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  : سندهيآثار نو گريد

  ) یعشق افالطون(٢. اَُمر جلد1

  .انتهایب يی. تنها2

  .یداريب یها. شب3

  اتاق مرموز)(١مخوف جلد ی. راز خانه4

  ترس) یهيسا(٢مخوف جلد ی. راز خانه5

  )ديشب پل(٣مخوف جلد ی. راز خانه6

  وارثان جهنم)(۴مخوف جلد ی. راز خانه7

  (.....) ۵مخوف جلد ی. راز خانه8

  

  ٨/۶/١۴٠٠کتاب اَُمر:        شروع

. آنقدر دادیپس ذهنم آزارم م یزينداشتم. چ یخوب یروزها اصالً حال و هوا آن

تم و دوست داش آوردمیکم م یکه گاه آوردیبد مختلف به جانم هجوم م یهااحساس

تمدن  یها و سر و صداها به دور از آدمکنم و ساعت دايدنج و خلوت پ یگوشه کي

  .شميانديو به گذشته و حال بدم ب نميبنش یانسان

را دوست داشتم و آن را به هر  اميیجور انتخاب بود. تنها کيهم  يیبودم، تنها تنها

  . دادمیم حيترج یجمع

Soheil
Typewritten text
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  سته بود. عادت در دل و جانم نش نيبود ا هامدت

  .هدفیب اتيح کيبود.  اتيح یادامه یبرا یستيو تنها ز کردمینم یزندگ ديشا

  نينچنيرا ا یشده بودم و زندگ هدفیاندازه ب نيتا ا ی! از کیبزرگ ی! چه کلمههدف؟

_  به یاز  _چه وقت و کِ  یزيچ گريخودم هم د ی! حتانگاشتم؟یپوچ و مسخره م

  خاطر نداشتم.

 یاو بدون نگاه به گذشته ندهيبدون هدف، بدون آ یاپيگذشت. دوازده سال پسال  دوازده

  که از سر گذشت.

که از آن فرار  طيبه آن شرا خواستیبه آن روزها فکر کنم. دلم نم خواستینم دلم

  کردم برگردم. 

که از آن  یو برگشتن به آن مرداب دنيشيبه اند ديارزیم هدفیآن هم ب ريمس یادامه

  گذشتم.

ها را نخواهم برگشتن به آن یآن روزها را دوست نخواهم داشت و هرگز آرزو هرگز

  کرد. 

خوب نباشد  ديحالم شا زيتنفرانگ یبه دور از آن زندگ ايدن یگوشه نيدر ا جانيهم

  . بد هم باشد بهتر از برگشتن به آن نکبت بود.ستياما بد هم ن

وقت است گذشته و  یلي. خنمزیو کتاب ورق م خوانمیدرس م هدفیروز ب هر

 دنيبه نفس کش ديارزیگمگشتن م نيها گم شده است؛ اما اکتاب نيا یالمن البه یجوان

  .اريآن د یآن مردمان و در هوا انيدر م
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. کردیو آهسته به مغز استخوانم نفوذ م ديلغزیپوستم م یسرد رو یبود و هوا صبح

  شوم. نميدلم نخواست سوار ماش شهيمثل هم

اتوبوس رفتم. هنوز چند قدم دور نشده  ستگاهيراه افتادم و به سمت ا ابانيامتداد خ در

  .دميرا د هيبودم که زن همسا

  و هشت ساله. ستيجوان حدوداً ب یزن

  اما شکسته و سرد. بايز اريبس یسيانگل کي

  .شدیعالم در ذهن و قلبم زنده م یهاتمام غم دنشيکه هر بار با د زيانگصورت غم با

  آن بود. یاز درد رو ینقش و نگار شهيکه هم یصورت

بگو مگو  یکه صدا یزندگ کي. دادیرا ادامه م یکه چرا آن زندگ دميفهمینم اصالً 

  .دنديشنیهم م هاهيهمسا یرا حت شيهاهيو گر ادهايو اختالف و شکستن و فر

غلط تلخ از انتخاب  شينما کي! ستين یشد که زندگ یعموم یوقت یخصوص یزندگ

  .شودیها مانسان یو پست

بود که من از  یجهان سوم نجايترش بود. اگر ااش نشان از اشتباه بزرگبرآمده شکم

که با آمدن فرزند، آتش  ديام نيدر حماقت زن نبود؛ به ا یآن آمده بودم، حرف

  شود. فينگهبان لط یفرشته کيبه  ليمرد فروکش کند و تبد یطانيش یهااخالق

ادامه بدهد.  یمتيرا به هر ق یسگ ینداشت زندگ یلب اروپا بود و لزومق نجايا یول

  تق و لق چه بود! یزندگ نيماندن در ا یاصرار مزخرف برا نيا دميفهمیاصالً نم
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را  اشدهينگاه نگران و ترس شهي. مثل همديمن رس یمقابلم، درست در دو قدم به

  انداخت.  ميهالحظه به چشم کي یبرا

از من دور  عي. سرکردیم یمن احساس ناامن دنياز د شهيهم یا، ولچر دميفهمینم

 افتياو در یاز چهره یرا به خوب یحس ناامن نيو من ا کردیو فرار م شدیم

  .کردمیم

تا من تنها وارد آسانسور  رفتیکنار م ميديرسیآسانسور م یهر زمان با هم به جلو 

  شوم.

  تا آسانسور برگردد. زدیرا م او دگمه دميرسیکه به طبقه سوم م من

 فتادهياتفاق ن نمانيمن، ب زدهخياو و نگاه  دهيجز رد و بدل نگاه ترس یارتباط چوقتيه

  بود.

گرفته  یشيبودم، او در سرد بودن و انزوا از من پ یسرد و بد هيهر چقدر همسا من

  بود. 

به  دنمانيبا رسداد و  شهيبرخالف هم یفرمان امزدهخيلحظه مغز منجمد و  کي یبرا

  توقف کنم، گفتم: نکهيهم، بدون ا

  .ريصبح بخ -

 دمينه! نفهم ايجواب داد  دميکرد. من رد شدم و نفهم یها مکث کوتاهبرق گرفته چون

  نه! ايو پشت سرش را نگاه کرد  ستاديا
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 ستگاهيرفتم و در ا ادهيپ نيبه عابر توجهیادامه دادم و ب ريرا در همان مس ابانيخ

  .دينگذشته بود که اتوبوس رس قهي. هنوز دو دقستادميا

  .یريتأخ چيبدون ه قيمعمول و سر ساعت دق طبق

  . ميسوار شد بيبه ترت تيبا جمع همراه

ً يکردم که تقر تيّ به جمع ینگاه ميبه داخل اتوبوس رفت یوقت را  هایصندل یهمه با

  اِشغال کرده بودند.

به پشت  نميبنش نکهين رفتم و قبل از ابود. به سمت آ یدر ته اتوبوس خال یصندل کي

بود و دستش را به  ستادهيخانم که پس از من وارد شده بود، ا کيسرم نگاه کردم. 

  گرفته بود. لهيم

  . ستيدست به او اشاره کردم. مرا نگر با

اشاره کردم. لبخند زد و  ی. با دست به صندلميخورد یحرکت کرد و تکان اتوبوس

  اشاره کردم. یکان داد. دوباره به صندلسرش را به چپ و راست ت

. صفحه مورد دميکش رونيکتاب از آن ب کيآوردم و  نييدوشم پا یرا از رو امکوله

  .سرم گرفتم و مشغول مطالعه شدم یباال یلهينظرم را باز کردم و دستم را به م

  در گوشم نشست. يیبعد صدا یکم

  ممنون. -
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ام پرداختم. کتاب مطالعه یرفت. به ادامهگ یجا یصندل یفرود آوردم و زن رو سر

را با دست راست مقابل صورتم گرفته بودم و با انگشت شصت به سرعت ورق 

  . زدمیم

  دوست داشتم. یطياول صبح را در هر شرا یمطالعه نيا

 یصندل کي یشدند. رو ادهيبعد با تکان اتوبوس و توقف آن چند نفر پ قهيدق چند

  دادم. نشستم و به کارم ادامه

برخاستم و  مياز جا یبعد ستگاهيسوار شدن چند نفر اتوبوس حرکت کرد و در ا با

  شدم. ادهيکارت پ دنيبعد از کش

  .فرو بردم بميرا به خاطر سوز سرد هوا در ج ميهاام انداختم و دسترا در کوله کتاب

س شد و به سر کالسم رفتم و مشغول باز کردن کتابم شدم که استاد وارد کال ميمستق

  درس شروع شد. شهيطبق معمول هم

آنجا را ترک کردم و به کالس  ديدرس که حدود دو ساعت طول کش انياز پا بعد

  رفتم که از طرف دانشگاه به من تعلّق گرفته بود.  یکوچک

و به سؤاالت  کردمیم یرا در آنجا سپر یساعت مشخص ،یمشخص یدر روزها ديبا

  .کردمیها را رفع مآن یدرس یو مشکل دادمیجواب م نييسال پا یدانشجوها

که چند ضربه به در خورد. سر بلند کردم و رو به  خواندمیکتاب خودم را م داشتم

  در گفتم:

  .دييبفرما -
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سال از زمان  کيبود و تازه  ايتاليوارد اتاق شد. اهل ا یباز شد و دختر در

ن و نوشتارش به او رفع اشکاالت صحبت کرد یبرا دي. باگذشتیم اشيیدانشجو

  . کردمیکمک م

با او  یسي. هم زبان انگلکردمیم سيتدر شيبرا یو ساعت آمدیزمان که بودم م هر

  .دادمیکه الزم داشت مطالعه کند به او آموزش م يیهاهم در متن کردمیکار م

 یبلند و ابروها یمشک یچشمش، آن موها یرو نکيآن دختر با صورت گرد و ع 

  .انداختیم یرانيا یدخترها یچهره اديه مرا ب دهيکش

  .دادمیکه به او آموزش م کردیم یزيبود و تمام حواسش را جمع چ یباهوش دختر

من هم تا  گذاشت،یدستم م یو برگه را جلو گرفتیم ستيرا ل شيهاسؤال شهيهم

با من  شتريب نکهيعلّت ا دي. شادادمیم حيتوض شيهمه را برا کردیم یاريوقت 

  .هم مسلط بودم يیايتاليبود که من به زبان ا نيا کردیم یو راحت یکيساس نزداح

بود که وقتم را  نيا لشيدال نياز بهتر یکيخوب بود و آن را دوست داشتم.  يیتنها

 ی. روحم تشنهخواندمیو درس م کردمی. فقط مطالعه مگذراندمیهرگز به بطالت نم

  انزوا سهمم شد به کتاب معتاد شدم.  یاز وقت ،دميبر یبود. از وقت یريادگيکتاب و 

 کي یو افتادگ یام زردتفاوت که چهره نيبودم با ا یمعتاد منزو کيمن هم  حاال

  معتاد به مخدر را نداشت.

خوره افکار آزار  خواستمیکه نم يیهاشب نيهم یمن کتاب بود و درس. برا مخدر

  .دمبریدهنده مغز و روحم را بجود به کتاب پناه م
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 یباعث شد من به سه زبان زنده یهدفیو ب يیآن حجم از تنها انيدر م هانيا یهمه

  مسلط شوم. ايدن

 کيو  کردمیبود که آن را دنبال م امیدانشگاه یرشته یسيانگل اتيزبان و ادب اما

  .رميمانده بود تا مدرک دکترا را بگ گريد ميسال و ن

کنار  یسال اول یق خورد و سه نفر از دانشجوهاچند ضربه به در کامالً باز اتا یوقت

از  يیايتاليطبق معمول به زبان ا نايورود شدند، والنت یو منتظر اجازه ستادنديدر ا

  برخاست. شيمن تشکر کرد و از جا

  را به زبان خودش دادم که از اتاق خارج شد.  جوابش

ا وارد شدند و بعد از هکه منتظر بودند اشاره کردم. آن یدست به دو پسر و دختر با

اشکاالت جلسه قبلشان  یدادن ادامه حينشستند و من مشغول توض ريسالم و روز بخ

  شدم. 

  از فرانسه بود. یکيپسر و دختر عرب و آن  کي

  .آمدندیرفع اشکال به سراغم م یکالس بودند و با هم براسه هم هر

محافظت کند اما  ديد را کامالً از شيتا موها بستیشال را دور سرش م کي دختر

داشت و  شيآرا شهيبلند بود. هم نيبلوز آست کيو  نيشلوار ج کيپوشش معموالً 

  .ديکشیبزرگ م یهارا خط چشم شيهاچشم

  آمدم. در را بستم و از دانشگاه خارج شدم. رونيها از کالس ببه آن يیگواز پاسخ بعد
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 زيمحدود اما تم یع غذارستوران کوچک رفتم. چند نو کيخوردن ناهار به  یبرا

  و خوشمزه داشت.

  .شناختندیها بودم و بعد از چند سال رفت و آمد مرا مآن یشگيهم یمشتر

 شخدمتيبود، پ شهيکه درست کنار ش امیشگيرنگ هم یشتر زينشستن پشت م با

و  ستاديا زيداشت آمد و کنار م یمعمول یکه تازه استخدام شده بود و برخورد یجوان

  :ديپرس

  ن؟يدار ليم یچ -

  سفارش دادم. یسيسبز انگل یچا کيدل و جگر همراه با  نگيپود

 هيو ادو ازيگوسفند با جو دوسر، پ یدل و جگر با استفاده از دل، روده، قلوه نگيپود

  خوشمزه بود. اريو بس شدیطبخ م

 نياز ا خواندمیکتاب م یحاضر شدن ناهارم به صرف مخدرم مشغول شدم. وقت تا

 ی. با قرار گرفتن ظروف روکنمیکجا هستم و چکار م رفتیم ادميو  دميبریعالم م

  تشکر کردم. شخدمتيسر بلند کردم و از پ زيم

خوب جگر حالم را عوض  یرا کنار گذاشتم و مشغول صرف ناهارم شدم. مزه کتاب

  برد. نييروز شلوغ را با آن پا کي یخستگ شدیو م کردیم

را مقابلم  یکردم و گوش بميم به صدا در آمد. دست در جحال بود که همراه نيهم در

  گرفتم. 

  بود.  ميباياز طرف بهاره، خواهر کوچک و ز یريتصو تماس
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 زدیزنگ م یبود که وقت یتماس را وصل کردم. او جزو معدود کسان یحالخوش با

  .بستینقش م ميهالب یرو یلبخند واقع کيو  شدمیحال مخوش

هم، ناخواسته  یچهره دنيتماس و با د یرو به باال و برقرار نيربنشانگر دو دنيکش با

  صورتمان نشست. یکوتاه رو یاخنده

  ؟یسالم داداش، خوب -

  ؟یخوب ؟یسالم بهارم، چطور -

  .شهيمثل هم امیالحمدهللا، شکر. من عال -

  .بهتر هم شدم یخدا رو شکر، من هم خوبم حاال که تو تماس گرفت -

  اش انداخت و گفت:شانه یها را روو آن ديلندش کشب یبه موها یدست

  ؟یکنیو چکار م يیکه کجا ینگفت -

  ناهار بخورم. یشگيکالسم تموم شده و اومدم همون رستوران هم -

  .زمينوش جان عز -

  ها کجان؟ممنون، بچه -

  رفتن مدرسه. -

  مهران هم رفته سر کار؟ -

  بله. -

  از برادرش کرده. یاديو باز خواهر خوشگلم تنها مونده و  -



13 | P a g e 
 

  .گذرهیبهت زنگ نزنم روزم نم یدونی. مرميمن قربون داداش گلم م -

  زدم و به صورت مهربان خواهرم نگاه کردم و آهسته گفتم: رشيبه تصو یلبخند

  که؟! یدونیدل مهربونتم، م یفدا -

  خدا نکنه بهنام جان. -

  ها.هحاال که خدا کرده! از خودت بگو، از مهران، از بچ -

  و صورتش در هم شد. ديکش یآه

  ؟یختيشده عروسک؟ چرا به هم ر یچ -

  ذهنم مشغوله. یفقط کم ختمينه، به هم نر -

  ؟یمشغول چ -

 یليروزا خ ني. اارميکه منم درست سر در نم کنهیم يیکارا هيمهران. داره  یکارا -

  .دهينم یجواب درست پرسمیازش م یمشکوک داره و وقت یشده. تلفنا بيغر بيعج

 یکنه که باعث ناراحت یمهران بخواد کار کنمیخودت رو نگران نکن چون فکر نم -

  کنه. تتيمهران اونقدر تو رو دوست داره که نخواد اذ دونمیتو بشه. تا اونجا که م

  بگم داداش. یچ دونمینم -

  بهش فکر نکن. ،یبگ یزيچ خوادینم -
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ها قطع مانده بود. پدر و مادر داشتم اما با آن ميبود که از خانواده برا یتنها کس بهار

کلمه با او حرف نزده  کي یسال بود حت یليارتباط کرده بودم. برادر داشتم اما خ

  بودم.

 دهيمن و از سمتشان ناد یهااتفاق که پشت پا زدند به خواسته کيبر اثر  یروز کي

  گرفتمشان. دهيشان و نادگرفته شدم، پشت پا زدم به همه

. ننديهم اجازه ندادم مرا بب بارکي یآمدند اما حت سيو مادرم چند بار به انگل پدر

  باز نکردم. شيدر آپارتمانم را برا یآمد اما حت حيکار و تفر یبرادرم چند بار برا

اند تمام شده مي. گفته بودم برااورندياسمم را هم ن گريکنند، گفته بودم د ميبودم رها گفته

  تمام شده بدانند. خود یمرا برا ديو با

را فراموش کنم و به خانواده  زيداشتند کدورت را کنار بگذارم و همه چ اصرار

  برگردم.

 یکيبه نفع  یکه وقت یامن. خانواده ی! حداقل برایزيانگرقت ی! چه کلمهخانواده؟

احساسات  یکيبه خاطر منفعت  ی. وقتستيپا له کردند خانواده ن رياز اعضا تو را ز

  .ستيا کشتند و لگدمال کردند که خانواده نر یگريد

 ايبه تمام فرزندان بدون فکر به منفعت خود  نيوالد ینگاه عادالنه یعني خانواده

  .فتاديمن اتفاق ن یکه برا یزيچ گر؛يد یاعضا

خانواده که  نيريعضو خانواده بود. دخترک ش نيبهار فرق داشت. بهار کوچکتر اما

 یتر از خودش مادردو برادر بزرگ یبرا یو حت داشت یخوب یبا همه رابطه

  .کردیم
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کنکور، مثل  یکنارش باشم. مثل قبول اشیزندگ یهااتفاق نيکه نشد در بهتر فيح

دل دل شيهایخوش نيتک اتک یکه برا داندیازدواجش، مثل مادر شدنش و خدا م

  اما هرگز نشد. دميکشیکه کاش بودم و محکم در آغوشش م زدمیم

رفتم و سوار اتوبوس شدم و به منزل  ستگاهياز رستوران خارج شدم به ا یوقت

  برگشتم. 

  .دميرو کاناپه دراز کش شيکردم و با آسا ضيرا تعو ميهاآپارتمانم شدم لباس وارد

شدن دوش گرفتم. داشتم با حوله  داريو بعد از ب دميحدود دو ساعت خواب همانجا

 شهيدر را زد. ساعت را نگاه کردم. مثل همزنگ  یکه کس کردمیرا خشک م ميموها

شانه  عيرا سر ميافتاد. موها یصندل یدرست سر وقت. حوله را کنار انداختم که رو

کردم. به راهرو رفتم و از  یرا ط وچکرفتم و هال ک رونيو بعد از اتاق ب دميکش

  را نگاه کردم، خودش بود. رونيب یچشم

  او رو در رو شدم. یبايزآرام و  یرا باز کردم که با چهره در

  آهسته سالم کرد جوابش را دادم و گفتم:  شهيهم مثل

  .دييبفرما -

 کيرا در آورد و پالست شيهاخانه شد و من در را پشت سرش بستم. کفش وارد

  بزرگ دستش را سمتم گرفت و گفت:

  شماست. یبرا -

  .نيباز هم که به زحمت افتاد -
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  زد و گفت:  یآرام لبخند

  .ستيزحمت ن -

کاناپه  یرا از دستش گرفتم. او راه افتاد و به هال رفت و رو کيکردم و پالست تشکر

  نشست.

اجاق گاز گذاشتم و بعد  یها را رورا به آشپزخانه بردم و قابلمه کيهم پالست من

  اجاق گذاشتم. دگمه را زدم که اجاق روشن شد. یرا پر از آب کردم و رو یکتر

کاناپه کنارش گذاشته  یرا رو شيپه مقابل او نشستم. پالتوکانا یهال برگشتم و رو به

ها را از دستش گذاشته بود و دو برگه سمتم گرفت. آن زيم یرا رو شيهابود. کتاب

  .گرفتم و مشغول مطالعه شدم

 شيبا آرا ی. زنیو خواستن بايز اريبس یچهره کيبود با  یرانيزن ا کي مژگان

. نه آنقدر سفت و سخت انداختیسر م یدت روکه طبق عا یو شال یشگيهم ميمال

بهتر  دنشياز پوش دنشيکه نپوش دادیو نه آنقدر عقب م ديچيپیم شيآن را به موها

  باشد.

  .کردیست م شيو با شلوارها ديپوشیران م یتا رو یبايز یهاکيدقت تون با

م. با خودم صحبت کرد مات شد ميبار از او برا نياول یبرا ديوح یبود که وقت یزن او

 کيزن مطلقه دارد آن هم با  کي یاست که دل در گرو یاوانهيفکر کردم او چه د

 نياول یبا مژگان برگشت و برا یرفت و وقت رانيروز با سروش به ا کي ديبچه! وح

  و جذاب او شدم. بايز یناخواسته مات چهره دميبار او را د
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حرف  فيبود، آنقدر که لط بايز زن را بخواهد، آنقدر که نيحق دادم که ا ديوح به

  بود. یآنقدر که مهربان بود و آرامش در نگاه و کالمش جار زد،یم

به او نشان  یدر رفتارش احساس دياز مادرش بود و وح تریداشتن دوست پسرش

  .کردیابراز م یحس نيبه فرزندش چن یکه کمتر پدر دادیم

 کيبودند که حاال دور هم  از سر گذرانده یبيو سرنوشت عج یسه نفر زندگ هر

چهار نفره  یکه به زود یاداده بودند. خانواده ليآرام و خوشبخت تشک یخانواده

  تر.فزون اشیو خوشبخت شدیم

کار و دانشگاه بود و کمتر  ريدرگ ديدرس بدهم. وح یسيتا به او انگل آمدیم مژگان

تا  فرستادیمن ممژگان را نزد  نيهم یوقت داشت به همسرش آموزش بدهد، برا

  من به او آموزش بدهم.

جلسه  کيو از  گرفتیزود مطالب را فرا م یليبود و خ یباهوش اريدختر بس مژگان

  .کردیم شرفتيپ یعال یليبه جلسه بعد خ

 طي. بارها از او خواستم با شراآوردیو م پختیخوراک م ميبرا آمدیبار هم که م هر

  .آمدیا باز هم بار بعد دست پر مکار را نکند ام نيکه دارد ا یسخت

ً ا شدیبود که نم یاش عالدستپخت آنقدر از آن نکات  یکي نياز آن گذشت و حتما

  خود کرده بود. بنديرا پا ديمثبت بود که وح

نشستم. مژگان هم  چهيقال یآن رو یگذاشتم و برخاستم و پا زيم یرا رو هابرگه

  شروع کردم.مقابلم نشست و با باز کردن کتاب درس را 



18 | P a g e 
 

 هوایب م،ياول درس را با هم شروع کن یکه مژگان به آپارتمانم آمد تا جلسه یاول بار

دادن شدم که چگونه لغات را  حيکنارش نشستم. کتاب را باز کردم و مشغول توض

  کند. تيرا رعا یسيدرست انگل یو لهجه حيکند تلفظ صح یحفظ کند و چگونه سع

بود  ازيکه ن یکلمات یاول شدم. رو یصفحه یروخوانرا باز کردم و مشغول  کتاب

  .کردمیم یهج شيبرا حيو چندبار با تلفظ صح کردمیم ديتأک

که سکوت  دميکتاب را به دستش دادم و از او خواستم که شروع به خواندن کند د یوقت

  .لرزدیم شيهاکرده است و دست

و نگران  دهيدم، رنگ پرشد. صورتش را نگاه کر کياز تعجب به هم نزد ميابروها

  است.  نياز ا ريکه نگران گفت خوب است اما معلوم بود غ دميبود. حالش را پرس

کرده است از او  ليکاناپه متما گريد یخود را به گوشه دميد یفکر کردم و وقت یکم

برخاستم و به مقابلش  مياز جا دميسکوتش را د یوقت ترسد؟یاز من م ايکه آ دميپرس

 نيدرس خواندن به ا یکاناپه نشستم و گفتم مطمئن باشد که او تنها برا یرفتم و رو

  با او ندارم. یگريچ کار ديه سيو من جز تدر ديآیخانه م

مقابل هم  زيم یدوم که پا یاول خوب نبود و خوب نگذشت اما از جلسه یجلسه

  بهتر شد. زيهمه چ مينشستیم

ً يمدت ما تقر نيبعد از ا حاال با  زيچ چي. دو دوست که از هميشده بود دوست هيشب با

وطن که دو ساعت مقابل هم زبان و همجز درس! دو دوست هم ميزدیهم حرف نم

با هم حرف  یخاص زي. از چگرفتیآموزش م یکيو  دادیآموزش م یکي نشستند،یم
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و حرف  کردینم ی. او هم سؤالدميپرسیرا از او نم ديحال وح یو من حت ميزدینم

  .زدینم یااضافه

 دهيند گريوطن دوطن را در حق همهم کي یرپوستيز یهامحبت شدیمگر م اما

  گرفت.

حواسش  یعني آوردیخوشمزه م یغذاها یکل ميو با خود برا آمدیکه هر بار م نيهم

 کيدر خانه خود بود بهنام را به خاطر داشت که  یوقت یعنيمن بود.  يیبه تنها

ً  یرانيا   . خواهدیم یسبزقرمه ايپلو دلش زرشک ی گاهاست و او هم حتما

 یگاه ديتنهاست و خواب و خوراکش کتاب است و شا یليداشت که بهنام خ ادي به

  پرمغز و خوشمزه بخواهد. یژله کيدلش 

کنار دستش  نيريشربت ش کي یگاه ديآیهم حواسم بود هر وقت که مژگان م من

کرده و موجب  یطنتيش ديکشین او نفس مکه در بط یابگذارم که مبادا موجود زنده

گرم  یکاف یحواسم باشد که خانه به اندازه ايو افت فشار مادرش بشود.  جهيسرگ

  نشود.  ضيبود مر ادهعطف خانو یزن مهربان، که نقطه نيباشد که ا

 یخودم را موظف بدانم و او را تا جلو امديبه سراغش ن ديبود که اگر وح حواسم

  .منزلشان برسانم

کرده بود.  ليها ما را به دو دوست تبدمحبت نياما ا ميگفتینم یزينبود، چ یحرف

  .مينداشت گريو تفکرات همد اتياز روح یتبادل نظر و آگاه یبرا یکه زبان یدوستان

هم خوب بود و باعث تداومش هم  یليشکل خ نيارتباط دوستانه به هم نيهم ديشا

  .شدیم
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لذت  مياز غذا شهياز شامم راحت باشد و هم الميخ شهيگفته بودم که اگر هم ديوح به

  طول بکشد! یمژگان چند سال یهاببرم احتماالً کالس

به  یو روزگار شناختمیکه من م یبود. مرد سرد و آرام دهيبلند خند یبا صدا ديوح

و آرام است و کمتر لبخند  یچقدر منزو دانستمیو م دادمیمژگان به او درس م یجا

  بلند قهقهه زده بود. یروز با صدا آن زد،یم

  مژگان را ده برابر کنم. سيحق دارم که جلسات تدر گفتیم ديوح

زن خوب بلد بود که چگونه  نيشاد بود. ا اريزن بس نيمرد حاال در کنار ا آن

بخندد  هایسادگ نينبود که به ا یپسر ديرا شاد و آرام نگه دارد وگرنه وح اشیزندگ

  و شاد شود.

  .گشتیو برم رفتیمشوش که مدام به گذشته م یخودم بود. سرد، آرام با ذهن هيشب او

بودم نگاه کرد. نگاهم  رهيپس از خواندن متن سر بلند کرد و به من که به او خ مژگان

  را از او گرفتم و گفتم:

کتاب  کي. ميکنیرو شروع م یتخصص یبعد درسا یخوب بود. از جلسه یليخ -

. االن الزمه که کلمات ميکه با هم کار کن اريمربوط باشه بخر و ب خودت یکه به رشته

  .یکالست به مشکل بر نخور ايتا سر کار  یرو کار کن یتخصص

  بله، چشم. -

دادم و او نت  حيتوض شيرا برا ديرسیکه آن روز به ذهنم م یهم تمام نکات بعد

  کرد. یبردار
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 فشيکرد و ک یخواهآمد. معذرتبود که تلفن همراهش به صدا در  ادداشتيحال  در

  را برداشت و جواب داد. 

  است.  ديشکل حرف زدنش متوجه شدم که وح از

هم به موقع آمده بود.  ديدستم را نگاه کردم. ساعت کالس تمام شده بود و وح ساعت

  دستش را چک کرد و گفت: یمژگان ارتباط را قطع کرد و ساعت گوش

  عت کالس تموم شده و من اصالً حواسم نبود.سا نکهيآقا بهنام، مثل ا ديببخش -

  .گذرهیزمان م یک فهممینم شمینداره، من خودم هم غرق کتاب که م یراديا چيه -

  شد و گفت: لشيزد و مشغول جمع کردن وسا یلبخند آرام مژگان

  .تونييرايپذ یممنون برا کنم،یرفع زحمت م گهيپس د -

  !یچه زحمت -

تکان  یدوشش انداخت و سر یرا رو فشيو بعد ک ديوشرا پ شيبرخاست و پالتو او

 یکردم. با باز کردن در، مژگان با دختر عتيدر او را مشا یداد و راه افتاد. تا جلو

  رو شد.روبه

. ديجوش ميهارگ یدو چند لحظه به هم نگاه کردند. صورتم گر گرفت. خون تو هر

  ه قامت مژگان کرد و گفت:ب یاو انداخت. او هم نگاه یبه سر تا پا یمژگان نگاه

  شاگرد باردار. هياوه!  -

  و کنار رفت و گفت: ديبه او رفتم. او خند یاغرهپشت مژگان چشم از

  استاد وقتتون آزاد شد؟ -
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دوست داشتم او را بزنم. مژگان معّطل نکرد و رو به  کردمیچرا حس م دميفهمینم

  من گفت: 

  خداحافظ. -

  خدانگهدار. -

حرکت خود را در آغوشم انداخت و مرا  کيسانسور رفت و او با به سمت آ مژگان

که دختر در آغوشم بود با دست چپم در را بستم  یبه درون ساختمان هل داد. در حال

  راستم او را محکم فشردم و گفتم: یو با بازو

  نشه؟ داتيدور و برا پ نيشاگرد دارم ا یمگه نگفته بودم وقت -

  و گفت:کرد  یافشار دستم ناله از

  زود اومدم. نيهم یدلم برات تنگ شده بود برا -

  گفتم: ديرا از خود دور کردم و با تهد او

! من یرو بشبهرو یکه با کس یايم یو بار آخرت باشه زمان یکرد خودیب یليخ -

  ساعت رفت و آمدت رو بهت گفتم.

زدم.  هيتک شيبعد راه افتادم و خودم را به پنجره رساندم. آن را باز کردم و رو و

 نيکاپوت ماش یرا رو ساي. نککردیم یباز سايمنتظر بود و داشت با نک نييپا ديوح

 کردیم یسع سايو نک زدیسر و صورت او م یگذاشته بود و داشت با انگشتش رو

  .ديخندیبلند م یصدا اب شدیو چون موفق نم رديدست او را بگ
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آورد. دستش را دور  نييرا پا سايکاو ن دنيبا د ديرو شد و وح ادهيوارد پ مژگان

  .ديمژگان انداخت و او را بوس یشانه

  به او گفت. یزيو چ ديکش سايدستش را به سر نک مژگان

حد  نيهم داشت تا ا یزن که فرزند کيپسر مجرد در ازدواج با  کي شدیم مگر

  کند! یاحساس خوشبخت

را دور  نيرا بست و ماش در ديمژگان باز کرد. او سوار شد و وح یدر را برا ديوح

  را به حرکت درآورد و رفت. نيزد و سوار شد و ماش

جذب و  شهيخانواده مرا هم نيدر ا اديچون عشق ز یزيبودم. چ رونينگاه به ب محو

  .کردیمات خود م

  لب گفتم: ريدور کمرم نشست. ز شيهادست

  .شيآزما -

  زد و سکوت کرد. دوباره گفتم: هيرا به پشتم تک صورتش

  .شيآزما -

ً يتقر یمن جدا شد و با صدا از   بلند و بغض کرده گفت: با

  لعنت بهت بهنام... لعنت بهت! -

  مبل چنگ زد و گفت: یرا از رو فشيو نگاهش کردم. رفت و ک برگشتم

  ام.هرزه هيبنداز که من  ادميهر بار  -
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  و سمتم آمد و گفت: ديکش رونيبرگه از آن ب کيبعد  و

  .شميهم آزما نيا -

. برگه کردمیپر از اشکش را نگاه م یهازد. داشتم چشم امنهيس یبعد برگه را رو و

  . دميکش شيبرگه آزما یرا باز کردم و نگاهم را رو شيآزما

  بود و او هنوز سالم بود. برگه را تا کردم و گفتم: یمنف

  نره.  ادتيمن  نيقوان -

  دادم و گفتم: شيهارا به چشم نگاهم

  که االن رفت.  ینيساعت برخوردت با شاگردام نباشه، مخصوصاً ا یايکه م یساعت -

  :ديبغض پرس با

  ه؟يچرا؟ چون آدم حساب -

آشنا از روابطم  هي خوادیچون آشناست و دلم نم ه،يشهروطنه، چون همنه! چون هم -

  خبر داشته باشه. 

  لباسات متنفرم. نيدرست لباس بپوش، از ا یايوقت م هر

  که پاره شد. ادامه دادم: دمياز کردم و بند لباسش را کشبعد دستم را در و

  سرما به خودت رحم کن. نيا یتو -

و  دي. اشکش چککردینگاهم م زانيلرزان و لباس آو یکودک خطاکار با چانه چون

  گذاشت. یاز خود به جا یاهيخط س
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 هيشب شتريرژ پررنگ هم متنفرم که تو رو ب نيمزخرف و ا یخط چشما نياز ا -

  .کنهیها مرزهه

  گرفت. به او گفتم: ريهم فشرد و سر به ز یرا رو شيهاپلک

 ،یکنیرو به من منتقل نم یماريکه مطمئن بشم ب خوامیم شيمن هر بار از تو آزما -

  خودت هم از سالمتت خوبه. نانياطم یبرا

  زمزمه کرد: رلبيز

  . دمينخواب چکسيتا حاال با ه شياز دو هفته پ -

  ؟یچ -

  زد: اديصورتم فر یند کرد و توبل سر

خودت  شيقبل که اومدم پ کشنبهيجز  دمينخواب چکسيتا حاال با ه شياز دو هفته پ -

  .یلعنت

که هر بار با  يیها. حرفديرنجیم ميهادارد، چرا از حرف یچه مشکل دميفهمینم

  .کردمیبه او گوشزد م دنشيد

  فتم:فکر کردم و گ یچه بود! کم شهيفرقش با هم امروز

  . اديقراره سروش ب -

  را در کاسه چشم گرداند و گفت: نگاهش

  برم گم و گور شم، آره؟ رهيکه سروش م یتا وقت -
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  گفت: رلبينگفتم، ز یزيشدم. چ رهياو خ به

 یکه تو من رو از سروش مخف کنهیم ميرو از تو قا یسروش روابطش با دوروت -

  ؟یکنیم

  با تو فرق داره. یدوروت طور کهمن با سروش فرق دارم، همون -

  . سوختیصورتم زد. صورتم از شدت درد م یتو یمحکم یليس کبارهي به

هرزه چطور به خودش  کهيبودم. با خودم فکر کردم زن یعصبان یليکارش خ از

  :دميلب غر رياجازه داد مرا بزند. ز

  .رونيمن گمشو برو ب یاز خونه -

  :گفت انيرا برداشت و همانطور گر فشيک رفت

  آدم  هياما تو  ه،يکه اون آدم رو راست نهي. فرق تو با سروش ارميمعلومه که م -

  .یدو رو هست یعوض

 کي. یو مثل پدر مقدس هست یارتباط ندار یکه با کس نهيقشنگنت ا یليخ یرو هي

تر ! مگه هرزهیخوابیمثل من م یابا هرزه کشنبهيکه تو هر شب  نهيا اتگهيد یرو

  از تو هم هست؟

بودم که  ميتي کيخوبه، من از اول  یشغل و خانواده کيزن پولدار با  کي یوروتد

به آرزوهام هر شب  دنيرس یرو نداشتم مراقبم باشه تا بتونم درس بخونم و برا یکس

  .مرد نگذرونم هيرو تو رختخواب 

  .یهرزگ شهيرابطه عاشقانه اما روابط من م شهيبخوابه م یبا هر مرد یدوروت
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  ت به من کرد و رفت. در هال باز و بسته شد و محکم به هم خورد.بعد پش و

هم  یرا رو ميهاو پلک دميکش یقيام را رها کردم و دوباره نفس عمحبس شده نفس

  .شدم زيم یمکث مشغول جمع کردن ظروف رو یگذاشتم و بعد از کم

ود. آرامش ب ختهيگذاشتم. اعصابم به هم ر نکيرا به آشپزخانه بردم و درون س هاآن

  چرا! دميفهمیکرده بود و نم تمياذ یليِاال خ یهاهيها و گرنداشتم. حرف

اما دستم به  ختمير يیشوظرف عيما شي. روميها را بشورا برداشتم تا ظرف اسفنج

  کار نرفت.

  و به اتاق رفتم و کاپشنم را برداشتم. دميها کوبظرف یرا رو اسفنج

 یزدم. صدا رونيشدم و از اتاق ب یريگرهرا چنگ زدم و مشغول شما امیگوش

  .ديچياال در خانه پ یگوش

ها را دور زدم و وارد راهرو شد. به سمت صدا رفتم. مبل کيبه هم نزد ميابروها

  .شدم

 یو به گوش کردیم هيگر صدایداشت. ب هيراهرو نشسته بود و به در تک یتو اِال

  بود. رهيدستش خ

  .ستيدادم. اال سر بلند کرد و مرا نگر رونيب نهيرا محکم از س نفسم

  گفت: انيگر

باز هم  یکه بهم کرد نيهمه توه نيمن غرور ندارم که واقعاً بذارم برم. بعد از ا -

 اد،يدنبالم نم ی. کسهمه یتو، برا ینه فقط برا ارزشم،یب یليات موندم. من ختو خونه
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به خاطر  ؟یاومدیم یداشت یچ ی. تو برااديفقط به خاطر خودش م ادياگر هم ب

  خودت؟

  و گفتم: دميکش نييقطع شد. دستم را پا یآهنگ گوش یصدا

  .تو ايب -

  ؟یاومدیم یبه خاطر خودت داشت -

  کردم و گفتم: یو خواستم به اتاق بروم. مکث دميچرخ

  .ی. نخواستم با حال بد بربه خاطر خودت بود -

  !یقلب هم دار اتنهيس یپس تو -

  ماندم و بعد گفتم: لحظه همانجا چند

  .دونمینم -

توالت انداختم. به  زيم یرا رو یاتاق رفتم و کاپشن را داخل کمد گذاشتم و گوش به

  . ها شدمکه اال آنجا نشسته است. مشغول شستن ظرف دميآشپزخانه رفتم و د

 نکيو داخل س زدمیها را کف مآمد و مرا از پشت بغل کرد. در سکوت ظرف اال

  . مثل کواال مرا محکم گرفته بود. گفتم:انداختمیم

  !ريبرو دوش بگ -

  حوصله ندارم. -

  رو بشور. شيهمه آرا نيو ا ريبرو دوش بگ -
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  ؟یايتو م -

  نه، دوش گرفتم. -

  !یامشب آماده کرد یپس زودتر خودت رو برا -

  نه؟ اي یرياال. م یزنیحرف م اديز -

  باشه جنتلمن. -

  .دانستمیرا نم لشيدل یول ديگویه طعنه محرف را ب نيا شهيهم دانستمیم

  را انجام دادم. ميرفت و من هم در آرامش کارها او

گرفتن پول.  یبرا دنيمختلف بود. خواب یبا مردها دنيبود که کارش خواب یدختر اِال

  .زدیکارها دست م نيبه ا اشیگذراندن امور زندگ یداشت و برا یمشکل مال

در رستوران  ی. آن شب با مرددميرستوران د کي او را در شيسال پ کيحدود  

 یکه بحثشان شد. صدا خوردندینشسته بودند. داشتند شام م زيقرار داشت. با هم سر م

  ها نشست.آن یاال بلند شد. مرد بلندتر از او داد زد. نگاه همه رو

 اديها را به آرامش دعوت کند اما اال دائم بر سر مرد فررستوران آمد تا آن ريمد 

که آن مرد سه شب با او  گفتیو م کردیخطاب م کيو او را با کلمات رک ديکشیم

  پولش را بدهد.  خواهدیاست و حاال نم دهيخواب

. مرد برخاست و مشغول کتک ديصورت مرد پاش یرا برداشت و رو یدنينوش وانيل

  زدن او شد.
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کرد مرد  یوران سعرست ريو قصد دخالت نداشتند. مد کردندیهم فقط تماشا م همه

  را دعوت به آرامش بکند و اال را از او دور کند اما او دست بردار نبود.

برخاستم. کتابم را برداشتم و رفتم از پشت  ميچرا از کوره در رفتم و از جا دانمینم

  . سر مرد زدم یمحکم تو

چه «من گفت:  دنيو با د دي. مرد چرخکرده بود جشيبود که گ نيآنقدر سنگ کتاب

  »!یلعنت یکرد یغلط

صورتش فرود  یبا کتاب به سمت چپم عقب رفت و محکم برگشت و تو ميهادست

  خورد. نيپرت شد و بعد زم زشانيم یآوردم که رو

 زميو به سر م دميکش یقي. نفس عمکردیمرا نگاه م انيبه اال کردم که گر ینگاه

  شامم شدم. یبرگشتم و مشغول خوردن باق

 رونيلحظه مرا نگاه کرد و بعد دستور داد مرد را از رستوران ب رستوران چند ريمد

  انداختند. رونشياو را گرفتند و از رستوران ب ی. دو نفر آمدند و بازوهااندازنديب

  و حالش که بهتر شد برود. نديبنش قهيرستوران از اال خواست چند دق ريمد

  شد. رهينشست و به من که مقابلش بودم خ ختهيبه هم ر زيپشت م او

  .کردمیاما نگاهش نم کردمیرا حس م نشيسنگ نگاه

. من بعد از صرف کردیرا جمع کرد و اال همچنان مرا نگاه م زيآمد و م شخدمتيپ

  ام انداختم.شام برخاستم و کتاب را بستم و آن را در کوله

  زدم و راه افتادم و به سمت منزل رفتم. رونيرا حساب کردم و از رستوران ب زيم
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 ماندیعقب م یکم ی. انگار وقتدميشنیرا پشت سرم م یاکفش زنانه یهاپاشنه یاصد

  .آمدندیم یپدریها پضربه یو صدا کردیم شتريسرعتش را ب

  . کردیو برگشتم. اال پشت سرم بود و داشت نگاهم م ستادميا قهياز چند دق بعد

  . آمدیسرم م را از او گرفتم و به راهم ادامه دادم. هنوز هم پشت ميرو

. خواستم در و من سوار شدم ستاديا یبلند کردم. تاکس یتاکس یدستم را برا يیجا در

  و خود را به درون انداخت. ديرا ببندم که اال در را از دستم کش

  .افتادیدر آغوشم م دميکشیخودم را کنار نم اگر

مزاحمه « فت:و گ ديراننده چرخ» لطفاً من هم با خودت ببر.«را بست و گفت: در

  .ستيگر مرا نگرالتماس یهاو با چشم »ميما با هم« اال زودتر گفت:» آقا؟

 رونيسکوت کرده بود و ب رينزدم و آدرس را به راننده دادم. در تمام طول مس یحرف

چرا دنبال من راه « رو به او گفتم: ميشد ادهيساختمان پ یجلو ی. وقتکردیرا نگاه م

« متعجب گفتم:» بمونم. شتيبذار امشب پ« ا عجز گفت:ب »؟یخوایم یچ ؟یافتاد

کارت  خوامیم«در خود داشت گفت: یبيعج زيکه چ يیهابا چشم» من؟! چرا؟ شيپ

و بعد به درون آپارتمان  »ستياصالً الزم ن« زدم و گفتم: یپوزخند» رو جبران کنم

 یبرو پ به جبران ندارم، یازيمن ن« رفتم. هنوز دنبالم بود. برگشتم و گفتم:

  » رو ندارم. يیمن امشب جا« آهسته گفت:» .اتیزندگ

دگمه را » برو دنبال کارت ست،يمشکل من ن نيا« سمت آسانسور رفتم و گفتم: به

همونجا « که گفتم: ديايبعد آسانسور آمد. وارد شدم و خواست داخل ب یزدم و کم

ته شد. نفسم را فوت بعد در بس یو تکان نخورد. دگمه را زدم و کم ستادياو ا» بمون
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 ضيرفتم. در را بستم و بعد از تعو مکردم و بعد از خروج از آسانسور به واحد

  دست و صورتم را شستم. ميهالباس

نبود.  ینگاه کردم. کس یآمدم چند ضربه به در خورد. رفتم و از چشم رونيب یوقت

 یشد. اال پا دهيشک نيينبود. نگاهم پا یدوباره در زده شد. متعجب در را باز کردم کس

خواستم در را ببندم که » .کنمیتو...خواهش م اميبذار ب« نشسته بود و گفت: واريد

بلند  یشدم و با صدا یعصبان »کنمیخواهش م «آن انداخت و گفت: یخود را جلو

   »سيزنگ بزنم به پل اي یشيپا م« گفتم:

و شب  رمیدارم، من دنيخواب یبرا يیمن جا س،يزنگ بزن به پل« جواب داد: آهسته

  ».گذرونمیم سيرو تو مرکز پل

 یکي شيپ ديرو ندارم. هر شب با یکس نجايمن ا« او نگاه کردم. آهسته گفت: به

» .رمياتاق بگ کيچکار کرد! پولم رو نداد امشب بتونم  یکه اون عوض یديبمونم. د

به  ! در را رها کردمکندیچقدر ورور م زند،یبا خودم فکر کردم چقدر حرف م

  در را بست. وو وارد شد  ديجه شياز جا عيدرون رفتم که سر

 یزيهم نکن. اگر چ یکاناپه بخواب، دزد نيحرف نزن، امشب هم رو ا اديز« :گفتم

فقط  کنم،ینم یدزد چوقتيمن ه«آهسته گفت:» پول! یبه خودم بگو، حت یالزم داشت

هات با من کمک یازادر  یتونی. تو هم مرميگیپول م کنمیکه م یکار یدر ازا

  » .یباش

و بعد به » حرف نزن اديفکر کنم گفتم ز« لحظه براندازش کردم و بعد گفتم: چند

  شدم. یآشپزخانه رفتم و مشغول درست کردن چا
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برداشتم. او هم به  نتيرا از کاب یآب را جوش آورد. پاکت چا عيسر سازیچا

  ها انداختم.ر ماگگذاشتم. دو نپتون د زيم یآشپزخانه آمد. دو ماگ رو

 ی. قندان را روآوردیم مياز آن را سروش برا یچند پاکت شهيگلستان بود و هم یچا

  گذاشتم و نشستم.  زيم

 یهماهنگ دشيرنگش با پوست سف یبُلند و گندم یهم آمد و مقابلم نشست. موها او

  داشت. 

  .دکریم ديکه نبا یزيرا خرج چ يیبايز نيکه ا فيبود و ح بايز اشچهره

چرا قندها را  ديو پرس ديرا. آهسته خند یبعد یو جرعه دمينوش یجرعه چا کي

 یدادم که از بچگ حي! توضاندازمیها را درون ماگ نمو آن گذارمیلپم م یگوشه

  . مياگرفته ادي نطوريا

 شيموها رياندامش که تا حاال ز یرا جمع کرد و پشتش انداخت. چشمم رو شيموها

 ینداشتم و از همه یخوب یمن بچگ« و گفت: ديکش یشست. او آهپنهان شده بود ن

  »هستم. یهاش فرارخاطره

داشت کامالً مشخص بود. ماگ  یباز قهيکه  اشیتاب تور ريفرمش از زخوش اندام

از  یبياما حرارت عج دميکش نييگذاشتم و نگاهم را پا زيم یآوردم و رو نييرا پا

  » !؟يیتو تنها« :ديرا گرفت. آهسته پرس ميسر تا پا

  » بله، تنهام.« همان حال جواب دادم: با

  »شت؟يپ اميشبا ب یبعض تونمیپس م« آهسته گفت: همانطور
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  نشست. یقبل یو نگاهم دوباره همان جا» نه!« سر بلند کردم و گفتم: دستپاچه

. دست بکشم رهيخ یهانگاه نيرا کنترل کنم تا از ا ميهاچشم توانمیچرا نم دميفهمینم

  کرد.  هيتک زيم ی. جلو آمد و رودياال هم فهم یحت

نگاهم را گرفتم و ماگم را برداشتم. دو قند از قندان برداشتم و برخاستم و  یسخت به

 یزيچ ی. اگر خواستنيبب ونيزيتلو یتو اتاقم استراحت کنم، اگر خواست رميم« گفتم:

  »کاناپه بخواب. یور یبخواب یبردار. اگر هم خواست نتيو کاب خچالياز  یبخور

تشنه رو خوب  یهامن نگاه« بروم که راست شد و با نگاه به من گفت: خواستم

  »؟یکنیم تي. چرا خودت رو اذشناسمیم

که  یزيشدم. تمام مدت به چ یچا دنيرا ندادم و به اتاقم رفتم و مشغول نوش جوابش

باشم و  فيحد ضع نيتا ا کردمی. فکر نمشدمیم وانهيبودم فکر کردم. داشتم د دهيد

  بدتر گرمم کرده بود.  دمينوشیرا هم که م یاحساساتم به عقلم غلبه کند. چا

  را کنار گذاشتم و برخاستم پنجره را باز کردم و به آسمان نگاه کردم. ماگ

حسم از سرم  ديتا شا بردمیو به کتاب پناه م کشتمیرا در خود م ازيهمه سال ن نيا

گرفت! نصف  دهينصف خود را ناد شدی. مگر مآوردمیکم م يیجا نطوريا یول فتديب

  ام بود.من روحم بود، حسم بود، خواسته

اما  رفت،یم شانیاندام نگاهم در پخوش یهازن دنيبود که با د نيمن ا تيّ واقع

رد شدن که خودم،  کيخواسته نشدن در گذشته،  کيادامه ندهم.  شدیباعث م یزيچ

  را در هم شکست.روح، روان و تفکراتم 
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پاره کرد. اعصابم متشنج شده بود و روحم را پاره ديگذشته مغزم را جو اديشب  آن

  کنم. یخال یزيچ اي یرا سر کس ميهایو دوست داشتم ناراحت

  به آسمان زل زده بودم.  هایو مثل روان امستادهيچند ساعت آنجا ا دانستمینم یحت

لوال  ريرجيج یشد آهسته باز شد اما صدا جاديکه ا یدر آمد. با تق کوتاه یصدا

  و صدا نباشد. سریهم ب یليباعث شد خ

 ديمرا پشت پنجره د ی. وقتآمدیبه اتاق من م یزيآن دختر به خاطر چه چ دانستمینم

  » !ن؟يداريب« گفت:

بدون رو انداز خوابم «آهسته گفت:  »؟یخوایم یچ«نگاهش کنم گفتم: نکهيا بدون

  »بردارم؟ یزيچ شهيم بره،ینم

  را به نشان مثبت تکان دادم.  سرم

بود و  ستادهينازک برداشت. هنوز ا یپتو کيبالش و  کيتخت  نييآمد و از پا جلو

من  دونمیالبته م ن؟يديچرا نخواب« :دي. آهسته پرسکردمینگاهش را حس م ینيسنگ

  » باعث آزارتونم.

. نگاهم را از او کردیو نگاهم مبود  ستادهيمزخرف ا یهابه او کردم. با آن لباس رو

  » به حضور تو نداره، برو بخواب. یحال من ربط« گرفتم و گفتم:

« آمد و گفت: کيتخت گذاشت و نزد یبه کنارم آمد. بالش و پتو را دوباره باال آهسته

 یکه چرا از بچگ دمياز خدا پرس شهيبه آسمون زل زدم و هم ینطوريها اشب یليخ

 کنمیبا خودم فکر م شهينگرفتم. اما من هم یجواب چوقتيه یمن رو تنها کرد ول
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من هم  ديوگرنه شا اديکم ن نيزم یرو یهاتعداد هرزه خواستیچون خدا م ديشا

  ».موندنیاگر فقط پدر و مادرم کنارم م شدمیم هيمثل بق یانسان معمول کي

  » ن؟!پدر مادرت چطور مرد« :دميبم شده بود پرس اديکه از فکر ز يیصدا با

سرطان مرد. پدرم  یماريدو ساله بودم به خاطر ب یمادرم وقت« و گفت: ديکش یآه

ازشون  یاديز زيکارگاهش سوخت. چ یشب تو کيهفت ساله شدم  ینجار بود و وقت

بود و دوستم  یندارم. چندتا خاطره گنگ از پدرم دارم که مطمئنم مرد خوب اديبه 

  داشت.

همسر  کيبود.  یزن عصب کيگرفت. اون  یپرستام من رو به سراز اون عمه بعد

 چوقتيچه برسه به من. ه کردنیهاشون هم خوب رفتار نممعتاد هم داشت. با بچه

 جدهيدرس نخونم. بعد از ه گهيگرفتم د ميتصم يیجا کيمدرسه موفق نبودم. از  یتو

د از درآمدش بو شتريب یازشون جدا شدم و هزارتا کار کردم اما خرج زندگ یسالگ

  » کنم. یگرياواخر مجبور شدم روسپ نيو ا

حدود هشت ماه «سر تکان داد و گفت:» چند وقته؟« :دميپرس زميانگهمان حال غم با

   »شهيم

 گهيدو ماه د« رو به آسمان کرد و گفت:» چند سالته؟« :دميبه او کردم و پرس رو

. به نظر مجان مهتاب صورتش را برانداز کرددر نور کم »شمیساله م کيو  ستيب

  ريو من ز گفتیو راست م آمدیسن مکم

  متوجه نشده بودم.  بشيعج شيآرا آن

  » قرمز شدن. یليچشمات خ« . آرام گفت:ميبه هم نگاه کرد یکم
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را گرفت. چند لحظه به همان حال ماند  ميهاقدم جلو آمد و دست کيندادم.  یجواب

 امنهيس یغل کرد. سرش را روجلوتر آمد و مرا ب دهمینشان نم یواکنش ديد یوقت

به  یباره کس نياول« را محکم دور کمرم انداخت و گفت: شيهاگذاشت و دست

شدن بهم عجله بکنه. بدون  کيزدن یبخواد برا نکهيبدون ا کنهیهام گوش محرف

  »بکنه. نيبهم توه نکهيا

 چيبدون ه ،یفکر چينشست و آهسته نوازشش کردم. بدون ه شيموها یرو دستم

 شيهاهيگر اني. مختير امنهيس یرا رو شيهاگرفت و اشک اشهي. گریااستهخو

  » کرد! یبا من نامرد ايدن« گفت:

  .ديو اشک از چشمم چک» کرد یبا من هم نامرد ايدن« دل با خودم گفتم: در

و  ديبغضش خند انيرا پاک کرد و م شيهابعد که آرام شد، عقب رفت و اشک یکم

  » کردم. تتيحرفام اذمن با  ديببخش« گفت:

  » نه!« را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

 شيپا یپنجه ی. جلو آمد و روديبالش و پتو را دوباره برداشت و به سمتم چرخ عيسر

  .ديرا بوس ميهاو لب ستاديا

ً يتقر خواست » عادت کردم. نطوريمن ا ديببخش« و گفت: ديگشاد شد. خند ميهاچشم با

افتاده بود گذاشتم. به پتو نگاه  نيزم یپتو که رو یگوشه یرا رو ميعقب برود، پا

  »بمون و برام حرف بزن.« کرد. به تخت اشاره کردم و گفتم:

. پشتش را به خود کردم و او را به ميرا به سمت تخت هل دادم. با هم به تخت رفت او

  » حاال بگو.« بود. گفتم: ميبازو یچسباندم. سرش رو نهيس
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او گذشته  یهاحرف زد و توانستم با حرف ميبرا اشیوران پر درد کودکاو از د و

  سخت خود را فراموش کنم. 

بودم. تا آن لحظه اسمش را  داريبعد از او ب یو من تا ساعت ديخسته شد و خواب اال

  . اسم خودم را هم به او نگفته بودم. دانستمینم

بالش برداشتم و به هال رفتم و پتو  کي. دميکش شيرفتم و پتو را رو نييتخت پا از

  . دميکاناپه خواب یرو

آموزش به  یبرا دي. خودم کالس نداشتم و بارفتمیبه دانشگاه م ديروز بعد با صبح

  .رفتمیدانشگاه م

بود نگاه کردم.  دهيچيو به اال که خود را در پتو پ دميکش رونيرا از کمد ب ميهالباس

  حاضر شدم.را برداشتم و به هال رفتم و  لميوسا

زدم و مشغول  هيتک نتيو به کاب دمينان مال یعسل رو یآشپزخانه رفتم و کم به

 فيک یپولم را باز کردم و چند پوند رو فيخوردن آن شدم. بعد هم به هال رفتم و ک

  اال گذاشتم و راه افتادم و منزل را ترک کردم.

او را  یخال یو جا برگشتم اال نبود. او رفته بود و من به اتاقم رفتم یوقت عصر

بهتر  توانستیم ديکه راهش را کج رفته بود. شا یادهيکش ی. دختر سختستمينگر

  باشد اما مشکالت او را از پا در آورده بود.

با کتابم به هال  ی. وقتشدیم دايانسان بدبخت پ یکردیم یقلب اروپا هم که زندگ در

کردم.  دايپ زيم یشته بودم را رواال گذا یکه برا یکاناپه نشستم پول یبرگشتم و رو

  آن نوشته شده بود: یهم کنارش بود. کاغذ را برداشتم. رو یکاغذ
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از من  یکه نخواست یبود یداشتم. تنها مرد ی. من در کنار تو احساس خوبسالم«

با  بارکيدر رستوران و  بارکي. یدو بار به من محبت کرد شبي. دیسؤاستفاده کن

  به تو نکردم. یچون لطف ستيپول حق من ن نياخواب دادن به من.  یجا

  »دوست من. داريد ديبه ام ميگویرفت اسمت را بپرسم پس م ادمي

تا نخورده نگاه کردم و با خودم گفتم  یهاانداختم و به اسکناس زيم یرا رو کاغذ

  .دميپرسیکاش نامش را م

 یفشرد. وقت زنگ در را تندتند یکه کس شبمهين کيهفته بعد بود، نزد کي درست

سر و صورت  دنينگاه کردم خودش بود. در را باز کردم و با د یرفتم و از چشم

  . او ماتش شدم یزخم

  »تو؟ اميب یذاریم«گفت: انيگر

  رفتم و گفتم: کنار

  تو. ايب -

 واري. در را پشت سرش بستم. او لنگان دستش را به دديلنگیوارد راهرو شد م یوقت

بود بدن کبودش مشخص بود. رفت  دهيکه پوش  یادکلته ريگرفت و داخل رفت. از ز

کاناپه انداخت. رفتم و کنارش نشستم. او خود را خم کرد و سرش را  یو خود را رو

  کرد. هيکاناپه گذاشت و گر یرو

  نشستم و گفتم: ميپا یرفتم و مقابلش رو جلو

  شده؟ یچ -
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  و گفت: ديصورتم چرخ یچشمش رو کردیم هيکه گر یحال در

  انداخت. رونميازم استفاده کرد و ب -

  :دميبعد پرس یگرفتم. کم ريو سر به ز دميکش یقيعم نفس

  دستمزدت رو ندن؟ یحت یارزشش رو داره؟ بهشون خدمت بد -

  گفت: ختيریاز چشم کبودش اشک م کهیحال در

رفتار  ايزمان رابطه کتکم بزنه. مثل وحش خواستیپولم رو دادن اما دلش م -

  .کردیم

 شيبلند شدم و به آشپزخانه رفتم و برا ميمات چشمش شدم و بعد از جا هيثان چند

  کمپرس سرد حاضر کردم. 

  کرد. هيگر شتريصورتش گذاشتم و او ب یو کمپرس را رو برگشتم

  گفت: شدیشدن دوباره پر م یو پس از خال شکستیکه هر لحظه م یبغض با

  بمونم. شتيبذار امشب پ -

  و گفتم:برخاستم  ميجا از

  حموم رو برات آماده کنم. رمیم -

که دامن کوتاه  دميپر از آب گرم کردم. به سراغش رفتم و د شيو وان را برا رفتم

از دل ضعفه  یو با حالت کندیرانش نگاه م نيب یلباسش را باال زده است و به کبود

  .زديریاشک م
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  و گفتم:  دميکش نييکاناپه پا یرفتم و او را از رو جلو

  .شهيحالت بهتر م ،یحموم کن -

و مقابل چشمش با فشار به دو  دميکش رونيرا به حمام بردم و لباسش را از تنش ب او

. لباس شدیم رياز درد که به قلبم سراز دياز غصه بود، شا ديکردم. شا لشيتبد مين

نگاهم را  نکهي. بدون اديلرزیرنگ پاره را کنار انداختم. داشت از درد م یصورت

را گرفتم و کمک کردم تا  شيبدنش بدهم بازو زا گريو به نقطه د رميچشمش بگاز 

 شيتا رها انداختیرا چنگ م ميهاو ساعد ديکشیم غيدر وان دراز بکشد. از درد ج

  نکنم.

  گفتم: آهسته

  .شهیآروم باش، االن دردت کم م ش،يه -

  و گفتم: وان پشت به او نشستم یلبه یکرد و من رو ميلحظه بعد رها چند

  .یجوون یليکار رو با خودت نکن، تو هنوز خ نيا گهيد -

  دلخراش گفت: یهاهيگر با

  ندارم. یاندازپس چي. هستميبلد ن نيجز ا یکار -

  و گفتم: ستميو سقف را نگر دميکش یقيعم نفس

  .زيهمه چ شه،یحتماً درست م -

 کي شيگذاشتم. برا شيابلند شدم و تنه ميوان فشردم و از جا یلبه یرا رو ميهادست

 رونيپوش ببزرگ تن یبا حوله یساعت بعد وقت کيکردم.  زانيحوله آوردم و آو
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شلوارک  کيو  شرتيت کي شيخود را به کاناپه رساند. رفتم و برا یآمد به سخت

  آوردم و گفتم:

 یزيات باشن... چ. احتماالً اندازهستنيمن ن زيسا گهيشدن و د یميقد یليبپوش، خ -

  ؟یدخور

را حاضر  چيحاضر کردم و آوردم. تا من ساندو چيساندو کي شيداد. برا یمنف جواب

مشغول خوردن شد.  عيرا به دستش دادم. سر چيبود. ساندو دهيکردم او لباسش را پوش

 چيخوردن ساندو یو حرص برا سيخ یرا نگاه کردم. با آن موها سشيخ یموها

  بود. چهار پنج ساله شده یهابه دختر بچه هيشب

  زدم و گفتم: شيبه رو یلبخند

  .یخوریوگرنه سرما م ميموهات رو خشک کن یبهتره کم -

حوله را گرفتمو  یگاز زد. کنارش نشستم و گوشه چشيفرود آورد و به ساندو سر

افتاد و خودش را در  هيبه گر کدفعهيشدم. ساکت بود.  شيمشغول خشک کردن موها

  آغوشم انداخت و گفت:

  داشتم. امیزندگ یو تور یکاش کس -

  بعد گفتم: یو کم دميکش یآه

  .ميبخواب ميپاشو بر ه،يکاف -

و خواستم  دميو مثل بار قبل او را در آغوش کش ميبعد دستش را گرفتم و به اتاق رفت و

  حرف بزند. ميبرا
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 شيموها یکه به او گذشته بود صحبت کرد و من دستم را رو یچند روز از

فکر کردم که  نيو من به ا ديزود خواب یليرد داشت و خ. خسته بود، ددميکشیم

  به او کمک کنم! توانمیچطور م

بود و  دهيشدم اال هنوز در آغوشم بود. رو به من چرخ داريب یروز بعد وقت صبح

و به  زميبرخ خواستمیبود. م دهيچسب امنهيکمرم بود و سرش به س یدستش رو

خورد و پلک باز  ی. تکاندميکش رونيرش بس ريدانشگاه بروم. آهسته دستم را از ز

  کرد. 

  . گفتم:ميلحظه به هم نگاه کرد چند

  بخواب. -

  :ديپرس آهسته

  سر کار؟ یريم -

  کردم و جواب دادم:  هيآرنج دست راستم تک یرو

  دانشگاه. رمينه. م -

صورتم گذاشت و  یکمرم برداشت و رو یلحظه نگاهم کرد. دستش را از رو چند

  :ديپرس

  ؟يیجودانش -

دلم را  نيصورتم حرکت داد و ا یکردم. انگشت شصتش را رو دييعالمت سر تأ با

  :دمي. پرسکردیو رو م ريز
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  ه؟ياسمت چ -

  سکوت کرد و بعد گفت: یکم

  اال. -

به رنگ گندمش ،  یداشت. موها يیبايو ز یعسل یهانگاه کردم. چشم شيهاچشم به

  .آمدندیمه به هم مه اشیحالت و عسلخوش یهاچشم دش،يپوست سف

  و گفتم: دميکش شيموها یرا بلند کردم و رو دستم

  ...اي نهيا اتیاسم واقع -

و دور کمرم انداخت و  ديکش نييصورتم پا یو دستش را از رو ديرا جلو کش خود

  گفت:

  ه؟يرو بهش گفتم. اسم تو چ امیکه اسم واقع یهست یتنها کس -

  گفتم:صورتش کنار زدم و  یرا از رو شيموها

  بهنام.  -

  :ديتعجب پرس با

  ؟یستين یسيبهنام؟! تو انگل -

  :ديپرس جانيرا به چپ و راست تکان دادم. دوباره با ه سرم

  ؟یتو مهاجر -

  فکر کرد و گفت: یانداختم. کم نييرا باال و پا سرم
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  از کجا؟ ؟یهست يیايآس کيپس تو  -

  گفتم: یآرام به

  .رانيا -

  :دمينگفت. پرس یزيکرد و چ سکوت

  ؟یشد مونيمن پش شياز اومدن پ -

انداخت. من  ميجلو آمد و خودش را رو هوایکرد. ب هيدستش تک یبلند کرد و رو سر

  نگاه کرد و گفت: ميهاتخت افتادم. به چشم یداشتم رو هيآرنجم تک یکه رو

  !یجذاب هست يیايآس کيپس تو  -

نتوانستم خود دار باشم  من شد. من هم دنيآورد و مشغول بوس نييبعد سرش را پا و

  .کردم یو او را همراه

  آمد. شيپ هوایدختر بود که ب کياز  ميهابوسه نياول

  ادامه نداشتم.  یبرا یگرفت اما وقت دهيرا ناد نيا شدیبخش بودند و نمها لذتبوسه آن

  و گفتم: دميکش شيگرفتم و او را کنارم انداختم و خودم را رو ميبازوها انيرا م اال

 یکه شبا ايروز شنبه ب یعصرها یبا من باش یخوایبرم دانشگاه. اگه م ديبا -

مطمئن بشم  خوامی. ماريرو ب شتيآزما یبرگه یاي. هر بار که مميبا هم باش شنبهکي

و  یرو اجاره کن يیجا یکه بتون دمي. اونقدر بهت پول میکه قبل از هر رابطه سالم

. هر ماه حدوداً چهار تا دميرو بهت م شيامآز نهي. هزیکن یراحت زندگ اليبا خ
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. اون یباش گهيبا کس د یو نخوا یبش یکه راض دمي. اونقدر بهت مميدار شنبهکي

  انتخابش با خودته. گهيد

 یايب یوقت ديشنبه صبح تا ظهر دانشگاه و تا عصر تو خونه شاگرد دارم. با یروزا

  .یکه با شاگردام رو در رو نش

 نطورينکن هم اهينکن، چشمات رو س بيعج یشاياز اون آرامن  ِش يپ یايوقت م هر

  قشنگن. یليخ

. نهيتو رو با اون لباسا دِر خونه من بب یکس خوادیاون لباسا هم نپوش چون دلم نم از

 بايخانم ز کيکه  یپس قشنگ رفتار کن، طور یاخونه نيخانم ا يینجايکه ا یروز

  .کنهیرفتار م

  :گفت أسياز  یو با حالت آهسته

  نکنم؟ ینه؟ چرا با تو زندگ شهيچرا هم ها؟شنبهکيفقط  -

  رو ندارم. طشيشرا -

  خواد؟یم یطيچه شرا -

 یدارم تنها باشم که درس بخونم. حضور مدام کس ازيمن ن نکهياول از همه ا -

  . دميم حيرو بعداً برات توض امگهيد لي. دالکنهیهام رو مختل مبرنامه

  رفتم و گفتم: نيياز تخت پاو  دميرا دوباره بوس او

هم که  ی. پولاميرفتن عجله نکن. خوب استراحت کن. من تا عصر خونه نم یبرا -

  .شهيبردار، الزمت م ذارمیبرات م
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  را برداشتم و گفتم: ميهالباس

  بخواب. -

 یاو چند پوند رو یبعد به هال رفتم و حاضر شدم و بعد از خوردن صبحانه برا و

 منزل خارج شدم. گذاشتم و از فشيک

 یکنارم بود اما گاه شنبهکيمن باز شد. هر  یاال به زندگ یآن پس بود که پا از

  .کردیم تميوضع کرده بودم اذ شيکه برا ینيو با نقض قوان کردیم طنتيش

. اال پس خواندمیآشپزخانه مقابلم بود م زيم یو کتابم را که رو دمينوشیم یچا داشتم

  و گفت: ختيدر استکان ر یخود چا یآمد و برا از دوش، به آشپزخانه

  .یعادت داد یمن هم به چا -

 ديبا آمدیکه م یبود. هر روز دهياز کمدها چ یکيبود که در  دهيپوش يیهالباس او

 آمدیکوتاه و بازش بدم م اريبس یهامن باشد. از لباس قهيکه طبق سل ديپوشیم یزيچ

  کند. به تن یزيتر چمعقول خواستیو دلم م

 قهيبود و  یاحلقه نيآست کشيبود. تون دهيپوش یآب یهابا گل یخاکستر کيتون کي

در  اشدهيکش یبايز یهابود و ساق شيزانو یآن تا رو یبود. بلند پيآن تا گردنش ک

حالتش را که  نيرا پشت سرش بسته بود و من ا شي. موهاکردیم يیآن خودنما ريز

د دوست داشتم. نگاهم را از اندامش گرفتم. مقابلم زن باوقار بو کيبه  هيحاال شب

نشست و من هم مشغول خواندن ادامه کتابم شدم. داشتم تندتند مطالب کتاب را 

  آن را تمام کنم. امیزيرتا طبق برنامه خواندمیم
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خطوط  یحال بود که اال دستش را جلو آورد و رو نيکتاب شده بودم، در ا غرق

و دوباره مشغول مطالعه  دميدستش کش ريو کتاب را از ز لب گفتم ريز یگذاشت. نچ

  . شدم

ناخواسته بر  یو با خشم دميکه از جا پر ديکتاب کوب یدوباره دستش را رو کدفعهي

  .دميکش اديسرش فر

  اال! -

  گشاد شد و گفت: شيهاچشم

  !یعوض -

  بعد استکانش را برداشت و به هال رفت و من به کتابم برگشتم.  و

  ساعت گذشته بود.  کيطالعه فصل سر بلند کردم و کتاب را بستم. از م بعد

نشسته بود و داشت به برنامه  ونيزيتلو یرا برداشتم و به هال رفتم. اال جلو کتاب

شده  یهم خواستن یليکه خ اشی. به صورت عصباش درهم بودو چهره کردینگاه م

  ذاشتم. گ شيبود لبخند زدم و به اتاق رفتم و کتابم را سر جا

  اش انداختم. برگشتم خود را کنار اال انداختم و دستم را دور شانه یوقت

  بود دستم را گرفت و کنار انداخت.  ونيزيبه تلو شيکه رو همانطور

  . اش انداختم. باز هم دستم را گرفت و کنار انداختاصرار دوباره دستم را دور شانه با

  هم فشردم.  یرا رو ميهاشدم که ناخواسته بود و دندان یعصبان

  . دمياش انداختم و او را به شدت سمت خود کشرا دوباره دور شانه دستم



49 | P a g e 
 

را  کشيبرخاست و خواست دور شود که با دو دست دامن تون شيکرد و از جا تقال

 یرا دورش محکم کردم و تو ميو او را در آغوشم انداختم. دستها دمياز پشت کش

  گوشش داد زدم:

  .نيبش -

  را چنگ زد و گفت: ميهادست

  ولم کن. ؟یشد وونهيد -

 شيکاناپه پرت کردم و برخاستم و رو یدست خودم نبود. او را به کنار رو حرکاتم

  داد زدم: یخم شدم و در صورتش به فارس

  منو پس نزن. -

لحظه که حالتش به  کي. زدینفس مو نفس کردیگرد شده بود و نگاهم م شيهاچشم

دارم. راست شدم و چند لحظه به  یارانهيگرفتار بد و سخت یليکه خ دميچشمم آمد د

و به اتاقم رفتم و در را به هم  دميچرخ تينگاه کردم و در نها اشدهيترس یهاچشم

  . دميکوب

پر رفت و آمد نگاه کردم. انتظار نداشتم اال بخواهد  ابانيپنجره نشستم و به خ پشت

  . آمدیمرا پس بزند. از خودم بدم م

  لحظه بعد در زد و وارد اتاق شد و گفت: دچن

  از رفتارت با خودم ناراحت بودم.  خوامیبهنام معذرت م -

  گفتم: تيبه او کردم و با عصبان رو
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خودم رو انجام بدم که بعد بتونم  یاول کارا ديو من با یتو خارج از برنامه اومد -

  .یمن رو پس بزن یطيشرا چيتحت ه یبا تو باشم اما حق ندار

  ؟یطيشرا چيتحت ه -

  !یطيشرا چيه -

  !ینبود نطوريتو که ا ؟یکنیرفتار م گهيد یچرا مثل مردا -

 فشردمیهم م یکه رو يیهاو با چشم دميپر نييپنجره پا یلبه یشدم و از رو وانهيد

  داد زدم:

  .اريمن ن شينکن. اسم اونا رو پ سهيمقا یمرد چيمن رو با ه -

کرده بود. جلو آمد و خود را  دايپ یبيبود و حال عج دهيرسبغض کرد و جلو آمد. ت اِال

  در آغوشم انداخت و گفت:

  . ناراحت نباش، داد نزن.زميعز یتو بگ یباشه، باشه هر چ -

 غيج یزدم. صدا رونيرا به شدت از خود جدا کردم و  از اتاق و بعد هم واحدم ب او

. کردیداشت با همسرش دعوا مجا را برداشته بود. باز هم همه هيو داِد زِن همسا

  . آمدیدخترش هم م یهاهيگر یچون صدا زندیمعلوم بود که مرد او را کتک م

االن با اال  ني. من هم همدميفهمیرا نم لشيو اصالً دل دميلرزیم تيعصبان از

حق من نبود.  نيرا پشت سر گذاشته بودم اما اجازه نداشتم او را بزنم. ا یامشاجره

  را کتک بزند.  اشیزندگ کينبود که شر چکسيحق ه
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هم  هاداديداد و ب نيو هم آوردیمشت و لگد دوام نم ريز ،یزندگ فيموجود لط زن

  بود.  یاديز یليخ

معتاد به  کي. گرفتیمشت و لگد م ريرا ز شيبايزن ز آمدیمرد هر وقت م آن

اش هم الهبه دختر چهار س یپست فطرت که حت کي. یالکل یهایدنيمشروب و نوش

  .زدیاو را م یو گاه کردیرحم نم

را نگاه کردم. آنقدر معطل کردم  یخال نيباز شد. چند لحظه کاب ميآسانسور به رو در

ها رفتم و چند بار زنگ زدم و بعد واحد آن یو به جلو دميکه در بسته شد. چرخ

  را درون در کوفتم. ميهامشت

  گفت: تياندر را باز کرد و با عصب یبعد مرد ال یکم

  ؟یخوایم یچ -

  . گفتم:دميشنیهمسر و دخترش را م یهاهيگر یهم صدا هنوز

  ؟یزنیچرا اونا رو م -

  کرد و گفت: براندازم

  مادر... کهيگمشو مرت -

 ی. لگد محکمديدر مغزم جوش یزيرفت و انگار چ یاهيکه داد چشمم س یفوحش با

ر به صورت مرد خورد و او را پشت در از جا کنده شد و د ريدرون در زدم که زنج

صورتش گذاشته بود  یکه دستش را رو یپرت کرد. به درون خانه رفتم و او در حال

  .کندیم تيکاش سيبه پل گفتیو م دادیو فوحش م رفتیعقب م
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کبود و لب شکاف  یسالن افتاده بود و با سر و رو یبه زن افتاد که گوشه نگاهم

افتاد که از ترس  شيبايو بعد چشمم به دختر ز کردیداشت نگاهم م انيخورده و گر

  کرده بود. سيو خودش را خ ديلرزیبود و م ستادهيگوشه ا کي

 نيافتادم و او را به باد کتک گرفتم و ا شيبفهمم رو نکهيبه مرد کردم و بدون ا رو

  کنم.  شيکه رها خواستیو م شدیم دهياطرافم شن شياِال بود که صدا

  لب گفت: ريال زعقب آمدم ا یوقت

  من! یخدا -

بودم  ستادهيسر مرد ا یو رو به من که رو ديخورده بود دو نيسمت زن که زم و

  کرد و داد زد:

  داره. یزيبهنام! خونر -

به حالت اول برگشت و مغزم فرمان درست داد. به کنار آن دو  زيتازه همه چ انگار

  . رو به اال گفتم:کشدیم ادياست و فر ديشد یزيکه زن در حال خونر دميرفتم و د

 برمیخانم رو م نيخودت. من هم ا شيو دختر رو ببر پ ريتماس بگ سيبا پل -

  .مارستانيب

  .رميبذار با اورژانس تماس بگ -

  .رسونمشیخودم زودتر م کهينزد مارستاني. بشهیم ريد یلينه، خ -

  تن او انداختم و گفتم: ريرا ز ميهابعد دست و

  بجنب اال. -
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عد از راهرو و کنار شوهرش گذشتم و زن را به سرعت به درون آسانسور انتقال ب و

رساندم و در عقب سوارش  نمي. او را به ماشکردیم هيو گر زدیدادم. در آغوشم داد م

خارج کردم و  نگيرا از پارک نيکردم و خواستم که دراز بکشد و بعد با سرعت ماش

  راندم. مارستانيبه سمت ب

دارم که نگه  دادیو اخطار م ديايدنبالم ب سيباعث شد پل نيغ بود و همشلو یکم شهر

 ديبه من رس مارستانيدرست در ب سيتوقف نکردم. پل مارستانياما توجه نکردم و تا ب

  آن همه خون عقب آمدم.  دميشدم و در عقب را باز کردم با د ادهيپ یو وقت

  صحنه گفت: دنيبا د سيپل

  برو دکتر رو خبر کن. -

دادم.  حيرا توض انيو خودم را به پرستار رساندم و جر دميدو مارستانيدرون ب به

همه دور  دميبه آنجا رس یرفتند. وقت رونيدکتر و چند پرستار و خدمه دوان دوان ب

  دادم. حيرا توض انيو مضطرب جر ديموضوع را پرس سيحلقه زده بودند. پل نيماش

ها زن در منزل توسط شوهرش به آن کيگفت که گزارش کتک خوردن  گريد ِس يپل

  من است. یکه تماس گرفته است هم خانه یاست و گفتم آن کس دهيرس

درون  عيآمد. او را سر ايمن به دن نيها بودم نوزاد در ماشصحبت نيدر حال ا تا

و  دنديکش رونيبردند. زن را هم ب مارستانيبه درون ب ژنيو با اکس دنديچيپارچه پ

  بردند.  مارستانياشتند و به درون بتخت روان گذ یرو

  نداشت.  یشده بود و حال مناسب هوشی. زن بها همراه شدمهم با آن من
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 یرا به اتاق مراقبت بردند و من پشت در جا ماندم. نفسم را فوت کردم و رو او

  در اتاق انتظار نشستم.  یصندل

  . شناسمیرا نم اسم و سن و سالش به سراغم آمدند و گفتم که او دنيپرس یبرا

  شده بودند. یو ساعات طوالن گذشتندیم یبه کند قيدقا

  کردم و چشم بستم و منتظر شدم.  هيتک

ساعت بعد به سراغم آمدند و گفتند که حال هر دو خوب است و زن در حال  دو

  است. فيضع اريبه فرزندش است اما فرزندش بس ردادنيش

در حال  یکه زن به سخت دمياق شدم و دبروم وارد ات دنشياجازه دادند به د یوقت

  به فرزندش است.  ردادنيش

  زد و گفت: یجان. لبخند کمستيبلند کرد و با صورت کبود مرا نگر سر

  ازت ممنونم. ،یدخترم رو نجات داد -

  انداختم و گفتم: نييرا باال و پا سرم

  حالم که حالتون خوبه.خوش -

  لباسم اشاره کرد و گفت: به

  .خوامیبابت معذرت م نيشدن و از ا فين کثهاتولباس -

  به خودم کردم و گفتم: ینگاه

  .ستين یمهم زيچ -
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 یروز کي کردمیفکر نم چوقتيکه ه نيديرسیبه خودتون م نقدريا شهيهم -

 نيخودتون غرق بود یتو شهيو هم ني. اونقدر آروم و ساکت بودنمتونيبب ینطوريا

  با شما حرف بزنم. بشه دو کلمه چوقتيه کردمیکه فکر نم

  تعجب و آهسته گفتم: با

  .نيترسیاز من م کردمیمن فکر م یول-

  .ستميکنارتون با اي نينيام من رو ببوضع آشفته نيبا ا دميکشینه! فقط خجالت م -

به من سالم  نييبخوا کردمیفکر نم دمتونيد شهيو مثل هم نيرفتیم نيکه داشت صبح

   . از تعجب سر جا خشکم زد.نيکن

قدم جلو  کيکردم.  ارياو تعجب زده بودم و سکوت اخت یهاحرف دنيهم از شن من

  لبخند زدم و سر بلند کردم و گفتم: خوردیم ريکه تندتند ش ینوزاد دنيرفتم و با د

  حالم که حالتون خوبه. خوش -

  گفت: فشيضع یانداخت و با صدا نييباال و پا یجانرا با لبخند کم سرش

  .کنمیرو فراموش نم لطف شما نيا -

  گفتم: آهسته

  مراقب دخترت باشه خانم... سپرمیخونه و به اال م رمیمن م -

  گفت: یآرام به

  کارا. -
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  کوچکش را گفته بود. من هم دستم را بلند کردم و گفتم: اسم

  بهنام. -

  من دست داد و گفت: با

  ن؟يستين یسيانگل -

  .نه -

و  دمينوزاد کش فيصورت لط ینگشتم را روو ا دميفرود آورد. دستم را پس کش سر

  کردم و به منزل برگشتم. یبعد از او خداحافظ

به آنچه که در آن روز گذشته بود فکر کردم. سرم به دََوران افتاده  ريطول مس در

  بود. 

  را رنج دهد. اشیزندگ کيحد به اوج برساند و شر نيرا تا ا یپست یکس شدیم مگر

مربوط به مرز و بوم و جهان اول  شاناندازهیو خشونت ب مردها انهيوحش یرفتارها

  و آخر نبود. 

  بودند. یجهان اول هانيسرشان ا ريخ شد،یم دهيمرد خشن د جاهمه

نداشته و ندارد، چه زن باشد چه مرد، ذاتش که خراب باشد  یروز اول فرق از

  .شودیم فيهم پست و کث شيرفتارها

  !کندیم یهرزگ کند،یم انتيخ کند،یم یفحاش زند،یم کتک

واژه  ني. نخواستم اديکش ريت امقهياِال رفت. نفسم بند آمد و شق یبا فکر آخرم پ ذهنم

  بود! یکارش از سر ناچار ديبود، شا قميرا به او نسبت بدهم. او دوستم بود، رف
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چه  کنم،یحاال که من دارم ساپورتش م« :دميعبور کردم و از خودم پرس ابانيخ کي

  »بود دنيبودن بهتر از با صدها تن خواب یکيکارا؟ حداقل با  نيداره بره دنبال ا یليدل

از آن ذهنم را مشغولش کنم چون با  شتريکار اِال نداشتم و نخواستم ب یبرا یجواب

  .ختميریبه هم م شتريب شيفکر به کارها

  

  (فصل دوم) 

  روز بود که سوزان همراه با اال مهمان من بودند.  دو

. سوزان آوردیرا به جا م یاو مادر یو برا کردیاز سوزان مراقبت م یبه خوب اال

پدرش گذرانده  یبود که تمام عمر خود را با ترس و بدرفتار فيالغر و نح یکودک

توانست نظر سوزان را به  یبود. ساعات اول به اال هم اعتماد نداشت و او به سخت

  خود جلب کند.

آراست  يیبايرا به ز شيکرد. موها ضيرا تعو شيهاباسسوزان را حمام کرد و ل اال

به او  خواستی. هر زمان هم مادرش را مخواندیکودکانه م یشعرها شيو برا

  رفته است. مارستانيآوردن خواهرش به ب یکه مادرش برا گفتیم

 کيبه زور به او نزد خواستیمن هم دلم نم آمد،یو سمتم نم ديترسیاز من م سوزان

 یجلسات درس خواستمیم ميو از شاگردها گذراندمیروز را در دانشگاه م شتريبشوم. 

  تا اال و سوزان راحت باشند. ميده لياز خانه من تشک ريغ يیرا در جا

کار خودم را انجام بدهم و مزاحم آن  کردمیم یسع گشتمیوقت هم به منزل بر م هر

  .دو نشوم
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. اال کردی. داشت کارتون نگاه مبردیم سوم بود که سوزان در منزل من به سر شب

خواب  یتا برا بافتیاو را م یو تنقالت گذاشته بود و داشت موها وهيهم کنارش م

  حاضرش کند. 

دارد اال او را کنار خودش  یشب ادرار ميو متوجه شده بود ديترسیچون م سوزان

  .خواباندیم نيزم یرو

آورده بود. تشکچه را  یافيتشک ال کيو  یکيتشکچه پالست کياز منزل کارا  او

 ضيلباس او را تعو عيسر کرد،یم سيو او هر وقت آن را خ انداختیتشک م یرو

  .خواباندیو او را بغل خود م گذاشتیو تشک را کنار م کردیم

لحظه  کي. ورق زدم و خواندمیبودم و داشتم درس م دهيکاناپه دراز کش یهم رو من

 عيکه به خطوط کتاب برگشته بود را دوباره سر ی. نگاهدميد نگاهم بلند شد و اال را

  .کندیم هيگر صدایکه ب دميبه او دادم و د

کاناپه گذاشتم و رفتم کنار  یکه خوانده بودم رو يیو کتاب را برعکس تا جا نشستم

را  شيهانگاه کردم. دست بردم و با پشت دست اشک سشياال نشستم و به صورت خ

  :پاک کردم و گفتم

  شده؟ یچ -

  .فتميب یبه هرزگ دادیکاش من هم مادر داشتم. حتماً اجازه نم -

  گفتم: آهسته

  .یهست یها رو نزن، تو دختر خوبحرف ني! اشيه -
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  زد و گفت: یتلخ لبخند

  ؟یخوایم شيهر عصر روز شنبه از من آزما نهيهم یبرا -

  بعد گفتم: یکردم و کم سکوت

ندارم. تو  یديانجام م یچ نکهيبه ا یتو ندارم. کاربه روابط  یمن کار زم،ينه عز -

  .یهست ی. چون انسان خوبیدار یچون قلب مهربون یهست یدختر خوب

  . آهسته گفت:ديغلتیفرو م شيهااز چشم اشک

  شم؟یم یمن مادر خوب -

  نه! -

  نگاه کرد. لبخند زدم و گفتم: ميهاچشم به

  .زميعز یشيم یاالعادهتو مادر فوق -

  ؟یگيت مراس -

  .یکنیم یدگيچطور به سوزان رس نميبیبله، چون دارم م -

 تونستمیداشتم و در کنارش م یکاش همسر خوب یکاش من هم خانواده داشتم. ا یا -

  دار بشم.بچه

  .یدار هم بشو بچه یازدواج کن یتونیتو م -

  مثل من ازدواج کنه. یبا کس شهیحاضر م یک -

   گفت: عيکردم و او سر سکوت
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  .دهیمثل من نم یتن به ازدواج با آدم چکسيه -

تمومش  يیجا کي. یو اون باش نيتا آخر عمرت تو رختخواب ا ستيتو که قرار ن -

  .یخانواده داشته باش کي یتونیو اون وقته که م یکنیم

  .ميندار یاعتقاد نيبه ا مونچکدوميچون نه من و نه تو، ه ميدر موردش بحث نکن -

. یتمام روابطت رو قطع کن یتونیتو کارت دخالت کنم اما تو م استخویدلم نم -

  .ینداشته باش یچيبه ه ازيکه ن دمیبهت پول م شتريب یاگر بخوا

  چرا االن؟ -

  ؟یچرا االن چ -

  ؟یکار رو نکرد نيا نايچرا زودتر از ا ؟یگیچرا االن م -

  تو کارت دخالت کنم، بهت که گفتم. خواستمیچون نم -

  .ذارمیکار اول از همه تو رو کنار م نيشروع کردم به کنار گذاشتن ا یقتپس و -

  چرا من؟ -

  از همه رابطه دارم. شتريچون با تو ب -

  ؟یبا من بودن رو دوست ندار -

  .ميبگذر -

را در آغوش  شيسوزان را رها کرد و زانوها یسکوت کرد و ادامه نداد. موها او

  .ديکش
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. نيبود و غمگ قراری. بکردمیحس م یمن به خوبو  شدیم زشيچ کيآن شب  اال

را خاموش کرد و او را خواباند. خودش هم  ونيزياال تلو ديسوزان کارتونش را که د

  پتو آوردم و گفتم: کي شيحوصله ندارد رفتم برا دميد ی. وقتديکنارش دراز کش

  خوابت رو درست کنم. یپاشو جا -

  .خوابمیفرش م ی. روستيالزم ن -

  .رهيگیو کمرت درد مپاش -

حرکت او را از  کينداد. سرم را تکان داد و خم شدم و دستش را گرفتم و با  جواب

  را مرتب کردم و گفتم: شيجا بلند کردم و جا

  . زميبخواب عز -

ها را خاموش کردم و با انداختن بالش اتاق رفتم و با پتو و بالش برگشتم. چراغ به

  گفت: یفيضع ی. با صدادميکش مانيهردو یو را روو پت دميپشت بالش اال دراز کش

  .ستين کشنبهيشب  -

  .یتو منو پس زد کشنبهيشب  دونمیم -

  جبران کنم. ديپس با -

  .یناراحت یاز چ نکهيبله، با گفتن ا -

 شيرو خواستی. دست سوزان را گرفته بود و نمدميرا گفتم و او را به آغوش کش نيا

  :دميو پرس دمينار زدم و پشت گردنش را بوسرا ک شيرا به من بکند. موها

  کنه؟یناراحتت م یچ یبگ یخوایاال! نم -
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  . پس لطفاً انقدر سؤال نکن.هيمن سراسر ناراحت یزندگ -

  کنه؟یحالت مخوش یچ -

  بهنام. یچيه -

  حالت کنه.باشه که خوش یزيچ ديبا ايدن یتو -

  وجود نداره بهنام. یچيه -

  .ینيغمگ رنقديکاش بدونم چرا ا -

 اش،یاال خسته است. از خودش، از زندگ ديفکر کردم شا ني. به اميدو سکوت کرد هر

 کيدوست داشت  ديگذاشته بود. شا یکه نامش را زندگ يیزهايچ یاز من، از همه

  .خواهدیسالم داشته باشد. خودش هم گفته بود دلش خانواده م یزندگ

 اشندهيبکشد و  آ رونيز منجالب فساد بخود را ا توانستینداشت و م یاديسن ز او

بگذارد و برود دنبال  ميکه نخواهد تنها یبودم به شرط یرا خوب بسازد، من هم راض

  .اشیزندگ

  و گفتم: دميکمرش کش یرا رو دستم

که باهاش  یهست یکس نينداشتم؟ اول یارابطه چکسيمن قبل از تو با ه یدونیم -

  .وارد رابطه شدم

  جواب داد: یفيضع یصدا با

  ؟یگيراست م -

  بله. -
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  گفتم: کردمیهمانطور که نوازشش م 

کمتر شد.  يیتنها نيبا اومدن تو ا یتنها بودم ول یليخ امیقبل از اومدن تو به زندگ -

من سخت  یکه فقط زندگ دميفهم یکردیو برام صحبت م یبود شميکه پ يیشبها

 شترياز من ب یکس يیدت تنهادارم و ممکنه ش یکه مشکالت ستميفقط من ن ست،ين

 یمورد من تنها آدم بد شانس رو نيا یتر باشه و تواز من سخت یکس یباشه، زندگ

 شمیاما من دوباره تنها م شه؟یم یچ یبر یکه تو بخوا یروز دونمی. نمستمين نيزم

 چيمرد بدون ه کيبه  شمیم لي. تبدانيبد دوباره به سراغم م یليخ یو اون حسا

  .یدوست

صورتم گذاشت  یفشردم. دستش را رو نهي. لبخند زدم و او را به سديسمتم چرخ به

  و نوازشم کرد.

نکردم چون بهم احترام  دايپ یکه بعد از رابطه باهات حس بد یبود یتو تنها مرد -

 یبود ی. تنها مردینکرد تميبعدش اذ ايرابطه  نيکه ح یبود ی. تو تنها مردیذاشتیم

  ام.فاحشه کيننداخت من  ادميکه وسط رابطه 

ناراحت  دينبا گفتمیبود اما به خودم م یهفتگ شياون آزما دادیکه آزارم م یزيچ تنها

 تيتو به من شخص ی. وقترهيبگ یمقاربت یماريبهنام حق داره نخواد از تو ب ،یبش

و با  یکردیخانم خوب لباس بپوشم، من رو بغل م کيمثل  یخواستیو م یدادیم

  . شدیخوب م یليحالم خ ميخوردیکنار هم در آرامش غذا م م،يديدیم ونيزيهم تلو

 یاجازه ندم کس گهيکنم اما د یتا ابد در فقر زندگ گرفتمیم ميتصم یکه گاه یطور

  کنه. نيچند پوند بهم توه یبرا
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از  اي یشدیناراحت م يیمون خوب بود که وقتاو رابطه یذاشتیبهم احترام م انقدر

باشه. توقع و  نطوريا خواستیو دلم نم شدمیم یعصبان ،یکردینم مپنهو هيبق

  حق رو ندارم. نيمن ا دونمیانتظارم ازت باال رفته و خودم م

  و گفتم: دميکش شيهاچشم یشد. دستم را رو سيخ ميبازو

  نکن. هيگر زم،يعز -

  هق زد و گفت: هق شتريب

. ستميمن در حد تو ن دونمیمکنارت آرامش داشته باشم.  شهيتا هم شدیکاش م -

اما کاش فقط بهم اجازه  یاکرده ليمرد تحص کيام، تو فاحشه کيمن  دونمیم

  کنارت بمونم.  شهيهم هاشنبهکي یجا یدادیم

هات مادر باشم. فقط اجازه بچه یانتظار ندارم برا ،یندارم با من ازدواج کن انتظار

 شتريو ب یکن یمعرف هيات به بقخونه، همکنارت بمونم و من رو به عنوان دوستت یبد

کنم و به کنار دو تا دوستام که همراهشون  یخوب زندگ تونمیاحساس کنم من هم م

  خونه اجاره کردم نرم.

  کار دور بشم. نياز ا ذارنیمثل خودم، نم یهااون فاحشه چون

. از اول سخت بود ميبود. برا یاديخواسته ز نياو را به خود فشردم. ا یناراحت با

  .مينداشت یقرار نيچن

دوستش  ديآنطور که با ديعاشقش نبودم، شا دي. شاخواستمیحال آرامشش را م نيا با

دادنش سخت  حيداشت که توض یبود. ارزش خاص یجور خاص کي مينداشتم اما برا

  است. 
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از آرامش هم  یدر کناِر بودنش با من حس کرد،یفقط تنَش را به من عرضه نم او

  اش نکرده بودم. که تا قبل از حضور اال تجربه ی. حسخواستمیواقعاً آن را م بود که

  فرو برد و بغض کرده گفت: ميموها انيرا م دستش

  .یرو ندار طشيکه شرا دونمیبهش فکر نکن، م -

  . گفتم:ديکش امنهيس یخود را رو و

  امشب نه. ،یندار یو تو حال خوب ستيشب ن شنبهکي دونمیم -

  گفت: کردیم هيکه گر یحال در

  که با تو باشم. خوامیبود، امشب خودم م یهر شب قرارداد -

  صورتم شد. دنيآورد و مشغول بوس کيبعد سرش را نزد و

حالم  مياال گذاشته بودم. او با نوازش موها ینهيس یگذشته بود و سرم را رو یساعت

دست داشتم و  . من هم با دست چپ دست راستش را درکردیرا بهتر از قبل م

  . کردمیرا نوازش م شيهاانگشت

شوند و  کياز تعجب به هم نزد ميدرون قفل باعث شد ابروها ديکل دنيچرخ یصدا

  سر بلند کردم.  عيسر

 یو رو دميرا از کنارم چنگ زدم و پوش رميلباس ز عيباز شدن در آمد. سر یصدا

  :دمينشستم و پرس ميزانو

  ه؟يک -

  که گفت: سروش در گوشم نشست یصدا
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  منم. -

  :ديو پرس ديکش شيخواب نشست و پتو را رورخت یافتاد. اال رو ديبه تپش شد قلبم

  ه؟يک -

  بلند گفتم: یبا صدا خواباندمیاو را م نکهيا نياش فشردم و حشانه یدستم را رو 

  تو. ايخدا لعنتت کنه سروش، ن -

 ديبه گوشم رس اشخنده یسکوت شد و بعد از روشن شدن چراغ راهرو صدا یکم

  و گفت: 

  باشه.  -

  . ديرا پوش شيها. اال هم لباسدميحال بد و فکر مشوش تندتند لباس پوش با

  . آوردیرا داخل م لشيداشت وسا سروش

  بسته شد و آهسته به اال گفتم: در

  تو بخواب. -

  . کاناپه را دور زدم و به راهرو رفتم.ديسرش کش یسر تکان داد و پتو را رو اال

  را در آورد و گفت: شيهاکفش شسرو

  خواهرزاده؟ یخوب -

  ؟یايم یدار یخوبم، چرا نگفت -

  بهت گفتم که. -
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  !یايامشب م ینگفت یول -

  را برداشت و گفت: شيهاچمدان

داشت خودم به جاش  یکار نجايکارم زودتر راه افتاد و اومدم. بعدش آقاجون ا -

  .یاومدم. در کل شانس آورد

 یبود. سع دهيفایلو رفته بود و انکار ب زيزد. همه چ ید گشادرا گفت و لبخن نيا

  کردم به خودم مسلط باشم و گفتم:

  .ارميچمدونا رو بذار من م -

  .ارميخودم م -

  راهرو را خاموش کردم تا نور هال کم شود. سروش معترض گفت: چراغ

  بابا. نهيبیچشمم نم -

  برو تو اتاق. ميمستق -

  ست؟ياونجا ن یکس -

  .دني، تو هال خوابنه -

  ! مگه چند نفرن؟دنيخواب -

  دو نفر. -

  نگاهم کرد. گفتم: یکيو در تار برگشت

  برو تو اتاق. -
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  ؟يینرم دستشو ترکم،یالزمم دارم م يیباور کن دستشو -

  ؟یکن لهيخونه من تخ یباز آورد -

  رو دوست داره. نجايا -

  .گهيبرو د -

ها را در ن سر بچرخاند به اتاق رفت. چمدانسمت اال و سوزا نکهيافتاد و بدون ا راه

کاناپه نشسته  یآمد. من متفکر رو رونيکرد و ب ضيرا تعو شيهااتاق گذاشت و لباس

عادت دارد بعد از پرواز قهوه  دانستمیرفت و من چون م سيبودم. او به درون سرو

  درست کردن قهوه شدم.  ولبنوشد، به آشپزخانه رفتم و مشغ

را خشک  شيهابه آشپزخانه آمد داشت دست یو وقت ديش طول کشمعمول کار طبق

  . گفتم:کردیم

  .یخسته نباش -

  و گفت: ديو خند ديحرفم را فهم طعنه

  .یمونده نباش -

  برات قهوه درست کردم.  ايب -

  دستت درد نکنه. -

 یقهوه شد. موها دنيخسته مشغول نوش ینشست و با حالت زيآمد و پشت م سروش

. من هم در زدندیم یداد خستگ شيهابود و چشم ختهير اشیشانيپ یلختش رو

  شدم. رهيخ ميهادست انيم یسکوت به فنجان قهوه
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و به تفکر سروش در رابطه با  کردمیرا نگاه م شدیکه از آن بلند م یبخار داشتم

  . دميشياندیخودم م

. اما کردیم یو لودگ گرفتیرا به تمسخر م زيهمه چ شهيبود که هم نياز ا تعجبم

و  کردیاش را مزه مقهوه صدایو آرام بود. ب شدینم چيپاپ زد،ینم یبار حرف نيا

 نيا کردمیبود. احساس م اشیشگياز تمسخر هم ترنيسنگ یليخ ميسکوتش برا نيا

 انداختیدستم م ديهر روزش نبود. انگار با هي. اصالً شبستين یعيرفتار سروش طب

  ته بود. خود را گرف یجلو یول

. ميشد رهي. به هم خکردیرا از فنجانم برداشتم و به او دادم. داشت نگاهم م نگاهم

  :ديپرس

  افتاده؟ یاتفاق -

  را تکان دادم و گفتم: سرم

  ؟ینه، تو چرا انقدر ساکت -

  نشن. تياذ گمیم دنيدو نفر خواب -

ام را قهوهجرعه از  کيو آهسته  دميکش ميرا تکان دادم و دستم را به موها سرم

  و گفتم: دمينوش

  بهار چطوره؟ -

  خوبه، همه خوب بودن و سالم دادن که برسونم. بهراد، پگاه، مامانت، بابات. -

  .ستنيبه من مربوط ن هيبهار، بق دميپرس -
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  ات هستن.اونا خانواده یچرا مربوطن، هر چقدر هم که مقاومت کن -

  بشنوم. خوامیفراموشش کن، اصالً نم -

  و سکوت کرد. ديکش یقيعم نفس سروش

  ؟یازدواج کن یبا دوروت یخوایم یبه آقاجون گفت -

  نه، نگفتم. -

  چرا؟  -

  زد و گفت: یپوزخند سروش

  .یرابطه دار یبا کس یبه من بگ یتونستیکه تو نم ليبه همون دل -

سروش  ینداشت. من لبخندها طنتيباز هم حرفش را زد. لبخندش اما نشان از ش آخر

  .دادمیم صيرا تشخ شيهاطنتي. شاختمشنیرا م

 ینبود. لبخند به لب داشت اما چشمش غم شهيحالش مثل هم د،يخندینم شيهاچشم

  .زدیم اديآشکار را فر

  شده سروش؟ یزيچ -

  بلند کرد و آهسته گفت: سر

 اطيبه احت یاست، اما ازدواج دائم زيازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل کتاب جا -

  .باشدیع مواجب ممنو

  ؟یچ یعنيخوب  -
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  .فهممیمن هم م یديجمله فکر کن، اگر تو فهم نيبه ا نکهيا یعني -

نداره،  یاشکال غهيممنوعه اما ص یحيمس کيازدواج دائمت با  یعنيکه  فهممیمن م -

  ؟یچ یعني نيخوب ا

  داره؟ یچ یعني -

  ؟یبگذر ازش نيبه خاطر اختالف د یخوایم یعني ؟یزنیچرا درست حرف نم -

هم  یبرام داره، با دوروت یخارج بشم، حکم سخت نياز د تونمیکه من نم یدونیم -

نشون  یبهش گفتم واکنش تند یمسلمون بشه. وقت ستيصحبت کردم و اون حاضر ن

  ؟یشینم یحيداد و گفت تو چرا مس

 نيبرات مهمه اون هم هست. جز ا نتي. همون اندازه که تو دگهیخوب راست م -

  ست؟ين یراه

 ارهياسالم ب یبه صورت ظاهر یدوروت اي مينودونه ساله بکن غهيص ديبا ايچرا،  -

و باطنش کامالً حرام  یازدواج ظاهر کي شهیهم م نيخودش رو نگه داره. ا نياما د

  و غلطه.

  ...غهياون بحث ص -

 یچه معن غهي. صستمين یازدواج نيبه همچ یشده بدون. خود من هم راض یمنتف -

با  کنن؟یمادرجون و آقاجون قبول م یکنیره؟ گول زدن خودمونه؟ بعد فکر مدا

  . رونيب کننیپرتمون م یاردنگ
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باهاش ازدواج کنم بابام گفت پس  خوامیکردم م دايپ یخارج هيگفتم  یبه شوخ من

  بمون. ششيهمونجا پ

و بره. ولت کنه  گهيدو روز د یازدواج کن یخارج هيمونده با  نيهم گفتیم مادرم

  من مونده. طيشرا یدو ساله به پا یخارج نيا دونهینم

تر از دهنت لقمه بزرگ ديهستن نبا یسنت یات آدمابابا ننه یدونستیتو که از اول م -

  !یداشتیبر م

  .انيبهت م شتريب یدختر حاج اکبر و دختر حاج نصرت همون

  زد و گفت: یپوزخند

  بپرونه. کهيمثل تو به من ت ميعق هيمونده  نميهم -

. مطمئن بودم ميعق گفتیدر رابطه نبودم به من م ی. چون با کسدميته گلو خند با

  .امدهيبا دو دختر خواب کردیفکر م شيپ قهيهست که تا چند دق ادشي

  . آهسته گفت:کردینگاهم م یبا حالت خاص داشت

  !یدار ازين یبه چ یگرفت ادي. یبزرگ شد گهيد -

  و گفت: ديکش یگرفتم. آه نييسکوت نگاهم را پا در

. بعدش هم دفعات قبل که اومدم یمن خبر دار زيچخجالت نکش. تو که از همه -

  .دميکدکس رو د یهازمان برداشتن عطر و شونه از کمدت بسته

 ً   !هياش چاستفاده قهيو طر ستين تيدانشگاه یهاکه اون جزو کتاب دونستمیم مسلما
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است  یآوردم که سروش مرد محجوب مانيا نيه اگر گرفته بود. آن لحظه ب صورتم

تمسخر  یعني اشیشگيو با سالح هم کردیهمان زمان کارم را پرچم م ديواگرنه با

  .کردیآن را بر سر در شهر َعلَم م

  ام زد و گفت:شانه یبرخاست و دستش را دراز کرد و رو شيجا از

  چندشه. یليدوتا دوتا خ یسرخ شدن نداره مرد، ول -

  کردم. خسته لبخند زد و گفت: شنگاه

  .ري. شب بخقهوه یبرا یمرس -

  .ريشبت بخ -

  .دميبسته شدن در اتاق را شن یبعد صدا هيرفت و چند ثان او

  . او گفت:دميبه هال رفتم و کنار اال دراز کش قهياز چند دق بعد

  .رميم گهيمن د -

  و گفتم: دميبه او چرخ رو

  کجا؟ -

  خونه. -

  االن؟ -

  دت دارم، نگران من نباش.آره، عا -

  شه؟یم یساعت چنده؟ چطور نگران نباشم، بعد هم پس سوزان چ یدونیم -
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  با خودم ببرمش؟ دونم،ینم -

  بمون. جانينه. هم -

  نه؟يسروش من رو بب یستينگران ن -

  بود که سروش آمده است. گفتم: دهيحرف زدن ما فهم یفارس از

  .نيآشنا بشنگران نباش، بمون که فردا با هم  -

  گفت: یبيحس و حال عج با

  ...یول -

  گفتم که اشکال نداره. -

 یرا رو گرشيگذاشتم و دست د شيبازو یبعد دستش را دراز کردم و سرم را رو و

  گردنم انداختم. 

 یتخت نشست و دستش را رو یلباس بودم که سروش رو دنيدر حال پوش صبح

  شد. رهيخنقطه  کيلب تخت نشست و به  ی. کمديصورتش کش

  کردم؟ دارتيب -

  برم دنبال کار آقاجون. دينه، با -

  دادم و گفتم:  یتابم را هم در کوله جاام انداختم. لپرا برداشتم و درون کوله ميهاکتاب

  بخور. یزيچ هي ايپس ب -

  .چشم -
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در ماگ خودم  یاسهيک یچا کيو  ختميها رجوش را در ماگآشپزخانه رفتم و آب به

  انداختم.

آن  یافرا رو یرهيش ینان بودم کم یرو ینيزمبادام یکره دنيمشغول مال سرپا

مرا  یو مشغول گاز زدن به آن شدم که سروش هم آمد. او هم روش زندگ ختمير

  .کردیخود لقمه حاضر م یو همانطور سرپا داشت برا دانستیم

که سروش سرش  گفت ريحال بود که اال با سوزان به آشپزخانه آمد. صبح بخ نيا در

او جوابش را داد و چند لحظه با دقت براندازش کرد. سوزان  دنيرا چرخاند و با د

  افرا گفت: یرهيو بعد در حال بستن در ظرف ش ستيرا نگر

  بچه داره که! نيخدا لعنتت کنه ا -

  است، به ما سپرده. هيبچه همسا -

  همون زن خوشگله. -

  همون. -

حاضر  یماگ پر از چا کياال  یگذاشت. برا شيپا ینشست و سوزان را رو اال

. تشکر کرد و مشغول لقمه دميچ زيم یصبحانه را رو لينان و وسا شيکردم و برا

  سوزان شد.  یگرفتن برا

  اش شد. هم آمد و نشست و مشغول خوردن لقمه سروش

  ام را برداشتم و به کنار اال رفتم و گفتم:کوله من
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االن باهاش  یتونیازش برات صحبت کردم. م شهيمن سروش. همون که هم يیِ دا -

  .یآشنا بش

  رو به سروش گفتم: و

  دوست من اال، که تا حاال نشده بود ازش برات صحبت کنم. -

دستش را دراز کرد و هر دو با هم دست دادند. اال از لفظ دوست خوشش  سروش

  .کردیما نگاه مفقط به  اشیخاکستر یهازد. سوزان هم با چشم یآمده بود. لبخند نرم

و به سمت سروش  دميرا بوس شيهااش لبگونه یشد و اال سر بلند کرد و به جا خم

  گرفته بود گفتم: نييکه نگاهش را پا

  فعالً خداحافظ. -

  به سالمت. -

زدم و به سمت دانشگاه رفتم اما در  رونيدوشم انداختم و از منزل ب یرا رو کوله

  .نديگویسروش بود که با هم چه م اال و ريذهنم درگ ريتمام طول مس

باشد  یاو را مجبور کند تا جد تواندینم چکسيه دانستمی. مشناختمیرا من م سروش

  .ستاديدر برابر او ا شدیاصالً نم شدیم یجد یوقت یول

و اگر خودش آن را جا  رفتیدنده که جا نم کيخشک داشت.  یمنطق یدنده کي

  .کردیات محتماً چپه زدیم

شده  داريکه سروش از آن دنده ب دميترسیداشتم و نگران اال بودم و م یبد حساسا

  باشد.
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وارد کالس شدم  یداشتم. وقت شيدر پ یکالس طوالن کيرا به دانشگاه رساندم.  خود

  تاپ را روشن کردم.نشستم و لپ ميسالم کردم و سرجا ميهاکالسبه هم

رفت و مشغول صحبت  گاهشيجابه  عيوارد کالس شد و طبق عادتش سر استاد

  کردن و درس دادن شد. 

کالس  انيدانشجو شتريکه معموالً وسط درس نصف ب زدیحرف م زير کي آنقدر

  .کردندیرا ترک م

  خسته شد کالس را ترک کند. یاستاد اجازه داده بود هر جا کس خود

 یو اساسمهم  یلينکات خ نيکه ا گفتیم یزينکات ر شهيهم شيهاحرف یالالبه اما

  بودند. 

 رفتمیم ديتازه با شدیکالس تمام م یو وقت  کردمیم ادداشتينکته به نکته را  شهيهم

  .دادمیآموزش م هاینييو به سال پا

کرد و به کنارش رفتم و با او  ميرفتم. استاد صدا نييها پاکه تمام شد از پله کالس

  دست دادم. 

تر اش را جا افتادهچهره دشير پشت سفپ یبود که موها یاحدوداً شصت ساله مرد

  .کردیم

  .مياو دست دادم و همراه با هم راه افتاد با
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 یحد عملکردت عال نيتا ا نکهيات رو چک کردم. از اگذشته یهامن نمرات دوره -

به  یو حت یبرتر رشته خودت هست انيبوده خوشحالم. به من گفتن جزو دانشجو

  .یک کارشون باشکه کم یديدرس م گهيد یدانشجوها

العاده بود. خانه موجود بود رو خوندم. واقعاً فوقکتاب یکه تو هاتقيتا از تحق چند

گفتن داشت. جزو  یکردم و خوندم و واقعاً حرف برا دايدوره قبلت رو هم پ نامهانيپا

  بود که با عالقه تا انتها خوندم.  يیهانامهانيمحدود پا

  ممنونم استاد. -

 یهستم و چطوره با من همکار یدر حال نوشتن کتاب یگم اگر موافق باشب خوامیم -

  .یسيو بنو یکن قيکه  تحق ذارمیاز فصول رو به عهده تو م ی. بخشديکن

  .یاياز پس نوشتنش بر م یتو به خوب کنمیفصل مهم دارم که فکر م دو

  .شمیحال مخوش یلياگر بتونم کمک کار باشم خ -

  داد و گفتم: ميبرا خواستیکه م یزيدر مورد چ یحيتوض او

  .دمیکارم رو بعد از نوشتن بهتون م جهينت نياول -

در منتظر  یدو نفر از پسرها جلو دميبه کالس خودم رس یکرد و رفت. وقت تشکر

  بودند. 

  کردم و در کالس را باز کردم و با دست اشاره کردم وارد شوند. یعذرخواه

اشکال شدم و کارم در کالس حدود دو ساعت مشغول رفع  عيسر ميوارد شد یوقت

  .ديطول کش
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مژگان  گريساعت د کيچون  رفتمیم ديخسته و گرسنه بودم. با یليخ گريوقت د آخر

  .آمدیم

زودتر به اال و  دياز او بخواهم جلسه در منزل خودش برگزار شود. با توانستمینم

  .زدمیسروش سر م

وارد راهرو شدم  یه منزل رساندم. وقتاز دانشگاه خارج شدم و خودم را ب عيسر

  .گرشيدستش بود و ساک لباس کودکش در دست د کيکه فرزندش در  دميکارا را د

آمد و خوش کيدر را باز کند. خودم را به او رساندم و بعد از سالم و تبر خواستیم

باز کردم. تشکر کرد و خواست که  شيرا از دستش گرفتم و در خانه را برا ديکل

شوم. در را باز گذاشت و وارد منزل شد. به ناچار ساک بچه را برداشتم و  وارد

پشت سرش به داخل واحد رفتم. او نوزادش را که خواب بود به داخل اتاق برد و به 

شکسته  ليوسا یهابود و همه جا خورده ختهيبه هم ر یلياش خنزدم برگشت. خانه

  .شدیم دهيد

  کردم و نشستم. دايبل پم یرو يی. جانميمن خواست بنش از

  نشست و گفت:مبل  یرو یهالباس یهم رو او

 ادي. همسرم به مشروب اعتامياز پس مخارج خونه بر نم گهيمستأجرم و د نجايمن ا -

. من خوادیو از من پول م کنهیرفتار م هاوونهيمثل د اديداره و هر وقت به خونه م

  رو بپردازم. نجايا یاجاره ايدم کار کنم و پوالم رو به اون ب تونمینم گهيد

داشتم که مخالف ازدواجم با فرانک بودن. با خواسته خودم باهاش  یخانواده خوب من

  ازدواج کردم و اونا من رو طرد کردن.
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بتونن من رو  ديام برگردم. شاو به کنار خانواده رمياز فرانک طالق بگ خوامیم

با  کنمیم یاما سع رن،يسافرون رو نپذ امگهي. ممکنه اونا سوزان و دختر درنيبپذ

  .انيمن کنار ب

که من  ستين یفرانک مرد گفتیبه من م شهيبود و اون هم ريسخت گ یليخ پدرم

که من در  ديدیم يیزهاياما پدرم چ جغد شومه کياون  کردمی. حس مکنمیفکر م

  .دميدینم یجوان

ازش دور شدم  یببخشه چون وقت نخواد من رو گهيد دياما شا هيقلباً انسان خوب پدرم

  رهاش کردم. یبا رفتار بد

  .نيکه شما به من کمک کن خوامیم

  ؟یچه کمک -

 اريکه به منزلتون رفت و آمد داره. اون دست دميرو د کخواهين ديمن دوست شما وح -

  کارشون خوبه. یليکراسه و هر دو خ یآقا

من رو با  شهي. اون همننمن رو از شر فرانک راحت ک نييکه ازشون بخوا خوامیم

  .کنهیکار رو م ني. مطمئنم هم هستم که اکنهیم ديو کشتن سوزان تهد دنيدزد

احتمال نده من  ديام طردم کردن و گفتن هرگز بر نگردم و شاخانواده دونهیم اون

و فرانک  ميدار تي. اما اگر برم اونجا خودم و دخترهام امنششونيبخوام برگردم پ

  بکنه. یما کار با تونهینم

 شيمنجالب نجات بدن، من به محض برگشتن پ نيمن رو از ا نيدوستتون بگ به

  .کنمیام لطفشون رو جبران مخانواده
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  تکان دادم و گفتم: سر

که  ی. هر کمککنمیبه خونه من، حتماً باهاشون صحبت م انيامروز همسرشون م -

  .ميدیانجام م ادياز دستمون بر ب

برخاستم که به خاطر نگه داشتن سوزان تشکر کرد. بعد  ميز جاکرد و من ا تشکر

  هم خواست که فرزندش را به او برگردانم.

سوزان که حاال کمتر  دنيآنجا را ترک کردم و به منزل رفتم سالم کردم و با د یوقت

  گفتم: ديترسیاز من م

  شش؟يپ یبر یخوایمادرت اومده، م -

از  یزيود سرش را تکان داد. اال آرام بود و چکرده ب ميکه خود را پشت اال قا او

  . گفتم:خواندمینگاهش نم

اش رو خونه یو کمکش کن یخواهش کنم سوزان رو به مادرش برگردون تونمیم -

  مرتب کنه؟

خوردم.  کهيحرکتش  نيتندتند سر تکان داد و دست سوزان را گرفت و رفت. از ا او

  . کردینگاهم نم یبود و حت رهيخ ونيزيوبه تل تينگاهم به سروش افتاد که با جد

  ؟یخوب يیسالم خان دا -

  جواب داد: ینيسنگ یصدا با

  سالم. -
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لباس شدم و بعد از شستن دست و صورتم به آشپزخانه  ضياتاق رفتم و مشغول تعو به

را که خوردم زنگ در به صدا در  ميحاضر کرده بود. غذا یمختصر یرفتم. اال غذا

  .یريتأخ چيسر وقت بدون ه شهي. مژگان بود. مثل همستميآمد. ساعتم را نگر

  و در را باز کردم. طبق معمول مژگان با دو ظرف پر از غذا آمده بود. رفتم

  ها را از او گرفتم و گفتم:کرد و جوابش را دادم. ظرف سالم

  .ستميبه زحمت ن یراض ن؟يچرا باز هم شرمنده کرد -

  .نيلتون بخواد فسنجون بخورفکر کردم شما هم د ه؟يچه حرف نيا -

  .خواستیدلم م یليآه! ممنون واقعاً، خ -

  .کردمیحتماً براتون درست م ن،يگفتیکاش به من م یپس ا -

  .نيکنیسخت شرمنده م تيوضع نيبا ا -

کرد. سروش و مژگان با  یپرس. سروش برخاست و با مژگان احوالميهال شد وارد

اش بود سروش را در محل کار پسرعمه رانيه اک یداشتند. مژگان زمان يیهم آشنا

هم بودند، هرچند در ساخت  کياز دوستان نزد رپاشايبود. سروش و ام دهيد رپاشايام

  بودند. یکار بيو ساز رق

  ها را به آشپزخانه بردم.را کم کرد و من ظرف ونيزيتلو ینشست و صدا سروش

ها ن مشغول چک کردن آنرا مقابلم گذاشت و م شيهانيبرگشتم مژگان تمر یوقت

به  ی. تعجب کردم که حتنشيسروش رفت و رفتار و نگاه سنگ شي. حواسم پشدم

  هم نرفته بود. یسراغ دوروت
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  کردم و گفتم: سربلند

  .نيانجام داد دياگر به کمک وح یحت هيعال یليخ -

ر چقد نيبفهم خوادیشما دلتون م گهیم شهي. همکنهیبه من کمک نم ديآه! نه! وح -

از پسشون بر  يیمن هم مجبورم به تنها نيهم یشاگردتون درس رو متوجه شده. برا

  .اميب

  ن؟يکه گفتم آورد یبه نفع خودتونه... کتاب نطوريبله. ا -

  بله! -

  . گفتم:شدیم تياذ ی. مژگان کممينشست نيزم یکتاب را مقابلم گذاشت. هر دو رو او

  کاناپه؟ یرو نينيبش نييخوایم -

  خوبه. جانينه، هم -

فشار رو به جلو حرکت دادم  کيبرخاستم و به پشت او رفتم و کاناپه را با  ميجا از

  و گفتم:

  .نيکن هيتک نيخسته که شد -

  زحمت شد، ممنون. یليخ -

  .گفتینم چينشسته بود و ه یبه سروش افتاد که با حالت متفکر نگاهم

بلند خواندم  یآن را با صدا مژگان نشستم و کتاب را باز کردم و صفحات اول مقابل

  .ديبگو ميرا برا اشیو بعد از او خواستم معن
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  کند که گفتم: یو جمله به جمله معن رديکتاب را بگ خواست

  .نيرو به من بگ نيکه متوجه شد ینه، هر چ -

داد. سرم را به چپ و راست  حيتوض ميفکر کرد و چند جمله کوتاه را برا یکم مژگان

  تکان دادم و گفتم:

 یخودتون تندتند معن یو برا نيدارذهنتون نگه یجمالت رو تو دي! باستين یکاف -

 یهااز صحبت نيدرستون رو ادامه بد نيو بخوا نيواگرنه اگر دانشگاه بر نيکن

  .نيشیمتوجه نم یچياستادتون ه

 انيکند. مشغول خواندن شد و من بعد از پا یرا به او دادم و خواستم که روخوان کتاب

 شيتمام صفحه را برا یشدم. به صورت ذهن یه مشغول ترجمه آن به فارسصفح

  ترجمه کردم و بعد گفتم:

  کن. ادداشتي -

  از کلمات را از همان صفحه به او دادم و گفتم: یستيمشغول نوشتن شد و من ل او

  . او چند لحظه مات نگاهم کرد که گفتم:یسيهمه رو بنو یمعن یزمان دار هيثان یس

  پنج...و  ستيب -

  زمانش تمام شد گفتم: یگرفت و مشغول نوشتن شد. وقت نييخود آمد و سرش را پا به

  تمام. -

  بلند کرد و گفت:  سر

  کمه. یليلغت خ ستيکردن ب یمعن یبرا هيثان یس -



85 | P a g e 
 

  ها غلط بود.آن ی. ده تا را جواب داده بود که دوتاکردمیم یداشتم کارش را بررس -

  :را تکان دادم و گفتم سرم

  . برو صفحه دوم.ستيخوب ن -

  صفحه دوم را باز کرد و مشغول خواندن شد. او

  بود گفت. گفتم: ادشيتمام شد سربلند کرد و هرچه را که  یوقت

  ن؟يهم -

 نيرو بگم. پرست مثل ا ايمعن قيکه دق رهيم ادمي یول گهيم یچ فهممیم نيباور کن -

و مفهوم  ینوشته. معن یچ نيبگ و نيزبان به من بد یصفحه کتاب فارس کي مونهیم

  .مونهینم ادمياما جمالت  شمیرو متوجه م

 نيخونیرو که م یزيتا چ نيکن تيتون رو تقوحافظه ديبله درسته، اما شما با -

  .نيفراموش نکن

  باشه چشم. -

برخاست و  یگذاشت. اصالً متوجه نشدم ک زيم یرو ینيس کيخم شد و  سروش

  ر کنارش سوهان و گز بود و پسته.آورد. د یچا مانيرفت برا

  مادرم. اي فرستادیمادرجون م ايکه  یشگيهم یهایسوغات همان

  گفت: یفيضع یاو تشکر کردم. مژگان هم تشکر کرد و سروش با صدا از

  .کنمیخواهش م -
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لغت به مژگان  ستينشست. نگاهم را از او گرفتم و دوباره ب شيبعد رفت و سرجا و

  دادم و گفتم:

  .نيجواب لغات رو بد نيوقت دار هيو پنج ثان تسيب -

  بود. هيثان یس شياما بار پ -

  !ستيب -

ها را آن ینُه تا بارنيزمانش تمام شد ا یکرد و مشغول جواب دادن شد. وقت یپوف

  درست جواب داده بود. لبخند زدم و گفتم:

  زمان کمتر. یاون هم تو یجواب داد شتريلغت ب کياالن  نيبب -

ً  پس   رو انجام بده.  نيتمر ني تو خونه احتما

  چشم حتماً. -

  ساعت کالسش رو به اتمام بود گفتم: یوقت

  خواهش از شما بکنم؟ هي تونمیم کخواهيخانم ن -

  سر فرود آورد و گفت: او

  در خدمتم. -

کارا و فرزندانش شدم. مژگان در خود مچاله شد  طيدادن شرا حيمن مشغول توض و

  کرد. دنيستش مشت شد و شروع به لرزکه د دميو به وضوح د

  :دميفشارش افتاده است. نتوانستم ادامه بدهم. پرس ديو فکر کردم که شا ديپر رنگش
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  شما حالتون خوبه؟ -

  و گفت: ديچک شيهاچشم یاز گوشه اشک

شربت درست کردم. سروش هم کنار  شيبلند شدم و رفتم برا ميآره من خوبم. از جا -

  و او گفت که خوب است.  ديا پرسمژگان نشست و حالش ر

  ها بزنم. حرف نيزن باردار از ا کيبا  ديرا لعنت کردم که چرا با خودم

را به هال بردم و به دستش دادم و از او خواستم چند جرعه بنوشد. به  وانيل عيسر

  و بعد گفت: ديدو جرعه نوش یسخت

  اد؟ياز من بر م یچه کار -

  .کنمیصحبت م ديخودم با وح -

  .گمیمن بهش م ديبگ -

  کارا را به مژگان گفتم و او سر تکان داد و گفت: درخواست

  .دهيکه بتونه انجام م یهر کار ديبابت راحت باشه. وح نياز ا التونيخ -

تلفن همراهش به صدا در آمد. جواب داد  لشياو تشکر کردم و با جمع کردن وسا از

  باز هم سر وقت آمده بود.  ديو وح

ها را گرفت و مژگان را آوردم و به او دادم و تشکر کردم. او ظرف یلقب یهاظرف

  گفت: يیايدر یهاچند لحظه تعلل کرد و بعد سر بلند کرد و با چشم

  شباهتیب ديمن قبل از وح یگذشته یزندگ -
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 خوامیم دياز وح نيو مطمئن باش کنمیدرکش م نيهم یبرا ستيخانم ن نيا یزندگ به

  نداده رهاش نکنه. تيش امنکه به یاتا لحظه

. ديرا پوش شيهارا مرتب کرد و کفش شيفرود آوردم و از او تشکر کردم. پالتو سر

سرش او را  یرو یشده بود. روسر بايز اريبس یگلدار باردار راهنيدر آن پ

  . کردیم ترنيدلنش

  دست مژگان را گرفت و گفت: ليو وسا ديرا پوش شيهامرا کنار زد و کفش سروش

  .ننيسنگ ارم،يمن براتون م -

  .رمیندارن من که با آسانسور م ی. وزننيزحمت نکش -

  .نميبیرو هم م ديوح -

کرد و پشت سر سروش رفت.  یبعد جلوتر از مژگان رفت. مژگان خداحافظ و

  کرد و بعد خود داخل شد.  يیراهنما نيسروش او را به درون کاب

دوشش سوار کرده بود و قدم  یرا رو ساي. نکدميرا د ديکنار پنجره رفتم و وح به

  .زدیم

 کردیخود رحم نم یمثل فرانک به زن و بچه ی. کسکردیمرد حالم را خوب م نيا

  .ديبخشیم تيو امن شدیزن و کودک م کي یمرد حام نيو ا

را  انشيکه پا آمدیو شکسته به نظر م ختهيآنقدر به هم ر دميکه او را د یاول بار

الکل مشغول درس خواندن  یاما با ترک ناگهان دميدیالکل م یهاشهيش انيمرگ در م
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دادم و توانست وارد دانشکده  اديبلد بود به او  یرا که تا حدود یسيشد و من انگل

  وکالت شود.

قانون و وکالت دارد و هر  نهيپس از چند سال او سه کتاب ترجمه شده در زم حاال

  کرده است.  ميسه را به مژگان تقد

گذاشت و با سروش دست  نييرا پا ساينک ديرفتند. وح رونيو مژگان از در ب وشسر

صحبت دوباره با هم  یداد و او را بغل کرد و مشغول خوش و بش شدند. بعد از کم

مژگان را  یشانيپ ديمشغول صحبت شد و وح سايدست دادند. سروش خم شد و با نک

  شد. ظراو انداخت و منت یو دستش را دور شانه ديبوس

کردند. سروش به درون ساختمان آمد و  یسروش راست شد از هم خداحافظ یوقت

  سوار شدند و رفتند. سايو نک ديمژگان و وح

به صورتم  ی. باد خنککردمیکرده بودم و داشتم فکر م هيپنجره تک یلبه یرو

 .دمينشن يیصدا چيه گريرا بستم و د ميهالحظه به خلسه رفتم. پلک کيو  خوردیم

  ام به خود آمدم.شانه یرو یچقدر گذشت که با نشستن دست دانمینم

  . کردیرا چرخاندم، سروش بود که داشت نگاهم م ميرو

  .کنمیحالت خوبه؟ دو ساعته دارم صدات م -

  شده؟ یزي، حواسم نبود. چخوبم -

  .نميبب ايب -
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 یپا یروراستش را  یآن انداخت و پا یبه سمت کاناپه رفت و خود را رو سروش

  چپش انداخت. من هم به کنارش رفتم و نشستم و گفتم:

  شده؟ یچ -

  گفت: یاديبا حرص ز اشیآن حالت جد با

 یبش وونهيد يیاز تنها یروز کيبودم. نگران بودم که  تيينگران تنها شهيمن هم -

 ديهمه آدم تو با نيا نياز ب ؟یکنیپر م نيبا ا یرو دار تييتو تنها دونستمینم یول

  ؟یدختر نيسراغ همچ یرب

که چه مرگش شده  کردمیلحظه ساکت بودم و او را برانداز کردم و داشتم فکر م چند

  ! ستيچ اورديکه قرار است از اال در ب یرادياست و ا

  به من؟ یچرا مثل شتر زل زد -

  !یاخمو گرفت یپس چرا تو فاز بابا -

  جواب من رو بده. -

  شده؟ یمگه چشه؟ چ -

  ! کدومش؟ت؟يبه خر یخودت رو زد اي یواقعاً خر -

  .هيواضح حرف بزن سروش بفهمم مشکل چ -

از مالقات با طرف آقاجون برگشتم دختره تو آشپزخونه بود. من در رو بستم  یوقت -

  .ذاشتیداشت قرار مدار م دميکه شن آوردمیو داشتم کفشام رو در م

  کردم و گفتم: هيتپش گرفت. تک یخودیرفت سمت شغل اال. قلبم ب فکرم
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  خوب! -

  .گهيد یکياست و پس فردا شب تو تخت  گهيفردا شب تو تخت کس د نکهيخوب ا -

بعد رو به  یبغلم فشردم و کم ريرا ز ميهاهم گذاشتم. دست یپلک رو یناراحت با

  سروش گفتم:

  اصالً به تو چه؟ ايبه من چه؟  -

از انزجار  یحالت برداشت و با یگريد یرا از رو شيپا یهمانطور عصبان سروش

  :ديکش اديفر

  .رتيغیب -

گرفت.  نييرا به هم قفل کرد و سرش را پا شيهانشان ندادم. دست یالعملعکس چيه

  نگران من شده است.  خودیو باز ب ستيمعلوم بود حالش خوب ن

  و نگران. یعصب شد،یپدرها م هيحالتش را دوست نداشتم. شب نيا اصالً 

  رد به تکان خوردن.خود به خود شروع ک ميپا

  سر بلند کرد و داد زد: کدفعهي

  بدبخت. یريگیم دزيا گهيدو روز د -

  آرامش جوابش را دادم. در

  به تو چه؟ -

  برخاستم و گفتم: ميشد. از جا رهياش به من خصورت افتاده با
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که من  یهست ی. تو هموناديچون اصالً بهت نم اريباباها رو در ن یسروش ادا -

 ینکن. بهم نگو با ک ینگران روابط و رفتاراش باشم. به من امر و نه ديبا شهيهم

  .کنمیدارم چکار م دونمینباشم. خودم خوب م یباشم و با ک

  کنم؟یدارم چکار م دونمیم یگیاونوقت م ،یشیخوابه مهم يیهرجا هيتو با  -

  فکر کردم. رو به او گفتم: یرفتن منصرف شدم. کم از

  ؟یدير تا حاال خوابتو با چندتا دخت -

  دختره. نينداشته باش، بحث ا یتو به من کار -

  ؟یبا چند نفر بود یتا قبل از دوروت نجايو ا رانيتو ا ؟یتو چ یباشه، ول -

  کرد و متفکر گفت: هيتک

  تا.! ده تا، دوازدهدونمیچه م 

خود زدم و به سمت اتاق راه افتادم. دنبالم آمد و مرا سمت  شيهادر چشم یپوزخند

  چرخاند و گفت:

  دهنتو کج نکن. حرفت رو بزن. -

  زل زدم و گفتم: اشیمهربان اما عصب یهاچشم به

 ؟اونیستين يیتو هرجا ینفره ول کيچون هر شب با  هييبه قول اال، اون هرجا -

از کجا  ؟یداشته باشه و تو ندار دزياون االن ممکنه ا ؟یستيهرزه است و تو ن

  نداره؟ یمشکل کارات یچون مرد ؟یمطمئن
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در صورتم زد. حس کردم  یباره مشت محکم کيگشاد شده به  یهابا چشم سروش

هر دو دستم گرفتم و خم شدم و آن را  انياستخوان صورتم شکست. صورتم را م

  . ديچيپیفشردم. درد در تمام سرم م

  نکردم و بلند آخ گفتم. تحمل

  گفت: زدیلباسم را چنگ م قهيکه پشت  همانطور

  .هيقلت اومد سرجا؟ اون شغلش هرزگع -

انداختم و  نيي. راست شدم و دستش را کنار زدم و سرم را باال و پاديمرا باال کش و

  گفتم:

 شهيهم یوقت نيدار یمثل تو. تو و اون چه فرق يیهاهرزه یکردن برا یهرزگ -

. خودم چکار کنم و چکار نکنم یبه من بگ خوادینم شه؟یخواباتون عوض مرخت

  غلط! یدرسته و چ یچ دونمیم

  حرص داد زد: با

  هرزه است بهنام. هياون  -

روز  کيموضوع باشم؟ اون فقط  نيباهاش ازدواج کنم که نگران ا خوامیمگه م -

  منه. یزندگ کيدر هفته شر

  همان حرص گفت:  با

  خوابت؟ کيشر اي یزندگ کيشر -
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منه ، غم منه،  هيمن خوش یگمن فراتر از اون تخته. زند یمن. زندگ یزندگ کيشر -

  منه.  يیتنها

  کرد و گفت: یزيخنده بلند تمسخرآم سروش

  !ميديهم فهم یزندگ کيشر یو معن ميآهان! خوبه نمرد -

  گذاشتم و گفتم: اشنهيس یقدم جلو رفتم و دستم را رو کي

  ه؟يفرق من با تو و امثال تو چ یدونیم -

اش کنم، که بهش حس کشوندم که هرزهرو تو تختم ن یو زبون کس کليبه زور ه من

 ايدن یتو یادختر هرزه چيباشه، من ه یکيکثافت دست بده و عادت کنه هر روز با 

رو  کميکه عادت ندارم شر نهيدارم. فرق دومم با تو ا یانساختم پس وجدان آسوده

اال چکاره است و  دونمیبزنم. من م همدام عوض کنم و بهش برچسب کثافت و هرز

که هشت ماه هر  نهي. مهم ارمینداره و دنبالش نم یتياهم چي! برام هم ههيرچجو

  نه. اي فتهياتفاق ب نمونيب یزينداره که چ یفرق یمال منه. حت شنبهکي

. به یموضوع ندار نيا یدخالت تو یبرا یحق چيو تو ه مونهیم شميو پ اديم اون

 چيه یبکن که ب یدوروت به حال یفکر هي یتر از آش بشداغ یکاسه نکهيا یجا

 یرو روشن نکن فشياگر تکل گهيو تا چند وقت د شيکرد اتیوارد زندگ یابرنامه

  بهتر از تو. یبا کس رهيم

  اش گفت:پر از خشم و فک سخت شده یهاچشم با
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منتظر نظر دادن در مورد  اياون طرف دن يیکه کسا یانداخت ادميآهان، خوب شد  -

 دنيو اجازه نم ميکن فياول کسب تکل ديازدواجمون با یامن و تو هستن و بر یزندگ

  و... ميازدواج کن یاکه با هر هرزه

  و گفتم: دميکالمش پر انيزدم و م اشنهيس یرا چند بار رو دستم

و خواهرت گرفته، تا  . از آقا و ننهيیکنه تو فياز صدنفر کسب تکل ديکه با یاون -

. من دوازده ساله ننه بابا یرياجازه بگ ديتون بابه بقال سر کوچه یرسیم یريم

  ندارم.

دخالت  یتر از تو هم اجازه. به تو و بزرگسادميخودم وا یدوازده ساله خودم رو پا 

  .دمینم یريگميو تصم

  !يیخان دا چکار کنم و چکار نکنم یگیبار آخرت باشه که به من م پس

  از قبل گفت: ترو آرام ديکش اشغهيصورت شش ت یدستش را رو سروش

 نيمدرک و ا نيحواست به خودت باشه. در هر صورت تو با ا گمیبه هر حال م -

  .یآدما کن نيخور اخودت رو دم ستيحقت ن یعال طيشرا

  نداشتم حقم بود؟ یعال طياگر شرا -

  خودش باشه. هيشب یبا کس دينه. اون با -

  ؟یگیچون تو م -

  .گهینه، چون عرف م -
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گوشت قرآن زمزمه کردن.  ريز شهيات هم. تو که بابا ننهن سروشحرفا رو نز نيا -

. آره ميريسمتش بگ ريانگشت تحق ميتوبه کرد و برگشت. من و تو حق ندار یکي ديشا

 اتیزندگ کي. شرینباش اي یباش یبا ک یريبگ ميتصم یتونیانتخابه. م کيازدواج 

در  یريگمي. تصمیرو ندار گرانيبه د اهانتو  ريباشه. اما حق تحق یچه مدل آدم

پس  ميکه حکم بد ميستيخدا ن ی. من و تو جاستيمربوط من و تو ن گرانيد ندهيمورد آ

  .یکن عقب بکش یسع

بغلش زد و  ريکرد و دستش را ز هياتاق شدم. دنبالم آمد و به چهارچوب تک وارد

  گفت:

  فقط به خاطر خودت گفتم. -

  به او گفتم: و رو دميکش رونيخانه بکتاب از کتاب کي

رابطه داشته  یدختر قبل از ازدواج با کس هي ديفهم شهیم یچجور یدونیتو که م -

  نه؟! اي

  آره، خوب... -

  نشستم و گفتم: ميتحر زيرا باز کردم و پشت م کتاب

  دختر بود؟ یديخواب یکه با دوروت یبار اول -

رش را به تاپم را روشن کردم و نگاهم را سمتش چرخاندم. سکرد. لپ سکوت

  لب گفت: ريبود. ز نييزده بود. نگاهش پا هيچارچوب تک

  ما متفاوته. یفرهنگا یدونیتو که م -
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که توش بزرگ  یپس تو با فرهنگ ؟یشد تفاوت فرهنگ دياالن که نوبت به تو رس -

  ه؟يچ یزنیکه بهش م ینگاه کن. برچسب یبه دوروت یشد

  گفت: نيسنگ یلحظه نگاهم کرد و با صدا چند

  بهنام. هيکاف -

  گفت: نيسنگ یزل زدم. آهسته و با صدا توريسکوت به مان در

هر  یو تو ايدن یحرفات درسته بهنام. اما همه جا یحرفات قبول. همه یهمه -

 لشيدل خوادی. مستين ريپذهيحرفا هم توج ني! با اهيگریروسپ ،یگریروسپ یفرهنگ

با  یو هر جامعه هستن که به راحتگروه مشخص ت هيآدما  نيکه باشه. ا یهم هر چ

  روغن. وآب  ني. عشنینم یاصناف جامعه قاط یباق

آدما به  ني. اکننیرو غرق فساد و منجالب م اتیزندگ یحواست رو جمع نکن اگر

رو  اتیزندگ ميو غرور حر ايمثل ح یاخالق اتيخصوص یسر هيخاطر نداشتن 

باش،  یباهاش باش یخوای. مکننیم باز اتیرو به زندگ ايليخ ی. پاکننیپرخطر م

 رونيپات رو از خونه ب یوقت یدونی. چون نمخورهیو ازدواج نم یبه درد زندگ یول

  تو. ذارهیپاش رو م یبعدش ک یذاریم

نداشتم که  یجواب چياش را جا زده بود. چپه شدم. هتاپ کردم. دندهرا به لپ ميرو

  ا کنار سرم زدم و به کارم مشغول شدم. و رفت. من هم دستم ر ديکش یبدهم. او آه

سروش رفت  دميبلند شدم و وارد هال شدم که د ميبعد زنگ در زده شد. از جا یقيدقا

  تا در را باز کند. 
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کرده  هيمنتظر شدم، اال وارد هال شد. به سمتم آمد. سرش را بلند کرد. آنقدر گر یکم

  گرد شده نگاهش کردم. یهاکامالً قرمز شده بود. با چشم شيهابود که چشم

کنارم گذشت و به درون اتاق رفت. من هم وارد اتاق شدم و در را بستم. اال در  از

  شد.  لشيکمد را باز کرد و مشغول جمع کردن وسا

  ؟یريم يیجا -

  کرده جواب داد و گفت: بغض

  خونه. رمیآره، دارم م -

  تاده؟اف یاتفاق ؟یکنیم هيگر یشده که دار یچ یبگ شهیخوب، م -

  نه؟ -

  شده؟ یاش طوربچه ايکارا  -

  گفتم که نه! -

که داشت  یاها را در ساک پارچهشد و آن لشيمشغول جمع کردن وسا نطوريهم او

  ! جلو رفتم و گفتم:کند؟یچه جمع م یرا برا لشيکه وسا دميانداخت. از خودم پرس

  ؟یو ببر یبردار ديبودن. چرا با نجايا شهيلباسا هم ني! ازمياال، عز -

  بهنام. -

  !زميعز -

  کنارت باشم.  خوامینم گهيد -
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که  يیهارا گرفت و با چشم نشي. او نگاه غمگميلحظه به صورت هم نگاه کرد چند

  شان روان بود گفت:اشک

  .ستيدر کار ن یاشنبهکيشب  چيه گهيبرام پول نفرست. د گهيد -

  افتاده؟ من ناراحتت کردم؟ یاتفاق زم؟يچرا عز - 

  گفت: زدیهق مکه هق یو در حال ديسمتم چرخ او

  مگه بهتر از تو هم هست؟ -

  شده؟ یپس چ -

  رابطه تموم بشه. نيبهتره که ا کنمیفکر م -

  ه؟يچ لشيتموم بشه؟ دل -

  گرفتم. ميتصم نطوريمن ا -

رابطه  نيسمت ا کينفره است؟  کيرابطه  کي نيمگه ا ؟یگرفت ميتصم نطوريتو ا -

  .یريبگ ميتصم يیکه سرخود و به تنها یرمنم. اجازه ندا

  برم. ديبا -

  ؟یبر یخوایم یحاال هم زورک یشب به زور اومد هي -

 یبرا خوامی. مامیبرم دنبال زندگ خوامی. من مميصحبت کرد یليبا هم خ شبيد -

  که بهت گفتم آرزوش رو دارم. یبدم. همون ليخوب تشک یزندگ کيخودم 

  گرفتم و گفتم:را  شيبازوها یناراحت با



100 | P a g e 
 

  ؟یگیرو به من م ناي. پس چطور ایتو فردا شب و پس فردا شب قرار دار یول -

  دارم. اجي. به پولش احتشهیتموم م گهيهام رو دارم و درابطه نيهفته آخر نيا -

  .ی. هر چقدر که بخوادمیخودم بهت پول م -

  دستم را گرفت و با قدرت به کنار پرت کرد و گفت: مچ

  ندارم. یاجياحت چيت هبه پول -

  و گفتم: دميکش اديو در صورتش فر دمياش گذاشتم و او را جلو کششانه یرا رو دستم

دو تا قرارت رو کنسل کن و با خودم باش  ؟یدار اجيپس چطور به پول اونا احت -

  ه؟يکه بفهمم مشکلت چ

  را در ساکش انداخت و گفت: لشيوسا یو باق ديچرخ

  .يیمشکلم تو -

  گفتم: ضشيضد و نق یهااز حرف یجيگ با

  نشدم. اتیو باعث ناراحت ستميمشکلت من ن یاالن گفت نيتو که هم -

  صورت مستأصل نگاهم کرد و بعد با غصه گفت: با

  .گهيد یکيباهات باشم. برو دنبال  خوامیفقط نم -

  و رفت. ديهم ساکش را کش بعد

دم و به هال رفتم. اال داشت وارد . راه افتاکردمیخارج شدنش از اتاق را نگاه م داشتم

 دمي. به اال رسکردی. خودم را به او رساندم. سروش داشت نگاهمان مشدیراهرو م
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گرفتم  ميهادست انيو ساک را از دستش گرفتم و به کنار پرت کردم و صورتش را م

  کردم و گفتم: کرا پا شيهااشک ميهاو با شصت

دارم کنارم  ازيمن چقدر تنهام و چقدر ن یدونی. تو که مستيانصاف ن نيشده؟ ا یچ -

هفته  کيبعد از هر  یدونیخونه. تو که م نيو ا مونمی. سروش که بره من میبمون

  با تو باشم. نهيا دميام گذرهیخسته کننده که م

  زد و گفت: یپر از درد لبخند

  .یفقط به فکر خودت -

  شکسته و آرام گفت: یو با صدا ديام را بوسو گونه ديکش نييرا پا ميهادست آهسته

تو  شيپ ديکه من نبا دميمدته فهم هيدوتامون بهتره.  یبرا نطوريبذار برم بهنام. ا -

  اصرار نکن. نقدريا کنمیباشم... خواهش م

  ؟یديفهم یاز ک -

 ستادهيا نهيبه سروش کرد که اخمو و دست به س یرفت ساکش را برداشت. نگاه او

و چند لحظه نگاهم کرد. به سمتش  ديرا پوش شيهاشد و کفش بود. بعد هم وارد راهرو

  .ستميرفتم. دستش را بلند کرد و باعث شد با

  و رفت و در را پشت سرش بست.  ديافتاد و چرخ هيگر به

 نيباره ا کيو فکر کردم که  دميرا کش نمييو به شدت با دو انگشت لب پا برگشتم

شد اما از  بيهمان ما بود رفتارش عجکه سوزان م یدختر چرا حالش بد شد. از شب

  عصر حالش بدجور عوض شده بود.
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  .دياش کشکاناپه نشست و در سکوت دستش را به چانه یرو سروش

منزل کارا  یزد. از منزل خارج شدم و به جلو ميو راه افتادم. سروش صدا دميچرخ

  رفتم. زنگ را فشردم و منتظر شدم.

  بعد کارا در را باز کرد.  یکم

  :دميحال پرس نيبود خسته است با ا ممعلو

  اال چرا ناراحت بود؟ نيدونیشما م -

قاب در  انيبه عقب انداختم. سروش م ینگاه ميبه پشت سرم کرد. ن ینگاه کارا

  بود.  ستادهيا

  . رهيشما رو نگ شرفتيپ یداشت آزاد باشه و جلو مياون دختر تصم -

  .رهيگیمن رو نم شرفتيپ یاون جلو -

  خانواده. ليبره دنبال تشک خواستی. مخوادینواده ماال خا -

  ؟یآخه چجور -

نزد. نگاهم به سوزان افتاد که با عروسکش پشت  یتکان داد و حرف یسر کارا

  بود. ستادهيمادرش ا

  کار اال است. سر فرود آوردم و گفتم: دانستمیبافته شده بود. م شيموها

  با شما درد دل کرد؟ -
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خوبش برسه. آرزو داشت  ندهيگذشته رو پشت سر بذاره و به آ خواستیبله. اون م -

  .نيحال باششما هم خوشبخت و خوش

هم فشار دادم و بعد تشکر کردم و به منزل برگشتم. هنگام ورود  یرا رو ميهالب

نشستم.  ريتحر زيسروش را کنار زدم که به در خورد. به اتاقم رفتم و پشت م یطور

  .سميبنو یزينتوانستم چ یشدم ول رهيتاپ خبه لپ

که برود  رديبگ ميتصم کهويدوستت  شدیبود و حالم نامساعد. مگر م ريدرگ فکرم

که  قتيرف شدیرفت که رفت، به سالمت. مگر م يیو با خودت بگو یباش اليخیو ب

خدا به همراهش،  يیبرود و بگو شدیحالت خوب م شيهادرد دل دنيبا شن یگاه

  بود! نيبرود، قسمت ا

 یزندگ رهينداشت چون دا يینداشت. جا يیمن جا یقسمت در زندگ نيو ا بينص نيا

 یبدجور جا شدیها کم ماز آن یکيرا در خود داشت و اگر  یمن، محدود کسان

  .شدیحس م اشیخال

  اال. یگريبهار و آن د یکيسروش بود،  یکيافراد دور و بر من  نيتریميصم

  بود.  یميهر چه که بود صم اال

و کنارم  ديايب یچه کس شومیکاناپه ولو م یرو یوقت شنبهکي یهااو نباشد شب راگ

مسابقه فوتبال در  یدر حال تماشا ی. وقتاندازديو خود را به زور در آغوشم ب نديبنش

لپش  یگوشه جاکيو همه را  ديدستم را بکش یحال پاپکورن خوردن هستم چه کس

  پوکرم را نگاه کند! تورخندان ص یهاجا بدهد و بعد با چشم
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 زانيو خود را از گردنم آو ديايب نمينشیم زيو پشت م رومیم ميهاسمت کتاب یوقت

  به خود استراحت دهم تا حالم بهتر شود. یکند و بخواهد کم

. ماندینم شهيسروش هم هم ستي. بهار نشومیاال نباشد باز هم من غرق کتاب م اگر

 گذردیهم در عالم کتاب م هاشنبهکيخواندن و  یعالمه کتاب برا کيو  مانمیمن م

  .دميفهمینم چيه امیمعمول یو از زندگ

  برداشتم و با او تماس گرفتم. جوابم را نداد. زيم یرا از رو امیگوش

را کنار  یجواب دهد گوش خواهدینم دميد ی. وقتدادیو جواب نم خوردیم بوق

 انيفرود آمدم و سرم را م زيم یرو یاهشد نييتع شيحالت از پ چيگذاشتم و بدون ه

  شدم که با او گذراندم. يیهاو غرق شب دميکش ميبازوها

  ام نشست و گفت:شانه یچقدر گذشت که دست سروش رو دانمینم

  بهنام. -

  زدم.  هيبلند کردم و تک سر

  ؟یايتو م رون،يب رمیمن دارم م -

  را به چپ و راست تکان دادم که گفت: سرم

  سر جا. اديحالت م یکلوپ برادر دوروت ميریم م،يبرپاشو  - 

  :دميلب غر ريز

مثل خل و چال مست  نميبب اميب نکهي. از ایپسر حاج ادياز مشروب خوردن خوشم نم -

خوشم  یشيچشم مردم داغ م یموقع رقص جلو نميبب نکهي. از ااديخوشم نم یکنیم
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برو. با  یبر یخوایکه م يیر جا. برو، هاديخوشم نم اتيبازجنبهیکالً از ب اد،ينم

که الزمه بکن  یباش و هرکار یباش یخوایکه م یبا دوستات با هر خر ،یدوروت

خورده راحت  هيو بذار  رونيفقط تو هم من رو تنها بذار. گمشو برو از خونه من ب

  باشم.

  گفت: رلبي. زکردیبود. در سکوت به من نگاه م ستادهيکنارم ا سروش

  چه مرگته؟ -

  فقط برو. یچيه -

  کرد و گفت: یرا خال شيهااز چمدان یکيلباس شد.  دنيو مشغول پوش رفت

  .ارنيدادن برات ب هيکه بهار و مادرم و بق هييآشغاالآت نايا -

  لب جواب دادم: ريز

  .يیآشغال تو -

. مغزم شدیداشت شروع م بميو غر بيعج یها. حالتوانهيبودم و د یعصب

 نيبار بود به سروش توه نيهم درست بودند. اول ديشا .دادیغلط م یهافرمان

  معترض جواب داد: شدیاو داشت گران تمام م یو برا کردمیم

  ؟یکرد یچه غلط - 

  !یکرد یچه غلط یبگ ديتو با -

   ؟یگيم یچ -

  بود؟ ختهيکه به هم ر یگفت یمن که خونه نبودم تو به اال چ -
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  نگفتم. یچيه -

حد به هم  نيکه اال تا ا یکرد یغلط کيه نبودم تو به من دروغ نگو. من خون -

  گذشته. نتونيب یچ یگیتو به من نم یاز اون با کارا حرف زده بود ول ی. حتختهير

  شد؟یم ديبا ی. چفتادهين یاتفاق چيه -

که  نيشلوارش است. بعد از ا دنيکه سروش در حال پوش دميبرخاستم و د ميجا از

  ؟یبهش گفت یچ ذارهیداره قرار م یديد

شلوار  یلحظه در سکوت نگاهم کرد و بعد مشغول بستن کمربند چرم اصلش رو چند

  شد و گفت: اشیمشک نيج

کرد و من هم گفتم  دييکه تا ه؟يروسپ ايو گفتم آ دميبعدش ازش در مورد شغلش پرس -

بپلکه. گفتم که  تونيزندگ یکه اون تو ستيات اصالً در شأنتون ننه تو و نه خانواده

  شدن بگرده و ... زونيآو یبرا گهيمورد د هيبهتره دنبال 

 شيرا در چمدان انداختم و درش را رو لشيچگونه جلو رفتم و وسا دانمینم اصالً 

رفتم. چمدانش را از منزل  یآن را برداشتم و به سمت خروج تيانداختم و با عصبان

  . گفتم:کردیمبود و داشت نگاهم  ستادهيانداختم و برگشتم. در هال ا رونيب

  .ی. همونا که نگران شأنشون هستاتخانواده شيگمشو برو پ -

  بهنام! -

  زدم: اديسرش فر بر
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 یتو کار من دخالت کرد یبدونم به چه حق خوامی. مرونيگمشو از خونه من برو ب -

  ؟یرفتار رو کرد نيو با اون دختر ا

  زد و گفت: یلبخند مستأصل ناباور

  ؟یکنیم رونيج... منو ب هيبه خاطر  یتو دار -

  زدم: داد

  !یعوض رونيگمشو ب -

را جمع کرد و هنگام خروج از  لشيمانده وسا یبه داخل اتاق برگشت و باق سروش

  اتاق گفت:

  کالهش رو بذاره باالتر واسه شاه پسرش.  ديسحر با -

  به جهنم. نيتو و سحر با هم بر -

  . گفت:رفتمیدر هال راه م و رو به من کرد که مثل مرغ سرکنده ستاديا سروش

  ! سحر مادرته.گمیبهت نم یچيه یهر چ ،یبرو به جهنم روان ايتو ب -

  و گفتم: ستادميبه او ا رو

  چه برسه به مادر. ستيسحر واسه من سطل ماستم ن -

االن  یول یعاقل کردمی. فکر میشد ايحیب یليخجالت داره بهنام. تو خ گهيواقعاً د -

  .یشعور ندار دميفهم

  :دميغر
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  به سالمت. -

  در را پشت سرش بست. یو به آرام زد و رفت یلبخند تلخ سروش

را خودم حذف کردم. اال با ترکش سروش رفت، سروش  امیزندگ رهينفر دوم دا حاال

  خودم، مانده بود بهار! یبا بدخلق

  ترس داشتم. رهيدا نياز کوچک شدن ا چقدر

را چنگ زدم و مشغول  یگوش یا نگران. بزدمیو عرض هال کوچک را قدم م طول

شدم. همراه اال خاموش بود و من چقدر درمانده بودم. به اتاق رفتم و  یريگشماره

. من که ستادميا ميلحظه سر جا کيکاپشنم را برداشتم تا به سراغش بروم اما 

  منزل او کجاست.  دانستمینم

بودم که  دهياز او نپرس یبه منزلش نرفته بودم. حت بارکي یمدت حت نيطول ا در

  اش کجاست؟!خانه

چکار  ديشدم. با رهيتاپ روشن خکردم و به لپ هينشستم و به تخت تک نيزم یرو

  !کردم؟یم

 یشهر خانه داشت و من چقدر احساس پست ی. در کدام سوکردمیم دايرا کجا پ او

  .کردمیم

ا لذت از اتاقش حرف ب یاش در کدام سمت شهر است. گاهخانه دمياز او نپرس گاهچيه

. زدیبود حرف م دهيکه خر یو از عروسک کردیم فيآن را توص ی. با شادزدیم

را داشته بود و هرگز نتوانسته بود آن را  شيآرزو یهمان عروسک که در کودک

  بخرد.
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 یوقت کي ايفکر کردم که آ نيرا چنگ زدم و سر بر زانو گذاشتم و به ا ميموها

  نه! ايرا به من گفته است  شانابانيم خاس شيهاحرف یالالبه

خودم از او سؤال کنم. خوِد  بارکيانتظار داشت  ديبودم که نگفته است و شا مطمئن

  .مغزمیب احساسیب

کنارم  گذارمیبه او احترام م نکهيبودم، بارها گفته بود به خاطر ا دياو ام یبرا من

  ودم. گرفته ب دهيرا ناد هانيدارد و من ا یاحساس خوب

که عاشقش  کردمیبود. من هزار بار به خودم اعتراف م گريطور د زيما همه چ نيب

ازدواج نداشت،  یمورد توجه مرا برا یارهاياز مع چکداميچون اال ه ستمينبودم و ن

اوقات  قي. رفدانستمیاما هر چه که بود او را دوست خود م یاز جمله سواد و علم کاف

  مهم بود. ميابر ششيفراغتم بود و سالمت و آسا

چکار  خواستیم باني. بدون من، بدون پشتآمدیحاال که رفته بود چه بر سرش م اما

  کند؟

را به حداقل برساند حاال بدون من از  شيهاام رابطهمن باعث شده گفتیم خودش

و او  یدوباره برگردد به رابطه با هر رذل خواستیم یعني آمد؟یپِس خودش بر م

  !رنديمشت و لگد بگ ريداختن دستمزدش زنپر یرا برا

 ري. در زمياتاق وقت بگذران نيبا هم در ا ميخواستیافتادم که م یشب اديو  دميکش یآه

. پشتش به من بود و داشتم ميتخت نشسته بود ینور کم جان و زرد رنگ آباژور رو
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ش را او خواستم شانه دميکش نييشل لباسش را پا قهي. کردمیرا نوازش م شيموها

  چند لحظه مات شدم. اششانه یرو یکبود دنيببوسم که با د

 یهایکبود دنيو با د دميکش رونيحرکت از تنش ب کيبردم و لباسش را با  دست

مرد  کيکرد، از  فيتعر ميو برا دميشانه، کتف و کمرش از او علّت را پرس یرو

  که عالقمند به رابطه خشن بوده، کتک خورده است.

 شيزانو یرا به من کرد و رو شي. روشدیها بد محرف نيا دنيو شن دنيبا د حالم

  را دور گردنم انداخت و گفت: شيهاو دست ستاديا

  .یکنیاما در عوض تو نوازشم م -

و از  دميرا کنار زدم و لباس لَختش را مچاله کردم و در صورتش کوب شيهادست

  م.چنگ زد یصندل یرا از رو امیرفتم و رکاب نييتخت پا

 ديايحق ندارد با بدن کبود به نزد من ب گريگفتم که د دنشيپوش نيو ح دميرا پوش آن

  در بدنش بود قرار ما هم کنسل خواهد شد. یو هر روز که کبود

شلوارکم کردم و با دستمال عرق  بيو دست در ج دميکاناپه دراز کش یو رو رفتم

اال به هال آمد و از او خواستم  بغلم زدم. ريرا ز ميهاگرفتم و دست اشیشانيرا از پ

را روشن کرد. ناراحت بود  نچيو هشت ا ستيب ونيزيرا روشن کند. او تلو ونيزيتلو

. دستم را بلند کردم. جلو آمد و دستم را گرفت. عقب رفتم خواستمیو من غمش را نم

 شيجا باز کردم. آمد و کنارم نشست. کمرش را به شکمم چسباندم و موها شيو برا

  نوازش کردم.را 
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 تيبلند کردم و با غصه نفسم را فوت کردم. ذهنم سمت سروش رفت. با عصبان سر

  که کرده بود فکر کردم. در دل هر چه فوحش بلد بودم نثارش کردم.  یبه غلط

االن در به در دنبال هتل  ديرفته بود؟ سروش احمق کجا را داشت که برود. شا کجا

ماندن  یبود؛ اما قبالً هم گفته بود که از کنار دوروت رفته یهم به نزد دوروت ديبود. شا

ها خوشش دارد که او از آن یدوستان ی. سروش گفته بود دوروتديآیخوشش نم

  . ديآینم

  همه راه آمده بود که حاال در به در باشد! نيا سروش

قابل بخشش  شيهر چند خطا آوردمیو از دلش در م رفتمیم ديرا تکان دادم. با سرم

  مردک اَبله! داد،یتاوان پس م ديود. هنوز هم بانب

  لب گفتم: ريبرخاستم و ز ميجا از

  خدا لعنتت کنه. -

اما  خوردیزمان با سروش تماس گرفتم. بوق متاپ را خاموش کردم و همو لپ رفتم

  گفتم: رلبي. ارتباط را قطع کردم و زدادیجواب نم

  شم!منت بک ديو من با یکنیغلط اضافه رو تو م -

. در خانه را باز دميرا پوش ميهابعد از اتاق خارج شدم و وارد راهرو شدم، کفش و

چمدانش نشسته  یسروش کنار در رو دميساختمان شدم که د یکردم و وارد راهرو

  کردن است. یباز مياست و در حال گ

  به او انداختم و گفتم: یباررا کج کردم و نگاه تأسف سرم
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  ازت متنفرم. -

  . شتريمن ب -

ادامه داد. به درون خانه برگشتم و  اشیراحت به باز اليرا بلند نکرد و با خ سرش

 یبعد صدا قهيرا روشن کردم. چند دق سازیدر را باز گذاشتم. به آشپزخانه رفتم و چا

  . امديبسته شدن در آمد اما هر چه منتظر شدم سروش داخل ن

  . ستيگذاشته است و خودش نسروش چمدان را داخل  دميراهرو برگشتم و د به

بعد سروش رفت و سوار  یدر منتظرش بود. کم یجلو یکنار پنجره رفتم. دوروت به

  او شد و با هم رفتند. نيماش

آشپزخانه  زيشدم و بعد هم پشت م یپنجره دور شدم و مشغول درست کردن چا از

  از داخل ماگ بزرگم شدم. یچا دنينشستم و مشغول نوش

  زنگ زد. بهار بود. جواب دادم: امید گوشبع قهيده دق حدود

  .زميجانم، عز -

  گفت: اشیو عروسک فيآن صورت ظر با

  سالم. -

  افتاد.  هيبه گر عيسر و

  ؟یکنیم هيشده بهار جان، چرا گر یچ زم،يسالم عز -

  زد. رونيبا شوهرم دعوام شد. االن از خونه ب -
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  کردم و گفتم: یاخنده

  ؟یکنیم هيکه گر یاوونهيد -

  .کنهیداره چکار م هایتازگ دونمیمشکوک شده، نم یليآخه داداش خ -

  کنه؟ انتيبهت خ یترسیم -

  . معترض گفت:ميکرد و من به او خند هيگر شتريب بهار

  ؟یخندیو تو به من م رميمیمن دارم از استرس م -

  خودم.  شيپ یايم یريگیطالق م نهيا تشينها ؟یچ یاسترس برا -

  ها رو چکار کنم؟خدا نکنه، بچه ه؟يچه حرف نيش ادادا یوا -

  .ديواگذار کن به مادر جد -

همسرش  انتيترس از خ ی. استرسش برادميکرد و من باز خند هيگر شتريب بهار

  دار بود. گفتم:خنده ميبرا

  .کنهینم یکار نيمهران همچ زم،يعز -

  .کنهیم رو خراب مونيکه زندگ دونمیآدمه مثل همه. م هيمهران هم  -

 یکنیم یکار یدار جایب یهاتيحساس نيثابت نشده و تو خودت با ا یچيهنوز ه -

 اشيکارخراب بشه. بذار به حال خودش باشه. الزم باشه در مورد پنهون اتیکه زندگ

رو  یروز هي  ده،یانجام م یکنیکه تو فکر م ی. اگر هم کارزنهیباهات حرف م

  !یهر چ اي یداد بزن ،یکن دعوا یتونیو اونوقت م شهيم
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  بگم داداش. یچ دونمینم -

 یبکن. برا یزندگ نيخانم با وقار بش کيهات رو پاک کن و مثل اشک ،یچيه -

  .زميزوده عز یليقضاوت خ

  داداش. -

  جاِن داداش! -

  ؟یبرگرد شهیم -

 نطوريهم ینداشت. از کودک یتمام شيهاکرد. اشک هيدوباره با سوز دل گر بهار

 رونياز چشمش ب توقفیداغ اشک ب یهاگلوله گرفتیم اشهيگر یوقت بود.

