کنی -
 .بیام این يا يهین جا بهَنن

 .لبخند زد

 !پس دفعٌ بعدی يو قرارى بیای -

 .نهی دانو اگر نن حرف نزنو يهٌ فکر نی کنند اللو

 .نن فقط خَاستو شَخی کردى باشو -

 .پاشَ بیا. ٍلی نن خیلی جدی نی خَام یٌ چیزی بًت بگو -

چشو يای . کنار يو در آالچیق چَبی کٌ ٍسط درخت يای باغ ساختٌ بَدند، نشستیو
درشت نًرداد زیر نَر ناى نی درخشید ٍ يهان لبخند جذاب يهیشگی نًهان صَرتش 

 :بعد از دقایق طَالنی کٌ بٌ خیرى شدن بٌ نن گذراند، باالخرى گفت. بَد

 .ينَز پیشنًاد اصلیو نَندى -

این دفعٌ عالٍى بر جا خَردن، دست ٍ پایو را يو گو کردم ٍ بٌ جای صَرت نًرداد 
 .نگايو را بٌ کفش يایش دٍختو

ٌ قدر تنًام کالی - دنبال یکی نی گردم کٌ ٍاسٌ يهیشٌ کنارم . خَدت داری نی بینی نن چ
 .بهَنٌ

 :کهی نکخ کرد ٍ دٍبارى ادانٌ داد

نی خَام جَاب پیشنًادم رٍ کٌ خَدت نی دٍنی چیٌ تَ چشو يات ! نگايو کن کالی  -
 .ببینو
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دستش با گرنای کَرى نانندش . نًرداد دستو را گرفت. جرأت نکردم سرم را باال بیاٍرم
اشک در چشو يایش . سرم را باال گرفتو ٍ بٌ چشو يایش نگاى کردم. دستو را سَزاند

 .جهع شدى بَد ٍ نگايش دٍدٍ نی زد

 :سرم را پایین انداختو ٍ با يزار زحهت گفتو

 .لطف نی کنی برام یٌ آژانس بگیری.  باید خَابگاى باشو9نی دٍنی کٌ ساعت  -

 .دستو را ريا کرد

 این یعنی جَابت ننفیٌ؟ -

 .چیزی نگفتو

 شاید يو نی خَای بیش تر فکر کنی،  يان؟ -

ٌ ی انیدٍارش را کٌ دیدم سرم را برایش تکان دادم. سرم را بلند کردم  .قیاف

 :از جایش بلند شد ٍ با خَشحالی گفت

 .برٍ آنادى شَ خَدم نی رسَنهت! نگٌ نن ُنردم کٌ نی خَای با آژانس بری -

 :زیر لب از تٌ دل گفتو

 .دٍر از جَنت -

*** 

 خانو رنان عشق ٍ يــ ـَس رٍ دارید؟ -

 .نٌ عزیزم نداریو -
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نن کٌ ير ٍقت رنان ! نهی دانو این دختريا تَی این رنان يا دنبال چی نی گردند؟
 .عاشقانٌ نی خَانو، افسردگی نی گیرم

 .نشستو پشت پیشخَان ٍ کتاب نحبَب نًرداد را کٌ سرٍتٌ رٍی نیز بَد، برداشتو

نن کٌ از ! نهی دانو نًرداد از چِی این داستایَفسکی خَشش نی آید؟! جنایت ٍ نکافات
پیچیدگی کتاب يایش سردرد نی گیرم، تازى آدم يایش این قدرتلخ ٍ سیاى اند کٌ حال آدم 

انگار نًرداد از پیچیدگی خَشش نی آید، تعجبی ندارد؛ چَن خَدش يو . را نی گیرند
 .آدم پیچیدى ایست

نقاشی يای عجیب غریب نی کشد ٍ يیچ کارش را . بٌ کتاب يای فلسفی عالقٌ دارد
در عین حال کٌ ساکت ٍ نرنَز است، نی تَاند یک کالس را . نهی شَد پیش بینی کرد

ٌ خاطر يهین تَی جَاب دادن بٌ پیشنًادش تردید دارم. رٍی سرش بگذارد با این کٌ . ب
ٌ اش، خانَادى اش ٍ خیلی  دٍستش دارم، تقریبًا يیچ چیز از اٍ نهی دانو؛ از گذشت

 .چیزيای دیگر

بعد از پیشنًادش نی خَاستو بٌ نغازى نیایو؛ ٍلی ٍقتی دیدم بعد از آن رٍز دیگر حتی 
برای نن کار بدی . اشارى ای يو بٌ نَضَع نکرد، خیالو تا حدٍدی راحت شد ٍ آندم

 .نیست، ٍقت يایی کٌ نًرداد کاری دارد یا باید سرکالس برٍد نی آیو کهکش

 .انرٍز با استاد غفاری کالس داشت. نًرداد ٍارد نغازى شد

 .خستٌ نباشی. سالم خانو -

ٌ خاطر رفتن بٌ کالس درس با اعهال شاقٌ. سالم آقا -  !شها خستٌ نباشید ب

 !اعهال شاقٌ؟ -

 !تحهل کردن اخالق گند غفاری دیگٌ -
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کنار نن رٍی چًارپایٌ نشست ٍ در حالی کٌ گَشی اش را رٍی پیشخَان نی گذاشت 
 :گفت

ٌ يای نردم رٍ . آيان، ٍاقعًا گل گفتی - انگار خدا این بشر رٍ خلق کردى کٌ پدر بچ
ٌ يا رٍ از کالس انداخت بیرٍن. دربیارى کاش بَدی پسرى رٍ نی دیدی . انرٍز یکی از بچ

ٌ يا! رنگش شدى بَد عین لبَ  ... جلَی بچ

در يهان نگاى اٍل . بالفاصلٌ اخو يای نًرداد رفت تَی يو. پسر جَانی ٍارد نغازى شد
ٌ ی پسرک بٌ نظرم آشناست  .احساس کردم قیاف

 .سالم خستٌ نباشید -

 .سالم نهنَن، بفرنایید -

 .نگايش دٍرتادٍر نغازى چرخید ٍ رٍی نن جابت ناند

 .اٍن کتابی رٍ کٌ سفارش دادى بَدم برام آٍردید -

 .اخو يای نًرداد بیشتر جهع شد

 .نٌ ينَز، ير ٍقت آٍردم خبرتَن نی کنو -

. پسرک نگاى خیرى ای بٌ نًرداد انداخت ٍ بدٍن این کٌ چیز دیگری بگَید بیرٍن رفت
 !نطهئنو اٍ را قبالً یک جا دیدى بَدم

 !این چرا این جَری بَد؟ -

 :نًرداد با اٍقات تلخی گفت

ير چند ٍقت نیاد ٍقت نن رٍ تلف نی کنٌ يیچی يو . این پسرى نعلَم نیست چشٌ -
 .ير چی يو بًش بی نحلی نی کنو پررٍتر نیشٌ. نهی خرى
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 .عجب آدم يایی پیدا نیشن -

 .حتهًا قبالً تَی نغازى یا این دٍر ٍ بريا دیدنش

 .نًرداد کیفش را برداشت ٍ بٌ سهت در رفت

 تَ کٌ يستی؟. نن برم ببینو نیرزایی کتاب يایی کٌ سفارش دادى بَدم رٍ آٍردى یا نٌ -

 .آرى يستو، خیالت راحت باشٌ -

ينَز کانالً خارج نشدى بَد کٌ تلفنش کٌ رٍی پیشخَان جا ناندى بَد، شرٍع بٌ زنگ 
ظاير  S در این حین نگايو بٌ حرف. گَشی اش را برداشتو ٍ صدایش کردم. زدن کرد

نًرداد دٍبارى آند داخل نغازى ٍ با یک تشکر زیر لبی گَشی را از . شدى رٍی صفحٌ افتاد
 .دستو گرفت ٍ رفت

یعنی چٌ ! نکند کس دیگری باشد؟! ، یعنی ٍاقعًا يهکالسی نًرداد است؟ Sباز يو این
 .کسی نی تَاند باشد؟ بالفاصلٌ چًرى ی دخترک آبی چشو تَی عکس آند جلَی نظرم

*** 

دٍ تا دختر پشت سری ندام ِيرٍِکر نی کردند ٍ حسابی . تنًا نشستٌ بَدم عقب کالس
ٌ يا یکسرى در حال درس دادن . رٍی اعصابو بَدند استاد انینی يو بدٍن تَجٌ بٌ بچ

ٌ يای کالس، بغل دستو نشستٌ بَد ٍ یکسرى از حرف يای استاد . بَد سحر یکی از بچ
ٌ ی نَشتن نداشتو ٍ تَی این فکر بَدم کٌ جزٍى ی . نت برنی داشت اصالً حال ٍ حَصل

جای . اگر بنفشٌ بَد سر سٌ سَت برای ير جفتهان جزٍى جَر نی کرد. سحر را دٍدر کنو
سپیدى چند ردیف جلَتر از نن . بنفشٌ نحل يهیشٌ خالی بَد ٍ يیچ خبری از اٍ نبَد

يهین طَر کٌ از پشت بٌ اٍ . نشستٌ بَد ٍ حسابی در بحر حرف يای استاد رفتٌ بَد
خیرى شدى بَدم، انگار کٌ نگايو را احساس کردى باشد، یک دفعٌ برگشت ٍ نچو را 
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نگايو بٌ سپیدى بَد کٌ سحر . سعی کردم نگايو را بدزدم؛ ٍلی دیگر دیر شدى بَد. گرفت
ٌ ای تَی پًلَیو زد ٍ گفت  :سقله

 استاد چی گفت؟ -

ٌ ای تَی ذينو رٍشن شد  .آندم نگايو را از سپیدى بگیرم کٌ بٌ یک بارى نقط

 .با صدایی نسبتًا بلند فکر کردم

 !آيان یادم اٍند -

ٌ ی سريا بٌ طرف نن چرخید استاد از درس دادن دست کشید ٍ . در کسری از جانیٌ، يه
 :رٍ بٌ نن گفت

 سَالی پرسیدین؟ -

 :يَل شدم ٍ گفتو

 .نٌ استاد، ببخشید -

*** 

اعصابو بًو ریختٌ بَد ٍ فکرم درست کار . دٍر ٍ بر سلف پرسٌ نی زدم ٍ ننتظر اٍ بَدم
حاال کٌ یادم آندى بَد اٍ ! نهی دانو چرا این قدر این پسر برایو نًو شدى بَد؟. نهی کرد

يهان کسی است کٌ رٍز دعَای نن ٍ صفاجَ جلَی دفتر بسیج داشت با صفاجَ حرف 
 .نی زد، نصهو تر شدى بَدم کٌ بفًهو کیست

خَشبختانٌ سپیدى يو . اٍل رفتو اتاق بسیج سر ٍ گَشی آب دادم؛ انا خبری از اٍ نبَد
نی خَاستو بٌ سپیدى بگَیو برایو از اٍ پرس ٍجَ کند؛ ٍلی بعد پشیهان . آن جا نبَد

 .شدم
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کٌ خَدم يو - بعد از این يهٌ ندت یک کارى برٍم بگَیو برٍ از صفاجَ بپرس فالن رٍز
اٍ با کٌ حرف نی زدى؟ تازى اگر خَد صفاجَ تا حاال لَ - دقیق یادم نهی آید چٌ رٍزی بَدى

 .ندادى باشد، نهکن است با این کار، حرف يای آن رٍزم يو بٌ گَش سپیدى برسد

نحل آخرین باری کٌ تَی سالن اجتهاعات دیدى بَدنش تهیز ٍ . باالخرى پیدایش شد
 .تیپش در عین حال کٌ اسپرت بَد، بسیار سنگین بَد. نرتب بَد

ٌ ای کٌ یادم آندى بَد . پايایو اصالً نهی کشید بٌ سهتش برٍم؛ ٍلی نجبَر بَدم از لحظ
ٌ ای با صفاجَ دارد، دست از  ٌ ای فکر ٍ خیال این کٌ چٌ رابط آن پسر را کجا دیدى ام لحظ

اگر صفاجَ اٍ را فرستادى باشد تا برایهان پاپَشی چیزی درست کند . سرم برنهی داشت
 !چٌ؟

اٍل نی خَاستو بٌ نًرداد بگَیو؛ ٍلی بعد دیدم حاال کٌ نطهئن نیستو چرا باید نًرداد 
بًتر است برٍم ٍ تکلیفو را با خَدش یکسرى کنو؛ شاید يو اصالً فقط یک . را نگران کنو

 !باید ببینو عکس العهل صفاجَ چیست؟. تصادف باشد

 !اگر صفاجَ سنگ رٍ یخو کند ٍ بگَید بٌ تَ چٌ ربطی دارد چٌ کار کنو؟

 .بٌ ناچار صدایش زدم. دیگر بٌ دٍ قدنی اش رسیدى بَدم ٍ باید تا آخرش نی رفتو

 !آقای صفاجَ؟ -

از دیدنو نٌ ناراحت . تَی نگايش يیچی نبَد. بی حرف نگايش کردم. برگشت بٌ طرفو
 :انگار اصالً نرا نشناختٌ گفت. شد ٍ نٌ عصبانی نٌ دستپاچٌ

 .بفرنائید *

 .نن نی خَاستو یٌ چیزی ازتَن بپرسو -

 :در حالی کٌ نگايش بٌ کفش يایو بَدگفت
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 .ببخشید بٌ جا نیاٍردم -

 :برعکس اٍ تَی صَرتش نگاى کردم ٍ گفتو

 .قبالً يهین جا یٌ بحخ نختصری داشتیو. نن دٍست خانو پاکدل يستو -

 .یک دفعٌ بٌ صَرتو نگاى کرد ٍ برق خشو در چشو يایش درخشید

ٌ ی نن رٍ بگیرین؟ -  چی شدى؟ دٍبارى کی اذیتتَن کردى اٍندین یق

 .خَدتَن بًتر نی دٍنید -

 !نن؟ -

 .سعی کردم نسلط ٍ خَنسرد بٌ نظر برسو

ٌ ات کٌ فرستادیش دٍر ٍ بر نغازى ی نًرداد ٍل بگردى جاسَسی نا رٍ  - بلٌ، يهَن نَچ
 .بکنٌ

 .پَزخند زد

 اٍن ٍقت نن برای چی باید این کار رٍ بکنو؟ اصالً تَ از کجا فًهیدی نن فرستادنش؟ -

يهَن رٍز کٌ سر اتفاقات کالس . خَدم يهین جا با چشو يای خَدم با يو دیدنتَن -
 . دعَانَن شد110

 :صفاجَ با بی خیالی گفت

ٌ خاطر یٌ  - خانو نن یادم نهیاد دیشب شام چی خَردم، اٍن ٍقت شها اٍندی این جا ب
نفر کٌ نعلَم نیست کی بَدى ٍ شها پارسال با نن دیدیش نن رٍ نتًو نی کنی، برٍ 

 .خانو، خدا رٍزیت رٍ جای دیگٌ حَالٌ کنٌ
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 .بعد يو بی اعتنا بٌ نن رايش را کشید ٍ رفت

کاش الاقل . شاید يو ٍاقعًا چیزی نبَدى ٍ نن بی خَدی حساس شدى ام! پسرى ی بی ادب
 .گفتٌ بَد آن پسر کٌ بَدى

کالس تهام شدى نشدى ٍسایلو را جهع کردم ٍ با . تهام کالس بعد را با آشفتگی گذراندم
ٌ ام را جلب . بی حالی از کالس بیرٍن آندم ٌ يا را پایین نی آندم کٌ صدایی تَج داشتو پل

 .کرد

 خانو کَشش؟ -

 .صاحب صدا کسی نبَد جز احسان صفاجَ. بٌ طرف صدا برگشتو

 :با تعجب بٌ اٍ زل زدى بَدم کٌ گفت

 .نیشٌ چند دقیقٌ باياتَن حرف بزنو -

از عصبانیت ساعاتی پیش يیچ . ير دٍ ایستادیو زیر درخت يای کاج کنار دیَار سلف
باالخرى بٌ . زل زدى بَدم بٌ کتانی يای سفید خَشگلش کٌ برق نی زدند. اجری در اٍ نبَد

 .حرف آند

راستش خانو کَشش نن اٍل کٌ اٍن حرف يا رٍ بًو زدید کهی عصبی شدم ٍ  -
نتاسفانٌ کنترل خَدم رٍ از دست دادم؛ ٍلی بعد کٌ فکر کردم یادم اٍند اٍن رٍز با کی 

ٌ خاطر يهین نگران شدم ٍ اٍندم باياتَن حرف بزنو  .حرف نی زدم ب

 .از نگران شدنش جا خَردم

 :کهی این پا ٍ آن پا کرد ٍ دٍبارى ادانٌ داد
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ٌ يای دانشگايٌ کٌ  - راستش اٍن کسی کٌ ندنظر شهاست اسهاعیل تَانا یکی از بچ
چند بار کشَندنش . خیلی خَش نام نیست؛ یعنی چٌ جَری بگو یٌ جَريایی شرى

ٌ ی انضباطی ٌ ی کالس . کهیت  . يو بًش نشکَکن110شنیدم بابت يهَن نسئل

انگار اٍن يو نحل بعضی از دانشجَيا در . اٍن رٍز يو اٍندى بَد زیر زبَن نن رٍ بکشٌ
 .نَرد نن اشتباى نی کرد؛ چَن نن بٌ این نسائل کاری ندارم

 !يهچین آدنی چرا دٍر ٍ بر نغازى نی پلکید. از شنیدن حرف يایش حسابی آشفتٌ شدم

ٌ ی خَدم دٍنستو این يا رٍ بٌ شها بگو تا نَاظب این آدم  - در ير صَرت نن ٍظیف
 .باشید

 !شاید صفاجَ این حرف يا را از خَدش درآٍردى تا نرا دست بٌ سر کند

 .نهنَن کٌ بًو گفتید -

 .این جَری نهی شَد، باید با نًرداد نشَرت کنو

*** 

ٌ ای بزرگ نان ٍ بستنی را فرٍ دادم  .نشستو رٍی نیهکت ٍ تک

انرٍز صبح کٌ از خَاب بیدار شدم عجیب يــ ـَس بستنی کردى بَدم، این شد کٌ 
تصهیو گرفتو عَض رفتن بٌ کالس بیایو تَی پارک ٍ یک بستنی نانی درست ٍ حسابی 

 .بخَرم

این رٍزيا يَا طرف يای ظًر . باد خنکی تَی صَرتو خَرد ٍ نَيایو را بٌ پرٍاز درآٍرد
 .خیلی گرم نی شد؛ ٍلی خَشبختانٌ خیلی تا ظًر ناندى
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دٍ تا پسر . داشتو سرم را این طرف ٍ آن طرف نی گرداندم کٌ چشهو بٌ آن يا خَرد
 .نزدیک نن کنار درختی ایستادى بَدند ٍ چشو شان بٌ این طرف بَد

 .با خَدم گفتو حتهًا االن یک کاری نی کنند کٌ بستنی کَفتو شَد

 .حدسو درست از آب درآند؛ چَن چند تا نتلک زشت دربارى بستی خَردنو پراندند

تَی این نهلکت آدم يیچ ٍقت ! نهی دانو اٍل صبحی این يا این جا چٌ غلطی نی کنند؟
 .از دست این ٍلگرديا آسایش ندارد

 :آندم بلند شَم کٌ یکی از آنًا گفت

 کجا داری نیری؟ ناراحت شدی؟ -

ٌ اش اشارى کرد ٍ ادانٌ داد  :با انگشت سبابٌ بٌ سین

 .تَ بهَن خَدم رٍزی صدتا بستنی برات نی خرم. اسهاعیل بٌ فدات -

 !چرا این رٍزيا ير چٌ اسهاعیل تَی این شًر است بٌ پست نن نی خَرد؟

چند رٍزی از آخرین باری کٌ آندى بَد بٌ نغازى، گذشتٌ بَد ٍ . از خیر آن یکی کٌ گذشتو
 .نن يو سعی کردم بی خیالش شَم. دیگر پیدایش نشدى بَد

ٌ ی اسهاعیل ٍ گفت  :آن یکی پسر زد رٍی شان

 .بیا بریو داش اسی، این دخترى يو انگار یٌ چیزیش نیشٌ -

گیج از فکری کٌ یک دفعٌ تَی سرم . ير دٍ با صدای بلند زدند زیر خندى ٍ دٍر شدند
 .پیدایش شدى بَد دٍبارى نشستو رٍی صندلی ٍ بستنی از دستو افتاد

نًرداد باشد کٌ نهی خَاستٌ  S نکند این اسهاعیل تَانا يهان. اس... اسی... اسهاعیل
ٌ خاطر يهین بعد از خارج شدن اٍ نًرداد دنبالش رفت. جلَی نن با اٍ حرف بزند  .ب
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خب اگر اشکالی ندارد، ! خب اصالً گیریو کٌ با يو دٍست باشند، نگر چٌ اشکالی دارد؟
ٌ ی کالس ! چرا نًرداد سعی دارد از نن پنًانش کند؟  110صفاجَ گفت آن پسر در قضی

 .نظنَن دانشگاى است

 .نشستو تَی اٍلین تاکسی

. تا بیشتر از این فکريای بی سرٍتٌ نکردى ام باید تٌ ٍ تَی قضیٌ را از نًرداد در بیاٍرم
 .نًرداد کس دیگری باشد S شاید اصالً 

يهان نَقع کٌ پیچیدم تَی کَچٌ، يو زنان با نن . سر کَچٌ از تاکسی پیادى شدم
ٌ ی پالستیکی دستش بَد. پیرزنی ٍارد کَچٌ شد نعلَم . دٍتا نان سنگک ٍ چند کیس

ٌ يا حسابی اذیتش نی کند خَدم را زدم بٌ آن راى ٍ خَاستو از کنارش . بَد سنگینی کیس
 .رد شَم کٌ صدای ضعیفش را شنیدم

ٌ نَن تَ يهین کَچٌ است. ببخشید دخترم، کهک نی کنی این يا رٍ ببرم -  .خَن

ٌ ی سیب زنینی ٍ نیَى را از دستش گرفتو  .رٍیو نشد نٌ بگَیو ٍ چندتا کیس

 .خیر ببینی دخترم -

ٌ يا را گذاشتو جلَی در. خانٌ پیرزن درست رٍبرٍی خانٌ نًرداد بَد  .کیس

 .نهنَن دخترم زحهت کشیدی -

 .چٌ زحهتی؟ دٍ قدم راى کٌ بیش تر نبَد. خَايش نی کنو -

 .بفرنا خَنٌ یٌ چیزی بخَر نفست جا بیاد -

 .نهنَن نادر جان -
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تازى . ير چٌ زنگ زدم کسی در را باز نکرد. پیرزن کٌ در را بست رفتو سرٍقت نًرداد
يهان جا بالتکلیف ناندى بَدم . یادم افتاد نًرداد يو انرٍز صبح نحل نن کالس داشتٌ

ٌ ی رٍبرٍیی باز شد ٍ يهان پیرزن تَی چًارچَب در ظاير شد  .کٌ دٍبارى در خان

 !تَ کٌ ينَز این جا ٍایسادی؟! ِاٍا نادر -

 .نعذب لبخند زدم

 .این آشنانَن خَنٌ نیست -

ٌ ی نًرداد انداخت ٍ گفت  :نگاى نتعجبی بٌ جانب خان

 !با این خَنٌ کار داری؟ -

 .بلٌ -

 .آقا رحهان خَنٌ نیست نن يو تنًام. حاال بیا پیش نن تا آشناتَن بیاد -

 .اٍل تَی رفتن تردید کردم؛ ٍلی بعد دیدم نهی تَانو دست خالی برگردم

ٌ ی نًرداد بَد، با يهان حیاط بزرگ البتٌ کهی سنتی تر ٍ  ٌ ی خدیجٌ خانو شبیٌ خان خان
 .باصفاتر

دستتَن درد نکنٌ خدیجٌ خانو، نن يهین جا تَ حیاط رٍی تخت نی شینو خیلی  -
 .باصفاست

 .پس نن برم یٌ چیزی بیارم بخَری خنک شی -

 .دستتَن درد نکنٌ، زحهت نکشید -

 .االن برنی گردم! چٌ زحهتی نادرجَن؟ -
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 .شربت بٌ لیهَ تَی لیَان يای پایٌ بلند حسابی سرحالو آٍرد

 .دستتَن درد نکنٌ، ٍاقعًا خنک ٍ خَشهزى بَد -

. چند ٍقتٌ دیگٌ کسی نیست از شربت يای نن تعریف کنٌ. خَايش نی کنو عزیزجان -
ٌ يا کٌ يهٌ رفتن پی کار ٍ زندگیشَن ٍ سال تا سال یٌ سر بٌ نادرشَن نهی زنن آقا . بچ

 .رحهان يو دیگٌ پیر شدى ٍ شربت يای نن بٌ دينش نزى نهی کنٌ

ٌ ای را بدٍن حرف گذراندیو تا باالخرى خدیجٌ خانو پرسید  :چند دقیق

 شها آشنای آقای صداقت این يا يستین؟ -

 .تَی جَاب ناندم

 .نانزد پسرشَن نًرداد يستو... نن... راستش... بلٌ -

 .اخو يایش جهع شد

ٌ ام. خدا آقای سعادت رٍ بیانرزى -  .نن خیلی سالٌ باياشَن يهسای

ٌ نند شدم  .یک دفعٌ بٌ حرف زدن با خدیجٌ خانو عالق

 !پس خَب نی شناسیدشَن؟ -

عاطفٌ خانو نادر يهین . نن ٍ زن خدابیانرزش با يو عالهی داشتیو. بلٌ کٌ نی شناسو -
آقا ننصَر شَيرش نی نرد براش؛ ٍلی حیف . چٌ زن نازنینی بَد. نًرداد خان رٍ نیگو
ٌ ی اٍلش، يهین پسرش نًرداد رٍ نیگو، از . کٌ عهرش کَتاى بَد طفلک سر زاییدن بچ

 .دنیا رفت

 :بی ارادى گفتو

 .ٍلی نًرداد کٌ نی گفت یٌ خَاير يو داشتٌ -
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ٌ ی . آرى خب؛ ٍلی خَايرش تنی نبَد، نال زن دٍم ننصَرخان بَد - ير چی عاطف
خدابیانرز نًربَن ٍ نردم دار بَد این زن ننصَرخان پریَش، بداخالق ٍ ناخَن خشک 

. خدا از سرتقصیراتو بگذرى کٌ پشت نردى غیبت نی کنو؛ ٍلی دست خَدم نیست. بَد
 .این پریَش با اٍن چشو يای ازرق شانیش، عین نادر فَالدزرى بَد

نعنی بعضی از حرف يایش نحل يهین آخری را نهی فًهیدم؛ ٍلی بٌ رٍی خَدم 
 .نهی آٍردم

 :خدیجٌ خانو ادانٌ داد

از ٍقتی يو کٌ دخترش ناغافل افتاد تَ . يیچ ٍقت با پسر عاطفٌ خدابیانرز نساخت -
ٌ ی خدا صدای داد ٍ فریادشَن بلند . رٍدخَنٌ ٍ از بین رفت دیگٌ شد نَر علی نَر يهیش

 .چند سال بعد يو کٌ اٍن اتفاق افتاد ٍ خالص. بَد

 !چٌ اتفاقی افتاد؟ -

 :کهی نکخ کرد، بعد در حالی کٌ از جای خَد بلند نی شد گفت

ٌ قدر حرف زدم. يیچی دیگٌ نادر، فَت شد - بی خَد نیست آقا رحهان بًو . ببین چ
ٌ ی . نیگٌ شها یاد خاطرات گذشتٌ کٌ نی افتی يیچی دیگٌ جلَدارت نیست يی کلٌ پاچ

 ... گلَنَن خشک شد برم یٌ نیَى ای چیزی. نردم رٍ بار نی ذاری

ٌ ی صحبتش بازداشت  .صدایی اتَنبیلی اٍ را از گفتن ادان

 :از جایو بلند شدم ٍ گفتو

 .نن دیگٌ رفع زحهت نی کنو. فکر کنو نًرداد اٍند -

 :خدیجٌ خانو کهی بٌ نن نزدیک تر شد ٍ آيستٌ گفت
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. يهچین کٌ دیدنت فًهیدم سرت بٌ تنت نی ارزى. ببین عزیز جان، نن آدم شناسو -
خَب چشو يات رٍ باز کن، در نَرد طرفت تحقیق کن بعد ! برای ازدٍاج زٍد تصهیو نگیر

 .بًش بلٌ بگَ

 :نحض احترام گفتو. از حرف يایش سر درنیاٍردم

 .خیلی لطف کردین. نهنَن از پذیراییتَن. چشو، حرف ياتَن یادم نی نَنٌ -

يرنَقع ٍقت کردی یٌ سری بٌ نن . این چٌ حرفیٌ دخترم؟ تَ يو نحل دختر خَدم -
 .پیرزن بزن، خَشحال نیشو

ٌ دار. چشو، نزاحهتَن نیشو -  .با اجازتَن، خدانگ

بٌ در حیاط کٌ رسیدم، . نًرداد ناشین را تَی حیاط نی برد ٍ حَاسش بٌ نن نبَد
 :يهان طَر کٌ الی در نیهٌ باز ناشین ایستادى بَد، با تعجب بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 !تَ این جا چی کار نی کنی؟ -

 .بايات کار داشتو دیدم نیستی ننتظر نَندم تا بیای -

 نگٌ انرٍز کالس نداشتی؟ -

 .چرا؛ ٍلی انرٍز حَصلٌ نداشتو، نرفتو -

 !چیزی شدى؟ -

 :با بی حَصلگی گفتو

 .نٌ، اگٌ بریو تَ برات تعریف نی کنو -

 :نًرداد بٌ خَدش آند ٍ گفت
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 .ببخشید بریو -

ٌ ی باال . يهین کٌ ٍارد خانٌ شدم حس کردم یک چیزی درست نیست نًرداد رفت طبق
. ندتی بٌ در ٍ دیَار خیرى شدم تا باالخرى گیِر کار را پیدا کردم. تا لباسش را عَض کند

 !آشپزخانٌ

ٌ ی آب خَردن رفتو تَ ٌ ی قبل يهٌ چیز نرتب بَد ٍ از تهیزی برق . بٌ بًان برخالف دفع
 .این نظو از نًرداد بعید بَد. نی زد

 ! S نکند يهان! یعنی چٌ کسی این کاريا را کردى؟

ٌ يا صدا زد  .نًرداد پایین پل

 کجایی کالی؟ -

 .از تَی آشپزخانٌ آندم بیرٍن

ٌ ی نرتبی. رفتٌ بَدم آب بخَرم -  !چٌ آشپزخَن

 .نًرداد بٌ ٍضَح دستپاچٌ شد؛ ٍلی خَدش را نباخت

 .دیدم خیلی ٍضعش خرابٌ یکی رٍ آٍردم نرتبش کرد -

 .آيان -

يرکاری نی کردم بٌ زبانو . ندتی در سکَت گذشت. نشستو رٍی نبِل رٍبرٍی نًرداد
نی ترسیدم نًرداد حاشا کند ٍ بگَید اصالً تَانا را . نهی آند در نَرد اسهاعیل تَانا بپرسو

شاید يو اصالً دلخَر بشَد کٌ چرا تَی . شخص دیگری ست S نهی شناسد ٍ آن
ٌ ای . باید بٌ رٍش خَدم تٌ ٍ تَی قضیٌ را دربیاٍرم. کاريایش فضَلی کردى ام دنبال بًان

 .گشتو تا آندن بی نَقعو را تَجیٌ کند
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 .البتٌ اگٌ ينَز سرجاشٌ. راستش اٍندم در نَرد پیشنًاد اٍن رٍزت صحبت کنیو -

 .نًرداد سرش را تکان داد ٍ نشتاقانٌ بٌ نن نگریست

 ... خَاستو...  نی... نن -

 .کیست S این طَری نی فًهو این. باید گَشی نًرداد را پیدا کنو

 ... کٌ... بگو -

ٌ ی آیفَن انداخت . صدای زنگ آیفَن نرا از نخهصٌ نجات داد نًرداد نگايی بٌ صفح
 .ٍ در حالی کٌ بلند بلند حرف نی زد بٌ طرف در رفت

ٌ نَن چی نیگٌ -  ... حتهًا باز دٍبارى! برم ببینو این صهدی يهسای

 .با خرٍجش از در صدایش دیگر بٌ گَش نهی رسید

ٌ ی گَشٌ ٍ کنار پذیرایی ٍ آشپزخانٌ را از نظر گذراندم؛ ٍلی  سریع از جایو بلند شدم ٍ يه
نًرداد تازى بٌ در حیاط . رفتو پشت پنجرى ٍ پردى را کنار زدم. گَشی را پیدا نکردم

داشتو فکر نی کردم گَشی را کجا نی تَاند گذاشتٌ باشد کٌ ناغافل صدایش . رسیدى بَد
ٌ ی باال نی آند، شنیدم ٌ يا باال رفتو. را کٌ از طبق صدای . از خدا خَاستٌ تند تند از پل

نفس نفس . ٍارد اتاق شدم ٍ گَشی را رٍی نیز دیدم. گَشی از اتاق کار نًرداد نی آند
 .کذایی بَد، برقرار کردم S زنان تهاس را کٌ از يهان

 ... الَ... الَ... چرا جَاب نهیدی؟... الَ نًرداد -

با . يیچ جَابی ندادم ٍ بعد از چند جانیٌ تهاس قطع شد. صدای یک نرد شنیدى نی شد
خَدم فکر کردم بًتر است شهارى اش را بردارم تا با یک شهارى ی ناشناس بٌ اٍ زنگ بزنو 
تا نطهئن شَم يهان اسهاعیل تَاناست؛ ٍلی در کهال تأسف نتَجٌ شدم الگَی گَشی 

 .نًرداد را بلد نیستو
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ٌ ی  يهان طَر کٌ با حرص سرگرم ٍر رفتن با گَشی بَدم چشهو افتاد بٌ گاٍصندٍق گَش
ٌ باز بَد  .اتاق کٌ خَشبختانٌ این بار در آن نیه

جلَی گاٍصندٍق زانَ زدم ٍ با احتیاط . خبری از نًرداد نبَد. اٍل کهی گَش خَاباندم
بٌ غیر از نقدار قابل تَجًی پَل، یک دفتر سیاى رنگ زیر انبَيی . در آن را کانالً باز کردم

ٌ ام را جلب کرد شبیٌ يیچ یک از دفترحساب يایی کٌ تَی نغازى دیدى . از کاغذ تَج
 .بَدم، نبَد

ٌ ی کاغذيا بٌ يهراى صدای تقی رٍی زنین  آندم دفتر را بیرٍن بکشو کٌ ناگًان يه
قبل از این کٌ علت ایجاد صدا را پیدا کنو، چشهو بٌ قرص يای سفید . پخش ٍ پال شد

 .رنگی افتاد کٌ از تَی یک قَطی سفید رٍی زنین ریختٌ بَدند

يهان بَد کٌ تَی حراست دانشگاى . در کهال ناباٍری با کهی تفکر، قَطی را شناختو
 .دیدى بَدم

ٌ کار نی کردند؟  .حسابی گیج شدى بَدم! این يا تَی اتاق نًرداد چ

. پر از اسو ٍ شهارى تلفن بَد. دفتر سیاى کٌ تَی دستو نعطل ناندى بَد را باز کردم
 .اسو يا را با دقت از نظر گذراندم؛ ٍلی يیچ کدام را نشناختو

يهین طَر حیران ناندى بَدم کٌ با شنیدن صدای نًرداد کٌ دنبالو نی گشت يَل شدم 
ٌ ی کاغذيا را بٌ زٍر چپاندم تَی گاٍصندٍق . دفتر سیاى را يو زیر کاغذيا جا دادم. ٍ يه

ٌ ی قرص يا را يو تندتند جهع کردم ٍ تَی قَطی ریختو، بٌ جز یکی کٌ با کلی ترس  يه
 .ٍ دلًرى تَی جیبو چپاندم

 .داشتو دٍر ٍ اطراف را چک نی کردم کٌ نًرداد ٍارد اتاق شد

 تَ این جا چی کار نی کنی؟ -
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سعی کردم خَنسردی ام را حفظ کنو ٍ بًترین جَاب را کٌ يهان جا دم دستو بَد، 
 .تحَیلش دادم

گفتو شاید کسی کار ٍاجب داشتٌ باشٌ؛ ٍلی تا جَاب . گَشیت داشت زنگ نی خَرد -
 .دادم قطع شد

نًرداد گَشی را از دستو گرفت ٍ يهان طَر کٌ نگايی نشکَک بٌ گَشٌ ٍ کنار اتاق 
 .پشت سرش از اتاق بیرٍن آندم. نی انداخت از اتاق خارج شد

نغزم دنبال فرصتی نی گشت تا نسائل را حالجی . نهی تَانستو از نسائل سردربیاٍرم
 .کند

يهان نًردادی بَد کٌ يهیشٌ نی خَاستهش؛ . نًرداد را از پشت سر از نظر گذراندم
 .ٍلی این بار نهی تَانستو نحل يهیشٌ نگايش کنو

 .تَی راى پلٌ نتَانستو خَدم را نگٌ دارم، باید یک چیزی نی گفتو ٍگرنٌ خفٌ نی شدم

 !تَ کسی بٌ نام اسهاعیل نی شناسی؟ -

نًرداد کٌ یک پلٌ جلَتر از نن بَد با شنیدن حرفو سرجایش ایستاد ٍ بٌ سهت نن 
 .نن با ٍجَد این کٌ یک پلٌ باالتر بَدم، تقریبًا يو قد اٍ شدى بَدم. چرخید

 .اســهاعیل تَانا -

چشو يای نًرداد کٌ تَی چشو يایو . را بیشتر از حد نعهَل کشیدم" س"از عهد حرف 
یک دفعٌ . احساس کردم نی خَايد بٌ نن نزدیک شَد. دٍختٌ شدى بَد، برق عجیبی زد

ترس برم داشت ٍ ناخَدآگاى خَدم را عقب کشیدم؛ ٍلی اٍ بدٍن این کٌ از جایش تکان 
ٌ يایش را باال انداخت ٍ گفت  :بخَرد، شان

ٌ طَر نگٌ؟ حاال این یارٍ کی يست؟ -  نٌ چ
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صالح دیدم بیش تر از این . نعلَم بَد زرنگ تر از آن چیزی ست کٌ نن فکر نی کردم
 .قضیٌ را کش نديو

ٌ يای دانشگاى ست. يهَن یارٍ کٌ نیاد کتابفرٍشی يیچی نهی خرى -  .انگار یکی از بچ

 .نگاى نًرداد ينَز يهان قدر غریب بَد

 حاال تَ از کجا فًهیدی؟ -

 .تَ دانشگاى دیدنش آنارش رٍ درآٍردم -

عقلو با تهام پریشانی بٌ شدت اخطار نی داد کٌ بًتراست ير چٌ زٍدتر این خانٌ را ترک 
 .کنو

نًرداد يو باالخرى نگايش را از . بٌ خَدم تکانی دادم تا نًرداد بفًهد تَی راى ایستادى
ٌ يا پایین رفت  .صَرتو برداشت ٍ از پل

ٌ يا کیفو را برداشتو ٍ گفتو  :پایین پل

 .بًترى نن دیگٌ برم -

 :نًرداد نگاى نشکَکی بٌ نن انداخت ٍ گفت

 نگٌ نگفتی اٍندی بايام حرف بزنی؟. کجا؟ تازى نی خَاستو چای درست کنو -

 .اصالً یادم نبَد. آرى؛ ٍلی یادم افتاد ظًر کالس دارم -

ٌ ی بًتری بٌ ذينو نرسید  .دلیل نسخرى ای بَد؛ ٍلی در آن نَقعیت بًان

 :نًرداد چند قدم بٌ نن نزدیک شد ٍ در حالی کٌ چشو يایش را تنگ کردى بَد گفت
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در نَرد ... خَدت گفتی. تَ یٌ چیزی نی خَاستی بًو بگی! کالی راستش رٍ بگَ -
 .پیشنًادم

 :در حالی کٌ سعی نی کردم از نگاى کردن بٌ چشو يایش پريیز کنو بٌ سردی گفتو

باید بیشتر يو دیگٌ رٍ . فقط نی خَاستو بگو االن حرف زدن در نَرد این نسائل زٍدى -
تَ دانشگاى .... دیگٌ دارى دیرم نیشٌ. بشناسیو، بًترى تا تهَم شدن درسهَن صبر کنیو

 .نیبینهت، خداحافظ

دیگر نجال اعتراض بٌ اٍ ندادم ٍ با آخرین سرعتی کٌ از نظر نًرداد نشکَک نباشد از 
 .ساختهان خارج شدم، انگار ير لحظٌ انکان داشت نًرداد جلَیو را بگیرد

 .تَی خیابان حال خَدم را نهی فًهیدم ٍ ندام بٌ این ٍ آن تنٌ نی زدم

ٌ ی نًرداد دیدى بَدم، باٍر کنو بدٍن شک قَطی . نهی تَانستو چیزيایی کٌ در خان
 .قرص يا يهان بَد کٌ تَی دانشگاى دیدى بَدم

 .بی ارادى بغضو ترکید ٍ بی تَجٌ بٌ عابرین اطرافو زدم زیر گریٌ

تَی آن گرنای سَزان ظًر، برای اٍلین بار در زندگی ام آرزٍ کردم کاش خانَادى ام کنارم 
 .بَدند

*** 

دخترک نَطالیی در حالی کٌ جیغ نی کشید ٍ گریٌ نی کرد، . يهٌ جا تاریک بَد
يهین طَر کٌ کَرکَرانٌ سعی داشتو بٌ اٍ برسو بٌ چیز نحکهی برخَرد کردم ٍ . نی دٍید

پایو را کٌ دردناک بَد، ناساژ دادم ٍ سرم را برای دیدن نانع باال . رٍی زنین افتادم
فقط تَانستو طرح نحَی از اندام شخصی کٌ باالی سرم ایستادى بَد را . آٍردم

. از صَرتش چیزی نعلَم نبَد، فقط تَانستو برق چشو يایش را ببینو. تشخیص ديو
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چشو يایو را تنگ تر کردم بلکٌ طرف را بًتر ببینو کٌ . چشو يا بٌ نظرم آشنا نی رسید
 .صدایش تَی سرم پیچید

 .بیا بگیر انتحان کن، پشیهَن نهیشی -

حرفش کٌ تهام شد در قَطی را باز کرد ٍ . نتَجٌ قَطی سفیدرنگی تَی دستش شدم
دستو را رٍی سرم گرفتو ٍ . قرص يای رنگارنگی نحل آبشار از تَی آن ریختند رٍی سرم

 ... شرٍع کردم بٌ جیغ کشیدن

تعجبی يو نداشت، تعطیالت بَد ٍ . چشو يایو را کٌ باز کردم يیچ کس تَی اتاق نبَد
ٌ يایشان رفتٌ بَدند ٌ يای خَابگاى بٌ خان  .اکحر بچ

سرم را رٍی بالش حرکت . با چشو يای باز، يهان طَر درازکش رٍی تخت باقی ناندم
انگار نی تَانستو با حرکت سرم، قرص بٌ آن کَچکی را تَی رٍکش بالش احساس . دادم
 .کنو

ٌ يای ٍايی نحل سردرد، دست بٌ  در این چند رٍز نًرداد را با جَاب يای سرسری ٍ بًان
يهٌ کالس يای نًو آخر ترنو را يو پیچاندى بَدم ٍ تقریبًا پایو را از اتاق . سر کردى بَدم

ٌ ی انتحانات بَد ٍ نحض رضای خدا یک کلهٌ . بیرٍن نگذاشتٌ بَدم حاال يو کٌ فرج
 .درس نخَاندى بَدم