  . ختنديریم

  .شمیم تيواقعاً دارم اذ ؟ینکن هيگر ینطوريا شهیبهار جان م -

  .ميدار اجيبهت احت یليخ نجايهممون ا یداداش، ول ديببخش -

  ...نداره اجيبه من احت یکس -

  ؟یپس من چ -

  . بهراد هست.یها رو دارتو مهران و بچه -

چکار  ستيمعلوم ن ايتازگ ینيبیبه مراقب دارن، مهران که م ازيها خودشون نبچه -

  .دشيد شهیو اصالً نم زنمیکمتر از تو باهاش حرف م یليمن با بهراد خ کنه،یم

  حرفش راجع به بهراد تعجب کردم و گفتم: دنيشن از
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  چرا؟ بهراد که بغل گوشته! -

  و گفت: ديا غصه دستش را به صورتش کشرا تکان داد و ب سرش

تا  ادي. بپاش رو خونمون بذاره ذارهی. اصالً نمرو بهش زهر کرده یزنش زندگ -

  دعواست. شونيهفته زندگ کي

  ه؟يچرا؟ علتش چ -

  زد و گفت: هيمبل تک گاههيو سرش را به تک ديکش یقينفس عم بهار

 هي. یازش ناراحت باش ديته. نباترتنهاست بهنام. اون داداش بزرگ یليبهراد خ -

. نه االن اون نيگذشته. هر دوتون بچه بود شتريافتاد و گذشت. االن ده سال ب یاتفاق

و  ني. هر دوتون گرفتار شدیدار شيآسا يیتنها یداره، نه تو تو یحال و روز خوب

  تنها.

  کرد و گفت: هيرا گفت و دوباره گر نيا او

ها . هر وقت بچهکنهیست داره و بهشون محبت مدو یليمن رو خ یهابهراد بچه -

خوش باشه. اونا چون خودشون  ذارهیپگاه نم یپرواز کنه ول خوادیم نهيبیرو م

  پگاه دوست نداره با ما ارتباط داشته باشه. شنیدار نمبچه

  .ميشدیاز دستش خالص م مردی. کاش مکنهیم تيبهراد رو اذ یليخ

مسائل حرف نزده  نيسروش هم از ا ی. حتدميشنیرا م هاحرف نيبار بود ا نياول

 کردمیفکر م یسؤال بود که بهراد چرا تا به حال پدر نشده است. گاه ميبود. برا
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که من فکر  ستيآنطور ن زيچ چيه دميفهمیخودشان است اما حاال م یشخص ميتصم

  .کردمیم

 کنهیچرا اقدام نمکرده، مگه بهراد پولش رو نداره؟  شرفتيپ یليخ یعلم پزشک -

  زنش رو درمان کنن؟

  دار بشه.بچه تونهینم چوقتياز بهراده. اون ه ست،يمشکل از پگاه ن -

 ري. ذهنم درگدمينوش یجرعه چا کينزدم و فقط  ی. حرفدميرا به صورتم کش دستم

  گفت: یحال بهراد شده بود. بهار به آرام

  که ناراحتت کردم. ديببخش -

  بهراد به من ربط نداره. یزندگ نه من ناراحت نشدم. -

 کي تيواقع ینشان دهم ول اليخیخودم را ب خواستمیو م زدمیلجاجت حرف م با

دارد. چه  یدر زندگ یبود. ناراحت شده بودم که بهراد مشکل بزرگ گريد زيچ

مرگش را کردم و حاال  یآرزو یکه حت يیهاکه او را لعنت کردم. چه شب يیهاشب

  .کردمیغم م نيها ته دلم چقدر احساس سنگحرف نيا دنيباشن

 نيخانواده از ب نيحس بد ب نيا ديشا ی. کاش بودشمونيپ یداداش، کاش برگرد -

 ميکه تو رو از دست داد یدر واقع از روز یول ميا. ما در ظاهر خانوادهرفتیم

موش . مادر اونقدر غصه تو و بهراد رو داره که من رو فراميتنها شد یهممون به نحو

 یزندگ ري. بهراد افسرده شده و درگستين بخو گهياش با بابا دکرده. اصالً رابطه

شده. منم که جرأت ندارم مشکالتم رو به بابا مامان بگم از بس که  اشجهينتیب

و پشت به همه  یو اونجا نشست یو غصه دارن. تو هم که قهر کرد رنيخودشون درگ
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 یکه حت یايب یروز کي ترسمی. مرهيد یليکه خ یايب یروز هي ترسمی... میکرد

  .ميبغل کردنت رو به گور برده باش یزوآر

 دندم،يد یايم بارکي یتازه تو سال ،یزنیبا من حرف م شهيتو که هم زميعز -

رو بغل کنم که  هينباش که بخوام برگردم و بق نياما به فکر ا کنمیهم بغلت م یحساب

  .افتهیاتفاق نم نينه، اصالً ا

برود. از هم  ديکرد و گفت با یدخترش آمد. معذرت خواه یهيو گر غيج یداص

  کردم. یو بعد از قطع کردن ارتباط چقدر احساس دلتنگ ميکرد یخداحافظ

را همانجا جا گذاشتم و به کنار پنجره  یتنگ شد، دلم بدجور گرفت. گوش بيعج دلم

  و جانم افتاد.  غم به دل ديو احساس شد ستميهال رفتم. آسمان شب را نگر

  که تمام وجودم را در بر گرفته بود. یبيبد و عج اريبس حس

  

  (فصل سوم) 

و روزها  کردمیرا دنبال م امشهياز اال نبود. برنامه هم یخبر چيروز گذشت و ه سه

  و شب... کردمیم سيعصرها تدر رفتمیبه دانشگاه م

و  زدمیم رونياز خانه ب قراریو دل گرفته بودم که ب ريآنقدر دلگ شدیکه م شب

  .گشتمیرا م هاابانيخ

خاموش  ميرا به رو اشیکه گوش گشتمیم یشده بودم. به دنبال کس هاوانهيد هيشب

  کرده بود. 
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از آن کوچه و  یکيدر  یاز او نداشتم و انتظار داشتم در شهر به آن بزرگ یآدرس

  کنم. شيدايپ هاابانيخ

 دايپ یاکافه اياو را همچون بار اول در رستوران از شانس خوبم  ديشا کردمیم فکر

  کنم.

 زهييپا یهاها با لباسرو قدم زدم. آدم ادهيفرو بردم و در امتداد پ بميرا در ج ميهادست

با  گريد یکيو  یبا چهره جد یکيبا چهره خندان،  یکي. کردندیاز کنارم عبور م

 یکه در افکار دور و دراز اددیجلو بود اما حالتش نشان م یکه به سو يیهاچشم

  است.

  ها نگاه کردم.روشن مغازه یهاو سر بلند کردم و به چراغ دميکش یآه

  فرو رفتم. یکس نهيدادم که با سر در س ميپا شينگاهم را به پ دوباره

دستش را دور  یکه دوروت دميکنم سروش را د یسر بلند کردم تا عذرخواه یوقت

  . ديخندیم زيزرير او انداخته بود و داشت یبازو

  کرد که جوابش را دادم.  سالم

  بود گفت: رهيهمانطور که به من خ سروش

  بان؟يسر در گر نينچنيبه کجا ا -

  .زدمیداشتم قدم م جا،چيه -

 مينيبش ميبر ايب ،یريگیم ريده نفر رو ز ابونيتا ته خ یزنیکه تو قدم م ینطوريا -

  جا! هي
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او باعث دور شدن اال شده است  دميکه فهم یروز اش را نداشتم. ازحوصله اصالً 

سالم، خداحافظ، شب  از،يو مورد ن يیجز جمالت جز ميزدیبا هم حرف نم یليخ

  .ريبخ

  آهسته گفتم: یو صدا یحوصلگیب با

  قدم بزنم. دمیم حيمن هم ترج ،یبرس تيگذرونبه خوش یبر یتونیم -

  هدف؟یب -

  کردم و گفتم: براندازش

  !هدفیهم ب ديشا! هدفیب -

  گفت: یمرا برانداز کرد و رو به دوروت او

  .اديبهنام قبول کرد با ما ب -

  و گفت: ديخند یدروغ گفت و او به سادگ یراحت به دوروت یليخ

  بهنام. یکنیخوشحالم م یليخ -

ها را باز آن نيناخواسته ب یتا گره ديکش ميابروها یجلو آمد و با دست رو یدوروت

لبم طرح  یهاگذاشت و با باال دادن گوشه ميهارا گوشه لب شيهاانگشتکنم و بعد 

  لبم درست کرد و گفت: یلبخند رو کي

  پس لطفاً بخند. شه،یم باتريتو با لبخند ز یچهره جذاب و شرق -

شدند و طرح  کيپرپشت و مرتبم دوباره به هم نزد یابروها شيهادست دنيپس کش با

  ت اول برگشت.به حال ميهالب یشگيمات هم
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 ديبروم شا خواهمیکه م ميسروش انداخت، خواستم بگو یدست در بازو یدوروت

را  گرشيرا به سروش بفهمانم اما او دست د امیروادهيکنم و هدف پ دايدوستم را پ

  من انداخت و گفت: یدر بازو

  !ميبر -

و  دميار چرخکه به ناچ رفتمیعقب م. داشتم عقب ديمرا دو قدم با خود به عقب کش و

را دور  شيهامن و سروش قرار گرفته بود و دست نيب ی. دوروتبا آن دو همراه شدم

  انداخته بود. مانيبازوها

  :ديرو به من پرس یدوروت

  اد؟ياز من خوشت نم رون؟يب یايبا ما نم چوقتيچرا ه -

  اوقات سرم شلوغه. شتريمن درس دارم. ب -

  به حالت طعنه گفت: سروش

  .هابهشنکيبجز  -

  گفتم: یبه سروش کردم و به فارس رو

  دهنت رو ببند. -

  گفت: یاز کنار دوروت یو حالت سرد یجد یهابه من کرد و با چشم رو

  گم؟یمگه دروغ م -

  هم با حالت خودش گفتم: من
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  خودم برات ببندمش؟ اي یبندیم -

اون فکر مثل  یکيشهر به  نيا یهمه آدم تو نياز ا یدار یچه اصرار دونمینم -

  .یکن

  پس دهنت رو ببند. یستيبهت ثابت کردم که تو بهتر از اون ن -

ما  ینگاهش را از من گرفت و سرش را تکان داد. دوروت یاحوصلهیبه شکل ب او

  و گفت: ستيرا نگر

  !نيکنیکه دعوا نم نينگ -

 کافه کيبا هم وارد  یبه درخواست دوروت قهي. بعد از چند دقمينزد یحرف چکداميه

  .ميگرم سفارش داد یدنيو نوش ميشد

ها را بزرگ کنارم رفت و آمد آدم شهيبغلم زده بودم و داشتم از ش ريرا ز ميهادست

  من هستند. هيها شبکه چند نفر از آن دميشياندیم نيو به ا کردمینگاه م

  . دميشنیرا نم شانيهم مشغول بحث بودند اما صدا یو دوروت سروش

 یکنم. ابتدا سيتدر شيتا برا آوردیم شهيکه هم یو کتاب ديکشسمت مژگان پر ذهنم

که  یدوران یبود، برا ديبه خط خوش نوشته بود. آن کتاب متعلّق به وح یکتاب شعر

  هنوز با مژگان ازدواج نکرده بود. در صفحه اول آن نوشته بود:

  كن مرا. صدا

  تو خوب است. یصدا

  است یتو سبزينه آن گياه عجيب یصدا
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  .ديرویصميميت حزن م یانتها در كه

  ابعاد اين عصر خاموش در

  از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنهاترم. من

  من بزرگ است. یتا برايت بگويم چه اندازه تنهاي بيا

  .كردینم یبينمن شبيخون حجم تو را پيش یتنهاي و

  خاصيّت عشق اين است. و

  نيست، یكس

  را بدزديم، آن وقت یزندگ بيا

  دو ديدار قسمت كنيم. نميا

  بفهميم. یبا هم از حالت سنگ چيز بيا

  زودتر چيزها را ببينيم. بيا

  فّواره در صفحه ساعت حوض یهاعقربك ببين،

  .كنندیبدل م یرا به گرد زمان

  .امیآب شو مثل يك واژه در سطر خاموش بيا

  عشق را. یذوب كن در كف دست من جرم نوران بيا

  گرم کن. مرا

  »یپهرس سهراب«
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  . دادیو جوالن م شدیدر ذهنم روشن م بيشعر عج نيچند روز ا آن

  .کردیم یادآوريشعر سهراب را  نيذهنم ا يیاز تنها شدیبار که جانم پر م هر

  نگاه کردم.  شدیکه بخار از آن بلند م یوانيبه خود آمدم و به ل شخدمتيآمدن پ با

  بود؟ یاز ک -

 ديو با قاشق سف دياش را جلو کشش دادم که فنجان قهوهرا بلند کردم و به سرو نگاهم

فنجان  یلبه یو با آن دو ضربه رو ديکش رونيدو دور به هم زد. قاشق را ب یکيسرام

  فنجانش گذاشت و با برداشتن فنجان گفت: ريپهن ز یزد و آن را در نعلبک

 یفارس اتيادب یرو ؟یخونینم یسيانگل اتيتو مگه ادب یبود؟ راست یشعر از ک -

  ؟یکنیهم کار م

ذهنم  اتيبلند محتو یبعد متوجه شدم که با صدا خواند،یفکر کردم او ذهن مرا م ابتدا

  !دميخودم هم نفهم یبلند خوانده بودم که حت یشعر را با صدا ی. کامختهير رونيرا ب

 ختهيو جوابش را ندادم. معلوم بود از سکوتم اعصابش به هم ر دميجرعه نوش کي

  کرد و فشرد. ريانگشتانش اس انيو فنجانش را م ديچيپیبه خود م است.

  گفتم: یرا از دستش گرفتم و رو به دوروت نگاهم

  ن؟يزودتر ازدواج کن نيکنینم یچرا سع -

  و گفت: ديرا نوش شياوهيم یجرعه از چا کي یدوروت
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و درشت  زيمشخص بشه اما سروش مشکالت ر فمونيدوست دارم زودتر تکل -

  داره. یاديز

  شکالت داغ را مزه کردم و گفتم: ميهافرود آوردم و با لب سر

سروش  خوادیکه تمام خانواده با ازدواج شما مخالفن و دلشون نم نيبله، از جمله ا -

ً پدربزرگم. برا یحيمس کيبا  سروش هنوز هم  نيهم یازدواج کنه، مخصوصا

  بگه. یزيجرأت نکرده بهشون چ

  و رو به سروش که مات و مبهوت شده بود کرد.سرش را چرخاند  یدوروت

و با نگاه در  دميگرمم را نوش یدنيجرعه از نوش کي شيبا آسا یبدنجس یرو از

  سروش گفتم: یهاچشم

 یازدواج کنه که قبالً با کس یسروش با دختر ستيالبته در شأن خانواده ما ن -

  !دهيخواب

مات و  یهاهم به سروش و چشم گرد شده مرا برانداز کرد. من یهابا چشم یدوروت

  زبان باز کرد و برافروخته گفت: کدفعهيمستأصلش نگاه کردم. 

  ؟یکنیبهنام؟ چرا مزخرفاتت رو تموم نم یگیم یچ یدار -

  جواب دادم: یسيآرامش به انگل در

  .زنمیخودت رو م یمن فقط دارم حرفا -

من گفته است با  ها را در مورد او بهسروش آن حرف کردیکه فکر م یدوروت

  بلند شد و گفت: شياز جا تيعصبان
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من متفاوته و هنوز  یايحد با دن نيتا ا اتيسروش. تو که دن یتو واقعاً پست و احمق -

 یمن رو تلف کرد یپس چرا دو سال از زندگ یات هستخانواده یريگميتصم ريدرگ

  ستم؟يات ندر حد تو خانواده یديو تازه فهم

  را گرفت و گفت: یخاست و دست دوروتبر شيهم از جا سروش

  کنه. تتياذ خوادی. مذارهیداره سر به سرت م ؟یشناسیرو نم یعوض نيتو ا -

و به صورت برافروخته  دميرو به من کرد و منتظر ماند. نگاهم را باال کش یدوروت

  هر دو نگاه کردم و گفتم:

پاش به  دنياجازه نم چوقتيه گهياگر خانواده بفهمن سروش با شما در ارتباطه د -

  انگلستان بخوره.

نگاهم کرد  ديو رفت. سروش چند لحظه ناام ديدستش را پس کش نيخشمگ یدوروت

  رفت. یو بعد به سرعت دنبال دوروت

  بعد آنجا را ترک کردم.  یقيهم همانجا نشستم و دقا من

را  نيرفتم. ماش نميکردم و بعد به محل پارک ماش یروادهيپ ابانيدر خ یساعت تا

  برداشتم و به منزل رفتم.

را در قفل انداختم در واحد رو به رو باز شد و کارا  ديو کل ستادميمقابل واحدم ا یوقت

  و سالم کرد. ستاديبچه به بغل در آستانه در ا

  را هل دادم و رو به او کردم و گفتم: در

  سالم.  -
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بود و تاب و را از پشت بسته  شي. خودش هم موهاستمينوزاد آغوشش را نگر و

داشت خوب  هایکبود یبود. صورتش بهتر شده بود و جا دهيپوش یشلوار بنفش رنگ

  .شدیم

  رفتم و گفتم: جلو

  حال دخترات خوبه؟ -

  کرد و گفت هر دو خوب هستند و بعد ادامه داد: تشکر

  از شما ممنونم. کخواهين یبه خاطر صحبت با آقا -

  فرود آوردم و گفتم:کل موضوع را فراموش کرده بودم. سر  به

  رن؟يپس قبول کردن وکالت شما رو به عهده بگ -

 عيسر یليکارها رو خ یبله، امروز صبح تماس گرفتن و به دفترشون رفتم. همه -

و درخواست طالق رو آماده کردن و گفتن خودشون به دادگاه  تيانجام دادن و شکا

  . برنیم

 یر صحبت کنم اجازه ندادن بحثخواستم از پرداخت دستمزدشون بعد از کا یوقت

  نشن. تيها رو ببرم خونه که اذانجام بشه و گفتن بهتره هر چه زودتر بچه

گرفتن و من رو به منزل فرستادن، آخه هر دو دخترام همراهم  یبرام تاکس خودشون

  بودن.
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 ديقلب او را مشعوف کرده بود. وح دي. محبت وحزدیکارا موج م یهادر چشم اشک

مژگان آنقدر با محبت و  یخون و اصل و نسب بودند. وقت کير دو از و مژگان ه

  نباشد.  ديوح شدیدلسوز بود مگر م

و با او بهتر از پدر رفتار  کردیمحبت م اريکه به پسر همسرش بس یهمان مرد ديوح

  گفتم: یاز او داشت. به آرام شدینم نياز ا ريغ یانتظار کرد،یم

  ده رو انجام داده.که درست بو یفقط کار ديوح -

اونا درخواستم رو رد کردن. انتظار  یرفتم و همه گهيد ليچند وک شياما من قبالً پ -

  .قبول کنن شونينداشتم ا

  با همه فرق داره. ديچون وح ديشا -

و او همانطور  دميآلود کشنوزاِد خواب فِ يلط یگونه یبعد دستم را بلند کردم و رو و

باز کرد و لب زد. ناخواسته از حرکت او  ميهات انگشتکه خواب بود دهانش را سم

  . دميخند

  و نگاهم کرد. رو به او خم شدم و گفتم: دياز پشت مادرش سرک کش سوزان

  !یومديخونه من ن گهياز اون روز د -

کوچکش گرفته بود  یهامشت انيکه لباس مادرش را م یاز پشت سنگرش در حال او

  گفت:

  توئه؟ شياال پ -
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من بود؟ نه! اال کجا بود که من خبر  شيدم. سؤالش دلم را لرزاند. اال پش ساکت

ً درگهم به اال عادت کرده بود يیمو طال یباينداشتم. آن دختر ز  ري. او هم حتما

  .گرفتیاال شده بود که سراغش را از من م یلبخندها

  شده؟ یطور -

 یزيانگنگاهم رنگ غم تمدانسیکارا به خود آمدم. لبخندم پاک شده بود و م یصدا با

  و گفتم: دميکش یقينشستم و نفس عم ميپا یبه خود گرفته است. رو

  .ستيمن ن شينه، اال پ -

  پس کجاست؟ -

  را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

  رفت. شيچند روز پ دونم،ینم -

  کجا؟ -

  .دونمینم -

  :ديکرد و پرس آمد و صورتم را برانداز رونياز پشت مادرش ب ديبا ترد او

  دلت براش تنگ شده؟ -

کوچکش را لمس  یهاو آهسته دست کوچک را در دست گرفتم و انگشت دميکش یآه

  و نوازش کردم و گفتم:

  نفر، گويى جهان به تمامى خالى است! کيگاهى در نبود تنها  -
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  ؟یچ -

  جمله را تکرار کردم و بعد گفتم: یسيزدم و به انگل یتلخ لبخند

هستن  یدارن، اما تا وقت یخوب یزايدارن، عز یخوب یوقتا دوستا یآدما بعض -

  با اونا خوش رنگه. اتيکه چقدر دن یدونینم

به هر  یچقدر وجودشون روت اثر گذاره، اما وقت یفهمینم ،یدونیرو نم قدرشون

  ها شده.از تمام آدم یخال اتيدن ینيبیم رن،يم یليدل

رو  نيشهر برات حضور به خرج داده اما تو ا نفر به اندازه تمام کياون  ینيبیم

  .ادياز دستت بر نم یکار گهيخراب شده و د زيکه همه چ یدرست وقت ،یفهمیم ريد

  شدم و بعد گفتم: رهياو خ یهالحظه به انگشت چند

  رو بدونم. امیزندگ ینگرفتم قدر آدما ادي چوقتيمن ه -

  چرا؟ -

  هم مهم نبودم. یکس یبرام مهم نبود، برا یرو نداشتم، کس یکس چوقتيچون ه ديشا -

  پدر و مادرت؟ یبرا یحت -

  پدر و مادرم. یحت -

  ها.مهربون بود، مثل فرشته یلياال خ یول -

  شد. نفسم را فوت کردم و گفتم: ريحرفش غم به قلبم سراز نيا با

  برگرده. یروز کي ديشا دونه،یم یک -
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  .ديشا -

  :دي. کارا پرسزدم و بعد برخاستم شيبه رو یلبخند

  ن؟ياز دوستتون خبر ندار -

  نه. -

  دلتون براش تنگ شده؟ -

  به شما نگفت؟ یزياون روز چ نمي... بباديز یليخ کنمیفکر م -

ازتون دور بشه اما به خاطر  خوادیچرا! گفت که شما رو دوست داره و دلش نم -

  رهاتون کنه.  ديبا ستيدر سطحتون ن نکهيا

  گفتم: رلبيه چپ و راست تکان دادم و زو سرم را ب دميکش یآه

  .یسروش عوض -

  :ديمتعجب پرس کارا

  بله؟ -

  .یچيه -

  دنبالش؟ ديریچرا نم -

  ندارم. یازش آدرس -

گفتم و به  رينگفت. من هم شب به خ یزيگرفت و چ ريو سر به ز ديکش یآه کارا

  منزل رفتم.
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زدم و مقابل  ی. پوزخنددر واحد آمد یکه صدا کردمیم ضيرا تعو ميهالباس داشتم

  .شدم راهنميپ یهاو مشغول باز کردن دگمه ستادميا نهيآ

کاپشنش را  یحرف چيکه سروش وارد اتاق شد و بدون ه دميکش رونيرا از تن ب آن

 یو رو ديکش رونيانداخت. بلوزش را هم از تن ب نيزم یو رو ديکش رونياز تن ب

 کيو  ديکش رونيب شيارش را از پا. کمربندش را باز کرد و شلوکاپشن انداخت

  رفت. رونيو از اتاق ب ديشلوارک برداشت و پوش

حالتش را دوست داشتم.  نياست! اما خوب من ا یچقدر عصب دادینشان م شيهاحالت

کتابم را برداشتم و به هال  دميپوش یبعد که لباس راحت یالزم بود. کم هيتنب یگاه

  رفتم. 

   فرستادیم اميکه داشت تندتند پ سروش

  گفت: یبه من کرد و عصب رو

. گمشو برو تو یکن یمنو روان نجايا ینيرو تخم بش نهيشیکه م یمرغ نيع یاين -

  اتاقت خر بزن. 

  زدم و گفتم: یآرام لبخند

  .خوندیحالت خوب بود و کبکت خروس م یرفتیاز خونه که م -

  غره رفت و گفت:مبل نشست و به من چشم یرو

  ؟یاون حرفا رو زد ی. به چه حقّ تيّ به خر یکه خودت رو بزن یا نداشتعادت نياز ا -

  .یکه تو اون حرفا رو زد یبه همون حقّ  -
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  دستش خاک تو سرت را نشان داد و گفت: با

  کار رو کردم. نيمن به خاطر خودت ا شعوریب -

  کار رو کردم. نيمن هم به خاطر خودت ا -

  .یکردم که فردا پس فردا غرقش نش رونيب اتیرو از زندگ يیهرجا هيبدبخت من  -

رو  یريبگ یتونیکه تو نم یميخانم متشخص بتونه تصم هيگفتم که  يیزايمنم چ -

  .اتیبذاره بره و تو رو هم بفرسته دنبال زندگ ايباهات ازدواج کنه  اي. رهيبگ

که به  یشعورتریب یليخ ،یکنیم یکيرو با اون  یکه دوروت یشعوریب یليخ -

. مگه قصد من آزار تو بود؟ مگه قصد من یر اون ارتباط ما رو خراب کردخاط

  ضرر رسوندن به تو بود؟

طور که تو حس ضرر رسوندن بهت نبود. فقط همون ايقصد من هم آزار تو و  -

من  یکار درست رو انجام بدم و به جام عمل کرد تونمیمن عقل ندارم و نم یکرد

. پس ستيو حرکاتت عاقالنه ن ديرست رو انجام بدکار د یتونیهم فکر کردم تو نم

  .ینيبب رو اشجهينت ینيبش ديبه جات عمل کردم و االن با

  لحظه براندازم کرد.  چند

  .یباش یانهيو ک یاحد عقده نيتا ا کردمیتا حاال نشناخته بودمت، فکر نم -

  .امیوونيچه ح یديفهمیم یانداختیم امینگاه به کارنامه زندگ هي. یاشتباه کرد -
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 گهياون د یکه تو زد يیو قصدم ازدواج با اونه اما با حرفا امیمن عاشق دوروت -

بود؟ عشق؟! ازدواج؟! بعد  ی. رابطه تو با اون دختر چاديسمت من نم چوقتيه

  !داد؟یشرفت اجازه م

  زدم و گفتم: یپوزخند

بود.  قميتنها رف اما ميباشرف، اون دختر عشقم نبود، قرار ازدواج نداشت یآقا -

از هر  یشد. ته یدوباره ته امیبا رفتن اون زندگ یعني ؟یچ یعني قيرف یفهمیم

  .یدوباره منو تنها کرد یعني. یاز هر حس ی. تهیهمدم و دوست

  را باال برد و گفت: شيصدا

 نيدختر تو ا ؟یاون نباش زونيشهر آدم کمه؟ مگه دختر قحطه تا آو نيمگه تو ا -

  ؟یاون کرد ريملخ خورده که تو خودت رو اسشهر تخمش رو 

خانم متشخص  هيهر شب با  ستمي. من مثل تو نستيدست خودت ن گه،يد یفهمینم -

دختر  هي. یدخالت کن یخواستم. تو هم حق نداشت شهيهم یخرابش رو برا هيباشم. من 

که  یتو نذاشت کردیکار بد رو ترک م هيکم به خاطر من بدون اجبار که داشت کم

سر خونه اول.  یکنه. برش گردوند دايپ وکه راهش ر یبمونه و خوب بشه. تو نذاشت

  .یو بهش نرس یله بزنله یپس حقته واسه دوروت

  .یتو بگ یباشه هر چ -

  .گمیکه من م یآره هر چ -
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 ،یسرت جا بد یاون رو رو یخواستیندونه م یکه هر ک یزنیحرف م نيهمچ -

. اون رو در حد یکرد یاز اون دختر استفاده ابزار يیفرار از تنها یتو فقط برا

  .یحداقل بهترش کن ینکرد یو سع ینگه داشت يیهمون هر جا

  گفتم: فشردمیم ميهادست انيکه کتابم را م یبلند شد و در حال ميجا از

بهش  زيآب تم وانيل هي. اگر هر روز ريرو در نظر بگ فيظرف پر از آب کث هي -

 زيجز آب تم یزيشده و چ زيلبر فيکل آب کث ینيبیچند روز مبعد از  یاضافه کن

  نمونده.  یتو ظرفت باق

بزرگ تو  راتييتغ یبرا یفرصت دادن به کس گمیمن م ،یبگو استفاده ابزار تو

  و آزار. تياما در آرامش نه با زور و اذ یزمان طوالن

  .یفرصت رو ازش گرفت نيتو ا شد،یداشت عوض م یدختر به آروم اون

  به ملت. دادیپس چرا وقت م شد،یات عوض مجون عمه -

  نبود. یکه دو هفته بود با کس دونمیاونقدر م یول دونم،ینم -

  .گفتیبوده واگرنه نه نم اشانهيماه کلياون هم البد س -

  .ستين نطوريا -

سروش زدم و  یهابه لباس یبعد به اتاق برگشتم و کتاب را کنار انداختم و لگد و

  .دميکش ميبازوها انيو سرم را م ديتخت دراز کش یرو

تا  گفتی. آنقدر مشدیبا او دهان به دهان م دي. نباشدمیبحث با سروش خسته م از

  .یريشکست را بپذ
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من  یبود که شغلش را دوست داشت و حاال در زندگ یاال دختر کردمیقبول م ديبا

  بود.  خودش محترم یکه برا یليدلبه رفتن گرفته بود، آن هم به هر  مينبود. او تصم

  . کردمیفراموشش م ديآمد و قرارش ماندن هم نبود، حاال هم رفته است و با یروز او

منطقم فرو  یاز گلو غيرا که داشتم چون ت یحساب خشک و خال نيا دانستمینم

و  شدیم دهيمنطقم خراش ینه. اگر درست بود پس چرا گلو ايدرست بود  بردمیم

  ام کدام بود؟!بود راه چاره اگر غلط

 يیجو. چون کودک بهانهآوردمیآزاردهنده و مزخرف باال م یداشتم از فکرها گريد

  از سروش دور شود. یموجب شده بودم دوروت

کند.  ترميرا وخ طيو ممکن بود شرا دادیرا آشکارا نشان م اشیحتماً ناراحت سروش

بعد  یتخت نشستم و کم ی. دوباره روبودنم لعنت فرستادم یاعقده یبه خودم برا

  انداخته بود.  شيهاچشم یرفتم. سروش هم ساعدش را رو رونيب

  جلو رفتم و کنار کاناپه نشستم و گفتم: آهسته

  سروش. -

  فرستاد: رونيب شياز ته گلو يیصدا

  هوم. -

  فردا زنگ بزن آقا جون. -

  ؟یپول مول الزم دار ؟یواسه چ -

  خودت رو روشن کن. فيچکار؟ زنگ بزن تکل خوامینه بابا، پول م -
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  بگم؟! یچ -

  .یو دوستش دار یديد یسيدختر انگل هيو  یازدواج کن یخوایبگو م -

  بشم؟! نيآق والد یخوایم -

  ؟یپنهون کن یخوایم یپس؟ تا ک ینگ یخوایم -

  !دونمینم -

  کردم و گفتم: هيکاناپه تک به

 ینطوريا گهيچقدر د ی. فکر کردرهیم کنهیولت م یوقت دوروت هي یبگ ینخوا -

  ده؟یبا تو ادامه م

  مسلمون بشه. خوادیهم نم ی! دوروتکنهیمن که گفتم بابا قبول نم -

  ؟یزيبه سرت بر یپس چه خاک یخوایم -

شده تو به فکر  ی. حاال چیرآورديوقت گ یبابا نصف شب دونمیخاک کاهو! چه م -

  به رابطه من. یگند زد یکه جنابعالبود  شيدو ساعت پ نيهم ؟یمن افتاد

  عذاب وجدان گرفتم. ستم،يمن که مثل تو ن -

  ام؟یمگه من چطور -

  !یبه خودت هم مفتخر یزنیگند م -

  تو حلقت. کنمیپاشو برو بخواب بهنام، باور کن پاشم پامو تا زانو م -



137 | P a g e 
 

و قال  نترس، بهشون بگو هيالعمل بقاز عکس یرو دوست دار یاگر واقعاً دوروت -

  رو بکن. هيقض

  .شهیبگم که تازه ماجرا شروع م -

ً يچکار کنن؟ نها خوانیبشه! مگه م -   .کننیاز ارث محرومت م تا

  از ارث محرومم بکنن؟ ديو تمام! چرا با کننیاز ارث محرومم م -

  آورد و رو به من گفت: نييرا پا دستش

؟ حاال جرأت انتخاب کم جون کندم دم؟يکم زحمت کش شونيکوفت یتو اون زندگ -

 کننیپرتم م یبگم به دلشون نباشه با اردنگ یزيندارم. جرأت حرف زدن ندارم. چ

  .رونيب

بود که  یدوروت نميا يیخدا ،یخرما رو. دو ساله سر کارش گذاشت ايخرو بخواه  اي -

واقعاً  ديبمونن، شا یروابط تق و لق نيهمچ یپا ستنين ینطوريا نجايپات موند. مردم ا

  .کردیتا حاال صد بار ولت م ديشقته واگر نه باعا

خانواده. گرفتار  نيگرفتارم با ا یليندارم. خ یامن هم چاره یآره درسته ول -

تو  نيرو عوض کن ع نتيد ايبگم ب یبه دوروت ی. فکر کردم وقتامینيد یهنجارها

لحظه واقعاً  کي. اما چنان گارد گرفت که ارهيم مانيباشه عشقم. بعد هم ا گهیم لمايف

  . دميالعملش ترساز عکس

تحت فشار بذارمش، چه بسا که کنارم  تونمیبراش محترمه و من نم دشيهم عقا اون

  .رفتیو م ذاشتیم
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  نه؟  اي یرو روشن کن فتونيتکل ديبه هر حال با -

  خوب تهش به ضرر منه. یآره، ول -

و  ینيد طيهم شرا ی. به دوروتگهیم یچ نيحرف بزن بب یبه نظر من با حاج -

بده. به هر حال اون هم تو رو دوست داره و حتماً به حرفات  حيرو توض اتیمذهب

  .رهيگیرو م ميتصم نيو بهتر کنهیفکر م

  ؟یبود که از من جدا بشه چ نيا مشيتصم نيبهتر اگر

  .یبهش احترام بذار یموظف -

  !یو خوشمزگ یسادگ نيبه هم -

 چکسيه چوقتيه ستيو قرار ن هيحل نشدن نتونيف باختال ی. وقتیسادگ نيبه هم -

  ن؟يچکار کن نييخوایم اد،يوسط کوتاه ب نيا

  .دونمینم -

  و کمرم را به کاناپه فشار دادم و سرم را باال گرفتم و گفتم: دميکش یآه

 یسع ديبا یدار یمتنفرم اون هم اتالف وقته. اگر هدف یليخ یزندگ یتو زيچ هياز  -

 ینيبب یصبر کن نکهي. از نشستن و نگاه کردن و اشينجام برسونبه سرا عيسر یکن

 عيهست سر اتیزندگ یتو ی.  اگر کاراديبدم م یليخ برهیم یباد تو رو کدوم طرف

بذاره جلوت نباش. حداقل اون موقع اگر نشد  یزيچ هي ايدن نکهيانجامش بده منتظر ا

  .یستيخودت ن ونيمد
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 یرو ساختم ول کنم و بهش پشت پا بزنم؟ بعد چجور یتا حاال هر چ یگیباشه، تو م -

 یکس اديخوششون م نايا یکنیفکر م ه؟يازدواج کنم؟ با کدوم سرما یبا دوروت

  سربارشون بشه؟

  .نه -

  ؟یگیم یخوب پس چ -

  .یادامه بد ینطوريکه تا ابد ا ستي. قرار نبارکيهم  ونيش بار،کيمرگ  گمیم -

  بحثا رو ندارم که ته همشون به ضرر منه. نيپاشو برو بخواب، حوصله ا -

 کيپتو آوردم و به اتاق برگشتم و مشغول نوشتن  شيبلند شدم و از کمد برا ميجا از

ً يمقاله شدم که تقر کردم. صبح هم  ليمياستادم ا ی. بعد آن را براديتا صبح طول کش با

  .دميزود خواب یليبه تخت رفتم و خ یبا خستگ

شدم. چنان مرا  داريسروش ب انهيوحش یهاشت که با تکانچقدر گذ دمينفهم درست

  در شکمم دوغ دارم و قصد کره گرفتن از آن را دارد. کردمیکه حس م دادیتکان م

  و معترض گفتم: بازمهين یهاکردم و با چشم هيآرنجم تک یرو

  .یانجام بد یعمل ديحتماً با ؟یآدم رو صدا کن یچه مرگته؟ زبون ندار -

  نام باهات کار دارم.پاشو به -

داشته است  یبا دوروت يیکه باز هم بگومگو زدیخشکش داد م افهيو ق یجد یصدا

  .رديکند و حالم را بگ یدق دلش را سر من خال خواستیو احتماالً م

  تخت انداختم و گفتم: یرا رو خودم
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 خورده هي. کردمیم پيتا صبح داشتم مقاله تا شبيجون مادرت بذار بخوابم. د -

  .اميدر رفت خودم م امیخستگ

تخت پرت  نييو پا دي. سروش پتو را به شدت کشدميسرم کش یپتو را گرفتم و رو و

  گفت: یجد یکرد و با همان صدا

  .ميحرف بزن ديبا ريدارم. پاشو دوش بگ یبهنام پاشو باهات کار مهم -

ه و شوخ و ساد مهياز ن شهيهستم. هم یمن چه موجود مزخرف دانستیم یکس چه

رفتار کند اما  یآدم باشد و جد خواستمیبودم و از او م یگذران سروش شاکخوش

و تنم به لرزه  دميترسیاز او م شدیم یو منطق یچرا هر وقت سروش جد دانمینم

  شوخ و مزخرف برگردد. تبه همان حال خواستمیو از ته دلم م آمدیدر م

 شيهابا حرف یمن را حساب ايبعدش که  ی. حسکردیرا منتقل م یحالتش حس بد نيا 

 ايو  آمدمیبا آن کنار م ديو با گذاشتیرا در دامانم م یخبر بد ايکرده بود،  یحالج

  شوم. یفنضربه یاقرار بود سر مسئله نکهيا

  بودم اما ناخودآگاه قلبم تپش گرفته بود. دهياز او نشن زيچ چيه هنوز

  رو به او کنم گفتم: نکهيبدون ا رلبيز

  .ميزنیحرف م اميبخوابم بعد خودم م گهيخورده د هي یاجازه بد شهیم -

  بهنام لطفاً پاشو. -
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 ً منطق و  یبود تا بفهمم طوفان در راه است. سروش دنده یکلمه کاف کي ني! هملطفا

کرده  فيرد یچه جمالت ميرا با هم جا زده بود و فقط خدا عالم بود که برا تيجد

  است. 

 نکهيرفتن از تخت بدون ا نييپا نيدم را به آن راه زدم و حتخت نشستم و خو یرو

  سروش نگاه کنم غر زدم: یهابه چشم

اونم تو نذار.  خوابمیبار صبحا م هي ی! من هر صد سال نوررميکه بم یذارینم -

من  یهمه مزاحمت برا نيا یموند نجاي. اگهيات دکارت تموم شده پاشو برگرد خونه

مگه تو  یروز دانشگاه نرفتم خواستم استراحت کنم ول هي! یکه چ یکنیم جاديا

  !یذاریم

که  دانستمیوارد شدم و در را بستم. خودم هم خوب م سيغرغرها به سرو نيبا هم و

با او تمام کرده  یدوروت ديام و ترس دارم به سروش نگاه کنم. شابه شدت نگران شده

هم نه! قراردادش به مشکل  ديشامن بود.  شبيد یهااتفاق به خاطر حرف نيبود و ا

صورت  نيکنم، خوب در ا یبلکه کار رومهمراهش ب خواستیبرخورده بود و م

  نداشت. ینگران یمسئله به من مربوط نبود و جا

  راه ندهم.  یکردم به خودم نگران یو صورتم را شستم و سع دست

په نشسته کانا یسروش رو دميدست و صورتم را خشک کردم به هال رفتم و د یوقت

حالت را سروش هر ده هزار  نيآرام بود. ا شدینقطه زل زده است. نم کياست و به 

  بود. دهيرا شن ی کم خبر مرگ ِو حتماً کم گرفتیسال به خود م

  رفتم و گفتم: جلو
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ناهار  رونيب ميحوصله صبحونه خوردن ندارم، چطوره بر گهيظهره و د کينزد -

  .ميبخور

را سمتم بچرخاند از گوشه چشم نگاهم  شيرو نکهيبدون اخورد.  یزيتکان ر سروش

از حالتش  ديام، فهمنگران شده دي. فهمشناختیکف دستش م نيکرد. او هم من را ع

  ام حالتش وحشتناک شده است.که حس کرده ديدلواپسم. فهم

ناهار خوردن دوستانه را  شنهاديکه وسط روز پ ستمين یمن کس دانستیاو م چون

  از منزل بدهم. رونيدر ب

ً يمن نها دانستیم خوب کاناپه  یدرست کنم و رو چيدو همبرگر سرخ کنم و ساندو تا

  کتاب ورق بزنم. چميپهن شوم و همراه با گاز زدن ساندو

است  یفرار از اتفاق شوم یبهنام از سر ترس و برا شنهاديپ نيا دانستیخوب م او

 اشیحالت جهنم نيمن از ا دانستیکه قرار بود خبرش را از او بشنود. او خوب م

را قبول کند تا فقط  شنهادميپ خواهمیدهان باز کند و م خواهدیواهمه دارم و دلم نم

به روال قبلش  ايآمدند فرار کنم و حس کنم که تمام دنیکه کش م هاهيثان نيا انياز م

  است. گريد یهمچون روزها یروز معمول کيو  گذردیم

  .نيبش ايب -

آن  کردمیچوبه دار را داشت! چرا حس م یسروش چرا حکم رفتنم به پا جمله نيا

  سروش برود و گم شود و فقط حرف نزند! خواستیلحظه واقعاً دلم م
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ً تن کش یسخت به و وزنم  دميرفتم و مقابلش نشستم. همان چهار قدم کوتاه را واقعا

جغد شوم الل  نياکه  کردمیو داشتم به خدا التماس م کردیم ینيسنگ ميپاها یرو

  شود.

ً يمقابلش نشستم. تقر درست چون دو  شيها. به او نگاه کردم. چشممبل افتادم یرو با

بودند و مات  دهيبه مرکز چسب فروغیروشنش ب یهالهيکوره آتش سرخ بودند و ت

  .کردینگاهم م

که  یکرده بود؟ آن هم سروش هيسروش گر یعني! کردیمرا نگران م یسرخ نيا

  بست! وقتشیوقت و ب یهادهان گشادش را به خاطر خنده شدینم

. در واقع ديخندیو م آمدیکش م شهيبودم، آن هم چون هم دهيدهان را من گشاد نام آن

  .آمدیبود و خنده به آن م بايز یاو مردانه کيو دهان سروش به طرز ش لب

هستند و به شکل  ابيهنوز هم ز دم،يدیهم دوخته بود م یکه هر دو لبش را رو حاال

منتظر باش، قرار است جانت  گفتیو م شدیها ساطع ماز آن يیرويانگار ن یبيعج

  بکشم. رونيرا به لبت برسانم و بعد از دماقت ب

. با شدی. نفسم داشت تنگ مشدمیم کينزد امیزدن سکته قلب یداشتم به لحظه گريد

  امم را قرائت کنند گفتم:حکم اعد خواستندیکه انگار م يیهانگاه به آن لب

و  ینيچبهتره بدون مقدمه ه،يهست منف یهر چ رم،يگینم یاصالً ازت حس مثبت -

  .یسر اصل مطلب و حرفت رو بزن یداستانا بر نيا

  بود، گفت: رهيباز کرد و همانطور خشک که به من خ لب

ً يامشب و اگر نشد نها نيهم ران،يبرگردم ا ديبا -   فردا. تا
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برگردد؟ چرا؟! مگر با  خواستیتعجب نگاهش کردم. واقعاً سروش ملحظه با  چند

  تمام کرده بود؟! یدوروت

  :دميپرس آهسته

  ؟یحرف زد شه؟باهاشیم یچ یدوروت یخوب باشه ول -

  رو جواب نداد. اشیبهش زنگ زدم که خبر بدم اما گوش -

  خوب! -

  .یايبا من ب ديزودتر برم و تو هم با ديخوب با -

کردم و در آخر شعورم خواست تا از  شياش را در مغزم پس و پملهلحظه ج چند

  :دمي. پرسرمياضافه را بگ حيخود او توض

  ام؟يب ديمتوجه نشدم، من هم با ديببخش -

  سخت گفت: یو چهره بيکردم و او با همان حال عج ديتأک ديبا یرو عمداً 

  .یايب ديآره با -

  ارم که برگردم؟د یمگه من اونجا چ ام؟يب ديبا یچ یبرا -

  اگه خدا بخواد خانواده. -

  .خوردیکلمه به هم م نيحرف زد. حالم از ا زيانگمزخرف رقت یکلمه نيهم از ا باز

 زميبرخ ميکاناپه فشردم و خواستم از جا یرا مشت کردم و در دو طرفم رو ميهادست

  گفت: تيّ که با همان جد
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  .نيبش -

و نگاهش را چرخاند و  ديا به درون کشسست شد و نشستم. سروش نفسش ر ميپاها

  گفت: شدیم ليکه داشت به بغض تبد يیداد و با صدا واريبه در و د

  چون... ميبا هم بر ديبا -

  ادامه بدهد و بغضش شکست.  نتوانست

گرفت و  ريراستش را مشت کرد و با دست چپ مشتش را فشرد. سر به ز دست

بود.  کيش یليکردنش هم خ هيگر ی. سروش عوضديلرز شيهاهق زد و شانههق

دهانش را  توانستمیو نم ديخندیم شهيکه هم یجالب بود! کس ميبرا اشهيگر یول

  و موقر. کيش اندازه نيکردن بود، آن هم تا ا هيببندم حاال مقابلم در حال گر

 کيدر  کردیم هيحاال که گر شد،یاما نم اورميدوست داشتم اشکش را درب شهيهم

در خاطرم  خوردمیو من از دستش حرص م زدیرا که او قهقهه م یاتآن تمام لحظ

  . دنيزنده شد و ناخواسته شروع کردم به خند

کردنش  نيدر حال اعتراض و نفر شهيو هم دميکار سروش نخند چيبه ه چوقتيه

 داد،یو داشت تقاص پس م کردیم هيبردارد، اما حاال که گر یبودم تا دست از لودگ

  ادامه دادم.  ميهابلند به خنده یکردم و با صدا هيو تکمن عقب رفتم 

 ً   سروش نبود. یهياز گر تریقو ميبرا یطنز چيه واقعا

  گفت: ديچکیم شيهاچشم یکه اشک از گوشه یبلند کرد و در حال سر

  بس کن! -
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خودم انداخت. حاال که او حرص  یهاحرص خوردن اديمرا  یاجمله دو کلمه نيا و

  .شدیم دتريام شدخندهمن  خوردیم

  گفت: تيّ با همان اخم و جد دوباره

  نه؟ اي یشيخفه م -

دلم که درد گرفته بود گذاشتم و  یرا رو ميهاو دست دميچيمن ناخواسته در خود پ اما

  گفتم: دهيبر دهيو بر ستمياو را نگر

  کن. هيگر شهيدار شده، همخنده اتافهيچقدر ق -

چه در سرش  دانمیشد. نم رهيسرد به من خ یکج کرد و با حالت یرا کم سرش

  برخاست و به مقابلم آمد و گفت: شيکه از جا گذشتیم

  .زنمیبس کن بهنام دارم باهات حرف م -

سروش اصالً هم  یهاهيلحظه مغزم فرمان داد که گر کيبردار نبودم و من دست اما

حال خوش یآباسب کين فّکم را ببندم و چو توانستمیو پس من چرا نم ستيدار نخنده

  زدم؟یبا دهان باز، هنوز هم داشتم قهقهه م

به خود گرفت و دستش باال رفت و آنقدر  یظيلحظه صورت سروش حالت غ کي در

کاناپه  گريسمت چپ صورتم نشست مرا به سمت د یرو یمحکم برگشت که وقت

شت دا یدستچه! چه ضرب یعني ديبرق از سرش پر دميفهمیپرت کرد. حاال م

 یدسته ی. رودکم فروکش کرام کمسروش! حس کردم صورتم را پِِرس کرد. ته خنده

  سروش نگاه کردم. ختهيکاناپه لم دادم و به صورت درهم ر
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مقابلم نشست و آهسته  ز،يم یکه غمش را به وجودم انتقال داد. او رو ديکش یآه

  گفت:

 یاز دانشگاهت مرخص رو جمع کن. لتيهردومون، پاشو وسا یبرا رميگیم طيبل -

ً بعد از اريبگ یاضطرار نداشتن و  بتيهمه سال درس خوندن و غ ني. مطمئنا

  ...دنيم یطوالن یبودن بهت مرخص یخوب یدانشجو

  ؟یطوالن -

  انداخت و گفت: نييرا باال و پا سرش

  باشه. تریطوالن اتیکه ممکنه مرخص يیپس تا جا ،یبمون شتريب شهیحتماً الزم م -

 ريو نگاهش را به ز ديکش اشینيب یو دستش را رو ديچک شيهااشک چشم دوباره

سر دهد.  یکه از اول حس کردم سروش قرار اَست آواز شوم خورمیگرفت. قسم م

  بود.  کيستريام هم ناخواسته و هخنده

. داشت آهسته ميايزد که به خود ب یليبه من س نيهم یحالتم را درک کرده بود برا او

خبر  نيا دني. او مطمئن بود که من از شنکردیم قيبدش را به جانم تزرآهسته خبر 

که مرا آزرده بود  یاز کسان یکيبود که  نياز ا ديخنده من شا یول شودیحالم بد م

  در خواب مرگ فرو رفته است. 

  .دميخندیبود که م یحالو خوش یاز ناباور ديتنها ناراحت نبودم شا نه

  :دميپرس آهسته

  !بابام؟ -
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  سرش را به چپ و راست تکان داد. او

  مامانم؟ بهراد؟ -

  :دميزد. راست شدم و متعجب پرس هيگر رينتوانست تحمل کند و ز او

  شده؟ یچ ؟یچ یبهراد؟! برا -

  بهار! -

هم مزخرف  دي! نه! شاکرد؟یم یشدم. گفته بود بهار؟! داشت شوخ رهيدهانش خ به

  بلغور کرده بود. اشیشگيهم یها. از همان چرت و پرتگفتیم

بابا  شيپ رانيا یگردیچرا برنم ؟یخوایم یتو از جون من چ ؟یشيچرا خفه نم -

  تر از خودت.مسخره یايشوخ نيات؟ خسته شدم از اننه

هستم و سروش  يیگو انيدر حال هذ دانستمی. خودم هم مگفتمیداشتم شعر م يیبايز به

  شد و گفت:بلند  شيبا من ندارد. از جا یایشوخ چيه

  .ميبر ديرو جمع کن با لتيپاشو وسا -

 یريرا از شارژر جدا کردم و با بهار تماس تصو امیو به اتاق رفتم. گوش برخاستم

  که غلط اضافه کرده است! کردمیو به سروش ثابت م دميدیاو را م ديگرفتم. با

د. او در بهار تماس مرا جواب نده شدی. مگر مدادیجواب نم خوردیچه زنگ م هر

بار تماس گرفتم دوبار ده بارکي. دادیهم جواب م طيشرا نيگرفتارتر یحت یهر حالت

  و جواب نداد.
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چهارچوب در آمد و به من که در حال قدم رو رفتن در اتاق بودم  انيبه م سروش

  نگاه کرد.

  و گفت: ديکش سشيخ یهاچشم یدستش را رو پشت

  .ستير کار ند یبهار گهيمنتظر نباش جواب بده، د -

  به او کردم و داد زدم: رو

  .یزنیحرف م یجغد شوم ه نيتو؟ ع یشیچرا خفه نم -

  لحظه نگاهم کرد و نفسش را فوت کرد و گفت: چند

  رو جمع کن. لتيلطفاً وسا رم،يبگ طيبل رمی. مدهیتالش نکن، جواب نم -

 ً که تماس وصل  اعصابم بود! سمتش حرکت کردم یمرد لوده چقدر رو نيگفتِن ا لطفا

  شد.

را در  امیبهار گوش دنيداشتم با د ميبردم و تصم نييو سرم را پا ستادمياتاق ا وسط

  سر کارم نگذارد. نطوريا گريحلق سروش فرو کنم تا د

  سالم بهار جانم. -

  ن؟يسالم آقا بهنام، خوب -

 یها. چشمیآلود و پوست مهتابغم یبا چهره پوشاهيدختر س کيکه بود!  گريد نيا

 طيکه در آن شرا انداختیم یکس اديبلند مرا  یهارنگش با آن مژه یادرشت قهوه

  .کردینم یارياصالً ذهنم 

  به بهار؟ نيرو بد یگوش شهیسالم خانم، م -
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  گفتم: یحوصلگیشد. با ب رهيمن خ ريساکت شد و به تصو او

  بهار کجاست؟ ن؟يفقط قراره به من زل بزن ديببخش -

  اش در گوشم نشست.دهبغض کر یصدا

اش بهونه شما رو . همهنيباش ششيشما پ خواستیدلش م یليروزا بهار خ نيا -

 اجيبهتون احت یلي. خنيآرزوشه که شما برگرد گفتیاش ماواخر همه ني. اگرفتیم

 گهيبار د کي شهیم یعني گفتیاش مو همه کردیم يیاحساس تنها یليداشت. خ

 ،یکنیبغلش م گرده،یگفتم بهنام برمیم ،یتونیهش گفتم مبهنام رو بغل کنم؟ من ب

اش نگران اش دلتنگ بود، همهشده بود. همه بيعج یليبهار خ یول مونه،یم شتيپ

. اديسمت ما نم چوقتيه گهيبهنام د گفتیو بعدش م خواستیاش شما رو مبود، همه

  .ميريماست که بم . حق همهميما بهنام رو تو خودش کشت م،يکرد تشياذ یليما خ

  و گفت: ديکش یآه او

  کار رو بکنه! نيبا خودش ا ميانتظار نداشت -

  ام خارج شد گفتم:که به زور از ته حلق خشک شده يیصدا با

  چه کار؟ -

  کنه. یخودکش -

  لب زدم: آن چهره شدم. مات

  !؟یخودکش -

  کرده! یخودسوز -
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رفت و حس کردم  یاهيچشمم س. دمياو را نشن یهاحرف یبه دوران افتاد. باق سرم

تکه گوشت خام شدند که تحمل وزنم را نداشتند. سروش جلو آمد و  کيچون  ميپاها

  در ذهنم اکو شد و در مغزم ضربه زد.  شيکرد. صدا ميصدا

  هراسان سروش بود. یچهره دميکه د یريتصو نيافتادم و آخر نيزم یرو

آرام زن  یهاصحبت یصدا افتميیز مکم داشتم حالت قبلم را باشدم و کم داريب یوقت

 دميپلک باز کردم و د ی. با قرار گرفتن دستم در دست کسدميرا با هم شن یو مرد

  در حال جدا کردن سرم از دستم است. یکي

  از حضورش تعجب کردم.  ديوح دنيرا باال بردم و با د نگاهم

زد اما در  ینرملبخند  دي. وحآن دختر افتادم یهابهار و حرف تيوضع ادي عيسر

  . ديتأسف را د شدینگاهش م

  تخت نشستم و گفتم: یچون فنر از جا برخاستم و رو عيسر

  سروش! -

  را گرفت و گفت: ميهاآهسته شانه ديوح

  دراز بکش حالت بهتر بشه. -

  را کنار زدم و گفتم: دستش

  خوبم. -

 ختنديریم اشک صدایو هر دو آهسته و ب زدندیو مژگان که داشتند حرف م سروش

  رو به من کردند. سروش جلو آمد و گفت:
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  جانم. -

بود.  یواقع زيهمه چ دم،يدی. خواب نمديکشیچهره او نبودن بهار را به رخم م دنيد

 ميهادست انيدرآمد. صورتم را م امهيخواهرم! دلم شکست. بغض کردم و گر چارهیب

  .ختميگرفتم و اشک ر

 اليرفتند و در را بستند و با خ رونيد و هر سه بکر زيتجو ميرا برا يیتنها مژگان

  کردم.  هيدوازده سال که غصه بر دلم انباشته بودم گر یراحت جا

چه شکست  نياز دست دادم و ا دانستمیکه او را عضو خانواده خود م یکس تنها

  بود! یبزرگ

 یهاحرفو به  کردمیکرده بودم و داشتم مقابلم را نگاه م هيتک واريبعد به د یساعت

  . کردمیبهار فکر م

  :ديباز شد و سروش داخل آمد. پرس در

  !؟یايبرات؟ م رميبگ طيبل -

  گفتم:  هيگرفته از گر یصدا با

  آره.  -

روز  نياو را به ا یزيچه بر سر خواهرم آمده است و چه چ دميفهمیو م رفتمیم ديبا

موضوع  دميفهمیم ديزده بود، از مهران، از خودش که با يیهاکشانده است. حرف

  چه بوده است!

  اتاق مناسب حاضر کنه. هيتا برات  یايکه م دمیپس به سحر خبر م -
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  .رمیاونا نم شيپ -

  سکوت کرد و بعد سمت در برگشت و گفت: یکم

  حاضر کنه. يیبه مادرم برات جا زنمیزنگ م -

  .رمینم یخونه کس -

  و گفت: برگشت

  خونه بابام.  ميبر ايخونه بابات  یبر ديبا اي ون؟ابيتو خ ؟یریپس کجا م ؟یچ یعني -

. دوست نميرو بب یکس خوادیمزاحمم بشه. دلم نم یهتل. حوصله ندارم کس رمیم -

  خونه باشم. هي یتو نکهيهوا نفس بکشم چه برسه به ا هيندارم با اون آدما تو 

و  هيثل آدم به بقپس لطفاً م م،يکل کنبا هم کل مينيکه بش ميستين یطيشرا یاالن تو -

  پدربزرگت. ايخونه بابات  ايخودت احترام بذار و ب

  گفتم: یبه او کردم و به آرام رو

 خوادیخودم احترام قائلم دلم نم یاحترام بذارم و چون برا یبه کس ستميمن بلد ن -

نکن سروش اصالً حال و  یسمت اون آدما! انقدر هم با اعصاب و روان من باز اميب

  .ستيب نمناس طميشرا

به آستانه در  دياطرافش را نگاه کرد. وح صالينفسش را فوت کرد و با است سروش

  اتاق آمد و گفت:

  .شمیکه مزاحم صحبتتون م ديببخش -
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به صبرش غبطه  دميدیمرد چقدر آرام بود، چقدر صبور بود. هر بار او را م نيا

چون  توانستمینم تا از غوره حلوا ساخت. من چرا دي. هفت سال طول کشخوردمیم

  او باشم. 

اما در واقع قلب و روحم کامالً مسموم و پر از  زم،يرظاهر آرام، ساکت و درون در

دور بمانم و  خواستمیعقده بود. دنبال انتقام نبودم، دنبال دعوا نبودم، فقط از همه م

  بردار نبودند.کنند و مرا نخواهند اما دست ميرها

 ميشب که با هم حرف زده بود کي. دانستیمرا م یزندگ یماجرا شيکم و ب ديوح

کرده بودم. گفته بود درکم  فيتعر شيام را برااز خانواده مييجدا لياز دل يیزهايچ

  . فهمدیو مرا م کندیم

پشت  شدیکه تا بحث م ی! سروشکردیاو بهتر از سروش مرا درک م یعني

  .گرفتیاش را مخانواده

  زد و گفت: هياش را به در تکشانه ديکرد. وح ديرو به وح سروش

 یبرگرد ديبا گهيکه د هي. بعد از دوازده سال امروز روزیبر یپاش ديبهنام جان با -

. دلت یتنفر رو در رو بش نيبا ا ديو با یبه زادگاهت. همونجا که ازش متنفر شد

بشن هم  کيبهت نزد ی. دوست نداریپدر و مادرت حق دار شيپ یبرگرد خوادینم

  . یدارحق 

که  ستيپس درست ن ميکنیو احساساتت رو درک نم ميستيتو ن یاز ما جا کسچيه

. ميکن زيو کنار گذاشتن اختالفات رو برات تجو ميو آزارات بد ميتحت فشارت بذار

  .یکه چکار کن یريبگ ميو خودت تصم یو درک کن ینيبب ،یبر ديبا
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تر تر بود اما عاقالنهسالو  سن. از من و سروش کمزدیخوب حرف م ديوح چقدر

پند و  شدیموجب م نينداشت پس هم یبا کس يیبود و دعوا طرفی. بزدیحرف م

بگذارد. رو به من ادامه  مانيرو شيمنطق را پ نيرا کنار بگذارد و بهتر يیاندرزگو

  داد:

  .ششيپ یام که بربه پسرعمه زنمیاگر دلت بخواد زنگ م -

  از من گفت:مخالفت کنم که زودتر  خواستم

خونه بزرگ داره  هي. اون هم مثل خودت تنهاست. شناسهیرو م رپاشايسروش، ام -

. مطمئنم هيخوب یليو خ تي. آدم باشخصمونهیام ماوقات خونه عمه شتريب يیو از تنها

  .یشینم مونيو پش شهیخوب م یليحالت خ ششيپ یبر

  بشم. یسربار کس خوامینه، من نم -

  .ستيسربار ن چکسيه رپاشايام شيپ -

  ...یول -

  اجازه بده. -

  .ميديشنیها را مبوق یبلندگو بود و صدا یرو یمشغول تماس گرفتن شد. گوش او

  در گوشم نشست. یآهنگجاافتاده و خوش یبعد صدا یکم

  .ديجانم وح -

  بش کردند و بعد گفت:وسالم کرد و با هم خوش ديوح

  غرض از مزاحمت... -
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  .نميبگو بب ه؟ي. غرض چديوح خودت رو لوس نکن -

 خوامیدوست خوب خودمه. م ست،ين بهيغر ران،يا ادياز دوستام داره م یکيپاشا،  -

  نباشه. یتو اگر بحث شيپ اديب

دربست  اديخونه منه، دوست منه. بگو بباشه مثالً؟ دوست تو صاحب یچه بحث -

  نوکرشم.

 يیتنها نکهيبدنگذره هم ا هم حواست بهش باشه که بهش خوامیفقط م ،یلطف دار -

  مزاحمش نشه.  یرو دوست داره و کس

مهمون خوراک خودمه. صبح تا شب شرکتم و اون تنهاست، شبم تا  نيخوب پس ا -

  .مينيو فکر کنم اصالً همو نب ميخوابیدر آرامش م ميريگیصبح م

  و گفت: ديآرام خند ديوح

  خوبه! نيهم -

  !حاال؟ هي. کستين بهيغر یباشه، گفت -

  بهنام خواهرزاده سروش. -

  بهنام؟! اون که... -

اش در همان شهر هستند پس چرا بر او که خانواده ديخواست بگو ديکرد. شا سکوت

  و گفت: ديحال نپرس ني. با اشودیسر من خراب م

  .شمیحال مباشه، خوش اومد. خوش -

  داداش. یمرس -
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 رونيبلندگو برداشت و از اتاق ب یرا از رو یحله داد و گوش یبه معنا یااشاره ديوح

  رفت و صحبت کرد. رو به سروش گفتم:

  کنه؟یچکار م نجايا ديوح -

 دميخواستم زنگ بزنم اورژانس زنگ در رو زدن. باز که کردم د یشد هوشیتو ب -

برن. سر راه برات غذا آورده بودن. من هم گفتم  يیجا خواستنیاومده. انگار م ديوح

ِسُرم همراهش داره. برات از  شهيو گفت به خاطر خانومش هم حالت بده، اومد تو

  شده. یچ نهيبب سرم آورد و مژگان هم اومد باال نشيماش

  انداختم و چشم بستم و گفتم: ميرا دور زانوها ميهاچسباندم و دست واريرا به د َسَرم

  پسره؟ نيا شيبرم پ ديحاال واقعاً من با -

  و َمرده.  ستيپسر ن -

  اش؟!خانواده -

  است. گهيخانومش فوت شده و دخترش دانشجوئه و شهر د -

  خوبه. -

  خوبه که خانومش فوت شده؟ -

  نه، خوبه که اونم تنهاست. -

  بعد گفت: یسکوت کرد و کم سروش

  من رفتم، حاضر شو. -
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نبود  یافتادم و برا هيزده به گرنداشتم. بعد از رفتن سروش غم یکار چيه یحوصله

  سخت باشد.  ميحد برا نينبودش تا ا کردمیفکر نم چوقتي. هختميبهار اشک ر

را باز کرد و مشغول  ميبه من انداخت و بعد در کمدها ینگاه ميبه اتاق آمد و ن ديوح

و من چقدر  ديچیگوشه م کيو مرتب  کردیشد. همه را تا م ميهالباس دنيکش رونيب

  .یبود نه خوشغم  ليکه به دل یبودم. بازگشت ريبازگشت دلگ نياز ا

 ازميمورد ن ليدر سکوت وسا ديوح ختميریخوددار باشم و فقط اشک م توانستمینم

  . کردیرا جمع م

حاضر  زميبعد همه چ قهيشد و چند دق لميوسا دنيکرد مشغول چ دايرا که پ ميهاچمدان

  بود.

  تخت نشست و گفت: یلبه یآمد و رو او

االن آرومت  یحرف چيسخته و ه یليخ دونمیبدم. م یبهت دلدار تونمیمن نم -

 خوامیاما م یفتيب یاز ناآروم یدردت باشه که کم یدوا هياالن فقط گر دي. شاکنهینم

دوباره  ،یکه پشت سر گذاشت یخونه و با افراد یبرگشت یبهت بگم، وقت زيچ هيفقط 

  .ینينکن به چشم دشمن اونا رو بب یسع ،یرو به رو شد

 یليامروز عوض شده باشن. خ ديداشتن، اما شا یرفتار هي بهت بد کردن و یروز هي

که فکرش هم  يیدرست اونجا خوره،یرقم م گهيد یجا هيوقتا سرنوشت آدما 

  .کنهینم

اون بهتر بلده تو رو کجا قرار  ،یالزمه خودت رو به دست سرنوشت بسپار یگاه

  بده.
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  منتظر سرنوشت باشم متنفرم. نکهياز ا -

  فرار کرد. شهینوشت نمسر نياز هم یگاه -

  ؟یکه کارا ازت خواست رو براش انجام داد یزي! چديوح -

. البته به نفع رهيطالق بگ یتوافق اديداره که ب تيمشتمه. رضا آره، شوهرش تو -

  خودشه.

  .کنمیخودم باهات حساب م ومديکارا از پس مخارجش بر ن -

  .رميگینم یزيمن از کارا هم چ ست،يالزم ن -

  و بعد آهسته گفتم: دميکش سميدستم را به صورت خ ظه سکوت کردم.لح چند

  !ديوح -

  بله. -

  ؟یبرام انجام بد یکار هي یتونیم -

  که باشه آره. یهر چ -

. خودم را آن سمت دميد زيم یگشتم. آن را کنار تخت رو امینگاهم دنبال گوش با

به  امیاز کردن صفحه گوشنشستم و بعد از ب ديکنار وح امیو با برداشتن گوش دميکش

  رفتم.  امیدرون گالر

هم عکس دونفره  ی. گاهرديمن از خود عکس بگ یعادت داشت با گوش شهيهم اال

  . ميگرفتیم
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به صفحه  ینگاهميگرفت. او ن دياو را باز کردم و سمت وح یتک یهااز عکس یکي

باعث  اشتنهمين یلختلباس دوبنده اال و  ديدوخت. شا ميهاانداخت و نگاهش را به چشم

  نشود.  قيدر آن عکس دق ديشد وح

  کن. داشيگم شده، برام پ -

  ه؟يک نيا -

  دوستم. -

  کجاست؟ چرا گم شده؟ -

  !یتونیکن لطفاً. اگر م داشيگذاشت رفت، برام پ -

  .تونمیحتماً م -

  .شمیممنون م -

  نباشه که... نتونيب یامسئله دوارمياما ام -

قهر کرد و رفت  ست،يسروش بهش گفته بود اون در شأن من ن نه! نگران نباش. -

  کنم. داشيپ تونمیو نم

  .گردمیباشه دنبالش م نطور،يکه ا -

  .شمیممنون م -

  گرمش گفت: یبا آن صدا یام انداخت و به آرامدستش را دور شانه او

  همراهت هست، نگران نباش. شهيخدا هم -
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  تر شد.روشن، بزرگ و بزرگ را بستم و نام خدا در ذهنم ميهاچشم

  

  (فصل چهارم) 

 یبي. حال عجکردمیشب را نگاه م کيپنجره نشسته بودم و داشتم آسمان تار کنار

به آن گرفتار بودم. در قلبم احساس  شدمیخارج م رانياز ا یکه وقت یداشتم. حال

  نگران بودم. یداشتم و کم یقراریب

  ؟یچا -

 کيخودش هم  یدست او گرفتم و تشکر کردم. برا. فنجان را از به سروش کردم رو

  از مهماندار گرفت و رو به من گفت: یفنجان چا

زنده  یفنجون چا هيبا  یاگر مرده باش یعني. چسبهیبه تن آدم نم نيمثل ا یچيه -

  .زنهیقهوه و نسکافه زر اضافه م گهیکه م ی. اونیشیم

  جوابش سر فرود آوردم. در

 یاحساس بهتر یچا دني. با نوشگفتی. سروش راست مشدم یچا دنينوش مشغول

  .افتيسردردم کاهش  یکردم و کم دايپ

ً يتقر . ميمسافران خواب بودند. من و سروش در سکوت به مقابل زل زده بود یهمه با

 ديافتاده است. چرا با یکه چه اتفاق دميشياندیم نيبهار بود. به ا ريتمام فکرم درگ

  !زدیم یکار نيبهار دست به چن
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بود که تا آن حد کم  دهياز مهران فهم یزياست! مگر چ یاو و مهران اتفاق نيب مگر

  کردن خود گرفته بود. ستيبه سر به ن ميآورده بود و بعد تصم

  را چنگ زدم.  ميو موها دميرا محکم به صورتم کش ميهاغصه دست با

. او به من نميا نبکه درخواست خواهرم ر کردینفرت آنقدر چشمم را پر م ديبا چرا

  گرفتم. دهيرا ناد نيداشت و من ا اجياحت

سر بلند کردم و  قراری. بدميخاموش او را نشن اديفر یاز دست رفت و من صدا او

  شد.  ريسراز ميهااز چشم ارياختیو اشک ب دميکش یآه

  دستم گذاشت و گفت: یدستش را رو سروش

  .ميرسیم گهيساعت د ميآروم باش... ن -

تنگ شده بود و  ميقفس برا کيبه اندازه  مايهواپ نيآرام باشم! کاب توانستمیم چطور

و به  ديايفرود ب ماي. حالم بد بود و دوست داشتم هر چه زودتر هواپآمدینفسم باال نم

  نفس بکشم. یراحت

  گفتم: یفيضع یرا به چپ و راست تکان دادم و با صدا سرم

  سر بهار اومده؟ یچ -

  م.بهنا دونمینم -

  مهران باهاش چطور بود؟ -
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با بهار داشت. اصالً تصّور هم نکن که بهار با مهران  یرابطه خوب یليمهران خ -

روز اول ازدواجشون با هم خوب  نيع دمشونيدیداشته. من هر وقت م یمشکل

  .ذاشتیاش نمزن و بچه یبرا یبودن. مهران اصالً کم وکسر

  و صورتم را پاک کردم و گفتم: دميکش رونيدست سروش ب ريرا از ز دستم

. زدیاز مهران حرف م یلياواخر چندبار باهام درد دل کرد. خ نيسروش، بهار ا -

  اتفاق بود. هيبود، نگران  یزيچ هيمدام نگران 

  مثالً؟ یچ -

  . دونمیکه من نم کنهیم يیمهران مشکوک شده، کارا گفتی! مدونمینم -

  . رو به من گفت:ديکش شيهالب یساکت شد. دستش را رو سروش

 دهيفهم نکهيو بهار بعد از ا کردهیم انتيمثالً مهران به بهار خ یعني ؟یچ یعني -

  کرده؟! یخودکش

وار با خود فکر کرد و بعد زمزمه یشدم. سروش در سکوت کم رهيسروش خ به

  گفت:

  .نمزیم ششيشده به قرآن آت شيها طوربحث نياگر بفهمم بهار واقعاً به خاطر ا -

که  یزدم. پلک بستم و به چند بار هيتک یصندل گاههيو سرم را به تک دميکش یآه

مراقب بهار بود و از حرکاتش عشق  شهيبودم فکر کردم. او هم دهيمهران را د

که مهران چون پروانه به گرد بهار  دميدیم آمدندی. هر بار که به منزلم مديباریم

  . گذاردیکم نم شيو برا چرخدیم
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دارد اما اگر مهران  یحال بودم که همسر خوباز بهار راحت بود. خوش الميخ شهيمه

و نگران  ديترسیحد م نياواخر چه بر سر بهار آمده بود که تا ا نيواقعاً خوب بود ا

  !کردیم یبود و احساس ناراحت

و . بدم آمد که آن روز گفتم نگران نباشد دمياز خودم بدم آمد که آن روز به او خند 

دل بهار را  نينچنيا یسؤال بود، چه اتفاق بزرگ یجا مي. برافتديب یامکان ندارد اتفاق

  کرده بود. دايپ یجرأت خودکش یشکسته بود که حت

  ! شدیبدون مادر چه م شيها. عاقبت بچهشدمیم وانهيد داشتم

از  افکار دردآلود را نيکار ا نيبا ا خواستمیو انگار م دميصورتم کش یرا رو دستم

  . توانستمیذهنم پاک کنم اما نم

ها روشن شدند و من و چراغ ميفرود آماده شو یبعد خلبان خواست برا قهيدق چند

را نگاه کردم و  نييفرود نگران بودم. کمربند را بستم و از پنجره پا نيچقدر از ا

  .نميبودم بب ختهياز آن گر یرا که روز یروشن شهر یهاتوانستم چراغ

 ريگسخت و نفس ميها نداشتم برابه آن یتعلّق خاطر گريکه د يیهان با آدمشد روروبه

  بود. 

در فرودگاه رو به رو شوم. از  یبا کس ستيحال بودم که قرار نحال خوش نيا با

  راست به منزل او بروم. کياش را گرفته بودم و قرار بود آدرس پسرعمه ديوح

و بعد از ورود به ساختمان فرودگاه  ميشد ادهيفرود آمد و همه پ مايبعد هواپ قهيدق چند

  .ميحرکت کرد مانيهاو گرفتن چمدان یتيامن یو انجام کارها
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چمدانم را گرفتم و همراه با  یام انداختم. دستهشانه یساک را گرفتم و رو یدوش

که سروش دستش را بلند  ميکردیم یسالن را ط ريمس ميسروش حرکت کردم و داشت

  . ستمينگاهش را نگر ريد. مسکرد و تکان دا

کپ کردم. سروش برگشت و نگاهم کرد. به عقب  ميو پدرم بودند. در جا بهراد

  برگشت و سمتم آمد و گفت:

  .رپاشايام یبرسوننت خونه گمیسالم کن، به خاطر تو اومدن. بعد م هي ميبر ايب -

رتم در هم بود. صو دهيرو در رو کردن من با پدرم و بهراد نقشه کش یبرا سروش

انداختم که داشتند  یآن دو نگاه یدر هم گره خوردند و با نفرت سو ميشد و ابروها

  :دمي. رو به سروش کردم و غرآمدندیبه سمتم م

 نجايا ی. مگه قرار نبود کسیريگیم مياش سرخود برام تصمازت متنفرم که همه -

  اد؟ين

 ديکنن و دعوتت کنن شا یرسپو باهات احوال انيب خواستنیخوب م یقرار بود ول -

  خونه. یايدلت بخواد ب

سروش  ینهيکردم و چمدان را رها کردم و با هر دو دست در س یچرا قاط دمينفهم

  :دميزدم و او را به عقب هل دادم و غر

  پشت پا زدم... نايکه به ا نطوري. همستيدر کار ن یبار آخرت باشه، دفعه سوم -

  ردم و رو به سروش ادامه دادم:به سمت پدرم و بهراد اشاره ک و

  جلو. انيپس نذار ب ست،يکه برام سخت ن یدونیو م زنمیبه تو هم پشت پا م -
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 شانيو سمت پدرم و بهراد رفت و جلو ديبه من کرد و چرخ یبارنگاه تأسف سروش

 ديايها مشغول صحبت شد. نگاه بهراد سمت من بود. خواست جلو برا گرفت و با آن

  به او گفت.  یزيرا مقابلش گرفت و چ که سروش دستش

 اريپوش. سروش بس کيموقر و ش ی. مردشناختمیشان اضافه شد که نمبه جمع یکس

  و صحبت شدند.  یپرسگرفت و با پدرم و بهراد مشغول احوال لياو را تحو

ها گفت و سروش با اصرار پدرم و بهراد را از من دور کرد. به آن یزيبعد چ یکم

او را هم نداشتم. دست  یبودم که حوصله یه سمت من آمد. آنقدر عصبانآن مرد هم ب

دستش افتاده بود. با آن ژست راه  یفرو برده بود و کتش رو بشيچپش را در ج

  .دياز خودش به من رس ترعطرش زود ی. بوشدیتر مجذاب اريرفتنش بس

  گفت: یگرم یمقابلم آمد و با صدا به

  سالم. -

  گفت:آورد و  شيرا پ دستش

  هستم. یريام رپاشايام -

  را ناخواسته بلند کردم و در دستش گذاشتم و فشردم و گفتم: دستم

  سالم، بهنام رادمنش هستم. -

  .داريحالم، مشتاق دبا شما خوش يیاز آشنا -

  .یريام یممنونم آقا ن،يهمچن -

  دکتر رادمنش.  نيبه وطن خوش اومد - 
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ذهنم  ینائل نشده بودم و فقط دانشجو بودم. تودکترا  یدکتر! من که هنوز به درجه -

  »!یچه دکتر سبک مغز« محکم به خودم زدم و با خود گفتم: یليس کي

 ً با پدر و برادرش  يیارويبود که دکتر چگونه سروش را هل داد و از رو دهيد حتما

  حال آهسته گفتم: ني. با اختيگر

  .یريممنونم جناب مهندس ام -

  در خدمتم. نييبفرما -

چمدانم حرکت کرد. شرمنده  یاشاره کرد و با گرفتن دسته یدست به سمت خروج اب

  از کارش گفتم:

  .ارميخودم م -

  زد و گفت: یليشک لبخند

ندارم. دلم  یمن با شما تعارف یول ميکنیتعارف م اديز یليخ ايرانيدرسته که ما ا -

  .ميبا هم راحت باش خوادیم

  رودگاه گفت:رفتن از ف رونيب نيکردم و ح تشکر

  .گمیم تيمتأسف و متأثر شدم. بهتون تسل یلياومده، واقعاً خ شيبراتون پ یچ دميشن -

 یکوتاه ريحال تشکر کردم و مس ني. با اشدم نياندوهگ اريبس تيتسل نياول دنيباشن

  .ميديرس نشيتا به ماش ميکرد یرو ادهيرا در محوطه پ

  بود. ايرا گو اشیداشت که وضع خوب مال متيقگران نيماش کي
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از او  يیزهاياز او حرف زده بود و چ ادي. سروش زشناختمیاو را م دورادور

  .دانستمیم

نبود  یاو به سمت منزلش حرکت کرد. دوازده سال عمر کم ميشد نيسوار ماش یوقت

را درست بلد نبودم. به هرجا نگاه  جاچي. هکردمیحس م یشهر را به خوب راتييو تغ

اطرافش کامالً عوض شده  شدیهم در خاطرم زنده م يیبود. اگر جا بهيغر کردمیم

  بود.

سکوت کرده بود. کامالً برخالف سروش که تا کنارش  رپاشايام ريطول مس تمام

  .کردیم يیگوادهيشروع به ز ینشستیم

  . ميديتا به منزلش رس ديطول کش یليخ

  .شدیداشت صبح م گريد

راهرو  کيوارد  یشدن از دِر کوچک ادهيد از پکرد و بع نگيرا وارد پارک نيماش

  .ميو بعد به درون سالن رفت ميشد

  .نياومد خوش یليخ -

  .ممنونم، باعث زحمت شدم -

  ! ؟یزحمت؟! چه زحمت -

  لبخند زد و گفت: يیروخوش با

  ما! یشيهم کلبه درو نيا -

  ونيو دکوراس یبود. مبلمان سلطنت کيبه روز و ش یليخ اشکلبه
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  نبود.  شيدراو یبه مکان زندگ هيمبلمانش چندان شب شکلهم

  اشاره کرد و گفت: نييطبقه پا یهااتاق به

  اتاق من، دخترم و اتاق کارم هستن. نجايا -

قرار داشت. به سمت آن رفت  یکيو بار یدوريپله کرسالن رفت. راه یسمت انتها به

  و گفت:

  اتاق شما طبقه باالست. -

  ممنونم. -

رنگ را پشت سر گذاشتم  یاپله قهوهمن رفت. من هم پشت سرش راهجلوتر از  او

بود که با دو مبل  یهال کوچک دوازده متر کي. آنجا متشکل از ميو به طبقه باال رفت

بزرگ  یشده بود. سمت راستش اتاق نيمز بايز اريبس یو فرش زيم کينفره و  کي

کوچک  اريآشپزخانه بس کياتاق هم  بلقرار داشت. مقا یبهداشت سيبا حمام و سرو

آن  نييباال و پا نتيو کاب يیشوظرف کيو گاز و  خچالي کيقرار داشت که در آن 

  گفت: رپاشايوجود داشت که ام یدو نفره قرار داشت. ته همان هال هم در زيم کيو 

  بزن.  یسر هيروز  یتو یبومه. وقت کرداونجا هم پشت -

 ً به آنجا سر بزنم. باشه گفتم و با هم  گفتیدر آن قرار داشت که م یخاص زيچ حتما

  بود. تشکر کردم که گفت: یکيبزرگ و ش اري. اتاق بسميبه اتاق رفت

داشت  يیاومد و سر و صدا یراحت باشه براتون چون اگر کس نجايفکر کنم ا -

  .نيراحت استراحت کن اليبا خ نيتونیم
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  .هيعال نجايممنونم، ا -

  نسکافه. قهوه، ،ی... چاکنمیخواهش م -

  را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

  دارم.  اجي. فقط به خواب احتچکدوميممنون، ه -

  و گفت: ستيدستش را باال آورد و ساعتش را نگر یآورد و با ژست خاص سرفرود

 نيبش داريبعد هم ب نيتا ساعت دوازده ظهر بخواب نيتونیبه شش صبحه. م قهيدق ده

  ...عييتش یبرا آرامستان ميو بعد با هم بر نيورو ناهار بخ نيريدوش بگ

  جنازه! عييتش ديحرفش را خورد. نخواست بگو یباق

  تخت دونفره نشستم و گفتم: یلبه یو رو دميکش یآه

  .هيبرنامه خوب -

  .نياستراحت کن ذارمیپس تنهاتون م -

  و رو به من گفت: ستاديسمت در رفت. در آستانه در اتاق ا به

 دني. از شنشمیهرگز اون آدم سابق نم کردمیم رو از دست دادم فکر مهمسر یوقت -

ام و نفس حاال بعد از سه سال من هنوز زنده ی. ولکردمیم یاز کلمات خوددار یليخ

  ! خوادیم یکه سرنوشت براش چ دونهینم چوقتي. آدم هکشمیم

را  ميهالباس رفت و در را پشت سرش بست. من هم برخاستم و رونيبعد از اتاق ب و

  خود چشم دوختم. یرفتم و به صورت جد نهيو به مقابل آ دميکش رونياز تن ب
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و  یمشک یهاداشت. چشم یرينظیتضاد ب امیپرکالغ یو موها یمهتاب پوست

معموالً به هم  یها. فک سخت و لبکردندیحالتم سرما را از نگاهم منتقل مخوش

  داشت. یحسیو ب یحس سختام دوخته

کنم.  یرينور جلوگ یتا از ورود احتمال دميها را کامل کشخودم  نگاه گرفتم و پرده از

  .دميزود خواب یليتخت دونفره انداختم و خ یها را خاموش کردم و خود را روچراغ

 نيبتوانم به ا يیجاو حال مشّوش و جابه یفکر طيبا آن شرا کردمیفکر نم اصالً 

مرا  نينشست و مشغول فشردن تنم شد و هم ميهاشانه یرو یبخوابم. دست یراحت

  . کردیبه خواب دعوت م شتريب

کردم و دلم  دايپ یآمدند و پشت و کمرم را ماساژ دادند. احساس خوب نييپا هادست

  ها ادامه داشته باشد.خواست ساعت

! دقت که کردم دهدیمرا ماساژ م نطوريا یلحظه فکر کردم کجا هستم و چه کس کي

  است.  رپاشايباشد ام تواندیکه م یکس تنها دميد

 دنيآلودم را باز کردم. با دخواب یهاکردم و چشم هيآرنجم تک یو رو دميجا پر از

تخت انداختم. او  یدوباره شل شدم و خودم را رو یمشک یهاسروش در آن لباس

  دوباره مشغول ماساژ بدنم شد.  حرفیب

  . بروم کم حاضر شوم وآمده است تا کم دانستمیم

 یبود. پلک باز کردم و رو شبشيحرکت د دنيبخش یبرا یچاپلوس کيماساژ هم  نيا

  تخت نشستم و بدنم را کش دادم. 

  هم کنارم نشست و گفت: او
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  .یزودتر کارات رو بکن یشيپا م -

  نگاهش کردم و گفتم: تيآوردم و رو به او کردم و با جد نييرا پا ميهادست

  ندارم. ی. اصالً هم شوخیکنیم یکيمن دست به  هياونا بر علبار آخرت باشه که با  -

  ات هستن.نباش. اونا خونواده رحمیدلشون برات تنگ شده، ب -

! فکر خورد؟یکلمه به هم م نيحالم از ا مينگاهش کردم. الزم بود به او بگو ظيغ با

  برخاست و گفت: شيو از جا ديکش یحالتم آه دنينکنم! چون با د

  .اي. همه معّطل تواَن. حاضر شو زود بفتيب زود راه -

رفتم و بعد از  سيام را برداشتم و به درون سرورفت و من هم از چمدان حوله او

و دوش گرفتن به اتاق برگشتم و خودم را خشک کردم و بعد سشوار  ميانجام کارها

  . شدم ميموها دنيرا برداشتم و مشغول سشوار کش

شلوار دست کت کي ،یمشک راهنيپ کي. دميب کردم و پوشرا انتخا ميهاهم لباس بعد

  .دميرا پوش ميهابعد هم کفش ،یو کراوات مشک

تخت هل دادم. از  ريدر کمد شدم و چمدان را ز ميهالباس دنياز آن هم مشغول چ بعد

 ديکه نداشتم کتاب بود. وح یزيکردم اما تنها چ یرا خال گرميد ليتاپ و وساساکم لپ

چکار  ميهابدون کتاب ديبود مخدر مرا در چمدانم بگذارد. حاال با فراموش کرده

  !کردم؟یم

 رپاشايام یرفتم. صدا نييزدم و به طبقه پا رونيرا برداشتم و از اتاق ب نکميع جعبه

  . آمدیو سروش از آنجا م
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  گرفتم. ینزدشان رفتم و سالم کردم و جواب گرم به

 زيدند و حاضر و آماده پشت مبو دهيپوش یو سروش هر دو مشک رپاشايام

  نشسته بودند. یناهارخور

 ی. غذاميهر سه مشغول خوردن ناهار شد رپاشايهم نشستم و با تعارف ام من

  گفت: یبود. سروش به آرام یابود اما انصافاً جوجه خوشمزه یرستوران

تو  دونستمیچون نم ی. همه اونجا جمع شدن. ولنايخونه بابات ا ميرفتیم ديبا -

  اومدم اول از خودت سوال کنم. یچکار کن یخوایم

  . جانيهم گردمیجنازه بعد هم بر م عييراست تش کي ام،ينم یمن خونه کس -

  ؟یکه تو خونه و مسجد دارن چ یمراسم -

  خونه نه! یول ديمسجد شا -

  ؟یتو فقط با خونه مشکل دار -

  به او کردم و گفتم: رو

  انقدر با من در موردشون حرف نزن.هم  گهيمن با آدما مشکل دارم. د -

  ؟یاگه خونه آقام باشه چ -

  .اميخونه آقات هم نم -

  بلند گفت: یبا صدا سروش

  .کنهیو لوس رفتار م یقرت یدخترا ني! عیالوس عقده کهيبه جهنم! مرت یا -
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کردم سروش را نگاه نکنم  یزدم و سع هيبشقاب رها کردم. تک یچنگالم را رو قاشق

حرف  نطوريا رپاشايام یجلو آمدیاش کنم. اصالً خوشم نمتم را حوالهکه مبادا مش

  . زدیم

  گفت: رپاشايام

  .نيغذاتون رو تموم کن نييدکتر، بفرما یآقا نيعقب نکش -

  تشکر. -

  بعد رو به سروش گفت: و

  . بذار به حال خودش باشه.یديم ريگ نقدريچرا ا گه،يبس کن د -

  مردم ببره. یآبرومونو جلو خوادیبعد از دوازده سال اومده م -

  زودتر از من جواب داد: رپاشايخشم نگاهش کردم که ام با

هر کس هر جور  نيبذار ن؟يبه مردم چه؟ چرا انقد فکر حرف و تفکر مردم هست -

آقا به  نيا نينگن بذار یزيمردم چ خوادیدوست داره فکر کنه. به نظرم اگر دلتون م

به زور خودتون رو  خوادینم ی. وقتنيشته باشبهش ندا یحال خودش باشه. کار

 ني. اجازه بدرهيرو بپذ گهيبه زور کس د یکس ستي. قرار که ننينکن ليبهش تحم

  رو حل کرد. زيزمان همه چ ديشا

  گذشته پاشا. یليزمان خ -
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 شونيا یبعد. وقت یبرا نيگذشته و حل نشده، تالشاتون رو بذار یليپس اگر خ -

 یجلو خوادی. نکنه دلتون مستيوقتش ن تيموقع نيا یتو پس امروز و خوادینم

  جوابتون رو بده؟ یمحلیو با ب نيچشم مردم بهش اصرار کن

  رفتار کنه. ینطوريا دينبا -

  آقا! ستيدر کار ن یدينبا -

خوشم آمد. او رو به من کرد و با نگاه  یليخ رپاشايسکوت کرد. از ام سروش

  مهربانش گفت:

  دکتر. یقاغذاتون سرد شد آ -

  .نيلطفاً بهنام صدام کن -

  چشم. -

  .ختمير یاستکان چا کيخودم  یبرابرخاستم و  ميفرود آوردم و از جا سر

  گفت: یبا لودگ سروش

  تعارف داره؟ یدکتر با کس یآقا یاالن فکر کرد -

  خوب به تو چه؟ -

د و کر یاخندهبه سروش زدم که او هم تک یلبخندکج رپاشايو از پشت ام برگشتم

  شدم.  یچا دنيساکت شد. نشستم و مشغول نوش
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اف به صدا در آمد. گذاشتم اف زيم یو استکان را رو دميرا نوش ميکه من چا نيهم

در  یکه زن دينکش یبعد برگشت و نشست. طول یرفت و جواب داد. کم رپاشايام

  .ميحدود پنجاه سال وارد منزل شد. سالم کرد و هر سه به او جواب داد

  .نيخانم خوش اومد ريمن -

  ن؟يممنون آقا، لباس چرکاتون رو کنار گذاشت -

  حاال. نيبذار برس -

  ؟یکرد یحاال! باز تنبل نيرو بذار برس یچیچ -

  خانم گفت: ريکرد و رو به من يیصدایخنده بتک ريسر به ز رپاشايام

  .گهيد ديببخش -

  بلند گفت: یبا صدا اشارپيپاشا رفت که ام رپاشايخانم غرغرکنان سمت اتاق ام ريمن

  خانم. ريمن -

  بله. -

  لطفاً. نياريب فيتشر -

  برگشت گفت: یوقت

  اَمرتون؟ -

  به من اشاره کرد و گفت: رپاشايام
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. اتاق باال هم دست موننیمن م شيبه بعد پ نيآقا بهنامن، دوست من. از ا شونيا -

  .نيکن یدگي. لطفاً رسشونهيا

  خانم رو به من گفت: ريمن

. نييپا اريباال، خودت رخت چرکات رو ب امياون همه پله ب تونمیباشم من نم گفته -

 دارمیبرنم ینياتاق آقا هم س ی. من حتیخوریم نييپا یايهم م وهيو م يیغذا و چا

  ببرم.

با  رپاشاياست. ام یو مستخدم شخدمتيچگونه پ گريد نيمات او بودم که ا من

  گفت: ديخندیکه م يیهاچشم

. فقط شهیکم با اخالقتون آشنا مکم ن،ي، انقدر خودتون رو حرص ندخوب حاال -

  دوستم هم تو خونه با من هست. نيخواستم بدون

  .دميفهمیخودم م یباشه حاال، الزم نبود بگ -

 نييدهانش گذاشت و نگاهش را پا یدستش را رو رپاشايبعد پشت کرد و رفت. ام و

که چون انبار باروت  دادیان مکرد نخندد اما صورت سرخش نش یگرفت و سع

  به انفجار است.  کينزد

  و گفت: ديرو به من کرد و نرم خند سروش

  تو دهنت. زهيریفلفل م یبکن یکار بد ،یپناهنده شد یبد یجا -

  چرا؟ -
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بلند  یو با صدا ديکه از تفنگ رها شود پوک یچون فشنگ رپاشايچرا گفتن من ام با

  گفت: زيبلند شدن از پشت م ني. او حديخندی. سروش هم آهسته مديخند

  .گهيد ميبر نيپاش کنه،یما رو فلک م یباشه هر دو نجايبه خدا اگر بابام ا -

  هم برخاست و گفت: رپاشايام

ً يدق نيزن خوب یليخ رخانميمن - منتقل  هيکه از خودش به بق یبرخالف تصور قا

  .نيشیمتوجه م یبمون شتري. حاال بکنهیم

  گفت: رپاشايو ام ميسالن شد وارد

  با اجازه! رخانم،يمن ميما رفت -

  اتاق جواب داد: یاز تو او

  شما؟ نيریحاال من اجازه ندم نم -

  لبخند زد و گفت: رپاشايام

  خداحافظ. -

  خدانگهدارتون. -

کامالً ساکت باشد  ديزن را دارد. مستخدم با نيا یحوصله رپاشايکردم که ام تعجب

 فشيوظا خواستیهم نم زدیجام بدهد. اما آن زن هم غر مرا هم ان شيکارها یو همه

  را انجام بدهد.

  خودش آمد.  نيبا ماش رپاشايو ام ميو سروش با هم رفت من
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  .ديکشیم شيدستش را به موها یسروش ساکت بود و گهگاه ريطول مس در

  ؟یتو فکر -

  دل ندارم بهش زنگ بزنم.  یول کردم و اومدم، حت هويرو  یدوروت -

  حاال؟! -

  .یچيحاال ه -

  .یانقدر ترسو باش کردمیفکر نم -

  به من انداخت و گفت: ینيسنگ نگاه

  !ره؟يدستم رو نگ یچيطرد بشم و ه یخوایم -

  !یدوروت ايبه فکر دستات باش  ايپس  -

را پارک کرد و  نيماش ميديبه آرامستان رس یجواب نداد. وقت یزيکرد و چ سکوت

 يیکه سروش راهنما يیو با هم سمت جا وستيبه جمع ما پهم  رپاشاي. امميشد ادهيپ

  .نديرا نب ميهاحالت چشم یرا به چشمم زدم که کس نکمي. عميکرد حرکت کرد

  . زدیو قلبم به شدت م زدیدلم شور م خودیب

و  ميشدیم کينزد تيبه جمع ميداشت ینداشتم. وقت یخورد بود و حال خوب اعصابم

 خکوبيدر جا م ميناخواسته پاها دم،يد کردندیم ونيو ش هيررا که گ پوشاهيآن همه س

  شد.

  صورتم زد.  یلحظه گذشت که سروش برگشت و با دست آهسته رو چند
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  شده؟ یچ ؟یبهنام خوب -

 یدستم نشست و صدا یرو ینگاه کردم. دست تيندادم و فقط به جمع یجواب چيه

  بعدش آمد. رپاشايام

  توجه نکن.  یآروم باش، به کس -

  .کردمیم یبه شماره افتاده بود و حس خفگ ميهانفس

  .یدستش رو شکوند -

  . فشارمیام و مرا گرفته رپاشايمچ دست ام دميفهم تازه

  ام را فشرد و گفت:شانه سروش

  .زميآروم باش عز -

 کينزد تيقدم برداشتم و به جمع یرا رها کردم و به سخت رپاشايبعد دست ام یکم

  من کردند.  یشدم. همه رو به سو

  گفت: اديو ناله و فر هيکه با گر دميمادرم را شن یصدا

 یخواهر دسته گلت چطور ني. ببیاومد ريچقدر د نيآخر! بب یمادر، اومد یاومد -

  . آرزو داشت بغلت کنه.یپرپر شد! آرزو داشت برگرد

  گفتم: یسمتم آمد که با حال بد زانياُفتان و خ و

  جلو. اديسروش نذار ب -
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را تحمل  یادي. فشار زدميکش رپاشايباشم خودم را پشت ام دهيد یکه زامب انگار و

خواهرم وسط  یبودم. جنازه یها فراربودم که از آن ینگاه کسان ري. زکردمیم

  جلو بروم.  توانستمیبود و نم تيجمع

هق بلند هق یگفت که او با صدا يیزهايمادرم را بغل زد و در گوش او چ سروش

  زد و گفت:

  بذار پسرمو بغل کنم. -

 یدستش را رو رپاشايبرگرداند. ام تيگفت و او را سمت جمع یزيباز چ سروش

به آن وارد کرد و بعد  یگرفته بودم. فشار نرم شيدستم گذاشت که از پشت به بازو

  رفت و گفت: تيجمع نيکرد و جلو رفت و ب ميرها

. خوش ستيحالش خوب نجلو.  اديکه بهنام ب ديخورده عقب بر هي کنمیخواهش م -

اون هم شوک  یول نيهمه دلتنگ ميدونیبعد. م یباشه برا یو بش و بغل و ابراز دلتنگ

  راحت باشه. نيزده است. لطفاً اجازه بد

برگشت و ساعدم را گرفت و  رپاشايکنار رفتند و راه باز کردند. ام یکم تيجمع

ناله کردن و بهار و بهنام آخ گفتن و  ینگاه نکردم. صدا چکسي. به هديآهسته جلو کش

  .ديچيدر گوشم پ

سرش گذاشتم. دل باز  ینشستم. دستم را رو ميپا ی. رودميسر خواهرم رس یباال به

  . نميبب يیباياز آن همه ز ريغ یزيصورتش را نداشتم. دوست نداشتم چ یکردن رو

  گرفت و گفتم: امهيگر

  . زمياومدم، بهار منو ببخش عز ريکه د ديببخش -



182 | P a g e 
 

افتادم و خم شدم و دستم را دورش انداختم و بغلش کردم و اشک  ميزانو یرو بعد و

 بيعج کردمیرا که در قلبم حس م یچون درد زدمیهق م. از ته دل هقختمير

  کشنده بود. یليخ کردمیحس م ميهاکه بر شانه یآزاردهنده بود و فشار

ت و مرا راست کرد و هام انداخرا دور شانه شيهانشست و دست رپاشايبعد ام یکم

  گفت:

  .ريتابوتش رو بگ ريبمونه. ز نيرو زم دي. جنازه نباميبر ديپاشو با -

به کمک او برخاستم. بهراد آهسته به مقابلم آمد. چقدر عوض شده بود.  یسخت به

 ميشد رهياو را پخته کرده بود. به هم خ یچقدر جا افتاده شده بود. دوازده سال حساب

و تابوت را بلند  ميپر از اشکش. با هم خم شد یهاو از پشت پلکا نکميمن از پشت ع

  .مي_ او را به سمت مزارش بردهللالهابانگ _الهللا انيو در م ميکرد

 ميهابودم و دست ستادهيرا بهراد و سروش انجام دادند. من هم ا یخاکسپار یکارها

  . ختميریاشک م صدایبغل زده بودم و داشتم ب ريرا ز

بر  گريد کردمیو حس م رفتیهر بار نفسم م ختنياشک ر نيو دار ا ريگ در

  .گرددینم

و  زدیو در سر و صورت خود م کردیم هيبه مهران افتاد که به شدت گر نگاهم

  او را آرام کند.  توانستینم کسچيه

  . ختيریاشک م نيمقابلم بود و اندوهگ پدرم

ها در و زن ستادنديمزار ا یسو کيمردها در  افتي انيپا یسپارکار خاک یوقت

 یقراریب اري. مادرم بسدنديخود را کش یو موها دنديکش غينشستند و ج گريد یسو
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بهنام که خواهرت از  یکجا بود«:گفتیو م آوردی. مادر بزرگم اسم مرا مکردیم

  »؟یايکه ب مردیم مونيکيحتماً  ديدست رفت. با

که  دميرا د شيهاسمتش انداختم. دست ینگاهمي. نبهراد چنگ به جانم انداخت یصدا

  به هم قفل کرده بود.  شيجلو

 يیبايز یهاهم عمل ديندادم. به مادرم نگاه کردم. چقدر خوب مانده بود. شا جواب

  .شدندیتر مخوب شياز پ شيهر روز ب

 تيشدن فرزندان بهار شکا ميتيو از  کردیم یقراریبهار ب یبدجور برا مادربزرگم

  .ردکیم

را گرفته  شيبازوها ريبودم. مهران که دو نفر ز دهيها را ندآمده بودم آن یوقت از

  بودند آوردند. نگاهش به من افتاد.

  براندازش کردم.  امرهيت نکيپشت ع از

  بهراد دوباره در گوشم نشست. یصدا

  .آرمی! پدرش رو در مکنمیبزنه ولش م یفکر کرده خودش رو به موش مردگ -

  و بغلم کرد و در گوشم گفت: ميبه کنارم آمد. نگاهش کردم. با هم دست داد رگمپدربز

  من؟ یخونه یايب یديقابل ند -

  راحتم، ممنون. -

نگاهم  رهيخ ی. احساس کردم کسستادينگفت و از من جدا شد و کنار ا یزيچ گريد

در عوض . چقکردیبراندازم م رهي. داشت خدميچشم گرداندم پگاه را د ی. وقتکندیم
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صورتش  يیباينبود. به ظرافت آن زمان نبود. ز شيدوازده سال پ هيشب گريشده بود. د

  کردم.  شانيکه من رها ودب یرا داشت اما اندامش پر تر از وقت

. امدهياصالً او را ند يیاز خود نشان ندادم. گو یالعملسر فرود آورد اما عکس ميبرا

  .ستيفکر کند حواسم به او ن خواستیدلم م

 یکيیکيحضور در منزل دعوت کرد، همه  یپدرم مهمانان را برا یبعد وقت یساعت

  . گفتندیم تيو تسل دادندیبا ما دست م آمدندیم

مزار خواهرم  یکم آنجا خلوت شد پاکم ی. وقتدادمیو آرام جوابشان را م یسخت به

عکسش زل  شاخه گل برداشتم و مشغول پرپر کردن آن شدم و به قاب کينشستم. 

  زدم.

  کرد. مادرم که مقابلش بود گفت: هيکنارم زانو زد و خم شد و گر مهران

  اش شده بود؟چه یگیچرا نم کنه؟یاز دخترم دوا م یچه درد هاتهياالن گر -

کرد. پدرم هم آمد و کنار مادرم نشست و به من زل زد و  هيجواب نداد و فقط گر او

  گفت:

  حداقل به خاطر بهار. ؟یومش کنتم یخوایبهنام، بابا. نم -

را  رشيتصو توانستمیرا از قاب عکس خواهرم نگرفتم. بهراد هم نشست. م نگاهم

  . پگاه هم آمد و کنارش نشست.نميبب

  و پلک بستم.  دميکش یآه

  به آرامستان حکم کرد. هينور آفتاب را گرفت و سا یابرها جلو حرکت
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  زد و گفت: اشنهيرا در س شيهادست مادرم

 هي ري. دخترم زی. من رو به آرزوم رسوندميخدا بازم همه دور هم جمع شد یا -

. ممنونم خدا که جواب پوشاهي. خودمون همه سکنهینگام نم یخروار خاک. پسرم حت

  .یدعاهام رو داد

  . دميقاب عکس کش یو پدربزرگ و مادربزرگم هم آمدند. دستم را رو سروش

را کنار زدم و صورتم  نکميبرداشتم و ع بمياز ج یشد. دستمال ريآهم اشکم سراز با

  را پاک کردم. 

  . شدمیم وانهيرا حس کردم. داشتم د نشانيبه صورتم زل زدند و نگاه سنگ همه

  جور واجور.  یمقابلم قرار گرفت. پر از حلواها ینيس کي

  .نييبفرما -

اش رم. چقدر چهرهکه خم شده بود تا حلوا بردا دميرا کنارم د یبلند کردم و دختر سر

  . همان بود که خبر فوت بهارم را داده بود. آمدینم ادميآشنا بود و 

  ندارم. ليم -

  گفت: انيگر مادرم

  رو رد نکن. ماهيبردار مادر، فشارت افتاده. دست فر -

کرده بود. آن  رييبود. چقدر تغ ماهيگرفتم. پس او فر ريندادم و سر به ز جواب

بوده است  زيآمتيموفق اشیني! عمل بآمدیاز او بدم م هشيکه هم یزشت یدخترعمه

  داده بود.  یرا برداشته بود و به آن قوس قشنگ اشینيب یچون قوز باال
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چون بز نگاهم  شهيو او هم دادمیکه چقدر آزارش م رفتیاز خاطرم نم چوقتيه

  .آوردیلجم را در م شهيبود که هم في. آنقدر ضعکردیاعتراض هم نم یو حت کردیم

  افکار بودم که پدرم گفت: نيا در

  . یاو خسته یديخونه، از راه رس ميبهنام جان پاشو بر -

  ام گذاشت و گفت:شانه یدستش را رو مهران

  . یکه اومد یلطف کرد یليخ -

 یام انداختم، همه جا خوردند. برخاستم و نگاه سردشانه یرا گرفتم و از رو دستش

  . پگاه برخاست و گفت:به بهراد و پگاه انداختم

  . ميما، من و بهراد در خدمتت هست یخونه ايب -

  هم برخاست و گفت: بهراد

  ما. یخونه ميبر ايب گه،یپگاه راست م -

 ماهيکه باز با فر دميرا زدم و چرخ نکمي. عگرفتیتعارف مزخرف آن دو عقم م از

سؤال  ميبود. برا هستاديا هاشخدمتيدستش همچون پ ینيرو در رو شدم که با آن س

 بيبه چشمم بدترک یليخ ميبچه بود ی! وقتستيزشت ن گريدختر چرا د نيشد که ا

  .آمدیم

  برداشتم و گفتم: ینياز درون س یرول یدانه حلوا کيبردم و  دست

  بگم. تيقسمت نشد که بهتون تسل امرزه،يخدا پدر و مادرتون رو ب -

  و گفت: ديبهار کش نگاهش را از صورت من برداشت و سمت مزار او
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  خواهرم بود.  ني. عگمیم تي. من هم به شما تسلامرزهي، خدا بهار جان رو بممنونم -

  فرود آوردم و گفتم: سر

  .ميکنیو با هم صحبت م نمتونيبیممنونم، سر فرصت م -

  .ستيصورتم را نگر یبه من کرد و سؤال رو

  در مورد بهار. -

  حتماً. -

  با اجازه. -

که منتظرم بود به راه افتادم.  رپاشايهمه را پشت سر گذاشتم و با ام کردم و حرکت

سطل زباله  کيگذاشتم و مچاله کردم و سر راه آن را درون  یحلوا را درون دستمال

  پرت کردم.

  . ستميافتادم و پر درد گر هيناخواسته به گر ميشد رپاشايام نيسوار ماش یوقت

بابت  نيو از ا کردی. مطمئن بودم درکم متگفینم چيسکوت کرده بود و ه رپاشايام

  که مرا نزد او فرستاده است. کردمیرا دعا م ديحال بودم. وحخوش

با هم  ینداشتم. وقت یرمق گري. دهيسکوت کرد و من گر رپاشايبه منزل، ام دنيرس تا

ظاهر من ساکت شد و فقط  دنيآمد و با د شوازيخانم به پ ريمن ميبه درون منزل رفت

  را داد. رپاشايه جواب سالم امآهست
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که  یمبل یرا گرفت و تا اتاق برد. رو ميبازو ريکرد. ز تيمرا به اتاقم هدا رپاشايام

 ميبرا رپاشايگرفتم و به فکر رو رفتم. ام ميهادست انيدر اتاق بود نشستم و سرم را م

  تخت گذاشت و گفت: یحاضر کرد و رو یلباس راحت

  . یبکن بخوا یلباس بپوش و سع -

  گفتم:  رلبيهمان حال ز با

  لطفاً بهم کتاب بده. -

  ؟یچ -

  به حلقم فشار آوردم و گفتم: یکم

ً يکتاب بده. ترج هيلطفاً بهم  -   زبان. یسيانگل حا

  فکر کرد و بعد گفت: یکم

  باشه. -

را عوض کردم. بعد هم وارد  ميهارفت و من برخاستم و لباس نييپا یبه طبقه او

  دست و صورتم را شستم. اتاق شدم و سيسرو

 کيبرگشت. در  رپاشايبه اتاق برگشتم و مشغول خشک کردن صورتم شدم ام یوقت

  پنج کتاب.  گرشيقهوه بود و در دست د ینيدستش س

  را گرفتم و تشکر کردم که گفت: هاکتاب

  همسرم بودن. یزبان برا یسيپنج تا رمان انگل نياما ا ستنين لتيباب م دونمیم -
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  هم خوبه. نايهم -

خانه کتاب یها را روگذاشت و من هم کتاب زيم یرا رو ینيسر فرود آورد و س او

قهوه  دنيمبل نشستم و در کنار نوش یها را برداشتم و رواز آن یکيکمد گذاشتم و 

  مشغول مطالعه شدم.

دلچسب  طيشرا نيو مطالعه در ا زدمیورق م یسکوت و آرامش خانه به راحت در

  بود. 

  برگ کتاب را خواندم و آن را بستم. نيت بعد آخرساع دو

 یبه فضا یبرخاستم و نگاه ميخسته شده بودم. کمرم خشک شده بود. از جا یحساب

  . شدیپرده را کنار زدم. داشت شب م یبعد هم رفتم و گوشه اتاق کردم کيتار مهين

  بام ساخته شده بود افتاد.پشت یکه رو یابه باغچه نگاهم

و از اتاق خارج شدم و از هال کوچک گذر کردم، در را باز کردم و وارد  زدم لبخند

  و باغچه کوچک شدم.  اطيهمان ح ايپشت بام 

ها که تحمل متفاوت بود. آن یهابزرگ و کوچک با درختچه یهاجا پر از گلدان همه

  ند.خانه قرار داشتگل ريتر بودند زبودند و هر کدام که کم تحمل رونيسرما داشتند ب

 یهاخانه را کنار زدم و داخلش را نگاه کردم. پر از گلدانچادر گل یگوشه رفتم

  متفاوت بود. یبايز

 یکه برا ینشستم و به اتفاق مکتين یشدم رفتم و رو ريها ساز نگاه کردن آن یوقت

  خواهرم افتاده بود فکر کردم.
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به  ميت که تصمکرده اس ريس یاو را آنقدر از زندگ زيداشتم بدانم چه چ دوست

  گرفته است. یخودکش

اطرافم را  یکيچقدر گذشت که همانجا چنبره زده بودم. شب شده بود و تار دمينفهم

  .ديبارینم ماحاطه کرده بود و باران هم داشت نم

  سرد. اريشهر بس یو هوا بود زييپا اواسط

  ؟ینشست نجايبهنام، چرا ا -

  سروش گفتم: دنيرا چرخاندم و با د سرم

  !؟یاومد -

خونه برم، خونه بابات برم، به تو هم سر بزنم. اونقدر که نگران  ديچکار کنم؟ با -

  .کنمیکارام رو م یچجور دونمیتوأم نم

  .هيآدم خوب یليخ رپاشاينگران نباش، ام -

  !یستيتو چندان خوب ن نجاستيمشکل ا دونم،یم -

  بود.  ستادهيکردم، در آستانه در ا نگاهش

  . ستيکه خوب ن گمیحالت رو م -

حال به خاطر سرما برخاستم  نياعصابم بود. با ا یاش رومسخره یدو پهلو حرف

به  امینيو به درون ساختمان رفتم. با ورودم به داخل و هجوم گرما در صورتم، ب

  .کردم ديقلقلک افتاد و چندبار پشت هم عطسه شد

  رفت! یسرماخورد -
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  .دمنه فکر نکنم، انگار دو هوا افتا -

  .ميو همانجا در هال نشست ميهم رفت بعد

. ظهر خونه ميمراسم ختم دار ازدهيمسجد از ساعت نُه صبح تا  یفردا صبح تو -

  سر مزار. ميریبعد از ظهر هم ساعت دو تا چهار م شه،یپدرت ناهار صرف م

  .یباشه، ممنون که خبر داد -

  آن بود.  ريجعبه ز کيمبل برداشت.  یدسته یکاپشنش را از رو او

  انداخت و گفت: زيم یرا برداشت و رو آن

. خط رو انداختم روش. یضرور یتماس و کارا یبرا یو خط داخل یگوش نميا -

  رو کامل شارژ کن. یفقط گوش

  .گرفتمیخط هم م هيو  کردمیم جسترير بردمیخودم بود. م یباشه ممنون. گوش -

  داشته باش. نجاياستفاده ا یرو برا نايا ست،يالزم ن -

  .امينم گهيد سيمن که برم انگل -

  .یکنیغلط م -

 یکردم و بعد خم شدم و جعبه را برداشتم و مشغول باز کردن آن شدم. گوش براندازش

  :دميو آن را به شارژ زدم و پرس دميکش رونيرا ب

  کجاست؟ رپاشايام -

  .دهيبود داره کاراش رو انجام م نييپا -
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  ؟یچه کار -

  به شرکتش. مربوط یکارا -

  مبل نشستم و گفتم: یو رو برگشتم

  داره.  رپاشايخوب مثل ام قيرف هيکه  یخوش به حال اون -

  مثالً من! -

  مثل تو داره. قيرف هيکه  یاون چارهیب -

  . یباحال یليندونه خودت خ یخفه شو، هر ک -

 دآمیبه هم خوردن ظروف م یکه صدا یبرخاست و به آشپزخانه رفت و در حال بعد

  گفت:

  من عسل خوردت. هيبا  یحت شهینم یاز بس گوشت تلخ -

  چکار کنم االن؟ -

  تحملت کرد. ديفقط با ،یستيدرست بشو ن گهي! تو دیچيه -

  .یديرس جهيخوبه به نت -

  آمد. رپاشايام یکه صدا ميشد یچا دنيآمد. مشغول نوش یبعد با دو استکان چا یکم

  .نييپا نييايسروش جان، ب -

  اداش، چشم.باشه د -

  چشمت روشن. -
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  به سروش کردم و گفتم: رو

  محبتش رو جبران کنم! یچطور دونمینم -

  .یکنیم دايبراش پ یراه هيحاال تا بعد خودت  -

  .ميو در آشپزخانه دور هم نشست ميرفت نييبعد پا قهيدق چند

  . ميصحبت کرد زهايچ یليو در مورد خ ميشب هم هر سه با هم شام خورد آن

را  اشيیسال تنها نيسوم نکهيگفت. از همسرش از دخترش. از ا اشیزندگ از او

  کارش صحبت کرد. طي. از شغل و شراگذراندیم

  او در شرکتش کار کرده است.  یمدت نکهيگفت، از مژگان و ا ديوح از

و مژگان، از  ديبا وح اميیآشنا وهياز ش ران،يرفتنم از ا ليهم از خودم گفتم از دل من

حرف زدم و سروش متعجب در سکوت به  یاز اال هم کم یدانشگاهم، حتدرس و 

که  ديفهمیو تازه م اورميرا به زبان ب هانيبود چون انتظار نداشت که ا رهيمن خ

داده  اشیکه سروش فرار ی. دوستگريد زيدوست بود تا هر چ شتريحسم به اال ب

  بود.

ها چقدر آن نکهيدرش. از احرف زد و از توقعات پدر و ما یهم از دوروت سروش

ها باشد و آن ليمهم بود که عروسشان باب م شانيو چقدر برا دنديشياندیم یسنت

  باشد. کيها نزدفرهنگش به فرهنگ آن

ً يدق دانستندیکه خودشان هم نم یفرهنگ   است. یچه شکل قا

  .یاسالم ايو  یفرهنگ شرق کي ،یفرهنگ غرب کي
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اش را، فرهنگِ خانواده لِ يدختراِن باِب م نکهيکرد از ا تيسروش هم چقدر شکا و

  تحمل کند. تواندیساعت هم نم کي یبه اندازه

 یگذاشته بود. لبخندش از ال شيهالب یدستش را رو کيکرده بود و  هيتک رپاشايام

  .کردیم فيتعر یامشخص بود. سروش هم داشت خاطره شيهاانگشت

 یدايچادر سف نيا کماالت درو باز کرد. از اب یليدختر خانم خ هي دميدر زدم د یوقت -

تو صورتش  یبود. محکم هم گرفته بودش موهاش مشخص نشه. ول دهيپوش یگلگل

  داشت.  شيهفت قلم که نه، هفتاد قلم آرا

  عمل دماق و لب و گونه هم نگذشته بود. بهش گفتم:  از

نامحرم  یاين«:ديکش غيج یکيرو به  هوي »ن؟يسحر خانم رو صدا کن شهیم یآبج« -

  ».نجاستيا

 یخوردن ديتپل سف یبغل زده و دوتا پا ريچادرش رو ز دميانداختم که د نييپا سرمو

  »؟یک نيفرمود«:ديافتاده. رو به من پرس رونيب

  » سحر خانم.«کردم و گفتم: نگاش

  »چشم.«رو تکون داد و گفت: سرش

  » بله.«و گفت: ساديوا» .یآبج ديببخش« خواست بره تو که گفتم: 

  » به خطر افتاده. نيياسالم از پا«پاهاش اشاره کردم و گفتم: به

گرفت.  ريکرد و سر به ز یخنده آرام رپاشايحرفش پوزخند زدم و ام نيبه ا من

  سروش ادامه داد:



195 | P a g e 
 

« و گفت: ديکش غيتو صورتم ج هويخودش رو نگاه کرد و  یپاها یدختره وحش -

بهش  یکه چ ديدش سحر اومد و پرسو محکم در رو به هم زد. بع» .شرفیب زِ يه

دادم که فقط امر به معروف کردم و خواستم لنگاشو جمع کنه. بعد  حيگفتم و منم توض

 نيکه من همچ ميماه بحث داشت هارمادرم اون رو برام نشون کرده و حدود چ دميفهم

 کنمیباال رفته و فکر نم یليمن سنم خ قياختالف سال ني. به خاطر اخوامینم یدختر

  حداقل با دختر مورد پسندم ازدواج کنم. ايبتونم ازدواج کنم و 

  آورد و گفت: نييدستش را پا رپاشايام

. یات صحبت کنبا خانواده دتيدر مورد عقا ینکرد یسع چوقتيه نکهيا یبرا -

  . یات کنپدر و مادرت رو متوجه خواسته هيفقط کاف ستنيبد ن دتيعقا

 خوانیم یچ گرانيهستم اما د یمن ک ِن،يشه. بکه خودش با یخوایدختر م هي تو

  باشه! فتادهين ريباشم، گ

  کرد و گفت: هيدسته مبل تک یرو سروش

  !یفهمیتو چقدر م -

  و گفت: ديآرام خند رپاشايام

باز. تو  یليباشه و خ يیاروپا هي ايباشه و محجبه  یتو برات فرق نداره زنت چادر -

رو با منطق قبول داشته باشه و  دشيو عقاکه خودش باشه  یخوایرو م یفقط کس

رو تک به تک از ته قلبش قبول  اشدهيو هر عق هيخودش رو بلد باشه و بفهمه که ک

  شده باشه. تارشداشته باشه نه به خاطر جبر و سنت گرف

ً يآره دق -   .قا
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و به  هيک دونهیکه م نهيتو رو جذب کرده ا یکه از اون خانم خارج یزيپس چ -

  تو عوض بشه. یحت یبه خاطر کس ستيو قرار ن بندهيپا دشيعقا

ً يدق -   .نهيهم قا

که عوض  یاريبه اون خانم فشار ب یتونینم یخوایم یآدم نيو تو چون همچ -

ً يکار دق نيبشه... ا   .تهيقلب ديبر خالف عقا قا

  آره درسته. -

واج ازد یو قبولش ندار یخوایکه نم یبا کس نهيپس ازدواج نکردنت بهتر از ا -

و  یسرد و بعد هم شکسته. بهتره با پدرت صحبت کن یزندگ هيچون تهش  ،یکن

  .یکن اشیراض

  ؟یتو بابام بود شدیم یچ -

  لبخند زد و گفت: رپاشاي. امدميحرفش خند نيناخواسته به حالت سروش و ا من

  .یخودت نش ونيمد یروز هيدفاع کن که  دتياز عقا -

که من بلد نبودم متقاعدش کرد که در  یبا منطق با سروش حرف زد و یليخ رپاشايام

و از  اورديرا به زبان ب شيهاحرف ديبه خاطر خودش هم که شده است با تينها

  اش که حق مسلمش بود دفاع کند.خواسته

مشغول  رپاشايکرد و رفت و ام یشب گذشته بود که سروش خداحافظ مهياز ن ساعت

  اش سر و سامان بدهد.خانهو بعد آشپز زيشد تا به م زيجمع کردن م

  هم با او مشغول شدم که گفت: من
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  .یدست بزن یزيبه چ ستيبرو بخواب و استراحت کن. اصالً الزم ن -

  رفتم و اسفنج را برداشتم و گفتم: يیشوظرف یپا

  خودم رو انجام بدم. یمن عادت دارم کارا -

  .یو استراحت کن یراحت باش یحساب خوادیو دلم م یاالن مهمون من یباشه، ول -

  و لبخند زدم و گفتم: ختمياسفنج ر یرا رو يیشوظرف عيما

  راحت استراحت کنم. نيجزو استراحت منه، پس بذار نايا -

  .شورهیم اديخانم م ريفردا من -

  که فردا اومد غر نزنه! ميحالش کنچطوره خوش -

  . ندازهیبنداز اون تو، خودش نم گمیدارم و بهش م يیشوظرف نيمن ماش -

  ها گفتم:شستن ظرف نيح

ندارد و  یو زحمت کشهیهم طول نم قهيکار پنج دق نيپس حق داره غر بزنه چون ا -

  .یانجامش بد یتونیم

  در سطل شد.  هاوهيکردن آشغال م یو مشغول خال ديآهسته خند رپاشايام

شد  و باعث ديچک امینياز ب قيقطره آب رق کيها بود ظرف یدر حال آبکش یوقت

 زيصورتم گرفتم تا قطرات ر یدستم را از آرنج تا کردم و جلو عيعطسه کنم. سر

  ها نپاشد.ظرف یرو شدیکه از مغزم خارج م یعيما

  عطسه هم آمد.  نيو چهارم یو سوم یپشت بند آن دوم و
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  ؟یتو سرما خورد -

  هوا به هوا شدنه. یهم برا دي! شاديشا دونم،ینم -

  ؟یکنیاحساس کسالت نم -

  فعالً که نه.  -

دکتر. درمانگاه  ميحتماً خبرم کن که بر ،یرو احساس کرد یحالیب نيتراگر کوچک -

  هست. کينزد نيهم

  ممنون، باشه. -

بود.  دهيرا مرتب چ ليبود و وسا دهيهم دستمال کش رپاشايکارم تمام شد، ام یوقت

  گفت: رلبيز

  غر نزنه. گهيد رخانمياحتماالً فردا من -

  .ارمدويام -

. در طول شب، بر خالف شب قبل، دميگفتم به اتاقم رفتم و خواب ريبخشب یوقت

و احساس درد در سرم  دميدیسر و ته م یب یهاداشتم. خواب یاحساس بد و ناآرام

  .کردمیم

  .دميخوابیبود و دوباره م هيشدنم کمتر از چند ثان داريشدم اما ب داريبار ب چند

پلک گشودم و دستم را دراز کردم  یحالیدر خورد. با ببود که چند ضربه به  صبح

  و ساعتم را برداشتم. ساعت هشت صبح بود. ساعت را کنارم انداختم و

  .ديچيپ رخانميبلند من یتخت نشستم که صدا یرو



199 | P a g e 
 

  آقا؟ یداريب -

  رفتم و خودم را به در رساندم و آن را گشودم. نيياز تخت پا یکرخت با

رو به رو شدم و  رخانميمن دهيآلود و چروکبا چهره اخم نگفته بودم که چيه هنوز

  کرد: جاديا یغرغرش در مغزم ارتعاش صوت

  ! مثالً ساعت نُه صبح مجلس ختم خواهرته.ینشد یهنوز که حاضر -

  رفتم که چند عطسه پشت هم کردم. سيرا رها کردم و سمت سرو در

  :ديچيخانم از پشت سرم در گوشم پ ريمن یصدا

  .یتو که سرما خورد بابا، یا -

  آره. نکهيمثل ا -

  گذاشتم و فشردم.  ميگلو یاز درد ته حلقم دستم را رو و

  .یبهتر بش ريآراسته شد. برو دوش آب گرم بگ زيبه. گل بود و به سبز نبه -

ناچار به حمام رفتم و دوش آب ولرم گرفتم. حالم بهتر شد. به اتاق برگشتم و خودم  به

  باد سشوار گرفتم.  ريسرم را ز خشک کردم و یرا حساب

بلوز  کي ،یمشک نيشلوار ج کي. دميکامالً خشک شدند لباس پوش ميموها یوقت

  را کامل کرد.  پميت یکت اسپرت تک مشک کي ،یمشک

 رونيکتم گذاشتم. عطر زدم و از اتاق ب بيرا در ج نکميرا به دست کردم و ع ساعتم

ارژ بکشم، برداشتم و با سروش تماس را که فراموش کرده بودم از ش یزدم و گوش

  .رسدیم گريد قهياست و تا چند دق کيگرفتم که گفت نزد
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  از آشپزخانه آمد. رخانميمن یارتباط را قطع کردم صدا یوقت

  پسر. نجايا ايب -

 دميکرد. به آشپزخانه رفتم و د ديچون اَه تول يیخارج شد و صدا نهياز س ظيبا غ نفسم

  ت.اس دهيصبحانه را چ زيم

  ندارم. ليم -

  بخور. یزيچ هي ني! بشیتو مجلس خواهرت از هوش بر یدار ليپس م -

با  وانيل کياجاق گاز کنار آمد و  یلب بزنم. از پا یزيبه چ توانستمیاما نم نشستم

  دستم گذاشت و گفت: یزرد رنگ جلو اتيمحتو

  بخور. -

  ه؟يچ -

  بخور برات خوبه، شربت عسله. ست،يسم ن -

از آن  یرا برداشتم و کم وانيل حرفینگاه کردم. ب شدیه از آن بلند مک یبخار به

را  وانيل یبه مغزم داد. وقت یو عسل حس خوب مويخوب نعنا، ل ی. مزهدميرا نوش

به صدا در آمد. سروش بود. جواب دادم و برخاستم و  امیگذاشتم گوش زيم یرو

تر بود و قدش به از من کوتاهشدم.  نهيسبه  نهيس رخانميکه با من دميسمت در چرخ

  .ديرسیم امنهيوسط س

  ؟ینخورد یزيچرا چ -

  ندارم. ليشربت، م یممنونم برا -
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از ظرف  یمضافت یخرما کيآنقدر کوچک بود که نتوانستم رد شوم. او  آشپزخانه

  برداشت و در دهانم چپاند. ديسف

 کينم جدا کردم اش را در دهاگرد شد و تا من خرما را خوردم و هسته ميهاچشم

  گردو گرفت و در دستم گذاشت. آن را نگاه کردم و گفتم: ريلقمه نان پن

  ندارم خانم. ليم -

  تو ختم حالت بد بشه؟ یخوایبخور پسر، م -

  ...ینه ول -

  ببر تو راه بخور.  -

  عادت ندارم. -

  .یکنیعادت م -

  رفت و گفت: کنار

  برو دوستت معّطله. -

  بلند گفت: یپله بودم که با صداراه  نيافتادم و ب راه

  .یجاش بذار نييفکرشم نکن پا -

سروش شدم  نيگرد شد که فکرم را خواند. از منزل خارج شدم و سوار ماش ميهاچشم

  و پلک بستم.

  شده؟ یچ -
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 اي. نه به غر زدناش نه به بکنهیمستخدم رفتار نم هي. اصالً شببهيعج یليزنه خ نيا -

  بخوراش؟ ايبخور ب

  بخور. ايتو هم بهش بگو ب خوب -

  لقمه را نشانش دادم و گفتم: یباز کردم و عصب چشم

  !یخاک تو سرت، خوراک -

  راحت و آرام گفت: اريبس

  .خورمیمن به جات م یخوریگفتم... نم یخاک تو مالجت، منم خوراک -

  به آن زد و با دهان پر گفت: یو گاز بزرگ ديرا از دستم گرفت و کش لقمه

  بخور. ايبهت بگه ب یکس یندار یخوب اقتينداره، من صبحونه نخوردم. ل یناراحت -

را به حرکت در آورد. با حرص نگاهم را از او گرفتم و رو به جلو  نيهم ماش بعد

  لقمه را در دهانش چپاند و گفت: گريو بستم. او نصف د دميکردم و کمربند را کش

  ؟ینداد بخور گهيد زيچ -

  :گفتم تيو با عصبان یحرص

  خورده فرهنگ داشته باش. هيبخور بعد حرف بزن.  یلعنت -

  اش گفت:و بعد از قورت دادن لقمه ديخند

بده من  اريب ینداد بخور یبه بعد هر چ ني. از ایفتيبه زحمت ن خوامیفقط م -

  .خورمیم
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  . ميشد ادهيو پ ميديبعد به مسجد رس یکردم. کم رونيرا ندادم و رو به ب جوابش

پدرم،  مان،يپ مان،ي. پدِر پميرفت گريو به سمت در د ميمسجد شد اطيح هم وارد با

آمد خوش آمدندیکه م يیبودند و به کسا ستادهيا فيبه رد ميهابهراد، پدربزرگ

  . گفتندیم

آورد.  شيدستش را پ مانيدست دادم. پ مانيسر سروش جلو رفتم. با پدر پ پشت

به صورتش نگاه نکردم. بهراد با  ید. حتاز او گذشتم. پدرم فقط نگاهم کر توجهیب

قدم از صف جلو آمد و با دو دست دست راستم را در دست  ميسروش دست داد و ن

که  ی. با حال بد و حسدمولت وصل ش ستيو ب ستيگرفت. حس کردم به برق دو

  چندشم شده باشد به صورتش نگاه کردم که متعجب گفت:

  !؟یچرا انقدر داغ -

دست دادم و وارد مسجد  ميهاو از او رد شدم و با پدربزرگ دميشدستم را پس ک عيسر

سالم  شناختمیها را درست نماز اقوام که آمده بودند و هنوز آن یشدم و به تعداد

  زدم. هيتک واريگوشه نشستم و به د کيکردم و 

  کرد. يیرايپذ آمدندیکه به مجلس م یو از کسان وستيهم به تدارکات پ سروش

زده است که موجبات مرگ  یفکر بودم که مهران چه گند نيدت در اطول م تمام

چند روز بگذرد و به سراغش بروم و  نيخواهرم را فراهم کرده است. منتظر بودم ا

  .کردمینم شيرها گفتیتا راستش را نم

 یکم مسجد پر شد و حتور بودم و ذهنم کامالً مشوش، که کمافکار خودم غوطه در

  هم نماند. سوزن انداختن یجا
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  بار عطسه کرد. نيدستمال در آوردم و چند بميگرفتم. از ج ینيب زشيآبر کدفعهي 

 یو صدا خواندیبلند روضه م یهم از چشمم راه گرفته بود. آخوند با صدا اشک

  .کردیم جاديو بلندگوها در مغزم تنش ا ستميس یاکو

بودند برخاستند و  کميکه نزد یافتضاحم اضافه شد. کسان طيسرفه هم به شرا کمکم

  گرفت و گفت: ميرا جلو یچا ینيها حق دادم. سروش آمد و سدورتر نشستند. به آن

  .یشیبخور گرمه، بهتر م -

  .اطيتو ح رمیم خورم،ینم -

  .یگفتم سرماخورد -

  بلند شدم و گفتم: ميجا از

  .دهیاَمون نم ینيب زشي. آبرارنيبرگ دستمال ب ستيبگو برام ده ب -

  .ارنيب گمیه، برو مباش -

که نشسته بودند عبور کردم و از مسجد خارج شدم. بهراد و دو  یکسان یالالبه از

  .زدندیبودند و داشتند آهسته حرف م ستادهيهنوز ا گريجوان د

بلند  یرفتم و با صدا نييدر پا یجلو یهاو از پله دميکردم و پوش دايرا پ شيهاکفش

  چندبار عطسه کردم. 

مشت دستمال آورد. تشکر  کي ميبرا یاشده بودند. پسربچه سيخ ميهاتمالدس یهمه

گرفتم و دوباره پشت  امینيب یها را جلوچپاندم و چندتا از آن بميکردم و همه را در ج

  هم عطسه کردم. 
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  دماقم هستند. یهاآن سوراخ یدر مغزم باز است و خروج یآب ريکردم ش حس

. قدم رو زدن در آن سرما حالم کردمیهم سرفه م یهو گا شدیهر لحظه بدتر م حالم

  .کردیرا بدتر م

آمد و با  نييها پا. از پلهآمدمینگاهش به من بود و از آن نگاه داشتم به ستوه م بهراد

و  ستادميصاحبش افتاده باشد ا ريگ واريکه گوشه د یآمد. مثل مرغ کميبه نزد اطياحت

  .ش فرار کنم و با او هم کالم نشوماطراف را نگاه کردم که از کدام سمت

صورتم گرفتم و سه بار  یام گرفت. دستمال را در آوردم و جلوباز عطسه کدفعهي

  پشت هم عطسه کردم.

  .یببرمت دکتر، تب هم دار فتيتو اون دستماال، راه ب افتهیاالن مغزت م -

بهراد صورتم ُسر خورد.  یرو ميهاکردم و اشک یبلندتر یليعطسه خ ناخواسته

  آرام لبخند زد و گفت:

  ببرمت دکتر حالت بهتر بشه. ايب ،یشیم ضيبد مر هاتیبچگ نيع -

 رونيرا ب یزدم و رد شدم و دوباره عطسه کردم. گوش یارا ندادم و به او تنه جوابش

  و با سروش تماس گرفتم. جواب داد: دميکش

  بهنام، چه مرگته؟ رهيدستم گ -

. آب تو سرم نموند. شهیبه دادم. مغزم داره منفجر مسروش، برس  رميمیدارم م -

  .مارستانيمنو برسون ب ايب

  سکوت کرد و بعد گفت: یکم



206 | P a g e 
 

  اومدم. -

  مسجد خارج شدم.  اطياز ح دميکه سروش را د نيهم

. هر دو رو به من کردند. مادرم دميام را دها، مادرم و دخترعمهخانم یورود یجلو

  من جلو آمد و گفت: دنيسرخ شده بود. با د کرده بود که صورتش هيآنقدر گر

  ؟یسرما خورد زم؟يشده عز یقربونت برم چ -

افتاد و من  هيو به گر ستاديجا امقابلش گرفتم. همان ديايجلو ن نکهيرا به نشان ا دستم

  .شدمیتکه ماز شدت عطسه داشتم تکه

  بعد سروش آمد. مادرم خطاب به سروش گفت: یکم

  دکتر سروش جان؟ شيبریچرا نم ره،يمیام داره مبچه -

  نگفت که ببرمش دکتر. مياومدیم ميبچه تو قنداقه سحر جان. داشت -

  ام تلف شد.االن ببرش، بچه نيهم -

  باشه. -

  باز شد. نشيرا زد. در ماش موتير او

سوار شد  ی. وقتديايانداختم و منتظر شدم که سروش ب نيرا درون اتاقک ماش خودم

 نيترکيکرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و مرا به نزد به صورتم ینگاه

  رساند.  مارستانيب

 اديز یها. از عطسهکردمیم ی. احساس ضعف و کرختشدیقطع نم امینيب زشيآبر

  .شدیم ريسردرد گرفته بودم و اشک چشمم مدام سراز
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 یباشد اما وقت به آب و هوا یکرد ابتدا فکر کرد ممکن است آلرژ امنهيدکتر معا یوقت

 ميعفونت گلو دنيبود و بعد از د نييباال است و فشارم که پا ديتبم را کنترل کرد و د

  مشغول نوشتن نسخه شد.

و سروش به داروخانه رفت و من منتظر  مياز گرفتن نسخه از اتاق خارج شد بعد

سروش  ی. وقتشدیکه از آن پسربچه هم گرفته بودم داشت تمام م يیهاماندم. دستمال

  با تعجب گفتم: دميداروها را د یسهيبرگشت و ک

  منه؟ یهمه برا نايا -

  زد و گفت: یلبخند مفهوم سروش

  !هياست! سرانه مصرف دارو سه برابر استاندارد جهان رانيا نجايا -

  رو ول کن... نايخوب حاال ا -

  کردم. صورتم را پاک کردم و گفتم: یدوباره عطسه بلند و

. رميهمراه ندارم که خودم برم بگ ی. پولريبرو برام بگ شه،یموم مدستمالم داره ت -

  ...یريبرام پول بگ یصراف یبر ديبا

  کردم که سروش گفت: زيرا تم امینيدوباره عطسه کردم و ب و

 هيرو صورتت شب تينيب یهااالن پره یعطسه کن ینطوريبه جون خودم اگر هم -

  .شهیم یپنکه سقف یهاپره
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سرم بزنند. در سرم دو  ميبرد و مجبور شدم دراز بکشم و برا قاتيتزر بعد مرا به و

آن  عيجعبه دستمال برگشت که سر کيبعد سروش با  قهيکردند. چند دق قيآمپول تزر

  .دميکش رونيرا باز کردم و چند برگ ب

  اش مال خودته. آروم باش. همه -

  تو گوشم.بره  اديم رهيگیراهشو م زهيریم امینيسروش، آب از ب -

 گردهیتو گوشت، از گوشت برم رهیم زه،يریم یني! از بیکنیخوب چرا پاکش م -

  تو مغزت.

  نبودم. نجوريبده. تا حاال ا یليمسخره نکن سروش، حالم واقعاً خ -

  !یآوردیبه روز همه م یچ هاتیبچگ ستين ادتيپس  -

بد بود.  یه سرماخوردگبودم چقدر واکنشم ب رانيبود تا ا ادميرا ندادم چون  جوابش

  گذاشتم. امیشانيپ یرا بستم و پشت آن دستم را که پر از دستمال بود رو ميهاپلک

 دميلحظه چشم باز کردم و د کيسروش بلند شد.  یگوش نيدورب کيچل کيچل یصدا

  در حال عکس گرفتن از من است. معترض گفتم:

  ؟یکنیچکار م -

  بخوام برات دعا کنن.  ايارم و از مردم دنبه اشتراکت بذ خوامیم زم،يعز یچيه -

  درد گلو و سرم ناله کردم و گفتم: از

  آخ! ازت متنفرم سروش! -

  .شتريمن ب -
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  آمد که معترض گفتم:  نيدورب یصدا

  .شکونمیرو م تيپاشم اون گوش ر،يعکس نگ -

بسته باشنش، بستنت به  لهيطو خيکه به م یخر ني. عیشیپا م یچطور نميپاشو بب -

  سرم.

  لب گفتم: ريشد و ز نيسنگ ميهاپلک

- zip it! )(خفه شو  

  !تيا پتويخودت ز -

، آن تخت درازکش بودم یچقدر رو نکهيمتوجه ا ی. حتدمينفهم یزيچ گريبعد د یکم

  سرم به من وصل نبود. گريشدم د داريبا تکان دست سروش ب ینشدم. وقت

  رفتم.  نييکمک او برخاستم و از تخت پا به

  . گفت: ميخارج شد مارستانينداشتم. هر دو از ب ینيب زشيآبر گريبهتر بود و د حالم

  اونجا؟ ميناهار خونه باباته، بر -

  سرخاک. ميدنبالم بر ايبعد ب رپاشا،يخونه ام رمینه، م -

کجاست، خونه  رپاشايخونه ام یکنی. فکر نمیوسط شدم راننده جنابعال نيمنم ا -

 ميتو، بعد بر شيبرگردم پ ديبا دهيبعد برم خونه بابام نرسبابات کجاست؟ برم اونجا، 

  آرامستان.

  .شهیتا کارت اونجا تموم م امينم نييپا نيبرو خونه بابام، من از ماش -
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  .دهیتو من رو دق نم نيع چکسيبه خدا ه -

  چکار کنم االن؟ -

  خونه پاشا. برمتیم ،یچيه -

  پس گفتم: .کندیم تشيواقعاً رفت و آمد اذ دانستمیم

  برو خونه بابام. -

  به من انداخت و گفت: یقيدق نگاه

  ؟یمطمئن -

  آره.  -

  که رو به او گفتم: کردیم یسمت منزل پدرم راند. آنقدر با سرعت رانندگ به

  ؟یکنیم یرانندگ ینطوريچرا ا -

  تو مثل الکپشت برم؟ نيچکار کردم؟ ع -

واگرنه  ذارمیاون کشور احترام م نيمن به قوان کنم،ینم یمن مثل الکپشت رانندگ -

 یرانندگ کنهیفرار م سيمرتکب شده و از دست پل یکه خالف بزرگ یکس نيبلدم ع

  کنم!

  گفت: یبا حالت بد سروش

  من عجله دارم خوب. ؟یزنیدخترا حرف م نيتو اخالقت. چرا ع دمياَه، اَه، اَه! ر -
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 یاضطرار تيموقع چي. ما هیديتو مثل دخترا شن زنم،یمن مثل دخترا حرف نم -

از تو  شتريب هایلي. مطمئن باش خیکن یرانندگ ینطوريا یپس اجازه ندار ميندار

 کيتراف نيا یو تو دنیپدال گاز فشار نم یپاشون رو رو ايوحش نيعجله دارن اما ع

  احترام بذارن. وت نيع یکيدارن به  یو سع کشنینم يیال

  بودن به پدال گاز. دهياالن جفت پا چسب نايا ینبود همه مهياگر ترس از جر -

  .یکن هيخودت رو توج یدار یباشه و تو سع ینطوريا ديحال نبا نيبا ا -

  سرعتش کاست و گفت: از

ً يترج ره،يبرات بگ نيماش هيبه اون بابات بگو  - باشه بابابزرگ،  کانيپ اي انيژ حا

  .انيکه به تو م نييهانياونا تنها ماش

  شته خودش رو مسخره کنه!گذ ديآدم نبا -

  به من انداخت و گفت: ینگاهمين

  احترام بذارم. کانيو پ انيمونده به ژ نميهم -

  .شدیرو با افتخار سوار م نايپدرت هم یروز هيبله چون  -

  از سرعتش کاست. ینداد و تا حدود یکرد و جواب سکوت

  گفت: ميديبه منزل پدرم رس یوقت

  شو.  ادهيپ -

  از منزل کردم و گفتم:به دِر ب ینگاه
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  . اميبرو، من نم -

 شدیبود و م یباز کردن کمربندش برگشت و با خشم نگاهم کرد. جد نيح سروش

  را خواند. هانياز حالت نگاهش ا

  بغلم زدم و گفتم: ريرا ز ميهاکردم و دست هيتک

ت دنبالم. برو به کارا یبرگرد یاومدم که مجبور نباش نجايفقط به خاطر تو تا ا -

  سر مزار. ميریبرس بعد هم با هم م

شد و در را به هم کوفت. در دل  ادهيبود پ رهيرا نداد و همانطور که به من خ جوابم

 نشيو حرصش را سر ماش رديگیهمه پول را نم نيبه او گفتم که حرمت ا یراهيبد و ب

  !کندیم یخال

  رابر شده است. مغزم ُشل شده است و هجم َسَرم دو ب کردمیبودم و حس م خسته

سرم  نکهيداشتم. با ا یحالی. احساس ضعف و بکردمیرا حس م ميسوزش گلو هنوز

  نبود. یگرفته بودم انگار کاف

 شهيمثل هم شدیکه پخش م یقرآن یدر کردم. صدا یجلو یهابه حجله و گل ینگاه

 نديهمه سال با شن نيهنوز هم بعد از ا کردمی. فکر نمکردیو رو م ريدلم را ز

  شود. یتالوت عبدالباسط حس حزن و اندوه بر قلب و جانم مستول یصدا

فکر  چوقتي! چرا هماند؟یم ميبرا شهياو هم کردمیبهار! چرا فکر م چارهیب

پر از  ی! چرا به اندوه و غمش، به فکرهاستين جایب اشینگران کردمینم

و از ترس،  رديرام بگآ یبودم؟! چرا دل به دلش نداده بودم تا کم دهياضطرابش خند

  نزند! یدست به خودکش ینگران ايغم، اندوه و 
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  !امیاليخیاز ب امیحواسیباز هم شکست، از خودم، از ب دلم

نتوانستم  یمن او را با حماقتم از دست داده بودم. حت یجان من بود و جانان من! ول او

  .نکند يیبکنم تا مراقبش باشد که احساس تنها یسفارشش را به کس

هم نوساز شده بود و هنوز جزو  یليکه حاال خ مانيميرا گرداندم و به محله قد نگاهم

  خوب شهر بود نگاه کردم.  یهامحله

خانه عوض  یظاهر افهي. قکردیم یها بود در آن خانه زندگسال گر،يبود د سحر

  اند. و از نو ساخته انددهيکوب گفتیبود که سروش م ادميشده بود. 

. همه کردیو عوض نم انداختیها خاطره داشت را دور نمکه با آن يیزهايچ سحر

  ها بود.خانه هم جزو همان خاطره نيمحله و ا ني. اداشتینگه م یرا کنج

داشت. از خودم، بزرگ کردنم، پس هنوز هم  یخودم افتادم. با من هم خاطرات ادي

ته بود، اما سحر کورخوانده و پس ذهن و قلبش نگه داش دياندازينتوانسته بود مرا دور ب

  وارد شود. یبا او از در آشت یروزگار یبود که پسرش روز

آشنا بود! بهتر  مياش براآمد. چقدر چهره رونيحدوداً هشت ساله از منزل ب یدختر

  دختر بهار اَست. دهياُرک دميکه نگاه کردم د

  را پشتش گذاشت. شيهاکرد و دست هيتک واريد به

  غم گرفته رفت.  یآن نگاه مظلوم و چهره یراکردم جانم ب احساس

دار بلند تاب یبا آن موها دهيشدم و آن را دور زدم. به صورت ارک ادهيپ نيماش از

  اش نگاه کردم.  شانه یرو
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  و گفت: ديدو بارهکيبه من افتاد. ابتدا چند لحظه براندازم کرد و به  چشمش

  ! يیدا -

را  ميهازانو زدم و دست نيزم ینده شد. روضعف کردم. انگار دلم از جا ک احساس

را  ميهارا محکم دور گردنم انداخت. دست شيهاو دست ديباز کردم که در آغوشم پر

  فشردم و گفتم: نهيدورش انداختم و او را  محکم به س

  !يی! عروسک دايی! قلِب دايیجاِن دا -

 سيهران و آراد به انگلتابستان گذشته با بهار و م نيمرا به خاطر داشت. هم دهياُرک

  آمده بود. 

  تر بود و مرا به خاطر داشت.بار بزرگ نياما ا آمدندیهم م قبالً 

کرده  ی. با هم ماسه بازميوقت گذرانده بود ايها لب در. ساعتميرفته بود ايدر باهم

  و او مرا خوب به خاطر داشت. ميرفته بود ی. شهربازميبود

. سروش و پدر و مادرم و بعد هم بهراد ختندير پشت هم ميهاباز کردم و اشک چشم

را بغل کردم و برخاستم و پشت به  دهياُرک ند،يآیسمت من م دميد یآمدند. وقت رونيب

  آنان کردم و حرکت کردم.

  صدا زد: مادرم

  .زميعز سايقربونت برم وا -

 ینويليکار شده که م يی. مانتوهاديپوشیم یو بلند مجلس کيش یهنوز مانتو مادرم

  . کردیپرداخت م اطيپولشان را به خ
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 یبودند. برا یها از چادر فرارباشند و آن حجابیدوست نداشت دخترانش ب پدرش

  بپوشد. تردهيبستن دهان پدرش مجبور بود لباس پوش یبرا نيهم

 ستيدرون کمدش ب شهيانداخت که هم اشیجوان اديمرا به  شيهاپاشنه کفش یصدا

  بود.  فيرد یجفت کفش مجلس

. ديپوشیم متيشلوار گران ق. هنوز هم کتزدیم شميهنوز هم کراوات ابر پدرم

 اديمرا به  ششي. مدل رديرسیو خوب به خودش م ديپوشیچرم اصل م یهاکفش

  .خواندیکه آهنگ شاه و گدا را م انداختیهمان خواننده معروف م

  که گفت: دميرا شن شيرايجذاب و گ یصدا

  باهات حرف دارم.بهنام،  سايوا -

فرار کنم و برگردم به همان  دهيها حرف نداشتم. دوست داشتم با ارکمن با آن اما

  .نميمنفور را نب یهاانسان نياز ا چکداميامن جهانم و ه یگوشه

  به سروش شد. ميو مرا به شدت چرخاند. رو ديچيپ ميدور بازو یدست

  ؟یريکجا م -

  .نميرو نب نايکه ا يیهر جا -

خدا لعنتت کنه. همه در موردمون  یآبرومون رو برد ؟یکنیها رفتار ممثل بچه چرا -

  .کننیپچ مپچ

  .اميگفتم که داخل نم -
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آمدند و خواستم دور شوم که پدرم سروش را کنار زد و مرا در  کيو مادرم نزد پدر

ا نگفتم. فقط ب چيبود اما من الل شدم. سکوت کردم و ه نمانيب دهي. اُرکديآغوش کش

بود زل زده بودم. مادرم هم از پشت مرا در آغوش  ستادهيبه بهراد که ا رهينگاه خ

  . مشد ريو در حصار دستانشان اس ديکش

حرکت  ميسؤال شد چرا پاها مي. براديلرزیپدرم م یهاو شانه کردیم هيگر مادرم

و از حرکت کنم  توانستمیام! چرا نمچرا همانجا در آغوش آن دو مانده کنند،ینم

  شدن به آن منفورها امتناع ورزم. کينزد

 ديخود که آمدم بهراد هم جلو آمده بود. پدرم کنار رفت و بهراد مرا به آغوشش کش به

حال پدرم دستانش را دور بهراد و مادرم انداخت و همه در هم گره خورده  نيبا ا

  . ميبود

محکم گردنم را  دهيرک. اُ کردیبود و داشت به صورت ماتم نگاه م ستادهيهم ا سروش

افتاده بودم  ريآن حلقه گ نيو ب کردینم ميام بود و رهاشانه یو سرش رو دادیفشار م

  و توان تکان خوردن نداشتم.

. چرا کنمیدشمنانم چکار م نيب نجايمن ا دمي. از خودم پرسشدمیم وانهيد داشتم

به صورتم  دهيهراد چسبها مرا به آغوش بکشند و لمس کنند. صورت بکه آن امستادهيا

 انياش مبود و دستش پشت سرم بود و پنجه دهيچيپ دهيدور من و اُرک شيبود. بازو

  و گفت: ديگوشم را بوس ريدرست ز نماز گرد يیقفل شده بود. جا ميموها

تو داداش  ،یقهر کن ،یکن یهر چقدر هم بدخلق ذره شده بود داداش. هيدلم برات  -

  . یخوب من



217 | P a g e 
 

  از قبل گفتم: یدگآما چيه بدون

  ازت متنفرم! -

  گوشم گفت: ريمشت شد. ز ميموها انيم شتريب دستش

  ازم متنفرم نباش. -

  بلندش گفت: یهيگر انيم مادرم

حالت بدتر  نجايا ی. هوا سرده، سرما خوردنيتو بش ميبر ايدردت تو سرم مادر! ب -

  .شهیم

  لب زدم: ناخواسته

  از همتون متنفرم. -

  کرد و گفت: هيربلندتر گ مادرم

  .نيتو بش ايب تياَرواح خاک آبج -

  .ميايقسم باعث شوند کوتاه ب نيبا ا شهي. حاال قرار بود همديقسم لرز نياز ا دلم

  تو. ايب دهينکن قربونت برم، به خاطر اُرک ینطوريتو رو به روح بهار ا -

خواسته چون نا ديرا کش ميکه بهراد بازو نيبود. هم حسیب ميمن جدا شدند. پاها از

  شدم.  دهيدنبالش کش یوزنیجسم ب

  .ميهم به سمت منزل پدرم رفت با
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رو به رو شوم. قرار بود چه  یکردم. قرار بود با چه کسان دايپ یدر حس بد یجلو

  !اورم؟يب اديرا باز به  يیزهايچ

قرآن هنوز  یصدا م،يفشار دست بهراد به درون هل داده شدم. از راهرو گذشت با

  شد. شتريب ونيناله و ش یدا. صآمدیم

و نفس  ديکش یفشردم. او آه نهيبه س شتريو او را ب ديچيپ دهيدور اُرک شتريب ميهادست

  دنبالم بودند.  هيگردنم نشست. وارد سالن شدم و بق یداغش رو

  بلند گفت: یبا صدا ديکه مادربزرگم مرا د نيهم

  بر محمد و آل محمد صلوات. -

 ی. جلو رفتم و روشدیو رو م ري. حالم زديدند. قلبم لرزصدا صلوات فرستا کي همه

و  ديلرزیم ميتحمل وزن بدنم را نداشتند. زانوها مينشستم. پاها یخال یصندل نياول

  . نتوانستم جلوتر بروم

  ها نشسته بودند.زن فيآن رد در

  را گرفت و گفت: ميبازو بهراد

  .نياونور بش ميبر ايب ؟ینشست نجايچرا ا -

  را گرفت و گفت: گرميد یهم آمد و خم شد و بازو سروش

  مجلس زنونه است. نجايپاشو ا -

مهم نباشد که  مياگر برا یاگر نخواهم. حت یاگر نتوانم، حت یحت زميبرخ ديبا دميفهم

  اطرافم پر از زن است.
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گوشم بود و در  ريز هيو ناله بق هي. زبانم بند آمده بود. گرديدیرا نم چکسيه چشمم

  . ديچيپیسرم م

خرابم و  دندي. فهمستميخوب ن دنديشدم. فهم دهيبرخاستم و دنبال آن دو کش یسخت به

  .ديآیاز هر طرف بر روحم فشار م دندي. فهمدهياز هم پاش

 یاقهوه رهيت یهاو با عبور از کنار پله ميقسمت سالن بزرگ را پشت سر گذاشت آن

رفتن از دو پله وارد  نييت و پابه سمت راس دنيچيکه به طبقه دوم راه داشت و پ

  . مردها در سکوت آنجا نشسته بودند. مياز قصر پدرم شد گريقسمت د

  را گذاشته بودند. يیرايپذ یزهايبودند و م دهيچ یتا دور سالن صندل دور

  گوشم گفت:  ريمن برخاستند. سروش ز دنيد با

  باهاشون دست بده. -

  من برخاسته بودند دست دادم.که به خاطر  یرفتم و با تک تک افراد جلو

هم ته ذهنم هنوز  هایليبودند و خ بهيغر ميبرا هایليبرده بودم، خ اديرا از  هایليخ

  مانده بودند.

 یسبز و موها یهابه صورتش نگاه کردم. آن چشم دميکه رس امیپدربزرگ مادر به

  و صورت عبوسش براندازم کرد و گفت: ديسف

  دکتر! یقابود آ شتريانتظارم ازت ب -
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دست دادم.هم  هيکردم و چند ضربه به پشتم زد. جوابش را ندادم و رد شدم. با بق بغلم

 یصندل کي ی. رفتم و در آخر روشناختمیکه کنارش بود و نم یبا مهران هم با پسر

  فرود آمدم. 

  صورت ماتم را نگاه کرد و گفت: سروش

  .ارميبرات ب یزيچ -

  زد. ميصدا ستم،يرا نگر گريد یلحظه در سکوت نقطه چند

  بهنام جانم. -

  :دميو پرس دميکش شيهارا به چشم نگاهم

  کنم؟یچکار م نجايمن ا -

صورتم گذاشت و بعد پشت چهار  ینگران نگاهم کرد. دستش را بلند کرد و رو او

  گذاشت و گفت: امیشانيپ یانگشتش را رو

  !یباز هم که تب دار -

  به بهراد کرد و گفت:و راست شد و رو  ديرا پس کش دستش

  سرم و دارو آوردمش باز تبش رفته باال. رياالن از ز نيحالش بده، هم -

  م؟يچکار کن -

  .دونمیمن نم -

  .دونمیمنم نم -
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. تکان دميکش دهيپشت اُرک یرفت و بهراد کنارم نشست. دستم را رو سروش

سروش برگشت  بعد یبه من بودند. کم رهيبه جمع کردم که حاال خ ی. نگاهخوردینم

  همراه با قاشق به دست بهراد داد و گفت: یاشهيو ش

  خودشه. یبهش بده بخوره، دارو -

  . زبانم باز شد و گفتم:رديرا بگ دهيبعد خم شد اُرک و

  ش؟يبریکجا م -

  .ديچطور تو بغل تو خواب دونمی. نمدهيببرمش باال بخوابه، بچه دو روزه نخواب -

  پس بذار بمونه. -

  گناه داره. شه،یم ضيبچه مر ؟یضيهست مرحواست  -

و بغل زد و رفت. داشتم نگاهش  ديکش رونيشل شد. او را از آغوشم ب ميهادست

  شدم.  رهيکه قاشق مقابل دهانم آمد. به دست بهراد خ کردمیم

  بخور بهنام دستم افتاد. -

  و گفتم: ديچرخ نگاهم

  .خورمینم -

به آن قسمت سالن کردم که  یکردم و نگاه هينگفت. تک یزيو چ ديرا پس کش دستش

کننده  رهيکرم کف سالن خ کيست شده بود. سرام یعسل یکارنهيبا رنگ کرم و آ

  بود. 

  نداشت. یو آمد مهمانان هم تمام رفت
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  که برگشت بهراد به او اشاره کرد. او جلو آمد و گفت: سروش

  شده؟! یچ -

  .خورهیداروش رو نم -

  را گرفت و در دستم گذاشت و گفت:شربت  شهيقاشق و ش سروش

  ؟یالتماس بشنو یزيهر چ یبرا یبخور، عادت کرد ريبگ -

بشنوم! چه  هانياز ا يیاصالً صدا خواستیدلم م یبشنوم؟ آن هم من؟! من ک التماس

  برسد به التماس!

هم فشار دادم.  یرا رو ميهاچشم ميو خوردم. از درد گلو ختميرا در قاشق ر شربت

 هيبق یخوانفاتحه یشدم و به صدا رهيخ ميپا یا را گرفت و برد. به جلوهسروش آن

  .گفتندیم هيکه به مهران و پدرم و بق یتيگوش دادم و تسل

در مجلس ختم  ،ینيبنش یکه دوست ندار یآن فضا آزاردهنده بود. کنار کسان چقدر

  .ديآیکه خوشت نم ینيبب يیزهايتو باشد، چ نِ يزتريکه عز یباش یکس

پوشانده بودند.  یخاطره را با پارچه ساتن مشک زيسالن افتاد. م یبه گوشه اهمنگ

هم روشن کرده بودند. کنار  یبود. دو شمع مشک ليگلدان و چند شاخه گال کي شيرو

  بود. یگلدان هم عکس بهار با روبان مشک

 هر چه که اتفاق افتاده است تنها کردمینبود. چرا حس م ريمرگ بهار باورپذ چرا

  .شومیم دارياز خواب ب یکابوس زشت اَست و به زود کي
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 یگريد یراستش را رو یاز هم باز کرد و پا یکتش را کم یهابا دست لبه بهراد

  کرد و گفت: هيانداخت و تک

  م؟يبا هم دو کلمه مردونه حرف بزن مينيبش ميتونیم یک -

  »چوقتيه«دلم پاسخ دادم: در

  گفت: یشد. به آرام قيدق رخمميبه من کرد و در ن رو

از قبل به  شتري. حاال بیشده باش افهيو خوش ق پيحد خوشت نيتا ا کردمیفکر نم -

  ...کنمیتو افتخار م نيع یداشتن داداش

دوست داشتم سر به تنش هم  چ،يه کردمیشد. اما من به داشتن او افتخار که نم ساکت

  نباشد.

  !کردیماز او متنفر بودم و او چه با خودش بلغور  من

  داداش! -

شمر شده بود و اخالقم برج  هيشب امافهي. مطمئنم قديسرم سمتش چرخ ناخواسته

 یسيلب به زبان انگل ريزهرمار که ساکت شد و در دو چشمم زل زد. لبم باز شد و ز

  گفتم:

 چيتموم شده، نه عوض. نه تو، نه پدر و مادرت، برام ه یزياز نظر من نه چ -

  . نيندار یتياهم

 یخونه یاول به خاطر بهار اومدم و آخر هم به خاطر بهار. اگر اومدم تو نجاميا راگ

. شما یستين یچيبه من نگو داداش، تو واسه من ه گهيبود. د دهيپدرت به خاطر اُرک
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از خاطرم  کنم،یبهتون فکر نکردم و نم گهيول کردم و د شيرو همون دوازده سال پ

  . ني. شمام من رو فراموش کننيو هستن يشده بود تياهمیب ن،يرفته بود

اونقدر  ن،يمردیپدر و مادرت م اي. اگر خودت نيبا من نکن یآشت ايبه موندن  اصرار

سال دکترام  نيرو وسط آخر رانيکه نخوام زحمت اومدن به ا نيبود تياهمیبرام ب

  به خودم بدم. 

ردم همونجا خاکم مُ  یهم سفارش کردم که وقت لميکردم و به وک تيخودم هم وص یبرا

 یو درج کنن که من کس اديام ببه سراغ جنازه یاز شما حت یکنن و اجازه ندن کس

  رو ندارم. 

. نه تو نه اون یبد يیو آشنا یبش کيبه من نزد اي ینکن با من حرف بزن یسع پس

  . نيندار یارزش چيننه بابا برام ه یگیدوتا سطل ماست که تو بهشون م

با چه  ايکنم و  انيب یتنفرم رو به چه زبون گهيد دونمیفرم و نمنفرتون متنهر سه از

من  اليخیو ب نيتا دست از سرم بردار زارميبهتون نشون بدم که ازتون ب یحرکت

پسغام به من توسط سروش،  غاميفرستادن پ ايو با نشون دادن خودتون به من  نيبش

  .نينش امیو نارحت یخو اوقات تل یباعث دل به هم خوردگ

 شيهاچشم شناختمشیکه م يیهابود. مثل همان وقت رهيخ ميهادر چشم همانطور

 شيهایکه کشت دميساکن، د یانتهایشب نگاهش، در همان ب یايآرام بود. اما در در

  . ديرسیبه نظر م انيپایکه ب یغرق شدند. نگاهش رنگ غم گرفت. رنگ اندوه
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نگاهش رنگ ماتم  نينچنيدارم که ا تياهم شيمن واقعاً برا یعني دميخودم پرس از

برخاست و از من دور شد. هر دو پله را باال رفت و از  شياز جا یگرفت! به آرام

  زد. رونيسالن ب

اضافه  زيو م دنديرا چ زهاياز مهمانان شدند. م يیرايو مشغول پذ ديناهار رس زمان

  هم آوردند.

در و پدربزرگم مشغول شدند پ یهاگذاشتند. همه با تعارف زيجور خوراک سرم چند

  لب به آن غذا بزنم.  خواستیاما من دلم نم

  و گفت: ديمرا کامل چ زيآمد و مشغول تعارف شد بعد هم م سروش

  هللا...بسم -

  بلند شدم و گفتم: ميجا از

  رو بده. نتيماش چييسو -

  ؟یخوایم یچ یبرا -

  بده زود باش. -

  ؟یريم يیجا -

  .رينخ -

  ؟یپس چ -

  به جهنم. یدینم -
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  را گرفت و گفت: ميکه بازو فتميخواستم راه ب و

  ؟یکنیم یزيچرا آبرور -

پدرم توجه نکردم.  یهارا در دستم گذاشت. راه افتادم و به صدا کردن چشييبعد سو و

بروم نگاهم به مادرم و بعد پگاه افتاد. هر دو  رونيوارد مجلس زنانه شدم تا ب یوقت

  :ديمن ساکت شدند. مادرم پرس دني. با دکردندیصحبت مکنار هم بودند و داشتند 

  کجا بهنام جان؟ -

را از آن دو گرفتم و جواب ندادم و سالن را ترک کردم و به کوچه رفتم. بهراد  نگاهم

و بپرسد  ديايمن فقط نگاهم کرد و نخواست جلو ب دني. با دزدیداشت در کوچه قدم م

  .رومیکجا م

را باز کردم و پشت فرمان نشستم. در را  نيم. در ماشرفتن نداشت یبرا يیجا من

را خاموش  نيو دوباره ماش اتومات را خواباندم یرا روشن کردم و صندل نيبستم. ماش

کردم  یصورتم انداختم و سع یو کت را رو دميکردم. کتم را در آوردم و دراز کش

  بخوابم. یکم

 داريب یفقط سروش برا گر،يدتکانم داد. معلوم بود  یچقدر گذشت که کس دمينفهم

  .دادینفر از خواب او را تکان م کيکردن 

  .کردی. سرد نگاهم مستميو او را نگر دميکش نييرا پا کتم

  !؟یزل زد -

  .ميبر مييخوایبرو اونور، م -
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و کمربند را بستم که او هم سوار شد و در را  دميکش یکنار یصندل یرا رو خودم

  ل برگرداند.را به حالت قب یبست و صندل

  را روشن کرد و آن را به حرکت در آورد و گفت: نيماش سروش

  حرکات آبرومون رو نبر.  نيبهنام، با ا ميما آبرو دار -

  چکار کردم مثالً؟! -

  ؟یخوابیم نيماش یتو یايهمه آدم م نيا یجلو -

  داره؟ یاشکال -

  قبرستون. یتو یايب افهيق نيبا ا یخواینداره؟ خونه بابات اتاق نداره؟ االن م -

و  ختهيبه هم ر ميبه خود نگاه کردم. چقدر موها نهيو در آ دميکش نييرا پا ريگآفتاب

از  شتريب ميو درد گلو کردی. سرم درد مدميکش یقيکردم و نفس عم هيبود. تک دهيژول

  قبل شده بود. 