در این چند رٍز صدجَر فکر کردى . دست خَدم نبَد، اعصابو حسابی بٌ يو ریختٌ بَد
اٍل فکر کردم بًتر است برٍم نًرداد را لَ بديو تا حالش جا بیاید ٍ دلو خنک . بَدم
ٌ طَر است . بعد دیدم نهکن است برای خَدم دردسر درست کنو. شَد بعد فکر کردم چ

با نًرداد قطع رابطٌ کنو تا پایو از این ناجرا بیرٍن کشیدى شَد ٍ یک ٍقت شرش 
آخر يهین طَر بدٍن يیچ دلیلی کٌ . داننو را نگیرد؛ ٍلی از این فکر يو پشیهان شدم
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این ! نهی تَانستو بگَیو نن ٍ تَ بٌ درد يو نهی خَریو تَ را بٌ خیر ٍ نا را بٌ سالنت
 .طَری بدتر شک نی کرد

حرف يای خدیجٌ خانو يو بدجَر رٍی اعصابو رفتٌ بَد؛ یعنی چٌ بالیی سر خَاير ٍ 
 !نانادری نًرداد آندى کٌ اٍ آن طَر يَل شد ٍ حرف را عَض کرد؟

 !اصالً يهٌ چیز این بشر برای نن عالنت تعجب شدى است

 .دست يایش را با حَلٌ خشک کرد ٍ لب تختش نشست. ندا آند تَی اتاق

ٌ دیر بٌ خانٌ نی رفت  .از شًرستان دٍری نی آند ٍ بٌ خاطر سختی راى دیرب

 تَ يو نرفتی خَنٌ؟ -

 .در جَابش بٌ تکان دادن سرم اکتفا کردم

 نن رايو دٍرى، تَ دیگٌ چرا نهیری خَنٌ؟ -

این رٍزيا شدید احتیاج داشتو با کسی درد ٍ دل کنو تا راينهایی ام کند؛ ٍلی تنًاتر از 
حتی یک بار بٌ سرم زد برٍم خانٌ ٍ يهٌ چیز را برای بقیٌ تعریف کنو . يهیشٌ بَدم

این جَری حرف يای نانان . شاید آن يا بتَانند کهکو کنند؛ ٍلی بالفاصلٌ پشیهان شدم
 .درست از آب درنی آند ٍ تا قیام قیانت نی خَاست سرکَفتو بزند

 :آيی کشیدم ٍ گفتو

 .کاش راى نن يو دٍر بَد -

ندا در حین ٍر رفتن با کتاب يایی کٌ رٍی تختش ٍلَ بَد، ندام زیرچشهی بٌ نن نگاى 
باالخرى بعد از کهی این دست ٍ آن . احساس نی کردم نی خَايد چیزی بگَید. نی کرد

 :دست کردن گفت
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 تَ نشکلی چیزی داری؟... کالیاسا -

 :رٍی تخت نیو خیز شدم ٍ گفتو

ٌ طَر؟ -  چ

 :ِنن ِنن کرد

يی التهاس نی کردی بايات کاری نداشتٌ . آخٌ دیشب تَی خَاب ندام حرف نی زدی -
 .باشن ٍ جیغ نی کشیدی

 .با ناراحتی دٍبارى خَابیدم رٍی تخت

دست خَدم نیست، این رٍزيا زیاد حال ٍ رٍز . ببخشید اگٌ اذیتت کردم ندا جَن -
 .درستی ندارم

در ير صَرت اگٌ کهکی از دست نن برنیاد حتها بًو بگَ، ير کاری بتَنو برات انجام  -
 شهارى م رٍ کٌ داری؟. نیدم

 .نٌ ندارم -

 .خب بزن تَ گَشیت -

 .یک تهاس از دست رفتٌ از نًرداد داشتو. گَشی را کٌ سایلنت کردى بَدم، برداشتو

یاد آن رٍزيا افتادم کٌ ساعت يا برای تهاسش انتظار نی کشیدم ٍ ٍقتی زنگ نی زد 
 .طَری يَل نی شدم کٌ ندام نگران بَدم بنفشٌ ٍ سپیدى برایو دست بگیرند

ٌ ی نًرداد دیدى ام، حسابی از رفتارم با سپیدى شرنندى ام حتی . از ٍقتی قرص يا را در خان
نهکن است در نَرد . گايی یاد حرف يایی کٌ بٌ صفاجَ زدم نی افتو ٍ خجالت نی کشو

شاید نًرداد در نَرد اٍ يو درٍغ گفتٌ ! بنفشٌ يو اشتباى کردى باشو، کسی چٌ نی داند
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ٌ طَر است . آخر اٍ از تًهت زدن بٌ بنفشٌ چٌ نفعی نی برد! باشد شاید يو نٌ اصالً چ
 .يهین االن برٍم پایین ٍ يهٌ چیز را بٌ آن يا بگَیو

 .تَی صفحٌ گَشی، نگايو بٌ نَيای ژٍلیدى ٍ چشو يای پف کردى ام افتاد

ٌ يای اتاق رٍبرٍ شَم  .نٌ، دٍست ندارم با این حال ٍ اٍضاع با بچ

 :یک دفعٌ چیزی یادم آند ٍ از ندا پرسیدم

ٌ ست؟ -  انرٍز چند شنب

 :ندا با تعجب گفت

ٌ طَر؟ -  پنج شنبٌ، چ

اٍ حتهًا بٌ حرف يایو گَش . پس حتهًا انرٍز سپیدى بٌ انانزادى نی رٍد! چٌ خَب
 .نی ديد

 شهارى م رٍ زدی؟! کجایی؟! چی شد کالیاسا؟ -

 .آرى آرى زدم -

از تَی دفترچٌ تلفن گَشی خارج شدم ٍ ناغافل تصَیر چشو يای خندان نًرداد تَی 
این قدر این عکس را . عکسی کٌ دٍتایی تَی دانشگاى انداختٌ بَدیو، جلَی چشهو آند

 .دٍست داشتو کٌ گذاشتٌ بَدنش رٍی صفحٌ گَشی ام

گايی ! یعنی نی شَد نًرداد دٍست داشتنی نن با این لبخند زیبایش درٍغگَ باشد؟
فکر نی کنو سَءتفايو شدى است ٍ آن قرص يا يو آن يایی کٌ نن فکر نی کنو، 

ٌ ی این . نبَدى اند ٍسَسٌ نی شَم تا يهٌ چیز را بٌ نًرداد بگَیو؛ ٍلی بعد يه
 .پنًانکاری يا ٍ رفتاريای نشکَکش با این یارٍ تَانا نی آید جلَی چشهو
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*** 

 .يهین کٌ نی خَاستو ٍارد انام زادى شَم، صدای زنی جلَیو را گرفت

 .خانهی بیا بًت چادر بدم -

نگايی بٌ لباس يای بی حَصلٌ پَشیدى شدى ام کٌ يرکدام یک رنگ . اصالً حَاسو نبَد
 .بَد، انداختو ٍ چادر سفید گل داری کٌ زن نحجبٌ بٌ دستو داد را پَشیدم

شالو عقب رفتٌ بَد ٍ با دٍ دست بٌ زٍر چادر را رٍی . بٌ شدت احساس گرنا نی کردم
ٌ ی چادر را يو با ناشیگری رٍی زنین نی کشیدم. سرم نگٌ داشتٌ بَدم  .دنبال

از سر در ٍرٍدی کٌ رد شدم نسیو نسبتًا خنکی را رٍی صَرتو حس کردم کٌ حالو را جا 
 .آٍرد

 .ير چٌ تَی حیاط نسبتًا بزرگ چشو چرخاندم، سپیدى را پیدا نکردم

 !نکند اصال نیاید؟

 .چیز زیادی نعلَم نبَد. جلَی در ٍرٍدی خَايران ایستادم ٍ سرم را داخل بردم

 .عادت بٌ آندن بٌ این جَر جايا نداشتو. نهی خَاستو داخل شَم

ٌ ام را جلب کرد  .يهین طَر بالتکلیف ایستادى بَدم کٌ صدایی از پشت سر تَج

 !خانو تَی راى ٍایسادی -

از کنارم رد شد ٍ در . زن نیانسالی بَد کٌ چادرش بٌ زیبایی صَرتش را قاب گرفتٌ بَد
 :حالی کٌ کفش يایش را تَی کیسٌ نی گذاشت دٍبارى رٍ بٌ نن گفت

 چرا اٍن جا ٍایسادی؟! بیا تَ دیگٌ -
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بٌ ضریح کٌ رسیدم بٌ . نن يو بی ارادى دنبالش راى افتادم. دستو را گرفت ٍ کشید داخل
. کل فرانَش کردم برای چٌ بٌ آنجا آندم، انگار از اٍل قصدم زیارت بَدى است

نهی دانستو در این جَر نَاقع باید چٌ کار کنو فقط نی دانستو باید انام زادى را ٍاسطٌ 
فقط . قرار ديو ٍ حاجاتو را از خدا بخَايو؛ ٍلی چیز خاصی بٌ نظرم نهی رسید

 .نی تَانستو آرانشی کٌ در فضا پراکندى بَد را ببلعو

ٌ ام قرار رفت  .يهین طَر تَی حال خَدم بَدم کٌ دستی از پشت رٍی شان

 .سپیدى با لبخند باالی سرم ایستادى بَد

 !تَ این جا چی کار نی کنی کالیاسا؟ -

 .با گیجی بدٍن يیچ حرفی بٌ اٍ زل زدم

 :سپیدى این بار با نگرانی گفت

 خَبی کالی ؟ -

 .سرم را برایش تکان دادم ٍ در يهان حال اشکو جاری شد

 .نی دٍنستو نیای این جا. نی خَاستو بايات حرف بزنو -

نهی دانستو با ٍجَد این کٌ نطهئن نیستو آن قرص يا چٌ يستند آیا کار درستی است 
کٌ در نَرد آن يا بٌ سپیدى چیزی بگَیو یا نٌ؛ ٍلی نی دانستو کٌ دیگر نهی تَانو این 

 .نسئلٌ را پیش خَدم نگٌ دارم

 حاال تَ نطهئنی يهَن قَطی بَد؟ -

 .نشستیو رٍی نیهکتی تَی نحَطٌ انام زادى

 .آرى بابا، خَد خَدش بَد -
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 االن قرصٌ کجاست؟ يهراتٌ؟ -

 .آرى -

با دقت . با احتیاط قرص را از تَی داخلی ترین زیپ کیفو درآٍردم ٍ گذاشتو کف دستش
 :بٌ آن نگاى کرد ٍ با استیصال گفت

 .نهی دٍنو ٍهلل، نن تا حاال از این يا ندیدم -

ٌ طَرى از آقای صفاجَ بپرسیو؟ -  چ

شاید . يرگز قصد نداشتو قرص را نشان صفاجَ بديو. نهی دانو چرا این حرف را زدم
نی خَاستو ببینو سپیدى چٌ نی گَید ٍ آیا صفاجَ چیزی دربارى ی حرف يایو بٌ اٍ گفتٌ 

 !یا نٌ؟

 چرا از صفاجَ؟ چٌ ربطی بٌ اٍن دارى؟ -

 .سعی کردم بی تفاٍت بٌ نظربرسو

 .نهی دٍنو، يهین جَری گفتو -

 .نی دٍنو تَ يیچی رٍ بی خَدی نهیگی؛ ٍلی باشٌ قبَل کردم -

 .راى افتادیو بٌ سهت در خرٍجی

 .سعی کردم دٍبارى سر حرف را باز کنو

 حاال نن چی کار کنو؟ -

 .نن یٌ نفر رٍ نی شناسو شاید بتَنٌ کهکهَن کنٌ -

 !کی؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  214  

 .حاال صبرکن اگٌ تَنست بًت نیگو -

بٌ ير کی يو خَاستی نشَن بدی نگَ از کی . تَ رٍخدا این قضیٌ رٍ بٌ کسی نگی -
 .گرفتی

 .باشٌ خَدم حَاسو يست -

راستی این اعتهاد تَی این چند ناى اخیر کجا . نی دانستو نی شَد بٌ سپیدى اعتهاد کرد
 !شاید نحار کسی شدى بَد کٌ لیاقتش را نداشت! رفتٌ بَد؟

نیهی . چادر را تحَیل خانو نًربان دادم ٍ دٍش بٌ دٍش سپیدى تَی پیادى رٍ راى افتادم
احساس نی کردم از ٍقتی کٌ ٍارد انام زادى . از راى را تَی حال ٍ يَای خَدم طی کردم
ٌ ام زنین تا آسهان فرق کردى  .شدى ام رٍحی

 .ناخَدآگاى لبخندی رٍی لبو شکل گرفتٌ بَد کٌ از نگاى تیزبین سپیدى پنًان نهاند

 انگار خیلی سرحالی؟! چیٌ؟ -

 .نهی دٍنو چرا؛ ٍلی یٌ حس خَبی دارم -

 .نن نی دٍنو چرا -

 یعنی چی؟ -

حاال فکر کنو جَابت رٍ گرفتٌ ! یادتٌ یٌ بار بًو گفتی چرا ير يفتٌ نیری انام زادى؟ -
 !باشی

ٌ خاطر نپرسیدن يیچ سَالی دربارى ی بی نحلی يا ٍ رفتاريای  در حالی کٌ در دل از اٍ ب
عجیب ٍ غریب چند ٍقت اخیرم نهنَن بَدم، سرم را برایش تکان دادم ٍ بٌ لبخندم 

 .ادانٌ دادم
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*** 

یٌ بار نیگی حالو بدى، یٌ بار نیگی درس دارم، کالس يا يو کٌ تعطیلٌ؛ بیرٍن يو کٌ  -
 .نن نی خَام ببینهت! پس نن چی کار کنو؟ آخٌ عزیز نن این جَری کٌ نهیشٌ! نهیای

خب نن يو نی خَام؛ ٍلی االن درس دارم، یٌ خردى صبر کن بعد از انتحان يا تا دلت  -
 .بخَاد ٍقت داریو

ٌ تَن -  .البد اٍن نَقع يو نی خَای نن رٍ ٍل کنی بری خَن

ٌ نَن يو برام فرش قرنز پًن نکردن - حاال تا . ير کی ندٍنٌ تَ یکی نی دٍنی کٌ تَ خَن
 .اٍن نَقع خدا بزرگٌ

 .اصالً گَر بابای دل نن، ير چی تَ بگی! باشٌ خانَنی، نیا -

 .چشو بٌ يو بزنی انتحان يا تهَم شدى. آفرین پسر خَب -

حق يو داشت، خیلی ٍقت بَد سِر کار گذاشتٌ . نًرداد با دلخَری خداحافظی کرد
نی تَانستو برٍم ببینهش، تازى بفًهی نفًهی دلو يو برایش تنگ شدى بَد؛ . بَدنش

 .ٍلی نهی خَاستو تا در نَردش نطهئن نشدى ام ببینهش

ٍاقعًا اگر نًرداد بَد نهی دانستو باید با اٍ چٌ کنو؛ ٍلی . دٍبارى صدای گَشی بلند شد
 .برعکس تصَر نن، سپیدى پشت خط بَد ٍ از نن خَاست بٌ اتاقشان برٍم

یک . در این چند رٍز سپیدى چند بار بٌ اتاق نا آندى بَد؛ ٍلی نن يیچ ٍقت نرفتٌ بَدم
شاید ترس از رٍبرٍ شدن با بنفشٌ . حس ناجَر نرا از رفتن بٌ اتاقشان باز نی داشت

نن يو بٌ رٍی خَدم . سپیدى يیچ ٍقت حرفی از اٍ نهی زد، انگار اصالً ٍجَد ندارد. بَد
 .ناخَدآگاى نگران بَدم در نَرد بنفشٌ اشتباى کردى باشو. نهی آٍردم
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ٌ يا سرازیر شدم پايایو اصالً بٌ فرنان . بعد از کلی کلنجار رفتن با خَدم باالخرى از پل
با جان . باالخرى بٌ اتاق رسیدم. خَدم نبَدند ٍ ير لحظٌ نی خَاستند راى آندى را برگردند

 .کندن در را باز کردم ٍ داخل شدم

سپیدى ٍ سرنٌ سرشان را . نحل يهیشٌ، ٍقت انتحان يهٌ در حال درس خَاندن بَدند
عسل باالی تخت، جزٍى را رٍی پايایش باز کردى بَد ٍ . تَی کتاب فرٍ بردى بَدند

 .طال يو سرش تَی گَشی اش بَد. ناخن يایش را سَيان نی کشید

 .سالم کردم. يهٌ با دیدن نن سريایشان را بلند کردند

 .سرنٌ از جایش بلند شد ٍ با نن دست داد

 بٌ بٌ کالی خانو، چٌ عجب سری بٌ فقیر فقرا زدید؟ -

 :طال از يهان باال گفت

ٌ طَری؟ -  سالم چ

 .عسل يو ناخنش را فَت کرد ٍ سرش را برایو تکان داد

بنفشٌ این ٍسط . فقط انگار یک چیزی ایراد داشت. از چیزی کٌ فکر نی کردم بًتر بَد
نگايی بٌ . شاید ٍقتی فًهیدى نن نی خَايو بیایو از اتاق بیرٍن رفتٌ! کجا بَد؟

ٌ ی اتاق بَد پس نلحفٌ ٍ پتَی . تخت نان انداختو کٌ يهین طَر لـ ـختـ ٍ عَر گَش
 بنفشٌ کجا بَد؟

 :سپیدى کتابش را کنار گذاشت ٍ گفت

 .بیا بشین دیگٌ! پس چرا اٍن جا ٍایسادی؟ نکنٌ غریبی نی کنی؟ -

 .نَجی از تعلق خاطر از تنو گذشت. نشستو رٍی تخت پیشین خَدم
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 .سرنٌ سر صحبت را باز کرد

 اتاق جدید خَش نی گذرى؟ -

 .نفید ٍ نختصر جَاب دادم

 .ِای بد نیست -

ٌ يای این اتاق پیدا . البتٌ نحل این جا کٌ نهیشٌ - ٌ يایی بٌ باحالی بچ کجا نیشٌ بچ
 کرد؟

 .بر ننکرش لعنت -

 :طال سرش را از رٍی گَشی بلند کرد ٍ گفت

. با نا راحت باش! نیگو کالیاسا از ٍقتی رفتی اتاق جدید انگار خیلی خجالتی شدی -
 اصالً چی شد کٌ رفتی؟

 .این دیگر چٌ سَالی بَد؟ سعی کردم حرف را عَض کنو

 حاال چٌ انتحانی دارید شهايا؟ -

 :سرنٌ گفت

 .ادبیات -

 چٌ جالب، اتفاقًا نا يو ادبیات داریو، نگٌ نٌ سپیدى؟ -

 :طال چپ چپ نگايو کرد ٍ گفت. سپیدى بٌ تکان دادن سرش اکتفا کرد

 .حاال نی خَای نگی نگَ؛ ٍلی باالغیرتًا نا رٍ درازگَش فرض نکن -

 :یک دفعٌ عسل از آن باال انگار کٌ اصالً بحخ نا را نشنیدى باشد گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  218  

ٌ يا این ارزق شانی کٌ تَ این جزٍيٌ نَشتٌ یعنی چی؟ -  بچ

 .سرنٌ تَضیح داد

ٌ خاطر يهین  - اٍالً ارزق نٌ ازرق، جانیًا اسو یٌ نفرى کٌ چشو ياش درشت ٍ آبی بَدى، ب
 .کسی کٌ چشو ياش آبی باشٌ نیگن نحل ازرق شانی

 ... آبی... ازرق شانی

 .یک دفعٌ خاطرى ای دٍر در ذينو نقش بست

 ".یٌ جَر خاصی یٌ حسی خاصی بًو نیدى. عاشق رنگ چشو ياتو کالی"

 .ٍخاطرى ای نزدیک تر

 .این پریَش با اٍن چشو يای ازرق شانیش، عین نادر فَالدزرى بَد -

 .پشت بندش تصَیر دخترک با چشو يای درشت آبی تَی ذينو ظاير شد

ٌ ی ذينو پر از رنگ آبی شدى بَد دیگر داشتو در ٍ دیَار را يو آبی نی دیدم کٌ طال . يه
 :ناغافل سرش را از تَی گَشی درآٍرد ٍ رٍ بٌ سپیدى گفت

راستی اٍن قرصٌ کٌ گفتی یٌ دخترى تَ دانشگاى بًت دادى گفتٌ ٍاسٌ شب انتحان  -
 ...خَبٌ

 :سپیدى بٌ نن نگاى نبًهی انداخت ٍ با اشتیاق گفت

 ... خب -

. ِشری گفت قرص اکسٌ، شادی آٍرى؛ ٍاسٌ اٍن شب انتحان يو کٌ گفتی خیلی خَبٌ -
بٌ نن يو تَصیٌ کرد انتحان . تهرکز ٍ انرژی آدم باال نیرى نی تَنی تا صبح درس بخَنی

ٌ طَریٌ. کنو ٌ طَرى انتحان کنو ببینو چ  ، يان؟ نیگو چ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  219  

 :سپیدى با نگرانی بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

خبٌ خبٌ نهی خَاد انتحان کنی، بدى نن ببرم بٌ دخترى پس بدم، دیگٌ فقط يهین یٌ  -
 .کارنَن نَندى قرصی بشیو

 :بی ارادى از جایو بلند شدم ٍ گفتو

 .بًترى نن يو برم کتابو رٍ بیارم با يو بخَنیو -

 .بٌ زٍر خَدم را از اتاق بیرٍن کشیدم ٍ کنار دیَار سالن ٍا رفتو

 .سپیدى پشت سرم از اتاق خارج شد

ٌ ات شد کالی؟ چرا این جَری شدی؟ -  چ

 .دست خَدم نیست سپیدى، دارم دیٍَنٌ نیشو -

شاید یکی بًش دادى، شاید ! حاال این کٌ نًرداد قرص يا رٍ داشتٌ کٌ دلیل نهیشٌ -
 .خَدش يو نهی دٍنٌ چیٌ

ٌ ی تَانا رٍ نهی دٍنی، حرف يای خدیجٌ خانو رٍ نشنیدی - ... تَ. نٌ سپیدى تَ قضی
 ! يیچی نهی دٍنی

*** 

نطهئن بَدم کٌ خانٌ نیست؛ ٍلی باز يو نحض . بعد از انتحان سریع راى افتادیو
نی دانستو انرٍز . خبری از اٍ نبَد. احتیاط سر کَچٌ نعطل کردم ٍ داخل کَچٌ را پاییدم

بٌ سپیدى عالنت دادم . دٍ تا انتحان پشت سر يو دارد ٍ حاال حااليا پیدایش نهی شَد
 .کٌ برٍیو
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دیگر نهی تَانستو . آن شب در خَابگاى سیرتا پیاز يهٌ چیز را برای سپیدى تعریف کردم
يهٌ چیز را تَی دلو نگٌ دارم، نیاز بٌ درِد دل ٍ يو فکری داشتو ٍ برای این کار يیچ کس 

بٌ نن گفت حاال . آندن پیش خدیجٌ خانو يو پیشنًاد اٍ بَد. را بًتر از سپیدى نیافتو
کٌ نطهئنی یک چیزی را از تَ پنًان کردى، بًتر است رٍزى ی شک دار نگیری ٍ برٍی 

ٌ ی نًرداد چٌ نی گذرد، این طَری . سراغش راست يو نی گفت، باید بفًهو در گذشت
 .بًتر نی تَانو راجع بٌ آیندى ی اٍ ٍ البتٌ خَدم تصهیو بگیرم

با این کٌ با رٍی باز از نا استقبال کرد؛ ٍلی . خدیجٌ خانو خَدش در را بٌ رٍیهان باز کرد
 .نعلَم بَد از دیدن نن بٌ این زٍدی حسابی جا خَردى

 .نطابق انتظار، خَدش در خانٌ تنًا بَد

 .سپیدى شربت بٌ لیهَی نعرٍف خدیجٌ خانو را خَردى نخَردى رفت سر اصل نطلب

خدیجٌ خانو دٍست نن دٍبارى اٍندى این جا چَن فکر نی کنٌ بار پیش شها يهٌ چیز  -
 .رٍ دربارى ی خانَادى ی نًرداد خان بًش نگفتین

 .لبخند رٍی صَرت خدیجٌ خانو ناسید

 :سپیدى ادانٌ داد

شاید شها ندٍنین؛ ٍلی نًرداد ازش خَاستگاری کردى، دٍستو باید بًش جَاب بدى  -
ٍلی يیچ رايی برای تحقیق در نَردش ندارى؛ چَن نًرداد بًش گفتٌ کسی رٍ ندارى، 

 .شها باید بًش کهک کنید

خدیجٌ خانو لیَان يای شربت را بٌ سینی برگرداند ٍ يهان طَر کٌ از جایش بلند نی شد 
 :گفت

 .ير چیزی کٌ ازش نطهئن بَدم. نن ٍاقعیت رٍ بًش گفتو -
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 .نا نی خَایو يهٌ چیز رٍ بدٍنیو، حتی اگٌ شها ازش نطهئن نباشین -

ٌ ای تحَیل نن داد ٍ تیر آخر را ريا . خدیجٌ خانو بٌ فکر فرٍ رفت سپیدى نگاى پیرٍزنندان
 .کرد

اگٌ دختر خَدتَن . فکر کنید کالیاسا يو دختر خَدتَنٌ. خَايش نی کنو خدیجٌ خانو -
ٌ اش نهی دٍنست، شها بًش  بَد ٍ یٌ نفر ازش خَاستگار نی کرد کٌ يیچی از گذشت

 کهک نهی کردین؟

 .خدیجٌ خانو دٍبارى نشست ٍ سینی را کنار دستش گذاشت

 دختر جَن، تَ انتظار داری چی از دين نن بشنَی؟ -

 .بٌ جای سپیدى نن جَاب دادم

 چرا نردن؟! نی خَام بدٍنو چٌ بالیی سر خَاير ٍ نانادری نًرداد اٍندى -

 چرا فکر نی کنی نن باید بدٍنو؟ -

 .یٌ حسی بًو نیگٌ شها نی دٍنین -

نن خَدم با چشو يای خَدم يیچی ندیدم؛ فقط یٌ چیزيایی شنیدم کٌ اٍن يا يو در  -
ٌ ان ٍ نهکنٌ اصالً ٍاقعیت نداشتٌ باشن  .حد شایع

قَل نیدم تا نطهئن نشدم تصهیهی . باشٌ اشکالی ندارى، نن فقط نی خَام بدٍنو -
 .نگیرم

 .خیلی خب، پس خَدت خَاستی -

 .باالخرى تسلیو شد
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پریَش . نًرداد دٍ سالش بَد کٌ ننصَرخان خدابیانرز با پریَش ازدٍاج کرد -
يهیشٌ صدای داد ٍ بی دادش سر بچٌ . يیچ ٍقت بٌ نًرداد رٍی خَش نشَن نهی داد

ٌ دار نشد اخالقش بدتر يو شد تا . بلند بَد نخصَصًا بعد از چند ٍقت کٌ خَدش بچ
ٌ دار شد يهٌ فکر نی کردن بعد از بٌ دنیا اٍندن دختر . این کٌ بعِد چند سال بچ

ٌ ی خدابیانرز بکشٌ؛ ٍلی  ٌ ی عاطف خَشگلش پریسان، نهکنٌ دست نَازشی يو سر بچ
چندین سال يهین طَر کج دار ٍ نریز باياش رفتار نی کرد تا . این طَر نشد کٌ نشد

 .ٍقتی اٍن اتفاق افتاد کٌ زندگی شَن رٍ زیر ٍ رٍ کرد

 :سپیدى با اشتیاق انگار کٌ خدیجٌ خانو برایش قصٌ نی گَید پرسید

 نگٌ چٌ اتفاقی بَد؟ -

 :خدیجٌ خانو بٌ این حرکت سپیدى لبخند نحَی زد ٍ ادانٌ داد

اٍن نَقع فکر نی کنو نًرداد دى دٍازدى سالش بَد، . یٌ رٍز رفتٌ بَدن کنار رٍدخَنٌ -
انگار نًرداد ٍ پریسان با يو دیگٌ بازی نی کردن کٌ . پریسان يو يفت يشت سال

پریَش بعد از . ناغافل پریسان نی افتٌ تَ آب بعد يو تا نیان بًش برسن خفٌ نیشٌ
نرگ دخترش نًرداد رٍ نقصر نی دٍنست ٍ ير جا نی نشست نی گفت نًرداد 

اٍایل خیلی سر این قضیٌ دعَا ٍ نرافعٌ داشتن؛ ٍلی کو . خَايرش رٍ يل دادى تَ آب
یٌ رٍز نن يهین جا رٍی يهین تخت نشستٌ . کو يهٌ چیز آرٍم شد تا دٍ سٌ سال بعد

یٌ جَری جیغ . بَدم کٌ یٌ آن دیدم صدای جیغ ٍ داد ٍ فریاِد پریَش کَچٌ رٍ برداشتٌ
ٌ شَن کلی آدم . نی زد کٌ نَ بٌ تن آدم سیخ نی شد تا اٍندم خَدم رٍ برسَنو در خَن

بٌ زٍر رفتو تَ کٌ دیدم پریَش . بَی سَختگی يهٌ جا رٍ برداشتٌ بَد. جهع شدى بَد
نًرداد يو يهَن جا . کٌ چٌ عرض کنو، جنازى ی سَختش ٍسط حیاط دراز شدى بَد

 سال شدى 15اٍن نَقع نًرداد تازى . جلَی در ٍرٍدی نشستٌ بَد ٍ زل زدى بَد بًش
خالصٌ بعدش پلیس اٍند ٍ آنبَالنس ٍ نردم . بَد ٍ یٌ پسر يیکلی ٍ استخَن دار بَد
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ٌ شَن نی اٍند ٍ نی رفت. رٍ نتفرق کردن نی گفتن . تا چند رٍز يی پلیس تَ خَن
دست . پریَش خَدکشی کردى؛ ٍلی تَ نحل چَ افتادى بَد نًرداد پریَش رٍ سَزٍندى

 ... آخر يو يیچی نعلَم نشد ٍ نراسهش رٍ گرفتن ٍ

 .پریدم ٍسط حرفش

 نًرداد خَدش چی نی گفت؟ یعنی ٍاقعًا این کار رٍ کردى بَد؟ -

نن کٌ خَدم چیزی ندیدى بَدم فقط . نهی دٍنو ٍهلل، نهیشٌ گـ ـناى نردم رٍ شست -
ٌ ی کو حرف ٍ . حرف در ٍ يهسایٌ رٍ بًتَن گفتو نًرداد کٌ يیچی نهی گفت، کالً بچ

ٌ ی شبانٌ، بعد از اٍن يو . تَداری بَد بعد از چًلو پریَش يو باباش فرستادش ندرس
 .دیگٌ نا ندیدنش تا يهین پارسال بعد از فَت ننصَرخان کٌ برگشت

از صَرتش نی شد فًهید کٌ . خدیجٌ خانو يهین جا حرف يایش را بٌ اتهام رساند
برای این کٌ بیشتر از این اذیتش نکنیو . چندان از برنال کردن این نسائل خشنَد نیست

 .زٍد خداحافظی کردیو ٍ خارج شدیو

ٌ ی . فکر این کٌ نًرداد قاتل باشد یک لحظٌ از ذينو دٍر نهی شد اصالً بٌ کل، قضی
نیو ساعتی نی شد کٌ يهین طَر بی يدف راى نی رفتیو ٍ نن . قرص يا فرانَشو شدى بَد

اصالً تَی حال خَدم نبَدم، حتی بٌ سپیدى کٌ بی حرف دنبالو فقط راى نی آند يو تَجٌ 
 .يهین طَری تصادفی ٍارد یک پارک شدیو. نهی کردم

 .نیان پارک نی چرخیدیو کٌ باالخرى سپیدى بٌ حرف آند

 نهی خَای بگی بٌ چی فکر نی کنی؟ -

 .خَدم يو نهی دٍنو -

ٌ ی قرص يا رٍ بٌ حراست دانشگاى خبر بدیو -  .بًتر نیست قضی
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 نٌ: بالفاصلٌ با ٍحشت گفتو

 چرا؟ -

 .خشهی ناگًانی کٌ از ندت يا پیش ذرى ذرى جهع شدى بَد ناگًان فَران کرد

ٌ خاطر این کٌ تا چند ٍقت پیش يهین آقا کٌ این قدر راحت در نَرد لَ دادنش  - چرا؟ ب
ٌ ی دنیای نن بَد از . ٍقتی يیچ کسی برام نهَندى بَد اٍن پیشو بَد. حرف نی زنی يه

اٍن . حتی این اٍاخر بٌ ازدٍاج باياش فکر نی کردم. يهٌ کسو بیشتر دٍستش داشتو
ٍقت حاال نی شنَم کٌ يهین آدم نهکنٌ نَادفرٍش باشٌ یا بدتر از اٍن، قاتل يو باشٌ، 

 !؟...نی فًهی سپیدى 

 .از شدت عصبانیت تندتر قدم برنی داشتو ٍ سپیدى تقریبًا دنبالو نی دٍید

 .نگران شدم. یک آن شنیدم شرٍع کرد بٌ سرفٌ کردن

 چی شدی سپیدى؟ -

 .سپیدى اسپری را از کیفش درآٍرد ٍ شاسی اش را تَی دينش فشار داد

شدیو عین پیرزن يا، دٍ قدم نهی تَنیو دنبال یٌ دختر . این آسو يو نا رٍ ٍل نهی کنٌ -
 .دیٍَنٌ بدٍیو

 .اصالً نفًهیدم کی صَرتو خیس شد

 :در حالی کٌ احساس نی کردم يهٌ انرژی بدنو تٌ کشیدى، بی رنق گفتو

 چرا این جَری شد سپیدى؟ چرا؟ -

 :سپیدى دستو را گرفت ٍ در حالی کٌ رٍی یک نیهکت نی نشاندم گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  225  

ٌ ی حدس يای نا اشتباى باشٌ ٍ نًرداد ! نگران نباش عزیزم، خدا بزرگٌ - ان شاءاهلل کٌ يه
ٌ طَرى برگردی تَ اتاق خَدنَن. يهَنی باشٌ کٌ تَ دٍست داری فعالً کٌ . نیگو اصالً چ

 .تخت قبلیتَن خالیٌ

 :نهی دانو چٌ شد کٌ تَی چشو يایش نگاى کردم ٍ بی نقدنٌ پرسیدم

 !بنفشٌ کجاست سپیدى؟ چرا يیچ اجری ازش نیست؟ -

*** 

يَشیار بَدم؛ ٍلی . پلک يایو گشَدى شدند؛ ٍلی خیلی زٍد دٍبارى رٍی يو افتادند
 .نهی تَانستو پلک يایو را از يو دیگر جدا کنو

این رٍزيا اعصابو حسابی ضعیف شدى، سنگینی درس يای نخَاندى کٌ رٍی يو تلهبار 
ير شب کابَس يای . شدى از یک طرف ٍ دیدى يا ٍ شنیدى يای اخیرم يو طرفی دیگر

 .نختلف بٌ سراغو نی آید

حسن این جا این است کٌ الاقل . بٌ پیشنًاد سپیدى عهل کردم ٍ برگشتو بٌ اتاق قبلی ام
 .تنًا نیستو

ٌ خاطر نادرش انتقالی  از ٍقتی کٌ سپیدى برایو تعریف کردى پدر بنفشٌ فَت شدى ٍ اٍ ب
ٌ جَر دٍستی يستو کٌ . گرفتٌ بٌ دانشگايی در تًران، از خَدم خجالت نی کشو نن چ

اگر ير کاری يو کردى بَد نن باید در این نَقعیت ! این طَر از دٍست نزدیکو بی خبرم
بعد از . چند بار نی خَاستو بٌ اٍ زنگ بزنو؛ ٍلی خجالت کشیدم. سخت کنارش نی بَدم

 این يهٌ ٍقت زنگ بزنو بگَیو چٌ؟

 .صدای باز شدن در باعخ شد یکی از چشو يایو را بٌ زٍر باز کنو

 .سپیدى را دیدم کٌ از دست يا ٍ صَرتش آب نی چکید ٍ ٍارد اتاق شد
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 !اصالً کی بیرٍن رفتٌ بَد؟. تَی تاریکی نفًهیدى بَدم تَی تختش نیست

بعد در . سپیدى حَلٌ را برداشت ٍ صَرتش را خشک کرد. آن یکی چشهو را يو باز کردم
 .کهدش را باز کرد ٍ چادرنهاز ٍ سجادى اش را برداشت

ٌ طَری چشو يای باز نرا دید کٌ آيستٌ گفت  :نهی دانو تَی تاریکی چ

 !نی خَای انتحان کنی؟ -

 .حاال چشو يایو باز باز شدى بَد ٍ خَاب حسابی از سرم پریدى بَد

ناخَدآگاى نَجی از خَاستن سرتا پایو را فرا گرفت ٍ نرا ٍاداشت تا سرم را برای سپیدى 
 .تکان ديو

سپیدى چادر ٍ سجادى ی اضافی اش را بٌ نن داد ٍ ير دٍ بٌ سهت نهازخانٌ بٌ راى 
 .افتادیو

عجیب يیجان داشتو؛ نحل این کٌ بخَايو . بٌ جز نا دٍ نفر يیچ کس در نهازخانٌ نبَد
ٌ ی کَيی را فتح کنو  .سپیدى قانت بست ٍ نن يو. قل

سعی کردم عباراتی را کٌ سال يا بٌ کار نبردم را بٌ یاد بیاٍرم کٌ در کهال تعجب در این 
جهالت يهین طَر پشت سر يو ردیف نی شدند، انگار يهین . بارى بسیار نَفق بَدم

 .دیرٍز بٌ کارشان بردى بَدم

نهازم کٌ تهام شد، بٌ سپیدى کٌ اٍ يو نهازش را تهام کردى بَد ٍ زیر لب ذکر نی گفت، 
 !چٌ انرژی عظیهی در ٍجَد این دختر جهع شدى بَد. خیرى شدم

 :نتَجٌ نگايو شد ٍ با لبخند گفت

ٌ طَر بَد؟ در چٌ حالی رفیق؟ -  چ
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 !عالی: لبخند زدم ٍ گفتو

 .بعد یک دفعٌ دلو خَاست چیزيای بیشتری از سپیدى بدانو

 سپیدى؟ -

 جانو؟ -

 چی شد کٌ پدر ٍ نادرت فَت شدن؟ -

 .از سَالو تعجب کرد؛ ٍلی بٌ رٍی خَدش نیاٍرد

 .تَ یٌ تصادف، ٍقتی نن خیلی کَچیک بَدم -

 از اٍن نَقع با کی زندگی نی کنی؟ -

ٌ ای نحل خَدم - ٌ يای دیگ  .با بچ

 یعنی چی؟ -

 .انگار يیچ فانیلی نداشتو. تَی پرٍرشگاى -

 .ديانو باز ناند

 االن چی؟ -

ٌ ی تحصیلو رٍ تقبل کردى؛ البتٌ تا قبل از دانشگاى خَدم يو کار  - یٌ بندى خدایی يزین
ٌ ی یٌ پیرزن تنًا گرفتٌ بَدم ٍ زندگی نی کردم  .نی کردم ٍ یٌ اتاق کَچیک تَ خَن

 !ٍای بر نن غافل. رفتو تَی فکر

 .خیلی زن خَبیٌ -

 کی؟: با گیجی پرسیدم
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فکر نی کنو خدا ير دٍی نا رٍ . فرشتٌ خانو، يهَن پیرزنی کٌ باياش زندگی نی کنو -
 .برای يو فرستادى تا از تنًایی نجات پیدا کنیو

ٌ ام - يیچ ٍقت نهی تَنستو فکرش رٍ يو بکنو . ببخش سپیدى جان، نن خیلی بی نالحظ
 .يهچین زندگی سختی داشتی

ير کس تَ زندگیش یٌ "این چٌ حرفیٌ عزیزم؟ بٌ قَل فرشتٌ خانو کٌ يهیشٌ نیگٌ  -
 ".دردی دارى کٌ فقط خَدش نی دٍنٌ درنَنش چیٌ

ٌ ای رٍی بازٍیو زد ٍ خندان ادانٌ داد  :ضرب

اگٌ بدٍنی تَ این چادر، آبی چشو يات چٌ غَغایی کردى دیگٌ این جَری خیسش  -
 .نهی کنی

چشو آبی بَدن اکحر زنان زندگی . سپیدى با این حرف ناخَاستٌ نرا برد بٌ خیاالت اخیرم
ٌ ای در این . نًرداد، خیلی فکر نرا بٌ خَد نشغَل کردى بَد ندام فکر نی کردم نکت

 .نسئلٌ نًفتٌ است

 .ناگاى حرفی کٌ چند رٍز بَد سبک سنگینش نی کردم، آند رٍی زبانو

 .بعد از انتحان يا نی خَام برم دیدن بنفشٌ -

 کجا؟: سپیدى انگار درست نتَجٌ نشدى باشد گفت

ٌ ی بنفشٌ این يا - بٌ عنَان کسی کٌ یٌ زنانی دٍست نزدیکش بَدى ٍ با . تًران، خَن
 يو نَن ٍ نهک خَردن، باید از نزدیک بًش تسلیت بگو یا نٌ؟

 سپیدى حرفو را تأیید کرد؛ ٍلی فقط خَدم بَدم کٌ نی دانستو قصدم از این سفر چیست
! 
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*** 

جای سَختگی را با ديانو فشار دادم . این قدر حَاسو پرت بَد کٌ دستو ناغافل سَخت
 .ٍ دستو را زیر آب سرد گرفتو

در این یک ٍجب آشپزخانٌ درست کردن دٍجَر غذا ٍاقعًا کار نشکلی است؛ ٍلی نن 
ٌ خاطر نًرداد این کار را نی کنو ِِ بخصَص، با غذايای نَرد . ب نی خَايو در این شِب

ٌ اش ناراحتی این ندت را از دلش دربیاٍرم اصالً باٍرم نهی شد . خیلی شانس آٍردم. عالق
 .حاال نی تَانو یک شب خاطرى انگیز را برایش رقو بزنو. يهچین شانسی بیاٍرم

ٌ ی نخلفات را در ظرف يای جدا ریختو ٍ گذاشتو تَی آژانس  قرنٌ سبزی ٍ سَپ ٍ بقی
ٌ ی نًرداد خنکای شب يای اٍایل تابستان را فرٍ دادم ٍ زنگ . ٍ راى افتادم جلَی در خان

 .را فشار دادم

 .نًرداد با آنیزى ای از نحبت، دلخَری ٍ تعجب از نن استقبال کرد

 چٌ عجب یادی از نا کردین؟! سالم خانو، پارسال دٍست انسال آشنا -

ٌ اش نحل يهیشٌ تهیز ٍ نرتب بَد ٌ يای تَی دستو کرد. خان  .نگايی بٌ بست

 این يا دیگٌ چی ان؟ نال ننن؟ -

ٌ ست -  !نٌ نال يهسای

 حاال این يا چی يستن؟. بٌ بٌ، دست شها درد نکنٌ -

 .ظرف يا را بردم تَی آشپزخانٌ

 .انگشت يات يو باياش نی خَری. نهی دٍنی چٌ غذايایی برات پختو -

 :نًرداد کٌ پشت سر نن تَی آشپزخانٌ آندى بَد گفت
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 دستت درد نکنٌ، چی شدى کٌ بندى بٌ يهچین سعادتی نایل شدم؟ -

 .ترسیدم باز نحل اٍن دفعٌ تخو نرغ بٌ خَردم بدی -

 :نًرداد خندید ٍ گفت

 !ای نانرد آدم ضایع کن -

 .حاال جدا از شَخی، تَ يو انگار شام نام خبری نیست -

 .نٌ حال نداشتو گفتو یٌ تخو نرغی چیزی نی خَرم -

 .گفتو! بیا  -

 .يردٍ با يو زدیو زیر خندى

 .پس تَ برٍ سر نیز تا نن غذايا رٍ بیارم. حاال خَب شد نن اٍندم -

 .نَقع خَردن شام نًرداد يی از دست پختو تعریف کرد

نهی دٍنی چند ٍقت بَد قرنٌ سبزی نخَردى بَدم، ٍاقعًا دستت درد نکنٌ، خیلی  -
 .خَشهزى ست

 .بعد از شام نًرداد دیگر نتَانست جلَی فضَلی اش را بگیرد

 نیگو اٍنی کٌ گذاشتی تَ یخچال چی بَد؟ -

 کدٍم؟ -

 .يهَن جعبٌ دیگٌ، خَدم دیدم -

ٌ ای بَد کٌ جدا از بقیٌ گذاشتٌ بَدم  .ننظَرش جعب

 .آيان، يهین جا بشین تا برم بیارنش -
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ٌ ام را برای خریدنش بٌ کار بردى بَدم. کیک را از جعبٌ خارج کردم ٌ ی . تهام سلیق بست
بٌ ناچار کیک را . کبریت رٍی گاز خالی بَد ٍ ير چٌ گشتو کبریت دیگری پیدا نکردم

 .يهان طَر با شهع خانَش بیرٍن بردم

 :نًرداد با دیدن کیک ديانش از تعجب باز ناند ٍ گفت

 تَ از کجا فًهیدی؟ -

 .نا اینیو دیگٌ -

عین جَاب خَدش در رٍز تَلدم را تحَیلش دادم؛ ٍلی در اصل پنجاى بار تاریخ تَلدش 
 .را رٍی ندارک نختلفش دیدى بَدم

ٌ خاطر يهین بًو نحل  - ٍای کالی باٍرم نهیشٌ یادت باشٌ، پس این ندت ب
 .نی خَاستی غافلگیر بشو. نهی ذاشتی

 حاال کارم باحال بَد یا نٌ؟. فکر کردی فقط خَدت بلدی نقشٌ بکشی! دقیقًا  -

 .عالی بَد عزیزم -

 :از ترس این کٌ نتَانو جهعش کنو گفتو. در چشو يایش اشک جهع شدى بَد

 راستی کبریت نداری؟ -

ٌ طَر؟ -  چ

 .نتَنستو شهعت رٍ رٍشن کنو -

 .نگايی بٌ شهع خانَش انداخت

ٌ اش نبَد؟ -  تَ بست
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 .نٌ -

 .بذار باال فندک دارم االن نیرم نیارم. پس تهَم شدى -

 .از خدا خَاستٌ از جا پریدم

 .تَ شب تَلدت نباید کاری کنی. نٌ بذار نن برم بیارم -

 .نًرداد آند چیزی بگَید کٌ نن اجازى ندادم

 تَ کدٍم اتاقٌ؟ -

 .تَ يهَن اتاق آخریٌ -

فندک را تَی . فرصت بًتر از این گیرم نهی آند. فی الفَر خَدم را رساندم تَی اتاق
ٌ ناندى يای سیگار پیدا کردم ٌ ی قرنز را کٌ . جاسیگاری نیان ت بعد نعطل نکردم ٍ پَش

 .ينَز يو يهان جای قبلی رٍی نیز بَد، ٍارسی کردم؛ ٍلی عکسی داخلش نبَد

اصالً یکی از دالیل . چٌ فرصتی بًتر از این. باید حتهًا عکس آن دختر را پیدا نی کردم
باید آن دختر را پیدا نی کردم تا بفًهو چٌ . جشن انشب بی برٍ برگرد يهین عکس بَد

این فکر چندٍقتی بَد کٌ تَی سرم پیدا شدى بَد؛ ٍلی ٍقتی قَت . ربطی بٌ نًرداد دارد
 .گرفت کٌ تلفنی با بنفشٌ حرف زدم

ٍقتی صدایش را شنیدم . آن رٍز بعد از کلی سبک سنگین کردن، شهارى ی بنفشٌ را گرفتو
ٌ ام يیچ کدام .  دقیقٌ یخهان باز شد5سر . انگار گهشدى ای را بعد از ندت يا یافت

انگار يیچ اتفاقی نیفتادى ٍ فقط نا . اشارى ای بٌ آن چٌ بینهان اتفاق افتادى بَد، نکردیو
حرفهان کشیدى . بٌ اٍ تسلیت گفتو ٍ حال نادرش را پرسیدم. ندتی از يو دٍر بَدى ایو

شد بٌ دانشگايش ٍ نن با ناباٍری فًهیدم کٌ دانشگاى فعلی بنفشٌ يهان دانشگاى 
نفًهیدم چٌ شد کٌ يهان نَقع بٌ بنفشٌ گفتو نی خَايو برٍم بٌ . سابق نًرداد است
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حاال اگر . دیدنش، انگار تَی يهان چند جانیٌ تَی ناخَدآگايو نقشٌ را کشیدى بَدم
 .عکس آن دختر ٍ شاید يو اسو ٍ رسهش را پیدا نی کردم کٌ دیگر نَر علی نَر نی شد

ٌ ی کتاب يا جنایت ٍ نکافات بَد کٌ چشهو را گرفت. رفتو سر ٍقت کتابخانٌ . از بین يه
شاید صاحب عکس . خَشبختانٌ عکس را ٍسط يهان کتاب نحبَب نًرداد پیدا کردم

 .يو نحبَب بَدى کٌ آنجا جا خَش کردى

 .عکس را سراندم تَی جیبو ٍ سریع رفتو پایین

. شهع را رٍشن کردم ٍ بعد از آرزٍی نًرداد کٌ نهی دانو چٌ بَد، دٍ نفری فَتش کردیو
 .در حین خَردن کیک بی ارادى فندک طالیی رنگ را تَی دستو نی چرخاندم

 !بًو نگفتٌ بَدی سیگار نی کشی -

 .نًرداد یکٌ خَرد

 تَ اصالً تا حاال سیگار دستو دیدی؟. چَن زیاد نهی کشو، تفننیٌ -

 نًرداد؟. نٌ -

 .اٍ يو ننتظر نگايو کرد. چنگال را تَی بشقاب گذاشتو ٍ تَی چشو يایش نگاى کردم

 چیزی يست کٌ تا حاال بٌ نن نگفتٌ باشی؟ -

 نحالً چی؟ -

ٌ ات -  .نهی دٍنو؛ نحالً یٌ چیزی تَ گذشت

 .تَ يهٌ چیز رٍ دربارى ی زندگی نن نی دٍنی. نعلَنٌ کٌ نٌ -

ٌ ی نتفکر نن را کٌ دید ادانٌ داد  :قیاف
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ٌ جَری ازت تشکر کنو -  .ٍل کن این حرف يا رٍ، بگَ نن بابت انشب چ

 :لبخند زدم ٍ گفتو

 .برای تشکر زٍدى، ينَز اصل کاری نَندى -

ٌ ی کَچکی کٌ يهان نَقع از تَی کیفو درآٍردم  نًرداد با چشو يای گرد شدى بٌ جعب
 .نگاى کرد

 این دیگٌ چیٌ کالی؟ -

 .کادٍت -

 .نًرداد ساعت را از تَی جعبٌ درآٍرد ٍ با تحسین نگايش کرد

 .خیلی قشنگٌ -

 .ببند بٌ نچت ببینو -

 .ساعت تَی دستش نی درخشید

ٌ قدر - ٌ جَری ازت تشکر کنو کالی، تَ نهی دٍنی چ  ... نهی دٍنو چ

 .بعد یک دفعٌ حرفش را قطع کرد ٍ چشو يایش درخشید

 .بیا نی خَام یٌ چیزی نشَنت بدم -

نًرداد تختٌ شاسی نقاشی اش . رفتیو تَی يهان آالچیقی کٌ بار پیش با يو رفتٌ بَدیو
با دیدن عکس خَدم رٍی . را کٌ انگار از قبل آنجا جا ناندى بَد، برداشت ٍ نشان نن داد

نقاشی سیاى قلهی از نن . نقاشی بی نًایت بٌ نن شبايت داشت. کاغذ نتعجب شدم
 ! آبِی آبی. بَد کٌ تَی آن فقط چشو يایو رنگ داشت
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 .یک دفعٌ دلو آشَب شد

 .ٍای نًرداد این خیلی قشنگٌ -

چند رٍزى دارم نی ِکشهش نی خَاستو تَی یٌ نَقعیت خاص نشَنت بدم؛ ٍلی انگاری  -
 .االن يهَن نَقعیتٌ

 .ير آن انکان داشت در نگاى نًربانش ذٍب شَم. با نحبت بٌ چشو يایو نگاى کرد

نن بٌ خَدم جابت نی کنو کٌ آن دختر . نٌ، انکان ندارد صاحب این نگاى درٍغگَ باشد
ٌ ی نًرداد ندارد  .يیچ ارتباطی با گذشت

نسیو . يهچنان کٌ در نگايش دست ٍ پا نی زدم، لرز غریبی سرتا پایو را فرا گرفت
لهس عکس . دست يایو را در جیبو فرٍ کردم. نالیهی کٌ نی ٍزید باعخ شد، سردم شَد

کٌ تیزی اش تَی بدنو فرٍ نی رفت، دٍبارى بٌ یادم آٍرد چیزيایی يست کٌ نن 
 .ناخَدآگاى لبخندم جهع شد. نهی دانو

 .نن نی خَام بعد از انتحان يا برم خَنٌ -

 .آن حالت جادٍیی از تَی نگاى نًرداد ناپدید شد

 نگٌ نهی خَای ترم تابستَنی برداری؟ -

 .حاال ينَز خیلی نَندى -

 .تختٌ شاسی را رٍی آالچیق گذاشتو

 .نن دیگٌ دارى دیرم نیشٌ، باید برم -

 نهی بریش؟ -

 چی رٍ؟ -
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 .نقاشی رٍ دیگٌ -

 .چرا حتهاً  -

با شتاب بٌ سهت خانٌ رفتو تا زٍدتر آنادى . کاغذ را از تختٌ جدا کرد ٍ بٌ دست نن داد
 .ينَز دٍ قدم بیشتر نرفتٌ بَدم کٌ صدای نًرداد را شنیدم. شَم

 کالیاسا؟ -

ٌ يای يفت يشت سالٌ برق . ایستادم ٍ ننتظر نگايش کردم چشو يایش نحل پسربچ
 .نی زد

 زٍد برنی گردی؟ -

 .لبخند زدم

 ! تَلدت نبارک -

*** 

 «9فصل »

 «نکاشفٌ در پایتخت»

نگايی يو بٌ پشت عکس . برای يزارنین بار بٌ عکس دخترک چشو آبی نگاى کردم
ٌ يای پشت عکس تغییر کنند؛ ٍلی نکردى بَدند، يهان دٍ  انداختو، انگار قرار بَد نَشت

 :عبارت کَتاى

 «نرسدى ريا؛ بًشت رٍیايا»

 !بًشت رٍیايا کجا بَد؟! این دختر کٌ بَد؟
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 .باالخرى بنفشٌ بٌ يهراى دختر جَانی بٌ نن نزدیک شد

چند رٍزی بَد بنفشٌ کٌ ترم تابستانی اش را نی گذراند، با عکسی کٌ بٌ اٍ دادى بَدم در 
ٌ در دنبال دختر نَرد نظرم نی گشت  .دانشگايش درب

نهی دانو چرا فکر نی کردم این . انیدٍار بَدم آن دختر يو ترم تابستانی برداشتٌ باشد
دختر يو دانشگايی نًرداد بَدى، در صَرتی کٌ ير جای دیگری نی تَانستند يو دیگر را 

 !دیدى باشند

ٌ اش را پیدا کردى  انرٍز باالخرى بنفشٌ تلفن کرد ٍ گفت دختری از ترم باالیی يای يو رشت
 .کٌ نرسدى را نی شناسد

. بنفشٌ دختر را یک راست آٍرد پیش نن. در پارکی نزدیک دانشگاى بنفشٌ ننتظر ناندم
دختر کٌ بسیار نضطرب نی نهَد، کنار نن رٍی نیهکت نشست ٍ بنفشٌ باالی سرنان 

 .عکس را دٍبارى بٌ دختر نشان دادم. ایستاد

 این دختر رٍ نی شناسین؟ -

بلٌ بٌ دٍستتَن يو گفتو، اٍن اٍایل کٌ تازى اٍندى بَدم دانشگاى نی شناختهش،  -
 .يهکالسی بَدیو

 نی دٍنین االن کجاست؟ چٌ ساعتی کالس دارى؟ -

 :دختر با اکراى گفت

 .نٌ، خیلی ٍقتٌ ندیدنش -

ٌ طَر نیشٌ؟ نگٌ با يو يهکالسی نیستین؟ -  چ

 :ِنن ِنن کرد
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 ... چرا ٍلی خب -

 .سعی کردم نجابش کنو. انگار از گفتن چیزی در يراس بَد

بًتَن قَل نیدم . ببینید خانو، نن کار ٍاجبی باياشَن دارم کٌ حتهًا باید ببینو شَن -
 .زیاد نزاحو شَن نشو

 .ُنردى... نرسدى... راستش... ببینید راستش... نٌ، نسئلٌ این نیست -

 .ديانو از تعجب باز ناند

 !یعنی چی ُنردى؟ -

ٌ ی دختر در يو رفت  .قیاف

 شها برای چی این سَال يا رٍ نی پرسین؟ -

ٌ ای نتأجر بٌ خَدم گرفتو کٌ خیلی يو غیرٍاقعی نبَد؛ چَن ٍاقعًا نبًَت ٍ ناراحت  قیاف
 .شدى بَدم

نن یکی از دٍست يای قدیهیش يستو، چند ٍقت بَد دنبالش نی گشتو، یکی گفت  -
 .این جا درس نی خَنٌ

 .چشو يای دختر با يهدردی بٌ نن دٍختٌ شد

ٌ جَری از فَتش خبردار نشدی بعد از اٍن يهٌ سرٍصدایی کٌ بٌ پا کرد؟ -  !تَ چ

 !سرٍصدا؟ -

تا . خب اٍلش نی گفتن خَدش رٍ سَزٍندى؛ ٍلی بعدًا نعلَم شد یٌ نفر اٍن رٍ کشتٌ -
ٌ يا رٍ سَال پیچ نی کرد نی گفتن چندتا . چندٍقت ير رٍز پلیس نی اٍند دانشگاى ٍ بچ
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بیش تر از يهٌ يو بٌ نًرداد . دختر دیگٌ يو نحل نرسدى يهَن جَری کشتٌ شدن
 .بدبخت گیر نی دادن تا آخر دیگٌ از این دانشگاى فرار کرد

 .کلهات نًرداد ٍ فرار عین فرفرى دٍر سرم نی چرخید. برق از سرم پرید

 نًرداد دیگٌ کیٌ؟ -

 .دٍست نرسدى بَد، انگار قرار ازدٍاج داشتن -

 یعنی چی کٌ نیگی فرار کرد؟ -

چند ناى بعد از نرگ نرسدى گفت کٌ دیگٌ نهی تَنٌ این جا رٍ بدٍن نرسدى تحهل کنٌ،  -
بیچارى خیلی دلو براش نی سَخت، بیشتر از . بعدش يو انتقالی گرفت بٌ یٌ شًر دیگٌ
 .اٍن برای نرسدى، طفلک دختر خَبی بَد

 خیلی ٍقت بَد با يو دٍست بَدین؟ -

. زیاد ايل دٍستی ٍ نعاشرت نبَد. نی دٍنین نرسدى دختر تَداری بَد. نٌ بٌ اٍن شکل -
ٌ راى نبَد، بعضی ٍقت يا برخالف  نا یٌ دٍستی نعهَلی داشتیو، البتٌ اٍن اٍاخر زیاد رٍب

ٌ ش با نن درِد دل نی کرد گايی يو در نَرد . در نَرد خَنٌ ٍ خانَادى ش نی گفت. رٍحی
ٌ اش با نًرداد حرف نی زدیو پسرى رٍ خیلی دٍست داشت؛ ٍلی انگار پسرى خیلی . رابط

 .نهی دٍنو ٍهلل. نی گفت یٌ جَِر عجیب غریبیٌ! نرنال نبَد

 .نن خیلی خَب نرسدى را درک نی کردم

 .شها آدرسی چیزی از خانَادى ش ندارین؟ نی خَام بًشَن تسلیت بگو -

 .بلٌ دارم، اجازى بدین براتَن بنَیسو -

*** 



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  240  

 :بنفشٌ کلید را تَی قفل انداخت ٍ گفت

 حاال آدرسش رٍ نی خَای چی کار کنی؟ -

 .جلَتر از اٍ داخل شدم

شاید این نًرداد اصالً نًرداد نَرد نظر نا . نی خَام برم ببینهشَن، باید نطهئن شو -
 .نباشٌ

ٌ يای نانتَاش  بنفشٌ کٌ از گرنا کالفٌ بَد، از يهان تَی حیاط شرٍع بٌ باز کردن دکه
 .کرد

 !قبَل کن کٌ داری خَدت رٍ گَل نی زنی کالی -

 .قبَل کردم کٌ حرف حساب جَاب ندارد

 .از کنار حَض خالی از آب گذشتیو

ٌ ای ناجَر در دل برج يای سربٌ فلک  ٌ ای قدیهی ساز بَد کٌ ٍصل ٌ ی پدر بنفشٌ خان خان
 .کشیدى ی ننطقٌ بٌ حساب نی آند

ٌ ی در ظاير شد در این چند رٍزی کٌ از . نادر بنفشٌ با لباس سیاى يهیشگی اش در آستان
ٌ ی بنفشٌ با این کٌ . ٍرٍدم نی گذشت، يهیشٌ اٍ را با لباس سیاى دیدى بَدم بٌ گفت

 .چند ناى از فَت شَيرش نی گذرد ينَز لباس سیاى را از تن بدر نکردى است

. بعد از احَالپرسی با سَسن خانو نادر بنفشٌ، با يهان لباس بیرٍن نشستو رٍی نبل
 .بنفشٌ پشت سرم ٍارد  يال شد

نن يو برم ببینو نانان . پس تَ چرا این جا نشستی؟ پاشَ برٍ لباست رٍ عَض کن -
 !جَِن ينرنندم ٍاسٌ شام چی پختٌ
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ٌ ی نادرش زد ٌ ای رٍی گَن سَسن خانو کٌ سختی زنانٌ سن اٍ را بیش از . ٍ بـ ـَس
 :چیزی کٌ بَد نشان نی داد گفت

 .این قدر خَدت رٍ لَس نکن! برٍ بچٌ -

نی دانستو نی خَايد با این کاريا . بنفشٌ چشهکی بٌ نن زد ٍ بٌ سهت آشپزخانٌ رفت
 .نادرش را از این حال ٍ يَا درآٍرد؛ چَن بَی قَرنٌ سبزی تهام خانٌ را برداشتٌ بَد

باید اعتراف کنو ٍقتی بٌ سهت تًران راى افتادم ابدًا تَقع اینچنین استقبال گرنی از 
اٍلین بار با دیدن رٍی خَش ٍ استقبال پرشَرش از تردیدی کٌ ينَز يو . بنفشٌ نداشتو

با گذشت چند رٍز ينَز يو نی ترسو بٌ . در نَردش داشتو، خجالت کشیدم
با این کٌ ينَز يیچ حرفی از . چشو يایش نگاى کنو نبادا از نگايو تردیدم را بخَاند

دیدار آخرنان نزدى؛ ٍلی ير بار کٌ یاد حرف يایی کٌ بٌ اٍ زدم نی افتو، عرق شرم 
فقط قسهت يایی از داستان خَدم ٍ نًرداد را کٌ نربَط بٌ . پیشانی ام را خیس نی کند

ٌ ی ناجرا آگاى نیست  .نرسدى نی شَد، برایش تعریف کردى ام ٍ اٍ از يه

این قدر در فکر ٍ خیال غرق بَدم کٌ نتَجٌ نشدم سَسن خانو رٍبرٍیو نشستٌ ٍ بٌ نن 
 .لبخند نی زند

 خَبی دخترم؟ -

 .نهنَنو، ٍاقعًا شرنندى تَنو کٌ تَی این ٍضعیت چند رٍزى نزاحهتَن شدم -

نن ٍ بنفشٌ . تا ير ٍقت کٌ پیشهَن بهَنی خَشحال نیشیو! این چٌ حرفیٌ عزیزم؟ -
ان شاءاهلل خدا خَدش . حاال يو پاشَ برٍ لباس يات رٍ عَض کن. يو از تنًایی درنیایو
 .گرى کارت رٍ ٍا نی کنٌ
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ٌ ام با . از بعد از آن رٍز صبح، يهیشٌ نهازم را نی خَانو. چٌ ٍاژى ی غریبی! خدا ينَز رابط
 .خدا این قدر عهیق نشدى؛ ٍلی نی دانو ٍقتی نهاز نی خَانو حال بًتری پیدا نی کنو

 .نهازم را کٌ تهام کردم بنفشٌ را دیدم کٌ باالی سرم رٍی تخت نشستٌ

 از کی نهاز نی خَنی کالی؟ -

 .از یٌ رٍز صبح با سپیدى -

 .آند کنارم نشست ٍ دست کشید رٍی سجادى ام

 .خَش بٌ حالت، کاش نن يو نی تَنستو -

 چرا نتَنی؟ -

نی دٍنی کالی نن تَ این ندت . احساس نی کنو ينَز آنادگیش رٍ ندارم! نهی دٍنو -
 .خیلی عَض شدم

 .خَدم يو از طرز لباس پَشیدن ٍ آرایش ٍ رفتارش نتَجٌ این قضیٌ شدى بَدم

 :يهچنان کٌ نگايش را بٌ سجادى دادى بَد، ادانٌ داد

تَ اٍن شرایط کٌ بابام نردى . شاید باٍرت نشٌ؛ ٍلی بعد از فرياد دیگٌ با کسی نبَدم -
ٌ خاطر غهی کٌ دارم خَدم رٍ  ٌ ی سعی ام رٍ کردم کٌ ب بَد ٍ خیلی ناراحت بَدم يه

ٌ قدر تنًا ٍ . گرفتار يرکس ٍ ناکسی نکنو نی دٍنی کالی، ٍقتی بابام رفت تازى فًهیدم چ
یدٍنٌ خَايرم کٌ تَ شًرستان سرش بٌ شَير ٍ . بیچارى نانانو از نن بدتر. بی کسو

ٌ ياش گرنٌ فک ٍ فانیل يو کٌ فقط نَقع پلَ عزا یاد نا افتادن، بعد يو دیگٌ . بچ
دیدم رٍا نیست ير جفتهَن . نَندیو نن ٍ نانان. پشت سرشَن رٍ يو نگاى نکردن

 .بیشتر از این تنًا بهَنیو
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نن ٍاقعًا نعذرت نی خَام بنفشٌ جان، نن بٌ عنَان دٍستت باید تَ اٍن شرایط  -
 .پیشت نی بَدم

 .بنفشٌ تَی چشو يایو نگاى کرد

ٌ ست -  ! این تقصیر تَ نیست، تقصیر یٌ نفر دیگ

 .نگايو را دزدیدم

 .بیا در نَرد یٌ چیز بًتر حرف بزنو -

 .صدای نحکو بنفشٌ را شنیدم

 .نٌ، نی خَام برای یٌ بار يو کٌ شدى در نَردش حرف بزنیو -

 .نجبَر شدم نگايش را پاسخ ديو

 !چی نی خَای بگی بنفشٌ؟ -

نن نهی دٍنو چی در نَرد نن بًت گفتٌ؛ . نی خَام بگو اٍن پسرى بًت درٍغ گفتٌ -
نن اٍن رٍز رفتو تَ اٍن کافی شاپ تا بًش بگو دست از . ٍلی يرچی گفتٌ درٍغ بَدى

ٌ ی پسريا . سرت بردارى نن اٍن نَقع تحت تأجیر نانردی فرياد بَدم ٍ فکر نی کردم يه
ٌ خاطر حرف يای بدی کٌ بًت زدم؛ ٍلی قصدم فقط کهک بَد. عین يهن . نتأسفو ب

 .نی خَاستو نجاتت بدم؛ ٍلی رايش رٍ بلد نبَدم

 .از جایو بلند شدم ٍ با حرکتی عصبی چادر نهاز را از سرم درآٍردم

 .نهی خَام در نَردش حرف بزنو. خَايش نی کنو بنفشٌ -

 :بنفشٌ کٌ عصبانی شدى بَد با صدای نسبتًا بلندی گفت
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نگٌ نهی بینی در نَرد ارتباطش با این دخترى بًت درٍغ گفتٌ، چرا فکر نی کنی اٍن  -
 پسر پیغهبرى ٍ نن درٍغگَ؟

 :نشستو رٍی تخت ٍ با عصبانیت گفتو

 .چَن ازت درٍغ شنیدم -

 :بنفشٌ با چشو يایی گرد شدى گفت

 نن کی بًت درٍغ گفتو؟ -

يهَن رٍز کٌ گفتی جزٍى ت رٍ دادی بٌ یاسی، در صَرتی کٌ یاسی رٍحش يو از  -
 ... نًرداد نی گفت يهَن رٍز بًش گفتی. این کار خبر نداشت

ٌ اش را شنیدم کٌ زیر لب . بنفشٌ بٌ ٍضَح رنگ باخت. باقی حرفو را خَردم صدای زنزن
 :گفت

 .پسرى ی کحافت درٍغگَ -

 نًرداد چرا باید این درٍغ رٍ بگٌ؟ چٌ نفعی براش داشتٌ؟ -

 :بنفشٌ بعد از چند دقیقٌ کٌ انگار از جدال درٍنی رنج نی برد باالخرى گفت

ٌ ی دانشگاى  - نهی دٍنو اٍن چرا این درٍغ يا رٍ گفتٌ؛ ٍلی نن اٍن رٍز رفتٌ بَدم یٌ گَش
 .ٍ بٌ حال خَدم زار نی زدم

 !چرا؟ -

 .اٍن رٍز بٌ فرياد زنگ زدم -

 چی؟ نگٌ شها بٌ يو نزدى بَدین؟ -
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 :ِنن ِنن کرد

ٌ يو ریختٌ بَدم... ٍلی... چرا - بعد از یٌ ندت کٌ از فرياد جدا . نن اٍن رٍزيا خیلی ب
ٌ خاطر يهین اٍن رٍز بًش زنگ . شدى بَدم دیدم حاضرم ير کاری بکنو تا اٍن برگردى ب

اٍن يو نانردی نکرد، ير چی الیق خَدش بَد بار نن کرد گفت چشهش یٌ نفر . زدم
دیگٌ رٍ گرفتٌ بَدى ٍ نی خَاستٌ نن رٍ از سرش باز کنٌ، حاال يو با اٍن دخترى خَشٌ ٍ 

بعد از شنیدن . بًترى نن دیگٌ نزاحهش نشو ٍگرنٌ بد نی بینو ٍ از این چرت ٍ پرت يا
ٌ ی خلَت گیر آٍردم ٍ زدم زیر گریٌ . حرف يای فرياد دیگٌ طاقت نیاٍردم ٍ یٌ گَش

رٍم . این قدر از دست خریت خَدم حرصی شدى بَدم کٌ دٍست داشتو ِخرِخرى م رٍ بجَم
نشد بعد از اٍن يهٌ ادعا جلَی تَ بگو نحل بدبخت يا بٌ فرياد زنگ زدم ٍ خَدم رٍ 

ٌ خاطر يهین اٍن درٍغ نسخرى رٍ در نَرد دادن جزٍى ی ریاضی  خَار ٍ خفیف کردم، ب
 .بٌ یاسی سر يو کردم

 .بنفشٌ در حالی کٌ حسابی ناراحت شدى بَد از جای خَد بلند شد ٍ بٌ سهت در رفت

حاال بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ اٍن زنان اشتباى کردم کٌ تَ زندگی شخصیت دخالت  -
کردم؛ ٍلی فقط بٌ عنَان یٌ دٍست بًت نیگو، از سرنَشت نن درس بگیر، تازى نن 

 ... يیچ شکی بٌ فرياد نداشتو، تَ کٌ دیگٌ

ٌ اش را نیهٌ تهام ريا کرد ٍ گفت  :جهل

 .در ير صَرت ير جَر خَدت صالح نی دٍنی -

 .بعد از خارج شدن بنفشٌ از اتاق يهین طَر  ياج ٍ ٍاج ٍسط اتاق رٍی سجادى ٍا رفتو

نًرداد چٌ دلیلی برای ! چٌ دلیلی برای این کار داشت؟. نهکن نبَد بنفشٌ درٍغ بگَید
 درٍغ بٌ این بزرگی داشت؟
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درٍغ، درٍغ، نًرداد تبدیل شدى بَد بٌ یک عالنت سَال بزرگ کٌ دائو دٍر سرم 
 .نی چرخید

 .نشستو پشت کانپیَتر ٍ شرٍع کردم بٌ جستجَ

نی خَاستو تٌ ٍ تَی قتل يایی را کٌ آن دختر تَی پارک در نَردش حرف نیزد را 
با یک جستجَی سادى فًهیدم سٌ دختر چشو آبی دیگر بٌ يهان رٍش . دربیاٍرم

بٌ تاریخ خبر نربَط بٌ نرگشان کٌ دقت کردم نتَجٌ شدم . سَزاندى شدى بَدند
ٌ شان بعد از نرسدى کشتٌ شدى بَدند  .يه

 !یعنی نًرداد چٌ ارتباطی نی تَانست با این قضایا داشتٌ باشد؟

این بار يیچ اجری از گفتگَیی کٌ دقایقی پیش با يو . بنفشٌ دٍبارى آند تَی اتاق
 .داشتیو تَی صَرتش نبَد

 :با خندى گفت

ٌ ی چپ نیشٌ ٍ  - بدٍ بیا کٌ االن قَرنٌ سبزی نانان سَسی تَسط دختر گلش یٌ لقه
 .يیچی برای جنابعالی نهی نَنٌ

 .در حالی کٌ سعی نی کردم بٌ چشو يایش نگاى نکنو، دنبالش راى افتادم

*** 

البتٌ . بعد از دیدن عکس نرسدى يردٍ نفرشان بٌ شکل ناخَشایندی بٌ نن خیرى شدند
ٌ ی ٍیالیی جهع . حق يو داشتند؛ چَن نن را نهی شناختند ٌ ای کٌ ٍارد خان از اٍلین دقیق

این بار تنًا . ٍ جَر باالشًری پدر ٍ نادر نرسدى شدم، تَقع يهچین برخَردی را داشتو
 .آندم؛ چَن نهی خَاستو بنفشٌ را بیشتر از این ٍارد این ناجرا کنو

 :باالخرى نادر نرسدى گفت
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 شها نرسدى رٍ از کجا نی شناختید؟ -

 :خَدم را جهع ٍ جَر کردم ٍ گفتو

از ندرسٌ يو دیگٌ رٍ نی شناختیو؛ ٍلی چند سالی يو دیگٌ رٍ گو کردى بَدیو تا این کٌ  -
 .چندسال پیش دٍبارى يو دیگٌ رٍ پیدا کردیو

 !انگار خصلت يای يهنشینی نحل نًرداد بٌ بًترین شکل نهکن در نن اجر کردى بَد

 :بٌ درٍغگَیی ادانٌ دادم

دٍ سٌ سالی رفتو خارج از کشَر ٍ دٍبارى از حال يو بی خبر شدیو، ٍقتی يو کٌ  -
. نن ٍاقعًا بًتَن تسلیت نیگو. برگشتو شنیدم نتأسفانٌ این اتفاق برای نرسدى افتادى

 .نرسدى ٍاقعًا دختر نازنینی بَد

ٌ ای نتأجر بٌ خَدم گرفتو انگار حرف يای نن را باٍر . چًرى ی نادر نرسدى باز شد. قیاف
 .کردى بَد

 .ٍاقعًا حیف شد کٌ نرسدى فرصت نکرد تَ رٍ بٌ نا نشَن بدى. نهنَنو عزیزم -

 .ٍ قطرات اشکش صَرت نرسدى را شست

 چٌ اتفاقی برای نرسدى افتاد؟ -

 .اشک يای نادر نرسدى شدت گرفت ٍ صَرت پدرش سرخ شد

یٌ رٍز جهعٌ . اٍن اٍاخر رفتارياش عجیب ٍ غریب شدى بَد. نا يو درست نهی دٍنیو -
نن يو اجازى دادم؛ چَن . اٍند گفت نی خَاد برى ٍیالی لَاسَن ٍ تا شب اٍن جا بهَنٌ

ٍقتی تا شب خبری ازش نشد ٍ . عادت داشت، ير چند ٍقت یٌ بار نی رفت اٍن جا
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 اٍن يو رفت ٍ جنازى ش رٍ پیدا. گَشی اش رٍ جَاب نداد، باباش رٍ فرستادم دنبالش
... 

 .نادر نرسدى با صدای بلند شرٍع بٌ گریٌ کرد ٍ حرفش نیهٌ کارى ناند

 .نن اصالً قصد نداشتو ناراحتتَن کنو. ببخشید کٌ داغ دلتَن رٍ تازى کردم -

 :پدر نرسدى در حالی کٌ دستش را رٍی شانٌ يهسرش گذاشتٌ بَد گفت

با این کٌ چند سال از نرگ نرسدى گذشتٌ؛ ٍلی نادرش ير . تقصیر تَ نیست دخترم -
 .ٍقت یادش نیفتٌ يهین طَری بی تابی نی کنٌ

 ببخشید کٌ این رٍ نی پرسو آقای ريا، نطهئنید کٌ نرسدى خَدش این کار رٍ نکردى؟ -

 :پدر نرسدى نگاى نشکَکی بٌ نن انداخت ٍ گفت

فکر نهی کنو تَ . نعلَنٌ، نرسدى دختر با نشاطی بَد، يهین طَر انیدٍار بٌ زندگیش -
نن کٌ بعید . اگٌ داشت حتهًا بٌ نن یا نادرش نی گفت. زندگیش ناراحتی داشت

نعلَم بَد . تازى ٍقتی نن رفتو در ٍیال باز بَد. نی دٍنو این کار رٍ با خَدش کردى باشٌ
ٌ ی در ٍ دیَار آالچیق سَختٌ بَد. یکی اٍندى بیرٍن جنازى ی سَختٌ نرسدى يو . يه

 .يهَن ٍسط افتادى بَد

 .صدایش لرزید

ٌ طَر نهکن ! بٌ اٍن جا نی گفت بًشت رٍیايا . نرسدى عاشق اٍن باغ ٍ آالچیق بَد - چ
 !آخٌ بٌ چٌ دلیلی باید این کار رٍ بکنٌ؟! بَد خَدش رٍ بٌ يهراى اٍن جا آتیش بزنٌ؟

از نگاى طَفانی نرد کٌ بٌ برندگی نگاى نرسدى بَد، احساس کردم با آندنو آرانش شان را 
ٌ شان را ترک کنو ٌ ام ٍ بًتر است ير چٌ زٍدتر خان  .بٌ يو ریخت
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*** 

ٌ الی ندارک نًرداد تَی . يهانطَر بی يدف دٍر ٍ بر آن جا نی پلکیدم آدرسش را از الب
نغازى ای نقلی بَد بین دٍ نغازى دیگر اٍاسط خیابان انقالب . کتابفرٍشی پیدا کردى بَدم

فکر نی کردم صاحبش باید تا . کٌ انگار سابقًا کتابفرٍشی نًرداد بَدى؛ ٍلی االن خالی بَد
 !االن آن جا را بٌ شخص دیگری اجارى دادى باشد؛ ٍلی این طَر نبَد

ٌ ی یک درخت تکیٌ دادم  .رفتو رٍبرٍی نغازى بٌ تن

ٌ ام  ٍاقعًا انیدٍار بَدم چٌ چیزی پیدا کنو؟. خَدم يو نهی دانستو چرا بٌ آن جا رفت

باید ير چٌ زٍدتر تکلیفو را رٍشن نی کردم، . حدٍد یک يفتٌ بَد کٌ آندى بَدم تًران
دیگر بیشتر از این نهی تَانستو نزاحو بنفشٌ ٍ نادرش باشو؛ ٍلی ينَز نهی دانستو باید 

ٌ کار کنو ٌ ی نرنَز نًرداد با قتل يای اخیر بدجَری فکرم را بٌ خَدش نشغَل ! چ رابط
ٌ ی قتل ٍ نًرداد خیلی يو تازى نبَد ٍ انکان . کردى بَد البتٌ این طَر کٌ نعلَم بَد، رابط

 !داشت از چندین سال قبل شرٍع شدى باشد

ٌ دست بیاٍرم؛ ٍلی جز  ای کاش نی تَانستو اطالعات بیشتری راجع بٌ سٌ نقتَل دیگر ب
 .سٌ تا اسو، عکس شان ٍ چند چیز جزئی چیز دیگری از آن يا نهی دانستو

کٌ نتأيل « ص. ستارى » سالٌ بَدى ٍ در یک لباس فرٍشی کار نی کردى، 30کٌ « م.ترانٌ »
ٌ دار بَدى ٍ   . سالٌ کٌ در یک آرایشگاى زنانٌ کار نی کردى22« د. شرارى»ٍ خان

بٌ نظر نهی آید این سٌ نفر يیچ ٍجٌ اشتراکی بٌ جز رنگ چشهان ٍ نَع کشتٌ 
 .شدنشان با يو داشتٌ باشند

ٌ ی  یعنی این سٌ نفر چٌ ربطی نی تَانند با نًرداد داشتٌ باشند؟ اصالً ربطی دارند یا يه
ٌ ی خیاالت نن است؟  این يا ساختٌ ٍ پرداخت
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فکر کردم بًتر است این بار عکس دختريا را با خَدم بیاٍرم ٍ بٌ نغازى يای اطراف 
 .شاید یکی از آن يا را این دٍر ٍ بر دیدى باشند. نشان ديو

 .شرٍع کردم بٌ پایین آندن از خیابان بٌ سهت نترٍ

در این چند رٍز کلی با بنفشٌ بیرٍن رفتٌ بَدیو ٍ چو ٍ خو خیابان يای تًران را حسابی 
 .یادم دادى بَد

خیابان خیلی شلَغ بَد ٍ نجبَر بَدم کلی بٌ خَدم زحهت ديو تا با دیگران برخَرد 
داخل . بٌ سردِر نترٍ کٌ رسیدم باد خنکی بٌ صَرتو خَرد کٌ حالو را جا آٍرد. نکنو

ٌ يای قطار، تَی . ایستگاى انقالب از خیابان يو شلَغ تر بَد باالخرى بٌ زٍر خَدم را نیان
ٍاگن برادران درست چسبیدى بٌ رايرٍیی کٌ تَی آن . آخرین ٍاگن خَايران جا دادم

پشتو را بٌ آن . ایستادى بَدم قرار داشت ٍ از يهان جا نی شد تجهع شان را تشخیص داد
داشتو بٌ حرکات دختری کٌ درست نقابلو در حال . سهت کردم ٍ رٍ بٌ زن يا ایستادم

ير چٌ در . صحبت با تلفن بَد نگاى نی کردم کٌ نتَجٌ نگايی خیرى رٍی خَدم شدم
چند دقیقٌ بعد در حالی کٌ از . اطرافو چشو چرخاندم، نتَانستو صاحب نگاى را پیدا کنو

سر ٍ صدای دست فرٍشان داخل نترٍ کالفٌ شدى بَدم ٍ نگاى ناشناس را ينَز رٍی 
از ایستگاى کٌ بیرٍن آندم يَا رٍ بٌ تاریکی . خَدم احساس نی کردم از نترٍ پیادى شدم

قدم يایو را بلند برنی داشتو تا قبل از تاریک . از یک خیابان شلَغ عبَر کردم. نی رفت
ٌ ای کٌ داخل آن بَدم برخالف . ٍارد یک کَچٌ شدم. شدن يَا بٌ خانٌ برسو کَچ

 .نعهَل در آن ساعت بسیار خلَت بَد

يهان طَر کٌ تند تند راى نی رفتو، صدای قدم يای شخصی را شنیدم کٌ ير لحظٌ بٌ نن 
تا آندم بٌ خَدم بجنبو طرف از پشت نانتَام را گرفت ٍ چسباندم . نزدیک تر نی شد

ٌ ی دیَار  .سین
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این قدر ترسیدى بَدم . بعد برق دٍ چشو عصبانی ٍ چاقَیی کٌ زیر گلَیو بَد چشهو را زد
ٌ ام بیرٍن نی پرید نی خَاستو حرفی بزنو؛ ٍلی زبانو بند آندى بَد . کٌ قلبو داشت از سین

ٌ ای از آن خارج نشد  .ٍ کله

 پسرى کجاست؟ -

 .صدای خش دار پسر جَان تنو را لرزاند

 :بریدى بریدى گفتو. نفسو باال نهی آند

 کدٍم پسرى؟ -

 :غرید

نکنٌ تَ رٍ يو قال . يهَن پسرى کٌ داشتی دٍر ٍ ٍر نغازى اش کشیک نی دادی -
 گذاشتٌ؟

ٌ ی عضالنی اش را نی دیدم کٌ از  از آن فاصلٌ نفس يایش تَی صَرتو نی خَرد ٍ سین
 .شدت عصبانیت باال ٍ پایین نی رفت

 .در تاریکی کَچٌ چشو يایش را تنگ کرد

 .حتهًا تَ نی دٍنی کجاست. يهٌ کٌ نحل شرارى خر نیستن. نٌ، فکر نکنو -

 :بٌ سختی گفتو

 .اگٌ نی دٍنستو کٌ تَ نغازى ی خالی دنبالش نهی گشتو -

ٌ ای رٍبرٍی نا باز شد ٌ ام را ٍل . دستش شل شد ٍ يو زنان در خان با باز شدن در خانٌ یق
 .کرد ٍ بٌ سرعت برق ناپدید شد
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نن کٌ تا سرحد نرگ ترسیدى بَدم، سرم گیج رفت ٍ يهان جا کنار دیَار پخش زنین 
ٌ ی رٍبرٍیی خارج شدى بَد بٌ نن نزدیک شدى بَد ٍ چیزيایی . شدم زنی کٌ از خان

نی گفت؛ ٍلی نن صدایش را نهی شنیدم، فقط اسو شرارى بَد کٌ ندام در سرم تکرار 
 .نی شد

*** 

ٌ ی تاریک نی دٍیدم  .آن پسر يو يهین طَر با عصبانیت دنبالو بَد. در یک کَچ

ٌ يای رٍستا نی ناند کٌ يیچ جنبندى ای در آن بٌ  ٌ ای کٌ در آن بَدیو بیشتر بٌ کَچ کَچ
ٌ يا يهٌ خشت ٍ گلی ٍ بٌ شدت قدیهی بَدند. چشو نهی خَرد  .خان

در يهین حال پسر بٌ نن رسید . در تاریکی چیزی جلَی پایو گیر کرد ٍ سکندری خَردم
از شدت ضربٌ قسهتی از دیَار پشت سرم خراب شد ٍ نن چشو يایو . ٍ کَبیدم بٌ دیَار

ٍقتی چشو يایو را باز کردم در کهال تعجب بٌ جای آن پسر، نًرداد را دیدم کٌ . را بستو
آندم چیزی بگَیو کٌ نًرداد چاقَیش را باال . با یک جفت چشو آبی بٌ نن زل زدى بَد

 ... دستو را رٍی شکهو گذاشتو ٍ لب يایو بٌ لبخند کش آند. برد ٍ بٌ شکهو فرٍ کرد

 .چشو يایو را باز کردم

 چرا يهچین نی کنی دیٍَنٌ؟ -

ير چٌ نن دستش را پس . بنفشٌ در حال قلقلک دادن نن بَد ٍ غش غش نی خندید
 .نی زدم دٍبارى آن را رٍی شکهو حرکت نی داد

ٌ قدر نی خَابی -  !پاشَ تنبل، شب شد، چ

 .بنفشٌ صبح دانشگاى رفتٌ بَد ٍ نن بعد از خَردن نايار خَابو بردى بَد
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ٌ اش را از سرش بیرٍن  بنفشٌ دست از قلقلک دادن نن برداشت ٍ در حالی کٌ نقنع
 :نی کشید گفت