  جنگل رو صاف کن! نيشونه تو داشبورده، بردار ا -

  و مرتب کردم و گفتم: دميرا شانه کش ميد برداشتم و موهارا از داخل داشبور شانه

  .بده سروش یليحالم خ -

  :دميدلخور بود. پرس یزينثارم کرد. براندازش کردم. از چ یلب به جهنم ريز

  افتاده؟! یاتفاق -

   س؟يانگل یگردیبر م یک -
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  ! هستم هنوز.ر؟يبگ یطوالن یمرخص یمگه خودت نگفت -

  و برگرد.  ريبگ طيفرصت بل نياول یتو -

  چرا؟! -

  که گفتم. نيهم -

چکار کنم، چکار  یريگیم ميمن تصم یکه برا یهست ی! مگه تو ک؟یکه گفت نيهم -

  نکنم؟!

  بشه، جمع کن برو سر درس و مشقت. یکه چ یبمون یخوایم -

  بدونم؟! یبگ شهیم ،یسوزیم یاز کجا دار یول رمیسر درس و مشقم؟! باشه م -

داشت.  یرم را سمتش چرخاندم و نگاهش کردم. صورتش حالت عصبکرد. س سکوت

  داد.  یلب فوحش ريکه سروش ز ميانداز افتاد و تکان خورددست کيدر  نيماش

 دهيو سردرد امانم را بر سوختیم ميهادادم. چشم رونيرا از او گرفتم و به ب نگاهم

  بود. 

  به دست و صورتم بزنم؟  یآب تونمیکجا م -

  ور خونه.شمرده -

بلند  ستيکرده بود. مسلماً ل یناراحت بود. باز هم قاط یليو نگاهش کردم. خ برگشتم

  حاضر کرده بود. ميوار را برااز جمالت سرزنش يیباال

  شم گورم رو گم کنم؟ ادهيپ ابونيوسط خ جانيهم ايسروش  یزنیحرفت رو م -



229 | P a g e 
 

  بلند گفت:  یصدا با

  !؟یکن رفتار نطوريبا بهراد ا یحق ندار -

  زدم و گفتم: یپوزخند

  !یخوبت تو هم قيآهان، به خاطر رف -

  .نيخوب من یقايکه دوتاتون رف یدونیغلط نخور بهنام، م -

  که با دشمنم دوسته. خوامینم یقيمن رف -

  با دشمن دوستم ندارم. یبه دوست یمن هم اصرار -

  ؟یديم حياون رو به من ترج یديد -

  !يیتو ست،يمقصر بهراد ن یگفتم. ول به اون نميخفه شو، من هم -

  !یگیچرت و پرت م یدار گهيد -

 یبود کس نييسنت پا ،یدختر بود تو دوستش داشت هي. یگیچرت و پرت رو تو م -

 ني! دوازده ساله عستيبرات نگرفت، همون دختر رو واسه داداشت گرفتن. کفر که ن

  .یلوس قهر کرد یزنا

اصل ماجرا بگذارند و آن  یپا رو توانستندیم لحظه نگاهش کردم. چقدر راحت چند

در عالم  یاتفاق چيحرف بزنند که انگار ه یبدل کنند و طور یاتفاق معمول کيرا به 

  بوده است. یهم معمول یليخ زياست و همه چ فتادهين

بود اما قلب  یکه به ظاهر معمول یکه دوازده سال مرا در انزوا فرو برد. اتفاق یاتفاق

  در خود فشرد.و روح مرا 
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فکر کنم که چقدر پگاه را دوست  نيبه ا خواستمیپرت کردم. نم رونيرا به ب نگاهم

بر ازدواج او و بهراد  یمبن یثيحرف و حد یبودم اما وقت اشوانهيداشتم و چطور د

و او فقط  رديآمد را بگ شيپ نيا یآمد من با بهراد صحبت کردم و گفتم که جلو شيپ

  . ديآیرنماز دستش ب یگفت کار

گذاشت  رپايبعد هم مرا ز د،يايکه ب خواستیهم نم ديشا اي امدياز دستش بر ن یکار

از  یريجلوگ یبرا یتالش چيکه ه ی. پگاهو با او ازدواج کرد. بدتر از او پگاه بود

و چرا با بهراد  چونیچرا در سکوت فرو رفت و ب دمينفهم یازدواج نکرد. حت نيا

  .یوانگيد مهعال کيدم و ازدواج کرد و من مان

که عقد کردند و همان شب به اصرار مادرم پگاه در منزلمان ماند، من تا صبح  یشب

 یاهيکردم. گر هيو گر دميرا چنگ زدم و کش ميو موها دميرا در بالشم کوب ميهامشت

  خودم که سکته نکردم. یسگ جان ايخواست خدا بود  دميکه نفهم صدایب

  . کردیم اموانهيد شيادآوري یان تکه تکه کرده بودم که حترا با دند ميهادست

و من در  کردندیهم م یدو تا طلوع صبح در آغوش هم بودند و حتماً عشق باز آن

  کردم و هزار بار شکستم. هيآغوش خودم گر

شب بود که تنفر در قلبم نشست. عشق رفت و مرگ آمد. مرگ دوست داشتن،  آن

  خانواده. مرگ نام خانواده و... با یمرگ احساس، مرگ زندگ

. رو ميايتا به خودم ب ديچطور در افکارم غرق شدم که سروش ساعدم را کش دمينفهم

  به او کردم. 

  ولش کن بهش فکر نکن. -
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تو و  کرد؟یسر هم م اياون سطل ماست مؤنث چ اميمن کوتاه ب نکهيا یبرا ادتهي -

  .ني! تو و پگاه خواهر برادرنيهمو خورد ريپگاه ش

  .گفتیخوب راست م -

... یاضافه بش امیزندگ یسطل ماستا ونيتو هم به کلکس یکنیم یکم کارکم یدار -

و ازدواجشون  شدیخورده باشه بهراد هم بهش محرم م ريپگاه با من ش ستم،يخر که ن

که جون کندم تا فراموش  یگذشته تو ذهنم زنده بشه و خاطرات نينکن یحروم. کار

خودم  خوامیندارم، نم کشهیکه تو قلبم زبونه م یبه نفرت ی. کاراديب ادميکنم دوباره 

  .نيپس عذابم ند فتميب دنيبه زجر کش

  آورد و با آرامش گفت: نييرا پا شيصدا سروش

  ...نيبب -

  همان لحن او گفتم: با

به نبش  یمن هم اصرار دونم،یتموم شده م یپگاه زن بهراده و همه چ نم،يبیم -

همه سال ذره ذره آب شدم تا مغزم رو شستم و جلو آفتاب  نيته ندارم. اقبر گذش

و دهنم رو وا  مونهیسرجاش م یمن هم به شرط یپهن کردم. فراموش یفراموش

باشه  ادتيبه من نکنه.  یکينزد یبرا یتالش چيه چکسيخاندان ه نيکه از ا کنمینم

راه دادم، اما حاال اگر  امیگزند یتو یواسم تالش کرد نکهيتو رو هم فقط به خاطر ا

 کي یشیتو هم برام م ،یريماست رو بگ یو پشت سطال یبد ريمس رييقراره تغ

  !یفرنگسطل ماست با مزه توت
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هم از ماست متنفرم هم از هر چه که با  دانستیزد. م یو پوزخند ستيمرا نگر او

  باشد. یفرنگطعم توت

 نيزودتر ا خواستمیبد بود و م یليرا نداد و در سکوت فرو رفت. حالم خ جوابم

  شوم. و بروم گم رميمراسم هم تمام شود و راهم را بگ

رساند و مشغول  یآبخور کيسروش لطف کرد و مرا به  ميديبه آرامستان رس یوقت

  شستن دست و صورتم شدم. آب سرد بودم و بدنم به لرزش افتاد.

  گذاشت و گفت: امیشانيپ یدستش را رو سروش

خونه استراحت کن، مادرم ازت مراقبت  مي. بعد از مراسم بربت برگشتهباز ت -

  .کنهیم

  .رپاشايخونه ام رمیم -

  ازت مراقبت کنه. ستين یاونجا کس -

  .خوامیمراقبت نم -

  معلومه کامالً.  -

و  کردیم هي. مادرم از ته دل گرميشده بهار جمع شد دهيو دور مزار از قبل چ ميرفت

  .شکستیکوت قبرستان را ماش سآه و ناله

 دميفهمی. نمکردیم هيگر محابایمزار نشسته بود و ب یبه مهران افتاد که پا نگاهم

همسرش دلتنگ است. برادرش خم شد و  یواقعاً برا اي کندیم هياز عذاب وجدان گر

  .نندياو بنش یها بتوانند جاتا خانم زدياو را فشرد و خواست برخ یهاشانه
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از  یچه درد گرانيمن و د یهاهيداشت؟ گر یز هر چه که بود چه سودا شيهاهيگر

   کرد؟یبهار دوا م

نبود چه  گريکه د یکس یبرا هيما از دست داد حاال گر یمحلیرا با ب اشیزندگ

  داشت؟ یسود

  افت؟يیم اميگذاشته بود الت یکه از خود به جا یدرد اي گشتیبه او باز م یزندگ

  .ستادي. برادرش هم پشت سر او استاديآمد و کنار من ا مهران برخاست، یوقت

  که مهران بشنود گفتم: یاما طور یآرام به

  .ميکن با هم مفصل حرف بزن نييزمان تع هي -

 یچشمم سرخ یرو نکياما ع سوختیم ميهارا چرخاند و نگاهم کرد. چشم سرش

  . رو به او کردم.کردیرا پنهان م امیها و ناتوانچشم

  ؟یدر مورد چ مفصل -

  .تونيدر مورد بهار و اتفاقات اواخر زندگ -

  ؟یچه اتفاق -

  .ميکنیحاال صحبت م -

اش دور و برش خانواده یآخرا بهار به خاطر نبودن اعضا نيا نکهيدرباره ا -

  گرفته بود. ديشد یافسردگ

 یبود و بو زيمهرداد بود که در گوشم نشست. برادر شوهر بهار. حرفش ت یصدا

  ادامه داد: ی. با خونسرددادیمطعنه 
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برادراشون  نکهيبهار از ا دوننیبودن، نم خبرینداشتن و ب فيتشر شونينه که ا -

  دار بودن.چقدر غصه دنيدیرو کمتر م

  گفتم: ديايدستش ب یگوش نکهيا یحال برا نيا با

هر روز که خواهرم  نيهم باخبر نيحتماً از ا نيخبر دار نيآقا مهرداد حاال که از ا -

  .کردیشوهرش رو م تيو شکا زدیبه من زنگ م

شد. مهرداد که هنوز هم دماغ درازش در کفش  رهيکپ کرده در صورتم خ مهران

  ما بود به حرف آمد و گفت:

  شده بود. ريگبله بهانه -

  نگاهم را سمتش دادم و گفتم: نکميبه عقب چرخاندم و از پشت ع یرا کم سرم

  !شيريتت بده که بگدس یکي ديبهانه رو با -

  .خوردیاش مکه به خاطر خانواده یامثل غصه -

 یاش اونقدر بزرگ نبود که بخواد اون رو قاطخانواده یغصه خوردن برا -

اما هر  کرد،ینم هيگر کرد،یاش بغض نمخانواده یدور یبکنه. بهار برا اشیزندگ

  .کردیم هيگر زدیوقت از شوهرش حرف م

  ش را ببندد گفتم:دهان نکهيا یبرا و

. من زدیمن دور بودم اما خواهرم بعد از هر بگو مگو با شوهرش به من زنگ م -

شده،  ريگنداره و خواهرم بهونه یمهران مشکل کنمیچون فکر م رميبگ ینخواستم جد
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بدونم شوهرش چه  خوامیخروار خاک م هي رياما حاال با مرگ خواهرم و رفتنش ز

  !ده؟يخواب نجايا کرده که زنش االن یغلط

 یزيدهان باز کرد که حرف بزند. مهران دستش را باال برد و اجازه نداد او چ مهرداد

  گفت: یما شده بود. مهران به آرام یآمد. متوجه بگو مگو کي. بهراد نزدديبگو

  . فردا عصر خوبه؟ميزنیباشه، حرف م -

  .ريخوبه، آدرسم رو از سروش بگ -

داشتم.  جهي. سر گميشد رهيها خسر زن یمزار از باالفرود آورد و هر دو به  سر

دستمال برداشتم و شروع کردم به عطسه  یشروع شد. مشت امینيب زشيدوباره آبر

  کردن.

ام نشست. شانه یرو يیها. دستزدمیبا عطسه و سرفه مراسم را به هم م داشتم

  بهراد به گوشم آمد.  یصدا

  .ستيحالت خوب ن نيبرو بش -

دور شدم. نه به خاطر حرف بهراد چون فقط خواستم  تياز جمع یدم و کمافتا راه

  ام بردارد.را از شانه شيهادست

سنگ مزار را  یرو یهااسم نکيکه از پشت ع یو در حال ستادميگوشه ا کي

  .کردمیتندتند عطسه م خواندمیم

  .ديببخش -
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و  یاستکان چا کي که با دميام را ددختر عمه امینيکردن ب زيتم نيو ح دميچرخ

  پر از حلوا و خرما آمده بود. یدستشيپ

 کيحداقل  ن،يگفت ناهار هم نخورد يیدا. زننيتا گرم بش نيرو بخور يیچا نيا -

  .فتهيفشارتون ن نيخرما بردار

او هم گرد شد. فکر کردم  یهاسرم زدم و دوباره عطسه کردم. چشم یرا باال نکميع

  ا آهسته گفت:ام است امعطسه یبه خاطر صدا

  چشماتون! -

  ؟یچشمامم چ -

  !نيکه بهتر بود روزيچشماتون قرمز شدن. د -

  را ندادم و در عوض گفتم: جوابش

  عقب. نيکنه، بهتره بر تيندارم. سرما خوردم و ممکنه به شما هم سرا ليم -

  :دميپرس کدفعهيفرود آورد و خواست برود که  سر

  موندن؟ یک شيو آراد پ دهياُرک -

  اش مونده.عمه شيمستخدما موندن، آراد هم پ شيپ يیخونه دا دهيرکاُ  -

و آراد شروع شده بود. او رفت و من هم  دهياُرک یفرود آوردم. از حاال در به در سر

تا مراسم ختم تمام  ستادميام همانجا اکوره گرفته یجلو کردمیکه حس م یبا صورت

د هر دو به سمتم آمدند. داشتند سروش و بهرا تيشد. بعد از تشکر و تعارف و تسل

سن بودند و متولد و خواهرزاده هر دو هم يی. داکردندیبحث م یزيآهسته در مورد چ
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 دهد،یشوهر م یرا که در شانزده سالگ یسال. مادربزرگم دو دختر داشته و اول کي

  . شودیاول دخترش باردار م یزمان با باردارهم

و  اندازديبچه را ب خواستیمادربزرگم م که کردیم فيها تعرآن وقت مادرم

  از خدا خواسته دل به دل او داده بود تا بچه سقط شود.  شيپدربزرگم به خاطر آبرو

 چيپرت کرده بود بچه ه یهر چه زعفران دم کرده بود و خود را از بلند چارهیب زن

  طورش نشده بود. 

ا به توپ و تشر بسته بود که رفته بودند، خانم دکتر پدربزرگ و مادربزرگم ر دکتر

آبرو و مردم، از خدا بترسند که آن کارشان  یآورده بود که جا ادشانيو خدا را به 

  هم زشت بود و هم گناه. نيجن کينه حرام بود و نه زشت بلکه کشتن 

تازه عشق پدربزرگم به مادربزرگم  شودیو پسر م ديآیم اينوزاد به دن یوقت

پسر  کي شيهمه سال و آن هم بعد از دو دختر برا نياکه بعد از  شودیصدچندان م

  بود.  دهييزا یکاکل زر

 اشیکورو یريپ یکه پدربزرگم هنوز او را عصا شودیهمان سروش م پسرش

 ني. اشودیم ليتکم ليفام یو خوش ديآیم ايماه بعد از او به دن کي. بهراد هم داندیم

  .رگيد زيدو همچون برادر دوقلو بودند تا هر چ

در  خوردند،یم ینوع خوراک کي رفتند،یمدرسه م کيهم بزرگ شده بودند،  با

  شرتر بودند.  کياز  کيو هر دو  نشستندیکالس م کي

بود! آن هم بعد از  ريپذکنند و مگر امکان شانيجدا خواستندیها ممعلم شهيهم

  مدرسه نرفتن. یبرا شانيهاميدو و تصم نيو قهر ا یافسردگ
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. در مدرسه و باشگاه و کوچه کردندیم یبرادر ميآمدم هر دو برا اين به دنهم م یوقت

  .گذاشتندیسرم کاله م شهينفره هممراقبم بودند اما در جمع سه ابانيو خ

. سر هر گرفتندیرا م ميهایو خوراک یبيپول تو ج ايو  فرستادنمیم اهينخود س یپ اي

  . گذاشتندیسرم م یهم کاله گشاد یباز

  صورتم نقش بسته بود.  یرو یآمد لبخند کج ادمي هانيا یوقت

  خاطره باعث آن لبخند شده بود؟! ديتجد یعني دميخودم پرس از

ام به خاطر شده یور کيو از هم نگاه برداشتند و به صورت  دنديدو به مقابلم رس هر

  آن لبخند زل زدند.

  ؟یخندیم یچ یبرا -

  سروش بود. جوابش را دادم: سؤال

 ن،يسر من آورد يیچه بالها نياومد هر وقت شما دوتا با هم بود ادمي خندم،ینم -

  مراقب باشم! دياالن هم با

  . زود بگو ببرمت کجا؟ ريبه خودت سخت نگ یاديز -

  .رپاشايخونه ام -

  م؟يمن با هم حرف بزن یخونه یايچرا نم -

  . امدهيرا نشن شيکه انگار صدا ی. طورکردم محلیرا ب بهراد

  سرپا باشم. تونمیزود منو برسون، نم یندار یاگر کار -
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  خونه ما خودم حواسم بهت هست. ميبر -

چند ساعت  ني. همدميرا شن دنشيآه کش یو راه افتادم. صدا کردم محلشیب دوباره

  .رفتیخوردش کرده بودم اما از رو نم یبود که حساب شيپ

  دنبالم آمد و گفت: سروش

  تو دخالت نداره، داره؟ یتو ماجرا گهياون که د ؟یم دعوا دارتو با مادربزرگت ه -

  !انيتر از خودبامرام هابهيغر یدارن درضمن، گاه انشيخودش نه، دور و اطراف -

دار کرد. از همان  یخنده معن کي آمدیکه پشت سرم بود و با سروش م بهراد

  و گفت: کردیمصورتش جا خوش  یناخواسته رو ديشنیمتلک م یکه وقت شيهاخنده

  منظورش به منه؟ مرامیاالن ب -

  نکرد و گفت: یپشت او را خال سروش

  ؟یدياز خودش تا حاال د ترمرامیمگه ب گه،ینه خودش رو م -

بود.  ترقيرف شيبودم، اما بهراد برا قيرف شياز سروش نداشتم. من برا یگريد توقع

  .گرفتیپشت او را م یسيپس بدون خجالت و رودروا

بزنم و او را نان به نرخ روز خور خطاب  ذوقش یکارش نخواستم تو نيخاطر ا به

  ! کشمیمن چقدر جورش را م ديآیم سيکنم که هر وقت به انگل

 ً . به هر ديکشیجانش را م يیخودش هم بهراد چند برابر من جور دا اريدر د حتما

سکوت کردم و . پس ريداشت و نه تقص یمن و بهراد او نه گناه یدعوا نيحال ب

  را به خودم برگرداند. مرامیاجازه دادم صفت ب
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. در دلم دعا دميسروش د نيپدربزرگم را کنار ماش مياز قبرستان خارج شد یوقت

  گفت: دميندهد. پدِر مادرم بود، به کنارش که رس ريبه من گ یکي نيکردم ا

  من؟! یکار بيتو خونه رق ینيشیم یریم یايمن نم یخونه گهيتوله سگ حاال د -

اش را وامانده نيو دِر آن ماش ديايگرفتم تا سروش ب نييرا ندادم و سرم را پا جوابش

  باز کند. ميبرا

. اديهم اونجا ن یکس سپارمیخونه خودم. م یايبغل دست سروش م ینيشیاالن م -

خونه ننه باباش و پدربزرگ  یجا ینوه حاج محمد فتهيهمکارام چو ب نيب خوامینم

که تو  ميدي! ذره ذره آبرو نخریريام رپاشايو تبارش رفته نشسته تو خونه ام ليو ا

  .یالف بچه به بادش بد هي

 نينباشد! چرا ا خواستیزدم به او. براندازش کردم. پدربزرگم بود که بود، م زل

دارترند، چون بانفوذترند، حق ترند، چون پولچون بزرگ کردندیمردم هنوز فکر م

 یريتحق چيشان از هنشستن حرف یبه کرس یو برا رنديبگ ميا هم تصمخد یدارند برا

  گردان نبودند. یرو

  با احترام گفتم: پس

ً من رو قاط -  یهااستيس یمسائل شرکت شما به خودتون مربوطه نه من! لطفا

  .ارمياصالً سر در نم ايخاله زنک باز نيچون من از ا نينکن تونيکار

 اشیشانيقسمت پ نيبه باالتر ديچسب شيکرد. ابروها کپ شيام در جاجمله دنيشن با

 تياهم یااز ذره ميخودشان و کارشان برا دنديفهمیم دينداشت. با تياهم مياما برا

  .ستيبرخوردار ن
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از  شتريباشه و ب ايخاله زنک باز نياهل ا اديبهش نم دميکه من د یهرچند مرد -

  قائله. تياهم اشیدوست یکارش برا

باز شد. سوار شدم و او  يیبا صدا نيرا زد و در ماش موتي. رديرسبه من  سروش

 دميپدربزرگم فهم یهاسروش و حالت یهامشغول حرف زدن با پدرش شد. از نگاه

  ام!شده ی. با خود فکر کردم چه گرفتارکندیرا به او م تميشکا

 . من هم براندازشستيبعد سروش آمد و سوار شد. چند لحظه مات مرا نگر یکم

صورتم گرفتم تا او را غرق  یدستمال را جلو عيام گرفت. سردفعه عطسه کيکردم. 

  . نکنم یروسيذرات و

  را به چپ و راست تکان داد و آرام گفت: سرش

  استراحت کن و داروهات هم سر وقت بخور. یبردمت خونه پاشا حساب -

  .فتيباشه، فقط راه ب -

 یسروش ساکت بود. حرف ريطول مس داشتم. در یبد یحرکت کرد و من چه حال او

 چيسکوت جانانه او را دوست داشتم و ه نيو در خود فرو رفته بود. من هم ا زدینم

  تا دهانش را باز نکند. گفتمینم

که سروش دستش را عقب برد و داروها و  شدمیم ادهيداشتم پ ميديبه منزل رس یوقت

  را به من داد و گفت: یبزرگ دستمال کاغذ یجعبه

  نرن. ادتي -
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 یدر را بستم و زنگ در را فشردم. کم یشدم. بدون خداحافظ ادهيکردم و پ تشکر

  .ديچيخانم در اطرافم پ ريمن یبعد صدا

  تو. ايب -

. در را هل دادم و رو به سروش دستم را باال آوردم. او ديپاشنه چرخ یبعد در رو و

  .سر فرود آورد و رفت

. حالم بد بود و سرم کردمیو درد در تمام تنم م یوارد منزل شدم احساس سست یوقت

  درد داشت.

  خانم به استقبالم آمد و سالم کردم و جواب داد و گفت: ريمن

  .یبدم بخور یزيچ هي اينگاش کن، انگار از جنگ اومده. ب -

  ها رفتم و گفتم:ناخواسته زدم و سمت پله یسروش افتادم. لبخند یهاحرف ادي

  خوابم.ب رمیندارم، م ليم -

  تخت افتادم و خوابم برد. یتو ميهالباس ضيها باال رفتم و بعد از تعواز پله و

  

  (فصل پنجم) 

قدر احساس سرما . آنشتريرعد و برق را ب ی. صدادميشنیبارش باران را م یصدا

به  شتريو از سرما پتو را ب خوردیبه هم م ميهابه استخوانم نفوذ کرده بود که دندان

  .شدمیو در خودم مچاله م دميچيپیخود م



243 | P a g e 
 

رمق باز کردن  یاست. حت یچه کس دانستمیرا لمس کرد. نم امیشانيپ یدستمال

هر کدام  یرو يیشده بودند گو نيقدر دردناک و سنگآن ميهارا نداشتم. چشم ميهاپلک

  آجر قرار داشت.  کيها از آن

  زم دارم.در مغ یکوره آهنگر کي کردمیو احساس م کردیدرد م سرم

  لب گفتم: ريو ز دميلرز شتريقرار گرفت. ب امیشانيپ یرو یسيبار دستمال خ نيا

  !ن؟يکنیم سميسردمه، چرا خ -

و اغما متوجه  یداريخواب و ب نينگرفتم. در ب یشد و جواب دهيکش ميموها یرو یدست

 یتح کند،یم سيرا با دستمال خ امیشاني. پکندیاز من مراقبت م یکه کس شدمیم

  کرد. امهيرا در تشت آب گذاشت و پا شو ميپاها

در آب ولرم  ميدر حال شستن پاها یپلک گشودم که بفهمم چه کس یبا ناتوان یوقت

  که حدس زدم سروش است. نميرا بب یمرد یرهيت یهياست فقط توانستم سا

  درد گلو و بدنم ناله کردم و گفتم: از

  سروش!  -

  شد.  یکيرعد و برق  یبا صدا آرامش در گوشم نشست که یصدا

  جان! -

  پتو بنداز روم. هيسردمه  -

به  گريد یپتو دميو خشک کرد و نفهم ديکش رونيرا از تشت آب ب ميبعد پاها یکم

  نه و خوابم برد. ايمن داد 
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  اش نکرده بودم.را تجربه کردم که در تمام عمرم تجربه یشب حال بد آن

سرم متصل به دستم بود. حالم  دم،يرا که د یزيچ نيپلک باز کردم اول یوقت صبح

  شب قبل نبود.  یبودم اما حالم به خراب حسیبهتر بود و کمتر درد داشتم. کرخت و ب

. دست بلند کردم و ساعتم را دميشنیم رونيآرام چند نفر را در ب یهاصحبت یصدا

  برداشتم و نگاه کردم. 

 دميام باال کشچانه ريو پتو را تا ز ده صبح بود. ساعت را دوباره سرجا گذاشتم ساعت

  و پلک بستم. 

به زحمت انداخته بودمش.  یوارد اتاق شد. حتماً سروش بود. حساب یبعد کس یکم

  .کردمیم یتشکر حساب کياز او  ديبا

  گذاشت و تبم را چک کرد. امیشانيپ یآمد و دستش را رو جلو

  حالش چطوره؟ -

  را برداشت و گفت:بود. سروش دستش  رپاشايام یصدا نيا

  خوبه. -

  .فقط تشنج نکنه کردمیدعا م شبيپر شبيخدا رو شکر، د -

  باز کردم و گفتم: پلک

  حد حالم بد بود؟ نيتا ا -

  و گفت: ديو خند ستيمرا نگر سروش
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  به خواب؟ یخودت رو زد -

  سرم از دستم گفت: دنيکش رونيبعد لب تخت نشست و در حال ب و

خوب پرستارت  یول یگفتیم انياش هذبود و همه ديت شدحالت بد بود. تب یليخ -

  .یتا بهتر بش ديزحمت کش یليخ

  .کنمیدستت درد نکنه، حتماً جبران م -

 ميبرا اشیام شد. نگاه جدصورتم گرداند و چند لحظه مات چهره یرا رو نگاهش

  سؤال شد.

  .بهت سر بزنم امياز من تشکر نکن، من اصالً دو روزه وقت نکردم ب -

  دو روز؟ مگه من... -

  شدم که جواب داد: ساکت

  ! یتخت نيا یتو مهيسه روز و ن -

  . او سرم را برداشت و من نگران گفتم:شدینم باورم

  گند که به تخت نزدم؟ -

  و سرم را درون سطل انداخت و گفت: ديخند

  همون روز اول برات سوند وصل کردن.  مينه، به اورژانس زنگ زد -

  ا نگاهم سروش را دنبال کردم و معترض گفتم:و ب دميکش یآه



246 | P a g e 
 

کرده؟ مستخدم  یادرار رو خال سهياز من مراقبت کرده و ک یبعد ک یومديدو روزه ن -

  خونه؟

به چهارچوب بود و داشت با  اشهي. او تکديبود رس ستادهيکه کنار در ا رپاشايام به

  .کردیلبخند نگاهم م

  ؟یخوب -

دوشت افتاده! واقعاً به  یهام هم روها خودم، زحمتخوبم، ممنون. فکر کنم نه تن -

  .خوامیمعذرت م طيشرا نيخاطر ا

  نکردم بهنام جان! یمن که کار -

  تخت اشاره کرد و گفت: نييبغلش درآورد و به پا ريرا از ز دستش

  تشکر کن. شونياز ا -

م . هر دو به هستمياشاره دستش را دنبال کردم. متعجب او و سروش را نگر ريمس

 نييو پا دمينگاه کردند و بعد از اتاق خارج شدند. به کمک آرنجم خودم را جلو کش

  !دم؟يدیخانم را م ريمن ديتخت دو نفره را نگاه کردم. با

 هيسرش با زاو ريتخت که چون زمان تجردش دست چپش را ز نييبهراد پا دنيد با

  بود تعجب کردم.  گردنش رد کرده رينود درجه گذاشته بود و دست راستش را از ز

  او بوده باشد که از من مراقبت کرده است.  خواستیلحظه نگاهش کردم. دلم نم چند

 نياز ا شدینبود و نم یاچاره نکهيو نفسم را فوت کردم. مثل ا دميبه سقف چرخ رو

  .یفرار کن دنديچسبیبه دامنت م یزييخانواده که چون خاشاک پا
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رفتم و مشغول شستن  يین سوند از خودم به روشورفتم و با جدا کرد نييتخت پا از

رفتن  رونيو هنگام ب دميپوش یدست و صورتم شدم و مسواک زدم و بعد لباس مناسب

  به بهراد که کامالً غرق خواب بود انداختم. یاز اتاق نگاه

  .خوردندیجا وسط هال کوچک داشتند صبحانه مهمان رپاشايو ام سروش

  .دييبفرما -

  خانم مرا خشکاند. ريمن یفتم و نشستم و خواستم به سروش بپرم که صداکنارشان ر به

  پسر. یپا شد یبه سالمت -

  گذاشت و گفت: ميجلو ینيس کيرا سمتش بردم که خم شد و  نگاهم

  .هيبخور مقو -

  .خورمیم ريندارم، نون و پن ليم -

  خوبه.  اتی! سوپ بخور که واسه سرماخوردگخودیب -

  اشتم و گفتم:اصرار نان برد با

  .نيبهم بد یاستکان چا هيلطفاً  -

 ريلبخند زد و سر به ز رپاشايرا برداشت. ام ريبردارم که بشقاب پن رياز پن خواستم

  .دهدیو جوابش را نم خنددیاو م یچرا به کارها دميفهمیگرفت. نم

  گفت: رفتیم ريکه چشمش دنبال بشقاب پن سروش

  .ميخانم! صبحونه نخورد ريمن -
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  نخورده، مرده؟! یچيه شتريبچه هم سه روزه بلکم ب نيا -

  دور از جونش، نه! -

  .دمیرو م رتيبشه سوپش رو بخوره، پن یپس بذار راض -

. او را فوت کردم و قاشق را برداشتم و با حرص مشغول خوردن سوپ شدم نفسم

  را به سفره بازگرداند و راست شد و گفت: ريپن

  پسر خوب. نيآفر -

سرخ شده بود. سروش  خوردیکه م یااز خنده رپاشايرفت. ام نييها پاز پلهبعد ا و

  کرد و گفت: یاهم تک خنده

  .هيزن با حال یليدمش گرم، خ -

  :ديپرس دي. سروش با تردخوردمیهم در سکوت داشتم سوپم را م من

  خوشمزه است؟! -

  .کردمیبحث نم ريپن یبرا دونستمی. میليآره، خ -

  .ارهيمن هم ب یپس بگم برا -

  برخاست و گفت: عيسر رپاشايام

  .ارميم رميمن م -

  . رو به سروش گفتم:دميرا شن شيپا یرفت و صدا رونياز هال ب و

  کنه؟یچکار م نجايبهراد ا -
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 شتياومدم پ ،یستيبهم زنگ زد و گفت خوب ن رپاشاياون شب تو حالت بد بود، ام -

 گهي. دنهيتو رو بب خوادیاومد و گفت مو شب هم موندم. روز بعد بهراد با اصرار 

. حاالم آدم دهيموند. بنده خدا دو شب تموم با تو نخواب شتينرفت و پ ميکرد یهر کار

  . شد نزن تو ذوقش داريباش و ب

  .نيکرد جایهر دوتون ب -

 خواهدیبه من انداخت. معلوم بود دلش م یچپسرش را بلند کرد و نگاه چپ سروش

  خوردم که گفت: اقيدهنم بزند. توجه نکردم و سوپم را با اشت یبا پشت دست تو

  صبح پگاه آورد برات. یسوپ هم که خورد نيا -

 یجلو ميها. با دستافتميبپرد و به سرفه ب ميقاشق در گلو نيچه باعث شد آخر دمينفهم

  ام ادامه دادم.دهانم را گرفتم و به سرفه

  ت:نگاهش را از من گرفت و به مسخره گف سروش

  اش مال خودته.بخور همه واشي -

ها شده بود؟ اسم پگاه؟ دستپخت مال خودم بود اما چه باعث آن سرفه اشهمه

  که به خرج داده بود؟  یمحبت اياش؟ خوشمزه

آوردن  یرا برا یريفرستاده بود، هم مس رونيشوهرش را دو شب از خانه ب هم

  .شدیفه ممنجر به سر هانيکرده بود. هر کدام از ا یسوپ ط

به  یایمنطق افهيبرداشتم و صورتم را پاک کردم و سروش باز هم چه ق یدستمال

  خود گرفته بود. 
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  و از او تشکر کردم. دميسوپ برگشت من عقب کش یهاکه با کاسه رپاشايام

  زم؟يبر يیبرات چا -

  .هيکاف نينه ممنون، هم -

  .نييپا برهیم شورهیبخوره، م يیچا فهيح -

  را باال انداخت و گفت: شيسوپ خورد. ابروها قاشق کي و

  .هيپگاه واقعاً دستپختش عال -

  پشتش لم داد و گفت: یهابالش یرو رپاشايام

  .زنهیغر م رخانمياگر من ديببخش -

  خوردن سوپ گفت: نيدر ح سروش

 دايبرات پ گهيد یکيبگو بره خودم  یدونیاگه م زنه؟یچرا انقدر غر م یراست -

  و هفت، هشت سال. ستيدر حد ب اونم کنمیم

  لبخند زد و گفت: رپاشايام

همسر و پسرش رو از دست داده و  ه،يخوب یلينه، من بهش عادت کردم. زن خ -

اما االن  شدمیمن هم ناراحت م ليچندان خوش اخالق باشه. اوا تونهینم نيهم یبرا

  شده. یبرام عاد

ها رو باال اومده وزه صدبار پلهدو سه ر نيا یتو اش،شهيهم یهاخالف غر زدن بر

نکن،  نييها رو باال پاو به بهراد کمک داده که مراقب بهنام باشه. بهش گفتم انقد پله

  پا درد دارم. گفت پا دردش به خودم مربوطه نه تو. یگيبعداً م
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  . گفت:ديخندیهم آهسته م رپاشاي. امميديمان گرفت و بلند خندو سروش خنده من

  .نيريو ازش به دل نگ هياخالقش چ نيم که بدونرو گفت نايا -

آلود شد و به هال آمد. خواب داريخنده من و سروش بود که بهراد ب یکنم از صدا فکر

  گفت: دنميجوابش را دادند. رو به من کرد و با د رپاشايسالم کرد و سروش و ام

  !یخدا رو شکر بهتر -

را بخورم  ميوشزد کرد داروهابعد منتظر جواب نشد و به اتاق برگشت. سروش گ و

  ها را خوردم.و آن

قاشق مربا  کيسفره نشست و  یو آماده به هال برگشت و پا دهيهم لباس پوش بهراد

  اش را گاز زد. آن لقمه یو بعد از گذاشتن کره ال دينان مال یرو

ساکت بود. سروش رفت و  نقدرياول صبح هم شهيها! بهراد همبود! از گذشته ادمي

  آورد. یچا شيبرا

  گفت: رپاشايتشکر کرد که ام رلبيز

   ؟یديچرا نخواب -

  برم خونه. ديبا گهيممنون، د -

 ديجنبیبه من و بعد به بهراد داد که از او تشکر کنم. اما من زبانم نم یااشاره سروش

  استفاده کنم. زياز کلمات تشکرآم خواستیو دلم نم

  .یرفتیسر فرصت م و بعداً  یديخوابیراحت م له،يامروز تعط -

  برم بهش سر بزنم. ديبا گهيممنونم، دو شبه خانمم تنهاست. امروز د -
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  و گفت: دياش کشخسته یهابعد دستش را پشت پلک و

  .ادهيبهنام ز یما افتاد رو دوش شما واگرنه جا برا یزحمتا د،يببخش -

   کنم؟یمگه من چکار م ؟یچه زحمت -

  شما. نيبزرگ -

بلند شد.  شياز جا ینيس یو بعد از گذاشتن استکان رو ديلخ نوشت یدو جرعه چا او

اش دوباره شانه یکه با فشار دست بهراد رو زديدست داد. او خواست برخ رپاشايبا ام

  نشست. او دست سروش را فشرد و گفت: 

  ؟یندار یکار -

  .گمیبهت م اميچرا م -

  بعد بهراد بدون نگاه به من گفت: و

  در خونه من به روت بازه. ،یايب یهر وقت خواست -

. دستم ستيطور که لم داده بود مرا نگرهمان رپاشايرفتند. ام نييها پاهر دو از پله و

  و گفتم: دميکش شميررا به ته

  ؟یسرزنشم کن یخوایم -

  همان لبخند و نگاه پر از آرامشش  گفت: با

  نه.  -

  هستم؟ یبه نظرت من آدم مزخرف -
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  رم.در موردت ندا ینظر -

  کنه؟یفکرت رو مشغول م یچ ینيبیمن رو م یپس وقت -

و احساسات  یتالش کن یتا ک یخوای! میبخشیگذشته رو به گذشته م یکه تو کِ  نيا -

  .یزنده کن نيات رو با تلقفروکش کرده

  !ن؟يتلق -

  بله.  -

  ؟یچ یعني -

  .یفهمیزود م یليخودت خ -

  .دوارميام -

  .یرينگکن سخت یسع -

  گفتم: کهويچرا  دميشدم. نفهم رهينقطه خ کيانداختم و به  ميرا دور پاها مياهدست

شروع  ده،یگوشه مغزم و لم م نهيشیوقتا م یآدم کوچولو تو مغزمه، بعض هي -

  .هاشهيبه خوردن ال کنهیم

که من  رونيالها بکشه ببهاز اون ال یزيچ هي خوادیم یو ه کنهیم یفضول ادميز

تِرن  نيکه ع یخاطرات تلخ گمیست خدا هم بهش برسه. من مدوست ندارم د

تو ذهنم تکرار  یه یو صداش با اون سوت رو مخ چرخهیتو سرم م یبازاسباب

  . یوسواس فکر گفتیدکترم بهش م شه،یم
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کنترل مغزم رو بردارم و چراغش رو خاموش کنم  دياست که با اون موقع خالصه

  و خفه بشه. یکيارتو ت نهيتا اون آدم کوچولو بش

  .ارهيسکوت م یکيکه! تار یديشن

نشست و در سکوت مشغول جمع کردن سفره شد. چند  رپاشاي. امميدو ساکت شد هر

  بعد رو به من کرد و گفت: قهيدق

به همون اندازه  ،یگذشته آدم هستن که اگر کمتر بهشون فکر کن یتو زايچ یسر هي -

  .شنیم ارزشیو ب کيکوچ یشيکه ازشون دور م

بهشون فکر  یباعث بشه دلمون بخواد ه یو خودآزار یممکنه وسواس فکر فقط

درد  نيا نه،يريکه ش ميدیدرد به خودمون م هي. ميو خودمون رو شکنجه کن ميکن

  .ستين یو راه نجات ميغرق شد مينيبیوقت م هيکه  ميهم اونقدر دوست دار نيريش

. متعلّق به حال ميهمونجا جاشون بذار ديفقط مربوط به گذشته هستن و با زايچ یبعض

با خودمون  یو ه سهيتو ک ميزيافکار و دردها رو بر ني. اگر قرار باشه استنين ندهيو آ

به خودمون  یکه وقت ميشیاونقدر خسته م يیجا هيدنبالمون،  مشيو بکش ميحملش کن

  . یهم جسم ی. هم از لحاظ روحميشد ودهو فرس ريپ مينيبیم مييآیم

سال  یبرخالف سن و سالت االن روحت چند ساله است؟ س نيخودت نگاه کن و بب به

  داره؟! چهل سالشه؟! پنجاه سالشه؟! چقدر؟! 

ً يسال افتاد نها کي یط یاتفاق هي اگر اش رو خورد. بعد سال بعد غصه کيتا  ديبا تا

بهش  یدار اتفاق برات افتاد، االن دوازده ساله که کيآقا بهنام.  هياديز یلياز اون خ

  . ظلم به خودته، به مغزت، فکرت، روح و روانت. هياديز یليخ نيا ،یکنیفکر م
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 یهاحس یتونی. نمینيدرست بب ذارنیو نم رنيگیرو م دتيد یجلو اهيس یفکرا

 یهاو تمام شانس نهيرياون درد ش ريو تو همچنان وجودت درگ یکن افتيخوب رو در

  .یديرو از دست م اتیزندگ یبعد

  .ینيکن بهتر بب یکن و بنداز کنار و سع چياون افکار رو بقچه پ پس

  و برخاست و گفت: ديچ ینيس یها را روظرف او

 اجي. اون به تو احتني. دوست داشتنش رو بهتر ببنيبهراد رو بهتر بب یِ مثالً نگران -

 و دو شبانه روز نجايا اديسمتت، فقط چون برادرش رو دوست داره م ادينداره که م

  بره. نجاياز ا ینطوري. پس حقش نبود اکنهیازش مراقبت م

  را در هم فشردم و گفتم: ميهاافتاد که برود. دست راه

  ببخشمش. تونمیرو که دوست داشتم ازم گرفت، نم یکس یرحمیبهراد با ب -

  اول گذاشت و گفت: یپله یرا رو شيپا رپاشايام

به هم  هایليخ ايدن ی. توهيرحمیست با گهيمرد د هيکه همسر  یفکر کردن به کس -

 اهيتا آخر عمر با نفرت به گذشته نگاه کنن. نفرت قلب رو س ستياما قرار ن دنينرس

  جور رقم خورده. کي. سرنوشت هر کس کنهیم

  که من بهش اعتقاد ندارم. یزيسرنوشت؟! چ -

م. خواست خواند یانگفته یهارا به من کرد و لبخند زد. در لبخندش حرف شيرو او

  برود که گفتم:

  !؟یبگ یخوایم یچ -
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  رفت و گفت: نييها پاو سرش را باال گرفت. آهسته از پله ديکش یقيعم نفس

در گذشته  یقبول کن هيرو. فقط کاف گرانيتا د یخودت رو ببخش یدار ازين شتريتو ب -

  .یکرد اتیزندگ یتالشت رو برا یهمه

بلند شدم و رفتم پرده را  ميشد. از جا رتفيو ضع فيرفتنش ضع نييبا پا شيصدا

بود. با برگشتن سروش رو  يیتماشا یزييکنار زدم و به آسمان نگاه کردم. آفتاب پا

  به او کردم و گفتم:

  .دهيآراد و اُرک دنيد ميبر -

  . بشن ضيها مربچه خوامیخوب نشده. نم اتیکه سرماخوردگ ینه تا وقت -

  ؟زمان چکار کنم نيپس من تو ا -

  استراحت کن. -

  . تونمیکه نم یدونیم -

 امیبرم به کار و زندگ ديخودت رو سرگرم کن، من با یجور هيبهنام،  دونمینم -

  برسم. 

  را فوت کردم و رو به پنجره گفتم: نفسم

  برو. -

  جلو آمد و گفت: نيهم یام، براحس کرد که ناراحت شده سروش

  .ميریم یکه خواست يیهر جابا هم  یاستراحت کن، بهتر که شد یکم -
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  ؟یکن هيته نيماش هيبرام  یتونیم -

  ؟یواسه چ نيماش -

  مزاحم تو نشم. گهيکه د -

  ؟یکنیتعارف م یاالن دار -

  .یحاضر کن نيماش هياالن از تو ناراحتم و بهتره برام  ر،ينخ -

  از من چرا؟ -

  را ندادم و گفتم: جوابش

  ابم.بخو رمیبرو به کارات برس من هم م -

سرم  یرا رو یافيو با کسالت بالش ال دميتخت دراز کش یبعد به اتاق رفتم و رو و

  بعد سروش بالش را کنار زد و گفت: ی. کمدميکش

  .ميتو رو خدا بس کن، حاضر شو با هم بر -

  بخوابم. خوامیم ام،ينم -

  مجبور شد برود. تيزد جوابش را ندادم که در نها ميهر چه سروش صدا و

تا ذهنم  کتاب برداشتم و مشغول مطالعه شدم کيبرخاستم و  ميو رفت از جاا یوقت

  .رديآرام بگ

شد و  کيچطور صبح به ظهر نزد دميمشغول کتاب خواندن شدم اصالً نفهم یوقت

که  دميشنیرا م شيصدا یهم منزل مانده بود و گاه رپاشاينصف روز سر رفت. ام
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خانم را  ريمن یها و غرغرهااب حرفجو یگاه ايو  کردیداشت با تلفن صحبت م

که او در خانه مانده  ليتعط روزآمد حتماً جمعه است و  ادمي. تازه دادیم یبه نرم

  است.

بود که نگاهم را به  ميپا یشد. کتاب رو کيساعات جلو رفت و به عصر نزد کمکم

 یزييپا رمقیامروز هوا صاف بود و آفتاب ب کيدادم.  ريگپنجره بزرگ آفتاب

بروم و در کوچه و  رونيب خواستی. دلم متاباندینورش را با دل و جان به اتاق م

  از آن فرار کرده بودم قدم بزنم.  یکه روز یشهر یهاابانيخ

را سمت در  ميور بودم که چند ضربه به در اتاق خورد. روافکار خودم غوطه در

. فکر کنم رنگ نگاهم چارچوب تعجب کردم انيام در مدخترعمه دنيچرخاندم و با د

  زد و گفت: ینيکه لبخند شرمگ دادیبه شدت تعجب را نشان م

  تو؟ امياجازه هست ب -

را از تخت  ميتخت، کنارم گذاشتم. بعد هم پاها یخود آمدم و کتاب را بستم و رو به

  و گفتم: ستادميبردم و ا نييپا

  .دييبفرما -

دسته گل دستش را  ميديبل هم رسبه مقا یقدم به درون گذاشت و جلو آمد و وقت او

ها را از دستش بودند. گل بايز اريرز قرمز کردم. بس یهابه گل یسمتم گرفت. نگاه

گرفته  هيگل هد یاز کس یک آمدینم ادميداشت.  یگرفتن چه حس خوب هيگرفتم. گل هد

  بودم. 
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را حس  عطرشان شي. کم و بدمييها را بوگل را باال آوردم و سر خم کردم و آن دسته

ساعدم عطسه  یدست چپم را تا کردم و رو عيام گرفت. سردفعه عطسه کيکردم و 

  را باز کردم و گفتم: ميهاآمد. پلک ميهاکردم. اشک به چشم

  ندارم.  یمن چندان حال مساعد د،يببخش -

 نميکه بب شدمیحال ممتأسفم، من هم اومده بودم که حال شما رو بپرسم. خوش یليخ -

  .نيخوب هست

  ممنونم.  -

با  ماهيکه فر دميانداختم و د نهيدر آ یتوالت گذاشتم و نگاه زيم یگل را رو دسته

  کردم و گفتم: هيتوالت تک زيو به م دمي. چرخکندینگاهش مرا دنبال م

  .دينيبش دييبفرما -

تخت نشست و تشکر  یلبه یکنار تخت اشاره کردم. او جلو رفت و رو یبه صندل و

  را کنارش گذاشت و گفت: اشیچک دوشکو فيکرد و ک

 اديب خواستیدلش م يیدانگران حال شما بودن، زن یليبهراد و آقا سروش خ -

 شونياز ا یندگيشما بشه. من به نما یاما خوب نگران بود که باعث ناراحت دنتونيد

  بشم. اياومدم که حال شما رو جو

  !نيومديپس از طرف خودتون ن -

  قفل کرد و گفت: را به هم شيهادست او

  نه! اي نيبدونم حالتون چطوره؟ خوب خواستیچرا، خودم هم دلم م -
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 یشد و انگار که با خود حرف بزند به آرام رهينقطه نامعلوم خ کيندادم که به  یجواب

  گفت:

 ینگران شما بود. چ شهيشده. بهار هم هم یشما برام عاد یبرا هيبق ینگران دنيد -

 یکس نيبش ضيمر ن،يکنیرو چطور سر م تونييتنها ،نيخوریم یچ ن،يپوشیم

 اشینگران گشتیمو بر سيانگل اومدینه! هر بار هم م ايهست ازتون مراقبت کنه 

  . شدیصد چندان م

خودش  یبرا یخوب یغذا رسهیبهنام تنهاست، بهنام نم گفت،یبا خودش م اشهمه

. دونهیو خودش نم شهیم فيدرس شده و داره ضع ريدرگ یليحاضر کنه، بهنام خ

کنار بهار بود  شدی. مگه مشدیبه من هم منتقل م شهيبود که هم یاونقدر حسش قو

  نکرد! افتياش رو درخوب خواهرانه یو حسا

 شياقهوه یدهيخط چشم کش یهازد و نگاهش را سمتم چرخاند. چشم یزيانگغم لبخند

داشت.  انيدر آن جر قيعم یمبود. مخصوصاً حاال که غ بايحالت و زبه شدت خوش

ً ا بهشان نگاه  خواستیدلم نم یروز کيبود که  يیهاها همان چشمچشم نيواقعا

  کنم؟! 

  ندارند! ميارزش نگاه مستق کردمیکه حس م يیهاچشم همان

 گريکه چشمش را سمت د ديمن تعجب کرد و خجالت کش یرهياز نگاه خ انگار

  چرخاند. 

. هم پدرش کندیم یزندگ یاو با چه کس ستيال که عمه نحا یراست دميخودم پرس از

  فوت شده بود هم مادرش. 
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  حرف آمدم و گفتم: به

  ناراحت شدم. یليخ دمياز سروش شن یبه خاطر فوت پدر و مادرتون متأسفم، وقت -

  زد و گفت: ميتلخ با آن تواَم بود به رو یکه غم یآرام لبخند

  .نيکرد یو با من همدرد نيگفت تيتسلو  نيتماس گرفت ن،يشما که لطف کرد -

هم بعد از  بارکي یکه به خاطر نداشتم. من حت یکار را کرده بودم؟! ک نيمن ا من؟

به عالمت تعجب شده بودم که لبخندش  هيرفتنم با او صحبت نکرده بودم. فکر کنم شب

ک گرفت. تازه ذهنم فعال شد و متوجه شدم که او به من متل ريشد و سر به ز قيعم

  . اندازدیم

من هر  یگرفته بودم. حاال ناراحت دهيو ناد دادمیرا انجام م یکار ديکه با زدیم طعنه

 تيتسل غاميپ کياست که او از من  نيمهم ا ست،يبوده است مهم ن اديچقدر هم که ز

  آن خانواده حق داشت.  ینکرده بود و به عنوان تنها بازمانده افتيدر

  را فشردم و گفتم: ميو بازو دميغل زده بودم باال کشب ريراستم را که ز دست

کار رو نکردم. نه که نخواسته باشم، فقط به  نيا یول گفتم،یم تيبهتون تسل ديبا -

  چرا؟! دونمی. نمديذهنم نرس

  چون براتون مهم نبود که دخترش جا مونده، اون هم تک و تنها. چون از اول... -

  راست تکان داد و گفت:کرد و بعد سرش را به چپ و  سکوت

  .ستيمهم ن -

  تخت نشستم و گفتم: یرفتم و با فاصله از او رو جلو
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  !ن؟يکنیم یشما هم تنها زندگ -

  چند برابر شد.  شيهاچشم یبه من کرد و غم تو رو

 رفتیو م اومدیم یکنم، حدود دو ماه اول تنها بودم. هر ک یاول خواستم تنها زندگ -

 یچ هينداره، در و همسا تيخوب ،یتنها بمون ديتنها باشه، نبا دختر هي دينبا گفتیم

گرفتن من رو  ميترها تصمبا مشورت بزرگ نيهم ی! براگن؟یم یمردم چ گن؟یم

  عموم.  شيبفرستم پ

تنش را لرزاند. دستش را به  یگرفت و حس کردم درد بزرگ ريرا به ز نگاهش

  گفت:و دور از خود  بيعج یو با حالت ديکش شيبازوها

 یزنگ زدم و کل يیداروز به زن کيرو گذروندم،  یبد یکردن و روزا تمياذ -

  و التماس کردم که نجاتم بدن. هيگر

از دهنش  یهر چ يیو آقا سروش اومدن. دا يیداو زن يیکه دا ديساعت طول نکش دو

رو انداخت تو چمدون، نگم که آقا سروش مثل  لميوسا يیدادر اومد بارشون کرد، زن

  ام دعواش شد.  برادر چطور با پسر عمه هي

 ی. االن حدود پنج ساله با پدر و مادرتون زندگيیدا یهم من رو بردن خونه بعد

کم  يیو دا کنهیسحر مثل مادرم بهم محبت م يیدادارم. زن شيو احساس آسا کنمیم

  از پدرم نداره.

  » .کردن یتو پدر و مادر یخوبه حداقل برا« خودم فکر کردم: با

  ات خوب نبود؟چرا خونه عمه -



263 | P a g e 
 

عادت را هنوز ترک نکرده  نيافتاد. ا شيهاگرفت و به جان پوست انگشت ريبه ز سر

سکوتش  ی. وقتکندیرا م شيهاپوست انگشت شدیبود. هر زمان مضطرب م

  شد گفتم: یطوالن

  حالم که االن حالتون خوبه.به هر حال خوش -

بود. درست  ختهياشک ر صدایکرده بود. ب هي. گرسرش را باال کرد و تشکر کرد او

ساکت  کردم،یاش ممسخره کردم،یم تشيکه هر وقت خودم اذ شيهایمثل بچگ

و  افتادیم شيهابه جان پوست انگشت يیبعدش در تنها زد،یو به من زل م شدیم

  . کردیم هيگر صدایب

نگفته بودم. خواستم  یزيها را داشت. من که چبحث چه بود؟! چرا همان حالت االن

آمد او داشت در مورد  ادميکنم که  یخواهبار از آزار دادن او معذرت نياول یبرا

  . زدیاش حرف مسروش و پسرعمه یدعوا

  اش گفته بود.پدرم با شوهرعمه یريشدن و درگ تياذ از

  :دميناگاه پرس به

  کرد؟یم تتياذ یک کردن؟یم تمياذ یچ یعني -

 یهاآن انگشت ريز دانستمینگفت. م یزيو چ ديکش شيهادست انيرا م صورتش

  .نديگریم صدایب يیهاچشم فيو ظر دهيکش

تر از غم من بود. او پدر نداشت، مادر نداشت، پر از درد بود. غمش بزرگ ماهيفر

من  یبزرگ بودند ول شيداشته است که برا ی. مشکالتیخواهر و برادر یحت

  !؟یچه مشکل دانستمینم
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با  رپاشاي. وارد هال کوچک که شدم اماورميآب ب شيبلند شدم تا بروم برا ميجا از

  ها باال آمد. از پله ینيس کي

  من لبخند زد و گفت: دنيد با

  .نمتيبیحالم که سر حال مخوش -

  .نيلطف دار -

  از مهمونت. يیرايپذ یبرا -

متم گرفت. تشکر بود س وهيو م ینيريشربت و ش وانيدو ل یرا که حاو ینيبعد س و

  کردم و گفتم:

  .یريام یمن واقعاً باعث زحمت شدم آقا -

  .ستيمن زحمت ن یراحت باشه که برا التيخ -

  و هنگام رفتن گفت: ديبعد چرخ و

  .نيريتماس بگ نيبا من داشت یپدرم بهشون سر بزنم. کار یخونه رمیمن م -

با او  یليبود. هنوز خ یدوست داشتن بيمرد عج نيرفت. ا نييها را پابعد پله و

. در دادیم یو به من حس خوب کردیراحت برخورد م یلينشده بودم اما خ یميصم

 خوش اريبس یچرم مشک یهابا کفش یو شلوار مشک راهنيو پ یمشک یآن پالتو

  .آمدیچهره به نظر م

برداشتم و کنارش  وانيل کيکوچک گذاشتم و  زيم یرا رو ینياتاق رفتم و س به

  .نشستم
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  گفتم: آهسته

  .ماهيفر -

که حاال دور  سشيو به صورت خ ديکش رونيب شيهادست انيرا از م صورتش

 رشانيز شيکه آرا يیهااال انداخت. چشم اديشده بود نگاه کردم. مرا  اهيس شيهاچشم

  . شدندیو بد حالت م ختيریم

  خجالت گفت: با

  نم حالتون رو بپرسم.کردم. مثالً اومدم به شما سر بز تتونياذ د،يببخش -

 یاها بود لبخند زدم. چهرهبه دختربچه هيو حالت معصومش که شب بايز یچهره به

اما حاال، حالتش طور  شدمیاز آن متنفر م دمشيدیم انيهر وقت گر شيها پکه سال

  هم پردرد. ديو شا گناهی. مظلوم و بآمدیبه چشمم م گريد

  را سمتش گرفتم. وانيل

  .شهیبهتر مبخور حالت  -

. از جا برخاستم و از جعبه دستمال ديجرعه نوش کيرا از دستم گرفت و  وانيل او

 اهيو با س ديصورتش کش یها را گرفت و توو سمتش گرفتم. او دستمال دميکش رونيب

  گرد شد.  شيهاشدن دستمال چشم

  لب گفت: ريرفت و ز نهيکرد و برخاست و به مقابل آ یعذرخواه

  .یوا یا -
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 شيهاکردن چشم زيتوالت کنار دسته گل گذاشت و مشغول تم زيم یرا رو وانيبعد ل و

  شد.

  که با صورتش ور رفت رو به من کرد و گفت: قهيدق چند

 یدرست وقت شهي. همشهینم یول مينکن هيبمونه گر ادموني ديبا نه،يمشکل ما هم ا -

  .ادياشکمون در م مييخوایکه نم

بدانم کجاست و چه بر سرش  خواستیاِال انداخت. دلم محال و روز  اديمرا  حرفش

  آمده است. 

 پيرا برداشت و ز فشيآمد و دوباره کنارم نشست، با حفظ همان فاصله و بعد ک جلو

  آن را باز کرد و گفت:

  شما داشت. یبرا یزيچ يیدازن -

  و آن را سمتم گرفت. ديکش رونيب فشيعکس از ک کيبعد  و

در آغوش مادرم بودم و بهراد هم کنار مادرم  یود سه سالگرا گرفتم. من حد عکس

نشسته  شي. بهراد خشک در جاکردینگاه م نيو به دورب ديخندینشسته بود. مادرم م

  . زدمیزل زده بود و من لبخند م نيبانمکش به دورب یافهيبود و با آن ق

  ها من خانواده داشتم!نبود اما آن وقت ادمياز آن روزها  یزيچ

  تخت انداختم و گفتم: یرا رو کسع

  .نيکردیدرد دل م شهيهم نيو گفت نيشما دوست بهار بود -

  بله، درسته. -
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  بهار و مهران چطور بود؟ یرابطه -

  فکر کرد و بعد آهسته گفت: یکم ماهيفر

 چوقتيخوب بود. من ه یليبهار رو دوست داشت. ارتباطشون با هم خ یليمهران خ -

و مهران مثل پروانه دور  کردنینم یبحث هيبق ینن. حداقل جلوبا هم دعوا ک دميند

  . ديچرخیبهار م

و  بيعج یداره کارا اي! کنهیم انتيمهران بهش خ کردیچرا بهار فکر م دونمینم

شده بود  نيسنگ یبود. فقط کارش کم شهي. به نظرم مهران مثل همدهیانجام م بيغر

. بهار هم کردیم شرفتيمهران داشت پ .هيعيمرد طب کي یبرا یليخ نيکه خوب ا

. گرفتیاز مهران م یو بهتر تررگبز ینبود. کادوها بينصیب شرفتيپ نياز ا

  . کردیمهران برام صحبت م یچون بهار در مورد کادوها

  .ارهياز کجا م دونمینم گفتیبود و م یته دلش ناراض اما

 روزا کمتر خونه نيکه ا ینيبیم کنه،یتالش م کنه،یخوب حتماً کار م گفتمیم بهش

 ليدلیکه نبودنش ب دهینشون م نطوري. مهران ایزنیاست و خودت غر نبودنش رو م

و من  کنهیم یکار هينه، اون حتماً  گفتیاش مداره. اما بهار همه جهيو نت ستين

  .رهیم شيپ یعيطب زيکنم که واقعاً همه چ یراضبهار رو  یجور چيه تونستمینم

  کرد؟یرفتار م یبه نظر شما مهران عاد یعنيس پ -

 يیاما بهار به شدت حساس شده بود. بهار تنها بود و احساس تنها یعاد یليخ -

 ادهيز یلياما مشکالت پگاه و بهراد خ خواستی. اون دلش حضور بهراد رو مکردیم
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 ريرگکه اونا بدجور د خواستی. بهار پدر و مادرش رو مدادیاجازه رو نم نيو ا

  . ادياز دستشون بر نم یکار چيه ردنمشکالت پگاه و بهرادن. هر چند جز غصه خو

  گرفت و گفت: ريو سر به ز ديکش یآه ماهيفر

  بهراد با پگاه تباه شد.  یزندگ -

  ست؟يمگه مشکل از بهراد ن -

  را برگرداند و گفت: نگاهش

خودش رو داغون  یولش کنه و بره. هم زندگ ديبا هياگر پگاه ناراض یهست، ول -

  باشه. مينکرده. اون که نخواست عق یکرد هم بهراد. بهراد که گناه

خواستنا.  یلياون خ جهينت نميبا پگاه ازدواج کنه، ا خواستیم یليخودش خ یول -

  تو دامنت. ذارهیم يیجا هيخدا  شهيهم

  شد و بعد متعجب گفت: رهيبه من خ او

  ؟یحالبابت خوش نياز ا -

  حال گفتم: ني. با اآمدیبدم هم نم ینداشت ول یمعن یحالم، واقعاً خوشنبود حالخوش

  همشون حقشونه. ،یليآره، خ -

چه  گريمن د کرد،یفکر م نيبه ا ديو شا ستيکرد و در سکوت مرا نگر سکوت

و  آمدیسرشان م يیخوب بال یحالم. ولها خوشهستم که از غم آن یبينانج وانيح

  ! گور پدرشان، اول از همه هم بهراد!شدم؟یناراحت م ديوسط فقط من با نيچرا ا

  بکشم گفتم: رونياو را از افکار چسبناکش ب نکهيا یبرا
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  مهران رو داشته باشم؟ یآدرس خونه شهیم -

  حتماً چرا که نه. -

دفترچه  ی. توديکش رونيب ادداشتيخودکار و دفترچه  کيکرد و  فشيدر ک دست

  و آن را جدا کرد و گفت: ديبرگه کش ريز یمشغول نوشتن شد و در آخر خط

  .نييبفرما -

 کيو مسحور کننده آدرس را نوشته بود.  بايز اريبس یرا از او گرفتم. با خط برگه

  گفتم: یآن نوشته بود. به آن اشاره کردم و با لبخند کج ريشماره تلفن هم ز

  بشم.ممنونم شماره همراهتون رو نخواستم، فکر نکنم بخوام مزاحمتون  -

  را جمع کرد و گفت: بندشميبه خود گرفت و لبخند ن یحالت سرد اشچهره

بهش  ميگم شد ريمس یوقت تو کيشماره همراه مهران رو براتون نوشتم که اگر  -

  .نيزنگ بزن

زده  یحرف بد نکهيکنم اما مثل ا تشياذ توانمیم مانيهایکردم مثل همان بچگ فکر

  شد. برخاست و گفت: شليبودم چون مشغول جمع کردن وسا

  .ششنيپ دهيدست تنهاست و آراد و ارک يیدازن گه،يخوب آقا بهنام، من برم د -

گرفت. او راه افتاد و سمت در  یبيرا آورد دلم حالت عج دهياسم آراد و ارک یوقت

ً يرفت. تقر رفتنش را گرفتم  یو خودم را زودتر از او به در رساندم و جلو دميدو با

  و گفتم:

  !ماهيفر - 
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. دستم امستادهيبد ا دميبه دستم کردم و د یشد و براندازم کرد. نگاه رهيصورتم خ به

  و گفتم: ستادميچهارچوب برداشتم و راست ا یرا از رو

  ها اونجان؟بچه -

  بله.  -

  م؟يلباس بپوشم با هم بر یکنیصبر م -

  بعد. یحال و روزتون؟ صبرکن بهتر بش نيبا ا -

  ه.دلم براشون تنگ شد -

  .ميکه بر نيباشه، پس لباس بپوش -

لباس شدم.  دنياز کنارم رد شد و به هال رفت و من هم در را بستم و مشغول پوش او

آن را پر از آب  سيگذاشتم و در سرو وانيل کياو را در  یبايبعد هم دسته گل ز

اق و از ات دميرا شانه کش ميحاضر شدم موها یگذاشتم و وقت زيم یرا رو وانيکردم. ل

  رفتم. رونيب

صدا در سر بلند کرد و برخاست.  دنيمبل نشسته بود و به فکر رفته بود. با شن یرو او

  برگ دستمال جدا کردم و گفتم: نيچند زيم یرو یمن از داخل جعبه

  .ميبر -

رفت. من هم بعد از  نييها پاجلو آمد و با اشاره به دست من حرکت کرد و از پله او

  دادم.  یکتم جا بيها را در جهمان حال دستمال رفتم و در نيياو پا

  گفت: ماهيبه ما کرد و خطاب به فر یخانم نگاه ريمن ميوارد سالن شد یوقت
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  ؟یسرما بد یبریبچه رو م -

  من کرد و گفت: یبه سر تا پا یبرگشت و نگاه ماهيفر

  بچه! -

  خانم گفت: ريبعد رو به من و

  بچه؟ نيگیم شونيبه ا -

  ش؟يبری. کجا میادتم بچهآره، تو خو -

  هاشون.خواهرزاده دنيخودشون دوست دارن برن د برم،ینم يیمن جا -

  پس مراقبش باش. -

  گفت: یبا حالت متعجب ماهيفر

  چشم. -

  رو به من گفت: رخانميمن

. موننیپدرشون م ی. خونهاديبرات سوپ پختم، شام هم حاضره، آقا امشب خونه نم -

  .نيديشب گشنه خواب نميبب امي. فردا ننيو بخور نينخودتون گرم ک نيبرگشت

  چشم. -

  مراقب خودت باش. بال،یب -

 ديآرام خند ميشد نشيسوار ماش یراه افتادم. وقت ماهياو تشکر کردم و پشت سر فر از

  و گفت:
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  ه؟ينطوريچرا ا -

 زدیها موج مکه خنده در آن يیهارا به چپ و راست تکان دادم. او با چشم سرم

  ت:گف

  بچه؟! -

  را به حرکت در آورد و گفت: نيبعد استارت زد و ماش و

  خوب شما رو شناخته. -

کردم دنباله حرفش را  یو سع دميحرفش را نفهم یو شوخ یرا به او کردم. جد ميرو

  .رمينگ

. ميسکوت کرد مانيصدا را بلند کرد و هردو یپخش صوت را روشن کرد و کم او

  گفت: کدفعهيرد و ک یرا در سکوت رانندگ یريمس

  ؟یفقط خودت از همه ناراحت یفکر کرد -

  . ستمي! او را نگرگفتیاش جا خوردم! داشت چه مجمله دنيشن از

  نگاهم کند گفت: نکهيا بدون

  ؟یکردیم تميکه نرفته چقدر اذ ادتي -

 قهيجمالتش با چند دق یکردم. حت کيرا به هم نزد شيمتعجب ابروها افهيهمان ق با

. جواب ندادم و منتظر بستیمرا جمع نم گريقبل فرق داشت. د یزهاو رو شيپ

  ماندم.

  !یکردیو تو عمل م دادیکه نرفته پگاه خط م ادتي -
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غرق مقابلش بود که حس کردم فقط  ی. طورستميرا نگر رخشميرا ندادم. ن جوابش

  حواسش باشد. نکهيدر حال به زبان آوردن افکارش است بدون ا

. ستيزشت ن گهي! عملش کردم و االن دیکردیدماغم رو مسخره م که هست ادتي -

 ،یتو تنبل یگفتیچقدر م اديم ادتي ؟یکردیدرس خوندن من رو مسخره م اديم ادتي

  ؟یشینم یچيآخرش ه یگفتیبهم م اديم ادتي. فهيدرسات ضع ،یدرس نخون

  را من گفته بودم.  هانيتمام ا گفت،یم راست

حد او  نيتا ا ديبودم. چرا من با یمزخرف یبچه یليخ دميدیم مکردیکه فکر م حاال

  !دادمیشکنجه م ميهارا با حرف

بد  ماهياز فر شهي. او همگذراندمیکه با پگاه وقت م يیگذشته پرت شدم، به روزها به

ها از آن شتريام بعمه یکه ما با خانواده آمدی. از او متنفر بود و خوشش نمگفتیم

  . ميرارتباط دا

که من  گفتیاز او بد م اي کردیرا مسخره م ماهيو فر زدیگوشم حرف م ريز آنقدر

را  چارهیتر دخترک براحت شدیو موجب م آمدیبدم م ماهياز فر ارياختیهم ب

  آزار بدهم.  ايمسخره کنم و 

 نديخوشا یبرا شدندیام با هم در منزلمان جمع مکه خانواده عمه و خاله یگاه یحت

  .دادمیو آزارش م انداختمیم کهيت ماهيپگاه به فر

 ماهيفر یآن خاطرات و ابراز ناراحت یادآوريهمه سال و  نيبعد از گذشت ا حاال

  شده بود.  یکه رفتارم باعث اندوه کس کردمیم یمانيو پش یاحساس ناراحت یليخ
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آن  واستخیرا محکم بستم. دلم م ميهادو دستم سرم را به شدت فشردم و پلک با

  . شميانديها نبه آن گريو د رنديخاطرات فراموش شده در ذهنم بم

ذهنم خاک  یاند و در قبرستان فنادر ذهنم مرده کردمیکه فکر م یخاطرات همان

 نيخاکستر بودند و بس، که با کوچکتر ريها آتش ز. آنکردمیاند اما اشتباه فکر مشده

  .دنديجویو روحم را م دنديکشیزبانه م یحرف

آن خاطرات آزاردهنده در رنجم و چگونه خود را مچاله  یادآوريچقدر از  دمينفهم

کرد از آن  ميمحکم تکان داده شد و هراسان صدا ماهيتوسط فر ميبازو یام. وقتکرده

ام و خودم را جمع که خم شده دميآمدم و چشم باز کردم و د رونيب کيتار قيچاه عم

  ام. کرده

  . ميايبلکه به خود ب زدیم ميو صدا دادیان مهم مرا تک ماهيفر

پر  یهابا چشم ماهيفر دميراست شدم و سرم را چرخاندم که د قياز چند نفس عم بعد

  را با دو دست گرفته است.  ميشده است و بازو رهياز اشک به من خ

  کرده گفت: بغض

  ؟یخوب -

دختر  کيمده بود. حاال در آ ی. از آن حالت نوجوانستمياش را نگرکردم و چهره هيتک

خودم  یبه ابروها هيشب اشدهيمرتب پر پشت و کش یجوان شده بود. ابروها یبايز

  بود. 

بود و من  یااو قهوه یهابه خودم بود. فقط رنگ چشم هيشب شيهاچشم و مژه حالت

  پدرش رفته بود.  یها. رنگ چشمش به رنگ چشمیمشک
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 مهابایبود و ب ختهياطرافش ر اشیاف مشکص ی. موهابايو ز یکامالً شرق يیهاچشم

  . دنديکشیسرک م اشیروسر رياز ز

  راه گرفت و گفت: اشکش

بندازم  ادتي یخوایرو که نم یزيچ خواستمیآزارت بدم. نم خواستمینم د،يببخش -

 نکهيمثل ا یچرا دهنم باز شد. بارها به خودم قول دادم فراموش کنم ول دونمیاما نم

  نتونستم. 

  رفته گفتم: ليتحل يیشوک به مغزم وارد شد، با صدا نيکه بعد از ا یبيعج یخستگ اب

  خورن؟یآدم کوچولوها مغز تو رو هم م -

  آدم کوچولو؟! -

  .یوسواس فکر گفتیآدم کوچولو، دکترم م گمیمن بهش م -

  دکترت؟! -

برداشت.  ميرا از بازو شيهادست ماهي. فردميبغلم کش ريرا ز ميهاکردم و دست هيتک

دست چپش  یبود، به آرام دهيسمت من چرخ کهي. در حالستميچند لحظه او را نگر

  فرمان گذاشت و گفت: یرا رو

  ؟یتحت نظر پزشک بود -

که سرخورده و افسرده با  يیکه فرار کردم برگشتم. به روزها یاول یروزها به

 یکار پدربزرگم بستر نيرفتم. آنقدر افسرده بودم که اول سيپدربزرگم به انگل شنهاديپ
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بود که مرا از  ی. پدِر پدرم کسديرا نفهم نيا چکسيه چوقتيبود. ه شگاهيمن در آسا

  سقوط در پرتگاه مرگ نجات داد.

بودن با مجوز از آنجا خارج شدم و دکتر خواست که با فکر  یاز هفت ماه بستر بعد

  کردن به وسواسم دامن نزنم. 

  به رنجش، به عشقش.  ش،يهابه اتفاقاتش، به آدم به گذشته فکر نکردم. گريهم د من

و بعد  رديکند و اضافه وزن بگ هيندادم آن آدم کوچولو از فکر و مغزم تغذ اجازه

خوره شکل بزرگ  یهااليکند که مغزم کوچک شود و خ ینيآنقدر در ذهنم سنگ

  شوند.

ردم. در واقع را فراموش ک زيبه کتاب پناه بردم و آنقدر کتاب خواندم که همه چ من

  شده بود. وبميروح در هم شکسته و مغز مع یکتاب دارو

  ؟یجواب بد خوادیدلت نم -

  هفت ماه. -

  ؟یهفت ماه تحت نظر پزشک بود -

  بودم. یتحت نظر روانکاو بستر یروان درمان مارستانيب یتو -

  من. یآه، خدا -

  . با همان حال گفتم:ديصورتم چرخ یرو نشيغمگ نگاه

 یجورکيکه بهش وصله و  ی. هر ککنهیم یخاطراتش من رو روان اسم پگاه، -

  ازش حرف نزن.  چوقتيه گهي. پس دکنهیم وونميکنه د فيازش خاطره تعر
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  .زنمیباشه، حرف نم -

را روشن کرد.  نيو دست برد و ماش ستيبه جلو کرد و چند لحظه مقابلش را نگر رو

  گفتم: یبه آرام

  .ماهيفر -

  بله. -

فرستادم  رونيب نهياز س یو نفسم را به آرام دميکش یقيه من کرد. نفس عمرا ب شيرو

  و گفتم:

که آدم  ی. به خاطر هر حرفخوامیکه کردم ازت معذرت م یبه خاطر هر کار -

  !؟یبخشیکرد. من رو م نيمغزت رو غذا داد و وزنش رو سنگ یتو یکوچولو

عد رو به جلو کرد و و ب ستيرو به من کرد. در سکوت صورتم را نگر ماهيفر

  را به حرکت در آورد. نشيماش

  .ميهر دو سکوت کرد ريطول مس در

دست برد و پخش صوت را روشن کرد و چند آهنگ عوض کرد تا به آهنگ  او

  کرد. یو آن را پل ديمورد نظرش رس

  قولتو دادم به قلبم یبا چه حال يیشبا چه

  نرفتم يیتنها يیجا يیچه روزا یتو خال یجا

  کار هر روزمه عادت کرده قلبم یلايخیب

  خوامینم یچيدلت خوش باشه من ه یبخند تو
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  خوامیم تويمن که خوشبخت یبه هر ک یببند دل

  خوامیم تويخوب امیگلم بد باش نميهم من

  تو یتن من یهنوزم پاره زميعز

  تو یزندگ سيرو به راه ن نمينب رميبم من

  تو یتمومه ب ميزندگ یکه خستم نباش من

  یمجبور یشيبد م یکور یبش شقعا

  یجور چيه شهینم یاما نه زور عشق

  بغضت توو گلومه نکهيعشقت پهلومه با ا یول یرفت

  تو آرزومه یخوشبخت 

  خوامینم یچيدلت خوش باشه من ه یبخند تو

  خوامیم تويمن که خوشبخت یبه هر ک یببند دل

  خوامیم تويخوب امیگلم بد باش نميهم من

  تو یتن من یارههنوزم پ زميعز

 تو یزندگ سيرو به راه ن نمينب رميبم من

  تو یتمومه ب ميزندگ یکه خستم نباش من

 »یلهراسب یعل«
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آن ترانه در دل و جانم نشست و آن صدا را دوست داشتم و دلم خواست هزار  چقدر

دوباره آن را عقب آورد و  ماهيخود فر افتي انيآهنگ پا یبار آن را گوش کنم. وقت

  ر شد.تکرا

  گفت: ميمنزل پدرم بود کينزد یبعد وقت یکم

  برام با ارزش بود. یليخ -

  !؟یچ -

  .تيخواهمعذرت -

  فرود آوردم و سکوت کردم. سر

  ها را صدا بزند. . از او خواستم برود و بچهميديمنزل پدرم رس یبعد به جلو یکم

  تو؟ یاينم -

  نه، ممنونم. -

در آورد و در  فشيرا از ک دي. کلستاديدر ا یو او رفت و جلو ميشد ادهيپ نيماش از

فرو بردم  ميهابيرا در ج ميهاقفل در انداخت و به درون ساختمان رفت و من دست

  و در کوچه قدم زدم. 

. با ستيو مرا نگر ستاديدر ا یو جلو ديدو رونيلحظه بعد مادرم از منزل ب چند

  که در اشک شکسته بود و بغض کرده گفت: يیهاچشم

  هنام جان...ب -
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گرفتم و منتظر آمدن  ريمبادا راهم را بکشم و بروم. سر به ز ديايکرد جلو ن یسع و

  ها شدم. بچه

لمسش را نداشت  یکه اجازه نيتريعروسک پشت و کيهم مرا چون  مادرم

  .ستينگر

  به مادرم زد. ینيآمد و لبخند غمگ رونيها ببا بچه ماهيبعد فر قهيدق چند

  و با هم گفتند: دنديرا رها کردند و به سمتم دو ماهين دست فرم دنيبا د هابچه

  !يیدا -

 دهيفشردم. ارک نهي. هر دو را محکم به سدندينشستم و هر دو به آغوشم پر ميپا یرو

  مچاله شد. امنهيرا دور گردنم انداخت و آراد در س شيهادست

ا به خاطر داشتند و سر آراد بوسه زدم. هر دو مر یو رو دميرا بوس دهيارک یقهيشق

  .کردیحالم مخوش نيا

  از من جدا شد و گفت: دهيارک

  ؟یما بمون شيپ یاومد يیدا -

  شمام. شيمدت پ هي زم،يآره عز -

  مامان مرده. گنیراست م يیدا -

  بغض کرد و گفت: دهي. اُرکميچه بگو دانستمیشدم. نم رهياو خ یبايز یهاچشم به

  مامان؟ شيپ نيما رو ببر نيحاال که اومد شهی. منييايمامانم منتظر بود شما ب -
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را  شيفشردم. موها نهيافتاد و من دستم را دورش انداختم و او را به س هيبعد به گر و

  با همان دستم نوازش کردم و گفتم:

  خداست. شيمامان پ ن،يشما. نگران نباش کينزد شتونم،يدلم، من پ زيعز -

  شش؟يپ ميما هم بر شهیم -

نامه برامون ه نه! اما زمان داره. هر وقت نوبتمون برسه خدا خودش دعوتچرا ک -

  .فرستهیم

  نوبت مامان زودتر از ما بود؟ یعني -

  دلم. زيآره عز -

  و گفتم: دمياو را بوس یدوباره موها و

  .نهينکن، چون مامان اصالً دوست نداره اشکات رو بب هيگر -

  .يیدلم براش تنگ شده دا -

  .ميبراش تنگ شده، چند روزه بهم زنگ نزده با هم حرف بزنمن هم دلم  -

و  ديوجود نداشت ترک شيپ هيثان کيکه تا  یجمله دلم شکست و بغض نيگفتن ا با

  اشکم راه گرفت.

حالم که خوب بشه هر  دمیسرما خورده. قول م ست،يروزا حالش خوب ن نيا يیدا -

هر جور که دوست  ن،ييکه بخوا یي. هرجارونيب ميریدنبالتون و با هم م اميروز م

  .نيداشته باش

  ؟يیدا یگیراست م -
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  .زميآره عز -

شد. با  ادهيدر کوچه پارک شد و مهران پ ینيها بودم که ماشصحبت با بچه مشغول

  شد و بعد رو به ما کرد.  یپرسمشغول احوال ماهيمادرم و فر

بلند کردم و  نيزم یرو. او را از گفتینم چيهنوز در آغوشم مچاله بود و ه آراد

  را گرفتم. دهيدست ارک

  و گفت: ستاديسمت ما آمد. منتظر شدم. مقابلم ا او

  سالم. -

  سالم. -

 دنيد سيانگل یکه تو رو تو یاز چندبار ريها تو رو به خاطر دارن، چون به غبچه -

. زدیازت براشون حرف م شهي. بهار همزدیحرف م یريباهات تصو شهيبهار هم

  و برگشتنت به خانواده بود. رانيومدن تو به اآرزوش ا

 یبود اشیکاش تو که دلگرم یکاش بهار تنها نبود. ا ی. ایاومدیکاش زودتر م یا

  .شمونيپ یاومدیچند وقت م

  کار رو کرد؟ نيچرا بهار ا -

  .کردیحالش نمخوش یچيافسرده شده بود. ه یليداشت، خ یافسردگ -

  .کندیحالش نمخوش زيچ چي. او هم گفته بود که هتادماال اف اديحرف  نيا دنيشن با

  .قلبم احساس غصه کردم ته

  اندوه به مهران چشم دوختم که گفت: با
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هم که  هيبراش هد ی. حتدادیم ريگ زيبه همه چ کرد،یشک م زيبه همه چ - 

  . بردیم نيخراب از ب یرو با فکرا اشیخوش دميخریم

و بغض کرده  نيچپ و راست تکان داد و بعد غمگ و سرش را به ديکش یآه مهران

  گفت:

  کرد.  چارهیرفت هم ما رو آواره و ب نيهم خودش از ب -

 نينچنيرا دوست نداشت و ا یکس شدیشد. مگر م ريبعد اشک از چشمش سراز و

  ! ستياندوهبار گر شيبرا

و بعد  برود نييحلقم پا یبزرگ تو یحال آب دهانم را قورت دادم تا گره نيا با

  :دميپرس

که روانش رو به هم  زدیمشکوک حرف م یاون از تلفنا کرد؟یچرا بهت شک م -

  بودن.  ختهير

 کردمیصحبت نم یبهار با کس شيبود. معموالً پ یکار یبهنام جان، اونا فقط تلفنا -

من نشه. اما متأسفانه  ینگران کم و کسر و بده خواستمیکه باعث رنجشش نشم. م

  .شدیفقط بدتر م

  ؟یدادیتلفنات رو جواب نم ششيپ الشيراحت کردن خ یپس چرا برا -

فشار مشکالت  دميترسیحرف نزنم. م ششيپ شدمیکه مجبور م دادیم رياونقدر گ -

 یدرسته و چه کار یچه کار دونهی. آدم نماديبه اون فشار ب شتريمن باعث بشه ب

  افتاده بودم. ريغلط. من هم گ
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  د را بغل کرد و گفت:جلو آمد و آرا او

  خونه؟ ميها بربچه -

  مرا محکم بغل کرد و گفت: دهيارک

  بمونم. يیدا شيپ خوامینه، م -

  و گفتم: دميکش شيموها یرا رو دستم

که من  یبابا تا وقت شي. برو پزميعز یبش ضيمر ترسمیسرما خورده، م يیدا -

  سراغت. اميخوب بشم، بعد م

  گفت: یريگاصرار و بهانه  با

  نه. -

  تر گردنم را گرفت و فشرد که مبادا مهران او را ببرد.محکم و

افتاد و  هيو به گر ديکش یبلند غيج دهيانداخت که ارک دهيدستش را دور ارک مهران

  را به سمتم دراز کرد.  شيهاافتاد و دست هيبندش آراد به گرپشت

  به درد آمد. دستم را دور آراد انداختم و گفتم: قلبم

  .شميپ ادير ببذا -

  در گفت: یتکانشان دادم که آرام شدند. مادرم از جلو یاو را هم بغل کردم و کم و

  ها.تو. به خاطر بچه نييايبهنام جان، هوا سرده، ب -

  رفتم و خطاب به او گفتم: ماهيفر نيبه سمت ماش 
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  .ميبر ايب -

  راه افتاد و جلو آمد و گفت: ماهيفر

  م؟يکجا بر -

  .دونمینم -

  عد سوار شد و در را باز کرد. رو به مهران سر فرود آوردم و گفتم:ب و

  .مييآیم گهيکم د هي -

 دميها را دو طرفم گذاشتم. سرشان را به آغوش کشبعد در عقب سوار شدم و بچه و

  را گشت.  ابانيبه خ ابانيرا به حرکت در آورد و در سکوت خ نشيماش ماهيو فر

  داشته باشه؟ یفکه صرا يیجا هي یبر یتونیم -

  ؟یبله، برا چ -

  رفته. ادشيمثالً به سروش گفتم حتماً برام چنج کنه اما  کنن؟یچکار م یصراف یتو -

  گذاشت و گفت: شيپا یرا رو فشيدستش را دراز کرد و ک او

  ؟یخوایحدوداً چقدر م -

  اونقدر که کارم رو راه بندازه.  دونم،ینم -

  تومن خوبه؟ ستيب -

  تومن؟  نويليم ستيب -

  هزار تومن. ستينه پس، ب -
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  قبل را داده بود.  یانداختم. جواب جمله نهيدر آ ینگاه

  خوبه. -

  . دستش را عقب آورد و گفت:ديکش رونياز آن ب یکرد و کارت فشيدست در ک او

 ميو معّطل نش ايصراف یتو مينر گهيتومن روشه. د ستيکارت من ب ني. ادييبفرما -

  بهتره.

  کتم گذاشتم و گفتم: یداخل بيدم و کارت را گرفتم و در جدراز کر دست

  ممنونم. -

  و دوئه. یس ،یرمزش هم س -

  .مونهیم ادمي -

جدا کردم و دستم را از  ی. ده، پنجاه پونددميکش روتيچند اسکناس ب بميبعد از ج و

  اش رد کردم و گفتم:شانه یرو

  پانصد پوند شما. نميا -

  اره.بذار بمونه، قابلت رو ند -

  .یممنونم، لطف دار -

  پس اصالً... فته،يمن فقط خواستم کارتون راه ب -

  تعارف نداشتم. دنيشن حوصله

  کنارش گذاشتم و گفتم: یصندل یرا چرخاندم و پانصد پوند را رو دستم
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  حق شماست، گرفتنش تعارف نداره. نيا -

  ممنونم. -

 ريکوچک را ز یدو پرنده يیگوها انداختم، را دور بچه ميهاکردم و دست هيبعد تک و

  خودم نگه داشته بودم. یهابال

  انداخت و گفت: نهيدر آ ینگاه ماهيفر

  ده؟يسرپوش یشهرباز ميبر -

 کيما را به  ماهيو اعالم موافقت کردند. فر دنديزودتر از من شادمان از جا پر هابچه

  بزرگ برد. دهيسرپوش یحيمرکز تفر

و آراد از  دهيو به محض ورود ارک ميشد ادهيفر پهر چهارن نش،ياز پارک ماش بعد

  .دنديدو هایآمدند و سمت باز رونيحالت افسرده ب

  مراقبشان بود.  ماهيمدت زمان فر نيکردم و در ا هيته طيبل شانيو برا رفتم

  . ميستاديو ا ميعقب آمد ميقطار رنگارنگ سوار کرد یآن دو را تو یوقت

  . دنديپریم نييو باال و پا کردندیاه مدو با شور و شوق به اطراف نگ آن

غم بزرگ  کي شدیاز زمان م یبود که در کسر شيآال یچقدر پاک و ب یکودک یايدن

  شود.  یدرون قيعم یبه شاد ليتبد

که حاال  يیهاتا شاد باشند. بچه ديخندیو م دادیها دست تکان مبچه یهم برا ماهيفر

 یبودند و شاهد شاد ستادهيمادرشان ا یمهو دخترع يیپدر و مادرشان، دا یبه جا

  ها بودند. آن
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داشتند حسشان را با افراد درجه دو  ن،يخود با والد یشاد ميتقس یکه به جا يیهابچه

  .کردندیم ميشان تقسو سه

 امینيب یدستمال جلو عيبه قلقلک افتاد و قبل از عطسه کردن سر امینيب دفعهکي

کردم و آنها  زيرا تم امینيسه کردم. در آخر با دستمال بگرفتم و چند بار پشت هم عط

  را در سطل زباله انداختم. 

ذوق  یاش برا. اول فکر کردم خندهخنددیم زيزرير ماهيفر دميبرگشتم د یوقت

  شدم گفت: کشينزد ینه! نگاه او به من است. وقت دم،يهاست اما بعد دبچه

   ادته؟يها مدرسه موش -

  در خاطرم داشتم. یرا به خوب رانيساخت ا یکارتون عروسک آن

همه از  شيهاو آن مدرسه و موش خوردیسال ساختش به سن و سال من نم نکهيا با

ام پخش شده بود که آن را در حافظه مايتر بودند اما آنقدر از صدا و سمن بزرگ

  داشتم.

  نباشه. ادمي شهیمگه م -

را در  ميهانگاه کرد. دست ديچرخیکه م یداد و به قطار لميتحو ینخود یاخنده

را به خاطر آوردم. نگاهم سمت  هاتيلحظه تمام شخص کيفرو بردم و در  ميهابيج

در  یپنهان یکه خنده یرا سمتم چرخاند و با صورت شيهابرگشت. او هم چشم ماهيفر

  .ستيمرا نگر زد،یآن موج م

  زدم و گفتم: ینرمنتوانست تحمل کند و به خنده افتاد. من هم لبخند  او
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  .اميیسرما هيمن شب گهيباشه، حاال د -

  و گفت: ديخند بلندتر

  .یکرد داياون همه موش پ نيخودت رو ب تيخوب شخص -

 ديچرخیگرفتم و بعد رو به قطار که هنوز داشت م ريشد و سر به ز ترقيعم لبخندم

  م و گفتم:شده بود نگاه کرد یقاط هایباز یآهنگ باق یآهنگش با صدا یو صدا

  ؟یخودت کدوم -

  .ماهميمن فر -

  فرود آوردم و سکوت کردم. او چند لحظه بعد رو به من گفت: سر

  ناراحتت کردم؟ -

  را تکان دادم و گفتم: سرم

  نه اصالً.  -

  ناراحتت کردم.  کنمیحس م ،یساکت شد یليآخه خ -

  .شمیراحت نمنا یکس یکه من حاال حاالها از شوخ کنهیم یسروش اونقدر بد شوخ -

  .اديخوشتون نم هاشیاصالً از شوخ گفتیاما آقا سروش م -

  .ادينه واقعاً، خوشم نم -

 یشوخ ديدکتر که نبا یبا آقا ن،ي. البته حق دارنيکردن رو دوست ندار یپس شوخ -

  کرد!
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  .ستميمن دکتر ن -

  ن؟يکنیم یشکست نفس -

بهنام باشم بدون پسوند  دمیم حيجنه، هنوز درسم تموم نشده و دکترا نگرفتم. پس تر -

  .شونديو پ

  چشم. -

 دميبحث مسخره تمام شود. از بوفه چند پاکت ذرت بو داده خر نيرا تنها گذاشتم تا ا او

  ها خواستند دوباره سوار شوند.شدند و بعد از گرفتن پاکت ادهيها هم پو برگشتم. بچه

  تا خسته شوند. ميمنتظر بود ماهيشدند و من و فر هایتک بازبا شوق سوار تک هاآن

  کنم. یبزنم و باز یمجاز تيواقع نکيع خوامیبا شوق گفت من م ماهيفر

  باشه. -

ها را سوار چرخ و فاصله من بچه نيگرفت و منتظر شد و در ا طيرفت و و بل او

ساخته شده بود. از داخل  یوانيل یبستن هيشب نشيکردم که هر کاب یفلک کوچک رنگ

و من هم جوابشان را با تکان دادن دستم  دنديخندیو م دادندیدست تکان م ميبرا نيکاب

  .دادمیم

در  ماهيکه فر يیرا گرفتم و با خود سمت جا شانيهاشدند دست ادهيها پبچه یوقت

  را به من داد و گفت: فشيانتظار بود رفتم. نوبتش که شد ک

  .گهيد ديببخش -
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را وصل کرد  نکيع شيمسئول آنجا بود براکه  یو پسر ستاديدستگاه ا یو رو رفت

  از ترس شروع شد. ماهيفر بيکه حرکات عج دينکش یو طول

ً يتقر   .دنديخندیبودند داشتند به او و ترسش م ستادهيکه ا یتمام کسان با

انتخاب کرده بودند که باعث وحشتش شده بود. من هم بودم  کيپارک ژوراس شيبرا

  .دميترسیم کريپغول یناسورهاياز آن دا

  گفت: ميجلو رفت یبه من اشاره کرد که جلو بروم. وقت پسر

  نخوره. نيمراقبش باش زم -

و فرار است که دهانش را باز کرده بود  دنيدر حال دو کردیحس م ماهيکنم فر فکر

داد و به  دهيرا دست ارک في. کچرخاندیو آنطرف م نطرفيسرش را ا دهيو ترس

  و گفتم:لبخند زدم  اشدهيترس یچهره

  .کنهیم ینگران نباش، داره باز -

که  دميساعدش را گرفتم و او را باال کش عيخم شد و من سر ماهيلحظه فر نيهم در

  و خودش را به عقب پرت کرد که در آغوشم افتاد.  ديکش غيج

فرار تقال  یبرا نينچنيماجونگاسور رو به شده بود که ا کياحتماالً با  کنمیم فکر

که کمتر  دادیو او را قورت م شدیم دايپ رکسيت کي خواستیر دلم مو چقد کردیم

  دست و پا بزند.

بعد آرام شد و سرش را به اطراف چرخاند. آن لحظه هم احتماالً داشت در آن  یکم

پتروساروس  کيکه مبادا  دييپایو با دقت اطراف را م زدیجنگل رعب انگيز قدم م
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 یببرد و غذا اشانهياو را به آش یپرواز کوتاه مدت و او را شکار کند و بعد از ديايب

  شود. شيهاجوجه

سرش گرفت و باعث  یرا رو شيهاو رو به جلو خم شد و دست ديکش غيج دوباره

بودم  ستادهيکه دست چپم دور کمرش بود و پشتش ا یناظران شد. در حال هيخنده بق

  چشمش برداشتم. یرا از رو نکيبا دست راست ع

  چه خبر است و کجاست!  دانستیاول نم هيچند ثان تا

شکمش کرد و بعد سرش را به عقب  یبه دست من رو یاز چند لحظه نگاه بعد

. همه دوباره ديکش رونيب ميهادست نيو خود را از ب ديمن از جا پر دنيچرخاند و با د

را به مسئولش پس دادم و رو به  نکيبود. ع دهيپر یاو رنگش حساب یول دنديخند

  ها گفتم:آن

  .گهيد ميبر -

  دادم و گفتم: ماهيگرفتم و به دست فر دهيرا از ارک فيک

   م؟يبخور تزايپ ميداره. بر یخوب یتزاهايپ نکهيمن گرسنمه، مثل ا -

را گرفتم و  شانيهاموافقتشان را اعالم کردند و من دست دنيپر نييبا باال و پا هابچه

  . ننديبنش زيشت مفود بردم و کمک کردم پفست ديبه قسمت خر

و  دميپس کش یصندل کي شيبود و ساکت. برا دهيافتاد که رنگ پر ماهيبه فر نگاهم

  او هم نشست. 

   م؟يسفارش بد یخوب چ -
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  . یکوکو سبز -

  بود. سر بلند کرد و گفت: ماهيفر یصدا نيا

  نداره.  یزيکه چ تزايبه جز پ -

  .نيانتخاب کن یزيو چ نيِمنو بردار ن؟يخوریم یچ یتزايپ دونم،یم -

سفارش  نکهيو کوچک. بعد از ا یآراد فسقل ینظر داشت حت کيها کدام از آن هر

  نشستم.  زيرا دادم برگشتم و سر م تزايپ

  :دميندارد. پرس یحال خوش ماهيفر کردمیم احساس

  حالت خوبه؟ -

  آره.  -

   ؟یختيبه هم ر کنمیچرا احساس م -

  نه اصالً، کامالً حالم خوبه.  -

مشغول  یسوخار یهاینيزمبيو س تزاهاينشدم و بعد از آوردن پ ريگيهم پ من

  .ميخوردن شد

  :ديپرس دهيارک

  تو؟ شيپ مييايامشب ب شهیم يیدا -

  .زمينه عز -

  خونه ما؟ یايامشب ب شهیپس م -
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  نه قشنگم. -

  گفت: یناراحت با

  ؟یايخونه بابابزرگم نم یحت یعني -

  خونه پدربزرگ. نيریم ماهيدوستم، شمام با فرخونه  رمینه. امشب من م -

  نه! -

  .نيآره. حاالم غذاتونو بخور -

 نيعقب ماش یصندل یها رو. بچهمياز آن شب دوباره سمت منزل پدرم رفت بعد

  .ميساکت در جلو نشسته بود ماهيو من و فر دنديخواب

برگردم تا  شارپايرا گرفتم و دوست داشتم زوتر به منزل ام امینيدستمال آب ب با

  را بخورم. ميداروها

بود بغل  ترنيرا که سنگ دهيو من ارک ميشد ادهيپ م،يديمنزل پدرم رس یبه جلو یوقت

  گفتم: ماهيکردم و خطاب به فر

  . ارمشيبرو در رو باز کن خودم م -

  سبکه.  -

  برو درو باز کن.  -

را از  دهيآمد و ارک ميادهيرفت و من دنبالش رفتم. مهران که متوجه شده بود ما رس او

  من گرفت و تشکر کرد. 
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را بست و من  نشيدر ماش ماهي. فردميکش رونيرا دادم و برگشتم و آراد را ب جوابش

  در رفتم که با بهراد رو در رو شدم. یبه جلو

  لبخند زد و گفت: بهراد

  حالت چطوره؟ -

  را ندادم و نگاهم را گرفتم و آراد را در آغوشش گذاشتم. جوابش

  آقا بهنام. دييبفرما -

بهار در مورد او خاطرم  یهاپگاه و مادرم پشت سر بهراد تعجب کردم. حرف دنيد با

بهار را  یهابهراد را محدود کرده بود، بچه زد،یپدرم سر نم یبود. او به خانه

  دوست نداشت و... 

  گفتم: ماهيرا گرفتم و خطاب به فر ميرو

  . ريشب بخ ت،يممنون از همراه -

  برسونمتون.  نياجازه بد -

  برو خونه.  روقته،يد ست،يالزم ن -

  بهراد توجه نکردم. یهاراهم را گرفتم و حرکت کردم و به صدا زدن و

کنار  یور بودم که کسو در افکار خود غوطه کردمیبزرگ عبور م یهاکوچه از

 نيف قوانحرکات خال نيبترسم. ا یباعث شد کم هاکيبلند الست غيترمز کرد. ج ميپا

  . نميسرم را چرخاندم توانستم بهراد را بب یبود. وقت یاجتماع

  !خواست؟یچسب، نچسب چه م مردک
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اش به خواسته دنيرس یکرده بودم. مردک چسب نچسب! همان که برا یفيتوص چه

  نچسب است. یليخ کردمیو اصالً اخالقش به دل من نبود و حس م شدیچسب م

  نبود؟! داياش پکه سر و کلهبود  یسروش کدام گور یراست

سرم  یو رو آمدیم سيکرد و رفت! باز هم به انگل ميشهر رها نيآورد، در ا مرا

  ! من هم بلد بودم محلش نگذارم.شدیچتر م

  ؟يیکجا -

  خود آمدم و نگاهم را از صورت بهراد گرفتم و گفتم: به

  چکار کنم؟ ديبا نميمن نخوام تو رو بب -

  و رو به جلو کرد.  ديشک ششيبه ر یدست بهراد

  .اديازت بر نم یکار -

حرکت نداد.  یمتر جلوتر توقف کرد و اجازه کيراه افتادم که پدال گاز را فشرد و  

  سرم را تکان دادم و گفتم: یحوصلگیبا ب

  !گهيصد و ده بود د رانيا سيشماره پل -

و  کنهیرف مداره تعا ابونيداداشم تو خ یبگ ؟یبگ یچ یزنگ بزن یخوایآره، م -

  کنن؟یمن رو سوار کنه؟ به عقلت شک نم خوادیم

فرو بردم از بس  بميرا در ج ميهاآن کوچه پهن چرخاندم و دست یکيرا در تار نگاهم

  لب گفتم: ريزدم و ز یکه سرد بود. پوزخند

  !؟یدار یگفته تو با من نسبت یداداشم! ک گه؟یم یسطِل ماسِت پسر چ -
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  و گفتم: را جمع کردم  پوزخندم

جلوم و از اونجا که من کس  چهيپیم نشيمزاحم با ماش کهيمرت هي گمی! مرينه خ -

  باشه! يیآدم ربا زنمیکشور ندارم حدس م نيتو ا یو کار

  لب گفت: ريز بهراد

  مزاحم! کهيمرت -

. راه افتادم و او را پشت آمدیم ی. به نظر عصبدياش را با دست مالبعد محکم چانه و

  گذاشتم. سرم جا 

  دور نشده بودم که پدال گاز را فشرد و جلو آمد و خود را به من رساند.  یليخ هنوز

قدم عقب  کيکه باعث شد از ترس  ديکش ميرا به پهلو نشيماش شيپرروان مردک

 یو تو ديرا چنگ زد و مرا جلو کش امقهي هاوانهيد نيشد و ع ادهيبپرم. ترمز کرد و پ

  :ديکش اديصورتم فر

  ؟یبخشیشتباه کردم، غلط کردم، گوه خوردم، خوبه؟ حاال ما -

 دي! روش جدکرد؟یم نيداشت که به خودش توه یچه مشکل ني! اگفت؟یچه م داشت

  بود؟!  یعذرخواه

هم  یرا رو شيهاشدم. دندان رهيخ اشیرا ندادم و فقط در صورت عصب جوابش

جر خوردن آمد و  یصدا لباسم داد که در دستش یقهيبه  ی. تکان محکمفشردیم

  گفت:
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رفتار  ینطوريبا من ا گهيد یکينرفته، تو  نييدوازده ساله آب خوش از گلوم پا -

  کرده! اهيروزگارمو س ینکن. عشقت به اندازه کاف

کرده بود. خوب از من چه  اهيپگاه روزگارش را س یعنيچه بود؟  منظورش

  ! خودش خواسته بود.آمد؟یبرم

  نگار من اجبارش کرده بودم با پگاه ازدواج کند!ا زدیحرف م یطور کي

  شوم؟ نيغمش هم اندوهگ یرا گرفته بود حاال قرار بود برا پگاه

را  ميجدا کردم و رو امقهيرا آهسته از  شيهابه صورتش زدم و دست یپوزخند

و بعد برگرداند  ديرا گرفت و مرا کش امقهيچرخاندم تا بروم. از پشت دست انداخت و 

دردم آمد و شروع کردم به سرفه  یليزد که خ نشيم با کمر در ستون ماشو محک

  کردن.

  شده گفت: ديکل یهاگذاشت و فشرد و با دندان ميگلو ريدست راستش را ز ساعد

 یبود نينفر هيمثل  ؟یرو بهمون تلخ کن یزندگ نياز ا شتريب ذارمیم یفکر کرد -

  !یم پاشوند. با رفتنت همه خانواده رو از همونيتو زندگ

نتونستم عشق و محبت و توجه پگاه  چوقتيافسرده شد، پدرم تنها شد، من ه مادرم

  خودش رو کشت. اشدهياز هم پاش یخانواده یرو جلب کنم، بهار از غصه

  کوفت و داد زد: نشيو دوباره درون ماش ديرا برداشت و مرا جلو کش دستش

  ؟یريمیچرا نم -
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. همانطور دميدیرا م شيهافرود اشک یکيد. در تارش یاشکش جار یناگهان یليخ و

  پر درد گفت:

  بگه! یخودش رو بکشه! که ندونه دردش رو به ک یکسیبهار بود که از ب فيح -

  و گفت: ديکوب نيو محکم درون ماش ديمرا جلو کش دوباره

  ! یاريبال رو سرمون م نيا دونستمی. نمیکنیرفتار م ینطوريکه ا زارميازت ب -

  و گفت: ديکوب دشيسف نيو درون ماش ديمرا جلو کش بارهدو

  !یخودمون کشت یهممونو تو -

سرک  هایليها انداختم که خها و پنجرهبه در خانه یرا گرفتم و نگاه شيهادست

را از خودم جدا کردم و راه  شيها. دستکردندیم مانيبودند و داشتند تماشا دهيکش

من رساند و مرا به عقب هل داد و  یخود را به جلو و ستاديو مقابلم ا ديافتادم. دو

  گفت:

از ما دوتا  یکي اي م،يریما با هم م یهر دو اي. امشب یبر ذارمینم گهيامشب د -

  .رهیو م رهيگیراه رو م نيزنده ا

از پشت  کدفعهيعکس بروم که  ريتا از مس دميرا نداشتم. چرخ اشیباز یحوصله

 نشيکاپوت ماش یزد. به جلو پرت شدم و با صورت رو حمله کرد و خودش را به من

  فرود آمدم.

  و گفت: چانديدست چپم را به پشتم پ گرشيرا پشت گردنم فشرد و با دست د دستش

  . هيدوازده سال فرار کاف ،یايبا من م -
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  زدم: اديفر تيحرص و عصبان از

  .رهیام داره سر مولم کن، حوصله -

  ؟یبکن یچه غلط یخوایم نميات سر بره ببحوصله -

و  دميکوب نشي. هر دو دستم را محکم درون کاپوت ماشدميچپم را از دستش کش دست

را گرفتم و او را چرخاندم و  اشقهي. چنگ انداختم و دميبا فشار راست شدم و چرخ

  :دميکش اديکاپوت زدم و در صورتش فر یبا پشت رو

  گمشو دست از سرم بردار. -

و قصد داشتم هر دو مشتم را در بدنش فرو  دادمیفشار م شانهيکتش را در س قهي

که  یصورت کس خواستی. دلم مگرفتیرا م ميهاچشم یکنم. خون داشت جلو

  له کنم.  ميهاپا له کرد را، با مشت ريآنطور مرا ز

 یک«در مغزم زنگ زد: یکس یعصب یآوردن صدا نييرا باال بردم و زمان پا مشتم

  »اش کنم.شت زده تو صورتت؟! بگو تا برم پارهبا م یکرده؟ ک تتياذ

 دميآرام بهراد افتاد و د یهاچشمم کنار رفت و نگاهم به چشم یاز جلو اهيس یپرده

  . ختي. ته دلم از نگاه مظلومش فرو رکندینگاهم م ميساکت و تسل

ترم، همان که دوست دوران بهراد بود، برادر بزرگ نيقلبم را لرزاند. ا یزيچ

جرأت نداشت چپ  چکسيبود، پشت و پناهم بود. تا او بود ه قميبود. رف امیکودک

  نگاهم کند.
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 گرانيرا داشت، همان که چند بار به خاطر من با د ميهوا یليهمان بود که خ بهراد

سر و صورتش  یتو خواستمیاو را بزنم؟! م خواستمیشده بود. حاال م قهيدست به 

  !دم؟يکشیدر صورتش داد مرا گرفته بودم و  اشقهيبزنم؟! 

 یبرادر گريد گفتمیپگاه را از من گرفت، درست! دشمن جانم شده بود، درست! م او

و  آمدیم دادیآزارم م یبچه بودم و کس یندارم، درست! اما باز هم او بود که وقت

و حساب دشمنانم را  گرفتیحق مرا م یزخم ريو چون ش کردیرگ گردن کلفت م

  . ذاشتگیکف دستشان م

و لباس دشمنم را در تنش  کردیو لهش م آمدیاو م کرد،یکس چپ نگاهم م هر

  .کردیجرواجر م

  !دادم؟یاو را در تنش جر م یقهيمن خودم داشتم  حاال

  شل شد. نفسم را فوت کردم و گفتم: دستم

  نداشته باش. یبا من کار گهيد -

را  ميو موها دميکش امیشانيا به پو راه افتادم. دستم ر دميکردم و چرخ شيبعد رها و

  و گفتم: دميکرد. چرخ ريدر چنگ بهراد گ ميکنار زدم که دوباره بازو

  .ديبکنم که نبا یدستت رو از من بردار، نذار کار -

  .یايب دي... بایايتو با من م -

  زدم و گفتم: اشنهيس یرو تيرا با عصبان ميهاانگشت

  .امينم یقبرستون چيمن با تو ه -
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ً يدق -   .یايب ديبا ،یايکه برم تو هم م یمن هر قبرستون قا

  .ستيدر کار ن یديبا چيه -

را باد با خود برد. در جلو را باز  یمرا هل داد انگار که قاصدک یطور کدفعهي او

  انداخت.  یصندل یکرد و گردنم را فشرد و سرم را خم کرد و مرا هل داد و رو

  و گفت: را گرفت ميشوم که جلو ادهيپ خواستم

 رمیم نيتو ماش ندازمیجنازتو م شم،یاز روت رد م نيماش نيبه جان بهار با هم -

  .ميبش ستيبا هم سر به ن ن،ييپا کنمیدره هر دومون رو پرت م هياز 

  .نيهستم پس فقط بش یو روان وونهيد یبه اندازه کاف امشب

د. نفسش را فوت کرد را دور زد و آمد سوار ش نيبعد در را محکم به هم زد و ماش و

  را به حرکت در آورد. نيو بعد ماش

او را  نديبود که بب ستادهي! اکردیقلدر بود و رو نم اشیجوان یهنوز هم به اندازه او

حاال که مشتم باال  کردیشده بود، فکر م دينه! نگاهش مظلوم شده بود! ناام اي زنمیم

ار را نکردم. چرا؟! چرا هنوز ک نيمن ا ی. ولديآیرفته است در صورتش فرود م

  که نخواهم دستم به او بخورد و او را کتک بزنم؟!  داشتآنقدر ارزش  ميبهراد برا

  .ديروحم را مک یرهيکه با کارش ش یبهراد

. من کنار بهراد دشمن جانم نشسته ديبه فکرم نرس چيمغزم کار نکرد. ه قهيدق چند

  .امیزندگ زيبودم. سطل ماست تنفرانگ

  برم؟ کجا -
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ها و گذر از کنار درخت یبود و حواسم رفت پ رونيرا ندادم. نگاهم به ب جوابش

و چشمک زن، در سکوت  یرنگ یو کناِر نورها ريها. گذر از زها و خانهمغازه

  . بردیکامل، حواسم را با خود م

  :ديپرس دوباره

  کجا برم بهنام؟ -

  گفت: ديسکوتم را د یوقت

تا صحبت  ميریم یکه تو بگ يیخونه پدربزرگا؟ هر جا خونه خودم؟ خونه بابا؟ -

  .کنمیقانعت م اي یکنیقانعم م اي. ميکن

  .رپاشايام یخونه -

  :ديلب غر ريز

  .ميحرف بزن ميکه بتون يیجا -

  جواب دادم: دوباره

  .رپاشايام یخونه -

خود برسد و راحت  انيبه پا رينگفت و همان سمت راند. منتظر بودم تا مس یزيچ

 یخوب یسکوت او نشانه دانستمیاما ساکت بود و م کردمیشوم. سمت بهراد نگاه نم

  . ستين

و در باطن مغزمان را داشت  ميکردی. در ظاهر سکوت مخودم بود نيع بهراد

  . خوردیافکار م یخوره
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  به من انداخت. ینگاهميکه بهراد ن دميکش یقيعم نفس

تا  کردمیو باال نگاه م نييپا یهاو به تن، کرکرهو مردم پالت هاابانيها و خچراغ به

  فقط به پگاه و بهراد فکر نکنم.

را در قفل انداختم. دلم خواست در  ديشدم و کل ادهيپ ميديرس رپاشايبه منزل ام یوقت

چه باعث شد که در را باز بگذارم تا او  دانمیبهراد ببندم تا برود. اما نم یرا به رو

  بود.  یاز فشار عصب ديشا کردیوارد شود. سرم درد م نشيبعد از پارک ماش

  .دميکش رونيب ميرا از پا ميهاراهرو خم شدم و کفش در

 رپاشايام یشميابر یهابه فرش خواستمیشده بود و نم فيدر کوچه کث شيهاکفش ريز

  گند بزنم. 

در را  مانيهادر آورد. کفش شيرا از پا شيهاشدم که بهراد هم آمد و کفش راست

  . ميداد یجا یجاکفش

  بود.  کيراست شدم و دِر هال را باز کردم و وارد شدم. همه جا تار من

  و گفت: ديبه آغوشم پر یکس کدفعهي

  !زيسالم عشقم... سورپرا -

ً ترس چون  یکه برا یگشاد شده و نفس یهاو با چشم دميانتظارش را نداشتم، واقعا

صورتم نشست باعث شد به  یکه رو یاخشکم زد و بوسه ميلحظه بند آمد در جا کي

دستم را  عيشده بود عقب بفرستم و سر زانيرا که از گردنم آو یو دختر ميايخود ب
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 غيکه مقابلم بود شروع کرد به ج یدختر اهو با روشن شدن چراغ دميکش دهايکل یرو

  زدن و گفت:

  ؟یکنیچکار م نجايتو ا ؟یهست یک گهيتو د -

  جلو رفتم و گفتم: یباشد. با دستپاچگ رپاشايزدم دختر ام حدس

  .رپاشاميمن دوست ام نيلطفاً آروم باش -

  گفت: دنيکش غيعقب رفت و با همان ج دهيترس او

  تو؟ یاومد یتو چطور - 

  دادن. ديپدرتون به من کل -

  را نشانش دادم. او به بهراد نگاه کرد. بهراد آهسته سالم کرد و دختر گفت: ديکل و

  تا به پدرم زنگ بزنم. نيهمونجا بمون -

 یابعد عقب عقب رفت تا وارد اتاقش شد و در را پشت سرش قفل کرد. بهراد ضربه و

  در سرم زد و گفت:

  !گهيد یفهمیمزاحمته! االن م نيا -

 کردندیحرف زدن دختر با پدرش آمد. داشتند صحبت م یرا ندادم و صدا جوابش

 قهيرو آمد. چند دق نيشدن در ماشدر و بعد باز  یجلو نيماش کيتوقف  یکه صدا

  ما خندان گفت: دنيوارد شد و با د رپاشايبعد ام

  .نيشرمنده، بد با نازگل آشنا شد -
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. دخترش نازگل از ميکرد و تعارف کرد وارد شو یپرسبا ما دست داد و احوال و

کرد و  یخواهمان معذرتمزاحمت جاديبابت ا رپاشايآمد و بهراد از ام رونياتاق ب

  کرد.  یبهراد ابراز ناخشنود یهاحرف دنيو از شنا

نازگل در  مان،ييکرد و پس از آشنا یجا وسط سالن ما را به هم معرفهمان رپاشايام

  کرد و گفت: یخواهداشت معذرت ريکامالً سرخ شده بود و سر به ز کهيحال

  .نيطلبش، خوش اومد یکيپدرم نگفته بود مهمون داره که البته  -

  ممنونم. -

  :ديرو به نازگل پرس رپاشايام

  مائده خانم کجان؟! -

  .رهيرفته دوش بگ -

  خوب دختر گل بابا، شام؟! یليخ -

  .ميخورد مايهواپ یتو -

  و شما؟! -

  هم سر تکان دادم و گفتم: من

حاضر کرده اگر دختر خانمتون  زيخانم همه چ ري. البته منميخورد رونيممنونم، ب -

  گرسنه بودن.

ها به بهراد کردم و با اجازه گفتم و سمت پله یفرود آورد و بعد نگاهسر  رپاشايام

  رفتم.
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  دوم گفت: یبه طبقه دنمانيهم دنبالم آمد و به محض رس بهراد

  که دخترش اومده. ینيبیم ،یبمون نجايا دينبا گهياالن د -

  من به اون چکار دارم؟ -

  رفته؟ ادتي ن،ينامحرم -

  زدم و گفتم:  یپوزخند

  بزرگ شدن. یچطور ايرفته بود که پسر حاج ادمي آره، -

  تکرار نکن. گهيبهنام د اديکلمه بدم م نياز ا -

متوجه  یحال شدم که کسو خوش دميکش رونياتاق رفتم و کت پاره شده را از تن ب به

  آن نشد. یپارگ

گذاشتم و سرم را  ميهاران یرا رو ميتخت نشستم و خم شدم. ساعدها یرو خسته

  فتم.گر نييپا

  گفت: نيخسته و سنگ یبه کنار در آمد و با صدا بهراد

 رانه،يهم ا نجايما. دخترش برگشته و مهمون هم دارن، ا یخونه ميبهنام! پاشو بر -

  نکن. جاديبراشون مزاحمت ا

  ندارم. یبه کس یمن کار -

. ما یخونه مياستراحت کنه، لطفاً بر خوادیسرکار، دخترش م رهیفردا م رپاشايام -

  خونه. اديکه پگاه ن گمیم



308 | P a g e 
 

  .ستيالزم ن -

  خونه. برمیم دارمیبابا. پگاهو بر م یخونه ميداداشم، پاشو بر -

تخت  یکج کردم که نگاهم به عکس رو یآمد و سرم را کم رونيب امنهياز س یآه

  بود. امدهين ايشدم. بهار در عکس نبود. هنوز به دن رهيافتاد. چند لحظه به آن خ

  تنگ شد. نميخواهر نازن ی. دلم براو اندوه کردم غم احساس

 ،یدوباره رو به رو شد ،یکه پشت سر گذاشت یخونه و با افراد یبرگشت یوقت -

داشتن،  یرفتار هيبهت بد کردن و  یروز هي. ینينکن به چشم دشمن اونا رو بب یسع

م رق گهيد یجا هيوقتا سرنوشت آدما  یليامروز عوض شده باشن. خ دياما شا

  .کنهیکه فکرش هم نم يیدرست اونجا خوره،یم

اون بهتر بلده تو رو کجا قرار  ،یالزمه خودت رو به دست سرنوشت بسپار یگاه

  بده.

ذهن و روحم کرده بود. حاال همان  یبود که راه ديجمالت وح نيرا بستم، ا ميهاچشم

  نه!  ايبه حرفش گوش کنم  ايوقت موعد بود که آ

 یزيچ گهيد دونمی. مميبا هم بزن ديحرفا هست که با یلي. خميبر ايبهنام، پاشو ب -

. یرو هم از من بشنو يیزايچ هياما خوبه که  شهیرو به راه نم یچيشه،هیدرست نم

 یبهار به خاطر دور یکنی! بهار هم هست. تو باور مميستيبعدش فقط من و تو که ن

از خانواده در کنار  یغم دورآدم خوب باشه،  سرکرده باشه؟ اگر هم یاز ما خودکش

  دست زده. ینداشته که به خودکش ی. بهار همسر خوبشهیهمسر و فرزند کم م
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 یداشته که تنها راه خالص شدن خودش رو تو یبفهمم بهار چه مشکل خوامیم -

  .دهيمرگ د

  گشودم و گفتم: پلک

  باهات موافقم. -

  !؟یبا چ -

افسرده شده، کم آورده،  گنی. اونا مبهار نبوده یبرا یمهران همسر خوب نکهيا -

 کرد،یم تيبهار حساس شده که مدام از مهران شکا کردمیشده، من هم فکر م نيبدب

  زده. یکه دست به خودکش دهيازش د یزياما حتماً چ

  بهت گفته بود. یزيمگه بهار چ -

  . گفتیآره، م -

  گفت؟یم یچ -

  ه و هرروز باهاش دعوا داشت.مشکوک دار یمهران مشکوک شده، تلفنا گفتیم -

زد و  هيرا به دستش تک اشیشانيچهارچوب زد و بعد پ یدستش را دو بار رو بهراد

پوش خوش اشیجوان ی. هنوز هم مثل ابتداستمي. سر بلند کردم و او را نگرديشياند

به چه فکر  دانمیچهارچوب داشت و نم یبود. با اندوه سرش را رو کليه و خوش

  گفت: آرام یسرش را بلند کرد با صدا یت. وقکردیم

  قسر در بره. ذارمیمقصر باشه نم یاگر کس ارم،يتهش رو در م -
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ها را درون ساک و چمدان و آن ديکش رونيرا ب ميهابعد به سمت کمد رفت و لباس و

  گفتم: یانداخت. به آرام

  .امينم جاچيمن با تو ه -

  .ميدار اجي. به هم احتمياشهم ب شيپ ديناز نکن بهنام. من و تو با -

  ندارم. اجيمن به تو احت -

  گفت: یفيضع ی. با صداستاديرا در دست داشت. چند لحظه رو به کمد ا بلوزم

  . ميدار اجيدارم... هممون بهت احت اجيمن به تو احت یول -

  گفت: یفيضع ی. با صداستاديرا در دست داشت. چند لحظه رو به کمد ا بلوزم

  .ميدار اجيدارم... هممون بهت احت اجياحت من به تو یول -

به  یحس خوب یرفتن نداشتم. حت یبرا یميبعد بلوز را درون چمدان گذاشت. تصم و

 انشانيچرا بهراد اصرار داشت که من به م دميفهمیام نداشتم. نمبازگشت به خانواده

 يیه بالکه خودشان چ ديفهمیو نم ديدیهمه م یبرگردم. مرا مقصر خراب شدن زندگ

  اند.بر سرم آورده

  شدم.  ميو مشغول خوردن داروها برخاستم

  .ميداروهات هم بذار کنار ببر -

  کنار پنجره رفتم و پرده را کنار زدم و گفتم: به

هتل که  رمیاون خانواده وحشت دارم. بذار م ی. از اومدن توستيدلم با اومدن ن -

  و دخترش نباشم، اما... رپاشايمزاحم ام



311 | P a g e 
 

  دان را بست و گفت:چم در

  .ميدرست کن ميبرد نيرو که از ب یهر چ ديخونه. من و تو با یاياما م -

  .تونمینم -

  .یبتون ديبا -

  گرفتم و فشردم و آهسته گفتم.  ميرا به بازوها ميهاسرما کردم. دست احساس

 مونيپش جایهمه اصرار ب ني. اونوقت از انيکنیم داريدوباره آدم کوچولو  رو ب -

  .نيشیم

  !؟یگفت یچ -

  را بستم و آهسته گفتم: ميهاپلک

  .شهیم داري! صداتو بشنوه بسيه -

. آوردیاصرارها چه بر سر من م نيا دانستیو بهراد نم شدمیم وانهيدوباره د داشتم

 ننديذهنم بب یتو یها هم مرا با آدم کوچولووقتش شده که آن ديبا خودم فکر کردم شا

  اند.کرده یزشت یماريها مرا مبتال به چه بو آن ستميتنها ن گريمن دو متوجه بشوند که 

انبار  یکه تو یماست یهابرگردم به سطل ديشدم و کوتاه آمدم و با خودم گفتم با ميتسل

مشام آدم  شانيگيگند یکپک زده بودند و بو گريکه حاال د یماست یهاام. سطلگذاشته

  شود. داريهر آن ب کوچولو را پر کرده بودند و ممکن بود
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کرده  داريلحظه ب کيرا قلقلک زده بود و او را  شيرپايز ماهيامروز بود که فر نيهم

مشت خاطره برداشته و خورده  کيمغزم چنگ انداخته بود و  یبود. آدم کوچولو ال

  بود.

مشام آدم  ريها را زو آن کردیماست را باز م یهاهم که بهراد داشت دِر سطل حاال

  شود. داريتا ب گذاشتیمکوچولو 

مغزم را بجود؟!  یتا کجا یو فسقل زيبود با من چکار کنند؟ قرار بود آن آدم ر قرار

  آن خودم را دست سرنوشت سپردم. کيدر 

کاپشن برداشت  کيتماس مرا به خود آورد.  نينشست. با ا ميهاشانه یبهراد رو دست

  و کمک کرد بپوشم.

تکان  ینه؟ سرم را به نشان منف ايمال من است  هاکتاب ديرا برداشت و پرس عکس

  دادم.

دست  گرشيچمدان را گرفت و با دست د یدوشش انداخت. دسته یساک را رو او

  رفتم. اشیمتحرک در پ ی. چون مردهديمرا گرفت و دنبال خود کش

 گريزن د کيدخترش و  رپاشا،ي. امميرفت نييپا یکه با هم به طبقه ديطول نکش یمدت

 شيدست بهراد متعجب از جا یهاچمدان دنيبا د رپاشايهم نشسته بودند. امدور 

  برخاست و گفت:

  چه خبره بهراد جان؟ -

  خونه. برمیدارم بهنام رو م -



313 | P a g e 
 

  به صورت من انداخت و گفت: یقينگاه دق او

  !ه؟ي! خودش راض؟یگیم یدار یچ -

  خونه. اديهم نباشه وقتشه ب یراض -

بود!  باي. نگاهم به صورتش افتاد. چقدر زستيا دقت نگرنگفتم، آن زن مرا ب چيه

دوست نازگل  خوردی! به سن و سالش نمن؟يبه ا هيشب یزيچ ايبود  رپاشايخواهر ام

  باشد. 

  جلو آمد و دستم را گرفت و گفت: رپاشايشد و ام رپاشايمشغول تشکر از ام بهراد

ترم نباش. قراره فردا . نگران حضور دخیبمون، تو مهمون من خوادیاگر دلت م -

ً يمادرم. اونجا دعوت دارن. نها شيصبح برن پ  ديو با مونهیدخترم چهار روز م تا

  برگرده سر درسش. 

 یداشت. آن بغل و بوسه ريزده سر به زسمت نازگل رفت که هنوز خجالت نگاهم

به رخش بکشم،  یحرکت چياشتباهش را با ه خواستمیو من نم دادیآزارش م یاشتباه

  مقصر من بودم.

  بهنام حواست هست؟! -

ام را فشرد. انگار نگاهش کردم. شانه رمقیو ب دميکش رپاشايرا سمت ام نگاهم

  حواسم را جمع کنم. خواستیم

به موندن فکر  یخوای. نمیباهاشون صحبت کن یتونیروانشناس هستن، م شونيا -

  !؟یکن
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  زن رو به بهراد گفت:  آن

  . ستيبه نظرم حالشون خوب ن -

  .جانيهم گردونمیامشب برگرده خونه، اگر حالش بد شد برش م خوامیم -

  رو به من گفت: رپاشايام

  بدم؟! یرو چ ديجواب وح -

ام نگران بود که رفتن من نزد خانواده یو هواخواهانش. او حت ديبه حال وح خوش

 یآرامبمانم. به  ششيکه پ دانستیشود. خودش را موظف م ديوح یموجب ناراحت

  گفت:

  ؟یريم یکجا دار ؟یبمون یخوایبهنام، م -

  . او رو به بهراد گفت:ميبگو توانستمینم چيشده بود. ه نيسنگ زبانم

  .ستيحالش خوب ن -

  بهراد با اصرار گفت: و

  .شهیبهتر م -

 زدیداشت با بهراد حرف م رپاشايبهراد نشسته بودم و ام نيماش یبعد من جلو یکم

  .دادیکه بهراد فقط سر تکان م گفتیم يیزهايو به او چ

  را روشن کرد و گفت: نيبهراد آمد، سوار شد و ماش یوقت

  خودت رو آماده کن. ميرسیبابا. تا م یخونه ميریم -
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دوست  یچرا خودم را دست بهراد سپردم که هر کار دمينفهم یرا ندادم و حت جوابش

  برد.مرا ب کشدیدارد با من بکند و هر جا که عشقش م

به  هيکه شب یبيداشتم از آن حالت عج گريبه سکوت گذشت. د ريطول مس تمام

  .آوردمیبود باال م یازدگيدر

را  ميهامطلق چشم یکيتنها بشوم و در تار یگوشه بخزم، تنها کيبه  خواستیم دلم

  فکر نکنم. زيچ چيساعت هم که شده به ه کي یببندم و فقط برا

  بود. دهيتکه چوب خشک به سقف دهانم چسب کيم مانند خشک شده بود. زبان ميهالب

  .آوردمیکم م گري. داشتم دختهيبودم و به هم ر جيگ

. کردیم یرانندگ گريو با دست د فرستادیم امکيدست پ کيهم داشت با  بهراد

  غر زدم: رلبيبه دستش انداختم و ز ینگاه

  همراه ممنوعه؟! یاده از گوشاستف یندادن زمان رانندگ اديخراب شده به شما  نيتو ا -

  .ميکنیدادن اما ما استفاده م ادي -

  .یفرهنگیاز بس ب -

  انداخت و گفت: بشيرا در ج یزد و گوش ميبه رو یلبخند

  .کنمیتو رو هماهنگ م یدارم کارا ستم،ين فرهنگیب -

  .یهام هستبرنامه ريمد دونستمینم -

  زد و گفت: لبخند
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  !یبد عنق یليفکر کنم خ خوادیدلم نم -

هم سرش  نجايکجا بود! ا یرا ندادم و وادارش به سکوت کردم. سروش عوض جوابش

به حالم بکند. او گفته بود  یفکر آمدیرنگارنگ! چرا نم یشلوغ بود. شلوغ دخترها

نشسته بودم و همان سرنوشت هر  في. حاال هم بالتکلرميمدت بگ یطوالن یمرخص

هم که بهراد را دنبالم فرستاده بود  ال. حاديکشید ممرا با خو خواستیکجا که دلش م

  تا مرا نزد خود ببرد.

برد. من هم به رو به  نييرا پا لميشد و وسا ادهيبهراد پ م،يديبه منزل پدرم رس یوقت

 یخانه بگذارم حکم آشت نيرا به درون ا مياگر پا کردمیبودم. داشتم فکر م رهيخ ميرو

من هم پدر و مادر دارم،  کردمیقبول م یعنيدارد.  دارد. حکم بازگشت به خانواده

بود! همه بودند اما نه بهار بود و  ريبازگشت چقدر د نيا یاکس و کار دارم... اما بر

  !ینه بهار

  آن هم پس از مرگ تنها خواهرم. زيي. درست در فصل پاگشتمیبه منزل برم داشتم

اد بود که مرا به خود آورد. خورد. بهر شهيکه چند ضربه به ش کردمیفکر م داشتم

  شدم و او در را بست. ادهيپ

  روشن و خاموش شدند. يیبا صدا نشيها ماشدستش را فشرد که چراغ موتير

  پدرمان را زد.  یو او زنگ خانه ميدر رفت یهم به جلو بعد

 یآمد و بغلم کرد و صدا رونيکه در باز شد و مادرم قبل از همه ب دينکش یطول

  و گفت: ديچيوچه پدر ک اشهيگر
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دلم برات تنگ شده چقدر  یدونیجانم پسرم. آخ که نم یوا یجانم بهنامم، ا یوا یا -

  بود...

افتاد که  ماهي. نگاهم به فرختيریو اشک م کردیم هيبود و گر امنهيس یرو سرش

 گريبود تا قضا و بال را دور کند و د ستادهيدر ا یدستش در آستانه یبا جا اسفند

  .رديدامان خانواده را نگ ینحس

  زد و آهسته لب زد: لبخند

  با محبت باش... یکم -

  کرد و گفت: هيگر شتريرفت و مادرم ب نييباال و پا امنهيو س دميکش یقيعم نفس

  هات برم.قربون نفس -

انداختم. حس آن زن در  شيهادور شانه یرا به سخت نميسنگ یهابستم و دست پلک

داشتم که عاشقش  یبهراد، مادر یتا قبل از عقد پگاه برا ،یوزآورد که ر ادميآغوشم 

نکنم. تنها  ادي زشيچ چيکردم از ه یبودم. دوازده سال او را فراموش کردم و سع

  ازدواج بهراد و پگاه بود. یبرا اشیپافشار آورمیکه به خاطر م یزيچ

وش کردم گ ديرا به خاطر آوردم که مرا بزرگ کرد. به حرف وح یآن شب زن اما

که  یاو مادرم است. همان زن دميآن د کيو او را به چشم دشمن نگاه نکردم و در 

  را فراموش کرد. زشيآممحبت یهابوسه شدینم

 ی. طورختمياش خم شد و اشک رشانه یگرفتم. سرم رو ريدر آمد و سر به ز امهيگر

کنم و دوباره در  تيکه دوست داشتم او را به درونم هدا دادمیفشار م نهياو را به س

  قلبم بنشانم.
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شدم.  دهيبعد بهراد با قربان صدقه مادرم را از من جدا کرد و به آغوش پدرم کش یکم

  :گفتیو م زدیپشتم م یپدرم با دست رو

  . یخوش اومد یليخ -

 ینحس یروزها ادي. مرا انداختیم ميهاشکست اديکه مرا  یدرد داشت، درد شيصدا

تلخ بودند. بهراد خواست کمتر معّطلم کنند و مرا به درون خانه  اريکه بس انداختیم

  کنند. تيهدا

و من به تعارف  ميپدرم شدم، بعد از عبور از راهرو وارد سالن شد یوارد خانه یوقت

  نشستم. یمبل بزرگ سلطنت یمادرم رو

 گرفتند. بهراد به درون آشپزخانه رفته بود و از آن یها جامبل یآمدند و رو همه

  .آمدیپچش با پگاه مپچ یفاصله صدا

. بهراد از آشپزخانه خارج شد و کردمیبود و خدا را شکر م امدهيبه استقبال ن پگاه

  باال برد. یرا برداشت و به طبقه لميآمد وسا

  . ميبه آشپزخانه رفت و من و پدر و مادرم تنها ماند ماهيساکت بودند. فر همه

 تياذ هانياز ا شتريب کردمیشسته بودم. فکر مماست ن یهاراحت کنار سطل چقدر

  بود. اثریزهرشان ب گريشوم اما انگار د

  :ديبه حرف آمد و پرس پدرم

  طت؟يهات، شراحالت چطوره؟ چه خبر؟! از خودت، درس -

  دادم و گفتم: یرا تکان سرم
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  کردن ندارم. فيخاطره تعر طيشرا -

  ت:را زدود و گف شيهاساکت شد و مادرم اشک پدرم

  .ادهيحرف زدن ز یفعالً استراحت بکن، وقت برا -

  کردم. بهراد برگشت و نشست و صدا زد: یباز ميهاگرفتم و با انگشت ريبه ز سر

  ؟ینيبهراد رو بب یخواستیمگه نم ن،يبش قهيدق کي ايپگاه، ب -

  . امياالن م -

شق زنش نزد ع دادی! عجب! مردک نچسب هم اجازه مند؟يمرا بب خواستیم او

که به خاطر همسر او با خانواده قطع ارتباط کرده بودم.  ی! آن هم مننديسابقش بنش

  پا اروپا شده بود. چقدر روشنفکر و جذاب! کيمان شده بودم!  خانه مارشيکه ب یمن

برگشت. به پدر و مادرم و بعد بهراد تعارف کرد  یچا ینيس کيبا  ماهيبعد فر یکم

استکان  کيبر لب دارد.  يیبايلبخند ز دميش کردم که دو در آخر سراغ من آمد. نگاه

  برداشتم و گفتم:

  ممنون. -

  ؟یعطسه ندار کنم،یخواهش م -

اندازه شر شده بود که بخواهد متلک  نيتا ا ی. دخترک لوس کدميحرفش را فهم یمعن

  کند. گفتم: یبار کس

  نه، فعالً که خوبم! -

  خدا رو شکر. -
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مبل دور از بهراد  یشت که پگاه به سالن آمد و رواستکان بردا کينشست،  یوقت

  انداختم. نيينگاهش کنم سرم را باال و پا نکهينشست و سالم کرد. بدون ا

من و  ازِ يعشق پگاه فروکش کرد و در اوج ن کدفعهيشد که  يیروزها ريدرگ ذهنم

او برگشت و به من  زدمینظر خانواده بال بال م رييتغ یکه داشتم برا يیروزها

 شهینم شيکار چيسرنوشت ماست و ه نيبا بهراد ازدواج کنم، ا خوامیم« گفت:

  ».ميستيکرد. من و تو قسمت هم ن

نکرد. عاشق بهراد هم  یخودش نخواست و تالش نکهيجز ا م؟يقسمت هم نبود چرا

امر معلوم  عيمن پا گذاشت. از وقا یبهراد رو یبه خاطر چشم و ابرو مينبود که بگو

هم ندارند، پس چه دردش بود که مرا پس زد دخترک  یخوب یندگبود آن دو ز

  چموش!

ببرم که شب عقد بهراد و پگاه در منزل ماندم و در اتاق را به  اديمن از  شدیم مگر

من  دند،يخودم قفل کردم. شب که آن دو به منزل برگشتند و در اتاق بهراد خواب یرو

  را گاز گرفتم. ميهاکردم و دست هيگوشه نشستم و گر کي کيستريتا صبح به حالت ه

را دندان زده بودم که خون  ميهادست یو من آنقدر رو کردندیم یدو عشق باز آن

  .کردمیشور و تلخ آن را در دهانم حس م یها راه گرفته بود و مزهاز آن

نرفتم، مادرم  رونياز روز قبل تا صبح روز بعد در را باز نکردم و از اتاق ب یوقت

افتاده بودم و  نيزم یرو حالیکردند جوابشان را ندادم. ب ميشد. هر چه صدا نگران

  ها دَلَمه بسته بود. زخم یجا یخون رو

  نداشتم. ختنير یبرا یاشک گريرو به سقف خشک شده بود و د ميهاچشم
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بعد بهراد و پدرم را صدا کرد. همه  یمادرم توجه نکردم کم یهابه صدا زدن یوقت

  دند. پشت در جمع ش

بهراد در را  نکه،ي. آنقدر جوابشان را ندادم تا اکردمیاما من توجه نم زدندیم در

  شکست و به درون آمدند.

  کرد و پدرم با اورژانس تماس گرفت.  دنيکش غيمن، مادرم شروع به ج دنيد با

  سرم انداخت و مرا نشاند.  ريشوک زده دستش را ز بهراد

و پگاه در سکوت به من  ختيریو اشک م رفتیمسر اتاق به آن سر  نياز ا بهار

را نوازش  ميگذاشت و با دستش موها نهيس یبود. بهراد نگران سرم را رو رهيخ

  کرد. 

 یبود چنگ زدم و گاز محکم امنهيس یرا که رو گرشيدست د زيباره جنون آم کي به

ز من جدا او را ا یو پدرم به سخت دنيکش ادياز آن گرفتم. بهراد شروع کرد به فر

  کردم. گوشت ساعدش را کامالً سوراخ کرده بودم و خون از آن راه گرفته بود. 

 وانيزخمش فشرد و مرا که چون ح یجا یزد و دستش را رو هيتک واريبه د بهراد

  . ستينگر دميکشیخرناس م

  افتاد. هيگرفت و پر درد به گر نيياز چند لحظه سرش را پا بعد

خواباندند و از منزل خارج کردند.  یبخش قوآرام کيبا  که اورژانس آمد مرا یزمان

  بود. یچيبودم و هر دو دستم تا آرنج باندپ مارستانيبه هوش آمدم در ب یوقت



322 | P a g e 
 

در بخش  ديبه من وارد شده است و با ینيبه پدر و مادرم گفته بود که شوک سنگ دکتر

  قبول بکند. توانستیبشوم، اما مادرم نم یبستر یروان درمان

اتاقم را با  لي. وساحادم ادامه داشت. کم حرف شدم، کم غذا و کم خواب شدم طياشر

  . کردمیم زيزرير یچيق

سر پدر و مادرم ظاهر شدم و قصد کشتنشان را داشتم،  یشب با چاقو باال کي یوقت

  شدم. هوشیسرم خورد و ب یتو یزيچ

  ند.اکرده ديکه همه از من قطع ام دميکه به هوش آمدم د یهنگام

  کرد. ايرفتنم را مح یدست به کار شد و کارها امیبود پدربزرگ پدر نجايا

برد که  سيخانواده برود. او مرا به انگل یشوم و آبرو یبستر رانيدر ا خواستندینم

  شدم. یهفت ماه بستر

  گرفتم همانجا بمانم و درس بخوانم.  مياز بهتر شدن حالم، تصم پس

  ر شدم و تا دوازده سال بعد برنگشتم.بود که آنجا ماندگا نطوريا و

 یتو گريام بود و داشت آهسته با دست دشانه یبه خود آمدم دست بهراد رو یوقت

 ی. متعجب نگاهکردندیبودند و هراسان نگاهم م ستادهيو همه سر پا ا زدیصورتم م

  . به جمع نگران کردم

  حالت خوبه؟! -

استکان از دستم  دميشم؟! توجه که کردم دخوب بود؟! چرا؟! مگر قرار بود بد با حالم

  اتفاق افتاده است؟! نيا یمتوجه نشده بودم ک یافتاده و شکسته است. حت
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  در اطرافم نشدم. زيچ چيذهنم مشغول شده بود که متوجه ه آنقدر

شکسته  یهاشهيش دنيجلو آمد و با جارو خاک انداز دسته بلند مشغول جارو کش ماهيفر

  شد.

  .کردینگاهم م نيبل نشسته بود و داشت غمگم یهم رو پگاه

  بلند شدم و گفتم: ميکردم و از جا هينگران بق یهاگذرا به چشم ینگاه

  .نيدیبرم بخوابم اگر اجازه م خوامیم -

وارد  ی. وقتميدوم رفت یدو کتفم گذاشت و هر دو با هم به طبقه انيدستش را م بهراد

  گفت: ميکرد. وارد که شد تياهد یاو مرا به اتاق ميدوم شد یطبقه

  ؟یدوستش دار -

و آن را کنار انداختم که  دميکش رونينگاهش کردم. کاپشنم را از تنم ب یظياخم غل با

  باز کردن کمربندم گفتم: نيافتاد. ح یپاتخت یرو

  رو دوست ندارم. یچيه گهيمن د -

  !؟یمطمئن -

  تم:کاپشن شوت کردم و گف یدر آورد و رو ميرا از پا شلوارم

  ؟یستيتو مطمئن ن -

ها انداختم. به سمت چمدان لباس یباق یو رو دميکش رونيبعد بلوزم را از تنم ب و

  بود از دستم پرت شود. کيرفتم و آن را به شدت برداشتم. آنقدر سبک بود که نزد
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  به کمد اشاره کرد و گفت: بهراد

  برات. دميتو اون کمد چ -

به در خورد  یابرداشتم که تقه یست راحت کيو  کمد رفتم و در را باز کردم یپا به

برگشت  عيها سرچون برق گرفته ميهارپوشيمن در ز دنيوارد شد و با د ماهيو فر

  بلند گفت: یو از پشت در با صدا ديو در را به هم کوب

  .خوامیمعذرت م -

  شدم. ميهالباس دنيرا در کاسه گرداندم و مشغول پوش ميهارا فوت کردم و چشم نفسم

  گفت: ديخندیکه آهسته م بهراد

 شيپ طورني! احتماالً همیمجان یدلبر ،یبوسه مجان ،یامشب شب توئه، بغل مجان -

  .یبره تا صبح بابا بش

  را در لنگ اسلشم فرو کردم و گفتم: ميپا

  .شمیاگه به تو رفته باشم حاال حاالها بابا نم -

 انيداد. دستم را م یغم واضحرا به  شياز صورتش محو شد و به وضوح جا خنده

صورتم کنارشان زدم. به تخت رفتم و پتو را باز کردم و  یو از جلو دميکش ميموها

  گفتم:

  به سالمت. -

گفت و رفت.  ريسرم انداختم. او هم آهسته شب بخ یو پتو را رو دميبعد دراز کش و

ست ناسزا کردم و دلم خوا یاما در اتاق را نبست. پوف دميبرق را شن ديکل یصدا
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 دميبارش کنم اما به گفتن مردک نچسب اکتفا کردم و پتو را کنار زدم و نشستم که د

  شد. يیدوباره اتاق غرق در روشنا هرا زد ک ديوارد اتاق شد و کل ماهيفر

  ماندم حرفش را بزند که گفت: منتظر

  ؟یالزم ندار یزيچ -

  مفتش؟! اي یمستخدم -

  تو فکر کن هر دو. -

  زدم که خندان گفت: اش زلچهره به

. خودش سر درد یو تعارف نکن یحتماً بگ یالزم دار یزياگر چ گهیم يیدازن -

  شماست. یبرا نميداشت و رفت بخوابه. ا

  به سمتم گرفت و گفت: یچييبعد جلو آمد و سو و

  !يیسرما یفرستاد که ازش استفاده کن ه،ييدازن نيماش چييسو -

 کيتون کيانداختم.  شيبه سر تا پا ید. نگاهخور یصورتم از حرفش تکان عضالت

. گذاشتیم شيبه تن داشت و اندام متناسبش را به نما یمشک نيشلوار ج کيو  یمشک

  لحظه ُگر گرفتم.  کيمثل اال خوش اندام بود. 

 چيخواست سوو یلحظه وقت کي. اما در رميرا از او بگ چييرا جلو بردم تا سو دستم

تخت  یکه رو دميتم را جلو بردم و ساعدش را گرفتم و کشدستم رها کند، دس انيرا م

و  ديدویصورتش م ی. نگاهم روميشد رهينشست. هر دو به هم خ کميپرت شد و نزد
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 اشیو شرق فيبا شده بود و آن صورت ظريز یلي. خکردیرا دنبال م ميهااو چشم

  حال گفتم: نيبا ا کرد،یم یدلبر

  . یزشت یليهنوزم خ -

  نگاهش را از من گرفت و گفت: یناراحت با

  .يیبکپ سرما ريبگ

  پس گفتم: کردمیزبانش را کوتاه م ديزبانش دراز شده بود. با چقدر

  !يیزبونت رو کوتاه کنم دوباره به من بگو سرما خوادیاگه دلت م -

  . يیسرما -

  و گفتم: ديصورتش چرخ یرو نگاهم

  .یخودت خواست -

  خودم خواستم. -

  انداختم و رو به او گفتم: یعسل یو آن را رو دميکش رونيبرا از دستش  چييسو

  !یوقت سرما نخور هيپس مراقب باش  -

است. دستش را  دهيحرفم را نفهم یکرد. معلوم بود معن کيرا به هم نزد شيابروها

  رها کردم و گفتم:

  برو. -

  بلند شد و گفت: شيبه خنده افتاد و از جا کدفعهي
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  .دميازت ترس یخودیب -

  نباش. دواريام یليخ -

  زدم و گفتم: هيرا به بالش تک ميهاو سر و کتف دميدراز کش بندميبعد عقب رفتم ن و

  شبا در اتاقت رو قفل کن. -

زدم و  یبود نگاهم کرد. لبخند کج دهيصورتش ماس یکه رو یاو با خنده ديچرخ

  گفتم:

! مطمئنم ارهيسر از تو اتاقت در ب يیموِش سرما هيوقت نصف شب،  هيممکنه  -

  سرما رو بهت انتقال بده! خوادیدلت نم

  و گفت: ديدر هم کش ابرو

  غلط کرده! یلياون موش خ -

زد که  ديکل یرفت و من ناخواسته او را دنبال کردم. دستش را رو ترعيبعد سر و

  رفت و در را به هم کوفت.  رونيچراغ خاموش شد و ب

  به من بچسباند. یهر برچسب دهمیاجازه م کردیفکر م ديچشم سف دخترک

 تيمغزم شروع به فعال یتو یگرسنه شهيهم یهمان حال پلک بستم و آدم کوچولو با

  مغزم را کنار زد و دنبال خاطرات گشت.  یهاهيکرد. ال

کردم.  دايرا پ یکاپشنم شدم و گوش بيرفتم و مشغول گشتن در ج نيياز تخت پا عيسر

رو به  ماهيکردم که در باز شد و فر دايتاپم را پبعد هم داخل کمدها را گشتم تا لپ

  گفت: ديتخت با تهد
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  پسر عمه... نيبب -

اتاق در  نييکه مرا پا ديو نگاهش چرخ ديکش یبلند نياست ه یتخت خال ديد یوقت و

  .ديدستم بود د لميکه وسا یحال

  به تخت برگشتم و گفتم: لمينگفت. با وسا چيشد و ه الل

  !ستشيش اومده تو اتاقت که نمو یشد! فکر کرد یچ -

  !گمیبه بابات م یکن یبد تالف یبخوا -

  .ديايبه او کردم که جلو ب یاتاپ شدم. با انگشت اشارهروشن کردن لپ مشغول

  !ه؟يچ -

  باهات کار دارم. نيبش ايب -

  !؟یچه کار -

  برام حرف بزن. نيبش ايب -

  !؟یچه حرف -

  گرمه.ات واسه حرف زدن ! تو که چونه؟یهر چ -

  .یادب یب یليخ -

  که هست. نهيهم -
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تاپ را روشن تخت نشست. من هم لپ نييچند لحظه نگاهم کرد و بعد آمد و پا او

  کردم و گفتم:

  !؟یچقدر قابل اعتماد -

  !؟یچ یعني -

  .یبه همه بگ یریاز خودم حرف بزنم نم یوقت یعني -

  !یامتحان کن ديبهت بگم، با تونمیمن که خودم نم -

  کنم؟ سکير ديبا یعني -

  بله. -

تاپم مختلف در لپ یهاام زدم و با باز کردن پنجرهچانه ريگرفتم و دستم را ز ینفس

  گفتم:

  !؟یدار یکتاب چ -

  از هر نوع. ک،يکتاب مکان -

  و گفتم: دميرا باال کش نگاهم

  !؟یخوند کيمگه تو مکان ست،ين امقهيباب سل -

  بله.  -

  ده بود!کر یشرفتيتنبل چه پ دخترک

  !؟یکنیاالن چکار م -
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  .کنمیشرکت کار م هي یتو -

  !؟یدولت -

  .یخصوص -

  .یخوبه، موفق باش یليخ -

  !؟یخوندی! فقط درس م؟یممنونم، تو چ -

که  یکه البته درآمدش با توجه به ساعت کردمیم سيدانشجوها زبان تدر ینه، برا -

  خوب بود.  کردمیم نهيبراشون هز

  !؟یبود یپس راض -

  .یعالقمند و راض -

  !؟یکه الزم بود اول به من اعتماد داشته باش یبگ یخواستیم یچ -

  .ستيمهم ن ،یچيه -

  چرا مهمه، پس بگو.  -

  و گفتم: دميکش رونيام بچانه ريرا از ز دستم

  .رهیم شيحاال هم داره خوب پ نيهم گه،يوقت د هي ديشا -

  !؟یچ -

  صحبت کردنمون. -

  حال توجه نکردم و گفتم: ني. با افهمدیاست و حرف مرا نم شده جيبود گ معلوم
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  براشون افتاد؟! یاز عمه بگو، از شوهر عمه. چه اتفاق -

  و گفت: ديکش یآه او

سالگرد  کيبهشون خوش بگذره، نزد یفقط قرار بود برن شمال و چند روز -

وش خودمون و بهشون خ یاليبود که برن و دهيازدواجشون بود و بابا تدارک د

 اديو م شهیاز اونا منحرف م یکي. کننیتصادف م نيراه دو تا ماش یبگذره، اما تو

 یمن تو یميتيافتادن.  نييپا درهاما از  چونهيپیبابا. بابا فرمون رو م نيسمت ماش

  اتفاق افتاد. هيچند ثان

  خدا رحمتشون کنه. -

  ممنونم. -

  :دانشگاه سر زدم و گفتم یشدم و به خبرها تيسا وارد

  !؟یواسه چ ،یشدیم تيات اذخونه عمه یگفت -

  عموم. یخونه -

  همونجا. -

  !؟یگینم یبه کس -

بهراد هم دوست  دونه،ی! پدر و مادرم که خبر دارن، سروش هم که م؟یمثالً به ک -

  !؟یک گهيد دونه،یسروشه و حتماً م

  را تکان داد و گفت: سرش

  بزنم. فقط خواستم مثل خودت حرف دونن،یهمه م -
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  به او انداختم و گفتم: یرا کج کردم و نگاه سرم

  .دونمینه مثل مسئله تو که فقط من نم دونه،یاون مسئله رو فقط سروش م -

به  نکهيرا قبل از ا یرا برداشت و آن را سمتم پرت کرد. گوش امیبرد و گوش دست

  بخورد گرفتم و گفتم: امنهيس

  .یشیهم که م یوحش -

  مشخص بود گفت: شيدر صدا که یاخنده با

  دکتر. یباش ادبیب نقدريا کردمیفکر نم -

  !ستم؟يچرا؟! مگه من آدم ن -

  .یحرفا باش نيمغرورتر از ا کردمیفکر م -

  را باال انداختم و گفتم: ميو ابروها دميکش نهيبه درون س یقيعم نفس

  .شمیدمخور نم یليخ شناسمیکه نم ینه! فقط با کس -

  !؟یشناسیمن رو م یعنياالن  -

  !دم؟يکشیرو م ساشيگ شهيکه هم یستيمگه تو همون زشت دماغو ن -

  غره رفت و گفت: و به من چشم ديعقب کش تيرا با عصبان تاپملپ

  ها! شکونمشیم ،یادبیب یليخ -

  دستم را دراز کردم و گفتم: خندان

  !نميبده بب -
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  را در دستم کوفت و گفت: تاپلپ

  پر رو. -

 یآن دختر خجالت گريطبع و شاد. دبود و هم شوخ بايض شده بود، حاال هم زعو چقدر

  بود. بايدختر دلبر و ز کينبود. او حاال  یو مضطرب رو مخ

  !ینگفت -

  بعدش تو بگو. گم،یباشه من م -

  خوب! -

  صحبت کرد. ميگرفتم و مشغول عوض کردن صفحات شدم و او هم برا نييرا پا سرم

 یکم پسر عموم سعودم، فقط حدود ده روز اول خوب بود اما کمعموم که ب یخونه -

حالم خوب  خوادیم کردمیو خنده بود. فکر م یبا شوخ ليبشه. اوا کيکرد بهم نزد

فرق کرد. بازوم رو  اشيکم اخالقش عوض شد و شوخبشه و افسرده نباشم اما کم

و از  شدمیم تي. اذديکشیلبام م یرو و. انگشتاش رديکشیلپم رو م داد،یفشار م

مدت کوتاه اومد اما باز دوباره شروع کرد اما بدتر.  هي. اومدیخوشم نم اشيشوخ نيا

 ديو تهد ديکشیبدنم م ی. دستش رو روچسبوندیو خودش رو بهم م کردیبغلم م هوي

  که خودم خواستم. گهیبزنم م یاگر حرف کردیم

  .شدیم انيادم که داشت گرصفحه برداشتم و به صورتش د یرا از رو نگاهم
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 شدیم داياش پسر و کله هويکه عمو و زن عمو نبودن  يی. وقتادميترسیم يیاز تنها -

روز کتکم زد و من  کيو  دادمی. اجازه نمیبد کيبهم بوسه رمانت ديبا گفتیو م

  رو انداخت کف خونه و...

شد و  یجار ماندم. اشکش رهيشد و من هاج و واج راست شدم و به او خ ساکت

  پوست ناخنش را کند.

  :دميپرس یآرام به

  کرد؟! یباهات کار -

  هم آره و هم نه. -

  ؟یچ یعني -

  ادامه داد: انيگر او

ام رو لخت کرد بعد هم به زور باالتنه د،يبوس کياون به قول خودش من رو رمانت -

  کرد. تميو اذ

از کنم و من تا صبح فقط در رو ب خواستیدر اتاقم و م اومدیها ماز اون، شب بعد

و  دارهیرو از اتاقم بر م ديکل یروز که رفتم دانشگاه اون عوض کي. کردمیم هيگر

 ميدار بهيو اون گفت مگه غر دميشب نتونستم در اتاق رو قفل کنم. از زن عموم پرس

و همون شب بود که دوباره  اديسرم م یداره چ دونستیاون نم ؟یکنیدر رو قفل م

  م...اومد سراغ

  راه گرفت و گفت: شيهااشک
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وحشتناک بود. من خوابم برده بود که اومده بود تو اتاق و در رو از داخل  یليخ -

  قفل کرده بود.

تقال  یشدم و هر چ داريافتاد روم و دهنم رو گرفت و فشار داد و من با وحشت ب هوي

 یم کنه. وقتکه ول کردمیخفه التماس م یو با صدا ختميریکردم نشد. فقط اشک م

. دنيکش غيلحظه دستش کنار رفت که شروع کردم به ج کي یدست بر نداشت برا

عموم اتاق فرار کرد که عموم و زن زکه مجبور شد ولم کنه و ا دميکش غياونقدر ج

که خودم خواستم و من رفتم تو اتاق  گنیبزنم م یکردن اگر حرف دمياما تهد دنشيد

  پسرشون. 

  و اونا اومدن دنبالم. يیداگ زدم به زنزدم و زن ايبه در دل

  متأسفم. یليخ -

  زده گفت:بلند کرد و همانطور غم سر

 يی. قدرشون رو بدون. زن دارهيسخته بهنام. خدا نکنه پدر و مادرت بم یليخ یميتي -

بود گذشت و  یدرسته، ببخشون. هر چ یليَمرده. بهراد خ یليخ يیخوبه، دا یليخ

کرد؟! تا بوده  شهیچه م یول دن،يشقا بودن به سرانجام نرسع یليهم گذشته. خ یليخ

  بوده. نيهم

  است. دهيکش یچه زجر ماهيفکر کردم که فر نيگرفتم و به ا ريرا به ز سرم

 دميسرم خورد. سر بلند کردم و د یتو یزيچ کدفعهيکه  خوردمیافکارم غوطه م در

  گفت: ديسرم زده. با تهد یبالش تو کيبا  ماهيفر
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چه برسه به  ،یخان حواست رو جمع کن که از در اتاق من رد نش يیسرماپس  -

  تو. یايب یبخوا نکهيا

  سرش زدم و گفتم:  یو تو دميرا از دستش کش بالش

  !یخوشگل یليندونه خ یگمشو بابا، هر ک -

  تا دلت هم بخواد. -

  .خوادیدلت م یليتو خ نکهيمثل ا یول خوادیمن که دلم نم -

  محکم گفت: یليخ

  زهرمار! -

اش گذاشتم و نگاهش ضربه یزد. دستم را جا امقهيشق یبعد برخاست و با دست تو و

  .زدیکردم که آنقدر پرو شده داشت مرا م

  زد که چراغ روشن شد، گفتم: ديکل یرفت و دستش را رو یسمت خروج به

  !یمرض دار نيبب -

در زد و آن را تا ته باز نگاهم کرد. با لگد به  یبه من کرد و با چهره تلخ و جد رو

  بلند گفتم: یکرد و رفت. با صدا

  !نيشده ا یچه کثافت -

  و باعث شد بخندم.  ديچيگفتنش در راهرو پ یخودت یصدا
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 زيبه چ نکهيدانشگاهم شدم بدون ا یها مشغول کارهاشب او رفت و من ساعت آن

بود  یمثبت یاز انرژ ديبود. شا ماهيزدنم با فر از حرف دي! شادانمیفکر کنم. نم یمنف

نشدم،  وانهيشوم. اما آن شب نه تنها د وانهي. انتظار داشتم آنجا دگرفتمیکه از او م

  . دمهم آرام شده بو اريبلکه بس

  

  (فصل ششم) 

 یتا انتها ديسف یتور یجان زمستان از پشت پردهچشم باز کردم نور کم یوقت صبح

  .آمدیاتاق م

ها بردارم. تا حدود ساعت را از آن یتا بلکه خستگ دميکش ميهاچشم یرا رو دستم

. حاال هم صبح ساعت دميدانشگاهم کار کردم و بعد خواب قاتيتحق یچهار صبح رو

  بود. ميهفت و ن

  را انجام دادم.  ميرفتم و کارها سيبلند شدم و به سرو ميجا از

  بودم. زمان خارج از خانه  نيا شهيبروم. هم يیبکنم و جا یکار خواستیم دلم

تخت برداشتم  یرا از رو امیو کتم را برداشتم. گوش دميدست لباس مرتب پوش کي

  به برق زدم.  شدیتاپ را که داشت خاموش مو لپ

  رفتم. نييپا یمادرم را برداشتم و به طبقه نيماش چييهم سو بعد

زخانه بهراد از آشپ یرفتن از راه پله دو بار پشت هم عطسه کردم که صدا نييپا هنگام

  .ديبه گوشم رس
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  .نجايا ايباشه، ب تيعاف -

 زيهمه سر م دميبود. به آشپزخانه رفتم و د نجايانداختم. او هنوز ا ميهابه لب یقوس

  اند جز پگاه. مادرم برخاست و گفت: نشسته

  مامان جان.  نجايا نيبش ايب -

به من  شهيکودک بودم هم ی! همان که وقتیالوس کننده یجان! چه کلمه مامان

 ديپس کش یصندل کي مي. منظورش از مامان جان، همان جاِن مادر بود. براگفتیم

بوسه زد و  ميموها یاو و بهراد نشستم. مادرم خم شد و رو نيهمان ب یو من رو

  سرم گذاشت و گفت: یرا دور گردنم انداخت و صورتش را رو شيهادست

  دل مادر.  زيچقدر دلتنگت بودم عز -

کرد. حس  تيهدا نييزد و نگاهش را که رنگ غم گرفت به پا ید نرملبخن ماهيفر

صورت  یمادرش. دستم را بلند کردم و رو یبرا یکرد. دلتنگ یکردم احساس دلتنگ

  مادرم گذاشتم و گفتم:

برگردم ممکنه دلم  ی. وقتنيمن رو لوس نکرده، لطفاً بد عادتم نکن یساله کس یليخ -

  بخواد. یبغل نيهمچ

 ،یکه دلم خواست بغلت کنم و نبود يیهاسال یهمه یو جا اميمادر، م اميباهات م -

  . رميگیبغلت م

پر نور و لبخند محو ما را  یهاسمت پدرم کردم که با چشم یزدم و نگاه یتلخ لبخند

هر روز اول  یلقمه کره و مربا برداشت و به همان آرام کي. بهراد کردینگاه م

  صبحش گفت:
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  .خوامیبغل ممنم دلم خواست،  -

اش را و راست شد و به سراغ او رفت و محکم بغلش کرد. بهراد لقمه ديخند مادرم

  گذاشت و مادرم را بغل کرد و گفت: زيم یرو

  ! چه خوشمزه است.شيآخ -

  و گفت: ديلبخند تلخش خند انيدر م ماهيفر

  .یکنیلوس م ینطوريگنده رو ا یخرسا نيزشته به خدا ا يیدازن -

  و گفت: ديرت بهراد را بوسصو مادرم

  .نياگر هزار ساله بش یحت ن،يمن یهاگنده بچه یشما خرسا -

  :گفتیهم داشت م ماهيرا دور زد. فر زيبعد بهراد را رها کرد و م و

  .ستميدوتا توله خرس ن ني! من که مثل ا؟يیزن دا یبندیچرا جمع م -

  و محکم بغلش کرد و گفت: ديمادرم به او رس که

  .خوادیه دلت بغل مادرانه نمنگو ک -

  حال گفت: نيهم خوشش آمد اما با ا یليِسر شد و خ ماهيمشخص بود فر یخوب به

  بزرگ شدم. گهيمن د -

  را به آغوش داشت گفت: ماهيهمانطور که فر مادرم

  .یدیبهارمو م یبو -
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 نيي. بهراد سرش را پاديغلت نييچشمش پا یاشک از گوشه هياز ثان یدر کسر و

که در سکوت سرش را  ستميچرخاند. پدرم را نگر زيم یت و فنجانش را روگرف

  زد. هيرا به دستش تک اشیشانيگرفت و پ نييپا

  به ما کرد و گفت: ینگاه ماهيفر

  .خوادیشد. اونم بغل م شيهم حسود يیدا نيبب ،يیدازن -

  به پشت او زد و گفت: یاراست شد و ضربه مادرم

  ات رو بخور.صبحونه -

جان منم  يیهمه بوس و بغل عاشقانه خوب دا نيا ی. اول صبحگمیخوب راست م -

  .اديداره اشکش در م نيبب گه،يد خوادیدلش م

  داد و گفت: ماهيفر یهاو دل به دل حرف ديغمش خند انيدر م بهراد

  !؟یدیکرده که بوس و بغلش نم یبابام چقدر گناه داره! مگه کار بد -

  و گفت: ديبه صورتش کش یستسر بلند کرد و د پدرم

  .نيها، مشغول بشبچه -

  راست شد و گفت: مادرم

  !زميبر يیبهنام چا یبرا -

  .ستميول کن معامله ن رمينگ مييبوس و بغل واسه دا هيبه خدا من تا  -

  خواند:  تميبعد برخاست و مادرم را سمت پدرم هل داد و با ر و
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  به مرادو. دهيعاشق رس نيببوسه شادومادو، ا ديعروس با -

با فشار  کردیم ديرا تهد ماهيو فر کردیو مادرم که مقاومت م ديخند یبه آرام بهراد

پدرم بود که برخاست و  نياما ا ديکشی. مادرم خجالت مديبه پدرم رس ماهيدست فر

  بلند گفت: یبا صدا ماهي. فرديو بوس دياو را در آغوش کش

  بزن دست قشنگه رو. وليا -

گوشم  یزنگش انگشتم را رو یکه از صدا ديها دست زد و سوت کشهچون بچ بهراد

  فشردم. مادرم خجالت زده گفت:

  ن؟يشد وونهيد -

  آورد و گفت: یفنجان چا کيمن  یبرا ماهيو همانجا کنار پدرم نشست. فر 

  .خوادیجونم بوس و بغل م يیگفتم که خان دا -

به خنده شد و چقدر  ليتبد اهميفر یدوباره مقابل بهراد نشست. چقدر زود غصه و

نتوانست  ی. حتیشده بود به بمب انرژ ليزود همه را با خود همراه و شاد کرد. تبد

  را رو نکند.  دشيجد تيدار باشد و شخصمن خود نگه یروز جلو کي

  !ن؟يچه خبره؟! جشن دار -

  جوابش را داد و گفت: ماهيجلو آمد و نشست. فر پگاه

  ! با تم بوس ه،يبغل پارت -

  عه؟! چه خوب! -

  شه! لياول صبحمون تکم یبوس بده به شوهرت خوش هيچه خوب! پس  -
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 نياز وقت شوهر کردنت گذشته! هم یدختر؟ حت یاريدر م یچرا خل و چل باز -

  !رهيتو رو بگ ادينم یکس یکنیکارا رو م

 جرعه تلخ کي. فنجانم را برداشتم و کردیخوب تا نم ماهيپگاه هنوز هم با فر پس

  لبخند زد و گفت: ماهي. فردمينوش

به  یهمه گل زد نيمن تو رو گرفت، ا يیپسر دا ،ینه که تو اون همه عاقل بود -

  رو بخورم. دهيخشک یو گال االن من هم غصه شوهر نداشته ا،يسر خودت و دن

  پگاه در گوشم نشست. دنيغر ی. صداديبا دهان بسته خند بهراد

  هه هه هه و کوفت! -

. ديچيگردنم در سکوت آشپزخانه پ یهامهره یکه صدا ديسمت پگاه چرخسرم  یطور

  !کردیم نيجمع به همسرش توه یجلو یراحت نياو به هم

من برگشت. نگاهم را از او  یآلود پگاه به رونداد. نگاه اخم یجواب چيهم ه چکسيه

  نان شدم. یعسل رو دنيگرفتم و مشغول کش

  م. عسل انداخت یهم دو برش کره رو بعد

  !دهیم یاچه مزه نيبب نيخورده گردو بچ هيو  ريپن فيرد هيحاال  -

  صبحانه بخورم. خوامیم کنم؟یم یمگه ساختمون ساز -

لقمه گرفت و گاز زد.  کيخودش  یخودش مشغول شد و به همان شکل برا ماهيفر

  بعد از خوردن صبحانه، بهراد رو به پگاه گفت:

  و برم سر کار.تو رو بذارم خونه  ميپاشو بر -
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  ام فشرد گفت:شانه یبرخاست و بعد بهراد بلند شد و دستش را رو شياز جا پگاه

  ؟یريم يیجا -

  ندارم. یمقصد خاص -

  برسونمت؟ -

  هست. نيماش -

  ام زد و گفت:دو ضربه به شانه او

  خوب. یليخ -

مادرم  کردم که پدر و مادرم جوابم را دادند و یبلند شدم و خداحافظ ميهم از جا من

  دستپاچه گفت:

  . ايزود ب کنمیقربونت برم ناهار حاضر م -

  انداختم و گفتم: نييرا باال و پا سرم

  . اميم -

  هم با عجله برخاست و گفت: ماهيفر

  خداحافظ. -

و بهراد و پگاه در  ميو راه افتاد. از منزل خارج شد ديبعد پدر و مادرم را بوس و

  کردند. بهراد هنگام سوار شدن گفت: یداحافظخ رفتندیم نشانيکه سمت ماش یحال

  . ميصحبت کن دينره با ادتي -
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  .یکنیتو فراموش م ادمه،يمن  -

  لبخند زد و گفت: او

  .ادمهي -

  رو به من گفت: ماهيبعد سوار شد و رفت. فر و

  ؟یريکجا م -

االن هم دوست  رون،يوقت صبح برم ب نيا شهي! من عادت داشتم همدونمیچه م -

  و برم. رميرو بگ یريمس کيدارم 

  روشن شد.  شيهارنگ مادرم چراغ ديسف نيرا فشردم که ماش موتيبعد ر و

  بلند کردم و رفتم سوار شدم. ماهيفر یرا برا دستم

و حقش  رميبودم که فکر کردم با سروش تماس بگ نيهم سوار شد و رفت. در ماش او

  را کف دستش بگذارم.

  چند بوق آزاد جواب داد.را گرفتم که بعد از  اششماره

  جانم. -

  دار بود.آلود و خشکامالً خواب شيصدا

  !؟ی. هنوز خوابريسالم، صبح بخ -

  .یکرد دارميب -

  . رانيتو اومدم ا ديمثالً من به ام -
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  خودم باشه.  ديخوبه ام یکي -

  چطور مگه؟  -

  بدبخت تر از منم مگه هست؟  ،یچيه -

  ؟یاخونه -

  نه. -

  ؟يیپس کجا -

  دارم. اجيبهت احت نجا،يا ايب فرستمیآدرس م -

  آمده بود که به من محتاج بود. شيداشت! مگر چه پ اجيبه من احت سروش

  ؟یديخواب اي یهست -

  هستم، آدرس بفرست. -

مپ  یکردم و به جستجو یآدرس فرستاد. آن را کپ ميارتباط را قطع کرد برا یوقت

  کت کردم.اضافه کردم. آدرس را نشان داد و من هم حر

وارد کوچه شدم پالک  ی. وقتدميبعد به مقصد رس یرا دنبال کردم و ساعت ريمس

 ادهيدر پارک کردم و پ یرا جلو ني. ماشدميبه مقصد رس نکهيتا ا ستميها را نگرخانه

  شدم و زنگ در را فشردم.

که  یزيچ نيشدم. اول اطي. در را هل دادم و وارد حديپاشنه چرخ یبعد در رو یکم

باغچه  کي اطيح یبلند سروش بود. گوشه یشاس یمشک نيم را جلب کرد ماشنظر

 نيبرگ و لخت بودند. از کنار ماش یب شيهاداشت که تمام درختان و بوته واريکنار د
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داشت و منبّت  رهيداميدر حالت ن یرفتم. باال یدر بزرگ چوب یعبور کردم و به جلو

  .انداختیم یميقد یدرها اديآن آدم را  یرو یکار

  در قاب در ظاهر شد.  یادهيتقه به در زدم. در باز شد و سروش با حالت ژول چند

  به هم شباهت داشتند. یليو دل گرفته خ یابر یسروش و هوا حالت

  تو. ايب -

را از پا در آوردم که  ميها. کفشميشد يیرايوارد سالن پذ ميرا رها کرد. مستق در

جفت  کيگذاشت و  یمنبت کار یدر جاکفش ها را برداشت وسروش خم شد و آن

  انداخت. ميپا یجلو يیدمپا

  و با سروش حرکت کردم.  دميرا پوش هاآن

شده با رنگ و نقش و نگار روشن.  یواريکاغذ د یوارهايداشت. د یجذاب یخانه چه

 یآب یهاو پارچه يیساز با چارچوب طالدست یشده یکارمنبت یمبلمان سلطنت

قرار داشت.  بايز یمس یکاسه کي شيشده که رو یکارمنبت يیطال زي. میدربار

شده بودند.  یکارکه همه منبت يیطال کيو بوفه ش ستادهيساعت ا نه،يکنسول و آ

  بود. بايز یداخل بوفه پر از ظروف مس

و  نيراه پله حس دلنش یکار نهيشده و آ یکارو نرده منبت یاقهوه یچوب یهاپله

  ده بود. به منزل او دا یفاخر

 یهاباشد. فرش یرانيا ليحد عالقمند به هنر اص نيسروش تا ا کردمینم فکر

کف پوش  یکمرنگ، رو یبه رنگ آب زيگل بوته ر یهاباف با نقشدست یشميابر

  داشت. يیبايز یخانه نما یاقهوه
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آن  یبزرگ باال یدیسافتاد که ال نهيمبل نشستم و منتظر ماندم. نگاهم به شوم یرو

  ب شده بود. نص

  گرم کرده بود. یو فضا را حساب ديرقصیم نهيجان درون شوم کم آتش

پتو  کيشکل قرار داشت و  یاو دو بالش استوانه رهيدا ميفرش ن کي نهيشوم یجلو

  است. دهيخواب هيکه معلوم بود سروش شب قبل را در آن ناح

  برگشت. يیالقندان ط کيبلند براق و  هيدو استکان پا یحاو ینيس کيبا  او

  گذاشت و آهسته گفت: زيم یرا رو ینيس

  ؟یصبحانه خورد -

  بله. -

  نوش جان. -

  ممنونم. -

آن انواع شکالت و تنقالت بود.  یساز برگشت. توبگ دست یت کيرفت و با  او

  رفت و دست و صورتش را شست و برگشت. سيبعد هم به درون سرو

 شيهابغلش زد و چشم ريرا ز شيهامبل مقابل من انداخت و دست یرا رو خودش

  را بست.

  و گفتم: دمينوش یاستکان برداشتم و دوجرعه چا کي

  شده؟! یچ -
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  با آقام دعوام شده. -

  چرا؟! -

 یبهتر برخورد کنه اما دفتر دستکا کردمیرو بهشون گفتم. فکر م یموضوع دوروت -

  تو صورتم و گفت: ديجلوشو برداشت کوب

  .رهيگیمرو برام لقمه  یکيخودش  -

  و بعد؟! -

  از خونه.  رونيبعدش من قهر کردم و اومدم ب -

  !؟یقهر کرد -

  .رونيگمشو از خونه من ب اي گمیمن م یهر چ ايگفت  -

  کردن. رونتيپس ب -

  آره. -

  باز کرد و رو به من گفت: چشم

با خبر نشه.  نجاياز ا چکسي. قرار بود هنجايا اوردمتيکه ن ديبهنام! ببخش ديببخش -

 رانيا مييآیکه م يی. وقتایمشترک خودم و دوروت یزندگ یرو ساخته بودم برا نجايا

  کردم. دايپ اجيبهش احت یول ميکن یزندگ نجايا

  سرت. یفدا -
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. من که افتتاحش جانيهم ايب م،ياريم رپاشايرو از خونه ام لتيوسا ميریبا هم م -

  .کردم

شب برم بابت زحمات اون چند روز  هي دي. البته باستمين رپاشايخونه ام گهيمن د -

  ازش تشکر کنم.

  راست شد و گفت: سروش

  تو؟! يیپس کجا -

  بهراد اومد دنبالم... -

  خوب! -

  دعوامون شد. ابونيخ یتو -

  بعدش... -

اونجا بمونم.  دينبا گهيدخترش برگشته بود و بهراد گفت د رپاشا،يمنو برد خونه ام -

  بابا بودم. یخونه شبيرو جمع کرد و د لميوسا

  !؟یکنیم یشوخ -

  نه. -

  !شون؟يديبخش -

  .دونمینه! نم -

  نفسش را فوت کرد و آرام گفت: سروش
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  بدبخته. یليبهراد خ -

  !شهیفقط چون بچه دار نم -

  انقدر آروم و با صفا. دمينازکه، مرد ند یليدلش خ -

که با خود بعد انگار  یدوخت و ساکت شد. کم زيزدم که نگاهش را به م یپوزخند

  حرف بزند گفت:

  . رنياز هم طالق بگ خوانیم -

  :دمي. پرسامدهيکردم درست نشن حس

  چکار کنن؟! -

  .جدا بشن خوانیم -

  چرا؟! -

  مثل زهر ماره. شونيچون زندگ -

  کردم و به سروش زل زدم. او با خود آهسته تکرار کرد: سکوت

  ه.خانواد نيمعضل ا نيشیشما دو تا م دونستیم یک -

  ما دوتا؟ -

  کرد. چارهيو پگاه، بهراد رو ب یتو و پگاه. تو همه رو خون به جگر کرد -

  مگه من از پگاه خواستم از بهراد جدا بشه؟! -

  .خوادینه، خودش م -
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  خوب پس به من چه؟! -

  !گهيبه عشق سابقش برسه د اديب خوادیالبد م -

چرا  دميفهمینم یپگاه. ول ما بود هم يیشدم. سروش هم دا رهيلحظه به او خ چند

  .کندیرفتار م نطوريا

رو  نايا یدار اشیسر زندگ نهيتو دهن پگاه که بش یبزن نکهيا یاونوقت تو به جا -

  !؟یگیبه من م

  پگاه با بهراد بمونه؟! خوادیتو دلت م -

شعر بشنوم. چرا تو  خوادیدلم نم یسروش! حت خوادینم یچيه گهيدلم؟! من دلم د -

که  نيقرمساق شناخت نقدريمن رو ا یاز ک ن؟يزنیبا من حرف م ینطورياد او بهر

  بخوام با ُمطلّقه برادرم ازدواج کنم؟! 

کرده،  اهيعشقت روزگارمو س گهیبه من م گردهیندار، بر م یچيبهراد ه اون

در مورد ناموسش  یمنظورش از عشقم پگاه بود. اون آدمه؟! اون َمرده؟! کس

  مشت بخوابونم تو فکش. هيجا داشت  زنه؟یحرف م ینطوريا

  برخاستم و گفتم: ميشده بودم از جا یعصبان

! من ن؟يشد رتيغیتون اِنقدر بچرا مغزتون فاسد شده؟! چرا همه رانه،يا نجايا -

  نه؟! ايبارت باشه  ديبا یگوه هي ه،ي. تو که مثالً بابات حاجکنمیدارم ازتون تعجب م

پر نقش و نگار مبل انداخت و  یدسته یرو هيزاودست چپش را به صورت  ساعد

  گفت:
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  .یزنیزر م یليخ -

  .هيزي. خجالت هم خوب چنيزنیم زتيچ همهیزر رو تو و اون خواهرزاده ب -

  ؟یاريهمه ادا در م نيچرا ا یخوایتو اگه پگاه رو نم -

من تموم شد رفت. پگاه همون دوازده سال  ی! پگاه برا؟یگيم یمعلوم هست چ -

 یکه بهت گفته باشم عاشق پگاه هستم؟ من اگر حرف یدياز من شن یواسم مرد. ک شيپ

  هم با تو زدم گفتم عاشق پگاه بودم! 

  لحظه نگاهش کردم و دوباره محکم گفتم: چند

  ! ؟یفهمیبودم! م -

به خاطرم  مي. ساعدهاکردیم يیرايشده بود و داشت از خودش پذ داريکوچولو ب آدم

از  یريتصو گري. ددميدی. در ذهنم خون مدميکش ميساعدها یرا رو ميهاآمد. دست

  نبود. گريها هم دپشت مبل کيش یآن پرده یسروش نداشتم. حت یخانه

  گفتم: رلبيمن. ز یخون یشده و ساعدها زير زير لياز آن روز بود و وسا یريتصو

. بود زنمیلبخند نم شم،ی. شاد نماديقلبم به تپش در نم نمشيبیم یازش متنفرم. وقت -

 یزينداره. پگاه و عشقش همون شب عقدش برام  مردن. االن چ یفرق چيو نبودش ه

  ن؟يآزارم بد خوادی. چرا دلتون مستيجز تنفر ن

رفته بود. سمت در راه افتادم که توسط سروش پس  ليآخر تحل یدر جمله ميصدا

 یند وقت را تداعآن چ یشدم. حالم دست خودم نبود. مغزم داشت زجرها دهيکش

  .کردیم يیرايحال داشت از خودش پذو آدم کوچولو شاد و خوش کردیم
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  بهنام. نيبش ايب -

  چرا اشکم راه گرفته بود. دمينفهم یسروش زدم. حت ینهيس یدو دست تو با

  بودم گفتم: دهيکش شيکه مانندش را همان دوازده سال پ یزجر با

! ن؟يزنیزشت رو به من م یحرفا نيچرا ا! ن؟يکنیکارا رو م نيچرا با من ا -

تو مخالفت کردن. بهراد  یشد؟! من اول پگاه رو خواستم اما خواهرا یرفته چ ادتوني

  ! ادته؟يتو خودت رو  بم،يکه مثالً داداشم بود، مثالً پشتم بود، شد رق

من چقدر عاشق  ی. تو که خبر داشتیکن اشیراض یبا بهراد حرف بزن ینخواست

م. من بعد از عقد اون دوتا گوشت تن خودمو خوردم. من اون شب، همون پگاه بود

 نيقدر که عاشق پگاه بودم ازش متنفر شدم. از همتون... من که نخواستم برگردم ب

 ميکه مجبور ني. شماها بودخوامیمهنوزم پگاه رو  نکهيبه ا نيشماها که متهمم کن

  د خونه باباش.بر یمن رو زورک شبيبرگردم. همون بهراد د نيکرد

خو گرفتم. من با همون اِال که تو  امیبمونم به زندگ نيگفتم بذار اد،يب ادمي نينذار گفتم

  !ن؟يگیم یهم دل خوش بودم. حاال شماها چ یمحوش کرد امیاز زندگ

گرد را چرخاندم. در باز شد که سروش  یرهيدوباره راه افتادم سمت در و دستگ و

  در زد و آن را بست. مرا چرخاند و بغل کرد و گفت: یدستش را جلو آورد و رو

  .ینبود ینطوريتو که ا ؟یشکنیآروم باش بهنام، چرا انقدر زود م -

  را به عقب راندم و گفتم: او
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. نياز گذشته نگ یچي. هکنهیم امی. حرف زدنتون رواننيارين ادمي یچيتو رو خدا ه -

  بشم. یدوباره بستر امخوینم فتم،يدوباره به قرص خوردن ب خوامینم

  :دميکش اديصورتش فر یدرد تو پر

برم  دي. بانينکن امیهمون خراب شده که روان یتو گردمیلعنت به همتون، من بر م -

  .نيوونيمشت ح هيشماها همتون  یدنبال اِال. اون مرهم درد بود ول

وش از بودم که سر اطي. وسط حديباریزدم. باران م رونيو از در ب دميبعد چرخ و

  پشت داد زد:

  کفشات! -

بود. برگشتم که او کنار  ميچرم سروش پا یهايینگاه کردم. دمپا ميو به پاها ستادميا

باز کردم که او در سالن را بست  تيرا با عصبان یرفت و من وارد شدم. در جا کفش

  و گفت:

  حالم بده.  یلينرو بهنام، به خدا خ -

. او را کنار زدم و از ساختمان خارج دميا پوشر ميهاگفتم و کفش یلب به جهنم ريز

  شدم.

  شب برگرد. -

  گور پدرت!  یعنيرا به هوا انداختم.  دستم

اما  ديبارینم منشستم و فکر کردم. باران نم نيخارج شدم و پشت ماش اطيبعد از ح و

  را شست. شهيش
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شد. نقشه مشخص  یرو ريمس عيمپ را باز کردم و نوشتم بهشت زهرا. سر برنامه

 ريرا روشن کردم و همان سمت راندم. در طول مس نيحال ماش نيدور بود با ا یليخ

بزرگ بود  یآثار ُشعرا یشبکه که در حال بازخوان یرا روشن کردم و رو ويراد

  نگه داشتم. 

که در کتاب  یاز سهراب خوانده شود. از وقت یشعر یبازرگان یبود بعد از آگه قرار

 یزهايچ خواستیدلم م شهيخوانده بودم عاشقش شدم. هممژگان آن شعر سهراب را 

  .افتميفرصت را ن نياز او بخوانم اما ا یشتريب

 يیويراد یخوش صدا یصدا را بلند کردم و آن مجر افتي انيپا یبازرگان اميپ یوقت

  سهراب و آثار او کرد، سپس شعر او را خواند: یشروع به معرف

  رود قسم، کيحباب نگران لب  به

  که گذشت، یشاد یآن لحظه یکوتاه به و

  گذرد،یهم م غصه

  خواهد ماند.. یاکه فقط خاطره یآنچنان

  .اننديعر هالحظه

  خود، جامه اندوه مـپوشان هرگز...! یتن لحظه به

  ست،يذره كاه یزندگ

  م،يكوهش كرد كه

  ست،يینام نکو یزندگ
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  م،يخارش كرد كه

  نم باران بهار،بجز نم ستين یزندگ

  اري دنيبجز د ستين یزندگ

  بجز عشق، ستين یزندگ

  ،یحرف محبت به كس بجز

  ،یهر خار و خس ورنه

  ،یكرده بس یزندگ

  تلخ فراوان دارد، یتجربه یزندگ

  دارد. ابانيعمر ب كيكوچه و اندازه تا كوچه و پس دوسه

  کرد ميو چه خواه ميچه کرد ما

  فرصت کم؟! نيا در

  .بود و پر از حرف بايشعر ز نيچقدر ا و

هستم حتماً  رانيآن را دوست نداشت؟! چقدر دلم خواست حاال که در ا شدیم مگر

سهراب بزنم  یبه قلب شعرها یسر یشعر سهراب را بخرم و هر از گاه یهاکتاب

  . گفتیشعر م شيرا در دست گرفته بود و برا یکه او نبض زندگ
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و بعد از پارک  دمي. سر راه چند شاخه گل خردميتا به مقصد رس ديطول کش یليخ

کرده بود به سر  سيرا کامالً خ نينم باران که حاال زمنم ريز یدر محل مناسب نيماش

  مزار بهار رفتم.

 دميهفته. از خودم پرس یو مهرداد آنجا بودند. آن هم آن وقت روز و در ابتدا مهران

  گرفته است! ريحد از مرگ بهار تأث نيمهران تا ا یعني

مهران گذاشت  یشانه یکه مهرداد متوجه من شد. دستش را رو بعد آهسته جلو رفتم و

  و او را متوجه من کرد. 

  مهران برخاست. دميرس کشانيبه نزد یوقت

  . ميو آهسته جواب داد ميهم سالم کرد به

  . دميچ یسنگ مشک یها را روو گل نشستم

به همان چقدر  دانمیشدم. نم رهيخواندم و در سکوت به سنگ قبر بهار خ یافاتحه

  حال نشستم و به بهار فکر کردم که مهران دوباره نشست و گفت:

  .یشد سيخ یبهنام جان. بارون هم هست، حساب یديزحمت کش -

  حرفش را ندادم اما گفتم: نيا جواب

. رفتیسمت منقل کباب هم نم ی. حتديترسیم شياز آت یليبچه بود خ یبهار وقت - 

 ميپدربزرگم جمع شده بود یما خونه یو همهکه بود  یسورشب چهارشنبه هيآخه 

  . دنيپریکه درست کرده بودن م یشيآت یها همه از روبچه

  . ديترسیم یليهاش خ. از شعلهگشتیمو بر شيآت کينزد رفتیم بهار
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تو از من از  یمن از تو سرخ یهم داشتن تندتند با خوندن زرد ليفک و فام یهمه

  . دنيپریم شيآت یرو

و  جيبپرن که بهار گ شيآت یام رو گرفت و اومدن از روعمم دست عمه شوهر

. شيام بهش خورد و بهار پرت شد تو آتمضطرب َسد راهشون شد و شوهر عمه

و داد زدن اما بابام  دنيکش غياما نشد و همون لحظه همه ج رتشيدست انداخت بگ

  بلند کرد.  شيبهار رو از رو آت عيسر

هاش کز خورد. کف دستاش بلند بهار و مژه یموها یم نشد وله هيدو ثان نايا یهمه

  تاول زد.  یسوخت و کم

 یوا یبهارم، ا یوا یکرد و با خود ا هيبلند گر یافتاد و با صدا هيبه گر مهران

  گفت. زميعز

  او را فشرد و من ادامه دادم: یهاشانه مهرداد

. اومدیسمت منقل نم ميکردیکباب که م یصد چندان شد. حت شيترس بهار از آت -

  . اومدینم ميکه درست کرد یشيگرم کردن خودش سمت آت یبرا ميرفتیم رونياگر ب

. حاال کردیم اطيو احت ديترسیو گاز م یاز بخار د،يترسیم شياز آت یليخ اون

  زدن خودش!  شيکرده اون هم با آت یچطور باور کنم بهار خودکش

  گفت: یبه آرام مهرداد

  !کننیچکار م دوننیدرست نم زنيظه که به هم برلح کيآدما  -

  گفت: شيهاهيگر انيدر م مهران
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نداشتم، به خدا بهار رو دوست داشتم، عاشقش بودم. از  یريداداش به خدا من تقص -

 یبهار مرده من هم هر شب روان ی. از وقترميمیبهار مرده من هم هر شب م یوقت

  دارم.  درد یغصه خوردم. کل ی. من هم کلشمیم

  جواب بدم. بهنام من عاشق بهار بودم... یچ دونمیو نم خوانیمادرشون رو م هابچه

  گفت: انيو گر ديآن کش یرا رو شيهاسنگ قبر گذاشت و دست یسرش را رو و

! خواستم؟یم یتو چ یمن رو ببخش بهارم، من رو ببخش. مگه من جز خوشبخت -

  اگر ناراحتت کردم. بود که سر من اومد. ببخش  يیچه بال نيا

جفتمان  یهاهيگر یمهران دلم شکست و اشکم در آمد و صدا یهاهيمن هم از گر و

  رعد و باران محو شد. یصدا ريدر ز

بارش باران دوباره به  ريو ز ميبعد با اصرار مهرداد از جا بلند شد یقيدقا

  .ميبرگشت مانيهانيماش

حاال بدون بهار  خواستیردم. ممهران فکر ک طيپشت فرمان نشستم به شرا یوقت

  ها را بزرگ کند؟! چگونه آن دو را تر و خشک کند؟! چگونه بچه

  . کردیم اموانهيفکرها داشت د نيآن گذاشتم. ا یرا گرفتم و سرم را رو فرمان

مهران کنارم نشسته است.  دميباز و بسته شد. سر بلند کردم و د نيبعد در ماش یکم

کرد و  نشيبه ماش یارا به حرکت درآورد. مهران اشاره مهران نيمهرداد هم ماش

  گفت:

  برو. -
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 یرا به حرکت درآوردم. مهران با شانه و موها نيرا چرخاندم و ماش چييهم سو من

  کنارم نشسته بود و در سکوت به فکر فرو رفته بود.  سيخ

  من هم بر اثر سرما شروع شد. یهاعطسه

  گرفتم. صورتم  یدستمال برداشتم و جلو چند

  عود کرد. تيدوباره سرماخوردگ -

  کردم و گفتم: زيرا تم امینيب

  !زونهياومدم آب دماغم آو یبله. از وقت نکهيمثل ا -

  .گهيد یمراقب خودت باش، دو هوا افتاد شتريب -

 یليخ یو دنده را جا انداختم که مهران با صدا دميکش سميخ یموها انيرا م دستم

  گفت: یاگرفته

سرده بود، درست! اما اونقدر افسرده نبود که بخواد خودش رو بکشه. اون بهار اف -

نبود که  یخانواده پدرش باز هم دور هم جمع بشن درست! اما طور خواستیدلش م

نبود که خودش رو براش  یزيکنه. با من مشکل داشت درست، اما چ یبخواد خودکش

  بکشه...

کن نگاه کرد. او آرنجش برف پاک و رقص شهيش یساکت شد و به بارش باران رو او

 یبه فکر فرو رفت. طول یدهانش گذاشت و کم یزد و دستش را رو شهيرا کنار ش

  که گفت: دينکش
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 انتي. من به همسرم خزدمیحرف نم یزن چيدرست، اما من با ه نايا یهمه -

نار که بود باهاش ک یخودم هم کشنده بود اما هر چ یمن، برا یبهنام. تلفنا کردمینم

  و... اديبهار بود که نخواست باهاشون کنار ب ني! ااومدمیم

را در هم گره زد.  شيهاآورد و انگشت نييرا پا شيهاو دست ديکش یقينفس عم او

  مضطرب خود را تکان داد.  یهاگرفت و چون انسان نييسرش را پا

  گفت: آمدیم رونيکه انگار از ته چاه ب يیبعد با صدا یکم

  شد که زنم خودش رو کشت.  یبفهمم چرا؟! بفهمم چ خوامیمن هم م -

  مهران گفتم: یغرغرها دنياز شن یسردرگم با

  !؟یتر حرف بزنواضح شهیم ؟یگیم یدار یچ -

  ...نهيبهار رو بب ديبا گفتیمرد، م کيبه من زنگ زد،  یکي -

  :دميتعجب و همان حالت سر در گم پرس با

  ! ؟یچ یبرا -

  !دونمینم -

و از  زدیبه تو زنگ م یچ یمرد برا هي یدونینم ی! تو شوهرش بود؟یدونینم -

  !خواست؟یم یهمسرت چ

  کرد. بر سرش داد زدم: رونيرا به ب شيافتاد و رو هيبه گر او

  ! ؟یزنی. چرا حرف نمیبدون یزيچ هي ديبا -
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. کنهیم انتيبهار داره بهم خ کردمیو من فکر م نهيبهار رو بب خواستیاون فقط م -

  .کنمیم انتيمن دارم بهش خ کردیبودم که بهار هم فکر م رياونقدر با اون آدم درگ

که  به صورت او کردم ینگاه ميمغزم هنگ کردم. دوباره به خود آمدم و ن هيثان چند

  .ستينگریداشت مرا م

  شه؟یکنه؟! مگه م انتيبهار به تو خ -

  .کنهیم انتيبهت خ یکنیشده حس م زنت رفتار و اخالقش عوض ینياگر تو هم بب -

  امکان نداره مهران. -

  زدم: اديفر و

- I'll kill that son of a bitch when I get my hands on him!  

  )کشمیدستم بهش برسه اون حرومزاده رو م ی(وقت

  و گفت: ديسرش کش یصورتش و بعد موها یدستش را محکم رو مهران

با بهار حرف بزنه و آدرس خونه رو  خواستیمو  زدیزنگ م شهياون مرد هم -

 خوامیفقط م گفتیکار رو نکرد. م نيا ی. بهش گفتم با من قرار بذار ولخواستیم

  . شميپ اديتنها ب دي. بانميبهار رو بب

  !؟یزنگ نزد سيو تو به پل -

  نگرانم. یاز بابت چ ديفهمیکه بهار م گفتمیم سياگر به پل -

  و بعد؟! -
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کار رو بهونه کردم، دوستام  یحرف زد رونيب یچرا رفت ديپرسیبهار مهر بار  -

 کردیبهار حس م تيدر نها ی! ولهيک ارويبفهمم اون  خواستمیرو بهونه کردم. م

  . نهياز ا ريغ

تو رو  گهیو م نهيتو رو بب خوادیم یپسر هيو بهش گفتم  اوردميدووم ن نکهيا تا

پسره زنگ زد  یوقت یباور نکرد ول ی. حت. اول تعجب کرد و جا خوردخوادیم

هم برن. به بهار  دنيرو بهش دادم و با هم حرف زدن و قرار گذاشتن به د یگوش

 گمیو اون گفت پس نم اميبره. گفتم م يینهااما من قبول نکردم بهار ت ايگفته بود تنها ب

  . ميگفته کجا بر

برداشته بود. بهش  امیگوش یمن خواب بودم بهار شماره رو از تو یبعد وقت شب

  . رونيزنگ زده بود و با هم رفته بودن ب

برگشت  یبهار مهم بود که وقت یحد برا نيبه هم گفته بودن و چرا تا ا یچ دونمینم

  خونه خودش رو کشت.

  ها خونه بودن؟!بچه -

  مادرم من هم سر کار بودم. شينه بهار اونا رو گذاشته بود پ -

رو  گري. هر دو همدميدعوا کرد یشته بود، قبلش حسابشب که شماره رو بردا اون

 ريگيپ عيشوک شد و بعد سر یليخ دم،ی. گفتم من طالقت مميمتهم کرد انتيبه خ

  ماجرا شده بود. 

 مياون شب که بهار رو رسوند ی. فقط وقتاون آدم شيخبر نداشتم رفته بود پ من

سراغ بهار رو گرفت و  باز هم زنگ زد و اروياون  یسوانح و سوختگ مارستانيب
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» .دمشيبار د نيآخر یپس برا«کرده و اون گفت: یمن بهش گفتم بهار خودسوز

  .دنيرو د گريهمد دميتازه فهم

  ترمز زدم و برگشتم و نگاهش کردم.  یرو

  شد.  رهيهم به من خ او

  گفتم: یآرام به

  !؟ینگفت سيرو به پل نايا -

  نه. -

  چرا؟!  -

  .اش کنمتکه کهيو تکنم  داشيخودم پ خوامیم -

  !  خواست؟یبود. آن مرد که بود؟! چه م یبيعج داستان

  بده به من. -

  ! ؟یچ -

  شماره تلفنش. -

  چکار؟! یخوایم -

  .نمشيبذارم، خوب برم بب یزنگ بزنم قرار خواستگار خوامیم -

  اما بعدش اون خط رو خاموش کرده بود. -

  .بده به من ستيمهم ن -
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  م کرد و بعد گفت:چند لحظه نگاه او

  دردسر ننداز، خودم دنبالشم. یخودت رو تو -

  باشه، شماره تلفنش رو بده. -

ثبت کردم و بعد با آن تماس گرفتم اما خط خاموش  یشماره را گفت و من در گوش او

  بود. 

. او در را باز کرد کردیم زيرا تم شهيکن شنگاه کردم و برف پاک یباران ابانيخ به

  و گفت:

  .کنمیچالش م ابونايب نيهم یو تو کنمیم داشياً پحتم -

شد که مهرداد چهار طرفه را  نشيشد و در را بست و رفت سوار ماش ادهيبعد پ و

  روشن کرده بود. 

را  ريتعجب کرده بودم. به سمت منزل راندم و طول مس یمهران حساب یهاحرف با

  . دو دوتا چهارتا کردم

در رفتم و زنگ  یشدم. به جلو ادهيپارک کردم و پ را نيماش دميبه مقصد رس یوقت

وارد راهرو شدم موج گرما به صورتم هجوم آورد و  ی. وقترا فشردم که در باز شد

  من شد.  یدر پ یپ یهاباعث عطسه

  آمدند. ماهيکه مادرم و بعد فر کردمیدستم عطسه م یهادستمال یتو داشتم

  از بستن در وارد سالن شدم و گفتم: پس

  سالم. -
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نگاه تو رو  ؟یبازم سرماخورد ؟یکنیماهت مادر، چرا عطسه م یسالم به رو -

  مگه؟! یآب شدن. کجا بود سيلباساش خ یخدا همه

  کار داشتم. رونيب -

  .ارنيداغ ب ريبرات ش گمیبرو لباس گرم بپوش االن م ايب -

  سمه. یسرماخوردگ یبرا اتيلبن -

  !؟یخوریم یپس چ -

  گفتم: رخانميندمنوش م ادي به

  اگر امکانش هست دمنوش عسل. -

  چرا که نه! -

  بعد سمت آشپزخانه رفت تا دستورات الزم را بدهد. و

 یبا گلدوز یمشک ريحر کيتون کيرا پشت سرش بسته بود و  شيکه موها ماهيفر

  بود گفت: دهيجذب پوش یو شلوار مشک نيو آست نهيس یقرمز رو

  !نيکنیم يیرايذخوب از خودتون پ ،يیجناب سرما -

. دميکش نييرا گرفتم و به شدت پا شيرد شدن از کنارش دست بردم و موها هنگام

  لب گفت: ريسرش محکم عقب آمد و او ز

  آخ کثافت...  -

  بعد گردنش را در دست گرفت و بلندتر داد زد: و
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  .کشهیبهنام موهامو م نيبب يیدازن -

  دخترم. يیخوب نگو سرما -

پله دوم برگشتم و  یشد. به سمت آشپزخانه زل زده بود. باال یدنيد ماهيفر یافهيق

ها به کنارش نگاهش کردم. به هر حال من فرزندش بودم و بعد از سال روزمندانهيپ

  .کردینم یبازگشته بودم پس اصالً پشتم را خال

  کردم، به اتاقم رفتم. ماهيفر یلبخندم را نثار صورت عصب یوقت 

لباس گرم و راحت  یشدم و تمام مدت سرفه کردم. وقت ميهالباس ضيتعو مشغول

هوا شروع کردم  یو ب دميگردنم باال کش ريبه درون تخت رفتم و پتو را تا ز دميپوش

  .دنيبه لرز

  شربت عسل آورده بود. گفت: وانيل کي ميبعد مادر به اتاقم آمد و برا قهيدق چند

  سرش اومده!  يیچه بال نيبب -

را به دستم داد. تشکر کردم و به  وانيست. من هم نشستم که لتخت نش یلبه یرو

  نگاه کردم.  شدیبلند م وانيکه از ل یبخار

بود تا  دهيبه خودش رس یشده بود. حساب بايمادرم را نگاه کردم که چقدر ز صورت

  گفتم: یجوان بماند. به آرام

  نه مادر! ،یترخواهر بزرگ هيشب -

  گفت: کردیورتم را نگاه مص یکه نقطه به نقطه یحال در

  چطور مگه؟! -
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  .یجوون موند یليخ -

  بزن به تخته. -

داغ گرفتم و سکوت کردم. چند لحظه بعد  وانيزدم و دستم را دور ل یآرام لبخند

  گفت: نيآهسته و غمگ

  .زميمن رو ببخش عز -

 هيو پر سوز گر ديلرزیم شيها. او را نگاه کردم. شانهستنيبعد شروع کرد به گر و

  سرش گذاشتم و گفتم: یرا نداشتم. دستم را جلو بردم و رو شيهاهي. طاقت گرکردیم

  !کنه؟یرو عوض م یکردن چ هينکن، مگه گر هيگر -

 یهم خسته. نبود پسرم، نبود دخترم، غم زندگ یليام. خفقط خودم خسته ،یچيه -

کار درست  کردم یسع شهي. من فقط همدميند یخوش یزندگ یبهراد. به خدا که تو

  رو انجام بدم. 

  .افتادیاتفاقا نم نيا ميمن و پگاه با هم ازدواج کن یذاشتیاگر م -

  رو به من کرد و گفت: او

. من بهشون گفته بودم کردیات قبول نمبود بهنام جان. شوهر خاله نييتو سنت پا -

اشتم و اونا گفتن فقط بهراد. من هم پگاه رو دوست د یول یتو پگاه رو دوست دار

اما بعدش  یشیمدت دلخور م کي کردمیعروسم بشه. فکر م خواستیدلم م

تصّوراتم  یاما همه یشیزود دوباره عاشق م یليخ کردمی. فکر میکنیفراموش م

  . ختيبه هم ر
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هم دل ندادم. آدم  ینه جوونم نه بچه. به کس گهيو سه سالمه. د یمن االن س یول -

  من تموم شد. یبار هم برا کياون . شهیبار درست عاشق م کي

  .زميدلت عز یبرا رميبم -

  را به چپ و راست تکان دادم که به سرفه افتادم.  سرم

  بخور مادر، سرد شد. -

  که از درون گرم شدم. دمياز شربت را نوش یکم

  بلند کردم و گفتم: سر

که  یسبا ک ذارهی. چرا نمدهیآزارش م یليآقا جون خ شه،یم تيسروش داره اذ -

  ازدواج کنه؟ خوادیدلش م

  .پرهیم یکيمگه سروش بلده عاشق بشه؟ هر روز با  -

اش با تمام روابطش فرق رابطه نيشده. ا یسيدختر انگل کيسروش دو ساله عاشق  -

که انتخاب منه ازدواج کنه.  یبا دختر دينه. سروش فقط با گهیداره. آقا جون هم م

  کنه؟! یاهاش زندگب خوادیمگه آقاجون م دونمینم

 یمخالفت کرد. خانواده یليازدواج من و پدرت هم خ ی. برارهيگسخت یليپدرم خ -

دو خانواده،  یبود برا یاختالف بزرگ نيما نبودن. ا ديو بند افکار و عقا ديپدرت در ق

  پدربزرگت نبودم.  ديعقا بنديهم پا یليبا پدرت ازدواج کنم. خ خواستیاما من دلم م



370 | P a g e 
 

پدرت  شهيباشم. آخه هم روانهيکنم م یسع شدیپدرم باعث م یايريگسخت خوب اما

 مانشيا یدخترم چادر نپوشه، باعث شد یباعث شد گفتیو م کردیرو سرزنش م

  رو از دست بده.

از ظاهر  شهینم چوقتيکه ظاهر منه. ه یزيکه تو قلبمه، نه چ هيزيمن چ مانيا یول

  نه. ايهست  مانيقضاوت کرد که با ا یکس

تعصب داره و سروش از طرف  دشيعقا یرو یليخ یسيدختر انگل نيدرسته، هم -

  مسلمون بشه. خوادیاون هم تحت فشاره. دختره نم

رو به وجود  یمشکالت بزرگ تونهیم ديبهنام جان، راستش اختالف عقا یدونیم -

 پدربزرگت دادش در زدمیرژ لب م هيخانواده خودمون. من  ني. مثل همارهيب

  . اومدیم

  .شدیما هم شکرآب م نيب یکه گاه کردیم تيپدرت رو اذ اونقدر

. اون موقع زمان مياون جو که ما ازدواج کرد یو تو شيو چند سال پ یس یبرا اونم

و  زدمیجبهه بودن. اگر تو خونه خودم هم رژ م یجنگ بود و همه تو حال و هوا

  .يیتماشا افتادیبه راه م یقشقرق اومدیپدرم سر زده م

 رتيغیشد و اون رو کتک زد و گفت که ب قهيبا پدرت دست به  بارکيپدرم  یحت

  دل پدرت رو شکست.  یليها خ. اون حرفناموسهیو ب

 یکه سروش با انتخاب خودش ازدواج کنه و پدرم بشه بال ترسمیهم من م حاال

  .یآسمون

  را فوت کردم و گفتم: نفسم
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 کنهینم یزندگ گرانيمن، شما و سروش و د یهمه جابف خوادیچرا پدربزرگم نم -

  .رنيحرمتش رو بگ هيحد دخالت بکنه؟! به خاطر خودش که حداقل بق نيتا ا ديو نبا

  .کرده یبار اومده و زندگ ینطورياون ا -

  خودخواه و متعصب؟! -

  دنده و لجباز. کيو  -

  به در زد و گفت: یاتقه ماهيفر

  !ن؟يکنیج آقا رو محا بتيغ نيمادر و پسر دار -

 ماهيکه فر یاینيس یبه اتاق آمد. مادرم تشکر کرد و من از رو ميبعد با داروها و

  را برداشتم و خوردم. ميگرفته بود داروها ميجلو

  و گفتم: چاندميو پتو را به خودم پ دميکش دراز

  .ستيبه هر حال، حال سروش خوب ن -

  کرد و گفت: یاخنده ماهيفر

  خوبه. یليخ يیحال سرما -

  .ديرا سمتش چرخاندم که خند نگاهم

وراج  تيشخص کي کردمیکند.  هر چه هم فکر م تياذ خواستیدراز لوس م زبان

حالش  توانستمیم جورکيکه به هم ربطشان بدهم. پس فقط  کردمینم دايپ یکارتون

  .رميرا بگ



372 | P a g e 
 

  .نيما رو تنها بذار شهیم -

  قرمز شد و سر فرود آورد و گفت: شيهاو گونه ديپوستش دو ريخون ز عيسر

  با اجازه. -

  بعد اتاق را ترک کرد که مادرم رو به من گفت: و

  مادر! یکرد یکار بد یليخ -

  کرد. تشياذ شهیم ینطوريفقط ا -

  زدم و گفتم: یبعد لبخند آرام و

  ن؟يگیبپرسم راستش رو م یزيچ هي -

  بله حتماً، چرا که نه؟ -

  وجود داره؟ ید و بهار فرقمن، بهرا نيشما ب یبرا -

  :ديپرس یجيبا حالت گ کدفعهي. ستيمات شد و چند لحظه مرا نگر مادرم

تو و بهراد و بهار  نيب خواستمینم چوقتي! باور کن بهنام من هه؟يچه سؤال نيا -

  برام مهمه، فقط... هيفکر کنه کمتر از بق تونيکينخواستم  چوقتيفرق بذارم. ه

  که او ساکت شد و گفت: دميکش یقيبستم و نفس عم چشم

  ن؟يشما با هم فرق کن شهیمگه م زم؟يعز یديپرس نويچرا ا -

  .کردینگاهم م بينگاهش کردم داشت عج یساکت شد وقت مادرم

  درسته؟! م،يفرق داشت -



373 | P a g e 
 

 يیبو ی. هر گلميخودتون دوست داشت یهر کدوم از شما رو جا نياگر هم فرق داشت -

  ؟یسپریم رو نايداره. چرا ا

تون خراب شد. بهراد خوشبخت هر سه بچه یفرق گذاشتن زندگ نيبا ا نکهيا یبرا -

  نشد، من آواره نشدم، بهار مرد.

  در سکوت گذشت که گفت: قهيدق چند

به مردن بهار داشته باشه؟! من عاشق بهار بودم. تنها دخترم  تونهیم یچه ربط -

  بود. 

  تنها بود. یليتنها دخترتون خ -

  . اوردمين اديبه  مانياز کودک یخاص زي. چدميشيرا بستم. به گذشته اند ميهاچشم

  !ست؟ين ادمي یچيچرا من ه -

  ؟یاز چ -

  از بهار، از خودم. امون؟ياز بچگ -

رو شکمم که  یذاشتیسرت رو م ستين ادتي! ست؟ين ادتيمن رو  یتو بار دار-

   !؟ی! که تکون خوردن خواهرت رو حس کن؟یبهار رو بشنو یصدا

رفته بود.  ادمياز  زيچند سال نفرت وجودم را پر کرده بود که همه چ نيدر ا آنقدر

  و گفتم: ديچشمم چک ی. اشک از گوشهسوختیم ميهاچشم

  . ستين ادمي یچيه -

  و گفت: ديکش ميموها یجلو آمد و دستش را رو مادرم
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 دميترسیو من م یکردیم یبغل کردن بهار چقدر لجباز یبرا ستين ادتي یحت -

  اون رو بغلت بذارم؟! 

خودم و بهار را. انگار  یرا فراموش کرده بودم. خاطرات کودک زينبود. همه چ ادمي

  بود.  یخال یمغزم خال

 امیکوتاه از زندگ یبُرهه کيها فکر نکرده بودم و هر روزم را به فکر به آن آنقدر

  از دستم رفته بود.  یبهتر یزهايبودم که چ

  طرف بود. نيبه ا یداشتم از نوجوان اديکه به  یتخاطرا شتريب

نداشتن  ادي. دلم از دست خودم شکست. به آوردمینم اديبه  امیرا از کودک یاديز زيچ

آمده است پس چطور ذهنم  ايام که بهار به دن. پنج ساله بودهکردیم اموانهيتولد بهار د

  نداشتم. اديو به ا یدوسالگ یکياز  یزيچ یاز آن خاطرات بود؟ حت یخال

سرم گذاشت و  یکردم. مادرم نگران دستش را رو هيو گر دميسرم کش یرا رو پتو

  خواست پتو را بردارد که گفتم:

  .نيفقط تنهام بذار -

بود، اما حاال  ادمي یشتريب یزهايصدا اتاق را ترک کرد. مطمئن بودم قبالً چ یب او

خوبم را هم فراموش کرده بودم.  خاطرات دنيهمه سال نفرت به قلب کش نيبعد از ا

  نداشتم. یدر زندگ یو لذت یخوش چيکه من چه دارم؟! ه کردمیداشتم فکر م

نه  ،ینه فرزند ،یداشتم، نه عشق یاآدم عبوس و سرد شده بودم که نه خانواده کي

تا آن را  زدمیکه سگ دو م یدر کتاب خالصه شده بود و مدرک زمي! همه چیلذت

 خواستمیچکار کنم؟ م خواستمیدرکم را هم گرفتم. بعدش م. به فرض مرميبگ
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 امیمغزم را از فکر کردن باز دارم. عشق خانه خرابم کرد. عشق روان یچطور

  کرد مرا.  کسیکرد. عشق تنها و ب

داشت و من از سر نفرت  اجيکه به من احت یرا از دست دادم. خواهر نمينازن خواهر

  نارش نبودم و او در خود شکست.. کدميو حماقت درد او را نفهم

 یدرست کردن حالم، دل به دل نفرت و دلتنگ یبودم که به جا ريحد حق نيتا ا چرا

  دادم و خودم را تنها و در به در کردم!

را پاک کردم  ميهاتخت نشستم. با پشت دست اشک یرا به کنار پرت کردم و رو پتو

  شدم. رهينقطه خ کيو به 

همه سال که  نيا شدیباشم. باورم نم چارهیو ب فيحد ضع نيکه تا ا شدیباورم نم 

 کيخودم را  یهستم، فقط از ضعف و رنج روح یانسان قو کي کردمیفکر م

تا هرگز نخواهم با  دادمیکرده بودم و نفرت را در دلم پرورش م ميقا ايدن یگوشه

  رو به رو شوم. تيواقع

ت و هزاران نفر به درد من گرفتار در حال گذر اس اي. دنگفتیراست م رپاشايام

 یبازگشت گريکه د یزيخود را غرق در گذشته و چ فيضع یهابودند اما فقط انسان

  .کردندینداشت، م

عمرم تلف شده بود، آن  نکهيبدتر از ا زيو نادان بودم. چه چ فيهم همان آدم ضع من

  هم در رنج! 

که مشکلش را  يیتم رفت. اوپشت و پناه از دس یخواهرم ب نکهيبدتر از ا زيچ چه

  به خاطر نبودن من از دست رفت. ديبگو توانستیفقط به من م
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  را نگاه کردم.  یباران یبلند شدم و رفتم پرده را کنار زدم و کوچه مياز جا قراریب

  .شدیته دلم داشت از جا کنده م یزي. چآمدیبند نم ميهااشک

  اندن در آن اتاق را تحمل کنم.م توانستمیبود و نم قراریو روانم ب روح

مشت دستمال برداشتم و بعد کاپشنم را برداشتم و  کيرا رها کردم و رفتم  پرده

  را برداشتم و از اتاق خارج شدم.  چيي. سودميپوش

و  کردندیکه داشتند با هم صحبت م دميرا د ماهيرفتم که مادرم و فر نييپا یطبقه به

  .ديچیرا م یناهارخور زيمستخدم داشت م

  برخاست و گفت: مادرم

  !؟یريکجا م -

  . ننديرا نب شانميتا حال پر را سمتشان نکنم ميرو کردمیم یسع

  کار دارم. -

  ؟یتر از استراحت دارمهم یچه کار ستيتو حالت خوب ن -

 ريدر ز هدفیشدم و ب نيزدم. سوار ماش رونيندادم و با عجله از منزل ب جواب

  بارش باران راندم. 

  هر چه که از دست داده بودم سرزنش کردم. یو خودم را برا کردمیم هيگر

منزل او  یتوقف کردم جلو یسروش بودم. وقت یخانه ابانيبه خود آمدم در خ یوقت

  را قفل کردم.  نيشدم و در ماش ادهيبودم. پ ستادهيا
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  در را زدم که چند لحظه بعد باز شد.  زنگ

  رد شدم.  اشیمشک نيوارد شدم از کنار همان ماش یوقت

گشاد شد. خودم را در  شيهاصورتم چشم دنيباز کرد. با د ميرا به رو یورود در

  اش کردم. را نثار شانه ميهاآغوشش انداختم و اشک

نگفت. فقط با  یزيپشتم زد و چ یپشتم گذاشت و چند بار رو یرا رو شيهادست

  کنم.  هيصبر و حوصله اجازه داد راحت گر

 زشيم خودم را کنترل کنم از او جدا شدم و صورتم را که از اشکم و آبرتوانست یوقت

  شده بود با دستمال پاک کردم.  سيخ امینيب

  .نيتو بش ايب -

 دهيژول شيمبل نشستم. مقابلم نشست. هنوز سر و رو یدست او رفتم و رو تيهدا با

  بود. دهينکش شيبه موها یاشانه یبود. حت

  رون؟يب یريم یشیپا م یخوب نشده. چرا ه اتیتو هنوز سرماخوردگ -

  که به سرفه افتادم.  دميکش یقيرا باال گرفتم و نفس عم سرم

  !زم؟يعز هيچ اتیناراحت -

  .که تباه کردم یعمر -

  !یتو که همه عمرت در جهت مثبت قدم برداشت -
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کنم، و اگر نه  ريکدوم جهت مثبت؟! من فقط درس خوندم که بتونم ذهنم رو درگ -

برسم. درس خوندم تا به گذشته فکر نکنم، به  یمثبت یدرس نخوندم تا بتونم به جا

  حرص نخورم.  نکهيا یکه پشت سرم جا گذاشتم فکر نکنم. برا يیکسا

عوض شده، وضع  امیطور که وضع جسمچند روز همون نيا یبرگشتم، تو یوقت از

  هم فرق کرده. امیروح

. من پاشهیتلنگر از هم م کيدم ساخته بودم، با که از خو یاليخیکوه غرور و ب اون

  . قرارمیب دونمیشده. فقط م یسرم اومده و چ يیچه بال دونمینم

 یچيه یتنگ شده، ول هامیبچگ ی. دلم براخوامشیم یليبهار تنگه و خ یبرا دلم

  ازش خاطرم نمونده. 

ها به . سالفتهيب موننيفاصله ب ايدن کيکردم  یکار یام تنگ شده ولخانواده یبرا دلم

  بهتر بود فراموش بشه.  ديفکر کردم که شا یزيچ

  و... دميکه از گوشت و خون من بودن رو دشمن د يیکسا

  سطل ماست! -

  بغلش زد و گفت: ريرا ز شيهاکرد و دست هيشدم و به سروش زل زدم. تک ساکت

 یدت نخواستخو یات هستن ولکردم بهت بفهمونم اونا خانواده یدوازده سال سع -

  .یکن رييتغ یخوایاما انگار االن خودت م

بعد از  یموندیم رانيا یبه خانواده پشت کرد. اگر تو یبه راحت شهیکه نم یديفهم

  به احساساتت دامن زد. یدور ني. ایکردیرو فراموش م زيسال همه چ کي
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  .گفتیراست م رپاشايام -

  رو؟! یچ -

که  یکردم. اون یبه پگاه هر کار دنيرس یبراخودم رو ببخشم. من  ديمن فقط با -

که االن  یاش خودم رو سرزنش کنم.  پگاههمه ستينخواست پگاه بود. پس الزم ن

  .ستيخوشبخت ن

  درسته. -

هات بجنگ خواسته یبرا یگرفتار روزگار من نش یروز کي یخوایتو هم اگر م -

  و فکرات رو بکن... درضمن!

  :ديشدم که پرس ساکت

  ! ؟یچدرضمن  -

 قيتحق یتو و دوروت یدر مورد مسئله یبه سرم زده بود کم یخوابیکه ب شبيد -

  کردم.

  خوب؟! -

باشه، اگر  حيتا ازدواجتون صح ارهيقلباً اسالم ب ديبا یبرخالف تصّور تو که دوروت -

 تونهیهم م یدوروت نطوري. انيازدواج کن نيتونیو شما م هيرو بگه کاف نيفقط شهادت

  .نيازدواج کن نيو شما بتون ارهيخودش رو نگه داره و هم اسالم ب نيت داعتقادا

  قلباً مسلمان بشه. ديبا شهیکه مسلمان م یکس شه،ینم نکهيا یول -
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رو  یدوروت قهيتو  ستيات خارجه اما الزم نو از حوصله هيطوالن یليبحث خ نيا -

هللا ندم و مطابق نظر آيتکه من خو یزينه؟طبق چ اي یآورد مانيقلباً ا یو بگ یبچسب

  که ازشون سؤال کردن، پاسخ دادن: یسيستان

 نيمسلمان، شهادت یمسلمان به قصد ازدواج با مرد ريزن غ کي یـ گاه۴۴٧مسئله

شنونده آن  اياست. آ یقلب نيکه آن شهادت ميداشته باش نيقيبدون آن که ما  ديگویم

  تواند او را مسلمان بداند؟ یم نيشهادت

  بوده؟! یشون چو جواب -

 شودیآثار مثبت بار م ن،ي. بر چنان شهادتیبل«مسئله رو گفته بودن:  نيجواب ا -

  »از او سر بزند. یعمل مناف ايمگر آنکه سخن و 

  رو به جلو آمد و گفت: سروش

  منبعش؟! -

 یستانيس ینيحس یعل ديس هللاتيآ اشسندهينو نان،ينشغرب یکتاب فقه برا -

  نوشته شده. یستانيس هللاتيآ یکه مطابق با فتوا یعلو ديس ميابراه ديومترجمش س

  . ادامه دادم:ستيچند لحظه مرا در سکوت نگر او

. شما دنیم یبرگه گواه هيو بهتون  شهیرو بگه مسلمون م نيشهادت یاگر دوروت -

بدونه و  یو قانون یتا قانون هم ازدواج شما رو شرع نييخوایفقط اون برگه رو م

  .ادين شيپ ینه و مشکلثبتش ک

  !؟یمطمئن -
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 یهم مشکل یاز لحاظ قانون گهيکرد و گفت که د دييزدم و تأ ليميا ديبه وح یبله حت -

  .ادينم شيبراتون پ

 اشیسرم بوسه گذاشت و به سراغ گوش یبرخاست و به سمتم آمد. رو شياز جا او

تمام کرد  ی. وقتنوشتیم يیزهايتندتند چ زدیسالن قدم م یکه تو یرفت و در حال

  گفت: ستادهيگذاشت و رو به ساعت ا زيم یرا رو یبرگشت و گوش

  درسته؟! ،ینخوردم هنوز. تو هم ناهار نخورد یزيچ شه،یم ميداره ساعت سه و ن -

  اشتهات باز شد؟! -

  . یليخ -

  .تو آقا جونه یمشکل اصل -

ً يبه اونا بود. نها تيمشکلم گفتن واقع -  ابونينم مثل تو سر به بو م کننیقبول نم تا

  .ذارمیم

  گذاشتم؟! ابونيمن سر به ب -

  . گهيور دل خودت د اميمن هم م ،ینه سر به لندن گذاشت -

  باش... -

که حال  نياما هم شدیشروع کردم به عطسه کردن پشت هم. باز حالم داشت بد م و

  سروش عوض شد خوب بود.

  آمد و گفت: رونيبعد ب قهيدقبه آشپزخانه رفت و مشغول صحبت شد. چند  سروش
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. خبر خوب تو یکنیرستورانا غذا تموم کردن و تو مدام عطسه م یخبر بد همه -

  دارم. زيخونه همه چ یو من تو یبلد یآشپز

  دماغم شدم و گفتم: دنيباال کش مشغول

کنم، اومدم حال و هوام عوض بشه، خبر بدتر  یبرات آشپز نجايا ومدميخبر بد، ن -

به  سيانگل یايم یتو رو بکنم. وقت یحمال رانيا ومدمي. نکنمینم یو آشپزت یمن برا

  .یديمنو زحمت م یقدر کاف

  . به خدا من گشنمه.ميحاضر کن بخور یزيچ هي. پاشو اريدر ن یباز یکول -

  .ستي. حالم اصالً خوب نکنمیدرست نم یزيچ یمنم گشنمه ول -

  به جهندم! -

  زهرمار. -

خانه برگشت و من از بدو ورود متوجه پتو بالش سروش کنار و به آشپز ديخند زير

دراز  نهيمبل انداختم و رفتم و کنار شوم یشدم. برخاستم و کاپشنم را رو نهيشوم

  سرم انداختم و گفتم: یو آن را باال دميخود کش ی. پتو را رودميکش

  .هيساعت بخوابم کاف کيفقط  -

که درست پشتم را گرم  نهيمآتش شو یشروع به حرف زدن کرد و گرما سروش

  .ديبخشیم یکرده بود به من لذت خاص

 ی. بفهمميکه با هم بخور کنمیحاضر م یزيچ هيمن خودم  نيحاال استثنائا ً تو بش -

  بهتره... یليجونت از خودت خ يیپخت دادست
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  شدم. هوشیاو در ادامه چه گفت و انگار که ب دمياصالً نفهم و

مغزم فعال شد و  ميبازو یرو یا نوازش و حس دست کسچقدر گذشت که ب دمينفهم

 چارهي. بکردیم دارميب ديشد یهاسروش که نبود. چون اگر او بود با تکان .ديپلکم لرز

  !شدیکه زن او م یکس

  فعال شود.  شتريباعث شد مغزم ب نيو ا دميدورتر از خود شن یسروش را کم یصدا

 یمشک نيدر شلوار ج دهيپوش یزانو . پلک گشودم و دوکردینوازشم م یکس چه

  . دميد

  .فتهيبخور فشارت ن یزيچ هيپاشو  -

 دمي. نگاهم را باال بردم و دآمدیم رفتمیو هر جا که م کردینم ميبود. چرا رها بهراد

به لب داشت. صبح و رفتار پگاه با  یشده است. لبخند پر از آرامش رهيکه به من خ

  . ديمغزم دو دانياو به م

حرکت  کيو صورتم را فشردم و بعد با  دميکش رونيپتو ب ريرا از ز ميهادست

  نشستم.

! خواهدیچه م دانستمی. مکردیصورت بهراد نگاه کردم. منتظر مرا تماشا م به

اما  نميسطل ماست بب کيهنوز هم او را چون  توانستمی! مست؟يمنتظر چ دميفهمیم

  تم:دار گفخش یکوتاه آمدم و آهسته و با صدا

  سالم. -

  کرد. جواب داد: باتريشد و صورتش را ز ترعيوس لبخندش
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  .ميسالم داداش جانم، پاشو با هم ناهار بخور -

سروش هنوز هم  به دستش کردم یشد و دستش را جلو آورد. نگاه زيخميبعد ن و

که  یدر حال صحبت بود و مخاطبش مثالً بهراد بود! بهراد یسراسر یويچون راد

  ش به من بود. تمام حواس

چطور دستم را جلو بردم و دست او را گرفتم. با فشار و کشش  دميهم نفهم خودم

  را به من نشان داد و گفت: یبلند شدم که در ميدست بهراد از جا

  اونجاست. سيسرو -

برگشتم به آشپزخانه رفتم  یوقت رفتم و دست و صورتم را شستم. سيدرون سرو به

  نشستم.  زيو پشت م

شده  نييتز یرانيا یدنيساالد و نوش ار،يماست و خ ،یترش ،یکه با استانبول یزيم

  بود.

  گذاشت و خطاب به من گفت: زيم یو رو ديغذا کش گريد سيد کي سروش

  عنق؟! یشد داريب -

من بشقابم را پر کرد. در حال برداشتن قاشق  یرا برداشت و اول برا سيد بهراد

  چنگال گفتم:

  خونه با خبره. نيه از اهم ک اتیميدوست صم -

  زودتر از او جواب داد. بهراد



385 | P a g e 
 

 یعنيداره، پس  یسروش خونه مجرد دميحاال که اومدم فهم نيجهت اطالع، من هم -

  .دميبعد از شما فهم

دستش برداشت و  یجلو سيقاشق پلو از د کيو سروش  ديدستش را پس کش بهراد

  گفت:

مثل  یروغن ول یخام انداختم تو که خام یکه سوزوندم و مرغ یداغ ازيالبته پ -

گشنه بود باعث شد من بهش زنگ بزنم و بگم با غذا  یليکه خ یشد و شکم کيپالست

  آدرس!  نيبه ا اديب

  و گفت: ديو خند دينگاهش را سمت بهراد کش سروش

  .ديفهمیواگرنه بازم نم -

او  و من به خاطر حرف سروش ختيپلو ر یاو هم استانبول یدر آرامش برا بهراد

  را برانداز کردم.

  خندان ادامه داد. سروش

  تا حاال؟! یديند یموتور کيخوب! پ هيچ -

با  هيفقط کاف ،یتشنه بش ،یاز شبانه روز که باشه، گشنه بش یوقت در هر ساعت هر

 هایخوراک نيبعد با بهتر قهي. چند دقیريبهراد خوشدل تماس بگ یشماره همراه آقا

  .رسهیخدمت م

  کر پدرت هستن؟!مگه مردم نو -
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 ضي. من مرامديحرف سروش خوشم ن نيچرا از ا دميشدند. نفهم رهيدو به من خ هر

او را  شدیکند! خودش گرسنه که م یتا از من پرستار ديکشیبهراد را م شدمیکه م

 يی. اصالً در عالم رفاقتش دستورات داکردی. بهراد هم اعتراض نمکردیاحضار م

  خنده داشت؟! شي! کجاد؟يخندیم روشاما حاال چرا س کرد،یجانش را اجرا م

  متعجب گفت: سروش

  !یکرد یگرما بهت نساخته، آب روغن قاط -

  . ميها رو ندارحرف نيبا هم ا ما

  گفتم: یبه او به تلخ رو

  داره؟! یگرلوده نميا کنه،یپس در حقت لطف م -

  لوده باباته! -

گرفته بود.  یورتش حالت جدبود و ص دهيبود. لبخندش پر یسروش جد جواب

  جواب دادم: مکثیب

  پدرته! -

  و گفت: ديپر مانيدهان باز کرد که بهراد به وسط دعوا سروش

  .شهیم یجد یهاتون داره دعوا! چه خبرتونه! خندهنيبس کن -

  کرد و گفت: هيانداخت و تک زيم یقاشق پر از پلو را رو سروش

  کنه! یبانياز شام پشت دخوای. حاال رام مدنيبه هم رس مانيتي -
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 شوندیاز هم جدا م یبود که دو برادر در نوزاد یقيعهد عت یهند لميبه ف منظورش

  .کنندیم دايرا پ گريهمد یو در جوان

 کردی. فکر مکردینثارش کردم. بهراد با دهان باز به من نگاه م يیشولب گم ريز

  دارم! حرمت سروش را نگه هانياز ا شتريب

  .ميبود سيکه انگل یهم بود. مخصوصاً زمان طورنيهم البته

  کند. تيهم اذ نجايسروش بخواهد ا دادمیو اجازه نم کردیفرق م نجايا اما

  .کنهیم ی. شوخمونهيينداره، دا بيع -

. ديصورتش کش یدستش را تو کيکرد و  هيتک زيم یرو یعصب یبا حالت سروش

. آن هم به کنم یاحترامیبه سروش باما هرگز نشده بود  مياختالف داشت شهيما هم

  !شدیمحسوب م مانيیتر بود و دااز من بزرگ یچند سال نکهيخاطر ا

که  زي. آنقدر تکردمیرفتار م زتريکه اال رفت نسبت به سروش ت یاز وقت درست

  .رنجاندمیداشتم او را از خود م

  رو به من گفت: ظيهمان اخم غل با

  .یکنیم نين توهم یبار آخرت باشه به بابا -

  !یخندیم گرانيو د یگیم یزيمن چ یتو هم بار آخرت باشه به بابا -

  با سر سمت بهراد اشاره کردم. سروش گزنده گفت: و

  منظورته؟! یاوهيماست م ی! سطالگران؟يکدوم بابات؟! کدوم د -

  .ستيبه تو مربوط ن گهياونش د -
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 نمانيب ی. بهراد نگاهميحت شده بودبغلم زدم. هر دو نارا ريو ز دميرا پس کش دستم

پلو در بشقابش  یخودش مقدار ینه؟! برا ايبزند  یحرف دانستیرد و بدل کرد. نم

  قاشق خورد.  کيو  ديرا جلو کش ارشيو ظرف ماست و خ ختير

  راست شد و گفت: مياما در سکوت و اخمو نشسته یهر دو ديد یوقت بهراد

  هللا.بسم -

  به گردش درآمد و گفت: نماني. نگاهش بميخورداز ما تکان ن چکداميه

  .گهيد نيگرسنمه. کوفتم نکن یليساعت سه سر کار بودم و خ تا

برنج پخش شده  یهادانه انيبعد در سکوت مشغول شد. سروش هم قاشقش را از م و

  برداشت و گفت: زيم یرو

  بخور بهنام. -

  خودت بخور! -

نگاهم کردند. رو  ديرقصیسرشان م یرو یکه عالمت تعجب بزرگ یدو با حالت هر

  به سروش گفتم:

  بخور. ايهر وقت بهت گفتن بخور، بگو خودت ب ی! خودت بهم گفته؟يچ -

  لب گفت: ري. سروش زديبلند خند یبا صدا بهراد

  !شعوریب -

و مشغول  دميبعد از آن بحث کش یبعد لبخند زد و مشغول شد. من هم نفس راحت و

  شدم.
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هم خوشمزه بود. سروش کرمش  یليکه خ ميخوردیرا م مانيادر سکوت غذ ميداشت

  به رقص در آمد و گفت:

  هم فرستاده. اديدستش درد نکنه، ز ه،يدستپخت پگاه واقعاً عال -

بود. بهراد اما برگشت  یکاف ديجه ميسوپ پگاه در گلو بارکيتوجه نکردم. همان  من

  فت:آهسته گ یو با صدا ستيسروش را نگر یو با حالت خاص

  نوش جان. -

. آدم پرحرف و کردیصحبت م ازيحرف بود و آرام و فقط در مواقع نبهراد ذاتاً کم 

  نبود.  يیگوادهيز

دوغ برداشت و  وانيل کيعادتش را حفظ کرده بود! سروش  نيهنوز هم هم انگار

  گفت:

  . دنيگلم به دادم رس یها. خواهرزادهشدمیداشتم هالک م -

  زد و گفت: ميلگد به پابه من کرد و با  رو

  کنه. یشمر که حاضر نشد واسه خودش آشپز نيا نينه ع -

. آن را سر جا گذاشتم و چنگال را برداشتم و ختميساالد ر یرا برداشتم و رو مويآبل

  و گفت: ديزمان خندهم کردیدر کمر کاهوها فرو کردم. سروش که دستم را نگاه م

  آخ! -

  به او گفتم:ام گرفت و خطاب خنده بارنيا

  .ستيدست خودت ن ،یمرض دار -
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  گفتم: کدفعهيبا مهران خاطرم آمد.  ميهادر سکوت گذشت که حرف قهيدق چند

  .یبشنو ديبهتون بگم. مخصوصاً تو، با ديموضوع مهم هست که با هي -

  گفت: ی. سروش با لبخند کجميشد رهيو بهراد به هم خ من

  هللا حاج آقا!بسم -

  با انگشت اشاره سمتش گرفتم و گفتم:به او کردم و  رو

  !اينکرد یمسخره کرد -

  گذاشت و گفت: زيم یرا رو شيبشقابش را عقب داد و ساعدها بهراد

  اجازه بده سروش! -

  هم رو به بهراد کردم و گفتم: من

و از سر اختالفات زن و  ستين هایسادگ نيکه سر خودش آورده به ا یبهار هر چ -

  نبوده. یشوهر

  دندانش فرو کرد و گفت: یخالل دندان برداشت و ال کي زيم یرو از سروش

  !؟یچ یعني -

دندونات رو خالل  هيجلو بق زيو سر م یفرهنگ داشته باش ديتو اول با نکهيا یعني -

  .ميکن داشونيپ ديهستن که با ليماجرا دخ نيتو ا يیکسا اي یکس نکهيدوم ا ،ینکن

  گفت: یبه آرام بهراد

  مثالً؟! ايک -
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  سابق... ی! مزاحم، آشنادونمینم -

  گرفتم و آهسته گفتم: ريبه ز سر

  هم دوست پسر سابق! ديشا -

  ! کدوم دوست پسر؟؟یچ یعني -

 نيدر ا ی. من که دوازده سال تو خانواده نبودم. بهار هم حرفیبهتر بدون ديشما با -

  .یهر چ ايبهار  یميمورد به من نزده بود. احتماالً دوست قد

  !؟یگیم یدار یچ فهممیچرا نم -

  کردم و در آخر گفتم: فيسروش و بهراد کلمه به کلمه تعر یمهران را برا یهاحرف

 ادياز غصه ز ايکرده. حاال  یبرگشته خودکش یبه بهار گفتن که وقت یچ دونمینم -

  . یهر چ اياز فشار  اي

  

م چشم از من به سروش کردم. او ماِت من نشسته بود. بهراد را که نگاه کرد ینگاه

  . ديلرزیپلکش نم ی. حتداشتیبر نم

 رونيرا عقب داد و از آشپزخانه ب یبلند شد و صندل شيبعد از چند لحظه از جا او

  رفت. سروش هم ساکت نشسته بود. 

  !کندیفکر م یزيبه چه چ دميفهمینم

  .ديچيدر فضا پ نستونيو گاريس یفندک زدن آمد و چند لحظه بعد بو یصدا
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  زد.  رونيتازه به خود آمده بود برخاست و از آشپزخانه ب که سروش

  رو. نايبده من ا -

  ول کن سروش. -

  .نميگفتم بده به من بب -

انداخت و  نکيو فندک را درون س گاريسوز و پاکت س مين گاريبعد برگشت و س و

  گفت: رلبيز

  ول نکن حاال تو. م،يتو داشت دنيکش گاريماه دعوا سر س کي -

بشقاب  نيکردن اول یشد و بعد از خال زيمشغول جمع کردن م یحالت عصببا  سروش

  بلند رو به سالن گفت: یو کنار گذاشتنش سر بلند کرد و با صدا

 شهياش افتاد؟! اون پسر سرواسه يیبهار رفت دانشگاه چه اتفاقا یوقت ستين ادتيتو  -

  ادته؟ي

سمت اپن رفت و از  بشقاب انداخت و ی. سروش قاشق دستش را روامدين یجواب

  گفت: رونيآن رو به ب یباال

. مجبور کردیبهار رو ول نم ميکرد یکه هر کار اروينه؟! اون  ايهست  ادتي -

  اون بوده! ديسراغش. شا ميرفت يیدوتا ميشد

  :ديبهراد به گوشم رس فيضع یصدا

  . ادمهي -

  رو به من گفت: سروش
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  .مينذاشتما  یواسه ازدواج ول خواستیاون بهار رو م -

  ها شد. کردن بشقاب یدوباره مشغول خال و

در حال حاضر  یول ميکن یريگيرو از مهران گرفتم که پ ارويمن شماره تلفن اون  -

  خاموشه.

  شد و بهراد به آشپزخانه برگشت و گفت: رهيبه من خ سروش

  .نميبده بب -

 نيدم و مخاطبکاپشنم از هال برداشتم و آن را باز کر بيرا از داخل ج یگوش رفتم

  کردم و بعد شماره تلفن را خواندم. دايرا پ

  آن را ثبت کرد. سروش گفت: بهراد

  .گهیمهران دروغ م دمیمن احتمال م -

  راست بگه. دميشا -

  بهراد بود. یصدا نيا

 تيبود که مزاحم بهار شد. اون قزم شياون چند سال پ یدونیرو راست بگه. م یچ -

  . گهیداره چرت م

عقب  یامروز انهي: زهوار در رفته ، درب و داغان در اصطالح عامیعني تي(قزم

  افتاده)

  بعد به من اشاره کرد و گفت: و
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  ه؟ينظرت چ -

  و گفتم: دميکش یقيعم نفس

  به بهار گفته. گهيد زيچ هيامکان نداره بحث مزاحمت باشه. اگر هم بوده اون آدم  -

  گرفت و گفت:  ريانداخت و سر به ز یصندل یخود را رو بهراد

 ميبفهم مييمهرانه که ما نخوا یاياش گربه رقصونهمه ناياصالً ا ايگفته،  گهيد زيچ اي -

  به بهار گذشته. یچ

  کرد و گفت: دييحرف او را تأ سروش

  .چونهيپیمهران داره ما رو م ديشا -

  که با خود حرف زده باشد گفت: يیگو رلبيز بهراد

  .کنمیوا م چاشوي. دونه دونه پکنهیغلط م -

  . ستيبعد نگاهش را باال گرفت و مرا نگر یکم و

  دارم.  اجيبه کمک احت اروي نيکردن ا دايپ یو من برا نيبه هر حال گفتم که بدون -

  آهسته گفت: بهراد

  .کنمیم داشيپ -

  و گفت: ديچ يیشوظرف نيها را برداشت و در ماشظرف سروش

  ه؟!مشکوک داشت یمهران تلفنا گفتیبهار م -

ً يآره دق -   .قا
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  نه.  ايرفت و آمد داره  یبا کس مينيبب ميرينظر بگ ريمدت مهران رو ز کي ديبا -

  !؟یمثالً با ک -

  .ميزن، که ما نشناس کي -

  رو به من گفت: بهراد

  چرا؟! -

  چرا؟ یچ -

  !ره؟يحد درگ نيکه بهار تا ا یاز ما خبر نداد یکيچرا به  -

  س زنانه اشتباهه.ح کي کردمیفکر م نکهيا یبرا -

  که حسش کار دستش داد. ینيبیم -

  را کج کردم و گفتم: سرم

. حداقل مياز هم دور بود لومترهايبودم و ک ايمن اون سر دن گم،یم نويکه ا ديببخش -

و  یبود نجايکه ا یداره، جنابعال اشیزندگ یتو یمشکل کيخبر داشتم خواهرمون 

 خبریخواهرمون ب یزندگ تينبود چرا از وضع شتريب ابونيتون سه چهار تا خفاصله

  ! ؟یبود

ته دلش غصه و  ینيبب یرفتی! چرا نم؟یگرفتیازش نم یسراغ یهر از گاه چرا

  نه؟!  ايمشکل داره 

  در صورتم داد زد: بهراد
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  ...ريچون من درگ -

 یکاسه هياز ثان یو در کسر ديکرد و نفسش را صدا دار به درون کش سکوت

  تر گفت:آهسته یبا صدا دادیم رونيب نهيکه از س ید و همراه با نفسپر ش شيهاچشم

  بودم. امیو مشکالت شخص یزندگ -

  رفت.  رونيبرخاست و ب عيهجوم آورد. سر رونياشک از چشمش به ب و

  گفت: يیشوظرف نيدر حال روشن کردن ماش سروش

  وجدان داره. عذاب یکاف ینکن. خودش به اندازه تشياذ نقدريا کنمیخواهش م -

عذاب وجدانش رو من تحمل کنم! مرگ بهار رو هم گردن  یآهان، پس دوست دار -

پدر مادرمونم کار منه. زلزله  یبودن خودش هم از منه. افسردگ مي. بگم عقرميبگ

  !اديهم من گفتم ب ٩۶سال 

آن سمت انداخت و رفت. من هم  یباز و بسته شدن در هال آمد. سروش نگاه یصدا

  سروش برگشت گفت: یبعد وقت یقيبودم. دقا رهيخ زيبه م با اخم

. اون که یبودنش رو مثال زد ميکه عق ینکرد یبود. کار خوب دهيصدات رو شن -

  باشه. ینطوريا خوادیدلش نم

  حرف اضافه نزنه. رهيبگ اديخوبه  -

  نکن. تشيحداقل تو اذ گهیبه تو نم یچيبهراد ه ،یباشه، خود دان -

  ! چرا! اتفاقاً اون همه حرفاش رو به من زده.گه؟یبه من نم یچيه یمطمئن -

  .ايموجود در دن یهایبدبخت یشدم مقصر همه منم
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  بلند شدم و گفتم: ميبعد از جا و

  .یناهار واسه خودت ندار هيپختن  یعرضه یتو هم برگرد خونه بابات وقت -

  باهاشون حرف بزن. برو

  تم:بعد رفتم و کاپشنم را تن زدم و گف و

  خونه. رمیم -

  حاال. یبود -

  ات رو ندارم.حوصله -

شدم و خودم را با آن همه  نيبعد راه افتادم و از منزلش خارج شدم. سوار ماش و

  که داشتم به منزل پدرم رساندم.  یافکار در هم

از ماهواره بودند.  لميف کي دنيدر حال د ماهيدر منزل بود. همراه با مادرم و فر پدرم

 شيحواسش را به صفحه نما ماهيدادند. فر یا سالم کردم. جوابم را به گرمهبه آن

  .شکستیو م داشتیداده بود و از ظرف دستش تخمه بر م

. نمي. پدرم از من خواست کنارشان بنشکردمیبود و نگاهم م ستادهيهم ذوق زده ا مادرم

  .د اتاقم شدمها را گرفتم و باال رفتم و واراش را رد کردم و راه پلهخواسته

بودم، اما چرا؟!  دهيرا از حرکاتش فهم نينکرده بود و من ا یبه من توجه ماهيفر

 یطوالن یقيمسئله دقا نياما ا بودیمهم م ميبرا ديو اصوالً نبا کردیم یداشت تالف ديشا

ذهنم منحرف  قميتحق یزمان کار کردن رو یخود کرده بود و حت ريذهنم را درگ

  .کردیرواز مو آن سمت پ شدیم
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کنم و نگه دارم. اتاق را که نگاه  ادداشتيرا  يیزهايداشتم تا چ اجيقلم و کاغذ احت به

زدم. راه پله را  رونيبرخاستم و از اتاق ب مي. از جاشدینم افتيدر آن  یزيکردم چ

  رفتم مادرم گفت: نييکه پا

  ...ايشام حاضره. ب زم،يعز -

  دارم. اجياحت نيوردم. فقط لطفاً بهم قلم و کاغذ بدناهار خ ريد رمينه، ممنونم. من س -

  گفت: ماهيمادرم رو به فر -

  ؟یقلم و کاغذ بد تييبه پسر دا یریم زميجان، عز ماهيفر -

  بله، چشم. -

  پسرم؟! یخواینم یزيچ -

  !یچا وانيل هيچرا فقط  -

  چشم مادر. -

را دور  شيها. دستستاديها را دور زد و پشت پدرم ابلند شد و مبل شياز جا ماهيفر

  و گفت: ديگردن او انداخت و خم شد و صورتش را بوس

  جونم برم. يیقربون دا -

  را لمس کرد و گفت: ماهيدستش را بلند کرد و عقب آورد و صورت فر پدرم

  .يیدا نينازن -



399 | P a g e 
 

به  ینگاهمي. نديبه دست پدرم زد و از او جدا شد و سمت من چرخ یابوسه ماهيفر

ها را باال رفت. من هم به دنبالش رفتم و اه افتاد و از کنارم گذشت و پلهمن کرد و ر

  است.  نيريبا خود فکر کردم که چقدر خود ش

کنار در  وارياو به اتاقش رفت و من همانجا به د ميوارد سالن طبقه دوم شد یوقت

  کردم و منتظر شدم. هياتاقش تک

را  شيهار چرم دستش گرفت. پلکآمد و نگاهش را از دفت رونيبعد از اتاق ب یکم

  آن گذاشت. یرو سيخودنو کيبلند کرد و به من داد. دفتر دستش را سمتم گرفت و 

  خرابش کنم. خوامینم چند برگ کاغذ بهتر بود. -

  .نياستفاده کن شه،یخراب نم -

  ممنون از لطفتون. -

  .کنمیخواهش م -

که در چشم  رنگش کردم یاوهقه یهابه چشم یرا گرفتم و نگاه سيو خودنو دفتر

  رفت. نييها را پا. سمت اتاق رفتم. او هم راه افتاد و پلهدنديرقصیمن م

  شدم. یسيدفتر را باز کردم و مشغول نوشتن به انگل یتخت نشستم و انتها یرو

 نوشتمیو منابع را م کردمیم ادداشتيرا  ازميتندتند کلمات و جمالت مورد ن داشتم

  ه در اتاق خورد. که چند ضربه ب

  تو. ايب -
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تخت  یدستش را رو ینيوارد اتاق شد و س ماهيبود اما متوجه شدم که فر ريبه ز سرم

  تاپ گذاشت و گفت:پشت لپ

  سرد نشه. تونييچا -

  مثل خودت؟! -

  و بعد راست شد که برود.  ستيلحظه صورتم را نگر چند

  بلند کردم و گفتم: سر

  مونم بهت برخورد؟!ازت خواستم با مادرم تنها ب -

  !خورد؟یبر نم یتو بود -

  .رميمنتظر باش حالتم بگ یکنیم ی! شوخيیبگم سرما یکيبه  یه ینه وقت -

لحظه به من نگاه کرد و صورتم را برانداز کرد و بعد دستش را آهسته سمت  چند

صورتم  کي. دستش نزدستادميصورتم آورد. از کارش تعجب کردم و به همان حال ا

زد و سرم را به عقب  امیشانيپ یداد و با چهار انگشت تو ريمس رييتغ کدفعهيه بود ک

  و دردم گرفت. آخم در آمد و گفتم: تفرو رف امیشانيدر پ شيهاهل داد. ناخن

  .یمگه مرض دار -

  و گفت: ديخند

 تيمن رو اذ يیو زن دا يیسال دا یليکنم. چون تو خ تتيدوست دارم اذ یليخ -

  .یکرد

  چه؟! به تو -
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  به من هر چه! -

  فضولچه! -

  .یخودت -

اتاق چراغ را خاموش کرد و در را  نييپا دنيو سمت در رفت و با رس ديبعد چرخ و

  فرو رفت. داد زدم: یکيبست. اتاق در تار

  !؟یضيمگه مر -

را زدم که چراغ روشن شد و در را باز کردم که او  ديرفتم و کل نييبعد از تخت پا و

  . دميرا پشت در د

  !يیسرما يیتو ضيمر -

که  دميرا گرفتم و او را سمت خود کش شيدست انداختم و بازو عيگفتم و سر ینچ

  . دميد هيثان کيرنگ نگاهش را در  ريي. تغديترس

را با دست چپ فشردم و با دست راست پشت گردنش را گرفتم  شيبازو توجهیب اما

  و گفتم: و او را با خود همراه کردم

 یبا چراغ اتاق من کار گهيد یريگیم ادي تييدادم به خان دا لتيحوحاال که ت -

  .ینداشته باش

  خود آمد و گفت: به

  .زنمتایولم کن بهنام م -

  .نميبزن بب -
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  کوچکش اصالً درد نداشت. گفتم: یهامشت یپشتم زد. جا یاو با مشتش تو و

  !؟یکنیچکار م یدار -

  . کردم ريها سرازاو را از پله و

  ، گردنم. فشار نده.آخ -

که  ميتکان بخورد. وارد سالن شد توانستیبود و نم ريدستم اس یتو کشيبار گردن

  برخاستند و مادرم گفت: شانيپدر و مادرم از جا

  اِ وا خدا مرگم بده. -

  .کنهیم تياذ یليخ ن،يبچه رو کنترل کن نيا -

  و گفت: ديبا همان حال خند ماهيفر

  بود به تو گفت بچه!  رپاشاياون مستخدم که خونه ام -

  و گفت: ديبه آن دادم که آخ گفت. پدرم خند یرا فشار دادم و تکان گردنش

  ولش کن بهنام. -

  .کنهیصدا نم يیمنو سرما گهيبگه د دياول با -

  .يیسرما گمینم گهيد يیسرما -

 هکدفعيام گرفت که گفت. به حالتش خنده یگردنش را فشار دادم که آخ بلند دوباره

فرو کرد و فشار  ميهادو دستش را در دنده یهادستش را دورم انداخت و ناخن کي

  کردم. شيداد. احساس ضعف کردم و رها
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ً يدق آن  یکس خواستینقطه ضعفم بود و اصالً دلم نم ميهادنده یدو سمت بدنم رو قا

  و گفت: دينقطه را فشار دهد. خند

  کردم. داينقطه ضعفتم پ -

 ميهادنده یرا رو ميها. دستدياش را نشانم داد و خنداشت شدهک یهابعد ناخن و

  و گفتم: دميکش

  خودش. ینکنه و اگر نه خونش پا تياذ گهيد نيبهش بگ -

  بلند گفت: یبا صدا ماهيفر

  .یافتادیپس م یخودم آخه؟! االن داشت یخون من پا -

  . مادرم گفت:دنديخندیو مادرم که فقط م پدر

  ام.ش ميبر ن،يبس کن -

را برداشتم و  یچا وانيتشکر کردم و به اتاقم برگشتم و ل نيهم یبودم برا ريس من

  .آن شدم دنيمشغول نوش

  

  فصل هفتم) ( 

که چند  دادمیها حالت مو به آن دميکشیرا سشوار م ميروز عصر داشتم موها آن

  ضربه به در خورد و مادرم وارد اتاق شد. 

  گذاشتم.  زيم یوار را خاموش کردم و روزدم و سش یبه او لبخند نرم رو
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  جلو آمد و گفت: آهسته

  ! ؟یریم يیجا -

  .ميو برگرد ميبر يیدنبالم با هم تا جا اديبله. قراره بهراد ب -

  .یمراقب باش سرما نخور یاالن حموم کرد -

  حواسم هست. -

و  دميکش مي. دستم را به موهادميپوش یبلوز زمستان کيرا تن زدم و بعد  امیرکاب

  . کردیبود و براندازم م رهي. مادرم به من خدوباره مرتبشان کردم

  . دميها را پوشتخت نشستم و آن یو جورابم را برداشتم و رو رفتم

  .شدیبودنت تنگ م یدلم برا یليها رو نگاه کنم. خصحنه نيآرزو داشتم ا شهيهم -

  که تنش بود.  رهيتبود. مخصوصاً در آن لباس  نيچقدر غمگ ستم،يرا نگر او

  آمد و گفت: جلو

رو  تونيکنم. زندگ یصد هزار بار از تو و بهراد معذرت خواه یروز خوادیدلم م -

  .ميرو نابود کرد تونينابود کردم. زندگ

  گفتم: کردمیرا نگاه م ميپا ريکه فرش ز یرا از او گرفتم و در حال نگاهم

  ومد؟! با شما همراه شد و کوتاه ا کدفعهيچرا پگاه  -

ات به پگاه گفت از ارث محرومش خاله نکهياتفاق افتاد. از جمله ا زايچ یليخوب خ -

به دلشون  شتريکمه و انگار بهراد ب یلي. گفتم تو سنت خدنینم یچيو بهش ه کننیم
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کنه. هم ما رو هم  تمونينشد. فقط خواست اذ التيخیب ايبود. پگاه از تو متنفر نشد 

  .چکدوميه ايبهراد  اي مياش رو. چون همه بهش گفتبهراد و هم خانواده

صبر کنه و بهراد  مياول ازش خواست شهیدار نمو بچه مهيبهراد عق ميديهم فهم یوقت

. گفت دوست دارم خودم باردار بشم. نيارياز پرورشگاه بچه ب ميرو ول نکنه. گفت

  مم پرورش بدم. تو شک ارميب خوامیخوب بچه کاشت کن، گفت بچه مردم رو نم ميگفت

جدا شو و برو.  یخوایاگر م ميگفت م،يديرو د شونيزندگ یريدرگ یسال بعد وقت پنج

. گفت با دست یو بچه دار بش یازدواج کن یتونی. تو هم مکنهیم یبهراد هم فکر

بذارم برم؟!  نييخوایحاال م ن،يمن و بهنام رو سوزوند یکردن، زندگ یکيبه 

  . نمکیکار رو نم نيا چوقتيه

  بهراد رو زهر کرد.  یسال گذشت و زندگ هفت

از دست  زايچ یليخ یزندگ یپگاه تو گفتی. مکردیباهاش خوب تا م یليخ بهراد

  نرم نشد. درست مثل خودت.  چوقتيداده. مثل ملکه باهاش رفتار کرد اما دل پگاه ه

 یمهکردن که پگاه جدا بشه و بره. ه يیهاانگار با هم صحبت شيشش ماه پ از

عمرم تلف شده،  گهی. منطوريبهراد رو هم هم نيرو خواسته، خونه و ماش اشهيمهر

  انگار عمر پسر من تلف نشده.

 نطوريبهراد هم سوخت. من ا یسوخت. دلم برا شيگرفت. دلم برا ريسر به ز مادرم

  شان داده بودم و پگاه آنطور.عذاب

کت بود. بعد هم رو به من کرد. آهسته جلو آمد و کنارم نشست. چند لحظه سا مادرم

  . آهسته گفت:زدیموج م شيها. غم در چشمستمياو را نگر
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عشق  اي! از سر انتقام ؟یخوای! میبا پگاه ازدواج کن یخوایتو که بعدش نم -

  گذشته.

. تنفر اديز یليخ م،يدي. پگاه تموم شده برام. زجر کشستميعاشق پگاه ن گهيمن د  -

 یحت گهيتالش کردم به گذشته بر نگردم. د یليبود. خ ظرف وجودم رو پر کرده

  که من عاشقش بودم.  ستين یاون گهي. پگاه دکنهیازدواج با پگاه حالم رو خوب نم

دلم تکون نخورد. قلبم تپش نگرفت. حسن خوب  دمشيد ینداره. وقت یتيبرام اهم گهيد

  د و تموم شد.که من عاشقش بودم همون شب عقدش با بهراد مر ینبود. اون پگاه

از  يیرايتا پذ ديکش رونيخاطره ب یبلند شدم. آدم کوچولو دست برد و مشت ميجا از

  خود را شروع کند. سرم را تکان دادم و گفتم:

  . نيگذشته ننداز اديگور پدرش. من رو  -

  خونه! یسالم اهال -

  ام...! من آمدهیوا ،یام وامن آمده 

  كند اديبنام كه ناز کند من آمده اديعشق فر 

  امآمده من

  یصد ساله شو یدلبر من اله یا

  یشو هيما نشسته همسا یپهلو در

  یكن هيكه دست به ما سا یشو هيهمسا

  یشو چارهيمن ب بيكه نص ديشا
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  اممن آمده ،یوا یام واآمده من

  كند اديفر عشق

  كند اديام كه ناز بنآمده من

  امآمده من

  سرش را تکان داد و گفت: .ديخندیبه مادرم کردم که داشت م رو

  . شدمیم وونهينبود من د ني. اگر انهيهم شهيهم -

  رفت و گفت: رونيبلند شد و از اتاق ب شيهم از جا بعد

  رو سرت؟! یخونه رو گذاشت ماهيفر یگیم یچ -

  و گفت: ديخند ماهيفر

  !؟یسالم عشقم، چطور -

  سالم مادر. خوبم شکر. -

من سرخ شد و سالم کرد. جوابش را دادم و  دنيبا د ماهيآمدم که فر رونياتاق ب از

  گفتم:

 زدیصدا رو داشت حرفم نم نيا یخوبه. هر ک یليمتوجه شدم اعتماد به نفست خ -

  چه برسه به آواز خووندن.

  .یندار قهي. سلستيخوب ن گهیرو م یمخمل یگمشو بابا. صدا -

  را مرتب کردم و گفتم: کتم
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  جون خودت. -

  به جون تو. -

  ام گرفت و گفتم:که گرفته بود ناخواسته خنده یاافهيکردم. از ق اهشنگ

  .وانهيد -

آمدم و مادرم پشت سر من بود که بهراد  نييها را پا. پلهديخندیکل ما مبه کل مادرم

  :ديچيپ ماهيفر ی. دوباره صداميمن سالم کرد. جوابش را داد دنيهم وارد شد و با د

  من و تو تيوال نياز ا ميكه برو ايب

  و من دامن تو ريدست منو بگ تو

  ميشو ماريكه هر دو ب ميبرس يیجا

  و من از غم تو یكس یاز غم ب تو

  اممن آمده یوا یام واآمده من

  كند اديفر عشق

  كند اديآمده ام كه ناز بن من

  ام...آمده من

  داد و گفت: یسرش را تکان بهراد

  .ميشیم. االن سردرد خونهیم نويباز داره ا ميبر -
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. در ميبهراد نشسته بود نيبعد هر دو در ماش یرفت و من هم دنبالش بودم. کم او

 هي. آرنجم را کنار پنجره تکدانستیکه خودش بهتر م رفتیم يیسکوت سمت جا

  . او آهسته گفت:دميکشیم یخط فرض ميموها نيزدم و با سرانگشتانم ب

شدم. خدا بچه برام  ینطوريکه ااومده  شي. پخواستمیبودنم رو خودم نم ميعق -

  نخواست.

. کردمیبه هم داشتم به منظورش فکر م ميکردن ابروها کيبه او کردم و با نزد رو

ها را عقب راند. از حالتش فرو برد و آن و خوش یمشک یموها انياش را مپنجه

  را نگاه کرد و دوباره رو به جلو چرخاند و گفت: رونيکنارش ب یپنجره

رو تحت  اتیکل زندگ یول یخوایکه نم اديم شيپ يیزايچ یزندگ یقتا توو یبعض -

  . ذارهیم ريتأث

رو درک  یحال باشه. احساس مادربه پگاه بدم تا خوش یابتونم بچه خواستیم دلم

دلت بخواد و از پس انجام دادنش بر  یزيچ یاش سخته. وقتهمه نايکنه اما نتونستم. ا

  . یاچارهیو ب فيضع یليخ یکنیاحساس م یاين

از برادرت  یجور ناجور سخته. وقت هيهاش طعنه دنيجور سخته، شن هي تحملش

  سخته.  یليخ رنيگیرو که به مسخره م بتي. عشکنهیدلت م یميعق یشنویم

 یعرضگیما از ب یهمه مشکالت زندگ گهیو م گردهیبرم یزنیزنت که حرف م با

  توئه سخته! 

  سخته. یليخ یانداختیو اگر نه مثل مردا بچه پس م یستيمرد نتو  گهیبهت م یوقت
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 ،یکن فيو ک یسخت، تو تخت لذت ببر یروز کار کيبعد از  یخوایم یوقت

جفتش رو باردار  تونهیاالغ هم بهتر از تو م هياالن!  یکه چ گهیبهت م گردهیبرم

که  ی. طورشهیبد م یليحالم خ رونيب مييايب ديتو تخت و ناام ميفقط بر ديکنه اما با

  . مونماون اتاق ب یهم تو قهيدق کي ینخوام حت

کارا  نيا گهیو م رونيب ادياز تو بغلم م کنم،یو بغلش م پوشهیلباس باز م یوقت

  ...شهیحالم بد م یليواسه مردشه نه تو، خ

نداشتم. دوست  دنشيبه شن یاو من عالقه کردیم فيزهرش را تعر یزندگ داشت

شان فکر . همان شب عقدشان که به خلوتگذردیبدانم در خلوت آن دو چه منداشتم 

  بود. یکاف ميبرا کردمیم

  بشنوم. خوادیدلم نم -

 فيکه دل من بسوزه؟! باشه، من هم دارم برات تعر یزنی. طعنه میبشنو ديبا -

  .داغون و پرت و پال نه،يداشتم و دارم. روزگار من ا یچه روزگار یکه بدون کنمیم

  تو خواستم؟! یرو برا نايبهراد، مگه من ا یخودت خواست -

  کوتاه و بعد گفت: یقهيو صدا شد. چند دق سریسکوت کرد. آرام و ب بهراد

  . سادميآره، خودم خواستم. پاش هم وا -

  .خوادیکه دلت م ايدن یهر جا شيو ببر یريدستش رو بگ یتونیکه دادم م طالقش

  گفتم: یکجزدم و با لبخند  یپوزخند
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 یکه دست دوم زندگ یمشترکم به زن یزندگ یکه برا امیمن آدم یکنیچرا فکر م -

  ! کنم؟یفکر م گرانهيد

  !؟یکن تيمنو اذ یخوایحرفا م نيبا ا یمشترکت شکست خورد یزندگ یتو چون

در مورد زنت حرف  ینطوري! چرا ا؟یکه تو دار تهيريچه غ نيا فهممیمن نم آخه

  !؟یزنیم

 چي. همياخونهساله فقط با هم هم کيبه  کيوقته! ما نزد یليخ ست،ين زن من ناو -

  .ميندار یارابطه

حال خوش دنشوني. منم از شنستنيمشکالت تو هستن بهراد به من مربوط ن نايا -

   ن؟يکنینم یخونه زندگ کي ی! مگه توست؟ي. مگه زنت نشمینم

  .خوادیمنو نم یوقت یخوب که چ - 

  :دميو غربه ا رو

بکن. اعتراض کرد  یکه دوست دار ی. هر کارهيکاف یخوایکه تو اونو م نيهم -

اگر  یحق توئه. اونه که حق نداره مخالفت کنه حت نيو ا یدهنش! شوهرش یبزن تو

  !یدار یراديتو ا

و سرش را تکان داد. از  ديبعد هم خند یبعد لبخند زد. کم یسکوت کرد و کم او

  رو به من گفت: اش تعجب کردم.خنده

  .یحد خشن باش نيتا ا کردمیفکر نم -

  بهت نه بگه! تونهینم یداشته باش یزندگ کيشر
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  مدت؟! نيا یتو یهم بود یکس با

  گفتم: یو حالت عصب تيّ اما من با همان جد کردیم یداشت شوخ او

چرا فکر  یبدونه ول یرو کس نايا خواستیو دلم نم ستيهر چند به تو مربوط ن -

  بودم! ی! معلومه که با کسکشم؟یخودم م یرو تو ازين یدکر

  !؟یواقعاً؟! عاشقش هم بود -

  نه!  -

  عاشق شدن نداشت؟! یبرا یزيچ یعني -

  . ميبا هم متفاوت بود یليمن اون دختر رو دوست داشتم اما عاشقش نبودم. ما خ -

  !ن؟يداشت یمثالً چه تفاوت -

 یهابا افکار من متفاوت بود. خواسته یزندگ یکرده نبود. افکارش برا لياون تحص -

سخته.  یليخ سيانگل یتو یازدواج ندارم. زندگ طيما فرق داشت. من خودم هم شرا

خرجت باالست و من اونقدر نداشتم که بتونم  يیدانشجو یسخت از اون جهت وقت

  دو نفر رو بدم. یخرج زندگ

  .فرستادمیبرات م یگفتیخوب به من م -

  !" تکان داد. جوابش را ندادم که گفت:هي"چ یردم که سرش را به معنارا نگاه ک او

  کنه؟! یکه نتونسته از تو دلبر هيک نيا نميبب نمش؟يبب یعکسش رو دار -

  آن گفتم: دنيو با د دميکش رونيب بميرا از ج امیگوش
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  ازش داشته باشم. یرو سروش بهم داده. فکر نکنم عکس یگوش نيا -

بود که  یزمان یعکس از او آنجا دارم. برا کي دميه کردم و درا نگا یبعد گالر و

  مناسب گرفته بود.  شيدر منزل من با لباس و آرا

چشمش به  کيکه  یفرمان گذاشت و در حال یرا به بهراد دادم. آن را رو یگوش

  و گفت: ديکش یبود به عکس اِال نگاه کرد. سوت بلند ابانيخ

 یک گهيکنه؟! تو د ی. اونوقت نتونسته دلبریرخوبه، به چشم خواه یليکه خ نيا -

  بابا. یهست

  را به من برگرداند و گفت: یگوش او

  کمه. درسته؟! یليسنش خ یول -

  و دوسه سالشه. ستيآره. ب -

  که نداره؟!  یخوایم یچ -

دختر  نيمشترک بخوام. ا یزندگ یکه من برا ستين یزيچ یهمه يیبايگفتم که. ز -

  رو نداشت. گهيد ازاتياز امت یليخ

  !؟یقصد ازدواج باهاش رو ندار دونهیخودش م -

  !دونهیبله، م -

  باهاتم مونده بود؟! -

  بله. -
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رابطه  کيچرا تو  دوننی! همه مشهیم تيريآدما مد ني! چه خوب روابط بنيآفر -

  برن. شيهستن و تا کجا قراره پ

  بله. -

  خواهر نداره؟! -

  نه، چطور؟! -

  ز پگاه گرفتمش!بعد ا ديگفتم شا -

اما الزم نبود آن  کردیم یشوخ یها هم گاه. آن وقتديکه آرام خند ستميرا نگر او

او هم  ديبدل کرده بود. شا یرا به شوخ زشيانگزود بحث غم یليگرفت. خ یرا جد

  خصلت را از سروش به ارث برده بود. نيا

  . ميشد ادهيرا پارک کرد و پ ني. ماشميديرس شخانيدفتر پ کيبعد به  یکم

 شخانيکه پشت پ یبهراد به سمت باجه شماره سه رفت و با مرد ميوارد شد یوقت

  کرد و گفت: یپرسنشسته بود احوال

  .خوامیشماره تلفن دارم اسم صاحبش رو م کي -

  ماست. نيکار خالف قوان نيا ديببخش -

  رو بهتون بدم. یاسم کس تونمینم

  مهمه.برامون  یليخ کنم،یازتون خواهش م -

  .نيبذار ونيدر م سيبا پل نيدار یخوشدل. اگر مشکل یآقا شهینه نم -
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  گذاشت. زيم یرو ديکاغذ سف کيدر  دهيچيکرد و چند تراول پ بشيدست در ج بهراد

ها را شمرد و بعد سر آن را باز کرد. اسکناس یو ال ديدست برد و کاغذ را کش مرد

 یداخل بشيکارشان بودند. پول را در ج. همه مشغول ستيبلند کرد و اطرافش را نگر

  کتش گذاشت و گفت:

  شرط. کيبه  -

  و اون؟! -

  نفهمه که من به شما گفتم. یکس -

اسم رو به من  نيبه ا یهر شماره همراه نيکنیو شما لطف م فهمهینم یکس -

  .نيگیم

  حتماً. -

  :دينشست و پرس ستمشيپشت س مرد

  تون؟شماره همراه -

  بعد مرد سر بلند کرد و گفت: یواند. کمشماره را خ بهراد

  .نيهست... اجازه بد ابيکامران کام یشماره به اسم آقا نيا -

که مات شدنش کامالً مشخص بود. مرد  یشد، طور رهيبه صورت مرد خ بهراد

  دوباره مشغول شد و گفت:

  .نيکن ادداشتي -
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  و گفت: ستيبهراد را که هنوز مات صورتش بود نگر مرد

  ن؟يکنینم ادداشتي -

کردن آن شد. تشکر  ادداشتيبه خود آمد و همراهش را در آورد و مشغول  بهراد

  کرد و سر بلند کرد و گفت:

  هست. ستميهم ازش تو س یآدرس -

  آدرس هست. هيبله،  -

  .نيخواهش کنم اونم برام بخون تونمیم -

آورد و  در گريکرد و چند تراول د بشيشد. بهراد دست در ج رهيبه بهراد خ مرد

  آن را برداشت و گفت: عيسراند. مرد سر زيم یبه اطرافش کرد و آن را رو ینگاه

  .ديسيبنو -

برداشت و  شخانيپ یاز رو ديکاغذ سف کيدرآورد و  بشياز ج سيخودنو کي بهراد

  کردن آدرس شد. ادداشتيمشغول 

  در آخر اضافه کرد: مرد

  اسم پدرش هم صادق نوشته شده. -

  م و گفتم:به جلو خم شد رو

  آقا چند سالشه؟! نيا -

  کرد و بعد سر بلند کرد و گفت: ستمشيبه س ینگاه او
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  سالشه. یس -

  . بهراد آهسته گفت:ميو بهراد به هم نگاه کرد من

  کرده! یاز سر بچگ یکار ميکه بگ ستيبچه هم ن -

  درسته. -

  افتاده؟! یاتفاق -

  . بهراد گفت:ميستيما مرد را نگر یدو هر

  .کهيمت کوچمزاح هي -

  لب گفتم: ريز

  ! کيکوچ -

  مرا گرفت و گفت: ی. بهراد بازوميآمد رونيو ب ميمرد جوان تشکر کرد از

  بهاره. یدانشگاهپسره همون هم نيا -

  ؟یگیم یجد -

  آره. -

  بهراد گفت: ميقرار گرفت ريدر مس یوقت 

  سمت غرب. ميبر ديبا -
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بهراد زنگ خورد.  یکه گوش حال بود نيبعد به همان سمت حرکت کرد. در هم و

داشبورد  یکه بر رو یاهيپا یرا رو ی. گوشستيآورد و نگر رونيب بشيآن را از ج

  زد. کرياسپ یقرار داشت گذاشت و تماس را وصل کرد و بعد رو

  جانم. -

  سالم بهراد. -

  . زميسالم عز -

  !؟يیکجا -

  . رونيبا بهنام اومدم ب -

  ن؟يکنیچکار م -

  .دمیم حي. اومدم خونه برات توضميانجام بد ديومده باا شيپ یکار هي -

هم  يیدا زنمی. زنگ منجايا نييايبعد از کارتون با هم ب کنم،یدارم شام درست م -

. خواستم با بهنام آشنا بشن. خانم دکتر نجايا انيدکتر و خانومش م ی. امشب هم آقااديب

  .نهيدوست داشت بهنام رو بب یليخ

  . مييآیباشه، حتماً م -

. اشاره ستيزدم. بهراد مرا نگر شيبه بازو یبه بهراد کردم و اخم کرده دست رو

  . جواب داد:رومیکردم که نم

  .یکرد خودیب -

  گفت: یبا حالت متعجب پگاه
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  !؟یبا من -

  .اميمن نم گهیبا بهنامم. م زم،ينه عز -

  شنوه؟یمگه صدام رو م -

  .زميبله عز -

  سالم بهنام. -

جوابش را بدهم. زبانم  توانستمی. نمکردیم مي. او داشت صداختيلم فرو رته د یزيچ

  دادم.  رونيقفل شده بود. نگاهم را به ب

  !؟یکنیباهات حرف بزنه. اونوقت تو دعوتش م خوادیپگاه، بهنام نم -

  چند لحظه ساکت ماند و بعد گفت: پگاه

  باهات صحبت کنم. خوامیبهنام، من منتظرتم. م -

  . آوردی! مغزم داشت جوش مکرد؟ی. چرا تماس را قطع نمستميرا نگر بهراد

  !گه؟يد یايم -

  و گفتم: دميکش یقيبرگرداندم. نفس عم یرا به گوش نگاهم

  اونجا. اميبرم خونه پاشا. بهش گفتم م خوامیسالم. من بعدش م -

  .گهیدروغ م -

  . کردیم یرانندگ توجهی. بستميرا نگر بهراد

  . باشه؟!یايتظرم که با بهراد ببهنام، من -
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  .دمیبهت قول نم -

  منتظرم، خداحافظ. -

  . کردیداشت کارش را م اليخیکه ب ستميارتباط را قطع کرد. بهراد را نگر او

  کردم که گفت: رونيبه ب رو

  نکن. تشياذ -

  . رتيغیب -

اخت و پشت سر در آمد. دست اند یهانيماش یکه صدا ديچيپ ابانيبه کنار خ بهراد

  زل زد و گفت: ميهاچشم یو تو ديرا گرفت و کش امقهي

که  نيباهام حرف بزن خوامی. می. اون زنمه، تو داداشمستمين رتيغیمن ب ن،يبب -

  با تو حرف بزنه که بفهمه... دي. زن من بانيبا خودتون چند چند نيبدون

  شد.  رهيشد. دستش شل شد و به رو به رو خ ساکت

 گهينکن بهراد. د اتينه؟! من رو وارد باز ايم من رو دوست داره که بفهمه هنوز -

 کنمیازدواج نم یبهش. من با زن گردمیبر نم ی. طالقش هم بدستيپگاه برام مهم ن

  باشه.  دهيکه قبل از من با داداشم خواب

به تنش خورده باشه. هنوز  گهيمرد د هيکه قبل از من تن  کنمیازدواج نم یبا زن من

من  یکه بلد باشه پا کنمیازدواج م یهم بشه با کس اي. مهستين ايمه طميهم شرا

  . ازش خاطره بد نداشته باشم. سهيوا
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من نبود. اگر بود  یبرا چوقتيبودم که به پگاه دل بستم، اما اشتباه کردم. اون ه بچه

  .کردیفرق م زيهمه چ

از کتاب  یپشت کوههمه سال تمام تالشم رو کردم به زن تو فکر نکنم.  نيا یط من

افکارم به  نيشدم که ذهنم بهتون برنگرده. حاال که خودم بهتون برگشتم اجازه ند ميقا

  دارم؟!  یزنت چ شيتو و پ ی. االن من تو خونهزهيهم بر

  نبود. نيحرف من ا -

  ؟یپس چ -

با تو رو به رو بشه.  نکهيندارم از ا یکه بفهمه من بهش اعتماد دارم. بفهمه ترس -

نذاشتم که االن بترسم  اشیزندگ یتو یدارم. من کم و کاست مانيمه من به خودم ابفه

  تو هوس اونا به سرش بزنه. دنيبا د

  !نطوريکه ا -

ً يبله دق -   خونه من. یايو تو هم شبش با من م نطوريا قا

  .امينم -

  .یايب ديبا -

  !د؟يبا -

  .ديآره، با -

  .نيکشیم نييخوایکه م یيبه زور خودتون من رو هر جا نيهمتون دار -

  درست بشه. یزندگ نيا ديبا -
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  درست بشه. به من چه؟ -

  که داشت رفت. یرا به حرکت در آورد و به آدرس نيماش بهراد

  گفت: یآرام به

بهنام. ما با هم  ميدلت گرفت، دور نشو. ما با هم بزرگ شد يیجا هيبار اگر  نيا -

. اگر قراره اشک ميبا هم بکش ديج باشه، با. اگر قراره رناديز یليخ م،يحال بودخوش

  .ميکن هيبا هم گر ديباشه، با

هم دور بودم. دوازده سال  ی. به اندازه کافهم کردم هامهيگر دم،يرو کش امييمن تنها -

  رو به راه کنم. امویدارم زندگ یکردم بهتون فکر نکنم. حاال هم سع یسع

  . نيکه شما اجازه بد یبه شرط فقط

. دياريکه من دوست ندارم به خاطرم ن یمن رو اونطور یکه شما زندگ یشرط به

. واگرنه ديمغز منه. لطفاً بهش غذا ند یتو یآدم کوچولو یهست که غذا يیزايچ کي

  .شمیم وونهيد

  آدم کوچولو؟ غذا؟ -

من،  یهایبله. خاطرات من با اون زن، خاطرات ازدواج تو، خاطرات سخت -

 ی. سعادين ادمي یچيه نيکن یمهمون ناخوانده است. پس سع متنوع واسه اون یغذاها

  رو فراموش کنم.  زيمن همه چ ديکن

 یرو به من کرد. چند لحظه براندازم کرد و بعد رو به جلو چرخاند و ادامه بهراد

  را ساکت بود. ريمس
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  و گفت: ستيها را نگرمورد نظرش راند و کوچه ابانيدر خ ميديبه مقصد رس یوقت

  . کنمینم داياش رو پدرسته، اما کوچه ونشابيخ -

خود  یميها هنوز همان شکل قدخانه یتنگ بودند و بعض یها کمو کوچه هاابانيخ

  را حفظ کرده بودند.

 کي یاش رودر مغازه یکه جلو یرمرديتوقف کرد و آدرس کوچه را از پ بهراد

  .دينشسته بود پرس یصندل

  با دست اشاره کرد و گفت: او

  تر.تا کوچه قبلپنج شش ابونيخ نيبزن برگرد عقب. هم دور -

  و دور زد. چانديرا باال داد و فرمان را پ شهيتشکر کرد و ش بهراد

  و من سمت راست. بهراد گفت:  کردیسمت چپ را نگاه م او

  !؟یديحواست کجا بود که ند مياومد یوقت نجاست،يا -

 یبه کوچه یواسم نبود. بهراد نگاهو ح دمييپایسمت خود را م ديقبل من با یدفعه

 کرد و جلو رفت. تيرا آهسته به درون هدا نيانداخت و ماش یميقد

 وارهايبالغ بر هفتاد سال داشتند. د یعمر ديبودند و شا یميقد اريها بستا از خانه چند

بودند.  ريکهنه و قفل و زنج شانیميقد اريبس یدر حال خراب شدن بودند و درها

را به وجود  یبيتنقاض عج نيبودند و ا کيها هم نوساز و شساختماناز  یتعداد

 یپارک بود و بهراد مجبور بود برا نيماش ،آورده بود. دو سمت کوچه با فاصله

  عبور مدام فرمان را چپ و راست کند.
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. بهراد توقف کرد کردیحدوداً دوازده ساله داشت از کوچه عبور م یپسر بچه کي

  و صدا زد: ديکش نييرا پا شهيو ش

  لحظه. هي ايآقا پسر، ب -

  جلو آمد و گفت: پسر

  جونم داداش! -

  او رو به من کرد و لبخند زد و دوباره رو به پسر گفت: یبه خاطر لحن الت بهراد

  !؟یخوب -

  !؟یدکتر -

  و گفت: ديبلند خند یبا صدا بهراد

  .رو خوب کنم یفکر کن آره، دکترم و بلدم هر حال بد -

  کنم؟! کاريچ خوب من -

  .کنمیمن حالت رو خوب م ،یدیآدرس به من م هيخوب شما  -

  !؟یچطور یعني -

  کنه؟یپول حالت رو خوب م -

  کرد و گفت: هيتک شهيخم شد و به ش پسر

  تا چقدر باشه؟! -

  !یتا چقدر بخوا -
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  فکر کرد و بعد گفت: یکم پسر

  گرم واسه مادرم. لباس هيکاپشن واسه خواهرم،  هيکاپشن واسه خودم،  هي -

  سمت من انداخت و گفت: ینگاه بهراد

  !؟یبابات چ -

  بابام مرده. -

کجاست؟! صادق  ابيکام یآقا یخوب! خدا رحمتش کنه... حاال به من بگو خونه -

  .ابهياسم پسرش هم کامران کام اب،يکام

  !ن؟يبا کامران چکار دار -

  من با آقا صادق باشه.کار  ديبا کامران کار دارم؟! شا یدونیاز کجا م -

  دنبال کامران باشه. تونهی. دردسر فقط ماديسراغش نم یکس ره،يآقا صادق پ -

انداخت و معلوم بود از جواب پسر خوشش آمده است.  نييسرش را باال و پا بهراد

  :ديپسر بچه پرس

  !؟یچه کارش دار -

  .هيکار شخص هي -

  حواله کنه. گهيد یرو جا تيبرو خدا روز ستم،يمن دنبال دردسر ن -

  برد و دست او را گرفت و گفت: رونيبرود که بهراد دستش را از پنجره ب خواست
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آدرس گرفتم. در ضمن شده خونه به  یکه از ک گمینم یقربونت برم، من به کس -

 ستي. قرار هم نشهیکار من راحت م یکنم. تو اگه بگ داشونيتا پ گردمیخونه م

  درست بشه.  یدردسر

  ؟یطلبکارش ؟یکارش داربگو چ -

  ! ؟ینه بابا. چه طلب -

  !؟یپس چ -

  که کمکمون کنه. ميازش بپرس ديدو سوال هست با یکي -

  در مورد؟! -

  .هيخصوص -

  :ديچند لحظه فکر کرد و ساکت بود، بعد پرس پسر

  !؟یواقعاً دردسر ندار -

  راحت باشه. التينه، خ -

 ابهيکام یآقا یرنگه. اونجا خونهسبز  کيدِر کوچ هيکوچه سمت راست ،  یانتها -

  . ستنين هيچند روز یول

  اومدن جمع کردن و رفتن. هوي شيچند روز پ یکجا رفتن و چرا! ول دونمینم

  ...ايکجا رفتن؟ کال رفتن  -
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ً ينه، کال نرفتن. ساک و چمدون برداشتن و رفتن. از اون روز تقر - تو  دمشونيند با

  کوچه.

  حدوداً چند روزه؟ یعني -

  .شهیم یهفت هشت روز -

  رو به من کرد و گفت: بهراد

  از بعد فوت بهار رفتن. -

  درسته. -

  رو به پسر بچه گفت: بهراد

  نه؟ اي ايزود نيبه ا انيبه نظرت رفتن مسافرت؟! م -

... شهیم داشوني. اگر نه، پانينم ايزود نيکرده که به ا نياگر کامران خالف سنگ -

شر  اديکه من گفتم. مامانم تنهاست. م اديز دهنتون در بحاال حواستون باشه مبادا ا

  .شهیم

  راحت باشه. خونه خودتون کجاست؟! التيخ -

ً يتقر یبه خانه یخودشان اشاره کرد. نگاه یسر به خانه با انداختم که بهراد  یميقد با

  گفت:

  !ه؟ياسم خودت چ -

  محمدرضا. -
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  دستش را جلو برد و گفت: بهراد

  بهراد. -

  با او دست داد و گفت: امحمدرض

  بهراد اسم دختره؟ -

  و گفت: ديخند بهراد

  تو فکر کن اسم دختره.  -

  و شمرد و گفت: ديکش رونيدسته تراول ب کيکرد و  بشيبعد دست در ج و

  باس گرم خودت و خواهرت و مامانت.واسه کاپشن و ل نيا -

  کارت هم سمتش گرفت و گفت: کيرا به او داد و  هااسکناس

کمک  اي یالزم داشت یشماره همراه و شماره محل کار من. هر وقت هر چ منيا

  .یهم شد بهم خبر بد یاگر خبر یتونیم یبه خودم زنگ بزن، باشه؟! ول یخواست

  کارت را گرفت و نگاه کرد و گفت: محمدرضا

  باشه... دمت گرم بابا.  -

  . سر فرود آورد و آهسته گفت:ديبهراد پر لبخند

  به سالمت. -

  و حرکت کرد.  ديرا باال کش شهيبعد ش و

  .شهی. براش دردسر میهمه پول دست بچه مردم داد نيا ینکرد یکار خوب -
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  ؟یچه دردسر -

  . کنهیمادرش دعواش م -

از  یپرسیبهت پول بده ازش م یکي ،یمحتاج پول باش ی. تو وقتکنهیدعواش نم -

  ؟یکجا آورد

زبونش،  ريکنه. مزه پول رفت ز یآدم فروش یددایم اديبهش  دياون بچه بود. نبا -

  .فروشهیو اون رو واسه پول م نيو ا شهیم نيبه بعد خبرچ نياز ا

  سکوت کرد و گفت: بهراد

  شده؟ یچ یبفهم یخوایبهنام. مگه تو نم ميمجبور -

  بچه. کيگذاشتن از  هياما نه با ما خوامیم -

را  نيو بهراد ماش ميشد ادهي. پميکرد داي. در را هم پميديکوچه رس یبعد به انتها یکم

  .ميستاديدر ا یقفل کرد و جلو

اطرافش را  یظيو با اخم غل ديزنگ در را فشرد و لبش را به دندان کش بهراد

  بغلم زدم و گفتم: ريرا ز ميهاجواب نداد. دست چکسي. هستينگر

  .ستنين -

 یبلند یکه صدا ديدر کوب یچند بار رو چشيدوباره زنگ زد و بعد با سوئ بهراد

  شد.  جاديا

و سر و  افهي. قدندييپایما را م ني. رهگذرها با نگاه سنگديچيدر اطراف پ صدا

  بود.  بهيو غر یرعاديغ شانيشکلمان کامالً برا
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شانه انداخته  یآمد. کاپشنش را رو رونيب یرو باز شد. پسرروبه هيخانه همسا در

و تازه داشت رشد  دهيرا تراش شيموهاکرده بود.  یرا خال کوب شيهابود و دست

  :ديکرد و پرس هيشان تککردم که به چارچوب خانه شيبه انگشترها ی. نگاهکردیم

  !؟یخوایم یچ -

به او کرد و جواب نداد و دوباره زنگ در را  ینگاهميجواب ندادم. بهراد هم ن من

  فشرد.

  .ميبهتره بر ستن،ين -

  .نيورتون رو گم کنمحله گ نيبهتره از ا ستن،يآره ن -

شلوارش فرو  بي. به ما زل زده بود و دست در جميو بهراد به آن پسر نگاه کرد من

  و آن را باز و بسته کرد. ديکش رونيضامن دار ب یچاقو کيبرد و با 

  شد. رهيکتش فرو برد و به پسر جوان خ یداخل بيدستش را به درون ج بهراد

  :و بعد گفت ستيچند لحظه ما را نگر پسر

  . انيهم نم یزود نيبه ا ستن،ين -

  بعد به درون خانه رفت و در را بست. بهراد سرش را تکان داد و گفت: و

  سراغش. گذاشته رفته. مييآیم دونستهیم -

  دونسته؟یاز کجا م -

  ! چرا برگشته سراغ بهار!خواسته؟یم ی. از بهار چمياحتمال داده دنبالش بگرد -
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کاپشنم فرو بردم و دو سر کوچه را نگاه کردم. بهراد  بير جنداشتم. دستم را د یجواب

  راه افتاد و گفت:

  . ميکنیم داشيسوار شو، پ -

لبم  یرا رو ميهاگذاشتم و انگشت شهيسوار شد و من هم نشستم. آرنجم را کنار ش او

  پسر چرا بهار را دنبال کرده بود. نيا نکهيگذاشتم و فکر کردم. به ا

  رفت. رونياز کوچه ب اطيفت و با احتدنده عقب گر بهراد

  خاطرم آمد و گفتم: یزيچ کدفعهي

  !؟یکه پسره رو ترسوند یهمراه دار یزيتو کتت چ یدستت رو برد -

  نه. -

   ؟یکار رو کرد نيپس چرا ا -

  فقط خواستم فکر کنه اسلحه باهامه. -

  ؟یچ کردیبهت حمله م هوي... اگه نطوريکه ا -

  .کنهیغلط م -

دل و  یندارد. او از بچگ یو ترس ستي. مطمئن بودم که نگران نستمينگر را بهراد

  جرأت داشت و نترس بود.

  زد و جواب داد: کرياسپ یبه صدا در آمد. رو همراهش

  بله. -
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  !ن؟يخوشدل هست یشما آقا -

  بله. شما. -

  ن؟يشما به پسر من پول داد -

  !ه؟يپسر شما ک -

  محمدرضا. -

  . بهراد رو به جلو کرد و گفت:ميردو بهراد به هم نگاه ک من

  بله، من بهش پول دادم. -

  !ه؟يچ یپوال برا نيا -

  .که محمدرضا خواست بخره یليوسا یبرا -

  ؟یاز رو چه حساب -

  کرد، من هم لطفش رو جبران کردم.  یلطف هي. محمدرضا یدوست -

  آخه... -

 یزيتم هر وقت به چکارت رو من دادم به محمدرضا. بهش گف ني. انيبهش فکر نکن -

  که به من زنگ بزنه. هيداشت فقط کاف اجياحت

  .یو از رو چه حساب هيبابت چ دونمیدستتون درد نکنه. آخه من نم -

  در خدمتم. نيالزم داشت یزي. چیگفتم که حساب دوست -

  کمتون نکنه، ممنونم. یخدا از بزرگ -
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  .کنمیخواهش م -

ادامه داد. من هم در فکر بودم که  رشيه مسبعد بهراد ارتباط را قطع کرد و ب یکم

  !کردم؟یبا او چکار م ديبا شدیم دايکنم؟! به فرض هم پ دايآن شخص را در کجا پ ديبا

  و گفت: ديتوقف کرد و رو به من چرخ يیسر راه در جا بهراد

  ؟یريواسه پگاه بگ یزيچ هي یخوایما. نم یخونه ميریم ميدار -

. رو به دميرا د یفروشگل شهيکردم و از ش روني. رو به ببه پشت سرم اشاره کرد و

  بهراد چرخاندم و گفتم:

  .اميتو نم یمن خونه -

  .کنمیخواهش م -

  همه اصرار.  نيتعجب داشت ا ی؟ جاشان برومبه خانه کردیبهراد خواهش م چرا

  منگنه نذار. یبرم خونه، من رو ال خوامیم -

  .یشب با ما باش هي خوامیفقط م ؟یاچه منگنه -

  چقدر بودن من کنار شما برام سخته، نه؟! یفهمیتو نم -

  ام.خونه اديبرادرم ب خوامیهم بفهمم. فقط م خوامینه. نم -

  !؟یچ یبرا -

  دارم.  یفکر کنه که با تو مشکل خوامیبشم. چون نم زيپگاه عز شيپ خوامیچون م -

  ه.زنت هنوز من رو دوست دار یکنیپس تو فکر م -
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. تو بهنام یمن شد یتو باعث بدبخت گهیبه من م شهيمطمئنم چون هم کنم،یفکر نم -

  . یرو ازم گرفت

 یچه اتفاق شه؟یحالش خوب م بخشه؟یبشه؟ اون تو رو م یکه چ اميحاال من ب -

  افته؟یم

  .هيکاف یحضور داشته باش ششيو پ یکه اون خواسته تو باش نيهم دونم،ینم -

  اش گذاشتم و گفتم:شانه یماندم. دستم را برداشتم و رو رهياو خلحظه به  چند

روانشناس بهت کمک کنه. حضور من باعث  شيبهراد. برو پ یترضيتو از من مر -

  پگاه به تو برگرده. شهینم

زد اما جوابش را ندادم و به  ميشد و صدا ادهيشدم و در را بستم. بهراد پ ادهيبعد پ و

 یگرفتم که حت شيرا در پ یريها عبور کردم و مسکنار مغازهراهم ادامه دادم. از 

  .شودیبه کجا ختم م دانستمینم

  نداشتم.  یها توقعو از آن کندیمرا درک نم چکسيکه ه دانستمیم

دو ساله بد کردند. احساساتش  یکيو  ستيپسر ب کيبه  یروز کي ديفهمیم یکس چه

  گرفتند و او را له کردند. دهيرا ناد

که با قلب و روحم پگاه را دوست داشتم. آنقدر عاشقش بودم که تا صد  یهم من آن

  کرده بودم.  یزيررا با او برنامه مانیزندگ ندهيسال آ

تو هرگز و  یعاشقانه، آن همه دوستت دارم گفتن، آن همه ب یهاهمه حرف آن

  ود. پسر جوان را کامالً پر کرده ب کيکه روح  گريعاشقانه د یهزاران جمله
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 یپگاه نباشد خواهم مرد. اگر پگاه نباشد زندگ یاگر روز کردمیپر که فکر م آنقدر

  خواهد شد. اگر پگاه نباشد... یمعنیب

  که از نبودن او به جان و قلبم روانه شد.  یرفت، من ماندم و درد پگاه

 ی. من ماندم و دروغ بزرگیمن ماندم و روح زخم ،یرفت، من ماندم و جنون آن پگاه

  به نام عشق!

که پگاه با من کرد، به هر  یکار دميبودم فهم یبستر سيکه در انگل يیروزها همان

جان  ی. اگر بود تا پاماندیمن م ی. اگر بود پاستيکه عاشقم ن دادینشان م ،یليدل

  .خواستیو مرا م ستاديایم

  .گفتیو به بهراد بله نم بستیدوستم داشت هرگز چشم نم اگر

ً  اگر   .ستاديایپدرش، مادرش و درخواستشان م ی دوستم داشت جلوواقعا

را به  یداشت اگر زندگ یهستم. حاال چه سود اشوانهيمن چقدر د گفتیهمه م به

  کام خود و بهراد زهر کرده بود؟

است و حاال دارد او را  خواستهیبهراد را نم دادیداشت که به همه نشان م دهيفا چه

  .دهدیرنج م

کردم فراموشش کنم. همان روزها بود که عشقش را در  یبود که سع روزها همان

  خودم کشتم. 

  پگاه را دوست نداشته باشم. گريروزها بود که به قلبم قول دادم د همان

  اش باز نکنم.را به خانه یمهمان چيه یپا گريقلبم قول دادم د به
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همه بستم.  یبه رومرتکب نشوم. در قلبم را  یگرياو را رنج ندهم و اشتباه د گريد

  کردم.  رونيپگاه را هم از آن ب

  نبود که قدر عشق را بفهمد. مگر آدم ترسو دوست داشتن داشت؟  یآن دختر پگاه

  آدم ترسو عاشق شدن داشت؟! مگر

به کجا برسد؟  خواستیروان و قلبم را با سکوتش به باد داد. حاال مثالً م ،یزندگ

  دل تنگ من است؟!  ديبهراد بگو یجلو

  !ستيخوشبخت ن دي! بگوکند؟يهنوز به من فکر م ديشوهرش بگو یجلو

  بود، زجر دهد؟ دهيکه زجر کش یاز آن شتريرا ب شوهرش

  !کرد؟یاز من درمان م یچه درد نيا

چه  تپد،یمن م یکه همسرش هنوزم هم قلبش برا ندياصالً دشمِن جان من، بب بهراد

  کرد؟یاز من دوا م یدرد

 بيکشور غر کيمرا در  یهایکسیدرد ب شد؟یبودم دوا م دهيکه کش يیتنها درد

  کرد؟یدرمان م

من بر  ی! جوانافت؟يیم ليتقل دميام کشکه از تنفر نسبت به خانواده یرنج درد

  .گشتیبه حالت اول بر نم زيچ چيو ه شدیدرمان نم چکدامي! نه! هگشت؟یم

 رد،يبم ميداشتم پگاه برا ازيکه ن یداشتم پگاه عاشقم باشد، نبود. روز ازيکه ن یروز

  نمرد. 
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حاال بعد  امد،يبگذارد، ن امنهيداشتم پگاه به آغوشم بخزد و سر بر س ازيکه ن یروز

  را به من برگرداند؟ یزيچه چ خواستیاز دوازده سال م

  کند و کنار هم بگذارد و به حالت اول برگرداند.  دايقلبم را پ یهاتکه شدیم مگر

 تياهم ميبرا گريدوستش داشته باشم. د خواستمینم گريتش نداشتم. ددوس گري! دنه

  نداشت.

 شيتا بهنام پا ديبگو یآن دو شوم. دوست نداشتم کس يیبهانه جدا خواستیهم نم دلم

  را در منزلشان گذاشت آن دو جدا شدند. 

که شش ماه است  ی. دو نفردو نفر شدم يیمن موجب جدا ديبگو ینداشتم کس دوست

  نکرده است.  یاقدام چکدامياما ه اندختهيطالق را ر طرح

بود. تنها ترس من از حضور  يیارويترس من از تنفر بود. تنها ترس من از رو تنها

  خاطر گشتم.  دهيتکشان رنجبود که از تک یکسان انيدر م

 یکس خواستمیدستشان بدهم. نم یابهانه خواستمیهم که بهشان برگشته بودم نم حاال

  .رميانتقام بگ خواهمیام مکند حاال که برگشته فکر

بود به چشم دشمن نگاهشان نکنم.  یها عذابم دادند اما کاف! آنگفتیراست م ديوح

  اند و تمام. بود فکر کنم اشتباه کرده یکاف

! شدم؟یداشت؟! زنده م یادهيمرا کشتند، درست، اما کشتنشان به دست من چه فا آنها

  هرگز!

  دخالت نکنم.  یکس یهمان مرده متحرک بمانم و در زندگ ادمدیم حيترج
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ً يچقدر بمانم؟ نها خواستمیم مگر که بفهمم چرا بهار خودش را خالص  یتا روز تا

که  ايدن یبه همان گوشه گشتمیو برم گرفتمیراحت راهم را م اليکرد و بعد با خ

  امن من در آن قرار داشت. یخانه

  از هر فشار.  به دور اهو،يدور از ه به

  . به هر چه که داشتم و نداشتم.امیبه زندگ م،يهابه مخدرم، به کتاب گشتمیم بر

 دانستمی. نمستمياطرافم را پر کرد. اطرافم را نگر یقيو مه رق دميکش یقيعم نفس

بلند کردم.  یتاکس کي یپول برداشتم و دستم را برا یکجا هستم! از عابر بانک مقدار

  انداخت و گفت: نهيدر آ یدر عقب خودرو سوار شدم. راننده نگاهتوقف کرد  یوقت

  .رمایدربست م -

  برو. -

  کجاست؟! رتيمس -

  را گفتم.  آدرس

  . رميگیم شتريوقت شب اون سمت شلوغه، ب نيا -

  برو. -

را نگاه  رونيرا به حرکت در آورد و سمت مقصد رفت. من هم از پنجره ب نيماش او

  را کم کرد و شروع کرد به حرف زدن.  ويدرا یکردم. راننده صدا
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ها در از آن یکيکه داشت و  يیهااز بچه ،یاز شلوغ ک،يگفت، از تراف یگران از

خرجش را بدهد و فرزندش مجبور  توانستیو او نم خواندیدانشگاه آزاد درس م

  . اورديبود خودش کار  کند و خرج دانشگاهش را در ب

 هيداشتم، اجاره خانه، شهر یسخت یزندگ سيم در انگل. من هدميفهمیرا م شيهاحرف

  . گريد یزهايچ یليدانشگاه، خرج خورد و خوراک، کتاب، لباس و خ

. سروش را داشتم که کمکم کند. هر وقت هم کردمیاز سروش قرض م یمن گاه اما

  . دادمیقرضش را پس م توانستمیم

و نوش هم  شيبودند و در ع پول دار یليکه خ يیهاهمه جوره سخت بود. آن یزندگ

  داشتند. یسخت یزندگ

  داشتنش هم سخت بود. کردن اموال و نگه جمع

  .ميثروتمند باش ميتوانستیآسان بود که همه م اگر

شدم. زنگ در  ادهيرا پرداختم و پ یتاکس هيشب شده بود. کرا دميبه مقصد رس یوقت

  را زدم. 

دادم و وارد شدم. در را پشت سرم و من آن را هل  ديپاشنه چرخ یبعد در رو یکم

  ام شد. بستم که باز هم طبق معمول هجوم گرما به صورتم موجب عطسه

ام که قربان صدقه نيراهرو گذشتم و وارد سالن شدم که مادرم به استقبالم آمد و ح از

  .اورميکمک کرد کاپشنم را از تن در ب رفتیم

  ؟یزنگ زدم جواب نداد یچرا هر چ زم،يعز -
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  بود، متوجهش نشدم. صدایب امیوشگ -

  . زميعز نيبش ايب -

  :دميساکت کردم. پرس یبه خانه ینشستم و نگاه یمبل راحت کي یرو

  بابا کجاست؟ -

  .ومدهيهنوز ن -

  !ست؟يهم ن ماهيفر -

  .کنهیچرا، تو اتاقشه داره کاراش رو م -

  !؟یچه کار -

  شرکتشون. یکارا -

  خوب. یليخ -

  ن؟يتبا بهراد کجا رف -

  . ميگشت زد رونيب ميرفت -

  آخه پگاه زنگ زد. -

  چه!  یبرا ديبه سرم دادم که بگو یتکان

آخه امشب مهمونشون  نه،يبی. گفت داره تدارک میدوست دار یغذا چ ديازم پرس -

  . یهست

  . رمیمن به بهراد گفتم نم ینه! زنگ زد دعوت کرد ول -
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  و گفت: ديکاپشنم کش یگرفت و بعد دستش را رو ريسر به ز مادرم

  .ميبا هم شام بخور اديب ماهيکنم و بگم به فر زونيببرم آو -

  باشه.  -

ها را را روشن کردم. داشتم شبکه یویرفت و من هم کنترل را برداشتم و ت مادر

  در گوشم گفت: یکينداشت که  یخاص زي. چکردمیعوض م

  ! ؟یمالت رو گم کرد -

مبل لم داده بود و  گاههيتک ی. رودميرا د ماهيکه فرو سرم را چرخاندم  دميجا پر از

  سرش زدم و گفتم: یبود. با کنترل تو کميسرش نزد

  منو. یترسوند -

  و گفت: ديسرش گذاشت و خند یرا رو دستش

  نوبره.  ینازک نارنج نقدريپسرم ا -

  کوفت. -

  گفت: ماهيها شدم. فربرنامه دنيو مشغول د یویکردم به ت رو

  !؟یگردیم یدنبال چ -

  که جذبم کنه. یزيچ هي دونم،ینم -

  مثل؟! -

  مستند. -
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  !؟یرمرديمگه پ -

  نن؟يبیمستند م رمردايمگه فقط پ -

  معموالً بله.  -

  نن؟يبیم یچ رزناياونوقت پ -

  و گفت: ديهمان حال رو به من کرد و خند با

  آواز.  ال،يمعلومه، رقص، ورزش، سر -

 شيهارنگ بود. داخل چشم یصورت شيهاچشم یديشد. سف شيهاچشم ريدرگ نگاهم

  کرده بود.  هيپاره شده بودند. او گر یخون یهارگ

  تعجب کرد و گفت: امرهينگاه خ از

  !ه؟يچ -

  !؟یکرد هيگر -

  گفت: پاچهدست

  نه! -

و صافش را پشت گوشش زد. حرفش را باور  یمشک یبعد راست شد و موها و

  نکردم. لبخند زد و گفت:

  شام.  ايبپاشو  -
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کرده بود  هي. گرگفتیبرگرداندم. دروغ م یویبه آشپزخانه رفت. نگاهم را به ت و

 نيرا خاموش کردم. به ا یوی. تانداختیاال م یهاهيگر ادياو مرا  سيخ یهاو چشم

  کرده است.  هيفکر کردم که چرا گر

  اش.خانواده یبرا یو دلتنگ يیهم تنها ديچه بود؟! شا مشکلش

هم کمکش  ماهي. فرديچیرا م زيبرخاستم و به آشپزخانه رفتم. مادرم داشت م ميجا از

 ديسف یمربع یساالد برداشتم و در کاسه ی. انبر ساالد را برداشتم و مقدارکردیم

  . ختميرنگ ر

  اضافه کردم و چنگال را در ساالد فرو کردم و به دهان بردم. مويآن آبل به

  ابلم قرار گرفت. کنارم نشست و مادرم مق ماهيفر

 یخانگ یغذا نيا یبود و من چقدر دلم برا یو مرغ سوخار مهيخورشت ق شام

  ضعف رفت. 

مادرم به صدا در  یقاشق در دهانم گوش نيو با گذاشتن اول دميخودم غذا کش یبرا

  هراسان گفت: یکه با صدا دينکش یآمد. او رفت جواب داد و طول

  کان نداره... امکان نداره.... ام..شه؟ی... چرا؟... مگه م؟یک -

. تماس مادرم ميو به سالن رفت ميبلند شد ماني. از جاميبه هم نگاه کرد ماهيو فر من

  :ديزودتر از من پرس ماهي. فرديلرزیم شيهاقطع شد. دست

  شده؟ یچ -

  بهراد... بهراد... -
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  !؟یبهراد چ -

  خانه به صدا در آمد.  زنگ

  برم. ديپدرت اومد... من با -

  شده؟ یچ -

باز  واريخوردن به د یو دگمه را زد. در راهرو با صدا دياف دوسمت اف ماهيفر

به  یبود. وقت ستادهيبه همان نقطه ا رهيخ ماهيشد. ناخواسته سمت راهرو رفتم. فر

  .دميبهراد را در آستانه در د دميکنارش رس

 رلبينگران ز همايو جلو آمد. فر ديناخوش. در را به هم کوب ده،يخشن، ژول ،یعصب

  گفت:

  بهراد! -

مبل  یو بعد رفت و خودش را رو ستياز راهرو گذشت. جلو آمد، مرا نگر او

  :ديانداخت. مادرم هراسان پرس

  بهراد؟! چرا؟ یچکار کرد -

  شد. رهيکرد و به سقف خ هيو تک ديکش یقينفس عم بهراد

  :ديجلو رفت و پرس ماهيفر

  شده؟ یبهراد؟ چ -

  محسوس بود گفت: شيکه در صدا یبا لرزشجلوتر آمد و  مادرم
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  بزن. یحرف هي. بهراد! یاخالقا نداشت ني! تو که از اش؟يچرا زد -

و پلک  ديکش یقي. چند لحظه نگاهم کرد و بعد نفس عمديبهراد سمت من چرخ نگاه

  بست.

  ناباور گفت: ماهيافتاد. فر هيرو به من کرد. به گر مادرم

  ت؟! چرا؟! االن کجاس؟یپگاهو زد -

 شيگلو بکيرفتن س نيينداد. فقط آب دهانش را قورت داد و باال و پا یجواب چيه

پلک راستش  ريقطره اشک از ز کي. خوردیکه بغضش را فرو م دادینشان م

  فرو رفت.  اشقهيشق یچشمش به داخل موها یشد و از گوشه یجار

  .کردمیحالش را درک م نيو من ا ديکشیزجر م داشت

  سالن رفت. گريبه سمت د انيو گر یراحتبا نا مادرم

جواب داد و با هم صحبت کردند. بهراد  یشد. چند لحظه بعد کس یريگشماره مشغول

بعد مادرم  یبود و با تأسف سرش را تکان داد. کم رهيبه او خ ماهي. فرخوردیتکان نم

و  دميکش یقيافتاد.  نفس عم هيمبل مقابل بهراد نشست و به گر یبرگشت و رو

  :دميپرس

  حرف بزنه؟ یکي شهیشده؟ م یچ -

  که نگاهش به بهراد بود خطاب به من جواب داد: یدر حال مادرم

زده تو صورت زنش. بعد هم برش داشته  یدستشيبهراد پگاه رو کتک زده. با پ -

  .نجاي. بعد ولش کرده و خودش اومده امارستانيبرده انداخته تو ب
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  خطاب به بهراد گفت: مادرم

   ؟یشیم چارهیب یدونیم گرده؟یبرنم گهيات دخاله یبره خونه یدونیم -

. دميفهمینداد. حالش را م یجواب چيرا گرفت. بهراد ه شيهابا پشت دست اشک مادرم

 دادیرا فشار م تيگلو یطور یبکشد و بغض... آن بغض لعنت اديفر خواستیدلش م

  . شدیهم سلب م دنتيتوان نفس کش یکه حت

کرده  ی. کارگشتیبر م یو به سخت رفتیم نشيسنگ یهاراد نگاه کردم. نفسبه به

بود که تا حاال هرگز نکرده بود. کتک زدن همسرش در مرام او نبود. اما حاال که 

  . رديغلطش را پس بگ ديچگونه با دانستیکرده بود نم

. من از اتاقم دکریباال رفتم. مادرم مدام بهراد را سرزنش م یافتادم و به طبقه راه

  . دميکاپشنم را برداشتم و برگشتم. آن را پوش

  رو به بهراد کردم و گفتم: رفتمیکه سمت راهرو م یحال در

  بهراد. فتيپاشو راه ب -

  داد.  رونيو بازدمش را پر صدا ب ديکش یقيساکت شدند. بهراد نفس عم همه

  منتظرتم. رونيب م،يپاشو بر -

قدم زدم که بهراد هم آمد.  یبه داخل کوچه رفتم. کم زدم و رونيبعد از راهرو ب و

باز شد نشستم. او هم پشت فرمان نشست و سمت مقصدمان که  نيدر ماش یوقت

  بود حرکت کرد.  مارستانيب



447 | P a g e 
 

افتاد و من در سکوت داشتم  هيبعد از حرکتمان، بهراد به گر قهياز چند دق درست

  . دميشنیم صدایب یهيزجر او را در همان گر یصدا

و با ساعدش صورتش را پاک  ديکشیم اشینيب ريبار دستش را ز کيچند لحظه  هر

  . کردیم

ها را از کتم کردم و چند دستمال درآوردم و سمتش گرفتم. او دستمال بيدر ج دست

  . ديصورتش کش یدستم گرفت و همانطور تو

به در  یاتوقف کرد و اشاره مارستانيب یبهراد جلو م،يديبه مقصد رس یوقت

مرد،  کيکه پگاه همراه با دو زن و  دميد ستميآن سمت را نگر یکرد. وقت مارستانيب

  شدم و سمتشان رفتم.  ادهي. پديآیم رونيآهسته ب

  و گفتم: ستادميا دميبه مقابلشان رس یوقت

  سالم.  -

  فرو برده بودم. ميهابيرا در ج ميهاچهار نفر رو به من کردند. دست هر

داشت. همه جز پگاه با  یاش کبودبود و گونه یچيشدم. سرش باندپ هريپگاه خ به

  آهسته جوابم را دادند.  يیصدا

  .شونيا یمن بهنام خوشدل هستم، برادر بهراد خوشدل و پسرخاله -

 هيبود. بق رهي. پگاه در سکوت به من خاورميحاضر نبودم اسمش را به زبان ب یحت

  که همراهشان بود گفتم: یو به تنها مردلب آهسته جوابم را دادند. ر ريهم ز

  رو ببرم. شونياومدم ا -
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. آنقدر تعجب زده بودند که ستنديمتعجب به هم نگاه کردند و بعد پگاه را نگر همه

  با من خوشبخت شوند! يیرفت از آشنا ادشاني یحت

  به پگاه گفتم: رو

  لطفاً. ،یايشما با من م -

انداخت و رو به دوستانش  نييش را باال و پالحظه به صورتم نگاه کرد و بعد سر چند

  گفت:

 نجايکه تا ا یامشب خراب شد. مرس یکه مهمون ديممنون از لطفتون دوستان. ببخش -

  .نيبا من بود

الزم  یزياو و خواستند اگر چ دنيشروع کردند به تعارف کردن و بوس دوستانش

  داشت حتماً خبرشان کند.

رفتند و من ماندم و  یکي یکيها تشکر کرد. آن انداخت و نييسرش را باال و پا او

  شبانه. یکيپگاه. درست مقابل هم و چشم در چشم هم در آن تار

  . ميبر -

رفت و تلوتلو خورد.  جيپگاه هم قدم اول را برداشت و سرش گ فتم،يراه ب خواستم

ن در دلم تکا یزي. چدميرا گرفتم و او را سمت خود کش شيناخواسته جلو رفتم و بازو

 شيها. مردمک چشمديسبز رنگ او در نگاهم دو یهاخورد. کمرم سرد شد. چشم

از  یشد و آه کيبه هم نزد شيابروهااز اشک شد.  زيدو چشمش لبر ی. کاسهديلرز

  شد و گفت: ريخارج شد و بعد اشکش سراز شيهالب نيب
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  منو ببخش بهنام. -

انتها را؟!  یب يیسال تنها را؟! دوازده یزي! چه چدم؟يبخشیفقط نگاهش کردم. م 

را؟!  امیداريب یهاشب یرا؟! زجرها یشدن در بخش روان درمان یهفت ماه بستر

  !دم؟يبخشیرا م یکيکدام 

 نيبه کنار ماش ی. وقتدميرا از او گرفتم و راه افتادم. او را هم دنبال خودم کش نگاهم

او رو به جلو خم شد  در عقب را باز کردم و کمک کردم تا سوار شود. دميبهراد رس

. در را بستم و رفتم ستيمرا نگر نيکرد و اندوهگ هيجلو تک یصندل گاههيتک یو رو

بغل زدم  ريرا ز ميهادر بهراد حرکت کرد و من دست نو کنار بهراد نشستم. با بست

  شدم. رهيو به مقابلم خ

به  ینگاه مين و دميکش مي. دستم را به موهاديچيپ نيپگاه در اتاقک ماش یهيگر یصدا

  .کندیم یهقنداشت همسرش چه هق تياهم شيبهراد انداختم که برا

 یسخت بود. هم سکوتش سخت بود و هم حرف زدن با دو نفر اريآن فضا بس تحمل

  ام کرده بودند. تکهکه تکه

  خفه پگاه بود. یهاهقهق یاز همه صدا ترسخت

  خودم فشار آوردم و گفتم: به

  !؟یزدبهراد! چرا کتکش  -

  گفت: انتهایب یبا زجر ش،يصدا نيبا تن سنگ بهراد

  به خاطر تو. -



450 | P a g e 
 

 یخودش؟! من چه کاره یبرا گفتیشده بود؟! چه م وانهيبه او کردم. مگر د رو

   از؟يته پ ايبودم  ازيبودم؟ سر پ شانيماجرا

  داشته؟! یبه من چه ربط -

  گفت: یارو به من کرد و با خشم فرو خورده بهراد

  . افتادیاتفاق نم نيخونه ا یاومدیتو با من ماگر  -

  !؟یشد وونهي! مگه د؟یزنت رو کتک بزن ديچرا با ومدميحاال که ن -

که برادرت  یرو هم نداشت نيعرضه ا گهیمهمونا به من م یجلو گردهیچون بر م -

دار نشدنت، مثل همه کارات. مگه من اعصابم ! مثل بچهنجايا اديشام ب یکن یرو راض

که  ستميرو تحمل کنم؟! مگه من آدم ن هيو کنا شين تونمیز فوالده؟ مگه من چقدر ما

ساخته مدام تحمل کنم؟ چند سال؟ چند روز؟ چند  کهرو  یخانم انتظار داره جهنم نيا

  رو تحمل کنم. یزندگ نيمن ا ديبا گهيوقت د

  بود که اجازه داد دستت بلند شه؟ یسروش کدوم گور -

  .ومدين -

  با سکسکه گفت: اشهيگر انيم در پگاه

  .رميگیازت طالق م -

  داد زد: کدفعهيسکوت کرد اما  هيچند ثان بهراد

تحمل  گهيمن گم کن که د یگورت رو از زندگ ريبه درک! زودتر برو طالق بگ -

  لجنت رو ندارم. یرفتارها
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ت او هم به دي. پگاه هم سکوت کرد. شاکردمیدر بهت و سکوت بهراد را نگاه م من

  زده بود. 

  آهسته گفت: یبا صدا او

 بتيع ني. به خاطر اینتونست یعاشقت بشم ول تونستمیم ديشا یدادیاگر بهم بچه م -

  .یتمام عمرت زجر بکش ديهم با

  :ديانداخت و غر نهيدر آ ینگاه بهراد

 خوامینم گهيبه بعد د نيحداقل از ا کشم،یزجر نم بمياشتباه نکن. من به خاطر ع -

 ندازمیهم م اتهيمهر دم،یطالقت م ،یديدرخواست طالق م یریکشم. مزجر ب

. فکر کنمیمن. من هم دوباره ازدواج م یجلوت فقط گورت رو گم کن از زندگ

  پگاه. یندار اقتيل دم؟یتو هدر م یتمام عمرم رو برا یکنیم

  برو؟! یگیآهان پس بگو. کجا سرت گرم شده که به من م -

  . تو هم برگرد به عشق سابقت...ستيمربوط نهر جا! به تو  -

  آهسته گفت: یبه من اشاره کرد. سکوت کرد و بعد از چند لحظه با صدا و

  !رهيالبته اگر تو رو بگ -

شده بود و داشت هر  وانهيبودم. د رهيسکوت کرد و من همانطور به بهراد خ پگاه

 یپگاه و زندگ یها. آنقدر تحت فشار حرفگفتیم آمدیکه از دهانش در م یگند

  . بافتیبود که فقط خزعبالت به هم م اشیجهنم

  رفته گفت: ليتحل یبعد پگاه با صدا یکم
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  .کردمیباهات ازدواج نم یکردیاگر تو مجبورم نم -

. با ژست خاص ی. ساکت بود و عصبستمي! بهراد را نگرگفت؟یداشت چه م پگاه

. بلوار را دور زد و به چانديفرمان گذاشت و آن را پ یخودش کف دستش را رو

  و گفت: ديچيپ یفرع ابانيخ

  نشده، عشقت هنوز مجرده.  ريهنوزم د -

  گفت: یخيرو به من با صورت  بهراد

اد. بچه باهاش باش که نُه ماه بعد سه قلو بز یطالقش که دادم همون روز اول جور -

  دوست داره. بهش بچه بده.

ورد. دست چپم شل شد و با پشتش محکم جوش آ عيچه شد و چطور مغزم سر دمينفهم

و  ميدهان بهراد زدم. آنقدر محکم که ترمز کرد. هر سه رو به جلو پرت شد یتو

  . ميبرگشت

بود. من هم فقط با نفرت براندازش  رهيسکوت کرد و همانطور رو به جلو خ بهراد

  . کردمیم

  داد زد: کردیم هيکه گر پگاه

  ...گهیم ايچ نيبب -

  زدم:  داد

  .گهيتو هم خفه شو د -
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 ميهاهم در بدنم درد داشت. انگشت گريد یبه جلو کردم. سر درد گرفته بودم. جا رو

  . دستم را مشت کردم و فشردم.کردندیبه شدت درد م

  !؟یدستمال دار -

شدم که  اشینيبه جلو بود. متوجه ب رهيبهراد بود. رو به او کردم. هنوز خ یصدا

 بي. نفسم را فوت کرد. دست در جديچکیاز آن م یکي یکيخون شفاف  یهاقطره

 شيو جلو دميکش رونيها را بکردم. آن دايمشت دستمال پ کيکاپشنم کردم و گشتم. 

از آن را جدا کرد و در  یو بعد مقدار ادفشار د اشینيب یها را رو. دستمالگرفتم

  چپاند.  اشینيسوراخ ب

  ت در آورد.به حرک ینيرا در سکوت سنگ نيهم ماش بعد

  و با حرص گفتم: دميصورتم کش یرا رو دستم

دعوا  شنومی. بار آخر باشه که منيکنیم هایباز نيبار آخرتون باشه من رو وارد ا -

  و اسم من وسطه.  نيکرد

بار  ني. انيندازیو من رو وسط م نيکارا کرد نياز ا شنومیبار آخر باشه م بهراد

مرده  تونيکيخراب شده اونم اگر  نيرگردم تو ابذارم برم مگر ساِل سگ بخوام ب

 یرفتارا. هر ک نيحرکات و ا ني. زشته اهيزيخجالت هم خوب چ گه،ي. بسه دنيباش

  شل ناموس، درست گفتم؟ گنی. بهت مدهیازتون بشنوه جد و آبادتون رو فحش م

  ماجرا بود. قتيحق نيور بود اما ا. در نگاهش خشم شعلهستيمرا نگر او

  ندارد. یرتيغ چيناموس خود ه یکه  رو یاز آدم هيوس: کنانام شل
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زدم. حالم خوب  هيدر گذاشتم و سر دردناکم را به دستم تک یبرجستگ یرا رو آرنجم

  زوزه سگ بدهند. ینبود و دوست داشتم هر دو را آنقدر کتک بزنم که صدا

م که چند . رفتم و زنگ در را فشردميشد ادهيهر سه پ ميديبه منزل پدرم رس یوقت

زدم و در را هل دادم و به پگاه که کنارم  هيتک واريام را به دبعد باز شد. شانه هيثان

 یهاآمد. دستمال نشيبود نگاه کردم. او وارد شد. بهراد هم پس از قفل ماش ستادهيا

  کوچه انداخت.  سطرا مچاله کرد و و اشینيب

و به  ستاديشدم وارد شود اما ا نثارش کردم. او جلو آمد و منتظر یفرهنگیلب ب ريز

  شد. رهيخ نيزم

  بعد سر بلند کرد و گفت: یکم

  .کنمیم تتياذ نقدريکه ا ديببخش -

  نگاهش کردم. مغزم جوش آورده بود و او را زده بودم.  ساکت

  تو ببخش که دستم رو روت بلند کردم. -

  .یگینم یچيهو  یشنویحرفا رو م ني. ایپست یليکه خ دميفهمیم یکردیاگه نم -

 ستادهيدر راهرو ا ماهيبعد وارد شد. من هم بعد از او وارد شدم و در را بستم. فر و

  بود. به بهراد سالم کرد و جواب گرفت. بهراد از او رد شد. 

  گفت: شينگاه کردم. نگران بود. با همان حال پرتشو شيهاچشم به

  ؟یسالم، خوب -

  سته گفتم:. پلک بستم و آهستادميمقابلش ا همانجا
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  مثل تو نگران بود.  شهيبهار هم هم -

  کرده باشه. دايکه رفتارامون به هم شباهت پ هيعيطب م،يبا هم بود شهيمن و بهار هم -

  به لبم آمد و خسته از آن دعوا و کشمکش گفتم: یباز کردم و لبخند کمرنگ پلک

  .ادياز دستت بر م یاگر کمک کنهیسرم درد م -

  .نيخورده بش هيبدم... کاپشنت رو بده من و برو که بهت مسکن  ايب -

  و گفتم: دميکش رونيکرد کاپشنم را از تنم ب کمک

  !یکرده بود هيگر -

  نه. -

  اصالً. کنمیباور نم -

  ام.درست حدس زده دادیسکوتش نشان م ینداد و معن جواب

  ما نشست.  یرو ینيها در سکوت سنگنگاه ی. همهميهم وارد سالن شد با

باال رفت و من به کنار جمع رفتم و به پدر و مادرم سالم کردم.  یبه طبقه ماهيفر

بغلم زدم. مادرم پگاه را در آغوش داشت و  ريرا ز ميهاکنار پدرم نشستم و دست

  . کردیاو را نوازش م یموها

  رو به بهراد گفت: پدرم

  ؟یکار رو کرد نيچرا ا -

  الزم بود.  -
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  ؟یالزم بود زنت رو بزن -

  .کنهیم ريهمه همسرش رو تحق یکه جلو یزن -

  شد. مادر گفت: ريرو به پگاه کرد. اشک او سراز پدرم

  .نيکشش ند گه،يبسه د -

  برگشت و گفت: ماهيفر

  .نيبخور یزيچ هي نييايب -

را از  وانيمسکن آورد. تشکر کردم و آن را خوردم. ل ميآشپزخانه رفت و برا به

  دستم گرفت و رفت.

شلوارم کردم  بيدست در ج خواستمیصدا در آمد. در همان حال که برمبه  امیگوش

  .دميکش رونيو آن را ب

 یرو یاشماره چينداشت چون ه یبود اما اسم سيتماس از انگل ستم،يرا نگر صفحه

 ديوح یچهره دنيخطم نداشتم. وارد آشپزخانه شدم و تماس را وصل کردم. با د

  م:نشستم و گفت زيمتعجب شدم و پشت م

  .ی! خوش خبر باشديسالم وح -

  تاپش ور رفت و بعد گفت:با لپ یلبخند زد و دستش را جلو آورد و کم ديوح

  ؟یسالم بهنام جان، حالت چطوره؟ خوب -

  خوبم، ممنون.  -
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  رو بگم؟ یکيمنم خوبم. خبر دارم، چندتا خبر خوش. اول کدوم  -

پشت  یکي یکيکه داشتند  ستميررا نگ هيو بعد بق ماهيرا بلند کردم و اول فر نگاهم

  گفتم: یسيبه انگل نشستندیم زيم

- please speak english. 

» ً   »صحبت کن یسيانگل لطفا

  سرش را تکان داد و گفت: او

- Ok , no problem.You want me to call you back ? 

  »رم؟يبعداً باهات تماس بگ یخوای. مستين یمشکل باشه،«

- No. Tell me whats going on . 

  »شده یبهم بگو چ نه،«

  . نميتر شد و توانستم صورت جذابش را بببزرگ رشيجلو آمد که تصو ديوح

-I found Ella. 

  »کردم دايرو پ اال«

  زده گفتم: جانيراست شدم و ه رانيح یحالت با

- Really! Where was this girl ? 

  »دختر کجا بود؟ ني! اواقعا«

- somewhere safe. It was with kara. 
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  »کارا بود. شيمطمئن. پ یجا کي «

- Oh, my God ! Are you kidding ? 

  »؟یکنیم یمن! شوخ یخدا یوا «

- No , indeed ! 

  »نه، اصالً! «

- Why didn't she tell me Ella was with her? 

  »اونه؟ شيپس چرا اون زن به من نگفت اِال پ «

- It was Ella's will . 

  »ود.اال ب خواست«

-Why ? 

  »چرا؟«

- Because she didn"t want to disturb you . 

  »مزاحمت باشه خواستیچون اون دختر نم «

- The presence of Ella was not disturbing me . 

  »من نبود. یاال باعث مزاحمت برا حضور«

  و گفت: ديکش یقينفس عم ديوح
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-Don"t worry. The girl's physical condition is good . She lives 

with a good family now .  

  .»کنهیم یخانواده خوب زندگ کينباش، حال اون دختر خوبه. اون حاال با  نگران«

- with whom ? 

  »؟یک با«

- kara. 

  »کارا«

- Kara? 

  »کارا؟«

- Aye. Both of them now live with Karas parents. 

  ».کننیم یگکارا زند ني. االن هر دو با والدآره«

- Are they safe ? 

  »امنه؟حالشون خوبه جاشون«

- Totally. 

  »کامالً «
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که حاال نصف وجودم را  ی. نفسشيو آسا یاز سر راحت ی. نفسدميکش یقيعم نفس

در  ديوح یرا بسته بودم. قلبم آرام گرفت. صدا ميهادر آرامش قرار داده بود. چشم

  گوشم نشست.

  . دمیانجام م ادياز دستم بر ب یهستم. هر کار نجاين ا. مینگران باش ستيالزم ن -

  گشودم و گفتم: پلک

داشته باشه.  ازيخورده پول بفرستم. ممکنه ن هيبراش  خوامیازت ممنونم. م یليخ -

  . فرستمیرو هم برات م» کارا«وکالت  نهيخودت بهش برسون لطفاً. هز

انجام دادم. به مژگان قول داده بودم  یکارا مجان یمن برا نکهيبهنام. اول ا خوادینم -

از  یکيبه طالق دارن کمک کنم. کارا هم  ميبه دَه زن که به خاطر شوهر بد تصم

ها. پدرش خواست دستمزد من رو پرداخت کنه اما قبول نکردم و گفتم اون پول اون

  رو به کارا بده. 

  .یهست یفيتو واقعاً مرد شر -

با هم  ی. برگشتفرستمیخودم براش م گه،يد یکياون  ی. اما براکنمیخواهش م -

  . ميکنیحساب م

  !کردمیچکار م ديمن اگر شماها رو نداشتم با -

  لبخند زد و گفت: ديوح

  شکر خدا.  ،یچيه -

  زدم و تشکر کردم که گفت: یآرام لبخند
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  !؟یاومد رونيپاشا ب یچرا از خونه -

  ام.خانواده شيراستش برگشتم پ -

 یطور که برا. همونشهیحل م زيکم همه چکم ینطوري. ایکرد کار رو نيبهتر -

  من حل شد. 

  خوب من. یليمژگان چطوره؟! شاگرد خ ی. راستدوارميام -

بتونم  دوارميشده. ام نيخورده سنگ کيو  شهيآخر باردار یهامژگان هم خوبه. ماه -

  .امياز پس کاراش بر ب

  خانواده. شيپ رانيا گشتیکاش با من و سروش بر م یا -

  . رمینم يیبدون تو جا گهیاما خودش م رانيکاش. من هم بهش گفتم بفرستمت ا یا -

  .رفتمینم يیاگه من هم بودم بدون تو جا -

  و گفت:  ديبلند خند یبا صدا ديوح

  . مينيبیرو م گريباز هم همد رانيا مييايیما هم م یبه زود -

  .دوارميام -

شدن  دايحال از پتماس نفسم را فوت کردم و خوش و بعد از قطع ميصحبت کرد یکم

شده  دهيدوباره چ زِ يبه م یرا کنار گذاشتم و نگاه یامن است گوش شيجا نکهياال و ا

  دارم.  یاديز یکردم و حس کردم اشتها
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لبم نقش بسته بود سر بلند کردم و نگاهم اول با نگاه  یکه ناخواسته رو یلبخند با

که  دميو د ستميکرد. بعد هم اطراف را نگر یتالق ماهيفر یسرد و سوال ديو شا رهيخ

  . کنندینگاهم م بيهمه عج

  شدند. از حالتشان متعجب شدم.  کيبه هم نزد ميابروها

. در ختيریم شيپلو یسمت راست من نشسته بود و داشت خورشت را رو بهراد

  که نگاهش به بشقابش بود گفت:  یحال

  . هيبده اِال ک حيحاال توض -

نزده بودم.  یام! حرف خاصچه گفته ديبا وح نميو فکر کردم بب دميکش یقيعم نفس

  پس گفتم:

  اِال دوستمه.  -

  تکان داد و گفت: یقاشق غذا به دهان بردم. بهراد سر کي و

  !؟یباهاش بود یهمون که گفت -

 را بلند کرد و نگاهش سمت پگاه نشانه شيها. پلککردیبه بهراد کردم. نگاهم نم رو

  نگاه کرد. من هم رو به پگاه کردم.  شيرفت. دوباره به غذا

  .کردیم یباز شيبود و داشت با غذا نييسرش پا او

و سر بلند کردم و پدر و مادرم را  دميهم کش یرا محکم رو ميهافکر کردم. لب یکم

  و گفتم: ستميکه منتظر حرف من بودند نگر
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. اون هم ستيبهش گفته بود در شأن من نبا اال بودم که البته سروش  یبله. من مدت -

  کردم.  داشيپ گفتیم ديقهر کرد و رفت. حاال وح

  :ديپرس زدهجانيه مادرم

  ن؟يهم خونه بود -

  نه. -

  !ن؟يقصد ازدواج داشت -

  نه. -

  !؟یپس چ -

  . من گفتم:ميجواب داد کي. هر کدام ميو پگاه با هم به حرف آمد من

  دوستم بود.  -

  جواب داد: او

  بوده. رخوابشيز -

واژگون شد.  زيم یخورد و رو وانيبه ل ماهي. دست فرمياو کرد یرو به سو همه

  گرفت.  نييسرش را پا ديدویم زيم یکه رو یگفت و با نگاه ديدستپاچه ببخش

  به پگاه گفتم: رو

  . نينظر کن ديحرف زدنتون تجد ی. بهتره تو و شوهرت روستين یلغت خوب -

  مشغول خوردن شامم شدم که مادرم گفت: دهير هم کشد یبعد با ابروها و
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  ازش بگو. شتريب -

  قورت دادم و گفتم: دهيو سر بلند کردم و لقمه را نجو دميکوب زيم یقاشق را رو ته

 کي. اون فقط نيپرسیسوال م ی. قصد ندارم باهاش ازدواج کنم که هگهيبسه د -

  .نيدوسته، هم

  نگران شد و گفت: مادرم

  . خودت رو ناراحت نکن. مزيباشه عز -

  گرفتم و گفتم: ريبه ز سر

  . هيکاف -

. زدیرا به هم م شيبه فضا حاکم شد. پگاه غذا ینيبعد مشغول شدم. سکوت سنگ و

هم مشغول بودند. بعد  هي. بقخوردیکوچک از مرغ را م یهابا چنگالش تکه ماهيفر

  را عقب دادم و گفتم: یصندل مياز خوردن غذا

  ان.ممنون مام -

  نوش جان قربونت برم. -

  گفتم: ماهيبلند شدم و خطاب به فر مياز جا و

  از شما هم ممنون. -

  پاچه سر فرود آورد و گفت:دست او

  نوش جان. -
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 زيرا تم ميهارفتن لب رونيب نيو ح دميکش زيدستمال از درون جعبه وسط م کي

اال خوب  یحاال جا نکهيامبل لم دادم و فکر کردم. به آنچه گذشته بود. به  یکردم. رو

  که با هم به منزل پدر او بروند. بود ختهيبود. حتماً همان روز با کارا برنامه ر

باعث شد که بخواهد برود و  نيهم ديسروش ناراحت شده بود و شا یهااز حرف او

 ايو حالش را جو گشتمیبهار به او برم طيبعد از معلوم شدن شرا ديبگذارد. با ميتنها

   .شدمیم

آمد  رونيکه پگاه از آشپزخانه ب کردمیو فکر اال را م کردمیم یباز ميبا موها داشتم

را برداشت و چند لحظه نگاهم کرد. صورتم  فشيو بعد جلو آمد و ک ستيو مرا نگر

. او راست شد و راه افتاد ستميسبز رنگ او را نگر یهارا برانداز کرد و من هم چشم

  باال رفت.  یو به طبقه

من. به خاطر  یمياو پگاه بود و عشق قد نکهي. نه اکردیناراحتم م اشیشانيپ یچيندپبا

حال بدش من باشم. بهراد هم به سالن  یزن برادرم بود و دوست نداشتم بهانه نکهيا

. جلو آمد و کنارم نشست و دو دستش را ستيپله را نگربه من کرد و راه یآمد. نگاه

  کنارش فشرد و گفت:

  شل ناموس؟ رتِ يغ یب یگیبهم نم یوام با پگاه حرف بزناگر بخ -

  .گمیچرا! م -

عذابش نداشته. من، مامان  یتو یرو بشنوه که دخالت یکس یداره صدا اجياون احت -

تو مثل خودش  کنهی. اما فکر مدونهیاندازه مقصر م کيبابا، پدر مادرش رو به 

  اگر حرفات رو بشنوه آروم بشه. دي. شایگناهیب
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  بهش بگم؟! یچ -

  !یهر چ دونم،ینم -

  را فوت کردم و گفتم: نفسم

  به خدا گرفتار شدم.  -

  رو به من کرد و گفت: بهراد

 یتونیکه م یهست یتو تنها کس خورمیبهنام قسم م یول کنم،یم تتياذ دونمیم -

  پگاه چشه. یبفهم

  بهش بگم؟  یچ -

. البته اگر خوادیم ین بفهمم چاصالً فقط بهش گوش کن و کمک کن م دونمینم -

  برات مهمه.