ٌ قدر گرنٌ -  .پاشَ دیگٌ کالی، نی خَام یٌ چیز نًو بًت بگو. ٍای کٌ چ

 .شاخک يایو تیز شد ٍ سریع تَی جایو نشستو

 چی شدى؟ -

خب حاال این چٌ ریختیٌ؟ يیچی بابا، یکی انرٍز تَ دانشگاى جلَم رٍ گرفت گفت یٌ  -
 .چیزيایی در نَرد نرسدى نی دٍنٌ

 .دیگر چٌ نزخرفاتی راجع بٌ نًرداد قرار بَد رٍی سرم يَار شَد. نحل یخ ٍا رفتو

 .دست بنفشٌ کٌ نی رفت تا بایستد را کشیدم ٍ نشاندنش

 .درست تعریف کن ببینو چی شد -

 .بنفشٌ دستش را نالید

ٌ يا نی رفتو سهت سلف دانشگاى کٌ یٌ ! ٍحشی. خب بابا، دستو رٍ کندی - داشتو با بچ
پسرى خیلی يو . پسرى جلَم دراٍند گفت نیشٌ چند دقیقٌ باياتَن حرف بزنو

ٌ ت رٍ زدى. خَش تیپ ٍ خَش استایل بَد گفتو چرا . گفتو بدٍ بنفشٌ کٌ شانس در خَن
ٌ يا رٍ دک کردم. کٌ نٌ  ... بعد يو سریع بچ

نی دانستو بنفشٌ دارد بی خَدی پیاز داغش را زیاد نی کند؛ چَن حقیقتًا عَض شدى بَد 
 .ٍ دیگر دنبال این کاريا نهی رفت

 .پریدم ٍسط حرفش

 خب بعدش چی شد؟ -
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گفت شنیدى نن دارم . زد تَ پرم! خب نی خَاستی چی بشٌ؟. تَ کٌ نهی ذاری بگو -
 .دنبال نرسدى نی گردم گفت یٌ چیزيایی در نَردش نی دٍنٌ کٌ نی خَاد بگٌ

 خب تَ چی کار کردی؟ -

 :نگاى عاقل اندر سفیًی بٌ نن انداخت ٍ گفت

شهارى ش رٍ گرفتو گفتو بًش زنگ . نی خَاستی چی کار کنو؟ باید بٌ تَ نی گفتو دیگٌ -
خدا رٍ چٌ دیدی، از خَد این آقا نًرداد شها کٌ جز شر چیزی نصیب نا نشد، . نی زنو

 .شاید از بغل این دٍست دختر خدابیانرزش نا يو بٌ یٌ نَن ٍ نَایی رسیدیو

بنفشٌ کالس . عصر يهان رٍز تَی کافی شاپی نزدیک دانشگاى بنفشٌ با اٍ قرار گذاشتیو
 .داشت با این ٍجَد با نن آند

البتٌ ٍقتی رٍبرٍی نا . الحق ٍ االنصاف پسر جذابی بَد. در نَرد اٍ حق با بنفشٌ بَد
. يیچ کس چیزی برای خَردن سفارش نداد. نشست، بسیار نعذب ٍ دستپاچٌ بَد

يهان درٍغ يایی را کٌ طی این چند رٍز بٌ ناچار ٍرد . پرسید نرسدى را از کجا نی شناسو
بعد از ندت زنان نسبتًا درازی کٌ بٌ سَال يای بی ربط اٍ . زبانو شدى بَد، تحَیلش دادم

ٍ درٍغ يای نکرر نن ٍ دٍبارى تردیديای اٍ گذشت، باالخرى بی طاقت، رک ٍ پَست 
 :کندى گفتو

 نیشٌ بپرسو شها چٌ نسبتی با نرسدى دارین؟ -

 :با دٍدلی گفت

ٍقتی اٍن اتفاق برای نرسدى افتاد یکی دٍناى بَد با يو آشنا شدى . نن سعید يستو -
 .بَدیو

 .ننظَرتَن رٍ نهی فًهو! آشنا شدى بَدین؟ -
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 .قصد ازدٍاج داشتیو -

 .ير چٌ کردم نتَانستو تعجب را از تَی صَرتو پنًان کنو

 !نن فکر نی کردم نرسدى نی خَاستٌ با نًرداد ازدٍاج کنٌ -

 .اٍن قضیٌ نال قبل از آشناییش با نن بَدى -

ذينو کٌ بی انان بٌ دنبال دلیلی برای تبرئٌ نًرداد نی گشت، بٌ سرعت بٌ دست آٍیز 
 .بی بند ٍ باری نرسدى چنگ انداخت

ٌ ی شها خبر نداشتٌ -  .نٌ خانَادى ش ٍ نٌ حتی دٍست ياش! عجبیٌ کٌ يیچ کس از رابط

این طَر کٌ نن خبر . نرسدى دٍست يای چندانی نداشت. زیاد يو عجیب نیست -
 .داشتو با خانَادى ش يو رابطٌ چندانی نداشت

آیا غیر از این ! راستی چرا نن ٍ نرسدى نقاط نشترک فراٍانی داریو؟! درست نحل نن
ٌ ی نًرداد این طَر نی پسندد؟  !است کٌ سلیق

 نی تَنو بپرسو برای چی نی خَاستین نن رٍ ببینین؟ -

راستش نرسدى اٍن رٍز آخر یٌ انانتی پیش نن گذاشت کٌ نی خَاستو شها لطف  -
 .کنین یٌ جَری بٌ خانَادى ش برسَنید

ٌ ای را رٍی نیز گذاشت  .کیف دختران

 چرا خَدتَن تا حاال بًشَن ندادین؟! بعد از چند سال؟ -

 .چَن نن رٍ نهی شناختن -

 .خب با يو آشنا نی شدین -
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 :نستأصل جَاب داد

ٌ ی نا چیزی بدٍنٌ -  .نهی خَاستو پلیس از رابط

 چرا؟ نکنٌ شها نقشی تَ نرگ نرسدى داشتین؟ -

 :صَرتش رنگ باخت ٍ با عصبانیت گفت

این چٌ حرفیٌ خانو؟ نن عاشق نرسدى بَدم فقط نهی خَاستو بی خَدی خَدم رٍ تَ  -
 .دردسر بندازم

 .عصبانی شدم

اصالً پیش خَدتَن فکر کردى بَدین شاید نحتَیات این کیف نی تَنست ! بی خَدی؟ -
 .قاتل نرسدى رٍ لَ بدى

ٌ خاطر يهین يو چند دفعٌ زیر ٍ رٍش کردم؛ ٍلی يیچ چیز خاصی تَش پیدا  - بلٌ، ب
 .خَايش نی کنو این رٍ بٌ خانَادى ش برسَنید. نکردم

 .بدٍن حرف دیگری از جایش بلند شد ٍ کافی شاپ را ترک کرد

سعید درست . بعد از رفتن سعید، نن ٍ بنفشٌ کیف نرسدى را رٍی نیز خالی کردیو
نی گفت، بٌ جز یک کتاب، یک گل سر، چند قلو لَازم آرایش ٍ چند خردى ریز دیگر 

رنانی نعهَلی بَد کٌ . نگايی بٌ کتاب انداختو. چیزی دندان گیری تَی کیف نبَد
 "!بًشت رٍیايا" جای عنَان داستان نَشتٌ شدى بَد. نَیسندى اش را نهی شناختو

 .عجب، پس نرسدى اسو باغشان را از رٍی این کتاب گذاشتٌ بَد

کتاب را زیر ٍ رٍ کردم ٍ تکان دادم تا اگر چیزی داخلش است، بیرٍن بیفتد؛ ٍلی چیزی 
 .نبَد
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بعد از نیو ساعت کٌ از پیدا کردن چیز نًهی تَی کیف نرسدى ناانید شدیو، از 
 :بٌ پارک رٍبرٍی دانشگاى کٌ رسیدیو بنفشٌ گفت. کافی شاپ خارج شدیو

 کالی نن کالس دارم، ننتظر نی نَنی کالسو تهَم شٌ با يو بریو خَنٌ؟ -

 :با این کٌ اصالً حَصلٌ نداشتو تَی رٍدربایستی ناندم ٍ گفتو

 .باشٌ، نن يهین جا تَ پارک ننتظرت نی نَنو -

جلَی در حسابی شلَغ بَد ٍ دختر ٍ . رٍی نیهکتی رٍبرٍی در ٍرٍدی دانشگاى نشستو
یک دفعٌ دلو يَای دانشگاى را کرد ٍ . پسريای جَان ندام در حال رفت ٍ آند بَدند

 .عجیب احساس دلتنگی ٍ تنًایی بٌ سراغو آند

ٌ طَر است یک نگايی بٌ  یک آن یاد کتاب نرسدى افتادم ٍ فکر کردم برای رفع بیکاری چ
 .آن بیندازم تا ببینو این چٌ داستانی بَدى کٌ این قدر نرسدى را جذب کردى

 .کتاب را از تَی کیف درآٍردم ٍ شرٍع بٌ خَاندن کردم

. داستانی تکراری بَد دربارى ی دختر جَان نرفًی کٌ عاشق پسری نعهَلی شدى بَد
فصل اٍل کٌ تهام شد نی خَاستو بی خیال خَاندنش شَم کٌ چیزی تَجًو را جلب 

ٌ ی دست نَیس چند خطی با خَدکار نشکی تَی سفیدی آخر فصل. کرد  ! نَشت

نن زیاد ايل نَشتن نیستو، فقط احساس کردم باید اتفاق يای نًهی کٌ تَ زندگیو »
دیدم اگٌ اٍن يا رٍ این جا بنَیسو باعخ نیشن ير دفعٌ دٍبارى یک . نیفتٌ رٍ بنَیسو

 .فصل از کتاب نحبَبو رٍ بخَنو

یکی از اتفاق يای نًهی کٌ نی گفتو اینٌ کٌ نن دانشگاى . حاال بریو سر اصل نطلب
 .قبَل شدم، اٍن يو بعد از اٍن يهٌ زحهت

 «!ٍای یعنی چی نیشٌ؟. دیشب از خَشحالی تا صبح خَابو نبرد
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ٌ يا فصل بعدی کتاب را بٌ سرعت . نَشتٌ يهین جا بٌ اتهام نی رسید دنبال ادانٌ نَشت
ٌ ی جدید را کٌ فقط چند خط بَد تَی آخرین صفحٌ پیدا کردم  .ٍرق زدم ٍ نَشت

از . اصالً نهیشٌ پیش بینیش کرد. خیلی خَشگل ٍ خَش تیپٌ. اٍن فَق العادى ست»
 .رٍزی کٌ رفتو دانشگاى چشهو دنبالش بَد تا انرٍز کٌ باالخرى بًو پیشنًاد دٍستی داد

 «.ٍای نطهئنو انشب يو از خَشحالی نهی تَنو بخَابو

 !یعنی ننظَرش نًرداد بَدى؟

ٌ ی ناجرا صفحات را ٍرق زدم یک لحظٌ از خَدم خجالت . بٌ سرعت بٌ دنبال ادان
کشیدم کٌ این طَر حریصانٌ بٌ انیال ٍ آرزٍيای خصَصی یک دختر نعصَم کٌ از این 
دنیا رفتٌ، دست درازی نی کنو؛ ٍلی چارى ای نبَد، حاال کٌ شرٍع کردى بَدم باید تا آخر 

 .نی رفتو

یٌ جشن تَلد رٍیایی تَ قشنگ ترین رستَرانی کٌ . ٍای باٍرم نهی شد این کار رٍ بکنٌ»
 .دیدى بَدم

یعنی آدنی خَشبخت تر از نن يو تَی دنیا ! اٍن تاریخ تَلد نن رٍ از کجا نی دٍنست؟
 «!يست؟

 ! جشن تَلد رٍیایی. یک لحظٌ احساس کردم زیر پایو خالی شد

 !پس نن اٍلین کسی نبَدم کٌ غافلگیر نی شد

احساسی شبیٌ بٌ اندٍى تهام ٍجَدم را پر کردى بَد، بٌ طَری کٌ یک لحظٌ تصهیو 
ٌ ی ناجرا را نخَانو؛ ٍلی احساس کنجکاٍی بسیار قَی تر بَد  .گرفتو بقی

شاید يو ! نهی دٍنو چرا این رٍزيا احساس نی کنو عَض شدى، اصالً یٌ جَری شدى»
ٌ ش احساس نی کنو یٌ چیزيایی رٍ ازم نخفی . يهین طَری بَدى ٍ نن نهی دیدم يه
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ٌ ی رفتارياش نشکَکٌ. نی کنٌ گايی ٍقت يا بًو خیرى نیشٌ ٍ پلک نهی زنٌ، . يه
ٍقتی نیریو کنار . بعدش حرف يای چرت ٍ پرت نی زنٌ کٌ اصالً نعنیش رٍ نهی فًهو

ٌ ست  .رٍدخَنٌ یا استخر یٌ جَری بٌ آب زل نی زنٌ کٌ انگار یٌ آدم دیگ

 «!گايی ٍقت يا ازش نی ترسو

ٌ ی اٍج ننٌ"یاد رٍزی افتادم کٌ کنار رٍدخانٌ بٌ نن گفت   ".این جا نقط

نجبَر شدم بٌ خَدم اعتراف کنو شخصی کٌ نرسدى در نَردش صحبت نی کند، خَد 
 .نًرداد است

درست ٍقتی کٌ از رفتارياش بٌ نرز افسردگی . این چیزی جز شانس نهی تَنٌ باشٌ »
 .رسیدى بَدم، سعید سر رايو قرار گرفت

درستٌ سعید نحل اٍن خاص ٍ غیرقابل پیش بینی نیست؛ ٍلی نًربَن ٍ دٍست 
 «.داشتنیٌ، درست يهَن چیزی کٌ نن بًش نیاز دارم

 .باالخرى نعهای سعید کشف شد

 .باالخرى فًهید»

ٌ درد . نی دٍنستو یٌ رٍزی این اتفاق نیفتٌ باید خیلی زٍدتر از این يا بًش نی گفتو ب
فردا با . عیبی ندارى، حاال يو دیر نشدى. يو نهی خَریو ٍ باید راى نَن رٍ از يو جدا کنیو

قبل از اٍن باريا با يو اٍن جا رفتیو ٍ خَش . نًرداد تَ بًشت رٍیايا قرار گذاشتو
 «.گذرٍندیو؛ ٍلی این بار نی خَام برم ٍ یک بار برای يهیشٌ يهٌ چیز رٍ تهَم کنو

ٌ ی کتاب را زیر ٍ رٍ کردم؛ ٍلی چیز دیگری نَشتٌ نشدى بَد. يهین پس این آخرین . يه
ٌ ی نرسدى بَد  .شاید يو آخرین لحظات زندگی اش. دست نَشت

 .تا ندت يا بی حرکت رٍی نیهکت خشکو زدى بَد ٍ تَان يیچ کاری را نداشتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  260  

بدٍن شک این نًرداد بَد کٌ در باغ لَاسان یا بٌ قَل خَدش بًشت رٍیايا بٌ دیدن 
 ... نرسدى رفتٌ بَد پس یعنی قاتلش يو

ٌ ی قربانی يا يو نًرداد بَدى؟  .باید نطهئن شَم! پس قاتل بقی

 .بی تَجٌ بٌ قرارم با بنفشٌ جلَی اٍلین تاکسی را گرفتو

ٌ طَر . يیچ خبری از آن پسر نبَد. خَب دٍر ٍ بر نغازى را پاییدم خَدم ناندى بَدم چ
جرأت کردى ام دٍبارى بٌ این جا بیایو؛ ٍلی انگار نیل بٌ دانستن حقیقت شجاعو کردى 

 .بَد

این بار از جایو تکان . اٍ يو نرا دیدى بَد ٍ بٌ سرعت بٌ طرفو نی آند. دیدنش
 .ٍقتی بٌ نن رسید خشَنت چًرى اش جای خَد را بٌ تعجب داد. نخَردم

 .نی خَام بايات حرف بزنو -

 .اٍ يو بدٍن حرف دنبالو راى افتاد. راى افتادم بٌ سهت پارکی در آن نزدیکی

در حالی کٌ بٌ رٍبرٍ نگاى . اٍ يو کنارم نشست. نشستو رٍی نیهکتی زیر یک درخت
 :نی کردم گفتو

 تَ ير رٍز نیای این جا کشیک نی کشی؟ -

 :صدای خشکش را شنیدم

 .ير رٍز تا ٍقتی کٌ اٍن نانرد رٍ پیدا کنو -

 تَ کی يستی؟ -

 .قرار بَد با شرارى ازدٍاج کنو، البتٌ قبل از این کٌ اٍن عَضی رٍ ببینٌ. اسهو نتینٌ -

 این عَضی کٌ ازش حرف نی زنی کیٌ؟ -
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یٌ بار کٌ شرارى رفتٌ . اسهش رٍ نهی دٍنو، فقط نی دٍنو تَ اٍن کتابفرٍشی کار نی کرد -
 .بَد یٌ کتاب بخرى با يو آشنا شدن، بعد يو از نن برید

 چرا این چیزيا رٍ بٌ پلیس نگفتی؟ -

 پدر ٍ نادرش فکر نی کردن. يیچ ندرکی نداشتو. چَن يیچ کس حرفو رٍ باٍر نهی کرد -
... 

 .صدایش لرزید

 .بٌ خاطر آزار ٍ اذیت يای نن خَدش رٍ کشتٌ -

چشو يایش . چرخیدم ٍ بٌ صَرتش نگاى کردم. حس کردم گریٌ نی کند؛ ٍلی باٍرم نشد
 .تَی چشو يایش نگاى کردم. نی درخشید

 برام تعریف نی کنی چٌ اتفاقی براش افتاد؟ -

 تَ از پسرى خبر داری؟ -

 .خَايش نی کنو بٌ نن اعتهاد کن. قَل نیدم بٌ سزای عهلش برسٌ -

 :نتین بٌ دنبال نکحی کَتاى گفت

يردٍنَن تَ یٌ نحلٌ اٍن پایین يا زندگی . نن ٍ شرارى عاشق يو دیگٌ بَدیو -
ير دٍنَن . نن تَ یٌ نکانیکی کار نی کردم ٍ شرارى تَ یٌ آرایشگاى شاگرد بَد. نی کردیو

خانَادى يانَن . زیاد درس نخَندى بَدیو، زیاد يو پَلدار نبَدیو، ٍلی خَشحال بَدیو
ٌ راى بَد تا این کٌ یٌ رٍز شرارى رفت . حرف يای اٍلیٌ رٍ با يو زدى بَدن يهٌ چیز رٍب

بعدش ير رٍز از نن دٍرتر شد تا یٌ رٍز کٌ بًو گفت نا بٌ درد . انقالب تا یٌ کتاب بخرى
ٍقتی این رٍ شنیدم دنیا رٍ سرم خراب . يو نهی خَریو ٍ باید يو دیگٌ رٍ فرانَش کنیو

شرارى بًو گفت نن نهی تَنو اٍن زندگی رٍ کٌ نی خَاد براش فرايو کنو، گفت کٌ . شد
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ير چی نن دلیل نی آٍردم قبَل . اگٌ خَشبختیش رٍ نی خَام باید فرانَشش کنو
دیدم . نن يو کٌ دلیل این يهٌ تغییر رفتارش رٍ نهی فًهیدم افتادم دنبالش. نهی کرد

ٌ ش نیرى تَ اٍن نغازى ٍ با اٍن پسرى خَش ٍ بش نی کنٌ  .يه

 .پریدم ٍسط حرفش

 پسرى چٌ شکلی بَد؟ -

 .یٌ ناشین ندل باال يو داشت. از سر ٍ شکلش نعلَم بَد پَلدارى -

ٌ ش چٌ شکلی بَد؟ -  قیاف

 .قد بلند، نَيای نشکی بلند ٍ تابدار، چشو يای درشت نشکی -

 .نفرت تَی چشو يایش نَج نی زد

 چرا بٌ خَنَادى ش چیزی نگفتی؟ -

گفتن چَن دیگٌ نهی خَاد با نن ازدٍاج کنٌ، دارم بًش . حرفو رٍ باٍر نکردن. گفتو -
 .تًهت نی زنو

 بعدش چی شد؟ -

یٌ رٍز کٌ نحل يهیشٌ آخر ٍقت تنًا تَ آرایشگاى . پسرى حسابی يَاییش کردى بَد -
نَندى بَد ٍ داشت کاريا رٍ نرتب نی کرد، رفتو سراغش کٌ باياش حرف بزنو؛ ٍلی 

 ... دیدم خَدش ٍ نصف آرایشگاى تَ آتیش

ينَز چند . سریع رٍیش را از نن برگرداند ٍ از جایش بلند شد. دٍبارى صدایش لرزید
صَرتش با آن ابرٍان پرپشت ٍ . قدم دٍر نشدى بَد کٌ دٍبارى بٌ سهت نن برگشت

 .چشهان نافذ کٌ بار قبل نرا تا سرحد نرگ ترساندى بَد، حاال نهلَ از اشک بَد
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 !یادت نرى چٌ قَلی بٌ نن دادی -

 .با اطهینان سرم را برایش تکان دادم

 .یادم نهیرى -

 .ندتی بی يدف يهان جا نشستو تا باالخرى صدای زنگ تلفن نرا بٌ خَدم آٍرد

 کالی، کجا گذاشتی رفتی؟... الَ -

 نیشٌ خَايش کنو برام یٌ بلیط بگیری بنفشٌ؟ -

 !چی؟ -

 !نی خَام برم خَنٌ -

*** 

 «10فصل »

ٌ يا»  «ریش

ٌ جا کردم ٍ ننتظر ناندم تا بٌ . در پاگرد قطار ایستادم کَلٌ پشتی ام را رٍی دٍشو جاب
ضرب آينگ کند حرکت قطار را کٌ دیدم، پشیهان شدم چرا این قدر زٍد از . ایستگاى برسو

ٌ ی پاگرد ٍ بٌ دیَارى ی قطار تکیٌ دادم. جایو بلند شدم  .رفتو گَش

نگايو را بٌ بريَت بی انتًای آن سَی ریل يا دٍختٌ بَدم کٌ زن جَانی بٌ يهراى دختر 
ٌ ای يفت يشت سالٌ ٍارد پاگرد شدند زن خو شدى بَد ٍ در حالی کٌ دست . بچ

چند لحظٌ بعد نرد جَانی بٌ . دخترک را گرفتٌ بَد، چیزيایی تَی گَشش زنزنٌ نی کرد
بٌ نحض این کٌ بٌ زن رسید ير دٍ لبخند دلگرم . يهراى دٍ ساک نسبتًا بزرگ از راى رسید

 .کنندى ای رد ٍ بدل کردند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  264  

 .نگايو را از آن يا گرفتو ٍ دٍبارى بٌ خاريای تَی بیابان زل زدم

ٌ يایی برای آیندى اش کشیدى بَدى؛ یعنی  طفلک نرسدى با پیدا کردن سعید چٌ نقش
آخرین رٍز زندگی اش بٌ چٌ چیزيایی فکر نی کردى؟ بٌ طَر حتو نرسدى نهی خَاستٌ 

ٌ خاطر يهین آن يا را بٌ سعید سپردى ٍ برای  ٌ يایش بٌ دست کسی بیفتد، ب نَشت
 .این کٌ تَجٌ اٍ بٌ کتاب جلب نشَد آن را قاطی باقی ٍسایل کردى

. بعد از دیدن نتین، دیگر دنبال باقی قربانی يا نگشتو؛ چَن کار بی فایدى ای بَد
ٌ ی این يا کار نًرداد است؛ حتی در نَرد خَاير ٍ  دیگرنطهئن شدى بَدم يه

 .نانادری اش يو شکی نداشتو، زیر سر خَدش است

نٌ این کٌ از نًرداد بترسو، البتٌ از نًرداد يو . بٌ آرنانشًر نرفتو؛ چَن نی ترسیدم
ٌ کار کنو  .نی ترسیدم؛ ٍلی ترس اصلی ام این بَد کٌ نهی دانستو باید چ

در این چند رٍز بٌ عهد گَشی ام را خانَش کردى بَدم تا نجبَر نباشو بٌ تلفن يیچ کس 
ٌ خصَص نًرداد  .جَاب ديو، ب

ٌ ی آدم يای . تصهیو گرفتو برٍم خانٌ ٍ با خانَادى ام نشَرت کنو این بًترین کار بَد، يه
 .نرنال بٌ ٍقت نشکالت يهین کار را نی کنند

زن جلَتر از بقیٌ پیادى شد ٍ بعد دست . نأنَر قطار در را باز کرد. باالخرى قطار ایستاد
ٌ يا پایین بیاید  .دخترک را گرفت ٍ کهک کرد تا از پل

 .یک قدم بٌ سهت در برداشتو

سعی کردم تصَیر آخرین باری کٌ نادرم را دیدى بَدم بٌ یاد بیاٍرم؛ انا جز قندانی کٌ بٌ 
 .طرفو نی آند چیزی بٌ خاطر نیاٍردم

ٌ يا پایین رفت  .نرد ير دٍ ساک را برداشت ٍ بٌ دنبال آن يا از پل
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 .ير چٌ فکر کردم آخرین باری را کٌ با پدرم تنًایی صحبت کردى بَدم را بٌ یاد نیاٍردم

قطار شرٍع کرد بٌ سَت . انگار فلج شدى بَدم ٍ نهی تَانستو از جایو تکان بخَرم
 .کشیدن

سیاٍش را تصَر کردم کٌ االن در شهال کنار دریا آتش بزرگی بٌ راى انداختٌ ٍ در حال 
 .درست کردن جَجٌ، خَش نی گذراند

 .نأنَر قطار نگايی بٌ نن کٌ يهین طَر خشکو زدى بَد انداخت ٍ در ٍاگن را بست

 .قطار حرکت کرد ٍ نن يهان طَر نات بٌ رٍبرٍ خیرى ناندى بَدم

 .ندتی فکر کردم کٌ چٌ باید بکنو تا این کٌ باالخرى بٌ نتیجٌ رسیدم

 .ایستگاى بعدی از قطار پیادى شدم ٍ یک تاکسی دربست برای ترنینال گرفتو

*** 

ٍاقعًا دٍست داشتو . پايایو را رٍی تخت دراز کردم ٍ چشو بٌ گل يای باغچٌ دٍختو
 .بدانو ارغَان بٌ چٌ چیز این جا دل بستٌ است

با ٍجَد نانردی کٌ ارغَان در حقو کرد، اصالً دٍست نداشتو بٌ این جا بیایو؛ ٍلی در 
ٌ ی پدربزرگ بًترین جا برای نن بَد تا بتَانو بیشتر فکر کنو  .حال حاضر خان

با این کٌ تٌ دلو نی دانستو راى درست چیست ٍ آن يو رفتن پیش پلیس است؛ ٍلی 
 .دٍست داشتو بیشتر جَانب کار را بسنجو

ٍحشتناک ترین قسهت ناجرا این بَد کٌ اگر نی رفتو سراغ نًرداد ٍ اٍ بٌ يهٌ چیز 
 .اعتراف نی کرد، نهکن بَد ببخشهش ٍ يهٌ چیز را فرانَش کنو
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ٌ خاطر ترِس از دست دادن نًرداد ٍ دٍبارى تنًا شدن رٍی تاریکی يایش  فکر این کٌ ب
 .چشهو را ببندم، چًارستَن بدنو را نی لرزاند

ٌ ی ارغَان زٍدتر از خَدش از داخل ساختهان خارج شد نسیو خنک عصر تابستان، . سای
بٌ نن کٌ رسید ظرف بزرگی را کٌ در دست . نَيای بلندش را بٌ پرٍاز درآٍردى بَد

لبخند شیرینی تحَیلو داد ٍ برش يای يندٍانٌ سرخ رنگ را . داشت، رٍی تخت گذاشت
 .تَی بشقابو گذاشت

 .بخَر کٌ تَ این گرنا جیگرت حال بیاد -

 .عجب رٍیی دارد این بشر

 .با نحبت تَی چشو يایو نگاى کرد ٍ لبخندش پررنگ تر شد

 .راستی کالی، ٍاقعًا بابت این کٌ جلَی فرٍش خَنٌ رٍ گرفتی ازت نهنَنو -

نهی دانست نن از آن رٍز ينَز بابا را ندیدى ام چٌ برسد کٌ بخَايو ! چٌ خَش خیال
نهی دانست این خَد باباست کٌ تنبل است ٍ کار را پشت گَش . ننصرفش کنو

 .نی اندازد

 .از نگاى نستقیو تَی چشو يایش طفرى رفتو

 از خَايرزادى ی نش رحیو چٌ خبر؟ باالخرى خَنٌ گیر آٍرد؟ -

نٌ بابا، یٌ ندت حال نانانش بًتر شد اٍن يو ننصرف شد؛ ٍلی االن دٍبارى حال  -
ٌ ی بابابزرگ. نادرش بد شدى اٍن يو آٍردتش این جا  .چندبار يو اٍندى سرٍقت خَن

ٌ ای از اندٍى . نگايو را دٍبارى بٌ گل يا دٍختو ارغَان يو رد نگايو را دنبال کرد ٍ  يال
 .صَرتش را پَشاند
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ٌ شَن رسیدگی نی کرد. بابا عاشق این باغچٌ ٍ گل يا بَد - ٍقتی کٌ . خَدش بٌ يه
يهیشٌ بٌ نن نی گفت . سرگرم رسیدگی بٌ اٍن يا بَد این قدر خَش اخالق بَد کٌ نگَ

ارغَان جان بابا، تَ نحل این گل يا نی نَنی، نن باید يهیشٌ نَاظبت باشو تا یٌ ٍقت 
 .خدای نکردى پژنردى نشی

 .قطرى اشکی رٍی صَرتش سر خَرد

 :زیر لب زنزنٌ کردم

ٌ حالت -  .خَش ب

 .نشنید

 چی؟ -

 .يیچی -

 .یک نرتبٌ با چشو يای اشکی اش براق شد تَی صَرتو

 چرا بًو نگاى نهی کنی؟  يان؟ از دیرٍز کٌ اٍندی بايام سرسنگینی؟ چرا؟ -

بی پرٍا نگاى خشهگینو را تَی صَرتش . باالخرى آنچٌ کٌ نی خَاستو از ديانش شنیدم
 .چرخاندم

 ! خَدت بًتر نی دٍنی چرا -

 .نٌ نهی دٍنو -

 .نطهئنو کٌ نی دٍنی -

 .نفًهیدم زن عهَ شیرین کی باالی سرنان ظاير شد
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 .آقا کَرٍش زنگ زد -

ٌ يا بٌ اٍ نگاى کردم بعد از لحظاتی کٌ باالخرى از حالت . سرم را بلند کردم ٍ نحل برق گرفت
 :تًاجهی بحخ قبلی خارج شدم ٍ حرفش را درک کردم گفتو

 ِکی؟ بًش نگفتین کٌ نن این جام؟ -

ٌ ی این پسرى پیدا شدى . نٌ نگفتو - گفت سیهین بًش زنگ زدى ٍ گفتٌ دٍبارى سرٍکل
 .گفت فردا نیاد. بیاد زٍدتر تکلیف خَنٌ رٍ نشخص کنٌ

 .نحل یخ ٍا رفتو

 !از کی تا حاال بابا این قدر حرف گَش کن شدى بَد؟

ٌ ی اخیر بٌ طرز نحسَسی از نگاى کردن بٌ نن فرار نی کرد، رٍ بٌ  ارغَان کٌ در چند دقیق
 :نادرش گفت

 نانان نن ٍ کالیاسا نی خَایو بریو انانزادى یٌ سری بزنیو، اشکالی کٌ ندارى؟ -

ٌ ی نتعجب نن انداخت ٍ گفت  :زن عهَ نگايی بٌ قیاف

 .نٌ عزیزم، فقط نَاظب خَدتَن باشین -

ساعتی بعد ير دٍ در حالی کٌ نستقیو بٌ رٍبرٍ خیرى شدى بَدیو، تَی کَچٌ باغ قدم 
 .برنی داشتیو

 .باالخرى ارغَان بعد از ندتی نسبتًا طَالنی نًر سکَت را شکست

نی دٍنو در نَرد نن چٌ فکری نی کنی؛ ٍلی ٍقتی يهٌ چیز رٍ بفًهی خَدت نتَجٌ  -
ٌ قدر اشتباى بَدى  .نیشی فکرت چ

 ! ننتظرم از اشتباى درم بیاری -
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ٌ ی شها بَدم چیزی نهی دٍنستو - ٍقتی برگشتیو نانانو يهٌ چیز . نن يو تا ٍقتی خَن
نحل این کٌ اٍن رٍز صبح کٌ تَ داشتی با نًرداد حرف نی زدی عهٌ . رٍ برام تعریف کرد

سیهین تصادفی حرف يات رٍ شنیدى بعدش کٌ رفتن پارک نطلب رٍ با گَشٌ کنایٌ بٌ 
ٌ خاطر يهین نسئلٌ يو حرفشَن شدى،  نانانت رسَندى، نانانت يو ناراحت شدى، ب

ٌ ش رٍ يو کٌ خَدت نی دٍنی  .بقی

صَرتش بسیار نصهو بَد ٍ . اصالً باٍرم نهی شد. نات ٍ نبًَت زل زدى بَدم بٌ ارغَان
 .بٌ نظر نهی رسید درٍغ بگَید

 :ارغَان پرسید

ٌ تَن کٌ سر این قضیٌ اتفاقی نیفتاد؟ -  تَ خَن

 .نٌ، فقط یٌ دعَای خانَادگی نسبتًا نالیو با چاشنی زد ٍ خَرد -

چند دقیقٌ بعد کٌ افکارم را جهع بندی کردم ٍ دیدم حرف يایش با عقل . بی ریا لبخند زد
 :جَر درنی آید، با شرنندگی گفتو

 ... نهی دٍنو چٌ جَری باید ازت. نن ٍاقعًا نهی دٍنستو -

ٌ ای دٍخت ٍ پرید ٍسط حرفو  .نگايش را بٌ نقط

 .انانزادى اٍن جاست. رسیدیو -

يیچ ٍقت انانزادى را ندیدى بَدم؛ یعنی ير ٍقت کٌ بٌ این جا نی آندیو این قدر دعَا 
 .نرافعٌ ٍ جنگ اعصاب داشتیو کٌ کسی فکرش بٌ این طَر نسائل نهی رسید

 .انانزادى با این کٌ بسیار کَچک بَد؛ ٍلی خیلی بٌ دلو نشست

 .در راى برگشت احساس کردم این يهان نسیری نیست کٌ از آن آندى بَدیو
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 این يهَن رايیٌ کٌ ازش اٍندیو؟ -

 .نٌ، گفتو از یٌ رايٌ دیگٌ برگردیو تنَع بشٌ -

ٌ ای رسیدیو کٌ بٌ نظرم بسیار آشنا نی آند با دیدن حهام . ندتی کٌ راى رفتیو بٌ کَچ
ٌ ی قدیهی داشتو نطهئن نی شدم کٌ ارغَان گفت  :فرٍریخت

ٌ ی آقاجَن رٍ بخرى -  .این پسرى يهَنٌ کٌ نی خَاد خَن

ٌ ای خارج شدى بَد. رد نگايش را دنبال کردم زن نسنی . پرشیای سیاى رنگی از داخل خان
. تَی ناشین نشستٌ بَد ٍ پسر جَانی از آن پیادى شدى ٍ در حال بستن در حیاط بَد

نیو نگايی بٌ سهت نا انداخت کٌ برای . ٍیژگی بارزش يیکل ٍرزیدى ٍ عضالنی اش بَد
 .نشان دادن چشو يای سبز ٍ ابرٍيای کشیدى اش کافی بَد

نطهئنی این يهَنٌ؟ بٌ قیافٌ خشنش نهی خَرى این قدر احساستی باشٌ کٌ برای  -
 .نادرش این قدر بٌ خَدش زحهت بدى

ٌ نَن با نادرم حرف بزنٌ دیدنش -  .آرى خَدشٌ، یٌ بار کٌ اٍندى بَد دم خَن

 پس چرا سالم ٍ علیک نکرد؟ -

 .نن از تَی آیفَن دیدنش، اٍن نن رٍ ندید. نن رٍ نهی شناسٌ -

. نگايی بٌ در سفیدرنگ خانٌ انداختو. پرشیای سیاى با سرعت از کنارنان گذشت
ٌ تر بَد ٌ ی پیش بسیار آبرٍنندان  .ٍضعیت خانٌ از دفع

ٌ ی قدیهی ناست، درستٌ؟ -  این خَن

 .آرى، انگار ٍقتی نی خَاستین از این جا برین فرٍختینش بٌ آقا رحیو، دایی يهین پسرى -

 .نن یٌ بار اٍندم این جا -
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 جدًا؟ -

 .آرى، از دیَار رفتو باال -

 .ابرٍيای ارغَان باال رفت

 ٍاقعًا؟ -

خب خیلی دٍست داشتو ببینو تَش چٌ شکلی بَدى، اٍن نَقع نن خیلی بچٌ بَدم  -
بعدش یٌ پیرنردى کٌ خیلی ٍحشتناک بَد نچو رٍ گرفت، نن يو . چیزی یادم نیست

 .فرار کردم

 :ارغَان خندید ٍ گفت

زیاد از خَنٌ بیرٍن نهیاد، این قدر کٌ بعضی از ايالی فکر نی کنن . حتهًا آقا رحیو بَدى -
ٌ خاطر خَايرش یٌ کو بٌ این جايا رسیدى. کسی این جا زندگی نهی کنٌ  .االن ب

 :فکری کرد ٍ ادانٌ داد

ٌ ست. اگٌ این قدر دٍست داری تَش رٍ ببینی بیا بریو در بزنیو -  .حتهًا آقا رحیو خَن

 :دستش را کٌ داشت نی رفت سهت زنگ کشیدم ٍ گفتو

نٌ االن يَا دارى تاریک نیشٌ، چیزی نعلَم نیست تازى فک نکنو دٍست داشتٌ باشو  -
 .دٍبارى پیرنردى رٍ ببینو

 .ارغَان راى افتاد ٍ نن پشت سرش نگاى دیگری بٌ خانٌ انداختو ٍ راى افتادم

*** 

 .با تکان يای شدیدی از خَاب پریدم
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ٌ يایو را تکان نی داد با نگرانی گفت  :ارغَان در حالی کٌ شان

 !حالت خَبٌ؟ داشتی فریاد نی زدی -

 .آفتاب از الی پردى تَی چشهو زد

 .خَاب یٌ دختربچٌ با نَيای بلند طالیی کٌ تَی تاریکی نی دٍئٌ. خَاب بد نی دیدم -

 :ارغَان با لحن آرانش بخشی گفت

 .آدم بعضی ٍقت يا این طَری نیشٌ، حتهًا تَ رٍز بٌ نسائل ناراحت کنندى فکر کردی -

چند ٍقتی بَد قطع شدى بَد؛ . آرى؛ ٍلی نشکل نن اینٌ يهیشٌ این خَاب رٍ نی بینو -
 .ٍلی دٍبارى شرٍع شدى

 !یعنی دختربچٌ رٍ نهی شناسی؟ -

 .بیشتر ٍقت يا از پشت سر نی بینهش. نٌ؛ یعنی حتی صَرتش يو درست نهی بینو -

پاشَ یٌ آب بٌ دست ٍ . ان شاءاهلل کٌ خیرى. زیاد بًش فکر نکن. نهی دٍنو چی بگو -
 .صَرتت بزن دیگٌ االن ياست کٌ عهَ پیداش شٌ

 .بابا از دیدنو خیلی تعجب کرد؛ ٍلی نحل يهیشٌ بٌ رٍی خَدش نیاٍرد

 .بعد از نايار با يو تَی اتاق تنًا ناندیو

ٌ ی بابابزرگ بگذریو؟ -  بابا نهیشٌ از خیر فرٍختن خَن

 :بابا با خَنسردی يهیشگی اش گفت

 چی شد کٌ بٌ این فکر افتادی؟ -

 خب نا کٌ بٌ پَلش احتیاج نداریو، چرا باید این کار رٍ بکنیو؟ -
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ٌ يات يو نی خَان این جا رٍ بفرٍشن، رٍ پَلش  - چرا نٌ؟ تازى فقط کٌ نن نیستو، عه
بعدش . حساب کردن فقط حرفی نزدن تا نحل يهیشٌ فیرٍزى خَدش رٍ بندازى جلَ

اٍن يا بٌ نراد دلشَن برسن ٍ تا آخر عهر سرکَفت فرٍش خَنٌ باباشَن رٍ بٌ فیرٍزى 
 .بزنن

ٌ طَرى خَدنَن سًو اٍن يا رٍ ازشَن بخریو -  .خب اگٌ این طَرى، چ

 .اخو يای بابا تَی يو رفت

ٌ ی  - آخٌ نن این جا رٍ نی خَام چی کار؟ نگٌ غیِر اینٌ کٌ بابام ٍ کهال خدا بیانرز يه
ٌ ی دق نگٌ . عهرشَن رٍ با کشاٍرزی تَ این دى تلف کردن چرا باید این جا رٍ عین آین

دارم؟ نی خَام ير چٌ زٍدتر آخرین چیزی کٌ نن رٍ بٌ این جا ٍصل نی کنٌ رٍ 
تَ يو بًترى این قدر تَ کاريای بزرگتريا . بفرٍشهش ٍ از شر غرغريای نادرت راحت بشو

 .دخالت نکنی

 .آخر شب نن ٍ ارغَان درازکش رٍی تخت تَی حیاط بٌ ستارى يا نگاى نی کردیو

 .حرف زدن باياش فایدى ای ندارى. بابا تصهیو خَدش رٍ گرفتٌ -

 .صدای بغض آلَد ارغَان را شنیدم

 پس حاال چی کار باید بکنیو؟ -

 .نن یٌ فکری دارم -

ارغَان بٌ سهت نن چرخید ٍ در حالی کٌ آرنجش را زیر سرش ستَن نی کرد، با اشتیاق 
 .بٌ نن نگاى کرد

 .باید بریو سراغ پسرى، شاید بتَنیو از خرید خَنٌ ننصرفش کنیو -
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 .چشو يای ارغَان درخشید

 نی دٍنی اسو پسرى چیٌ؟ -

 :فکری کرد ٍ گفت

 .رٍشن... رٍشن، سام  -

*** 

ٌ خاطر خَشحال کردن ارغَان  ٌ ی پدربزرگ نداشتو، فقط ب نن تعلق خاطری بٌ خان
این کار را نی کردم؛ شاید يو نی خَاستو از عذاب ٍجدان تًهت يایی کٌ بٌ اٍ زدى بَدم، 

 .دربیایو

خانٌ آیفَن نداشت ٍ از يهان زنگ يای بلبلی قدیهی . در راى خیلی دلشَرى داشتو
ٌ  رٍیهان باز کرد. استفادى نی کرد پیرنرد عصبانی کٌ . ندتی طَل کشید تا کسی در را ب

 :ارغَان در نقابل نگاى پرسشگر اٍ تَضیح داد. سال پیش دیدى بَدم را شناختو

نی خَاستو اگٌ انکان داشتٌ باشٌ چند دقیقٌ در . نن دختر آقا کهال کَشش يستو -
ٌ ی پدربزرگو باياتَن صحبت کنو  .نَرد خَن

 .پشت سر ارغَان ٍارد شدم. پیرنرد بٌ داخل تعارفهان کرد

چند تا باغچٌ بزرگ . خانٌ برخالف تصَرم بسیار نعهَلی تر از چیزی بَد کٌ فکر نی کردم
در طرف دیگر . یک طرف حیاط ٍ حَضی کنار آنًا کٌ بسیار سرسری نرتب شدى بَد

ٌ ی پدربزرگ  .حیاط يو ساختهانی قرار داشت کٌ بسیار قدیهی بَد؛ حتی قدیهی تر از خان

ٌ ی سنگی از کف حیاط جدا نی شد ٍ زیر آن يو یک زیرزنین  ساختهان اصلی با چند پل
از يهان جا نگايی بٌ ٍرٍدی زیرزنین کٌ چند پلٌ از سطح زنین . سرتاسری قرار داشت
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با این کٌ صبح بَد، تاریکی تهام ٍرٍدِی زیرزنین را در خَدش جا . پایین تر بَد، انداختو
 .دادى بَد

 .دلشَرى ای کٌ داشتو با حالت تًَع يهراى شد

ٌ يا ایستاد آقا رحیو از پشت سر نا . خَايرزادى ی آقا رحیو از اتاقی خارج شد ٍکنار پل
 :گفت

ٌ شَن رٍ بخری -  .ایشَن دختر آقا کهال خدابیانرزن کٌ نی خَای خَن

 .چند جانیٌ بعد يهگی تَی  يال دٍر يو نشستٌ بَدیو

 :خَاير آقارحیو کٌ راحلٌ صدایش نیزد با لبخند رٍ بٌ ارغَان گفت

 پس شها دختر آقا کهال خدا بیانرز يستین؟ -

ٌ ی . زن ریزى نیزى ای بَد کٌ اصالً پسر غَل پیکری کٌ داشت بٌ اٍ نهی آند عالٍى بر جح
 .ظریفش بسیار الغر ٍ ضعیف بٌ نظر نی رسید

 :ارغَان با لبخندی نتقابل گفت

 .بلٌ، ایشَن يو دختر عهَم يستن -

پسر راحلٌ کٌ نی دانستو اسهش سام است بعد از دقایقی کٌ در سکَت نا را ارزیابی کرد 
 :باالخرى گفت

 نی تَنو بپرسو چٌ کهکی برای شها از دست نا برنیاد؟ -

 .ارغَان نگايش را بٌ اٍ دٍخت

ٌ ی پدربزرگو صرف نظر کنید -  .راستش نی خَاستو اگٌ انکان داشتٌ باشٌ از خرید خَن
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 :بعد از نکحی کَتاى راحلٌ گفت. ير سٌ نفر با تعجب بٌ نا زل زدند

 !فکر نی کردم اٍندید نا رٍ برای خرید خَنٌ ترغیب کنید -

ٌ ی حرف نادرش را گرفت  .پسرش ادان

 خانَادى از فرٍش پشیهَن شدن؟ -

 :ارغَان گفت

 .نٌ، اٍن يا ينَز يو نی خَان خَنٌ رٍ بفرٍشن؛ ٍلی نا نَافق نیستیو -

 نی تَنو بپرسو چرا؟ -

. خب خَد نن بٌ شخصٌ خاطرات زیادی از زنانی کٌ پدرم زندى بَد با اٍن خَنٌ دارم -
نهی دٍنو شها نی دٍنید یا نٌ؟ نا خَدنَن خَنٌ داشتیو؛ ٍلی از ٍقتی کٌ حال پدربزرگ 

ٌ ی خَدنَن رٍ گذاشتیو ٍ رفتیو با پدربزرگو زندگی کردیو، بعد از فَتشَن  بد شد نا خَن
ٌ خاطر يهین نسائل دلو نهی خَاد اٍن  يو دیگٌ دلهَن راضی نشد اٍن جا رٍ ٍل کنیو، ب

 .خَنٌ فرٍختٌ بشٌ

ٌ ست؟ -  فکر نهی کنید دالیلی کٌ برای نا آٍردید خیلی بچگان

طَری عصا قَرت دادى حرف نی زد انگار ارث پدرش را از نا . يیچ از حرفش خَشو نیاند
ٌ ای خشک . طلبکار بَد نحل این کٌ نادرش يو نتَجٌ لحن بد اٍ شد؛ چَن بعد از سرف

 :گفت

 سام این چٌ طرز حرف زدنٌ؟ -

 :سام رٍ بٌ نادرش گفت
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نن کٌ چیزی نگفتو، فقط خَاستو یٌ دلیل قانع کنندى بیارن تا نا از خرید خَنٌ  -
 .ننصرف بشیو

 .احساس کردم بًتر است چیزی بگَیو. ارغَان نستأصل بٌ نن نگاى کرد

نا فقط این جا اٍندیو تا از شها خَايش کنیو . دالیل نا ير چی کٌ يست نًو نیست -
ٌ ی دیگٌ برای خَدتَن پیدا کنید  .یٌ خَن

 چرا باید این کار رٍ بکنیو؟ -

 .دیگر داشتو عصبانی نی شدم

 خب برای شها چٌ فرقی نیکنو؟ -

بٌ يیچ ٍجٌ نهی تَانستو دلیل عصبانیتش را . سام نگايی عصبی بٌ سهت نا انداخت
 .درک کنو

چَن حال نادرم اصالً خَب نیست ٍ دکترش گفتٌ يَای دٍدی . االن بًتَن نیگو چرا -
نن يو تَ تًران کلی کار . باید تَ یٌ جای خَش آب ٍ يَا زندگی کنٌ. تًران براش سهٌ

تا ابد يو کٌ نهی تَنیو . دارم ٍ نهی تَنو پیشش بهَنو، نهی تَنو يو تنًاش بذارم
ٌ ی دایی بهَنیو، آخٌ زیاد از نًهَن خَشش نهیاد  .خَن

 :راحلٌ غرید

 .سام -

ٌ ی بلندی کرد کٌ صدای خس خس در آن شنیدى نی شد آقا رحیو . بعد از این حرف سرف
 .يو نی خَاست چیزی بگَید کٌ سام با حرکت دست ساکتش کرد
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باید یٌ خَنٌ ٍاسٌ . بذارید حرفو رٍ بزنو، خَدتَن يو نی دٍنید کٌ ٍاقعیت رٍ نیگو -
اگٌ . نانان يهین اطراف گیر بیارم کٌ ير ٍقت خَاست بتَنٌ سریع بیاد پیش دایی

ٌ ی جدید پیدا بشٌ ٌ ی شها بشو باید دٍبارى کلی نعطل بشو تا یٌ خَن . بی خیال خَن
ٌ خاطر خاطرات نسخرى ی شها از این نعانلٌ بگذرم؟  شها کٌ انتظار ندارید ب

 :راحلٌ با عصبانیت گفت

 .بس کن سام -

 .ٍ شرٍع کرد بٌ سرفٌ کردن

 :ارغَان از جایش بلند شد ٍ با عصبانیت گفت

فکر نهی کنو شها کٌ تَی قَطی کبریت يای شًری زندگی نی کنید اصالً بفًهید خَنٌ  -
 چی يست؟

ٌ ای از  سام نگاى ترسناکی بٌ ارغَان انداخت کٌ نن ٍحشت کردم؛ ٍلی کَچک ترین نشان
 .ترس تَی صَرت ارغَان پیدا نشد

ٌ ی فرٍش خَنٌ اصالً بٌ شها ربطی داشتٌ باشٌ -  .نن يو فکر نهی کنو نسئل

سام نگايی بٌ نادرش انداخت ٍ بٌ سرعت بٌ . صَرت راحلٌ ير لحظٌ کبَدتر نی شد
 .سهت اتاق دیگری دٍید ٍ با یک لیَان آب ٍ قرص برگشت

 .بیا نانان قرصت رٍ بخَر االن خَب نیشی -

 .نی خَاستو چیزی بگَیو کٌ نگاى خشهناک سام در آن يیبت ترسناکش ديانو را بست

 .يهین رٍ نی خَاستین؟ فکر نی کنو بًترى ير چٌ زٍدتر تشریف ببرید -
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يیچ فکر نهی کردم آخر ٍ . با بیشترین سرعتی کٌ نی تَانستیو از خانٌ خارج شدیو
 .عاقبت این نالقات بٌ این جا بکشد

*** 

ٌ کش دیَار ٍا رفتٌ بَدیو ٍ خیرى بٌ در اتاق شدى بَدیو  .عین نادرنردى يا در سایٌ، سین

ٌ يایی نحل نا را راى  ٌ ی سرنَشت ساز فرٍش خانٌ در آن اتاق برگزار نی شد ٍ بچ جلس
 !نهی دادند

از آن فاصلٌ يو اندام . بعد از ندت يا انتظار، باالخرى سام از درگاى اتاق خارج شد
در حالی کٌ دستش را . درشتش تَی تی شرت چسبانش نَ را بٌ تن آدم سیخ نی کرد
 .تَی جیب شلَار جینش کردى بَد، با طهأنینٌ بٌ سهت نا آند

ٌ ی پیش کٌ دیدى بَدنش لباس رسهی تری بٌ تن . سرتاپایش را از نظر گذراندم دفع
 .داشت؛ ٍلی این بار انگار با بی خیالی يرچٌ تهام تر لباس پَشیدى بَد

ٌ ای بَد تا فَران کند، ٍقتی . يهانطَر بی خیال رٍ در رٍی نا ایستاد ارغَان کٌ ننتظر جرق
 .يیچ حرکتی از جانب اٍ ندید خَدش بٌ حرف آند

 !باالخرى کار خَدت رٍ کردی؟ -

سام ندتی با اخو بٌ چشو يای ارغَان خیرى شد، بعد يهین طَر کٌ بٌ نظر نی آند صبر 
ارغَان در حال اتهام است، یک دفعٌ جلَی چشو يای گردشدى ی نا نیشش تا بناگَش 

ينَز حالهان سر جا نیاندى بَد کٌ يهان طَر بی خیال، بدٍن این کٌ چیزی بگَید . باز شد
 .رايش را گرفت ٍ رفت

 :ارغَان کٌ ينَز  ياج ٍ ٍاج ناندى بَد باالخرى گفت

 این چرا این جَری کرد؟ -
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ٌ اش - ٌ اش، نٌ بٌ این شَری این دفع ارغَان بٌ . نهی دٍنو، نٌ بٌ اٍن بی نهکی اٍن دفع
 .جان خَدم این پسرى یٌ چیزیش نیشٌ

ٌ سیهین بدٍن این کٌ نگايی بٌ نا . در يهین لحظٌ بقیٌ يو از اتاق خارج شدند عه
ٌ زرین خارج شدند. بیندازد از در حیاط خارج شد بابا يهین طَر . پشت سرش بابا ٍ عه

 .کٌ راى نی رفت، زیر لب چیزيایی نی گفت کٌ قابل شنیدن بَد

 .با اٍن يهٌ کاری کٌ داشتو این يهٌ راى بی خَدی نن رٍ کشَندن این جا ٍاسٌ يیچی -

 :عهٌ زرین با ناراحتی گفت

 !داداش نا چٌ تقصیری داریو؟ نا چٌ نی دٍنستیو این پسرى این طَری نی کنٌ -

 :چادرش را رٍی سرش کشید ٍ ادانٌ داد

 .خداحافظ. با اجازى تَن داداش، نن باید برم خَنٌ -

 .عهٌ زرین يهین طَر کٌ با خَدش غرغر نی کرد از خانٌ خارج شد

ٌ ای اخو آلَد ٍارد خانٌ شد  .بابا يو با قیاف

. نن ٍ ارغَان بٌ سهت زن عهَ شیرین کٌ تازى از اتاق گفتگَ خارج شدى بَد، دٍیدیو
 :ارغَان نفس تازى کرد ٍ گفت

 چی شد نانان؟ -

 :زن عهَ شیرین با بی تفاٍتی گفت

 .يیچی، آقای رٍشن از خرید خَنٌ ننصرف شدى -

در حالی کٌ ٍانهَد نی کردم ناراحت شدى ام . لبخند نحَی رٍی صَرت ارغَان درخشید
 :گفتو
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 یعنی چی زن عهَ؟ نگفت چرا؟ -

 .نٌ، فقط گفت از خرید خَنٌ پشیهَن شدى -

 .زن عهَ تَضیح بیشتری نداد ٍ از نا دٍر شد

 :ارغَان با درناندگی نگايی بٌ نن انداخت ٍ گفت

 خیلی باياش بد حرف زدم، نٌ؟ -

ننظَرش را فًهیدم؛ ٍلی برای این کٌ نَضَع را کو ايهیت جلَى ديو، خَدم را بٌ آن 
 .راى زدم

 با کی؟ -

 :نگاى عاقل اندر سفیًی بٌ نن انداخت ٍ گفت

 تَ نیگی چی کار کنو؟ -

 :خندیدم ٍ گفتو

 .نن نیگو برٍ حاضر شَ بریو بیرٍن یٌ يَایی بٌ سرت بخَرى شاید حالت جا بیاد -

 .گايی اٍقات يو حرف يایی نی پراند. از خانٌ کٌ زدیو بیرٍن ارغَان دائو تَی فکر بَد

ٌ شَن ازش تشکر کنو - ٌ طَرى برم دم خَن  .نیگو چ

 .این کٌ خیلی ضایع ننت کشیٌ! دست بردار دختر -

 پس نیگی چٌ غلطی بکنو؟ -

 .يیچی، بیا بریو این تَ یٌ دعایی بکن شاید خدا یٌ عقلی بًت بدى -
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جلَتر از ارغَان برای رسیدن بٌ انانزادى . ناخَدآگاى بٌ نزدیکی انانزادى رسیدى بَدیو
 .آخرین پیچ خاکی را رد کردم ٍ با ناباٍری سام را جلَی چشهو دیدم

ٌ ای دٍر در نقابلش  .با يهان لباس قبلی، تکیٌ دادى بٌ ناشینش، خیرى بٌ نقط

 :با صدای بلند بٌ ارغَان کٌ از نن عقب افتادى بَد گفتو

 .کاش یٌ آرزٍی دیگٌ نی کردی -

 :ارغَان بٌ نن رسید ٍ گفت

 چی نیگی تَ با خَدت؟ -

 .بعد اٍ يو سام را دید ٍ ديانش را بست

ارغَان با استیصال . برای داخل شدن بٌ انانزادى بدٍن شک باید از نقابل اٍ نی گذشتیو
 :گفت

 نیگو نی خَای یٌ رٍز دیگٌ بریو انام زادى؟ -

 :بٌ جلَ يلش دادم ٍ با عصبانیت ساختگی گفتو

حاال کٌ خَدش عین شاخ ! برٍ ببینو، دٍ ساعتٌ داری نخ نن رٍ نی خَری چی کار کنو -
 !شهشاد از غیب ظاير شدى بریو؟

 .نا را کٌ دید دستپاچٌ شد. ير دٍ نفر بٌ اٍ نزدیک شدیو ٍ سالم کردیو

 !سالم، شها يو این جا نیاید؟ چٌ جالب -

 :ٍ بی دلیل تَضیح داد

 .آخٌ فردا داریو نیریو. نن نانان رٍ آٍردى بَدم برای زیارت -
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ٌ ای از اندٍى صَرت ارغَان را پَشاند با صدایی بی اندازى بی رنق ِنن ِنن . بٌ سرعت يال
 .کرد

 انرٍز نباید اٍن طَری باياتَن حرف. راستش نن یٌ نعذرت خَايی بٌ شها بديکارم -
... 

 .سام پرید ٍسط حرفش

نن نباید باياتَن . بابت اٍن رٍز کٌ اٍندى بَدین خَنٌ دایی. نن يو يهین طَر -
از . اٍن طَری حرف نی زدم؛ ٍلی راستش رٍ بخَاین اٍن رٍز اصالً حال نساعدی نداشتو

ٌ خاطر یٌ نشکلی ازم نی خَاستن برگردم . سهت شرکت ندام بايام تهاس نی گرفتن ٍ ب
حال نانان صبحش بد شدى بَد ٍ ذينو رٍ حسابی بًو ریختٌ بَد، از اٍن طرف يو 

ٌ ش رٍ سر شها  دایی رحیو ندام بٌ پرٍپام نی پیچید، خالصٌ نفًهیدم چی شد کٌ يه
 .خَايش نی کنو ننَ ببخشید. خالی کردم

ٌ حال ندیدى  ٍقتی ارغَان شرٍع بٌ صحبت کرد در صدایش نرنشی ٍجَد داشت کٌ تاب
 .بَدم

این تقصیر ناست کٌ بی نَقع نزاحهتَن شدى بَدیو؛ یعنی حقیقتش . خَايش نی کنو -
ٌ ی سابق عهَم بَدى، دخترعهَم يو خیلی عالقٌ داشت خَنٌ رٍ  ٌ ی دایی شها خَن خَن

ٌ ی فرٍش خَنٌ رٍ با شها  ببینٌ گفتیو این طَری یٌ تیر ٍ دٍ نشَن نیشٌ، يو نسئل
 .نطرح نی کنیو يو کالیاسا خَنٌ رٍ نی بینٌ کٌ نتأسفانٌ اٍن طَری شد

 .ير دٍ در سکَت لبخند زدند

داشتو خدا را شکر نی کردم کٌ يهٌ چیز گردن نن افتاد ٍ نسئلٌ بٌ خیر ٍ خَشی فیصلٌ 
 .پیدا کرد کٌ راحلٌ از انانزادى خارج شد
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 ِا دختريا شها يو این جایین؟ -

 :ارغَان در جَابش گفت

 .بلٌ راحلٌ خانو اٍندى بَدیو زیارت -

 .خیلی خَشحالو کٌ ينَز جٍَن يایی پیدا نیشن کٌ بٌ این طَر نسائل اعتقاد دارن -

 :لبخندی نادرانٌ نحار نا کرد ٍ ادانٌ داد

ٌ يا -  .نا دیگٌ باید بریو. خیلی از دیدنتَن خَشحال شدم بچ

 :بعد رٍ بٌ سام گفت

 بریو پسرم؟ -

 :سام نگايی بٌ ارغَان انداخت ٍ گفت

 .خداحافظ -

ٌ ی خاص . ارغَان با نگايی سَزناک دٍر شدن اتَنبیل را تهاشا نی کرد در آن لحظ
ٌ اش بٌ شدت دیدنی بَد ٌ اش جَری آٍیزان بَد کٌ ير لحظٌ ننتظر . قیاف لب ٍ لَچ

 .بَدم بزند زیر گریٌ

 :تَی يهین حس ٍ حال یک دفعٌ گفت

 .برنی گردى -

سام از آن خارج شد ٍ دٍان دٍان . رفتو نتلکی بارش کنو کٌ پرشیای سیاى رنگ ایستاد
 .بٌ سهت نا آند

ٌ يای ارغَان بَد  .انرٍز انگار رٍز استجابت خَاست
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 :ٍقتی بٌ نا رسید، دستٌ کلیدی را جلَی ارغَان گرفت ٍ لبخندزنان گفت

ٌ ی دائیٌ -  .بفرنائین کلید خَن

 .ارغَان با گیجی فقط بٌ اٍ نگاى کرد

 .با این نگاى سام نتَجٌ شد باید بیشتر تَضیح ديد

دایی . فردا نا صبح زٍد راى نیفتیو نیریو سهت تًران، نی خَام نانان رٍ ببرم دکتر -
گفتو شها برین بدٍن نزاحو خَنٌ رٍ از . کسی تَی خَنٌ نیست. رحیو يو با نا نیان

 .نزدیک ببینین

 :ارغَان بی ارادى گفت

 یعنی فردا دٍبارى برنی گردید؟ -

 .لبخند سام پررنگ تر شد

 .باید بریو ٍ تا شب نشدى برگردیو. خب آرى دیگٌ، نانان فردا ٍقت دکتر دارن -

ٌ يایش رنگ گرفت نن کٌ دیدم . برق آگايی تَی چشو يای ارغَان درخشید ٍگَن
 :ارغَان بیش از اندازى دارد بند را آب نی ديد با عجلٌ گفتو

 یٌ ٍقت آقا رحیو ناراحت نشن؟ -

ٌ ی اخو آلَد پیرنرد در نظرم نجسو شد  .ٍ قیاف

 :سام برای اٍلین بار طی آن رٍز بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .نگران نباشین، نانان گفتن باياشَن صحبت نی کنن -
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ٍقتی سام ٍ اتَنبیلش از . ارغَان باالخرى کلید را گرفت ٍ با لبخندی نحسَس تشکر کرد
 :نا فاصلٌ گرفتند با کنایٌ گفتو

 این پسرى بادیگارد خَبی نیشٌ، نٌ؟ -

 :ارغَان کٌ خَنسردی خَد را بازیافتٌ بَد گفت

 چی؟ -

ٍقتی طرف گفت دارى نیرى چیزی ! برٍ خَدت رٍ سیاى کن، پیش غازی ٍ نعلق بازی -
 !نهَندى بَد بزنی زیر گریٌ؛ ٍلی نیگو ارغَان، فیل ٍ فنجَن خَبی نیشین يا

 :ارغَان نشتی نحار بازٍیو کرد ٍ گفت

 .بیا بریو، این قدر چرت ٍ پرت نگَ -

ارغَان جلَتر از نن ٍارد . در يهین لحظٌ حرکت چیزی را پشت سرم احساس کردم
با این فکر کٌ حتهًا خیاالتی . نگايی بٌ اطرافو انداختو؛ ٍلی چیزی ندیدم. انام زادى شد

 .شدى ام، دنبال ارغَان ٍارد انام زادى شدم

*** 

 «11فصل »

 «در اعهاق یک کابَس»

يی دٍر خَدم نی چرخیدم ٍ از این طرف اتاق ! نهی دانو چرا دلشَرى بٌ جانو افتادى بَد
 .بی خَدی ٍسایلو را ٍارسی نی کردم، انگار چیزی گو شدى باشد. نی رفتو آن طرف
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ٌ يا کٌ آندى بَدند پیش نا گفت نی خَايد برگردد خانٌ گفت . دیشب بابا بٌ عه
بًتر است فعالً . خَايرزادى ی آقا رحیو کٌ جا زدى ٍ خریدار دیگری يو کٌ در کار نیست

ٌ طَر باید خانٌ را فرٍخت  .برٍد سرکار ٍ زندگی اش تا بعد ببیند چ

. بعد از رفتن يهٌ، ٍقتی دٍتایی تنًا شدیو بٌ نن يو اخطار کرد کٌ باید يهرايش برٍم
ٌ طَر باید دٍبارى با نانان رٍبرٍ شَم با این ٍجَد . اصالً نهی تَانستو تصَر کنو چ

نی دانستو بابا کو عصبانی نی شَد؛ ٍلی ٍقتی يو کٌ نی شَد، حتی نانان يو صالح 
 .نهی داند رٍی حرفش نٌ بیاٍرد

با این اٍصاف بٌ نظر نی رسد انرٍز آخرین رٍز حضَرم این جاست ٍ باید تا نی تَانو از 
 .آن استفادى کنو؛ ٍلی چٌ کنو کٌ از صبح کٌ بیدار شدى ام حالو دگرگَن است

از . چکش کردم ٍ نطهئن شدم ينَز يو خانَش است. گَشی ام را از تَی کَلٌ در آٍردم
ٌ ای کٌ از آرنانشًر آندم بیرٍن خانَشش کردم ٌ ی . يهان دقیق يهان طَر کٌ بٌ صفح

ٌ ای ٍسَسٌ شدم رٍشنش کنو، شاید نًرداد پیانی  تاریکش خیرى شدى بَدم برای لحظ
 .دادى باشد؛ ٍلی بٌ سرعت پشیهان شدم

در این چند رٍز نسائل نربَط بٌ فرٍش خانٌ ٍ اتفاقاتی کٌ افتادى بَد باعخ شدى بَد بٌ 
 .کلی نًرداد ٍ ناجرايایش را فرانَش کنو

 .نی خَاستو گَشی را سر جایش بگذارم کٌ چشهو افتاد بٌ نقاشِی نًرداد از خَدم

چشو يای آبی نقاشی کٌ گَیی بٌ کسی غیر از نن تعلق داشتند، از تَی کَلٌ با نن 
 .حرف نی زدند

بٌ سرعت گَشی خانَش را چپاندم تَی کَلٌ ٍ گذاشتو شان تَی کهد تا از جلَی 
 :در يهین لحظٌ ارغَان سرش را داخل اتاق آٍرد ٍ گفت. چشهو دٍر شَند
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 حاضر شدی کالی؟ بریو؟ -

 :لبخند زدم ٍ گفتو

 .تَ برٍ االن نیام -

ٌ ی عجیبی بٌ ارغَان پیدا . نحبت غیرننتظرى ای تَی دلو جَشید در این چند رٍز عالق
ارغَان با نًربانی يایش تهام . کردى بَدم ٍ دٍر شدن از اٍ برایو بسیار سخت بَد

ٌ ی . نشکالتو را از یادم بردى بَد فکر این کٌ چند ساعت آیندى را نی خَايو با اٍ در خان
 .قدیو نان بگذرانو، نَجی از شادی را بٌ دلو ریخت

بدٍن این کٌ تغییر خاصی در چًرى ام ایجاد کنو، کلی آنادى شدنو طَل کشید؛ ٍلی 
 .باالخرى از خانٌ زدیو بیرٍن

يیچ کدام از حرف يای ارغَان را نتَجٌ نشدم فقط . تَی راى انگار رٍی يَا راى نی رفتو
جلَی در خانٌ کٌ رسیدیو نن . يهین طَر بی خَدی سرم را برایش باال ٍ پایین کردم

برای لحظاتی تردید کردم؛ ٍلی ارغَان بی نعطلی کلید را تَی قفل چرخاند ٍ در حالی کٌ 
 :داخل نیشد گفت

 نگٌ دٍست نداشتی این جا رٍ ببینی؟! بیا دیگٌ! پس چرا ٍایسادی؟ -

 :در يهان حال کٌ دنبالش نی رفتو گفتو

 حاال تَ نطهئنی کٌ رفتن؟ -

 .صدایش را از داخل حیاط شنیدم

 .شب نی خَان برگردن يا. آرى دیگٌ، نی خَاستی تا لنگٌ ظًر این جا بهَنن -

ٌ ی آخر را با کیف خاصی نزى نزى کرد  .حس کردم جهل
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ٌ جا را از نظر گذراندیو. باالخرى ٍارد شدم خانٌ در سکَت نطلق فرٍ . ير دٍ در سکَت يه
 .رفتٌ بَد

 :بعد از دقایقی باالخرى ارغَان گفت

 .اٍل بیا بریو يهٌ جای خَنٌ رٍ ببینیو -

ٌ يای سنگی باال برد  .دست نرا کشید ٍ از پل

ساختهان اصلی خانٌ دٍ تا اتاق تَدرتَ داشت کٌ یکی از آن يا بزرگ تر بَد ٍ بٌ نظر 
نی رسید قسهت پذیرایی باشد؛ چَن یک دست نبل کٌ از باقی ٍسایل خانٌ جدید تر بَد 

اتاق دیگر . این اتاق يهانی بَد کٌ آن رٍز در آن نشستٌ بَدیو. درٍن آن قرار داشت
در . حالت خَدنانی تری داشت ٍ نعلَم بَد کٌ خَد اعضای خانٌ از آن استفادى نی کنند

کنار این . این یکی اتاق، پشتی گذاشتٌ بَدند ٍ فرش يایش با آن یکی اتاق فرق داشت
ٌ يای قدیهی با در از اتاق جدا نی شد . اتاق يو آشپزخانٌ قرار داشت کٌ نحل آشپزخان

لَازم خانٌ کو ٍ بیش قدیهی بَدند ٍ نعلَم بَد کٌ سال يای سال است از آن يا 
تعجبی . ير چٌ فکر کردم يیچ خاطرى ای از ساختهان بٌ یاد نیاٍردم. استفادى نی شَد

 سال داشتو، پس طبیعی است کٌ 5يو ندارد، این طَر کٌ نی گفتند آن زنان نن فقط 
 .بعد از این يهٌ سال این جا را بٌ خاطر نیاٍرم

ٌ ی آن بندى يای خدا را ٍارسی کردیو، آندیو تَی  ٍقتی عین چیز ندیدى يا خَب خان
 .حیاط

ٌ يا خیلی بزرگ تر از دفعٌ پیش . حیاط این بار بٌ نظرم خیلی دلباز تر نی رسید باغچ
 .بَدند

يهین طَر کٌ داشتو بٌ نايی يای تَی حَض نگاى نی کردم، چشهو بٌ اتاقکی تٌ حیاط، 
ٌ يا افتاد  .پشت باغچ
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 :ارغَان کٌ انگار فکرم را خَاندى باشد گفت

 این اتاقٌ دیگٌ چیٌ؟ -

 .نهی دٍنو -

بٌ نظر نی آند یک انباری باشد کٌ بعدًا بٌ خانٌ اضافٌ شدى . ير دٍ بٌ سهت آن رفتیو
نی خَاستیو داخلش را ببینیو؛ ٍلی در قفل بَد ٍ ير کاری کردیو نتَانستیو ٍارد . بَد

 .شَیو

 .از خیر آنجا گذشتیو ٍ رفتیو سرٍقت جايای دیگر

 .ندتی بعد کٌ حسابی تَی خانٌ ٍل گشتیو رسیدیو باالی سر زیرزنین

 .ارغَان سرش را پایین برد تا بتَاند از پنجرى داخل زیرزنین را ببیند

 .خب فقط نَندى این جا، بیا بریو تَ ببینیو چٌ خبرى -

 .خَدم يو دلیل ترسو از آنجا را نهی فًهیدم. از فکر این کٌ ٍارد آنجا شَم بٌ خَد لرزیدم

 !تَش پِر خرت ٍ پرتٌ! خب زیرزنینٌ دیگٌ! نگٌ قرارى چٌ خبر باشٌ -

 .اٍن پایین رٍ یٌ دید نی زنیو برنی گردیو دیگٌ! خب باشٌ، نگٌ چٌ اشکالی دارى -

ارغَان يهین طَر کٌ حَاسش بٌ زیرزنین بَد،دستو را کشید؛ ٍلی نن ناخَدآگاى از 
 .جایو تکان نخَردم

 :ارغَان کٌ تَجًش جلب شدى بَد، نگاى دقیقی بٌ نن انداخت ٍ گفت

 !چیٌ؟ چی شدى کالی؟ بیا دیگٌ -

 .حرفی نزدم ٍ از جایو تکان نخَردم
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 :بعد دٍبارى بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت. دستو را ٍل کرد ٍ اٍلین پلٌ را پایین رفت

 .بیا دیگٌ -

ٌ يا نگاى کنو گفتو  :بدٍن این کٌ بٌ اٍ ٍ پل

 .نهیام -

 :ارغَان از پلٌ دٍبارى باال آند ٍ صدای خندانش را شنیدم کٌ گفت

 چرا نهیای کالی؟ نکنٌ نی ترسی؟ -

 :نگايش کردم ٍ گفتو

 .نخیر يیچ يو این طَر نیست -

 .ارغَان زد زیر خندى

یٌ زیرزنینٌ دیگٌ، یٌ ذرى تاریکٌ، بًت نهی اٍند این قدر ترسَ . خجالت بکش دختر -
 .باشی

 :از اٍ دٍر شدم ٍ با عصبانیت گفتو

 !آخٌ اٍن تَ چٌ دیدنی دارى نن نهی فًهو! اصال این چٌ اصراریٌ تَ نی کنی؟ -

 :دنبالو آند ٍ در حالی کٌ سعی نی کرد لبخندش را پنًان کند گفت

ٌ ی سابق خَدتَنٌ، حرف حرف . باشٌ، قًر نکن ير چی تَ بگی، نهیریو! خب بابا - خَن
 .تَئٌ

 :نزدیک تر شد ٍ کنار گَشو ادانٌ داد

 .ٍلی یادت باشٌ ترسیدی نیَندی بریو تَ زیرزنین -
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ٌ يا از زیرزنین ترسیدم ٍ خَدم را  از دست خَدم حسابی حرصی شدم کٌ عین بچ
البتٌ اٍ حق داشت، این کار از نظر خَدم يو نسخرى بَد . نسخرى ی دست ارغَان کردم

 .چٌ برسد بٌ کس دیگر

ٌ ی  برای این کٌ نتَجٌ حاالتو نشَد، راى افتادم بٌ سهت تنًا دستشَیی خانٌ کٌ گَش
 .حیاط بَد

 .نن رفتو دستشَیی -

ٌ ی زیرزنین فرانَش شَد  .ندتی تَی دستشَیی نعطل کردم تا قضی

داشتو با چشو دنبالش . ٍقتی از دستشَیی خارج شدم، ارغَان تَی حیاط نبَد
نن کٌ . نی گشتو کٌ یک دفعٌ از پشت دیَار دستشَیی بیرٍن پرید ٍ شکلک درآٍرد

 .انتظار این برخَرد را نداشتو تکان شدیدی خَردم کٌ باعخ خندى ی اٍ شد

 .يهین طَر کٌ نی خندید بٌ اٍ خیرى شدم

 !از کی نن ٍ اٍ این قدر با يو صهیهی شدیو؟

حاال کٌ فکر نی کنو نی بینو بدٍن این کٌ خَدم بفًهو خیلی از رازيای زندگی ام را بٌ اٍ 
ٌ ام؛ چَن ٍاقعًا دختر نَرد اعتهادی است بعد دیدم بًتر است کهی ادبش کنو تا . گفت

 .این قدر سربٌ سر نن نگذارد

در یک حرکت کفشو را کٌ اتفاقًا با آن تَی دستشَیی رفتٌ بَدم درآٍردم ٍ بٌ طرفش 
داشتو آن یکی . اٍ کٌ از نن زرنگ تر بَد جاخالی داد ٍ کفش بٌ دیَار خَرد. پرت کردم

 .کفشو را درنی آٍردم کٌ پاگذاشت بٌ فرار ٍ نن يو بٌ دنبالش

بااین کٌ با اطهینان از این کٌ ايالی خانٌ تا شب بازنهی گردند، ير دٍ تی شرت ٍ شلَار 
نَيای کَتاى نن بٌ سرم . راحتی پَشیدى بَدیو باز يو عرق از سر ٍ رٍیهان جاری بَد
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نَيای بلند ارغَان يو کٌ پشت سرش جهع بَد باز ٍ بٌ يو ریختٌ شدى . چسبیدى بَد
 .بَد

ٌ ی حَض ٍلَ  ندتی تَی آن گرنا دنبال يو دٍیدیو تا این کٌ خستٌ شدیو ٍ رٍی لب
نن کٌ نفس نفس نی زدم ٍ خیس عرق شدى بَدم، نشتی آب از تَی حَض . شدیو

ٌ ای شد برای ارغَان کٌ نرا تبدیل بٌ نَش . برداشتو ٍ رٍی صَرتو ریختو يهین کار بًان
 .آب کشیدى کند

ٌ ی یکی از درختان  نايارنان را کٌ نادر ارغَان برایهان تَی ظرف غذا گذاشتٌ بَد زیر سای
 .باغچٌ خَردیو

ٌ ی بعد از نايار فرٍ رفتٌ بَدیو ٍ نای تکان خَردن نداشتیو  .در خلس

نیگو ارغَان این جا کٌ کسی نیست، فقط خَدنَنیو، بیا ٍ راستش رٍ بگَ، تَ ٍاقعًا از  -
 این پسرى خَشت نیاد؟

انتظار داشتو ارغَان دٍبارى گارد بگیرد ٍ خَدش را بٌ آن راى بزند؛ ٍلی انگار سنگینی غذا 
 .کار خَدش را کردى بَد ٍ زبان اٍ را شل کردى بَد

ٌ ی درختی تکیٌ دادى بَد ٍ بٌ نقطٌ نانعلَنی خیرى بَد، خیلی عادی  در حالی کٌ بٌ تن
 :گفت

خب نی دٍنی کالی با این کٌ ظايرش خیلی خشنٌ ٍ البتٌ خَدش يو دٍست دارى يهٌ  -
ٌ جَری از خریدن خَنٌ  این طَری فکر کنن؛ ٍلی نعلَنٌ دل نًربَنی دارى، دیدی کٌ چ

ٌ ی کار ٍ زندگیش ... ننصرف شد ٌ قدر ناراحتٌ ٍ از يه یا دیدی برای نریضی نانانش چ
البتٌ خَدت کٌ دیدی ينَز يیچی بٌ نن نگفتٌ؛ ٍلی اگٌ . زدى اٍندى این جا نَندگار شدى

نی دٍنی احساس نی کنو . اٍن نن رٍ بخَاد نن يو حتها خیلی جدی بًش فکر نی کنو
ٌ گاى خَبی باشٌ  .اٍن نی تَنٌ تکی
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ٌ گاى خَب  !تکی

 .ان شاءاهلل کٌ ير چی صالحتٌ يهَن بشٌ -

 .نهنَنو عزیزم -

 :يهان طَر کٌ از جایو بلند نی شدم گفتو

ارغَان جَن نن چشو يام دارى نیرى، نیرم تَ ساختهَن یٌ چرت کَچَلَ نی زنو زٍد  -
 .برنی گردم

 .نی دانستو خَابو نهی آید، فقط یک دفعٌ دلو خَاست تنًا باشو

تَی اتاق ير کاری کردم نتَانستو جلَی خاطراتو را بگیرم ٍ خَدشان يهین طَر بی اجازى 
یکی یکی جلَی چشهو شرٍع کردند بٌ رژى رفتن تا این کٌ باالخرى سنگینی نايار کار 

 .خَدش را کرد ٍ خَاب نیهرٍزی نرا از شرشان راحت کرد

خَاب شیرین ٍ بی رٍیائی بَد کٌ بٌ نظرم بٌ بلندای سالی گذشتٌ بَد؛ ٍلی در حقیقت 
ٌ دار قدیهی رٍی دیَار فقط نیو ساعت طَل کشیدى بَد  .بٌ گَاى ساعت شهاط

ٌ يا ایستادم ٌ ای بًتراز قبل باالی پل از آن باال . کش ٍ قَسی بٌ بدنو دادم ٍ با رٍحی
بساط نايار ينَز يهان طَر چیدى ٍسط باغچٌ ريا شدى بَد ٍ . نگايی بٌ باغچٌ انداختو

 !ارغَان آن اطراف بٌ چشو نهی خَرد

بٌ دنبالش تَی . فکر کردم حتها اٍ يو خَابش نی آندى ٍ آندى تَی اتاق دیگر خَابیدى
 .نگايی يو تَی آشپزخانٌ انداختو، آن جا يو خالی بَد. اتاق رفتو؛ ٍلی آنجا نبَد

ٌ يا را از نظر گذراندم؛ ٍلی يیچ کس  ٌ ی باغچ دٍبارى برگشتو تَی حیاط ٍ با دقت يه
 .نبَد
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باد سرد بی ربطی از ناکجاآباد بٌ صَرتو خَرد ٍ باعخ شد دست يایو را تَی بغلو جهع 
فکريای ناجَر "بٌ خَدم نًیب زدم . خانٌ در سکَت ٍيو انگیزی فرٍ رفتٌ بَد. کنو

 ".نهنَع

ٌ حال بٌ فکرم . نگايو دٍبارى بٌ سفرى افتاد ٍ فکری تَی سرم شکل گرفت ٌ طَر تاب ٍای چ
تا تٌ حیاط را تقریبًا دٍیدم؛ ٍلی در دستشَیی . خب حتهًا رفتٌ دستشَیی. نرسیدى بَد

ٌ ی آٍیزان . کانالً باز بَد ٍ يیچ کس داخلش نبَد پشتو را بٌ آنجا کردم ٍ با لب ٍ لَچ
ٌ يو خَرد ٍ نن را یک نتر  قصد برگشت داشتو کٌ ناگًان در دستشَیی با صدای بدی ب

 .بٌ يَا فرستاد

دیگر داشتو کالفٌ نی شدم ! نعلَم نبَد این باد بی ٍقت در این ناى از سال از کجا نی آید
 .کٌ یاد چیزی افتادم

 نکند ارغَان باز يو دارد نحل صبح سربٌ سرم نی گذارد؟

 :بٌ دنبال این فکراز يهان جا داد زدم

 .ارغَان خیلی لَسی، بیا بیرٍن ببینو -

 .يیچ خبری نشد

 .تَی حیاط شرٍع کردم بٌ راى رفتن

ٌ کاریٌ؟ نی دٍنستی خیلی بی نزى ای؟ بیا بیرٍن -  .ارغَان این چ

 .رفتو بٌ سهت اتاقک کٌ يهان نزدیک دستشَیی بَد

 .ارغَان بٌ زن عهَ نیگو انرٍز این قدر اذیتو کردی -
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ٌ خاطر این حرف يو کٌ شدى بیاید بیرٍن؛ ٍلی  فکر نی کردم برای نسخرى کردن نن ب
 .نیاند

 .رايو را از سهت اتاقک کج کردم

 .نطهئنًا با ٍجَد دِر قفل شدى،آن تَ کٌ نهی تَانست قایو شَد

 .دٍبارى برگشتو ٍسط حیاط ٍ نگايو بٌ زیرزنین افتاد

ٌ خاطر این کٌ اذیتو کند رفتٌ است تَی زیرزنین  .بلٌ، حتهًا ب

ٌ يای زیرزنین ایستادم سرم را کهی پایین بردم . از تاریکی زیرپایو نَرنَرم شد. باالی پل
 .ٍ غریدم

 .ارغَان بًت نیگو بیا بیرٍن، اصالً خندى دار نیست -

 .جَابی نیاند

آرى . ارغَان این فکر رٍ کٌ نن بیام اٍن تَ از سرت بیرٍن کن، نی دٍنی کٌ نن نهیام -
 !آقاجَن اصالً نن از اٍن تَ نی ترسو، خیالت راحت شد؟

نَيایو از شدت . جز صدای سکَت يیچ صدایی از داخل آن تاریکی بٌ گَش نهی رسید
 .عرق بٌ کف سرم چسبیدى بَد ٍ ناخَاستٌ نی لرزیدم

 .اصالً حاال کٌ این طَر شد نن برنی گردم خَنٌ تَ يو تا ابد يهَن تَ بهَن -

ٌ ی تازى ای بٌ فکرم رسید  .چند قدم از زیرزنین دٍر نشدى بَدم کٌ نسئل

ٌ يا زنین  نکند ارغَان ٍقتی نن خَاب بَدم رفتٌ تا سری بٌ زیرزنین بزند ٍ رٍی پل
 !خَردى باشد ٍ خدای نکردى بالیی سرش آندى باشد؟
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ٌ دنبال این فکر سعی کردم ترسو را نادیدى بگیرم ٍ با آخرین سرعتی کٌ نی تَانستو از  ب
ٌ يا پایین رفتو  .جلَی در دٍبارى صدا زدم. پل

 ارغَان اٍن جایی؟ حالت خَبٌ؟ -

. در نگاى اٍل يیچ چیزی ندیدم. ٍقتی يیچ جَابی نشنیدم در را باز کردم ٍ داخل شدم
دستو را دراز کردم ٍ رٍی جایی کٌ حدس نی زدم دیَار . زیرزنین بٌ شدت تاریک بَد

با قدم يایی لرزان چند قدم . رٍی دیَار يیچ کلیدبرقی نبَد. آنجا باشد دست کشیدم
 .جلَ رفتو

ٌ يا نیفتادى؛ چَن چیزی جلَی  بدٍن دیدن يو نی تَانستو تشخیص ديو ارغَان از پل
 .پایو نبَد

ٌ ای از اشیای داخل زیرزنین را  باالخرى چشهو بٌ تاریکی عادت کرد ٍ تَانستو سای
 .تشخیص ديو

نقداری خنزر پنزر قدیهی ٍ خردى ریز را طَری رٍی يو قرار دادى بَدند کٌ تا سقف 
ٌ ای از نَر از یکی از . رسیدى بَد ٍ جلَی ٍرٍد نَر از پنجرى يا را نی گرفت فقط باریک

 .پنجرى يا ٍارد نی شد

 .يهٌ چیز بی نًایت عادی بَد

 !ٍاقعًا چرا نن این قدر از این جا نی ترسیدم؟

آندم بٌ . دیگر رسیدى بَدم ٍسط زیرزنین ٍ نطهئن شدى بَدم ارغَان این جا نیست
ٌ ام را جلب کرد ٌ ای تَج فکر کردم خیاالتی شدى ام؛ . سهت در خرٍجی حرکت کنو کٌ سای