  و گفتم: دميکش یقيعم نفس

رنگ آرامش  اتیزندگ ادينداشت اما االن بدم نم یتيبرام اهم شيتا چند لحظه پ -

  .رهيبگ

  بلند شدم و به سمت راه پله حرکت کردم. ميبعد از جا و

  اتاق دوم سمت راست. -

اتاق دوم از سمت  یکت کردم و به جلوراهرو حر یرا پشت سر گذاشتم و تو هاپله

  راسِت راهرو رفتم.
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به اطراف نگاه کردم و بعد از آرام شدنم در زدم و منتظر  یو کم ستادميدر ا یجلو

  شدم. 

و بعد عقب  ستيشد. ناباورانه مرا نگر رهيبعد در اتاق باز شد و پگاه به من خ یکم

  رفت. 

 ستادهيمقابلم ا یو شلوار و بدون روسر را در آورده بود و با تاب اشیو روسر مانتو

  بود. 

  اتاق شدم و گفتم: وارد

  باهات حرف دارم. -

  در رو ببند. -

  نداره. یلزوم -

  ؟یترسیاز تنها شدن با من م -

  نه، چرا بترسم؟ -

  پس ببندش. -

 یدر گذاشتم و آن را بستم. رو به پگاه کردم. او رفت و رو یو دستم را رو دميچرخ

شد. من هم آهسته  رهيو به فرش خ ديکش شيموها یشست. دستش را روتخت ن یلبه

  . ستميرا نگر رونيسمت پنجره رفتم و پرده را کنار زدم و ب

  . کردیم دنيشروع به بار یزيبرف ر داشت
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 ميکرد و برا مي. نه آن روزها که پگاه رهاگشتیگذشته بر م یداشت به روزها ذهنم

برگشت که دوستش داشتم. عاشقش  یبه روز وصف بود. رقابليکشنده و غ یزجر

  . ميرفتیم رونيو با هم ب رساندمیخودم را به او م یطور کيبودم و هر روز 

 دميکشیو او را به آغوش م کردمیم دايدنج دور از چشم همه پ یگوشه کيهم  یگاه

  . دميبوسیو بارها م

ً يرا عم شيها. لبکردمیرا بوسه باران م شيهاچشم و هرگز  دميکشیکام مبه  قا

  ببرم.  اديبود از  یفرنگاو را که به طعم توت یهالب یمزه توانستمینم

  متنفر شدم.  یآن به بعد بود که از توت فرنگ از

  ! دادیم يیطعم جدا یفرنگ توت

 کيبا  کبارهيگ بعد هم به  کردیخود غرق م ینيريآدم را در ش یتوت فرنگ طعم

  !رفتیو م کردیرا رها م اتدهيو جسد درد کش بردیم يیموج به ساحل تنها

. با دستمال لرزدیبدنم م کردمینشسته بود و حس م امیشانيپ یعرق رو زير یهادانه

  را از عرق پاک کردم و گفتم: امیشانيدستم پ

. ُخرد گردونهیبر نم مونیميقد تيّ کردن با شوهرت ما رو به وضع یبد رفتار -

تر از همه، جدا شدنت از بهراد، عشق . مهمدهیرو به ما پس نم کردنش، لذّت گذشته

  . کنهیکه بهت داشتم رو زنده نم یسابق

  دوستت نداشته باشم.  گهيخودم کار کردم که د یدوازده سال رو نيا
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نخوامت و  گهيخودم کار کردم که د یخودم کار کردم که عاشقت نباشم. رو یرو

  .یستيمن ن یبرا چوقتيباور کنم ه

 تيّ که وضع نهيمهم ا ست،يکه هست، مهم ن یهر چ لتي. دلیجدا بش یخوایم دميشن

  .کنهینم رييتغ گهيمن و تو د نياومده ب شيپ

  عاشقت بشم.  تونمینم گهيکه د نهيا مهم

  دوستت داشته باشم.  تونمینم گهيد هرگز

 بايو زبزرگ  بيبود، عج دنيکه اگر تهش به هم رس یبهت داشتم. عشق یاديز عشق

  . خشک شد و مرد. نيرو قطع کرد اششهير ني. اما زدشدیم

. تو مرکزش عشق تو دفنه. دورش یدر آهن هيقبرستون با  نيمن شده ع قلب

  . که برات داشتم رو خاک کردم يیآرزوها

که دوست  یاون پگاه چوقتيه گهي. دشهیباز نم چوقتيه گهيقبرستون هم د نيا در

  .گردهیداشتم برنم

  که عاشقش بودم.  ستين یجسم، اون جسم نيکه من دوست داشتم مرده. ا یهپگا

  خور عشق برادرم باشم.  راثيم تونمیجسم متعلّق به بهراده و من نم نيا

و  رهيمیبرات م یکه دوستت داره بهراده. کس یکه عاشق توئه بهراده. کس یکس

  از دستت بده برادرمه.  خوادینم

  تو ندارم. به  یتعلّق خاطر گهيد من
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که به احساس بد آلوده بشه،  ی. عشقشهیکه به نفرت آلوده بشه مثل سابق نم یعشق

  . شهیمثل اول نم گهيد

با  تونمیفقط م کردمیفکر م یوقت هيکرد پگاه.  رييتغ زيدوازده سال همه چ نيا یتو

  تو آروم بشم. 

هزاران جنس مخالف  حرفاست. هزاران دختر، نياز ا تردهيچيمتوجه شدم انسان پ اما

  کنارشون احساس آرامش بکنم.  تونمیهست که من م ايدن یتو

از اون دخترا  یکي. بعد از درسم نهينه چندان دور هم یندهيآ یمن برا ميهم تصم حاال

  بدم و بهشون عشق بورزم.  ليکنم. خانواده تشک دايرو پ

  . کنهیم دايپ اميکه خوردم الت يیهاحتماً زخم نطوريا

 نيو بر نهيقبول کن که بهراد هم خوادی! دلت مدونمی. نمريرو بپذ طتيهم شرا تو

  و جدا شو.  ريطالق بگ خوادی. دلت منيارياز پرورشگاه ب اي نيبچه کاشت کن هي

هم  یديخودته اما اسم من وسط نباشه. ام یمحترمه و زندگ یکه گرفت یميتصم هر

  به برگشتن به من نباشه. 

 رياز مس يیجا هي شي. تو همون دوازده سال پیستيمن ن یزندگ یجا چيه گهيد تو

  .گردمیبردنت به عقب برنم یبرا گهيو من د یستاديبودنت با بهراد ا یبرا امیزندگ

خم شده است  دمي. رو به پگاه کردم و دديبار دتريگرفت و شد یشتريسرعت ب برف

  . کندیم هيگر صدایو ب

  رد.از اندوه به قلبم هجوم آو یموج
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  . پر درد گفت:ستيو کنارش نشستم. سر بلند کرد و مرا نگر رفتم

  ؟یگیبه خاطر بهراد م -

  را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

  .گمیبه خاطر خودت م -

  و گفتم: دميکش یآه

تو  ايازت بخوام و آ یزيچ هيبذارم که  ريروت تأث تونمیهنوز تا چه حد م دونمینم -

  گوش...

  .یخوایکه م یر چبگو ه -

را  نياز پگاه ا یروز کردمیفکر نم چوقتيروشنش نگاه کردم. ه یهاچشم به

  بخواهم. آن هم بعد از دوازده سال.

  ن؟يکه عقد کرد یشب ادتهي -

  هق زد و گفت:و هق ختيبه شدت فرو ر شيهالحظه نگاهم کرد و اشک چند

کنم. بعد از اون هر شب رو فراموش  یديکه اون شب کش ینتونستم زجر چوقتيه -

  خودم زجرآور و دردناک بود. یبرا

نشست و مشغول جر دادن حلقم شد.  ميهجوم آورد. بغض در گلو ميهابه چشم اشک

  و آب دهانم را قورت دادم و گفتم: دميگوشت لپم را به دندان کش

. هديما زجر کش ینکن اون هم به اندازه تشي. اذیبا بهراد باش خوامیاما حاال م -

  بذار تموم بشه.  گهيد
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. کمتر یکن تا اون وقت ازش جدا نخواب یهم سع یازش جدا بش یاگر خواست یحت

  کن. گناه داره طفلک. تشياذ

  لب گفت: ريشد، ز رهيبه من خ پگاه

  م؟يبهراد گناه داره؟ من و تو گناه نداشت -

ست و فرو بچکد، در چشمم شک خواستمیکه نم یانداختم. اشک نييرا باال و پا سرم

  . با آن حال لبخند زدم و گفتم:ختير

عشق  یهمراهش کل زم،يعز گهیبهت م ی. وقتاسوونهيد یليبهراد هم خ یچرا! ول -

. گرم باش، دهيآزار د ینکن اون هم به قدر کاف تشي. اذاديم رونيو عالقه از زبونش ب

ه چون سال با زنش نخواب کيمرد  کي ستي. درست نشهیحتماً خوب م تونيزندگ

  ! کنهیاون امتناع م

. ختير شتريرا پشت گوشش زد. اشکش ب شيگرفت و موها ريرا به ز سرش

را پاک  شيهاصورتش را برانداز کردم. خواستم دستم را به صورتش بکشم و اشک

بهراد بود، نه  کرد،یاو را پاک م یهااشک ديکه با یشدم. آن کس مانيکنم. اما پش

  من.

  فتم:برخاستم و گ ميجا از

  . یشبت عال -

 هيتک واريآمدم و در را بستم. نگاهم به بهراد افتاد. او در راهرو به د رونياز اتاق ب و

. آهسته ستيبغلش داشت. سر بلند کرد و مرا نگر ريرا ز شيهاکرده بود و دست

  گفتم:
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  کن. یبرو ازش معذرت خواه -

  جدا شد و گفت: وارياز د او

  گفت؟ یچ -

  .ششيحرف زدم. برو پ اش من. همهیچيه -

گفت و به درون اتاق رفت. با بستن در دوباره  ريو بعد شب بخ ستيمرا نگر او

. دنديفهمیو نم کردندیم ليبه من تحم یافتادم. چه زجر هيشکستم. خم شدم و به گر

گشاد  شيهامن چشم دنيها باال آمد. با دپله چياز پ ماهيبا عجله سمتم اتاقم رفتم که فر

  شد. 

را گرفتم و  شيهابه او هجوم بردم و شانه هاوانهيچون د کدفعهيراهرو شد.  ردوا

او را به اتاقم هل دادم. او عقب عقب رفت. کپ کرده  کردمیم هيهمانطور که گر

او را به وسط اتاق هل دادم و در را بستم و  مي. وارد اتاق که شدگفتینم چيبود. ه

  در فرود آمدم و گفتم: یپا

  .حرف بزن -

  .ختميریو اشک م کردمیبود و من داشتم پر درد نگاهش م دهي. ترسکردینگاهم م فقط

  .اديبذار برم بگم عمو ب ست،يحالت خوب ن -

  بگو. یزيچ کيفقط حرف بزن و  -

  و گفتم: دميکش ميبازوها انيدر خودم مچاله شدم و سرم را م و

  حرف بزن... حرف بزن. -
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  گفت: انيگرنشست و  نيزم یجلو آمد و رو او

  نکن. ینطوريبهنام با خودت ا -

  حرف بزن... -

  بگم؟ یاز چ -

  که ذهنم رو منحرف کنه. یاز هر چ -

 یبودم. صدا دهيسرم کش یرا رو ميبود و بازوها ميپاها نيبه درد بود. سرم ب امهيتک

  :نيلرزان بود و غمگ ماهيفر

 تيکست خوردن، اذ. عاشق شدن، شاديم شيهمه پ یهمه مشکل دارن بهنام. برا -

  شدن. 

  .همکار دارم یتعداد کنمیکه کار م يیجا

  . هياافهيپوش و خوش قدارم. اون مرد خوش سيرئ کيآقا.  هيو بق ميدختر چهارتا

که همکارم هستن براش غش  گهيد یسه تا دخترا شهیوارد شرکت م یکه وقت هيمرد

  . کننیو ضعف م

عتمده. اونقدر که مهندس رو دوست داره از دخترا اول و آخر حرفش مهندس م یکي

  هاش اسم مهندس معتمد هست. غم و غصه هاش،یحرفاش، شوخ یو تو

اصالً از مهندس و عطرش و پوشش خوشش  گهیو م کنهیدوستم حاشا م یکي اون

  و ازش متنفره.  ادينم

  شدنش به مهندس معلومه که چقدر عاشقشه. رهياز خ زنن،یبا هم حرف م یوقت اما
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و  ادياز مهندس خوشش م کنهیکه هم حاشا م هيهمکارم دختر غد و مغرور نيومس

مهندس  یکه باشه، کادو یبره، هر مناسبت یهر مسافرت یازش متنفره، هم وقت گهیم

و شرمنده کردن  هيهد دنيخر یحقوقش رو برا شتريو ب رهینم ادشيسر جاشه و از 

  .کنهیمصرف م شونيا

. ستيسه دختر نداره. اصالً حواسش به اونا ن نيبه ا یهتوج چيمهندس ه یآقا اما

رو  یسوم یايچاپلوس ،یدوم دنيکش شيبا دست پس زدن و با پا پ ،یاول یدستپاچگ

  ...نهيبینم

اشکم  گريشده بود و د ماهيفر یهاحرف ريبلند کردم و حاال که ذهنم درگ سر

  گفتم: خت،يرینم

  اون حواسش به توئه. -

  و گفت: ديکش یقيبعد نفس عم یشد. کم رهيه من خدر سکوت ب ماهيفر

شون مسخره یو گاه دميخندیدوستام م یکه من به کارا يیحواس اون به منه. روزا -

  حواس مهندس به منه. دميفهم کردم،یم

اگر کنار  ی. گاهکردمیم یمعمول یپرس. احوالگفتمیم ري. صبح بخکردمیسالم م من

. سوالم دادمیم ليخودم رو تحو ی. کارهادميخندیم اومدیم شيپ یزيچ م،يهم بود

که ذهن من  ستين ینشد از مهندس حرف بزنم چون مرد چوقتياما ه دميپرسیرو م

  رو مشغول کنه.

و ازم خواست انجام بدم،  ختيکار سرم ر یکل خودیب یليروز که خ کيحال  نيا با

  وقت بمونم.  ريمجبور شدم تا د
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  فقط من مونده بودم.  شد و یکه شرکت خال یطور

. به خودم گفتم بعد از بستن شدمیم یداشتم عصب گهيقبل از همه رفته بود. د مهندس

  . گور پدر کار و مهندس هم کردم.رمیم شمیپوشه پا م نيا

تاپ بود که چند ضربه به در خورد و بعد باز شد. مهندس برگشته بود. تو لپ سرم

  دسته گل اومد تو اتاق.  کيکه با  کردمینگاهش م یداشتم سوال

 هي. نشستم و اون هم نميجام بلند شدم و به سالمش جواب دادم. ازم خواست بش از

  آورد و نشست و دسته گل رو جلوم گذاشت.  یصندل

. رهيمن گ شيوقته دلش پ یليقرمز در آورد و گفت خ یجعبه مخمل کي فشيک یتو از

 یمن تنها کس کنهیداره و فکر مفکرش مشغول منه. گفت من رو دوست  شهيگفت هم

  خوشبختش کنه.  تونهیهستم که م

  بود.  زيچ هي ريگفت. تمام اون لحظات فکر من فقط درگ یچ دمياون لحظات نفهم تمام

 یحالمن بودن همون لحظه از خوش یهر کدوم از اون سه دختر اگر جا ديشا

  . کردنیمهندس رو بغل م دنيپریم

 ی. کسستيکه مال من ن یکس ريبود. درگ گهيو کس د گهيد یجا ريمن ذهنم درگ اما

  . ستيمن ن یبرا چوقتيو ه کنهیفکر نم یکه به من حت

  خودش رو داره. یاما اون زندگ گذرونمیکه عمرم رو با فکر کردن بهش م یکس

  گفتم: شيهاحرف دنيچرا متعجب از شن دانمینم

  بهراد؟! -
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نگار که غرق شد و بعد سرش را به چپ و من نگاه کرد و ا یهالحظه به چشم چند

  راست تکان داد و گفت:

  . ستينه، بهراد ن -

  !؟یپس ک -

ما رو دوست داره. فقط  یک مينيبینم چوقتيکه ما ه نهي! مهم ایک ستيمهم ن -

  !ميرو دوست دار یکه خودمون ک ميکنیفکر م نيخودخواهانه به ا

 یبهتر از زندگ یليتمون داره خکه دوس یکردن با کس یکه ممکنه زندگ یحال در

 گهيد یکسا ننيبیخودم که نم ی. مثل همکاراميباشه که دوستش دار یکردن با کس

  بهشون نداره دل بستن. یکه احساس یدوستشون دارن و به شخص

  ؟یريپس تو چرا سمت مهندس نم -

گو منطقش جواب گهيذهن د ره،يقلب درگ یچون من هم به درد تو گرفتارم. وقت -

  . درسته؟ستين

  را پاک کرد و گفت: شيهاانداختم. او با پشت دست اشک نييرا باال و پا سرم

  .یعوض -

  ؟یک -

  تو. -

  چرا؟! -
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 یخوایتو اتاقت فکر کردم م یکه تو من رو هل داد ینطوري. ایمن رو ترسوند -

  .یقصه بشنو یخوای. نگو فقط میاريسرم ب يیبال

را دراز کردم و سرم را به در چسباندم و آهسته  ميدر ذهنم زده شد. پاها یاجرقه -

  گفتم:

  پس؟! خورهیم یگو به چه دردننه شهرزاد قصه -

  زد و گفت: ميبه پا یاگشاد شد. ضربه شيهاچشم

  .ختيریب يیننه شهرزاد و مرض... سرما -

  زدم و گفتم: شيبه زانو یاضربه ميپا با

حاضر باش و قصه  یخدمتگزار خودت در گهيهر وقت صدا زدم ننه شهرزاد د -

  کن. فيقبل از خوابم رو تعر

  زد و گفت: ميبه پا یگريمحکم د یضربه

  .ادبیب -

  زد و گفت: ميزدم. با دست به پا اشینيرا با کفش سمت صورتش باال بردم و به ب ميپا

  نکن کثافت، بو گندو. -

  .دهیگمشو من اصالً پام بو نم -

  م. بکن تو حلق اريب دهیبو نم -

  ام گرفت و گفتم:حرفش خنده از
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  وا کن. -

  .یشعوریمرض، تو چقدر ب -

  و گفتم: دميرا با ساعدش هل داد. خند ميپا و

  ؟یدوست ندار -

را با صندل دراز کرد  شيداد و پا رييحالت نشستنش را تغ عيغره رفت و سر چشم

  و آن را باال آورد و گفت:

  بذارم دهنت؟ یتو دوست دار -

  و گفتم: دميخند شتريبه مثلش بمقابله  از

  پامو فرو کنم تو دهنت. یکه بذار یدهنم دوست دارم. به شرط یبذار یتو هر چ -

انداخته بود  ینيکه به ب ینيرا هل داد و با چ ميبه کنار سرش زدم. پا ميدوباره با پا و

  گفت:

  !؟یباشه دوست دار یهر چ -

از  یبد ليمش بود. ذهنم تحلدر چش یبيعج طنتي. شستميلحظه چشمش را نگر چند

راستم را بلند کردم  یلحظه مغزم فرمان داد و پا کياش کرد. در نگاه و حالت چهره

  محکم به بغل ران چپش زدم و گفتم: یو با نوک کفشم کم

  .شعوریب -

  و گفت: ستاديا شيزانو یرا جمع کرد و رو شيو پاها ديکش یاخفه غيزمان جهم او
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  !یآخ، وحش -

به  شيها. دستدميرا سمتم آورد. سرم را عقب کش شيهاهجوم آورد. دستسمتم  و

مشت شد. سرم را جلو آورد که آخ گفتم و با عقب راندن  انشانيو م ديرس ميموها

  شد و دردم آمد.  جاديا یبد یدر زد که صدا یسرم، آن را تو

د آمده اش درهم سرم از ضربه دم،يخندیم خورد،یکه م یکه هم از حرص یحال در

  را گرفتم و گفتم: شيهابود. دست

  ...چخه!یولم کن وحش -

  و گفت: ديچيپ ميرا دور موها شيهاشد و انگشت تریلفظ چخه عصب از

  .کنمیات مبه من، خفه ناينگو از ا -

  ام شده بود.خوردنش باعث خنده حرص

اما مچ  دريرا بگ ميهر طور شده موها خواستیو م کردیو او تقال م دميخندیم من

کردم. نتوانست  شيباز کردم و رها نيرا به طرف شيهادو دستش را گرفته بودم. دست

 امنهيآغوشم افتاد و سرش به س یتو کردیکه وارد م یتعادلش را حفظ کند و با فشار

  و گفتم: مرا دورش انداخت ميهاخورد. دست

  ؟یزد یواکسن هار -

ام مانده بود. سر بلند کرد و من نهشا یبود. دست راستش رو نيزم یچپش رو دست

  . ديو ماتش رقص یاقهوه یهابردم. چشمم در چشم نييسرم را پا
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 ستمياش را نگرگونه ديمشامم نشسته بود. پوست سف ريو گرمش ز ميعطر مال یبو

 یغهيت یفرمش رفت و در آخر نگاهم رو پهن و خوش یابروها یو بعد نگاهم رو

  شد. دهيکش شيهابتراشش و بعد ل خوش ینيب

مان به صورت هم دادم. نفس شيهاخورد. نگاهم باال برگشت و به چشم یتکان لبش

و  خوردیو تکان نم شدیکنده نم ميهاآرام بود و نگاهش از چشم ماهي. فرخوردیم

  بود.  بيعج نيا

آرامش  نيچرا ا دانمیبرگشت. نم شيهادو چشمش حرکت کرد و به لب نيب ميهاچشم

  نکرد.  یحرکت چيبردم. او ه ترکيبه من جرأت داد و سرم را آهسته نزد اهميفر

 ميهازدم و لب اينگاهش کردم. هنوز آرام بود. نگاهم را گرفتم و دلم را به در دوباره

بود،  ميبازوها انيرا که م کشي. کمر باردميگذاشتم و او را بوس شيهالب یرا رو

دستم را  کي. کندمیم افتاده بود و از او دل نمه یرو ميهابه خود فشردم. چشم شتريب

  بردم.  فرو شيباال آوردم و در موها

با  ماهيفر دنيبا اال هم تجربه نکرده بودم. حس بوس یداشت که آن را حت یحس ميبرا

و حالم  کردیم یقراریمتفاوت بود. قلبم ب یليهم پگاه خ دياال و شا دنيحس بوس

  .شدیو رو م ريبدجور ز

چسباندنم و نفس نفس  اشیشانيرا به پ امیشانيبرداشتم، پ دنشيدست از بوس یوقت

  زدم. 

ً يعم امنهيحرکت کرد. س شيموها نيب ميهاانگشت  گري. حاال درفتیم نييباال و پا قا

  او بنگرم.  یهاجرأت نداشتم پلک باز کنم و به چشم
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  آهسته گفتم: يیلب، با صدا ريز

  نبود.دست خودم  خوام،یمعذرت م -

  

ام هر دو شانه یام گذاشت. با فشار روشانه یبرداشت و رو نيزم یرا از رو دستش

  گفت: ی. به آرامستميبرخاست و من سرم را باال گرفتم و او را نگر

  کنار؟ یبر شهیم -

. دستش را دراز کرد و در را گشود و کردی. نگاهم نمستادميو مقابلش ا برخاستم

رفت و من به آستانه در رفتم. او به  رونيب یحرف چيدون ه. بمجبور شدم کنار بروم

  و در را پشت سرش بست.  ديدرون اتاقش خز

را از  ميهاهم به درون اتاقم برگشتم و در را بستم و به کنار تخت برگشتم. کفش من

 ماهيشد که با فر یتخت انداختم و ذهنم مشغول کار یو خودم را رو دميکش رونيب ميپا

  .کردم

 یناشناخته به من داده بود، هم حس یکه لذت یداشتم. هم حس بيلبم دو حس عجق ته

برود و از  رونياز اتاقم ب یبا ناراحت ماهيکه باعث شدم فر یمانيو پش یاز ناراحت

  در چه بود! شيکه حاال فرق من با پسر عمو دميخودم پرس

ها خوابم لباس چقدر پس از آن، با همان دمينفهم کردم،یکه داشتم فکر م همانطور

  برد.
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فکر  داشتندیکه به قلبم روا م یلحظه به بهراد و پگاه و اندوه کي یحت نکهيا بدون

  کنم. 

  

  (فصل هشتم) 

بودم و  دهيو پر تنش. در حمام چپ بيروز بعد بود. صبح پس از آن شب عج صبح

. مشستیرا م ميو موها دميمالیسرم م ی. داشتم شامپو را روگرفتمیداشتم دوش م

  که با او کردم.  یبود و کار ماهيفر ري. ذهنم درگشيهابود و حرف ماهيفر ريذهنم درگ

بود. شب قبل بهراد را حدس زده  یزندگ ريرا دوست داشت که خودش درگ یکس او

  بود؟! ی. آن شخص چه کسکنمیبودم که گفت اشتباه م

ت. با خود گفتم را شستم. سروش در ذهنم نقش بس ميدوش آب داغ رفتم و موها ريز

چند سال به او  نيا یط ماهيفر ديسروش هم به منزل خواهرش رفت و آمد دارد و شا

  عالقمند شده بود. 

  ! سروش! یهم چه کس آن

ام، همسر سروش بشود. آن وقت دختر عمه یروز ماهيگذاشتم که فر نيرا بر ا فرض

  ودم!ب دهيرا قبل از سروش بوس اميیو من زن دا شدیم اميیدا زن

از  یو خودم را آرام کردم. وقت دميسرم کش یرا محکم تو ميهافکرها دست نيا از

  . دميرا سشوار کش ميآمدم، خود را خشک کردم و موها رونيحمام ب

  . دميدست لباس انتخاب کردم و پوش کيهم  بعد
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 . شال گردنم را برداشتم و بهآمدندیبه هم م نميو کت چرم و شلوار ج یاسک قهي بلوز

  .دميخودم عطر پاش

ها رفتم زدم. به سمت پله رونيرا برداشتم و از اتاق ب امیو گوش دميرا پوش ميهاکفش

اتاق  یانداختم و به جلو ميهاشانه یشدم. برگشت و شال گردن را رو مانيکه پش

  رفتم و در زدم.  ماهيفر

  رفتم.  نييپا یپس به طبقه امدين يیصدا

همه هستند جز پگاه.  دميوارد آشپزخانه شدم د یبود. وقت . نُه صبحستميرا نگر ساعتم

  سالم کردم و جواب گرفتم. 

  بود. گفتم: نييپا یرفت که نگاهش به حالت پکر ماهيسمت فر نگاهم

  ن؟ي! چرا سر کار نرفتنيهمه که هست -

  زودتر از همه گفت: پدرم

  اعالم شد. ري. دو ساعت تأخخبندونهيامروز سرده،  -

. بعد هم درست کنار بهراد و مقابل ختمير یخودم چا یرفتم و براسمت اجاق  به

  نشستم. ماهيفر

  . دميآن عسل مال یتکه نان برداشتم و رو کيبود و من  رينگاهش به ز او

. لبخند ستميساکت بود. اما رو به من کرد. نگاهش را حس کردم. او را نگر بهراد

  زد. 
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گوشم  کينزد يیرا جلو آورد و جا به سرم دادم. صورتش »ه؟يچ« یبه معن یتکان

  و رو به جلو کرد و مشغول شد.  ديرا بوس

را گذرانده است که کبکش خروس  یبه او زدم. معلوم بود شب خوب يیصدایب پوزخند

  .خواندیم

را باال آوردم و با سروش  یرا از او گرفتم و نان دستم را گاز زدم و گوش نگاهم

آلود بعد از چند بوق آزاد خواب نکهينتظر شدم تا ابلندگو زدم و م یتماس گرفتم. رو

  جواب داد. 

  الو. -

  ؟یهنوز خواب ر،يصبح بخ -

 اديسرما از لونه در نم نيسگ هم تو ا خوابن؟یفصل م نيا یخرسا هم تو یدونیم -

. زميعز رانهيا نجاي. ایشیاش کله سحر مزاحم مبخوابه. تو چرا همه دهیم حيو ترج

  بعد از دوازده ظهر. یادار ريغ یکارا

 ینطوري. تو که ایزنیحالم رو به هم م یپاشو خودت رو جمع و جور کن. دار -

  .ینبود

  کرده. رونيپاشم چکار کنم ِمستر؟! بابام من رو از شرکت ب -

  ؟یمثل خرس بخواب یخوایکرده م رونيبابات تو رو ب -

  بکنم.  یچه غلط یگیتو م -

  پاشو دنبال کار بگرد. -
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 هي. فقط کافخوانیم یپارت یهر کار ی. برارانهيا نجايا ،یلندنه عوض نجايه امگ -

. درضمن بعد کننیم رونميب پايبا ت کنهیسفارش م هيرفتم سر کار  يیآقام بفهمه جا

  مردم. یبرم خر حمال يیآقا یاز عمر

  که دل به تو خوش کرده. یدوروت چارهيب -

  شو برو سر درس و مشقت.. پاايلنگر انداخت یتو هم کنگر خورد -

  !یرو شما داد یطوالن یمرخص شنهاديفکر کنم پ -

  من غلط کردم، خوبه؟ -

  .ستين ینه، کاف -

  .یپس گوه خورد -

  شدم و بعد رو به مادرم گفتم: رهيخ یصورت پوکرم به گوش با

  .نهيهم شهي. همکنهیلندن مثل آدم رفتار م اديداداش شماست. فکر نکن م تيترب نيا -

  سرش را تکان داد و گفت: رمماد

  کردنش هم گذشته. تيدلمون خوشه از وقت زن گرفتن و بچه ترب -

  مادرم گفت: یصدا دنيبا شن سروش

  تو اخالقت! دمير یکرد اتويچغول -

  و همه هستن! کرهيصدات رو اسپ -

  . کريرو اسپ یذاریخاک تو سرت کنم، مگه خونه خودته که م -
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  ؟یصحبت کن ینطوريا ديخونه خودمم باشه با -

  یخفه بابا، حاال تو به من درس اخالق بده دوزار -

 ینيپائ یو اجتماع یفرد تيکه از درجه شخص یآدم کت،ياتی: آدم بیدوزار

  برخوردار باشد.

  .ميديفهم امیدوزار یخوبه معن -

  بلند گفت: یصدا با

  کردم جناب دکتر. نيبهتون توه ديببخش -

... یريگیخودت رو نشونه م شهیدهنت وا م ،یکن نيهکه به من تو یستين یدر حد -

  ببرمت. يیجا خوامیحاالم پاشو م

 ... ننه، بابات قالدتیتر بودخونه بابات زبونت دراز شده. لندن آروم یرفت یاز وقت -

  رو وا کردن؟

  و گفتم: ستميرا نگر ماهيزمان شد. فر و خنده بهراد هم ماهيپوزخند فر یصدا

  . یکنیرو بهم منتقل م مايتيچون از خودت حس  ذارمیترام ماونجا بهت اح -

  بود لب زد: زيکه نگاهش به م ماهيفر

  کنن؟یرو منتقل م یچه حس مايتيمگه  -

 چيبدون ه یبودم. او با ناراحت ماهيبه فر رهي. من خدميگفت که نشن یزيچ سروش

 یرا رو شياهرفت. رو به مادرم کردم. دست رونيبلند شد و ب شياز جا یحرف

  گذاشته بود. پدرم مات من بود. بهراد غر زد: شيهالب
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  خدا هر دوتون رو لعنت کنه. -

  و گفت: ديحرف بهراد را شن سروش

  شده؟! یچ -

  گفتم: دستپاچه

  سراغت.  اميپاشو حاضر شو م یچيه -

را در  یانداختم و برخاستم. گوش زيم یبعد ارتباط را قطع کردم و نان دستم را رو و

آخر مرا  یرفت و لحظه رونياز خانه ب ماهيرفتم. فر یانداختم و سمت خروج بميج

آمد که باعث  غيج یپس از خروجش صدا عيو رفت و سر دي. در را به هم کوبديد

  بدوم.  رونيشد ب

رو  زديداشت برخ یخورده بود و سع نيکه زم یدر حال ماهيرا که باز کردم با فر در

انداختم و او  شيبازوها ريرا ز ميهاو خم شدم و دستبه رو شدم. وارد کوچه شدم 

  را از جا بلند کردم و گفتم: 

  !؟یخوب -

  . ستيبه تو مربوط ن -

قدم  کيخورد.  زيرفت که دوباره ل نشيبه خود داد و سمت ماش یرا گفت و تکان نيا

کردم افتاد. او را بلند  ميبازوها انيکمرش گرفتم که م ريرا ز ميهاجلو گذاشتم و دست

  گوشش بردم و گفتم: کيو سرم را نزد
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 نهيبیم بيفقط لگنت آس ینطوريهست. آروم باش. ا یخودکش یبرا یبهتر یهاراه -

  . نيتا دم ماش برمتی. صبر کن میرو تو تختت بخواب یچند ماه یو مجبور

راهرو  انيکه بهراد را در م دمي. در خانه را پس کشدميرا گرفتم و کش شيبعد بازو و

 شيرا با خود همراه کردم. پاها ماهي. در را بستم و فرکردی. او داشت نگاهمان مدميد

  تعادلش را حفظ کند.  توانستیو نم ديلغزیم

بودند و به  باي. زستمياو را نگر یهالغزنده بود. چکمه اريوسط کوچه بس خيو  برف

  .خوردیم زيداشتند که ل یحتماً کف صاف شيهادرد نخور. کفش

  باز شد. نيماش یرا زد. درها موتير او

  گرداندم که گفت: نيرا دور ماش او

کنار راننده  یصندل یحرف در جلو را باز کردم و او را رو یب  ؟یکنیچکار م -

  نشاندم و در را بستم. 

را دور زدم و پشت فرمان نشستم و در را بستم و دستم را سمتش گرفتم و  نشيماش

  گفتم:

  .چيسوئ -

  و گفتم: دميرا از دستش کش چييکرد. دست بردم و سونگاهم  رهيخ

خودم برسونمت  دمیم حيترج خهي یمثل راه رفتنت رو خي یکردنت تو یاگر رانندگ -

  .یکه خودت رو به کشتن ند

  :ديصورتم غر یتو
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  خوبه. امیمن رانندگ -

  بر منکرش لعنت. -

سته به حرکت درآوردم را روشن کردم. خودرو را آه نيرا انداختم و ماش چييبعد سو و

  بلند گفت: یکه با صدا

  !نيماش نيزده ا خي ؟یکنیگرم بشه و حرکت م نيماش یذاریچرا نم -

  . مثل خودش گفتم:انداختیاعصابم خط م یبلندش رو یصدا

به حال خودش؟  یو ولش کن یروشنش کن نيگرم کردن ماش یداده برا اديبه تو  یک -

  .هيمنطق ريغ یليخ نيا

  ؟یزده رو راه بنداز خي نيماش نهيمنطق ا -

  درجا کار کنه. سوخت هدر بره، هوا آلوده بشه.  نيماش ميبذار نهينه پس! منطق ا -

  از خانم مهندسمون. نميا

  زد و گفت: ميدر بازو یبه من کرد و مشت محکم رو

  . یمن رو مسخره کن یتو حق ندار -

  مسخره نکردم.  -

  و گفتم: مديکرد. کمربندم را کش رونيبه ب رو

  کمربندت رو ببند.  -

  و آن را بست. مپ را روشن کردم و گفتم: ديکمربند را کش یعصب او
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  آدرس محل کارت لطفاً. -

  ؟یبگم مگه بلد -

 ستيدهانش گرفتم. چند لحظه دستم را نگر یرا جلو یضبط صدا را زدم و گوش دگمه

  صفحه ظاهر شد.  یو بعد آدرس را گفت. ثبت شد و نقشه رو

باال  تيکم سرعت را مناسب با وضعو به راهم ادامه دادم و کم ستميرا نگر یگوش

مدام  نيبسته بود و چند خودرو تصادف کرده بودند. ماش خيبدجور  ابانيخ یبردم. تو

  چرخ بود.  ريبه خاطر نداشتن زنج نيو ا خوردیم زيل

  .یبستیچرخ م ريزنج ديبا -

  .کردم یکه سهل انگار ديببخش -

  سمتش انداختم و گفتم: ینگاه ميبود. ن یعصب

  ؟یريگاز بگ یخوایم -

  و داد زد: ديچرخ سمتم

  زهرمار. -

  گوشم گذاشتم و گفتم: یرا رو دستم

  تر.آروم -

حالش  یکردم ساکت بمانم کم یشد و سع جاديسکوت ا قهيکرد. چند دق رونيبه ب رو

  کردن ندارد.  یشوخ یحوصله گريبهتر شود. معلوم بود د
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چند کودک کار در حال اسفند دود کردن  دميکه د ميشدیم کيبه چهارراه نزد ميشتدا

  . سرعتم را کم کردم.کردندیهستند. داشتند خود را گرم م و فروختن گل

  ؟یگاز بد شهی. مشهیاالن چراغ قرمز م یریچرا نم -

  پشت سرم با بوق ممتد اعتراض کردند.  یهانيرفتم و ماش آهسته

 نييرا پا شهيو من ش ديدو نيشد و من توقف کردم. پسر بچه سمت ماش قرمز چراغ

  که گفت: دميکش

  ؟یخوایآقا گل م -

  شاخه بده لطفاً. کيبله. گل کوکب، از هر رنگ  -

  چشم. -

برداشتم و به او  بميصورتش لبخند زدم. پنج شاخه گل جدا کرد. دو اسکانس از ج به

  ها را دستم داد و گفت:دادم. گل

  رو بدم.  شير کن باقصب -

  مال خودت. -

  شاخه کوکب قرمز برداشت و سمتم گرفت و گفت: کيزد و  یمهربان لبخند

  هم مال شما. نيا -

  ممنونم.  -
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داشبورد گذاشتم. دسته گل  یکه مال من بود را رو یاشاخه کيدور شد.  نيماش از

  گرفتم و گفتم: ماهيرا سمت فر

  .دييبفرما -

  عد گفت:شد و ب رهيدستم خ به

  من؟! یبرا -

  به پشت سرم کردم و گفتم: ینگاه

  هم هست؟ یمگه جز تو کس -

  و گفت: ديها کشاز آن یکي یها نگاه کرد. دستش را رورا گرفت و به آن هاگل

  قشنگه. یليممنونم، خ -

 نينداشتم. اشتباه کردم که ا یواقعاً از حرفم منظور زي. سر مخوامیازت معذرت م -

  .ميدار یلفظ یريدرگ یاديار بردم. من و سروش زلفظ رو به ک

  انداخت و گفت: نييرا باال و پا سرش

  .دميبخش -

  گفتم: یسکوت طوالن کيرا به حرکت درآوردم و بعد از  نيماش

  م؟يصحبت کن شبيدر مورد د یخوایم -

  کرد و آهسته گفت: رونيبه ب رو

  نه. -
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  شد و چرا اما از سر هوس نبود... یچ دونمینم -

  .ميگفتم که صحبت نکن -

  من هم مثل پسر عموت خواستم ازت سواستفاده کنم. یفکر کن خوامینم -

  !؟یپس چ -

  !دونمینم -

بعد  ی. کمديکش یامنگوله یهاکوکب ی. دستش را رونطوريشدم. او هم هم ساکت

  گفت: یآهسته اما بغض

  . امياتاقت نم یتو گهيد -

بود و باعث شد که از جا  یکرد. ناگهان یعطسه بلند کدفعهيبه او انداختم.  ینگاهمين

  بپرم. 

  شد و غرولندکنان رو به من گفت: یاشکش جار -

  !فيسرما هم خوردم. موش کث -

ناراحت شدم. هم از حرفش هم اگر سرما  یليکرد. خ شهي. رو به شستميرا نگر او

  . دميحال مغزم متناقض عمل کرد و خند ني. اما با اخوردیم

  به من گفت: رو یعصب

  زهرمار. -

  ننه شهرزاد! -
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  . ستيشد و مرا نگر آرام

  کدوم ساختمونه؟ -

  را نشان داد. توقف کردم و گفتم:  يیبه جلو کرد و جا رو

  شه؟یساعت چند کارت تموم م -

  .ميسه و ن -

  .نجاميسه ا -

  . گردمیتو برو، خودم برم -

  . نجاميسه ا -

  باشه. -

 نگاهش را دنبال کردم. مرد خوش ريرو شد. مسروبه یرهيرا گفت و نگاهش خ نيا

که  ني. همکردیشده بود و داشت ما را نگاه م ادهيپ شيمدل باال نياز ماش یپوش

  را گرفت و راه افتاد. شيمتوجه نگاه من شد، رو

  نه؟يمهندس معتمد ا -

  ؟یديآره از کجا فهم -

  نگاهش، نگاهت. نش،يلباسش، ماش -

  

  کرد و گفت: نفسش را فوت ماهيفر
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  ممنون بابت گال. -

شدم و خودم را به او  ادهيپ عيزده کردم. سر خي روادهيبه پ یشد. نگاه ادهيبعد پ و

. کردیصحبت م یرساندم. دستش را گرفتم تا از جدول عبور کند. معتمد داشت با کس

 دستم را فشرد. حسش کردم. دستپاچه بود. معتمد رو به ما کرد. ماهيفر ميشد کينزد

  گفت: ماهيفر

  جناب مهندس. ريبخ صبح

  سر فرود آورد و گفت: او

  خانم مهندس. ريصبح شمام بخ -

 ايبدون اخم  ،یهم سر تکان دادم. او رو به من سر فرود آورد. بدون نگاه بد من

 زيرا تم شيهادر کفش یکردم. جلو تيها هداپله یرا به رو ماهي. فریبيواکنش عج

  کرد و رو به من گفت:

  نون بهنام.مم -

  . کنمیخواهش م -

  مراقب خودت باش. -

  . فعالً.طورنيتو هم هم -

رفتم و مهندس با عجله به درون رفت و مطمئن بودم  نييها پاو از پله دميبعد چرخ و

هم نه!  ديشا ايو  ديبگو یزيو چ اورديب ريرا تنها گ ماهيدر آسانسور فر خواستیم

  با نگاه سردش معذبش کند. 
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ارد نقشه کردم و به آن سروش را و یخانه ريشدم و مس ماهيفر نيسوار ماشو  رفتم

  سمت رفتم.

 طيشرا نيبرف باز هم شروع به بارش کرد. با ا دم،يبه مقصد رس یبعد از ساعت یوقت

  رفت.  يیجا نيبا آن ماش شدینم

 یمشغول بستنشان رو رهايکردن زنج دايشدم جعبه را باز کردم و بعد از پ ادهيپ

  ها شدم.خچر

  کردم و جواب دادم. بميبه صدا در آمد. دست در ج یگوش

  جانم. -

  برف باز شروع شد. ؟يیکجا -

  . در رو باز کن دستام رو بشورم.رونيب ايب -

  ؟یدستات رو بشور یمگه چکار کرد -

  چرخا رو بستم. ريزنج -

  به تو. نيآفر -

را شستم. آب  ميهادر دستکنار  رياز ش اطيح یباز شد و من به درون رفتم و تو در

آمد و  رونيو آخ گفتم. سروش ب دميکرخت شدند. از حسش خند ميهاسرد بود و دست

  گفت:

  تو بشور. ايب ،یروان یمجبور -
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آمدم سوار  رونيب یآمد و در را قفل کرد. وقت روني. او بميبر شهیم ريد گه،ينه د -

را  ميهاروشن کردم و دست را یبخار یزده بود. به سخت خي ميهاشدم. دست نيماش

  گرفتم تا گرم شود. سروش هم آمد و سوار شد و گفت: یبخار یجلو

  م؟يریکجا م -

  را به دستش دادم و گفتم: یگوش

  شرکت پدربزرگ! -

  !؟یچ یاونجا برا -

  باهاشون کار دارم. -

  باشم؟ ديمنم با -

  در مورد توئه. -

  .یمن انقد بچه شدم که تو زبون من بش یعني -

  !یهم کردن، افسرده هم که شد رونتي. بنميبیتو دهن تو نم یمن که زبون -

. چرخهیمن م ی. زبون تو فقط برایاما خودت باور ندار یبه کمک دار ازين داً يشد تو

  .یاز حق خودت دفاع کن یحت یتونیو اگر نه نم

  !؟یمن چکار کن یبرا یخوایمثالً تو م -

  . گهيد کنمیم یکار هي -
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را به حرکت درآوردم و به سمت شرکت پدربزرگم حرکت کردم. در  نياشبعد م و

 شيآمده را برا شيسوال کرد و من تمام اتفاقات پ تميّ سروش از وضع ريطول مس

  کردم.  فيتعر

 ی. در مورد پسرکردیم دييو با تکان دادن سرش تأ کردیهم متعجب به من نگاه م او

  من شده بود.  یهاو سروش مات حرف ميکه دنبالش بود ميگفت

که شرکت  ميرفت یو به درون ساختمان بزرگ ميشد ادهيهر دو پ ميديبه مقصد رس یوقت

  پدربزرگم در آن قرار داشت. 

 تشيسروش را در موفق شدیبود و انصافاً نم یغول ساختمان ساز کيکه  پدربزرگم

  گرفت.  دهيناد

و  یو حاال در س ذاشتگیم هيو از عمرش ما کردیم یاو دوندگ یکه برا یسروش

  حق انتخاب هم نداشت. یحت یشش سالگ

و وارد شرکت بزرگ با آن همه دم و دستگاه و دبدبه و  ميسوم رفت یبه طبقه یوقت

  . ستيهمه سالش چ نيا یهامنظور سروش از حرف دميتازه فهم ميشد کبکبه

. با شدندیخم مو تا کمر  کردندیو سالم م دنديپریهمه از جا م دنشيبا د کارمندها

  . شدیطرف گم و گور م کيو هر کس  کردندیرا جمع م شانيزهايم یدستپاچگ

را  شيکه ابروها ستميمتعجب بودم. سروش را نگر شانيطرز برخورد کارمندها از

  به خود گرفته بود.  یجد یافهيق کيبود و  دهيدر هم کش

 یرا تحمل کنم اما حت شيهایگربود که من حاضر بودم لوده یهمان یسروش جد نيا

  حالتش به جا بود.  ني. ترس از سروش در انمياو را نب افهيق نيبا ا قهيدق کي
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  شرکت جلو آمد و گفت: یهااز مهندس یکي

  !ن؟ينيکار رو بب نياريم فيجناب مهندس تشر -

  . نيبه پدرم نشون بد نيتونیم ر،يخ -

  اتاق تو در تو بود.  کي. ميبدون مکث به سمت اتاق پدربزرگ رفت توجهیب و

  . بزرگ یهامختلف از سازه یهاماکت یبود. با کل یاتاق منش ميکه وارد شد اول

  برخاست و گفت: یمنش

  سالم جناب مهندس، پدرتون االن... -

نکرد و وارد اتاق پدرش شد. من هم دنبالش رفتم.  یجوابش را نداد و توجه سروش

  ت سر بلند کرد. وارد شد و پدربزرگم که مهمان داش یمنش

بود. پدربزرگ ما را برانداز کرد و بعد رو به مهمانش  ستادهيدر سکوت ا یمنش

  گفت:

  بعد؟! یبرا ميادامه بحث رو بذار ميتونیم -

  بله حتماً. -

  گفت: یبعد برخاست و با پدربزرگم دست داد و رفت. پدربزرگم خطاب به منش و

  کنن. اگر نه که خودم انجام بدم. يیرايدو نفر پذ نياز ا انيبگو ب یتونیاگه م -

  چشم جناب مهندس. -
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 اشی. او به صندلميرفت و در را بست. پدربزرگم نشست و ما سالم کرد رونيبعد ب و

ست شده  هایواريرنگ اتاقش که با کاغذ د یجگر یهاکرد و با دست به مبل هيتک

  کرد.  هينداخت و تکا یگريد یرا رو شي. سروش پاميبودند اشاره کرد. ما هم نشست

  اتاق نگاه کردم.  کيش اريبس یهم به فضا من

  طرفا. نيخوب، چه عجب از ا -

  .ميسروش صحبت کن طيدر مورد شرا مياومد -

  سروش با دُمش اومده؟! -

  نه، سروش با دوستش اومده، با برادرش. -

  دَرست تموم بشه؟ یتو قراره ک ی! راستنطوريکه ا -

  چطور؟ گه،يسال د کي -

 ازي. من نیخودم کار کن شيپ نجايا یايب یتونی. مهيعال یبه چند زبان مسلط نکهيا -

  .دمیهم بهت م یحقوق عال یدارم. تو باش کيمترجم درجه  کيبه 

  .کنمیبازار کار هست. همونجا کار م کنمیم یکه زندگ يیجا -

  . یشیخودم مشغول به کار م شيو پ رانيا یگردیمسلما برم -

  اشاره کرد و رو به من گفت:سروش  به

  . نيبرگرده سر کارش و با هم باش تونهیدوستت هم م -
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. پسندهینم اشیزندگ یدوست من کارش رو دوست داره، اما انتخاب شما رو برا -

رو هم  ی. دختر خوبکردیتا حاال ازدواج م ديازش گذشته. با یبابابزرگ سروش سن

  ن.ازدواج کن نيانتخاب کرده. لطفاً بذار

  را چپ و راست کرد و گفت: اشیزد. پدربزرگم صندل یپوزخند سروش

. گمیکه من م یبکنه درسته، اما با کس ديسروش سنش باال رفته درسته، ازدواج با -

 یندهيآقازاده رو در نظر گرفتم. ازدواجشون با هم باعث استحکام آ کيبراش دختر 

خودش و  ندهيآ تونهیسروش مو  کنهیم دايگسترش پ مونهي. سرماشهیشرکت م

  کنه. نياش رو تضمخانواده

و شما ورشکست  فتهيب یحاال اتفاق نيوجود نداره. ممکنه هم ندهيآ یبرا یضمانت چيه -

  . نيبش

 ميتصم اتي. بر اساس واقعميريگینم مياحتماالتن، ما بر اساس احتمال تصم نايبله، ا -

  داره؟! ی. اون دختر چميريگیم

  خانواده مرفه و خوبه... کي اون هم از -

  .دونمیدر لندنه. بله، م یمعروف یبرادرش جا یمشروب فروش -

  . ميستيرا نگر گريو سروش همد من

 یخانواده خوب ه،ييبايدختر ز ی. دوروتدونمیرو در موردش م زيبله، من همه چ -

 دونمی. مدونمیداره، مرفه هستن، کار خودش و پدرش و مادرش و برادرش رو م

در حد ما  شهیباعث نم نايا یهمه یرابطه است ول یحدود سه ساله با سروش تو

  باشن. 
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به  اشینقطه از زندگ ني. سروش تا اینيو نه د ینه فرهنگ ،یاز لحاظ اقتصاد نه

حال من  نيکرده. شانس هم آورده که تا حاال بابا نشده. با ا یگذرانخوش یاندازه کاف

 یليخانواده خ کياز  ن،يدختر متد کيکنه. با  یزندگ ديد بابه بع ني. از اگرفتم ديند

  داشته باشن. یدار باشه و خانواده استخوان ونکه لقمه دهنم یسرشناس. کس

ازدواج  یبذارم با کس تونمیازدواج کنه، نم یحيمس کيبذارم پسرم با  تونمینم من

  اش.خانواده اين دختر او ايبوده. به خودش هم گفتم.  یمختلف یکنه که قبال با مردا

نبود از  دي. از او هم بعکردیکار را سخت م ني. ادانستیرا م زيهمه چ پدربزرگ

  به من کرد و گفت: یباخبر باشد. نگاه چپ زيهمه چ

  !؟یهم شد نيحاال زبون ا یخودت کم بود -

  خودم؟! -

ازت  یراه داد تيفاحشه رو به زندگ کي یوقت یول ،یکردیم یزندگ زيقبالً تم -

  شدم. ديناام

  جا شد و گفت:جابه شيسروش نگاه کردم. سروش در جا به

  .رهيگيمن نگفتم، خودش پ -

  به پدربزرگم کردم و گفتم: رو

مسلمون بشه که  خوادیدر هر صورت، سروش انتخابش رو کرده. اون دختر هم م -

  با سروش بتونه ازدواج کنه و...
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انتخاب کنه، محل  یرانيسلمون بشه، اسم ا. دختره مرميگیم دهيبه چند شرط ناد -

 ريکنه. در غ تيانتخاب کنه. حجاب کامل رو رعا شهيهم یبرا رانيرو ا اشیزندگ

  وجه.  چيبه ه نصورتيا

  داد و گفت: یسرش را تکان سروش

  گرفتم. رياس -

 يیرايپسر جوان و خوش پوش بود وارد شد و از ما پذ کيکه  یزده شد و آبدارچ در

  . کرد و رفت

  !یدونیخودت م گهيد -

لندن  اديکه بهتر، اگر نه، م نيکنیرو گرفته. اگر شما قبول م مشيسروش تصم -

  . کنهیازدواج م یو با دوروت کنهیم یزندگ

 ني. پنج در صد سهم داره از استين یبابت مشکل نيلندن رو هم داره و از ا اقامت

از پنجاه  شترياالن ب کنمیر مکردنشه که فک یهمه سال دوندگ نيا یشرکت. در ازا

  رو شروع کنه. اشیلندن و زندگ اديکه ب نيباشه. سهمش رو بهش بد ارديليم

به  یحرف ني. مطمئن بودم چنکردیگشاد شده داشت نگاهم م یهابا چشم سروش

اصالً. اما من گفتم که بفهمم واکنش پدربزرگم  شدینم شيپدرش نزده است. رو

  . ستيچ

و  ديکش اديبرخاست و فر شي. از جاديداغ شد و به نقطه جوش رس عيسر پدربزرگم

  گفت:
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مگه مال پدرته  ؟یزنی. حرف از سهم میمعرکه شد اريب شيالف بچه آت هيحاال تو  -

  !؟یاريرو م زايچ نيکه اسم ا

شما. هر  ی. ارث سروش براستياالرث هم ن. مال سروشه. حقستيمال پدرم ن -

  با خودتون.  نيتموم شد ببر نتويزندگ گهيوقت صد سال د

 نيتونی. شما نماشیشرکته. به نام خودشه و حق قانون یسهم زحماتش برا نيا اما

. کنهیحراج م متيسهمش رو نصف ق نيدی. اگر هم نمنيبد دي. بخواد بانيدینم نيبگ

  سروش تا ابد منتظر اوامر شما باشه. ستيقرار ن

  و گفت: ديکوب زيم یمشتش را رو پدربزرگم

. ري. اون دخترم رو ازم گرفت، تو پسرم رو ازم بگیرتتيغ یب یتو هم مثل اون بابا -

، و حدت حرف بزن ی. دهنت رو ببند و به اندازهستيموضوع به تو مربوط ن نيا

  . ذارمیاگر نه حقّت رو کف دستت م

  .یپسر من هم مثل خودت بکن یخوایم يیهابا فاحشه خودت

 یلي. پسر شما عاقل و بالغه. خنيزنیبچه پونزده ساله حرف نم هيشما در مورد  -

شما  گهيپدربزرگ. د ستين یو شش سال سن کم یگذشته. س یوقته از سن قانون

 هيدلتون بخواد مثل من رهاتون کنه و بره  نکهي. مگر انيبراش انتخاب کن نيتونینم

  کنه. یاز شما زندگ یبدون شما و حرف ايگوشه دن

  :ديسرش انداخت و داد کش یرا رو شياو صدا

. من یکشیپسر من رو به گند م یزندگ یو دار یرتيغ یتو هم از خون همون ب -

  و تو. دونمیم
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  برخاستم و گفتم: ميجا از

شما از جون و  شرفتيپ یو برا ميبه حرف شما گوش کن شهینم گهيمتأسفم که د -

 تيش از شرکت از شما شکاگرفتن حق یسروش برا ني. نذارميبذار هيروحمون ما

 مي... برنيو دل به دلش بد نييايدوستاتون آبروتون بره. پس بهتره کوتاه ب نيکنه و ب

  سروش.

. کردیم ديو تهد ديکشیم اديسمت در رفتم و سروش هم دنبالم آمد. پدربزرگم فر به

. سروش وسط اتاق ميرفت یو سمت در خروج ميو در را بست ميآمد رونياز اتاق ب

  . برگشتم و نگاهش کردم.ستاديا

  !؟یايچرا نم -

سوزناک بود.  یبه آه هيشب شتريکه ب ديکش یقيلحظه نگاهم کرد. نفس عم چند

. سروش سمت کردینگاهمان م دهيترس ی. منشامدين شيپدربزرگ ساکت شد و صدا

پر از آب کرد و به اتاق پدرش برگشت. من هم به کنار  وانيل کيرفت و  یمنش زيم

  م. در رفت

 زيم یدستش را رو وانيبود. سروش آهسته جلو رفت و ل زينگاهش به م پدربزرگ

  گذاشت و گفت:

سگ دو زدم. شب و روز.  شرفتشيپ یشرکت برا نيکه پام خورده تو ا یاز وقت -

رو  نجايتنهاتون نذاشتم. کارم رو دوست داشتم، شما رو دوست داشتم، ا چوقتيه

  دوست داشتم. 
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 یبرا اشیدوندگ شتريشما بود اما ب هيکردم. سرما یدوندگ وردم،اينذاشتم، کم ن کم

 ش،يگرما. شمال رفتنش، جنوب رفتنش، شب نخواب یسرما، تو یمن بود. تو

  ! اشیخستگ

  من نبود اما زجر و زحمت من کمتر از شما نبود.  یدم و دستگاه اگر برا نيا همه

سرم دارن  یگذاشتم. موها هيبا هم، اما من از خودم ما م،يشد یساختمان ساز غول

 ها،یهمه خستگ ني. کنار اکنمیکار دارم استخوون آب م نيا یچون برا شن،یم ديسف

که از ته  یسن دوست دارم شب سرم رو بذارم کنار کس نيتو ا دنا،يهمه دو نيکنار ا

  قلب دوستش دارم.

  ه. بش ليبهم تحم شتريب هيکار و اومدن سرما نيا شرفتيپ یکه برا یکس نه

که  یآروم بشم که خودم خواستمش، نه زن یبا کس یخستگ یدارم بعد از کل دوست

بهش داشته باشم و تا  ینتونم حس چوقتيه ديو شا اديبه ازدواجم در م یقرارداد

  دست و پا نگاش کنم و بعدها نتونم بهش وفادار باشم. ريبه چشم زنج شهيهم

تو رو دوست دارم اما زور گفتنت  من تو رو دوست دارم، اما افکارت رو نه. بابا

دلم  شهيهم یگرفتنت رو نه. حت ميمن تصم یرو نه. تو رو دوست دارم اما به جا

  نه مهندس! ،یبابا صدات کنم نه آقاجون، نه حاج محمد خوادیم

  . رميگیخودم رو از شما م یو حق قانون ميکنیم تيحرف بهنام بود که شکا اونا

تو  یاتاق دفتر دستکا رو زد ني. اون روز تو همستميکاره ن نيکه من ا یدونیم

و شش سالمه نه شونزده سالم و چقدر  یکه س یصورت من ینگفتم. تو یچيصورتم ه

  !دونهیدلم از کارتون شکست فقط خدا م
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برم بدم به  اي. تياز راه شکا ايبه زور  رم،يازتون بگ شهیپنج در صد هم م اون

. یکن تيتو من رو اذ ديپسر خودتم. دوستت دارم. شا من تهش یدونی. اما مباتونيرق

که  دونمینم سمياما من تو رو رئ ینيبب ی. من رو نردبون ترقیکن تيپسرت رو اذ

  .یباهات دعوا کنم. تو پدر من

  . گهيد زيچ چيه نه

بچه داشته باشم که بهش  یاز کس خوادی. من عاشق شدم. دلم ممن احساس دارم فقط،

  عالقمندم. 

. آبروتون رو کنمینم یاحترامی. بهتون بکنمینم تي. شکاستميایشما نم یتو رو من

  . برمیکارا نم نيبا ا

آسوده باشم و با محروم  نيدیارزشم که اجازه نم یاونقدر براتون ب نمياگر بب فقط

که  یکه عمرم رو براش دادم و ندادن سهم یکردنم از شرکت رونيشدن از ارث و ب

  اش نوش جونتون باشه. همه گمیم ن،يکنیم دميهدمال خودمه ت

ام نرم، من به پدرم اعتماد کردم که حاصل زحماتم رو دستش دادم کور، دنده چشمم

  . اريپدرمه و صاحب اخت ده،یحاال هم که نم

باشم، اما  ادبیحد گستاخ و ب نينتونم تا ا چوقتيه ديشا ستم،يایشما نم یتو رو من

من  یکه برا يیبه جا چوقتيه گهيگم و گور بشم و د ايدن یشهگو هيبرم  تونمیم

  برنگردم. ستين

  کنم.  یخودم زندگ یبرم تنها و برا تونمیم
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 تونمیتره. من بدون اون نممن مهم یشرکت برا نيکه از ا هيزياون دختر تنها چ چون

 کنه،یو قانع نم یشرکت هم من رو راض نيا یحال باشم. بدون اون دختر ده تاخوش

  چه برسه به پنج درصد! 

 ازين یليشما رو درک کنم بابا. خودم خ نياز ا شتريبتونم ب نيازم توقع نداشته باش پس

  . نيدارم شما درکم کن

. سحر با شوهرش ميتربه حضور شما کنارمون محتاج م،يندار اجيبه پول احت ما

  . نيقبول کن نييخوای. شما نمکنهیم یعاشقانه زندگ

  م عقب آمد و گفت:قد کي او

ن حالتون بد بشه. با اجازه به خاطر م خوامی. نمنيلطفاً قرص فشارتون رو بخور -

  بابا.

. سروش کردیو سمت من آمد. پدر بزرگم در سکوت او را نگاه م ديبعد چرخ و

  کرد و در را بست.  تيهدا رونيام گذاشت و مرا به بشانه یدستش را رو

سروش  ميشد ابانيوارد خ ی. وقتمياز شرکت خارج شد و ميزد رونيب یاتاق منش از

رو بود. حاال  ادهيفرو برده بود. نگاهش به کفپوش پ شيهابيرا در ج شيهادست

  . شدیترسناک م آمدیحالت در م نيبه ا یکه وقت دميدیرا م یهمان سروش جد

اشت و ترس ند کسچياز ه گريبرداشتن موانع گرفته بود. او د یرا برا مشيتصم او

  !دنديترسیاز او م ديهمه با
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ً يهم دق من  یربدوشامبر بپوشد و رو آمدی. اصالً به سروش نمخواستمیرا م نيهم قا

ها به رقص آتش نگاه کند و آه و همچون افسرده نديبنش نهيراک کنار شوم یصندل

  بکشد. 

او را  یداشت کس ازيکند و ن یگرگ خفته که بلد بود با کلمات باز کيبود.  نيهم او

  بنشاند. یسازد تا حرفش را به کرس داريب

  . شهیم نيسروش. برف داره سنگ ميبر -

  به خود آمد و گفت: او

  . ميبر -

  به ساعتم کردم و گفتم: ی. نگاهميشد ماهيفر نيو سوار ماش ميدو راه افتاد هر

  !ماه؟يدنبال فر مي. به نظرت برشهیبرف راه بندان م ني. با امهيساعت دوازده و ن -

  ! ماه؟يفر -

  بله، قبل از اومدنم دنبال تو، بردمش محل کارش.  -

  بهش زنگ بزن. دونمینم -

  اش رو ندارم. من که شماره -

  م.من دار -

  و براندازش کردم و گفتم: ستميرا نگر او

  !کنه؟یشماره دخترعمه من دست تو چکار م -
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  ازش گرفتم. یورمواقع ضر ی. برادميکشیرو باهاش دستمال م هاشهيش -

  !؟یمواقع ضرور -

رو ازش گرفتم اگر خودش جواب  ماهي. شماره فردهیآره. مادرت که تلفن جواب نم -

  نداد حداقل به اون زنگ بزنم.

  ! نه؟!ه؟يدختر خوب -

  .یليخ -

 خواستی. دلم مگشتیم ماهيسمت سروش انداختم. داشت دنبال شماره فر ینگاه مين

  نه!  اي خواستشیم ماهيد که فربو یبدانم سروش همان کس

خودش رو حفظ  هيخوب روح یليپدر و مادرش رو از دست داده اما خ نکهيبا ا -

  .هيکرده. دختر شاد و سرحال

  اهوم! -

اومده. گفت  رونياز اونجا ب یخونه عموش افتاده و چطور یبهم گفت چه اتفاق -

  .یپسر عموش رو کتک بزن یخواستیم

  که هرگز فراموش نکنه.  دادمیبهش م یاگر نه درسبابات نذاشت و  فيح -

  . ديلرزیمثل گنجشک از ترس م چارهیب دختر

  . قبل از زدن دگمه گفتم:رديکرد و خواست تماس بگ دايرا پ شماره

  اش چند بود. شماره -
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  زد و گفت: یو بعد لبخند کج ستيرا در دست گرفتم. سروش مرا نگر یگوش و

  بهش. زنمیحاال خودم زنگ م -

آمد که سروش  نييرا به گوشش چسباند. دستم پا یرا فشرد و گوش یبعد دگمه لمس و

  گفت:

  . یحرف بزن یبا گوش دينبا یپشت فرمون هست یوقت گفتیم یکي ادمهي -

  بندش گفت: پشت و

بهنام  شه،یم نيبرف داره سنگ م،يبود روني!... با بهنام بن؟يخانم، خوب ماهيسالم فر -

نشد؟... باشه، چشم... در  ليسراغتون. شرکتتون تعط مييايبود. گفت بنگران شما 

  ... خدانگهدار.ميخدمت شما هست

  ارتباط را قطع کرد و گفت: او

  هم تموم بشه.  ميو فکر نکنم تا سه و ن ختهيکار سرم ر یتو شرکت کل گهیم -

را تا  ماهيسمت مهندس معتمد رفت. نگران شدم که مبادا او باز بخواهد فر ذهنم

  دارد.  نگه روقتيد

  فکر مشوش گفتم: با

 ميهستن! و بهم بگو خونه اونا کجاست بر نيزنگ به مهران بزن بب هيخوب حداقل  -

  خونه بابام.  ميبا خودمون ببر ميها رو برداربچه

  باشه. -
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 ميتوانیها مانده است و مبا مهران تماس گرفت و مهران گفت که در خانه کنار بچه او

تا او هم استراحت بکند. من هم از خدا خواسته با سرعت  ميها را ببرو بچه ميبرو

  سمت منزل بهار رفتم. اطيو احت شتريب

شد و زنگ خانه را  ادهي. سروش پميمنزل بهار بود یساعت بعد جلو کياز  کمتر

پوش  ديتا همه جا را سف گرفتیزد و منتظر شد. برف داشت تمام توانش را به کار م

  کند.

ها را با ساک لباسشان به سروش سپرد. در آمد و بچه یها جلوبعد مهران با بچه یکم

دست بلند کرد و سر فرود آورد و من همچون خودش جوابش  ميدر برا یاو از جلو

  را دادم.

سوار کرد و خودش آمد و جلو  نيها را آورد و در عقب ماشبعد سروش بچه یکم

  نشست. 

. دادندیو آن دو ذوق زده جوابم را م کردمیم یپرسم و احوالو آراد سال دهيبا ارک من

  را دور گردنم انداخت و گفت: شيهااز پشت دست دهيارک

  !يیدا یشهرباز ميبر -

  وقت بهتر. کي. يیامروز نه دا -

  دوست دارم. یشهرباز یليخ -

 شيپ مي. بهتره امروز برشنیبسته م ابونايو خ اديامروز برف م یول زم،يباشه عز -

  .یشهرباز ميریم گهيوقت د هيمادرجون، 
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  باشه. -

  قربونت برم. -

. سروش رو به ما لبخند دميرا از دور گردنم برداشتم و بوس فشيکوچک و ظر دستش

  کرد و گفت: دهيرا سمت ارک شيزد و بعد رو

  کرد. شهیهم م گهيد یبه جاش کارا -

  !؟يیدا يیچه کارا -

  . ميبساز یبرفو آدم یبرف باز ميمثالً بر -

 یحال کردن آن دو کار سخت. آراد هم دست زد. خوشديو خند ديپر نييباال و پا دهيارک

  :دينبود. سروش پرس

  !؟یریجان مدرسه م دهيارک -

  .يینه دا -

  !زم؟يچرا عز -

  لحظه سکوت کرد و بعد گفت: چند

  حوصله مدرسه رفتن ندارم.  -

  ته گفت:آهس دهي. ارکميو سروش به هم نگاه کرد من

  . رمیمدت مدرسه نم هيگفت  رمونيبابا به خانم مد -

  ؟یخونیدرسات رو م یپس کِ  -
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  . دهیبهم درس م اديم مايخاله ش -

  ! ه؟يک مايخاله ش -

  دوست منه.  -

  . زميباشه عز -

صورتم آمد و  ی. دست راستم توميبا هم رد و بدل کرد یدو در سکوت نگاه هر

زد  یمينشست. لبخند مال ميبازو ی. دست سروش رودميمالام را محکم ها و چانهلب

  و گفت:

 مايخاله ش یبا هم از درسا دهيارک شيپ رمیبه بعد من هم م ني. از استين یزيچ -

  .ميبش ضيمستف

  کنار آراد نشست و گفت: دهي. ارکدميحرفش را فهم یمعن

 ديهم که شده نبا بهش گفت اون به خاطر ما مايو خاله ش کنهیم هياش گربابا همه -

  کنه. هيگر

  !کنه؟یم هيچرا گر -

  . کنمیم هي. بعد منم باهاش گرشهیمامان بهار تنگ م یدلش برا گهیم -

  راند و گفت: دهينگاه تلخش را سمت ارک سروش

  . زميقربونت برم عز -

 ماهيفر نيغمگ یهاآهنگ انيبعد دست برد و پخش صوت را روشن کرد و در م و

  گفت: رلبيگ شاد گشت و زآهن کيدنبال 
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  اس.ناله چس نميا یحاال کل آهنگا -

  و متفکر و متعجب گفتم: ستميرا نگر او

  !ه؟يچ -

  ناله. ! چس؟یدينشن -

  !؟یچ یعني نيا -

  ناز. یجلب ترحم. ناله از رو ايجلب توجه  یبرا ،یآه و ناله ساختگ یعني شيمعن -

  و گفتم:  دميخند

  .مونهیم ادميجالب بود،  -

گشت و  ليوسا انيخود را به دست گرفت و داشبورد را باز کرد و در م یگوش او

شاد  اريآهنگ بس کيوصل کرد و  ستميکند. آن را به س دايرابط پ ميس کيتوانست 

  آن را باال داد. یکرد و صدا یپل

 تيو آراد هم سرا دهيمشغول تکان دادن خود شد که حالش به ارک شيهم در جا خودش

 یخوانهم شاني. سروش برادنيپر نييو باال و پا ستادنديا یصندل یدو روکرد و آن 

  .دنديکشیم غيها جو آن کردیم

 ميديبه منزل پدرم رس یکه وقت دنديکش غيو ج دنديها آنقدر رقصبچه ريطول مس در

  .ميو به درون منزل رفت ميشد ادهيخسته بودند. همه پ

کرد  یپرسلشان کرد. با سروش گرم احوالحال شد و بغها خوشبچه دنياز د مادرم

  . ديو او را بوس
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 تيوضع دني. نگاه سروش به پگاه افتاد. با دديرا بوس امیشانيمن جلو آمد و پ دنيد با

  سر او گفت:

  تو؟! یشد یچ -

  .ستين یزيچ -

  به سرت؟! یبست یرو الک ناي! پس است؟ين یزيچ -

گرفت و او را برانداز کرد و  شيهادست انيجلو رفت و صورت پگاه را م سروش

  گفت:

  خورده؟ يیسرت جا -

  آورد و گفت: نييسروش را گرفت و آهسته پا یهادست پگاه

  آره خورد به دست بهراد.  -

  بهراد زده؟! -

  بله. -

  !؟یچ یبرا -

  .ادهيزورش ز -

  چند لحظه مات پگاه شد و بعد گفت: سروش

  .زدیتر مزود ديبا یداره! ول یبشکنه دستش که چه زور - 

  سروش زد و گفت: نهيدر س یضربه محکم پگاه
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  . یريگیم وي. معلومه تو پشت کنيمنو بب يیدا -

  زد؟! یحاال واسه چ -

  بحثمون شد. -

  دستش درد نکنه. -

  به او زد و گفت: گريد یاضربه پگاه

  ات رو ندارم. برو اونور حوصله -

  ه گفت:مبل نشست و رو به من کرد و آهست یبعد رفت و رو و

  سالم. -

  سالم. -

ها تنها سه روز در ها بودند. متوجه شده بودم آنآشپزخانه رفتم. آن روز مستخدم به

  .کنندیکمک م یمنزل و آشپز یزکاريهفته حضور دارند و به مادرم در تم

زدم و مشغول  هيتک نتيدانه برداشتم و به کاب کي نتيکاب یرو ینيريجعبه ش از

و نشست و در جعبه را باز کرد  ديپر نتيکاب یم آمد و روخوردن شدم که سروش ه

  و مشغول شد.

  پگاه چشه؟ -

  بهراد جلو دوستاش کتکش زده بود. شبيد -

  !؟یواسه چ -
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خونه، مثل عرضه نداشتنت  یاريداداشت رو ب یبه بهراد گفته بود عرضه نداشت -

  واسه بچه دار شدن.

  !؟یچرا نرفت -

  شدم؟! وونهيد -

  در دهان گذاشتم که گفت: را ینيريش ته

  شده؟! یزده که سرش زخم یچجور -

  زده. یدست شيبا پ -

  درد نکنه. دختره زبون دراز پررو.دستش  -

 خوردی. سروش اگر قسم مدياش را باال کششانه اليخیرا باال گرفتم که او ب نگاهم

بود.  . بهراد خواهرزاده محبوبشکردمیباور نم نديبیچشم م کيهر سه ما را به 

بود اما  قيمن و سروش عم تيمياو را دوست داشت. صم گريبود. طور د قشيرف

  ها بود.حرف نيحس او به بهراد فراتر از ا

ها هم ها شدم. مستخدمدر استکان ختنير یو دو استکان برداشتم و مشغول چا رفتم

  :ديحاضر کردن ناهار بودند. مادرم آمد و پرس یدر تکاپو

  نن؟يرو بچ زيبگم م نيخوریناهار م -

  زودتر گفت: سروش

  .خورمیآره من م -
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 بندهی. برف داره راه رو مماهيو برم سراغ فر اديبابا ب کنمیمن هنوز نه. صبر م -

  دست منه. نشيماش

  ؟یمن نرفت نيتو چرا با ماش -

  .ارهيسر خودش ب يینکنه بال یخوب رانندگ ماهيفر دميترس -

  عد گفت:چند لحظه نگاهم کرد و ب مادرم

  قربون شکل ماهت برم.  -

دانه قند از  کياستکان دست سروش دادم و  کيرفت و من  رونياز آشپزخانه ب او

  شدم.  یچا دنيزدم و مشغول نوش هيتک نتيقندان برداشتم و گوشه لپم گذاشتم و به کاب

ان بندبعد از راه زديکار بر یکل ماهيخودم فکر کردم معتمد کور خوانده است سر فر با

  را به خانه برساند.  ماهيو بزرگش فر کيش نيبخواهد با آن ماش

  .ختيکفپوش ر یرو یاز چا یبه ساعدم زد. دستم تکان خورد و کم شيبا پا سروش

  کردم که گفت: ینچ

  ! ش؟يريگیچرا نم -

  ره؟يگیم یدرازت رو ک یپا نيا -

  نگاهم کرد و بعد گفت: یحالت پوکر با

  رو. ماهيفر -

  ؟!چکار کنم -
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  . هيدختر خوب رش،يبگ -

  ش؟يريگیچرا خودت نم هياگر دختر خوب -

  .یندار اتیزندگ یرو تو یرو دارم. تو کس یمن دوروت -

  کردم و نه رد.  دييکردم. نه تأ سکوت

  رو به او گفتم: یدوباره به دستم زد. عصب سروش

  پاهاتو کنترل کن. نياُختاپوِس نر ا -

     داره. یهم با سواده. هم خانواده خوب خوشگله یليبهش فکر کن. هم خ -

  گذاشتم و گفتم: نتيکاب یو استکان را رو دميرا نوش ميچا ته

صاحب  اي. از کجا معلوم تو رو دوست نداشته باشه؟! یشناسیتو که دخترا رو م -

  رو! کسيا ايکارش رو. 

  بودم. دهياگه من رو دوست داشت که تا حاال فهم -

  از کجا؟! -

 بيو غر بيعج یليرو که دوست دارن خ یکه رفتار دخترا در مقابل پسر از اونجا -

. ستيکه حواسش به من ن دهی. نشون مکنهیرفتار م یمعمول یلي. اون با من خشهیم

  .شيريبگ یکه ممکنه تو بتون ستين یراحت، من چشمم دنبال دختر التيخ

  و گفتم: دميزد و من خند یگشاد لبخند

  نباشه! یشمت دنبال کسکه تو چ کنمینم باور
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باسنم زد. برگشتم و با اخم نگاهش کردم که  یبعد راه افتادم که با نوک کفشش تو و

  گفت:

  بود، چشش دنبالته! شمميش یپا ديببخش -

  خنده زدم و گفتم: ريبلند ز یحرفش به ناگاه با صدا نيا از

  .هيجوابش منف -

و پاسخش  دميخندیبلند م یسروش با صدا یشوخ کيبار بود که به  نيکنم اول فکر

 یهاخودم هم تعجب داشت چه برسد به سروش که داشت با چشم ی. برادادمیرا م

  !کردیگرد نگاهم م

بودند و سر و  نکتيبا ک یو آراد در حال باز دهيافتادم و وارد سالن شدم. ارک راه

 یلچانه زده بود و در حا ريو پگاه در سکوت دستش را ز کردندیم یاديز یصدا

  .کردیها نگاه مبود داشت به بچه دهيمبل لم یکه گوشه

داشتن بچه و حسرت نداشتن آن چقدر دل را  یآرزو دميفهمیگرفت. م شيبرا دلم

  . رنجاندیم

. متوجه من شد. به پگاه زدیرا ورق م یابه مادرم دادم که داشت مجله یااشاره

ارد کوچه شدم برف باال آمده بود. و یگرفتم. وقت شياشاره کردم و راه خروج را در پ

  شدم و آن را به حرکت درآوردم.  ماهيفر نيسوار ماش

 اطي. با احتآمدیبرم شهيش یکردن برف رو زياز پس تم یکن هم به سختپاک برف

  توقف کردم و منتظر شدم. دميشرکت رس یبه جلو یو وقت رفتمیم
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ً يتقر  ماهيند و من هنوز منتظر فررفت یکي یکيآمدند و  رونيهمه از ساختمان ب با

را روشن کردم  یهم به شدت سرد شده بود. استارت زدم و بخار نيبودم. داخل ماش

در  یآمد و جلو رونياز ساختمان ب ماهيبعد فر هيکن را زدم که چند ثانو برف پاک

بوق زدن که حواسش سمت  شي. برااختسرش اند یو کاله کاپشنش را رو ستاديا

 کردی. داشت تعارف مديشدم که مهندس معتمد به او رس ادهيپ نيشمن جلب شد. از ما

  به من اشاره کرد. ماهياو را برساند اما فر

  ها باال رفتم و سالم کردم. هر دو جوابم را دادند. معتمد رو به من کرد. از پله مهندس

  بردم و با او دست دادم.  شيکرد. دستم را پ یما را به هم معرف ماهيفر

 یهاو پله شودیبود. او سر فرود آورد و گفت مزاحم نم یچهره و باوقارخوش مرد

  رفت.  نييبرف گرفته را پا

  کردم و گفتم: ماهيبه فر رو

  کنه. اتيیو بازجو یايب رونيب رتريکه د ختيباز کار سرت ر -

ً يدق -   .قا

  داد.  یلبخند زد و سرش را تکان او

  !گفت؟یم یچ -

  ؟یديو چرا برام گل خر ین داربا م یتو چه نسبت نکهيا -

  ؟یگفت یو تو چ -

  .یاز من گل گرفت یعذرخواه یو برا یام هستگفتم پسر عمه -
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  !د؟يرو نپرس لشيدل -

  .گفتمیهم نم ديپرسیم -

  . ميبه او زدم. او هم لبخند زد و هر دو چند لحظه به بارش برف نگاه کرد یآرام لبخند

  ؟یعالقمند یکه به ک ینگفت -

  !؟یکه ندار یفضول خصلت -

  تو رو حدس بزنم. اتينه! فقط دوست دارم ذهن -

  حدس بزن. -

  ؟یسروش رو دوست دار -

  !اد؟يمن ممکنه از سروش خوشم ب یسروش؟! چرا فکر کرد -

  اد؟يمگه تو از سروش بدت م -

  .ستيمن ن قهيسل یول هيهم پسر خوب یليوجه! سروش خ چيبه ه -

  !یاشب قهيخوش سل یليخ ديپس تو با -

  چطور مگه؟!  -

 نکهيا یعني اد،يتو از سروش خوشت نم شناسمیکه م یها دخترکه مثل ده نيهم -

  .یاقهيسلخوش

  زد و گفت: ميبه بازو یو مشت ديبلند خند یبا صدا او

  حال بشه!رو بشنوه خوش نيسروش ا کنمی. فکر نموونهيد -
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  و گفتم: دميخند آرام

   یشیبور مو مج ميکنیم رياالن گ م،يبر -

  .یبگذرون نيماش یو تا صبح با من تو شب

  خونه اما با تو هرگز. رمیم ادهيعمرا. پ -

را سمتش گرفتم. مرا  ميبه او کردم و با چهار انگشتم در سرش زدم و بازو رو

انداخت. حرکت کردم و او با من  ميو بعد دستش را جلو آورد و دور بازو ستينگر

  راه افتاد. 

کردم و  کي. او را به خود نزدترساندیمرا م نيو ا خوردیم زيها لپله یرو شيپا

. ميديرس ني. با هم به ماشرديدستم را دورش انداختم که مجبور شد کمرم را محکم بگ

  کمک کردم او سوار شود و بعد هم خودم سوار شدم.  

داشبورد را که چندان هم سر حال نبود سمتش گرفتم. لبخند زد و  یگل رو شاخه

  را به حرکت درآوردم و سمتم منزل رفتم.  نيشکر کرد. ماشت

شده بود و  کيتصادف و تراف يیکرده بودند و در جا ريگ شانيهانيبا ماش هایليخ

  . ميبرگرد یاز فرع ميمجبور شد

  . دميحرف سروش خند اديپخش را روشن کرد که به  او

  ؟یخندی! مه؟يچ -

  تن.ناله هسآهنگات همه چس  گفتیسروش م -

  و گفت: ديخند ماهيفر
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  شلوغ و رقص درآر دوست داره. ی. آهنگادونمیسروش رو م قهيسل -

ً يدق -   .نطورهيهم قا

  پخش صوت شد و گفت:  اليخیکند و ب دايکه دوست دارد پ یهم نتوانست آهنگ آخر

  آهنگ چندم بود.  دونمیکرده که نم ششيانقدر پس و پ -

  ناله بود.اونم چس  -

  و گفت: ديخند ماهيفر

  .ديشا دونم،ینم -

  بخون دوباره! ،یخوندیام رو خوب ممن آمده یول -

  ها! زنمتیمسخره نکن بهنام، م -

بود که کنارش  بيبود. عج بيعج یليدختر خ نيو به راهم ادامه دادم. ا دميخند آرام

حد با او احساس  نيبود که تا ا بي. عجرفتیام سر نمو حوصله شدمیحال مخوش

  . کردمیم یامش و راحتآر

بود  بي. عجاورميرا در ب غشيبود که دوست داشتم سر به سرش بگذارم و ج بيعج

  . دميدفعه او را آنطور بوس کيشب قبل  یکه حت

مردانه. اما  یازيرفع ن یجذب نشدم جز اال، آن هم برا یدختر چيکه به ه یهم من آن

 ش،يهاحرف ش،يهایشوخ اش، غمش،جذاب بود. خنده ميبرا زشيهمه چ ماهيفر

  !زشيحضورش، همه چ

  .ميشد ادهيپارک کردم و هر دو پ یمناسب یرا در جا نيماش ميديبه مقصد رس یوقت
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  مراقب خودت باش با اون کفشات. -

  باشه چشم.  -

سرخ شده  دشيکردم. پوست سف ماهيو زنگ را فشردم. رو به فر ميدر رفت یجلو به

  و گفت: ديبود. خند

  نگاه نکن. -

  .یمثل لبو شد -

  سرده. -

وارد ساختمان شد من  یباز شد. آن را هل دادم و اشاره کردم که داخل شود. وقت در

  هم وارد شدم و در را پشت سرم بستم.

  شد.  ماهيبه من و فر رهي. پگاه خمي. جواب گرفتميو سالم کرد ميدرون سالن رفت به

با هم  یراد داشتند به خاطر بازو آ دهينکردند و بدتر از ارک یو بهراد توجه سروش

  .ميو داد جواب هم گرفت غيآن ج انيو در م مي. به پدر و مادرم سالم کردکردندیبحث م

سروش و بهراد  نيو خود را ب ديمبل پرت کرد و جلو دو یرا رو فشيک ماهيفر

  انداخت و گفت:

  منه.نوبت  -

  غر زد و گفت: آراد

  نوبت منه. -
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  کرد و گفت: یها جر زنچون بچه ماهيفر

  .نيکن یکنم... پِل یباز خوامیم دميشو من االن رسگم -

  سمت دستگاه رفت و گفت: بهراد

  با من! -

  . من با آقا سروش.یستينه تو بلد ن -

  .رو گرفتم ايمن مادر همه باز ستم؟يمن بلد ن -

  کن برو کنار. یمادرشونم تو رو گرفته، پل -

  مبل پرت کرد. یو رو آورد رونيبعد کاپشنش را از تن ب و

 دنيو سروش شروع به رقص ماهيکرد و همراه با شروع آهنگ، فر یرا پل یباز او

  .دنديها رقصبا حرکات آن یشنيميکردند. دختر و پسر ان

حد  نيهم تا ا ماهياما خبر نداشتم فر رقصدیماهرانه م اريکه بس دانستمیرا م سروش

  . رقصدیخوب م

 گريد دهيکردند. ارک قشانيهم تشو هيخود دست زدند و بق یتمام شد برا یباز یوقت

  کند. خودش و آراد مشغول شدند. مادرم هم گفت: یباز یاجازه نداد کس

  .یاز گشنگ مي. هالک شدميناهار بخور مييخوای. منيتمومش کن گهيد -

را برداشت. با آن بافت چسبان که  لشيبود که خم شد و وسا ماهينگاهم به فر من

 یبدنش را به خوب یهایو بلند یگذاشته بود و پست شيبود تمام بدنش را به نما دهيپوش

  . صورتم داغ شد.ديد شدیم
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  را گرفتم که چشمم به سروش و لبخند کجش افتاد.  نگاهم

پله چپ زدم و راه یو خودم را به کوچه عل دمينگاه من شده بود. خجالت کش متوجه

  شدم. را گرفتم و باال رفتم و وارد اتاقم 

دست  کي. بعد هم دميکش رونيتخت انداختم و کتم را از تنم ب یگردنم را رو شال

  .شدم دنيبرداشتم و مشغول پوش یلباس راحت

  کردم. زانيرا مرتب کردم و در کمد آو ميهاهم لباس بعد

هم آمد. همان بلوز بافت چسبان تنش بود.   ماهيرفتم که فر رونيبعد از اتاق ب یکم

برداشت و مرا  رشي. سر بلند کرد و دستش را از پالک زنجستادميا مقابل راهش

  :دي. پرسمي. چند لحظه به هم نگاه کردستينگر

  شده؟! یزيچ -

بردم و به اندامش دادم و دوباره به صورتش بازگشتم و  نييرا از صورتش پا نگاهم

  گفتم:

  برو لباست رو عوض کن.  -

  به خود کرد و گفت: ینگاه متعجب

  مگه چشه؟!چرا؟  -

  و گفتم: دميکش یقيعم نفس

  فقط برو عوض کن. ،یچيه -

  ه؟ياست مشکلش چ دهيبافت پوش هي نيا -



530 | P a g e 
 

 یبرجستگ یکل گفتمیبه او م ديدادم. چطور با واريرا از او گرفتم و به در و د نگاهم

سروش  یجلو ميخوددار باشم و آبرو توانمیو من نم یلباس دار نيا ريز ريگچشم

  !رودیم

و  کردیاغراق م رخشميافتاد که در نشان دادن ن واريد یرو اشهيبه سا همنگا

  . رو به او گفتم:دادیبدنش را بزرگتر نشان م یمنحن یهاخط

فقط صورتت رو به سمت چپ حرکت بده و به  وار،يسمت د یبچرخ نکهيبدون ا -

  خودت نگاه کن. هيسا

  بعد گفت: ی. کمستينگر واريد یخود را رو هيکار را کرد و سا نيا او

  !؟یکه چ -

  .یچيه -

  به من کرد و گفت: رو

  حالت خوبه؟! -

  نه، اصالً. -

 ستيخود را نگر هيآوردم و براندازش کردم. او دوباره سا نيينگاهم را از عمد پا و

  ها عقب رفت و گفت:چون برق گرفته کدفعهيو 

  . تنسين یچشم چرون یخوبن. اونا اصالً آدما یليسروش و بهراد خ -

ً يمشکل دق دونم،یم - نه اونا  گم،یچشم چرونم. من به خاطر خودم م یليمنم که خ قا

  تو. اي
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  رفتم. یناهارخور زيو او را ترک کردم و به سر م دميبعد چرخ و

 دمياو به صدا در آمد و مشغول صحبت شد و فهم یسروش نشستم که گوش کنار

  پدرش است.

نشست. نگاه  زيآمد و سر م رهيت یخاکستر یبايز راهنيپ کيبا  ماهيبعد فر قهيدق ده

 ستيتلفن سروش تمام شد مرا نگر یگرفتم. وقت ريبه او انداختم و سر به ز يیگذرا

  گوشم آورد و گفت: کيو سرش را نزد

  ه؟ينظرت چ ران،يا اديبگم ب یبه دوروت گهیبابام م -

  .اديبگو ب -

  .ارهيسرش ب يیبابام بال اديب ترسمیم -

  رته؟شهر ه -

  !ستين ديبع -

  !ه؟يچ اديب گفتیم نکهيا ليدل -

  . ميو با هم حرف بزن نمشيبب کياز نزد خوامیم گفتیم -

  .شهی. با خانواده آشنا هم ماديبهش زنگ بزن ب -

  نشه. یطور دوارميام -

  . شهینم -
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چون  مونمیم نجايگفت امشب برگردم خونه و از فردا برم سرکار. گفتم امشب ا -

 ً  ینخواد کار دوارميسرکار. ام رمیبرف و پس فردا م نيبا ا لهي فردا همه جا تعطحتما

  .ديکنه که نبا

  .مينگران نباش، خودمون مراقبش هست -

  .اديکه ب رميگیباشه پس باهاش تماس م -

  را کامل کنم.  قميتاپم نشستم تا تحقلپ یاز ناهار به اتاقم رفتم و پا بعد

  کنم. يیرياز هر درگ یآن مشغول شدم تا ذهنم را خال را به نوشتن یاديز ساعات

  

   (فصل نهم) 

بود که بخوابم.  نيکه دوست داشتم بکنم ا ی. تنها کاردياز راه رس ديجد یزمستان صبح

 کردمی. حس مخواندیتخت مرا به آغوش خود فرا م یپشت پنجره و گرما یسرما

  نکنم. شيرها هایزود نيو فعالً به ا رميدر آغوشش بگ خواهدیتخت م

اتاق که به  یکيسرم گذاشته بودم و در تار یبودم و بالش را رو دهيشکم خواب یرو

  شده بود در حال استراحت بودم. جاديا یمخمل یهاپرده لهيوس

تکان خوردند. در اتاقم باز شد و  ميهاشد. پلک جاديبعد سر و صدا در راهرو ا یکم

  . ديبه گوشم رس دهياُرک یصدا

  !م؟يدرست کن یبرفآدم ميبر یاي! م؟یداريب يی... دايیدا -
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 دميرفتن تخت فهم نيي. با پازميو حوصله نداشتم برخ نشستیگوشم م یتو شيصدا

  تختم آمده است.  یکه او به رو

  ؟یداريجون! ب يیدا -

 خيقالب  کيکتفم قرار گرفت. دست کوچکش سرد بود و حس کردم  یرو دستش

 هيهر دو ساعدم تک یو رو دميکش رونيبالش ب رياز ز پوستم گذاشت. سرم را یرو

که  يیهادار و چشمخش یو صدا ختهيبه هم ر یآلود و موهاکردم. با صورت خواب

  بسته گفتم: یکيباز بود و  شانيکي

  ؟یبود روني. مگه بمونهیم خيجان دستت مثل  يی! دادهياُرک -

  .ري. سالم، صبح بخيیآره دا -

  و گفتم: دميکش یبلند ازهيخم

  ؟یبود رونيب یسالم قشنگم. با ک -

  .ميبود یپشت اطيمن و آراد تو ح -

  حال گفتم:  ني. با انميو آنجا را بب بروم یپشت اطيوقت نکرده بودم به ح هنوز

  . زميبشن باهاشون برو عز داريب هيصبر کن بق -

  دست راستم را بلند کرد و شالش را مرتب کردم و گفتم: و

  سرده. رونيزدن. هوا ب خيهات دستدستکش بپوش.  -

  .اديداره بازم برف م -
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  .یرفت رونياونوقت تو ب -

  را به در کردم و داد زدم: ميهمان حال رو با

  مامان، مامان! -

  به در نگاه کرد و گفت:  دهيارک

  .گهيپاشو د يی. داشنوهیرو نم صدات

  بعد. اديبچه جون هوا سرده. بذار برف بند ب -

  دوست دارم. یبازآخه من برف -

هم قرمز شده.  اتینيب نيسرده. بب یليدلم االن که خ زيعز یباشه قربونت برم ول -

  .یبرف باز ميبرف بند اومد با هم بر دمیتو. قول م اديبرو بگو آراد ب

  و گفت: ديبه داخل سرک کش ماهيضربه به در خورد. فر چند

  ن؟يداري. بريسالم، صبح بخ -

مونده االن  رونيتو. بچه ب اديبرو آراد رو صدا کن ب ماهي. فرريسالم. صبح شمام بخ -

  .خورهیسرما م

  خودش را تکان داد و معترض گفت: دهيارک

  ! نه.يیدا -

  .ماهي! برو فر؟یچ یعنينه  ،يیدا -

  مگه من نوکرتم. خودت پاشو خوب. -
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  .شهیم ضيتو مر اديچموش، خوب برو بچه رو صدا کن ب یکنیم ینطوريچرا ا -

  صبحه. ميخودت پاشو. ساعت ده و ن -

  .شمیم ضيپتو بودم، بدنم گرمه. باز مر ريوقت صبح تا حاال ز نيا شهیسردم م -

  به من چه؟! -

  کردم و گفتم: دهيرا به ارک ميلحظه نگاهش کردم. رو چند

  .شهیم ضيتو مر اديبرو آراد رو صدا بزن ب -

  سرم گذاشتم و گفتم: ی. بالش را رودميدوباره به حالت قبل برگشتم و دراز کش و

  تو برو. ره،یننه شهرزاد که نم -

شد  دهيکش نييکمرم پا یحال بود که پتو از رو نيرفت و در هم نيياز تخت پا دهيارک

و بعدش داد  دميبه پوستم منتقل شد. نفسم را با صدا به درون کش یديشد یو سرما

  . دميو از جا پر دميکش

 ديمشت برف رو پشتم مال کي ماهي. فرديچيدر اتاق پ ماهيفر و دهيارک یقهقه یصدا

  . ديخندیو خودش م

  و گفت: ديکش غيج ماهيرا چنگ زدم و آن را کنار انداختم. فر پتو

  .دهيفرار کن ارک -

  . دميلخت دنبالش دو یو من هم همانطور با باال تنه ديدو رونيبعد از اتاق ب و
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او  خواستیو من دنبالش بودم و دلم م ديدو نييا پاهو خندان از پله ديکشیم غيج او

  کپه برف فرو کنم.  کيو سرش را در  رميرا بگ

ام را . سروش شانهختندير مياز چهار طرف چند نفر رو کدفعهيبه سالن  دنيرس با

  بغلم زد.  ريمشت برف ز کيخوردم و  نيزد که زم ميپا ريگرفت و ز

کرد.  یشکمم خال یکاله پر از برف رو کي که بهراد دميکشیبرف داد م یسرد از

  داد زدم.

  برف.تو  کنمیآخ، آخ، بهراد پاشم سرتو م -

مشت برف در دهانم کوفت. به سرفه افتادم. همه داشتند  کيکنار سرم زانو زد و  آراد

  . دنديخندیبه من م

 یکهيتف کردم که سروش مرا چرخاند. زورش را هم نداشتم مرت رونيرا ب هابرف

  ظرف پر از برف آمد. داد زدم. کيکه با  دميرا د ماهيرس! فرخ

  ..به جون خودم سرتو. ماهيفر -

  نشست و گفت: ميپاها یفشرد و بهراد رو نيزم یسر و گردنم را رو سروش

  روش. زيبر -

 خواستیو م کردیبه مادرم افتاد که نگران سروش و بهراد را سرزنش م نگاهم

  کنند.  ميرها

  باز! شهیم ضيها، به خدا مرچهب نيولش کن -

  گم شده بود.  هيبق یپدرم هم درون صدا یصدا
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زد. بهراد کمر شلوارم را  خيتمام بدنم  کبارهي. به چون پشتم بود دميدیرا نم ماهيفر

لحظه داغ  کي ی. سروش قهقهه زد و من براختيمشت برف در آن ر کيو  ديکش

  کردم. 

  . کردیهنوز سرزنششان م مادرم

  زدم: اديسروش را گرفتم و مچ هر دو دستش را فشردم و فر یهاتدس

  ... بسه!گهيبس کن د -

برخاستم. با افتادن  نيزم یبرخاست. از رو ميپاها یکرد و بهراد از رو ميرها او

  خنده زدند.  ريهمه ز امیبرف از پاچه شلوار راحت

لب همه پاک شد.  یوکه خنده از ر ستمياو را نگر یکردم و عصب ماهيرا به فر ميرو

  سروش گفت:

  .ستيخانم ن ماهيفر ريمن بهشون گفتم. تقص -

  پگاه در گوشم نشست. یصدا

  .نييهاتون درست مثل بچههمه -

گرفتم.  شيها رفتم و راه پله را در پسمت پله گرفتم. ماهيرا از فر امینگاه عصب من

تا کوچه هم رفته  شيکنم صدابه اتاقم رفتم آنقدر محکم در را به هم زدم که فکر  یوقت

  بود.

راست به حمام رفتم و خودم را به دوش آب گرم سپردم تا گرما به بدنم بازگردد.  کي

  آمدم. خودم را با حوله و سشوار خشک کردم.  رونياز حمام ب نکهيبعد از ا
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 ليبود و دل دهيبار یاديو رفتم پرده را کنار زدم. برف ز دميهم لباس گرم پوش بعد

  .دميبهراد و سروش را در منزل پدرم فهم ماندن

رفتم. هر کس مشغول  نييپا یعطر زدم و از اتاق خارج شدم و به طبقه یکم برگشتم

  ها. با بچه یحرف زدن با هم، باز دن،يد لميبود. ف یکار

  خودم شدم. مادرم آمد و گفت: یبرا یچا ختنيبه آشپزخانه رفتم و مشغول ر توجهیب

   زم؟يبر يیبرات چا زم،يعز -

   .زميرینه ممنون، خودم م -

  آن را برداشتم. او آهسته گفت: وانيبعد از پر کردن ل و

  !؟یاز دستشون ناراحت شد -

  . اديز یليخ -

  .ديبگو یزيمات شد و نتوانست چ مادرم

  بخورم؟ مييبا چا ستين یزيچ هي -

  ؟یدوست دار یچ -

  فرق نداره. -

  همان لقمه را خوردم.  مي. همراه با چاآورد ريلقمه نان و پن کي ميبرا او

  . ختميبرداشتم و خرد کردم و درون بشقاب ر ینان فانتز کي

  چکار مادر؟ یخوایم -
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  گنجشکا. یبرا زميهوا سرده، ببرم بر -

 ريبود ز یاز آشپزخانه خارج شدم، هر کس مشغول هر کار یلبخند زد و وقت او

را  رونيتم و پرده را کنار زدم و برف یبه سمت خروج توجهی. بستيچشم مرا نگر

و  دميرا کنار کش يیبود. در کشو دهيبرف در باغ زمستان زده بار ینگاه کردم. کل

  رفتم.  رونيب

برف  یکل برگشانیب یهاشاخه یها کردم. روبه درخت یسرد بود. نگاه اريبس

  نشسته بود.

  . ديرسیر برف به آن مکه کمت يی. جاگذاشتم واريکنار د اطياز ح یارا گوشه بشقاب

حس  یاز بچگ شهيبرف و سرما وجودم را پر کرد. هم یبرف راه رفتم. بو درون

فشرده درست کردم و  ی. نشستم و چند گلوله برفدهدیم یخاص یبرف بو کردمیم

  و به درون رفتم.  دميبعد در را کنار کش

که نگاهش مدام  گرد شد. پگاه هم شيهامن چشم دنيپدرم سر بلند کرد و با د اول

ها را برداشتم و جلو از گلوله یکيزد.  یها لبخند کمرنگگلوله دنيدنبال من بود و با د

و سروش هم دراز  کردیم یباز اشیبود و داشت با گوش نييرفتم. بهراد سرش پا

پشتش به من بود و داشت با مادرم در  ماهي. فرددر گوشش بو یبود و هندزفر دهيکش

  بودند. شنيميان دنيها هم مشغول د. بچهکردیمصحبت  یمورد کس

آغوشم را با دست راست برداشتم و به کنار بهراد رفتم که سر بلند  یهااز گلوله یکي

  به من انداخت. ینگاه ميکرد و ن



540 | P a g e 
 

گرفت و تازه دوباره متوجه برف دستم شد. تا دوباره سر بلند کرد  نييرا پا سرش

 دهيها که مرا دگفت. بچه یبلند آه یکه با صدا گلوله اول را در صورت او ترکاندم

  .زدندیبودند قهقهه م

 گرفتیبهراد که داشت برف را از صورتش م دنيرا برگرداند و با د شيرو ماهيفر

  .ديکش غيچهار تا شد و ج شيهاچشم

جلو  عيبه اطرافش کرد که سر یسروش پلک گشود و نگاه گنگ ماهيفر یصدا از

  . دميگلوله دوم را در صورت او کوب زديبتواند برخ نکهيرفتم و قبل از ا

خنده پدر و مادرم و پگاه  یاش با صداخنده یو صدا ديو هم خند ديکش غيهم ج ماهيفر

  ها بلند شد.و بچه

  . ديکش جشيصورت گ یدستش را تو سروش

که با داد و هوار  دميسمت چپ صورتش کوب یرا برداشتم و محکم تو یبعد گلوله

  گفت:

  نام کثافت.به -

 ديپرت کردم. سرش را دزد شيرا برا یسمتم آمد که عقب رفت و گلوله بعد بهراد

افتاد و شکست. تا  نيزم یخورد و رو یکنار سالن یکه گلوله رفت و به مجسمه

را سمتم کرد آن را در  شيمجسمه رفت گلوله آخر را برداشتم و تا رو یحواسش پ

  . دميصورتش کوب

  گرفت.  شيهادست انيآمد که آخ گفت و صورتش را مدردش  یليکنم خ فکر
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  ام را سمتش گرفتم و گفتم:انگشت اشاره ديبرخاست که با تهد سروش

  .شهیختم م مارستانيآخر داستان به ب یسرجات. پا ش نيبش -

را  مي. پس دوباره نشست. روميآیبابت کوتاه نم نيو از ا ميگویم یجد دانستیم

  شد و گفت: ميا ترس پشت مادرم قاکردم که ب ماهيسمت فر

  !يیدازن یوا -

پله پنجم  یو او را باال دمي. به سرعت دوديها دوو سمت پله ديکش غيرفتم که ج سمتش

  که مادرم هراسان گفت: یطور ديکشیم غي. از ته دل جگرفتم

  ولش کن بهنام. -

ها گرفت، ه نردهو مقاومت کرد و دستش را ب امدين ی. وقتدميکش نييپله او را پا سه

راستم  مچ دست راستش را با دست چپم گرفتم و از نرده جدا کردم. خم شدم و دست

 غيرفتم. ج نييها پاام انداختم و از پلهشانه یانداختم و او را رو شيرا دور پاها

  :گفتیو م زدیم تفمرا درون ک شيهاو مشت ديکشیم

  . نيبگو من رو بذاره زم يیزن دا ،يیدا ،يیدا -

  برخاست که رو به او گفتم:  پدرم

  .ارميجلو بدتر سرتون م اديب یمن رو سر لج انداختن، به قرآن کس -

  .زميولش کن عز -

  را گرفت.  مينکردم. مادرم دنبالم آمد و بازو گوش

  مامان. ارميبه خدا بدتر سرش م -
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  لب گفت: ريو ز ديعالم بود. نگاهم که به او افتاد خند یِ عوض سروش

  جون! -

  جلو آمد و گفت: یگريانجياما با حالت م بهراد

  .نيزشته بهنام، خجالت بکش. بذارش زم -

  شلوارت رو پر از برف کنم. یبذار ديپس با -

  .گمیم نيبذارش زم -

به  توجهینثارش کردم و ب يیشوگم امینيدادن به ب نيو چ ميهاکردن چشم زير با

. باز هم شدم اطيست در را باز کردم و وارد حد کي. با دميبه در رس ماهيفر یتقالها

  .ماهيجان فرکم یهاهجوم سرما و مشت

بود که  نيا شيتقال نيخم شدم و او را رها کرد. آخر یبردم. کم اطيرا به وسط ح او

ها افتاد و کنارش زانو زدم. خواست برف ی. اما با کمر رورديژاکت لشم را بگ

 یو رو دميبرف را کش گرميذاشتم و با دست دگ اشنهيس یکه دستم را رو زديبرخ

را باال  اشیخاکستر کيکند که تون زيکرد صورتش را تم ی. سعختميصورتش ر

  کردم.  تيلباسش هدا ريزدم و برف را ز

  . کردیکمکش نم یاما کس ديکشیم غيج

صورتش  یمشت برف برداشتم و تو کيگذاشتم و  اشنهيس یشدم و ساعدم را رو خم

  . دميمال
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دهانش فرو کردم. شلوارش را نگاه کردم. جذب بود.  یرا تو یآرامش مشت بعد در

  آهسته گفتم: یرو به او با صدا

  . ختميریهات هم برف مشلوارت جذبه وگرنه تو پاچه یشانس آورد -

را  یو من مشت بعد کردیگرفت. او صورتش را پاک م شيکه صدا ديکش غيج آنقدر

  . کردمیصورتش پهن م یتو

  .یواسه من نقشه بکش نمينب گهيد -

  صدا زد: بهراد

  .کنمیبرف دفنت م رياونجا ز امي. بشيکشت گه،يبهنام بسه د -

را رها کردم و برخاستم و دستم را به کمرم زدم و نگاهش  ماهي. پس فرگفتینم دروغ

برخاست و برف را از  ی. او به سختآمدندیم نييبرف به شدت پا یهاکردم. دانه

  .زنديبر نيزم یها روپاک کرد. لباسش را تکان داد تا برفبدنش 

  . سردش شده بود. رو به من کرد. خوردیهم م یرو شيهادندان

بود. لبخند کجش اعصاب خرد کن بود. سروش  رهيبه ما خ نهيدست به س سروش

کرد. همه داخل  تيشکم بهراد گذاشت و او را به درون هدا یو دستش را رو ديچرخ

  رفتند. 

  خود را مرتب کرد و آب دهانش را قورت داد و گفت: ماهيفر

  .ميکرد یو باهات شوخ ميکرد یکيدست به  هيکه با بق ديببخش -

  . دنديباال پر ميحرفش ابروها دنيشن از
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  !؟یبخشی... میببخش دوارميام -

  ام. کرده یرو ادهي. حس کردم زدميکردم و از حالتش خجالت کش یپف

  اما بار آخرت باشه. بخشمیرو سرتون در آوردم. م شيباشه، منم تالف -

  .کنمینم یمثل تو شوخ یاجنبهیبا ب گهيمطمئن باش بار آخره و د -

  را گرفت و رفت. شيهم رو بعد

مجسمه  یهاکهيهم بعد از او وارد ساختمان شدم. مادرم در حال جمع کردن ت من

کردم.  یه از او عذرخواهشکستن مجسم یبود. به کنارش رفتم و کمکش کردم و برا

  . دادیآزارم م نيدر جمع نبود و ا ماهيفر

 یآب شده یهاآورده بود و داشت برف یکردم حتماً ناراحت شده است. بهراد ط فکر

  . کردیرا خشک م نيزم یرو

کرده بود و با نشستن کنار  ضيباال، آمد. لباسش را تعو یاز طبقه ماهيبعد فر یکم

  در دستش بود و با آن مشغول شد.  اشیود. گوشخواست گرم ش نهيشوم

  شدم.  رهيخ شيها نشستم و به صفحه نماهم کنار بچه من

رفته بود که چرا  ماهيفر شيو تمام حواسم پ دمينفهم شنيمياز داستان ان یزيچ اصالً 

  به اطرافش ندارد.  یاست و اصالً توجه اشیگوش ینگاهش با دقت تو

  داشت؟! اشیدرون گوش یجالب زيچ ايمن ناراحت شده بود  از

مبل  یسروش و بهراد در حال صحبت با هم بودند و من چون مجسمه رو پدرم

  نشسته بودم. 
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  .دييبفرما -

برداشتم  وانيل کي. گرداندیرا م یچا یهاوانيکه ل دميبلند کردم و پگاه را مقابلم د سر

قرار  گريد یچا وانيل کيگذاشت و کنار قندان  زيم یو تشکر کردم. او قندان را رو

  داد. 

را برداشت و کنار من با فاصله نشست.  وانشيگذاشت و ل زياز م یارا گوشه ینيس

  انداختم.  وانيحبه قند درون ل کيبه او کردم و رو به جلو خم شدم و  ینگاه مين

که با نشستن پگاه کنار من در وجودم به راه  یدر دلم به پا شد. آشوب یبيعج آشوب

  افتاد.

چند لحظه  یرا با پدرم برا شيهامتوجه شدم سروش حرف یسکوت شد. حت یکم

  قطع کرد و دوباره ادامه داد.

  کردن برات خوب بود؟ یاونجا زندگ -

  که خم بودم متعجب رو به او کردم.  همانطور

  ؟یبد قيتطب دتيجد یخودت رو با زندگ یتونست -

  تر بود. ککه فکرش از خودش دردنا نطوريسخت بود. سخت ا -

  ؟یچه فکر -

اگر  نکهيرو ندارم. فکر ا یکس گهيد نکهيفکر ا ام،یزندگ یتو یفکر نموندن کس -

  با اون آدما رو در رو بشم!  یبرگردم قراره چجور
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بود. تصورش  شتريفکر کردن بهش دردش ب نميبیم کنمیکه دارم فکرش رو م االن

رو در روش  تونمینم کردمیفکر م که یزيبا اون چ يیارويبود اما رو شتريعذابش ب

  تر بود.ساده یليخ سميوا

بود. خودم رو غرق حال و  گهيد زيچ هيمن  یروح طيدادم اما شرا قيرو تطب خودم

از قدرت تصورات غلط،  یبود. نفرت التيکرده بودم که فقط تصورات و تخ یروز

 یکه اونجا زندگ یکه بودم مثل االن نبودم. کس یاز شدت تفکرات اشتباه. آدم یرنج

  . کردیم یک برهه از زمان زندگي یبود که داشت هر روزش رو تو یشخص کردیم

 یکردم که شکست خوردم. طور یزندگ یروزهام رو غرق همون چند روز تمام

رو  زيچ کيسرم فقط  یاما تو رفتمیم شيکردم که با مردم اون کشور پ یزندگ

  فراموشش کنم. خواستمیگذشته بود اما من نمکه  یاگذشته یاتفاق تلخ تو هيداشتم، 

ً الزم نبود کل زندگ فهممیم نجاميکه ا حاال کنم.  یزندگ یرو اونطور امیواقعا

  تجربه کردن وجود داره. یهم برا یبهتر یزهايچ

  و گفت: ديکش یقينفس عم او

  حالت خوبه. يینجاي. پس حاال که انطوريکه ا -

  .شمیدارم بهتر م رهیم شيپ شتريب یهر چ خوب نبودم اما یلياول خ یروزا -

  خوبه. -

  را سمتش چرخاندم و گفتم: ميکرده بودم رو هيتک ميپاها یکه رو همانطور

  .کردمیکار رو م نيا هانيزودتر از ا ديبا کنمیفکر م -
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  !؟یچه کار -

  .شدمیرو به رو م تيو با واقع گشتمیبرم -

 اشیشانيپ یکردم. دستش را رو هيم و تکرا برداشت وانميلحظه ساکت بود. ل چند

  و از جا کند. نگاهش کردم. ديو بعد باندها را محکم کش ديکش

 یاديز یهيبود. بخ ليطو یخط افق کيسرش  یبه موها کينزد اشیشانيپ یرو

  انداخت. زيم یدستش را رو یخورده بود. باندها

  .کنهیعفونت م ؟یچرا بازش کرد -

  برف نشد برم درمانگاه. نياما با ا کردمیباندش رو عوض م ديبا -

را سمت  شيکنار سروش نشسته است اما رو نکهيبهراد با ا دميبه عقب کردم که د رو

 شيرا سمتشان کردم او نگاهش را به صفحه نما ميکه من رو نيما چرخانده است. هم

  داد. گفتم:

  مامان.  -

  جانم. -

  !م؟يتو خونه دار ليباند و گاز استر -

  مادر. آره -

  پگاه. یبرا نياريلطفاً ب -

  باشه مادر. -
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 یاخامه ینيريآراد خواست از ش .دمينوش یجرعه چا کيرو به جلو کردم.  دوباره

  سمتشان رفت. ماهي. حواس فرختيفرش ر یبردارد. اما خرد شد و رو یکم

 شيگذاشت و از جا زيم یکند. پگاه استکان را رو زيکرد فرش را تم یسع آراد

  ت. برخاس

برداشت و رفت کنار او نشست. ابتدا دست کوچک آراد را  زيم یدستمال از رو چند

او  یکرد. سپس برا زيرا تم ینيريش یهاکرد. بعد هم خرده زيدر دست گرفت و تم

  برداشت و خودش در دهان او گذاشت. گريد ینيريش کي

  . شدم ميچا دنينوش مشغول

  خاستم. بر ميگذاشتم و از جا زيم یرا رو وانيل

 یاش زده بود و با اندوهچانه ريها را زرا به هم قفل کرده بود و آن شيهادست بهراد

  شده بود. رهيخ ماهيبه فر انتهایب

ها را از او گرفتم. در سکوت و آن ستادميآمد. مقابلش ا ليبا گاز و باند استر مادرم

  نکنم. یدخالت کردیو انگار التماس م کردینگاهم م

. با باندها سمت همسرش ستي. بهراد مرا نگرستادميبردم و مقابل بهراد ا را ليوسا

 شيو بعد از جا ستياشاره کردم و بعد آنها را در دستش گذاشتم. بهراد باندها را نگر

  برخاست و به کنار پگاه رفت و گفت:

  کنم. زيبرات جاش رو تم ايخوشگلم، ب -

  نه؟!  اي نميغمگ که بفهمد ستيرا به مادرم کردم. مرا نگر ميرو
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اسلشم فرو بردم و مقابل  بيرا در ج ميهازدم و بعد از او گذشتم و دست یآرام لبخند

  زدم. شيبه زانو مي. با نوک پاستي. سرش را بلند کرد و مرا نگرستادميا ماهيفر

  خورد و گفت: ی. تکانبود دردش آمد معلوم

  . یمگه مرض دار -

  نه! ايهست  یکس ینيبب یاري نمو باال یتو گوش یچته؟ سرت رو کرد -

ً يثان ،یاوالً مگه فضول -   ! تو رو؟ نم؟يبب ويک ا

  دلت بخواد. -

  !نم؟يبب ويبرم ک ديبا خوادیحاال که نم -

  .نهيخودت رو تو آ افهيق -

  و عقب رفتم که گفت: دميزد. خند ميساق پا یبا دست راستش محکم تو عيسر

  جنبه. ینکن ب یبا من شوخ -

  باشه. -

  .شدم قميتحق یها را گرفتم و به اتاقم رفتم و مشغول کار رورا گفتم و راه پله نيا

در را  ماهيبعد از ظهر بود که چند ضربه به در اتاق خورد. فر ميساعت دو و ن حدود

  باز کرد و گفت:

  ناهار. ايب گهیم يیدا زن -
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د تا برود. دو بودم که راهش را کج کر پينکردم و همانطور مشغول تا یاو توجه به

  . دوباره برگشت و گفت:ستاديا کدفعهيقدم از در دور شد و 

  زشته. یليلش تنت خ وريپل نيا یراست  -

قبلش  یهااست که از حرف نيا یحرفش برا نيا دميفهمیرا ندادم. خوب م جوابش

 یدفعه سع ني. اما استينشانم بدهد که از من ناراحت ن خواستیناراحت نباشم و م

  کنم.  تشياذ گريطور دداشتم 

  با او لج کرده بودم.  یکل هاميچه باشد من بهنام بودم و قد هر

  گذاشت و رفت. ميگوینم یزيچ ديد یوقت

 یکار ميتوانستیو نم ميشده بود ريمان در خانه زنجهم تمام شد. همه یروز برف آن

  . ميبکن

 شيهار و اتفاقات پو در مورد ب ميشب من و بهراد و سروش در اتاق من جمع شد آن

  تعجب کرده بود.  اري. سروش بسميآمده صحبت کرد

  نه؟! اي ميکنیم داشيپ مينيبب ميسر بزن ارويبه اون  ميخوب فردا صبح دوباره بر -

  !؟یايتو م -

راحت  اليکنن و بعدش با خ جاديکه مزاحمت ا یچ یعنيقربونت برم. آخه  اميچرا ن -

  . فتادهين یاقاتف چيانگار که ه ننياون دور بش

  را به هم قفل کرد و گفت: شيهاگرفت و دست ريسر به ز سروش

  زده باشه. به بهار  یبيآس نياگر کوچکتر کنمیبه خدا که ولش نم -
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  لبه تخت برخاستم و رفتم پرده را کنار زدم و گفتم: یرو از

  .ميبه کل فلج شد ديهم بار نيبرف سنگ نيا نجاستيا یبدبخت -

. فردا صبح اول وقت هر سه تامون ادينم شيپ یچرخ داره. مشکل ريجزن نميمن ماش -

  اون محله. ميریبا هم م

  .ميکن داشيپ ميدفعه بتون نيکاش ا یا -

  .دوارميام -

  .ميباش گهيد یشخص جا نيدنبال ا دياگر نه که با -

  ؟یعنيکجا  -

  .ميکن دايآدرس از دوست و آشناهاشون پ هي ديبا -

  کرد. داشونيبشه پ یرنطويا ديدرسته. شا -

  تمومه. مياش رو بزنرد خانواده -

  . گفتم:کردم کردندیبه آن دو که داشتند بحث م رو

. گفتیم سيرو به پل نايا دي! خود مهران چرا نباس؟يپل شيپ ميبر ديما چرا نبا گمیم -

ً ياالن دق گردهیاگر دنبالش م گفتیتا حاال اون شده قانون. چرا نم یاز ک  یکجا قا

  کرده؟! دايپ یماجراست و چ

دراور جا به جا شد و  یصندل ی. سروش روميسه در سکوت به هم نگاه کرد هر

  گفت:
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  .ميمدت مراقب مهران هم باش کي ديقبالً هم گفتم، با -

 نيا یبرا ميکن دايپ بهيغر کي دي. باشناسهی. اون ما رو مميتونیخودمون که نم -

  کار.

  .ميکار رو بکن نيهم ديهم با ابيران کامخونه کام یو به نظرم برا -

  .شهیبره تو تابلو م بهيغر هيسرشون تو کار همه.  یلياون محله خ شهینم -

  رو به بهراد کرد و گفت: سروش

  م؟يچکار کن ديپس با -

  مال اون محل باشه که تابلو نشه. ميکن داينفر رو پ کي ديبا -

  !یآدم. اصالً چجور ميشناسیرو اونجا نم یما کس -

پول الزم باشه که بتونه  دونمیچه م اي اد،يخوشش ن ابيکامران کام نيکه از ا یکس -

  به خاطر پول هم که شده بهمون خبر بده.

  کردنش سخته. داياما پ هي! فکر خوبنيخبرچ کي -

  کردم. داشيمن پ -

  !ه؟يک -

  پسر بچه به اسم محمدرضا که... هي -

  و گفتم: دميربحثشان پ انيپنجره جدا شدم و م از
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 يیببره ممکنه بال يیکار خطرناکه. اگر بو نينه! دست از سر اون بچه بردار. ا -

  .ارهيسر بچه مردم ب

  بکنه؟! خوادیچکار م -

بچه رو  کيبراش سخته بخواد سر  یکنیاگر باعث مرگ بهار شده باشه فکر م -

  آب بکنه؟!  ريز

  تکان داد و رو به بهراد گفت: یسر سروش

  .گهیم راست -

  است. گهينظر من کس د -

  :ديدو رو به من کردند. بهراد آهسته پرس هر

  !؟یک -

  بود. ابيخونه کام یشون رو به رواون پسره که خونه -

بخواد  کنهیاونا رو داره. فکر نم یو معلوم بود هوا گشتیاون دنبال شر م یول -

  بکنه. یکار نيهمچ

  چنده! متشيق مينيبب ديداره. با یمتيق کي یهر کس -

  نگاهش را از من گرفت و رو به بهراد کرد!  سروش

  !گهیبد هم نم -

  .هيمزه دهنش چ مينيبب ميریپس م -
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بهراد رفت بخوابد. سروش ساعدش را عقب  نکهيتا ا م،يصحبت کرد یشب ساعت آن

  کرد و گفت: هيتوالت که پشتش بود تک زيم یبرد و رو

  بهت بدم؟! شنهاديپ کي -

  بگو. -

  آب بشه. نتونيب خيبشه. نذار  کيبهت نزد یليه نظرم اجازه نده پگاه خب -

  چرا؟! -

شما و احساسات  ني. البته حق داره. با اون گذشته پربار بکنهیم یچون بهراد حسود -

  امروز پگاه و...

  بهراد خودش خواست من با پگاه حرف بزنم. -

بشه  کينداره. به تو نزد غلط کرد با تو. پگاه اون رو دوست یليبهراد خودش خ -

. وگرنه بهراد آب از سرش گذشته گمی. به خاطر خودتون مپاشهیاز هم م اشیزندگ

  وجب چه صد وجب. کيچه 

  قدم در اتاق برداشتم. رو به سروش کردم و گفتم: چند

دلش بچه  یلياون خ دميکرد فهم یدگيامروز که پگاه نشست به آراد رس یدونیم -

  . قهيعم یليخ دهياش به آراد و ارکه. نگاهخوادیم

  زد و گفت: یلبخند تلخ سروش

  .اديپگاه از اونا خوشش نم -

  دو تا فرشته رو دوست نداشت؟ نيا شهی! مگه مکنهیفقط وانمود م ديشا -
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. اون فرق کرده، ستياون دختر صاف و ساده گذشته ن گهيچرا نشه؟! بهنام، پگاه د -

! وجودش پر از نفرت نسبت به بهراده. یشدکه تو عوض  یعوض شده. همونطور

وقتا اصال  کيداغونه.  یلي. اون خیبهتر یليدرست مثل خودت. باور کن تو خ

. اما هر هينيبشيپ رقابليو غ بيعج یليالعملش خعکس يیوقتا کيشناختش.  شهینم

  تو وسط باشه.  یپا خوامیکه هست فقط نم یچ

  .ريقرار نگ نشونيدر هر حال تو ب یول ارهيدووم ب شونيزندگ کنمینم فکر

  پگاه رو دوست داره. یليحرفا رو نزن سروش. بهراد خ نيا -

  نشو. کيبهش نزد گمیم نيهم ی. اما پگاه، بهراد رو دوست نداره. برادونمیم -

  .ميشیما مثل گذشته نم چوقتيمن به پگاه گفتم که ه یول -

  ؟یبهش گفت -

 یچي. پگاه جدا هم بشه هزميبهراد رو به هم بر یندگکه ز ستمين نجايبهش گفتم. من ا -

 نجايگرفتن پگاه ا یمن برا نيرو باور کن سروش. باور کن ني. اشهیمثل گذشته نم

ساعت  کي یبرا یحت ستميبهراد رو کنار بذاره من حاضر ن ی. پگاه اگر روزستمين

  هم کنارش بمونم. 

  و گفت: ديبه هم مال را شيهاجدا شد. دست زيزد و از م یلبخند تلخ او

 یزن زخم خورده است و ممکنه هر کار کيتا تو. اون  ترسمیم شتريمن از پگاه ب -

  بکنه.
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 اشیبه من نزد. اون زندگ یحرف چي. اون شب پگاه هنيبزرگش کرد یليشماها خ -

  .کنهیرو ترک نم

  و گفت:  ديکش یقينفس عم سروش

  باشه! نطوريهم دوارميام -

کردم که  عتياتاق او را مشا یگفت. تا جلو ريند شد و شب بخبل شيبعد از جا و

  برگشت و گفت: کدفعهي

  !یراست -

  ؟یچ -

  ...ماهيفر -

  خوب! -

  !يیرو که دوست داره تو یاون کس -

به  ینکردم. تکان افتياز کالمش در یتمسخر چي. هستميلحظه او را نگر چند

دستش را در هوا گرفتم و داد و دستش را بلند کرد و خواست برود که  شيابروها

  گفتم:

  .یکنیاشتباه م -

  .کنمیکه اشتباه م اريب ليدل هي -

  اون... شهیمن دو روزه برگشتم مگه م یول ارميب یليچه دل دونمیخوب نم -
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  داره؟! یچه ربط -

  که حرفت درسته. اريب ليدل کيپس تو  -

. اون به بهراد دست کنهیم یلمس یفقط با تو شوخ ماهي. فرارميم ليمن صدتا دل -

  .زنهینم

  .ترسهیچون از پگاه م -

  .زنهیبه من دست نم -

  .یابهيتو غر -

  !؟یبابات چ -

  .دارهیسنش باالست بابام، احترام نگه م -

  درسته؟! ی. بعدش تو امروز باهاش قهر کردیگیباشه تو راست م -

ً يرا به نشان تقر سرم   تکان دادم که گفت: با

نگاه اون  ،یکردیتوجه نم یچيبود و به ه نييکه تو سرت پا در طول صرف شام -

  بند روت بود. کي

 یکه به قول خودت دو روزه برگشت يیاما با تو کنه،یتر رفتار مبا همه خانمانه اون

. تو با پگاه حرف یکرد یانگار که صد ساله باهاش زندگ کنهیرفتار م یطور

  . تو بود یرهينگاه اون خ یول یزدیم
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تر دختر چشمش دنبالته. قشنگ نيعشقم. ا یکردم که استاد روانشناس یدخترباز قدان

اَم  ی! آیشناسیخوب، من رو که م یول یبود که بهت نگم و خودت کشف کن نيا

  دهن لق!

  رفتم. شيدختر تا کجا پ هيمن با  دميفهمیوگرنه همه م یستيتو اصالً دهن لق ن -

  .گمینم ماهيو به فرر نيا یمطمئن نباش که روز یليخ -

  راهرو رفت. یاتاق در انتها کيپراند و به  یکرد و چشمک یآرام یخنده

را  شيهاکه داشت دست یها باال آمد و در حالاز پله ماهيآن سمت بود که فر نگاهم

  :دمياز خود پرس عي. سرستيمرا نگر کردیخشک م

  نبودم.  ششيصالً پواقعاً اون من رو دوست داره؟! چرا من؟! من که ا یعني -

  آن روز حالش را گرفته بودم. تمام

نداشت. آرام  یترس چينکرد. ه یمقاومت چي. هدميکه او را بوس دميشياند یالحظه به

 یکردم رفت. وقت یاز او عذرخواه یوقت ی. ولدميتا او را بوس ستاديدر آغوشم ا

  کردم رفت.  یمانيابراز پش

 گريد بوسمیاگر او را م نکهيحت شد. از امن نارا یاو از معذرت خواه یعني پس

اگر  ايو  شومیم ماني. اگر او را دوست دارم چرا بعدش پشکنمیم یچرا عذرخواه

  !بوسمشیاو را دوست ندارم چرا م

به  ماهيبود. فر دهيحق داشت! پس کار اشتباه را من کردم. سروش درست فهم ديشا

   ؟یمن عالقمند بود اما از ک
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از عمرم را به او فکر  هيثان کي یبودم. دوازده سال حت دهياو را ند دوازده سال من

  ! داشت؟یمرا دوست م یعاشق من شده بود! از ک ینکرده بودم. پس او از ک

 یبهار را جواب داد؟ از وقت یبودم و گوش سيکه انگل یکه برگشتم؟ از وقت یروز از

  نشده بودم؟!  نيبودم و غربت نش رانيکه هنوز در ا

! داشت؟یو عاشق پگاه بودم او مرا دوست م دادمیآن روزها که من آزارش م از

! آن روز که آوردمیو اشکش را در م گذاشتمیهمان روزها که سر به سرش م

 نيهم ديپاشا آمد از گذشته حرف زد. از من حرف زد از خودش! پس شا یخانه

  گفته بود. اميخ یباشد. همان که روز

  !یدگر یهوادر غم تو؛ تو در  من

  !یدگر یِ تو من، تو دلگشا دلتنگِ

  باشد؟ یمذهب عاشقان روا ک در

  !یدگر یدست تو بوسم و تو پا من

پگاه  یو من هوا سوختیبود. او در غم من در سکوت م نيهم هم ماهيفر یبرا پس

پگاه گذاشته  یرا در سرم داشتم. او هر روز دلتنگ من بود و من تمام وقتم را برا

  .یعشق و دوست داشتن نيدر ناعادالنه است چنبودم. و چق

! همان که دوستم داشت و دوستش گفتیبودم که م یمن همان یعنيسوخت.  شيبرا دلم

او! چقدر  چارهيقلبش بخواهد! ب یرا برا یگريبه خاطرم کس د توانستینداشتم و نم

  دردناک بود. 
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 شتري! بکردم؟یف نمدر حقش اجحا ايشدن به او آ کيهمه نزد نيمن چه؟! با ا یول

  . کردمیخودم نم یاو را وابسته

داشتنم، در اندوه  یبرا دنم،يد یبرا رفتمیکه م یوقت بودیدرست م ليتحل نيا اگر

حاال من  ايگرفته بود مرا نداشته باشد اما آ اديهمه سال  ني! اشدینم مارينبودنم ب

 شدمی! من موجب رنجش مدلتنگ حضورم شود داً ياو بعد از رفتنم شد شدمیباعث نم

  اصالً خوب نبود. نيو ا

 دمياو برگشت د ريتصو یبه خود آمدم. وقت ماهيفر یافکار بودم که با صدا نيا در

  .زندیم مياست و اندوهبار صدا ستادهيمقابلم ا

  را تکان دادم. سرم

  !ه؟يچ -

  حالت خوبه؟! -

  خوبم. -

  .صد بار صدات کردم. نگرانت شدم ؟یپس چرا مات شد -

  بود. قيعم -

  ؟یچ -

  چاه افکارم. -

  پر از درد شد. آهسته گفت: نگاهش
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به  ،یفکر کن که دوست دار يیزايفکر نکن. به چ کنهیم تتيکه اذ یزيبه چ -

  برات مونده. یزندگ یکه تو يیزايچ

  بغلم زدم.  ريرا ز ميهاکردم و دست هيچهار چوب تک به

  رو دوست دارم؟ یبرام مونده؟ چ ايچ -

. تنت یهات رو دارات هنوزم دوستت دارن. خواهر زادهکه خانواده ینيبیم -

  . یزيبه هم بر ديکه نبا يیزايرو در فکر چ تيزندگ فهي. حی. با سوادسالمته

  هم گذاشتم و گفتم: یرا رو ميهاپلک

- Ok  

  که لبخند زد و گفت: ستميرا نگر او

  خوبه.  یليخ یشیحرف گوش کن که م -

  تش را به سرش گرفت. و دس ديکش یآه

  شده؟ یچ -

  و با لبخند نرمش گفت: ستيهمان حال مرا نگر با

 یها کلباشه. امروز با بچه تينوزياثر س کنمی. فکر مکنهیسرم درد م یکم ،یچيه -

  .ميکرد یبازبرف

  !؟یک -

  .ريبهتر بشم. شب بخ دي. من برم بخوابم شانيشما خواب بود یوقت -
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  زدم: سمت اتاقش رفت. صدا او

  شهرزاد. -

  گفت: ديخندیکه م یو در حال ديبه من چرخ رو

  بله. -

  ببرمت دکتر؟! یخوایم -

  . شمی. بخوابم خوب مستين یخاص زينه ممنونم. چ -

کن که  دارميب اي. بستي. خواب هم بودم مهم ندارميوقت ب ريمن تا د یشد تياگر اذ -

  ببرمت دکتر.

  گفت: یملحظه نگاهم کردم. با لبخند نر چند

  .ري. شب بخيیسرما هيمحبتت کاف نيهم -

  .ريشبت بخ -

و اتفاقات  یزندگ ريها درگبه اتاقش رفت و من هم به درون اتاقم برگشتم و ساعت او

  بودم. ميروزها نيا ديجد

. آفتاب زده بود دميرفتم و پرده را کش نييشدم از تخت پا داريب یروز بعد وقت صبح

  . ديباریو برف هم نم

رفتم و بعد  سيشد. به سرو کياتاق دوباره تار یبعد پرده را انداختم که فضا یکم

را مرتب کردم و لباس  ميآمدم. موها رونياز شستن دست و صورتم و مسواک زدن ب

  .دميپوش
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 رونيعطر زدم و از اتاقم ب یبود. کم ميرا برداشتم و دستم کردم. ساعت نه و ن ساعتم

  رفتم. 

  شدم و برگشتم.  مانيکه پش بروم نييپا یبه طبقه خواستم

  رفتم و در زدم.  ماهياتاق فر یجلو به

 یزيدر را گشودم. چ یو در را باز کردم. ال دميکش نييرا پا رهينداد. دستگ جواب

  . دميو کمد ند زيجز م

  باز کردم و وارد شدم و گفتم: شتريرا ب در

  !ماهيفر -

لختش  یبود و بازو دهيپتو را باال کشتختش جلو رفتم. خواب بود.  یاو تو دنيبا د و

  بود. آهسته صدا زدم: ختهيدورش ر شيپتو بود. موها یرو

  شهرزاد، شهرزاد! ماه،يفر -

در چشمش پاره شده  یخون یها. رگستيو بعد چشم باز کرد. مرا نگر ديلرز پلکش

  لب گفت: ريسرخ بودند. ز شيهابود. چشم

  بابا. -

. متعجب خم ديچک نييپا شيهاپلک یرد و اشک از الک هيو گر دياش لرزبعد چانه و

داغ بود. او تب داشت. سرما خورده  اري. بسگذاشتم اشیشانيپ یشدم و دستم را رو

  بود. 
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رفتم. همه  نييها پازدم و مادرم را صدا کردم و از پله رونيشدم و از اتاق ب راست

  بودند. سالم کردم و جواب گرفتم.  داريب

  !ن؟ينشده؟! بهش سر زد داريب ماهيچرا فر نيگیشما نم -

  متعجب گفت: پدرم

  .لهي. شرکتشون تعطدهيالبد خواب ماهيفر -

داره. زنگ  دي. االن رفتم بهش سر زدم. تب شدکنهیسرم درد م گفتیم شبيد -

  . نتشيبب اديدکتر ب نيبزن

شلوارم  بيجها را باال رفتند. کتم را کنار زدم و دستم را در پله عيو مادرم سر پدر

ها بلند شد و دنبال آن شيانداخت و از جا بشيرا در ج اشیفرو بردم. بهراد هم گوش

  رفت.

  بهراد! -

  و گفت: دياول چرخ یپله یپگاه بود. بهراد رو یصدا نيا

  جانم. -

  من رو ببر خونه. -

  .یشیم ريبرف تو خونه اس نيا ی. تورهیات سر مخونه حوصله یبر -

  هست. یهمه سرگرم نيا نجايا ندونه یهر ک -

  ها هستن.بچه نجايحداقل ا -
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  بهت خوش گذشته. یليخ نکهيمثل ا -

  . رونيبا سروش و بهنام برم ب خوامیمن م -

  ؟یچکار کن یبر -

  کار دارم.  -

  ه؟يکارت چ -

  همه سؤال جواب معترض شد و خطاب به پگاه داد زد: نياز ا سروش

  خونه. متيبریها! پاشو بپوش مبچه نيمرگ! ع -

  معترض گفت: بهراد

  کجاست؟! ميریکه م يیخونه من کجاست جا یدونیول کن سروش. م -

  .ميریبه جهنم. زنت رو بذار خونه بعد م -

  غر گفت: رلبيز پگاه

  بهش خوش گذشته. کنگر خورده لنگر انداخته. -

  .ميبحث کن. حاضر شو بر یحاال ه -

ها باال داخت. دنبال بهراد رفت و با هم از پلهمبل ان یبرخاست و سوهان را رو پگاه

و  ديجرعه قهوه نوش کي ی. سروش عصبآمدیپچ پچ و بحث آن دو م یرفتند. صدا

  . دميگفت که من نشن یزيلب چ ريز

  باال برگشتم. یو به طبقه اوردمين طاقت
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  .زدیکرده بود و داشت با او حرف م دارشيشدم. مادرم ب ماهياتاق فر وارد

  اتاق گفتم: نييان پاهم از

  دکتر. مشيبپوشه ببر یزيچ نيکمک کن -

  . اديدکتر م مينه پسرم. زنگ زد -

  !اد؟يم خبندوني نيا یتو -

  . زميآره عز -

  رو به مادرم گفت: بهراد

  مون.خونه ميها رو ببربچه خوادیپگاه م -

  که گفت: مي. چند لحظه در سکوت نگاهش کردمياو کرد یرو به سو همه

 کيکه ببرمشون  نيهست ی. اگر راضشميپ انيب دهيدوست دارم آراد و ارک گفتیم -

  ما باشن. شيشب پ

  .یريبگم مادر؟ فکر کنم بهتره با مهران تماس بگ یچ -

  باشه.  -

 ماهيسرم را چرخاندم که فر جيرفت تا زنگ بزند. گ رونياز کنار من رد شد و ب بهراد

  و رفتم و گفتم:. جلستي. معلوم بود حالش خوب ندميرا د

  ؟يیسرما یخوب -

  زد و گفت: یجان کم لبخند
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  خوبم.  -

  .یشیزود خوب م یاستراحت کن -

  چشم استاد. -

دخترک چموش. سر فرود آوردم  آوردی. کم نمزدیمداومم م یبه سرماخوردگ طعنه

  و از اتاق خارج شدم. 

 ميبهراد نشسته بود نيها در ماشبعد من و پگاه و بهراد و سروش و بچه قهيدق ستيب

  و من کنارش نشسته بودم.  کردیم ی. بهراد رانندگميرفتیسمت منزل او م ميو داشت

  ها در عقب نشسته بودند. و پگاه و بچه سروش

  که سروش گفت: ميسکوت کرده بود همه

  بد بود؟ یليخانم خ ماهيحال فر -

  آهسته جواب داد: بهراد

  بود.  ميو نه و ن یس یآره. تبش رو -

 نيدي. دکردیرو هم م نجاشيفکر ا ديبا زدیمثل بچه آهو تو برف غلت م یوقت -

دو تا کوچولو  نيتو سر و تنتون. خوب شد ا زدیبرفا رو م یصبح چطور روزيد

  رو سرما نداد.

  بود.  زيجمله پگاه تعجب انگ نيآخر دني. شنميو بهراد به هم نگاه کرد من

 مشياول صبح. بهنام که خواب بود و آخرش آورد ميکرد یبرف باز اديز روزيآره د -

  .یبهنام دختره که سرما خورد مقصرش تو بو ی. ولنييپا
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  چرا من؟! -

 یبرد یبا لباس خونگ یکه ظهر ی. تو بودميچون صبحش هممون لباس گرم داشت -

  . شيبرف خوابوند ريز

  من مقصر شدم! گهيحاال د -

  هم به دفاع از سروش گفت: بهراد

  .گهیراست م -

  دو تا. نيکردن ا یکيگمشو بابا. باز بر ضد من دست به  -

و  خيبرف و  انيشدم. در م اليخی. جوابشان را ندادم و بدنديدو به من خند هر

  .ميديشهر هر طور بود به منزل بهراد رس یتو یهاتصادف

ساخته شده بود و از ظاهر  يیاليرنگ دو طبقه بود. و ديبزرگ و سف یخانه کي

 شهيکردند که پگاه به ش یها خداحافظمشخص بود داخلش چه خبر است. بچه شرونيب

  سمت من زد. 

  که خطاب به بهراد گفت: دميکش نييرا پا شهيش

  ن؟ييايناهار م یبهراد برا -

  .شهیم ريد ميتا برگرد مه،يو ن ازدهيساعت  -

تون ش! همهتونم سرو. منتظر همهکنمیحاضر م یزياشکال نداره. منم تا اونوقت چ -

  .نييايب

  باشه. -
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  بهنام! -

  کردم. لبخند زد و گفت: نگاهش

  .ايبخوره تو سرم. تو هم ب گهيد یدست شيپ هي ینکن یکار -

  فرود آوردم و گفتم: سر

  تو هوا سرده. دي. برشهیم یچ نميبب -

  . دميرا باال کش شهيبعد ش و

را به  نيد پگاه. بهراد ماشها وارد شدند و بعو در را باز کرد. اول بچه ديچرخ پگاه

  حرکت در آورد و به سمت غرب شهر حرکت کرد. 

مرکز  کيشد و به  ادهيپ نيکرد. از ماش یراه توقف کرد و معذرت خواه نيب در

  رفت. ديخر

را  ديبزرگ خر سهيتا که برگشت و چند ک ميمنتظر شد یطوالن یقيو سروش دقا من

  داد. یجا نشيدر جعبه ماش

  نشست، سروش معترض گفت: پشت فرمان یوقت

  . ميمعّطل نجايساعته ا کي. ميکردن بود هزار تا کار دار دياالن وقت خر -

  جان. يیببخش دا -

  تکرار نشه. گهيد -

  چشم. -
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بد  طيو شرا کيآن دو زدم. بهراد هر طور شد در آن تراف یبه مسخره باز یپوزخند

  .ميما را به غرب شهر رساند و به آن محله بازگشت

  گفتم: ميزده شد خيوارد کوچه  یوقت

  که اوضاع چطوره! ینيبیبهراد نرو تو کوچه. م -

  .ستين یمشکل -

شد و دو  ادهيمنزل مادر محمدرضا نگه داشت. پ یبا دقت وارد کوچه شد و جلو او

آورد.  رونيرا ب دهايبار زنگ در را زد. بعد هم در صندوق عقب را باز کرد و خر

  در را باز کرد.  یچند لحظه بعد زن جوان

  کرد و بعد گفت: یپرسبا او سالم و احوال بهراد

  ها آوردم.بچه یرو برا نايا -

  شما؟ ديببخش -

  من دوست محمدرضا هستم. -

  گذاشت. اطيدر داخل ح یرا از ال سهيک کيبعد  و

  م؟يکه با هم صحبت کرد نيشما همون آقا هست -

  بله. -

  آخه... یول -

  .نيحرفش رو نزن گهيد -
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  گذاشت و گفت: اطيرا داخل ح دهايخر یباق عيبعد سر و

  تو هوا سرده. نيبر -

  آخه... -

  و گفت: ديحرف او نشد و در را کش دنيمنتظر شن بهراد

  .ريروزتون بخ -

  را به حرکت در آورد. نيدر را بست. پشت فرمان نشست و ماش و

  :ديپرس سروش

  خونه همون پسر بچه است؟ نيا -

  آره. -

  براشون. ارنين شيپ یمشکل -

  .ديند یکس -

. بهراد باز هم ميو در زد ميشد ادهيهر سه پ ميديرس ابيکام یمنزل آقا یبه جلو یوقت

  جواب نداد.  یبا سوئيچش به جان در افتاد اما کس

  آمد.  رونيباز شد و همان پسر ب يیدر منزل رو به رو دوباره

  !ستنيمگه نگفتم ن -

  و گفت: ادستيسمت او رفت و مقابلش ا سروش

  ؟یکينگهبان کوچه؟ کدوم  اي یفضول محل -
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  چانه سروش برد و گفت: ريآمد و دستش را ز رونيقدم ب کي پسر

  خوشگله... نيبب -

 چانديدست او را انداخت و مچش را گرفت و پ یمرتبه با ضربه محکم کي سروش

در او را به  ی. پسر تقال کرد و سروش طورديشان کوبدر خانه یو با صورت تو

گوش پسر  یتکان بخورد. او تو توانستیکه نم چانديپیچسباند بود و دستش را م

  گفت:

  کج و سر کچلت نترسون.  افهيپسر جون، من رو از ق نيبب -

  زندون رفته تتو زدم.  یعمر واسه کچال هيخودم  من

  . ستيکردن ن یباش! منم خالفکارم، اما کارم خط خط ،یبه دست یزيخالفکار ت تو

 هي یو سرک بکش یزر بزن یاديمدرسه خالفه. ز یايکردن واسه دبستان یخط خط

جلو سگا. به دست و پامون  ندازمیتن لشتم م کنم،یوا م تيشونيوسط پ زيسوراخ تم

  ؟یدي. فهمکنمیازت فنر درست م چونمتيپیم یجور ،یچيبپ

  بود تکان داد.  دهيدست سروش به در چسب ريسرش را که ز پسر

  کامران کجاست؟! نميو ببحاال بگ -

  .دونمینم -

  کامران کجاست؟ پرسم،یدوباره م -

اش رو گرفت و رفت. قبل از رفتن هم روز اومد دست بابا ننه هي. دونمیبه خدا نم -

  .ستين یجمعش کنه. مدت ديزده که با یگند هيگفت 
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  چند؟! -

  چند؟! یچ -

  .متتيق -

  . ستيتو مرام ما ن یآدم فروش -

 اهي! فقط زاغ س؟یخوایتومن؟ دو تومن؟ ده تومن؟ چقدر م هيوش چند؟ فر متيق -

  خونه رو چوب بزن. کامران اومد خبرم کن. 

  پنجاه تومن. -

  . یبپا خفه نش اده،يز -

  چهل تومن... -

  تومن تمام. یس -

  تومن. یباشه س -

  در فشرد و گفت: یاو را تو سروش

با  خرمی. دو نفر رو مستيخبرا ن نياز ا یو در بر یپول رو وردار یبخوا نيبب -

  .یدونیخودت م گهيکنن به گوشت چرخ کرده. حاال د لتيپول تبد نيهم

  راحت باشه.  التيخ -

  نصف االن، نصف بعد از کار. -

  ...گهينه د -
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  .کنهیم تيسرد نياز ا ريکه گفتم. غ نيهم -

  باشه، باشه. -

  ش سرخ شده بود. سمت صورت کيکرد. پسر رو به ما کرد.  شيرها سروش

  شماره کارت بده. هي -

کرد و بعد شماره  ادداشتيمشغول گفتن شماره کارت شد و سروش آن را  پسر

  همراه او را گرفت. همراهش را به پسر داد و شماره

  سر بلند کرد، گفت: یوقت

تو رو قبل از کامران  یبر یرآبيز یبخوا خورمیحواست رو جمع کن. قسم م -

  .آبکش کنم ابيکام

  ن؟يهست رشيگيچرا انقد پ ه؟يموضوع چ -

 شيدر پ یخوب ندهيآ یرو خوب انجام بد اتفهي. پس مراقب باش. وظهيناموس هيقض -

  .یدار

  !؟یچ یعني -

  .فرستمیم امکي... پولو که زدم پیفهمیرو بعد م شيعني -

  رو به ما کرد و گفت: سروش

  .ميبر -

  آمد. رونيگرفت و از کوچه بو بهراد دنده عقب  ميشد نيسه سوار ماش هر
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. سروش رو به پنجره کرده بود. ستميبه بهراد کردم و بعد پشت سرم را نگر ینگاه

  گفتم:

  !؟یزدیتتو م ايواسه زندان -

  و گفتم: دميخنده زدم و چند لحظه خند ريز یپق

  .یکردیهم م گهيد یکارا سکويد یالبته تو -

کرد و بهراد  یادم که سروش تک خندهتکان دا ميبعد خودم را به حالت رقص مال و

  دنباله خنده او را گرفت.

خودم را کنترل کنم.  توانستمیو نم دميخندیم شتريب آمدیم ادميسروش که  یهاحرف

  گفتم: ميهاخنده انيم

  سوراخ؟! ؟یذاریوسط سرش م زيتم هيچ هي -

و واقعاً خنده دار د ني. اختيریفرو م ميها. اشک از چشمدميقهقهه زدم و خند بلندتر

 نيخود ا صري. داش فرمون و قکردندیم یباز ميقد رانيا یهالميبودند. انگار در ف

  دو نفر بودند.

و مشغول انتقال  ستاديعابر بانک ا یتوقف کرد و سروش رفت و پا ابانيدر خ بهراد

  شده شد. نييمبلغ تع

  برگشت گفتم: یوقت

  اشه که پولت رو باال بکشه و بره.اون انقدر ناتو نب دوارميداش فرمون ام -

  .کنهینم یکار نيهمچ -
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  .دوارميام -

به منزل خودش  دميرا کج کرد و فهم نيدادن شد و بهراد سر ماش اميمشغول پ او

  .رودیم

  من رو ببر خونه اول. -

  به من انداخت و گفت: ینگاه مين بهراد

  .چشم -

  گفت: سروش

خبرمون کنه.  یهر حرکت ايکامران  دنيمحض دقول داده به  اروي نيها. اخوب بچه -

  .ادين شيپ یو مشکل ميموفق بش دوارميام

  .دوارميام -

  هم خطاب به آن دو گفتم: من

رو  دهيکه بهار توش نفس کش يیجا خوادیمهران. دلم م یخونه ميروز بر کي ديبا -

  .نميبب

  گفت: نيو غمگ ديکش اشقهيدستش را به  بهراد

  که مرده؟ يیجا -

بهراد سمت منزل خود  نينگاه کردم. در همان سکوت سنگ ابانيکردم و به خ کوتس

  شدم.  مانيرفت و ابتدا خواستم اعتراض کنم و بعد پش
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 یشدم، رفتم و برا ادهيپ ی. وقتستديبا یگلفروش کي یراه از بهراد خواستم جلو نيب

 ادمي یاما وقت دسته گل رز بخرم. کي شي. ابتدا خواستم برادميدسته گل خر کيپگاه 

 دهيو ارک وميليسبد گل ل کي ش،يشدم و برا مانيآمد که او عاشق گل رز است پش

  . دميخر

  سروش گفت: ميشد نيسوار ماش یوقت

  .ستهيب اتقهيسل -

  به سبد دستم کرد و گفت: ینگاه بهراد

  .دهیم حيپگاه گل رز رو ترج یقشنگه ول -

  هستم. بنديار خودم پاپگاه ندارم. به افک حاتيبه ترج یمن کار -

برگشتم  ی. وقتکردم هيته یبسته شکالت مجلس کيو  ميرفت یفروش ینيريهم به ش بعد

  سروش گفت:

  نه شکالت! برنیم ینيريش نجايا -

  خطاب به سروش گفتم: یعصب

- oh leave me fucking alone! 

  »یولم کن لعنت اَه،«

  به حرف آمد و گفت: بهراد

  ه.هم خوب نيولش کن، هم -
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. از رفتن به منزل بهراد احساس کردمیفکر م يیارويرو نيبه ا ريتمام طول مس در

م کار را بکن ني. حالم دست خودم نبود و اصالً دوست نداشتم اکردمیم یبيترس عج

  اما تحت فشار قرار گرفته بودم.

زودتر از وقت  یليخ یعني نيبود و کارمان زودتر از موعد تمام شده بود و ا عصر

و به  نميبنش قهيفقط به خاطر پگاه و بهراد دو دق خواستیو دلم م دميرسیم مشا

  از آنجا فرار کنم.  یابهانه

  سخت بود. یليمنزل مشترک آن دو خ دني. دکردمینفس م یتنگ احساس

 ادهيرا پارک کرد. هر سه پ نيبهراد توقف کرد و ماش ميديها رسبه منزل آن یوقت

را در قفل  دي. بهراد زنگ در را فشرد. کلميستاديها ادر منزل آن یو جلو ميشد

  و منتظر شد تا پگاه در را باز کند.  نداختين

  . بهراد تعارف کرد وارد شوم. گفتم:ديپاشنه چرخ یبعد در رو یکم

  برو تو. -

 دميفهمیپشتم گذاشت. نم یکنارمان زد و اول وارد شد. بهراد دستش را رو سروش

  مات راهرو شدم.  قفل شدند. ميچرا پاها

  بود. بايز یعيطب یهاکه پر از گلدان یرينورگ یراهرو

  در خود داشت.  ستادهيا ،یلباس بلند سرخ آب کيکه پگاه را با  يیراهرو

کرده بود. قلبم فشرده  يیبايز شيسرش انداخته بود و آرا یرو یرنگ یمشک توربان

  شد. نفسم تنگ شد. 
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به سمت راست صورت پگاه زد  یه آرامبا چهار انگشت دست راستش ضرب سروش

  و گفت:

  پدرسگ. یباز که خوشگل کرد -

  و گفت: ديخند پگاه

  . کنهیمامان بدونه نصفت م -

  به شوهرش دارم.  یمن چه ارادت دونهیمامانت م -

از جا کنده شدند. به درون راهرو رفتم و مقابل  ميمرا به درون هل داد که پاها بهراد

  . ستادمياو ا

  !یقشنگ ی! چه گالیاومدخوش -

  نشست و گفت: ميهاشانه یبهراد رو یهابودم که دست رهيبه او خ ناخواسته

  کردن و پاگشا رو قبول کرد. ی. آخر با ما آشتزميبهنام عز نميا -

  .نياومد خوش یليخ -

نگاهم را  یبه من رفت. به سخت یاچشم غره نيآراد را بغل کرد و همان ح سروش

گفتم که خودم هم  یزيچ یسيبه انگل رلبيرا بلند کردم و ز ميهاو دست از پگاه گرفتم

  چه بود! دمينفهم

سبد گل و پاکت شکالت را از دستم گرفت و تشکر کرد. سروش دست انداخت و  او

که تمام  یو از مقابل پگاه کنار آورد و به سالن برد. سالن ديمچم را گرفت و کش

  .يیطال یهاهيبودند با حاش ديدست سف کي لشيوسا
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چه  کدفعهي. من پگاه را دوست داشتم؟ دوست نداشتم؟ زدیم امنهيسر بر س داً يشد قلبم

  او حس کردم از سر تا پا شکستم. دنيبر سرم آمد که با د

را فر درشت زده بود و  دهيارک یموها یبود. حت دهيچ ديرا با ست سف يیرايپذ زيم

  بود.  دهياو هم رژ کش یهالب یرو

ً يبه سراغم آمد. سروش تقر یبيجع تهوع مبل هل داد. خودش هم نشست.  یمرا رو با

  . شدیدر سرم اکو م دهيحرف زدن ارک یگذاشت. صدا نيو او را زم ديآراد را بوس

قلبم خورد. نفسم بند آمد.  ريز یکه حس کردم مشت ديصورت پگاه را بوس بهراد

  . قلبم گذاشتم یناخواسته آخ گفتم و دستم را رو

  :ديپرس روشس

  شده؟! یچ -

گذاشت. عطر  زيم یگرفتم. بهراد رو به من کرد و پگاه دسته گل را رو یديشد تهوع

  خورد. از جا بلند شدم و گفتم: چي. دلم پديچيپ امینيب ريتنش ز

  کجاست؟ سيسرو -

ً ياشاره کرد. تقر يیسمت راهرو بهراد  کي. با ورودم به راهرو تنها دميآن سمت دو با

 اتيرا باز کردم و محتو سيداشت. وارد شدم و به محض ورود در سرودر وجود 

  . ديجه رونيام بمعده

که  یعاتي. ماختميریم رونيرا ب عاتياز ما یبار عق زدم و هر بار حجم نيچند

  .نديآیاز کجا م دانستمینم
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را شستم. دهان و صورتم را آب زدم  سيبهتر شدم آب را باز کردم و کف سرو یوقت

  بودند. بهراد نگران گفت: ستادهيرفتم. همه نگران ا ونريو ب

  من، چشمات. یخدا -

  شده؟! یچ -

  قرمز شدن. -

در چشمم پاره  یخون یها. رگدميد نهيبرگشتم و خودم را در آ سيدرون سرو به

 رونيبود. سرم را تکان دادم و ب یوجود نداشت و همه سرخ گريد یديشده بودند. سف

  بود.  دهستايرفتم. فقط سروش ا

  حالت خوبه؟ -

  .ستميبد ن -

  گذاشتم.  کردیقلبم که درد م یدستم را رو و

  !؟یخوب -

  آره. -

  . مينيبش ميبر ايب -

  گذاشت و بعد گفت: زيم یآورد و رو ی. پگاه چاميو نشست ميبعد با هم به سالن رفت و

  .ینخورد یزيکه امروز چ نهيمال ا ديناهار حاضره. شا -

  خوبم. -
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و بعد مشغول  اورميآمد و کمک کرد تا کتم را در ب ريدستگاه فشارگ کي با بهراد

 یعياز حد طب شيبعد دستگاه اعالم کرد که فشارم ب یشد. کم ميبستن پاف آن به بازو

  ده اعالم کرد. یو عدد آن را شانزده بر رو باشدیم

  نگران گفت: بهراد

  ؟یسابقه فشار خون داشت -

  وقت.  چينه، ه -

  و بعد رو به من گفت: ستينگر سروش را او

  کم دراز بکش. هي ميبر ايب -

  بخوره. یزيچ هيبذار  -

  :ديرو به پگاه غر بهراد

  بخوره؟ ی. چکنهیداره سکته م -

  . دور از جونش.ريزبونت رو گاز بگ -

 کردینگاهم م یبحثشان را نداشتم. رو به سروش که با حالت ترحم دنيشن حوصله

  گفتم:

  انس برم خونه.، زنگ بزن آژبده یليحالم خ -

  گفت: عيسر پگاه

  حالت بهتر بشه. یکشیدراز نم نجايچرا ا -
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  . تونمینم د،يببخش -

  تر از قبل گفت:نگران بهراد

  .نييپا اديفشارت ب ارميبذار برات قرص م -

  که برم خونه. نيآژانس خبر کن کينه ممنون. فقط  -

  گرفت و گفت: را چشيبرخاست و از بهراد سوئ شياز جا سروش

  .ارميرو پس م نتيخونه، بعد ماش برمشیم -

  .ميباشه اشکال نداره. دلمون خواست با هم باش -

  .گهيوقت د کيباشه  -

 راندیبهراد که سروش آن را م نيماش یو در جلو ميکرد یبعد از هم خداحافظ یکم و

و  ختميگرفتم و در خود فرو ر نيي. تا سروش حرکت کرد سرم را پامينشسته بود

بعد از  ميعظ یمثل آوار یداشتم. حس یبيعج یرانيکردم. حس و هيشروع به گر

  است. حاکمکه بر فضا  یو غم و ترس و تشنج بيمه یازلزله

بود. او بلد بود چه  یکاف ميبرا نينگفت و هم یزيو چ ديکش یقينفس عم سروش

  سکوت کند. يیهاوقت

 یاز حد پگاه در آن لباس بود؟! خانه شيب يیباي. زدانستمیرا نم ميهاهيگر ليدل

. ديرقصیمغزم م نهيها بود که در پس زممشترک او با برادرم بود؟ فکر گذشته

  .هانياز تمام ا یجمع ايبود که من خوردم؟  یشکست

  از آن توان و تحمل نداشتم. شتريب گريد
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آن گرفتار ها به سال نيا یدر ط یداشتم که حت یبدجور دردناک شده بود و حس قلبم

  نشده بودم. 

  قلبم را ماساژ دادم. کردمیم هيکردم آرام باشم و همانطور که تک یسع

باز  نيقلبم بود، در ح یبعد سروش توقف کرد و رو به من که هنوز دستم رو یکم

  کردن کمربندش گفت:

  شو. ادهيپ -

  چرا؟ -

  دکتر. شيببرمت پ -

  زم ندارم. فقط من رو برسون خونه.دکتر ال -

  :ديبر سرم داد کش او

  .اديسرت ب يیهر آن ممکنه بال ،یکنیسکته م یدار -

  را دور زد و آمد در سمت مرا باز کرد و گفت: نيشد و ماش ادهيپ تيبعد با عصبان و

  شو.  ادهيپ -

. سروش ميپر از برف را گذراند اطيو ح ميرفت مارستانيشدن، به داخل ب ادهياز پ پس

  ام کرده بود.به شدت کالفه نيو ا ميمنظر بود قهيدق ستينوبت گرفت. ب کي ميبرا

و مقابل دکتر نشستم. سروش قبل از  مياسمم را صدا کردند به درون اتاق رفت یوقت

  من گفت:
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باال آورد. فشار به  یحالت تهوع گرفت و کل ميکه نشسته بود هويخانم دکتر،  -

 ميديتا رس ريکل مس . قلبش درد گرفته ونينيبیرو که م تشيچشماش اومده و وضع

  ده بود. یکه شانزده رو ميقلبش رو ماساژ داده. تو خونه فشارش رو گرفت

  سابقه فشار خون دارن؟ -

  .ريخ -

  خوردن؟ یخاص زيچ -

  .یچيه -

گشاد  شيهافشارم چشم دنيلحظه با د کيمشغول گرفتن فشارم شد و در آخر  دکتر

  برخاست و از اتاق خارج شد.  شيشد و از جا

ها از آن یکيخشاب قرص در دستش بود.  کيتا برگشت.  ديکوتاه طول کش قهيدق چند

  را جدا کرد و جلو آمد. 

  باال.  اريدستت رو ب -

  . قرص را در دستم انداخت و گفت:را مقابلش گرفتم دستم

که دوباره فشارت رو  اي. بعدش هم بیبهداشت سيزبونت و برو سرو ريبذار ز -

  .رميبگ

  چشم. -
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زبانم گذاشتم و سرم را به نشان تشکر تکان دادم و با سروش از اتاق  ريزرا  قرص

ام در حال پر شدن است. . به محض آب شدن قرص حس کردم مثانهميخارج شد

  . ميپشت سر گذاشت سيکردن سرو دايپ یراهروها را برا

  کردم. یام را که در حال انفجار بود خالوارد شدم و مثانه دميرس سيبه سرو تا

شدم. وارد راهرو که  ميهاآمدم مشغول شستن دست رونيب یو وقت ديطول کش یليخ

  شدم سروش گفت: 

  !؟یبهتر -

  آره. -

 قهياو از من خواست چند دق م،يوارد اتاق شد یمرا به نزد دکتر برگرداند و وقت او

  شد. گريد ماريب ینهيکنم و خودش مشغول معا هيو تک نميبنش

که گذراندم  يیهاذهنم از مکان کنده شد و به لحظه یقيدقا یرا بستم و برا ميهاپلک 

  بود در ذهنم جان گرفت.  بايز یکه به شکل دردناک یپگاه در حال یبرگشت. چهره

دکتر و سروش کنارم  دمي. پلک گشودم که درودیبا دستم ور م یکردم کس حس

وش به من برگشت و . نگاه سراندازنديو در تالشند تا پاف را دور دستم ب اندستادهيا

  گفت:

  !؟یديخواب -

  حواسم نبود. د،ينه! ببخش -

  .هيعيطب -
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  مشغول گرفتن فشارم شد و بعد گفت: دکتر

 یحالت دچار شد ني. لطفاً اگر بازم به ایبهتر شد یليو خ اديم نييفشارت داره پا -

 نيدرمان برو. چون بار بعد ممکنه ا یدکتر برا شياورژانس و بعد حتماً پ اياول ب

  قرص جوابگو نباشه.