. ٍلی سایٌ جلَی چشو يای حیرت زدى ی نن از پشت کهدی خارج شد ٍ رٍبرٍیو ایستاد
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در تاریکی نهی تَانستو صَرتش را تشخیص ديو؛ ٍلی از قد ٍ يیکل درشتش نشخص 
 .بَد ارغَان نیست

خَاستو فرار کنو؛ ٍلی . عرق از پشت کهرم جاری شدى بَد ٍ بٌ نفش نفس افتادى بَدم
 .قبل از این کٌ بتَانو عکس العهلی نشان ديو، صدایش در جا نیخکَبو کرد

ٌ يای قدیهی استاندارد نیست -  نعلَم نیست کلید برقش کجاست؟. برق کشی این خَن

ٌ ی نَر برداشت ٍ بٌ یک بارى جلَی چشهو شفاف شد  .یک قدم دیگر بٌ سهت باریک

 .بعد از ندتی کٌ بٌ يو خیرى شدیو باالخرى زبانو باز شد

 این جا چی کار نی کنی؟... تَ -

ٌ طَرى نن بپرسو تَ این جا چی کار نی کنی؟ چرا تلفنت خانَشٌ؟ نی دٍنی چند رٍزى  - چ
 ازت خبر ندارم؟

 .پَزخند زدم

یعنی تَ این يهٌ راى رٍ اٍندی کٌ يهین رٍ بپرسی؟ بًترى خَدنَن رٍ گَل نزنیو،  -
ٌ  چیز رٍ نی دٍنو  .نطهئنو کٌ تا حاال فًهیدی نن يه

بٌ نن نزدیک شد ٍ سرش را پایین آٍرد ٍ نن بعد از رٍزيا دٍبارى تَانستو آن نگاى 
ٌ ی دنیای نن بَد؛ ٍلی حاال خالی از . جادٍیی را تجربٌ کنو نگاى تاریکی کٌ زنانی يه

 .يرگَنٌ احساسی بٌ نن دٍختٌ شدى بَد

 .نًرداد کالم خشهناکش را تَی صَرتو کَبید

 چرا این کار رٍ کردی کالی؟ چرا يهٌ چیز رٍ خراب کردی؟ -

 .حرفش را نشنیدى گرفتو
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 ارغَان کجاست؟ -

 .نًرداد عصبانی فریاد زد

 جَاب نن رٍ بدى؟ -

 .از شدت فریادش جا خَردم ٍ یک قدم عقب رفتو

ٌ ای بَد کٌ بی نًایت ترسناک نی نهَد . در این ٍضعیت نًرداد برای نن غریب
ٌ ای سیاى رنگ تبدیل شدى بَدند کٌ يیچ چیز  چشو يایش دٍبارى بٌ دٍ گَی شیش

ٌ حال يیچ ٍقت نتَجٌ این رٍیش نشدى بَدم. تَیشان نبَد  .چرا تاب

 .نفس يای داغش بٌ صَرتو نی خَرد. دٍبارى بٌ نن نزدیک شد

ٌ م کالی؟ نگٌ عشقو برات کافی نبَد؟ -  چرا رفتی دنبال گذشت

 :بٌ خَدم جرأت دادم ٍگفتو

انتظار داری کاريایی کٌ تَ زندگیت کردی نحَ بشن؟ فکر کردی تا ابد نهی فًهو؟ ببینو  -
 نگٌ یٌ قاتل نَاد فرٍش چیزی يو از عشق نی فًهٌ؟

 .نگاى دلخَری نحارم کرد ٍ پشتش را بٌ نن کرد

ٌ ی نن نهی دٍنی -  !تَ يیچی از گذشت

 .اشتباى نی کنی، نن يهٌ چیز رٍ دربارى ی پریَش ٍ دخترش نی دٍنو -

 :بٌ سرعت بٌ سهت نن برگشت ٍ بٌ تندی گفت

ٌ يای فضَل نَن نی دٍنن - اٍن يا کٌ . تَ چی نی دٍنی؟ يهَن چیزيایی کٌ اٍن يهسای
ٌ ی نا نبَدن تا ببینن اٍن زن چٌ بٌ رٍز نن آٍردى بَد  .تَ خَن
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آرى، اصالً نن يیچی نهی دٍنو؛ ٍلی يیچ دلیلی باعخ نهیشٌ کاری کٌ تَ کردی تَجیٌ  -
 .بشٌ

 :بٌ نن نزدیک شد ٍ با نالیهت گفت

ٌ طَرى تَ اٍل داستان نن رٍ گَش بدی بعدًا در نَردم قضاٍت کنی -  !چ

در . ننتظر بٌ اٍ چشو دٍختو تا داستانش را بشنَم، در حقیقت چارى ی دیگری نداشتو
ٌ ای دستش نديو  .این شرایط نهکن بَد ير کاری از اٍ سر بزند، پس بًتر بَد بًان

ٌ خاطر نرگ نادرش اٍن رٍ نقصر نی دٍنٌ ٍ ازش نتنفرى - ٌ ی بی نادر کٌ باباش ب . یٌ بچ
اٍن زن . شبی رٍ بٌ یاد نهیارم کٌ کتک نخَردى باشو یا تَ اتاقو زندانیو نکردى باشن

ٌ ی سن کهو نی فًهیدم دردش چیٌ، . حتی غذای درست ٍ حسابی بٌ نن نهی داد با يه
ٍقتی دخترش بٌ دنیا اٍند خیلی خَشحال شدم، فکر کردم نن یٌ يو بازی پیدا نی کنو 

با اٍندن دخترى نن بٌ کلی . پریَش يو با نن نًربَن تر نیشٌ؛ ٍلی زيی خیال باطل
قبالً شاید بٌ بًَنٌ کتک زدن نن رٍ نی دیدن ٍلی بعد از اٍن دیگٌ بٌ یٌ . فرانَش شدم

 .دخترى يو ير چی بزرگ تر نی شد بیشتر شبیٌ نادرى نی شد. سایٌ تبدیل شدم

 :تَی چشو يایش نگاى کردم ٍ ناغافل گفتو. نًرداد ساکت شد

ٌ خاطر يهین کشتیش؟ خَاير خَدت رٍ کشتی؟ -  ب

 .بٌ یک بارى نگايش را از نن دزدید ٍ چند قدم فاصلٌ گرفت

 .صدایش را شنیدم کٌ نی لرزید

. اٍن رٍز رفتٌ بَدیو کنار رٍدخَنٌ. تقصیر خَدش بَد. نن نهی خَاستو اٍن جَری بشٌ -
خیلی ٍقت يا نی رفتیو، اٍن رٍز يو نحل يهیشٌ بابا ٍ پریَش رفتٌ بَدن بگردن ٍ نن 

پریسان خیلی دختر افادى ای بَد ٍ فکر نی کرد . رٍ گذاشتٌ بَدن نَاظب پریسان باشو
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ٌ ی . رفت لب رٍدخَنٌ. نی تَنٌ بٌ يهٌ دستَر بدى گل ِ سرش افتاد پایین ٍ گیر کرد بٌ لب
بٌ نن گفت براش بیارم، نن يو خو شدم تا برش دارم؛ ٍلی دستو بًش خَرد ٍ . صخرى

. ٍقتی دید گِل سرش افتادى تَ آب، شرٍع کرد بٌ بد ٍ بیراى گفتن بٌ نن. افتاد تَ آب
ٌ خاطر يهینٌ کٌ بابا ٍ نانان نن رٍ دٍست ندارن ٌ ام ٍ ب نن . نی گفت نن بی عرض

عصبی شدى بَدم، فقط نی خَاستو ساکت بشٌ، اصالً نفًهیدم چی شد، فقط یٌ 
نن نهی خَاستو . ٍ بعد بٌ خَدم اٍندم ٍ دیدم تَ آب دارى دست ٍ پا نی زنٌ... لحظٌ

 ... نن... اٍن بهیرى

 .پریدم ٍسط حرفش

 نادرش چی؟ اٍن رٍ کٌ نی خَاستی بهیرى؟ -

اٍل کٌ یٌ ندت قًر کرد ٍ نیَند . تَ کٌ نهی دٍنی بعد از اٍن چٌ باليایی سرم آٍرد -
خَنٌ، بعد يو کٌ اٍند درستٌ از نن نی ترسید ٍ بايام کاری نداشت؛ ٍلی ير جا 

ٌ يا ازم فراری . نی نشست نی گفت نن قاتل دخترشو ٌ ی بچ تَی ندرسٌ ٍ نحلٌ يه
يیچ دٍستی نداشتو؛ ٍلی تا ٍقتی اٍن کار رٍ . بَدن، نردم یٌ جَری بًو نگاى نی کردن

 .نکرد کاریش نداشتو

 .با تعجب بًش نگاى کردم

ٌ ی خَدم - ٌ ی نادرم... نی خَاست نن رٍ بیرٍن کنٌ، از خَن چند ٍقت بَد رفتٌ . از خَن
ٌ رٍزی ٌ ی شبان نن يو دیگٌ نتَنستو جلَی . بَد رٍ نخ بابام کٌ نن رٍ بفرستٌ ندرس

دیگٌ بزرگ شدى بَدم ٍ . یٌ رٍز کٌ خَنٌ تنًا بَدیو بًش حهلٌ کردم. خَدم رٍ بگیرم
 .قبل از این کٌ بفًهٌ چی شدى اٍن اتفاق افتاد. زٍرم بًش نی رسید

ٌ ای خیرى شد عقب عقب رفتو ٍ رٍی جعبٌ چَبی . نًرداد سکَت کرد ٍ بٌ نقط
ٌ ای نشستو  .سرم را پایین انداختو. شکست
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. نی ترسیدم چیزی کٌ ٍاقعًا بَد را تَی نگايش ببینو. نی ترسیدم بٌ صَرتش نگاى کنو
ٌ طَر این يهٌ ٍقت خَدم را گَل زدى بَدم؟  !چ

 :نًرداد ادانٌ داد

 ... نن. کالی باٍر کن نن تقصیری نداشتو، خیلی بچٌ بَدم -

ٌ طَر فکر نی کرد با این داستان نسخرى نی تَاند رٍی اشتباياتش نالٌ بکشد؟  !چ

ٌ ی اٍن دختريای بیچارى رٍ نی دٍنو - اٍن يا رٍ چرا کشتی؟ اٍن يا يو اذیتت . نن قضی
 کردى بَدن؟

. صَرتش را نهی دیدم؛ ٍلی از سکَتش نتَجٌ شدم جا خَردى ٍ دنبال راى فرار نی گردد
 :باالخرى بعد از نکحی طَالنی گفت

 .انگار نهیشٌ چیزی رٍ از تَ پنًَن کرد؛ ٍلی باید بًت بگو کٌ نن اٍن يا رٍ نکشتو -

ذينو دنبال . ينَز يو انید داشتو نًرداد بی گـ ـناى باشد. بٌ یک بارى انیدٍار شدم
 .دستاٍیزی نی گشت تا با آن نًرداد را تبرئٌ کند

ٍای کٌ چٌ . سرم را بلند کردم؛ ٍلی با دیدن نگاى نًرداد انیدم بٌ یأس تبدیل شد
 !خَش خیال بَدم

بابام بعد از نردن پریَش نن رٍ فرستاد بٌ . خَدشَن باعخ نرگ خَدشَن شدن -
ٌ رٍزی تا جلَی چشهش نباشو، بعد يو رفتو تًران دانشگاى نن تَی تًران . يهَن شبان

بی . نی خَاستو نحل یٌ آدم نعهَلی زندگی کنو؛ ٍلی نشد. نهی خَاستو دردسرساز بشو
ٌ خاطر يهین افتادم تَ کار نَاد، بعد يو . پَل بَدم بابام يو حاضر نبَد بًو پَل بدى؛ ب

درستٌ کٌ . اٍن یٌ دختر فَق العادى بَد ٍ نن عاشقش شدم. کٌ نرسدى رٍ دیدم
چشو ياش نحل پریَش بَد؛ ٍلی نن از ٍقتی دیدنش یاد گرفتو يهَن قدر کٌ نیشٌ از 
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. با اٍن بَدن برای نن يهٌ چیز بَد. اٍن چشو يا نتنفر بَد نیشٌ دٍستشَن داشت
بٌ جاش بًو . اٍن نی تَنست نن رٍ بٌ ير چی نی خَاستو برسَنٌ؛ ٍلی این کار رٍ نکرد

. ٍقتی یکی پَلدارتر از نن پیدا کرد نن رٍ ٍل کرد ٍ رفت سراغ اٍن. خــ ـیانـت کرد
نن ازش انتقام گرفتو، . کی نی تَنٌ از نن انتظار داشتٌ باشٌ ببخشهش ٍ فرانَش کنو

ٌ شَن اٍن يا رٍ از نانزدشَن، . دختريایی کٌ گَل ظايرم رٍ خَردن. از اٍن ٍ از بقی
ٌ ی دختريا نتنفر بَدم تا این کٌ. شَيرشَن ٍ خَنَادى شَن جدا کردم  ... نن از يه

يیچ صدایی بٌ جز صدای نفس يایش . نن ينَز سرم پایین بَد. حرفش را قطع کرد
ٌ اش را باالی سرم تشخیص . نهی شنیدم ندتی بعد صدای قدم يایش را شنیدم ٍ سای

 .جلَیو رٍی یک زانَ نشست ٍ بٌ چشو يایو خیرى شد.دادم

حاال دیگٌ بابام نردى بَد . از ترس لَ رفتن از تًران فرار کردم ٍ برگشتو. تَ رٍ دیدم ... -
ٌ ی نا بٌ کلی . ٍ نن نشکلی نداشتو ٌ يا عَض شدى بَدن ٍ نسئل بیشتر يهسای

آسٌ نی رفتو ٍ آسٌ . فرٍش نَاد رٍ يو با خَدم ننتقل کردم. فرانَش شدى بَد
سرم تَی کار خَدم بَد تا کسی بًو شک نکنٌ؛ ٍلی اٍن شب کٌ تَی پارک . نی اٍندم

ٌ ام زد دٍبارى نیل کشتن . چشو يای آبیت رٍ دیدم دٍبارى يــ ـَس ناجراجَیی بٌ کل
نی خَاستو بکشَنهت یٌ جای خلَت ٍ کارت رٍ بسازم؛ ٍلی تَ راى . اٍند سراغو

. از اٍن طرف يو اسی گند زدى بَد ٍ تَ دانشگاى يهٌ بًهَن شک کردى بَدن. نهی دادی
 ...یکی یکی جاسازيای قرص يا رٍ پیدا نی کردن

 :پریدم ٍسط حرفش

یعنی تَ اٍن کالسٌ يو تَ قرص يا رٍ گذاشتٌ بَدی؟ نکنٌ اٍن رٍز يو نن رٍ بردی  -
 ... اٍن جا تا

 .نًرداد لبخند زد. حرفو را قطع کردم
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قرار بَد بعد یکی رٍ . دیدم يست! نی خَاستو ببینو تَ اٍن کالس جاساز داریو یا نٌ -
 .بفرستو برش دارى کٌ اٍن پسرى صفاجَی فضَل پیداش کرد

 :با بی حالی گفتو

ٌ ی حرف يات راجع بٌ بنفشٌ -  ... پس يه

اٍن دٍستت . باید یٌ جَری دٍر ٍ برت رٍ خلَت نی کردم تا بايام راى بیای. درٍغ بَد -
ٌ ی دٍست پسر عَضیش از سر رايو برداشتو با یٌ کو شانس از دست . بنفشٌ رٍ بٌ بًَن

نهی دٍنستو کجا . اٍن یکی يو راحت شدم؛ ٍلی ينَز یٌ نشکل بزرگ دیگٌ نَندى بَد
باالخرى . آخٌ يیچ ٍقت تَ شًر خَدنَن این کار رٍ نکردى بَدم. باید این کار رٍ انجام بدم

يهٌ . تصهیو خَدم رٍ گرفتو ٍ کشَندنت لب رٍدخَنٌ، يهَن جایی کٌ پریسان نرد
 ... چیز آنادى بَد؛ ٍلی

 .اصالً نفًهیدى بَدم کی شرٍع کردى  بَدم بٌ گریٌ کردن. دٍبارى ساکت شد

 .يایش نگاى نی کردم نگايش گرم شد ٍ درخشیديهین طَر کٌ اشک ریزان تَی چشو

. فقط بٌ خَدم کٌ اٍندم دیدم نهی تَنو ازت بگذرم! اصالً نفًهیدم چی شد. نتَنستو -
 .رفتو تًران ٍ چند رٍز بًت زنگ نزدم. بعد از اٍن سعی کردم ازت دٍر بشو

ٌ ی دزدیدى شدن کیفت يو درٍغ -  ... حتهًا قضی

 .ادانٌ ندادم

ٌ ی نرسدى پیش بیاد؛ ... خب آرى، نی دٍنی کالی - از این ٍحشت داشتو کٌ دٍبارى قضی
نن . يهٌ چیز خَب بَد. برگشتو پیشت. دلو برات تنگ شدى بَد. ٍلی نتَنستو

ٌ م رٍ جبران کنو ٌ ی کاريای گذشت بٌ رؤسام گفتٌ بَدم . نی خَاستو عَض بشو ٍ يه
ٌ خاطر يهین اٍن اٍاخر با اسی درگیری داشتو حتی . نی خَام از این کار بیام بیرٍن؛ ب
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فکر . خَدم رٍ شکل آدم يای شلختٌ بًت نشَن نی دادم تا باٍر کنی شبیٌ بقیٌ پسريام
تَ يهٌ چیز رٍ . ٍلی نذاشتی! نی کنی يهٌ این کاريا رٍ برای چی انجام نی دادم؟ برای تَ

 .خراب کردی

 .ندتی نکخ کرد ٍ گلَیش را تازى کرد، انگار دنبال جهالت نناسب نی گشت

پیدا . ٍقتی اسو اسهاعیل تَانا رٍ از دينت شنیدم شک کردم یٌ چیزيایی فًهیدی -
کردن چند تا دٍنٌ قرص زیر گاٍصندٍق درست ٍقتی قبلش تَ تَی اتاق بَدی نزید بر 

 ... علت شد؛ ٍلی ٍقتی اٍن شب کٌ برام تَلد گرفتی

 .حرفش را قطع کرد ٍ بٌ ساعت ايدایی نن کٌ تَی دستش تیک تیک نی کرد، نگاى کرد

ٌ طَر تَنستی اٍن يهٌ بًو درٍغ بگی؟ نن رٍ بگَ کٌ فکر نی کردم  - راستی اٍن شب چ
ٌ ی دختريایی کٌ تا حاال دیدى بَدم فرق داری اٍن شب پیش خَدم گفتو نن . تَ با يه

چند . دارم اشتباى نی کنو، کالیاسا ينَز يو نن رٍ دٍست دارى؛ ٍلی زيی خیال باطل
ٌ م رٍ زیر ٍ رٍ کردم ٍ عکس نرسدى رٍ پیدا نکردم فًهیدم  شب بعد کٌ ير چٌ کتابخَن

يرچی يو بًت . رفتو دم خَابگاى سراغت رٍ گرفتو، نبَدی. چٌ کالى گشادی سرم رفتٌ
نهی دٍنستو چٌ جَری باید پیدات کنو کٌ یکی از . زنگ نی زدم تلفنت خانَش بَد

ٌ يای دانشگاى سابقو زنگ زد گفت یکی با نشخصات تَ دنبال نرسدى نی گردى باز . بچ
از یٌ دختر خَاستو . يو خَدم رٍ نباختو گفتو شاید نتَنستٌ باشی چیز خاصی بفًهی

ٌ تَن ٍ سراغت رٍ بگیرى دیگٌ حدس زدن . اٍن طَری فًهیدم نرفتی خَنٌ. زنگ بزنٌ خَن
از دیرٍز يو دارم کشیک تَ ٍ دختر عهَت رٍ . این کٌ این جایی اصالً کار سختی نبَد

حاال يو اٍندم این جا کٌ بايات . دیدم کٌ با اٍن پسرى قرار انرٍز رٍ گذاشتین. نی کشو
يهَنی . نی خَام بًت بگو کٌ اگٌ تَ کهکو کنی يهٌ چیز رٍ نی ذارم کنار. حرف بزنو

 !خَايش نی کنو کالی. نیشو کٌ تَ نی خَای
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قبل از این کٌ دٍبارى تَی نگايش غرق شَم ٍ عقلو را ببازم، سرم را . بٌ نن خیرى شد
 .پایین انداختو

 .يهٌ چیز رٍ براشَن تعریف کن. اگٌ این طَرى بیا يهین االن بریو پیش پلیس -

 .دٍبارى سرم را بلند کردم. نفس صداداری کشید

ٌ ای سیاى رنگ، سرد . این بار تَی نگايش يیچ چیز نبَد چشو يایش نحل دٍ گَی شیش
 .نحل یک جَر سیايچال، خالی ٍ بی انتًا. ٍ تاریک بَد

 .از جایش بلند شد

 !نهی تَنو بذارم لَم بدی! نی دٍنستو بٌ این آسَنی يا گَل نهی خَری -

از جایو بلند شدم ٍ بٌ دیَار پشت سرم . از نگايش تهام تنو لرزید. باالی سرم ایستاد
 :برای این کٌ نتَجٌ ترسو نشَد بلند گفتو. چسبیدم

 حاال کٌ چی؟ نی خَای چی کار کنی؟ -

 .رٍبرٍیو ایستاد ٍ دست يایش را بٌ دیَار ستَن کرد

شنیدم داشتی نی گفتی از این زیرزنین خیلی نی ترسی، ٍاسٌ يهین کشَندنت  -
انیدٍارم اٍن پسر گنديٌ بٌ این زٍدی يا برنگردى، آخٌ انرٍز خیلی بايات کار . این جا

 .دارم

از يهان لبخنديایی کٌ رٍزی برایشان نی نردم؛ ٍلی این بار يیچ احساسی بٌ . لبخند زد
 .جز نفرت تَی خَدم پیدا نکردم

ذينو را برای یافتن راى فراری زیر ٍ رٍ نی کردم کٌ ناغافل صدایی از تَی حیاط شنیدى 
 .شد
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 کالی کجایی؟ کالی؟ ارغَان خانو؟ -

نن کٌ انرٍز بٌ اندازى ی کافی اتفاقات عجیب دیدى بَدم، این یکی را دیگر بٌ يیچ 
 .عنَان نهی تَانستو باٍر کنو

ٌ ی تی شرتو را چسبید ٍ نرا بٌ دیَار فشار داد  .نًرداد یق

 این کیٌ؟ -

 :با غرٍری کٌ نهی دانو یک دفعٌ از کجا سربرآٍردى بَد گفتو

 !داداش سیاٍشهٌ -

 :نًرداد دستش را جلَی دينو گرفت ٍ گفت

ٌ ات نی کنو -  .اگٌ صدات دربیاد خف

ٌ يای زیرزنین بٌ گَش رسید  .چند دقیقٌ بعد صدای قدم يایی از تَی پل

ٌ ی انباری چَبی پیدا کرد ٍ خَدش را پشت در قایو کرد يهین کٌ . نًرداد از گَش
 :سیاٍش ٍارد زیرزنین شد بٌ خَدم آندم ٍ فریاد زدم

 .سیاٍش نَاظب باش -

تَی . سیاٍش جاخالی داد ٍچَب از دست نًرداد افتاد. نًرداد بٌ سیاٍش حهلٌ کرد
سیاٍش از نًرداد درشت تر بَد ٍ زٍرش . يهین لحظٌ ير دٍ با يو گالٍیز شدند

ٌ ی نًرداد نی کرد یک لحظٌ جلَی . نی چربید يهین طَر کٌ نشت يایش را حَال
ٌ ای درخشید ٍ سیاٍش نقش زنین شد نًرداد در . چشو يای حیرت زدى نن برق تیغ

ٌ دست جستی زد ٍ از زیرزنین خارج شد  .کسری از جانیٌ چاقَ ب
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ٌ ی راستش جاری بَد. با ترس خَدم را باالی سر سیاٍش رساندم با صدای . خَن از شان
 :گرفتٌ گفتو

 چی شدی سیاٍش؟ حالت خَبٌ؟ -

 :بٌ سرتاپایو نگايی انداخت ٍ گفت

 تَ خَدت خَبی؟ اذیتت کٌ نکرد؟ -

 نٌ، راستی تَ این جا چی کار نی کنی؟ -

 .سیاٍش اخو کرد ٍ رٍی زخو فشار داد

 .خب نعلَنٌ دیگٌ اٍندم دنبال تَ! اٍندم پیک نیک -

انگار کٌ تا این لحظٌ فکر نی کردم . با این حرف نطهئن شدم اٍ خَد سیاٍش است
 :از جایو بلند شدم ٍ گفتو. خَاب نی بینو

 .االن نیرم یکی رٍ نیارم کهک -

ٌ قدر تالش کردم نتَانستو آن را باز کنو  .بٌ در زیرزنین رسیدم؛ ٍلی ير چ

 .انگار از بیرٍن قفلٌ. در باز نهیشٌ -

 :اٍ فکری کرد ٍ گفت. برگشتو ٍ با استیصال سیاٍش را نگاى کردم

ٌ ای ندارى. حتهًا کار پسرى ست -  .بگرد ببین راى در رٍی دیگ

ٌ ی پنجرى يا قفل بَد ٍ يیچ راى فراری نبَد  :رفتو باالی سر سیاٍش ٍ گفتو. يه

 گَشیت کجاست؟ -
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ٌ اش را تَی نَر نگٌ داشتٌ بَد ٍ سرش را رٍی آن خو کردى بَد تا بًتر  يهین طَر کٌ شان
 .صبح کٌ اٍندم تَ خَنٌ جا گذاشتو: زخهش را ببیند، گفت

ٌ طَری فًهیدی نن این جام -  .اصالً نهی فًهو چٌ اتفاقی افتادى؟ اصالً تَ چ

 :سیاٍش عصبی نگايو کرد ٍ گفت

نانان رفتٌ بَد . انرٍز صبح دٍستت کٌ فکر کنو اسهش سپیدى بَد، زنگ زد خَنٌ -
ٌ خاطر يهین نن گَشی رٍ برداشتو بًو گفت کٌ چند ٍقتٌ ازت خبر ندارى ٍ . آرایشگاى ب

سربستٌ یٌ چیزيایی يو در نَرد این پسرى ٍ خطری کٌ تًدیدت نی کنٌ . خیلی نگرانتٌ
نن يو دیگٌ نعطل نکردم ٍ راى افتادم . نی دٍنستو کٌ تَ ٍ بابا این جایین. بًو گفت

ٌ ی بابابزرگ فًهیدم کٌ تَ ٍ ارغَان اٍندین این جا. اٍندم گفتو تا . ٍقتی رفتو خَن
ٌ خاطر يهین بی سر  نطهئن نشدم بٌ بقیٌ چیزی نگو باالخرى پای آبرٍی تَ ٍسط بَد، ب

ٌ ش يو کٌ خَدت نی دٍنی  .ٍ صدا اٍندم این جا، بقی

رنگش پریدى بَد ٍ بٌ شدت . خَدش را کشاند کنار دیَار ٍ بٌ آن تکیٌ داد. ساکت شد
 .نفس نفس نی زد

ٌ ی نحبت خَاير ٍ برادری نان کٌ بٌ غلط تصَر نی کردم برای يهیشٌ خشک شدى  چشه
 .بٌ یک بارى شرٍع بٌ جَشش کرد

 :رٍبرٍیش رٍی دٍ زانَ نشستو ٍ در حالی کٌ دٍبارى اشک يایو جاری شدى بَد گفتو

 خَبی سیاٍش؟ -

صدایش بٌ گَشو . دست سالهش را رٍی سرم گذاشت ٍ تَی چشو يایو نگاى کرد
 .بی نًایت نًربان آند

 .نن يیچیو نهیشٌ، االنٌ کٌ یکی بیاد دنبال نَن! نگران نباش کالی -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  310  

 .درست نحل نگاى نًرداد. نگاى سیايش دلو را لرزاند

نگاى اٍ درست يهان نگاى . حاال نی فًهو چرا نًرداد نرا ٍالٌ ٍ شیدای خَد کردى بَد
 .سیاٍش بَد ٍ شاید يو نگاى پدرم

نن از اٍ يهان اننیت ٍ آرانشی را نی گرفتو کٌ از پدرم ٍ برادرم طلب نی کردم ٍ آن يا 
 .نهی دیدند

ٌ ی لرزان خَدم را تَی بغل سیاٍش کشاندم اٍ يو . نفًهیدم چٌ شد کٌ نحل یک جَج
 .دست لرزانش را دٍر بدنو انداخت ٍ نرا در خَدش پناى داد

ندتی تَی يهان حال ناندیو ٍ نن اشک ریختو تا این کٌ صدای ضعیف ٍ بریدى بریدى 
 .سیاٍش تَی گَشو پیچید

! یادتٌ بچٌ کٌ بَدیو ٍقتی کار بدی نی کردیو نانان نا رٍ نینداخت این تَ؟ -
نَيات بلند ٍ طالیی رٍی . اٍن نَقع يا تَ خیلی کَچیک بَدی؛ ٍلی نن خَب یادنٌ

ٌ يات ریختٌ بَد  .شَن

صدایش ير لحظٌ . نهی تَانستو صَرتش را ببینو؛ ٍلی حدس نی زدم يذیان نی گَید
 .ضعیف ٍ ضعیف تر نی شد

اٍن نَقع يا صدات رٍ از زیرزنین . گايی ٍقت يا يو تَ رٍ تنًایی نینداخت این تَ -
 يی جیغ نی کشیدی جیغ. نی شنیدم کٌ جیغ نی کشیدی ٍ نن یا بابا رٍ صدا نی زدی

... 

نفسو تَی سینٌ حبس شد ٍ ننتظر ناندم؛ ٍلی حرفش را . ناگًان صدایش قطع شد
از رٍبرٍ شدن با چیزی کٌ در انتظارم بَد . جرأت نهی کردم سرم را بلند کنو. ادانٌ نداد

 .نی ترسیدم
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 .چند لحظٌ دیگر ننتظر ناندم؛ ٍلی اٍ يیچ حرکتی نکرد

ٌ اش را دیدم از دیدن بدن . باالخرى با ٍحشت سرم را بلند کردم ٍ چشو يای بست
دٍر . بی حرکتش آن چنان ٍحشت کردم کٌ از جایو پریدم ٍ شرٍع بٌ فریاد کشیدن کردم

ٌ ی ٍسایل لگد نی زدم يَا نسبتًا تاریک شدى بَد ٍ . تا دٍر زیرزنین نی دٍیدم ٍ بٌ يه
 .چیز زیادی نهی دیدم

 .نفس نفس زنان خَدم را رساندم پشت در ٍ شرٍع کردم بٌ نشت زدن بٌ شیشٌ

 .نشت يا ٍ اشک يایو قاطی شدى بَد ٍ بابا را صدا نی زدم

کو کو بدنو کرخت شد ٍ . تَی يهان ٍضعیت بی حال شدم ٍ دٍزانَ رٍی زنین نشستو
 .حس کردم تاریکی ير لحظٌ نرا در خَدش نی بلعد

خَدم را دیدم کٌ دٍبارى پنج سالٌ شدى ام ٍ در حالی کٌ از جیغ زدن يای پی در پی ٍ 
گریٌ زیاد صدایو گرفتٌ ٍ يق يق نی کنو، نَيای بلند طالیی رنگو را کٌ دٍر ٍ بر 

ٌ يایو پخش ٍ پالست، نی کشو  .شان

يهین طَر کٌ تَی تاریکی غَطٌ نی خَردم ٍ پایین ٍ پایین تر نی رفتو بٌ یک بارى نَری 
دستو را بٌ طرفش دراز کردم؛ ٍلی بدٍن . بٌ صَرتو تابید ٍ بابا را تَی درگاى در دیدم

 .این کٌ خَدم بخَايو دٍبارى در آغَش تاریکی فرٍ رفتو

*** 

 .تا چشو کار نی کرد سبز بَد ٍ سبز. ٍسط یک دشت بی انتًا ایستادى بَدم

باد نالیهی نی ٍزید ٍ يَا نٌ خیلی تاریک بَد نٌ خیلی رٍشن؛ درست نحل ساعاتی قبل 
 .از طلَع خَرشید کٌ سپیدى نی زند
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این . چند نتر جلَتر از نن دخترکی کٌ يهیشٌ تَی خَاب نی دیدم رٍبرٍیو ایستادى بَد
نهی دانو . بار برخالف يهیشٌ رٍیش بٌ طرف نن بَد ٍ نی تَانستو صَرتش را ببینو

 .چگَنٌ ٍلی این دفعٌ شناختهش

 .بدٍن این کٌ کاری انجام ديد رٍبرٍی نن ایستادى بَد ٍ لبخند نی زد

ندتی بٌ يهان حال ناندیو تا این کٌ ناگًان نانان ٍ بابا در حالی کٌ بسیار جَان بَدند 
ٌ ای، خیلی دٍرتر از جایی کٌ نا ایستادى بَدیو کنار گل يای بنفشٌ  از ناکجا آباد، باالی تپ

سیاٍش دى دٍازدى سالٌ يو دقیقًا . کٌ تا چند لحظٌ قبل آن جا نبَدند، ظاير شدند
يهگی . يهان طَر کٌ از قیافٌ اٍ تَی این سن بٌ یاد داشتو، کنارشان ایستادى بَد

 .لباس يای یک دست ارغَانی پَشیدى بَدند

دخترک بٌ نحض دیدنشان شرٍع بٌ دٍیدن بٌ سهت آن يا کرد ٍ در زنانی خیلی 
 .کَتاى تر از آن کٌ برای طی کردن آن نسافت کافی باشد بٌ آن يا رسید

 .حاال ير چًار نفر کنار يو ایستادى بَدند ٍ با لبخند برایو دست تکان نی دادند

نن کٌ تَی این ندت از جایو تکان نخَردى بَدم بٌ خَدم آندم ٍ شرٍع کردم بٌ دٍیدن 
 .بٌ سهت آن يا

کهی کٌ جلَ رفتو ابريای سیاى آسهان را پَشاندند ٍ باد شدیدی کٌ ير لحظٌ بر شدتش 
 .افزٍدى نی شد، شرٍع بٌ ٍزیدن کرد

سعی کردم سرعتو را بیشتر کنو کٌ بٌ یک بارى زیر پایو خالی شد ٍ با ٍحشت تکان 
 .خَردم

اتفاق نادری کٌ کهتر پیش . چشو يایو را کٌ باز کردم، بابا را دیدم کٌ بٌ نن لبخند نی زد
 .نی آند
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 خَبی بابا؟ -

يراسان تَی جایو نیو خیز . سفیدی اتاق بیهارستان را کٌ دیدم، يهٌ چیز را بٌ یاد آٍردم
 :شدم ٍ گفتو

 بابا، سیاٍش؟ -

 .بابا بٌ لبخند نادرش ادانٌ داد

 .حالش خَبٌ. يهین جاست -

 ارغَان؟ -

 .اٍن يو خَبٌ، رفتٌ خَنٌ یٌ کو استراحت کنٌ -

 نن چو شدى؟ -

 .يیچی، فشارت افتادى بَدى از حال رفتی -

ٌ ی آن اتفاقات را  ٌ ام ٍ يه یک لحظٌ شک کردم نکند فشارم افتادى بَدى ٍ از حال رفت
 .برایو عجیب بَد کٌ بابا چیزی نهی پرسد. درخَاب دیدى ام

 .تا ندتی نن ٍ بابا يهین طَر بٌ يو نگاى کردیو ٍ چیزی نگفتیو

 :بعد یک دفعٌ دلو خَاست بپرسو

 برای چی اسو نن رٍ کالیاسا گذاشتید؟! بابا -

 .لبخند نادر ناپدید شد

 .خب اسهٌ دیگٌ -

 .نعلَم بَد نهی خَايد جَاب ديد
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فقط نی خَام بدٍنو چرا رٍی نن گذاشتید؟ . نی دٍنو يو نعنیش چیٌ. نی دٍنو اسهٌ -
 اصالً اسهو رٍ شها انتخاب کردی یا نانان؟

 چرا یًَ يــ ـَس کردی بفًهی؟ -

 !بگید دیگٌ بابا، تَ رٍ خدا. خیلی ٍقتٌ نی خَام بدٍنو، فقط فرصت نهی شد بپرسو -

 :گرى ای ٍسط ابرٍيایش افتاد ٍ گفت

 قَل نیدی بٌ يیچ کس نگی، نخصَصًا نانانت؟ -

انگار خیالش راحت شدى باشد صَرتش باز شد ٍ صدایش . سرم را برایش تکان دادم
 .نالیو

ٌ ای بٌ نسائل نربَط بٌ تَ  - نن اسهت رٍ انتخاب کردم؛ چَن نادرت اٍن نَقع عالق
 .نشَن نهی داد

 .تعجب کردم؛ ٍلی چیزی نگفتو

ٌ طَر جهالت را بسازد، بعد ادانٌ داد  :بابا نکحی کرد، نحل این کٌ فکر کند چ

اٍن جا . ٍقتی جٍَن بَدم قبل از این کٌ با نادرت ازدٍاج کنو تَ کردستان سرباز بَدم -
ٌ ی . اسهش کالی بَد. یٌ دختر چشو آبی با نَيای طالیی. عاشق یٌ دختر شدم قیاف

ٌ خاطر يهین یٌ کرٍر يَاخَاى داشت ٌ ی دختريای اٍن دى فرق داشت؛ ب . کالی با يه
ٌ خاطر يهین یٌ آسا بٌ اسهش اضافٌ  ٌ دنیا اٍندی خیلی شبیٌ اٍن بَدی ب ٍقتی تَ ب

 .کردم ٍ اسو تَ شد کالیاسا

 .بٌ عهد اصل داستان را از قلو انداخت

 پس برای کالی چٌ اتفاقی افتاد؟ چرا باياش ازدٍاج نکردی؟ -
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 .اصرار کردم. بابا سکَت کرد

 !بابا، جَِن نن بگَ دیگٌ -

 آخٌ ٍاسٌ چی نی خَای این چیزيا رٍ بدٍنی دختر؟ -

 !خَايش نی کنو بابا -

ٌ ای نانعلَم خیرى شد ٍ انگار با خَدش حرف بزند زیر لب گفت  :بٌ نقط

ٌ يا بدن. باياش ازدٍاج نکردم چَن بٌ نن ندادنش - . اٍن جا رسو نبَد دختر بٌ غریب
بعدش برگشتو خَنٌ ٍ . اٍن با یکی از خَدشَن عرٍسی کرد ٍ نن يو دیگٌ ندیدنش

حاال خیالت راحت شد؟ فقط . بعد از چند ٍقت نادرت رٍ دیدم ٍ با يو ازدٍاج کردیو
 .حَاست باشٌ نانانت از این قضیٌ بَیی نبرى کٌ رٍزگارم رٍ سیاى نی کنٌ

باالخرى . فکری تَی سرم افتادى بَد؛ ٍلی نی ترسیدم با بٌ زبان آٍردنش بابا ناراحت شَد
 .با احتیاط آن را بٌ زبان آٍردم

 بابا شها نانان رٍ دٍست داری؟ -

 :بابا نگاى عاقل اندرسفیًی بٌ نن انداخت ٍ گفت

نگاى نکن گايی ٍقت يا جر ٍ بحخ نی کنیو، نن يهَن لحظٌ اٍلی کٌ . خب نعلَنٌ -
درستٌ یٌ کو اخالقش تندى؛ ٍلی زن قَی ٍ نستقلیٌ ٍ نن . دیدنش عاشقش شدم
ٌ ی زن ٍ شَيريا تَ جٍَنی نَن نشکالتی . عاشق يهین اخالقشو خب نا يو نحل يه

ٌ ی . نادرت دٍست نداشت تَ دى زندگی کنٌ، سر يهین کشهکش داشتیو. داشتیو  نسئل
ٌ خاطر . دیگٌ يو بٌ دنیا اٍندن تَ بَد ٌ دار بشٌ، ب دٍست نداشت این قدر زٍد دٍبارى بچ

يهین نَضَع يو بَد کٌ تَ بچگیت یٌ کو با تَ بدرفتاری نی کرد؛ ٍلی بعد رفتارش 
ٌ ست، . بايات خَب شد حاال يو بٌ اخو ياش نگاى نکن جَنش بٌ جَن يردٍتاتَن بست
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دیرٍز ٍقتی دیدم يَا تاریک شدى ٍ تَ ٍ ارغَان . فقط نادرتَن نٌ، نن يو يهین طَرم
ٍقتی صدای فریادت رٍ شنیدم کٌ عین . دیر کردین زٍد اٍندم خَنٌ قدیهی نَن

ٌ جَری خَدم رٍ بًت  بچگی يات از تَی زیرزنین صدام نی کردی اصالً نفًهیدم چ
 ... نهی دٍنی. داشتو دیٍَنٌ نی شدم. رسَندم

 .ٍقتی نتَجٌ اشک يایو شد، حرفش را قطع کرد ٍ بٌ نن خیرى شد

 :ٍسط گریٌ لبخند زدم ٍ بی ارادى گفتو

 .خیلی دٍست دارم بابا -

 .خو شد ٍ پیشانی ام را بَسید

 .نن يو يهین طَر دخترم -

*** 

این بار کٌ از خَاب بیدار شدم نانان را با لبخند باالی سرم دیدم، در حالی کٌ دستو تَی 
 .دستش بَد

 .نٌ انگار ٍاقعًا تَی درگیری سرم بٌ جایی خَردى ٍ خَدم نفًهیدم

ينَز تَی ٍاقعی بَدن تصَیر نانان تردید داشتو کٌ ديانش باز شد ٍ این جهلٌ از آن 
 .خارج شد

 خَبی؟ -

 .تهام تصاٍیر شب سیزدى بدر جلَی چشهو آند ٍ چشو يایو را بستو

 .صدای گرفتٌ نانان را شنیدم
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خَدم نی دٍنو نادر . نی دٍنو از دستو ناراحتی؛ ٍلی خَايش نی کنو نن رٍ ببخش -
يهیشٌ تَ زندگیو بٌ فکر خَدم ٍ آرزٍيام بَدم ٍ يیچ ٍقت نتَجٌ . خَدخَايی يستو

ٌ جَری بزرگ شدن ٌ يام چ يهیشٌ شَيرم ٍ زندگیو رٍ دٍست داشتو؛ ٍلی یٌ . نشدم بچ
تا ٍقتی تَی دى بَدیو . چیزی تَ ٍجَدم بَد کٌ باعخ نی شد نتَنو آرانش داشتٌ باشو

ٌ ی فکر ٍ ذکرم این بَد کٌ بریو شًر ٍقتی فًهیدم دٍبارى حانلٌ شدم این قدر . يه
نٌ این کٌ تَ رٍ دٍست نداشتٌ باشو، . ناراحت شدم کٌ تا یٌ يفتٌ از اتاق بیرٍن نیَندم

خیلی تَ زیرزنین . خدا شايدى کٌ این طَر نبَد فقط فکر نی کردم نانع پیشرفتو نیشی
زندٍنیت نی کردم، خدا نن رٍ ببخشٌ؛ ٍلی باٍر کن قصد بدی نداشتو، فقط نی خَاستو 

ٌ ت کنو تا کهتر شیطَنی کنی؛ ٍلی رايش رٍ بلد نبَدم يیچ ٍقت راى نزدیک شدن . تنبی
اگٌ اٍن نَقع کٌ جریان این پسرى رٍ فًهیدم نحل یٌ دٍست . بٌ تَ رٍ بلد نبَدم

دیرٍز کٌ بًو . نشستٌ بَدم بايات حرف زدى بَدم يیچ کدٍم از این اتفاق يا نهی افتاد
ٌ جَری خَدم رٍ رسَندم  خبر دادن این اتفاق ٍاسٌ تَ ٍ سیاٍش افتادى اصالً نفًهیدم چ

نن نی دٍنو کٌ خیلی اشتباى داشتو؛ ٍلی تَ يو قبَل کن کٌ خیلی تالش نکردی . این جا
 ...تا با نادرت دٍست باشی، يهیشٌ خَدت رٍ از نن دٍر کردی ٍ نذاشتی بشناسهت

 :نکحی کرد ٍ با صدای شادتری ادانٌ داد

. از قدیو گفتن نايی رٍ ير ٍقت از آب بگیری تازى ست. حاال يو يیچی دیر نشدى ... -
 .بیا بٌ يو قَل بدیو کٌ از این بٌ بعد تَ زندگی يیچی رٍ از يو پنًَن نکنیو

 .صدایش را شنیدم کٌ بٌ نن نزدیک تر شدى بَد

 کالی جان، نهی خَای بٌ نانان نگاى کنی؟ -

صَرت خیسش را کٌ دیدم دیگر نتَانستو خَدم را کنترل . بی ارادى چشو يایو را باز کردم
 .نیو خیز شدم ٍ خَدم را بٌ آغَشش سپردم. کنو
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 .نانان نن رٍ نی بری سیاٍش رٍ ببینو -

چند دقیقٌ بعد نن ٍ نانان ٍ بابا جلَی در اتاق سیاٍش بَدیو ٍ در سکَت سیاٍش را 
 .کٌ خَابیدى بَد تهاشا نی کردیو

 :بابا با صدای آرانی گفت

يهیشٌ فکر نی کردم يیچ کدٍم از نا . يیچ ٍقت فکر نهی کردم سیاٍش این کار رٍ بکنٌ -
 .براش نًو نیستیو

 :نانان لبخند زد ٍ گفت

ٌ م رٍ دست کو نی گرفتی -  .این تَ بَدی کٌ يهیشٌ بچ

ٌ ی نا رٍ شگفت زدى کرد. تقصیر شها نیست عهَ -  .آقا سیاٍش با این کارش يه

 :بی صدا بغلش کردم ٍ گفتو. سرم را برگرداندم ٍ ارغَان را ایستادى کنارم دیدم

 حالت خَبٌ؟ دیرٍز چٌ اتفاقی برات افتاد؟ نًرداد کٌ بالیی سرت نیاٍرد؟! ارغَان -

نٌ نن حتی صَرتش رٍ يو ندیدم، فقط دست ٍ پا ٍ دينو رٍ بست ٍ نن رٍ انداخت  -
 .بعد يو عهَ این يا اٍندن ٍ آٍردنو بیرٍن. تَ انباری تٌ حیاط

 .خدا رٍ شکر کٌ حالت خَبٌ -

 .سیاٍش بٌ يَش آند ٍ نانان ٍ بابا بٌ طرف تختش رفتند

ٌ ی آن يا تَی یک قاب ذٍق زدى شدم  .از دیدن يه

 :آيستٌ کنار گَش ارغَان زنزنٌ کردم

 !باالخرى فًهیدم دختر کَچَلَی رٍیايام کیٌ -
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 .ارغَان با تعجب نگايو کرد

 .لبخند زدم

 .امخَد پنج سالٌ! خَدم -

*** 

 «12فصل »

 «خَنابٌ»

 .بادنجان يا را تَی رٍغن ریختو ٍ شرٍع کردم بٌ تفت دادن

از ٍقتی کٌ از خَابگاى نقل نکان کردى ام بٌ این خانٌ، آشپزی گردن خَدم افتادى، البتٌ 
گايی ٍقت يا از دانشگاى يو غذا نی گیرم؛ ٍلی بیشتر ٍقت يا غذا را ير چند دانشجَیی 

بیچارى سیاٍش حق دارد گايی ٍقت يا يو غذای درست ٍ . ٍلی خَدم درست نی کنو
 .حسابی بخَرد

! ينَز يو نهی تَانو باٍر کنو سیاٍش کار ٍ زندگی اش را ٍل کردى ٍ دنبال نن راى افتادى
آن نَقع کٌ گفت غیرتو قبَل نهی کند ٍقتی آن پسرى آزاد نی گردد، خَايرم آنجا تنًا 

ٌ ام دیدنی بَد  .نزدیک بَد شاخ دربیاٍرم. بهاند، قیاف

یک خانٌ . بٌ يهین راحتی سیاٍش با نن آند تا این ترم آخری را پیش نن باشد
 .گرفتیو ٍ حاال سیاٍش این جا یک کار سبک پیدا کردى ٍ با يو زندگی نی کنیو

بادنجان يا را بٌ حال خَد ريا کردم تا سرخ شَند ٍ خَدم پشت نیز کَچک آشپزخانٌ 
 .نشستو
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از نانان ٍ بابا گرفتٌ کٌ ندام . تنًا سیاٍش نیست، يهٌ یکجَريایی نگران نن يستند
 .زنگ نی زنند تا سپیدى کٌ ندام بٌ نن سر نی زند

اگر اٍ نبَد نعلَم نبَد . ٍقتی برایو تعریف کرد چٌ اتفاقی افتادى یک دنیا نهنَنش شدم
ٍقتی . انگارسپیدى نگران نن شدى ٍ سراغو را از بنفشٌ نی گیرد. چٌ بالیی سرم نی آند

ٌ ی نا زنگ نی زند ٌ ام بٌ خان ٍقتی نادرم بٌ اٍ نی گَید نن . بنفشٌ نی گَید بٌ خانٌ رفت
ٌ ام بیشتر نگران نی شَد ٍ سراغ نًرداد نی رٍد آن جاست کٌ خدیجٌ خانو . بٌ خانٌ نرفت

بعد سپیدى با . بٌ اٍ نی گَید نًرداد يهان رٍز ساکش را برداشتٌ ٍ بٌ نسافرت رفتٌ
ٌ ی نا زنگ نی زنند کٌ سیاٍش جَاب دادى ٍ  صفاجَ نشَرت نی کند ٍ فردا صبح بٌ خان

 .یکراست آندى پیش نن

بعد از آن رٍز پلیس دارد يهٌ جا را بٌ دنبال نًرداد نی گردد، يو بٌ خاطر نَادفرٍشی ٍ 
ٌ اند دستگیرش کنند ٌ خاطر قتل؛ ٍلی ينَز نتَانست  .يو ب

ٌ ی . نن يو ير رٍز بٌ دانشگاى نی رٍم ٍ سر خَدم را گرم نی کنو تا فرانَش کنو يه
 .اتفاقات یک سال گذشتٌ ٍ نًو تر از يهٌ نًرداد را

نی دانو کٌ خَدم را گَل نی زنو چَن ير طرف کٌ نی چرخو یکی از خاطرات اٍ جلَی 
 .چشهو رژى نی رٍد ٍ آتشو نی زند

ٍاقعًا احساس کردم نی سَزم؛ چَن بَی سَختگی بینی ام را پرکردى بَد ٍلی خَب کٌ 
دقت کردم دیدم این بادنجان يا يستند کٌ جزغالٌ شدى اند ٍ دٍد کل آشپزخانٌ را 

 .برداشتٌ

 .با عجلٌ نايیتابٌ را درٍن ظرفشَیی انداختو کٌ در باز شد ٍ سیاٍش ٍارد شد

 !بٌ بٌ چٌ بَيای خَبی نیاد -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  321  

 .ٍارد آشپزخانٌ شد

 .نی بینو کٌ باز نی خَاستی ينر آشپزیت رٍ بٌ رخ بندى بکشی؛ ٍلی گند زدی -

ٌ ای آٍیزان چپ چپ نگايش کردم  .با لب ٍ لَچ

 .خب این کٌ اخو ٍ تخو ندارى، بپر برٍ حاضر شَ بریو بیرٍن، انشب شام نًهَن نن -

 چی شدى دست ٍ دلباز شدی؟ نکنٌ انرٍز حقَق گرفتی؟ -

 .شها این طَری فکر کن؛ ٍلی نا يهیشٌ دست ٍ دلباز بَدیو -

ٌ ت -  !آرى جَن عه

 .لطفًا پشت سر عهٌ جَنو حرف نزن کٌ کالى نَن نیرى تَ يو -

 نیگو سیاٍش بٌ دٍستو يو بگو بیاد؟ -

 .سیاٍش خَدش را بٌ آن راى زد

 کدٍم دٍستت؟ -

 !سپیدى دیگٌ -

 .لبخند زد

 .باشٌ بٌ اٍن بی خانهان يو بگَ بیاد -

 !ِا سیاٍش -

 !چیٌ نگٌ؟ خب، دانشجَی دربٌ در -

 .یٌ ٍقت جلَی خَدش این چیزيا رٍ نگی يا، ناراحت نیشٌ! سیاٍش -
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ٌ ام کٌ تنًا کسی کٌ حاضر شدى با این اخالق گند تَ دٍستت بشٌ رٍ  - فکر کردی نن بچ
 .ناراحت کنو

 .گو شَ -

سپیدى با يهان حجاب ٍ ٍقار يهیشگی در حالی کٌ چادر صَرتش را قاب گرفتٌ بَد، 
 :رٍی صندلی عقب نشست ٍ گفت

 .ببخشید باز نن نزاحهتَن شدم -

 :سیاٍش از تَی آینٌ نگايش کرد ٍ گفت

خَايش نی کنو، شها باید نا رٍ ببخشید کٌ ندام نزاحهتَن نیشیو، چارى ای نداریو نا  -
 .يو نحل شها این جا تنًاییو

 .ابدًا اجری ازسبک سری لحظاتی قبل در اٍ دیدى نهی شد

 :سپیدى سرخ شد ٍ گفت

 .شها لطف دارین کٌ ير جا نیرین ننو با خَدتَن نی برین -

 .دیدم اگر عکس العهلی نشان نديو آن يا نی خَايند تا صبح تعارف رد ٍ بدل کنند

 :يهین طَر کٌ یک ٍری بٌ سهت سپیدى نشستٌ بَدم گفتو

ٌ قدر تعارف تیکٌ پارى نی کنید، بگید کجا بریو؟! بس کنید دیگٌ -  چ

 :سیاٍش نگايی بٌ اطراف انداخت ٍ گفت

االن چند ٍقتٌ این جایید، یٌ جا رٍ کٌ نی شناسی نشَن بدى تا . این جا شًرشهاست -
 .بریو يهَن جا
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 :ناخَدآگاى بٌ تندی گفتو

 .چٌ فرقی نی کنٌ ير جا کٌ بریو خَبٌ -

ٌ ام ٍ یادآٍری خاطراتش  خَدم نی دانستو ترس از رفتن بٌ جایی کٌ قبالً با نًرداد رفت
 .نرا ٍادار بٌ رفتاری کٌ خَاست خَدم نیست، نی کند

 :سیاٍش برای این کٌ نن را از آن حال ٍ يَا خارج کند گفت

از يهین جا اٍلین رستَرانی کٌ دیدیو نیریو . اصالً بیاین یٌ کار سرگرم کنندى بکنیو -
 .يهَن جا

اتفاقًا اٍلین رستَران تازى رٍز قبل افتتاح شدى بَد ٍ جای فَق العادى لذت بخشی از آب 
ٌ ی نا خیلی خَش بگذرد ٍ نن نَقتًا برای چند ساعتی يو  درآند کٌ باعخ شد بٌ ير س

 .کٌ شدى از فکر ٍ خیال نجات پیدا کنو

*** 

بٌ نردانی کٌ در . نشستو رٍی پلٌ نغازى ای ٍ بٌ انبَى جهعیت پیش رٍیو چشو دٍختو
ٌ زنی زنجیر نی زدند ٍ خیل جهعیت زنان ٍ نردانی کٌ دٍر آن يا را گرفتٌ  ٌ ی سین دست

 .بَدند ٍ عدى ای با اشک ٍ عدى ای نحزٍن آن يا را نی نگریستند

در ٍاقع کسی . پیش از این يرگز تَی نراسو عزاداری انام حسین شرکت نکردى بَدم
نانان کٌ يهیشٌ از فرصت تعطیلی سالن استفادى نی کرد ٍ بٌ . نبَد تا يهپایو شَد

. سیاٍش يو کٌ اصالً تَی باغ نبَد. بابا کٌ کار داشت. کاريای عقب ناندى اش نی رسید
 .نن يو اکحرًا تَی خانٌ نی ناندم، گايی يو از تلَیزیَن نراسو را نی دیدم
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ٌ ی سال يا فرق داشت ٌ ی نا ٍ با اصرار راضی بٌ آندنو . انا انسال با يه سپیدى آند خان
ير چٌ گفتو نن را چٌ بٌ عزاداری انام حسین؟ کدام کارم درست است کٌ این یکی . کرد

 .باشد؟ عین ٍصلٌ ناجَر نی شَم آن جا، گَش نکرد کٌ نکرد

سیاٍش يو کٌ این رٍزيا . آخر سر تیرى ترین نانتَیی را کٌ داشتو پَشیدم ٍ راى افتادم
ٌ ی نا شدى دنبالهان راى افتاد  .عجیب پای

اٍل کٌ فضا را دیدم احساس کالفگی کردم؛ ٍلی کو کو کٌ بٌ نحیط انس گرفتو، حسابی 
 .بٌ دلو نشست

سپیدى رفتٌ بَد تا شیرکاکائَیی را کٌ نهی دانو بٌ چٌ دلیل نذر کردى بَد، بین نردم 
 .سیاٍش يو يهین اطراف نی گشت. پخش کند

ٌ يای دانشگاى را تشخیص دادم ٌ ای کٌ نتعلق بٌ . نیان زنجیرزنان عدى ای از بچ حسینی
يیئت بَد، نزدیک دانشگاى بَد ٍ بیشتر دانشجَيا تَی نحرم از نراسهش استفادى 

 .نی کردند

الغر شدى بَد ٍ صَرتش زیر انبَى ریش يایش پنًان . صفاجَ را نیان زنجیرزنان دیدم
 .نیان لباس يای یک دست نشکی اش بی نًایت نظلَم بٌ نظر نی رسید. بَد

فکر کردم در یک فرصت نناسب باید برای قضاٍت بی جا ٍ رفتار نانناسبو از اٍ نعذرت 
ٌ خاطر ندانو کاری يایو از این ٍ آن نعذرت . خَايی کنو خدا نی داند تا کی باید ب

 .بخَايو

ٌ ی عزاداری ٍارد حسینیٌ شد عدى ای از نرديا در گَشٌ ٍ کنار در ٍرٍدی پخش ٍ . دست
ٌ ای ایستاد. صفاجَ يو یکی از آن يا بَد. پال شدند چند لحظٌ بعد سپیدى . رفت ٍ گَش

صفاجَ لیَانی . را دیدم کٌ بٌ سهت اٍ رفت ٍ سینی شیرکاکائَ را جلَی اٍ گرفت
بٌ سپیدى . نعلَم بَد سر ٍ صدا زیاد است. برداشت ٍ سرش را بٌ سهت سپیدى خو کرد
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بعد دٍبارى سرش . سپیدى سرش را چرخاند ٍ نگايی بٌ سهت نن انداخت. چیزی گفت
 .را بٌ سهت اٍ گرداند ٍ چیزی گفت

رٍیو را بٌ سهت دیگری . سعی کردم بفًهو چٌ نی گَیند؛ ٍلی از این فاصلٌ نقدٍر نبَد
 ... گرداندم تا حَاسو پرت شَد

ٌ ٍر بَدم کٌ صدای سپیدى را از کنار گَشو شنیدم  .يهین طَر تَی يهًهٌ ٍ شلَغی غَط

 در چٌ حالی خانو؟ -

 .صَرت نًربانش را کٌ دیدم، لبخند زدم

 .خیلی دلو باز شد. ازت خیلی نهنَنو کٌ نن رٍ آٍردی این جا. عالی -

 .ببخشید تنًات گذاشتو. خَشحالو کٌ این رٍ نی شنَم -

 .اشکالی ندارى عزیزم، دیدم داشتی با يهکارت حرف نی زدی -

 يهکارم؟ آقای صفاجَ رٍ نیگی؟ -

 :سرم را برایش تکان دادم ٍ گفتو

 نیگو نگٌ خَدشَن تَ نحلشَن يیئت ندارن کٌ اٍندى این جا؟ -

 !چرا انگار یٌ يیئت خیلی خَب يو دارن؛ ٍلی خب االن کالس دارى نهی تَنٌ برى کٌ -

ٌ قدر رايٌ؟ -  یعنی چی؟ نگٌ چ

 .چند بار رفتی. تَ کٌ باید بًتر از نن بدٍنی. خیلی... نهی دٍنو -

 :با تعجب گفتو

ٌ شَن کجاست؟ -  نن رفتو؟ نگٌ خَن
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 .دٍرى! خب تًرانٌ دیگٌ -

 .آيان نن فکر کردم بچٌ يهین شًرى -

 .لبخند زد

 .تازى شنیدم تَ يیئت شَن علو کش نايری يو يست. نٌ بچٌ تًرانٌ -

 علو کش دیگٌ چیٌ؟ -

 .نگاى نتعجبی بٌ نن انداخت ٍ از جایش بلند شد

 .پاشَ بریو تَی حسینیٌ کٌ انشب نی خَام حسابی دلت باز شٌ. يیچی بابا ٍلش کن -

ٌ خَان گَش نی دادم بی اختیار اشکو  ٌ يای رٍض تا ساعت يا بعد يهین طَر کٌ بٌ نال
 .رٍان بَد

ٌ يایی کٌ برای انسان يایی آن چنان  ٌ قدر خَدخَايیو، حتی از رٍض ٍای کٌ نا آدم يا چ
 .ٍارستٌ خَاندى نی شَد يو برای خالی کردن عقدى يای دل خَدنان استفادى نی کنیو

*** 

استاد دیر کردى بَد ٍ . تَی کالس نشستٌ بَدم ٍ زل زدى بَدم بٌ نَزاییک يای زیر پایو
ٌ يا نحل يهیشٌ کالس را رٍی سرشان گذاشتٌ بَدند  .بچ

. تَی این چند ٍقت تا نی تَانستو سعی نی کردم بدٍن حضَر استاد تَی کالس نهانو
ٌ يای کالس از تَانو خارج بَد  .تحهل نگاى يای کنجکاٍ بچ

 .تالش طاقت فرسای دیگرم بی تَجًی بٌ انتًای کالس بَد

 .تالش نی کردم ٍانهَد کنو يهٌ چیز نحل گذشتٌ است، نٌ خانی آندى نٌ خانی رفتٌ
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 :از این تقالی بیًَدى فقط گردن درد نصیبو شدى بَد کٌ کسی گفت

ٌ يا بی خَد این جا نشینید استاد نهیاد -  .بچ

ٌ ای بَد کٌ گریبانو را نی گرفت ٍ تَی فکر ٍ . نحل یخ ٍا رفتو بیکاری بدترین شکنج
 .خیال غرقو نی کرد

با دیدنش انگار دنیا را بٌ نن دادى اند، . کالس خلَت شدى بَد کٌ سپیدى ٍارد شد
 .خندیدم

 .باالی سرم ایستاد

 استادتَن نیَندى؟ -

 نٌ -

 .پس پاشَ بریو -

 .دستو را کشید ٍ از رٍی صندلی بلندم کرد

 کجا؟ -

 .نی خَام ببرنت یٌ جای خَب! بیا دیگٌ -

ٌ ام را جلب کرد  .جلَی سالن اجتهاعات کٌ رسیدیو، بنر تعزیٌ تَج

ٌ حال ندیدى بَدنش این رٍزيا آن قدر در فکر ٍ خیال غرقو کٌ . تعجبی نداشت کٌ تاب
 .چند بار ٍسط خیابان زنین خَردى ام

. نن ٍ سپیدى نتَانستیو جایی کنار يو برای خَدنان پیدا کنیو. سالن بسیار شلَغ بَد
نن رٍی صندلی يای جلَیی جایی برای خَدم دست ٍ پا کردم، اٍ يو چند ردیف 

 .عقب تر
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چند دقیقٌ بعد تعزیٌ شرٍع شد ٍ بازیگران کٌ نقش يای نختلفی را ایفا نی کردند، رٍی 
 .صحنٌ آندند

 .يهٌ بٌ شدت تحت تأجیر قرار گرفتٌ بَدند ٍ عدى ای نیز گریٌ نی کردند

 .نهایش حتی برای نن يو کٌ قبالً ندیدى بَدم، بسیار غو انگیز بَد

ٌ ای کٌ نربَط بٌ شًادت حضرت عباس بَد، با حیرت صفاجَ را دیدم کٌ با  تَی صحن
 .شکل ٍ شهایلی جدید رٍی صحنٌ آند

در این نقش بسیار جذاب ٍ با صالبت بٌ . يیچ ٍقت با این دید بٌ اٍ نگاى نکردى بَدم
در حالی کٌ لباسی سبزرنگ بٌ تن داشت با شهشیر دٍر صحنٌ نی چرخید . نظر نی رسید

 .ٍ رٍ بٌ یزیدیان نطق يای آتشین ادا نی کرد

در صحنٌ بعدی در حالی کٌ لباسش خَن آلَد ٍ جای دست يایش خالی بَد رٍی دٍزانَ، 
در طرف دیگر صحنٌ بازیگری . ٍسط صحنٌ نشستٌ بَد ٍ رٍیش بٌ طرف جهعیت بَد

کٌ نقش حضرت زینب را ایفا نی کرد در حال رٍضٌ خَانی بَد ٍ اشقیا دٍرشان 
 .نی چرخیدند

. يهین طَر کٌ داشتو بٌ صفاجَ نگاى نی کردم، احساس کردم اٍ يو بٌ نن نگاى نی کند
ٌ طَر انکان داشت نیان این جهعیت اٍ بٌ نن نگاى کند؛  اٍل فکر کردم اشتباى نی کنو، چ

 .ٍلی نٌ، اشتباى نهی کردم اٍ درست بٌ جایی کٌ نن نشستٌ بَدم، نگاى نی کرد

 .برای کسری از جانیٌ حس کردم چشو يایش درخشید ٍ نگايش گرم شد

ٍقتی دٍبارى سرم را باال آٍردم اٍ را دیدم کٌ ٍسط . بٌ سرعت سرم را پایین انداختو
صحنٌ دراز کشیدى ٍ یکی از یزیدیان شهشیر بٌ دست باالی سرش ایستادى ٍ فریاد 

 .نی زند
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ٌ يای بعدی تعزیٌ يیچی نفًهیدم ٍقتی بٌ خَدم آندم کٌ سپیدى باالی سرم . از صحن
 .ایستادى بَد

 .چرا ينَز نشستی؟ يهٌ رفتن! بلند شَ دیگٌ -

 .سپیدى نشست کنارم. برگشتو بٌ سهت صحنٌ؛ ٍلی يیچ کس آنجا نبَد

ٌ جَری اشک يهٌ رٍ درآٍردن. ٍاقعًا کٌ ينرنندن - این آقای صفاجَ انگار . دیدی چ
با این کٌ نعهاری نی خَنٌ ٍلی خَدش نیگٌ عاشق تئاترى نخصَصًا . بازیگر نتَلد شدى

 .تعزیٌ

 :ابرٍیو را باال بردم ٍ گفتو

ٌ يا يو يست -  !نهی دٍنستو این يهکارت ايل تئاتر ٍ این جَر برنان

 .سپیدى چشو يایش را تنگ کرد ٍ بٌ نن خیرى شد

 چیٌ؟ چرا این جَری نگايو نی کنی؟ -

 .آخٌ اٍن رٍز جلَی حسینیٌ اٍن يو دقیقًا يهین رٍ در نَرد تَ بًو گفت -

 .ضربان قلبو تند شد

 نگٌ بًت چی گفت؟ -

 !گفت نهی دٍنستو این دٍستتَن ايل عزاداری ٍ این جَر نراسو يا يو يست -

 .بٌ شدت احساس گرنا کردم

 :سپیدى ادانٌ داد

 ... پس فکر کردی دٍستو بی دین ٍ ایهَنٌ. نن يو بًش گفتو نعلَنٌ کٌ يست -
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در حالی کٌ دیگر ادانٌ حرف يای سپیدى را نهی شنیدم، سرم را چرخاندم ٍ بٌ جایی کٌ اٍ 
 .تا دقایقی پیش نشستٌ بَد، چشو دٍختو

*** 

 !آخٌ چرا؟ -

 .چای تازى دم را جلَی سپیدى گذاشتو ٍ نشستو پشت نیز آشپزخانٌ

ٌ طَری باياشَن بیام بیرٍن؟. خب نن کٌ اٍن يا رٍ نهی شناسو -  چ

 :سپیدى چای را نزى نزى کرد ٍ گفت

ٌ يای خَبی ان -  .خب باياشَن آشنا نیشی، بچ

 :نستأصل گفتو

 .آخٌ يَا يو خیلی سردى -

ٌ ش داری بًَنٌ نیاری يا. کجا يَا سردى؟ خب یٌ سَئی شرتی چیزی بپَش -  !ببین يه

اٍ کٌ . نهی دانستو چگَنٌ بٌ سپیدى تَضیح ديو نهی تَانو دٍبارى بٌ آنجا برگردم
 .از نَضَع بی خبر بَد ٍ فقط نی خَاست بٌ نن کهک کند. تقصیری نداشت

 .نٌ سپیدى جان، خَايش نی کنو اصرار نکن -

 .سپیدى کٌ بٌ نظر نی رسید ديانش سَختٌ، لیَان چای را رٍی نیز کَبید

ٌ قدر تَ لجبازی کالی - آقای صفاجَ خیلی اصرار داشتن تَ . خب بیا بریو دیگٌ! ای بابا چ
 .يو بیای

ٌ ی آخرش باعخ شد تَی دلو آشَب شَد  .جهل
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: در يهین لحظٌ سیاٍش کٌ تازى از حهام خارج شدى بَد، ٍارد آشپزخانٌ شد ٍ گفت
 قضیٌ چیٌ؟ آقای چی؟ ایشَن دیگٌ کیٌ؟

 :سپیدى چادرش را رٍی سرش نرتب کرد ٍ گفت

 .تَی بسیج دانشگاى با يو يهکاریو. آقای صفاجَ -

 .سیاٍش اخو آلَد پشت نیز نشست

 خب این چٌ ربطی بٌ کالی دارى؟ -

 :سپیدى سرش را پایین انداخت ٍ گفت

ٌ يای دانشگاى جهعٌ یٌ پیک نیک راى انداختن نا رٍ يو  - ایشَن با چند تا دیگٌ از بچ
ٌ ت يو بًتر نیشٌ؛ ٍلی قبَل نهی کنٌ. دعَت کردن  .نن بٌ کالیاسا نیگو بیا بریو رٍحی

 :سیاٍش يهان طَر اخو آلَد گفت

 حاال این پیک نیک کجا ٍ کی يست؟ -

ٌ يا . یٌ کَيی بیرٍن شًرى کٌ یٌ رٍدخَنٌ يو کنارشٌ. فردا صبح - قرارى بچ
 .يهَن جاست

 :سیاٍش رٍ بٌ نن کرد ٍ گفت

 .با سپیدى خانو برٍ یٌ يَایی عَض کن. این کٌ چیز بدی نیست کالی -

 :قبل از این کٌ نن جَابی بديو سپیدى رٍ بٌ سیاٍش گفت

 .شها يو بیاین آقا سیاٍش، جهع نَن خَدنَنیٌ -

 .بٌ آنی اخو يای سیاٍش از يو باز شدند
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 :سپیدى رٍ بٌ نن کرد ٍ نظلَنانٌ گفت

 نیای دیگٌ کالی؟ -

ٌ طَر نی تَانستو دل آن دٍ نفر را کٌ خیلی برایو عزیز بَدند، بشکنو  .چ

 .تهام شب را با احَالی پریشان گذراندم

ٌ ی شَم از یک طرف ٍ احَاالت تازى ای کٌ این اٍاخر پیدا کردى  دٍبارى دیدن آن رٍدخان
ٌ ای پیش بیاید کٌ يو باعخ ناراحتی خَدم ٍ يو . بَدم از یک طرف نی ترسیدم نسئل

 .سپیدى شَد

سیاٍش خیلی زٍدتر از نن بیدار شدى بَد ٍ . صبح با بی حالی از خَاب بیدار شدم
 .سرحال ٍ قبراق نشان نی داد

ٌ ای رنگ پَشیدى بَد کٌ با پَست سفیدش يهاينگی داشت ٍ جلَی آینٌ  گرنکنی سرن
 .بٌ نَيایش ٍر نی رفت

 .این چٌ ریختیٌ؟ انگار نی خَاد برى جنگ -

 .ٍل کن سیاٍش اصالً حَصلٌ ندارم -

 .سرسری حاضر شدم آن قدر کٌ فرانَش کردم لباس گرم بپَشو

با ناشین سیاٍش رفتیو دنبال سپیدى کٌ نحل يهیشٌ سنگین ٍ شیک لباس پَشیدى 
 .بَد

 .پایین کَى با بقیٌ قرار داشتیو

آن يا را قبالً . سپیدى افراد گرٍى را بٌ نا نعرفی کرد. دٍ تا ناشین قبل از نا رسیدى بَدند
 .کو ٍ بیش در دانشگاى دیدى بَدم
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 .علی ٍ فاطهٌ کٌ با يو نانزد بَدند

 .رضا ٍ نحهد کٌ سادى لباس پَشیدى بَدند ٍ پسران خَبی بٌ نظر نی رسیدند

 .ریحانٌ کٌ دختری چادری ٍ نرتب بَد ٍ خَرشید کٌ نانتَیی بَد ٍ بسیار شیک پَش

 .جای خالی یک نفر بٌ شدت احساس نی شد

 :رضا نگايی بٌ جهع انداخت ٍ گفت

 پس احسان کَ؟ -

 :علی گفت

 !قبل از این کٌ از شًر خارج بشیو بًش زنگ زدم گفت تَ رايٌ، االن دیگٌ باید برسٌ -

 . سفیدرنگی از خو جادى نهایان شد206حرفش درست از آب در آند ٍ چند دقیقٌ بعد 

کاپشن ٍ شلَار قًَى ای رنگ . احسان ناشینش را کنار بقیٌ پارک کرد ٍ از آن پیادى شد
 .پَشیدى بَد ٍ پیراين ٍ کتانی سفیدش با يو يهخَانی داشت

 :بٌ سیاٍش کٌ رسید گفتو. با تک تک نا حال ٍ احَال کرد

 .ایشَن برادرم سیاٍش يستن -

 :سیاٍش بٌ سردی با اٍ دست داد ٍ گفت. احسان دستش را جلَ آٍرد

 .تعریفتَن رٍ زیاد شنیدم. شها يو حتها باید آقای صفاجَ باشین -

 :احسان لحن تهسخرآنیز اٍ را بٌ رٍی خَد نیاٍرد ٍ گفت

 .بلٌ نهنَنو، از آشنایی باياتَن خَشحال شدم آقا سیاٍش -

 .با لبخندی نحجَب از کنار نا گذشت ٍ بٌ سهت ناشینش رفت
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نسبت بٌ بار قبل کٌ دیدى بَدنش سر ٍ صَرتش را صفایی دادى بَد ٍ از آن ریش بلند 
 .فقط تٌ ریشی باقی ناندى بَد

 :سپیدى دستو را کشید ٍ گفت

 .بیا بریو -

ٌ يا جلَ افتادى اند ٍ نن عین عقب افتادى يا بٌ اٍ زل زدى ام حاال خدا . تازى نتَجٌ شدم بچ
 .را شکر کٌ بند کفشش را نی بست ٍ حَاسش بٌ نن نبَد

 .علی ٍفاطهٌ تَی احَاالت خَدشان بَدند ٍ جلَتر از يهٌ راى نی رفتند

 .رضا ٍ نحهد بعد از آن يا ٍ ریحانٌ ٍ خَرشید بٌ دنبالشان

نن ٍ سپیدى يو در حالی کٌ دست يو دیگر را گرفتٌ بَدیو پشت سرشان قدم 
 .برنی داشتیو

سپیدى با یک دست چادرش را رٍی سرش نگٌ نی داشت ٍ با دست دیگرش نِن دست 
 !ٍ پا چلفتی را دنبال خَدش نی کشید

 .بدٍن این کٌ کالنی رد ٍ بدل کنند. سیاٍش ٍ احسان يو پشت سر نا نی آندند

بٌ جز علی ٍ . ير چٌ تَی راِى رفت يهگی پرانرژی بَدیو در راى برگشت بی حال بَدیو
فاطهٌ کٌ تَی این دنیا نبَدند ٍ يیچ چیز انرژیشان را نهی گرفت، بقیٌ بٌ زٍر قدم 

اندام عضالنی اش نشان . فقط احسان بَد کٌ استَار قدم برنی داشت. برنی داشتیو
 .نی داد کٌ ايل ٍرزش است ٍ بٌ کَينَردی عادت دارد

سپیدى کٌ بی حال بٌ نظر نی رسید، دست نن را ريا کرد تا از اسپری تنفسی اش استفادى 
 .کند
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يهین طَر کٌ نفس . در نسیری کٌ زیر پایو پر از سنگ بَد، ایستادم تا نفس تازى کنو
چند جانیٌ بٌ يهان حالت . نفس نی زدم خو شدم ٍ دست يایو را بٌ زانَيایو گرفتو

بعد سرم را باال گرفتو کٌ نتَجٌ شدم سپیدى ٍ بقیٌ از نن جلَ . ناندم تا نفسو جا آند
 .افتادى اند

این . یک لحظٌ بٌ نسیر شیب دار جلَی رٍیو نگاى کردم ٍ ترسیدم نکند از آنًا جا بهانو
شد کٌ قدم يایو را تند کردم؛ ٍلی قدم دٍم را برنداشتٌ بَدم کٌ کف کفشو کٌ نناسب 

 .کَينَردی نبَد، ُسرخَرد

یکی از پايایو رٍی يَا بَد ٍ دنبال دستاٍیزی نی گشتو تا خَدم را نگٌ دارم کٌ دستو 
 .بٌ چیزی گرفت ٍ تَانستو تعادلو را حفظ کنو

ٌ ی کاپشن احسان را دیدم کٌ ينَز تَی  ينَز تَی شک بَدم کٌ سرم را باال گرفتو ٍ لب
 .دستو بَد

نفًهیدى بَدم ِکی این کالى بانزى ی سفید . بی ارادى بٌ يهان حال با اشتیاق نگايش کردم
 .رنگ را تَی سرش کشیدى است

نَاظب : يهین طَر کٌ نگايش نی کردم برای چند جانیٌ تَی چشو يایو نگاى کرد ٍ گفت
 .این جا خیلی ُسرى! باش

 :نفًهیدم چٌ شد کٌ سرم را پایین انداختو ٍ زنزنٌ کردم. کاپشنش را ٍل کردم

 .نهنَن -

 !از کی این قدر خجالتی شدى بَدم؟
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ٌ يا راى رفتو ٍ چیزی از اطرافو نفًهیدم نزدیک پایین کَى . تا ندت يا فقط دنبال بچ
قرار بَد نايار را نزدیک رٍدخانٌ بخَریو ٍ . رسیدى بَدیو کٌ دٍبارى یاد بیچارگی ام افتادم

 .حاال داشتیو بٌ آن نرحلٌ نزدیک نی شدیو

 :بٌ سهت ناشین يا نی رفتیو کٌ علی گفت

 .پس قرارنَن دم رٍدخَنٌ -

 .لرزی را تَی تهام بدنو احساس کردم

 .نزدیک آب خیلی سردى: بی اختیار گفتو

ٌ ی بی ربطی بَد چَن ظًر بَد ٍ آفتاب يهٌ جا پخش شدى بَد  .جهل

 :يهٌ ساکت شدى بَدند کٌ خَرشید خَدش را ٍسط انداخت ٍ گفت

 .نٌ بابا اٍن قدريا يو سرد نیست -

تَی نغزم دنبال راى حلی نی گشتو ٍ بی تَجٌ پایو را تکان تکان نی دادم کٌ شنیدم 
 :احسان گفت

بٌ نظرم بریو بین درخت يا خیلی بًترى، اٍن جَری نی تَنیو برای آتیش يیزم پیدا  -
 .کنیو

 .يهٌ با حرفش نَافقت کردند

نتَجٌ نگايو . يهین طَر کٌ بٌ اٍ نگاى نی کردم، ناخَدآگاى لبخندی رٍی لبو نشست
ٌ ای گذرا احساس کردم لبخند زد؛ ٍلی بٌ سرعت سرش را پایین انداخت ٍ بٌ . شد لحظ

 .سهت ناشینش رفت
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خَشبختانٌ با سیاٍش بٌ طرف ناشین . بٌ خَدم آندم ٍ با چشو دنبال سپیدى گشتو
 .رفتٌ بَدند

بساط جَجٌ ٍ برنج ٍ . بین درخت يا جایی برای خَدنان جفت ٍ جَر کردیو ٍ نشستیو
ٌ يا با خَد آٍردى بَدند ٌ ی نخلفات را بچ ٌ ی نايار شرکت نکردى . بقی از این کٌ در تًی

خندید ٍ با صدای . احساسو را با سپیدى در نیان گذاشتو. بَدم، احساس بدی داشتو
 :بلند طَری کٌ تَجٌ بقیٌ جلب شَد گفت

ٌ يا این دفعٌ شها رٍ نًهَن بٌ حساب آٍردن، دفعٌ بعدی نايار پای شهاست -  .بچ

 :يهٌ خندیدند کٌ سیاٍش بلند گفت

زٍد بگین ببینو جَجٌ . نٌ دیگٌ این جَری يو خَب نیست کٌ نا فقط خَرندى باشیو -
 سیخ زنتَن کیٌ؟

 .يهٌ با دست احسان را نشان دادند

 :سیاٍش پشت اٍ زد ٍ گفت

 .بیا بریو آقا احسان تا نن طرز کباب درست کردن رٍ نشَنت بدم -

 :رٍ بٌ رضا ٍ نحهد ادانٌ داد

 .شهايا يو بی زحهت برین يیزم بیارین -

 .از تغییر ناگًانی رفتار سیاٍش نزدیک بَد شاخ دربیاٍرم

 :خَرشید يهان طَر کٌ بٌ دٍر شدن آنًا نگاى نی کرد رٍ بٌ نن گفت

 آقا سیاٍش برادرتَن يستن، درستٌ؟ -

 .با تکان سر حرفش را تأیید کردم
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 ایشَن يو این جا دانشجَئن؟ -

 .نخیر اٍندن پیش نن تا تنًا نباشو -

 :در حالی کٌ ابرٍيایش باال رفتٌ بَد گفت

ٌ ای -  قدرشَن رٍ بدٍنین، از این جَر برادريا تَ این دٍِر زنَنٌ کو پیدا! عجب برادر نهَن
... 