  بله، چشم. -

. ميآمد رونيو از دکتر تشکر کردم و ب دميبرخاستم و کتم را برداشتم و پوش ميجا از

  . ميو به منزل پدرم برگشت ميشد نيسوار ماش

است و  اديو او گفت کارش ز ديايشدم و از سروش دعوت کردم به درون ب ادهيپ من

  برود.  ديبا

  زد و رفت.  یبعد باز شد. سروش بوق کوتاه قهيد دقدر را فشردم که چن زنگ

هم به درون ساختمان رفتم و در را بستم. از راهرو گذشتم و با مادرم رو به رو  من

  شدم. 

و بامزه  نيريش اريدلم آغوش او را خواست. همان آغوش اول صبح که بس کدفعهي

را  شيهارم دستو محکم بغلش کردم. ماد دميبود. جلو رفتم و او را در آغوش کش

  بود.  یدوست داشتن ميآغوش چقدر برا نيو ا ديفرو برد و مرا بوس ميدر موها

  شده بهنام؟! یزيچ -

  نه. -

  چشمات چرا سرخ شدن؟ -
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  .دونمینم -

  :دمياز او جدا شدم پرس یوقت

  چطوره؟! ماهيحال فر -

  بهتره. -

  اومد؟! نييتبش پا -

  آره مادر. -

اتاقم  یبه جلو نکهيکم باال رفتم تا اگرفتم و کم شيا را در پهاو جدا شدم و راه پله از

رفتم. در زدم و بعد  ماهياتاق فر یشدم و به جلو ماني. خواستم وارد شوم که پشدميرس

  . ديکش شيبازوها یپتو را رو ديوارد شدم. مرا که د

  رفتم و گفتم: جلو

  سالم. -

  نگاه کرد و بعد گفت: ميهاکرد و به چشم سرفه

  الم، چشمات چرا قرمز شدن؟س -

  . فشارم باال رفته بود.ستين یزيچ -

  !؟یمگه فشار خون دار -

  نه. -

  !؟یپس چ -
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  باره. نياول -

  بار بشه. نيکه آخر یمراقب خودت باش ديبا -

. انگار غمم را از ميکنار تخت او نشستم. چند لحظه به هم نگاه کرد یصندل یرو

  نگاهم خواند. آهسته گفت:

  .شهیدرست م -

  ؟یکِ  -

  به وقتش. -

  از وقتش گذشته؟ یليخ کنمیپس چرا فکر م -

  .ميستيصبور ن یچون به اندازه کاف -

 یتخت او گذاشتم و سرم را رو یرا رو ميهاو رو به جلو خم شدم. دست دميکش یآه

  گذاشتم. ميهادست

 فشيظر یهاسرم قرار گرفت و انگشت یلحظه به همان حال ماندم که دستش رو چند

  را نوازش کرد. ميموها

 ماهيکردم. نوازش شدنم توسط فر دايپ یاحساس خوب ميموها یحرکت دستش رو با

  ام.بر دل زخم خورده شدیانگار که مرهم م

 یو رو دميکش رونيسرم ب ريدستم را از ز کيخورد. قلبم تپش گرفت.  یتکان دلم

  بود گذاشتم و گفتم: ميموها یدست او که ال

  ره ازت سرما بخورم؟!دوبا شهیم -
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  !؟یچ -

  دلت رو نشکونم.  یبا معذرت خواه گهيد دمیقول م -

  !؟یگیم یچ -

  بار، بهم اجازه بده لطفاً. کي نيفقط هم -

ام قرار گونه یآمد و رو نييدستش بود پا یبلند کردم و همانطور که دستم رو سر

  گرفت.

سرش  ريند. دست راستم را زبود یخواستن ارياو و نگاه آرامش بس یاقهوه یهاچشم

عطر گرم و تب و  یشدم. بو رهيخ شيهاو به چشم دميانداختم و او را جلو کش

  مشامم نشست. آهسته گفتم: ريبا هم ز اشیضيمر

  نم، مگه نه؟م یکه تو دوست دار یاون -

  زدم و گفتم: یکرد و نه رد. لبخند دردناک دييخورد. نه تأ یتکان

  !؟یاز ک -

  ز اشک شد و گفت:پر ا شيهاچشم

  که خودم رو شناختم. ی. از وقتاديم ادميکه  ی. از وقتیاز بچگ -

  ؟ینگفت چوقتيپس چرا ه -

  .یديخندیبه من م شهيتو که هم ؟یذاشتیمگه تو م -
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... شدمیپگاه نم ريو درگ یدادیمن رو نجات م یزندگ یگفتیاگر زودتر م ديشا -

  ؟یدوست داشتن من موند یپامن هنوزم  دنيچطور دوازده سال بدون د

  .یکنیعادت م شي. فقط به دورشهیاز عشق آدم کم نم یزيچ یکس دنيبا ند -

  از پگاه عادت کردم. یفکر کنم من هم فقط به دور خوامینم -

دستم حرکت داد و  ريراه گرفت. دستش را از ز ارياخت یاجازه و ب یاشکم ب و

  را پاک و گفت: ميهااشک

  .ستيبردار ن ی. عشق شوخدمیبهت حق م یته باشکه داش یهر حس -

. با پشتش گذاشتم یو رو دميکش شيدست و ساعد و بازو یکرد. دستم را رو سرفه

و خم شدم او  دميپشتش بود او را جلوتر کش یسرش داشتم و آنکه رو ريکه ز یدست

گوشم در  شيرا فاصله دادم صدا ميهالب یو آرام. وقت یطوالن یا. بوسهدميرا بوس

  نشست:

  .یخوریسرما م -

  شم. یبستر شتيپ خوامیم -

  چرا؟ -

  کردم. ضتيچون من مر -

. او ستميگذاشتم. او و آرامشش را نگر شيهالب یکوتاه رو یبعد دوباره چند بوسه و

  و گفتم: دميصورتش کش یبود. دستم را رو ميو فقط تسل ديبوسیمرا نم

  ن برم. م یخوایلطفاً با من باش. اگر که نم -



592 | P a g e 
 

رساندم با من  شيهارا به لب ميهابار سوم لب یبرا ینداد. وقت یکرد و جواب سکوت

  تخت بلند کنم و به سمت خودم بکشم.  یشد و باعث شد او را از رو یکي

سرش گذاشتم و تکانش دادم و بعد  یام را روفشردم و چانه نهيآخر هم او را به س در

  گوشش لب زدم: یآهسته تو

  من!  شهرزاد -

 شياز او جدا شدم و کمک کردم دراز بکشد. پتو را رو شيگلو دنيبعد با بوس یقيدقا

  و گفتم: دميکش

  زود خوب شو. -

  . نطوريتو هم هم -

تختم افتادم و  یرو جانیجنازه ب کيگفتم و به اتاق خودم رفتم. همچون  ريبخ روز

  گذاشتم. ميهاچشم یساعدم را رو

 رفتمیم یو اگر روز کردمید. داشتم او را به خود وابسته ممانده بو ماهيفر شيپ فکرم

  نبود. یجز پست یزيچ نيو مقصرش من بودم و ا شکستیاو در خود م

را کنار خود داشته باشم  یداشتم زن ازي. من نديهم به حال من در آ ماهيفر خواستمینم

  با او بخوابم.  یو او را ببوسم و حت

زن. اما ارتباطم  کيبه حضور  ازمنديشقم بود و من فقط نعا ماهي! فرماه؟يچرا فر اما

  غلط در غلط بود.  ماه،يدختر، با فر نيبا ا

  با خودم چند چندم.  دانستمینم یدل عاشق داشت و من حت کياو  چون
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  نه؟  اينه! با اال خوشم  ايپگاهم هنوز  عاشق

حد  نيدنش تا او لمس کر دنيمن قرار داشت که با بوس یزندگ یاصالً کجا ماهيفر

حد با کالمش مرا رام و  ني. تا اکردمیحد احساس لذت م ني. تا اگرفتمیآرامش م

  . کردیآرام م

  !ماريب یِ منه روان کردم،یدخترک عاشق م نيدر حق ا یحرکاتم چه اجحاف نيا با

مخمل نگاه کردم. دلم خواست  رهيت ی. چشم باز کردم و  به پردهدميو چرخ دميکش یآه

  کثافت نباشم.  یزندگ نيغرق در ا گريو د رميخت بخوابم و در همان حالت بمت یرو

  .خواستیم شيآسا یآرامش داشت و قلب دردناکم کم یتمنا روحم

 یشود تا صبح روز بعد رو هوشیکه ب یوقت که خوابم برده بود، مثل کس همان

  تخت بودم.

  

  (فصل دهم)

به  هياما شب ام،دهيهمه خواب نيا شدیشدم آنقدر کسل بودم که باورم نم داريب یوقت

رفتم و  دميلباس پوش یام. خودم را در حمام انداختم و دوش گرفتم. وقتوا رفته ريخم

را در دست گرفتم و با بهراد تماس گرفتم. هنوز دو  یتخت نشستم و گوش یلبه یرو

  را برداشت و گفت: یبوق آزاد نخورده بود که گوش

  جانم بهنام. -

  حالت چطوره؟!سالم،  -
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چند بار زنگ زدم که مادر گفت  شبيد ؟یبهتر شد ؟یسالم، من خوبم، تو چطور -

  . نگرانت شدم.یديخواب

  :دميگفتن خوبم اکتفا کردم و پرس به

  به نظرت برم به اون محلّه دنبال کامران؟! -

  .زنهیبشه حتماً پسره بهمون زنگ م یاونجا. خبر یبر يیتنها ینه اصالً! حق ندار -

  !؟یچ مياگر به اون کامران گفته باشه که دنبالش هست ؟یاگر زنگ نزد چ -

. تو ميکنیم داشي. پستيهر جا باشه مهم ن ابي. کامران کامزمينداره عز تياهم -

  بکن. گهيکار د کي

  !؟یچ -

  !؟یمهران رو بلد یخونه -

  بله. -

  نه؟! اي هيعيطب یهمه چ نيسر به اون بزن. بب هيبرو  -

  ، حتماً.باشه -

  ارتباط را قطع کنم که گفت: خواستم

  بهنام. -

  بله. -
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من راه  ینيکنه بب یريگيکه پ یبه کس یمن رو بفرست یپرونده پزشک یتونیم -

  کنه. یتونست برام کار یاونجا کس دينه؟ شا ايدارم  یدرمان

  فکر کردم و بعد گفتم: هيثان چند

  و بفرستم. رميازشون عکس بگ ارشونيباشه. ب -

  پگاه بدونه. خوامیازت ممنونم، فقط نم -

  باشه. -

و آن را در دستم فشردم و به پگاه و  دميکش نييرا پا یکرد و من گوش یخداحافظ او

جهنم  کيآن دو با من چه کردند و حاال هر سه نفرمان در  نکهيبهراد فکر کردم. ا

  .ميزنیدست و پا م قيعم

. فقط خودم و دردم را در اجبار بهراد و فراموش نشده بود یزيبود. چ نيهم تيواقع

  گم کرده بودم. ماهيفر یهامحبت مادرم و خنده

انداختم. رفتم تا  ماهيبه اتاق فر یرفتم و نگاه رونيبرخاستم از اتاق ب مياز جا یوقت

 مانيو دستم را بلند کردم تا در بزنم. اما پش ستادميدر اتاقش ا یحالش را بپرسم. جلو

  از نهادم بر آمد.  یآوردم و آه نييشدم. دستم را پا

رفتار کنم که او را به خودم وابسته کنم. او مرا دوست داشت و  ینخواست طور دلم

  خودم هستم. یماجرا یکجا دانستمیمن نم

شدم مادرم از  نييوارد طبقه پا یرفتم. وقت نييرا کج کردم و از آن طبقه پا راهم

  آمد و خطاب به من گفت: رونيآشپزخانه ب
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  صبحانه بخور. ايب زم،يعز -

  .رونيبرم ب ديممنون مادر با -

  زم؟يعز یکجا بر -

  کار دارم.  -

  !؟یچه کار -

  .گمیبعداً بهتون م -

  .یبعد بر یبخور یزيچ هيبهتره  یباشه پسرم. ول -

مادرم شدم و سمت منزل مهران  نيکردم و از منزل خارج شدم. سوار ماش یخداحافظ

  بود. خيها هنوز برف و از کوچه یرفتم. بعض

 یها بود را آب کند. از بعضکه در دل کوچه یخيجان زمستان نتوانسته بود کم آفتاب

  تا بتوانم به منزل مهران برسم.  کردمیعبور م اطيها با احتکوچه

 یمنزل بود. نگاه یجلو نشي. ماشدميمنزل او رس یرفتم به جلو شيرا پ ريمس یوقت

  . دادیصبح را نشان م مين به ساعتم انداختم، ده و

منتظر شدم  یقيو آن را فشردم. دقا ستادميزنگ ا یجلو نيشدم و بعد از قفل ماش ادهيپ

  .ديپاشنه چرخ یکه در رو

را  ليطو یرا هل دادم و به درون راهرو رفتم. در را پشت سرم بستم و راهرو در

  پشت سر گذاشتم. 



597 | P a g e 
 

 یآنجا زندگ یچه کس دانستمیاما نم رفتیاز دست راست به طبقه دوم م یاپلهراه

  .کندیم

  .دميمقابل خود د یادهيمقابلم باز شد و مهران را به شکل ژول در

حال جلو آمد و با  نيام. با اکرده دارياو را از خواب ب دادیدرهمش نشان م یچهره

  من دست داد و دستم را گرم فشرد و درخواست کرد که وارد منزلش شوم.

 یابهار. خانه یخواهرم کردم. خانه یبه سرتاسر خانه یرفتم نگاه به درون یوقت

  . دادیاندوه م یکه بو

هنگام من  ريو غم نبودن او به حضور د ديکشیم اديفر شيوارهايد انيدر م درد

  . کردیم یکجدهن

  ها را خلوت کرد و گفت:مبل عيسر مهران

  بهنام جان. نيبش -

مبل نشستم و مهران مقابلم  یبرد و برگشت. رو یاتاق دستش را به یهاانبوه لباس و

  نشست و گفت:

 یندارم و حوصله یروزا حال خوش نياست. من ا ختهيکه خونه به هم ر ديببخش -

  کارها رو ندارم. نيبه ا یدگيرس

  .طورنيحالش را هم فهمم،یحرفش را م ميانداختم که به او بگو نييرا باال و پا سرم

  و بعد گفت: ديکش شيبازو یو کف دستش را رو ديکش یقينفس عم او

  هام چطورن؟!رو جهنم کرده... بچه امینبودن بهار زندگ -
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  اون. یهر دو خوبن. همراه بهراد رفتن خونه -

  .برنیپگاه رو سر م یحوصله -

  خواست. نطورينه، پگاه خودش ا -

وابسته بودن. بهار مادر به بهار  یليداشتن. اونا خ اجيها به مادرشون احتخوبه. بچه -

  بود. یاالعادهفوق

و  ختهيبه هم ر زيبه اطراف خانه کردم. همه چ یانداختم. نگاه نييرا باال و پا سرم

خود نبود. ظرف و ظروف اضافه وسط خانه بود.  یسر جا زيچ چيشلخته بود. ه

  بود. ختهيجا به هم رو همه زيها و ممبل یرو

  به مهران کردم و گفتم: رو

  ؟یریسرکار نم -

  را به چپ و راست تکان داد و گفت: سرش

  نه، حوصله ندارم. -

  شن؟یم یهات چبچه -

باز  مهيداد. بغض تا پشت پلکش آمد. سرش را باال گرفت. دهانش ن یرا تکان سرش

  افتاد.  هيهم فشرد و به گر یرا رو شيهاشد و پلک

عاشق  داً ياو شد دانستمیم شهي. همديکشیمرد از بابت نبودن همسرش زجر م نيا

 سيکه به انگل دميفهم یرا زمان نيبهار جان بدهد. ا یبهار است. او حاضر بود برا

  . دميدیآمدند و رفتار او را با خواهرم م
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  آمد. شانيافتاد و چه بر سر زندگ یبود که چه اتفاق نجايسوال ا اما

مرگ تلخ ختم شد.  نيه ابود که تهش ب دهيبود، بهار در مهران چه د دهيچه فهم بهار

  !گفت؟یواقعاً مهران راست م

  !شد؟یکامران مزاحم خواهرم م یعني

  هم بله چه به او گفته بود؟!  اگر

  بزند! یآنقدر بهار را آشفته کرده بود که دست به خودکش یزيچ چه

  گفت: انيو همانطور گر ديکش شيپاها یرا رو شيهادست مهران

  .رميمیدرد م نيبار ا ريز دونمیبهنام، م -

  مهران؟! -

  و گفت: ستيمرا نگر او

  بله. -

اواخر  نيناراحت بود؟! مهران اون ا یشده بود؟! بهار از چ یبهار چ یگیچرا نم -

  که... نهيبیم یحرکات هياز تو  گفتیو م زدیبه من زنگ م

  نه بهنام... نه! -

  !؟ینه چ -
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نکردم.  یکار چياور کن من ه. من عاشق بهار بودم. بکردمینم انتيمن بهش خ -

بهارم رو  یتار مو هيحس کرده اشتباه بوده. من  یزيزده، اگر چ یبهار هم اگر حرف

  .دادمینم چکسيبه ه

  برخاستم. در سالن قدم زدم و گفتم: ميو از جا دميرا به درون کش نفسم

 دونمیمماجرا باشه  نيا ی. قبل از تو. اگر توکنمیم داشيدنبال اون پسره هستم. پ -

  باهاش چکار کنم. 

 يیمجسمه کوچک طال یکوچک افتاد که تعداد یليمستط یچرم یجعبه کيبه  نگاهم

  آراد باشند.  واناتيح یهایبازرنگ درون آن بود. حدس زدم اسباب

  را گرفتم و رو به مهران گفتم: نگاهم

 اجيهات بهت احتخودت رو جمع و جور کن مهران. بچه یدر هر صورت کم -

  .رنیم نياونا از ب یتو هم نباش ست،يبه مدرسه بره. بهار ن ديبا دهيارن. ارکد

  و گفت: ديصورتش کش یرا رو شيهادست مهران

مادرشون  یجوابشون رو بدم وقت یچ ديبا دونمی. نمامياز پسشون بر نم يیمن تنها -

  !خوانیرو م

. یرو از نو بساز یزندگو  یبه نبودن بهار عادت کن ديبا یسخته، ول یليخ دونمیم -

  .نيکارهاتون رو انجام بد ديبدون اون با

  سخته! یليخ -
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 نييگفت و بدون غرور اشک از دو سمت صورتش پا ینيجمله را با بغض سنگ نيا

  .ختير

  ره؟یچرا مدرسه نم ؟یتا حاال به دخترت فکر کرد -

  گرفت و گفت: ريکنان سر به ز هقهق

سر کالس. فکرش  نميبش تونمیبدون مامان نم گفتیمدرسه رفتن نداره. م یهيروح -

  .ذارهینم

  خودش باشه؟! یتو شتريتا ب یگرفت یو تو براش معلم خصوص -

کنم  یو بهتره کار ستين یگفت کار درست دهیبهش درس م ادياون خانم هم که م -

 دهيارک ی. اما از طرفکنهیجمع دوستاش زودتر فراموش م یمدرسه بره. تو دهيارک

  .شمیناراحت م ستيو من که مادرم ن انيها دنبالشون ممامان بچه گهیم

مهران دستمال  یاپن برا یدلم آوار شد. رفتم و از رو یحرف غم تو نيا دنيشن از

  برداشتم و دستش دادم. 

  شد.  شيهاکرد و مشغول پاک کردن اشک تشکر

  گفت: یحال بد با

  .یبردار یوست دارد یهر چ خوادینکردم. دلم م يیرايازت پذ -

و پاش رو جمع کنه.  ختير نيا ادينفر زنگ بزن ب هيفقط به  خوام،ینم يیرايپذ -

  ! کننیم یدارن زندگ طيشرا نيتو ا یها چطوربچه

  .کنهیم تونيعصب شتريب تيوضع نيا
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  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا او

  باشه. -

 هاابانيشدم در خ نيسوار ماش یکردم و وقت یصحبت از او خداحافظ یاز کم بعد

  راندم. هدفیب

وجود  اريد نيچون من در ا یشخص یبرا زيچ چي! هیبود و نه کار یمقصد نه

  نداشت. 

که مرا سرگرم کند و اجازه ندهد به آن خانه برگردم. اجازه ندهد برادرم را  یکار

  اجازه ندهد باز هم با پگاه رو به رو شوم. نم،يبب

  برگردم به همان خراب شده که از آن آمده بودم.  زدیبه سرم م یگاه

  ! گشتم؟یدنبال چه م داشتم

فقط از  ديکه شا یوجود نداشت، علت مرگ ديکه شا یليتوهم بود، دل ديکه شا یقاتل

  به وجود آمده بود.  يیزناشو یدر دعوا تيلحظه عصبان کي

 یپ نيشتم به ازمان دا نيام اما در اکه خوب شده کردمیحس م شيچند روز پ تا

  زخم دل هرگز درمان ندارد. بردمیم

  ام؟دهيرا بخش زيهمه چ کردمیفکر م چرا

 یبودم فقط آستانه دهيرا نبخش چکسيبود. من ه هودهيهم که نه! فقط تالش ب ديشا -

  در قلب و مغزم باال رفته بود. امیزندگ زيتحمل افراد تنفر انگ یتحملم برا
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خودم را در مرکز کتاب  ديچرخیه مانند در مغزم مافکار خور نيکه ا نطوريهم

  ها مشغول گشتن شدم.آن مغازه انيشدم و در م ادهيکردم. پ دايشهر پ یهایفروش

 افتميبخوانم را  خواستیدلم م شهيها را گشتم و چند کتاب خوب که همآن یکي یکي

  کردم.  یداريو خر

ها بود، چشمم به هشت کتاب مغازه نيتريو نگاهم به و رفتمیکه داشتم راه م نطوريهم

  افتاد. یسهراب سپهر

گذاشت و من با  نيتريو یمغازه شدم و کتاب را خواستم. فروشنده کتاب را رو وارد

  خطوط را خواندم: نيباز کردن آن، ا

  عاشق تنهاست. شهيهم

  .هاستهيدست عاشق در دست ترد ثان و

  آن طرف روز. روندیم هاهياو و ثان و

 یو رو دميکش رونيب بميبه من داده بود را از ج ماهيکه فر یو کارت بانک مديکش یآه

  .دميدستگاه کارت خوان کش

از مهر شدن کتاب توسط کتاب فروش راه افتادم و از پاساژ خارج شدم. پشت  بعد

  فرمان نشستم و باز هم طبق معمول راهم را سمت منزل پدرم کج کردم.

  . دميمنزل د وارياد را پارک شده کنار دبهر نيماش دم،يبه مقصد رس یوقت

شدن و فشردن زنگ  ادهياو پارک کردم و بعد از پ نيرا پشت ماش نيهم ماش من

  منتظر شدم.
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  باز کرد و گفت: ميبعد بهراد در را برا یقيدقا

  تو. ايطرفا. ب نيبه! از ابه -

  سالم. -

  سالم برادر. حالت چطوره؟ کيعل -

  خوبم. -

  راه افتادم و منتظر بهراد نشدم. یحرف چيدر را بستم و بدون هراهرو شدم و  وارد

. بعد از بستن در باال رفتم و وارد اتاقم شدم یحرف به طبقه یپس ب ميرا ند مادرم

  .شدم ميهالباس ضيگذاشتم و مشغول تعو زيم یها را روکتاب لونياتاق، نا

اد بود که چند لحظه در که چند ضربه به در خورد و در باز شد. بهر دينکش یطول

  و بعد وارد اتاق شد و گفت: ستاديدر ا یآستانه

  مهران؟ یخونه یرفت -

  داخل کمد گفتم: نميو با گذاشتن شلوار ج دميرا باال کش شلوارم

  رفتم. -

  خوب؟! -

  بود.  یعاد یهمه چ -

  شون؟!خونه اديم هياون دختره ک -

  .دهیدرس م دهيشون به ارکخونه اديماست. چند روزه بعد فوت بهار  دهيمعلم ارک -
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  .دميلختم پوش یتنه مين یشرتم را برداشتم و رو یت

 ستيبود انگار زلزله اومده بود. اصالً صالح ن ختهياش هم کامالً به هم رخونه -

  .  زنهیها ضجه ممثل بچه نمشيبیباشن. هر بار م ششيها پبچه

  خوب! -

  شون؟ياوردير نگه داره... اصالً چرا نماد اريها رو ببچه نکهيخوب ا -

  کنم.  دارشونيپگاه اجازه نداد ب -

  نشستم. یپاتخت یو بعد رفتم و رو ستميلحظه او را نگر چند

بره دم مدرسه  ستيچون افسرده شده، چون ناراحته مادرش ن رهیمدرسه نم دهيارک -

  .خورهیغصه م نهيبیرو با مادراشون م گهيد یهاسراغش. بچه

انداخت. سمت پنجره رفت و پرده را  نييو سرش را باال و پا ديکش یقينفس عم ادبهر

را نگاه  روني. بهراد چند لحظه در سکوت بديپرده نور به اتاق تاب یکنار زد. از ال

  کرد.

  !؟یاختهيبه هم ر یليتا حاال خ روزياز د کنمیچرا حس م -

  ن کرد. را سمتش چرخاندم. پرده را انداخت و رو به م نگاهم

  خونه حالت بد شد. یتو یتا اومد هوي -

 زنمیفرار از بحث دست و پا م یبرا ندينشان ندهم که بب یبيکردم واکنش عج یسع

  با همان حال گفتم:

  بود که حالم رو به هم زد. دهيچيات پخونه یتو يیبو هي -
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  !؟يیبو؟! چه بو -

خودم  تونستمیتم. اصالً نمدلم و حالت تهوع گرف ريعطر زنت بود. زد ز یبو ديشا -

  بد بود. یليکه بود خ یرو نگه دارم. هر چ

  لحظه براندازم کرد و بعد گفت: چند

  خوب.  یليخ -

  بعد به تخت اشاره کرد و گفت: و

  .یکنیچکار م نميتخت. بب یمن و پگاه اونجاست. گذاشتم رو یپرونده پزشک -

  راحت. التيباشه، خ -

  فقط پگاه نفهمه. -

  باشه.  -

تخت  یبرخاستم و رفتم خودم را رو ميرفت. از جا رونيسر تکان داد و از اتاق ب او

 یپرونده بود. با دستم به آن زدم که که رو ی. نگاهم رودميانداختم و دمر دراز کش

  پرت شد و آن طرف تخت افتاد. نيزم

ندم به همان شکل ما قهيکردم. چند دق ميو صورتم را قا دميکش ميبازوها نيرا ب سرم

  بعد چند ضربه به در خورد.  یقيدقا نکهيتا ا

  جواب دادن نداشتم و خودم را به خواب زدم. یندادم. اصالً حوصله جواب

  مادرم در گوشم نشست. یباز شد و صدا در
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  !؟یداريبهنام جان، ب -

  . از حمام آمده بود.ديچيصابون و شامپو در اتاق پ یاز بو یرا ندادم. حجم جوابش

  به خواب نزن.خودت رو  -

  کتفم گذاشت و گفت: یتر آمد و دستش را رو! جلوستميخواب ن ديکجا فهم از

  بهنام با تو هستم. -

  ام آوردم.به حنجره یبود. فشار دهيفایب مقاومت

  هوم! -

  !؟یچ یعنيهوم؟! هوم  -

  کردم و رو به او گفتم: هيساعد دست راستم تک یحرکت رو کي اي

  بله؟! -

  !؟یچرا از سر صبح پکر شده مادر؟! یچ -

  . گفتم:ديچکیرا نگاه کردم که از آن آب م سشيخ یموها

  !ن؟يداشت ی. کارستين یزيچ -

  .ميناهار بخور ايب ،یصبحانه که نخورد -

  .خورمینم -

  !ن؟ي! هم؟یخورینم -

  هم هست؟ یاگهيد زيچ -
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  !؟یمثالً چ -

  مامان! دونمیچه م -

به هم قفل کردم  نهيس یرا رو ميهاداختم و دستتخت ان یبعد خودم را به پشت رو و

  و گفتم:

  خونه. نيتو ا شمیم تيمن تنها باشم؟! دارم اذ شهیم -

  چرا قربونت برم؟! -

شدم تا او هم دست از سرم بردارد.  اليخیدادن نداشتم. پس فقط ب حيتوض یحوصله

  :دي. پرسستيکه حالم خوب ن ديمادرم فهم

  اد؟ياز من بر م یکار -

  نه مامان! -

  .نمتيبب ینطوريخوب تحمل ندارم ا -

  و گفت: ديکش ميموها ینگفتم که دستش را رو یزيچ

  .ی! حتماً انتظار داره تو حالش رو بپرسی. گفتم خوبديحالت رو پرس ماهيفر -

  چرا من؟! -

  بشه. ضيمر یتو باعث شد -

  کنم. یازش عذرخواه ديپس با -

  حد غم داره؟! نيچرا صدات تا ا -
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  را نگاه کردم و گفتم: ادرمم

  .ینش ضيبرو موهات رو خشک کن مر -

  .ميبا بهراد دور هم باش نييپا ايبزن و بعد ب ماهيسر به فر هيتو هم  ،زميپاشو عز -

  برو مامان. برو به کارات برس و تنهام بذار. -

  شده؟! یچ -

ش چشمم به . کاگشتمیبرنم چوقتي. کاش هشمیخسته م نجاي! فقط دارم از ایچيه -

. کردمیم یبهار عزادار یو برا موندمی. کاش همونجا مافتادینم چکدومتونيچشم ه

  تون.خسته شدم از دست همه گهيد

  افتاده؟ یاتفاق -

  بغلم زدم و گفتم: ريرا ز ميهارا به او کردم و دست پشتم

  .نيتنهام بذار -

  رفت. رونياق باز ات یحرف چيتخت برخاست و بدون ه یبعد مادرم از رو یکم

  را بستم.  ميهاو پلک دميکش یقيرا که پشت سرش بست نفس عم در

بار بهراد  نيکه چند ضربه به در خورد و با باز شدن در فکر کردم ا دينکش یطول

 دنيتخت نشستم و خواستم رو به او داد بکشم که با د یبه سراغم آمده است. رو

بردم  نييرا از تخت پا ميو پاها دميچرخ در نفسم را فوت کردم و یدر آستانه ماهيفر

  گذاشتم. نيزم یو رو

  زد و گفت: یلبخند تلخ ماهيفر
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  !یچقدر عصبان -

گرفتم. در را بست و بدون تعارف جلو آمد. آن  ريندادم و همانطور سر به ز یجواب

  که دور خود گرفته بود.  يیهم با پتو

  و بعد رو به من گفت: ديدماغش را باال کش آب

  .يیسرما ني! شدم عیبا من چکار کرد نيبب -

را ندادم که سرش را باال گرفت. نگاهش کردم. چشم بست و دستش را از  جوابش

  دستمال دستش عطسه کرد و گفت: یآورد و تو رونيپتو ب ريز

  .یبش ضيمر ديتو هم با -

  گفت: اشینيکردن ب زيرا ندادم که بعد از تم جوابش

  !؟یپرسحال من رو ب یايب یستيبلد ن -

  را به هم قفل کردم و گفتم: ميهارانم گذاشتم و دست یرا رو ميساعدها

  .یخوب باش شهيهم خوادیفقط دلم م -

  ؟یرو بهم بگ نايا یومديپس چرا ن -

  انداختم و گفتم: نييرا باال و پا سرم

  نخواستم مزاحمت بشم. -

  لحظه براندازم کرد و با تعجب گفت: چند

  ؟یادب شد یبادتا حاال انقد م یاز ک -



611 | P a g e 
 

  زد و گفت: یپوزخند

  .یشد مونيمن پش دني! تو دوباره از بوسیديکه من رو بوس یاز وقت -

  .کردمیکار رو م نيا دينبا -

  .ستميشد سرم را چرخاندم و او را نگر ینگاهش طوالن یشد. وقت رهيمن خ به

  حالتش پر از سرزنش بود. نگاهش رنگ غصه هم داشت. خوش یهاچشم

  در آن بود گفت: یدياز ناام یو موج شدیکه داشت لرزان م یيصدا با

  .یتو فقط به فکر خودت -

ً يتقر یبا صدا معترض   گفتم: یبلند با

  ، بعد به خودم.م که ازت دور شدممن اول به تو فکر کرد -

  گفت: یبلند و گرفته از سرماخوردگ یهم همانطور با صدا او

  .ستيدرست ن یکنیکه تو با من م یکار -

  حال گفتم: ني. به او حق دادم اما با اگفتیم راست

 گهيو مطمئن باش د خوامیبابت ازت معذرت م نياشتباه کردم و از ا دميزود فهم -

  .کنمیتکرار نم

  من تو رو دوست دارم بهنام... -

حس  شيهاحرف دنيهم فشردم. از شن یرا رو ميهارا از او گرفتم و پلک نگاهم

  . رودیبم فرو مخنجر به قل کردمیم



612 | P a g e 
 

  قلبم فشردم.  یدستم را رو ناخواسته

  بود. ختهيبه هم ر امیفکر و جسم ستميمرگم شده بود؟! از روز قبل تمام س چه

  ادامه داد: ماهيفر

 یدونیبهت دارم. اما حاال که حس من رو م یمهم نبود چه حس دنميتا قبل از بوس -

  مهمه. یليخ یدور شد و ازم یو بعد  پسم زد یديو من رو دو بار بوس

  .یکنیرفتار م یالش یهامثل پسر بچه یدار تو

رو به  کردمیرا حس م دشيشد یهادستم تپش ريکه قلبم در مشتم بود و ز همانطور

  او گفتم:

 دونمینبودم و نم نجايحرفات رو بفهمم. من دوازده سال ا یحرف بزن معن یطور -

  !؟یچ یعني یالش

از من دور نشده بود.  یليرد شد و سمت در رفت. خ ميلوبلند شد و از ج شيجا از

  گفت: نشستیبرگشت و نگاهم کرد. با نگاهش که داشت در اشک م

که همزمان با چند نفر تو رابطه است  یآدم آشغال ز،يآدم ناچ ر،يآدم حق یعني یالش -

  . رسونهیهاش رو به سرانجام نماز رابطه چکدوميو ه

بعد از  شه،یم یمت هر کدوم از عشاقش داره جدموضوع از س فهمهیم یوقت

  .رهیو م کنهیهاش ولش مسوءاستفاده

  من رو... یداشت نجاميخوابته. ا ريالبد اون دختره ز گفتیدروغ نم پگاه
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 ستادميقدم بلند مقابلش ا کيبلند شدم و با  ميآنقدر جوش آوردم که از جا یک دمينفهم

  نار خم شد. صورتش زدم که سرش به ک یو محکم تو

  تکان دادم گفتم: دواريصورتش گرفتم و تهد یکه جلو یانگشت با

  .یخوریبار آخرت باشه از قول پگاه گوه م -

 ريت ميهاکش آمدند. مردمک چشم ميهاقهيکردم صورتم به گزگز افتاد و شق احساس

  و گفتم: ديکش

 چکسياشق ه. من عگهيد چکسينه ه خورمیمنتظر من نباش. من نه به درد تو م -

  .ستمين

راه  شيهااشک کهيرا آهسته سمتم چرخاند. بعد هم رو به من کرد و در حال نگاهش

  گرفتند گفت:

  باشه. -

که وسط دعوا  یهست یچه احمق مي. خواستم بگوديرس ميهاآمد و به لب نيينگاهش پا و

   آخر. ی! آن هم بوسهخواهدی. فکر کردم نکند بوسه میاشده رهيخ ميهابه لب

سمتش سرخ شده  کيکه  یبا صورت ديچيپیبه خود م شتريپتو را ب کهياو در حال اما

  گفت: ديلرزیبود و حاال تمام تنش م

  .یباشه، ناراحت نباش. خون دماغ شد -

  خون پشت دستم است. یکل دميو د ستميو آن را نگر دميکش امینيدستم را به ب پشت
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 یديرفتم و با سردرد شد سين  هم به سروو رفت و اتاق را ترک کرد و م ديچرخ او

نبود.  یآن تمام شدن یزيشدم و اصالً خونر امینيکه گرفته بودم مشغول شستن ب

  هم در خون نشسته بودند. ميهاچشم

. بهراد از مادرم دنديبعد بود که مادرم و بهراد به اتاق آمدند و حالم را پرس یکم

  ست.و آب گرم را ب اورديب خي سهيک کيخواست 

مادرم برگشت  یو وقت ختيسرم چند مشت ر یآب سرد را باز کرد و رو ريش او

  سرم گذاشت. یرا رو خي یسهيک

  زدم. خيسرده،  -

  .کنهیکه کمکت م هيزيتنها چ نيا -

نگه داشت  قهيفشار داد و چند دق امینيب یچند دستمال از رول جدا کرد و رو بهراد

  که گفتم:

  .یرو کند امینيب -

  صورتم را برانداز کرد و گفت: دبهرا

  باز هم فشارت رفته باال؟ -

آمدم و بدون توجه به نگاه نگران مادرم  رونيب سيرا کنار زدم و از سرو دستش

  زدم.  هيآن تک گاههيتخت نشستم و به تک یرفتم و رو

  رو به مادرم گفت: بهراد

  .اريقرص فشار ب هيبرو براش  -
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  مگه فشار داره؟! -

  :دميشده بود، غر پيکه از فشار دستم ک یماغبا د رلبيز

  نه ندارم. -

  :ديخطاب به مادرم غر یجد یرو به من با نگاه بهراد

  داره! از چشماش و خون دماغش مشخصه. -

  .ميخدا مرگم بده. مادر ما که قرص فشار ندار -

  نيري. شمام فشارش رو بگرميگیبراش م رمیم -

را بستم.  ميهاتخت چسباندم و چشم گاههيبه تکرفت. سرم را  رونيبعد از اتاق ب و

  مادرم هم با عجله رفت.

  که در گوشش زدم افتادم.  یایليو س ماهيفر ادي

آخر هم نگران  یلحظه ی. حتخوردمیاز او م ديرا من با یلينبود و آن س حقش

  من بود.  ینيب یزيخونر

 یکرد تا تو یرا روانم نيو ا ديآورد خون در مغزم جوش انيپگاه را که به م اسم

  گوشش بزنم.

 گاههيشدم و سر دردناکم را چند بار در تک یکه کردم عصب یدفعه به خاطر کار کي

  تخت کوفتم. 

  و گفت: ديکش یکوتاه غيج دنميزمان مادرم به اتاق آمد و با د همان



616 | P a g e 
 

  !؟یکنیم ینطوريخاک به سرم. چرا ا -

  تخت نشستم. یترس او در سکوت رو دنيباز کردم و با د چشم

  مقابلم نشست و مشغول  گرفتن فشار من شد. مادرم

  بعد گفت: یکم

  فشارت باالست. یليخ -

و پشتم را به مادرم  دميرا مچاله کردم و کنارم  انداختم و دراز کش یخون یهادستمال

 ريو چشمم ت کردیگرفته بود ماساژ دادم. سرم در م ديکردم. قلبم را که تپش شد

  .ديکشیم

  را نوازش کرد. ميبازو مادرم

  سراغ من؟! نيرو فرستاد ماهيشما فر -

  من... -

  ن؟يشما فرستاد -

  بله. -

  .ماهيفر شيندارم. برو پ اجيمن به ناز و نوازش احت -

  آخه... -

  مأمورت.  شيگفتم برو پ -

  بهنام! -
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  داره. اجيبه کمک احت شترياون ب -

  شده؟! یمگه چ -

  کتکش زدم. -

  را؟خدا مرگم بده، چ -

  :دميکش اديرا به مادرم کردم و بدون کنترل بر سرش فر ميرو

  خونه. نيتو ا ني. شما که به اصرار و زور من رو آوردنييمقصر شماها -

  لب گفت: ريبراندازم کرد. ز دهيترس مادرم

  .ميات هستخودته. ما خانواده یخونه نجايا -

  .ني... شماها دشمن مننيستين -

. قلبم داشت از ديچرخ ميهاه کرد و هر دو چشمش در چشمنگا ميهابه چشم مادرم

صورتم گذاشت و نوازشم کرد و در  ی. مادرم دستش را روشدیشدت تپش منفجر م

  آرامش گفت:

  باشه، آروم باش. -

. شدمیم وانهي. داشتم ددميبالش کوب یو بعد خودم را رو ميلحظه به هم نگاه کرد چند

  از درد قلبم عاجز شده بودم. 

  شدم.  رهيدو دل و نگران مرا ترک کرد. من هم به سقف خ ادرمم
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ام را که معده اتيو محتو دميدو سيبرخاستم و به سرو عيتهوع کردم و سر احساس

  جز زرداب نبود باال آوردم.  یزيچ

  .خوردمیو تلوتلو م رفتیم جيدهانم تلخ شده بود. سرم گ ته

دچار شده بودند  ینيکه به دوب يیهامآمدم خودم را به تخت رساندم و با چش رونيب

خواب تخت یرا چنگ زدم و آن را برداشتم اما سست شدم و با شکم رو امیگوش

  افتادم.

  کردن مخاطب مورد نظرم دگمه را فشردم.  دايرفتم و با پ نيدرون مخاطب به

  در گوشم نشست. شي. صدادينرس یدو بوق خورد و به سوم فقط

  الو. -

  .رپاشايسالم ام -

  از اندازه گفت: شيب یکه او با نگران ديلرزیآنقدر م ميصدا

  ؟یبهنام! خوب -

  .اي. برميمینه! دارم م -

  !؟يیکجا -

  خونه بابام. -

زنگ بزنم  ؟یدار اجيبه کمک احت ه؟ي. مشکلت چاونجام.. گهيساعت د مين -

  اورژانس؟
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  نه! -

  . دمينفس کش یسختآوردم و به  نييرا پا ینتوانستم حرف بزنم و گوش گريد و

  خورد؟یبود که روح و جسمم را با هم م یدرد چه

و پس از آن ازدواجش  مانيحالخوش مان،يهاخاطرات پگاه در ذهنم زنده شد. خنده ادي

  .دمييجویو گوشت تنم را م دميچيپیکه من در خودم م يیبا بهراد و شب و روزها

آن  دنيساعدم افتادم و مشغول جو دستم مالفه را چنگ زدم و با دندان به جان کي با

  خون را در دهانم حس کردم. ی. مزهشدم

 کردندی. داشتند بحث مزمان شدهم رپاشايساعت بعد، برگشتن بهراد و ام مياز ن کمتر

  .زدیدر مورد تماس من حرف م رپاشايو بهراد ناباورانه با ام

  بهراد در گوشم نشست: یصداو  دنديمن جلو دو دنيوارد اتاقم شدند هر دو با د یوقت

  من! بهنام. یخدا -

 یمن تو دني. مادرم هم آمد و با دديکش رونيمرا برگرداند و ساعدم را از دهانم ب او

  و داد کرد. غيسر و صورتش زد و نگران ج

  و گفت: ديقرص را از دست بهراد قاپ رپاشايام

  مادرت رو آروم کن. -

  گفت: ميهاو فکم را بست و با نگاه در چشمزبانم گذاشت  ريها را زاز قرص یکي او

  .ستين یزي... چافتهینم یاتفاق چيآروم باش... آروم باش... ه -
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 غيمن در آن حالت ج دنيآمد. با د کيما وارد اتاق شد و نزد یاز سر و صدا ماهيفر

  دهانش گذاشت. یرا رو شيهاو دست ديکش یکوتاه

دادم.  رپاشايام یهاگرفتم و به چشمرا از او و صورتش که سرخ شده بود  نگاهم

  سر خوردند. ميهاچشم یها از گوشهگفتن داشتم و آن یبود که برا یاشک تنها حرف

  زدم؟یرا کتک م ماهيفر ديبا چرا

  د؟يدیاو مرا در آن حالت م ديبا چرا

  شدم؟یم چارهیداشتم همان بهنام ب چرا

  شدم؟یدچار م ديشد یداشتم باز به ضعف روح چرا

  پگاه ارزشش را داشت؟ مگر

  حقارت کشاند! نيکه مرا به ا یپدر پگاه و هر کس گور

  بهراد جلو آمد و دست راستم را گرفت و فشرد.  

 ميهاو به سر خوردن اشک کردیرا نگاه م ميهابا آن نگاه آرامش فقط چشم رپاشايام

  .دادینم تيدو چشمم اهم یاز گوشه

  :گفتیم یاز گاهدست چپم را گرفته بود و هر  او

  خوبه... آروم باش. ی... همه چیشیبهتر م یخوبه... دار -

  بعد به کمک بهراد مرا از جا بلند کرد و گفت: یقهيدق چند

   .يیپاشو برو دستشو -
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به دهان و صورتم زدم و  یرفتم، بعد از کارم، آب يیبه کمک آن دو به دستشو یوقت

ر بود. هنوز سردرد داشتم اما تنشم کمتر تخت نشستم. تپش قلبم بهت یبرگشتم و رو

  شده بود. 

آن خشک شده  یکه سوراخ سوراخ شده بود و خون رو ستميدست چپم را نگر ساعد

  بود.

  فشارم را چک کرد گفت: رپاشايام نکهيو بعد از ا دميکش یآه

  .یبهتر شد یليخ -

  برخاست و گفت: شيو از جا ديبعد رو به بهراد چرخ و

  .یبش باشقرار بود مراق -

  ...روزياز د هويشده! چرا  یچ دونمیمن اصالً نم -

 ی. فقط و فقط به احترام حرفا و قوالت گذاشتم از خونهیقرار بود تو مراقبش باش -

  ...رونيب اديمن ب

  به من اشاره کرد و گفت: یجيبا گ بهراد

  شد! یچ هوي دونمیاون حالش خوب بود، نم -

  دم. بهنام مهمون من بود.ب یرو چ ديوح. من جواب ستيچون حواست ن -

  دفاع از خودش گفت: یزد و برا یلبخند تلخ بهراد

  بشه. یطور خواستمیاون برادر منه، من که نم -
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 ی. سپس پوزخندستيبهراد چسباند و او را نگر ینهيپشت دستش را به س رپاشايام

  گفت: رحمانهیاو زد و ب ینهيبه س یآرام یزد و ضربه

  !یستين یخوببرادر  -

. ديلرزیبود و م ستادهيبود ناتوان ا ماريکه خودش ب ماهي. فرستيمرا نگر جيگ بهراد

  :گفتیو م کردیم هيگر صدایمادرم هم ب

  شروع شد.  اشیعصب یهاباز هم حمله -

کردن  داياتاق رفت و در کمد را باز کرد و مشغول گشتن شد و با پ نييپا رپاشايام

  را آورد و گفت: هاساک و چمدان آن

  .برمشیم -

  ...یول -

  که گفتم.  نيهم -

  شد. بهراد جلو آمد و مقابلم خم شد و گفت: لميبعد مشغول جمع کردن وسا و

  . خوامیمعذرت م یول یاز چ دونمیبهنام. نم خوامیمعذرت م -

هم در سکوت نگاهش را از من گرفت  ماهيدادم. فر ماهيرا از او گرفتم و به فر نگاهم

  و رفت.

کار  یوقتکرد.  هيگذاشت و گر اشنهيس یمادرم آمد و کنارم نشست و سرم را رو 

  تمام شد و هر چه که در اتاق داشتم را جمع کرد خطاب به من گفت: رپاشايام

  .ميپاشو بر -
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که  رپاشايبلند شدم و بدون حرف دنبال ام ميبعد جلو آمد و کتم را تنم کرد. از جا و

  رفتم. کردیمل ممرا ح ليداشت وسا

  باز کرد که نشستم.  ميگذاشت و در جلو را برا نشيرا در عقب ماش لميوسا

کرد و پس از نشستن پشت فرمان  یرا بست و از مادرم و بهراد خداحافظ در

  و آن را بست. ديکمربندش را کش

  کمربند! -

ه سمت را به حرکت در آورد و ب نشيکردم و او ماش هيهم پس از بستن کمربند تک من

  منزل خود حرکت کرد.

  بود. یزيتر از هر چآرامبخش ميسکوت برا نيپر از سکوت بود و ا نيماش اتاقک

  برد. یاو مرا دوباره به همان قسمت قبل م،يديرس رپاشايبه منزل ام یوقت

  تخت دراز بکشم.  یرا در اتاق گذاشت و کمک کرد خودم هم رو لميوسا

  گذاشت و گفت: یصندل یرا رو کتم

با  گهيخورده د هي. اون هم ارهيرفته نون ب نکهيکنن. مثل ا ديخانم رفتن خر ريمن -

  .اديغرغراش م

  و پنبه آمد.  نيرفت و هنگام برگشتن با باند و بتاد نييپا یبعد به طبقه و

ها شد. آخر زبان باز کرد و با حوصله مشغول بستن آن زيساعدم را تم یهازخم یجا

  کردم و گفتم:

  بهتون زحمت دادم. ،ديببخش -
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  زد و گفت: یآرام لبخند

  کدوم زحمت؟  -

  را کنار گذاشت و گفت: ليبعد از کارش وسا و

  ؟یاستراحت کن یچطوره کم -

  برداشت و آن را باز کرد.  ميپا نييرا تکان دادم. او پتو را از پا سرم

  و گفت: ديکش ميرا رو پتو

  خوب استراحت کن. -

  رفت. رونيشود و پس از آن از اتاق ب کيتا اتاق تار ديها را کشبعد رفت و پرده و

  خوابم برد. بيبعد از آن تنش عج اديز یهم با خستگ من

به  هيشب ،یحالت کرخت کيبود اما  افتهيسردردم کاهش  یشدم تا حد داريب یوقت

  داشتم. یپس از شب مست یحالیحالت ب

رفتم و دست و  سيبه سرو دخوریکه تلوتلو م یرفتم و با تن نيياز تخت پا یسخت به

  است. کيتار یليکه اتاق خ دميآمدم د رونيب یصورتم را شستم. وقت

  است. یچه ساعت دانستمی. شب شده بود و درست نمدميو پرده را کش رفتم

  برق را زدم و چراغ را روشن کردم. ديو کل رفتم

بهتر شدم چشم  یهم فشردم. وقت یدردناکم را رو یهارا آزار داد. پلک ميهاچشم نور

  خشکاند. یمرا بر جا يیباز کردم و خواستم سمت تخت بروم که صدا
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  ؟یبخور یچ هي یايب یخواینم -

  بود.  ستادهيدر ا کيخانم نزد ري. منرا چرخاندم و به هال نگاه کردم سرم

  سالم. -

  سالم بچه جون.  -

  تم که گفت:رف رونياز اتاق ب ديگوینم یزيچ دميد یمرا برانداز کرد. وقت او

  !؟یخوب -

  خوبم. -

  غذات رو بخور. اي... باديبه نظر نم نطوريا -

  ندارم. ليم -

  .یندار ليخود م یب -

 زيپشت م ی. وقتبعد به سمت آشپزخانه رفت و من هم مجبور شدم دنبالش بروم و

  در مشامم نشست. یقورمه سبز ینشستم بو

  حضورش نشده بودم.و من اصالً متوجه  کردیداشت غذاها را گرم م او

  و گفت: ديچ ميرا برا زيخانم م ريمن

تو غذا رو گرم  یخونه. اما امشب موندم که برا رفتمیسه ساعت قبل م شهيمن هم -

  کنم.

  .خوردمی. خودم منيرفتیم -
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  .یخوردیزردت مشخصه م افهيآره، از ق -

 رونيب نداشت. هر چه در دلش بود ی. اصالً در حرف زدن لطافتستميرا نگر او

  .ختيریم

  و گفت: ستاديو کنار ا ديرا چ زيم کمکم

  بخور. -

  .شدیم وانهيبدجور د یسروش در سرم موج گرفت. خدا لعنتش کند که گاه حرف

چپم را کنار سرم زدم و خورشت را به هم زدم. چقدر هم خوب پخته شده بود  دست

  به خوردن نداشتم. یلياما من م

  خورشت نگاه کرد. یو با دقت به کاسهخانم سرش را جلو آورد  ريمن

  و گفت: دي. نگاهش را باال کشستميهم با تعجب او را نگر من

 ميرو اون تو قا یگوشته. کس کهيو چند ت ايچهارتا دونه لوب ؟یگردیم یدنبال کس -

  نکردم.

 ستميعبوس او را نگر یافهيبه خورشت کردم و دوباره ق یگفت که نگاه یجد آنقدر

  لبخند زدم. و ناخواسته

  شد و گفت: راست

  بخور، خوشمزه است. -

  کردم و قاشق غذا را به دهان بردم.  یحرف سروش خنده کوتاه اديناخواسته به  و
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لذت دستپخت او  نيدستپخت مژگان افتادم که هر بار با هم اديخوشمزه بود و  اريبس

  .خوردمیرا م

 ديچرخیخانم که در آشپزخانه م ريشامم را خوردم و حالم بهتر شد از من نکهياز ا بعد

  تشکر کردم.

با  گريها را از دستم گرفت و با دست دشدم که او ظرف زيجمع کردن م مشغول

  فشار کتفم مرا سمت هال هل داد و گفت:

  من نباش. یدست و پا یبرو به کارت برس و تو -

و مشغول کتاب برداشتم و به هال برگشتم  کيرفتم و از اتاقم  رونيآشپزخانه ب از

  مطالعه شدم که زمان و مکان را فراموش کردم.

گفت.  ريمن سالم و شب بخ دنيباال آمد و با د رپاشايساعت بعد که ام کي حدود

  برخاستم و جوابش را دادم. او رو به آشپزخانه گفت:

  خانم! ريمن -

  بله. -

  در منتظر شماست.  یآژانس جلو -

  باشه، اومدم. -

 کيداغ و  عيپر از ما وانيل کيآمد.  رونيب ینيس کيبا  خانم ريلحظه بعد من چند

  ظرف پر از نبات آورد و گفت:
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نکنه،  تتيکه هم شام امشب اذ یخوریگاوزبان دم کردم. همه رو تا ته مبرات گل -

  اعصابت خوبه. یهم برا

  .نيلطف کرد -

  دستوره. ست،يلطف ن -

  باشه. -

  چشم. گهیباشه، م گهیبه دستور نم یکس -

  چشم. -

 یحاضر کردم گذاشتم تو آشپزخونه، وقت کرد یچشمت روشن... برات خوراک -

  حتماً بخور. فعالً خداحافظ. خچال،يبخور. آب پرتقال هم برات گرفتم و گذاشتم تو 

  . خدانگهدارتون.نيديزحمت کش -

پراند و پشت سر  یبود لبخند زد و چشمک نامحسوس ستادهيها اکه کنار پله رپاشايام

  رفت. نييخانم پا ريمن

  .خانم مشغول خوردن گل گاوزبان شدم ريهم به دستور من من

  مرا صدا کرد. نيياز پا رپاشايبعد ام قهيدق چند

گرفتم و  شيها را در پگذاشتم و پله زيم یرا رو یخال وانيرا کنار انداختم و ل کتاب

  برگشتم. نييپا یبه سالن طبقه

  انداخت و گفت: یگريد یرا رو شيو پا مبل انداخت یخودش را رو رپاشايام
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  .ميمردونه حرف بزن یکم نيبش ايب م،يتنها شد -

! من که او مينشستم. قرار بود از چه با هم حرف بزن رپاشايمنجمد مقابل ام یفکر با

  .شناختمینم یليرا خ

  مبل لم زد و گفت: یدسته یبا همان حال رو او

  !یدونیداستان فوت همسر من رو که م -

  .کننیتصادف فوت م یو تو رازيبله. رفته بودن ش -

  شدم.  نينوزده سالم بود عاشق نازن یدرسته! من وقت -

و  ميکه ازدواج کرد ميبچه بود یليبود. خ یاالعادهدختر کم سن و سال اما فوق اون

  عاشقش شده بودم. بياون سن و سال، عج یتو

سالش باشه و ازدواج کنه اما من نوزده  یکه پسر ميتا اون زمان نداشت ليفام یتو

  اونقدر به پدر و مادرم اصرار کردم تا که قبول کردن.

  شدم. نينازن ماريو سخت ب ختهيخواب و خوراکم به هم ر دونستنیم

  .ميکردن و ما ازدواج کرد یرو برام خواستگار نيناچار نازن اونا

 یو وقت مير و بال داد. به هم پميرو بزرگ کرد گري. همدميدو نفر با هم بزرگ شد ما

  شد. ليتکم مونياومد خوش اينازگل به دن

فکر و چشممون سمت  چوقتي. با عشق و عالقه و هميکرد یکنار هم زندگ هاسال

  .دينلغز ینفر سوم
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و  ميکرد هيدختر رو با همون عشق تغذ کيما عشق بود و عشق و  یزندگ یتو

  بزرگ شد.

که اصالً اجازه  ميود و هم اونقدر عاشق هم بودب یعياما هم طب ميهم داشت یاختالفات ما

  . ميکردیبا هم حلش م عياون مشکل بزرگ بشه و سر ميدادینم

سال،  کيو  ستياون ب یتو ادينم ادمي. ميبا هم قهر کرده باش چوقتيه ادينم ادمي

عشق  یهيدر سا زي. همه چميرو به هم بفهمون یزيبلند، چ یبا صدا ميخواسته باش

  .شرفتيپ

را  شيهازد و دست هيتک شيهاران یآورد و رو نييپا یگريد یرا از رو شيپا او

  شد.  رهيخ زيبه م هيدر هم قفل کرد و چند ثان

  گفت: یبه آرام سپس

از دستش  یو وقت ميکرد یبا هم عاشق م،يکرد یسال با هم زندگ کيو  ستيما ب -

ناقص  یليخ نيبدون نازن ايندارمش، حس کردم دن دميکه فهم یاهيدادم، درست از ثان

  کنم. یزندگ گهيد تونمیو زشته و من هرگز نم

. خودم دمي. خودم رو تنها درمیم نياز ب کردمیفکر م شم،یم وونهيد کردمیم فکر

  . دميد پناهیرو ب

  و مرگ رو آرزو داشتم. انتهيخ نيکردنم بعد از نازن یکردم زندگ فکر

  من بود. قلب من بود.  یدم، تمام زندگرو که با دستام به خاک سپر یدختر
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 ديکرده بودم و حاال با یباهاش زندگ یبود که خودم رو با اون شناختم. عمر یکس

و به  دمشيدینم گهياز قبل، د یآمادگ چيبه خاک سرد و بدون ه کردمیم مشيتقد

  .کردمینبودنش عادت م

خورده  یبد یضربه رو داشتم که یماجرا بود. در کنارش دختر یجا نيترسخت نيا

  چکار کنم. ديبا دونستمیبود و نم

نبود امکانش بود خودم رو خالص  دياول اگر خانواده نبودن، اگر وح یروزا اون

  کنم. هر طور بود گذشت. 

از  ن،ياز اون زمان گذشته. از نبودن نازن ميروزها و حاال سه سال و ن ها،ساعت

  بم رو به همراهش به خاک سپردم.که قل یدوستش داشتم. از روز یليکه خ یکس

که فکر  دادمیمرد گوش م کي یسکوت کرد و من داشتم به دردها قهيچند دق او

  بود هنوز هم مستحکم بود. دهيکه کش یدرد نيدارد. با ا یرو به روال یزندگ کردمیم

  .ستيو سر بلند کرد و مرا نگر ديکش یآه

رو ازت گرفته  زتيکه عز يیايدن ،یکشیدرد م یدار یتلخه که وقت یليتلخه، خ -

 نيبدون ا گذرنیها مها و فصل. ماهاديروز م شه،ی. شب مدهیبه حرکتش ادامه م

  ذره بهت توجه کنه.  کي یکه حت

و تو چقدر از حال و روزت  کنهیم لينداره که بهت درد تحم یتيروزگار اهم یبرا

کرده و تو  هيه هم هدو خند یمهمه که بهت خوش نياون ا ی! برایکن تيبهش شکا

  ! یبار هم ازش تشکر نکرد کي
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. زنهیروزگاره. خود خودشه و نقاب نم نيهم کنه،یم یکه با آدم، رو باز یکس تنها

  .یشیم رشيو درگ کنهیرو برات رو م هاشیو بد یخوب

  .یکن یرو چطور باز شيداره باز یبه تو بستگ گهيد نيا

  :دميپرس یآرام به

  ؟یچطور تحمل کرد -

  تحمل نکردم. باور کردم. -

  !؟یرو باور کرد یچ ؟یباور کرد -

 ه،يضعف و گر ی. پس به جادهیپس نم گهيرو د رهيازت بگ یهر چ ايدن نکهيا -

  .گردهیو بر نم ستين گهيد نيکردم باور کنم نازن یسع

خونه خاموش باشن کنار  یبرگردم و چراغا نکهيبا نبودنش کنار اومدم. با ا فقط

  خونه سوت و کور باشه کنار اومدم. نکهيبا ااومدم. 

عاشقش  نيهست، منتظر منه. دوستش دارم اما مثل نازن امیزندگ یتو یدختر االن

. ميبه خاک سپردم. حاال قراره ازدواج کن نيرو که عاشق بود با نازن ی. من قلبستمين

. شهیم یچمادرش  طيشرا م؟يکن یکجا زندگ نکهي. مثل اميبود که حل کرد یاختالفات

  . شهیدختر من چطور م طيشرا

مشترک  یباز هم دوست داشته باشم، زندگ تونمیادامه داره. من م یزندگ یعني نيا

ً يرو طب ازهاميآروم داشته باشم و ن یزندگ کيداشته باشم و    رفع کنم. عتا
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براش احترام  شتريب ستم،يبودم عاشق اون دختر ن نيکه عاشق نازن یاونطور امروز

دوستش دارم.  يیجورا کي ديو شا کنمیم شيو رفتارش رو ستا م و اخالققائل

برام کمک  یليدر رابطه با دخترم نازگل خ امیاز زندگ یمقاطع کي نکهيمخصوصاً ا

  بود.  یخوب

ً بعد از ازدواج ب نازگل من و اون دختر  نيهم دوستش داره و باهاش راحته. حتما

  خواهد شد. تریقو یليه اون. حتماً خ. مثل حس من بشهیعوض م زايچ یليخ

باهاش صحبت کنم و بعد هم ازدواج  دادیم شنهاديباهاش، دخترم پ ميياول آشنا یروزا

  .ميکن

 یبود. روحم با ني. چون هنوز قلبم متعلق به نازندميدیخودم نم یرو تو نيمن ا اما

  بشم.  گهيبخوام عاشق کس د دميدیاون بود و در خودم نم

 نينازن گهيباور رسوندم که د نيبود. خودم رو به ا نيکه بهم کمک کرد هم یزيچ تنها

  .ستين

  مرا برانداز کرد و گفت: او

که  یباور برسون نيخودت رو به ا دي! بایحاال نوبت توئه که به خودت کمک کن -

و اون رو  رهينخواست کنار تو قرار بگ اياون دختر، قسمت تو نبود، مال تو نبود. دن

  کرد.  گهيبه کس د ميتقد

توئه و تو رو  یکه برا یکس کي. یبه آرامش برس یبتون گهيکس د شيتو هم پ ديشا

  !کنهیبا قلبش با احساسش با جسمش درک م

  لبخند زد و گفت: ی! به آرامکردمیسکوت فقط نگاهش م در
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  ؟یشناسیشاملو رو م -

  !یتا حدود -

   ستيزندگى دام ن« :گهیشاملو م -

   ستيدام ن عشق

   ستيمرگ دام ن یحت

  شده آزادند  گم ارانيکه  چرا

  و پاک  آزاد

   افتميعشقم را در سال بد  من

  » نباش؟! وسيمأ« ديگویم که

   افتمي أسيرا در  دميام من

  را در شب  مهتابم

   افتميرا در سال بد  عشقم

  شدم که داشتم خاکستر مى یهنگام و

  »گرفتم...  گر

  بل تفکر.و قا بايبود. ز يیبايز شعر

  ادامه داد: رپاشايام
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همون  یتا آخر تو ديبا یشد دينا ام زايچ یليفکر نکن چون االن از خ چوقتيپس ه -

 یزشت یقشنگ بعد از کل یزاياز چ یليباشه، خ ادتي. یو دلهره دست و پا بزن أسي

  !اديبه دست م

ط بودن. اما بودن فق اشیزندگ یکه تو يیسه بار ازدواج کرد. دو بار اول اونا شاملو

  و رو شد.  ريشاملو ز یکه اومد زندگ دايآ یعنينفر سوم 

  .داستيکه مختص به آ یکن داياز شاملو پ یتونیشعر م یکل

باشه،   یروزيرو به پ یاچهيدر تونهیشکست م یوقت ستيهم شکست بد ن شهيهم پس

نه اونقدر بتو یوقت ستيبد ن دنيکش یباشه. سخت ديجد ديام هيتهش  یوقت ستيبد ن أسي

  .یکن دايپ تریعشق بهتر و واقع کيتو رو پخته کنه که 

  .ینيماه رو بهتر بب يیباياگر با نگاه به آسمونش ز ستيبد ن شب

  . دهیبهترش رو سر راهت قرار م اياما دن یاز دست بد یزيچ کي ديشا

  .یچشمات رو باز کن هيکاف فقط

و  یکه بهش اصرار دار هيزياز اون چ شترياز نظر سرنوشت ارزش تو ب یگاه

  !یکنیخودت تصور م یبرا

 یبرا یتالش چيبخش. بدون هحق بود و آرام شيهاانداختم. حرف نييرا باال و پا سرم

  به افکار و احساسم جهت درست بدهم. کردیکمک م دميعقا رييتغ

  فکر کردم و بعد گفتم: یساعدم نگاه کردم و کم یچيباندپ به
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دور شدم، عشقش تو دلم موند اما همراه با  یداشتم. وقتپگاه رو دوست  یليمن خ -

  کرد.  شهينفرت خاص هم تو دلم ر کي اندازه،یاون عشق ب

  !؟یچ اياسمش رو بذارم نفرت  دونمینم

  سال مغز و دلم رو خورد. یهادو حس سال نيتضاد ا اما

تر حترا ديشد، شا یکه چ گفتنیاگر فقط راستش رو به من م گمیبا خودم م یگاه

  .اومدمیو کنار م کردمیموضوع رو درک م

 یتالش نيکوچکتر یفروکش کرد. حت کدفعهيپگاه به من  اندازهیزمان عشق ب اون

  به هم زدن ازدواجش با بهراد نکرد.  یبرا

فقط به پگاه برسه و من رو اصالً  خواستیو م کردیمثل دشمن با من رفتار م بهراد

ازدواج کنه که عشق برادرش بود  یبا دختر خواستیچطور م دميفهمی. نمديدینم

  که به هم نزده بودن. يیو چه حرفا

 نيازدواج کن نيتونیگفتن شما نم هوي ميکه خبر داشتن ما به هم عالقمند هاخانواده

  . ازدواجتون با هم حرومه.نيبود ريش چون هم

 ین برادر رضاعخوردنمون با هم حروم بود، اگر م ريازدواج پگاه به خاطر ش اگر

  پگاه هستم پس بهراد هم به اون محرم بود. 

  . کنمی! وگرنه از ارث محرومت مچکسيه ايبهراد  ايگفتن پدر پگاه گفته  بعد
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! کرد؟یاون مرد تنها دخترش رو به خاطر ازدواج با من از ارث محروم م یعني

 ري؟ مگه من زهمون خانواده نبودم یقاتل؟! مگه من بچه ايچرا؟ مگه من دزد بود 

  دست خودشون بزرگ نشدم؟ 

تر فقط چون بهراد سه سال از من بزرگ ه؟يباعث شد فکر کنن بهراد انتخاب بهتر یچ

  بود بهتر بود؟! 

موضوع  گنیکه من بکنم؟! چرا راستش رو نم کنهیها رو قبول محرف نيبچه ا هي

  بدونم؟! ديبود که من نبا یچ

  .گهینماما به من  دونهیسروش هم م یحت

. با حالت کردیموضوع فکر م نيرا باال انداخته بود. داشت به ا شيابروها رپاشايام

  رو به من گفت: یخاص

  !؟یکنیبهشون فکر نم گهيد یرو بدون لشيدل -

  .رهيحداقل مغز و دلم آروم بگ دي. شادي! شادونمینم -

  ! شه؟یحالت بدتر نم یواقع ليبا دونستن دل یمطمئن -

  .دونمیو فقط من نم نيانگار شما خبر دار نيگیم یجور هي -

  بهتر از دونستنشونه. یليخ زاياز چ یسر هيندونستن  یول دونمینه من نم -

  .اميباعث بشه باهاش کنار ب دوارميام -

  . کنمیم دايرو برات پ لشيپس من دل -

  !؟یگیم یجد -
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  از سروش حرف بکشم. یمن بلدم چطور -

  .شمیمواقعاً ازت ممنون  -

  .یباش تيکه بعدش به فکر خودت و زندگ یاما به شرط -

  باشه حتماً. -

  و زودگذر نباشه. یاحساس یليباشه حتماً خ نيا دوارميام -

  بلند شد و گفت: شيبعد از جا و

  .ارميدوتامون ب یخوشرنگ برا يیبرم دوتا چا -

  .یکنیلطف م -

قدرت را از  ني. اآوردیز کجا مهمه آرامش را ا نيمرد ا نيبه آشپزخانه رفت. ا او

بود که با  فيضع یسروش خودمان آنقدر در مسائل احساس ني! همآورد؟یکجا م

  شد.  یاحساس شکست منزو

 یزندگ یکه معن آمدیپگاه بود و در برابرش کوتاه م عيبهراد احمق، آنقدر مط نيهم

  بود. دهيرا نفهم

 یبرداشت و جلو يیطال ینيس یاز رو یاستکان چا کيبرگشت،  رپاشايام یوقت

  نشستن گفت: نيدستم گذاشت و ح

 رونيکه سر از خاک ب دهدیحرارات م یاهيآفتاب به گ« : گهیم یلئو تولستو -

  »آورده باشد.
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 هي یجور تو نيهم تيزندگ یو بذار یکن جاديا یرييتغ تيزندگ یتو ینخوا یوقت

 یزيانگجانيتفاق خوب و ها چيمنتظر ه ديبره پس نبا شيمکررات پ یوقفه یتکرار ب

  . یباش تيزندگ یتو

مشکالت  ريتو سرت رو از ز یزيکه قبل از هر چ افتهیاتفاق م یخوب، زمان اتفاق

 چيسطح از زمان ه کي ی. موندن تواديب شياتفاق خوب پ نيا یو بخوا یبلند کن

  . کنهیبه تو نم یکمک

  مسئله گرفتار شدم.  نيا یدرباره یجور وسواس فکر کياما به  خوادیدلم م یليخ -

  اون دختر برگشت؟! یهمه سال بهش فکر کرد نيا -

  نه! -

برات  یکس اياز دست برادرت  یکار ،یدور شد یحت یهمه سال بهش فکر کرد نيا

  بر اومد؟

  نه! -

  کرد؟! رييتغ یزيچ ،یهمه سال خودت رو رنج داد نيا -

  نه! -

  !؟یگردیبرادرت و خانومش از هم جدا بشن بهش بر م -

  نه! -

 نکهي. از ایمشغول یجور خودآزار هي! تو به یدونیرو هم م جهيپس در واقع نت -

  ...یبریلذت م یخودت رو عذاب بد
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  که جبهه گرفته بودم گفتم: یحالت با

  نه اصالً! -

  نه اصالً؟!  -

  بعد سرش را باال آورد و گفت: ینگاهش را به ساعدم دوخت. کم و

 یطيو اون زن رو تحت هر شرا یهنوز عاشق ايتو  ست،ين یخودآزار نيپس اگر ا -

  به ضرر توئه. نيگذشته برات مقدس شده. در هر صورت ا نکهيا اي! یخوایم

ً يدق دي. شاگفتیاو راست م ديکردم. شا سکوت بود. دوباره  زيدوست عز نيحق با ا قا

  افکارم را پاره کرد و گفت: یرشته

از هم بپاشه. دلم  یاد و همسرش قراره به زودبهر یسروش برام گفته که زندگ -

  .یجواب راست بهم بگ کيو بعد  یبا دقت به سؤالم فکر کن خوادیم

  .نيبپرس -

اگر با هم خوشبخت  یعنيبره؟  شيپ یبهراد و همسرش چطور یزندگ خوادیدلت م -

  7.یرسیاز هم بپاشه تو به آرامش م شونياگر زندگ اي یآرامش دار یليباشن تو خ

  بود. دهان باز کردم جوابش را بدهم که گفت: یسخت سؤال

  . خوب بهش فکر کن، بعد بهم جواب بده.یاالن جواب بد ستياصالً الزم ن -

  باشه. -

  :دميداشتم. دلم خواست از آن بحث فرار کنم. پرس یبيعج احساس
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  شده دخترتون از خونه بره و من...حضور من باعث  کنمیفکر م -

 ستيدانه قند برداشت و درون استکانش انداخت و مرا نگر کيد و زد و خم ش لبخند

  و گفت:

که من رو  خواستهیم گفتی. منيکرد رشيگدخترم بهم گفت شما چطور غافل -

  به خطا رفته. رشيحال کنه اما انگار تخوش

  کرد و هنگام برداشتن استکانش گفت: یاکردم که او تک خنده سکوت

  !شهیم طونيش یليوقتا خ ینازگل بعض -

 نجايچون کالس داشت... مائده خانم هم فعالً ا رازينگران نباش. اون برگشت ش اما

که قراره با هم ازدواج  هيداره. مائده همون دختر شيمهم در پ ناريسم هيمونده. چون 

  .ميکن

نخوان  شونيکه ا شهیاما حضور من باعث نم ديکنار هم خوشبخت باش دوارميام -

  باشن. نجايا

  گفت: یدو جرعه چا دنيبعد از نوش رپاشايما

خونه.  نيا یمن، تو شيپ اومدیمائده خانم م ،ینبود نجاياصالً فکر نکن اگر تو ا -

بود  نيموند به خاطر ا نجاي. اون شب اگر امونهیبرادرش م برادر و زن شياون پ

  که نازگل هم خونه بود.

  فرود آوردم و گفتم: سر

  .مزاحم نباشم دوارميام -
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  .یتعارف کن یخوب بلد یدو روزه برگشت -

 زيم یبرخاستم و استکان دستم را رو مياز جا دم،يکه کش یرا تکان دادم و با آه سرم

  گذاشتم و گفتم:

  قبول کردن زحمات من. یهم برا يیچا یممنونم هم برا -

  کرد و با نگاه به من گفت: هيبغلش زد و تک ريرا ز شيهادست او

  .یزيمن عز یبرا ديوح ی. تو به اندازهیحد تعارف کن نيتا ا ستيالزم ن -

او با  یچقدر برا ديارزش داشت. چون معلوم بود که وح ميبرا یليحرفش خ نيا

  ارزش است.

 یباق یخودم برگشتم و مشغول مطالعه یگفتم و به جا ريکردم و شب بخ تشکر

  بودم. دارياز شب ب یصفحات کتابم شدم و تا ساعات

حاضر کرده بود خوردم که مبادا  ميخانم برا ريکه من يیهایاز خوراکمطالعه  نيح

  .ديايصبح با غرغر به سراغم ب

روفسور که پ یقيتحق یرو یتاپم رفتم و ساعتکتاب را تمام کردم به سراغ لپ یوقت

  به من داده بود کار کردم.

  فتم. ها را خاموش کردم و به تخت رتاپ را سر جا گذاشتم و چراغاز آن لپ پس

کرده بود  ريآنقدر ذهنم را درگ رپاشاياما سؤال ام خوابمیم کردمیفکر م یخستگ از

  .امديآفتاب زد خواب به چشمم ن یکه تا وقت
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 ً او که  یختهيبه هم ر یزندگ نيا ايآرام بهراد آرامش داشتم  یزندگ دنيمن با د واقعا

  نداشت؟! یاستحکام چيه

  

  ) ازدهمي(فصل  

 توانستمیخانم هم نم ريدر آرامش گذراندم. از من رپاشايمنزل ام روز بعد را در سه

قرار داده بود. نمک  يیغذا ميو رژ گرفتیم ميبرا یعيفرار کنم. مدام آب پرتقال طب

حذف کرده بود. در عوض مرغ و  مميو شکر و قند و گوشت قرمز را از رژ اديز

  ود. قرار داده ب وباتو حب جاتيو اسفناج و سبز یکباب یماه

  . خوردمیم دينمک با یکوچک بادام ب اريکاسه بس کيروز  هر

و  ختميریم یمرغ و ماه یرو فروتپيو گر موترشياز آب ل ديبا ميآن رژ در

  .کردمیکه در بشقابم بود را تمام م یاپخته جاتيسبز ديو با خوردمیم

  .شدمیالفه مکه ک کردیخانم آنقدر با اخم و غرغر نگاهم م ريمن نصورتيا ريغ در

گل گاوزبان دم کرده به خوردم  وانيل کيقبل از آن  رفتیده شب هم که م ساعت

  .دادیم

 آلدهيآزار دهنده بود اما در عوض در طول روز فشارم کامالً ا یگفتنش کم زور

  بود.

  به قرص و دکتر. اجياحت بدون

  .دميخوابیتر مهم راحت شب
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به سروش و بهراد اجازه  یبودم. او حت ارپاشيبود که در منزل ام یشب نيچهارم

  بزنند و حالم بد شود. یتا مبادا حرف رنديبا من تماس بگ دادینم

  .مينشسته بود نييپا یکنار هم در سالن طبقه رپاشايو ام من

  تا عقب نمانم.  خواندمیبود و من هم داشتم درس م شيدر حال انجام کارها او

  بود. لميل پخش فصفر در حا یهم با صدا شينما صفحه

  صحنه در خود فرو رفتم. دنيحال بود که سرم را باال کردم و با د نيا در

  او بود.  یو مرد در حال دلدار کردیم هيکه در آن دختر گر یاصحنه

را ببرم و عکسش را  اشیپزشک یبهراد افتادم که از من خواسته بود پرونده ادي

  دوستانم ارسال کنم. یبرا

  پشت تخت انداخته بودم. من آن را  اما

  در مغزم جوالن داد.  رپاشايام سؤال

  از هم بپاشد؟ اشیاگر زندگ ايتر هستم داشته باشد راحت یخوب یاو زندگ اگر

  آن دو از هم بپاشد. یزندگ خواستیدلم نم چوقتيه من

  و گفتم: دميکش یغصه آه با

  !رپاشايام -

  داد:تاپ بود جواب لپ یبا همان حال که سرش تو او

  جانم. -
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  .ترمی. اون خوشبخت باشه، من راضزهيبهراد به هم بر یزندگ خوادیمن دلم نم -

  پس زده شدنم رو بدونم.  ليدل خوادیدلم م فقط

کم داشتم که  یچ کردمیفکر م شهيکرد پس زده شدن بود. هم ماريکه من رو ب یزيچ

  داد. حيپگاه من رو نخواست و بهراد رو ترج

  بودم. دهيمبل دراز کش ید کرد و رو به من چرخاند که روسرش را بلن او

  انداخت و گفت: نييرا باال و پا سرش

  . یکم نداشت یزيتو چ -

  !؟یپس چ -

  تکان داد و گفت: یرا باال انداخت و سر شيابروها او

  .کننیم داشيوجود هم پ یکم داشتن که فکر کردن تو یزياونا چ دي! شادونمینم -

  دن!نکر داشيپ یول -

  نه! نکردن.  -

اون وقتام  یسواد یب ختم،ير یزشتم، ب ه؟يکه کمبود من چ دميعمر زجر کش هي -

  بود؟! یبود، چ یکاريبود، ب

اعتماد به نفسم از دست رفته بود که پناه بردم به کتاب و درس و دانشگاه  يیجورا کي

  رفتم. شيپ یو تا مقطع دکتر
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 ی. پس چميخون و تبار و خانواده هست کيز . من و بهرادم استيهم که بد ن امافهيق

  کنه؟یاون رو بهتر از من م

اخالق  یتفاوت فقط تو خودش خوبه. ی. هر کس جاستيبهتر ن چکسياز ه چکسيه -

  .و رفتاره

  نکردم. یبا پگاه بدرفتار چوقتيمن ه -

  .نطورهيحتماً هم -

  کار رو کردن؟! نيبه نظرت چرا با من ا -

  ز سروش بپرسم.ا دي! بادونمینم -

  گذاشتم و گفتم: امنهيس یرا رو کتاب

  بود! ینگه بهنام سر راه دوارميام -

  زد و گفت: ميبا مشتش به بازو او

  واسه من. یگمشو خودت رو لوس کرد -

  و ندادم. دادمیکار بهراد را انجام م ديبا نکهيفکر کردم. به ا یو کم دميخند آهسته

  مبل نشستم و گفتم: یرو

  پدرم. یبرم خونه ديمن با -

  !؟یچ یبرا -

  .ارميبرم ب ديهست با یمهم زيچ هي -
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  هست؟! یچ -

  بهراد و پگاه. یپرونده پزشک -

  خوب! -

دار شدن بچه یبرا مينيکنن، بب یريگيدوستانم که پ یبهراد بهم گفت بفرستم برا -

  نه؟! ايهست  یديبهراد ام

  .ارميمن برم برات ب یخوایباشه، اگه م -

من و بهراد  ني! قرار بود بهيبفهمه موضوع چ یخودم برم بهتره. ممکنه کسنه،  -

  قبل از طالقشه. یهاتالش نيآخر ناميبمونه. ا

  !؟یريم ی. کیدونیباشه، هر طور صالح م -

  االن. نيهم -

  و گفت: ستيساعت را نگر رپاشايام

  حاضر شو برسونمت. -

  .رمی. خودم مدمینه، بهت زحمت نم -

  .خورمیم يیهوا هيارف نکن، من هم بپوش تع -

  باشه. -

. دميرا شانه کش ميو موها دميدست لباس مرتب پوش کيباال رفتم،  یبه طبقه یوقت

  و به خودم عطر زدم.  دميساعت و انگشترم را پوش
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  است. ستادهيا نييپا یهم حاضر و آماده طبقه رپاشايکه ام دميرفتم و د نييها پاپله از

. هر دو در کردیم حسی. هوا سرد بود و پوست را بميخارج شدهم از منزل  با

  . مينشست »خودرو«نيماش

  را به حرکت در آورد. نيماش رپاشايو ام ميديرا کش کمربندها

 ميبرا یليخ رپاشايبا ام ینينشو هم ميکردیبا هم صحبت م یاز هر در ريطول مس در

  بود. نديخوشا

  م:گفت ميديمنزل پدرم رس یبه جلو یوقت

  تو. ميبر -

  منتظرتم. عجله هم نکن. نجايممنونم، برو کارات رو انجام بده من هم ا -

افتادم و  ماهيفر اديشدم. به سمت در منزلمان رفتم.  ادهيتشکر کردم و پ رپاشايام از

ً يندانستم دق   بکنم؟! یبا او چه رفتار ديبا قا

  !ردمکیم یو از او عذرخواه کردمینگاه م شيهاچشم یتو چگونه

وارد راهرو  ی. وقتديپاشنه چرخ یمنتظر شدم که در رو یدر را فشردم و کم زنگ

  . دميآن د یشدم مادرم را در انتها

ً يرا پشت سرم بستم و راه افتادم که مادرم تقر در   . ديجلو دو با

  و در آغوشم فرو رفت. بغلش کردم و گفتم: ديمن رس به

  سالم. -
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  زم؟يعزآخر  یماهت. اومد یسالم به رو -

  داشتم اومدم انجام بدم و برم. یکار هيبله،  -

  !؟یدار یکجا؟! چه کار ؟یبر -

  .رپاشايام ی. بعد هم برم خونهدارم کيکار کوچ هي -

  ؟یريحد از ما دلگ نيتا ا -

  .ديترم... ببخشنه، فقط اونجا راحت -

آهسته  که مادرم دمي. رو به او چرخديبعد حرکت کردم که ساعدم را گرفت و کش و

  گفت:

  .نجاياش اومدن ابا خانواده ماهيشرکت فر سيرئ -

! معتمد ماهيلحظه سکوت کردم تا ذهنم جمع و جور شود. صاحب شرکت فر چند

  !؟یعني

  به چه مناسبت؟! -

 نيفنيف یچند روزه شرکت نرفته و ه ماهي. آخه فرماهيفر ادتياومدن ع -

تو  نهيشیم یچشه که ه دونمیه، نمکن تشياذ یسرماخوردگ نکهياز ا شتري!بکنهیم

  .کنهیم هياتاق و گر

  .ستيساده ن ادتيع هيهم فقط  نايکه مشخصه اومدِن ا یاونطور اما

  چطور؟! -
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واسه پسرشون. عروس گلم، عروس قشنگم از دهنشون  ننشيانگار اومدن بب -

  .افتهینم

د. با ورودم به سالن، انداختم و راه افتادم و مادرم پشت سرم آم نييرا باال و پا سرم

  ها نشستن بودند. که آن يی. جاآن کردم یبه انتها ینگاه

  من گفت: دنيمن برخاستند. پدرم سرش را چرخاند و با د دنيبا د هاآن

  به! سالم.به -

  به وضوح گشاد شد.  شيهامن چشم دنيرا چرخاند و با د شيهم متعجب رو ماهيفر

  سالم بابا. -

به خواهر مهندس معتمد و بعد  ماهيرا دور زدم و بدون توجه به فرها رفتم و مبل جلو

  .ننديآمد گفتم و خواستم بنشهم مادرش سالم کردم و خوش

آمد گفتم. بعد هم با مهندس معتمد دست دادم و دست او را گرم فشردم و خوش با

نشستن سمت پدرم  یپدرش صحبت کردم و پس از دست دادن و تعارف کردن برا

 ینشستم. خانواده یمبل تک کي یکردم. رو یبا او دست دادم و احوالپرسرفتم و 

  من نشسته بود.  یمبل تک نفره کنار یمعتمد سمت چپم بودند. پدرم رو

  ها نشسته بودند.آن یو مادرم هم رو به رو ماهيفر

 امکيو با روشن کردن صفحه مشغول نوشتن پ دنيکش رونيب بميرا از ج یگوش 

  .کردیم یها معرفپدرم گوش دادم که داشت مرا به آن یهابه حرف زمانشدم و هم

  »داخل؟! یاي. مکشهیطول م یليکارم خ رپاشا،يسالم ام« -
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را  امکميدادم. جواب پ یها جواب مختصربعد سر بلند کردم و به تعارفات آن و

  گرفتم:

  »نگران من نباش، کارهات رو بکن. « -

  کتم برگرداندم. بيرا به ج یکردم و گوش هيراحت تک اليخ با

و حقا  کردیم فيبود مدام از پسرش تعر یخانم محجبه و چادر کيمعتمد که  مادرِ 

  .گفتیو به او ماشاءهللا م کردیم ماهي. بعد هم رو به فرگفتیکه درست م

  .دادمیگوش م شانيهاو داشتم به حرف دميکشیمبل م یدسته یرا رو ميهاانگشت

خودم تصورش  یبرا شهيکرده بود که من هم فيجان تعر ماهيز فرماکان انقدر ا -

از خانواده  یما هست که انگار عضو یخونه یجان تو ماهي. اونقدر حرف فرکردمیم

  ما شده.

  در جواب خانم معتمد گفت: مادرم

  لطف شماست. نيا زم،يممنونم عز -

  معتمد که حدس زدم ازدواج کرده باشد گفت: یخانواده دختر

 مينگرانت شد یليمون خهمه یریمدته سر کار نم کيماکان گفت  یدلم، وقت زيزع -

  .متينيبب مييايو دلمون خواست ب

  گفت: یبه آرام ماهيفر

  .نيبه زحمت افتاد ن،يلطف کرد -

  !زم؟يعز یچه زحمت -
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و سر بلند  ستميبلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. ساعتم را نگر شياز جا ماهيفر

  ننه شهرزاد رفت!  یم سمت مهندس معتمد، همان مرد باوقار قصهکردم که نگاه

  نگاهش را بدزدد، لبخند زد و گفت: نکهيبدون ا دنميمن بود و با د یرو نگاهش

خانم مهندس با شما  کردمیبا شما آشنا بشم. فکر نم شتريوقت نشد ب یلياون روز خ -

  بکنه. یزندگ

به حرکات و  هيشب اريکه بس یلتشعورم شکست و با حا یهاچرا رگ دانمینم

  سروش بود گفتم: یهایريحالگ

  !کننینم یخانم مهندس با من زندگ -

  پوست روشنش تا بناگوش سرخ شد و گفت: عيسر

  !نيکن یخونه زندگ کي یکه با هم تو نهيمنظورم ا -

  .ميکنینم یخونه هم با هم زندگ کي یتو -

  پس... -

  شد. حميتوض صحبتش را خورد و منتظر یادامه او

االن هم اومدم به خانواده سر بزنم و در حال حاضر  کنم،یم یزندگ سيمن انگل -

  از دوستانم هستم.  یکي یهم، خونه

  :ديمعتمد متعجب پرس یآقا

  د؟يکنینم یزندگ نجايچرا ا -
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  ترم.دوستم راحت شيپ -

ز آشپزخانه ا یچا ینيبا س ماهيبعد فر یقهيبعد بحث را به پدرم سپردم. چند دق و

  آمد. رونيب

  بلند شدم و به سمتش رفتم.  مياز جا ارياختیها آمد و من بسمت مبل او

  .ستيپر از اندوه مرا نگر یا. سر بلند کرد و با چهرهدميرس ماهيفر مقابل

  را گرفتم. او متعجب گفت: یچا ینيبردم و س دستم

  .برمیممنون، م -

  ل زدم تا از آن دست بردارد.صورتش ز یرا محکم نگه داشتم و تو ینيس

  را از دستش گرفتم و گفتم: ینيشل شد و من س شيهادست

  .نييشما بفرما -

را  ینيمادرم نشست و من س شيبرگشت و پ شيبه سر جا یحرف چيبدون ه ماهيفر

  کردم.  زيرا آنال شانيهاهمه گرداندم و نگاه نيب

  را برداشتند.  شانيهااستکان یو تشکر آرام نگاهميو مادرش با ن خواهر

را نداشت. پدرش هم در باغ نبود  نيمعتمد معلوم بود کالفه است و انتظار ا مهندس

استکان را مقابل  نيپدرم و بعد مادرم، و آخر یرا جلو ینيو تشکر کرد. بعد هم س

  . بدون نگاه به من گفت:گرفتم ماهيفر

  شماست. یممنونم، برا -
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  بردار. خورم،ینم يیمن چا -

بودم. تکان  رهيخ شياقهوه یها. در چشمستيسرد بود که مرا نگر ميصدا درآنق

  گذاشتم و بعد نشستم. يیرايپذ ليکنار وسا زيم یرا رو ینينخورد من هم برگشتم و س

مبل گذاشته  و  یدسته یمعتمد در حال بحث بودند و من آرنج چپم را رو یو آقا پدر

  ام زده بودم. چانه ريدستم را ز

و با ناخن پوست دستش  کردیم یباز شيهارفت. داشت با انگشت ماهيفر یرو نگاهم

  .کندیرا م

قرمز  شيهامن  چند لحظه مات شد. گونه دنيبعد نگاهش را بلند کرد و با د یکم

  از قبل نشان داد. باتريسرش او را ز یآب یشدند و روسر

  گرفت که خانم معتمد خطاب به همسرش گفت: ريرا به ز نگاهش

حال دختر  مي. ما اومده بودنيديکش شيآقا! باز شما بحث بازار و دالر و ارز رو پ -

  .ميخانم رو بپرس

  زد و گفت:  یمعتمد لبخند مهربان یآقا

  که... ميديپرس -

  گفت: ماهيرو به فر و

  بهتر شد؟! تيسرماخوردگ ؟یدخترم؟ بهتر یخوب -

  معتمد. شکر! یممنونم آقا -

  هم گفت: پدرم
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وگرنه حالش  اومدینم رونيکه از اتاقش ب کردیچند روز ناز م نيجان ا ماهيفر -

  هم بد نبود. یليخ

  حرف او را گرفت و گفت: یادامه مادرم

  اومد؟ینم نيياگر خوب بود چرا اصالً پا -

  را گرفت و نوازشش کرد و گفت: ماهيبعد دست فر و

  .زميعز یخدا رو شکر که خوب -

  گفت: رلبيز ماهيفر

  .مممنون -

را به او زدم.  یليبهانه بود. دستم بشکند که آن س یماري. بدانستمیرا من م ماهيفر درد

  مهندس معتمد گفت:

به کار. خدا رو شکر که شما  ني. کاش زودتر برگردهيجاتون خال یليشرکت خ یتو -

  .نياالن خوب

  از فردا سر کار باشم. کنمیم یخوبم و سع یليبله، ممنونم. من خ -

-  ً   .ميحال بشکه خوش نياريب في تشرحتما

  .چشم -

  .بردیلذت م ماهيرا برانداز کرد. از چشم گفتن فر ماهيلبخند زد و فر معتمد

  به آن دو نپرانم. یزيکه خودم را کنترل کنم تا چ دميکش یقيعم نفس
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  معتمد خطاب به مادرم گفت: خانم

  .هيدختر قابل یليماشاءهللا به دخترتون. خ -

  .نيلطف دار -

. نيحتماً باخبر شيو همه چ تشي. از شغل و شخصنينيبیشما هم که پسر من رو م -

  .یخواستگار مييايرسماً ب ندهيما جمعه آ نيباش یاگر شما راض

  داشت. ري. او هنوز سر به زستميرا نگر ماهيشدم و فر راست

د کرد . پدرم سر فرود آورد. مادرم رو به خانم معتمستيدستپاچه پدرم را نگر مادرم

  و گفت:

  .نينظر لطف شماست که دختر من رو قابل دونست نيا -

  .کنمیخواهش م -

که خودش  ی. هر چکنهیجان خودش اعالم م ماهيو جواب آخر رو فر ميدرخدمت -

  بخواد.

  . دميام کشها و چانهو لب ینيب یزمان کف دستم را روو هم دميکش یقيعم نفس

  .شهیدم مجان عروس قشنگ خو ماهيحتماً فر -

  معتمد گفت: خواهر

که زن داداش من بشه، حتماً خوشبخت  ی. دخترزمونهيما ازدواج ماکان عز یآرزو -

 یليداداشم رو هم خدوست دارم، حتماً زن یلي. من خودم چون داداشم رو خشهیم

  دوست دارم.
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  معتمد گفت: یآقا

! البته اگر نيحالجمشترک چند مرده  یزندگ یتو مينيبب نيزيحاال انقدر زبون نر -

  دختر گلم، پسر من رو قبول کرد.

گرفته بود.  ريو ماکان معتمد سر به ز ديمالیرا به هم م شيهابا خجالت دست ماهيفر

  کنند. يیرايها از خود پذمادرم خواست آن

ها باال رفتم و با اجازه  گفتم و جمع را ترک کردم. از پله ديبلند شدم و ببخش ميجا از

  خودم رفتم. در را بستم و نفسم را فوت کردم.  و به اتاق

تخت بزرگ رفتم و  یهم فشردم و پس از چند لحظه با زانو به رو یرا رو ميهاپلک

  بود برداشتم و عقب آمدم. واريد کيخم شدم و پوشه را از آن طرف تخت که نزد

  . دميکش رونيها را بتخت نشستم و آن را باز کردم و برگه یلبه یرو

  بود و مشغول مطالعه شدم. یسيها انگلنوشته تمام

  داشت، آزو اسپرم!  یمشکل بزرگ بهراد

  ها را خواندم. دانه برگه دانه

  بود.  یهمه منف یجهيها و نتنوشته ها،شيآزما تمام

 طيشرا نيفشردم. با ا ميهادست انيدسته از کاغذها را کنار انداختم و صورتم را م آن

به ضرر  زيهمه چ ديرسیبه دادگاه م شانيو اگر پا شدندیمها هرگز بچه دار نآن

  بهراد بود. 

  بود. یليمستط ديپاکت سف کيکاغذها رفتم که درون  یبعد یسراغ دسته به
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  »پگاه راد« پاکت نوشته بود: یرو

  پاکت را که در عرض آن بود باز کردم.  در

  و مشغول خواندن شدم.  دميکش رونيرا ب کاغذها

 یفرزندآور یندارد و آماده یمشکل چيپگاه ه دادینشان م هاشيو آزما اهیسونوگراف

 . است

  گذاشتم. گريد یکاغذها ريرا برداشتم و ز کاغذ

چهارتا شد. هر  ميها. مربوط به بهراد بود. با خواندن آن چشمدميرس یبعد شيآزما به

  .شدیبر تعجبم افزوده م شتريب رفتمیم ترنييچه خطوط را پا

ها بهراد که در ابتدا خواندم، چرخاندم. آن یهاشيرا سمت آزما ميند کردم و روبل سر

  . ستميرا نگر

را مات و مبهوت نگاه کردم. مغزم هنگ  واريرو به جلو کردم و چند لحظه د دوباره

  دستم را نگاه کردم و از اول خواندم.  یکرده بود. دوباره برگه

 شتريرفتم. هر چه ب یسراغ کاغذ بعد دستم گذاشتم. به ريرا برداشتم و ز آن

  . شدیبه تعجبم افزوده م شتريب خواندم،یم

 هاشيدادم و مشغول به هم زدن آزما هيتخت زاو یرا رو ميپا کيو  دميکنار چرخ به

  دادم.  قيها را با هم تطبشدم. دوتا دوتا آن

  اوت بودند.تا آسمان متف نيزم هاشيبودند اما جواب آزما یکي هاخيتار ها،اسم

  هم گذاشتم و مرتب کردم. یرا دو به دو رو هاآن
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  بهراد در حال رخ دادن بود؟ یدر زندگ یآمده بود! چه اتفاق هولناک شيپ چه

  :کردمیدر ذهنم با خود تکرار م مدام

  »امکان نداره، امکان نداره! «

شت از حدقه دا ميهاکردم. چشم دايآن پ ريرا ز جهيکردم و نت دايپ گريد یسنوگراف کي

  نبود! رياصالً امکان پذ ني. اآمدیم رونيب

و هم از آن اطالع داشتم. با  دميفهمی. هم مدميفهمیم یبه خوب دميدیرا که م یزيچ

و کلمات را وارد گوگل  دميکش رونيرا ب امیاتفاق گوش نياز ا نانياطم یحال برا نيا

  کردم.

  . کردمیاز جست و جو همان بود که فکر م پس

  .ستميرا نگر یمنگنه شده به سونوگراف کسع

 ميدر گلو تياز عصبان یبدنم داغ شده است. بغض کردمی. حس مزدیتند تند م قلبم

  .کردمیحس م

  ممکن است هر آن فشارم باال بزند. دانستمیم

دانه قرص در دهان  کيآوردم و  رونيکتم کردم و خشاب را ب یداخل بيدر ج دست

از آن  یدر مواقع ضرور توانستمیبود و م دهيخر ميبرا رپاشايکه ام یانداختم. قرص

  استفاده کنم.

  را با آب دهانم قورت دادم.  قرص

  . به نفس نفس افتاده بودم.دارم ميدر گلو یاگره کردمیم حس
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  !کردند؟یاز هم پنهان م يیزهايداشتند و چه چ شانيدو چه در زندگ آن

  کردم.  دايپ گريد یفسونوگرا کيکاغذها را گشتم و  دوباره

  تاده است!اف شانيبرا یآن کامالً مطمئن شدم چه اتفاق دنيد با

وجوگر گوگل خارج شدم و به دنبال شماره بهراد گشتم. را برداشتم و از جست یگوش

  با او تماس گرفتم.

  از چند بوق آزاد جواب داد: بعد

  الو بهنام. -

  سالم. -

 دادیاجازه نم رپاشاي. اون دوستتون امميدنگرانت بو یلي! خ؟یسالم داداش! خوب -

  . حالت بهتر شد؟متينيبب

  بم.خو -

  گفت: یلحظه سکوت کرد و بعد به آرام چند

  شده؟! چرا صدات گرفته؟ یچ -

  ؟يیکجا -

  ام.خونه -

  باهاتون کار دارم. نمتون؟يبب اميب تونمیم -

  با ما؟! -
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  نداشته باشه. یاگر اشکال -

  منتظرم. ،یداشته باشه؟! خوش اومد ديبا ینه... نه! چه اشکال -

  .اميدارم م -

  . همه را سر جا گذاشتم. ها شدمرا قطع کردم و مشغول جمع کردن برگه ارتباط

  تنش بزرگ قرار دادم.  کيدر مقابل  کردمیم احساس

. مرگ بهار آغازش بود. بازگشت من پس شدیدر خانواده داشت شروع م زلزله

  د اوجش بود و پس از آن قرار بود چه شود؟بهرا یاش. زندگلرزه

وارد  ماهيکه فر رفتمیها مزدم و داشتم سمت پله رونيرا برداشتم و از اتاق ب پوشه

  راهرو شد.

که بخواهم از او بپرسم تو که  نيفکر کردن به او را نداشتم. ا یحوصله گريد یحت

  ؟یاو را قبول کرد یپس چرا خواستگار یمعتمد را دوست ندار

  .کردمیاو را حس م یرهينکردم اما من نگاه خ نگاهش

ها متوجه رفتن از پله نييدر خم راهرو و پا دنيچيهنگام پ یکنارش گذشتم و حت از

  !کندیشدم که او برگشته و نگاهم م

کردم و به  یوارد سالن شدم از پدر و مادرم خداحافظ یرفتم و وقت نييها پاپله از

  نکردم. ها توجهآن یهاصدا کردن

  معتمد رو در رو نشدم. یحال بودم که با خانوادهمنزل پدرم خارج شدم و خوش از
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و آن را  دميرا باز کردم و سوار شدم. با بستن در کمربند را کش رپاشايام نيماش در

  شدم. رهيبستم و به مقابلم خ

  و بعد گفت: ستيچند لحظه مرا نگر رپاشايام

  ؟یخوب -

  فکر کنم. -

  ؟خونه ميبر -

  نه! -

  چکار کنم؟ -

  بهراد. یلطفاً برو خونه -

  ؟یچ یبهراد برا یخونه -

  باهاش کار دارم. -

  را به حرکت در آورد و بعد گفت: نيماش او

  آدرس! -

  شدم. رهياو آدرس دادم و به پرونده خ به

  در ذهنم جان گرفتند. کلمات

  .زدپناهيهمکار محترم: خانم دکتر ا «

  مل آمده:به ع یسونولوژ یبررس در
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  قرار دارد. نيداليدر م یعيطب زيبا سا رحم

  است. 3mmهموژن و ضخامت آندومتر  ومتريم یاکو

آن تا  یشد که قسمت فوقان دهيد یرحم تهيداخل کاو یعيدر محل طب lUD ريتصو

  .شودیم دهيد 17mmسطح سروزال 

  با اقطار يیهاکوليفول یحاو یعيطب زيدو طرف با سا یاوار

10 _12mm 

  .باشدیم

  نشد. دهيآزاد در حفره لگن د عيما

به مقصد  ی. وقتشدمیاز قبل م ترراني. هر لحظه حديچرخیجمالت در سرم م نيا

  که در سکوت مرا به منزل بهراد رسانده بود گفتم: رپاشايبه ام ميديرس

  ...کنمیم تتيدارم امشب اذ دونمیم -

  بگو. اديازم بر م یبهنام، اگر کار شمینم تينه من اذ -

برو،  گهيکار بود. شما د نيبهتر یکه من رو رسوند ني. هماديازت بر نم ینه، کار -

  .کشهیمطمئنم کارم طول م

  ؟یمطمئن -

  بله. -
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برداشت و آن را سمتم  ديکل کي. خم شد و از درون داشبورد ديکش یقينفس عم او

  گرفت و گفت:

  .ايب یخونه است. هروقت که خواست ديکل نيا رش،يبگ -

 ريشدم. پرونده را ز ادهيرا گرفتم و تشکر کردم. بعد هم کمربند را باز کردم و پ ديکل

  را بستم و رفتم زنگ منزل بهراد را زدم. نيکردم. در ماش ميسمت چپ کتم قا

  گفتن پگاه مرا به خود آورد. دييلحظه منتظر ماندم که بفرما چند

  رون ساختمان رفتم و در را بستم.پاشا هم چراغ زد و رفت. من به د ريباز شد. ام در

  به استقبالم آمدند.  رپاشايو ام پگاه

  آمد آن دو گفتم:و در جواب خوش ستميدو را نگر آن

  سالم. -

پرگل گذشتم  یاز راهرو یکردند و به تکان دادن سرم اکتفا کردم. وقت یپرساحوال

  مبل نشستم. یوها رفتم و ربا بهراد دست دادم و به تعارف آن دميو مقابلشان رس

کتم  ريرا نگاه نکنم. پرونده را ز يیکردم جا ینگه داشته بودم. سع نييرا پا نگاهم

  . فشردمیم

به آشپزخانه رفت. افکار در  يیرايپذ ليآوردن وسا یمقابلم نشست و پگاه برا بهراد

  .کردیم اموانهيو اعصاب خرد کن من داشت د ختهيهم ر

  :ديپرس ديبا ترد بهراد

  ام؟شده بهن یزيچ -
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  بلند گفتم: یبه او سر بلند کردم و با صدا توجهیب

  باهات کار دارم. ايب خورمینم یچيپگاه ه -

  داخل آشپزخانه گفت: از

  .یتو هم امتحان کن خوادیپختم و دلم م کيامروز ک ؟یخورینم یچيه یچ یعني  -

  کار دارم. باهات نيبش ايکه بخورم پس ب رميگیاز دست تو نم یکوفت چيمن ه -

آمد و متعجب مرا  روني. پگاه از آشپزخانه بکردیدر سکوت براندازم م بهراد

  . بعد آهسته جلو آمد و کنار بهراد نشست.ستينگر

  و آن دو در سکوت منتظر حرف زدن من بودند. ستميرا نگر زيلحظه م چند

  بهنام! -

  . ستميبلند کردم و بهراد را نگر سر

  شده؟! یچ -

  شده؟! یرسم، چبپ ديمن با -

  شده؟! یچ ،یچ -

  :دمي. لب باز کردم و پرسديآن دو چرخ نيب نگاهم

  !ن؟يشما دو تا چرا با هم ازدواج کرد -

حالت صورتشان نشان  شان،يها. حالت چشمستنديدو مات شدند. متعجب مرا نگر هر

  . ديپریناخواسته م ميهااند. پلکخورده کهيسؤال  نيکه چقدر از ا دادیم
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و باعث شکستن دل من  نيچرا با هم ازدواج کرد نيرو دوست نداشت گهيه همداگ -

  ن؟يشد

با هم  يیزهايشدند و با نگاهشان چ رهياز من نگاه گرفتند و به هم خ یدو به سخت آن

  گفتند. افکارشان را پاره کردم. 

  !ه؟يچ گهيد نيهم ساخت یکه برا یجهنم نيپس ا نيرو دوست داشت گهياگه همد -

  و گفتم: ستميندادند و فقط براندازم کردند. تلخ آن دو را نگر یوابج چيه

   ؟یتا ک -

  :ديپرس ديفهمیرا نم ميهاکه حرف بهراد

  !؟یتا ک یچ -

  ! ن؟يتون رو از من پنهان کنازدواج ليدل نييخوایم یتا ک -

  زدم و گفتم: ینزدند، پوزخند یحرف یوقت

 تيشما خودتون رو اذ ستيالزم ن فهمم،یرو هم م نيا دم،يفهم زهايچ یليخودم خ -

  .نيکن

  و گفتم: دميکش یقيعم نفس

به خاطر نداشتن بچه طالق  نييخوایم ن،يهم عاشق هم یليحاال که بر فرض خ -

  ...نيريبگ

  :دميبه پگاه پرس رو
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  ! ؟یدرخواست طالق بد یتا حاال چرا نرفت -

  !رمیم -

  !؟یریم یک -

  داشتم. یهر وقت آمادگ -

  سال. زدهيالزمه؟! اون هم بعد از دوازده س یآمادگمگه  -

  :ديبا تعجب پرس بهراد

  ات شده بهنام؟!تو چه -

  بهتون کمک کنم. خوامیم -

  سؤاال؟! نيبا ا -

  سؤاال. نيبا هم -

  به پگاه گفتم: رو

  .چوقتينره... ه ادتيکه اون شب بهت گفتم  يیهاحرف -

شد و رو  یآوردم. پگاه عصبان رونيا بر یبعد رو به بهراد کردم و پرونده پزشک و

  به بهراد گفت:

  !کنه؟یدست بهنام چکار م نيا -

  :دميبه او غر رو

  داره؟! یدست من باشه مشکل -



668 | P a g e 
 

  و گفتم: دميکش رونياوراق ب یباق یرا از ال ديبعد پاکت سف و

  کنه! تيعصب شتريب نيمال شماست؟! احتماالً ا نيا -

  آهسته گفت: یکرد و با صدا دنيشروع به لرز شيهاتآن پس افتاد و دس دنيبا د پگاه

  ؟یمن دست زد ليبهراد چرا به وسا -

  رو به او گفت: بهراد

  نه! ايدارم  یفقط خواستم پرونده رو بده به دوستاش که بفهمن من راه درمان زميعز -

  :ديغر رلبيپر از اشک شد و ز شيهابه نفس نفس افتاد. چشم پگاه

  !نيدتو با اونا غلط کر -

گر سرش را به و التماس ستيو مرا نگر ديقطره اشک درشت از چشمش چک کي و

  به او زدم.  یچپ و راست تکان داد. پوزخند

! کردم؟یپنهان م ديکه حرف نزنم؟! چرا مثالً با کردیچه؟! التماس م یعني نيا حاال

 نياما من چن کردیموضوع سؤاستفاده م نيمن بود از ا یجا گريهر کس د ديشا

  نداشتم.  یتيشخص

داشت؟! مگر قصد  یتياما چه اهم ديپاشیاز هم م شانيزندگ ت،يهم با گفتن واقع ديشا

  نبود؟! نيپگاه هم

 شاني! همان بهتر زندگازارد؟يبهراد را ب نياز ا شترياو ب دادمیاجازه م ديچرا با من

  دست و پا بزنند. یخيجهنم  نيدر ا نکهياز هم بپاشد تا ا

  انداختم و گفتم: زيم یها را روو آن دميکش رونيز پگاه گرفتم و دو برگه برا ا نگاهم
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  !؟یبخون یتونیبهراد؟! م هيچ نايا -

  گفت: انيو گر دياز جا جه پگاه

کار  نيهرگز ا یازدواج ما دو تا رو بدون لي. اگر دلیکار رو ندار نيا یتو اجازه -

  !یکنیرو نم

  داد زد: رفتیه که داشت سمت آشپزخانه مبرخاست و رو به پگا شياز جا بهراد

  پگاه! -

  گفت: رفتیهمانطور که داشت م پگاه

همه سال  نيتا بعد از ا یگیچرا به برادرت نم م؟يبذار بدونه ما چرا ازدواج کرد -

  روشن بشه؟

 انيب گريد یزهايتا فقط چ دادی. پگاه داشت خودشان را لو مها بودبرگه یرو نگاهم

 یمن به او برا شودیازدواجشان باعث نم ليگفتن دل یحت دانستینشود. اما نم

 یپنهان کار یکاف یمتفاوت بود. او به اندازه اريدو مسئله بس نيحق بدهم. ا شيکارها

  .شدمیکرده بود. من، همدست او نم

  بهراد. نيبش -

  ها را برداشت و گفت:نشست و برگه شيسرجا بهراد

  دارم. یمن آزواسپرم گفتیم که یشيمنه آزما شيآزما نيا -

  !نطوريکه ا -
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 یچه حس ميهاحرف یباق دنيبا شن دانستمیانداختم و نم نييبعد سرم را باال و پا و

  !شودیم

که  یستي. اگر بلد نیبلد یسيرو نگاه کن و بخون. تو حتماً انگل رشيحاال برگه ز -

  من برات بخونم.

  برگه را سمتم گرفت و گفت: یعصب او

  .ستمياندازه تو استاد ن یمن بلدم ول بخون، -

  .ستيمن از حفظم... برگه الزم ن -

بود  دهيرا فهم یبود. معن جيخواندم. او گ شيمتن را برا شيهابعد با نگاه در چشم و

  . ستيبود. مرا نگر دهيو نفهم

  .یندار یمشکل چي. تو ههيعيهات طبتعداد اسپرم -

  و گفت: ديخند کدفعهي .شدیمرا برانداز کرد. باورش نم بهراد

  !؟یکنیم تياذ یدار -

  سرم را به چپ و راست تکان دادم.  من

  رو نگاه کن. روز، ماه، سالش. شيدو آزما خيتار -

  روز و ماه و سال بودند. کيداد. هر دو در  قيرا تطب شيدو آزما او

  روزن... چطور امکان داره؟! کي یهر دو برا -

  دادم و گفتم: و سرم را تکان دميکش یقيعم نفس
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  !شهیبگه چطور م دي. پگاه بانيمثل ا یزيهر چ ايکاره باشه،  نيکه ا یرشوه، دوست -

  ها برد. برگه ینگاهش را رو بهراد

  . فشردیهم م یرا رو شيهادندان

رو به  شيجعل یکردم و کپ داشيمدارک اون پ یپگاه بود و تو شيپ شياصل آزما -

  کم نبود. هاشيدست آزما نيتو داده... از ا

و مشکل از توئه و راه  یتو آزواسپرم دادیتو بود نشون م یپوشه یکه تو یچ هر

  . ستين یحل

تو  نهيا جهيکردم. هر بار هم نت دايرو پ یواقع یهاشيبا باز کردن اون پاکت آزما اما

  .یندار یمشکل چيه

 ديش کشصورت یرا رو شيهاانداختم. بهراد دست زيم یدستش رو یهمه را جلو و

  صورتش برگرداند. یرا به هم زد و دوباره رو شيو بعد موها

  بود. شيآزما یهادر سکوت گذشت و او ناباور مات برگه قهيدق چند

  و ناراحت کننده بود. زيانگغم اريبس شيهاقاب دست انيم صورتش

  و رو به آشپزخانه گفت: ديکش یقيبود. بهراد نفس عم ميهادست انيآخر م یبرگه چند

  .ايپگاه! ب -

  .ختيریو اشک م کردیم هيبه کنار در آشپزخانه آمد. داشت گر پگاه

ماست  یمشکل دوتا نينداره. ا یتياصالً اهم یاگر مشکل از توئه و نگفت زم،يعز -

  .ميتا با هم حلش کن یگفتیم ديو با
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  کند.  هيگر خواستینداشت و م نانيکه زد اطم یخودش هم به حرف انگار

  آن نشست. یسر خورد و پا واريد یور پگاه

  انداختم و گفتم: زيم یرا رو یسونوگراف یبرگه دو

  ه. اون خودش نخواسته باردار بشه.ندار یمشکل یباردار یزنت برا -

  را برداشت و خواند.  هاشيو بعد آزما ستيمرا نگر بهراد

اه پنج سال دستگ نيدار نشه. ارحم کاشته که بچه ی. توکنهیاستفاده م lUDاز  -

 اي زدهیآمپول م خورده،ی! قرص مکردهیقبلش چکار م ني. ببارهيدووم نم شتريب

  ؟یچ

و دوباره اشک از  کردیرا پاک م شيهاو اشک کردیم هيصدا گر یفقط ب پگاه

  .ختيریچشمش فرو م

را در رحم پگاه  یوديبود و عکس آ رهيخ یسونوگراف یهمانطور که به برگه بهراد

  گفت: رلبيز کردینگاه م

  !؟یکار رو با من کرد نيچرا ا -

  . بهراد رو به او کرد و گفت:کردیم هيجواب نداد و فقط گر پگاه

  از به اصطالح دوستا؟ یکيبرات درست کرده؟! کدوم  یرو ک شايآزما نيا -

  رو به بهراد گفت: پگاه

م انجام بدن و کار رو برا نياعتماد نداشتم که بگم ا یبه کس نقدري. من اچکدوميه -

  به تو بگن. انيبعد ن
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  .شايآزما داره یمهر نظام پزشک ؟یپس از کجا آورد -

  و گفت: ديچشمش کش ريکف دستش را ز پگاه

  .دادیو برام انجام م خواستمی. از اون مکنهیکردم که جعل اسناد م دايرو پ یکي -

د شد. برگه را به کبو هياز ثان یحرف از پگاه، صورتش در کسر نيا دنيبا شن بهراد

خودش را به پگاه رساند و تا من بفهمم  عيو سر ديمبل جه یکنار پرت کرد و از رو

  چکار کند و به او برسم، مشغول کتک زدن پگاه شد. خواهدیم

 یکه پگاه رو نياو زد و هم یاستخوان گونه یمشت رو کي ديتا به پگاه رس بهراد

  افتاد با لگد به جانش افتاد.  نيزم

  .دمشيو کمر او را گرفتم و کنار کش دميبرخاستم و سمت بهراد دو ميجا از

  :ديکش اديها را از هم باز کرد و فررا چنگ زد و آن ميهادست

  بهنام... ولم کن...ولم کن  -

که به من وارد کرد مرا به عقب هل داد  یکرد و با فشار داديبعد شروع به داد و ب و

شده بود تا برود، بهراد به او  زيخمين یگاه که به سختو دوباره به جان پگاه افتاد. پ

. ديکش غيخورد و ج نيزم یو لگد محکم در کمرش زد. پگاه با صورت رو ديرس

او را چرخاندم که چند قدم دور شد و  یطور وبهراد را گرفتم  یمن دوباره بازو

  او را هل دادم و گفتم: ینهيکه با شانه س ديايخواست دوباره جلو ب

  خجالت بکش. گهيبسه د -

  :ديداد کش کبارهيرا به کمرش زد و نفس نفس زد و به  شيهادست او
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  خدا! -

 ختهيدورش ر شي. موهاکردیم هينشسته بود و گر نيزم ی. رودميسمت پگاه چرخ به

  و آشفته بود.

  پاشو پگاه. پاشو برو تو اتاقت. -

  کمش نشست.ش ی. دستش رفت و روديلرزیو م کردیم هياو فقط گر اما

  رو به او داد زد: بهراد

  فکار برات جعل اسناد بکنه؟ هان؟!خال هيسراغ  یبر یچطور تونست -

  به بهراد گفتم: رو

  .گهيبسه د -

آدما قابل بخشش  نطوريا شيرفته پ نکهيا یکرده به جهنم ول یچرا بس کنم؟ هر غلط -

  . ستين

  :ديبعد بر سر او داد کش و

  ؟یکردیم یچه غلط آوردنیسرت م يیاگر بال -

 ختهيهق کرد. بهراد دست به کمر با اعصاب به هم رجواب نداد و فقط هق پگاه

  مشغول قدم زدن شد.

فشار داد و  نيزم یرا رو شيهادست ی. به سختزديبه پگاه اشاره کردم برخ رو

  گفت: کردیم هيبرخاست و در همان حال که گر
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  آخ دلم. -

  :ديلب غر ريز بهراد

  درد. -

 ديکش غيقدم برداشت و شکمش را در مشت گرفت و ج کيبرخاست و  شياز جا هپگا

  و گفت:

  آخ بهراد. -

  نگاه کردم و گفتم: اشدهيو به صورت رنگ پر ستادميرفتم و مقابلش ا جلو

  شده؟ یچ -

بود و  رهياو خ یپاها ريبه ز هيافتاد که پر از خون بود. چند ثان کيبه سرام نگاهم

  بعد آهسته گفتم:

  بهراد. -

پگاه  یپا ري. به زستيرا از آن نقطه گرفتم و رو به بهراد کردم که مرا نگر نگاهم

  آن صحنه چند لحظه کپ کرد. دنياشاره کردم و بهراد با د

  و گفت: ديلبش کش یبه خود آمد دستش را رو یوقت

  برو لباست رو عوض کن.  -

بود سقوط کند. جلو  کيدو نز ديکش غيبرداشت و دوباره ج گريقدم د کيآهسته  پگاه

  :دميرا چنگ زدم و رو به بهراد غر شيرفتم و بازو
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  ؟یبکن چرا مات شد یغلط کي -

مبل نشستم  یرا دور او انداخت و هر دو به اتاق رفتند. رو شيجلو آمد و بازو بهراد

  را فشردم.  ميهابود نگاه کردم. با دستم لب ختهيکه ر یو به خون

  و گفت: آمد رونيبعد بهراد ب یکم

  کرده. شيتکون خورده و زخم ی. احتماالً همون کوفتمارستانيببرمش ب ديبا -

  . کمکش کن لباس بپوشه.ميباشه بر -

که پگاه  یبعد در حال قهيبه اتاق برگشت و کمک کرد تا او لباس بپوشد. چند دق بهراد

  بلند کرده بود گفت: شيهادست یرا رو

  بردار. یچييوجا س یمن رو از رو چيي... سوميبر -

  راهرو اشاره کرد. واريبه د و

رنگ بود برداشتم.  ديکوچک سف یکلبه کيکه  یديجا کل یرا از رو چييو سو رفتم

را فشردم. در عقب را باز کردم و  موتيرفتم و در را باز گذاشتم. ر رونياز منزل ب

  بهراد شدم و آن را روشن کردم.  نيسوار ماش

  گاه را در عقب سوار کرد.آمد و پ لحظه بعد بهراد چند

و  دي. در را بست و به سمت منزلشان رفت و در را کشديبا آه و ناله دراز کش پگاه

  آن را هم بست و خودش هم سوار شد.

  را به حرکت درآوردم و گفتم: نيماش

  از کدوم طرف برم؟ -
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  .گمیبرو تا بهت م مياز سمت راست مستق ابونيخ یرو یرفت

  باشه. -

 یآهسته ترمز کردم و به آرام نکهيبا ا ريگسرعت نياول یو رو فتمریسرعت م با

 شتريکردم حواسم را ب ی. بهراد رو به عقب کرد و من سعديکش غياز آن گذشتم پگاه ج

  جمع کنم.

  او گفت: ميديبه چهار راه رس یوقت

  برو سمت چپ. -

 کي در سمت راست ابانيخ یو در انتها دميچياز چراغ قرمز به سمت چپ پ بعد

  بود. مارستانيب

  !نجا؟يا مشيببر -

  نه! -

  حال کم کردن سرعت بودم و گفتم: در

  چرا؟ -

  . برو!ستيخوب ن شيدگيامکانات و رس نجايا -

 هاابانيچپ و راست شدن در خ یپدال گاز فشردم و بعد از کم یرا رو ميپا دوباره

  را نشانم داد. یخصوص مارستانيب کيداد و  تيبهراد رضا

شد و با نگهبان صحبت کرد و او به  ادهيرو توقف کردم. بهراد پ نيماشدر  یجلو

  . ميرا داخل ببر نياجازه داد ماش یسخت
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توقف  یورود یبردم و جلو مارستانيرا به داخل ب نيگارد باال رفت، ماش یوقت

  کردم.

  رفت تا با تخت روان برگردد.  بهراد

  بهنام! -

  بله. -

  .اديزنگ بزن مادرم ب -

  ساله قهرم. یليمن با خاله خ یندویم -

  و گفت: ديکش غيج پگاه

  .اديزنگ بزن ب -

بعد بهراد با دو پرستار و تخت روان آمد. بهراد خودش  قهيرا ندادم و چند دق جوابش

تخت گذاشت و همراهش به درون  یو او را رو ديکش رونيپگاه را ب یبه آرام

  ساختمان رفت.

شدم و به  ادهيکه سد معبر نکند. بعد هم پ گوشه پارک کردم کيرا  نيهم ماش من

  رفتم.  مارستانيدرون ب

بهراد داشت در  دميآنجا رس یبهراد تماس گرفتم و او گفت به طبقه دوم بروم. وقت با

  . زدیراهرو قدم م

  شد؟! یچ -

  .نهيمعا یبردنش برا -
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  !شهیم یخوب االن چ -

  . دونمینم -

را صد بار رفت و برگشت و با نوک نشستم و بهراد عرض راهرو  یصندل یرو

  زد.  واريد زيکفشش به قرن

  زدم و گفتم: یکارا و همسرش افتادم. پوزخند ادي به

  .زدیهر شب زن باردارش رو کتک م هيکه بودم مرد همسا سيانگل -

  فرو کرد و گفت: شيهابيرا در ج شيهاو دست ستيمرا نگر او

  خوب.  -

 یاش تو. بچهمارستانياد و من رسوندمش بافت یزيروز زن به خونر کيآخر  -

  اومد. ايمن به دن نيماش

  و بعد گفت: ستيچند لحظه مرا نگر بهراد

  سالم موندن؟! -

  هر دو آره. هم مادر هم بچه. -

  بود؟ یبچه چ -

  دختر خوشگل. هي -

  !هيمس یوديآ هيمن  یخوش به حالشون... بچه -

  را تکان دادم و گفتم: سرم
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رنگ بچه به خودت  گهيوگرنه د ینزده باش یجد بيرحمش آس برو دعا کن به -

  !ینيبینم

  کنم؟یم یمن بازم با پگاه زندگ یکنیچرا فکر م -

  !؟یکنینم -

  زن بمونم. نيا ینداشته باشم که باز هم پا رتيمگر غ -

  بعد راه افتاد و رفت. و

  !یذاریتنها م نجايمن رو ا یدار یریاالن کجا م -

  بدم. رييرو از عرض به طول تغ رميمس وامخیم جاچيه -

  شده بود. وانهيرا برانداز کردم. تا ته راهرو رفت و دوباره دور زد. واقعاً د او

آوردند و سمت آسانسور بردند. بهراد جلو آمد و  رونيتخت ب یبعد پگاه را رو یکم

  :ديپرس

  شد؟ یچ -

 یبرا مشيببر ديکرده. با کرده. احتماالً رحمش رو پاره ريتکون خورده و گ یوديآ -

  .یسونوگراف

  خطرناکه؟ -

  .یکردیفکر م نايبه ا ديبذاره با یوديبراش تا آ یامضا کرد یکه رفت یروز -
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و ساعدش را  ديو مات صورت پگاه شد. پگاه خجالت کش ستاديدم آسانسور ا بهراد

 به درون نرفت. هم زمان با بسته شدن در گري. بهراد دگذاشت شيهاچشم یرو

  گفت: رلبيز

  من براش امضا نکردم. -

  اش گذاشتم و گفتم:شانه یرا رو دستم

  .ميبر ايحاال ولش کن، ب -

  کرد و گفت: هيتک وارياش را به دو رفت شانه ديخود را کنار کش بهراد

رفته براش  ینبود که بپرسم کِ  ادمي یکار رو بدون اجازه انجام داده. تو خونه حت نيا -

  !کنه؟یم یکار نيهمسر همچ یفته؟! کدوم پزشک بدون اجازهنصب کردن. کجا ر

  .ديصورتش کش یرا رو شيهازد و دست هيتک واريو پشتش را به د ديبعد چرخ و

ناراحت کننده بود. جلو رفتم  یليسوخت. خ شيکمتر از زهر نبود. دلم برا اشیزندگ

  و گفتم:

  .شهیبهراد، ناراحت نباش. درست م -

 چيگرفت. ه ري. نگاهش را به زستيپر از درد مرا نگر یو با حالتبراندازم کرد  او

ً در تالطم بود. تنها مآمدیاز دستم برنم یکار کنارش بمانم و  توانستمی. دلم واقعا

  کردم. هيتک وارينگذارم. من هم به د شيتنها

شب  اديبه خاله ب یزنیهمراهش باشه. زنگ نم یکس ديبا مونهیم نجايامشب که ا -

  بمونه. ششيپ
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  چرا، اما نه االن.  -

  وقته. نکنه بخوان بخوابن. ريزودتر زنگ بزن، د -

  .کننیداد و قال م نجايا انيگفتم بعد از عمل بهش زنگ بزنم االن ب -

  . بهشون زنگ بزن.کننینم -

شد  مانيآخر پش یشد. لحظه یريگرا در دستش گرفت و مشغول شماره یگوش بهراد

  د.و ارتباط را قطع کر

  شد؟ یچ -

هاشون بگن، مرده یزيچ انيب دونمیرو ندارم. چون م گهيد یدعوا کي یحوصله -

  امشب بسمه. ی. برارونيب کشمیرو از قبر م

  بعد گفت: یرا به گوشش چسباند و کم یشد. گوش یريگبعد مشغول شماره و

 نيه اب یايب یمامانو بردار یتونیم نيتشکر... بب ،ی... آره مرسیسالم، خوب -

و بهش بگو لباس  ارشي... ب ؟ی... بلدمارستانِ ينشده... ب یزي... چگم؟یکه م یآدرس

 نانياطم یدرد داشت برادل ستين یزيپگاه بمونه... چ شيپ ديراحت بپوشه امشب با

... نه، به مامان بگو حاضر شه، ؟یرینم رکردن... خودت نه، مگه سرکا شيبستر

  ... خدانگهدارت.شهیم یتا فردا چ مينيبمونه بب نجايا اديامشب ب

  گذاشت. بشيرا در ج یارتباط را قطع کرد و گوش او

از پشت هم  قيبعد پگاه را برگرداندند و او را به درون بخش بردند. دقا قهيدق ستيب

  پرستار آمد و بهراد را صدا کرد و گفت: نکهيتا ا گذشتیم
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  تو. نياريب فيتشر -

  شده؟ یچ -

  خانومتون رو ببرن اتاق عمل. خوانیم نيامضاء کن نييايب -

  بده؟ تشيانقدر وضع -

  خارج بشه. ديکرده تو رحم. با ريگ یوديسر آ هي -

  خوب. یليخ -

وارد بخش شد و در  بسته شد. مشغول قدم زدن در راهرو شدم که مادرم و  بهراد

و  کردیاز دور به من نگاه م ماهي. مادرم هراسان بود و فردندياز راه رس ماهيفر

  متعجب بود.

  مادرم با ترس گفت: دنديبه من رس یوقت

  شده بهنام؟ یچ -

  .یچيه -

  !ن؟يکنیچکار م نجايا یچياگه ه -

  داره. کيعمل کوچ هيپگاه  -

  !؟یعمل؟! عمل چ -

  بدهند پس من گفتم: حيمادرم توض یکردم بهتر است خودشان برا فکر

  داره فکر کنم. ستي! کدونمینم -
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  !؟یحاال تو چطور شد اومدبابا...  یا -

  من رفته بودم خونشون که حال پگاه بد شد. -

  !ست؟يخوب، حاال خطرناک ن یليخ -

  نه، نگران نباش. -

  بهراد کجاست؟ -

  عمل ببرن. یرفته تو امضاء کنه، پگاه رو برا -

  باشه.  -

نشست که  ماهيفر ی. نگاهم رونديبنش یصندل یها رفت تا روسؤال نيبعد از ا و

  ته گفت:آهس

  سالم. -

  سالم. -

بعد بهراد  قهيهم رفت و کنار مادرم نشست و من به قدم زدن مشغول شدم. چند دق او

  کرد و کنارشان نشست. یپرساحوال ماهيآمد و با مادرم و فر

  !؟یبا دکتر صحبت کرد -

  .دمشينه هنوز ند -

  مادر؟ پگاه که حالش خوب بود. هويشد  یچ -

  خم شد و گفت: و ديکش یقينفس عم بهراد



685 | P a g e 
 

  .دونمینم -

  .یات زنگ نزدچرا به خاله -

  شون رو نداشتم.حوصله -

تو که اخالقش رو بهتر  یگذارگله کنهیاونوقت شروع م فهمهیوا! خوب فردا م -

  .یشناسیاز من م

  سکوت کرد و مادرم خواست دوباره سؤال بپرسد که رو به او گفتم: بهراد

  نه!ه، ندار یشما تموم یسؤاال -

  رو به من گفت: مادرم

  .کننیرو از من پنهون م زينه! چون پسرام همه چ -

  مادرم را گرفت و فشرد و گفت: یبازو ماهيفر

  .دنیم حيان. بعداً براتون توضمامان! ولشون کن خسته -

گرفت و سکوت کرد و من در طول راهرو مشغول  ريساکت شد و سر به ز مادرم

  .قدم زدن شدم

  شب بود.  مهيبعد از ن ميدو و ن کيپشت هم گذشتند. ساعت نزد یکي یکي قيدقا

  از اتاق عمل خارج شد و بهراد زودتر از همه خود را به او رساند و گفت: دکتر

  خانم دکتر. ديخسته نباش -

  .نيحالش خوبه، نگران نباش مارتوني... بممنونم -
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  کر.تش -

  :ديکه خود را به او رسانده بود، پرس مادرم

  بزرگ بود؟!  یليخ ستاشينم دکتر، کخا -

  !ست؟يکدوم ک ست؟يک -

  ن؟يپس چرا عملش کرد -

  به بهراد انداخت و بعد رو به مادرم گفت: ینگاه دکتر

برم استراحت کنم.  ديام با. من هم خستهنيخوبه. نگران نباش مارتونيب یحال عموم -

  .ريشبتون بخ

  :بعد جمع را ترک کرد. مادرم رو به بهراد گفت و

  !؟یزنیبه سرمون شده بازم. تو چرا حرف نم یچه خاک -

صحبت  نيو خود را به دکتر رساند و ح ديجواب نداد و جمع را ترک کرد و دو بهراد

  با هم از خم راهرو گذشتند.

  شده؟! یچ یگیچرا نم ؟یزنیبهنام چرا حرف نم -

  سرم را تکان دادم و گفتم:  یحوصلگیب با

پگاه  ايبهراد  ن؟يبدون نيو شوهره. چرا انقد اصرار دارزن  نيب یخصوص هيقض -

  .گنیصالح بدونن خودشون م

  که بهراد برگشت در باز شد و پرستار گفت: یزمان درست
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  همراه پگاه راد. -

  گفت:  مادرم

  بله. -

  !ن؟يمونیم ششيبخش. شما پ برنشیبه هوش اومده، االن م ضتونيمر -

  بله. -

و  کردید پگاه را با تخت روان آوردند. پگاه آه و ناله مبع یبه درون رفت و کم او

او را  ی. وقتميراهروها گذشت چيو از پ مي. با او راه افتادزدیلب بهراد را صدا م ريز

  که همراه تخت آمده بود گفت: یابه اتاقش بردند خدمه

 نيو برش دار نيريتخت... از دو طرف مالفه بگ یرو مشيبذار نيکمک کن ونيآقا - 

  لطفاً.

و او را بلند  ميو دو طرفه مالفه را گرفت ميرا درست کرد مانيبعد من و بهراد جا و

  . ميتخت انتقال داد یو به رو ميکرد

و صدا  ستياطرافش را نگر یجيتخت او آه و ناله کرد و با گ یگذاشتن پگاه رو با

  زد:

  بهراد... بهراد... -

  روان گفت:تخت دنيدر حال عقب کش زن

  صدات کرده! ادياز بهراد. صد هزار بار تا به هوش ب نميا ايب -
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 ستادي. بهراد کنار تخت اميما در تعجب مات صورت هم بود یرفت و همه رونيب زن

  او را نوازش کرد و گفت: یموها گرشيو دست او را گرفت و با دست د

  هستم.  شتي. پنجاميمن ا -

  تکان داد و گفت: به چپ و راست یقراریبالش با ب یسرش را رو او

  حالم بده... سرم توش صدا داره. -

  نگران نباش. یشیخوب م -

شد و  رهيبهراد به او خ دنيچند لحظه چشم باز کرد و نگاهش را چرخاند. با د پگاه

 ديتخت کوب یرو یقراریهم افتاد و دست آزادش را با ب یرو شيهابعد دوباره پلک

  و گفت:

  آخ... خدا! درد داره. -

  گفت: یبا ناراحت ماهيرو به فر دبهرا

  درد داره. ضمونيپرستار رو صدا کن بگو مر نيا ماه،يببخش فر -

  باشه. -

  خواست برود که پرستار وارد اتاق شد و گفت: ماهيفر

  .ستيالزم ن کيپ ام،يخودم دارم م -

  پگاه شد و گفت: یبعد جلو آمد و مشغول بستن کاف دور بازو و

  .رميده آروم باشه تا من فشارش رو بگخور هيخوشگلمون  ضيمر -
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لحظه چشم باز کرد و  کيدر همان حال که پرستار مشغول انجام کارش بود پگاه  و

  با دهان خشک شده رو به بهراد گفت:

  .کنهیم تميخونه... نور اذ ميبر -

  .کنمیاالن چراغا رو خاموش م -

  گفت: ادداشتشانيتب او را هم کنترل کرد و موقع  پرستار

 یهوشیو ب شهیزود حالت خوب م یليخ ارم،يبرات سرم و آمپول م رمیاالن من م -

  ما...  ؟یخوشگلم. کجا بر يی. شما فعالً مهمون ماپرهیاز سرت م

ساکت شد و به صورت پگاه دقت کرد. با دستش سر او را به سمت چپ  پرستار

  گرداند و گفت:

  افتاده؟ یچرا صورتش کبود شده؟! اتفاق -

  ودتر گفتم:ز من

  از پله افتاده. -

  ساکت بود گفت: یکه به سخت مادرم

  از پله چرا؟! -

  .یکار زيموقع تم -

از تخت دور شد و بهراد همانطور که  ماهيپرستار اتاق را ترک کرد و رفت. فر و

  صورت او خم شد و گفت: یرو فشردیدست پگاه را گرفته بود و م
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  ؟یبهتر -

  نه! -

  .یشیزود خوب م -

کرد  قياو سرم وصل کرد و داخل آن آمپول تزر یبرا عيسر یليبرگشت و خ تارپرس

  و گفت:

که از  یاموقع سرفه اشنهيس یبرا نيبار بهش بد کياون شربت هم شش ساعت  -

  .نشه تيگرفته، اذ یهوشیب

 ميتشکر کرد و پگاه دوباره اسم او را صدا زد. پرستار لبخند زد و با تنظ بهراد

  ت:قطرات سرم گف

  وقته. ريخونه بخوابه. تو هم بخواب د رهیبهراد م -

  گفت: ماهيرفت. بهراد رو به من و فر رونيبعد از اتاق ب و

  .نيديزحمت کش یليها. امشب خممنون بچه -

  نشست و گفت: یصندل ی. مادر روميدو جوابش را داد هر

... تو هم شهکیخونه طول م نيوقته. تا برس ريد ن،يخونه بخواب ديهر دوتون بر -

  برو بهراد.

  که دست بهراد را گرفته بود پلک گشود و گفت: پگاه

  سرم درد گرفت. ه؟يک یصدا -
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  آهسته خطاب به بهراد گفت: یو با صدا ستيپگاه را نگر مادر

  تو هم برو. -

  .رمیبعد م اديتا کامل به هوش ب مونمیم -

  گفت: بهراد

  ها.بچه نيبر -

  بهراد گفت: که ميرفتن شد یآماده ما

 یوقته. نکنه کس ريد یرو تنها نذار ماهيپاشا. فر یخونه یوقت نر هيبهنام،  -

  مزاحمش بشه.

جمله از بهراد سر فرود آوردم  نيا دنيپاشا بود که با شن یهمان رفتن به خانه قصدم

  کرد و دنبال من آمد. یهم خداحافظ ماهيکردم و راه افتادم. فر یو خداحافظ

  تر از من بود. و عقب آمدیسرم م آهسته پشت او

و با من  ديو چند قدم دو دي. خودش هم فهمديايب ترعيرا به عقب کردم که سر ميرو

ً يبلند بود و او تقر ميهاهمراه شد. گام   .ديدویداشت دنبالم م با

  . دنبالتن مگه؟!یتر راه برآروم شهیم -

سرد بود  یلي. هوا خميخارج شد مارستانيرا کم کردم و هر دو از ب ميهاقدم سرعت

  .مي. کنار هم حرکت کردشدیم ليتبد قيرق یبه مه مانيهاو نفس

  . ميرا باز کرد و هر دو سوار شد نيماش در
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  را روشن کرد و آن را به حرکت در آورد. نيرا گرداند و ماش چييسو او

سرم در  یمختلف یشدم. فکرها رهيرو خبهبغلم زدم و به رو ريرا ز ميهادست

طرف به سروش  کي. از کردمیطرف به بهراد و پگاه فکر م کي. از ديچيپیم

 ماهيمهران. بعد هم فر یزده بود. فکر بهار و مشکالت زندگ بشياحمق که باز هم غ

  اش.روز جمعه یو خواستگار

  !یساکت -

  بود که مرا به خود آورد. دست برد و پخش را روشن کرد.  ماهيفر یصدا

  .یکه قولت رو فراموش کرد ی! تو بودیکه من رو زد یباشم، تو بود قهر ديمن با -

  رو ندارم. یبحث چيه دنيشن یامشب حوصله -

  باشه. -

 اديبه جناب معتمد فکر کن که روز جمعه م ني. بشیدار یترمهم یتو کارا -

 گهي. دیايبه چشمش ب شتريتا ب یبپوش یچ ديفکر کن که با ني. به اتيخواستگار

  کنه؟یرو دوا م یاز گذشته چه دردحرف زدن 

  !؟یکنیم یحسود -

  و گفتم: ستميرا نگر او

  معتمد؟ اي! به تو ؟یبه ک -

  به معتمد! -

  کنم ننه شهرزاد؟!  یحسود ديچرا با -
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  . رو به جلو کردم و گفتم:ديرا باال کش اششانه

  کنم؟! یبه اون حسود ديچرا با یتو من رو دوست دار یوقت -

و بعد رو به جلو کرد و  ستيداشت.  او مرا نگر تيواقع یه بود ولرحمان یب حرفم

  گفت:

که ارزش  یستين یآدم دميفهم یکرد یو معذرت خواه یديدو بار منو بوس یوقت -

  جسور باشه... دي. عاشق بایداشته باش دنيعشق ورز

  مثل معتمد! -

ً يدق -   مثل معتمد. قا

  داشت. دنده را جا انداخت و گفت: شيبرا یجواب گفتمیو هر چه م رفتیرو نم از

 یبسوزم که حت یکس یکنم که عاشقمه، نه برا یزندگ یبا کس دمیم حيپس ترج -

  با خودش چند چنده! دونهینم

  به او کردم و گفتم: رو

ً بهش فکر کن چون پسر خوب - . هم با سواده، هم شاغله، هم پول داره، هم هيحتما

  .ادينم ريتموم مثل اون گ یگار خوب و همه چروزا خواست نيدارن. ا یخانواده خوب

  . دمیرو گوش م حتاتي. حتماً نصیکرد يیممنون که راهنما -

که  دميرا سمت خود کش شيشدم و چنگ انداختم و بازو وانهيد شيحاضر جواب از

پشت سر با زدن بوق ممتد از کنارمان رد  یهانيترمز کوفت و ماش یرا رو شيپا

  شدند.
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  ؟یشد وونهيد ؟یکنیچکار م -

. خواستم از دهدیبردم تا او را ببوسم. مطمئن بودم باز هم اجازه م کيرا نزد سرم

بزنند،  شيمان را برابه او نشان بدهم اگر صد چون معتمد هم، دِر خانه یسر لجباز

  .دهدیمرا جواب م یهااو باز هم عاشقم من خواهد بود و بوسه

  ت:گذاشت و گف ميهالب یدستش را رو اما

با من برخورد  ینرفته که با چه فضاحت ادميمنتظر تو باشم.  دينرفته که نبا ادمي -

  رو. یچينرفته ه ادمي. یکرد

را به حرکت  نيرا به جلو کرد و ماش شيبعد با دستش سرم را به عقب هل داد و رو و

  درآورد.

بودم. دوست داشتم سرش را  زاريبد شد. اعصابم متشنج شد. از پس زده شدن ب حالم

  کردم خودم را کنترل کنم. یحال سع نيفرمان بکوبم با ا یو تو رميبگ

  .دميکش یقيصورتم نفس عم یو با خوردن باد سرد تو دميکش نييرا پا شهيش

اجحاف  یازت دور بشه چون حس کرد ماهيفر یتو خودت خواست« خودم گفتم: با

  »در حقشه. پس آروم باش. آدم باش

را در  دي. او کلميدر رفت یو به جلو ميشد ادهي. هر دو پميديبعد به مقصد رس قهيدق چند

  قفل انداخت و در را هل داد و گفت:

  برو تو. -

  شد به برو تو. ليتبد دييبفرما -
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  آره، برو تو. -

  راهرو شدم و بعد او آمد و در را بست. وارد

  قهوه برام درست کن. هي -

  زودتر بخوابم. ديسر کار با رمین. من فردا ممگه نوکرتم. خودت درست ک -

  صورتش گفتم: یو تو ختمير رونيام را ببه او کردم و خشم فرو خورده رو

  ست؟يمعتمد دل تو دلت ن دنيد یبرا -

  آره. -

ها را را برگرداندم و با سرعت وارد سالن شدم و پله ميرو ستين ايکوتاه ب دميد یوقت

  دم و  در را بستم. باال رفتم. وارد اتاق خودم ش

 رونيندارم. کاپشنم را از تن ب یلباس چيه دميسراغ کمد رفتم و با باز کردن آن د به

  کوفتم. نيزم یو رو دميکش

انداختم. کمربندم را باز کردم و بعد از  شيو آن را رو دميکش رونيرا از تنم ب بلوزم

انداختم. سمت  هيبق یو رو دميکش رونيشلوارم را از پا ب م،يهاکفش دنيکش رونيب

گوشه پرت  کيرا در آوردم و هر کدام را  ميهاتخت رفتم و در همان حال جوراب

چراغ روشن نفسم را فوت کردم و  دنيد باتخت انداختم و  یکردم. خودم را رو

  گذاشتم. ميهاچشم یساعدم را رو
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ا نبود. همراه ب یگريربع بعد چند ضربه به در وارد شد. جز آن چموش کس د کي

که  دميکش ميپاها یآن را رو یتخت نشستم و پتو را گرفتم و گوشه یباز شدن در رو

  نگاهش را از من گرفت و گفت: ستمياو را نگر یمبادا معذب شود. وقت

  !؟یخواب بود -

  نه. -

  تخت گذاشت و گفت: یدستش را رو ینيآمد و س جلو

  قهوه. -

  .یاز خوابت بگذر یفردا کار دار یالزم نبود وقت -

  گمشو.  -

  !؟یچ یعني -

  کمتر چرت و پرت بگو. نکهيا یعني -

  سمت در رفت و گفت: او

  قهوه به تو بدم. هيکه نخوام  ستيکارم اونقدر مهم ن دميفکر کردم د یوقت -

هم فشردم و لبخند  یرا رو ميهابعد اتاق را ترک کرد و در را بست و رفت. لب و

  زدم. یتلخ

  گرفت. دهيرا ناد نيا شدیو نمبود  یاالعادهدختر فوق او
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اتفاقات  نياز آن را مزه کردم. با خودم فکر کردم اگر تمام ا یرا برداشتم و کم فنجان

  منتظر من نباشد؟! گفتمیبه او م یراحت نيبه هم افتادیدور و برم نم

  .داشتمیقرار بود منتظر من نباشد پس چرا دست از سرش بر نم اگر

کردم  یرا کنار گذاشتم و پس از خاموش کردن چراغ، سع ینيقهوه س دنياز نوش بعد

که خوردم حدود ساعت چهار صبح خوابم  یابخوابم و با آن افکار مشوش و قهوه

  برد.

  شدم. فکر کردم سروش است. داريب یدست یهاصبح بود که با تکان اول

  .نميبهنام پاشو بب -

ه حاضر و آمده کنار تخت نشسته انداختم ک ماهيبه فر یپلکم را باز کردم و نگاه یال

  بود.

  ! فکر کردم اون سروش الدنگه.؟یخوایاز جون من م یننه شهرزاد تو چ -

  مادرت. یببر برا یخورده خوراک هيپاشو بهنام،  -

  .دنیم یمثالً همه چ هيخصوص مارستاني! اونجا بخواد؟یم یچ یخوراک -

 یپاشو براش صبحانه ببر، برا. خورهیرو نم مارستانيب یمادرت خوراک یبله ول -

  پگاه هم سوپ ببر.

  زنگ بزن به بهراد. -

  مونده بعدش رفته خونه. مارستانيب یصبح تو کيمادرت گفت بهراد تا نزد -

  را از او گرفتم و سرم را چرخاندم و گفتم: ميرو
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  .یزنگ بزن به اون سروش عوض -

  سرم زد و گفت: یتو یاضربه

  .گهيپاشو د -

  نکن. -

  زد و گفت: دوباره

  پاشو. کنم،یبهنام به خدا کبودت م -

  بخوابم. برو بذار ماهينکن فر -

  که آن را چنگ زدم و گفتم: ديپتو را کش ماهيفر

  .روني. گمشو برو از اتاق برسمیبه خدا پاشم حسابت رو م -

  نه؟! ايبخوره  یزيچ هي ديتو رو خدا بهنام پاشو مامانت با -

 ريبه تخت گ شيتکان خورد و همراه با پتو آمد و پا ماهيفرکه  دميتر کشرا محکم پتو

  آخ گفتم. اشینيکمرم افتاد که از سنگ یکرد و رو

محکم  زديبرخ کردیراستم را بلند کردم و دور کتفش انداختم و او را که تقال م دست

  گفتم: رخشميگرفتم و با نگاه به ن

  .یکنیفقط ناقصم م یُکشیمنو نم ینجوريا -

  دستم در رفت و گفت: ريز از

  .نميسبد رو بچ رمیپاشو م -
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  به من؟! یدیمسواکت رو م -

  کرد و گفت: براندازم

  پاشو چشندش. -

  داره؟! یچه اشکال -

رفتم و مشغول شستن  سيبرخاستم و به درون سرو ميگفت و رفت. من هم از جا شيا

  دست و صورتم شستم. 

  دم و گفتم:خورد. در را باز کر سيضربه به در سرو چند

  ؟یکنیولم نم نجاميا -

  گشاد شد و با صورت سرخ شده گفت:  دنميبا د ماهيفر یهاچشم

  مسواک. -

زدم و  یجلد بود. لبخند کج ی. توستميدستش را که سمتم گرفته بود، نگر مسواک

  گفتم:

  مال خودته. نيا -

  آره. -

  را گرفتم و گفتم: مسواک

  جون. -

  کوفت. -
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کسالت اول  یدختر حت نيکردن ا تي. اذکردم یامن تک خندهرا گفت و رفت و  نيا

همه  ش،يهاهو خند یشوخ تش،ي. نگاهش، کالمش، عصبانکردیصبح را رفع م

  قشنگ بود. زشيچ

 دنيرفتم. وارد آشپزخانه شدم و با د نييپا یمسواک زدم و حاضر شدم به طبقه یوقت

  :دينشستم که پرس زي. پشت منميگفتم. جوابم را داد و خواست بنش ريپدرم صبح بخ

  سر پگاه اومده؟ يیچه بال -

  داره براش عمل کردن. ستيک ،یچيه -

برگشت و نگاهم کردم و بعد دوباره مشغول شد.  خت،يریم یکه داشت چا ماهيفر

دستم  یرا جلو یچا ماهيلقمه عسل و کره درست کردم و در دهان گذاشتم. فر کي

  گذاشت و خودش هم نشست و گفت:

  ضعف نکنه. يیزن دا ،یبر ديزود بخور با -

  بخورم که خودم ضعف نکنم. یزيچ هيبذار  رم،یم -

  هنگام برخاستن گفت: پدرم

  حالش خوبه؟!  -

  دکترش که گفت آره خوبه. -

  خوب. یليخ -

 ماهيکه فر دميو د دميرا نوش یکرد و رفت و من دو جرعه از چا یخداحافظ پدر

  اش شده است.مقنعه ريدرگ
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  .شهیچرا همش کج م یلعنت -

  گذاشتم و گفتم: زيم یرا رو استکان

  کجاست؟ -

  اشاره کرد. رفتم سبد را برداشتم و گفتم: نتيکاب به

  برم؟ یبا چ -

  .هيديجا کل یرو يیدازن چييسو -

  باشه. -

  هم بزن خاموش نکنه. نيبنز -

  من رو وسط راه نذاره. -

  .. اَه..ذارهینم -

بلند کردم و مقنعه را از  شيم و به کنارش رفتم و او را از جارا سر جا گذاشت سبد

  . دميسرش کش

  وونه؟يد یکنیچکار م -

  شدم. ماهيسر فر یرا برعکس کردم و مشغول انداختنش رو مقنعه

  .کردیبود و مرا نگاه م ستادهيا یدختربچه کالس اول کيهم مثل  او

  ردم.ا مرتب کر شيکردم و با دستم موها ميسرش تنظ یرا رو مقنعه

  را حالت دادم و گفتم: شيمقنعه را صاف کردم و فرق کج موها یلبه
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  درست شد. -

را  ميهانگاه کردم. دست شيهانزد. به چشم یحرف چي. هکردیداشت نگاهم م فقط

بود اما دلم  یاديز یهاصورتش گذاشتم. در نگاهش حرف یآوردم و رو نييآهسته پا

  . رماويها سر در بنخواست از آن

معتمد در ذهنم جرقه زد  ادِ يلحظه  کي یبرا یوقت یخواست او را ببوسم ول دلم

  و گفتم: دميو چرخ دميکش نييرا پا ميهادست

  .نشه رتيننه شهرزاد، د گهيبرو د ايب -

  .يیسرما یمرس -

  به او انداختم و لبخند زدم و گفتم: ینگاه ميرا برداشتم و ن سبد

  !سرده یاز شانسش همه چ یاره تا گرم بشه. ولد اجيبه گرما احت يیسرما -

  .یجذبش بش یستيگرما هست، تو بلد ن -

  و گفتم: ستميدر آشپزخانه او را نگر یجلو

  .کننیسنسورام درست کار نم -

  و بعد رو به او گفتم: ستميرا نگر ميپا شيبروم اما مکث کردم و چند لحظه پ خواستم

  .یتو راست بگ ديشا -

  رو؟! یچ -
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که  هيکردن با اون یبهتر از زندگ یليکه دوستت داره، خ یکردن با کس یدگزن -

  .یخودت دوستش دار

  . هيهر دختر یبرا آلدهيمرد ا هي. ظاهراً که هيمعتمد واقعاً پسر خوب مهندس

  ...کاشي. فقط ارينگ ميتصم یبهش فکر کن. احساس خوب

  !؟یکاش چ یا -

  . شدیمنتظر م گهيچند وقت د کاشيا -

  را؟!چ -

ته  دياما شا ارنيچون پدر و مادر من عزادار دخترشون هستن. ممکنه به روشون ن -

خونه  نيدار باشن و براشون سخت باشه دو تا دخترشون با هم از ادلشون غصه

  بعد از چهلم بهار باشه. یبرا یخواستگار ذاشتنیو م کردنیبرن... کاش عجله نم

کردم و  یخداحافظ چيهم بعد از برداشتن سوو انداخت و من نييسرش را باال و پا او

  رفتم.  مارستانيبه ب

نشسته است و با صورت غم  یصندل یمادرم رو دميدر زدم و وارد اتاق شدم د یوقت

زل زده بود و  واريشده است. پگاه هم به د رهيخ کيسرخ به سرام یهازده و چشم

  کرده است.  هيمعلوم بود که گر

  سالم. -

جوابم  فيضع یلند کرد و پگاه رو به من چرخاند و هر دو با صداسرش را ب مادرم

  را دادند.
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  گذاشتم و گفتم: زيم یرفتم و سبد را رو جلو

  !ه؟يهوا بارون نجايا -

  دو در سکوت نگاهم کردند. رو به پگاه گفتم: هر

  حالت خوبه؟! -

  .ستميصورت او را که کبود شده بود نگر و

  خوبم. -

  رو به مادرم گفتم: تخت نشستم و یلبه یرو

  شده؟ یچ -

  . رو به پگاه گفتم:ديکش ینزد و پگاه آه یحرف مادرم

  همه ناراحته؟ نيتو بگو. مامانم چرا ا -

  چون بهش گفتم چکار کردم. -

  لب گفت: ريو ز ديچشمش چک یاشکش از گوشه دميبه مادرم کردم و د رو

از  نين از بهارم که رفت. اهام نبود. اواز بچه چکدوميحق بهراد نبود. حق ه نيا -

  هم از بهنام.  نيبهراد و ا

دستمال از جا  کيتخت برخاستم و  ی. از رودياز چشمش فرو چک یقطرات بعد و

را گرفت و صورتش را پاک کرد و  برداشتم و به مادرم دادم. او دستمال یدستمال

  سرش را بلند کرد و گفت:
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  !م؟يچکار کن دياالن با زميعز -

سر  شونيدار بشه و زندگبچه دهیبهراد و قول م شيپ گردهی! پگاه برمم؟يچکار کن -

  نشده. ري. هنوز هم درهيو سامون بگ

را پاک کرد. مادرم چند  شيهاافتاد و با دستمال دستش اشک هيدوباره به گر پگاه

  و گفت: ستيلحظه او را نگر

  !م؟يبا بهراد چکار کن -

رو دوست داره که ببخشدش، هم پگاه حتماً  ! هم بهراد، پگاهیچي! هم؟يچکار کن -

  مرتکب بشه. یاشتباه خوادینم گهيد

دو نفر وارد اتاق شدند و سالم  کدفعهيکه  ستيو غصه مرا نگر یديبا ناام مادرم

  .ديچيزن در اطرافمان پ ینکرده صدا

که دختر من رو  ميکشیاز دستش م ميشده؟! آره؟! کم دار وونهيسحر خانم پسرت د -

  زده. کتک 

. هر دو در نظرم هنوز هم همان زن و مرد اعصاب ستميام را نگرو شوهر خاله خاله

  خرد کن بودند.

و مرا برانداز کرد و به سمت  ديچيبه خود پ شتريو ب ديچادرش را جلو کش امخاله

  پگاه رفت. 

  و گفت: ستيمرا نگر ام چند لحظهخاله شوهر

  !؟یخوب -
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  و گفتم: انداختم نييرا باال و پا سرم

  به لطف شما. -

  . ستميرا نگر مارستانيب یبه کنار پنجره رفتم و محوطه و

  :گفتیم تيبا عصبان رايسم خاله

! ده؟يسرش آورده. خدا لعنتش کنه. زورش به زن رس يیچه بال نيبشکنه دستش، بب -

  .ارميپدرش رو در م کنمیم تيدفعه ازش شکا نيا

  . کرده رتيگ نيکه زم نيهم از ا نيا ات،یشونيپ یاز بار قبل که زده بود تو اون

  گرفته. ادي یگرفته. مردونگ ادي ديکار جد مينگفت یچيبار ه کي

با پگاه  گهيمن د گهیساعت هفت چمدونات رو آورده پرت کرده تو راهرو و م صبح

  اجاق کور. یکهيبه درک مرت کنهی. نمکنمینم یزندگ

  :گفتیبه مادرش م . پگاه فقطستميو او را نگر دميچرخ

  بسه مامان، بس کن.  -

  .زدیم یتلخ یهاپوزخنده ريسر به ز مادرم

که  یو ساخت یهمه سال سوخت ني. اکردمیبرات م یفکر هياول  یهمون ساال ديبا -

رو اجرا گذاشتم و از دمش گرفتم پرتش کردم  اتهيمهر یدم در آورده. وقت ینطوريا

  من ماست چقدر کره داره. هي فهمهیاونوقت م یتو هلفدون

  مامان سرم رفت گفتم بسه. -
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  اعصابم بود. یرو یليخ نيو ا دميدیام، پدربزرگم را مصورت خاله در

آسمون  یبره و مرغا ادشيکنم که اسم خودش هم  یبا پسرت کار ديسحر خانم با -

  .کنن هيبه حالش گر

  برخاست و داد زد: شياز جا مادرم

  .گمیبهت نم یچيمن ه یچ . هررايسم گهيبس کن د -

  خانم؟  یکه بگ یهم دار یزيمگه چ -

  شده بعد شروع کن به غرغر کردن.  یاول از دخترت بپرس چکار کرده و چ -

ام تو نشونده. دوازده سال بچه اهيکرده. پسرم رو به خاک س اهيپسر من رو س یزندگ

دخترت مهربون  باز هم با یخوایبچه به دلش موند. حاال م یخودش بود و آرزو

  باشه؟

و مطمئن  اديبعد از عمل موند باال سر دخترت تا به هوش ب شبيبهراد بود که د نميا

  .کشتشیبود تو خونه م گهيد یبشه حالش خوبه وگرنه هر ک

چکار کرده جز تحمل شوهر اجاق کور.  ؟یمگه دختر من چکار کرده جز صبور -

  .ميآریپامون به دادگاه بخوره پدر بهراد رو در م

  را برداشت و گفت: فشيرفت و ک مادرم

  ...اديمراقب باش بهراد نره دادگاه که پدر تک تکتون در م -

  :ديراد رو به مادرم غر یآقا

  خانم! -
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  رو به او داد زد: مادرم

  ...کنهیم چارهيراد، بهراد پاش به دادگاه بخوره دخترتون رو ب یآقا -

  داد زد: رايسم خاله

 دنیحق م یبه مرد زنه؟یکه زنش رو کتک م دنیحق م یه مردتا حاال ب یاز ک -

  .شهیاش نمکه بچه

و  کردیم هيدوشش انداخت و رو به پگاه کرد که داشت گر یرا رو فشيک مادرم

  .زدیهق مهق

 یکه بگ یساخت یجعل شي! بگو براش آزمایپگاه بهشون بگو با بهراد چکار کرد -

مختلف  یبده چند سال به روشا حيان جونت توضمام یدار بشه. برابچه تونهینم

نداره و  ی. بهشون بگو بهراد مشکلیگذاشت یودي. بگو چهار ساله آیکرد یريجلوگ

  .یشیاگر ببره دادگاه محکوم م کهبهراده  شيمدارکش پ یو همه یتو خودت نخواست

  شدند. رهيام هر دو کپ کرده به مادرم خو شوهر خاله خاله

  پگاه گفت:خطاب به  مادرم

دستت تو دست بهراد بود. تا از سالمتت مطمئن  یتمام مدت تا به هوش اومد شبيد -

انتظار  گهي. دیتو بدجور دلش رو شکست یعاشقت بود ول یلينشد نرفت. اون خ

  .ینداشته باش واسه بهراد اون زن سابق بش

  رو به من گفت: مادرم

  بهنام. ميبر -
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که  ميگذشتیراهروها م انياز م ميم دنبالم آمد. داشتحرف راه افتادم و مادرم ه یب من

  گفت: تيبا عصبان

  !؟یگینم یچيچرا ه پرسمیازت م یهر چ شبيد -

  من فکر کردم خودشون بهت بگن بهتره. -

  .یفکر کرد ینطوريکه ا یتو غلط کرد -

  و تعجب زده گفتم: ستميرا نگر او

  مامان! -

  ساکت باش. -

  بعد با خود گفت: و

  .نيسرم آورد یبسمه هر چ گهيد -

  هق کرد و گفت:بعد هق و

. حاال به تک هيکوتاه اومدم و سکوت کردم که مثل بابام نباشم کاف یتا حاال هر چ -

از شماها  نيبه بعد سرخود باش ني! اگر گذاشتم از اهيسحر ک دمیتکتون نشون م

  ترم. کم

  شده حاال؟! یچ -

  :ديبه من توپ رو

  .رسمیحساب تو رو هم به وقتش مساکت باش،  یکيتو  -
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کردم ساکت باشم تا  یپس سع انداختیبه ما م زيانگتعجب ینگاه شدیکس رد م هر

  او هم آرام شود.

  شد. یريگدرآورد و مشغول شماره فشيرا از داخل ک اشیگوش مادرم

  لحظه بعد گفت: چند

!... ؟یندار یو زندگ! کار ؟ی... تو چرا هنوز خوابستين یزيالو سالم... خوبم... چ -

کردن با تو که مدرسه و  جایب یليها خهات مدرسه و مهدکودک ندارن؟... بچهبچه

که بهت  ني... همبرمشونیم اميرو جمع کن م هاشونلهيحاال وس ني... همرنیمهد نم

  ...اميم مرو جمع کن دار لشونيگفتم، وسا

  و گفت:انداخت  فشيرا در ک یبعد ارتباط را قطع کرد و گوش و

پدر تک  ی. ولکنهیرفتار م خوادیهر طور دلش م یاز بس ساکت بودم هر ک -

 ذارمیپسرا حروم شن. نم ذارمیبود. نم ی. بهار از دستم رفت کافارميتکتون  رو در م

  خودش رو بدبخت کنه. ماهيفر ذارمیهام حروم بشن. نمنوه

که  اشیسؤال ناگهاناز  کردمیگوش م شيکه متعجب به غرغرها نطوريمن هم و

ً يتقر   . او گفت:دمياز جا پر د،يآن را داد کش با

  سروش کجاست؟! -

  .دونمینم -

  باهاش کار دارم. اديب هيبهش زنگ بزن هر گور -

  حتماً کار داره. ستين یسروش وقت -
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  کرد با تو! غلط یليسروش خ -

  به او گفتم: معترض

  عه! مامان. -

  مرض. -

  گفت: ميشد نيو سوار ماش ميرفت ینشود. وقت یعصبان نياز ا شتريشدم تا ب ساکت

  مهران. یخونه یبرو جلو -

  که! یهم نخورد یزيچ ،یکنیضعف م -

  مهران. یبرو خونه -

  باشه. -

را پر کردم. بعد به سرعت به سمت منزل  نيرفتم و باک ماش نيبه پمپ بنز ابتدا

و از پنجره  ختيو اشک رکرد  هيگر صدایمادرم ب ريمهران رفتم و تمام طول مس

  .ستيرا نگر رونيب

هر دو  ميديبه منزل مهران رس یچکار کنم تا حالش بهتر شود. وقت ديبا دانستمینم

  و من زنگ در را فشردم.  ميشد ادهيپ

  لحظه بعد در باز شد. چند

  مادرم به درون رفت و بعد من وارد شدم. 

  ع و جور کرده است.شده است و خود را جم داريمعلوم بود تازه ب مهران
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  .ميو جواب گرفت ميکرد سالم

کرده بود تا  یمهران سع نکهيبود. با ا ختهي. هنوز به هم رميهم وارد ساختمان شد با

  موفق نبود.  یجمع و جورش کند اما به اندازه کاف یحد

آشغال  یهانگاه کرد. خرده هالهيوس یزد. به گرد و خاک رو یدر خانه چرخ مادرم

  مشخص بود. اريبس هاکيسرام ی. لک روآمدیچشم م فرش به یرو

  رو به مهران گفت: مادرم

  بود؟! یشکل نيدختر من ا یخونه -

  :دميشده بود. پرس یچيبود و دست چپش باندپ نييسرش پا مهران

  شده؟! یدستت چ -

  و گفت: ديکش یبلند کرد و آه سر

  سوخته. ست،يمهم ن یزيچ -

  و گفت: ستاديوسط سالن ا مادرم

  ها کجان؟!بچه -

  مادر. دنيخواب -

  کتاب دفتراشون رو چطور؟! ؟یرو جمع کرد لشونيوسا -

  بله جمع کردم. -

  . ميکنی. ازشون مراقبت ممشونيبریخودم. خودمون مدرسه م شيپ برمشونیمن م -
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که بهار انتظار  ستين یتيوضع ني. ایکن خودت رو جمع و جور کن یهم سع تو

  زرگ بشن. هاش توش بداشت بچه

  خونه دچار شده! نيکه ا هيچه وضع نيو چند روز ا ستيب نيا یتو

  و مهد آراد. دهيمدرسه ارک تيهم از وضع نيا

کنه. خودت رو هم جمع و جور کن و برو سر  یدگيبه خونه رس ريمستخدم بگ هي

  .یتو خونه موند یهر چ هيکاف گهيکارت. د

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا مهران

  چشم. -

  ها؟بچه ليوسا -

  به مبل اشاره کرد. مادرم گفت: مهران

  رو. لشونيببر وسا -

  گذاشتم.  نيرا برداشتم و بردم و در صندوق عقب ماش شانيهاهم ساک من

 شيبود. پتو ختهيهم شلوغ و به هم ر یليرفتم که خ دهياز آن برگشتم و به اتاق ارک پس

سوار  نياو را بردم و در عقب ماش و دميتخت برداشتم و دورش کش یرا از رو

  کردم.