ٌ حال بدٍن حرف کنار نا نشستٌ بَد در حالی کٌ از جایش بلند نی شد،  سپیدى کٌ تاب
 :ٍسط حرفش پرید

 .حرف دیگٌ بسٌ دختريا، بلند شید بلند شید کٌ باید بساط نايار رٍ جَر کنیو -

 .يهان طَر کٌ از جایو بلند نی شدم بٌ سیاٍش ٍ احسان کٌ نی خندیدند، خیرى شدم

ٌ يا پخش ٍ پال شدند ٌ ی بچ علی ٍ فاطهٌ بین درخت يا گو ٍ گَر . بعد از نايار يه
. رضا ٍ نحهد يو دراز بٌ دراز خَابیدند. شدند، ریحانٌ ٍ خَرشید رفتند کٌ قدم بزنند

ٌ ای نشغَل پچ پچ بَدند  .سیاٍش ٍ احسان يو گَش

. از سیاٍش ٍ احسان سراغش را گرفتو. با چشو دنبال سپیدى گشتو؛ ٍلی ندیدنش
 .سیاٍش گفت اٍ را دیدى کٌ بٌ سهت رٍدخانٌ نی رفتٌ

دلو بٌ شَر افتاد بٌ يهین خاطر راى افتادم سهت . يهین طَر بی دلیل نگرانش شدم
 .رٍدخانٌ

بٌ نحض قرار گرفتن در نحیط رٍدخانٌ، خاطرى ی آخرین باری کٌ آن جا بَدم بٌ یادم 
بٌ دنبالش چًرى ی نًرداد با چشو يای قرنز جلَی چشهو جان گرفت ٍ صدایش را . آند

 "این جا نقطٌ اٍج ننٌ"با يهان تن غیرعادی شنیدم 
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ٌ ی چندنتری رٍدخانٌ ایستادم ٍ اطرافو را از نظر گذراندم؛ ٍلی سپیدى را ندیدم . در فاصل
 .باد سردی از سهت رٍدخانٌ آند ٍ بٌ خَدم لرزیدم

انگار نیرٍیی در درٍنو نایل بَد . تصهیو داشتو برگردم کٌ بی ارادى بٌ سهت رٍدخانٌ رفتو
 .یک بار دیگر آنجا را ببیند

ٌ ی خرٍشان ٍ کف آلَد يهیشگی خیرى شدم ٍ صدايا ناخَاستٌ دٍبارى تَی  بٌ رٍدخان
 .سرم تکرار شدند

نن درست يهین جا کنار يهین رٍدخَنٌ بَد کٌ خَد . این جا برای نن يهٌ چیزى"
 "ٍاقعیو رٍ شناختو

 .با شنیدن صدایی در جا تکان خَردم

 ِا کالی تَ این جایی؟ -

 .چرخیدم ٍ سپیدى را ایستادى پشت سرم دیدم

 :با صدایی خفٌ پرسیدم

 کجایی تَ؟ دٍ ساعتٌ دارم دنبالت نی گردم؟ -

 :سپیدى يهین طَر کٌ بٌ نن نزدیک نی شد گفت

ٌ قدر -  ... داشتو این دٍر ٍ بر قدم نی زدم، این جايا چ

 .بٌ نن کٌ رسید حرفش را قطع کرد ٍ با دقت نگايو کرد

 کالی چتٌ؟ چرا این قدر رنگت پریدى؟ -

 .یٌ کو سردنٌ. چیز خاصی نیست -
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 .دستو را کشید ٍ نشاندم رٍی تختٌ سنگی کٌ نًرداد آن رٍز رٍیش نشستٌ بَد

چی شدى؟ کسی چیزی بًت گفتٌ؟ رنگ ٍ رٍت شدى نحل گچ ! راستش رٍ بگَ کالیاسا -
 .دیَار

 .راستش رٍ بخَای یاد نًرداد افتادم. نٌ بٌ خدا -

 :سپیدى نشست رٍی تخت سنگ کناری ٍ با انزجار گفت

 چی شد کٌ دٍبارى یادش افتادی؟ -

 ... آخرین بار کٌ اٍندم این جا با نًرداد اٍندى بَدم، اٍن رٍز -

 .سپیدى پرید ٍسط حرفو

نگٌ نشنیدی جناب . اٍن دیگٌ رفتٌ. اٍن رٍز چی؟ تَ رٍ خدا اٍن پسرى رٍ فرانَش کن -
نًرداد دیگٌ تهَم . سرٍان گفت حتهًا تا حاال از نرز رد شدى؟ سعی کن فرانَشش کنی

سعی کن چشو يات رٍ بیشتر باز کنی ٍ . شد رفت، تَ دیگٌ باید بٌ فکر آیندى ت باشی
دٍر ٍ برت رٍ بًتر ببینی، يستن آدم يایی کٌ خیلی بیشتر از اٍن پسرى لیاقت تَ رٍ 

 .دارن

 .بٌ دنبال فَران عصبانیتش، لبخندی نَزیانٌ رٍی لبش نشست

ٌ ی شَخی ندارم -  .برٍ گهشَ سپیدى، اصالً حَصل

 .نٌ بٌ خدا جدی نیگو -

 ننظَرت چیٌ؟ نحالً کی؟ -

 .خب، نحالً یکیشَن نی تَنٌ احسان صفاجَ باشٌ -

 .جا خَردم
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 .يیچ ٍقت فکر نهی کردم این حرف رٍ ازت بشنَم -

 :سپیدى با تعجب گفت

 چرا؟ -

 .نهی دانستو چگَنٌ باید ننظَرم را بٌ اٍ برسانو

 :با ِنن ِنن گفتو

ٌ جَری بگو... تَ ٍ اٍن... نن فکر نی کردم... خب -  !بٌ يهدیگٌ عالقٌ دارین... چ

 .نفس راحتی کشیدم

 :سپیدى نگاى شَخی بٌ نن انداخت ٍ با خندى گفت

 چی شد کٌ جناب عالی بٌ این نتیجٌ رسیدی؟ -

 .جَاب ندادم

 :سپیدى ادانٌ داد

ٌ ای بٌ صفاجَ ندارم -  .اٍن برای نن فقط یٌ يهکار ٍ يو دانشگايی خَبٌ. نن يیچ عالق

 :با لحنی جدی ادانٌ داد. ابرٍيایو را باال دادم ٍ با تعجب نگايش کردم

ٌ نند  - نهی دٍنو شها خَاير ٍ برادر چرا این قدر بٌ رٍابط بین نن ٍ آقای صفاجَ عالق
 شدید؟

 :با تعجب گفتو

ٌ طَر نگٌ؟ -  چ
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آخٌ آقا سیاٍش يو دم ناشین قبل از این کٌ تَ بیای داشت راجع بٌ يهین چیزيا ازم  -
 .نی پرسید

 .خندى ام گرفت

 :سرخ شد ٍ اضافٌ کرد

 .البتٌ نٌ با این صراحت -

 اٍن ٍقت تَ چی جَابش رٍ دادی؟ -

اگٌ راستش رٍ بخَای آقای صفاجَ برای ! ببین کالیاسا. نعلَنٌ، يهَنی کٌ بٌ تَ گفتو -
نن يیچ جذابیتی ندارى، نٌ کٌ بخَام خدایی نکردى بگو عیب ٍ ایرادی دارى نٌ، فقط 

ٌ ی . نا دٍ نفر بیشتر عقاید ٍ رفتاريانَن شبیٌ يهٌ. نحل خَدنٌ نن نی تَنو يه
ٌ خاطر يهین يیچ يیجانی در نن ایجاد نهی کنٌ. کارياش رٍ پیش بینی کنو البتٌ . ب

ٌ حال يیچ رفتاری نشَن ندادى کٌ  نطهئنو اٍن يو يیچ احساسی بٌ نن ندارى؛ چَن تاب
 .خالف این رٍ جابت کنٌ

 .سپیدى بدجنس نگايو کرد ٍ بلند خندید. بٌ فکر فرٍ رفتو

 .از قدیو گفتن رنگ رخسارى خبر نی ديد از سر درٍن. نٌ انگار تَ يو ازش بدت نیَندى -

دنبال جَابی بَدم تا خَدم را از نخهصٌ نجات ديو کٌ سیاٍش . گر گرفتو ٍ سرخ شدم
ٌ ی نجات از آسهان نازل شدند  .ٍ احسان عین فرشت

 :سیاٍش بٌ نا نزدیک شد ٍ با انرژی گفت

 شها چی نیگین؟. نن بٌ احسان پیشنًاد دادم ٍسطی بازی کنیو -

 :يهٌ نَافقت کردیو کٌ سپیدى گفت
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 .نا کٌ تَپ نداریو -

 :سیاٍش لبخند زد ٍ گفت

 .کی گفتٌ نداریو؟ االن نیرم از تَ ناشین نیارم -

 :سیاٍش بٌ سهت درخت يا رفت ٍ پشت بندش سپیدى از جایش بلند شد ٍ گفت

ٌ يا رٍ صدا کنو -  .نن برم بچ

ٌ ام کرد ٍ دٍر شد  .با لبخند، چشهکی حَال

 .ضربان قلبو تندتر شد. احسان جای سپیدى رٍی تختٌ سنگ نشست

 .باالخرى صدایش را شنیدم. نعذب بَدم؛ ٍلی خجالت نی کشیدم از جایو تکان بخَرم

 !چیزی شدى خانو کَشش؟ رنگ ٍ رٍتَن خیلی پریدى -

 .يهان طَر کٌ بٌ کتانی يایش چشو دٍختٌ بَدم يهان جَاب قبلی را تحَیلش دادم

 .نٌ یٌ کو سردم شدى -

 .از گَشٌ چشو دیدم لبخند زد

 .باید یٌ لباس گرم تر نی پَشیدین -

 .بی خَدی تَضیح دادم

 .آخٌ تا حاال اصالً سردم نبَد -

ٌ يا . خب چَن از صبح تا حاال فعالیت بدنی داشتید - البتٌ نگران نباشین، االن کٌ بچ
 .بیاین بازی رٍ شرٍع کنیو گرم تَن نیشٌ

 .سرم را برایش تکان دادم
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 .با این کٌ نی دانستو نستقیو نگايو نهی کند؛ ٍلی خجالت نی کشیدم سرم را باال بیاٍرم

 :باالخرى سکَت را شکست ٍ گفت

ٌ ی نًرداد صداقت خَدم رٍ نسئَل نی دٍنو - نن پیش از . راستش نن بابت نسئل
 .اتفاقی کٌ برای شها افتاد بًش شک کردى بَدم ٍ باید یٌ کاری نی کردم

 :بعد از نکحی کَتاى ٍقتی دید جَابی ندادم دٍبارى ادانٌ داد

اگٌ کاری از دستو بربیاد . لطفًا از این بٌ بعد اگٌ نشکلی داشتین حتها بٌ نن بگید -
 .نضایقٌ نهی کنو

 .بٌ یک بارى شیطنتو گل کرد ٍخجالت فرانَشو شد

 :بدٍن این کٌ سرم را بلند کنو گفتو

 .فکر نی کردم شها از نعاشرت با آدم يای سطح پایین خَشتَن نهیاد -

 .این قدر بايَش بَد کٌ نتلکو را تَی يَا گرفت

ٌ خاطر . نن نعتقدم آدم اگٌ تَی زندگیش اشتبايی کرد باید اٍن رٍ قبَل کنٌ - نن ب
 .قضاٍت نادرستی کٌ راجع بٌ شها داشتو ازتَن نعذرت خَايی نی کنو

 :در حالی کٌ از صداقتش شرنندى شدى بَدم گفتو

نن تَی این چندٍقت این قدر رفتاريای اشتباى داشتو کٌ دیگٌ بٌ . این حرف رٍ نزنید -
 .خَدم اجازى نهیدم از دیگران تَقع حسن نیت در نَرد خَدم داشتٌ باشو

 :صدای گرنش را شنیدم کٌ گفت

نن نطهئنو شها این قدر خَبی تَ ٍجَدتَن دارید کٌ ير کسی ذرى ای شها رٍ بشناسٌ  -
ٌ شَن نیشٌ  .نتَج
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 .بی ارادى سرم را بلند کردم ٍ نبًَت از این يهٌ نحبتش بٌ چشو يایش خیرى شدم

 .تنًا چند جانیٌ نگاى نًربانش را بٌ صَرتو دٍخت ٍ بٌ سرعت سرش را پایین انداخت

ٌ يا از راى رسیدند  .ناندى بَدم چٌ جَابی بديو کٌ بچ

ٌ يا خستٌ شدند ٍ  ٌ ی بچ بعد از بازی کٌ در آن غالبًا نن سر سٌ سَت نی سَختو، يه
 .قصد برگشت کردیو

یکی از الستیک يای ناشین سیاٍش . بٌ ناشین يایهان کٌ رسیدیو آى از نًادنان درآند
 .پنچر بَد

ٌ يا کنار ناشین يایشان ننتظر بَدند کٌ احسان رٍ بٌ بقیٌ گفت ٌ ی بچ  :يه

نن نی نَنو بٌ سیاٍش کهک . دارى يَا تاریک نیشٌ، بًترى شها راى بیفتین برین -
 .نی کنو الستیک رٍ عَض کنٌ

 :سیاٍش الستیک زاپاس را از ناشین خارج کرد ٍ گفت

شها يو برٍ نن خَدم الستیک رٍ عَض . نهی خَاد احسان جان، زحهتت نیشٌ -
 .نی کنو

 .این حرف يا چیٌ؟ نن اصالً عجلٌ ندارم: احسان آستین يایش را باال زد ٍ گفت

ٌ يا خداحافظی کردند ٍ رفتند  .نا ٍ احسان ناندیو ٍ باقی بچ

دى دقیقٌ بعد الستیک ناشین عَض شدى بَد ٍ آنادى ی حرکت بَدیو کٌ سیاٍش رٍ بٌ 
 :نن ٍ سپیدى گفت

تَ ٍ سپیدى خانو يهین جا بهَنید تا نن ٍ احسان بریو لب . تَ ناشین آب ندارم -
 .رٍدخَنٌ دست يانَن رٍ بشَریو ٍ بیایو
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 :با اعتراض گفتو

 حاال نهیشٌ بریو خَنٌ دستت رٍ بشَری؟ -

 :سیاٍش آنرانٌ گفت

ٌ جا رٍ کحیف نی کنو - این کٌ کاری ندارى، شها یٌ دقیقٌ تَ ناشین . خب اٍن جَری يه
 .بشینین نا االن نیایو

ندتی گذشت؛ ٍلی . نن ٍ سپیدى تَی ناشین نشستیو ٍ آن يا بٌ سهت درخت يا رفتند
 .آن يا برنگشتند

 .دلو شَر نی زد

ٌ طَرى یٌ زنگ بٌ سیاٍش بزنو؟ -  نیگو سپیدى این يا دیر نکردن؟ چ

 :سپیدى بی خیال گفت

نگران . چرا یٌ کو؛ ٍلی نهی تَنی بًشَن زنگ بزنی چَن این جا گَشی آنتن نهیدى -
 .نباش حتهًا االن دٍبارى سرشَن بٌ حرف گرم شدى، االن ياست کٌ برسن

ٌ ی زار نن دٍبارى گفت  :با نگاى بٌ قیاف

 .اصالً صبر کن االن خَدم نیرم صداشَن نی کنو -

 .نی خَاست از ناشین پیادى شَد کٌ دستش را گرفتو

 .نرٍ -

 :نگاى عاقل اندر سفیًی نحارم کرد ٍ با لبخند گفت

ٌ يا -  !کالی تَ انرٍز یٌ چیزیت نیش
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 .ندتی از رفتن سپیدى گذشت؛ ٍلی از يیچ کدام شان خبری نشد

از شدت دلشَرى حالت تًَع پیدا . حسی درٍنو نی گفت اتفاقی برایشان افتادى است
دیدم دیگر نهی تَانو ننتظرشان بهانو، این شد کٌ با تردید از ناشین خارج . کردى بَدم

 .شدم ٍ راى درخت يا را در پیش گرفتو

بین درختان بٌ جز صدای بادی کٌ بٌ تازگی شرٍع بٌ ٍزیدن کردى بَد، يیچ صدایی 
باد . دست يایو را تَی بغلو جهع کردم ٍ قدم يایو را سریع تر برداشتو. شنیدى نهی شد

 .سردی کٌ نی ٍزید باعخ شدى بَد دندان يایو رٍی يو بخَرد

چند قدم . يیچ جنبندى ای آن اطراف بٌ چشو نهی خَرد. باالخرى بٌ رٍدخانٌ رسیدم
برداشتو ٍ سیاٍش ٍ سپیدى را صدا زدم؛ ٍلی بٌ جز صدای باد يیچ صدایی بٌ گَش 

 .نهی رسید

ٌ خاطر نگرانی ٍ خلَتی ٍ صدای زٍزى ی باد خَف برم داشت دنبال راى چارى ای . کو کو ب
ٌ ام را جلب کرد سرم را بٌ آن طرف . نی گشتو کٌ صدای شکستن چیزی نحل چَب تَج

ٌ ای کٌ ير لحظٌ بزرگ تر نی شد این قدر ترسیدم کٌ بدٍن این کٌ  چرخاندم ٍ با دیدن سای
 .تشخیص ديو سایٌ چیست بٌ سرعت بٌ سهت درخت يا دٍیدم

در يهان حال نفًهیدم . تا ندتی بدٍن این کٌ بٌ پشت سرم نگاى کنو، فقط نی دٍیدم
پایو بدجَری درد . پایو بٌ چٌ چیزی گیر کرد کٌ نقش زنین شدم ٍ دادم بٌ يَا بلند شد

آندم از جایو بلند شَم کٌ از شدت درد ضعف کردم ٍ دٍبارى رٍی زنین . گرفتٌ بَد
تَان تکان خَردن نداشتو ٍ دندان يایو از سرنا رٍی يو نی خَردند ٍ اعصابو را . افتادم

بٌ يو نی ریختند؛ ٍلی بدتر از يهٌ این يا ٍيهی بَد کٌ نیان درخت يا بٌ ٍجَد غالب 
 .شدى بَد، طَری کٌ احساس نی کردم ير لحظٌ بٌ نن نزدیک تر نی شَند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  348  

حاال دیگر بٌ ٍضَح صدای ضربان . ندتی بعد احساس کردم صدای پايایی را نی شنَم
ٌ خاطر سرنا نیست صدايا ير لحظٌ . قلبو را نی شنیدم ٍ نی دانستو این یکی دیگر ب

از ترس چشو يایو را بستو تا چیزی یا کسی کٌ نزدیک نی شَد را . نزدیک تر نی شدند
 .نبینو

يهین طَر کٌ نیان تاریکی دست ٍ پا نی زدم، صدایی شنیدم کٌ از ير آٍایی بٌ گَشو 
 .خَش نَا تر بَد

 !کالیاسا -

با شنیدن صدای سپیدى چشو يایو را بٌ سرعت باز کردم ٍ ير سٌ نفرشان را دیدم کٌ 
 .باالی سرم ایستادى اند

 :سیاٍش گفت

 .کجا رفتٌ بَدی؟ رفتیو دیدیو تَ ناشین نیستی اٍندیو دنبالت -

سپیدى بٌ نن نزدیک شد ٍ کنارم رٍی دٍ زانَ . از شدت خَشحالی زبانو بند آندى بَد
 .نشست

 چی شدى کالی؟ چرا نی لرزی؟ -

 :در حالی کٌ سعی نی کردم بلند شَم گفتو

 .چیزی نیست، داشتو نی اٍندم پام گیر کرد بٌ یٌ چیزی خَردم زنین -

 :سپیدى گفت. يهین کٌ پایو را رٍی زنین گذاشتو، نفسو گرفت

 چی شد؟ -

 .صدای احسان را برای اٍلین بار طی چند دقیقٌ گذشتٌ شنیدم
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 .بًترى زٍدتر بریو تا برسَنیهشَن بیهارستان. فکر کنو پاشَن در رفتٌ -

با رسیدن بٌ . سپیدى زیر بغلو را گرفت ٍ يهگی بٌ سهت ناشین يا حرکت کردیو
 .ناشین يا، ير چًارنفرنان در جا نیخکَب شدیو

 .چًارتا چرخ ير دٍ تا ناشین را پنچر کردى بَدند

 :با بی حالی بٌ بازٍی سپیدى تکیٌ دادم ٍ زنزنٌ کردم

 !کار خَدشٌ -

 :سپیدى بٌ سهت نن نگاى کرد ٍ گفت

 چی گفتی؟ -

 :بلندتر گفتو

 .اٍن برگشتٌ -

 :سیاٍش رٍبرٍیو ایستاد ٍ گفت

 کی؟ -

 :نطهئن گفتو

 .نًرداد -

 :سیاٍش دٍدل گفت

نگٌ نشنیدی گفتن از نرز خارج شدى؟ حتهًا این کار یٌ دیٍَنٌ بَدى ! این انکان ندارى -
 .کٌ از این جا رد نی شدى ٍ اتفاقًا شدیدًا آزار داشتٌ

 :سرم را بٌ طرفین تکان دادم ٍ گفتو
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ٌ ای کٌ نزدیک رٍدخَنٌ . نن شک ندارم کٌ این يا کار نًردادى - حاال دیگٌ نطهئنو سای
 .دیدم يو خَدش بَدى

 :سیاٍش کٌ عصبانی بٌ نظر نی رسید غرید

 .اصالً يهینیٌ کٌ تَ نیگی، االن زنگ نی زنو پلیس تا بیاد ٍ تکلیف رٍ نعلَم کنٌ -

طَری رٍی شهارى يا نی کَبید کٌ ير آن . بٌ سرعت گَشی اش را از جیب خارج کرد
 .احتهال نی دادم ال سی دی گَشی بشکند

 :باالخرى سپیدى بٌ حرف آند ٍ گفت

 آقا سیاٍش خَدتَن رٍ خستٌ نکنید، نگٌ یادتَن رفتٌ نَبایل این جا آنتن نهیدى؟ -

 :سیاٍش با استیصال گفت

کالیاسا يو کٌ با این پاش نهی تَنٌ راى . پس چی کار کنیو؟ این يهٌ زاپاس کٌ نداریو -
ٌ ای پیدا نیشٌ نٌ آدنی. برى از صبح بٌ جز خَدنَن . این دٍر ٍ اطراف يو کٌ نٌ خَن

 !خب نعلَنٌ کی تَ این فصل سال نیاد یٌ يهچین جایی گردش. يیچ کس رٍ ندیدم

ٌ دنبال این حرف شرٍع کرد بٌ لگد زدن بٌ الستیک ناشینش چند بار این کار را تکرار . ب
 .کرد تا این کٌ با شنیدن صدای احسان از حرکت باز ایستاد

 .نن نیرم -

 :سیاٍش بٌ سهت اٍ نگاى کرد ٍ گفت

 چی؟ -

 :احسان نصهو گفت
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اٍن جا حتهًا نَبایل آنتن نیدى، اگر . نن پیادى نیرم تا سِر جادى. شها يهین جا بهَنید -
 .يو نداد یٌ ناشینی چیزی پیدا نی کنو ٍ کهک نیارم

ٌ اش گذاشت  .سیاٍش بٌ سهت اٍ رفت ٍ دستش را رٍی شان

 .فکر خَبیٌ؛ ٍلی بذار نن برم -

 .نٌ سیاٍش جان تَ این اطراف رٍ بلد نیستی، نن برم خیلی بًترى -

 .خب پس بذار يهراى ت بیام -

اگٌ حرف يای خانو کَشش درست . بٌ نظرم تَ این جا پیش خَايرت بهَنی بًترى -
بًترى تَ این جا بهَنی ٍ از خَايرت ٍ خانو پاکدل . باشٌ، نهکنٌ خطری تًدیدشَن کنٌ

 .نراقبت کنی

احسان در حالی کٌ کالى کاپشنش را رٍی . ظايرًا سیاٍش قانع شد؛ چَن نخالفتی نکرد
 :سرش نی کشید گفت

 .زٍد برنی گردم -

ٌ ی آيستٌ بٌ پشتش زد ٍ گفت  :سیاٍش با دست چند ضرب

 .ننتظرتیو رفیق -

ٌ ای نگاى يایهان با يو . احسان لبخند زد ٍ یک قدم از سیاٍش فاصلٌ گرفت برای لحظ
احسان پشتش را بٌ نا کرد ٍ چند . نفًهیدم چٌ شد کٌ اشک دیدم را تار کرد. تالقی کرد

 .قدم دیگر برداشت کٌ با صدای نن نتَقف شد

 !آقا احسان -

 .بٌ سهت نن چرخید
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 .خَايش نی کنو نَاظب خَدتَن باشید -

 .لبخند زد ٍ سرش را با اطهینان برایو تکان داد

سیاٍش پشت فرنان نشست . بعد از رفتن احسان ير سٌ نفرنان نشستیو تَی ناشین
 .ٍ نن ٍ سپیدى عقب نشستیو

ٌ يایی گاى ٍ بی گاى نی کرد ٍ احساس نی کردم  يهین طَر کٌ ننتظر بَدیو، سپیدى سرف
ٌ اش را بٌ ٍضَح شنیدم . ير لحظٌ رنگش تیرى تر نی شَد ٍقتی صدای خس خس سین

 .باالخرى طاقتو طاق شد

 سپیدى حالت خَبٌ؟ -

 :با صدایی ضعیف گفت

 .آرى -

 پس چرا رنگت پریدى؟ -

 .تَجٌ سیاٍش بٌ نا جلب شد ٍ بٌ عقب برگشت

 چی شدى؟ -

 :رٍ بٌ اٍ گفتو

 .انگار حال سپیدى بدى -

ٌ ای گفت کٌ بیشتر بٌ نالٌ شبیٌ بَد  .سپیدى رٍ بٌ سیاٍش ن

 :نگران گفتو

 اسپری ات کجاست؟ -
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 :با صدایی خفٌ گفت

 .بًش احتیاج ندارم -

 :در حالی کٌ عصبانی شدى بَدم گفتو

 راستش رٍ بگَ سپیدى، چٌ اتفاقی افتادى؟ -

 .سپیدى باالخرى تسلیو شد

 .فکر نی کنو اٍن نَقع کٌ داشتیو بازی نی کردیو از جیبو افتادى -

 .آى از نًادم برآند

 :سیاٍش در ناشین را باز کرد ٍ گفت

 .این کٌ کاری ندارى االن نیرم نیارنش -

 :يَل شدم ٍ گفتو

 !سیاٍش، نًرداد -

 :سیاٍش لبخندی دلگرم کنندى زد ٍ گفت

نن کٌ نیگو تَ خیاالتی شدی؛ ٍلی اگٌ ٍاقعًا يو اٍن این جا باشٌ نن از پسش برنیام،  -
ٌ جَری ناکارش کردم  .نگٌ یادت نیست اٍن دفعٌ چ

 .با چشو ٍ ابرٍ بٌ سپیدى اشارى کرد

 :سپیدى کٌ نعذب بٌ نظر نی رسید، بعد از چند سرفٌ گفت

نهی خَاد برید آقا سیاٍش، نن یٌ ندتی نی تَنو يهین طَری بهَنو، حتهًا تا اٍن  -
 .نَقع آقا احسان اٍندن
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ٌ حال يیچ ٍقت رٍی لبش ندیدى بَدم ٍ . سیاٍش رٍ بٌ سپیدى لبخند زد لبخندی کٌ تاب
 :با نالیو ترین لحنی کٌ از اٍ بٌ یاد داشتو گفت

 .نیرم ٍ زٍد برنی گردم. نگران نباش چیزی نهیشٌ -

 :سیاٍش داشت از ناشین پیادى نی شد کٌ ناخَدآگاى گفتو

 .سیاٍش -

 .ايهیتی نداد ٍ پیادى شد

سپیدى يو . بٌ نحض رفتن سیاٍش دٍبارى ترس بٌ سراغو آند ٍ تَی خَدم نچالٌ شدم
ٌ ی نن تکیٌ دادى بَد در يهین احَاالت یک دفعٌ سایٌ شخصی چَب بٌ . بی حال بٌ شان

نفسو در سینٌ حبس شدى بَد کٌ چیزی بٌ شیشٌ خَرد ٍ از . دست رٍی ناشین افتاد
با دیدن سیاٍش کٌ چَب کلفتی بٌ دست داشت نفس راحتی کشیدم ٍ . جا پریدم

 .شیشٌ را پایین دادم

 :سیاٍش چَب را تکان داد ٍ گفت

ٌ خاطر راحتی خیال آبجی خانو - يهچین کٌ پسرى رٍ دیدم يهچین با این . این يو ب
 .نی زنو تَ نالجش تا حالش جا بیاد

نگايش کٌ بٌ ٍضعیت سپیدى افتاد بدٍن حرف دیگری شرٍع بٌ دٍیدن بٌ سهت 
 .درخت يا کرد

. بٌ شدت حالت تًَع داشتو. ندت زیادی از رفتن سیاٍش گذشتٌ بَد؛ ٍلی خبری نبَد
ينَز این فکر کانل از نغزم . بٌ سپیدى کٌ نگاى کردم دیدم حال خَدم از اٍ بدتر است

در ناشین را . نگذشتٌ بَد کٌ حس کردم تهام نحتَیات نعدى ام در حال باال آندن است
 .باز کردم ٍ رٍی زنین عق زدم
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نشخص بَد اتفاقی برای سیاٍش افتادى . کهی کٌ حالو بًتر شد، ذينو بٌ کار افتاد
پایو را از ناشین . دیگر نهی تَانستو ننتظر بهانو. ٍگرنٌ ندت يا پیش باید برنی گشت

 :بیرٍن گذاشتو کٌ صدای ضعیف سپیدى را شنیدم

 کجا نیری؟ -

 .رٍیو را بٌ طرف اٍ کردم

 .نیرم دنبال سیاٍش نگرانشو، حتهًا یٌ بالیی سرش اٍندى -

 با این پات؟ -

 .فکر کنو بتَنو راى برم. دردش افتادى -

 !کالی نرٍ -

از ناشین پیادى شدم ٍ اٍ را درازکش رٍی صندلی عقب . بٌ حرفش گَش ندادم
 .خَاباندم

 .تحهل کن تا برگردم. خب حاال بًتر شد -

پايایو زیاد درد . لنگ لنگان نیان درختان پیش نی رفتو ٍ سیاٍش را صدا نی زدم
ٌ خاطر سرنا بی حس شدى بَد خَدم يو کهتر از قبل نی ترسیدم، بٌ . نهی کرد؛ انگار ب

ٌ ای ريایو نهی کرد  .نَعی بٌ فضا عادت کردى بَدم ٍ فقط فکر سیاٍش بَد کٌ لحظ

 .آخرین درخت را پشت سر گذاشتٌ بَدم کٌ با دیدن ننظرى ی نقابل خشکو زد

از این فاصلٌ يو بٌ خَبی نی تَانستو سیاٍش را ببینو کٌ دراز بٌ دراز رٍی زنین افتادى 
 .با آخرین سرعتی کٌ نی تَانستو تَی آن شرایط قدم بردارم بٌ طرفش حرکت کردم. بَد
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ينَز . نفس نفس زنان کنارش رٍی زنین نشستو. اشتباى نکردى بَدم، خَِد سیاٍش بَد
ٌ ای . نفس نی کشید رٍی اٍ خو شدى بَدم تا نحل جراحتش را پیدا کنو کٌ نتَجٌ سای

 .چندنتر آن طرف تر شدم

سرم را کٌ باال آٍردم، نًرداد را دیدم کٌ با فاصلٌ چندنتری از نن پشت بٌ رٍدخانٌ 
 .ایستادى ٍ بٌ نن خیرى شدى است

ٌ خاطر سرنا در آن جهع شدى بَد پاک کنو تا  ٌ يو زدم تا اشک يایی کٌ ب چشو يایو را ب
 .اگر دچار تَيو شدى ام زٍدتر از بین برٍد

 .ٍلی با شنیدن صدایش این انید تَخالی را يو از دست دادم

 .فکر نی کردم زٍدتر از این يا بیای این جا دنبالو -

از نیان لباس يای یک دست سیايش، کالى گرنکنی کٌ رٍی . سعی کردم بًتر ببینهش
ٌ ی دٍبارى بلند شدى اش، این سیايی چشو يایش بَد  سرش کشیدى بَد ٍ نَيای آشفت

 .کٌ برق نی زد

 :سست ٍ بی حال گَیی تهام انرژی ام تٌ کشیدى باشد، زیر لب گفتو

 چٌ بالیی سر سیاٍش آٍردی؟ -

 .لبخند گل ٍ گشادی رٍی لب يایش نشست

 .دلو برات تنگ شدى بَد -

نهی دانو تَی لحنش چٌ بَد کٌ با شنیدنش جَری آتش گرفتو کٌ ترس ٍ درد پایو را 
 .بٌ سهتش خیز برداشتو ٍ تَی چشو يایش زل زدم. فرانَش کردم

 چی از جَن نن نی خَای؟ -
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 .لبخندش پررنگ تر شد

 نی دٍنی اٍلین بار تَ رٍ کجا دیدم؟ -

 .با گیجی فقط بٌ اٍ زل زدم

اٍلین بار درست . اگٌ فکر نی کنی تَ دانشگاى یا تَی اٍن پارک بَدى در اشتبايی -
 .يهین جا تَ رٍ دیدم

 .چشو يایو گشاد شدند

 :خندید ٍ ادانٌ داد

اٍن رٍز نحل يهیشٌ داشتو این جايا پرسٌ نی زدم کٌ احساس کردم چند نفر دارن  -
بعد از این کٌ دٍستت رفت ٍ تَ تنًا . تَ ٍ دٍستت بَدین. رفتو ٍ یٌ جا قایو شدم. نیان

ٌ ی چرب ٍ نرنی تَ خو شدى بَدی رٍی رٍدخَنٌ ٍ . نَندی پیش خَدم گفتو چٌ لقه
. فقط یٌ ُيل کَچَلَ الزم داشت؛ ٍلی یٌ چَب زیر پام شکست ٍ باعخ شد تَ فرار کنی
نی بینی کالی، این سرنَشت نائٌ کٌ نن يهیشٌ تا پای کشتن تَ برم ٍلی نتَنو؛ نحل 

 .اٍن رٍز کٌ آٍردنت این جا تا کارت رٍ بسازم ٍلی نتَنستو

 .یک قدم بٌ سهتو برداشت

نی تَنیو از این جا بریو . بیا با يو از این جا بریو. نا دٍتا برای بَدن با يو ساختٌ شدیو -
 !کالی بگَ کٌ ينَز يو دٍستو داری. ٍ تا آخر عهرنَن خَشحال زندگی کنیو

ٌ ای را کٌ ندت يا  يهین طَر کٌ تَی چشو يایش نگاى نی کردم، پَزخند زدم ٍ تنًا جهل
تَی دلو ناندى بَد ٍ نی دانستو پاسخ يهٌ حرف يایش است را حاضر ٍ آنادى تحَیلش 

 .دادم
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نن عادت ندارم یٌ اشتباى رٍ دٍبار تکرار . دٍست داشتن تَ بزرگترین اشتباى زندگیو بَد -
 .کنو

با چند قدم خَدش را بٌ نن رساند ٍ در حالی کٌ . در کسری از جانیٌ لبخندش ناپدید شد
 .بازٍيایو را گرفتٌ بَد شرٍع بٌ تکان دادنو کرد

ٌ خاطر تَ چٌ باليایی سِر نن اٍند؟ نی دٍنی االن چند نفر . بٌ يهین راحتی - نی دٍنی ب
ٌ شَن دنبالهن  ٌ ام ٍ يه دنبالهن تا نن رٍ بکشن؟ برای باال دستی يام یٌ نًرى ی سَخت

ٌ شَن رٍ لَ بدم کارم رٍ بسازن نی دٍنی . تا قبل از این کٌ پلیس دستش بًو برسٌ ٍ يه
 اگٌ پلیس يا بگیرنو چٌ بالیی سرم نیارن؟

ٌ اش دٍختٌ بَدم  :بلندتر از قبل فریاد زد. بدٍن این کٌ حرفی بزنو، نگايو را بٌ سین

ٌ خاطر تَئٌ - ٌ ی این يا ب  !يه

 :صدایش را پایین آٍرد ٍ تقریبًا زنزنٌ کرد

 .خَايش نی کنو با نن این کار رٍ نکن کالی، نن دٍست دارم -

يهین طَر کٌ بٌ نن . نتعجب سرم را باال آٍردم ٍ بٌ چشو يای خیسش نگاى کردم
 .نزدیک تر نی شد یک دفعٌ بٌ عقب کشیدى شد ٍ نرا ريا کرد

ٍقتی بٌ خَدم آندم نًرداد را دیدم کٌ رٍی سینٌ احسان نشستٌ بَد ٍ گلَیش را فشار 
دنبال . رنگ صَرت احسان سیاى شدى بَد ٍ برای نفس کشیدن تقال نی کرد. نی داد

رايی برای کهک بٌ اٍ نی گشتو کٌ چشهو بٌ چَبی کٌ سیاٍش برای دفاع از خَدش 
 .آٍردى بَد، افتاد

ٌ ای بٌ سر نًرداد  چَب را برداشتو ٍ بدٍن این کٌ بٌ عَاقب کار بیاندیشو با آن ضرب
 .زدم
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ٌ خاطر شدت ضربٌ، احسان را ريا کرد خَن را کٌ رٍی سرش دیدم، چَب از . نًرداد ب
 .دستو ريا شد ٍ چند قدم عقب رفتو

نًرداد يهان طَر کٌ دستش را رٍی جای زخو گذاشتٌ بَد، از جایش بلند شد ٍ بٌ طرف 
 .صدای فریادش چًارستَن بدنو را لرزاند. نن آند

ٌ خاطر این حذب اللًی  - ٌ خاطر این پسرى ی آدم فرٍش آشغال نن رٍ زدی؟ تَ ب تَ ب
 ... کحافت

 :بی اختیار بلندتر از اٍ داد زدم

 .خفٌ شَ -

 .خَدش را بٌ نن رساند ٍ نچ دستو را گرفت

 :احسان کٌ ينَز برای بًتر نفس کشیدن تقال نی کرد، بریدى بریدى گفت

يیچ غلطی نهی تَنی بکنی، زنگ زدم بٌ پلیس االنٌ . چی کار نی کنی عَضی؟ ٍلش کن -
 .کٌ برسٌ

نًرداد بی تَجٌ بٌ اٍ نن را بٌ سهت رٍدخانٌ نی کشید، ير کاری نی کردم نهی تَانستو 
 .دستو را آزاد کنو

 :در يهان حال کٌ دستو را نی کشید، سرش را بٌ گَشو نزدیک کرد ٍ آيستٌ گفت

یادتٌ بًت گفتو این جا نقطٌ اٍج ننٌ؟ درست يهین جا بَد کٌ خَد ٍاقعیو رٍ  -
ٌ خاطر کسی کٌ ارزشش رٍ نداشت حاال . شناختو؛ انا چند ٍقت بَد کٌ گهش کردى بَد، ب

 .ٍقتشٌ کٌ دٍبارى پیداش کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

(قًارزادى  ) ق پرٍانٌ | ( شدى نفرین چشهان ) کالیاسارنان  360  

خَن کانالً رٍی صَرتش را پَشاندى بَد، بٌ طَری کٌ یک لحظٌ فکر کردم از 
 .چشو يایش خَن نی چکد

ٌ ی صخرى رسیدى بَدیو  :يلو داد بٌ سهت آب ٍ گفت. دیگر بٌ لب

 .این دفعٌ دیگٌ نهی گیرنت، نطهئن باش -

. بٌ خاطر باد شدیدی کٌ نی ٍزید رٍدخانٌ بٌ شدت خرٍشان بَد. لب صخرى ایستادم
ٌ در ببرم  .بعید بَد از این يهٌ آب جان سالو ب

ٌ ام گذاشت یک ُيل کَچک کافی بَد تا برای يهیشٌ در . نًرداد دستش را رٍی سین
 .عهق رٍدخانٌ دفن شَم

اشک يایو رٍی صَرتو . نزدیک تر شد، بٌ طَری کٌ نفس يایش تَی صَرتو نی خَرد
 .جاری شدى بَد

آسهان یک پارچٌ قرنز شدى بَد ٍ . نگايو بٌ پشت سرش افتاد. سرم را بلند کردم
 .خَرشید در حال غرٍب بَد

 :نلتهسانٌ بٌ چشو يایش نگاى کردم ٍ نالیدم

 .نًرداد -

ٌ ام برداشت از کنارم گذشت ٍ لب صخرى پشت بٌ آب . بٌ یک بارى دستش را از رٍی سین
 .ایستاد

 .صدای آژیر ناشین پلیس از جایی دٍر بٌ گَش نی رسید

ٌ کار کند  .بٌ سهتش برگشتو تا ببینو نی خَايد چ
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بٌ چشو يایو نگاى کرد ٍ با لحنی کٌ يیچ ٍقت از اٍ نشنیدى بَدم زنزنٌ کرد، آن قدر آرام 
 .کٌ شک داشتو این صدای اٍست کٌ نی شنَم یا شرشر آب رٍدخانٌ

 !تَ شیرین ترین گـ ـناى زندگی ننی -

. نگايش را بٌ سهت احسان کٌ بٌ سختی سعی داشت از رٍی زنین بلند شَد، برگرداند
 .بعد دٍبارى بٌ نن نگاى کرد

 .بدٍن نقدنٌ لبخند زد، از يهان يا کٌ زنانی عاشقشان بَدم

 .قبل از این کٌ بتَانو پلک بزنو در رٍدخانٌ ناپدید شد

 .ندتی يهین طَر  ياج ٍ ٍاج بٌ آب زل زدم

 .ٍقتی بٌ خَدم آندم با آخرین باقی ناندى ی تَانو بٌ سهت سیاٍش رفتو

نگايو بٌ نشت گرى کردى اش افتاد ٍ اسپری سپیدى را . يهان طَر رٍی زنین افتادى بَد
 .داخلش دیدم

اسپری را از دست سیاٍش . احسان کٌ رنگ ٍ رٍیش باز شدى بَد، باالی سرم ظاير شد
 .درآٍردم ٍ بٌ سهت اٍ گرفتو

 .این رٍ بٌ سپیدى برسَن -

يَا . بعد از رفتن اٍ دٍبارى احساس ترس کردم. احسان بدٍن يیچ حرفی از نن دٍر شد
تاریک شدى بَد ٍ در آن تاریکی ير لحظٌ احتهال نی دادم نًرداد نحل شبحی سرگردان 

 .سر از آب بیرٍن آٍرد

 .يیکل احسان را کٌ از دٍر دیدم، زدم زیر گریٌ

 .احسان بٌ نن نزدیک شد ٍ آن طرف سیاٍش زانَ زد
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پلیس االن نیرسٌ، بٌ . حال سپیدى خانو خَبٌ، سیاٍش يو خَب نیشٌ. آرٍم باشید -
ٌ شَن دارن نیان کهک نَن  .انداد خَدرٍ يو زنگ زدم، يه

 .دست يایو را زیر بغلو جهع کردم ٍ بٌ گریٌ کردن ادانٌ دادم. باد سردی ٍزید

باالی سرم ایستاد ٍ کاپشنش را از تنش درآٍرد ٍ رٍی . احسان از جایش بلند شد
ٌ يای نن انداخت  .شان

 .سرم را بلند کردم ٍ تَی چشو يای نًربانش نگاى کردم

 پس خَدتَن چی؟ -

 :خندید ٍ گفت

 .بادنجَن بو آفت ندارى. نن پَستو کلفت،ى يیچیو نهیشٌ -

 .نیان گریٌ خندیدم ٍ برای اٍلین بار طی چند ساعت گذشتٌ احساس گرنا کردم

*** 

 «آخرین کالم»

 «شکرانٌ»

 !بٌ نام خدایی کٌ در يهین نزدیکی ست

ٌ ی عزیزم  سالم بٌ بنفش

ٌ ی نرا بخَانی،  از يهین اٍل کار از این کٌ باید کار ٍ زندگی ات را ٍل کنی ٍ طَنارنان
ٌ ام تهام  نعذرت نی خَايو؛ ٍلی چٌ کنو کٌ حرف يایو زیاد است ٍ با خَدم قرار گذاشت

 .دٍ ساعتی کٌ تا خانٌ تَی قطار نی گذرانو را صرف نَشتن نانٌ کنو
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تَی . االن کٌ این نانٌ را برایت نی نَیسو دارم برای تعطیالت عید بٌ خانٌ نی رٍم
ٌ ام کٌ خالِی خالی ست ٍ کسی جز نن تَی آن نیست ٌ ای از قطار نشست رٍی . کَپ

ٌ ام ٍ پشتو را بٌ شیشٌ کردى ام تا نناظر بیرٍن حَاسو را از  صندلِی کنار پنجرى نشست
 .نَشتن پرت نکند

نصف انتحان يای ترم قبل را خراب کردم ٍ نجبَر شدم . اٍل از دانشگاى شرٍع نی کنو
 .این ترم اضافٌ را بٌ پاس کردن ٍاحديای افتادى، در تنًایی بگذرانو

باالخرى باید بتَانو خَدم تنًایی گلیو خَدم را از . خانٌ را پس دادیو ٍ سیاٍش برگشت
 .آب بیرٍن بکشو

ٌ يا فارغ التحصیل شدند ٍ نن ناچار شدم این ترم را با يو  ٌ ی بچ سپیدى ٍ بقی
ٌ يا را نی رٍم . اتاقی يای جدید سر کنو البتٌ زیاد تَی خَابگاى نهی نانو ٍ بیشتر آخر يفت

بابا کهتر سراغ . آخر بزنو بٌ تختٌ بٌ تازگی رٍابط خانَادگی نان رٍ بٌ راى شدى. خانٌ
. نانان يو خَش اخالق تر شدى. کارش نی رٍد ٍ ٍقت بیشتری را با نا نی گذراند

ٌ راى شدى ٍ بٌ نسافرت با خانَادى بٌ  سیاٍش يو کٌ قربانش برٍم جدیدًا خیلی سرب
. خصَص سفر زیارتی عالقٌ پیدا کردى، بٌ طَری کٌ ندام اصرار دارد برٍیو انانزادى علی

ٌ ی نراسو  حتی این آخری گیر دادى بَد، تعطیالت عید برٍیو انانزادى علی کٌ نا بٌ بًان
نانزدی دختر عهَیو ارغَان ٍ نانزدش سام کٌ اتفاقًا يهشًری تَ يو يست، بٌ 

 .نن کٌ دیگر ٍاقعًا دارم نسبت بٌ اٍ نشکَک نی شَم. اصطالح پیچاندیهش

از بطری . این قدر حرف زدم، ببخشید اصالح نی کنو این قدر نَشتو کٌ گلَیو خشک شد
نٌ سرد بَد نٌ گرم، نحل احَاالت این رٍزيای نن . کنار دستو نقداری آب خَردم

 .نعهَلِی نعهَلی

فکر نکنی با این . احساس نی کنو بعد از آن يهٌ يیجان بٌ این آرانش احتیاج داشتو
نقدنٌ دٍبارى نی خَايو حرف اٍ را پیش بکشو؛ چَن اٍ چٌ جنازى اش پیدا بشَد چٌ 
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نشَد برای نن نردى؛ ٍلی خب دست خَدم نیست گايی ٍقت يا کٌ خیلی تنًا نی شَم 
 .یا رٍزيای خاص در زندگی ام نحل تَلدم یاد اٍ در ذينو پررنگ نی شَد

تَی بی نعرفت کٌ یک پیام خشک ٍ خالی يو نفرستادی؛ ٍلی بَدند . یاد تَلدم افتادم
 .دٍستان با نعرفتی کٌ فرانَشو نکردى بَدند

دلت بسَزد، . سپیدى ٍ سیاٍش قبل از این کٌ برٍند برایو یک تَلد جهع ٍ جَر گرفتند
ٌ يای دانشگاى را يو دعَت کردى بَدند  .چندتا از بچ

با این کٌ خیلی با نن حرف نزد؛ ٍلی يرٍقت چیزی . احسان صفاجَ يو آندى بَد
تعارفش نی کردم، جَری نگاى يای سَزناک تحَیلو نی داد کٌ نزدیک بَد از خجالت 

 .شصت پایو بٌ يهراى ظرف نیَى ٍ شیرینی تَی چشهو برٍد

داریو بٌ ایستگاى . ببخشید بنفشٌ جان؛ ٍلی انگاری نجبَرم نانٌ را زٍدتر تهام کنو
ٌ يا نی زند، نی شنَم باید . نزدیک نی شَیو ٍ نن صدای کلید نأنَر قطار را کٌ بٌ در کَپ

ٌ ام دنبال بلیط بگردم  .نَشتن را تهام کنو ٍ برٍم تَی کَل

 .نَاظب خَدت باش ٍ بٌ خالٌ سَسن جانو سالم برسان

 .راستی تَی تعطیالت عید اگر تَانستو حتهًا سری بٌ تَ نی زنو

ٌ طَر قاپ سعیدخان خَشتیپ را ! ناقال باید بنشینی ٍ تهام ٍ کهال برایو تعریف کنی چ
 .دزدیدی

 بٌ انید دیدارت

 کالیاسا، دٍست دار تَ

 پایان