  هم آمد و آراد را سوار کرد و در را بست.  مهران
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هم  یپشت فرمان نشستم و مادرم مشغول صحبت با مهران شد. بعد از خداحافظ من

را به حرکت در  نيمهران بلند کردم و ماش یآمد و کنارم نشست. من هم دستم را برا

  آوردم.

  گاه کرد و گفت:به ساعت دستش ن مادرم

  .رميگی. بعد از ظهر باهاش تماس مدهيبهراد حتماً االن خواب -

  !؟یچ یبرا -

  که اون هم مثل مهران نشه... و تو خودت. -

  !؟یخودم چ -

  خونه. یگردیبرم -

  وجه. چيبه ه -

  صورتم زل زد و گفت: یتو مادرم

  وجه و مرض! چيبه ه -

  سر به سرش بگذارم.  مخواستیاعصاب و حوصله نداشت و نم اصالً 

  اشه فعال من شما رو برسونم خونه.ب -

 کيبرگشتم پالست یکردم و وقت هيگوشت ته یرفتم و مقدار یبه قصاب ريمس نيب در

  را به مادرم دادم که گفت: ديخر

  گوشت هست. یکل زريفر یتو -
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  .نيامروز کباب مهمون من باش خوامی. مدونمیم -

  باشه مادر. -

  رکت در آوردم و گفتم:را به ح نيماش

از اونا  خوامی. مکردیو مهمونمون م کيدر حد المپ زدیکباب م ديدوستم وح -

  براتون درست کنم.

  .زميباشه عز -

باال بردم و مادرم آمد و  یها را به اتاقشان در طبقهبچه ميديبه منزل رس یوقت

. معلوم بود کردیم لب با خود مدام صحبت ريو ز ديچ شانيرا در اتاق برا لشانيوسا

  .کندیتک تک ما ناراحتش م طيو شرا ستيحالش خوب ن

  کجاست. نميسروش تماس گرفتم که بب با

  الو. -

  ؟يیسالم کجا -

  .زميسر پروژه عز -

  ست؟ين داتيچرا پ -

حالش رو خوب  خوامی. مکنمیام پاهات رو قلم مطرف خونه یايب گفتیم رپاشايام -

  قاته. المالکنم و فعال ممنوع

  .گفتیراست هم م -
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  حالت بد شده. یليسحر گفت خ -

  االن بهترم. -

  خدا رو شکر... چه خبر از عشقت؟! -

  .شهیم رانيوارد ا گهيدو روز د -

  ناهار مهمون من. نجايا اي... پس امروز بیخوبه، به سالمت -

  . اميم ريد یاون که خوبه، ول -

  ر.نخو یزيچ رونيخونه. پس ب انيم ريهمه د -

  باشه. -

ا ت دميرا کوک کردم و خواب یاز قطع ارتباط به اتاق خودم رفتم و ساعت گوش بعد

  زمان بگذرد و استراحت هم بکنم.

 دهيرفتم و ارک نييپا یشدم و دست و صورتم را شستم به طبقه داريب یوقت کي ساعت

ها را آن یدوو بغلم کردند. هر  دنديدو دنمي. هر دو با ددميد یو آراد را در حال باز

  و گفتم: دميبوس

  کمک کنه؟ يیبه دا اديم یک -

 ازميمورد ن ليوسا یها را به آشپزخانه بردم و از مادرم جادو حاضر بودند. آن هر

 یچا یها را حاضر کرد من هم مشغول گذاشتن آب جوش براو تا مادر آن دميرا پرس

اپن انداختم و  یدم و روبلوزم را در آور ديچ زيم یرا رو ليمادرم وسا یشدم. وقت

  گفتم:
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  بشه. فيکث دينبا یکي نيلباس ندارم. ا یچيه -

  ها گفتم:بعد رو به بچه و

  !م؟يدوست داره دسر درست کن یک -

و به من  ستاديرا باال بردند و سر و صدا کردند و مادر کنار ا شانيهادو دست هر

  شد. رهيخ

حال من خودم  نيکرده است. با ا هيو کل روز را گر ستيبود که حالش خوب ن معلوم

  .ميبعد از ناهار شد یها سرگرم کردم و مشغول درست کردن دسر برارا با بچه

و به  کردندیم طنتيها شو در طول آن مدت بچه ميرا با هم حاضر کرد کيک مواد

  کردند. فيکث یرا حساب زيو م زدندیدست م زيهمه چ

ل فر گذاشتم. بعد هم مشغول درست و آن را داخ ختميرا در ظرف مخصوص ر ريخم

  کردن موزها شدم. لهيکردن خامه و ف

  .بردندیو لذت م دنديخندیو م زدندیناخنک م هابچه

 خچاليها را از کردم و گوشت زيرا تم زيم ک،يک یاز کنار گذاشتن مواد رو پس

  شدم.  دهيکوب ريو مشغول درست کردن خم دميکش رونيب

و من مجبور بودم با حوصله  دنديپرسیمورد جگر و ران مو در  دنديخندیم هابچه

  کنم تا اغنا شوند. حيآن دو تشر یها را براآن قسمت

گذاشتم و پس از آن مشغول تکه کردن گوشت و جگر و  خچاليرا در  دهيکوب مواد

  .دميچ ینيس یو مرتب رو دميکش خيها را به سدل شدم و آن



718 | P a g e 
 

 یکل دنشيها با دبرگشتند. ابتدا پدرم آمد و بچه یکي یکيزمان بود که همه  نيهم در

آن ساعت از روزشان شدند. بعد هم سروش آمد و طبق  فيذوق کردند و مشغول تعر

  معمول شروع کرد به مسخره کردن.

  .دميها را با دقت کنار هم چشدم و آن هادهيگرفتن کوب خياز آن مشغول س پس

هم از راه  ماهيبرد که فر یادرش چاهمسر و بر یحاضر کرده بود. برا یچا مادرم

  جمع لبخند زد و گفت: دنيو سالم کرد و با د ديرس

  .هيخال نايبهراد ا یچه خوب که همه هستن. فقط جا -

بعد با بهراد  یرفت جواب داد و کم ماهيحال زنگ در به صدا در آمد. فر نيهم در

اش چهره زيز آنالو من پس ا ستيکرد. مرا نگر یپرسبرگشت. او هم سالم و احوال

  را پشت آن چهره پنهان کرده است. اشیناراحت دميفهم

  آشپزخانه وارد شد و گفت: به

  .یکارا بلد باش نياز ا اديبهت نم -

  !ینه فقط تو بلد -

  گفت: دهيرا شستم که ارک ميهادست يیشوو من رفتم درون ظرف ديها را بوسبچه او

  .ميهم پخت کيتازه ک -

شدم  ليشان تبدبه سوژه فيدر ق ختنشيند و من پس آوردن خامه و رباور نکرد هاآن

  . دنديخندیو م کردندیام ممسخره یو سه نفر
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 خچاليو بعد آن را در  کردم نييرا با خامه و موز پوشاندم و تز کيک یرو من

 ديخندیو م گرفتیم لميها شدم. سروش داشت فگذاشتم و مشغول نمک زدن گوشت

  :گفت ماهيو فر

  داره. اجياحت يیکدبانوها نيواقعاً خونه به همچ -

  کردم و گفتم: یاخنده و تک ستميرا نگر او

  مثل شما. يیو به بانوها -

  را حاضر کنم که مادرم گفت: یهم خواستم بروم منقل ذغال بعد

  سرده. ینر رونيب ینطوريا -

  لباسام خونه پاشان. یندارم بپوشم که، همه یزيچ -

  گفت: ماهيفر

  ؟یمن بردار یاز لباسا یخوایم -

  . دنديصدا خند کي همه

با پالتو  ی. دو ساعته اومدیديپوشیم یرفتیکه خودت م یتو اگه لباس داشت -

  .یگردیم

  نشست و گفت: زيپشت م بهراد

  من بردار. یلباس آوردم. بعد از کارت از لباسا اديبلوزت رو بپوش. من ز -

  و گفت:او گرفت  یرا رو نيدورب سروش
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  ؟یکدبانو آورد یشورت هم برا -

  رنگ گرفت. نشيغمگ یهاو چشم ديبهراد هم خند ی. حتدنديصدا خند کي جمع

  آره آوردم. -

 یرا آتش زدم. کم و آن ختميبلند ر هيرا در منقل پا رفتم و ذغال رونيساختمان ب از

  کم رنگ قرمز شدند. بعد مشغول باد زدنشان شدم و کم

را روشن کردم و آهنگ  امیرا به من برساند و خودم گوش ینيم سسروش خواست از

 روني. سروش خودش هم بکردم یخوانکردم و با آن هم یام را پلمورد عالقه يیايتاليا

  آمد.  

 اريآن آتش و منقل بس یسرد بعد از ظهر زمستان یشدم. در هوا هاخيس دنيچ مشغول

  .ديچسبیم

  ست و در سکوت خود فرو رفت.ها نشپله یهم آمد و رو بهراد

  :دياز او پرس سروش

  !؟یچته پکر -

  .یچيه -

  باز پگاه قهر کرده؟! -

  نه! -

  !؟یپس چرا تو لک -
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کردم تا راحتش بگذارد  یاتکان داد و سکوت کرد. رو به سروش اشاره یسر بهراد

  و خودم با آهنگ خواندم.

  کردند.  یبا هم باز یبرفمهينباغ  یآمدند و تو رونيها با لباس گرم بو بچه ماهيفر

  دوست دارند. يیزهايچه چ دانستیبهار را خوب بلد بود. م یهابچه ماهيفر

  بود. دهيچيشان در باغ پخنده یو صدا کردیم یها گرگم به هوا بازآن با

ها رفت و را برداشت و به کنار پله هاخياز س یکيجگرها پختند سروش  یوقت کمکم

  گرفت. را سمت بهراد خيس

  و در دهان گذاشت. ديکش رونيرا ب یاول بهراد

  را برداشت. یهم دوم خودش

ها را صدا کرد و است. سروش بچه زياو عز یحد برا نيچرا بهراد تا ا دميفهمینم

  گفت:

  !گريج نييايها ببچه -

 خيدانه از سر س کيو خود را به سروش رساند و  ديزودتر از آن دو دو ماهيفر

  دهان گذاشت. سروش گفت:برداشت و در 

  ها!من گفتم بچه -

  !؟ینيبیهم م یاگهيد زيچ نجاياز سه تا بچه ا ريمگه غ -

گذاشت و سر خم کرد.  اشنهيس یدستش را رو یبه حالت معذرت خواه سروش

  دانه جگر برداشتند. کي خيها هر کدام از سر سکرد و بچه یآرام یبهراد خنده
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آن را هم گرفت و در دهان  ماهيکه فر اورديمن ب یراتکه را ب نيخواست آخر سروش

  گذاشت و گفت:

  .بخورن گرايج ديرو با گريج -

  به من کرد و گفت: یااشاره و

  نه سنگدونا! -

  و گفت: ديخند سروش

  !گريج یرو که راست گفت نيا -

 خواندمیکه با آهنگ م یبلند انداخت. من هم در حال هيپا زيم یرا رو خيبعد س و

  .کردمیم ینان خال یها را الکباب

 نشانيب یکي یکيها را لقمه گرفت. لقمه هيخودش و بق یبه کنارم آمد و برا ماهيفر

  کرد و گفت: ميتقس

  داره. گهيد یمزه هي شيسر آت جانيهم -

  ؟یپس من چ -

  تو دود بخور! -

  باشه. -

  و گفتم: دميرا چ یبعد یهاخيس

  .زير مس نينيتو، بش نيرو ببر ینيس نيا -
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ها داخل رفت. بهراد هم به ها را صدا زد و با آنرا برداشت و بچه ینيس سروش

  و گفت: ستاديمقابل من ا ماهيدرون رفت اما فر

  همه پکرن؟! نيا شبيو بهراد چشونه؟! چرا از د يیدازن -

  .دونمینم -

  منم باور کردم. -

  .گريهم نکن ج یباور کن، ندار یدوست دار -

  :ديکه پرس ستمياو نگر یهاو به چشم کردم یخوانکرد و من با آهنگ همبراندازم  او

  !گه؟یم یچ یفهمیم -

بود  یاز سه زبان یکي يیايتاليانداختم. ا نييسرم را باال و پا خواندمیکه م همانطور

  که مسلط بودم.

  !گه؟یم یچ خونه؟یم یک -

  ؟یکنیم دايپ نيکن بب هست. برو سرچ ويبرونو فرارا. اسم آهنگش هم اَُمِرم -

 نييباال و پا تميو سرم را با ر ستميرا نگر ماهيکردم و فر یخوانمن باز هم هم و

  در آورد و آهنگ را جست و جو کرد. بشيرا از ج اشیگوش ماهيانداختم. فر

  کرد گفت: دايآن را پ یوقت

  .نجاستيا -
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داشتم شعر را  دمچرخانیرا م هاخيکه س یکردم و در حال یرا از اول پل آهنگ

  .داشتیبر نم اشیگوش یدر مقابلم چشم از صفحه ماهيو فر خواندمیم

Dammi le tue mani 

  رو به من بده هاتدست

i tuoi pensieri strani 

  خنده دارت افکار

la bocca che mi tira su 

  .برهیهات که من رو به اوج مها و بوسهلب و

sento la tua energia 

  کنميحس مرو  تيانرژ

tutta quell’allegria 

  یو خوشبخت یهمه شاد نيا

e un fulmine che viene giù 

  که در چشمک زدنته هيرعد و برق از

ciao amore come stai 

  عشق من حالت چطوره یا سالم

oggi più bella che mai 
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  یباتريز شهياز هم امروز

ciao amore cosa fai 

  یکنیعشق چکار م یا سالم

dimmi dimmi cosa sei 

  من بگو بگو که حالت چطوره به

amore amore mio 

  زميعشق من عز یا

la luce del mattino 

  یروز هست یروشنائ تو

amore amore mio sei tu 

  عاشقت هستم زميعز عشق

in ogni tuo respiro 

  یکشیکه م یهر نفس در

amore amore mio 

  زميعشق من عز یا

c’è un angolo di cielo blu 

  قرار داره ( نفست همچون آسمونه ) یآسمون آب نياز ا یاگوشه



726 | P a g e 
 

sei tu la più bella 

  ینيباتريز تو

la più bella del mondo 

  یدر جهان نيباتريز

sei l’unica stella 

  یاتنها ستاره تو

di notte di giorno 

  شب تا روز از

Qui vicino al mare 

  ايدر کينزد نجايا

sotto questo sole 

  ديخورش نيا ريز

il resto non esiste più 

  وجود نداره یاگهيد کس

io vedo solo te 

  نميبیفقط تو رو م من

tu vedi solo me 
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  ینيبیفقط من رو م تو

intorno a noi più niente c’è 

  ستيدر اطرافمون ن یاگهيد زيچ چيه

ciao amore come stai 

  عشق من حالت چطوره یا سالم

oggi più bella che mai 

  یباتريز شهياز هم امروز

ciao amore cosa fai 

  یکنیعشق چکار م یا سالم

dimmi dimmi cosa sei 

  من بگو، بگو که حالت چطوره به

amore amore mio 

  زميعشق من عز یا

la luce del mattino 

  یروز هست یروشنائ تو

amore amore mio sei tu 

  عاشقت هستم زميعز عشق
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in ogni tuo respiro 

  یکشیکه م یهر نفس در

amore amore mio 

  زميعشق من عز یا

c’è un angolo di cielo blu 

  قرار داره یآسمون آب نياز ا یاگوشه

sei tu la più bella 

  ینيباتريز تو

la più bella del mondo 

  یدر جهان نيباتريز

sei l’unica stella 

  یاتنها ستاره تو

di notte di giorno 

  تا روز شب از

Eh eh eh amore 

  عشق

Eh eh eh amore eo eo oh 
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  عشق

Amore mio amore 

  زميعشق من عز یا

Eh eh eh, amore 

  عشق

eh eh eh Amore eo eo oh 

  عشق

Eh eh eh amore 

  عشق

Eh eh eh amore eo eo oh 

  عشق

Amore mio amore 

  زميعشق من عز یا

Eh eh eh, amore 

  عشق

eh eh eh Amore eo eo oh 

  عشق
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sei tu la più bella 

  ینيباتريز تو

la più bella del mondo 

  یدر جهان نيباتريز

sei l’unica stella 

sei l’unica stella 

  یاتنها ستاره تو

di notte di giorno 

  شب تا روز از

amore amore mio 

  زميعشق من عز یا

la luce del mattino 

  یروز هست یروشنائ تو

amore amore mio sei tu 

  عاشقت هستم زميعز عشق

in ogni tuo respiro 

  یکشیکه م یهر نفس در
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amore amore mio 

  زميعشق من عز یا

c’è un angolo di cielo blu 

  قرار داره یآسمون آب نياز ا یاگوشه

sei tu la più bella 

  ینيباتريز تو

la più bella del mondo 

  یدر جهان نيباتريز

sei l’unica stella 

  یاتنها ستاره وت

di notte di giorno 

  شب تا روز از

  .دميبود د دهيپوستش دو ريرا که ز یآهنگ تمام شد سر بلند کرد و من خون یوقت

  زد و گفت:  لبخند

  قشنگ بود. یليخ -

  گرفت. شيها را در پبعد راه افتاده و رفت و راه پله و
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ذاشتم و به داخل ساختمان گ ینيس یکردم و رو یرا خال هاخيکارم تمام شد س یوقت

  گذاشتم و گفتم: یناهارخور زيرا وسط م ینيرفتم. س

  .دييبفرما -

  مادر. نيخودت هم بش -

  در حال لقمه گرفتن گفت: سروش

  .ميسق بزن یدادیم چيفقط ساندو یکه بود سي... انگلشدم دواريبدجور بهت ام -

  داشت. یروال هي امیکنم. زندگ یآشپز نمينبودم بش کاريکه بودم ب سيانگل -

  چکار کنم! ديبا دونمینم آرمیم ادياز بس زمان ز نجايا

  دکتر بهنام. ی. کبابیارين اديوقت ز ذارمیم یبرات کباب -

خود  یهم که کنارم بود برا ماهيلقمه برداشتم. فر کيخودم  یکردم و برا یاخنده تک

ظرفش گذاشتم و به  یگوجه پوست گرفتم و تو کي شي. براختير وانيدوغ در ل

  گفتم: دهيارک

  ؟يیدا یخوریچرا نم -

  خوردم. اديز -

  را در کباب فرو بردم و دستم را سمت دهانش بردم. چنگال

  شدم. ريس -

  .یشد ريکامالً س فهممیم یبخور نوياگه ا -
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دهانش را باز کرد و من کباب را در دهانش گذاشتم. او مشغول خوردن شد. رو  او

  گفتم: به جلو خم شدم و

  بخوره.  یزيچ تونهینم گهيکه د ريآدم س -

  جون. يی. بخور دایاهنوز گرسنه پس

  گفت: دهيبا نگاه به ارک ماهيفر

  کم اشتها شده. قبالً بهتر بود. یليخ -

  :دياز صرف ناهار سروش رو به مادرم پرس بعد

  ؟یناراحت کنمیشده؟! چرا حس م یسحر طور -

  .ستين یطور -

  ت قرمز شدن. چرا هست! چشما -

  رو به بهراد کرد و گفت: او

  کرده؟! ی. باز پگاه غلطیتو هم ناراحت -

  زد. هيها تکاش را به آنرا به هم قفل کرد و چانه شيهادست بهراد

  آره.  -

  متعجب گفت: پدرم

  ؟ستين یبستر مارستانيآره؟! مگه اون االن ب یگیچرا م -

  بله. -
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  !؟یگیم یپس چ -

  آورد و گفت: نييرا پا شيهادست بهراد

  . گفتهیدروغ م کرده،یم انتيهمه سال بهم خ نياون ا -

منقلب  یو پدرم با حال ماهيداد و سروش و فر حيپدرم توض یرا برا زيبعد همه چ و

  در حال نگاه کردن به او بودند.

  ناباور گفت: پدرم

  امکان نداره. -

  متأسفانه داره. -

  به او کردم. من زد و من رو  یبه بازو ماهيفر

  ؟یو به ما نگفت یخبر داشت شبيتو از د -

  گفتم خودشون بگن بهتره. -

  تو! یهست یچه مارمولک -

  خودت. یهست یچه فضول -

  :ديپرس یبا ناباور پدرم

  ؟یچکار کن یخوایحاال م -

  انداخت و گفت: شيهابه لب یقوس بهراد
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 یجبورش کنم باهام زندگم ديحده چرا با نيتنفرش از من تا ا یچکار کنم؟! وقت -

  رو جمع کردم بردم انداختم خونه باباش. لشيکنه. دم صبح رفتم خونه، وسا

  که بره.  خوامیدفعه من م نيا

کنن و برن دادگاه درخواست  یطالق دخترش رو عمل ميخاله هم گفتم زودتر تصم به

  ها.سال نيتمام ا یبرا کنمیم تيخودم شکا نصورتيا ريبدن. در غ

. سروش که با ديکش شيموها یگذاشت و دستش را رو زيم یجش را روآرن او

  .ختيریاشک م صدایرو کرد به مادرم. مادرم هم ب کردیاو را نگاه م یناباور

مبل برداشت. مادرم برخاست  یو رفت کتش را از رو دياز جا جه کدفعهي سروش

  شد.  رهيخ زيبه م نهي. بهراد هم برخاست و پدرم دست به سردياو را بگ یو رفت جلو

  کتش را برداشت که با بهراد رو به رو شد. سروش

  !؟یبر یخوایسروش کجا م -

  .ارمياگه پدرشون رو در ن ستميپسر بابام ن -

  او گذاشت و گفت: یساعدها یرا رو شيهادست بهراد

تو گوش پگاه؟ خودم اونقدر کتکش زدم که االن  یبزن ؟یچکار کن یبر یخوایم -

  ! ؟یلفظ یريدرگ یبر یخوایشده. م یبستر تانمارسيب یتو

  . خوامیمن نم گهي. پگاه برگرده؟! ددميبه خاله توپ یصبح کل خودم

گرفته که  یتا حاال اونقدر دلم از همه چ شبي. از دکنهیمن رو درک نم چکسيه

  حالم رو خوب کنه. تونهیجور نم چيو ه یچيه گهيد
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 ني. بذارني. در موردش حرف نزنهيانوادگخ یدعوا خوام،یکه م یزيچ نيآخر االن

  بره خونه باباش.  صيپگاه بعد از ترخ

از هم جدا شدن.  یلي. تا حاال هم هزاران نفر به هر دلدمیکه طالقش م نهيا تشينها

  .شمی. ممنون منيارين شياضافه پ یهامن هم مثل اونا. لطفاً بحث

 یدسته یت. سروش هم رومبل نشس یبعد سروش را رها کرد و کنار آمد و رو و

را به  شيهاگرفتم و دست نييکرد و سرش را پا هيتک شيزانوها یمبل نشست و رو

  هم فشرد.

هم برخاست و مشغول کمک  ماهيشد. فر زيهم برگشت و مشغول جمع کردن م مادرم

  کردن شد. مادرم با همان حال گفت:

  . سپرمیرو بهت م دهيارک یکاريبهنام تو که ب -

  نم؟چکار ک -

  عقب مونده. یليبهش درساش رو بگو. خ -

  . نييرو از من نخوا نايکردن درس به بچه رو ندارم. ا کتهيد یمن حوصله ديببخش -

و بر سرم  ديظروف کوب یدستش را رو یهابود قاشق چنگال ستادهيکه کنارم ا مادرم

  :ديکش اديفر

  !؟یدار یچه کار یپس حوصله -

  . همه به ما چشم دوختند. آهسته جواب دادم:ستمينگر گشاد شده او را یهاچشم با

  !نيدیم ريبه من گ ینذاشتم که از صبح ه یوديبه خدا من آ -
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 دميد یسالن را فرا گرفته بود. وقت یزل زده بود و سکوت همه ميهاچشم یتو مادرم

  گفتم: داردیدست از نگاه کردنم بر نم

  .نيبش یپنج شکم براش بزام راض دمیقول م -

کنارم انداخت و سرش را  یصندل یخنده زدند. مادرم خودش را رو ريبا هم ز همه

  بزنم.  یحرف نيچن کردمی. خودم هم فکر نمديگرفت و از ته دل خند نييپا

 یها را از جلورو به رو شدم. ظرف ماهيرا چرخاندم و با صورت خندان فر سرم

  بلند شدم و گفتم: ميدست مادرم برداشتم و از جا

  .شورمیظرفا رو هم خودم م ارم،يحاال که قراره بچه رو من ب -

  گفت: ديخندیکه در همان حالتش سر بلند کرده بود و داشت به من م سروش

  دلقک. -

  .رهیم شييحالل زاده به دا -

  .شعوریب -

شدم  شانيهاکردن آشغال یها را به آشپزخانه بردم و مشغول خالزدم و ظرف لبخند

  . دميچ يیشوظرف نيماش یرا توها و بعد آن

  ها گفت:ظرف یباق دنيو در حال چ وستيهم به من پ ماهيفر

  .یبه زحمت افتاد -

  .مينکردم. فقط خواستم دور هم باش یکار -
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  بکن. اديکارا ز نياز ا -

. بعد هم در حال بستن در ختمير نيرا درون ماش عيبه او کردم و در سکوت ما رو

  گفتم: نيماش

  چشم. -

را برداشتم  گريد ینيبزرگ شد. س ینيو س هاخيو مشغول شستن س ديدستکش پوش او

  . ها شدماستکان دنيو مشغول چ

  با معتمد صحبت کردم. -

  شد.  زيمن ت یهامعتمد آمد و گوش نام

  گذاشتم. زيم یو رو دميکش رونيب نتياز کاب یدست شيپ چند

  در مورد؟! -

  و مشغول قسمت کردن آن شدم. دميکش رونيرا ب کيرفتم و ک خچاليسراغ  به

  خوب! -

هم ناراحت  یلينداشت و خ ی. حرفیخواستگار اديگفتم بذاره بعد از چهلم بهار ب -

  خانواده است.  نيشد که از قبل اطالع نداده بودم بهار که فوت شده، دختر ا

ً يگرفتم اما نگفتم دق یفوت بهار مرخص یبرا آخه   .هيو موضوع چطور هيبهار ک قا

و  کنهیم یبابت معذرت خواه نيو هم از ا يیبه دا زنهیامشب پدرش زنگ م حاال

  .دهیم رييرو تغ یهم روز خواستگار
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  . دميچ یدستشيپ یرا تو کيک یهاندادم و تکه یجواب

  .ستيشد سرش را چرخاند و مرا نگر یسکوتم طوالن یوقت

  . یتو فکر -

  .ستين یمهم زينه، چ -

  را بردم و دور گرداندم. ینيس یپس از حاضر کردن چاهم سکوت کرد و من  او

  استکان برداشت و گفت: کي دميسروش که رس به

  دختر گلم. تيخواستگار شااليا -

  مرض تو هم. -

  کرد و نشست.  ميآمد و دسرها را تقس ماهيبعد فر و

 یداد که به زود حيتوض شيو او برا دياز سروش پرس یدر مورد آمدن دوروت مادرم

  . ديآیم رانيبه ا

به خاطر  خواهدیو معلوم بود م اورديرا به منزل ما ب یداد که دوروت شنهاديپ مادرم

بهراد افتاده بود، همه را دور هم نگه دارد و از تک تکمان  یآن اتفاق تلخ که برا

  محافظت کند. 

 کردیم یاش زده بود و داشت با دسرش بازچانه ريکه دستش را ز ستميرا نگر بهراد

  معلوم بود در افکار دور و دراز خود غرق است.  و

  افتادم.  رپاشايسؤال ام اديحال بود که  نيا در
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تق و لق  یزندگ دنياز هم پاش ايآرام بهراد  ی! با زندگشدم؟یحال مچطور خوش من

  او؟!

 ینداشته باشم اما او احساس خوشبخت یخوش چيآن لحظه حاضر بودم خودم ه در

  بکند. 

  سال گول زده بود! زدهيبود که همسرش را دوازده، س یبود پگاه چه زنسؤال  ميبرا

  آن هم به خاطر عشق سابقش. 

  .دميدیروزها را نم نيو ا مردمیعشق سابقش که من بودم، م کاش

بود که از من پنهان شده بود.  یموضوع دادیعشق من نبود، آنچه آزارم م گريد پگاه

  نداشتم. داشتن پگاه یبرا یهوس چيه گريمن د

  ها بود.مربوط به گذشته آزردیروحم را م آنچه

  بلند شدم و گفتم: ميو نفسم را فوت کردم و از جا دميدسر کوب یرا تو چنگال

  بلوز بده من برم. هي -

  سر بلند کرد و گفت: بهراد

  کجا؟ -

  .ارميب لهيدوتا وس یکيبرم خونه پاشا  -

  مدونا تو راهرو موندن برو بردار.چ -
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 شيبلوز بافت که جلو کيو آن را باز کردم.  دميها را کشاز چمدان یکي پيز و رفتم

و بلوز خودم را از تن در  دميکش رونيکردم. آن را ب دايداشت پ یرنگ یهایلوز

  آوردم و آن را تن زدم. 

. با دست آمدیبود و به من م بايز اريراهرو خودم را نگاه کردم. بس یکار نهيآ یتو

پرت  یمبل یو بلوزم را رو دميها را پشت سرم کشزدم و چمدان را کنار ميموها

  کردم و گفتم:

  لطفاً. نيبرام بشور -

 نکهيو پس از ا دميباال بردم و رفتم کتم را برداشتم و پوش یرا به طبقه ليهم وسا بعد

 گريبرگشتم و در واقع از آن جمع بار د رپاشايکردم به منزل ام یاز همه خداحافظ

   فرار کردم.

  

  (فصل دوازدهم) 

  داندیم یکس چه

  ؟يیخود، تنها يیتنها یلهيتو در پ که

  داندیم یکس چه

  ؟يیروزنه در فردا کيتو در حسرت  که

  را بگشا، اتلهيپ

  !يیبايپروانه شدن ز یبه اندازه تو
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  گذر آب یصدا از

  : دميفهم چنان

  از آب روان، تندتر

  . گذردیم عمرگران

   ،یرا نفس یزندگ

  م خوردن نيست! غ ارزش

  است  نيا ميآرزو

  یسير بخند آنقدر

  غم چيست! یكه ندان 

نگاه کردم.  رپاشايپر از گل ام یرا بستم و سر بلند کردم و از پنجره به گلخانه کتاب

  .آلدهيتر و اگرم یبهتر بود. روزها یروزها دنيکه منتظر رس یاگلخانه

پروانه  یرا بگشا، تو به اندازه اتلهيدرست بود. پ گفتیهمان که سهراب م ديشا

  .يیبايشدن ز

از پرواز  یهرگز نه حس کردمیپنهان م لهيپ نيکه خودم را در حصار ا یروز تا

  !دهدیم یدر خود چه معن دنيباالتر از خز دميفهمیو نه م گرفتمیم

رها شوم تا حال  لهيپ نياز اسارت ا کردمیم یسع دي. باساختمیخودم را بهتر م ديبا

  کند. رييو روزم تغ
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  . کردمیحس و حالم را بهتر م ديبا

  پسر جون. -

  خانم به خود آمدم. سرم را چرخاندم و آهسته گفتم: ريمن یصدا با

  بله؟! -

  .نيبخور یزيبا هم چ نييپا ايشده. ب داريآقا پاشا ب -

  .اميباشه م -

  االن. -

گذاشتم و پس  زيم یا رواو چشم گفتم و راه افتادم. کتاب دستم ر یدستور یکلمه به

  رفتم.  نييپا یخانم به طبقه رياز من

که جلو رفتم و دستم را  زديخواست برخ دنميبا د رپاشايآشپزخانه که وارد شدم ام به

  اش فشردم و گفتم:شانه یرو

  .ري... صبح به خنيداداش! بش نيبش -

  .ريعاقبتت به خ -

خرما و  یرهيش یتم و مقدارتکه نان برداش کيو نشستم.  دميعقب کش یصندل کي

  .دميآن کش یکره رو

  با سروش صحبت کردم. -

  .کردیم نيريرا ش شياو کردم که داشت چا یبه سو رو
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  در مورد؟! -

  بهراد افتاده. یگذشته یکه تو یاون اتفاق ،یبدون یخوایکه م یزيچ -

  بهت گفت؟! -

  و کنار گذاشت و گفت: ديکش رونياستکانش ب یرا از تو قاشق

رو بهت بگن تا  تيبده. ازش خواستم که واقع حيمن توض ینه! نخواستم که برا -

  . یو خودت رو بسنج یباهاش رو در رو بش

  انداخت و گفت: ميرا رو نگاهش

  افتاده! یبده که چه اتفاق حيبرات توض خوادیبهراد. بهراد م یامشب برو خونه -

  بهراد؟! -

  بله. -

  شدم. احساس دلشوره کردم.  رهيخ زيرا چرخاندم و به م سرم

  .کردمیداشتم که فقط خودم حسش م یمزخرف حال

  ات رو بخور. بهش فکر نکن.صبحانه -

دونستن بودن. اما  ی. تا حاال انگار عادت کرده بودم به تشنهستين هایسادگ نيبه ا -

  دارم.  یبيترس عج هيحاال که قراره بدونم 

ندونستنش فکر نکنم  اياله گذشته. دونستن فکر کن دوازده س نيهست به ا یهر چ -

  اثر بذاره. طتيشرا یرو
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  چرا؟! -

بودم که قراره  دهيو برادر شوهر. ازت پرس یچون اونا زن و شوهرن و تو برادر -

  نه! یعوض بشه؟ و تو گفت یزيچ

  پاشا. -

  جانم. -

  بهراد خوشبخت باشه حال من بهتره. -

 گهي. درهیم نيهم از ب تيوسواس فکر و با دونستش یفهمیپس نگران نباش. م -

  .یفکر کردن ندار یبرا یليدل

بهراد حالم آنقدر بد شود که ته  یهاحرف دنيکه با شن دميرا تکان دادم و ترس سرم

  ختم شود.  یبد یماجرا به جاها

  خانم در گوشم نشست. ريمن یصدا

  سر درس و مشقت. نيات رو بخور بشحاال باز برو تو فکر. صبحانه -

  چشم. -

در سکوت  یخانم عادتم شده بود. نگاهم به پاشا افتاد. با لبخند محو ريگفتن به من چشم

  .ديجویاش را ملقمه یو به آرام کردینگاهم م

خدمتکارش غر  کردیرفتار م یصبور و با حوصله بود و طور بيمرد عج نيا

  نزند. 

  .دکریم یخلق هم کج یليزن خ نيبود با ا گريهر کس د ديشا
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او  یرپوستيز یهامحبت شدیبود و نم یقلباً زن مهربان هانيخانم اما با تمام ا ريمن

  گرفت. دهيرا که با اخم و غرغر همراه بود ناد

  .ميخانم تنها ماند ريبه سرکار رفت و من و من رپاشاياز آن ام پس

گوش  تاپم مشغولسالن نشستم و با وصل کردن هدفون به لپ یباال تو یدر طبقه من

  . دوستانم در گروه دانشکده شدم »یصداها« یهاسيدادن به وو

را  ليخانه شد. بعد هم وسا دنيآمد و مشغول جارو کش یخانم هم با جاروبرق ريمن

  .ديدستمال کش

کرده بودند مشغول  ميهاکالسکه دوستان و هم یاز آن من هم در مورد بحث پس

  ارسال کردم. شانيبرا یاقهيسه دق یصدا کيصحبت شدم و نظرم را در 

 یاست و با لبخند نادر ستادهيا شيخانم کنار صفحه نما ريمن دميسر بلند کردم د یوقت

  . کندینگاهم م

  متوجه نگاه من شد به خود آمد و خواست برود که گفتم:  یوقت

  خانم. ريمن سايوا -

  و گفتم: دميرا برداشتم و هدفون را از گوشم کش امیگوش

  .رميس ازت بگعک هيبذار  -

  ولم کن بابا. -

  .سايجون من وا -

  که باز اخم کرد. گفتم: رمي. خواستم عکس بگستاديا شيسرجا
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  قبل. قهيدق کيلبخند بزن. مثل  -

  .گرفتم یعکس عال کيزد و از او  لبخند

  بلند کردم و گفتم: سر

  .نيبخند نيکه شمام بلد بود رهینم ادمي گهيخوب شد. د -

  و گفت: ديکش یآه

  .یبخند نمتيبی. نمیتو که از من بدتر -

  .نيلبخند بزن یحت نميبیشما رو نم یول خندمیم اديب شيچرا اگه پ -

  هام رو گرفت.خنده ليدل ايچون دن -

  بود؟ یچ -

  همسر و پسرم.  -

  از شما گرفتشون. یچجور -

  زلزله. -

  کدوم زلزله؟! -

  آوار موندن.  ريبم. هر دو ز یزلزله -

  بم؟! نيگشتچرا برن -

بم. پسرم هفده  ميرفت ميشهر. ازدواج که کرد نيهمسرم اهل بم بود. خودم هم اهل ا -

  سالش بود.
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  لب گفت: ريشد و ز رهينامعلوم خ ینقطه کيبه  او

 گفتیگرفته بود. م اديخوب  یليعالقه داشت. خ یليخ یسياون هم به زبان انگل -

  . برمتونیخارج با خودم م رمیم

به خواب برد و  اهاشيشب اون رو با همه رو هي ايخودش رو داشت که دن یاهايرؤ

  وجود نداره. گهيکه د يیاهايهمسرم و پسرم و رو یمن موندم و خاطره

  متأسفم. یليخ -

  داد و گفت: یرا تکان سرش

  .ششونيپ رمیو من هم م شهیتموم م یروز کي -

  و رو به من گفت: ستاديا کدفعهيها رفت. بعد راه افتاد و سمت پله و

  اسمش هم بهنام بود.  -

  گفت: رفتیم نييزد و همانطور که پا یبعد لبخند تلخ و

  .یندازیاون م اديتو من رو  -

از سر  یطيشرا نيچن کردمیخانم. فکر نم ريمن چارهي! بیزيانگغم یقصه چه

  مشکل داشت. شتريگذرانده باشد. پس او هم از من ب

و لباس بردارم و برگردم کنارشان اما فقط  ميايقرار بود ب روزيمادرم افتادم. د ادي

  گولشان زده بودم. 

 یاز فرزندش به جا ميتي. او هم بهار را نداشت. دو ماندمیو کنارش م رفتمیم ديبا

  بهار. چقدر دلتنگش بودم. چارهيمانده بود. ب
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جبران  شيها! مادر خواسته بود به او درس بدهم تا عقب ماندنش از هم کالسدهيارک 

  شود. چقدر بد بودم که قبول نکردم.

  !دادمیرا انجام نم فميوظا چرا

  .گذاشتمینم شانيو تنها رفتمیم دي! حاال که بهتر بودم باکردم؟یغلط رفتار م چرا

 _ _ _ _ _ _ _ _  

دوباره به نزد  ديبرداشتم و از پاشا تشکر کردم و گفتم که با لهيوس یشب مقدار آن

  برگردم و کنارش بمانم.  ازيگردم. او هم قبول کرد و خواست به محض نخانواده بر

فرستاده بود و گفت که منتظرم  امکيپ مي. برارفتمیقبلش به منزل بهراد م ديبا اما

  است. 

که در باز شد و به داخل  دينکش یبه منزل او رفتم زنگ در را فشردم. طول یوقت

  ساختمان رفتم.

بود و به نظر کالفه  دهي. خودش هم تازه رسنمين خواست بنشو از م ميهم سالم کرد به

  . آمدیم

  مبل پرت کرد.  یاز کنارم گذشت و کتش را در آورد و رو یحرف چيبدون ه او

در آشپزخانه مانده  یکه هنوز جلو يیهاشيجواب آزما یآشپزخانه رفت و از رو به

  د. آم السيو دو گ یدنينوش شهيش کيبعد با  یبود، رد شد. کم

  را پر کرد و منتظر شد. السينشست و هر دو گ یناهار خور زيم پشت
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را جلو آورد. دستم را  السشيرا برداشتم. گ السيهم رفتم و مقابلش نشستم و گ من

  .ديچيدر اطرافمان پ »نگيج« یرا به هم زد و صدا شانيهاجلو بردم. لبه

  شکست خورده و اندوهناک گفت: يیصدا با

  تو. یبه سالمت -

  حال گفتم: نيرا گفت. با ا نيچرا ا دمينفهم

  !یبه سالمت -

سوزان  یرا از مزه شيهاو چشم ديرا سر کش السيبعد شراب را مزه کردم و او گ و

  هم فشرد و گفت: یآن رو

  . کردم انتيبهت خ -

  را پر کرد و آن را سمتم گرفت و گفت: السشيدوباره گ او

  پگاه. یبه سالمت -

اولش بودم  یجمله دنيکه هنوز مبهوت از شن یو من در حال ديآن را هم سر کش و

  گفتم:

  .یبه سالمت -

  گذاشت و گفت: زيم یآورد و رو نييرا پا السيگ

اما تو رفته  یتو هم دعوت بود ی. حتميو پگاه و سروش تولد خسرو دعوت بود من

هم و من و سروش و پگاه با  یشهر نبود یمسابقات فوتبال با دوستات. تو یبود

  .ميرفت
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 جيکه همه مست و گ مياونقدر خورد یمهمون یتو یول یپگاه رو دست من سپرد تو

  . ميشد

  کوتاه. یهاصحنه یسر هيجز  ستين ادمي یچيه ست،ين ادمي

 دونستمیکه نم دارهيبچه ما یسر هي. ميديلولیهم م ی. توميخوندیبا هم م ميديرقصیم

  .هياديواسمون ز اکيوب و کنهمه مشر نيو ا ميکنیم یچه غلط ميدار

آورد و به  نيينگاهش را پا ینکند. اما وقت هيکرد گر یرا باال گرفت و سع سرش

  عبور کردند. شيهااز اشک شدند و پشت هم از مرز پلک يیاينگاه کرد، در ميهاچشم

 یقينگاهش را از من گرفت و با نفس عم یهم فشرد و بعد از لحظات یرا رو شيهالب

  کرد بغضش را فرو دهد. یسع دين کشکه به درو

  چرخاند و گفت: زيم یرا رو السيگ

نداشتم. از عشق تو و پگاه هم ناراحت نبودم. دلم هم  ميزندگ یرو تو چکسيمن ه -

  .کردمیبندازم. اصالً به پگاه فکر نم نتونيخودم رو ب خواستینم

  شب سروش به اندازه خورده بود.  اون

که  یشده بود. اما اون جيکرده بود و گ یروادهيز یحد پگاه تا گفتیکه م اونطور

  من بودم. ديکشیپشت هم باال م کارويو مدام پ کردیم یبندداشت با دوستاش شرط

چه کارا  ستين ادمي. دمي. با چند نفر رقصدنيشدم شروع کردم رقص جيگ یوقت

  توهم بودم. یتو یليخ ی. ولکردمیم
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اتاق که بخوابم. درست  یداد و برد تو هيکدختر من رو به خودش ت هيهم  آخر

تخت افتادم اون هم کنارم  یرو ی. وقتميخوردیو هردومون تلو تلو م دمشيدینم

  .کردیبود و مدام صدام م دهيخودم رو روش انداختم. ترس یکياون تار یافتاد و تو

. گهيد چوقتيازش نداشتم. نه اون شب نه ه یريتو گوشامه، اما تصو غشيج یصدا

به  یو نشد. فقط وقت ارميکردم به خاطر ب یها سعسال نيا یشد! ط یچ ستين ادمي

  .آوردمیخودم اومدم که داشتم تو حموم باال م

خدا « :گفتی. اون مچهيپیسروش تو گوشم م ی. هنوزم صداختنيریسرد روم م آب

مات چش ی! بهراد لعنت؟یسر پگاه آورد يیچه بال یدونی! م؟یلعنتت کنه چکار کرد

  »رو باز کن.

 اريهوش یکه صبح روز بعد وقت ادمهي. فقط انقدر ديطول کش یليبه خودم اومدم خ تا

نبود.  نيخودم رو بکشم. ننگ بدتر از ا خواستمیشدم و موضوع رو برام گفتن م

پگاه با بهنام ازدواج  شهینم گهيد گفتی. مميها بگبه خانواده ديبا گفتیسروش م

  تو رو. اي کشهیخودش رو م اي. افتهیخون راه مکنه. بهنام بفهمه 

 ديجز سکوت نداشت. من هم با یطرف پگاه افسرده شد و راه کياز  نکه،يا خالصه

  . مونمیکارم م یکه پا دادمینشون م

شد  ینطوريقرار گرفتن و ا انيبه مادرامون گفت. بعد هم پدراتون در جر سروش

  پگاه.  یروحفظ آب ی. فقط براميکه ما ازدواج کرد

نتونستم خودم رو ببخشم. فقط  چوقتي. من هدياز عشق تو دست نکش چوقتيه پگاه

  براش جبران کنم اما نشد.  خواستمیپگاه گفت، گفتم چشم. م یهر چ
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ها با که من رو ببخشه. اما پگاه تا مدت دمي. پاهاش رو بوسدميدستاش رو بوس شهيهم

  . کردیم هياون شب نحس فقط گر یادآوري

  .ختياشک ر یکرد کهيت کهيکه تو خودت رو ت یاون شب یبرا

بهش  خواستمیم ی. وقتبارکي یحت م،ينداشت یاسه چهار سال من و اون رابطه تا

  . اونقدر روانشناس بردمش تا که بهتر شد.ديترسی. ازم مکردیبشم ضعف م کينزد

  دوستامون پزشکن، به خاطر پگاه باهاشون دوست شدم. شتريب

  کردم و... یدمون تا خود صبح تو اتاق ازش معذرت خواهعق شب

  شد و گفت: رهينقطه خ کيو به  ديسرش را باال کش او

. اما دمياز خانواده بر ی. حتکردم. غرق عشق کردم یمن پگاه رو غرق خوشبخت -

  کار رو کرد. نيام، پس با من اعاشق بچه دونستی. مدياون من رو نبخش

سوختم  یاريهوش یعمر تو کيکردم که  یکار یمست یشب، تو کيشب فقط  کي

  جور نتونستم جبران کنم. چيو ه

گناه از  یپدر و مادر که ب یتو داغونم کرد. عذاب وجدان برا یوجدان برا عذاب

  عذابم داد. گهيسمت تو طرد شدن از طرف د

همه سال غصه و عذاب وجدان  نيدردش کمتر از ا مردم،یاگر به دست تو م ديشا

  .دميبود که من کش یارتو حق

ام کرد. هر روز، هرشب، هر . قصد نداشت ولم کنه اما فقط شکنجهرفتینم پگاه

  ساعت. 



754 | P a g e 
 

به پاش بمونم، بلکه به  دميساله عاشقش شدم و نه تنها خودم رو موظف د یليخ من

مثل عشق تو  یکردم، عشق یلحظه ترکش نکردم و سع کي یخاطر دل خودم حت

  ...ديمن رو ند چوقتياون ه یبهش بدم. ول

  را عقب داد و گفت: شهيش او

به من لطمه بزنه،  نکهياز ا شتريکارا ب نيحاال هم خواستم بره، که آزاد بشه. با ا -

  .خورهیخودش زخم م

  . دميرو نچش شيمزه آسا چوقتيکه من کردم، ه یکار با

  ند. خوش از زنم به دلم مو یبچه و رو ی. آرزودميعشق دو طرفه رو نفهم مزه

  نکردم. یبه قرآن من زندگ بهنام

  را زدود و گفت: شيهاو با ساعدش اشک ديصورتش کش یدستش را رو او

 اديبودم که به  دهياز اون شب تا امشب لب به شراب نزدم. حاال هم الزم بود. خر -

  گناه اون شبم جلوت بخورم و اعتراف کنم.

   تو هم ولم کن و برو...... حاالدهیرو به آدم م یتيجرأت هر خر یکوفت نيا

 شيهاگرفت و تکان خوردن شانه نييگذاشت و سرش را پا زيم یرا رو شيساعدها

  . دميرا د

بزنم اما زبانم  یمو به تنم راست شده بود. دوست داشتم حرف شيهاحرف دنيشن از

  .ديچرخینم

  .ديچيما را در هم پ یهمه یاشتباه احمقانه زندگ کي پس
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  که خودم مهمانش نبودم! یهمانيم کيکرد!  اهيمرا س یزندگ یهمانيم کي

. ستادميرا دور زدم و پشت بهراد ا زي. مدميرا عقب کش یبلند شدم و صندل ميجا از

  گذاشتم و گفتم: شيهاشانه یرا رو ميهادست

  پاشو. -

  بلند کرد و گفت: سر

  برات تموم شدم. گهيد دونمیبرو بهنام. م -

  :را فشردم و گفتم شيهاشانه

  .یکه اشتباهت رو مرتکب نش ميگردیبرنم شيسال پ زدهيبه س گهيد -

مثل اون وقتا نه  گهيشده، حال من بهتره. من هم د یچ یداد حيکه برام توض االن

  دارم. رتيعاشق پگاهم نه روش غ

خودت هم بهش  یکه به جا نهي. مهم ایمن بهش عشق داد یکه تو به جا نهيا مهم

  مشکل من نبودم.  دميفهم نهي. مهم ایاش نکردره نهي. مهم ایعشق داد

پگاه از  دميفهم نهي. مهم اینکرد انتيو از قصد بهم خ یاشتباه کرد دميفهم نهيا مهم

  کار رو کرده.  نيا یسر ناچار

 یبا زن خوادی. دلم نمستيزشت باشه، اما دست خودم هم ن یلياخالق من خ نيا ديشا

رو به خودش  ني. اگردمی. پس من به پگاه بر نمهديخواب یازدواج کنم که قبالً با کس

  هم گفتم.

  بلند کردم و گفتم: شيبعد او را از جا و
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  بهش فکر نکن. گهيد -

کرد و من فقط در گوش  هيگر یها یام گذاشت و هاشانه یبه آغوشم آمد. سر رو او

  :گفتمیاو م

  به خاطر خودم، به خاطر تو. دم،يمن بخش -

 یذهنش را از اتفاقات کردمیم ینداشت و سع یاندم. حال خوببهراد م شيشب من پ آن

ها عذاب سال نيا یکه افتاده بود دور کنم و چندان موفق نبودم چون معلوم بود ط

  وجدان او را از پا در آورده است.

در منزل  یمبل یشدم خودم را رو دارياز خواب ب یوقت يیپس از آن شب کذا صبحِ 

  . دميبهراد د

نشستم  ميباشم. سر جا دهيکش ميخودم رو آمدینم ادميشده بود که  دهيکش ميپتو رو کي

  نبود.  ی. کسبه اطراف کردم یو نگاه

  سمت اتاق خواب بهراد رفتم.  به

بود. تعجب کردم. فکر  ی. تخت دو نفره خالدميباز بود. به درون اتاقش سر کش در

  خانه باشد. ديبهراد با کردمیم

  زدم: صدا

  اد!بهراد! بهر -
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آمدم، پتو  رونيب یرفتم و دست و صورتم را شستم. وقت سي. به سرودمينشن یجواب

بهراد با دو  دميمبل انداختم که د یدر آمد. پتو را رو یرا برداشتم و تا زدم که صدا

  نان سنگک وارد سالن شد. 

  سالم، حالت چطوره؟ -

  ؟ینون گرفت یکه رفت یشد داريب یسالم، ک -

  ساعت هشت. -

  بود. او به آشپزخانه رفت و گفت: ميو ن ازدهي. ستميرا نگر ساعت

  .ميبخور یزيچ هيبا هم  ايب -

  گذاشت و گفت: زيم یها را رونشستم. او نان زيآشپزخانه رفتم و پشت م به

  ؟یچا ايقهوه  -

  .یچا -

  گفت: کردیوجو مجست خچاليداشت در  کهيساز را روشن کرد و در حال یچا او

  خانواده.رفتم دادگاه  -

  بلند کردم و گفتم: سر

  چرا؟! -

  دادخواست طالق نوشتم. -
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و بعد چند  ديکش رونيب خچاليجعبه از  کي. ستميلحظه در سکوت او را نگر چند

. از داخل را کنار گاز گذاشت ليرا هل داد که بسته شد. وسا خچاليمرغ. در دانه تخم

آورد و پوست گرفت و  ازيپ کي کرد. دايو بعد روغن را پ ديکش رونيتابه ب نتيکاب

  مشغول خرد کردن آن شد.

  به صدا در آمد. سازیچا

  ؟یکنیدرست م یچا -

  اشاره کرد و گفت: نتيبعد به کاب و

  .هيکياون  یماگ تو -

  کردم. دايها را پدو ماگ برداشتم. بعد هم نپتون نتيو از داخل کاب برخاستم

  چرا طالق؟ -

در آن  عيروغن ما یآن گذاشت. مقدار یبه را رواجاق گاز را روشن کرد و تا او

  را اضافه کرد.  ازهاي. هنوز گرم نشده بود پختير

را آورد. در جعبه  گريجعبه د کيرفت و ظرف رب و  خچاليدوباره به سراغ  بعد

  .ختير ازهايپ یخرد شده رو یافلفل دلمه یباز کرد و مقدار یرا به سخت

  .هيکاف گهيد ميکه به هم آزار رسوند یبسه. هر چ نجايتا ا کنمیفکر م -

 یرو برا ميتصم نيبهتره هر کس بهتر م،يدونیرو م یکه هر سه نفر ما همه چ حاال

  .رهيخودش بگ



759 | P a g e 
 

که همان ابتدا  یاکرد در جعبه ی. سعختير هيادو یرا به هم زد و  بعد کم ازهايپ او

آن  یو بعد با ناراحت شد رشيدرگ هيبود را باز کند. چند ثان دهيکش رونيب خچالياز 

  به سمت من سراند و گفت: نتيکاب یرا رو

  بازش کن. -

خرد  یجعفر یو مقدار کم ینيباز کردم. پر از گوجه نگ یرا گرفتم و به راحت جعبه

  زد و گفت: یبندميشده بود. لبخند ن

  جوون. ادهيزورت ز -

  را به دستش دادم و گفتم: جعبه

  .ستين . تو حالت خوبستين اديزور من ز -

و آن را تفت داد و بعد نصف  ختيکرد. نصف قاشق رب در روغن ر سکوت

 ختينمک در آن ر یها را تفت داد. کمو گوجه ختيجعبه را درون تابه ر اتيمحتو

  شد.  رهيو به هنرش خ

  بهراد! -

  هوم! -

  .یتونیبرو پگاه رو برگردون. تو بدون اون نم -

  بهنام. اليخيب - 

  ...نيبب -

  .ميموردش حرف نزن در ايب -
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  بعد رو به من کرد و گفت: و

  ها رو بشکن.مرغتخم -

  . ها شدممرغبرداشتم و مشغول شکستن تخم نتيکاسه از کاب کي

. مهران کردمیما بودن. داشتم بهشون عادت م یو آراد خونه دهيدو سه روز ارک -

 شتريب خواستیدلش م ها رو بده به پدرشون ببره. آرادبچه ومديکه اومد، پگاه دلش ن

  بمونه.

  بچه پر بود.  یخونه از صدا یبار بود چند روز متوال نيچند سال اول نيا یتو

  ! خندهیم ینطوريپگاه ا دميدیبار هم بود که م نياول

  لب گفت: ريهم زد و ز یها را عصببعد تخم مرغ و

خودش رو از حال باشه. حداقل خودش خوش ميبچه داشته باش هيزن لجباز. نذاشت  -

کرد با خانواده  یعذاب من داشته باشه. کار یبرا یداشتن بچه محروم کرد که راه

  ذوق نکنم. یبچه کس یقطع ارتباط کنم و برا

  و آهسته به هم زد. ختيها رگوجه یها را رومرغو بعد تخم ديکش یآه

  بهراد. -

  هوم! -

که من  ی. نبودیپگاه یوونهي. تو درينگ مي. زود تصمکنهیم تيخاطراتش روان -

. یبکن یبراش هر کار یات. تو حاضرخونه اميبه خاطر اون ب یکردیرو مجبور نم

  .یايبا نبودنش کنار ب یتونیپس نم
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  بعد اجاق را خاموش کرد. قهيدق کيرا نداد.  جوابم

  گذاشتم. زيم یها را رو. من هم ماگختيدر دو بشقاب املت ر و

  . ميصبحانه شددو در سکوت مشغول خوردن  هر

 نيشد و ا یچا دنيکوچک برداشت و خورد. بعد هم مشغول نوش یفقط دو لقمه او

ً يدق   .بود یافسردگ یابتدا قا

  شدم. یچا دنيهم بشقابم را عقب دادم و مشغول نوش من

  ؟یدستپخت من رو دوست نداشت -

  .کشهینم لميمن هم م یخوبه، فقط تو نخورد یليخ -

  دو لقمه رو هم به خاطر تو خوردم. ني. همرمينه خودم. من ستو درست کردم  یبرا -

برخاستم و از بهراد تشکر کردم و  ميو از جا دميرا بدون قند نوش یسکوت چا در

  برخاستم و گفتم:

  داغونت کنه. برو برش گردون. ینذار افسردگ -

  و از همانجا گفتم: دميرا نداد. به هال رفتم و کتم را پوش جوابم

  اونجا. خداحافظ. ايخونه بابا، تو هم تنها نمون و ب رمینکنه. من م دستت درد -

  خدانگهدارت. ام،يامشب م -

  حرفش منزل او را ترک کردم. دنيبعد از شن و
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من  نيها فقط اسال نيا یط دميبهراد فکر کردم و فهم یهابه حرف ريطول مس در

  .امدهينبودم که عذاب کش

انتقام عشقش  خواستهیبا رنج دادن خودش و بهراد مهم بدتر از من بوده است.  پگاه

  .رديرا بگ

  است. دهيها را که در آن رنج کشسال نيا انتقام

خودش هم اندازه با او  نيب نيدق شده بود و در ا ینهيهمسرش همچون آ یبرا او

  بود. دهيزجر کش

منتظر زنگ در را زدم  یکردم و به منزل پدرم برگشتم. وقت ديخر یراه کم نيب در

  . وارد راهرو شدم و در را بستم.ديپاشنه چرخ یشدم که در رو

و آراد را  دهيکرد و ارک یرا خال ميها. دستدميسالن که شدم خدمتکار خانه را د وارد

  و هر دو را بوسه باران کردم.  دميدر آغوش کش دنديکه سمتم دو

  و گفت: ديبعد مادرم آمد و مرا بوس یکم

  ون.بم نجايمگه نگفتم ا -

  خوبه. یليخونه پاشا حالم خ -

  !کنه؟یکه پاشا نم ميکنیباهات چکار م نجايما ا -

  زدم و گفتم: لبخند

  .کنهی. حرفاش آرومم مکنهیپاشا باهام صحبت م -

  .کنهیانگار زنت آرومت م کنهیحرفاش آرومم م یگیم یطور هي -
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  .کنهیکم مبا حرف زدن من رو آروم کنه. پاشا در ستيبلد ن یزن چيه -

  را به کمرم زدم و گفتم: ميهادست دهيبعد رو به ارک و

  ؟یاچرا خونه -

  !؟يیکجا باشم دا -

  مدرسه! -

  مبل نشست و گفت: یرفت و رو مادرم

  مدرسه بره. ديبا گهيصبحه. از فردا صبح د فتياش گفتن شزنگ زدم مدرسه -

حداقل  هيبه مدرسه رفتن  یکه فردا برا یخونیدرس م یخوب پس امروز حساب -

  .یداشته باش یآمادگ

  دوست ندارم برم مدرسه. -

  چرا؟ -

  .ستيمامانم ن -

  شد. رهيخ شيمبل انداخت و به صفحه نما یبعد رفت و خودش را رو و

  را نوازش کردم و گفتم: شيکنارش رفتم و نشستم و موها به

  دنبالت. اديظهر مامان جون م برمت،یصبح خودم م -

  .خوامینم -

  قبوله؟ اديب ماهيخاله فر -
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  و گفتم: ستميرا باال انداخت. مادرم را نگر سرش

  !؟یپس چ -

  !اد؟يپگاه م يیدازن -

  . مادرم خطاب به او گفت:دميبه مادرم نگاه کردم. لبم را گز دوباره

  .زميعز ضهيمر يیدازن -

  و گفت: ستيسر بلند کرد و مادرم را نگر او

  چرا؟! -

  . هر وقت بهتر شد بعد.فعالً  ستيحالش خوب ن -

  او را نوازش کردم و گفتم: یهم موها من

 یخوشگل نيبه ا يی. داشهیم یچ مينيتا بعد بب برمتیو م ارميفعالً خودم م زم،يعز -

  از معلمات شدم و گرفتمش. یکيعاشق  دي. شااميکه من ب ستيبد ن یدار

  و گفت: ديخند مادرم

  .یدلم، کاش تو هم ازدواج کن زيعز -

  و در حال برخاستن گفتم: ستميرا نگر وا

  .ني. نگران نباشکنمیمن هم ازدواج م -

 ميهالهي. وسشدم یبعد دست آراد را گرفتم و با خودم به اتاقم بردم و با او مشغول باز و

بگذارم و  ارشيتاپم را روشن کنم و در اختلپ خواستیو م کردیو رو م ريرا ز
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از آن مشغول  پس خودم کار کردم و یپروژه یور یکنم. ساعت یآهنگ پل شيبرا

 یصفحات نيکردم. از اول سياو تدر یرا برا اشیاضيشدم و ر دهيدرس دادن به ارک

و بعد سواالت کتابش را حل  کردیکه جا مانده بود شروع کردم و او با دقت گوش م

و سالم  وارد سالن شد ماهيبعد فر یدر آمد و کم یحال بود که صدا ني. در اکردیم

را کنارش  فشيمبل انداخت و ک یکه جلو آمد و خود را رو ميکرد. جوابش را داد

  گذاشت و گردنش را فشرد. 

مشخص بود. نگاهم  یبه خوب رشيباز شده بود و لباس چسبان ز شيطرف پالتو دو

دستش را کنار  ماهي. فرشدم دهيارک یبرا سميتدر یرا از او گرفتم و مشغول ادامه

  :ديپرس سرش زد و

  بلده؟! یزيچ -

  .ستيبختانه مثل تو نباهوشه، خوش یليخ -

  گفت: رلبيبه خود گرفت و ز یحالت سرد صورتش

  مسخره. -

ذوق کرد و او را به آغوش  شيبرا ماهيرا برد و به او نشان داد.  فر اشینقاش آراد

  و بوسه باران کرد و گفت: ديکش

  .یترو خوش ذوق ترقهيباسل تيياز دا -

او را نگاه کردم. همه  یهارا گرفتم و جواب دهيبه او نکردم و کتاب ارک یجهتو

  درست بودند.
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کن تا که  یسيدرس رونو یساعت استراحت از رو کي. حاال بعد از زميخوب عز -

  .یچقدر عقب موند نميبب پرسمیاز معلمت م اميفردا م

  !يیدا -

  .يیجانم دا -

  ؟یکنیم یبا خانم معلم من عروس -

  و گفتم: دميحرفش خند هب

  اگه خوشگل باشن چرا که نه.  -

  .يیخوشگله دا یليخ -

  .کنمیم یپس حتماً باهاش عروس -

  گفت: شيکرد و هنگام برخاستن از جا یکجدهن ماهيفر

  بشه. نيزن ا اديمعلمت نه که خر مغزش رو گاز زده، تا ب -

 ی. وقترومیت سرش مبرخاستم و آهسته دنبالش رفتم. متوجه نشد که پش ميجا از

اش گذاشتم. از وارد راهرو شد با چند قدم بلند خودم را به او رساندم و دست بر شانه

  و رو به من کرد و گفت: ديجا پر

  .دميترس -

صورتش  کيراهرو خورد. سرم را نزد واريرا به سمت چپ هل دادم که به د او

  بردم و گفتم:
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  که خر مغزشونو گاز زده! آره؟! -

  آره. -

  وقته گاز زده و ول نکرده. یليپس خر مغز تو رو خ -

  گفت: دهيدر هم کش یابروها با

  بهش فکر نکنم. گهيمغزم رو ول کرد. خود خر هم ازم خواست د ر،ينخ -

  .ادبیب -

  . ديچرخیهر دو چشمش م نيب ميهاچشم

  به عقب هل داد و گفت: مرا

  .اديتو صورتم، بدم م ايانقد ن -

  .یداشتقبالً که دوست  -

  گفت: تيشد و با عصبان یجد

  خجالت بکش. -

  سمت.ببو خوامینترس، نم -

  حرفم شد.  یشد و منتظر ادامه ساکت

  ؟یپوشیچسبونا م نيپالتوت از ا ريکه ز یلباسا نپوش. لباس ندار نياز ا گهيدفعه د -

  گفت: تيسرخ شد و با عصبان کدفعهي

  !؟یبه همه چ یدی. چرا حواست رو مگهيزهرمار، خجالت بکش د -
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  .یرو به خودت جلب کن هينپوش که حواس بق یجور هي -

  .ادي. واقعاً داره ازت بدم مرنیچشمات هرز م یليتو خ -

  .یغلط کرد -

  .یخودت غلط کرد -

 شيهالحظه چشم کيکه  دميکوب واريمرا دوباره هل داد که او را محکم گرفتم و به د و

که  دميکش نييپا شيهاشانه یگرفتم و آن را از رو شيپالتو قهيگشاد شد. از دو طرف 

  بود.  دهيافتاد. لباسش به شدت چسب شيکنار پا

  و گفتم: دميرا چنگ زدم و کش آن

خوبه. اونجا  دهيارک یبرا ني. اختهير رونيجات رو ب. همهستيتو ن زيواسه سا نيا -

  . اونجا محل کارته.یبپوش یبخوا یکه هر چ ستيخونه ن

  اب داد:جو یسخت به

  روشنفکر. یکرد یمثالً اروپا زندگ -

لباس بپوش. هر چند  ینطورياروپا ا ی. هر وقت رفترانهيا نجايا ست،ياروپا ن نجايا -

  تنش لباس بپوشه. زيسا ديمعتقدن آدم با نياونجا هم به ا

  بعد لباسش را رها کردم و گفتم: و

  . درست لباس بپوش.ادياالن بهراد م -

  !؟یستيت و تو ناس بهيبهراد غر -
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  را برانداز کردم و گفتم: او

  ... شهرزاد!ستيو معتمد ن امبهينه! من غر -

نخورد اما حس  یتکان نيصورتم زد. سرم کوچکتر یتو یمحکم یليدفعه س کي

  کردم دست خودش درد گرفت. با حرص گفت: 

  . پوشمیلباس نم ینطوريمن به خاطر معتمد ا -

 ینداره! مگه تو چکاره یبه تو هم ربط پوشمیلباس م ینطوريدارم که ا دوست

  هان؟! ؟یشوهرم ؟یبرادرم ؟ی! پدرم؟یمن

  :دميصورتش غر یراست شد تو یرا برداشت. وقت شيشد و پالتو خم

خودم تو  یلباس بپوش ینطوريا نميبب گهيبار د کي یبا تو ندارم. ول ینسبت چيمن ه -

 نيهمون اروپا هم ا یهست. تو يیواسه خودنما یبهتر یها. راهدمیتنت جرش م

  عده خاصه. هيطرز پوشش مختص 

نگاه کرد و بعد از مقابلم کنار رفت و وارد اتاقش شد و در  ميهاچشم یلحظه تو چند

  .ديرا به هم کوب

. چرا تا دميشياند ماهيتخت نشستم و به فر یرا فوت کردم و به اتاقم رفتم. رو نفسم

اندام او  یناخواسته نگاهش رو یست نداشتم کسمهم شده بود. چرا دو ميحد برا نيا

بودم. من که با همه  دهيد زيمن که همه چ گرفتم؟یچرا سخت م ند؟يبب یزيو چ نديبنش

  آشنا بودم.  زيچ

  بزرگ شده بود؟ ميحد معتمد برا نيچه بود؟! چرا تا ا یبرا یريگسخت نيا
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  پاک شود؟ ماهيهن فرذ خياسمش از تار خواستیو دلم م رفتیمغزم رژه م یتو چرا

 دميفهمیبرگشتم. نم نييپا یو بعد به طبقه دميپوش یدست لباس راحت کيو  برخاستم

  . شودیاعصاب من متشنج م پوشدیلباس جذب م ماهيفر یچرا وقت

مبل  یرو ش،يصفحه نما یجلو دهيدر هم کش یو پدرم هم آمدند. با ابروها بهراد

  بودم.  یورزش ین به برنامهبودم و در حال نگاه کرد دهيدراز کش

  .زدیپرسه م ماهيو ذهنم در اطراف فر دميفهمیاز آن نم یزيچ

. ساعت سه و نديرا بچ زيآمد، مادرم از خدمتکار خواست م نييپا یاو به طبقه یوقت

مان شده بود. چون همه خانواده يیبعد از ظهر ناهار خوردن جزو عادات غذا مين

  . دنديرسیم ساعت به منزل نيهم یحوال

. بهراد کردیم یپرس. داشت با پدر و بهراد احوالديچيدر گوشم پ ماهيفر یصدا

  :ديپرس

  !رن؟یم شيچه خبرا؟! کارات خوب پ -

  . هيشکر، عال یاله -

  !؟یرو برد ستونيدل رئ دميخوبه. شن -

  زودتر از او جواب داد: پدرم

  .یعال یليمرد خ کي!  یسيبله! اون هم چه رئ -

  مثبته. ماهيجواب فرپس  -

  و گفت: ديخند ماهيفر



771 | P a g e 
 

نره  یزود جواب مثبت بد ديبمونه؟! با نيبذاره پسر خوب رو زم ديمگه دختر با -

  . گهيد یکيسراغ 

  !یرو راست گفت نيا شييخدا -

  شان فروکش کرد گفتم:که خنده ني. همدنديبعد همه با هم خند و

هم هول ورش داره  دير داشته باخواستگا کيکه تو عمرش فقط  یالبته دختر زشت -

آدم کامالً  کيباشه! واگرنه در نگاه من اون  نهيگز نيبهتر تونهیو فکر کنه معتمد م

  .هيمعمول

  . جواب داد:دميدیآنطرف سالن بود و او را نم ماهيفر

 یايمعمول نيخوب ب یباشه. ول یآدم معمول یليحق با تو باشه. معتمد خ ديالبته شا -

  ره.ز همه بهتاطرافم اون ا

  مبل نشستم و گفتم: یرو

  اطرافم! یايمعمول یگیهست که م یاز اون کس ريمگه غ -

  ها کردم و گفتم:برخاستم و رو به آن ميکرد. از جا سکوت

 نيداره که دلش رو به ا یاقهيو چه سل هياون ک ني! تازه بب؟یتََوُهم خواستگار زد -

  ومده سراغ دخترعمه ما.بهش زن ندادن ا گهيد یخوش کرده. البد جا

ً خ - برو  اي. تو بديهم خواستگار دارم تا کور شود هر آنکه نتواند د یلياتفاقا

 ی. بهنام هستم، دانشجویکن یچطور خودت رو معرف یخوایم نميبب یخواستگار

  .دهیندارم، خرجمم بابام م نيهستم، خونه ندارم، ماش کاريب ،یسيزبان انگل یدکترا
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  !ده؟یبابام خرج من رو م به تو گفته یک -

  !نه؟ياز ا ريمگه غ -

اش نظر و درباره یکنیدهنتو وا م ،یخبر ندار یزياز چ یبار آخرت باشه وقت -

  !یدیم

  کرد و گفت: یانيپا در م بهراد

  !دهیبابا خرجت رو م کردیشده؟! فکر م یحاال چ -

  جا کرده.  یب -

  و گفتم: ستادميرفتم و مقابلش ا ماهيبعد به سمت فر و

کردم. دانشجو بودم و هستم. خودم کار کردم و  یزندگ سيمن دوازده سال انگل -

 یپوند برا کي. اجازه ندادم پدرم سادميخودم وا یپا یخرج خودم رو درآوردم و رو

  من بفرسته. 

بال و پرم رو گرفت اما  ريکردم. سال اول پدربزرگم ز یاما درست زندگ یسخت به

گرفتم خودم تالش کردم. نصف روز دانشگاه رفتم و نصف  دايبعدش که راهش رو 

  روز به شدت درس خوندم و شبا کار کردم. 

  .  دادمیپسش م اومدیکم آوردم از سروش قرض کردم اما باز دستم که م یگاه

  .یچرت و پرت بگ نمينب گهيپوند نگرفتم. پس د کياما از دست خانواده خودم  
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اسلشم فرو بردم و در سالن  یهابيرا در ج ميهادست بعد از مقابلش کنار آمدم و و

 يیهاکه پشت سر گذاشته بودم فکر کردم. سال یسخت یهاآهسته قدم زدم و به سال

  دراز نباشد.  یکس یکردم تا دستم جلو یکردن دوندگ یجوان یکه به جا

از  ینور گريشد و د کيسالن تار کدفعهي مينشست یناهارخور زيهمه دور م یوقت

  کرد. دني. رعد و برق زد و باران شروع به بارامدينجره نپ

. داشتم  ميها را روشن کرد و همه در سکوت مشغول صرف ناهار شدچراغ خدمتکار

خواسته بودم دور  ماهيمن خودم از فر نکهيو ا کردمیآمده فکر م شيپ یهابه حرف

  .کردمیم جایدخالت ب اشیحد در کار و زندگ نيشود و حاال چرا تا ا

  . دميکشیم شيو با پا پ زدمیدست پس م با

خودم را هم  یمن افتاده بود. حوصله یهایمن و اوقات تلخ ريکه گ ماهيفر چارهیب

  نداشتم. 

  :دميفکرم را منحرف کنم پرس نکهيا یبرا

   ؟یکرد یسي! از رو درس رونودهيارک -

  .يیبله دا -

  .ميخونیساعت بعد از ناهار علوم م کي -

  کنه، آخ هم نگه. یمثل تو خرخون ستيبچه است قرار ن هي نيا -

  گفتم: ماهيبه فر رو

  .ستيبگم اصالً به تو مربوط ن اي ؟یجوابت رو بدم؟ بگم خر خودت یاالن چ -
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  صدا زد: ی. پدرم با ناراحتستيسکوت کرد و بهراد متعجب مرا نگر او

  ؟یکنیم ینطوريبهنام... چرا ا -

را  ميهادستمال برداشتم و دست کي. کردیفر را برانداز مدر سکوت ما دو ن مادرم

برخاستم و  ميظرفم انداختم و از جا یپاک کردم و پس از مچاله کردنش آن را رو

  :دميپرس

  نه؟! اي دهيسروش خبر نداد دختره رس -

  چرا، گفت بردتش هتل. -

  زدم و گفتم: یپوزخند

  جون خودش. کدوم هتل بردتش؟ هتل سروش؟! -

  کرد و گفت: یاخندهتک بهراد

  شک نکن. -

  :ديسروش خبر نداشت پرس یکه از منزل شخص مادرم

  !؟یچ یعني -

  و گفت: ديخند بهراد

  ازدواج نکرده پدر نشه! هويبه سروش  نيحواستون رو بد یليخ -

  .کنهیکارا نم نيسروش از ا -

  گاه کردم و گفتم:را ن یپرده را کنار زدم و باغ باران یمقابل پنجره رفتم و گوشه به
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! تا حاال هم چهار پنج تا برادر زاده براتون دست و پا نکرده از اليچه خوش خ -

  بوده. شيزرنگ

  و گفت: ديخند بهراد

  .ومدهين رونيلحاف ب ريتا حاال سرش از ز شبيد دمیبهت قول م -

  و گفت: ديکش یکوتاه غيو مادرم همزمان ج دميخند من

از  نيکشیدوتا. از من و پدرتون خجالت نم نيدن اش ايحیخاک به سرم چقدر ب -

  نشسته. نجاي. دختر مجرد انيخجالت بکش ماهيفر

  و گفتم: دميچرخ

 ماهياالن فر یعني! ؟یچ یعني يیايحی. بميبزرگ شد یکاف یهممون به اندازه -

  ش بسته است؟ فکر نکنم.چشم و گو ه؟يبه چ یچ دونهینم

  گفت: ماهيخطاب به فر بهراد

  ها آوردنت؟!لکلک یکنیاالن تو فکر م یعنيرو بگو.  ني هموهللا -

  نشسته بودند و گفت: زيکرد که در سکوت سر م دهيبه آراد و ارک ینگاه ماهيفر

چشم و گوششون  نيفکرها رو بکنن اما شما دار نيدوتا هم نيا ديشا یمن نه، ول -

  ...یساله ازدواج کرد زدهي. وگرنه هم تو سنيکنیرو باز م

  به من که پشتش بودم اشاره کرد و گفت: او

  کرده. یآقا، همه کار نيا ميدونیمون مهم همه -
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من نشست. جلو رفتم و  یجمع سکوت کرد. نگاه پدر و مادرم و بهراد رو یهمه

 یو نگاه ديگذاشتم. از جا پر شيهاشانه یرا رو ميها. دستستادمياو ا یصندل کينزد

  به دستم کرد. گفتم:

آره من  یچرا! ول دونمیرو بدونه. خودم هم نم نيا یکس خواستیدلم نم شهيهم -

باز هم  سيبرگردم انگل ديخوشگل رابطه داشتم و شا یليخ یليدختر خ هياونجا با 

  باهاش ادامه بدم. 

بوده که کنارش احساس  یتا حاال تنها دختر کنمیو فکر م هيخوب یليدختر خ اون

  .آرامش کردم

فشار  شيهارا در دست قاشق چنگال ماهيکه فر دميدیو م کردندیم مرا نگاه همه

  . با آن حال گفت:دهدیم

  ؟یکنیاون وقت سروش رو مسخره م -

رو برده هتل. اون  ی. فقط حرفش خنده داره که گفته دوروتکنمینه! مسخره نم -

  رو برده هتل خودش. یدوروت

  !گهيد یهتل خودت بود یتو هم با اون دختر تو -

ً يبله دق -   . قا

  :ديپرس پدرم

  !؟یباهاش ازدواج کن یخوایم -

  زودتر از من گفت: ماهيفر
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. در آخر هم کنهی. بدون تعهد کارش رو مستيجان. پسرتون اهل ازدواج ن يینه دا -

  .رهیو م کنهیم یخواهشد معذرت یاگر طور

  .ارهيسر و تهش رو هم ب یخواهمعذرت کيبا  یچطور بلده

  را فشردم و گفتم: شيهاشانه

  .نهيهم یزندگ -

  و باران را نگاه کردم.  ستادميباال رفتم و در اتاق خودم پشت پنجره ا یبعد به طبقه و

 یزشت زيکه به جانم افتاده بود چ یبد بود. ترس یلي. اخالق من خگفتیراست م ماهيفر

  بود.

ام، چرا پس زده شده دانستمیروشن شده بود، حاال که م ميکه موضوع گذشته برا حاال

  ام حالم بهتر بود. مشکل من نبوده دانستمیحاال که م

بهراد و خانواده را ببخشم.  یراحت نيخودم قابل باور نبود که بتوانم به ا یبرا یحت

چون پگاه به قدر  ديشده بودند. شا هياز سمت من تنب یکاف یها به اندازهچون آن ديشا

  عذابشان داده بود.  یکاف

  گره خورده بود.  انيپا یب یدر عذاب اشیچون پگاه هم زندگ ديشا

به همان گذشته  مينبود که بخواهم به آن فکر کنم. عشق پگاه را تقد یزيچ گريد گذشته

  کردم. 

 رونيها بود تا خودشان را ببخش خودم بودم و حاال نوبت آنمرداب نجات نيدر ا من

  بکشند.
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  .کردمیفکر م ندهيبه بعدش را فقط به آ نياز ا ديبود. با یکاف جانيهم تا

                           * * * * * *  

  ماجراها گذشت.  نيهفته از تمام ا دو

نشان داد. او را دعوت به دعوت، به  ليرا به تمام فام یمدت سروش دوروت نيا یط

 نيا یبرد. او را با پدر و مادرش آشنا کرد و ط ليمنزل خاله و عمه و بزرگ فام

من و عرف اجتماع و  یخانواده مادر یهاسنت نيمدت همه سکوت کرده بودند. ب

  وجود داشت. یمتمول شکاف بزرگ یهاخانواده

 یکه همراهش بود را لعبت یدختر شتريو ب گرفتینم یعشق سروش را جد چکسيه

او را گرفته است و در  یچشم سروش فقط قد و باال کردندیو فکر م دنديدیم یفرنگ

  . ستيبا سروش ن یاقع آن دختر اصالً مناسب زندگو

 نصورتيا ريو در غ کردیدار ازدواج مپول اريو بس یدختر مذهب کيبا  ديبا او

  .شدیم فيکامالً ح

 شيو در پشت سر برا زدندیلبخند م دنديدیرو در رو که آن دو را با هم م هاآن

کرده  دايلف با سنت را از کجا پدختر کافر و مخا نيکه ا کردندیبه پا م بتيمجلس غ

  طرف و آن طرف ببرد. نياو را با خود ا شودیم شيو آورده است و چطور رو

به حال پسرش  یفکر خواستندیو از مادربزرگم م شمردندیسروش را گناه م کار

  بکند.

. آنجا رفتمیم رپاشايمنزل ام یمنزل پدرم بودم و گاه یمدت من هم گاه نيا در

  . کردمینم شيدايپ گريد یکجا چيم که هداشت یآرامش
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به مدرسه  ماهيروز فر کيروز من و  کيرا  دهيمادرم بودند. ارک شيو آراد پ دهيارک

  .رفتمیو هر روز ظهر خودم به سراغش م بردیم

  خود غرق بود.  يیدر تنها نکهياز مهران نبود و مثل ا یخبر

 کيشده بودند که انگار  بين غاش نبود و چناو خانواده ابياز کامران کام یخبر

  فرو رفته بودند. نيقطره آب شده و در زم

  داشتم راحتش بگذارم. یو سع دميچيپینم ماهيفر یهم به پر و پا من

 یراض شرفتشيو معلمش از پ کردمیکار م دهيروز که منزل پدرم بودم با ارک هر

  بود. 

اول  هيکرده بود و احضارهم کنار ما بود. غم خود را داشت. همسرش را رها  بهراد

  بود.  دهيرس شانيبه دست هر دو

را به خودش واگذار کرده  زيپگاه را برگرداند و همه چ خواستیاز او نم چکسيه

  بودند. 

پگاه بعد از عمل بود.  یهابهراد بهراد گفتن کرد،یکه ذهن مرا مشغول م یزيچ اما

. نه پدرش، نه خواستیا مکه به حال خود نبود تنها بهراد ر یطيو شرا یجيدر گ

  را. گريد چکسيمادرش، نه من و نه ه

  .دادیهم از پگاه نبود و خود را مشتاق طالق نشان م یحال خبر نيا با

 یها بازکه با بچه ديخندیم یو تنها وقت رفتیاوقات در خود فرو م شتريب بهراد

  . گرداندیو برم بردیم یآن دو را به پارک و شهرباز ايو  کردیم
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آن جوابم را ارسال  یکردم و او پس از مطالعه ليميپروفسور ا یرا برا قميهم تحق من

نبود بهنام.  ليدل یاعتماد من به تو ب چوقتيه« کوتاه: ليميا کيکرده بود. آن هم در 

  »مجددت هستم. داريالعاده بود و منتظر دفوق اريبس

  . کردیحالم مخوش یليخ نيهم

نام کرده بود و خودش، او را منزلمان ثبت کيمهد کودک نزد کيآراد را در  مادرم

  . گرداندیو برم بردیبه کالس م

و  کردندیم هي. گرزدندیها سر مبه بچه یمهران گهگاه یو خواهرها مادر

  .کردندیبهار ابراز م یرا برا شانيدلتنگ

  .خواندمیرا م ميهابودم و داشتم کتاب دهيتختم دراز کش یشب من رو آن

  روز بعد بودند.  يیرايپذ یبرا دنيو هر دو خدمتکار در حال تدارک د ماهيو فر مادرم

  شکل بگذرد.  نيروز چهلم بهار بود و همه در تکاپو بودند تا به بهتر فردا

 یبرا يیرايشده بود و در سالن پذ دهيچ یو صندل زيها مخانم یبرا یسالن اصل یتو

   .انيآقا

 یدر منزل پدرم برا همانانيسجد برگزار شود و ظهر مدر م یقرار بود مراسم صبح

  .ميشوند. عصر هم به سر مزار بهار برو يیرايناهار پذ

ً يتقر رفتند تا صبح روز بعد  شانيهاخواب به اتاق یساعت دوازده بود که همه برا با

  شوند. داريزود ب
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به  یمايشب پ مهيبعد از ن ميو ن کيهم هنوز در حال مطالعه بودم که ساعت  من

  آمد. امیگوش

آن  دنيرا برداشتم و با د یکردم و دست چپم را بلند کردم و گوش هيآرنجم تک یرو

  است. نوشته بود: ماهيکه فر دميد

  ؟یداريسالم، ب -

  کردم. در جوابش نوشتم. واريبه د یسر بلند کردم و نگاه 

  بله. -

  برم دکتر؟ یايبا من ب یتونیم -

 دهيرنگ پر ماهيه گذشت فکر کردم. تمام طول روز فرک ینشستم و به امروز متعجب

  »تهوع دارم.«گفت: ديمادرم حالش را پرس یبود و ساکت بود و وقت

  نوشتم: شيبرا

  !کنه؟یکجات درد م -

  بعد جواب داد: یکم

  دلم. -

  تخت نوشتم: یبرخاستن از رو نيح

  .شمیبپوش دارم حاضر م -

  جوابم نوشت: در
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  ممنون. -

رفتم و در راهرو  رونيو از اتاق ب دميرا شانه کش ميو موها دمياس پوشلب عيهم سر من

 رونيو حال خراب ب دهيپر یبا رنگ و رو ماهيفر دميقدم زدم که در اتاق باز شد و د

  آمد. 

. دنديچکیم یگريپس از د یکي شيهاو اشک ديچيپیکه داشت به خودش م یدرد از

  .رفتیو سخت راه م ديلرزیبه وضوح م شيهادست

 شيهاگرفتم و اشک ميهادست انيرا به او رساندم و ناخودآگاه صورتش را م خودم

  را پاک کردم و گفتم:

  ؟یکنیم هيگر ینطوريشده؟ کجات درد داره که ا یچ -

  گفت: ديلرزیکه م يیهالب با

  .ترکهیمن رو ببر دکتر، دلم داره م عيسر -

  باشه. -

  . مياز منزل خارج شد صدایو ب ميافتادرا گرفتم و هر دو با هم راه  دستش

 محابایکردم و او خود را مچاله کرده بود و ب یو من رانندگ ميشد ماهيفر نيماش سوار

  . کردیم هيبلند گر یبا صدا

 شيبازو یسرش گرفته بود و سرش را رو یباال یرهيراستش را به دستگ دست

 یاخفه غيج کدفعهيبود و گذاشته  شيدو پا یگرفته بود و ساعد دست چپش را ال

  . ديکش
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  بلند گفتم: ینگران شدم و با صدا اريبس

  ات، کجات درد داره؟!ات، مثانهات؟ روده! معدهکنه؟یدلت درد م یآخه کجا ماهيفر -

نگاهم کند و  نکهيکه داشت بدون ا یفشار و درد انيرا بلند کرد و در م سرش

  بود با خجالت گفت: شهيصورتش رو به ش

  .ودميپر -

  کرد. هيبرگرداند و گر شيبازو یدوباره سرش را رو و

  انداختم و گفتم: نييرا باال و پا سرم

ظهر  یسر کار. وقت یرفتیم دينبا یاز صبح که رنگ به رو نداشت یباشه... ول -

  .یشب بشور بساب بپز کن مهينه تا ن یکردیاستراحت م ديبا یزود برگشت

را تکان دادم و به سرعتم افزودم و او هنوز در  را نداد و من با تأسف سرم جوابم

  .زدیلب خدا را صدا م ريو ز کردیم هيو گر ديچيپیخود م

  .کردیم یمرا عصب نيو ا آمدیاز دستم بر نم یکار

آرام اما  غيرو به جلو خم شد و دلش را در مشت گرفت و ج کدفعهي ريطول مس در

  فتم:او را گرفتم و گ یو من شانه ديکش یطوالن

  .ميرسیتحمل کن، االن م -

عرق  یهاپر از دانه اشیشانيپ ش،يهااشک انيکه در م یراست شد و در حال او

  شده بود گفت:

  .مارستانيتو ب اميفکر نکنم بتونم ب -
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  چرا؟! -

  کردم. فيفکر کنم لباسامو کث -

  گفتم:. ميديرس مارستانيب کيبعد به  یچکار کنم. کم ديبا دانستمیکردم. نم سکوت

  شو. ادهيپ -

  و حال بد گفت: هيگر با

  بهنام! -

  تو سرم.  زميریم یخاک هيشو من  ادهيباشه خوب، پ -

شدم و در را بستم و رفتم در کنار او را باز کردم و کمک کردم تا  ادهيبعد خودم پ و

  را نگاه کردم و گفتم: یمچش انداخت و من صندل یرا رو فشيشود. ک ادهيپ

  نگران نباش. نداره، یمشکل -

وارد  یدادم و به آرام هياو را گرفتم و به خودم تک یبعد در را بستم و بازو و

 فيو او نگران کث نديخواستم بنش ماهيکردم و از فر داي. داروخانه را پميشد مارستانيب

را به  اشهيداشت. تک ديشد جهياما سرگ ستديداد سر پا با حيبود و ترج یشدن صندل

  تم:دادم و گف واريد

  .اميزود م -

 یبسته شورت بهداشت کيبسته پد و  کي شيرفتم و برا یبعد به قسمت بهداشت و

. او با نگاه کردن به ميرا برداشتم و گفتم بر لشيحساب کردم و وسا عيگرفتم و سر

ً يدست من با صورت گر گرفته تقر   خفه گفت: یرا فراموش کرد و با صدا اشهيگر با
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  مون رفت!آبرو هيچ ديزيعلم  نيا -

  گفتم: دميکشیکردم و همانطور که او را م کيبه پالست ینگاه متعجب

  ون بره؟! چرا آبروم -

  که دوباره راه گرفته بود گفت: یحرص و اشک با

  .یرو برد تميثيمن چمه، ح دوننیهمه م ننيبیبه خدا زشته. مردم م -

شده بود، را که حاال سرخ  اشدهينگاهش کردم و صورت رنگ پر تيعصبان با

  برانداز کردم و گفتم:

از هم جنس خودت خجالت  ديعقب مونده؟! مگه تو با یگیچرا چرت و پرت م -

  ! کنن؟یاستفاده نم نايو از ا شنینم وديمادر و خواهرشون پر گهيد یمردا اي! ؟یبکش

  .کننیرو پرچم نم یپد بهداشت یول کننیم -

  لب گفتم: ريز یحوصلگیب با

  !یکرد رميپ گهيخفه شو د -

را گرفتم و سر حوصله هر دو بسته را  فشيبردم و ک سيسرو یبعد او را به جلو و

  پد  سمتش گرفتم و گفتم: کيشورت و  کيباز کردم. 

  .گهيد ميبرو عوض کن بر -

 ی. دو زن به جلوکردینگاه م رهيزرد و مات مرا خ یداشت با رنگ و رو او

و وارد  ديهر دو را از دستم قاپ عيسر ماهيفرآمدند و ما را برانداز کردند.  سيسرو

  شد.  سيسرو
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و در  دميرا کش پيرا در آن چپاندم و ز شيدهايرا باز کردم و خر فشيهم ک من

  راهرو قدم زدم.

بعد آمد.  یقهيدق ستيتازه ب ماهيو آن دو زن هم رفتند و فر ديطول کش یليخ کارش

. او دستم را نگاه کرد زدیمذوق  یلرزش بدنش واضح بود. رنگ زردش بدجور تو

  ام جلو آمد و گفت:گذاشته فشيراحت شد پرچمش را در ک الشيخ یو وقت

  ممنون بهنام. -

  نکردم. یکار -

گرفتم. بعد هم از او خواستم  نهينوبت معا کي شيو برا ميرا گرفتم، رفت شيبازو

  . نديبنش

 شيهاهيو گر کردیم هياو خم شده بود و از درد گر ميکه منتظر بود یقيتمام دقا در

  کمرش گذاشتم و نوازشش کردم.  یام کرده بود. دستم را روبه شدت کالفه

  . مياو را بلند کردم و به اتاق رفت دينوبتش رس یوقت

  خوبش دکتر مرد بود!  اريشانس بس از

  . نديگفتم و کمک کردم تا بنش دياو سالم و خسته نباش به

  :ديدکتر صورت او را برانداز کرد و پرس .کردیم هيکودک گر کيچون  ماهيفر

  !ه؟يمشکلتون چ -

  هقش گفت:هق انيدر م ريو سر به ز یبه آرام ماهيفر

  .کنهیدلم درد م -
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  !؟یخورد یزيدلت دخترم؟! چ یکجا -

  نه. -

  پس... -

  و با حالت سرزنش گفتم: دميرا در هم کش ميابروها

  شده؟! یبدونن چ ديهم مردُمن که نبا شونيدکتر! ا یخانم تو اومد -

  بود گفتم: یابعد رو به پزشک که مرد موقر و جاافتاده و

  کرده. هيگر نجايخونه تا ا ريداره و کل مس ديشدن، درد شد وديپر -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا دکتر

  .ستين یمشکل -

  را گرفت و گفت: ماهيهم فشار فر بعد

  ه؟يچ گهيد مي. عالزدن خيدستات هم  نه،ييپا یليفشارت خ -

  و تهوع دارم. جهيسرگ نطور،يپاهام هم هم کنه،یکمرم درد م -

  .یکه زود خوب بش سمينوینگران نباش. االن برات دارو م -

را  ماهيفر ینسخه را به من داد تشکر کردم و بازو یبعد مشغول نوشتن شد. وقت و

را  شيو خودم رفتم داروها ندي. از او خواستم بنشميآمد رونيگرفتم و هر دو از اتاق ب

  کردم. هيته
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 شيبردم و دختر مشغول وصل کردن سرم شد و برا قاتيبرگشتم او را به تزر یوقت

  کرد و گفت: قيآمپول در سرم تزر کي

  .یدار یدونه هم عضالن هي -

  گفت: یاديبا ترس ز ماهيفر

  تو ِسرم. نينه تو رو خدا بزن یوا -

  آماده شو گلم. شه،ینم -

  گفت: نايگر او

  بهنام! -

  و گفتم: ستميرا نگر او

  به جات بزنم؟ یخوای! نکنه مه؟يچ -

  درد داره، بگو نزنه. -

  براش بزن خانم. -

در آمد و من  ماهيفر یهيو گر غيج یآمدم و چند لحظه بعد صدا رونيرا گفتم و ب نيا

  . دميخندیگرش مالتماس یناخواسته داشتم به صدا

  به اتاق برگشتم و گفتم: آمد من رونيدختر ب یوقت

  ه؟يچ ايباز یکول نيا -
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را  مينشستم و پاها یصندل ینگفت. رو یزيمظلوم نگاهم کرد و چ سيخ یهاچشم با

  بغلم زدم و گفتم: ريرا ز ميهادراز کردم. دست

  .زميعز یشیاالن خوب م گه،ينکن د هيگر -

لو خم شدم و دستم را و رو به ج اوردينگاهش مظلوم شده بود که دلم طاقت ن آنقدر

 نشيو غمگ بايز یهارا پاک کردم و به چشم شيهاو اشک دميصورتش کش یرو

  نگاه کردم و گفتم:

  دلم، شهرزاد کوچولو. زيعز -

  بهنام. -

  جانم. -

  نشسته بودم. نيماش یدفع کردم. همون موقع که تو ستيفکر کنم دو تا ک -

  ؟یگینم یجد -

  .گمیم یجد -

  دکتر زنان. برمتیحت کن، پس فردا مفردا رو استرا -

  !؟یتو من رو ببر -

  ببره؟! بهراد؟ یک -

  .رمیم يیدابا زن -

  باشه. -



790 | P a g e 
 

ما  نيدر سکوت ب قيهمراهش بود. دقا اشیحالیتر از قبل شد اما بکم آرامکم او

  . کردمیگذشت و من فقط دستش را نوازش م

  .ديرسیِسرم هم داشت به ته م صبح بود. ميرا که نگاه کردم ساعت سه و ن ساعتم

کردم که او آمد و سرم را جدا کرد. تشکر کردم و به  شيسراغ دختر رفتم و صدا به

  . نديکمک کردم تا بنش ماهيفر

را برداشتم و کمک کردم تا از تخت  فشيکردم و ک شيرا پا شيهانشست کفش یوقت

  .ديايب نييپا

  و به سمت منزل برگشتم.  ميشد نيسوار ماش مياز ساختمان خارج شد یوقت

  .گفتینم چيدر سکوت فرو رفته بود و ه ماهيفر ريطول مس در

 چاندميدست فرمان را پ کي. با ستيرا بلند کردم و دست او را گرفتم. مرا نگر دستم

  و گفتم:

  !؟یخوب -

  بهترم.  یليآره خ -

  !یساکت -

  ام. خسته -

  .ميرسیاالن م -
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را در قفل انداختم و وارد  ديکل صدایو ب ميشد ادهيهر دو پ ميديبه منزل رس یوقت

را گرفتم و او را به اتاقش بردم.  ماهي. من در را آهسته بستم و دست فرميراهرو شد

  توالت گذاشتم.  زيم یرا رو فشيهم گذاشتم و ک یدر اتاقش را رو

  سراغ کشوها رفتم و گفتم: به

  !نجاست؟يلباسات ا -

  بله. -

  کردم.  دايپ یشميدار  نيآست راهنيپ کيها گشتم و بعد آن نيو ب دميرا کش کشو

  . کردیرفتم که داشت متعجب نگاهم م ماهيرا برداشتم و به سراغ فر آن

انداختم. او در سکوت فقط نگاهم  یصندل یو شالش را از تنش در آوردم و رو پالتو

 گريد یجاتنش نکردم و نگاهم را از چشمش به  یبه تاب دو بنده ی. توجهکردیم

  بدنش ندادم.

 شيهاسرش انداختم. دست یآن را رو یقهيرا باز کردم و  راهنيپ یجلو یهادگمه

  فرو برد و من هر دو دگمه را بستم و گفتم: هانيرا در آست

  بذار کمک کنم شلوارت... -

  پاچه گفت: دست

  .کنمینه، خودم عوض م -

شلوار جذب  کي شيور براشلوارش شد من هم از کش دنيکش نيياو مشغول پا تا

  کردم و آن را سمتش گرفتم. دايپ یمشک
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. ساعتم را نگاه دينشست و آن را پوش یصندل یکرد و شلوار را گرفت و رو تشکر

  ربع به پنج صبح بود.  کيکردم. 

که او در حال مرتب کردن لباسش است و  دميبرگشتم د یبود و وقت ماهيبه فر پشتم

  برق را زدم و گفتم: ديرا روشن کردم و رفتم کل . آباژورآمدیچقدر به او م

  تختت. یبرو تو -

  و گفتم: دميکش شيو من پتو را رو ديتختش دراز کش یرو یحرف چيبدون ه او

  االن حالت چطوره؟! -

  گفت: یرمقیب با

  کم شده.  یليدردم خ -

  خوبه.  -

  شدم و گفتم: شيتخت نشستم و مشغول نوازش کردن موها یلبه یرو

  اقبتم.واب، من مربخ -

  سکوت کرد و بعد آهسته گفت: یکم

بار بود که مجبور  نيساعت از شب. اول نيدکتر، اون هم ا یکه من رو برد یمرس -

  نشدم تا روز بعد درد بکشم.

  بََرِدت؟یدکتر نم یچرا؟! مگه کس -
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رو  يیداو زن يینصف شب دا شدیمن روم نم ی. ولبرنیچرا! اگر بهشون بگم م -

  کنم. ردايب

... یصدام کن هيفقط کاف یرو نخور. هر زمان الزم داشت یچيه یتا من هستم غصه -

  !؟یشیم ینطوريهر ماه ا

  .کنهیم اموونهياوقات د یهر ماه درد دارم اما گاه -

کم کم نکهيرا نوازش کردم تا ا شيسکوت سرم را تکان دادم و همانطور موها در

ب است، آباژور را خاموش کردم و از اتاقش مطمئن شدم خوا یخوابش برد. وقت

  در ته راهرو رو به رو شدم.  یآمدم و آهسته در را بستم که با کس رونيب

  شده بود تا نماز بخواند.  داريجا خوردم اما بعدش مادرم را شناختم که ب ابتدا

با  ديبه من رس یام به سمت من آمد و وقتآمده رونيب ماهياز اتاق فر نکهياز ا ناباور

  کت تنم براندازم کرد و گفت: دنيد

  ! ؟یکنیچکار م نجايا -

  لبم گذاشتم و او را از در دور کردم و گفتم: یتر رورا به نشان آهسته انگشتم

  .ميبد بود، بردمش دکتر و تازه برگشت یليبود، حالش خ ضيمر ماهيفر -

  اش شده؟!چه ماهيخدا مرگم بده! فر -

شت. فشارش افتاده بود. براش سرم و آمپول مسکن نوشتن. دا ديشده و درد شد وديپر -

  . کرد سردرد شدم هيانقد که گر

  االن چطوره؟! -
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  برود که دستش را گرفتم و گفتم: ششيخواست پ و

 یصبح. نکنه از خواب بپره. به اندازه نيلطفاً بذار ده،ياالن بهتره مادر. تازه خواب -

  .ديامشب درد کش یکاف

  مادر؟! یردنک دارميچرا ب -

  .نيدار شيکار در پ یامروز کل گه،يراستش نخواستم مزاحمتون بشم د -

  !ه؟يمزاحمت چ -

صبح تا عصر سر کار بود، بعد هم که اومد خونه  روزيد ماهيفر یمامان توجه کرد -

  مشغول کار شد تا نصف شب.  هيبا شما و بق

! کل امروز حاله؟یشده و ساکت و ب ديگچ سف نيرنگش ع نيشما متوجه نشد یعني

پرس و جو  دينگفت چون روش نشد، شما خودتون نبا یچيسر پا بود. اون به شما ه

  .نيبه استراحت داشت و شما توجه نکرد ازياون ن ن؟يکردیم

ببرمش دکتر و اگر  خواستیاز من هم نم شدیحد حالش خراب نم نيامشب تا ا اگر

بهش توجه  شتريکم ب هي! لطفاً هيچمشکلش  گفتینبود نم ديدردش تا اون اندازه شد

  .نيکن

  مادر.  گفتیبهم م ديبا -

عذاب نکشه. امشب  ینطوريکه سر هر ماه خبرتون کنه ا نيلطفاً باهاش صحبت کن -

  براش ناراحت شدم. یليخ

  باشه مادر. -
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  گفتم: یو با خستگ دميکش رونيرا از تنم ب کتم

  ساعت بخوابم صبح بتونم پا شم. کيبرم  -

پتو  ريو ز دميکش رونيرا از تنم ب ميهاو به اتاقم رفتم و لباس دميمادرم را بوس بعد و

  . دميزود خواب یليو خ دميسرم کش یو آن را رو دميخز

بود که هنوز  بيشدم. عج داريدست سروش ب یهابود که با تکان ميهفت و ن ساعت

 رونيتو بپ ريکردن مختص سروش است. سرم را از ز داريطرز ب نيا دانستمیم

  .ستميباز او را نگر مهيچشم ن کيچشم بسته و  کيو با  دميکش

  .ميمسجد باش یتو ديپاشو، ساعت نُه با - 

  و گفتم: دميرا به صورتم کش ميهادست

  باشه. -

برخاستم که سروش  مياز جا ینشستم و بعد از کم یجيو من با گ ديرا کش ميبازو او

  گفت:

  ؟یبپوش یرک نداشتشلوا هي ؟یديخواب ینطوريچرا ا -

  بپوشم. خسته بودم. یزيحوصله نداشتم چ شبيد -

  زد و گفت: یپوزخند او

  ! نکنه...؟یمگه چکار کرد -

  :دميغر یحالیبا ب رفتمیم سيکه سمت سرو همانطور
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  ! چرت و پرت نگو.یچيه -

. پس از شستن دست و صورتم و دميرفتم و در را به هم کوب سيبعد به درون سرو و

  رفتم. نييپا ین به طبقهحاضر شد

  . خوردندیحاضر و آماده نشسته بودند و داشتند صبحانه م همه

  :دميگفتم و پرس ريبخ صبح

  کجاست؟! یدوروت -

  هتل. -

  گفت: یچا دنيکردند. سروش در حال نوش مي. همه رو به سودميبلند خند یصدا با

  مرض! -

  برداشتم و گفتم: دانه خرما کيو  یچا وانيل کيکه سر پا بودم  همانطور

  !گهيهتل سروش د -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا او

  آره. -

 یشدم اما نگاهم به طبقه یچا دنيکرد. من هم مشغول نوش یاخودش تک خنده و

  بود. دهيبود و آنجا خواب ماريکه ب رفتیم یدوم بود و فکرم نزد دختر

  که پدرم گفت: دميپا نوش را همانطور سر ميبودم و چا ستادهيسروش ا کنار

  ؟ینيشیچرا نم -
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  .تونمینم -

  جواب داد: سروش

  تو شورتشه. خيم -

  آرنجم به سر او زدم که گفت: با

  .یوحش -

  :ديگذاشتم و پدرم دوباره پرس زيم یرا رو وانيل

  ومد؟يکجاست؟! چرا ن ماهيفر -

  جواب داد: مادرم

  . دهيمسجد، خواب اديب تونهینم ضه،يمر ماهيفر -

  !ه؟يچ شيضيمر ض؟يمر -

  به پدرم کرد. او ساکت شد. سروش متعجب گفت: ینگاه مفهوم مادرم

  !ضهيمر شهيچشه هم نيا -

  گفت: یبه آرام بهراد

  !یبدون ديبا یهست ی! تو که استاد دختر بازگهيدختره د -

انداخت و انگشت  نييدر حال گذاشتن لقمه در دهانش، سرش را باال و پا سروش

  ان بهراد داد.شصتش را نش

  .ارميرو ب امیگوش رمیم -
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 ماهيرا از اتاقم برداشتم. بعد هم به اتاق فر یها باال رفتم. گوشبعد راه افتادم و از پله و

  بود. لبخند به لبم آمد.  دهي. صورتش رنگ پردميد یقيرفتم و او را در خواب عم

و داشت آفتاب  ميسته بودنش ايآمده بود. لب در سيکه به انگل یبهار افتادم زمان ادي

  سرش زد و گفت: یرا رو اشیآفتاب نکي. عگرفتیم

  .هيخوب یلي. اون دختر خرميگیرو برات م ماهيفر رانيا یاگه برگرد -

دختر  کيرا به من نشان بدهد. تا آن زمان خاطراتم از او  ماهيخواست عکس فر و

  ر هلش دادم و گفتم:او گذاشتم و به کنا یگوش یزشت بود. دستم را رو ینقونق

  .ونيگر شهيهم نه اون زشت هم یبهار. هر ک اليخیب -

  با تعجب گفت: بهار

  هم خوشگله.  یليبود؟ اون خ ینطوريا یک ماهيوا! فر -

  ن.در موردش حرف نز -

  گفتم: رلبيزدم و ز یتلخ لبخند

  .سيانگل ارهيتو رو با خودش ب گفتمیم دونستمیاگه م -

  گذاشتم و با خودم گفتم: بميتو ج را یو گوش دميکش یآه

که  کنمیم یغلط هيو  زميریمعتمد رو چکار کنم؟! چرا من انقدر زود به هم م -

  !مونمیبعدش خودم مثل خر تو گل م

تر از آن بود که تا  گناهیشدم. او ب مانيبعد خم شدم و خواستم او را ببوسم که پش و

  سم.ام او را دوباره ببومن خودم را جمع نکرده



799 | P a g e 
 

  شدم و آهسته گفتم: راست

  زود خوب شو. -

  برگشتم و گفتم: نييپا یآمدم و به طبقه رونيبعد از اتاقش ب و

  .گهيد ميبر -

مادرم به خدمتکارها سفارش کرد که مراقب  ميشدیاز منزل خارج م ميداشت یوقت

  باشند.  ماهيها و فربچه

  :ديراه پرس ني. در بميبا سروش سوار شدم و با هم به مسجد رفت من

  !؟یبا بهراد صحبت کرد -

  بله. -

  ؟یديحرفاش رو شن -

  بله. -

  !ه؟يحاال حست به ماجرا چ -

  و گفتم: ستميرا نگر او

  .یهست یعوض وثيآدم د هيکه تو  ني. اگمیاول حسم رو به تو م -

  به من انداخت و من ادامه دادم: یمتعجب نگاهمين

  فرمان. یبکوبم توو چند بار  رميو جا داره از سرت بگ -

  اونوقت چرا؟! ديببخش -
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  .یآدم مزخرف هيچون  -

  .کار رو کردم نيمن به خاطر خودت ا -

  و گفتم: دميکش اديسرش فر بر

  .یمفتت رو بسته بود شهيتو جون کندم و تو دهن هم یمن چند سال جلو -

  و گفت: ستيمرا نگر او

  .یکنیم نيکه بهم توه اديخوشم نم -

به من  چوقتيه یکرده ول یبهراد چه غلط یدونستی. چون میشرفیپست ب هيتو  -

  . ینگفت

پست فطرت  یاگر تو ديمسئله کنار اومدم و شا نيبعد از صحبت با بهراد با ا من

واسه چرت و پرت گفتن حاضره،  شهيمفتت رو که هم شهياون دهن هم نايزودتر از ا

خودم  یتو هاوونهيد نيودم و عباهاش کنار اومده ب شيوقت پ یليمن خ ،یکردیباز م

  . شدمینم یمنزو

  بهار رو از دست بدم.    تيدر نها یکه حت کردمیهمه سال طرد نم نيرو ا امخانواده

  خوب... -

  :دميکش اديسرش فر بر

داشتم که پگاه ولم کرد  یحتماً خودم مشکل کردمیاش فکر مهمه سال همه نيمن ا -

  !؟یفهمیکرد. م یمن رو روان نيو ا

  .یفکر کرد ینطوريکه ا یخوب خودت خر بود -
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 دياو زدم که خودش را کج کرد و داد کش یبازو یچطور مشت محکمم را تو دمينفهم

  را در دست گرفت. شيبازو گرشيو فرمان را ول کرد و با دست د

  به بلوار نخورد و گفتم: نيهم فرمان را گرفتم تا ماش من

  حلقت. یتو ختميریدندونات رو م ديرنه باوگ ینشست نيماش یتو یشانس آورد -

با زانو  یطور ديتر بودنت رو گرفتم وگرنه باحاال فقط احترام اون سه سال بزرگ تا

  .یو کجا ساکت بش یکجا حرف بزن یريبگ اديتو دهنت که  اومدمیم

بهراد  نيو انقدر ا اومدیاون پگاه احمق هم کوتاه م کردمیمن زودتر ازدواج م اگر

  .دادیآزار نم ینطوري. خودش رو هم اکردینم تيت رو اذبدبخ

 تيحرکات تو و دوست جون جون نيبا ا چارهیشدم هم اون پگاه ب یمن روان هم

  بهراد خان.

  دستش را بلند کرد و فرمان را گرفت.  یبه سخت سروش

کرده که قلباً  یاشتباه یاوج جوون یبهراد تو گم،یحاال حسم به بهراد رو بهت م -

چطور انجام داده.  ستين ادشي یرو انجام داده که حت یانجام بده. کار خواستینم

  . دهيشده و زجر کش ريها در برابرش تحقرو انجام داده که سال یکار

  . دمشيهم در هر صورت االن زن اونه. پس من بخش پگاه

خوام ب یروز هيکه  یبزن سيکفشام رو ل دياما تو با دم،يبخش دميرو که کش یزجر هر

  ببخشمت.
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بهراد هم  ميديمسجد رس یبه جلو یبه من انداخت و راهش را رفت. وقت ینگاهمين او

  شد.  ادهيبعد از ما توقف کرد و پ

  .ديرا گرفت و کش امقهيوارد مسجد شوم که سروش  خواستم

  و رو به او کردم. ستادميا

  !؟یريو م یندازیسرت رو م ینطوريکجا هم -

  چکار کنم؟! -

  .رو بده ببرن داخل هايیرايپذاول  -

 ميداد گريرا به دست برادر مهران و دو پسر د هايیرايپذ هانيماش یداخل جعبه از

  و بعد خواستم وارد شوم که بهراد مچ دستم را گرفت و گفت:

  کجا؟ -

  گفتم: معترض

  چتونه شما دو تا؟ -

و بعد  ستاديودش او مرا کنار در مسجد نگه داشت و بعد خ ديمچ دستم را کش بهراد

  هم سروش.

  !م؟يگاردي! ما باد؟یچ یعنياالن  نيا -

  !؟یشما غسل دار ديببخش -

  بارم آره. نيغسل؟! بعد از آخر -
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  سروش؟ ی! تو چنطوريمن هم هم -

  رفت. ادمينه من ندارم. دوش که گرفتم  -

  و گفتم: دميکش یقيعم نفس

  خاک تو سرت. -

  رو به من گفت: بهراد

  !؟یوضو دار -

  نه.  -

  سروش؟! یمنم ندارم، تو دار -

 ؟یچرا وضو ندار یخوندیتو که نماز م ینه، بدون غسل که وضو باطل بود ول -

  ؟یديُچس

و گرفته کردم و  یبه آسمان ابر یشکم سروش زد و من نگاه یبا آرنجش تو بهراد

  گفتم:

  خاک تو سرتون. -

  و گفت: ستيبا آرامش مرا نگر بهراد

  ؟یه مشروب خوردچهل روز گذشت یط -

  آره با تو. -

  سروش؟ یمنم با تو... تو چ -
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  .شبيد -

  تو خط خودتون. نيديخاک تو سرتون، منم کش -

  آهسته گفت: بهراد

  .ميدار رو نگه نشيخدا و قوان یپس بهتره حرمت خونه -

  .ميپدر سروش آمد و هر سه به او سالم کرد یعنيحال بود که پدربزرگم،  نيا در

  انداخت و گفت: نييو پا را باال سرش

  !ن؟ييايداخل نم -

  تر از من و سروش بود گفت:او موجه یکه برا بهراد

  .ميآمد بگدر به مردم خوش یبابا گفت جلو -

  در ساختمون؟! یجلو نييايتاتون؟! چرا نمهر سه -

  بهتره. نجايا -

 انيب توننیچرا نم دوننیکه فقط خودشون م ديمن هم باور کردم. سه تا پست و پل -

  خدا.  یتو خونه

گرفت. پدربزرگم به درون مسجد رفت. رو به بهراد  ريدر سکوت سر به ز سروش

  گفتم:

  تو. ميما بر ايرو ول کن بذار به حال خودش باشه. ب دياون پست پل -

  !م؟يکجا بر -
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 یخواراحکام شراب یبهتر از من بدون ديو با یخانواده بزرگ شد نيتو که تو ا -

  اش!داد هيچ

  !م؟يتا چهل روز نجس نکهي! جز اه؟يچ -

  بهراد؟! یگیچرا چرت و پرت م -

  .ستيسرش را رو به جلو خم کرد و مرا نگر سروش

و خوردنش هم حرامه و از گناهان  شهیشراب در اسالم از نجاسات محسوب م -

  توبه کنه.  عيسر ديخوار باهست و آدم شراب رهيکب

نمازش رو ترک کنه اما نمازهاش تا  ديازه و نبااگر چه آدم موظف به خوندن نم 

جزو احکامه و ممکنه کار  نيو البته ا ستيچهل روز مورد قبول درگاه پروردگار ن

  باشه.  نياز ا ريخدا غ

. یکه قبلش شراب خورد ليدل نيفقط به ا یترکش کن دينبا یخونیاگه نماز م پس

 یارد مسجد بشه و خدا جلوو تونهیخواره م که به اصطالح شراب یبعدش هم کس

  باشه. یدر حالت مست دياما فقط اون آدم نبا ره،يگیاش نمرو به خونه چکسيورود ه

از  ن،ينکرد قيتحق ايو  نيتا حاال رساله دستتون نگرفت یلطفاً وقت ايشما بچه حاج پس

  .نيحکم صادر نکن هاتوندهيشن یرو

وضو  ميریونه دم در، ما هم مکه غسل جنابت نداره بم دتيپست پل يیاون دا حاال

  .داخل ميریو م ميريگیم

  !؟یتو مطمئن -



806 | P a g e 
 

  .ینه! فقط تو مطمئن -

وضو گرفتم. بهراد هم  عيمسجد شدم و وارد وضوخانه شدم و سر اطيبعد وارد ح و

  آمد و در حال وضو گرفتن گفت:

  .یمسائل بدون نيدرباره ا یزيچ کردمیفکر نم -

  بودم. دهيشن يیزايچ هيخودم که فقط  من

  .ستيروز مبادا بد ن یبرا یکم هم مطالعه کن هي -

  ام رو شکستم.باز توبه یمن که بعد از اون شب توبه کرده بودم ول -

  .یحاال دوباره توبه کن چون معلومه جنبه شراب خوردن هم ندار -

م، و به درون مسجد رفتم و دم در کنار پدر دميبعد او را تنها گذاشتم و کتم را پوش و

و  گفتمیآمد مخوش آمدندیکه م یو به کسان ستادميو مهران ا امیپدربزرگ مادر

  .ستاديو ا. بهراد هم آمد دادمیرا م تشانيجواب تسل

  گوشم گفت: یسمت من خم شد و تو پدربزرگم

  نداره؟ یگناه شرع سادنتيوا نجايا یمطمئن -

  به او کردم و گفتم: رو

  من مطمئنم شما چطور؟ -

  به من زد و پدربزرگم کپ کرده مرا برانداز کرد. یاسقلمه بهراد

  گرفت.  ريجمع کرد و سر به ز عيلبخند زد و لبخندش را سر پدرم
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  گفت: یبه آرام پدربزرگ

خون  جهيبه سحر گفتم غلط ازدواج نکنه. چون نت یلي. خيیايحیو ب دهيدر یليتو خ -

  مثل تو. یابچه شهیبد م

  .یمن هست از سمت شماست، نه خانواده پدرتو وجود  یاگر خون بد -

 نينکن یشما باشه. سع یدستا یتو امیکه زندگ گهيد چکسيمن هم نه سروشم نه ه -

  .دمیو بد جواب م مونهی. دهن من بسته نمنيکن کميتحر

  و گفت: ستاديو خودش کنار پدربزرگمان ا ديرا چنگ زد و مرا کنار کش ميبازو بهراد

  قرصاش رو نخورده. بابابزرگ، ديببخش -

  .زهيرفتارهاش تأسف انگ یلي. خافتهیکارش با قرص راه نم گهيد نيا -

ام آمد و وارد مسجد شد و به همه سالم کرد و دست حال بود که شوهر خاله نيا در

  او زد و گفت: یبه بازو یآرام یضربه ديگفت و به بهراد که رس تيداد و تسل

  .نيتون فکر کنکمشتر یبه زندگ شتريخورده ب هي -

  .یزندگ یبا پگاه ندارم، حت یاشتراک گهيمن د -

  :ديغر پدربزرگم

  .ستيها نحرف نياالن وقت ا -

روضه  یگفت و وارد مسجد شد. صدا تيبه من انداخت و تسل یپگاه نگاه پدر

 نيو در هم ديبه گوش رس ونيو ش هيگر یخواندن مداح بلند شد. از سمت زنانه صدا
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 دنديکه به مهران رس یگفتند و زمان تيرد مسجد شدند. به پدرم تسلزمان دو مرد وا

  دست او را گرفتند و فشردند.  یکي یکيچشم در چشم شدند و 

  .آمدیم جينگفت و به نظر گ یزيها چآن تيدر جواب تسل مهران

ورود  ريبه مهران کردم که داشت مس یگفتند و وارد شدند نگاه تيبه ما تسل یوقت

  .کردیاه مها را نگآن

بعد معذرت  یقهيرا فشرد. دو دق یگريدستش د کيگرفت و با  ريهم سر به ز بعد

  کرد و وارد مسجد شد. یخواه

  و گفتم: ستميرا نگر بهراد

  ؟یاونا رو شناخت -

  دوستاش هستن. دينه! شا -

  ؟یشناسیتو دوستاش رو نم -

  نه همه رو. -

  خوب. یليخ -

معتمد و پدرش هم آمدند. مشغول  شدیم پر مکساعت بعد که مسجد داشت کم مين

  .دنديبه من رس نکهيگفتن شدند تا ا تيتسل

 ميبا هم دست داد نکهيو پس از ا ستاديمعتمد وارد مسجد شد و ماکان مقابل من ا یآقا

  گفت:

  بهتون. گمیم تيتسل -
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  ممنونم. -

  گذاشت و ادامه داد: ميبازو یرا رو گرشيد دست

 چيه دونمیم ن؛يداغدار دونمیم کنه؛یدردتون رو سبک نم یاجمله چيه دونمیم -

 خوامیرو جبران کنه. از خدا م زتونيغم از دست دادن خواهر عز تونهینم یزيچ

 ماهياز فر ی. وقتنيرو تحمل کن بتيمص نيا نيتون صبر بده تا بتونبه شما و خانواده

 یلين، خواهر شماست خشما تازه فوت شد ليامف یکه تو یخانوم نيا دميخانم شن

  متأثر و متأسف شدم. 

  روحشون شاد باشه. دوارميام

  تشکر. -

 يیخطا نيچن چوقتيه مي. اگر خبر داشتخوامیاز بابت اون شب هم معذرت م -

  .ميکردینم

  .اديم شيپ کنم،یخواهش م -

چون خود  گريد کيمرد ش کيهمراه با  رپاشايوارد مسجد شد که پشت بندش ام او

گفتند.  تيبا ما دست دادند و تسل یکي یکيبود.  یپوش و عالخوش شهيمثل هم آمد. او

  آرام پشت کتفم زد و گفت: یو چند ضربه ديمرا در آغوش کش دياو به من که رس

 یروز کيو  رهيگیم یکي یکيرو  زاموني. عزرحمیقدر ب ني! همنهيهم ايدن -

  بر کرد.زمونه ص یرحمیبا ب دي. فقط باشهینوبت خودمون م

  را تکان دادم و گفتم: سرم
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  .اديجز صبر از دستمون بر نم یکار چيدرسته، ه -

  لب گفت: ريزد و هر دو به درون مسجد رفتند. پدربزرگم ز یزيانگغم لبخند

  شدن. کيبهم نزد یليهام خمن به لطف پسر و نوه یرقبا -

ً يتقر یشدم و با صدا یعصب   گفتم: یبلند با

ً شما ن یعني - پسر و نوه  یدوستا نيشما بهتر ی! رقبان؟يغر نزن نيتونیمواقعا

. البته هر چند اونا اصالً شما رو نيهست نيبدب زيحد به همه چ نيهاتونن. چرا تا ا

 کننیرو م شونيو سرشون تو کار خودشونه و دارن زندگ دوننیخودشون نم بيرق

  .نيفقط اگه شما بذار

  او آزاد کردم و گفتم: ساعدم را گرفت. دستم را از چنگ بهراد

  گم؟ی! مگه دروغ مه؟يچ -

  را گرفتم و به داخل مسجد رفتم تا کمتر با او برخورد داشته باشم.  ميبعد رو و

  زحمتشان تشکر کردم. یو دوستش نشستم و از آن دو برا رپاشايو کنار ام رفتم

  کرد و گفت: یمعرف رپاشايام کيو همکار و شر یديخود را مهندس ام دوستش

  هم با پدرش به مشکل برخورده؟! داخل؟ باز اديسروش چرا نم -

  کرد و رفت. يیرايبرادر مهران آمد و از آن دو پذ مهرداد

  کردم نخندم و آهسته گفتم: یسع

  داره. ینه! عذر شرع -
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  و گفت: دينوش یجرعه چا کي او

  . ودهيآهان پس پر -

باره خودم را جمع کردم و کش آمد و دو ميهاخندان شد و من لب رپاشايام یهاچشم

  گفتم:

  .هاهيما نيتو ا یزيچ هي -

 یحاج محمد ترسمیپدرش نشست و برخاست داره. م نيبدجور ضد قوان یپسر حاج -

که با خودش همه جا  هيبه پسر خودش هم رحم نکنه. مخصوصاً با اون دختر خارج

  .برهیم

  حرف او تعجب کردم و گفتم: از

  روش خنجر بزنه.ما فکر نکنم بخواد به سهست ا ريپدربزرگم سخت گ -

  صورتم آورد و گفت: کيرو به جلو خم شد و سرش را نزد یديام مهندس

رو با توجه  ناي. اهييآبرویب یواسه سروش نقطه ضعفه. واسه حاج محمد یدوروت -

خودش رو واسه سروش  یشايکاز هم یکي. اون دختر گمیم تونيحاج یهابه خصلت

  . دوننیهمه هم مدر نظر گرفته و 

. چون هر دو، دو تا غول رهيبه اون آقا قول داده سروش دخترش رو بگ یمحمد حاج

 یازدواج با هم متحد بشن کمر همه نيهستن که اگر به واسطه ا یساختمون ساز

 ميکنیرشد م ميمثل ما که دار يیهاو شرکت شکوننینوپا رو م یساختمون یهاشرکت

  . کننیپاشون له م ريرو ز ميرسیو به اونا م
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ارائه داده ها مناقصه یکه شرکت ما تو يیهامتيبا توجه به ق رياخ یهاسال یط

  حدود پنج تا پروژه...

  حرف او را قطع کرد و گفت: رپاشايام

  هم اصفهان. یکيسه تا تهران  ش،يک یشش تا... دو تا تو -

  سر فرود آورد و گفت: او

سرا  یتو یسر ميو تونست ميتشون در آوردبزرگ از دس یليخ یشش تا پروژه -

  .شناسنیو االن همه ما دو نفر و شرکتمون رو م ميدرآر

که ما براورد درست  یدر صورت دونهیپدربزرگت ما رو دشمن خودش م نيهم یبرا

  .ميبرنده بش ميتونیکه م ميکنیمناسب رو بهشون ارائه م متيو ق ميکنیها ماز پروژه

فراخوان  گهيپروژه در راهه. چند روز د نيهفتم یعنيبزرگ  یليخ یپروژه هي حاال

هست، دوستشون هستن و  یحاج محمد م،ي. ما هستدنیشرکت در مناقصه م یبرا

  . گهيمعتبر د یچند شرکت ساختمون

باال  یليباشه سطح شرکتمون خ نطوري. اگر اميمناقصه رو ببر ميکه بتون ميدار ديام ما

که برامون  یخوب یخارج از مسائل مال شه،یاضافه م یليو به اعتبارش خ رهیم

  داره.

دنبال  بندهيبهشون پا یليکه خ یاتيو شرع نيبر خالف قوان یوسط حاج محمد نيا

  است تا بتونه مناقصه رو برنده بشه. گهيد یزدوبند و کارا

  .یرقانونيکار غ چيبرنده شدن بدون ه یبرا ديو ام ميخودمون رپاشايمن و ام اما
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  و برخوردارش سرد و خشکه. اديپدربزرگ شما اصالً از ما خوشش نم نيهم یبرا

  که پدربزرگتون دست به حذفش نزنه. نيباش یوسط مراقب دوروت نيا فقط

  گفتم: یناباور با

  امکان نداره. -

  افتادم.  یترس سروش از آمدن دوروت ادي و

گت برگ برنده پدربزر ینقطه ضعف سروشه، برا یوقت یچرا امکان داره. دوروت -

 یپدربزرگت فعالً ساکت مونده تا به وقتش از دوروت کنمیچرا حس م دونمیاست. نم

  استفاده بکنه. 

  !؟یاچه استفاده -

  بکنه. خوانیکه اونا م یکه سروش رو وادار به انجام کار یهر چ دونم،ینم -

ست گرفتم را در د امینگران شدم. گوش یفکر کردم و کم یديمهندس ام یهاحرف به

  به سروش فرستادم. یامکيو پ

  کجاست؟! یدوروت -

  خودم. یخونه -

  تنهاست؟! -

  بله، چطور مگه؟ -

  .کنهیکجاست و چکار م نيتنهاش نذار. بهش زنگ بزن بب -
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  شده؟ ی. طورینگرانم کرد -

  مراقبش باش. -

ه بود و انداختم و نگاهم به مهران افتاد که کنار آن دو مرد نشست بميج یرا تو یگوش

و سرش را  دادیجواب م یبه آرام گفتیم تيو تسل رفتیهر کس به سراغش م

  .دادیتکان م

گفتند و برخاستند. من هم به  تينشستند و بعد تسل یقيو همکارش دقا رپاشايام

گفتند و  تيکردند و رفتند به مهران تسل یاحترامشان برخاستم که آن دو خداحافظ

  مسجد را ترک کردند. 

در آورد و به آن دو مرد داد و در گوش هم  یکرد و کارت بشيهم دست در ج نمهرا

  ها هم برخاستند و رفتند.پچ کردند. آنپچ یزيچ

  گرفت و رفت. عيو بعد نگاهش را سر ستيمرا نگر مهران

  به سروش فرستادم: یگريد امکيپ

کجا  نيکن بب بشونيو تعق نتيتو ماش ني. بشرونيب انيسروش، دوتا مرد دارن م -

  هستن؟! ايو ک رنیم

  آمد و گفت: اميپ

  !؟یچ یبرا -

  کن. بشونيرفتار مهران باهاشون مشکوکه، لطفاً تعق یليخ -

  !شه؟یم یمراسم ختم چ -
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  برو دنبالشون. نتيتو ماش ني. بشیساديوا رونيمترسک ب نيتو که ع -

  باشه. -

  شت و گفت:گذا نمانيدستش را ب ینيبه مقابل من آمد و نشست و س مهرداد

بود.  یخوب یليدوستش داشتم. زن داداش خ یلي. من خامرزهيخدا بهاره جون رو ب -

  هوام رو داشت. یلي. خميبود قيبا خواهرم نداشت. ما مثل دو تا رف یفرق

حال شوم ناراحت شدم و بدون نگاه کردن به خوش نکهيا یبه جا شيهاحرف از

  گفتم: شيهاچشم

  کنه. یخودکش هوي یضربه بخوره. نذاشت یو نذاشت یشتبود که هواش رو دا نيهم -

 یدختر جز ناراحت نياش شد. کور شم اگر بدونم ابهاره چه دونمیبه خدا من نم -

  ناراحت بوده. یواسه تو و بهراد از چ

  از مهران... -

مهران باعث مرگ بهاره  نيبگ اديبهاره بود. شما چطور دلتون م یوونهيمهران د -

  خودش رو بکشه. اديکه بهاره ب کرده،یم انتيبود و بهش خ

درد  ديدرست باشه، باز هم مهران مقصره که نفهم یگیتو م یاگر هر چ یحت -

  برداشته خودش رو کشته. هويکه  هيزنش چ

 یکيمهران انقدر حواسش به بهاره باشه که  دي! چرا نباافتاد؟یاتفاق م نيا ديبا چرا

  و خودش رو بکشه! بهش بگه یزيچ کياز راه برسه و 

  کرد و گفت: زيرا ر شيهاچشم مهرداد
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  بهش گفته؟! یچ یک -

  .گهیکامران که داداشت م نيهم -

  کرده باشه و من ندونم. تيکه بهاره رو اذ هي! کامران چه نجاسته؟يکامران خر ک -

  ماند.  زيخميکه مچ دستش را گرفتم و او ن زديبعد خواست برخ و

  .نيبش -

  با حرص گفت: زدیکه در چشمش موج م یبا اشکنشست و  آهسته

 تيوسطه و بهاره رو اذ یکس یاش نشستم بدونم پاکه تو خونه يیبه همون خدا -

  .رميگیکرده خودم نفسش رو م

  !یخبریو بهم گفت ب ميمهران که اون روز از قبرستون برگشت یتو از حرفا یعني -

  .شنومیباره م نيبه روح بهاره اول -

  ازت بکنم. یخواهش کي متونیم -

  باشه. یهر چ -

  خودت بمونه. شيرو به تو گفتم. بذار پ نايبه مهران نگو که من ا -

  نه؟! اي نيهست ارويدنبال اون  یباشه ول -

  .مينباش شهیمگه م -

  !ن؟يخبر داد سيخودتون؟! به پل -

  نه! -
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  چرا؟!  -

اداشت تا کجاش رو راست د ميدونیما بر اساس احتماالته و نم یحدسا یچون همه -

  گفته. 

  سربلند کرد و گفت: یسکوت کرد و بعد با ناراحت یکم او

  کرده؟! یممکنه مهران بدوِن چرا بهار خودکش یعني -

صبرش رو از دست داده و  دهيفهم یکرده که بهار وقت یکار کيهم  دونهیهم م -

  کرده. یخودکش

  .فشردیهم م یکش را رو. دست راستش را مشت کرده بود و فستميرا نگر او

اما بهار اونقدر افسرده  مونه،یدر حد حدس م نايا یدر هر حال باز هم همه یول -

مهران  یسکوت و زندگ یالوسط البه نيا یزيچ کي. ميمرگش باش لينبود که ما دل

. فعالً هم که ما دنبال رد و نشون کامران گهیاما نم دونه،یدفن شده. اون بهتر م

  داشتن! یبا هم چه ارتباط ايبه بهار گفته و  یچ ميو بفهم ميکن داشيپ دي. باميهست

  .کنمیم داشيخودم پ -

  گم و گور شدن.  ستني. اما نميکرد دايشون رو پخونه -

  آدرسشون کجاست؟! -

  !؟یخوایم یچ یبرا -

  .کنمیم داشونيو پ کشمیشون رو به توبره مخاک محله -
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از ما پنهون  یزيو تو هم چ یستي هم دست داداشت ن. فقط اگر واقعاً ستيالزم ن -

  .یاريمراقبش باش که سر از کاراش در ب شتريب یکنینم

  .ستميدست نهم چکسيمن با ه -

  را برداشت و برخاست و رفت. ینيرا گفت و س نيا

  سروش تماس گرفتم که جواب داد: با

  رفت و آمد دارن.  ايکو با  کننیکجا توقف م نميبب رمیسالم، دارم دنبالشون م -

  خوبه. -

  .یکه عالفم کرد کنمیم نتيچوب تو آست ،یحاال فقط حدس غلط زده باش -

  برو صحبت نباشه. -

  . نگرانش شدم یلي. خیدنبال دوروت نيمسجد تموم شد بر یکارتون تو -

  !؟یباهاش صحبت کرد -

  دنبالش. یبله، گفتم حاضر بشه که بر -

  من؟! -

  ام ورش دار.. برو دم خونهاهيه خودم اومدم دنبال نخود سپس من؟! فعالً ک -

  باشه. -

دوستان و  یارتباط را قطع کردم و مراسم ختم در مسجد تمام شد و پدرم همه یوقت

  صرف ناهار به منزل دعوت کرد. یرا برا انيآشنا
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  و خطاب به بهراد گفتم: دميرا پوش ميهاهم کفش من

  .یتدنبال دورو ميبر ديما با ايب -

  سروش کجاست؟ -

  .اديبعدش م ،یرفته دنبال کار -

  .ميباشه بر -

 ميو مجبور بود ميرو در رو شد لياز فام یاديکه با تعداد ز ميدو وارد کوچه شد هر

  .مييرا پاسخ بگو شانتيو تسل ميها جواب بدهتک آنتک یپرسبه احوال

شان را ردند و من جوابمن سالم ک دني. با دوستنديهم به جمع پ رايو خاله سم پگاه

بهراد  یکه نگاه پگاه در پ دميبود و بعد از بلند کردن سرم د امنهيس یدادم. دستم رو

  رفت.

شد و در را بست و خود را با دم و دستگاه  نشياو سوار ماش دميبه بهراد کردم و د رو

  سرگرم کرد.  نشيماش

  گفت: را از بهراد گرفت و نشيبه پگاه کردم که نگاه اندوهگ رو

  . شمیمزاحمتون نم -

  خواست برود که گفتم: و

  پگاه! -

  بله. -
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  ن؟ييايما نم یمگه خونه -

  خودش را وسط انداخت و گفت: رايسم خاله

  .ميهم به خاطر اون مرحوم اومد جانينه. تا هم -

  من پگاه رو گفتم. یدستتون درد نکنه، ول -

  و بعد آهسته گفت: ستينگر رفتیمادرش را که به او چشم غره م پگاه

  خونه. ميبر دينه ممنون، با -

  !؟یدیلحظه وقتت رو به من م کي -

  بله حتماً. -

که فقط خودش  یگرفتم و آهسته طور نييآمدم و او هم دنبالم آمد. سرم را پا کنار

  بشنود گفتم:

  نه؟! اي یتو هنوز زن بهراد هست -

  اون... یبله ول -

  نه؟! ايداره اون قهر کرده، اما حق  دونمیم -

  بله داره.  -

  نه؟! اي یتو هنوز تنها عروس خانواده هست -

  بله هستم. -

  !ن؟يبفهمن شما با هم مشکل دار هيداره بق یلزوم -
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  نه نداره. -

  . گذرهیپدرم تا امروز م یخونه ايب فتيپس لطفاً راه ب -

  سکوت کرد و من سر بلند کردم و گفتم: او

  باشه؟! -

  انداخت و گفت: نييرا باال و پا سرش

  باشه. -

که بهراد از  دميدی. مميراه افتاد مانياشاره کردم و هر دو یبعد با دستم به سمت و

صدا  رايکه خاله سم مياو گذشت ني. از کنار ماشکندیما را نگاه م نشيماش نهيدرون آ

  زد:

  پگاه؟! -

از کردم که سوار ب شي. در عقب را براميديپدرم رس نياو توجه نکرد و ما به ماش اما

بودند و داشتند آشناها را  ستادهيشد. در را بستم و رو به پدر و مادرم کردم که ا

  .کردندیم عتيمشا

 نيبرگشتم و رفتم سوار ماش عيفرود آوردم و پدرم لبخند زد و سر تکان داد. سر سر

  بهراد شدم.

  . کندینگاه م رهيخاو مرا  دميو آن را بستم. رو به بهراد کردم و د دميرا کش کمربند

را به  نينگفت و رو به جلو کرد و ماش یزيتکان دادم. چ هيچ یرا به معنا سرم

  حرکت در آورد.
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کلمه هم حرف نزد و من  کيرا  ريدر سکوت به منزل سروش رفت و طول مس او

 نکهياو به حال خودش باشد تا ا دادمیم حينکردم با او صحبت نکنم. ترج یهم سع

  . سر من غر بزند

  شدم و زنگ در را فشردم. ادهيپ ميديبه منزل سروش رس یوقت

  گفت: یسيکه به زبان انگل ديچيدر اطرافم پ یدوروت یلحظه بعد صدا چند

  تو. ايسالم بهنام، ب -

  .رونيب ايب م،يوقت ندار ميبر ديسالم، با -

  اومدم. -

 دانستمیبود و م دهيپوش يیبايکوتاه منتظر شدم که او آمد. مانتو شلوار ز قهيدق چند

سرش انداخته بود و من او را برانداز کردم  یشال رو کيسروش است.  یقهيسل نيا

  و گفتم:

  !يیبايچه خانم ز -

  و گفت: ديخند او

  هستم. بايکنه، پس حتماً واقعاً ز فيبهنام از من تعر نکهيا -

باز کردم  شيکردم و در عقب را برا تيهدا نيو او را به سمت ماش ميهم دست داد با

  که سوار شد. 

  هم سوار شدم و او به بهراد سالم کرد. من

  گفت: یسيرو به او کرد و به انگل بهراد
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  سالم، بهراد هستم. -

  لبخند زد و با او دست داد و گفت: یدوروت

  .یدوروت -

  را به حرکت در آورد. نيو ماش ديچرخ بهراد

  !ن؟يديرو ند گهيمگه شما تا حاال همد -

. تازه اميبدبخت یپ اشگهينصف روز سر کارم، اون نصف د نمش؟يجا ببنه بابا. ک -

  آدم. نيا شهیجا بند م کي. مگه دميسروش رو هم د نيروز ا ستيبعد از ب

  !ه؟ينظرت در موردش چ -

  سروش؟! یدرباره -

  نه، دوست دخترش. -

  سر فرود آورد و گفت: او

 یلياگه سروش ولش کنه خ. هيخوشگل یليحق داره دلش رو بهش بسته. دختر خ -

  احمقه.

  فکر کردم و گفتم: یديمهندس ام یهافرود آوردم و به حرف سر

  دو تا به هم برسن. نياگه بابابزرگ بذاره ا -

  و با ما آشنا بشه. رانيا اديدختر ب نيبابابزرگ که قبول کرد ا -

  اون باشه. یاش بازهمه نايکه ممکنه ا یفکر کرد نيبه ا -
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  .ینيببهش بد یليخ -

. اميکنار ب تونمیهاش نمبا کارهاش، با زور گفتن اتش،ي. با طرز ادبستمين نيبدب -

  .دارهیهمه سال دست از متلک گفتن به بابا بر نم نيبدتر از اون بعد از ا

  کنه.  کشيداره کوچ یسع اشهمه

  پدر زن تو؟ ايبهتره  بابا

  راحت نکن.! خودت رو ناگهینم یچيبابا خودش به خاطر مامان ه -

ما چشه؟! حروم خوره؟ دزده؟ جد اندر جد  یداره. مگه بابا یناراحت یهم جا یليخ -

شون به روز بودن و داشتن. خانواده یشغل آنچنان ايداشتن  هيتاجر بودن و سرما اي

من همه  یاز نظر پدربزرگ، خانواده پدر دياروپا بودن. چرا با یکرده ليهمه تحص

به  یاز فارس ري! چون مرداشون غپوشن؟ینماشون چادر هستن؟! چون زن ارزشیب

  مسلطن؟ ايدن یچند زبان زنده

اونا رو  دياونا رو کافر دونست؟ با دياروپان با یکرده ليدختراشون تحص چون

  ؟یدونست؟ تحجر تا ک رتيغیب

به بعد هم  نيمامان و بابا رو خراب کنه از ا نيهمه سال نتونست ب نيبابابزرگ ا -

  .مياحترامش رو نگه دار دي. ما هم فقط به خاطر مامان باونهتینم

پام  ريسه بار ز یسروش به باباش نرفته وگرنه روز نيا ميآورد یچه شانس یعني -

  .کردمیلگدش م

  :ديپرس یکرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. دوروت یاتک خنده بهراد
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  شده؟ یطور ن؟يخندیبهنام! به سروش م -

  .هيسروش کالً آدم خنده دار نه! اما -

  و گفت: ديآرام خند بهراد

  .هيسروش در کل آدم خوب -

 شهیدرست لنگه باباش م شهیم یجد یوقت دميبکنه! د یک ینکن فيتو ازش تعر -

  ...یبابا نيع نکهيباشه تا ا یشگيهمون لوده هم خوادیو دلم م

  را خوردم و نفسم را فوت کردم و گفتم: حرفم

  تف سر باالست. ميبگ یهر چ -

  ولش کن خودت رو ناراحت نکن. -

  نگرانم.  یلينگرانم بهراد، خ -

  !؟یاز چ -

 یبخواد معامله نکهينگرانم. از ا ارهيب یسر دوروت يیبابابزرگ بخواد بال نکهياز ا -

  .ترسمیبا سروش بکنه م یوحشتناک

  .ستين نطورامينه بابا. نترس اون ا -

  . مينيبیحاال م -

 دني. مادرم با دميو با هم به درون منزل رفت ميشد ادهيپ ميديمنزل پدرم رس به یوقت

  برخاست و جلو آمد و او را با خود همراه کرد.  شياز جا یدوروت
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 يیرايجلوتر از من به سالن پذ رينکرد و سر به ز یپگاه به ما بود اما بهراد توجه نگاه

  رفت.

  رساندم. در زدم که جواب آمد: ماهيتاق فرها باال رفتم و خودم را به اهم از پله من

  تو. ايب -

را  شيموها نه،يآ یکه سرپا بود و داشت رو به رو ماهيفر دنياتاق شدم و با د وارد

  گفتم: ديکشیشانه م

  سالم، حالت چطوره؟! -

  .شبيو د روزيبهتر از د یليسالم، حالم خوبه. خ -

بغلم زدم و او را برانداز  ريرا ز ميهاسرش بست. دست یرا باال شيبعد موها و

. ديرسیبه نظر م بايز اريبود بس شيزانو یکه تا رو یمشک راهنيآن پ انيکردم. در م

  و مرتبش کرد.  سرش انداخت یبرداشت و آن را رو یبزرگ مشک یروسر کي

  رو به من کرد گفت: یوقت

  چطورم؟! -

حال رنگ  نيدم. با ارا نگاه کر اشدهيرا باال انداختم و صورت رنگ پر ميابروها

  .افزودیم یاو در آن لباس مشک يیبايبه ز اشیدگيپر

  .یلباس عزا نپوش چوقتيه دوارمياما ام اديبهت م یليخ -

  باشه. یطوالن هاتونیشاد دوارميو ام گمیم تيممنونم. من هم بهت تسل -

  .کنمیتشکر م -
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  جلوتر آمد و گفت: او

  ازت ممنونم. شبيبه خاطر د -

  نبود. یهمکار م -

  .قيمهم بود رف یليخ -

  و گفت: ديبه سرم دادم. خند یتکان

اگر از آدم  ی. حتیهست ،یباش ديکه با يی. وقتايیايدن قيرف ني. تو بهترقيگفتم رف -

  .یدلخور باش

  با نفسم که فوت کردم لبخند زدم و گفتم: همراه

  .یکن فيازم تعر خوادیباشه ننه شهرزاد. نم -

او  یبايز یهاچشم زدمینگاه کرد. همانطور که لبخند م ميهاه چشمو ب ديخند دوباره

  کردم.  ليخودم تحل یرا برا

  .دانستمیرا نم لشيستاره باران بود و دل شيهاچشم شبانگاهِ 

اندازه  نيتا ا یدختر چي. هرفتیم دنشيبوس یدلم پ بيخواست او را ببوسم. عج دلم

  .کردیمرا جذب خود نم

دلم را آرام  ماهيفر دنياما بوس خواستمیام مرفع هوس مردانه یارا بر» اال« یحت

  . کردیم

  بدهد. هيآن را به من هد توانستینم کسچيداشت که ه یاو آرامش دنيبوس
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  .کردیمرا نگاه م یهم در سکوت و حالت خاص او

بگذارم و طعم  شيهالب یرا رو ميهاحاضر بود اجازه بدهد باز هم لب یعني

  را با جان و دل حس کنم؟! نشانيريش

نشسته  مانيپا ريز نييپا یکه طبقه ی! از پس زده شدن، از حضور معتمددميترسیم

  عشقش بود.  دنيلحظه د کيبود و حتماً منتظر 

 یاو را فقط برا دانستمیپاسخ بدهم. نم یرا به درست ماهينتوانم عشق فر نکهيا از

را با او  امیزندگ توانمیم اي واهمخیم دنيو هزاران بار بوس دنيو بوس دنيبوس

  بشوم.  کيشر

  به حرف آمد و گفت: او

  !؟يیسرما -

  تکان دادم.  هيچ یرا به معن سرم

  !؟یکنیفکر م یبه چ -

را تمام کردم و خودم را به او رساندم. دستم را دور  نمانيب یقدم کوتاه فاصله کي با

 امنهيس یرو یگريو د ميبازو یودستش ر کيکمرش انداختم. او را به خود چسباندم. 

گذاشتم و او نفس  اشیشانيپ یرو یطوالن یبوسه کيقرار گرفت. سر خم کردم و 

  .ديکش یقيعم

  . کردیکردم در سکوت نگاهم م شيرها یوقت

  رفاقت من و تو.  یهم بوسه نيا -
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  !وونهيد -

هم قفل کردم  را پشت گردنش به ميهاانداختم و دست شيهاشانه یدو دستم را رو هر

  و گفتم:

  . یکنیبحث م یکس اي یزيبار آخرت هم باشه با من سر چ -

  کردم؟! یچه بحث -

عالم رفاقت نزنم  یتو یوقت کيباشه که  ادتي. فقط گفتم ندازمیم ادتيحاال بعداً  -

  شل و پلت کنم.

  و گفت: ديو او خند دميشکمم زد که از جا پر یپشت دستش تو با

نسلت رو ادامه  ینتون یباشه که خودت شل و پل و ناقص نش فقط قبلش حواست -

  .یبد

دستش را  کي ديبا کردیرا با من م یشوخ نيا ی. اگر کسدميخند طنتشيش به

ساعت  کياز  شتريهم ب اشیجد ی. از دعواهاشدمیاما از او ناراحت نم شکاندمیم

  .شدیشب نمروزم  کردیبود و با من دعوا نم کميو اگر نزد شدمیدلخور نم

  گفت: خندان

  به من؟! یچرا زل زد هيچ -

  .کنمیرو نگاه م قميدارم رف یچيه -

  .گهيد نييپا ميبر -

  .ميبر -
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بعد کنار او قرار گرفتم و دست راستم را دور گردنش محکم کردم و او را به خود  و

  چسباندم و راه افتادم. 

  خنده سرخ شد و گفت: از

  !؟یچسبونیخودت م دوستات رو به شهينکن، تو هم -

  رفاقت منه. طيبله جزو شرا -

  در رفت و گفت:  ميبازو ريمرا به کنار هل داد و از ز ميوارد راهرو شد یوقت

  .نهيبیم یکيزشته االن  -

به خود گرفتم و  یجد یافهيو او خود را مرتب کرد. لبخندم را جمع کردم و ق دميخند

  . ميرفت نييهر دو در کنار هم پا

  .ديها سمتمان چرخگاهن یهمه

رفتم.  يیرايگذشتم و به سالن پذ ماهيرا مرتب کردم و از کنار فر امیکت مشک یقهي

را که  یکس نينشستم و نگاهم اول یصندل کي یشدم و رفتم رو ريها سرازاز پله

  .کردینشانه رفت معتمد بود که داشت با پدرم صحبت م

. سروش کردندیداشتند با او بحث مو پدرش دو طرف پدرم نشسته بودند و  خودش

  . به او اشاره کردم که آمد و کنارم نشست.دياز راه رس

  شد؟! یچ -

  خودشون بود. ی. فکر کنم مغازهنجايبرگشتم ا گهيمغازه نشستن و من د هيرفتن تو  -

  بود؟! یچ یمغازه -
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  .یکهنه فروش -

  !ه؟يچ گهيد یکهنه فروش -

  !یفروش قهيعت -

  به او کردم و گفتم: یهيسف عاقل اندر نگاه

  !ده؟یرو م یمعن نيا یکهنه فروش -

  !؟یپس چ -

 قهي. عتفروشنیکه لباس دست دوم و دست چندم م گنیم یابه مغازه یکهنه فروش -

 قهي. حاال سر و کار مهران با عتفروشنیرو م یميباارزش قد ليهم وسا یفروش

  ؟یعاد ريغ اي هيعاد ده؟یم یفروش باشه چه معن

  اش!خونه یداره تو ونيعالقه داره و کلکس قهيعت لي. مهران به وساهيعاد یليخ -

  رو؟! نايا دونستیبهار م -

  نه فقط بهار. ميدونیآره، چرا که نه! همه م -

  !ه؟يرخاکيز دنيخر قه،يمنظورت از عت -

 یميقد یليخانواده و خاندان باشه و خ هيکه معتلّق به  ینه! اون ظرف و ظروف -

و همه هم  قشهي. خوب از عالخرهیگشته باشه، م نهيبه س نهياشن و نسل به نسل و سب

  !یرو نگاه کرد ونشيدکوراس یشون توخونه یرفت ی. حتماً وقتميدونیم

  نشدم. یچيانقد شلوغ پلوغ بود که اصالً متوجه ه -
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  خوب! یليخ -

در آغوش داشت نگاه  بغلم زدم و به مهران که آراد را ريرا ز ميهاکردم و دست هيتک

  بهار در ذهنم ضرب گرفت: یکردم. جمله

  !دونمیکه من نم کنهیم يیکارا هياون  -

  خودم گفتم: با

  !؟یکردیم يیتو چه کارا -

  بعد سرم را به چپ و راست تکان دادم.  و

  . مياز صرف ناهار همه آماده شدند تا به آرامستان برو بعد

 دميکف رفتم و دهم يیِ رايشوند. به پذ شانيهانيرفتند تا سوار ماش یکي یکي همه

  هستند.  یمعتمد در حال صحبت با پدر و مادرم و سروش و دوروت یخانواده

رفتارها عرف جامعه بود و من  نيا ايهمه جا هستند و  یليآنها خ کردمیحس م چرا

  حساس شده بودم. 

از  یبلند مشک یو پالتو یکوچک مشک یدست فيک کيبا  ماهيچرخاندم که فر چشم

  آمد. نييها پاپله

ها حضورشان از آن یبه کنارشان رفت و برا ماهيکرد. فر شياو صدا دنيبا د مادرم

  تشکر کرد. 

. سروش هم مدام به من شودیشان تمام مصحبت یک نميمنتظر بودم بب نطوريهم

  . دميفهمیرا نم لشيو من دل رفتیغره مچشم
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من به صدا در آمد.  یدادن شد. چند لحظه بعد گوش اميزد و مشغول پ یعصب یلبخند

  در آوردم و نگاه کردم.  بميآن را از ج

  نوشته بود: سروش

  فرستن که تا اونجا براش شعر بگه.پسره ب نيرو با ا ماهيفر دنيبدبخت برنامه چ -

من کرد. جلو  یبه سراپا یبلند کردم و ناباور نگاهشان کردم. سروش نگاه تلخ سر

  که مادرم گفت: وستميشان پجمع رفتم و به

  پشت فرمون؟ ینيبش یکنیمنه. لطف م نيماش یتو هايیرايپذ یبهنام جان، همه -

  .کنمیبله... خواهش م -

  گفتم: ماهيبه فر رو

  !؟یايبا من م ماهيفر -

 یزيشد و نگاهش سمت معتمد رفت و خواست چ بازمهيرو به من ن ماهيفر دهان

  و گفت: ديحرف او پر نيبکه خواهر معتمد  ديبگو

مقدار با هم تنها باشن و صحبت  کيبا ماکان بره.  ماهيفر نيدکتر! بذار ینه آقا -

  کنن.

دست  یهند یهالميبه من چشم غره رفت. انتظار داشت مخالفت کنم و مثل ف سروش

  » ناموس منه، حق منه! ماهينه! هرگز! فر« :ميو ببرم و بگو رميرا بگ ماهيفر

  نش را بست و مخالفت نکرد.دها ماهيفر

  انداختم و گفتم: نييرا باال و پا سرم
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  .رمیپس من م -

مادرم  نيماش چييسو ،یچييجا سو یشان را ترک کردم. از روبعد راه افتادم و جمع و

  رفتم. رونيرا برداشتم و از منزل ب

  پدرم نشسته و منتظر بود.  نيدر ماش پگاه

  .ديکش نييرا پا شهيرفتم. ش نيکنار ماش به

  بهراد کجاست؟! -

  رفت. -

  !؟یچرا باهاش نرفت -

  .کنهیبهم نگاه هم نم یحت -

  انداختم و گفتم: نييرا باال و پا سرم

  دادگاه؟! نيرفت نمي. ببشهیدرست م -

  و براندازم کرد و بعد با غصه گفت: ستيچند لحظه مرا نگر او

  بهراد رفته بود. من نرفتم. -

  که به ضررته! ینطوريا -

  اگه برم هم به ضررمه. -

  !؟یازش جدا بش یخواستیمگه نم -

  .خوامیهنوز هم م خواستم،یبله م -
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  !؟یپس چرا نرفت -

  رو ندارم. شيچون آمادگ -

  !؟یکرد تونيکارا رو با زندگ نيچرا ا -

که باهاش کردم دلم رو  یناراحت بودم. اما هر کار یليچون ته دلم از بهراد خ -

  آروم نکرد.

  !کنه؟یآرومت م طالق -

  که طالق هم آرومم نکنه. ترسمیم نياز ا -

  .امگهيد زيمن نگران چ یول -

  ؟ینگران چ -

  زدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: یتلخ لبخند

  .نيفکر کن نيکه گرفت یميبه تصم شتريب -

 ماهيفر که همه از منزل خارج شدند و دميمادرم شدم و د نيبعد رفتم و سوار ماش و

  کنار معتمد نشست. 

راست  کيکردم که در کارشان دخالت نکنم و  یرا به حرکت در آوردم و سع نيماش

  .به آرامستان بروم

 نياز ماش ليمشغول خارج کردن وسا هيشدم و مهرداد و بق ادهيپ دميبه مقصد رس یوقت

  من شدند.
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اتحه خواندم. بهراد، سرد بود و من تا شلوغ نشده بود رفتم و سر حوصله ف یکم هوا

شدم  رهيبه سنگ مزار خواهرم خ یها همه حضور داشتند. لحظاتمهران، پدربزرگ

  هم گذاشتم و آهسته گفتم: یرا رو ميهاو بعد پلک

  .زمي. نگران نباش عزفهممیزود م یليبهار. خ فهممیرازت رو م -

 دهيو ارک کردیم هيگر یاديهمه آمدند و دور مزار جمع شدند. مادرم با سوز ز کمکم

  بار به مزار مادرشان چشم دوخته بودند.  نياول یمظلوم، برا یو آراد با نگاه

گرفتم و  ميهادست انيبخواهم صورتم را م نکهيبود که دلم شکست و بدون ا آنجا

  کردم.  هيگر

. دميخودم که او را نفهم یکردم. برا هيگر شيقلبم دلتنگ بهار بودم. برا ميصم از

و  کردندیبار بود به سنگ قبر مادرشان نگاه م نياول یکه برا یو آراد دهيکار یبرا

  مادرشان برگردد. ستيقرار ن چوقتيکه ه کردندیباور م ديحاال با

بلند کردم و  ميهادست انيام نشست و مرا به خود فشرد. سرم را از مدور شانه یدست

که فقط خودم  یآهسته طورتر از نگاه من بود. که نگاهش شکسته دميبهراد را د

  بشنوم گفت:

  بهار ما رو ببخشه. دوارميام -

  .دوارميام -

  .دهيآراد و ارک چارهيب -
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و محکم به خودش فشرد. داشتم  ديزانو زد و آن دو را به آغوش کش نيزم یرو پگاه

  . رو به بهراد گفتم:زدیموج م قيعم ی. در صورتش غمکردمینگاهش م

  داره. اجيبه وجودت احت یليخ -

  !؟یک -

  پگاه. -

 یداد و جلو یهمه سال من رو باز نينبود که ا یزن همون زن ني! ا؟یشد وونهيد -

  نداره. یبه من نداره و حاال هم تنفر من بهش تموم یاجياحت چيکرد. اون ه ريهمه تحق

  .یدونیباشه. هر طور خودت بهتر م -

 صدایو مهران ب کردیم یقراریساعت گذشت و دور مزار شلوغ شد. مادرم ب مين

  .ختيریو اندوهناک اشک م

. نگاهمان در هم گره خورد.  دنديهم از راه رس ماهيحال بود که معتمد و فر نيا در

زل زدم. مرا  ماهيبه فر یاوار بود و با اخم ناخواستهنگاه من به شدت سرزنش

  گرفت. ريام سر به زچهره دنيو با د ستينگر

قرآن سکوت قبرستان  یقار یو صدا ونيو ش هيگر یو صدا گذشتیپشت هم م قيدقا

  .شکستیرا م

 یکه درخت کاج یگلدان بزرگ یلبه یتر روآنطرف یدور شدم و رفتم کم تيجمع از

  زل زدم. تيسنگ قبر قرار داشت نشستم و به جمع کي یدر آن بود و باال
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آغوش خود گرفت و  از آنجا دور کرد و در کردندیم هيرا که گر دهيآراد و ارک پگاه

  شان کند.کرد آرام یسع

 کردمیدرون پگاه عوض شده است. حس م یزيچ کردمیاز آن ماجراها حس م بعد

  از خود من است. نهيآ کياو هم 

  نبود. نطوريخانواده متنفر است اما ا یاز بهراد و همه کردیتصور م او

  نبود.  نطوريهنوز عاشق من است اما ا کردیحس م او

  .شدیو مرگ احساسش م ینقطه در گذشته وجود داشت که باعث ناراحت کي تنها

  که بهراد با او کرده بود.  یکار

  .گذاشتیحسش سرپوش م یها را دوست داشت اما تا قبل از برگشتن من روبچه پگاه

  . کردیمن او را درک نم یبه اندازه چکسيه ديشا

  رار گرفت.دستش مقابلم ق ینيبا س ماهيبعد بود که فر یکم

  .دييبفرما -

  او دادم. یهارا به چشم نگاهم

  .یاومد ريد -

  گفت: یشد و به آرام دستپاچه

  .کردیم یمعتمد آروم رانندگ -

  کنه؟ یهمه آروم رانندگ نيکه الزم بود ا گفتیم یچ -
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  .گفتیم اشندهيخوب! در مورد آ -

  !اشندهينه آ تونندهيدر مورد آ -

  گرفت. او را برانداز کردم و گفتم: ريکرد و سر به ز سکوت

  چرا؟! -

  :ديو پرس ستينگر مرا

  ؟یچرا چ -

  !؟یکنیکارا رو م نيچرا ا -

  کدوم کارا؟! -

دستش  ینيس ريجوش آوردم و دستم رفت و محکم ز هيثان کيچرا باز هم در  دمينفهم

راف در اط یالقمه یبه کنار پرت شد و حلواها ینيو س ديکش غيزدم. او ناخواسته ج

  پخش شدند.

معتمد و  یشده بودند برگشتند و ما را نگاه کردند. حت ماهيفر غيکه متوجه ج یکسان

را چنگ زدم و محکم او را نگه داشتم که نرود و با  ماهياش. مچ دست فرخانواده

  :دميشده غر ديکل یهادندان

  ؟یدیبهش پا م یری. پس چرا میتو که دوستش ندار -

که دوستت داره بهتر از  یکردن با کس یمن نباف چون زندگ یشعرا هم برا نيا از

  .یکه دوستش دار هيکس یسوختن به پا
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 یپشت به او بود و او فقط چهره ماهي. فررديگیبودم که معتمد نگاه از ما نم متوجه

  .ديدیمرا م یبرافروخته

  نگران و آرام گفت: ماهيفر

  .ميزنیخونه در موردش حرف م ميریبذار م -

  .آمدیبه ما جلب شده بود. سروش راه افتاد و سمت ما م لياز فام یبعض اسحو

  نگاهم کرد و بعد گفت: یبه آرام ماهيفر

  .هيآلدهيبهش فکر کن اون آدم خوب و ا یخودت گفت -

  . گمیاالن هم م -

  !ه؟يچه رفتار نيپس ا -

  پخش و پال اشاره کرد.  یبه دستم و بعد حلواها او

 هياز بق شتريب قهيرو چهل دق ريور دلش، مس نين، نگفتم برو بشگفتم بهش فکر ک -

  همه زمان داشت. نيبه ا ازيکه ن کردیم یمدت داشت چه غلط نيا یطولش بده. تو

. خواست ما را گرفت یو مچ دست هر دو ديجوابم را نداد. سروش به ما رس او

  را محکم گرفته بودم. ماهيرا جدا کند اما دست فر مانيهادست

  ولش کن بهنام. -

  گفت: یماندم. او دوباره به آرام رهيخ ماهيفر یهاندادم و فقط به چشم جواب

  .کننیولش کن بهنام همه دارن نگاتون م -
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 رونيرا از دستم ب ماهيکرد دست فر ی. سروش سعگفتینم چيآرام بود و ه ماهيفر

  بود.  دهيفایبکشد اما تالشش ب

  تم گذاشت و گفت:صور یرا رو گرشيدست د ماهيفر

  بود و من شنونده. ندهي. البته اون گومي. فقط حرف زدفتادهين یاتفاق چيآروم باش، ه -

  صورتم برداشت. یدستش را رها کردم و او هم دستش را از رو مچ

  و گفت: ديصورتم غر یحرکت کرد و رفت. سروش تو یآرام به

. یاتو خودت شل و وارفته .یذاشتیخونه نم یتو ديهمه؟! با یجلو نجا؟ياالن؟! ا -

  .کنهیواسه خودش تالش م ینداره. هر کس یربط هيبه بق

. بعد اونوقت باز برو ده رهیدختر هم از دستت م نيا یکنیهم که تو م يیکارا با

مقصر  ،یکن بگو نشد، بگو نذاشتن. بگو مقصر تو بود ینيپونزده سال گوشه نش

دنبال مقصر  یبهراد بود، معتمد بود و ه بود، مقصر پدر مادرم بودن، مقصر ماهيفر

  بگرد.

  بود آهسته گفتم: ماهيکه نگاهم به دور شدن فر همانطور

  بس کن. -

اما  یدونی. خودت هم خوب میزنیله مچرا بس کنم؟ بدبخت تو واسش له -

خرجش رو  ی. ترس ورت داشته که نکنه نشه، نکنه نخوادت، نکنه نتونیترسیم

  . شيربب ی. نکنه نتونیبد

  بس کن. -
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همه  ني. ایگوشه پنهون کرد هي. خودت رو ی. بعد از پگاه ترسو شديیترسو هيتو  -

  .يیمقصر خود تو ماهيفر یماجرا ی. اما تویو دنبال مقصر بود یسال فقط نشست

  بس کن سروش. -

باز اشکت دم مشکت  یديو اون رو تو بغل معتمد د یرو از دست داد ماهيفر یوقت -

  .نيشماها نذاشت ینباشه بگ

  گفتم تمومش کن. -

. یدیگوش نم چکسيو به ه یکنی. فقط کار غلط خودت رو میبود نيهم شهيتو هم -

چشمت دختر  یکه جلو یپسر به درد نخور هي. تو ستين نياز ا شتريتو ب تيواقع یول

  !یزنیو غر م یکنیو نگاه م یاما فقط نشست برنیات رو دارن ممورد عالقه

  بس کن. -

 یهمه سال دوستت داشته، حاال دار نيکه ا ی. دخترستين نياز ا شتريتو ب اقتيل -

  .یبپوس يیتنها یتو دي. تو باگهيبه کس د یکنیم مشيتقد یدو دست

 ميگشاد شد. از جا یاز حد معمول شيب ميهاو حس کردم مردمک چشم برافروختم

صورتش داد  یتو یسيسروش زدم و به انگل ینهيس یبرخاستم و با پشت دست تو

  زدم:

- Shut up man wedge. Shut up! I’ve heard enough!  

  ».دميشن یشو مردک گوه. خفه شو من به اندازه کاف خفه«
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 بميرا از ج امی. گوشکردندی. همه داشتند ما را نگاه مستيساکت شد و مرا نگر او

بود و لبخند  نيسنگ مي. نگاه پدر و مادرم، بهراد و پگاه و همه و همه برادميکش رونيب

  مخم بود. یکج سروش رو

 یو نگاهش کرد. نگاه ديکش رونيب فشيک یرا از تو یزنگ زدم. او گوش ماهيفر به

  منتظر بودم جواب بدهد.  تيسمت من انداخت که با عصبان

  . او جواب داد:شدیما رد و بدل م نيمعتمد ب نگاه

  بله. -

  .ميبر فتيراه ب -

  ده.کجا؟! مجلس تموم نش -

  از دستت کشون کشون ببرمت؟ رميبگ اميخودم ب اي یاي. مميبر فتيگفتم راه ب -

منه و  یزندگ نيبگم ا ديبا ؟یهست یافتاده که عصبان یشده؟! االن چه اتفاق یباز چ -

  !؟یبکن ینطوريبا خودت ا ديتو نبا

  ؟یرو تموم کن شينما نيو ا یبگم که تو آروم بش ديبا یچ

اونقدر  یدونی. مکنمیاجرا م تيجمع یرو تو شيقسمت دوم نما مايم یفتياگه راه ن -

  .ايحاال ب نيکه انجامش بدم پس هم اموونهيد

آورد و ارتباط  نييدستش را پا ماهيبه جمع کرد. معتمد به سمتش رفت. فر ینگاه او

معتمد به او، به سمت من آمد. سروش  دنيو قبل از رس ديچرخ ماهيرا قطع کرد. فر

  زد و گفت: یپوزخند
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  !یموفق شد -

  .یکن کميتحر یو تو هم موفق شد -

  .یبدبخت یليچون تو خ -

  صورتش گفتم: یبه او کردم و تو رو

  به من نگو بدبخت. -

  !یهست -

  خونه دوباره تکرار کن. یبا دهن پر از خون برگرد یخوایاگه م -

ت و رف تي. پس با همان لبخند کجش سمت جمعستيحالم خوب ن ديفهمیم سروش

  گفت که او سر فرود آورد.  ماهيهم به فر یزيچ

و به معتمد نگاه  دميرا باال کش امینيشلوارم فرو کردم و ب یهابيرا در ج ميهادست

  .کردیبود و ما را نگاه م ستادهيکردم که ا

  و گفت: ديبه من رس ماهيفر

  . یزيریرو به هم م زيهمه چ ی. دارستيرفتارت اصالً درست ن -

  . ميبر -

  نصف ختم مونده. م؟يکجا بر -

  را سمتش گرفتم و گفتم: ميهمان حال بازو با

  .ميبر -
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  و بعد دوباره رو به من کرد و گفت: ستيرا نگر ميبازو

  ام؟يو باهات راه ب رميتو رو بگ یجلو همه بازو -

ً يمنظورت از همه معتمده؟! اگر دق - من  یاون بازو یمنظورت معتمده بله! جلو قا

  .ميکه بر ريرو بگ

  ؟یکنیلج م یچرا دار -

  .یچون تو دوستش ندار -

. پس اجازه يیکه من رو دوست نداره تو یاون من رو دوست داره. اون یبله، ول -

  .یکن فيتکل نييبرام تع دمینم

  . ميکه بر ريمن رو بگ ی. بازوگمیکه من م نهيتو هم فيتکل -

  .کنمیکار رو نم نيا -

برداشتم  زيسمتش خ کدفعهيندم. سرم را آهسته تکان دادم و را در اطراف چرخا نگاهم

  و گفت: ديالعملم ترسکه از عکس

  خوب! یليخوب، خ یليخ -

زدم و  یبود اما لبخند آرام دهي. ترسستميرا نگر شيهارا گرفت. چشم ميبعد بازو و

  راه افتادم و او با من همقدم شد. 

او به صدا در آمد. او  یمان لحظه گوش. هميمن شد نيو سوار ماش ميدو با هم رفت هر

  . گفتم:ستيصفحه را نگر

  .کرياسپ یمعتمده. بذار رو -
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  داد و گفت: جواب

  بله جناب معتمد. -

  خانم. ماهيسالم فر -

  سالم. -

  !ن؟ياومده که رفت شيپ یافتاده؟! مشکل یاتفاق -

  دم. انجام ب دياومده که با شيپ یبرم خونه کار دي. باستين یمهم زينه! چ -

  .بردمتونیم نيگفتیبه من م -

  .رمیم مييممنون از محبت شما، با پسر دا -

  دکتر حالشون خوب نبود. یآقا کنمیفکر م -

  .کردم شهيزدم و رو به ش یپوزخند

شده و فقط  یکردم که از دست من عصبان یخرابکار هينه! حالشون خوبه. من  -

  درستش کنم. ديخودم با

  !ن؟يدار تينام شونيشما با ا -

  .ستمينگر یرا متعجب و با لبخند تلخ ماهيو فر دميرا در هم کش ميابروها

  نفسش را فوت کرد و گفت: ماهيفر

  دارم.  تيبله. امن -

  !مونه؟یبه قول خود شما دخترا، مثل داداشت م -
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  و براندازم کرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت: ستيمرا نگر ماهيفر

  نه! -

  نه؟! -

  .قمهينام رفنه! به -

  :ديچند لحظه سکوت کرد و بعد پرس معتمد

  هم به شما داره؟! یاز رفاقت حس ريغ -

  .دونمینه! نم -

ً م - هم  یاگهيد زيچ قياز رف ريشما غ ی. برانيدونیحس خودتون رو بهش حتما

  هست؟!

  و گفت: ديکش یقيچشم در چشم من بود. نفس عم ماهيفر

  عاشقشم. -

راحت و  یليخود را به معتمد گفت. خ تي. او واقعستميرا نگر ماهيفر متعجب

  لحظه اندوهناک شد گفت: کيکه در  يی. معتمد با صدادغدغهیب

  .کنمیم یخوشبخت یبراتون آرزو -

. دهان باز کردم که حرف بزنم. ديکش یقينفس عم ماهيبعد ارتباط را قطع کرد. فر و

  او آهسته گفت:

  نگو. یچيه -
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خودم  ی. براکردمیم تشي. داشتم اذردم و بعد گاز گرفتمک سيرا با زبان خ لبم

  باشد. کشينزد یکس خواستیو دلم نم خواستمشیم

من  یپگاه و بهراد برا في. تکلکردمیم یمن به معتمد حسود گفتیراست م او

بهراد و گذشته  ميپگاه را با تمام آنچه که از او داشتم تقد گريمشخص شد و حاال د

 کيبه  ازين امیزندگ ديجد ريمس یودم بودم و خودم و حاال در ابتداخ یگريکردم و د

  !ماه؟يبهتر از فر یهمراه داشتم و چه کس

 یمرا برا یهابه من عشق بدهد. مالک توانستیبا حضورش خوش بودم هم او م هم

بود و قبل از  یمجرد واقع کياخالق بود، شاد بود، بود، خوش بايازدواج داشت. ز

کنار هم او را  هانيا یبود، با سواد بود، دوستم داشت و همه دهينخواب یمن با کس

  .کردیم اتميمناسب من و روح

  !م؟يبمون نجايقراره تا ابد ا -

  . زمينه عز -

  را به حرکت در آوردم. نيزدم و ماش ی. لبخند آرامستيمرا نگر او

  گفتم: نکرد یاو صحبت شهيبر خالف هم ی. وقتميسکوت به سمت منزل رفت در

  !م؟يبخور یزيچ هي ميبر -

  نه!  -

  چرا؟  -

  برم خونه دراز بکشم.  دمیم حيندارم. ترج ليم -
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  !؟یدراز بکش -

  آره. -

  زدم.  یاانهيانداختم و لبخند موذ نييرا باال و پا سرم

  کوفت. -

  . با حرص گفت:دميخند آهسته

  ؟یخندیم یرحاال دا ،یختياالن سر ختم خواهرت همه جا رو به هم ر نيهم -

  . ستميرا کج کردم و او را نگر سرم

  .اديخودت رو کج نکن خوشم نم -

  باشه. -

نبود و حاال  ی. کسميو به درون ساختمان رفت ميشد ادهيهر دو پ ميديبه منزل رس یوقت

  فرصت استفاده کنم. نياز ا توانستمیم

 رداشتم و از آبب وانيل کيباال رفت و من به آشپزخانه رفتم و  یبه طبقه ماهيفر

 وانيل کي. عطشم با آن دمينفس سر کش کيآب گرفتم و  وانيل کي خچاليسردکن 

  . دميآب برداشتم و نوش وانيو دوباره نصف ل دينخواب

  باال رفتم.  یرا شستم و سر جا گذاشتم و به طبقه وانيل

. در دميکش نييرا گرفتم و پا رهيرفتم و در زدم. بعد هم دستگ ماهيدر اتاق فر یجلو

  قفل بود. نفسم را فوت کردم و گفتم:
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  در رو باز کن. ماهيفر -

  .آوردمیاز دلش در م ديناراحت است. با ميرا نداد. مطمئن بودم از کارها جوابم

  باهات دو کلمه حرف بزنم. خوامی! مماهيفر -

  هم جواب نداد و سکوت بود و سکوت. باز

  م. فقط االن وقتشه که باهات صحبت کنم.باهات ندار یباز کن. من که کار ماه،يفر -

  در آمد و گفت: پشت

کردن؟ تو  یمن و معذرت خواه دنيوقت دروغ گفتن؟ وقت بوس ه؟يوقت چ -

  .یري! تو هنوز هم با خودت درگیخوایم یچ یاز زندگ یدونینم

 ريدرگ گهيپگاه چرا پسم زد د دونمی. االن که مخوامیم یچ دونمیم گهياالن د -

  . ستمينگذشته 

  خوبه. فقط... یليحالم خ االن

  ؟یفقط چ -

  در گذاشتم و گفتم: یرا رو امیشانيپ

  از خودم دوستت داشته باشه. ريغ یکس کنمیم یفقط حسود -

  حرف دلم بود. منتظر ماندم. آهسته گفت: نيشد. ا سکوت

  از تو دوستم داشته باشه؟ ريغ یکس -
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رو  چکسي. هتيخواستگار اديب ذارمینم ی. ولهيبله. معتمد مرد درست و خوب -

  .ماهيفر ذارمینم

  من دست توئه؟! یچرا؟! مگه اجازه -

  معلومه که دست منه. -

  و داد زد: ديدر کوب یرا رو دستش

  !؟یبه چه حق -

. یخوشبخت بش گهيبا کس د یتونیپس نم یحق که تو من رو دوست دار نيبه ا -

  آروم باشم. ونمتیمن هم تو رو دوست دارم و فقط با تو م

  گفت: ناباور

  !؟یتو من رو دوست دار -

 یزنیباهام حرف م ی. وقتشمیآروم م بوسمتیم یمن تو رو دوست دارم. وقت -

با من  ی. وقتشمیناراحت م تياز ناراحت ميکنیبا هم دعوا م ی. وقتشهیحالم خوب م

  . شهیم اديخون من ز یتو نيآدرنال ،یذاریو سر به سرم م یکنیم یباز

همه سال برگشتم و اصال  ني. بعد از استيو کنارم باش. من بدون تو حالم خوش ن ايب

  تو بشم. ريبخوام درگ کردمیفکر نم

ممکنه باز هم  یاگر برگرد یو گفت یجا گذاشت سيپس اون دختر خوشگله که انگل -

  !؟یچ یباهاش بمون

  من رفت.  شياون از پ -
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  رفت؟! -

  .گهيشهر د کيرفت. رفت  رانيا اميب نکهيآره. قبل از ا -

  گفتم: فشردمیرا م ميهاکه چشم یرا تکان دادم و در حال سرم

بگم هشت ماه  خواستمیخواستم در موردش بهت بگم. اما قسمت نشد. م لياون اوا -

  . موندیبا من م هاکشنبهيدختر بودم. اون فقط  کيبا 

  .کردیرو پر م مييو تنها شميپ اومدیم لميتعط یروزا

  !ن؟يرابطه هم داشت -

  زدم و گفتم: هيزانو زدم و نشستم. پشتم را به در اتاقش تک نيزم یو رو دميکش یآه

همون رابطه بود. ما دوست دختر، دوست  ی. اصل ارتباط ما براميرابطه هم داشت -

ها خودم رو نگه . اما سالخواستیم يیزايچ کيَمردم. دلم  کي. من ميپسر نبود

  وارد رابطه نشدم. چکسيبا هداشتم و 

 یبود اما کس ی. دختر خوبامیزندگ یدختر اومد تو نيافتاد که ا یاتفاق کيشب  کي

با هم متفاوت  یلي. خمينبود که من بخوام باهاش ازدواج کنم. من و اون مناسب هم نبود

  .دونستیو خودش هم خوب م ميبود

 ینبود که بشه به راحت یزيچبود، درس نخونده بود و شغلش  نييسنش پا یليخ اون

  باهاش کنار اومد. 

  .رميبگ دهينبودم که بتونم ناد یمن آدم کردیاگر شغلش رو تا ابد ترک م یحت

  بود؟! یمگه شغلش چ -
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  اون... اون... -

  !؟یاون چ -

 یاال از کلمات یبستم و سرم را به چپ و راست تکان دادم. دلم نخواست برا چشم

  ده کنم. چون فاحشه و هرزه استفا

  . گرفتیو پولش رو م ديخوابیمرد م کياون هر شب با  -

  ...یمعذرت خواه کيو با  یکردیازش استفاده م هاشنبهکيپس تو هم  -

رفت من بهش  ی. وقتشميشب اون اومد پ کي امييتنها ی. توماهينه! قضاوت نکن فر -

داد. خودش  شنهاديبعد که به من پناه آورد خودش پ یهادست هم نزده بودم. دفعه

  نداره. یخواست و گفت مشکل

  باهاش موندم. ینيداشتم که آروم بشم پس طبق قوان ازيهم ن من

ازم نخواد که  چوقتيبده که سالمه، مراقب باشه باردار نشه، ه شيهر هفته آزما مثالً 

 کياون  ميکن یو سع مي. به هم احترام بذارميباهاش ازدواج کنم، فقط دوست بمون

  و قبول کرد. ميروز رو کنار هم محترمانه بگذرون کيشب و 

  . رونيپرتش کرد ب امیمن بدونم از زندگ نکهيشب که سروش اومد بدون ا کي

  گرفته بود.  ميمن تصم یرابطه یبرا سروش

. من امي. گفته بود من از خون و اصل و نسب حاجستيسطح من نبود که اون هم گفته

پست از اجتماع  یطبقه کي ین دکترم و اون توبا آبرو دارم. م یخانواده کي
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 یروزها نيمانع من باشه و بهتر خوادی. اون هم گذاشت و رفت. گفت که نمسهيانگل

  کرده. یزندگبوده که با من  شنبهکي یعمرش همون روزا

کرد و گفت حالش خوبه و  داشي. فقط دوستم بعدها پدمشيند گهيهم رفت د یوقت از

  .کنهیم یزندگ یخوب یبا خانواده

  .ستين گهيمن. پس نگران اون نباش. چون د یما عشق نبود. حداقل برا نيب

  نه پگاه هست و نه اون دختر! یعنيپس  -

  . یتو باش خوامیفقط م ستن،ين چکدوميه گهيد -

و در باز شد. کمرم عقب رفت و خودم را نگه  ديدر قفل چرخ ديبعد کل قهيدق چند

برخاستم و در را هل دادم. وارد اتاق  ميباز کردم. از جا مهيبه در ن یداشتم. نگاه

  تخت نشسته است. یرو ماهيکه فر دميشدم و د

  .ستي. سرش را بلند کرد و مرا نگرستادميو مقابلش ا رفتم

  !قيرف -

  را گرفتم و گفتم: شيهاداد. مقابلش نشستم و دست یرا تکان سرش

  !؟یکنیبا من ازدواج م -

  د. لب باز کرد و گفت:براندازم کر ناباور

  !؟یافتینم یدرخواستت به معذرت خواه یبعدش برا -

  را تکان دادم و گفتم: سرم



855 | P a g e 
 

  .فتمياز خودم ب یبه معذرت خواه ديشا یکن تمي. اگر اذدمیبهت قول نم دونم،ینم -

  و گفت: ديخند آهسته

  .کنمیقبول م -

  دستش بوسه زدم و گفتم: یحرفش رو دنيبعد از شن و

 ره،يتو رو از من بگ چکسيه دمیو اجازه نم یلحظه به بعد فقط مال من نياز ا -

  مرگ. یحت

  لبم گذاشت و گفت: یرا رو دستش

  .فتهيسرنوشت باهامون سر لج ب خوامیحرف رو نزن. نم نيا -

  و گفتم: دميکش نييرا پا دستش

  .کنهیسرنوشت غلط م -

  . دميرا به هم مال ميهابعد کنارش نشستم و دست و

  .یحد آروم باش نيازدواج تا ا یبعد از گرفتن جواب مثبت برا کردمیفکر نم -

  .ارميدارم اداشو در م ستميآروم ن -

. کردیشدم. سمتش خم شدم و او همانطور داشت نگاهم م رهياو خ یهادر چشم و

شدم و او مرا  شيهالب دنيرا بستم و سرم را جلو بردم و مشغول بوس ميهاچشم

  . کرد یهمراه
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که فقط و فقط مال خودم است و  یبخش نبود. داشتن دخترحد لذت نيتا ا زيچ چيه

  با خودم بود.  اشیعشق یتجربه نياول

  بود. دهيپوستش دو رياز او جدا شدم خون ز یبود. وقت بايحس ناب و ز کي نيا

  .ديدویدر چشم هم م مانيهاچشم

  و آهسته صدا زد: ديترس قرارمینگاه ب از

  م!بهنا -

احساسات من از  نيدر برابر ا ینکنم. ول یروادهيکه ز اورديمرا به خود ب خواست

  تر بودم.همه زبون

چپم نشسته بود اما من دست راستم را دور شکم او انداختم و او را به عقب هل  سمت

  دادم. 

  بود دوباره صدا زد: دهيکه ترس یحال در

  بهنام! -

  زدم و گفتم: مهيخ شي. رودميتختش کش یروگرفتم و کامل  ميبازوها انيرا م او

. یمحرم من بش ديبله از تو گرفتم. حواسم هست که با کيحواسم هست هنوز فقط  -

  .یوديحواسم هست که پر

و  دمي. خودم را کنارش انداختم و او را به آغوش کشديکه لرز دميکنار لبش را بوس و

بود که آرامم  یم حس خوببازوان انيم فيفشردم. احساس آن تن ظر نهيمحکم به س

  . گفتم:کردیم
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  .یبگو فقط مال من -

  فقط مال توأم. -

  .یشیبگو فقط زن من م -

  .شمیفقط زن تو م -

  .یکنیولم نم چوقتيبگو ه -

  .یشینم مونيپش چوقتي... تو هم بگو هکنمیولت نم چوقتيه -

  .شمینم مونيپش چوقتيه -

  و بعد بوسه بارانش کردم. ستميا نگرگردنم انداختم. صورت او ر یرا رو دستش

  و خودم نگران بودم که نتوانم حد نگه دارم.  کردیکمرش حرکت م یرو دستم

  .یبه او دست بزن یتنها بود و نخواه یدختر نيچن کيبا  شدیم مگر

  . کردیهم در سکوت فقط صورتم را برانداز م او

 شيهاکردم. چشم یرو شيپ رو به باال رينشست و آهسته همان مس شيپهلو یرو دستم

  گشاد شد و آهسته گفت:

  !یکنیکار رو نم نيتو ا -

 نييباال و پا شيپهلو یو منتظر بودم که اجازه بدهد. دستم را رو نگاهش کردم فقط

  که دوباره گفت: کردمیم

  .یکنیکار رو نم نيا -
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  دادم و گفتم: لشيرا تحو امانهيموذ لبخند

  باشه. -

سراندم و لمسش  اشنهيس یتنش را با پنجه فشردم دستم را رو همانطور که پوست و

  صورتم زد. از درد چشم بستم و او گفت: یتو یاآمد که ضربه نييکردم. دستم پا

  .ستي! فکر نکن حواسم نادبیب -

کردم و  هيآرنج دست چپم تک یاش را ماساژ دادم و بعد روضربه یو جا دميخند

  گفتم:کمرش انداختم و  یساعدم را رو

  .خوامتیطاقت ندارم، واقعاً م -

  االن نه. -

  باشه. -

  گذاشتم و گفتم: اشیشانياش و بعد پلبش و بعد گونه یرو یاخم کردم و بوسه سر

  .یشیکه حسم بخوابه وگرنه االن زنم م رميبرم دوش بگ -

  به سرم زد و گفت: یگريد یضربه

  .گهيگمشو د -

را سمت  ميهادست کدفعهيو بعد نشستم.  دميخند بلند یرا باال کردم و با صدا سرم

  و گارد گرفت.  ديکش غيبردم که ج اشنهيس

  رد شدم و گفتم: شيو از رو دميخند شتريترسش ب از
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  .نهيبه بعد هم نياز ا -

  .دمي! ترسشعوریب -

  دستمان ندهم گفتم: یتا کار رفتمیکه سمت در م همانطور

  . کنمیم اتچارهی. بیکه محرمم بش یبه اون روز یوا -

  گمشو بابا. -

  به او انداختم و گفتم: ینگاهمين

  .ینيبیم -

و  دميکش رونيرا از تنم ب ميهابعد اتاقش را ترک کردم و به اتاق خودم رفتم. لباس و

  .ديايگرفتم تا حالم جا ب یبه درون حمام رفتم و دوش ولرم

  

  ) زدهمي(فصل س

بودم و همانطور  دهيمبل دراز کش ین آن شب روروز از چهلم بهار گذشته بود و م سه

و او  گفتمیم کتهيد دهيارک یکتاب برا یفوتبال بود داشتم از رو یکه چشمم به باز

  . نوشتیم

اش پروژه یداشت رو ماهيهمراه با بهراد مشغول درست کردن پازل بود و فر آراد

  .کردیکار م

  .کردیش بحث مو در مورد کار کردیصحبت م یهم داشت تلفن پدرم
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  گرفتم و آن را چک کردم و گفتم: دهيبلند شدم و دفتر را از ارک ميجا از

  .زميخوبه عز -

  بلندش را پشت گوشش زدم و گفتم: یو موها دميبعد او را بغل کردم و بوس و

  !؟یخوایم یچ زهيحاال که درست انقد خوبه جا -

  .نيخودتون بگ یهر چ -

  !؟یمثالً چ -

  . دونمینم -

  !؟یعروسک دوست دار -

  ر عروسک باشه باز هم دوستش دارم.اگ یدارم ول اديز -

  و گفتم: دميرا بوس اشگونه

  !؟یشهرباز ميباز هم بر -

  آره.  -

رانم  یو خودش را رو ديپازل را رها کرد و دو ديرا شن یکه اسم شهرباز آراد

  انداخت و گفت:

  .اميمن هم م -

  گذاشتم و گفتم: ميزانو یبعد او را بغل کردم و رو و

  .ماهي. من و شما و خاله فربرمیباشه. هر دوتاتون رو م -
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  تاپ بود گفت:لپ یکه سرش تو ماهيفر

  .اميب خوامیم یمجاز تيموافقم، من فقط واقع -

  که؟! یعبرت نگرفت -

  که نه! ینيبیم -

  هم بهت خوش گذشته. ديالبته شا -

  .ميخندیه چه منظور مچرا و ب ميدانستیو فقط خودمان م ديخند او

انداخت و  گريد یرا رو شيپا کيکرد.  هيرا دراز کرد و به مبل تک شيپاها بهراد

  فرو برد.  شيپاها یرا ال شيهادست

  حرف نزده بود. یبا کس یلياز سر کار آمده بود خ یساکت بود. از وقت یليروز خ آن

روز چهلم بهار  یبود و حتپدرش فرستاده  یکه پگاه را خانه شدیاز دو هفته م شتريب

پدرش نفرستد  یبه مادرم گفت اگر پگاه را خانه مياو را شب نگه دار ميکه خواست

  .کندیو پشت سرش را نگاه نم رودیم

  بهراد بخوابد. تيبه رفتن گرفت تا عصبان ميهم خودش تصم پگاه

دستگاه  ی. او به جلوديچياف در سالن پاف یآمد که صدا رونياز آشپزخانه ب مادرم

  به ما انداخت و دگمه را زد. یآن نگاه دنيرفت و با د

  :دميپرس

  مامان؟! هيک -
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  و سروش. یدوروت -

  چه خوب. -

پچ با سروش شد. وارد شدنشان به سالن به درون راهرو رفت و مشغول پچ مادرم

  که پدرم گفت: ديطول کش

  زم؟يداخل عز نييايچرا نم -

  جواب داد: مادرم

  دلم. زيعز مييآیاالن م -

  . ستيرا به عقب کرد و راهرو را نگر شيسر بلند کرد و رو ماهيفر

دو فشفشه و دو  کيک یبزرگ وارد سالن شد. رو کيک کيبعد پگاه با  یقهيدق کي

وارد سالن شدند. در  یروشن بود. پشت سرش سروش و دوروت یشمع عدد

  دسته گل داشتند. کادو و  یهاشکل و پاکت یقلب یميهل یهابادکنک شانيهادست

  .خواندندیبا هم م آمدندیکه جلو م همانطور

  تولد تولد، تولدت مبارک.  -

 ادميبود؟! من؟  ی. تولد چه کسدنديآمدند و به مقابل پگاه دو رونياز آغوشم ب هابچه

. بهراد؟! تولد گفتیم یگريد زيها؟ شمع تولد چ! بچهستميزمستان ن یآمد من برا

  بهراد بود؟!

  برخاست و به پگاه نگاه کرد.  شياو کردم. از جا به رو

  کردم.  هيتک ماهيفر یها را دور زدم و به صندلهم برخاستم و مبل من
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  :خواندندیم شيصدا برا کيو همه  دنديپریم نييباال و پا هابچه

  تولد، تولد، تولدت مبارک! -

پگاه تا دو هفته  نيهم شد؟یمگر م د؟يخندیبهراد تولد گرفته بود؟ داشت م یبرا پگاه

  از بهراد متنفر نبود؟! شيپ

  .ميشده بود که ما خبر نداشت یزيچ اي

که سالن را برداشته بود.  یعطر ون،يو شن ظيغل شيبود. آرا دهيهم به خود رس چقدر

  و بلند. یلباس شب مشک

نوشته شده بود،  شيکه رو کردیرا نگاه م کيتمام شدند و بهراد داشت ک هافشفشه

  ت مبارک بهراد جانم!تولد

  !شد؟ی. مگر متيمالک ميجان با م بهراد

 یسيدسته گل را کنارش گذاشت و به انگل یگذاشت و دوروت زيم یرا رو کيک پگاه

  گفت:

- Happy Birthday to you.  

 گرفتیم لميگره زد و مادرم داشت از آن صحنه ف یها را به صندلبادکنک سروش

حرف بود که  یلي. خديانجامیپگاه و بهراد م یلد به آشتتو نيا ديتا ماندگار شود. با

  غرورش گذاشته بود و دوباره به سراغ بهراد آمده بود.   یپگاه پا رو

رنگ  ديبزرگ سف کي. سرش را چرخاند و به ککردیداشت او را برانداز م بهراد

  نگاه کرد.
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  .شنیها رو فوت کن پسرم دارن آب مشمع -

و  سابقهیب یرا به هم قفل کرد و با لبخند شيهااه دستپدرم بود. پگ یصدا نيا

  رنگ گرفته گفت: یهاگونه

 خوادیبگم. دلم م کياومدم هم ازت معذرت بخوام و هم تولدت رو تبر زميعز -

  مون.خونه ميما دوتا و دوباره بر یآشت یبهونه بشه برا کيامشب 

  آرام گفت: يیها داد و با صدانگاهش را از او گرفت و به شمع بهراد

! ؟یو با من مهربون نبود یديتوش نخند چوقتيخونه؟! کدوم خونه؟! همون که ه -

! تو به اون جهنم ؟یکردم برات گرم بشه اما بهش سرما داد یکه هر کار يیهمون جا

  خونه؟! یگیم

ً يلبخندش را جمع کرد. حق پگاه  نيکه بهراد در مقابل ا ميکردیفکر نم چکداممانيه قتا

  کننده، ضعف نشان ندهد.  ريگجشن غافل نيپگاه و ا يیبايهمه ز

 یخودش شب خوب یبرا يیبايهمه ز نيو با ا کندیاو را بغل م عيسر کردمیم فکر

  پدر شدنش! یباشد برا یکه آغاز ی. شبسازدیم

و  ميوقته به هم عادت کرد یليمن و تو خ کنمی. فکر مميگذشته رو فراموش کن ايب -

اگر نه به  م،ي. اگر خوب بود که با هم بمونميوتاه به هم فرصت بدمدت ک کيبهتره 

  .ميکنیطالق فکر م

  تولدش اشاره کرد و گفت: یهااو را برانداز کرد و به شمع بهراد
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کنم و  یزندگ ی! عمر منه که کنار تو حروم شد. نذاشتستنياعداد، فقط عدد ن نيا -

  !؟یريگیتولد م من یبرا یذره ذره بسوزم. حاال اومد یباعث شد

به دامن  کيزد و آن را پرت کرد. ک کيک ريشد و دستش را ز وانهيدفعه د کيبعد  و

 کيفرش دستباف و سرام یو رو رو ريکرد و ز فيلباس پگاه خورد و لباسش را کث

  پخش شد.

  دهانش گذاشت. یرا رو شيهادست ماهيو فر ديکش غيج مادرم

سروش را گرفت و سروش  یبازو یوتبه پشت پدرم پناه بردند و دور هابچه

تا بهراد را از عملش  ديايکرد جلو ب یوار اسم بهراد را صدا زد و پدرم سعسرزنش

  باز دارد. 

ها بود. او دسته گل را چنگ زد و حرف نياز ا تریتر و عصبانبهراد ناراحت اما

 یبگوشه پرت شد و همانطور عص کيکه هر گلبرگشان  ديکوب زيم یبار رو نيچند

  داد زد. 

من رو آب  یزندگ یسال؟! حاال که همه زدهيبعد از س ؟یخریمن گل م یاالن برا -

  !؟یخودم کشت ی؟ حاال که من رو توبرده

پگاه را گرفت و  یقدم بلند بازو کيگل را به کنار پرت کرد و با  یهابعد ساقه و

  گفت: ديکشیهمانطور که او را دنبال خود م

  کاشتن.  یوديجعل کردن و آ شيکه برات آزما ريلد بگبرو واسه اونا تو -

  و گفت: ديدست آزاد بهراد را کش سروش
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  بهراد! -

و او  ديسروش کوب ینهياش را در سبار در عمرش پنجه نياول یو برا ديچرخ بهراد

  زد: اديرا به عقب پرت کرد و فر

  دخالت نکن. -

بهراد... بهراد! دنبال خود  زدیو صدا م کردیم هيپگاه را که گر هاوانهيچون د و

  او توجه نکرد. پگاه را به راهرو برد و گفت: یهيها و گرو به صدا زدن ديکش

 خورمی. قسم منمتيهم دور و بر خودم نب گهيد یبابات، دفعه یگمشو برو خونه -

  .ندازمیم رونتيبار بعد با کتک ب

  دادم دخالت نکنم.  حيرجمبل نشستم و ت یدسته یدنبالشان رفتند و من رو همه

  چه! یعني رتيگرفته شدن غ یبه باز دميفهمیم خوب

  :زدیداد م او

  ندارم. دنيشن یبرا یگوش گهيد کنم،ی... گوش نمرونيگمشو ب -

. سروش به دياز خانه پرت کرد و در را به هم کوب رونيپگاه را ب نکهيبعد مثل ا و

  و گفت: دياو پر

  تو؟!  یدار رتي. غستيکه همراهش ن نياشتف به اخالقت، نصف شبه. م -

  . ديچيبهراد در راهرو پ اديفر یصدا

  ...رتميغیمن ب هاالناسي. َمردُم، ارتميغ ی! من برتميغیآقا! من ب اريرو ن رتياسم غ -
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داشت  یبرخاستم و به سرعت سمت راهرو رفتم. پدرم سع شيادهايفر یصدا از

  بهراد سرخ شده بود. روش از رفتارو س اورديبهراد را داخل ب

 ني. نبودم ناموسم اکردینبودم ناموسم با خالفکار نشست و برخاست نم رتيغیب -

  دارم؟ رتيگفته من غ ی. ککشتیهامو نمهمه سال نطفه

من  گهیم یبردارم بود. ک یکردم که فکر و احساسش برا یزندگ یسال با زن زدهيس

  دارم؟! رتيغ

زدند و بهراد ساکت  غيها ج. زنديبهراد کوبصورت  یآن محکم تو کيدر  سروش

  طرفش صورتش سرخ سرخ شده بود.  کيشد. 

از درد، دستش را تکان داد. آنقدر محکم زده بود که دست خودش هم درد  سروش

  گرفت. دستش را مشت کرد و گفت:

  .گردمیعربده نکش... برو تو تا برم -

  بعد سمت در رفت که مادرم هراسان گفت: و

  کجا؟! -

  برم؟ قبرستون ور دست بهار. برم پگاه رو برسونم خونشون! کجا رو دارم خوامیم -

  .ديرفت و در را به هم کوب رونيبعد در را باز کرد و ب و

  . آمدیمبل نشاند. از گوشش خون م یبهراد را هل داد و او را داخل آورد و رو پدرم

پارچ آب خنک  کيرفت و با  ماهيو فر انداختیرا چنگ م شيهادست مادرم

  برگشت. 
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ها مبل کز کرد و بچه کي یرو دهيترس یپر کرد و دوروت وانيل کيبهراد  یبرا

  حاال به من پناه آورده بودند. 

  .ماهيفر -

  جانم. -

  ها رو ببر باال.بچه ايب -

  چشم. -

 ماهي. فرديکوب نيزم یرا دست بهراد داد که بهراد آن را باال برد و رو وانيل ماهيفر

  و عقب آمد.  ديکش یکوتاه غيج

  ها را گرفت و به اتاقشان برد.چهگذاشت و دست ب زيم یرا رو پارچ

  گرفتم.  ريهم نشستم و در سکوت سر به ز من

  کردن سالن شد و پدرم هم به او کمک کرد. زيمشغول تم یچارگیبا ب مادرم

ها و بل یرو شيهاکرده بود و با دست هيتک شيزانوها یرو ستميرا نگر بهراد

  .آوردیاش فشار مچانه

را  شيبرخاستم و صفحه نما یقيسالن را فرا گرفت و من بعد از دقا ینيسنگ سکوت

  صفر بود خاموش کردم. شيکه صدا

  شدم. ختنير یهم به آشپزخانه رفتم و مشغول چا بعد

استکان برداشت و تشکر  کيگرفتم. او  یرا به سالن بردم و آن را مقابل دوروت ینيس

  بود. لبخند زدم و سرم را باال انداختم و گفتم: دهي. بد جور ترسکرد
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- don't worry about it all right.  

  :ديرا به مقابل بهراد بردم که غر ینيزد. س یرا تکان داد و لبخند سرد سرش

  !خورمینم -

 دنياستکان برداشتم و مشغول نوش کيگذاشتم و  زيم یرا رو ینيکنار آمدم و س 

   شدم. یچا

  باال رفت. یبرخاست و به طبقه بهراد

  را آزاد کرد و گفت: اشهيگر مادرم

  چکار کرد؟ یديد -

  .شهیولش کن، خودش آروم م -

چکار  یبا پگاه رفتار کنه. کار پگاه اصالً خوب نبوده ول ینطوريتا حاال نشده ا -

  ؟ی! طالقش بده؟! آخرش که چميبکن ميتونیم

برخاست و کنار مادرم نشست و به زبان خودش به  یوتکرد. دور هيبعد دوباره گر و

  داد. یاو دلدار

  را ماساژ داد.  اشیشانيمبل نشست و پ یرو پدرم

  باال رفتم. یاز جا بلند شدم و به طبقه ميچا دنياز نوش پس

هاست. به چهارچوب آن یدر حال قصه گفتن برا ماهيفر دميها رفتم و ددر اتاق بچه به

و او مجبور بود  کردندیم چيرا سوال پ ماهيها فر. بچهستميا را نگرهزدم و آن هيتک

  به سواالتشان جواب بدهد. 
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  شهرزاد. -

  و نگاهم کرد. ديچرخ ماهيفر

  .ايب -

  آمد و گفت: او

  شده؟! یچ -

  .ديرا کش رهي. او دستگبه در کردم یااشاره

  تولد بهراده؟ یتو خبر داشت -

  بله. -

  !؟یچرا به من نگفت -

  ؟یدوستت نبود یمگه خونه ن؟يبود نجايا شبيشما از د -

  !یدادیم اميپ هيخوب  -

  .یگفتم نکنه کار داشته باش -

  براش. رميبگ یزيچ ،يیکادو هي یگفتیم -

! زد تولدش رو خراب کرد. من خودم براش کادو گرفتم. از طرف هر یمثالً که چ -

  .ارهيدر م یباز یوحش دونستمیدوتامون، نم

  !؟یگرفت یاره، ناراحته... حاال چحق د -

  ساعت مارک. هي -
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  انداختم.  نييرا باال و پا سرم

  ها؟!بچه شيبرم پ -

  آره! قبلش... -

  !؟یچ -

  سهم من. -

  سهم؟! -

گذاشت و به درون  ميهالب یرو یکوتاه یزد و بوسه یرا جلو بردم. لبخند نرم سرم

  . نديايب هاادامه داشته باشد و بچه ديترسیاتاق رفت. م

  .و احساس آرامش کردم دميکش یقيعم نفس

 دمياتاق بهراد که رس یراهرو رفتم. جلو گريها دور شدم و به سمت داتاق بچه از

  وارد شدم.  ش،يصدا دنيدر زدم و بدون شن

  است.  شيهاکه در حال پاک کردن چشم دميد

  رده است. ک هيگر دميو من فهم ديجنب ريساعدش صورتش را پاک کرد اما د با

  را بستم و رفتم کنارش نشستم. در

  بهراد! -

  اش حرف بزنم.درباره خوادیدلم نم -

  .یفراموشش کن یتونی! نمیبهراد تو عاشق پگاه -
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  .کنمیم رونشيب امیاز زندگ یول کنمی. فراموشش نمستيمهم ن -

  گذاشتم و گفتم: شيزانو یرا رو دستم

  . ستين نطوري. اما واقعاً اشنیاده انجام مکارها، س یليخ ميکنیفکر م شهيهم -

 یدوازده سال از عمرت هدر رفته، باور کن اگر زنت تو یکنیامروز حس م تا

  !یاحساس رو دار نينباشه باز هم هم تيزندگ

  .اريب ليدل هي -

تا صبح  کنهیپگاه مدام صدات م یديد یوقت یبود مارستانيب یکه تو یاون شب -

اما  ینگهش دار نياز ا شتريب دهیاجازه نم رتتيخودت غ. به قول یموند ششيپ

رو شب عمل پگاه  نايا ی. وگرنه همهیهست یتو فقط از دستش عصبان نهيا تيواقع

  !؟یبر ی! پس چرا ولش نکردیدونستیهم م

  زدم و گفتم: شيزانو یضربه رو دو

  .ريبگ ميتصم تيزندگ یفروکش کنه بعد درباره تيبذار عصبان -

  خت برخاستم و سمت در آمدم. در را باز کردم و گفتم:ت یرو از

تامون عمرمون هم تو، هم پگاه. هر سه دم،يدوازده سال گذشت. هم من رنج کش -

. من هم هنوز مجردم و بچه ندارم. تو ازدواج ميهدر رفت. هر سه تامون اشتباه کرد

  دار بشه.پگاه ازدواج کرد و نخواست بچه ،یو بچه ندار یکرد

طور که من همون ی. ولميرو آزار داد گريهمد م،يديتامون به شدت آزار دسه هر

کن از اول  یتو هم گذشته رو به گذشته ببخش. سع دم،يگذشته رو به گذشته بخش
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آدم  اريفرصت در اخت یليخ ی. زندگنياز اول شروع کن نيکن ی. سعیشروع کن

  ک باشه.لدت هم مبار... تویبش مونينکن که پش ی. انتخابذارهینم

  بعد سرم را فرود آوردم و از اتاق خارج شدم. و

  برگشتم به آشپزخانه رفتم و خطاب به مادرم گفتم: نييپا یبه طبقه یوقت

  مامان. -

  جانم.  -

  زدم و گفتم: هيتک نتيکاب به

  حالت کنم؟!بگم خوش یزيچ هي -

  فت:آب را بست و رو به من گ ريو ش ديدستش کش یدست از شستن کهنه مادرم

  بهتر؟ نياز ا یچ زم،يبگو عز -

  ...گمیم -

  خوب! -

  منتظر او دادم. یهابرداشتم و به چشم کيرا از سرام نگاهم

  خوب! -

  .نيباال بزن نيبرام آست خوامیازدواج کنم. م خوامیم -

پرت کرد و جلو آمد  نتيکاب یدستش را رو یمادرم ستاره باران شد. کهنه یهاچشم

  فت و گفت:و در آغوشم فرو ر
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  تر؟!حال کنندهخوش نياز ا یبهتر؟! چ نياز ا یچ -

  از من جدا شد و گفت: او

  هزارتا دختر خوب برات سراغ دارم. -

  .یکميسراغ هزار و  مياون هزارتا رو کنار بذار که بر -

  !؟یچ یعني -

  رو سراغ دارم! یخودم کس -

  !ه؟يک -

  .ماهيفر -

در  یبودند اما حاال شاد ستهيگر شيپ قهيند دقچ نکهيمادرم گشاد شد و با ا یهاچشم

  . زدیآن موج م

  !ه؟يجوابش به معتمد چ دونمیتو بود... فقط نم یکه انتخاب اولم برا ماهيفر -

  راحت باشه. التونيخ هيجوابش منف -

  !؟یدونیاز کجا م -

  باهاش صحبت کردم. -

  با معتمد؟! -

  .ماهينه با فر -

  و گفت: ديدوباره مرا در آغوش کش او
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  .هياالعادهدختر فوق ماهي. فرکنمیافتخار م یليبهت خ -

  .کردمیبود من فکر ازدواج باهاش رو نم نياز ا ريغ -

  از من جدا شد و گفت: کبارهيچند لحظه سکوت کرد و  مادرم

  !؟یحرف زد ماهيتو با فر -

  بله. -

  ازدواج با تو رو قبول کرده؟! -

  بله! -

  بر من! یوا یا -

  شده؟! یمگه چ چرا -

. محرم گفتن و نامحرم گفتن. تا خبرمیو من ب افتهیم يیگوشم چه اتفاقا ريز نيبب -

هم مثل خواهرت  ماهي. با فررهینم یکس یچشمت پ یسنگ شد کردمیحاال فکر م

  نگو آقا تا کجا رو فکر کرده. ،یبرخورد دار

  شده؟! یخوب حاال چ -

  اب به پدرم گفت:و به سالن برد و خط ديرا کش امقهي

  !ريبگ ليتحو ايب -

  سر بلند کرد و گفت: اشیگوش یاز تو پدرم

  شده خانم؟! یباز چ -
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  .خوادیآقا زن م -

  چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: پدرم

  !ن؟يبهتر از ا یخوب بخواد، مگه جرمه؟! چ -

  خانم. ماهي... فرخوادیشما رو م یخواهرزاده -

  از کرد و گفت:متعجب مادرم را براند پدرم

  !هينظرش چ نيبگو بب ماهيخوب بخواد خانم! به فر -

  مثبته. خودشون با هم حرف زدن. نکهيمثل ا -

  ! ست؟يآقا چرا حواست ن -! ؟یخوب خدا روشکر. حاال چ -

  

  به ساعد من زد. خودم را جمع کردم که گفت: یاضربه مادرم

 کننیبه هم نگاه م گهيشم داوضاع که به چ نينامحرمه و با ا ماهيبهنام به فر -

  خونه امکان نداره! نيا یموندنشون با هم تو

  بشه؟! ی! مگه قراره چن؟يکنیاالن چرا شما مثل پدرتون رفتار م -

  صورتش را چنگ انداخت و گفت: مادرم

  استغفرهللا! -

  .ستين یخاص زيدادم که چ حيتوض شي. براکردیما را متعجب نگاه م یدوروت

  م نشست و گفت:کنار پدر مادرم
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 نشونيب تيمحرم غهيص کيو  ميبذار ونيترها در مموضوع رو با بزرگ نييايآقا! ب -

  ها! دنیجوونن کار دستمون م نايتا زمان عقد. ا ميبخون

  گفت: تيبا جد پدرم

هستن و حرفاشون رو  ی! اگر به ازدواج با هم راضه؟ياغهيچه ص غهي! صرينخ -

  .دهیم یچه معن غهي. صکننیم یکه عروس یزدن عقد کنن تا وقت

  بره تا روز عقد! ديباشه پس بهنام با -

  کجا بره؟! -

  دوستش پاشا. یبابام، خونه یبابات، خونه یخونه -

  گفتم: معترض

  مامان! -

  .نميرو بب ماهي! صدا کن فراماني -

  بابا. یا -

  گفت:را صدا کردم. او آمد و  ماهيها باال رفتم و وسط راه پله فرپله از

  .دنيها خوابرو سرت؟ بچه یصدات رو انداخت هيچ -

  مامان کارت داره. ا،يخوب ب دنيخواب -

به من انداخت و رد شد و وارد سالن شد. من هم بعد  یآمد و نگاه نييها پااز پله او

  . ستادميرفتم و با فاصله پشت سرش ا نيياز او پا
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  به او لبخند زد و گفت: پدرم

  !يیقشنگ دا -

  م.جان -

  !؟یدار تيتو با ازدواج با بهنام رضا -

  سرش را چرخاند و مرا برانداز کرد. دستپاچه رو به پدرم گفت: ماهيفر

  گفته؟! یزيمگه بهنام چ -

  .ماهيازدواج کنم، اون هم با فر خوامیم گهیبله، م -

سرخ شده بود. مشغول کندن  ماهي. صورت فرستادميهم جلو رفتم و کنارش ا من

  شد.  شيهاتپوست انگش

  !؟یازدواج موافق ني. با انيخودتون صحبت کرد گهیبهنام م -

  .يیبله دا -

  دست زد و گفت: یحالسر فرود آورد و مادرم با خوش پدرم

  مبارک باشه. -

  ما بود گفت: شيکه در حال نگاه کردن نما یبعد رو به دوروت و

  بشنوم. تونستمیروزا م نيبود که ا یخبر نيبهتر نيا -

گفت و برخاست اول  کيحال شد و تبردادم که خوش حيتوض یرا به دوروت ضوعمو

  صورتش گذاشت و گفت: یرا رو شيهاکه مادرم دست ديمرا بغل کرد و بوس
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  رو بغل کنه! ليفام یمردا یقراره همه نيخدا مرگم بده! ا -

  را بغل کرد. رو به مادرم گفتم: ماهيجدا شد و رفت فر یکه دوروت دميخند من

  .کننیفکر نم م،يکنیکه ما فکر م يیزايبندگان خدا به چ نيمامان، ا -

  .ميکنیما که فکر م یخوب باشه پسرم، ول -

  و گفت: ديخند پدرم

  به حال خودش باشه. ديبذار ديخانم، ولش کن -

  !ن؟ييخوایوا! نکنه شمام بغل م -

  !گهينه کس د خوام،یمن از تو بغل م -

  گفت:صورتش زد و  یتو مادرم

  .کنهیدختر همه رو از راه به در م نيخدا مرگم بده! ا -

وارد راهرو شد.  تياف آمد که رفتم و در را باز کردم. سروش با عصباناف یصدا

  در حال بستن در بود که گفتم:

  !ی! بله برون منو به هم نزنیکشیآروم باش مثل خرس خرناس م -

  !یرو استخدام شد جکيمل فيشغل شر داً يتو هم؟! جد یگیم یچ -

  آره.  -

  وارد سالن شد و گفت: او

  بهراد کو؟! -
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  خودش را در آغوش او انداخت و گفت: یدوروت

  ازدواج کنن! خوانیو بهنام م ماهي! فرزميعز -

  سرش زد و گفت: یتو مادرم

  هللا!االالاله -

  انداخت و رو به من گفت: یرا دور دوروت شيهادست سروش

  !ه؟ييواقعاً خبرا ايده خل ش رانياومده ا -

  !مينه! بله رو از عروس خانم گرفت -

  عه؟! مبارکه. -

  ممنون. -

  گفت: ماهيرو به فر او

  مبارکه. -

  تشکر. -

  !ی. حواست رو جمع کن گول نخورستين یمال نيبهنام همچ یول -

  چشم. -

  گفت: مادرم

  وا!  -

  گفت: یرو به دوروت سروش
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  .اديبهم بوس هم بده حالم جا ب ،یبه من داد یحاال که خبر خوب -

  با احساس گفت: یدوروت

  .زمياُه! عز -

  و گفت: ديکش یبلند نيگرفت و مادرم ه ريهم شدند. پدرم سر به ز دنيمشغول بوس و

  خاک به سرم! -

به او  یو نگاهش را سمت من چرخاند که چشمک ديرا به دهان کش شيهالب ماهيفر

  بود.  دهيچيآن دو در سالن پ یهابوسه یدارا گرفت. ص شيپراندم. خجالت زده رو

  بغلم زدم که مادرم گفت: ريرا ز ميهاکردم و دست هيتک زيهم به م من

  !سادنيوا نجايزهر مار سروش تمومش کن. دوتا مجرد ا -

  سر بلند کرد و گفت: سروش

  دوستت دارم. -

  با احساس گفت: یدوروت

  من هم دوستت دارم. -

  :بعد خطاب به مادرم گفت و

. نيديند یچيو تا حاال ه نياتون چشم و گوش بستهانگار همه یگیم یجور هيحاال  -

  .شوهرت چقدر عاشقته و حاال.. دونمیتو که م

  و گفت: ديکش غيج مادرم



882 | P a g e 
 

خودش برات دختر انتخاب  خوادی. بابام تو رو شناخته که ميیايحیب یليسروش! خ -

  کنه.

را دورش  شيهاکرد و دست هيبه خود تک را چرخاند و پشت او را یدوروت سروش

  گفت: ماهياو گذاشت و خطاب به فر یشانه یاش را روانداخت و چانه

  بغلت کرده؟! ینطوريبهنام تا حاال ا -

  پاچه گفت:دست ماهيفر

  نه! یوا یا -

  و گفت: ديرا بوس یدوروت سروش

  بوست هم نکرده؟!  ینطوريا -

گذاشت. جلو رفتم و با کف دست  شيهاونهگ یرا رو شيهاسرخ شد و دست ماهيفر

  داد.  یبلند یپشت سروش زدم. به خاطر کاپشن چرمش صدا یرو یمحکم یضربه

  ؟یخل شد ؟یگیم هيچ ناينکن ابله. ا تشياذ -

را  ميزد و ساعدها یو لبخند کثافت ستاديرا رها کرد و مقابل من ا یدوروت سروش

  گرفت و گفت:

  بوسش نکردم! به مرگ سروش تا حاالبگو  -

  غره رفتم و گفتم:او چشم به

  ؟یخورد یزيچ ؟یبندیخاک تو گورت کنن، چرا دهنت رو نم -
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  جلو آمد و گفت: شتريب او

! بگو مامانت دمشيقسم بخور، بگو به مرگ سروش تا حاال بغلش نکردم و نبوس -

  !یهست یبدونه چه مارمولک

  ت:گف یديغره رفتم که مادرم با ناامبه او چشم باز

  ! شما هم؟!ماهيخدا مرگم بده! فر -

  و گفتم: دميکه من غر افتادیداشت پس م ماهيفر

  به مرگ سروش... -

 ديحال خند نيام، با انگفتم و او را حتماً بوسه باران کرده یامن جمله ديفهم سروش

  و گفت: ختيرا به هم ر ميبغلش زد و با دست موها ريو سرم را ز

  !خورهیقسم نم ی. مرگ سروش رو الکیدار یلپاک! پسر خوب و دینه آبج -

  و گفت: ديکمرش زدم که خند یتو یگريد یآمدم و ضربه رونياو ب یبازو ريز از

  .شرفیمن بزرگت کردم ب -

  !یستيتو ن شرفمیمن ب -

  !یشرفیمارمولک ب هيتو  -

  باال رفت.  یکه بهتر شده بود به طبقه یبعد با همان لبخند و حال و

  ها هل داد. برخاست و مرا سمت پله مادرم

  عه! مامان! -
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  پاشا.  یخونه یریرو جمع کن، امشب م لتيگمشو برو وسا -

  مامان نصف شبه. -

  .کنمیم یازش معذرت خواه زنمیزنگ م ستيمهم ن -

  !یاش رو ندارتو که شماره -

  .رميگیاز سروش م -

  !یکنیم ینطوريمامان زشته! چرا ا -

  .گفتینم یزيش گرفته بود و چاخنده ماهيفر

  .نيبگ یزيچ کيبابا! شما  -

و دو ساعت بعد من در منزل پاشا  ستيدستش را نگر یو گوش ديفقط خند پدرم

  بودم! ستادهيا

سمت اتاقش رفت و  د،يخندیو م کردیکه براندازم م یهم خواب آلود در حال پاشا

  گفت:

  !یدختره خطر دار یشه. برا داتيپ یمادرتون گفتن فعالً نذارم اون حوال -

 ديخند شتريمن ب یافهيق دنيو با د ديدر اتاقش چرخ ینگاهش کردم. در آستانه افسرده

  و گفت: ديچيرا در هم پ اشچهيماهپر یزد و بازوها هياش را به چهارچوب تکو شانه

  برات. شهیم ترنيريدر عوض ش -

  افتادم و ناراحت گفتم: راه
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  زهر شد که! -

  و گفت: ديدتر خندبلن او

  .پرهیبرو بخواب! از سرت م -

  گفتم: رلبيگفت و در را بست و من ز ريو شب بخ ديخودش چرخ و

  شبتون خوش. -

به صدا در  امیکه گوش کردمیروز بعد ساعت ده بود، داشتم کتابم را مطالعه م صبح

  آمد. جواب دادم:

  خانم. ماهيبه! فربه -

  .زميسالم عز -

  الت چطوره؟سالم جانم، ح -

  !؟یکنیدوستتم. در رو باز م یخوبم. من دم خونه -

  سمت سالن انداختم و بعد گفتم: یبلند کردم و نگاه سر

  اومدم. -

اف رفتم رفتم. سمت اف نييپا یبرخاستم و به طبقه ميرا قطع کردم و از جا ارتباط

  خانم گفت: ريکه من

  ؟یریم يیبدون کاپشن جا -

  نه! مهمون دارم. -
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دسته گل کوچک با خود  کيوارد خانه شد.  ماهيدگمه را زدم و منتظر شدم که فر عدب

  زد و دسته گل را سمتم گرفت و گفت: یآورده بود. لبخند آرام

  عشقم. یبرا -

کاج و کاغذ  یها. دو شاخه گل رز قرمز بود که با برگستميگل را گرفتم و نگر دسته

  . دمياش را بوسگونه شده بود. تشکر کردم و نييتز یاروزنامه

  گفت: ماهيفر دنيخانم به سالن آمد و با د ريهمان حال من در

  ن؟يمهمون دار -

  بله. -

  تعارف گفت: یب او

  ش؟يو برگردون یکن ضشيمر یباز ببر یاومد -

  وا! -

  وهللا! -

  انداختم و گفتم: ماهيفر یو دستم را دور شانه دميخند من

  .مي! ما قراره با هم ازدواج کنخانمه ماهيفر شونيخانم، ا ريمن -

  گفت: یجد یليرا برانداز کرد و خ ماهيفر او

  !یرو انتخاب کرد نيوهللا، ا یچش بازار رو کور کرد -

  گفت: یبا ناراحت ماهيفر
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  وا! مگه من چمه؟! -

 ماهينازک کرد و به آشپزخانه رفت. من دستم را پشت فر یخانم پشت چشم ريمن

  کردم. تيباال هدا یگذاشتم و او را به طبقه

  و گفتم: دمياو را بغل کردم و بوس ميوارد سالن شد یوقت

  ؟یاالن سر کارت باش دي! نبانجا؟يساعت روز، اون هم ا نيا -

  بدم. حيبرات توض ديبا -

مبل نشست و همانطور مشغول در آوردن پالتو و  کي یرا رها کردم که رو او

  شد.  اشیروسر

. گلدان را بردم ختميآب در آن ر یگذاشتم و کم  یلورگلدان ب کيگل را درون  دسته

 یعيآب پرتقال طب وانيدو ل یکه حاو ینيس کيخانم با  ريگذاشتم که من زيم یو رو

  بود باال آمد. 

  برداشت و تشکر کرد و گفت: وانيل کي ماهيگرفت. فر ماهيفر یرا جلو ینيس

  .دادمیم حيرو ترج یچا -

  .زميریبراش نم يیبه خاطر فشار آقا بهنام چا -

  به من انداخت و گفت: ینگاه ماهيفر

  همه هوادار داره. نيخوش به حال آقا بهنام که ا -

نشستم  ماهيگذاشت و رفت. من هم کنار فر زيم یمن رو یهم برا وانيل کيخانم  ريمن

  و رو به او گفتم:
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  .کنمی... گوش مدييبفرما -

  من کرد و گفت: و رو به ديجرعه از آب پرتقال را نوش کي او

  شرکت. اومدینم گهيسر کار معتمد د رفتمیچند روز بعد از چهلم بهار که م نيا -

  چرا؟! -

  . هيجد یليموضوع براش خ نکهيمثل ا -

  او را برانداز کردم و گفتم: یهاچشم

  !؟یچ یعني -

  شد.  رهيرانم بود خ یو به دست من که رو ديکش یقيعم نفس

  عاشقته! یليخ یعني -

  را نداد.  بمجوا

  و بعد... -

اون  دميپرس یهام رو نداد. از منشبهش زنگ زدم. جواب تلفن ادينم دميدیچون م -

به چه خاطر که گفت  دميشرکت. پرس انينم یهم گفت که مهندس معتمد گفتن مدت

. جوابم رو داد و گفت که حالش دميدادم و حالش رو پرس امي. به مهندس پدونمینم

  خوبه. 

   ن؟ييايسر کار نم یتا ک دميپرس ازش

  باز هم سکوت کرد و هنوز نگاهش به دستم بود.  ماهيفر
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  گفت؟! یچ -

گفتم مگه مشکل  سر کار. اميب تونمینم گهيد یشرکتم باش یکه تو تو یگفت تا زمان -

  کردم؟ ی! کاره؟يمن چ

 اي و یشیمال من نم چوقتيه دونمیسر کار که م اميب یدر حال تونمیگفت نم بهم

  .یهست گهيمتعلّق به کس د

  .یکنیگفتم پس اخراجم م بهش

. مال تک تک شما کارمندا ستي. اون شرکت فقط مال من نکنمینه. اخراجت نم گفت

با شما رو  يیرو به رو يیتوانا گهيمن د ی. ولنيديهم هست چون براش زحمت کش

  .اميشرکت نم گهيندارم پس د

  و گفت: ديکش یقينفس عم ماهيفر

 اديکه ب ستيباز هم قرار ن  دميد ی. پس امروز صبح وقتگهیم یکه جد دونستمیم -

دادم  اميرو جمع کردم و بهش پ لميبعد هم وسا زشياستعفام رو نوشتم و گذاشتم رو م

  من رو امضاء کنه. یاستعفا ینامه اديخونه و اون هم بهتره ب رمیکه من دارم م

  شد؟! یو بعد چ -

که  ستياونجا مال من ن ی. ولیفرستاد که من نخواستم تو بر امي! فقط برام پیچيه -

  بخوام بمونم و صاحبش بره.

  انداختم و گفتم:  نييرا باال و پا سرم

  .زميباشه عز -
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  گذاشت و گفت: امنهيس یبا غصه جلو آمد و سرش را رو او

  دوست داشتم. یليکارم رو خ -

  .رياستعفانامه رو پس بگ -

  معتمد باشم. ريدرگ خوادیدلم نم -

  و گفتم: دميرا بوس شيموها

  س؟يانگل یايبا من م -

  جدا کرد و گفت: امنهيرا از س سرش

  .اميهمراهت م یهر جا که بر -

  . مياقامت و گذرنامه بش یمشغول درست کردن کارها ديپس با -

  گذرنامه دارم. -

  اقامت. یدرست کردن کارها یسفارت برا ميبر ديخوب! پس با -

  باشه. -

  و گفتم: دميکش شيهاگونه یگرفتم و با انگشت شصت رو ميهادست انيرا م صورتش

که خودت دوست داشته  گهيد زيهر چ ايو  یکار کن ،یاونجا درس بخون یتونیم -

  .یباش

  !شم؟یسربارت نم اميمن ب یوقت یخودت درست کرد یکه تو برا یطيبا شرا -

  کنم و... هيبه سرما ليرو تبد دهيکه بهم رس یارث تونمیمن خودم م البته
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  گذاشتم و گفتم: شيهالب یرا رو دستم

ها خودم نخواستم بابا کمکم کنه. ازش بخوام کم سال نينباش. ا زايچ نيتو نگران ا -

انتظار  تونمیمن نکردن و م یبرا یلحاظ کار نيکه از ا دوننی. خودشون مذارهینم

  ت.داشته باشم بهم کمک کنن ببرم

  ان داد و گفت:را تک سرش

  .ميخودمون درست کن یرو برا طيشرا نيبهتر یدو نفر ميتونیبه هر حال م -

  باشه. -

  نشاندم و گفتم: ميپاها یو رو دميرا دورش انداختم و او را به آغوش کش ميهادست

  به تو نگفت؟ یزيبعد از من چ شبيمامانم د -

  و گفت: ديکش ميموها یرا تو شيهاانگشت

  نشم. کيبه تو نزد یبهتره من چند روز چرا! گفت که -

  .یو تو خوب گوش کرد -

ً يدق -   .قا

  گذاشتم و گفتم: شيپهلوها یرا رو ميها. دستميديدو خند هر

  حالم.خوش یحد حرف گوش کن نيتا ا نکهياز ا -

  کرد و گفت: ینيريش یخنده
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 یکارهاو عقد و  شيگرفتن وقت آزما یبرا رونيبره ب ديبا گفتیصبح م يیدازن -

  .گهيد

  .کنهیعجله م یليمامان هم خ -

  نظرت عوض شه. ترسهیم -

  .شهیعوض نم -

آورد. دردش آمده  نييو سرش را پا ديکش یاخفه غيرا فشردم که ج شيبعد پهلوها و

  را فراموش کرد.  زيهمه چ ميهابود و با نگاه در چشم

بار خودش صورتم را  نيو دوباره نگاهش کردم. ا دميکش شيهالب یرا رو ميهالب

  . ستيگذاشت و مرا نگر ميهالب یرو یدرپیپ یگرفت و دو بوسه شيهادست انيم

در قلب و  ی. حسدميدیم یبيو غر بيعج یزهايها چنگاه نيسکوت و ا نيا در

بود.  شتريبار شدتش ب نيکه قبالً با پگاه هم تجربه کرده بودم اما ا ديجوشیم ميهارگ

   بود. ترقيحسش عم

 شهيهم یبرا خواستیتا ابد تمام نشود. دلم م خواستیحس ناب داشت که دلم م کي

  بماند.

  :ديشد پرس ینگاهم به او طوالن یوقت

  شده؟! یزيچ -

  ترکم نکن. چوقتيبمون. ه شميپ شهيفقط هم -

  .کنمیترکت نم چوقتيه -
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  را دورش انداختم و او را محکم به خود فشردم. ميهادست

  زنگ خورد. آن را برداشتم و گفتم: امیود که گوشحال ب نيا در

  مامانه. -

  را جواب دادم: تماس

  بله! -

  .زميسالم عز -

  سالم مامان. -

  بهنام؟ يیکجا -

  و گفتم: ستميرا نگر ماهيفر

  پاشا. یباشم؟ خونه ديکجا با -

  .برمیم اميمدارکت رو کنار بذار االن م -

  :کردم و گفتم کيرا به هم نزد ميابروها

  !؟یچ یبرا -

  عقد. خيو تار شيآزما یبرا رمينامه بگ یببرم محضر که معرف -

  .ارميخودم براتون م ست،يالزم ن -

  راهم. یآخه من تو -

  .ارميخودم براتون م رون،يب اميمنم دارم م -
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  .فرستمیم شنيپس برات لوک زميباشه عز -

  باشه. -

  خداحافظ. -

  خدانگهدار. -

  زدم و گفتم: ماهيبه کمر فر یاضربهرا که قطع کردم  ارتباط

  .ومدهيپاشو تا مامان ن -

  برخاست و گفت: او

  شده؟ یچ-

. رهيخواد برامون وقت عقد بگ یبراش مدارکم رو ببرم چون م دي. بااديمامانم داره م -

  .اميبهش گفتم خودم م نجايا اديب خواستیم

  .ارهيکه پدرمون رو در م نهيبب نجاي! اگر من رو ایوا یا -

  .گردمیو زود بر م رمی! من منهيبینم -

  خونه. رمی! برو دنبال کارها، من هم مگهينه د -

  .گردمیصبر کن تا بر م گه،ينه د -

دنبال  ینره امروز نوبت توئه بر ادتي -.ميبا هم باش ميتا ساعت دو و ن ميتونیم

  برم سراغ آراد. دي. من هم بادهيارک
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 نيشلوار از کمد برداشتم و ح کيو  دمير به خودم پاشعط یبودم، کم دهياتاقم رس به

  گفتم: ضيتعو

 یهایدر حال خوش ديدو تا بچه به دوشمون افتاد. ما االن با تيازدواج نکرده مسئول - 

  .ميباش یدوران نامزد

  تو فعال رسماً نامزد من شو. -

  است؟! غهيکدوم ص یرسم -

  و گفتم: دميپوش یز بافت جگربلو کيو  دميکش رونيرا از تن ب شرتمیبعد ت و

  نه! اي کنمینصفش م ني! ببیستيبگه تو نامزد من ن اديب یکياالن  -

  و از داخل هال گفت: ديخند

  !یبود یجد یليندونه تا حاال هم خ یحاال هر ک -

  سمت سالن انداختم و گفتم: ینگاه

  اونوقت؟! یچ یعني -

  بعد از داخل کمد مدارکم را برداشتم و او گفت: و

  فعال نه به باره نه به داره. -

رفتم  رونيسمت سالن کردم و بعد مدارک را کامل برداشتم و از اتاق ب یگريد نگاه

  زدم و گفتم: ی. لبخند کجبستیرا م شيپالتو یها. داشت دگمهستادميو مقابلش ا

  بشه؟ یچ ديبا گهينه به باره نه به داره؟ د یچ یعني -
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  به داره!نشه نه به باره نه  یتا رسم -

  انداختم و گفتم: شيهاشانه یرا رو ميهارفتم و دست جلوتر

  ! هم به بار شه هم به دار!م؟يکن شيحاال رسم نيهم خوادیدلت م -

  زد و گفت: امنهيس یرا رو دستش

  .ادي! اصالً ازت خوشم نمیادبیب یليخ شييخدا -

  !یباهام ازدواج کن یخوایپس چرا م -

  چون دوستت دارم. -

  کتفش گذاشتم و او را به خودم چسباندم و گفتم: یرا رو ميهادست

ً يدق یروان یوونهيد -   !يیتو قا

  و گفتم: دميرا بوس اشیشانيبعد پ و

  . ميبر -

  گفت: دنمانيخانم با د ريکه من ميرفت نييپا یبعد به طبقه و

  !یگردیبرم یبا ناخوش یريدختر م نيهر وقت با ا -

  با خشم گفت: ماهيزدم و فر یلبخند نرم من

  !هيچه حرف نيوا! ا -

من باال ببره. حواست رو جمع  یصداش رو برا یکس دهييسر من داد نزن. مادر نزا -

  بچه باز هم ناخوش برنگرده! نيکن ا
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  و گفت: ستيمرا نگر ماهيفر

  ه تو قنداقه!بچ -

  خانم گفت: ريرو به من و

  !نينيبیم بچه نيبا ا شتريبه بعد من رو ب نيمتأسفانه از ا -

  پسره. نياز شانس بد ا -

با اخم و خشم مرا برانداز کرد و  ماهيرا گفت و به آشپزخانه رفت. فر نيخانم ا ريمن

  گفت:

  !یتو از من سرتر یعني نيا -

  البد هستم. -

صبر نکرد و  گريبه من زد و راه افتاد و رفت. من هم دنبالش رفتم اما او د یمشت

  قهر کرد و رفت.  یفظخداحایشد و ب نشيسوار ماش

 یکه مادرم گفته بود رساندم. او با تاکس یشدم و خودم را به آدرس نيهم سوار ماش من

  .ديکشیمحضر قدم رو انتظار مرا م یآمده بود و جلو

و  مينامه گرفت یدادن مدارک معرف ليو پس از تحو ميدو به درون محضر رفت هر

 .ميترفیم شيانجام آزما یصبح روز بعد برا ديبا

. ميآمد رونيمراسم عقد انتخاب کرد و بعد از محضر ب یچهار روز بعد را برا مادرم

  برگه را به من داد و گفت:

  !شگاهيآزما نيبر ماهيبمونه. فردا صبح با فر شتيپ -
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  . نيکنیم رونيشما باز هم من رو ب ايخونه  اميب تونمیامشب م -

 مييآیهم با هم م ماهيمن و فر شگاه،يدم آزما یريپاشا. صبح م یبرو خونه -

  .شگاهيآزما

  !یريگیسخت م یدار یليمامان، خ -

  سه نفر! نيشیکه تا عقدتون م رميسخت نگ -

  !ه؟يچه حرف نيا -

 ماهي. از فردمي. فکر نکن از حرفات با سروش نفهمیگرفت اديتو هم از اون سروش  -

  که داره! یا خاطرات بد! اون هم بیبش کيانتظار نداشتم بهت اجازه بده بهش نزد

باشه همه  ونيعشق در م یپا ی! دوماً وقتفتادهين یاتفاق خاص ماهيمن و فر نياوالً ب -

  فرق داره. زيچ

  

  :دي. مادرم پرسميشد نيدو سوار ماش هر

  فرار از گذشته؟! یعشقه نه برا یاز رو متيباشم تصم دواريواقعاً ام -

  مادر؟! هيچه حرف نيبله! ا -

 دونمی. هم بهراد هم پگاه. نمماهيتون. هم تو هم فرنتون هستم. نگران همهنگرا یليخ -

  چکار کنم براتون.

  را به حرکت در آوردم و گفتم: نيماش
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  .دهيدنبال ارک رمیم -

  باشه. -

نگرانش  نييگذشته ندارم که شما بخوا یتو یزيچ چيه گهيمادر من! من د نيبب -

  .نيباش

که شما به  یزيپگاه مجبور به ازدواج باهاش شده. چداد که چرا  حيبرام توض پسرت

  .نيهمه سال پنهونش کرد نيو ا نيمن نگفت

  .کردیفقط نگاهم م مادرم

و هر وقت  نيهمه سال سکوت کرد نيمن خراب نشه ا شيبهراد پ نکهيا یبرا -

حال و فال منه شما و  نيکه مقصر ا ی. پس اوننيفقط دروغ برام بافت نيزد یحرف

  .نيرو بهم نگفت قتيو حق نيکه خبر داشت يیکسا ی. همهنيپسرتون

  .یو بدتر بش ميممکن بود بگ -

 نيمن رو س نينيکردم شما بش دايپ ديام هيکه به سرم اومد؟! حاالم که  نيبدتر از ا -

 یبود ک نياز ا رينه! غ اينه! دوستش دارم  ايداره  قتيواقعاً حق ايکه آ نيکن مميج

  !خواستم؟یبکنه که نم یبه کار من رو مجبور تونستیم

  .کردمیتوجه م ماهيو کمتر به فر گرفتمیم ريها از پگاه تأثموندم من چرا اونوقت فقط

  به مادرم انداختم و گفتم: ینگاه ميدادم و ن یرا تکان سرم
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همه سال که من نبودم درس خونده و مهندس شده،  نيجذاب شده. ا یليخ ماهيفر -

رو  زهايچ یليخ زنمیداره. باهاش حرف م یر زبون خوب. سستين یخجالت گهيد

  .فهممیهاش رو مو من هم حرف کنهیخوب درک م

 نيا دمیم تيهم اهم یظاهر يیبايمن که به ز یخوشگل شده و خوب برا یليخ

  باشه. امیزندگ ی. پس چرا نخوام توهيمثبت ینکته

را  ماهيکه واقعاً فر کردمیو داشتم مادرم را قانع م ميکردیکه صحبت م نطوريهم

ها داشتند از . زنگ خورده بود و بچهميديرس دهيارک یمدرسه یبه جلو خواهمیم

  .شدندیمدرسه خارج م

 دهيها منتظر شدم که ارکدختر بچه ليس انيرو رفتم و در م ادهيشدم و به داخل پ ادهيپ

دلم ضعف  شيهاهخند ی. براديخندیو م زدیآمد. داشت با دوستش حرف م رونيهم ب

که سرش را چرخاند و  نياو را بچالنم. هم یکردم با بغل کردنش حساب تيرفت و ن

  و گفت: دو دستش را تکان دا ديخند ديمرا د

بغلش انداختم و او را بلند کردم و به آغوش  ريرا ز ميهارفتم و دست جلو!يیسالم دا -

  گفتم: دنشيو پس از بوس دميکش

  .ینباش . خستهيیسالم عشق دا -

  .یمرس -

مدرسه افتاد. او سر فرود آورد و  یهااز معلم یکيکه نگاهم به  فتميراه ب خواستم

  گفت:

  سالم. -
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  سالم خانم. -

  او گفت: دنيسرش را چرخاند و با د دهيارک

بهناممه که گفتم گفته اگر معلمت خوشگل باشه باهاش ازدواج  يیدا نيا یخانم قاسم -

  . کنمیم

  سرخ شد و جلو که آمد گفت: دهيگشاد شد. معلم ارک ميهاجمله چشم نيا دنيشن با

. گفت که شما بهش درس دهيها رسکرده و به بچه شرفتيخوب پ یليخ دهيارک -

  . خواستم از شما تشکر کنم.نيدیم

  کنم. یدگيبود که بهش رس امفهيوظ کنم،یخواهش م -

. لطفاً ستيقبل ن یهاسالاون مرد  گهيافسرده شدن متأسفانه. د یليپدرشون خ -

  هاش باشه.که بتونه دوباره کنار بچه ديکمکش کن

  .ميکنیحتماً کمکش م -

  سر فرود آورد و گفت: او

  ... با اجازه.شمیمزاحمتون نم گهيد -

  خدانگهدارتون. -

را از دستش گرفتم و او  دهيارک في. من راه افتادم و کميبعد هر دو از هم جدا شد و

را در آغوشش گذاشتم. در را بستم و سوار  فشيسوار کردم و ک نيرا در عقب ماش

  گرفت و گفت: دهيرا از ارک شيشدم. مادرم رو

  گفت؟یم یمعلمش چ -
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  .کنهیکه باهاش کار م شيياز دا یگفت درسش خوب شده. مرس -

  !؟یجد -

  بله!  -

  انداختم و گفتم: نهيدر آ ینگاه نيدر حال راه انداختن ماش و

  کرده! یمن خواستگار ی. رفته از معلمش براگنیم دهيخوب به ارک یهخواهرزاد -

  که مادرم گفت: دميبعد خند و

  !؟یگیم یچ -

گفت با معلم من ازدواج کن من هم گفتم خوشگل باشه،  دهيبود که ارک شيچند روز پ -

  رو گذاشته کف دست معلمش. یحتماً. رفته همه چ

  !ن؟يها خوددار باشچهب یجلو نيتونیواقعاً شما نم یعني -

  به بعد چشم. نياز ا -

  . مادرم متعجب گفت:دنديزمان با ما رس و آراد هم ماهيکه فر ميبعد به منزل رفت و

  دنبال آراد. رفتیساعت سه م شهيچقدر زود اومده. هم ماهيفر -

و مادرم در را باز کرد  ميدر به هم سالم کرد ی. جلوميشد ادهيندادم و همه پ یجواب

  :دي. مادرم پرسميوارد راهرو شد که

  ؟ی! مگه کار نداشت؟یجان! چرا زود اومد ماهيفر -

  نفسش را فوت کرد و گفت: ماهيو فر دنديبه داخل خانه دو هابچه
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  استعفا دادم. -

  !؟یچ یبرا -

ها انداختم از مبل یکي یداد و من خودم را رو حيمادرم توض یبعد موضوع را برا و

و من به  کردیصحبت م ماهيم داشت با تعجب و تأسف با فر. مادردميو دراز کش

  .کردمیگوش م شانيهاحرف

را به سرنوشت بسپارد و به او  زينباشد و همه چ یزياز او خواست نگران چ مادرم

  رفتن خودش را حاضر کند.  یگفت بهتر است به فکر مراسم ازدواجمان باشد و برا

  سرم آمد و گفت: یادرم باالبه اتاقش رفت م ماهيبعد که فر یقيدقا

  بهنام جان! -

  برداشتم و گفتم: ميهاچشم یاو ساعدم را از رو یو با صدا بردیخوابم م داشت

  جانم. -

  و گفت: ستيچند لحظه مرا نگر او

  چشمات قرمز شدن، حالت خوبه؟! -

  بله خوبم. -

  سمتم گرفت و گفت: یکارت بانک کي او

 زي. لباس هم اگر چنيخودتون حلقه و طال بخررو ببر، به انتخاب  ماهيعصر فر -

  .نيکن ديخر نيديد یمناسب
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  !هياحاال چه عجله -

من هم با  نيالزم رو انجام بد یداي. شما خرنيعقد دار گهيعجله؟! چهار روز د -

 یعقد محضر کي. فعالً کنمیصحبت م ماهيفر یپدر یخودم و خانواده یخانواده

  . مينيبیشام، تدارک م یهم برا خودمون یخونه یتو م،يريگیم

 یعروس کيتا چند ماه بعد قبل از رفتنتون براتون  ميکنیجشن مختصر برگزار م کي

  .رميگیمفصل م

چکار؟! هنوز چند روز از فوت بهار  مييخوایمراسم م طيشرا نيا یاالن تو -

  !ه؟ينگذشته. چه کار

نگه  یزيبه خاطر تو و ما چ دياش ماهيفرق داره. فر ماهيپسرم. فر یتو انتظار ندار -

  داره. يیاما اون دختره و آرزوها

  .نيشلوغش کن اديز ستيپس الزم ن -

کنم که شام رو برامون بپزن و بفرستن.  داي... من هم دو تا آشپز خوب پميکنینه، نم -

. نطوريهم هم گهيد یو کارها یعکاس یبرا هي. آتلکنمیرو هم هماهنگ م شگاهيآرا

  .دمیسفارش م وهيو م ینيريش رمیفردا هم م

  . نيمربوط به خودتون رو انجام بد یهم کارها شما

  باشه مادر. -

  انداخت و گفت: امنهيس یکارت را رو او

  .یدوست داشت براش بخر، کم نذار یهر چ -
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  مامان پول دارم قربونت برم. -

  هم مثل اون.  ماهيپگاه کم نذاشتم، فر یمن برا -

  . دميخواب یانداختم و ساعت ميهاچشم یساعدم را رو بعد رفت. دوباره و

حاضر شد تا با هم به  ماهيو فر ميکه پدرم و بهراد آمدند دور هم ناهار خورد یوقت

  .ميبازار برو

رفت و  شيصفحه نما یکه در خود غرق بود به جلو یاما با حال و روز بهراد

  نشست.

 اورميد را نگاه کردم نتوانستم طاقت ببهرا یچهره ی. وقتديايبودم که ب ماهيفر منتظر

  :دميمبل نشستم و پرس یدسته یو به کنارش رفتم. رو

  !؟یچرا تو خودت -

  را بست و بعد رو به من چرخاند و گفت: شيهاو هم زمان پلک ديکش یقيعم نفس

  ام.حالم خوبه، خسته -

  .یدار ازين ستيکه ن یتو به اون ،یگیدروغ م -

  گفت:داد و  یرا تکان سرش

بد  یکنیتو کار من دخالت م نميبب گهيبار د کي. یاريمن ب ادينکن اونو  یسع یه -

  .دمیجوابت رو م

از سر درد است. سرم را تکان  اشیبدخلق شدمیسکوت نگاهش کردم. متوجه م در

  دادم که گفت:
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از حضور پگاه تو  یکه نشون بد یبست نشست اياون سر دن یدوازده سال رفت -

. یگیچرت و پرت م یو ه یدلسوزتر از مادر شد یهيحاال دا ،یناراحت من یزندگ

  .یدار ازيبهش ن ارش،يبرو ب

تو سرم و گفت  ديکنم که دوازده سال کوب یزندگ یبا کس ديمن با یکنیفکر م چرا

همه به من نارو زد، اون هم به  نيکنم که ا یزندگ یبا کس دي؟! چرا باعاشق برادرمه

  خاطر تو.

کردم جوابش  ی. نفسم را فوت کردم و سعديکش اديآخر را در صورتم فر یمهکل چند

  را ندهم. 

اون زنته.  اريکه آره ببخشش، برو پسش ب یريگیروشنفکر م پيمن ت یحاال برا -

 یکه باهاش بمونم و هر کار یکنیم يیتو من رو راهنما ره،يگیمن تولد م یاون برا

  ون شده. فراموشت نيبا من کرد روزيکه تا د

در رو برام باز  یات حتو اومدم در خونه سيکه چند بار اومدم انگل ینبود تو

  ! ؟ینکرد

  !د؟يبار هم ند کي یبراش کردم حت ینبود که هر کار یاون پگاه

  ببخشم؟! تو رو؟! اون رو؟! باشه حتماً. حاال

 رهيخ ميپا شيبرخاستم و چند لحظه به پ مي! از جاشدمیهم بدهکار م یزيچ داشتم

  چشمش گفتم: یشدم. بعد هم آهسته سر بلند کردم و تو

  !شيريبگ یکه مجبور بش یو بهش تجاوز کن یمن ازت نخواستم مست کن -
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رو که من  یمن بهت گفتم دختر -خورد.   کهيخورد. از حرفم  یتکان صورتش

 شيريو از من بگ یکن یاون ازت خواست بهش دست دراز ايکن؟!  چارهيعاشقشم ب

  هم خودت؟! یباعث زجر ما بشکه هم 

اش صورتم خواباند. از شدت ضربه یتو یمحکم یليو س ديچطور از جا جه دمينفهم

  دو قدم به عقب رفتم. 

  ام ترک برداشت آنقدر که ضرب دستش درد داشت. کردم استخوان گونه حس

و او را  دميچشمم کش یو راه افتاد. دستم را رو ديجه رونيچشم چپم اشک ب از

  . ستمينگر

  سمتم گرفت و گفت: دواريرا تهد انگشتش

من  ،یريگیزن م یاز گذشته نزنه. تو که دار یحرف گهيد چکسيبسمه! ه گهيد -

تموم شه.  گهيد بُرمی. پاشو از خانواده مرسونمیهم پگاه رو به آرزوش م

  . ارين اي اريپگاه رو پس ب نيبگ نيهم حق ندار چکدومتونيه

  بود و گفتم: یهم واقعاً عصبان بند آمده بود. او نفسم

  .یباشه. هر طور راحت -

رو به رو شدم. همه در سکوت نگاهمان  ماهيو با پدر و مادرم و فر دميچرخ و

  .کردندیم

  دادم و گفتم: ماهيبه فر یااشاره

  .ميبر -
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  .ميمادرم شد نيو سوار ماش ميبعد از منزل خارج شد و

  :ديپرس ماهيفر م،يحرکت کرد یوقت

  شد. ی! چرا بهراد عصبانزم؟يشده عز یچ -

  او فشردم و گفتم: یليس یجا یرا رو دستم

  دخالت نکن. گهی. بهش گفتم پگاه رو برگردون مستين یچيه -

  بهنام جان! -

  جانم.  -

با من  چوقتينشم و ه کيبه تو نزد خواستیپگاه از اول از من متنفر بود، م -

  .زهيبه هم بر شيد زندگدلم بخوا شهیباعث نم نيدوست نشد اما ا

 خوادیماجرا بهراده. بهراد مثل برادر بزرگترمه و واقعاً دلم نم نيطرف ا کي چون

از  پگاهه. کار  شتريبهراد ب اقتيبکشه. هر چند ل یسخت خوادیناراحت باشه. دلم نم

 کي دياما نبا خوامیبه بهراد بگه ازت بچه نم تونستی. مستيپگاه قابل بخشش ن

  . کردیم ريو تحق دادیبنده خدا رو زجر م نيعمر ا

 یهمه سال چ نيبهراد ا یدونیرو تحمل کرده. تو که نم ايبهراد چ یدونیکه نم تو

راحت کنار  نيانتظار نداشته باش گهياز پگاه ساخته. حاال د يیهاو با چه اخالق دهيکش

  به حال خودش باشه. ني. بذاراديب

  الق بده؟! اون به پگاه عالقه داره. عاشق پگاهه.به حال خودش باشه که زنش رو ط -
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 رتياون غ دي. شانيبهراد نبود یبهتره خودش انتخاب کنه. شما که جا یدرسته ول -

  و غرورش رو نتونه با عشق پگاه عوض کنه.

  !؟یچ یعنيو غرور  رتيغ یعاشق باش یوقت -

روزا  نيبه ا آدم رو ینشه، اما وقت یخوبه که باعث ذلت و خوار یعشق تا وقت -

به حال خودش. در حسرت اون عشق سوختن،  یکه ولش کن نهيکار ا نيکشوند بهتر

  باهات برخورد بشه. ارزشیموجود ب هي نيسوال بره و ع ريز تتيآدم نهيبهتر از ا

. لبخند زدم شدمینم ريدختر عاقل و باارزش س ني. از نگاه کردن به استميرا نگر او

  .و دستش را گرفتم و فشردم

  حد با منطقش آرامم کند.  نيتا ا توانستیبود که م یتنها دختر او

و  ميکرد یط ادهيرا با هم پ یريرا پارک کردم، مس نيو ماش ميديبه مقصد رس یوقت

  . ميرا نگاه کرد یطالفروش یهامغازه نيتريو با هم و مياز پاساژها رفت یکيبه درون 

چه انتخاب  ميدانستیکه درست نم درخشان و پر زرق و برق بود زيهمه چ آنقدر

  .ميکن

 یکياو را به سمت  هانيتريو یدر پاساژ و نگاه کردن همه دنيچرخ یاز ساعت بعد

  جفت حلقه به او نشان دادم و گفتم: کيکردم و با انگشت  تيها هدااز مغازه

  اونا چطورن؟! -

  و بعد گفت: ستيها را نگرحلقه او

  .نمشونيبب ميبر -
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  .اورديها را بحلقه مياز فروشنده خواست ميغازه شدوارد م یوقت

 کيحلقه را برداشت و نگاهش کرد.  ماهيگذاشت. فر نيتريو یهر دو حلقه را رو او

  . دميپسندیداشت. ساده بود اما من آن را م نينگ فيرد

  !؟یتو دوستش دار -

  دستت باشه که دلت بخوادش. یزيچ خوادی! دلم ميیمهم تو -

و  یمدام دستت کن یباشه که تو هم بتون یزيه و منم دوست دارم چخوشگل یليخ -

  .یاريبهونه ن

  اش گذاشتم و گفتم:شانه یو دستم را رو دميخند

  من حلقه رو دست نکنم؟! یترسی! میهست یعجب آدم -

  بله. -

  !؟یچرخونیپس همونه دو ساعت من رو م -

  بله. -

  و گفتم: دميصراحتش خند به

  خوبه. نياز نظر من هم -

  .خوامشیپس من هم م -

 فشيو ظر ديبه دست سف یليبعد آن را به انگشتش کرد و دستش را عقب گرفت. خ و

  . آمدیم
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  . سر فرود آوردم و گفتم:ستينگر مرا

  قشنگه. یليخ -

  تو هم بنداز دستت. -

لحظه مکث کردم. حلقه را با انگشت  کيرا برداشتم تا به انگشت حلقه بندازم.  حلقه

 یعني نيتعهد! ا یعني نيام چرخاندم. با خودم فکر کردم اور انگشت اشارهشصت د

مراقب  شتريب ديو با گرفتمیزن را به عهده م کي تيکه من در آن مسئول یاندهيآ

  . بودمیم

توان انجامش  دمي. از خودم پرسدميترس تيمسئول نيلحظه از به دوش گرفتن ا کي

  !کنمیفقط عجله م ايرا دارم 

  ام!بهن -

  مرا برانداز کرد و گفت: ماهيکردم. فر ماهيرا به فر ميرو

  شده؟! یطور -

  را تکان دادم و گفتم: سرم

  نه! -

چون او دستم را عقب گرفتم که  بعد حلقه را به انگشتم کردم. درست به اندازه بود. و

  گفت:

  .اديبه دستت م یليخ -

  .یمرس -
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 سشيخواستم سرو ماهي. بعد هم از فرفروشنده خواستم آن دو را در جعبه بگذارد از

  را انتخاب کند.

  خوب تو نظر بده. -

  .کنمیپس اول خودت انتخاب کن من هم کمکت م یقراره تو بنداز گهيرو د نيا -

  .زميباشه عز -

  ها را انتخاب کردم و گفتم:از آن یکيمختلف  سياز امتحان کردن چند سرو بعد

  بهتر بود. نيا -

  .خوادیم ترفيظر دلم نه،يسنگ یليخ -

  من رو با مادرم در ننداز. -

  دوست دارم. فيمن ظر دونهیم يیدازن -

  . نيو با هم مشورت کن ريبگ یريبا مادرم تماس تصو یخوایم -

  .هيهم فکر خوب نيا -

را به او نشان داد. مادرم در  یانتخاب یهاسيبعد با مادرم تماس گرفت و سرو و

 یگريها همان بود که من انتخاب کردم و داز آن یکيد. انتخاب کر سيدو سرو تينها

 یزرد سيتر از سروسبک یبود هم کم ديبود که هم رنگش سف ماهيانتخاب خود فر

  بود که من انتخاب کردم.

  را برداشت و من هم گفتم: ديسف سيحرف مادرم را سند کرد و همان سرو ماهيفر
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  مبارکه. -

. ميديمناسب جشن عقدش خر ديسف راهنيپ کياو  یو برا ميطال رفت دياز خر بعد

عاشقش شد. سپس  نيترياز همان پشت و ماهيبود و فر کيو ش بايز اريکه بس یراهنيپ

  .ميگل را سفارش داددسته ميو رفت ديکفش و تاج خر

  . ميشام بخور يیو در جا ميشب شده بود و از او خواستم با هم برو گريد

 یهاو از برنامه ميو در کنار هم شام خورد ميان رفتو به رستور ميبا هم راه افتاد هم

  . ميصحبت کرد مانندهيآ

. خوردیو سر م نشستیم نيماش یشهيش یو رو ديباریباران م ميبه منزل رفت یوقت

 ريزنج ماهيخود غرق بودم که فر االتي. من در خميما هم هر دو سکوت کرده بود

  افکارم را پاره کرد.

  بهنام! -

  جانم. -

  !؟یبا من ازدواج کن یخوایم یتو مطمئن -

  به او انداختم و گفتم: ینگاه مين

  !ن؟يپرسیرو از من م نيتون اچرا همه -

  !ده؟يپرس یک -

  تو، مادرم... -
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و باران،  هاني. رفت و آمد ماشديکش یقيانداخت و نفس عم رونيبه ب ینگاه او

  رنگارنگ کرده بود. یرا پر از نورها هاشهيش

  .یاز کارت مطمئن ميکه مطمئن بش ميرسپیم -

با تو ازدواج کنم و دوست دارم تو هم  خوامیراحت باشه من مطمئنم که م التيخ -

  .یبابت مطمئن باش نياز ا

  گرفته گفت: یبا صدا او

  . خوامیهاست کنار تو بودن رو مهم مطمئنم. سال یليمن مطمئنم! خ -

سؤاال  نيراحت باشه و بهتره از هم از ا التيخ گهيهم تو، د خوامیپس هم من م -

  .مينپرس

  باشه.  -

  . ديترسیها ماز آن ماهيکه فر یهمان افکار یافکارم رفت. پ یحواسم پ دوباره

  نه! اياز ته قلبم است  دهمیواقعاً آنچه انجام م دميشياند نيا به

مان چرخاند. اسپند دود کرده بود و منقل را دور مانيمادرم برا ميديبه منزل رس یوقت

  گفت. کيرا بغل کرد. بعد هم پدرم آمد و ما را بغل کرد و تبر مانيهردو

  .کردینگاه م لميو ف خوردیبهراد هم نشسته بود. داشت تخمه م ميسالن که شد وارد

به من نکرد و خطاب  یو جواب داد. چندان توجه ميرا به ما کرد. سالم کرد شيرو

  اشاره کرد جلو برود. ماهيبه فر
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خم شد و او دستش را دور  ماهيبه کنار او رفت. او دستش را بلند کرد. فر ماهيفر

  و گفت: ديانداخت و او را بوس ماهيگردن فر

  مبارکت باشه جوجه. -

  ممنونم. -

  ! یببر واليه نيدل از ا یتونستیفقط تو م -

  و گفت: ديخند ماهيفر

  .یمرس -

به  یتوجه گريشد و بهراد د دهايراست شد و مادر نشست و مشغول باز کردن خر و

  هم نگفت.  کيمن نکرد و تبر

مبل نشستم که مادر سرش را باال کرد و  یو رو دميکش رونيهم کتم را از تن ب من

  گفت:

  پاشا! یخونه یبریم فيتو تشر -

  !یکنیم ینطوريبنداز. چرا ا رونميبخورم بعد ب يیچا هي نميمامان! حداقل بذار بش -

  .که هست نهيهم -

به جانم افتاده  ینگران یبهراد را نداشتم و کم یهاگرفتن افهيق یهم چون حوصله من

  .و به منزل پاشا بروم زميدادم برخ حيبود ترج
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 ميراه افتادم. پدر و مادرم صدا یخداحافظیبرخاستم و کتم را برداشتم و ب ميجا از

کرد. اما سوار  ميبار صدادر آمد و چند  یزدم. مادرم تا جلو رونيزدند اما از خانه ب

  او شدم و راه افتادم و به منزل پاشا رفتم. نيماش

  زدم و گفتم: کرياسپ یرا رو یتماس گرفت، گوش ماهيفر

  جانم. -

  گرفت. اشهي! مامانت گر؟یچرا رفت زميعز -

 یپام تو گهيکنه. بهش بگو د هيگر ستينکنه، الزم ن رونيمامانم من رو از خونه ب -

  !خورهیاون خونه نم

  ه؟يچه حرف نيبهنام! ا -

دوتا بوس  ینصف شب ینامزدم باشم و شب شيکه گفتم. مگه من دل ندارم پ نيهم -

  !رم؟يازش بگ

  :ديچيمادرم در اطرافم پ انيو گر یعصب یساکت شد که صدا ماهيفر

  دوستت! یخونه یبر گمیکه م نهيهم -

بودند.  دهيبود و حتماً همه شنزده  کرياسپ یرا رو یگوش ماهيگرد شدند. فر ميهاچشم

  و گفتم: دميپر ماهيناخواسته به فر

  !کر؟ياسپ یرو یرو بذار یگوش ديکه نبا یتو شعور ندار -

  گفت: یبا ناراحت ماهيفر

  خواست که... يیدا! زنزميعز -
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 یهاجواب تماس گرينداشتم. ارتباط را قطع کردم و د یبحث چيه دنيشن حوصله

  تنها بمانم. خواستیر حالم خوب نبود، ترس داشتم و دلم مرا ندادم. انگا ماهيفر

به منزلش رفتم موضوع را با او  یکمکم کند پاشا بود. وقت توانستیکه م یکس تنها

  دادم و او با دقت گوش کرد. حيگذاشتم و حسم را توض انيدر م

  رم. استرس دا نقدريدوباره ازدواج کنم هم خوامینگران نباش بهنام. من هم که م -

  اما باز هم نگرانم.  شناسمیخانم رو م نيا شترهيدو سال ب نکهيا با

باز هم عاشق باشم؟ باز هم دوست داشته باشم؟ اخالقمون با هم  تونمیم ايکه آ نگرانم

  . گهيو هزار فکر د سازه؟یم

 یتا ابد تو ديافکار پا بده و در بندشون باشه که با نيخوب آدم اگر قرار باشه به ا اما

  باشه.  یروان یانزوا

  کنه.  رشينذار فکرت زنج خوادیم یکه قلبت آزاد حاال

  !یو دو طرفه رو تجربه کن یعشق واقع کي یاونقدر ارزش نداره که نخوا ايدن

روح را،  کي ازين یبه خوب توانستیمرد م نيانداختم و چقدر ا نييرا باال و پا سرم

  ش ببخشد.آرام شيهاقلب را بفهمد و با حرف کي ازين

                       * * * * *  

منزل پدرم منتظر بودم. مادرم در را  یربع به هفت جلو کيروز بعد ساعت  صبح

  و سالم کردم. جواب گرفتم و مادرم گفت: دميکش نييرا پا شهيباز کرد. ش

  تو مادر! ايب -
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  شد. ريد اديب ماهيفر نيبگ -

  !؟یقهر کرد -

  شد. ريد -

بود صحبت کرد. چند لحظه  ستادهيکه پشت سرش ا ماهيل برد و با فرسرش را داخ او

  آمد و مادرم در را بست.  ماهيبعد فر

  آمد گفتم: ماهيفر یوقت

  ومد؟يچرا مامان ن -

  اول سالم. -

  !ومديچرا ن ک،يعل -

  .نيبر يیگفت دوتا -

  مگه قرار نبود مثل نگهبان همراهمون باشه؟! -

  .نيحاال که گفت خودتون بر -

  .نييايبعد شما ب شگاهيقرار بود من برم آزما -

  .شهیم ريبرو کم غر بزن االن د -

. فقط هر جا ميهر دو ساکت بود ريرا به حرکت در آوردم. در طول مس نيبعد ماش و

  .رفتمیو من به همان سمت م گفتیآدرس را به من م ماهيالزم بود فر

  . ميو منتظر شد ميداد لينامه را تحو یمعرف ميرفت شگاهيبه آزما یوقت
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 کردندیآمده بودند که عاشقانه دست هم را گرفته بودند. صحبت م يیو پسرها دختر

  .کردندیعاشقانه به هم م یهاو نگاه

 نکهي. تا اميگفتینم یزيو چ مينشسته بود هایصندل یدر سکوت رو ماهيو فر من

تند بعد هم به کالس خون و ادرار گرف یو از ما نمونه ميکردند و رفت مانيصدا

  فرستادند. 

و  کردمینگاه م ريبغلم زده بودم و به تصاو ريرا ز ميهاطول کالس دست در

  چندان جذاب نبود.  ميبرا هي. بر خالف بقکردمیمشاور را گوش م یهاحرف

  ! کردمیتعجب نم هيبق یهایپرانها و مزهخنده از

بودند.  دهيبود که د يیهالميو ف یاز مجاز دانستندیکه تمام آنچه م یاتجربهیب پسران

ً آنقدر با ک یااگر هم تجربه با  ميکه ارتباط مستق ینبود تا به مسائل تيفيبود مسلما

  داشت نخندند. شانندهيآ یزندگ

  .ميجواب ظهر برگرد یزمان کالس تمام شد خواستند که برا یوقت

 یاو هم به اندازه دميد. فهمصورتش سرخ بو ميبا هم رو به رو شد ماهيمن و فر یوقت

  است. دهيخجالت کش یکاف

  گفت: ميکه شد نيماش سوار

  !م؟يبخور یزيچ هي يیجا یمن رو ببر شهیم -

  بله. -

  .ميپس بر -
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کامالً ساکت بود  ريهم بدون وقفه او را به منزل پدرم برگرداندم. او در طول مس من

  نگفت. یزيو چ

  گفت: ميديبه مقصد رس یوقت

  .ميبخور یزيچ هي ميود برقرار ب -

  بخور. تييدازن شي. برو خونه پینه! بخور ميبخور -

  براندازم کرد و بعد گفت: او

  مگه من چکار کردم؟! ؟یکنیم ینطوريچرا با من ا -

  ! ؟یچطور -

  ازدواج کردم؟ نيانگار من به زور وادارت به ا یکنیرفتار م یجور کيچرا  -

  :و گفتم ستميلحظه او را نگر چند

مگه سحر جون  ی. ولخوامیازدواج رو م ني! خودم ایتو من رو وادار نکرد -

  بزن. یپس االن برو حاضر مينش کيبه هم نزد یليما خ خوادینم

  ؟یکنیتو با مادرت لج م -

من رو  یاز دستش ناراحتم. خوبه مسافرم بعد از دوازده سال اومدم ول کنمیلج نم -

  کجا باشم؟! یک رميبگ مين حق ندارم خودم تصمم یعني. کنهیم رونياز خونه ب

رو براش  تيبهت بگم و گوش یو ممکنه هر چ ميکه ما مثالً نامزد یدونیتو م و

  !کريرو اسپ یذاریم
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  .یبگ یزيچ یبخوا کردمیمن فکر نم -

  حاال که گفتم.  -

  کار دارم. گهيبرو د -

زنگ را فشرد. در باز  در رفت و یشد و در را بست. جلو ادهيپ یحرف چيبدون ه او

هدف در  یشد و او به درون ساختمان رفت. در را بست و من هم حرکت کردم و ب

 شيکردم تا فقط زمان سر برود و بتوانم بروم و جواب آزما یشلوغ رانندگ یهاابانيخ

  .رميرا بگ

خودم رفتم  ديروز رس ميساعت به ن یچند بار زنگ زد و جوابش را ندادم. وقت مادرم

  را گرفتم.  شيواب آزماو ج

که  ی. به همان طالفروشدميدسته گل خر کيو  ینيريپاکت ش کيهم رفتم و  بعد

  گرفتم.   هيهد ريپالک زنج کي ماهيفر یرفتم و برا م،يکرده بود ديروز قبل از او خر

مادرم دگمه را  نکهيبه منزل پدرم برگشتم زنگ در را فشردم و منتظر شدم تا ا یوقت

  زد و گفت:

  تو مادر. ايب -

  برم، کار دارم. خوامی. ماديب ماهيبگو فر -

  .نميتو بب اي. بیکنیها لج مبهنام چرا مثل بچه -

  .اديب ماهيگفتم بگو فر -

  در آمد و گفت: یرا صدا کرد و خودش هم به جلو ماهيفر او
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  تو. ايب -

  برام قدغنه!  ام،ينم نجايمن ا -

  .یحاال قهر کن! چه دسته گل قشنگ -

  .ماههيفر یبرا -

  . ديکش یقيآمد و مادرم رفت. او مرا برانداز کرد و نفس عم ماهيبعد فر یکم

  کرد و گفت: هيدر تک به

  !؟یايچرا داخل نم -

  برم.  خوامیم -

پاکت گذاشتم و بعد  یرا رو شيگذاشتم. جواب آزما ینيريپاکت ش یگل را رو دسته

  و همه را سمتش گرفتم و گفتم: گذاشتم شيجواب آزما یرنگ را رو يیطال یجعبه

  مبارک باشه. -

  کار را نکردم. ني. دلم خواست او را ببوسم اما استيزد و شادمان مرا نگر لبخند

گذاشت و  ميهادست یرا رو شيهاو دست ستيگرفتم. او مرا نگر نييرا پا نگاهم

  گفت:

  . مبارک تو هم باشه.زميعز یمرس -

 ميهادم سر تکان داد. پاکت را گرفت و من دستکه ز یکردم و با لبخند نرم نگاهش

  و گفتم: دميرا پس کش
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  برو تو. -

  ناهار حاضره. -

  هم من تو رو بردم هتل خودم. دي. شااميبعد م ميعقد که کرد -

  و گفت: ديآرام خند او

  باشه. -

شدم و به  نيو بستم و سوار ماش دميبعد در را گرفتم که عقب رفت. در را کش  و

  برگشتم.منزل پاشا 

حاضر  د،يبود. آنچه که با دهيرا تدارک د زيرفت. مادر همه چ شيخوب پ زيچ همه

ها آن چند روز مادر با خانواده یکرده بود و از صبح روز عقد همه در تکاپو بودند. ط

  هم مخالف بودند. یاموافق و عده یاصحبت کرده بود. عده

را عروس خود خوانده  ماهيدند و فرکه همه از دم مخالف بو ماهيفر یعمه یخانواده

  بودند.

پسرش  یرا برا ماهيکار خوانده بود. گفته بود که او فرمادرم را طمع ماهيفر یعمه

 ماهيفر راثياند که آن دو دنبال ارث و مو حاال پدر و مادرم نشان داده خواستهیم

  د.تا کفن بهار خشک شو گذاشتندیجگر م یهستند وگرنه چند ماه دندان رو

نه  ميريبگ شيبرا ماهيمراسم در خور و شأن فر کيداغ بهار سرد شود و هم  هم

  .مياوريرا سر هم ب زيبا عجله همه چ نکهيا
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ازدواجمان حاضر  یها نداد و از ما خواست تا فقط براحرف نيبه ا يیبها مادرم

  .ميشو

هم صبح  عروس گل بزنند. خودم نيبردم تا به عنوان ماش يیبهراد را جا نيماش من

بودم  دهيدوستش خر یپاشا از مغازه یقهيرا که به سل یدوش گرفتم و کت شلوار

  برداشتم تا به منزل پدرم بروم. 

 ميقرآن رد کرد و برا ريو بعد مرا از ز ديرا بوس امیشانيپ یخانم با مهربان ريمن

  کرد. یخوشبخت یآرزو

  .اورديب ماهيمن و فرمراسم عقد  یپاشا خواسته بودم که او را هم برا از

. در طول دميتا به منزل پدرم رس ديطول کش یاز منزل او راه افتادم مدت زمان یوقت

من است و  یخوشبخت ريمس نيذهنم کار کردم و با خودم هزار بار گفتم ا یرو ريمس

  کردم آدمک پرخور مغزم در خواب بماند. ینگران باشم و سع دينبا

آماده بود او را به  ماهيلوار را در اتاق گذاشتم، فرکت ش دميبه منزل پدرم رس یوقت

  ساعت پنج بعد از ظهر حاضر باشد.  یببرم تا برا شگاهيآرا

  مراسم آماده بود. یبرا زيشده بود و همه چ دهيخانه مرتب چ تمام

  :دميمادرم پرس از

  نکرد؟ یبهراد با پگاه آشت -

  نه مادر! -

  !؟یدعوتشون کرد -
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  با بهراد رو به رو بشم. تونمینم گهيد گفتی. مادين ديشاپگاه گفت  یبله، ول -

بلندش را روز قبل رنگ زده  یمشک یآمد. موها ماهيبعد فر یرا تکان دادم. کم سرم

شده بود. با  بايز یليخ را رنگ زده بود. شيابروها ها را روشن کرده بود.بود و آن

  حال گفت: نيا

  چطور شدم؟! -

  گفتم: و دميآب را سر کش وانيل

  .یذاشتیم یفقط کاش همون مشک قشنگه

  چرا؟ -

  درستت نکنه. بيغر بيعج یليهم بگو خ شگريچون من ساده دوست دارم. به آرا -

  باشه. -

  اپن گذاشتم و گفتم: یرا رو وانيل

  م؟يبر -

  .ميبر -

گذاشتم و بعد او را  نيرا برداشتم و بردم، در ماش ماهيفر ليو وسا ميکرد یخداحافظ

گذاشتم و  یضبط را روشن کردم و آهنگ شاد ريبردم. در طول مس شگاهيابه آر

  را کم کردم. شيصدا

  .کردیرا نگاه م هاابانيهم ساکت بود و خ ماهيفر
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ها را نگاه کردم. آن دشيسف یکاشت شده یهابعد دستش را گرفتم و به ناخن یکم

  دوستشان دارم.  اريکرده بود و حس کردم بس یطراح

  !اد؟يخوشت نم مناياز ا -

  و گفتم: ستميرا نگر او

  خوشم اومد.  یليخ یکي نيقشنگن. از ا یليخ -

حس  نيو ا کردمیرا لمس م شيها. داشتم انگشتميچراغ قرمز توقف کرد پشت

  .دميبعد دستش را باال بردم و بوس ی. کمدادیبه من م یخوب

  .چند روز خون به جگر شدم نيا -

  چرا؟! -

  !یمونيپش کردمیارات بودم. حس منگران رفت یليخ -

  زدم و گفتم: یپوزخند

  باشم؟! مونيپش ديچرا با یشیتازه امشب مال خودم م -

  !یسرد بود یليخ -

  توش نباشه. یحرف خوامیم مياون به خاطر مامان بود. عقد که کرد -

  !؟یچه حرف -
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 یزن من گهي. دیصبر کن ديبا یاگر شب بردمت تو تختم مامان بهم نگه تا عروس -

سکوت کردم. حاال بعدش رو  ليرو به اون دل نجايدخالت کنه. تا ا یکس ذارمیو نم

  تماشا کنن.

کردم و با دو انگشت اشاره و وسط  یارا برانداز کردم. سرخ سرخ بود. تک خنده او

  نگفت.  یزيتر شد و چکه سرخ دمياش را کشدستم گونه

رساندم. تشکر کرد و خواست  شگاهيآرا یرا به حرکت در آوردم و او را جلو نيماش

  شود. ادهيپ

  !ماهيفر -

  و گفتم: دميرا بوس شيها. به لبم اشاره کردم. سرش را جلو آورد و لبستينگر مرا

  برو به سالمت. -

را  ميرفتم. موها شگاهيرا برداشت و رفت. من هم به آرا لشيشد و وسا ادهيهم پ او

گرفتم و  ليعروس را تحو نيعد هم رفتم ماشدادم. ب يیکوتاه کردم و به صورتم صفا

  مادرم را بردار.  نيبرود و ماش یقرار شد بهراد به گلفروش

گرفتم و  ليرا تحو ماهيرفتم و دسته گل فر گريد یگل زده به گلفروش نيبا ماش من

 ريدور از مس يیو دسته گل را در جا ميگرفت ميهم غر زدم که چرا زود تصم یکل

  .مياسفارش داده

هم آمدند و  یکه سروش و دوروت دميشلوارم را پوشهم به منزل پدرم رفتم و کت عدب

  ببرد. شگاهيآرا یرفته بود تا او را به جلو بردارلميگفتند. بهراد به دنبال ف کيتبر یکل
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  .ديخندیغش مسروش غش یمزهیب یهایشاد بود و به شوخ اريبس مادرم

  رد به سروش داد تا به آنجا ببرد. بب خواستیمحضر م یرا که برا یليوسا

  شاباش به عروس و مهمانان بدهم. یتراول گذاشت تا برا یمن هم کل بيج در

  طال بود به من نشان داد و گفت: سيسرو کيرا که  ماهيفر یلفظ ريهم ز بعد

  چطوره؟! -

  قشنگه، ممنون. -

 ماهيغ فربه من سفارش کرد تا سر وقت به سرا یانداخت و کل فشيرا در ک سيسرو

  .بروم

  . ميتا برو ميشد حاضر

بهار را با خود بردند و سروش دنبالشان رفت. من هم به سمت  یهاو مادرم بچه پدر

 هایسر وقت برسم. بعض کردمیشلوغ بود و دعا م هاابانيرفتم. آن ساعت خ شگاهيآرا

و   دنددایهم دست تکان م ی. بعضزدندیم یو بوق شاد شدندیرد م نياز کنار ماش

  . کردمیدادم و تشکر میو من سر تکان م گفتندیم کيتبر

آمد. آن را برداشتم و صفحه را باز کردم.  یگوش ی. صداستادميچراغ قرمز ا پشت

  »!؟یايم یک«داده بود که: اميبود. پ ماهيفر

 شهيبود. ش کليه یمرد قو کيزد.  شهيبه ش ی. کسزميراهم عز یتو سميبنو خواستم

  . گفت:دميشک نييرا پا

  سالم. آقا بهنام؟ -
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  زده گفتم: تعجب

  سالم، خودمم. -

شد و  نيمرد سوار ماش کيکه  دميرا چرخاندم و د ميباز شد. رو گرميسمت د در

  دهانم قرار گرفت. یرو یدستمال دفعهکي

  صورتم بردارم اما نشد. یرا از رو شيهاو پا زدم تا دست دست

و چند لحظه بعد را به  دميد يیرا چندتا شانياهتار شد. چهره دميرفت. د جيگ سرم

  خاطر ندارم.

. همه جا دميرا مال امیشاني. پکردیبه خودم آمدم و چشم باز کردم سرم درد م یوقت

  . دميدیم يیبود و دوتا کيتار

  !کردمینبود کجا هستم! چکار م ادمي

را  نشيماش یور ناتييبهراد بودم و توانستم تز نيکه دقّت کردم من درون ماش خوب

  . نميبب

را به خاطر آوردم. آن دو مرد!  داشتم  امیهوشیب یلحظه نيبه کار افتاد. آخر ذهنم

بعد  کِ يساعت دستم را نگاه کردم. ساعت  جي. هراسان و گرفتمیم ماهيبه دنبال فر

  شب بود و فقط داد زدم: مهياز ن

  !یوا -

رفتم و آن  رجهيکنارم بود. ش یندلص یبه صدا در آمد. اطرافم را گشتم. رو امیگوش

  و مضطرب جواب دادم: زدهجانيرا برداشتم. بهراد بود. جواب داد و ه



930 | P a g e 
 

  الو. -

  بهراد در گوشم زنگ زد: اديفر یصدا

  !؟یهست یکدوم گور -

  :ديکش اديسرم آمده بود! دوباره فر يینشست. چه بال ميگلو یتو بغض

  ؟يیبهنام! سگ ولگرد کجا -

  خراب و داغان گفتم: یاحالحرف آمدم و ب به

  شده. یچ دونمیکجام. نم دونمیبهراد! نم -

از مادرم، سروش، بهراد،  اميهزار پ دميآوردم و د نييآالرم زد. آن را پا امیگوش

نداشت  یهزار زنگ خورده بود چون شارژ باتر امیدارم. گوش ماهيپدرم و فر

  خاموش شد. 

  و داد زدم: دميکوب نيرا کف ماش آن

  خدا! یوا -

 نينداشتم. ا نيبنز یليرا روشن کردم. خ نيو ماش دميبعد خودم را پشت فرمان کش و

  حرکت کرده بود چون ظهر که سوار شدم باکش پر بود.  یکل نيماش

فکر کردم. چه  ماهيرا به حرکت در آوردم و به فر نيماش دهيبر یهاو نفس یجيگ با

  شده بود؟!  یبر سرش آمده بود؟ چه حال

کردم و بعد با  دايرا پ تمينفر سؤال کردم و موقع کياز  دميرس یاصل ابانيبه خ یوقت

  سرعت سمت منزل پدرم رفتم. 
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کنم. من با  هيو آن لحظه فقط دوست داشتم گر ديلرزیدستم م یبودم و فرمان تو جيگ

  اتفاق حالش چطور بود؟ نيچه کرده بودم؟! حال بعد از ا ماهيفر

 نيشدم. ماش ادهيپ عيسر دميسر گذاشتم و به منزل پدرم رس را پشت هاابانيخ یوقت

  در رفتم و چند بار زنگ زدم.  یرا قفل کردم و پا

 امقهيو  ديباز شد. تا وارد راهرو شدم همه سمتم هجوم آوردند. بهراد به من رس در

  گرفت و گفت: شيهامشت انيرا در م

  تره. که از من سالم نيا -

  گفت: انيمادرم گر. دياو را عقب کش سروش

  ؟یکار رو کرد نيچرا ا ینداشت نانيآخه تو که به خودت اطم -

. چرا بهنام؟! تو که مردم شدم ی! مسخرهیرو برد ماهيفر ی! آبرویرو برد آبروم

  تو بود؟! یماجرا یکجا ماهي! فریرياز ما انتقام بگ یخواست

  جواب دادم: لرزان

 رفتمی. من داشتم منيکنیکه فکر م ستين ینطوريشماها؟! به خدا ا نيگیم یچ -

  دنبالش که...

  !یشد مونيکه پش -

  به سروش داد زدم: رو

  بس کن. -
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و در خود فرو رفته.  نياو را کنار زدم و وارد سالن شدم. پدرم نشسته بود. غمگ و

از  شترياش را شکسته بودم! خرد کرده بودم. خودش را ب. خواهرزادهستيمرا نگر

  همه.

  ان دادم و گفتم:را تک سرم

  کرد و... هوشميب یکينکردم بابا.  یمن کار -

  از پشت سرم داد زد: بهراد

! اونوقت ی. ازش متنفرشييخوایکه نم ماهيبه فر یفرستاد اميگوه نخور! صدتا پ -

. اگر خورهیشده نم هوشيآدم ب یافهيکردن. پس چرا سر و شکلت به ق هوشميب یگیم

  !؟یکنیچکار م نجايکردن ا هوشتيب

  

دستم قطع  کي دي! باکردیباور نم یها را باال رفتم. کسرا از او گرفتم و پله نگاهم

  بر سرم آورده است.  يیبال یکس کردندیکه باور م شدیم

ها مجبور بودند و آن کردندیو آمدن من را سؤال م خوردیزنگ م شانيهایگوش

  »شده! یچ ميدونیبله، برگشت، حالش خوبه، نم«جواب بدهند. 

. آمدیآهنگ از اتاقش م ی. صدادميکش نييرا پا رهيرفتم و دستگ ماهياتاق فر یجلو به

  چند بار در زدم. در را باز نکرد. 

  ! منم بهنام. باز کن باهات کار دارم.ماهيفر -
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آهنگش را باال داد تا  یکردم که او صدا شيرا نداد. دوباره در زدم و صدا جوابم

  مرا نشنود. یصدا

راه  ی. تواومدمیبدم. به خدا من داشتم م حيبرات توض ديجان! شهرزاد! با ماهيفر -

  ! مگه نه؟!؟یکنی. تو باور مشدم اريکردن و االن تازه هوش هوشميدو تا مرد ب

  کرده بود گفت: هيتک واريها به دسروش که کنار پله را نداد. جوابم

که  یو خودت براش نوشت دادیم اميو پ زدیبهت زنگ م یباور کنه وقت ديچرا با -

  منتظرم نباش من اشتباه کردم! گهيد

  را تکان دادم و گفتم: شيسمتش هجوم بردم و بازوها تيعصبان با

تلفن بهراد  یدرصد شارژ داشت وقت هي ميبودم، من جواب ندادم. گوش هوشيمن ب -

  رو جواب دادم!

  و گفتم: را به در زدم ميهااو را هل دادم و برگشتم و مشت و

  سراغت. اومدمی. من داشتم مماهيفر یباور کن ديتو با -

زدم و خودم را  هي. پشتم را به در تکدميرا شن شدیکه مدام تکرار م یآهنگ یصدا و

  آن سراندم و نشستم. یرو

  :شدیسرم اکو م یترانه تو یصدا

  قولتو دادم به قلبم یبا چه حال يیشبا چه

  نرفتم يیتنها يیجا يیچه روزا یتو خال یجا

  کار هر روزمه عادت کرده قلبم یاليخیب
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  خوامینم یچيدلت خوش باشه من ه یبخند تو

  خوامیم تويمن که خوشبخت یبه هر ک یببند دل

  خوامیم تويام خوب یگلم بد باش نميهم من

  تو یتن من یهنوزم پاره  زميعز

  تو یزندگ سيرو به راه ن نمينب رميبم من

  تو یتمومه ب ميندگز یکه خستم نباش من

  یمجبور یشيبد م یکور یبش عاشق

  یجور چيه شهينم یاما نه زور عشق

  عشقت پهلومه یول یرفت

  بغضت توو گلومه نکهيا با

  تو آرزومه یخوشبخت 

  خوامینم یچيدلت خوش باشه من ه یبخند تو

  خوامیم تويمن که خوشبخت یبه هر ک یببند دل

  خوامیم تويخوب امیگلم بد باش نميهم من

  تو یتن من یهنوزم پاره زميعز

  تو یزندگ سيرو به راه ن نمينب رميبم من

  تو یتمومه ب ميزندگ یکه خستم نباش من
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 »یلهراسب یعل«

  

بود و او  ميدور زانوها ميها. دستشدمیم وانهيآهنگ د نيمکرر ا دنياز شن داشتم

  . آمدیکوتاه نم

  م:و صدا زد دميدر کوب یسرم را چند بار تو پشت

  باز کن... حرف دارم. ماهي... فرماهيفر -

بود. داشت با  زيانگغم اريبس ميبرا نيمن باز کند و ا یاو حاضر نبود در را برا اما

  . کشتیآن آهنگ خودش را م

 یچند بار مشتم را تو دهدیخودش را زجر م نکهياز ا یبرخاستم و عصب ميجا از

  در زدم. او جواب نداد. 

  نه؟! اي یکنیباز م ماهيفر -

ها نشسته پله یدر زدم. سروش که رو ینداد. عقب رفتم و محکم با شانه تو یجواب

  .ستيبود سرش را عقب آورد و مرا نگر

 یدر زدم که در تکان یتو یدر زدم. باز هم نشکست. لگد محکم یبا شانه تو دوباره

و  تسينگر یدر زدم که بهراد وارد راهرو شد و مرا عصب یخورد. دوباره تو

  . ستاديا شيرا چنگ زد و او سر جا شيخواست حرف بزند که سروش ساق پا

  بار قفل شکست و به داخل اتاق پرت شدم.  نيدر زدم که ا یبا شانه تو دوباره

  . کردیرا نگاه م رونيبلند نشسته بود و داشت از پنجره ب هيپا یصندل کي یرو ماهيفر
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اش در از شده ونيشن یبايز یاصوت را خاموش کردم و سمتش رفتم. موه پخش

اما قسمت نشد. دستم  کردمیبعد از جشن باز م ديموها را من با نيبود. ا ديسف نينگ

  گرفت و رو به من کرد. یچپش گذاشتم. نگاهش را از باغ باران یشانه یرا رو

بود فقط باغ را  ختهينکرده بود. اشک نر هي. گرختيشده بود که دلم فرو ر بايز آنقدر

  .دادیو آهنگ گوش م کردیه منگا

  !زميعز -

  . ادامه دادم:ديکش یقينفس عم او

 دونمیچرا! نم دونمیکردن. نم هوشمي. پشت چراغ قرمز دو تا مرد باومدمیداشتم م -

ناشناس بودم. باور کن من  ابونيخ کي یبه هوش اومدم تو یکرد! وقت یدشمن یک

فردا صبح.  ني! همگهيروز د کيد . امروز نشزميعز کنمیدوستت دارم. ولت نم

. بهت زميعز کنمیاما جبران م یشد تياذ یليخ دونمیبهت سخت گذشته. م دونمیم

  .دمیقول م

و رو به باغ  ديآهسته صورتم را جلو بردم تا او را ببوسم که سرش را عقب کش و

  گفت:

  .تيبرو دنبال زندگ -

  را سمت خودم چرخاندم و گفتم: صورتش

فردا  دمی. قول مکنمیم دايرو پ لشياتفاق افتاد اما دل نيچرا ا دونمیمگوش کن. ن -

  . ميکنیعقد م ميریم
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  .کنمیدرستش م دمیطور که من دوستت دارم. بهت قول مفقط عاشقم باش. همون تو

 گهيد یقولت بزن ري. بهت گفته بودم زستنيآراد محکم ن یقوال یتو به اندازه یقوال -

  . بخشمتینم

  من که نخواستم... -

  !شيه -

  زد و گفت: یشدم. لبخند تلخ ساکت

  جور بدتر.  کي مياالن که بزرگ شد ،یدادیجور آزارم م هي ميبچه که بود -

  نگو.  ینطوريا ،یشهرزاد! تو همه کس من -

  به من نگو شهرزاد. گهي. دماهمي. من فرستميمن شهرزاد تو ن -

  ...یول -

  برو... -

  ...ماهيفر -

  !؟یدقم بد یواخیم -

  نه به روح بهار! -

  پس برو. -

  حالت ممکن گفت: نيترنيحرف بزنم که به غمگ خواستم

  تو رو به روح بهار برو! -
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. بود نيغمگ ارياش بسشده شيآرا یها. چشمکردینگاه نم ميهاشدم. به چشم ساکت

  نگاه کرد.  شهيش یرا سمت پنجره کرد و به رقص باران رو شيرو

  .دنشيشدنم از بوس مانياورم نکند، آن هم بعد از چند بار پشداشت ب حق

 هيشب دياو کردم. در آن لباس سف یدر آمدم. قبل از خروجم از اتاق رو به سو یسو به

  . گفتم:ها بودفرشته

. بعد از پگاه برگشتم شمیهرگز اون آدم سابق نم سياگر بدون تو برگردم انگل -

ام رو اون زمان جنازه ديو شا رميمیم اي شم،یم هوونيد ايبعد از تو  یول ران،يا

  .ارنيب

بودند.  ستادهيآمدم و او را تنها گذاشتم. همه در راهرو ا رونينداد. از اتاق ب یجواب

  . کردیو بهراد داشت مرا برانداز م کردیمادرم نگران نگاهم م

رم را از تنم را گرفتم و شل کردم. به اتاق رفتم و در را بستم. کت شلوا کراواتم

  .دميکش رونيب

تخت  یکردم و بعد لبه زانيکمد آو یانداختم و تو زيرخت آو یرا مرتب رو هاآن

و از جان  کردیرا م هایباز نيداشت با من ا یفکر کردم که چه کس نينشستم و به ا

  نه! اياتفاق آن روز به مرگ بهار ربط داشت  ايو آ خواستیمن چه م

! معتمد؟! به اب؟ي! پدربزرگم؟ مهران؟! پگاه؟! کامران کامبود؟ یکار چه کس نيا

ها هم آنقدر با من خصومت داشتند که آن یها فکر کردم و از نظرم همهتک تک آن

 یکار نيبا من چن ديداشتند نبا تيو هم اگر انسان اورنديسرم ب يیبال نيبخواهند چن

  !کردندیم
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  رنگ گفتم: دينگاه به سقف سف و سرم را باال گرفتم و با دميکش یقيعم نفس

  . مگر اون روز من مرده باشم.ماهيفر یاز دستم بر ذارمینم -

  

  بخش اول. انيپا

  (بخش دوم) 

  (فصل چهاردهم) 

افتاد حاال  ميمدِت کمتر از دو ماه برا نيا یکه ط یو ترسناک بيعج یهااز اتفاق بعد

 زيخانواده دور م ی. همهگريد یروز سرد و  زمستان کيصبح روز شنبه بود. 

در جمع  یني. سکوت سنگميخوردیصبحانه م ميو داشت مينشسته بود یناهارخور

  حکمفرما بود.

کرد. همه جوابش را دادند.  یرا برداشت و خداحافظ فشيبرخاست و رفت ک بهراد

  برخاست و گفت: شيپدرم هم از جا

  خانم؟ یندار یکار -

  نه. -

  خداحافظ. -

  خدانگهدار. -
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  گفتم: دهيو خطاب به اُرک دمينوش یچاجرعه  دو

  !زم؟يعز ميبر -

  بله. -

  هات رو بپوش.پاشو برو کفش -

  .چشم -

انداختم.  ماهيصورت فر یرا برداشت. نگاهم را رو فشيرفت و ک نييپا یاز صندل او

  اصالً وجود نداشتم. شي. انگار برازدیم یو نه حرف کردینه نگاهم م

  خطاب به مادرم گفت: یرامبلند شد و به آ شياز جا او

  خداحافظ. -

  خدا نگهدارت مادر. -

  رفت. رونيراه افتاد و از راهرو ب او

  کجا رفت مامان؟! ماهيفر -

  سر کار. رهیم -

  مگه استعفا نداده بود؟! -

  سر کار. رمیکجا؟! گفت م دميپرس شهیداره حاضر م دميصبح که د یبله. ول -

  .رميگیش م! گفت پسیتو که استعفا داد گفتم
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برخاستم که او دستش را بلند کرد و  ميلحظه مادرم را برانداز کردم و بعد از جا چند

  مچم را گرفت.

  بهش نداشته باش. بذار تو حال خودش باشه. یکار -

  :دميصورت مادرم غر یشدم و با حرص تو خم

  نامزدمه. -

  نکن.  تشيبا تو نداره پس اذ ینسبت چياون ه -

  و گفت: ديهم فشردم. خواستم بروم که مادرم دستم را کش یرا رو ميهادندان

  !یرسوندیخودت رو به عقد م روزيبرات مهم بود که پر ماهيتو اگر فر -

 یام را باال بردم و توو مشت گره کرده دميشدم و دستم را از دست او پس کش یعصب

  .ديکش یکوتاه غيدستم ترک برداشت. مادرم ج ري. بشقاب زدميکوب زيم

  افتادم و سمت راهرو رفتم، مادرم گفت: اهر

  دستت. -

منتظر بود. دستش را گرفتم و راه افتادم. از  دهينکردم و وارد راهرو شدم. ارک توجه

  رفتم و در را بستم. رونيمنزل ب

مادرم  نيرا به حرکت در آورد و رفت. من هم پشت فرمان ماش نشيماش ماهيفر 

   را به مدرسه بردم. دهينشستم و ارک

 ميگوینداشت که من راست م یاعتقاد چکسيرا باور نداشت. ه ميهاحرف چکسيه

  . رپاشايجز ام
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دارد و داستان  یام دشمنخانواده ايبا من  یبود که باور داشت حتماً کس یتنها کس او

  کرد.  فيتعر مياش براهمسر اول مژگان را با خانواده یدشمن

بهراد آوردم نصف  نيا از داخل ماشهمراهم ر یگوش یبود من وقت نجايا مشکل

  بهراد. یو حت ماهيمن به فر یجواب داده شده بود. از شماره هاامکيپ

من نوشته بود که او را دوست  یبه جا یالتماسم کرده بود سر وقت بروم و کس ماهيفر

با او ازدواج کنم چون  ستيندارم و دست از سرم بردارد.  منتظرم نباشد و قرار ن

  را دوست دارم.  هنوز پگاه

دوباره به  یو روز کنمیبه بهراد هم نوشته شده بود که در جشن عقد شرکت نم یحت

  . رسمیپگاه م

  کالم حرف نزده بودند. کيبا من  ماه،يآن شب نه بهراد و نه فر از

  شرکت معتمد رفتم. یو آخر هم به جلو دميچرخ هاابانيدر خ یساعات ناخودآگاه

که  ستميزنگ زدم و دست راستم را نگر ماهيشتم و به فربردا بميرا از ج یگوش

  آن خشک شده بود. یخون رو یخراش برداشته بود و کم

  و همانجا نشستم و به در ساختمان نگاه کردم. دميکش یجوابم را نداد و من آه او

  نوشتم: ماهيفر یبعد برا یقيدقا

  ساختمون منتظرتم. یجلو زميعز -

  ناراحت.  ايحال است از حضورم خوش ديبگو نکهيد به اجوابم را نداد! چه برس یحت
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 چيه یحوصله گريقدم زدم. د ابانيشدم و در خ ادهيپ نيجوابم را نداد از ماش یوقت

 ستمينشد و ساعتم را نگر یخبر یشوم. وقت ماهيمنتظر فر نکهيرا نداشتم جز ا یکار

  بود. به ناچار سراغش رفتم.  دهيارک یليزمان تعط

شرکت  یدر مدرسه سوار کردم و به منزل پدرم رساندم و دوباره به جلو یرا جلو او

  معتمد رفتم.

نگاهم را به ساختمان دادم و  یحوصلگیکردم. با ب هيو تک دميرا عقب کش یصندل

بشنوم و  یزيرا روشن کردم تا چ ويبعد راد ینظر گرفتم. کم ريرفت و آمدها را ز

  از آن سکوت خالص شوم.

  زدم.  هيکردم و تک دايپ یدبا یبرنامه کي

  چند نفر بود. نيمشاعره ب یمسابقه کي

  .کردمیلب زمزمه م ريشعر ز تيب کي گفتندیکه م یهر حرف با

 ماهيآمد. راست شدم و دو بوق کوتاه زدم. فر نييها پااز پله ماهيبعد بود که فر یساعت

شدم و  ادهيپ نيزد نگاهش را گرفت و رفت سوار شد. از ماش یليو خ ستيمرا نگر

  گاز داد و رفت. عيسر یلياو رفتم اما خ نيبه سمت ماش

  . بعد هم رو به من کرد.ستيرا نگر ماهيآمد و دور شدن فر رونياز ساختمان ب معتمد

  آمد و دستش را سمتم گرفت. با او دست دادم.  جلو

  سالم، حالتون چطوره؟! -

  ن؟يسالم، خوبم. شما چطور -
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  خدمت باشم.در  دييتشکر، بفرما -

  . با اجازه!ممنونم -

  و راه افتادم که معتمد صدا زد: دميبعد دستم را پس کش و

  خوشدل! یآقا -

  و رو به او کردم.  ستادميا ميجا سر

  بله! -

  ن؟يخانم عجله دار ماهيبه فر دنيرس یبرا -

  چطور مگه؟ -

  . اگر امکانش هست!رميوقتتون رو بگ قهيچند دق خوامیم -

  و گفتم: دميه او چرخرو ب کامالً 

  .دييبفرما -

  .ميصحبت کن قهيو چند دق مينيبش يیجا کي ميبهتره بر -

  نبود. رو به او گفتم: دايدر آن پ ماهيفر نيماش گريکردم که د ابانيخ یبه انتها ینگاه

  باشه. -

 نشيو با همان دست به ماش ديکش رونيرا ب چشييکتش کرد و سو بيدر ج دست

  اشاره کرد.

  .دييبفرما -
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مادرم را قفل کردم بعد هم راه افتادم. در کنار معتمد  نيدستم را فشردم و ماش موتير

  . گرفتم یجا

  .ميو بست ميديکمربندها را کش همزمان

  را روشن کرد و آن را به حرکت در آورد.  نشيماش او

  . دادمیدر سکوت فرو رفته بود و من هم با همان سکوت داشتم جوابش را م او

  .کردمیرا لمس م ميزده بودم و داشتم با دستم موها شهيرا کنار ش آرنجم

از چه  خواهدیم دانستمیاست اما نم ماهياو در مورد فر یهاتمام حرف دانستمیم

  صحبت کند. یزيچ

را خاموش کرد.  نيتوقف کرد و ماش يیدر جا نکهيرا عبور کرد تا ا ابانيخ چند

و آن را  ديهمزمان با معتمد در را کش ديرس ني. تا به ماشديدو ابانيسمت خ یمرد

  باز کرد و گفت:

  .نيمهندس، خوش اومد یسالم آقا -

  ممنون. ،یمفتاح یسالم آقا -

  رو شدم. ادهيشدم و وارد پ ادهيهم پ من

  مرد رو به من گفت: آن

  مهندس. نيخوش اومد -

  را تکان دادم و گفتم: سرم
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  تشکر. -

  .نيصفا آورد یليخ د،ييبفرما -

 یتابلو نوشته بود رستوران معتمد که ورود ی. روبه سر در ساختمان کردم یاهنگ

خود  یبرا ايرستوران  نيا کردیمشخص م نيکار شده بود. ا ديسف یاشهيآن سنگ ت

  اش.خانواده ايمعتمد است 

 رنامهيو تقد تيفيک یهاروشن آن که پر از قاب مهين یو از فضا ميراهرو شد وارد

  .ميبود گذشت

 یهارنگ بودند با ستون یاکه تا کمرکش قهوه يیوارهاي. دميشد یسالن اصل اردو

 یبه صورت فانتز واريهم د نييکرده بودند. از کمر به پا جاديا یتناسب خوب یکرم

  بودند.  یو نارنج یااز کرم، قهوه یبيترک

  شده بود. یخاص یهارمون جاديباعث ا ینارنج یهایو صندل یاقهوه یزهايم

و متناسب انواع  کساني یهارنگ آن، با فاصله یادر قسمت قهوه وارهايد یرو

  شده بود. زانيآو ینقاش یتابلوها

 يیبايگوشه و کنار سالن ز یهاو فانوس وارهاياز د یکيبه  دهيبزرگ چسب وميآکوار

آرامبخش  یقيو موس دادیم یخوب يیسقف به سالن روشنا یداشتند. نورپرداز یخاص

  .شدیمدر فضا پخش 

  نشسته بودند و در حال صرف ناهار بودند. زهايپشت م یهم مشتر یتعداد
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 زيو پشت م ميبود رفت واريد کي چياز سالن که پشت پ یمعتمد به قسمت يیراهنما به

  .ميچهار نفره نشست

بزرگ  یهاو گلدان وميشده بود و با آکوار یمخف هيبق ديجدا کننده از د واريبا آن د آنجا

  شده بود. نييگل تز

 یشام را صرف کند جا ايدر آرامش با همراهانش ناهار  خواستیکه م یکس یبرا

  بود.  یمناسب

ما داد تا انتخاب  ليمنوها را تحو يیآمد گوآمد و بعد از سالم و خوش یمرتب شخدمتيپ

  .ميکن

  .یدنيهمراه با نوش یانتخاب کردم و او چلو کباب چنجه صفو یچلو کباب الر من

  گرفت و گفت: شخدمتيو را سمت پمن معتمد

  مخلفات کامل لطفاً. -

  چشم جناب معتمد. -

معتمد  یهارفت و منتظر صحبت زيم یمنوها را گرفت و رفت. نگاهم رو شخدمتيپ

  اما انگار قصد حرف زدن نداشت.  شدم

  جورواجور درون آن بود. یهایو ماه ومينگاهش به آکوار ستمياو را نگر یوقت

  بود. داياش پدر چهره یقيکه آرامش عم کردیفکر م یزيچه چ به دميفهمینم

رستوران شما  یو از غذا مينگاه کن واريو با آرامش به در و د مينيقراره فقط بش -

  هم هست؟ یصحبت اي ميلذت ببر
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  رو به من کرد و با همان آرامش گفت: او

 تونمینمو  ستيصحبت کردن جمع و جور ن یگرسنمه چندان ذهنم برا یمن وقت -

  .ميکنیبعد صحبت م ارنياول غذا رو ب نيباش ليتمرکز کنم. پس اگر ما

  انداختم.  نييسرم را باال و پا یحوصلگیب با

 ر،يماست موس ،یسبز ر،يپرورده، س توني. ساالد، زديرا چ زيآمد و م شخدمتيپ

  و رفت. ديها را با حوصله چو قاشق چنگال یدنينوش

  نباشم. کاريو مشغول خوردن ساالد شدم تا ب ختميد رساال یرا برداشتم و رو سس

  پرورده مقابلم گذاشت و گفت: تونيکاسه کوچک ز کي معتمد

  مزه است.خوش یليامتحان کن، خ نويا -

را برداشتم و امتحان کردم. سرم را باال  تونيکوکتل، ز ینيکردم و با چنگاِل م تشکر

  انداختم و گفتم: نييو پا

  .العاده استفوق -

  .هيهم عال رشينوش جان. ماست موس -

  .یاوهيتحملش کنم، مخصوصاً ماست م تونمیمتنفرم. نم یامن از ماست با هر مزه -

  .ميدار دهيماست چک ن؟يماست ساده هم دوست ندار -

  نه، عالقه ندارم. -

  :ديپرس شخدمتي. پدنديچ زيم یبعد غذاها را آوردند و رو قهيدق چند
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  الزم هست؟ یاگهيد زيجناب معتمد چ -

  با دست به من اشاره کرد و گفت: معتمد

  دکتر! یآقا -

  رو به من گفت: شخدمتيپ 

  !ن؟يندار اجياحت یزيدکتر به چ یآقا -

  نه ممنون.  -

  گفت: شخدمتيرو به پ معتمد

  لطفاً. اريمناسب مهمون من رو ب یدنينوش -

  چشم. -

 شهيش کيبرگشت  یوقت شخدمتي. پميرفت و ما مشغول صرف ناهار شد شخدمتيپ

 ختيها ردر جام یدنيما نوش یهر دو یگذاشت و برا زيم یو دو جام رو یدنينوش

  و بعد رفت.

  کرد و گفت: زيرا تم شيهاکه معتمد با دستمال لب ميناهار خوردن بود وسط

  .ديخانم رو ببر ماهيو فر نيبزن یحرکت نيهمچ کردمیختم خواهرتون فکر نم یتو -

  دور دور. نيام رو ببرروز ختم خواهرم، دختر عمه کردمینممن هم فکر  -

 امي. قرار بود بميتر اومدم و با هم حرف زدفقط آروم م،يما دور دور نرفت -

  بهشون بگم.  دوننیرو که نم زهايچ یسر هيبود  ازيو ن شونيا یخواستگار
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. نيدار یسبتبا هم چه ن دونستمیدلم شکست و نم یليخ دمتونيکه با هم د یاول روز

 یعشقشون هر کار یبرا ديبجنبم تا از دستم نرفته. آدما با خواستمیم نيهم یبرا

  بکنن. 

هاست خانم سال نيا دميبکنم اما فهم یدل خودم کار یداشتم زودتر برا ميهم تصم من

  دل به شما بسته. 

  کردم و گفتم: هيبعد هم تک دميکش ميهالب یدستمال برداشتم و رو کي

  رسته.بله د -

به  توجهیمراسم ختم خواهرتون، ب یکه تو قهيعم یليعشق شما خ کردمیو فکر م -

فقط از  یوونگيد ني. با خودم فکر کردم انيو رفت نيهمه دستش رو گرفت یهانگاه

 نيو دل ا نيمراسم عقدتون حاضر نش یتو کردمیاما فکر نم اديعاشق بر م کي

  . نيدختر رو بشکن

  ! نش؟يکه چرا شما نخواست کنمیو تعجب م هيعال یليدختر خ اون

 نيخواستیو م اومدیفقط از من خوشتون نم دي. گفتم شاتا فکر با خودم کردم هزار

 نيشد مونياما بعدش پش نيدوستش دار نيمن فکر کرد دنيبا د دي. شانيمن رو دک کن

  .گهيد ديو هزار شا

گذاشت و متفکر  زيم یو رو را به هم قفل کرد شيهابشقابش را عقب داد و دست او

  گفت:

سر  گهيد کردمیخودش بود. دعا م یتو یليبود. خ نيغمگ یليخ دمشيامروز که د -

امروز  یباهاش رو به رو بشم و استعفا هم نوشت. وقت تونستمیچون نم اديکار ن
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چشماش رو  یتعجب کردم و غم تو یليشده خ مونيبرگشت و گفت از استعفاش پش

  درک کردم. 

و اون گفت که عقد شما به هم خورده و  هيبرگشتنش چ ليشده و دل یچ دميپرس ازش

بگم  خوامی. در هر صورت منيستيهم ن یزندگ یتو گهيو د نيسر عقد حاضر نشد

  سر حرفم هستم.  شهيکه من هم

  .خوامیرو م شونيمن هنوز هم ا نيهست مونيشما پش اگر

 امیشانيبودم که احساس درد در پ دهيکش را در هم ميدر آن لحظه چقدر ابروها دانمینم

  .کردمیم

 نياومد که نتونستم سر عقد حاضر بشم و ا شيپ یمن مشکل یمهندس، برا یآقا -

که  ی. هر کسديکرد که نبا یاحمق با من کار کيوسط  ني. استيبر نخواستنم ن ليدل

ود حتماً ب یکار رو کرد و اگر دستم بهش برسه و بدونم ک نيا یدشمن یبود، از رو

  . ذارمیحقش رو کف دستش م

  . نينيبیاز من نم یچون برخورد خوب نياون شخص شما نباش نيهم دعا کن شما

  زد و گفت: یلبخند آرام او

که از  ستمينکردم و اونقدر پست ن یکار چياما من ه ه،يمنظور شما چ دونمینم -

  خنجر بزنم. یپشت به کس

 نمونيب کيمشکل کوچ هينامزد منه و فقط  ماهيکه فر نيفکر کن نطوريبه هر حال ا -

بود که  یبه زمان دارم که بفهمم ک ازي. من نميکنیحلش م یاومده که به زود شيپ
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کرد و نصف شب به  هوشمینخواست من سر عقد حاضر بشم و پشت چراغ قرمز ب

  هوش اومدم و از مراسم جا موندم.

  گفت: صورتم چرخاند و ناباور یمتعجب نگاهش را رو او

  !ن؟يگیکه نم یجد -

  حتماً.  کنمیم داشياحمق باعث آزارم شد که پ هيگفتم.  یچرا جد -

بعد جامش را برداشت و آن را جلو آورد. جامم را  یگرفت و کم نييسرش را پا او

  برداشتم و به جام او زدم.

  آن را مزه کردم.  اتيو من محتو ديالجرعه جام را سر کش او

  اشتم و گفتم:گذ زيم یرا رو جام

  .کنمیکه هست درستش م یهر چ -

  .نيکن داشونيدارم که کمکتون کنه و پ يی. آشناهاکنمیبهتون کمک م ديدار ازياگر ن -

  آشنا؟! -

  بله... سر کدوم چهار راه بود؟! -

  چهار راه... -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا او

 التوني. خکنمیم داشونيباشه براتون پافتاده  یاتفاق نيشده بدونشون. اگر چن دايپ -

  راحت باشه.
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  !؟یچطور -

  .ديبماند. به من اعتماد کن شيچطور -

  !ن؟يکنیمن م یکارا رو برا نيچرا ا -

  .کنمیدل خودم م ی. براکنمیشما نم یبرا -

  دل خودتون؟ -

 کنهیثابت م نيرو که دوست دارم حال دلش خوب باشه. اگر ا یبله. برام مهمه کس -

پس  شهیخانم مهندس م یحالو باعث باور و خوش نيرفتن داشت یبرا یکه شما مانع

  انجام بدم. ادياز دستم بر م یحاضرم هر کار

  .نيموضوع استفاده کن نيحاال از ا نيکنیچرا شما تالش نم -

  سؤاستفاده؟! اياستفاده  -

  زد و گفت: ی. لبخند تلخميهم نگاه کرد به

 یبا کس خوادی. دلم نمهياست برد تلخ گهيدلش با کس د که یبه دست آوردن کس -

اگر قرار باشه تمام عمرم  یاست. حت گهيکنم که روحش متعلق به شخص د یزندگ

  حسرتش بسوزم. یتو

چون روحتون متعلّق به کس  نيکن یزندگ گهيبا کس د نيتونیحساب شما نم نيبا ا -

  است. گهيد

  اند و گفت:چرخ زيم یزد و جامش را رو یتلخ لبخند
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خانم مهندس نظرش  نکهيا ايو  دوباره عاشق بشم نکهي. مگر اهييسهم من تنها ديشا -

  عوض بشه.

  انداختم و سکوت کردم. نييرا باال و پا سرم

هوش  یآن مردها مرا ب یچه زمان نکهيو ا هيصحبت در مورد آن قض یاز کم بعد

 یو او مرا به جلو مين خارج شدام با هم از رستورابوده ینياند و سوار چه ماشکرده

  کردم و به منزل پدرم برگشتم. یشرکتش رساند و پس از تشکر از او خداحافظ

وارد راهرو شدم در را پشت سرم بستم. وارد سالن که شدم همه حضور داشتند.  یوقت

را از  شيرو ماهيهم  بودند. سالم کردم و جواب گرفتم. فر یسروش و دوروت یحت

  . مادرم گفت:گرفتینم شيصفحه نما

  .زميناهار حاضره عز -

  صرف شده. -

  ؟یکجا خورد -

بود  شيرا که نگاهش به صفحه نما ماهيمبل انداختم و فر یو خودم را رو رفتم

  و گفتم: ستمينگر

  با معتمد رفتم رستورانشون ناهار خوردم.  -

  متعجب گفت: مادرم

  با معتمد؟! -

  .ماهيفر یمن کردند حت یزمان با حرف مادرم، همه رو به سو هم
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و  دميجرعه نوش کياو برداشتم و  یبهراد بود از جلو یکه برا یاستکان چا کي -

  گفتم:

  آره. -

  !رون؟يب یچطور شد با اون رفت -

  و گفتم: دمينوش گريد یجرعه کي

  دعوتم کرد. -

  به چه مناسبت؟ -

  رفتم و گفتم: هابرخاستم و سمت پله ميبهراد برگرداندم و از جا یرا جلو استکان

  ام.خسته یليخ -

  همه را در بهت همان مناسبت پشت سرم جا گذاشتم و به اتاقم رفتم.  و

  کتاب برداشتم و مشغول مطالعه شدم. کيکردم و  ضيرا تعو ميهالباس

هنوز آنجا بودند.  یسروش و دوروت ميدوباره همه دور هم جمع شد یشب وقت همان

 گرفتمیم ینشده است. من هم داشتم با آراد کشت که سروش گم و گور کردمیتعجب م

خودش گذاشته بود و داشت  یتاپش را جلوهم لپ ماهيو او را سرگرم کرده بودم. فر

  . دادیکارش را انجام م

  بلند گفت: ینشست و با صدا امنهيس یانداختم که آراد رو نيزم یرا رو خودم

  هورا من برنده شدم. -
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خودش  یتو یلينشستم به سروش که دقت کردم خ ی. وقتدميرا بغل کردم و بوس او

  ندارد. یبود و معلوم بود حال مساعد

را به خود گرفته بود و حاضر بودم قسم بخورم که  یو جد یمنطق یافهيهم آن ق باز

  بود. یکردن کس یاو در ذهنش در حال سالخ

  برخاستم و کنارش نشستم و گفتم: مياز جا آهسته

  شده؟! یطور -

  نقطه نامعلوم بود را سمت من چرخاند و گفت: کيه متفکرش که به نگا -

  !اد؟يبه نظر م نياز ا ريغ -

 افتيهم اومدن و ق یهست. تو اخمات تو یزيچ هيپس حتماً  ینه! تو گم و گور نشد -

. خوب! بگو یکنیفکر م یمنطق ،یزيچ کيبه  یشده پس دار ثاغورثيف هيشب

  .هيمشکلت چ

 اشیزده داشت به گوشغم یکرد که با چهره یو به دوروترا رها کرد و ر نفسش

  . کردینگاه م

  برخاست و گفت: شيجا از

  .ايب -

 زيم یصندل یو سروش رو مي. وارد اتاق من شدميباال رفت یدو با هم به طبقه هر

  توالت نشست و گفت:

  حاج آقا برام تله گذاشته بود. -
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  !؟یچ یبرا -

  .ميچنگش باش یکه تو رانيا اديب یدوروت خواستیاون م -

  !؟یچ یعني -

ازدواج نکنم،  یاگر با دختر حاج اکبر گهیو م کنهیم دياون شب اومده من رو تهد -

آب  یاسيزندان س یکه تا ده سال تو کنهیم فيرد یاسيجرم س هي یدوروت یبرا

  خنک بخوره.

  مگه شهر هرته؟! -

  !تونه؟یاگر بخواد نم یکنیفکر م -

  اش بوده. از اون بدتر!نقشه یفقط در حال اجراحاال هم  تا

  !؟یچ -

تا مناقصه رو از  یاريسر در ب امکيو س رپاشاياز کار ام یجور هي ديبا گهیم -

  مناقصه... ني. امياريچنگشون در ب

ً در ا حيبرام توض کشيو شر رپاشايخبر دارم. ام - رابطه هشدار  نيدادن و اتفاقا

و به عنوان برگ برنده ازش  ارهيب یسر دوروت يیبال هيبهم گفتن ممکنه  یدادن. حت

  استفاده کنه.

  گرفت و گفت: ريبا غصه سر به ز سروش

شرکت  یاون روز تو یکار رو بکنه. بعد از حرفا نيبابام با من ا کردمیفکر نم -

مال  یما بدجور دلبسته یخان بابا نکهيکوتاه اومده، اما مثل ا کردمیمن فکر م
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تو،  ی! اون حرفادهیم حيتنها پسرش ترج یو خوشبخت یل رو به زندگکه پو استيدن

خودش نگه داره. ما  کيرو نزد یدوروت فتهيخودم، باعث شده به فکر ب یاون حرفا

  چنگش گرفته! یرو تو

  !؟یچکار کن یخوایحاال م -

  و گفت: ستينگر مرا

  رو از دست بدم؟! اون تمام عشق منه. یدوروت تونمیبه نظرت م -

بود  ستادهيا یدوروت یگرفتم و به او حق دادم. سروش چند سال بود که پا ريبه ز رس

  .کردیدختر را رها نم نيا شيهاو بر خالف تمام رابطه

صورتش داشت با  یتو ختهيلَخِت ر یو موها دهيچيدر هم پ یبا ابروها سروش

  .کردیم یباز شيهاانگشت

  و راست شد و سر بلند کرد و گفت: ديکش یآه

به خاطر پول،  تونمیمن هستن. من چطور م یميصم یدوستا امکيو س رپاشايام -

  کنم؟! یپاشون رو خال ريز گهيد زيهر چ ايعشق، کار، پدرم 

کنم. دارم  یباز یبا جون دوروت تونمیهم نم یمنگنه. از طرف یافتادم ال بدجور

  .شمیم وونهيد

  برخاست و گفت: شياز جا یدبختبعد با ب یو کم ديکش شيزانوها یرا رو شيهادست

  . اومدمینم ايخانواده به دن نيو تو ا شکستیکاش گردنم م یا -

  .سيو بذار برگرده انگل ريبگ مايهواپ طيبل یدوروت یزودتر برا -
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اول  ديبذاره. با رونيپاشو از کشور ب ذارمینم گفتیبهنام. بابا م شهینم -

 نکهيا یبرا نجاست؟يا یدوروت یچ یبرا یکنیاون رو انجام بدم. فکر م یهاخواسته

  فعالً سحر مراقبش باشه.

. بعدش که کنمیبره، بعد من با دختره ازدواج م یخوب به پدرت بگو بذار دوروت -

  .زيهمه چ ريرفت بزن ز یدوروت

که  ینشونم داده به چه گندگ یپرونده جعل هيحرفاست.  نيتر از ازرنگ یحاج -

 ريها گسال یر برسه دست اطالعات به نام جاسوس براساخته. اگ یدوروت یبرا

از کشور  یدوروت دمیاجازه نم نيعقد نکن یتا با دختر اکبر گهی. بعد هم مافتهیم

  خارج بشه.

  تو هم.  یبابا نيلعنت به ا یا -

  اتاق راه افتاد و گفت: یمثل مرغ سرکنده تو سروش

  چکار کنم؟! دي. بهنام من باترسمیم یدوروت یبه سرم بکنم. برا یچه خاک دونمینم -

  فکر کردم و بعد گفتم: یکم

  قبول کرد.  ديبده شا حيبگو. براش توض رپاشايموضوع مناقصه رو به ام -

  رو قبول کنه؟ یچ -

  بکشه. رونيکه پاش رو از مناقصه ب نيا -



960 | P a g e 
 

 تومن اردهايليبحث م کنه؟یرحم م رپاشاياونوقت ام کنهیخودم بهم رحم نم یبابا -

شرکت  یرودخونه از کار و پول برا هي ندهيدرآمد و باال رفتن سطح شرکتاس که در آ

  .ارهيبرنده به ارمغان م

  .وونهيح هيتو  یداره، بابا تيانسان رپاشايام -

  حرف دهنت رو بفهم. -

  چنگش گرفته! یرو تو تيزندگ ینيبیم یوقت یکنیچرا ازش دفاع م -

  ترمونه.ون بزرگچون بابامه، چون بابابزرگته، چ -

  خفه شو جون خودت. -

جز  ديرسیبه ذهنم نم یزيفکر کردم. چ یگرفتم و کم ريسر به ز یهم با ناراحت من

خارج  رانيرا از ا یدوروت یطور کيو  ميکردیصحبت م رپاشايبا ام ديبا نکهيا

  .ميکردیم

  که گذشت گفتم: یکم

  .مياز کشور خارج کن یپنهان ديرو هم با یدوروت رپاشا،يام شيپ ميسروش، پاشو بر -

. ما شناسمیخودم رو م یمن بابا رتش،يگیم سيپل دهيبهنام پامون به فرودگاه نرس -

فرودگاه. بابام اونقدر آدم و نفوذ داره که بتونه  ميو بر ميکن سکير ميتونیجور نم چيه

  بندازه. ريگ رانيا یرو حاال حاالها تو یدوروت

گلت هر  یکه بابا ميو دست رو دست بذار مينيبش یطورنيهم م؟يچکار کن ديپس با -

  اره؟يسرمون ب خوادیکه م یکار
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. ازت خواهش کنهیبکنه، حتماً م یبخواد کار یبهنام، وقت یشناسیتو بابا رو نم -

  که دست بردار. کنمیم

  !م؟يپس چکار کن -

بهتره  بهش گفت یول مي! سحر بهش زنگ زد و ازش خواست بذاره عقد کندونمینم -

  .گذرهیدخالت نکنه وگرنه از اون هم نم

  و گفتم: ستميگرفتم و در اتاق قدم زدم. سروش را نگر واريرا از د امهيتک

  برسم. ماهينکنه کار بابات بود که نذاشت من به عقد با فر -

  چرت و پرت نگو. -

  است.خانواده نيدشمن ا نيترسروش خان. بابات بزرگ ستيچرت و پرت ن -

. یدرست رفتار کن یخواستی. میريجلوش زبون به دهن بگ یخواستیم -

  .یدعوتش جواب مثبت بد کيبه  یخواستیم

  بود حتماً. یاگر آدم درست -

  بهنام! -

حاج  یطيتحت هر شرا کردی. رفتارش مشخص مديچيداد سروش در اتاق پ یصدا

  کند. یاحترامیب یکس ديآقا پدر اوست و نبا

وارد اتاق شد و رو به من سر  ید. در را باز کردم. دوروتضربه به در خور چند

  فرود آورد. سروش برخاست و گفت:

  !زميعز -
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  تخت نشست و گفت: یلبه یرفت رو یدوروت

بند  کي. مادرت یايات کنار ببا خانواده یسروش! من متوجه شدم که تو مجبور -

  . زميکنم عزرو عوض  نميد خوامیمسلمان بشم. اما من نم خواستیاز من م

من  یاصالً برا نيو ا کننیم ديمن رو دوست ندارن. اونا من رو تهد اتخانواده

  ...ستين نديخوشا

  !زميعز -

  دستش را بلند کرد و گفت: او

. از نظر ننيبیآدم هرزه م هي. پدر و مادرت من رو به چشم گفتیبهنام راست م -

گردش. کشور و  ی. اما فقط برا. کشور تو خوب بودستمياونا من اصالً مناسب تو ن

 ريازدواج درگ یبرا خوادی. من دلم نمستنيمن ن یبرا یتو مناسب زندگ یخانواده

  .سيبرگردم انگل خوامی. مترسمیبشم. من از پدرت م یسخت طيشرا

  و گفت: ديوسط حرف او پر سروش

  رو درست کنم.  طيتا شرا یخورده صبر کن هي یخوای! چرا نم؟یچ یبرا -

. خودت هم ینکرد یکار چيما گذشته و تو هنوز ه يیسه سال از آشنا کنمیفکر م -

من نگرانم  ی. خانوادهیبرینم شياز پ یکار چيخانواده ه نيکه با ا یدونیخوب م

به  دنميد یزودتر برگردم. سروش بهتره من برم و تو برا خوادیهستن. پدرم ازم م

  .یايب سيانگل

  من... ،یدوروت یگیم یدار یچ -
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  گفتم: یبه سروش به فارس خطاب

تر دوتاتون سخت یسروش، التماس کردنت فقط کار رو برا ستنياونا مثل ما ن -

. در هر صورت اون کار خودش رو یاحترام بذار مشيبه تصم ی. مجبورکنهیم

  که برگرده. خوادیو م کنهیم

  .کنهیبابا بدبختش م ؟یگیم یدار یچ -

  گفت: نيرشار از اشک بغض کرده و غمگس يیهابا چشم یدوروت

با  یخارج بشم و تو مجبور رانياز ا ذارهیبا پدرت صحبت کردم. بهم گفت که نم -

 ني. تو که اندازهیزندان م یصورت من رو تو نيا ريدر غ یازدواج کن گهيکس د

  ؟یخوایرو نم

  . خوامیمعلومه که نم -

 خوامیزندان بپوسم. م یتو خوامی. من نمارهيسر من ب يیپس نذار پدرت بال -

  ام.خانواده شيبرگردم پ

  است. دهيبه شدت ترس یبود که دوروت معلوم

  .نهيبش یکه حرفش به کرس کنهیم دي. فقط تهدزميعز کنهیکار رو نم نياون ا -

با تو ازدواج  ینطوريبمونم. دوست ندارم ا رانيا خوامینم گهيبه هر حال من د -

و اونجا با  شميپ یايب یتونیم یو تو اگر دوست داشت سيم انگلبرگرد خوامیکنم. م

  .ميکن یهم زندگ
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از  یاش نگاه کردم. دوروتمشت شده یهاگرفت. به دست رينگاهش را به ز سروش

  بلند شد و رفت او را بغل کرد و گفت: شيجا

  .شهیمن و تو درست نم یزندگ طيشرا نيبا ا نجايبه خاطر هر دومون. ا -

 دنيسر فرود آورد و مشغول بوس نيرا جلو برد و سروش همانطور غمگ صورتش و

به عقب هل داد و  دنياو شد. نگاهم را از آن دو گرفتم که سروش او را در حال بوس

  تخت انداخت.  یرو

رفتم و  روني. از اتاق بکردمیمنطقه را ترک م ريبه همان شکل سر به ز ديهم با من

  . دميرا د ماهيو سر بلند کردم که فر دميکش یقيدر را بستم. نفس عم

تاپش را در آغوشش درست کرد. سمت اتاقش آمد و با و لپ ديچيدر خم راهرو پ او

  .ديبلند کردن نگاهش مرا د

برداشتم و در سمت مخالف او حرکت کردم. بدون توجه  رهيدستگ یرا از رو دستم

  ردم. صدا دنبالش ک یو ب دميبه من از کنارم رد شد. من هم چرخ

 ديچرخ یگذاشت. وقت زيم یدستش را رو لياتاقش شد و تا ته اتاق رفت و وسا وارد

  .دياز جا پر ديدر اتاقش د یو مرا در آستانه

را چرخاندم و رو  دياتاقش شدم و در را که حاال قفلش عوض شده بود بستم. کل وارد

  .کردیمرا نگاه م دهيبه او کردم که داشت ترس

  کرد و جلو آمد و گفت: رييتغ رنگ نگاهش کدفعهي

  .نمتينب روني. از اتاق من برو برونيگمشو ب -
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خواست از کنارم رد شود و در را باز کند که دست چپم را مانعش کردم. خواست  و

  . کردیانداختنم از اتاقش مرا ناراحت م رونيب یدستم را کنار بزند. تالشش برا

 شي. خواست صدادميا قدرت عقب کشدست چپم را دورش انداختم و او را ب یبازو

حرکت او را چرخاندم  کيدهانش گذاشتم و با  یرا باال ببرد که دست راستم را رو

  فشردم.  نهيو به س

  دهانش بردارد. ینفس نفس افتاده بود و تالش کرد دستم را از رو به

فشردم.  نهيتر به سدهانش، پشت سرش را محکم یندادم و با فشردن دستم رو اجازه

  آمده بودند. کش شيهابود و نفس دهيفایب شيتقال

دست و پا  نيحرکت را از او گرفته بودم. ب یدور شکمش بود و اجازه گرميد دست

 یشدند. صورتم را رو شانيپر شيبايز یزدنش شالش دور گردنش افتاد و موها

  ردم. او پر ک یرا از عطر موها ميهاهي. پلک بستم و ردميگذاشتم و نفس کش شيموها

  ماند. حرکتیب ميساعدها یرو شيهابعد او هم آرام شد و دست یکم

 ني. ته قلبم از افشردمیقفل کرده بودم و او را به خود م ميرا با بازو کشيبار کمر

  غرق لذت بودم. یاجبار یکينزد

  گفتم: ميهر دو آرام شد یوقت

  حاضر بشم.کرده باشه که نخواست من سر عقد  یبا ما دشمن یممکنه هر کس -

که پشت چراغ قرمز  اومدمیبه روح بهار، داشتم م ده،يجون آراد، به جون اُرک به

  شدم.  هوشيصورتم و ب یدستمال گذاشتن رو هيو  نميدو تا مرد اومدن تو ماش
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  ؟یکنیرو من نه به تو نوشتم، نه به بهراد. باور م اماياز اون پ چکدوميه خورمیم قسم

 هيشد. داشت گر سيدهانش بود خ یبعد دست راستم که رو یرا نداد اما کم جوابم

 یليرنگ شده خ ی. قلبم به درد آمد. او را به سمت خودم چرخاندم. با آن موهاکردیم

  گفتم: یو با دلسوز دميصورتش کش یبا نمک شده بود. دستم را رو

 اگر یحت کنمیتو رو ول نم چوقتيکار رو نکن. من ه نيقربونت برم. با خودت ا -

  کنن. یاندازنخوان و سنگ  ايدن یهمه

را دورش  ميهاهقش اتاق را برداشت. دست گذاشت و هق امنهيس یرا رو سرش

  انداختم و او را به خود فشردم و گفتم:

. کنمیکه درستش م دمی. بهت قول مدهيبه آخر نرس اي. دنزميناراحت نباش عز -

  .رهيتو رو از من بگ یکس ذارمینم

به من  یبا چه ترحم ليفام یومدين یوقت یدونیم ؟یتو با من چکار کرد یدونیم -

  به من گفتن؟ ايزن عموم و پسرش چ یدونینگاه کردن؟ م

  برداشتم و با صورت در هم گفتم: امنهيس یرا از رو سرش

  کردن؟ یچه غلط -

  گفت: ختيریدرشتش که اشکش پشت هم م یهابا چشم او

دختر  هيثروتم نتونست تو رو نگه داره. گفتن از اول  یحت. گفتن نهيهم اقتميگفتن ل -

کردم مخ تو رو بزنم اما موفق نشدم.  یبودم. گفتن من سع یخنگ و دست و پا چلفت

اون پسر  یخودش ندونسته. گفتن حاضرن من رو برا قيدکتر من رو ال یگفتن آقا
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ازدواج کنم  تونمیکه بگم من هم هنوز م گرده؛ام بررفته یکه آبرو رنيالدنگشون بگ

  . رهيپسر از خودم سرتر من رو بگ هيو 

چند شب اون  نيچقدر سخت بود ا یدونیکردن. نم نيکردن. بهم توه رميتحق اونا

  نکنم. هيکردم گر یحرفا رو تو دلم نگه داشتم و سع

فرود آورد و  امنهيرا در سر و صورت و س شيهامرا به عقب هل داد و مشت او

  گفت: 

. تو که من رو رمي. دوست دارم بمیريرم بکشمت. دوست دارم بمدوست دا -

  .یکردیکار رو م نيبا من ا دينبا ینخواست

گفته من تو رو  ی. کگمیکه دروغ نم خورمیگفتم که اون اتفاق افتاد. قسم م -

  خوام؟ینم

  را بغل کردم و گفتم: او

  من رو بزن. یدوست دار یبزن، هر چ -

دوست  هياش با گرکرد. چهره هيف بدنش انداخت و فقط گررا دو طر شيهادست اما

! خوردیاز او حالم به هم م آمدیاشکش در م ی. چرا در گذشته وقتشدیم تریداشتن

دوست  یليخ کردیشان کمر فلک را خم ممعصوم اشک بار که غم یهاآن چشم

را از پشت  شيانداختم و بعد موها اردست شالش را گرفتم و کن کيبودند. با  یداشتن

 یرا گرفتم و او را رو شي. بازوهادميو بوس دميگردنش جمع کردم و سمت خود کش

توالتش دستمال برداشتم و رفتم صورتش را پاک کردم  زيم یتخت نشاندم و از رو

  و مقابلش زانو زدم و گفتم:
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  .اميآدم دن نيندارتر یچيمن ه یعني یازدواج کن گهياز من با کس د رياگر غ -

  برخاستم و رفتم شانه را بردارم که گفت: ميد از جابع و

 شهیحالت بد م یو وقت یحالت خوبه خوب حرف بزن ی. وقتیباش ماريتو ب ترسمیم -

  .یحرفا و قوالت رو فراموش کن یهمه

  برداشتم و گفتم: یمشک یکش مو کيو  شانه

  .یروان یگیبه من م یدستت درد نکنه، علناً دار -

  ؟یستين -

  .یخودت -

صاف و بلندش شدم.  بعد  یموها دنيو پشت سرش نشستم و مشغول شانه کش رفتم

سوزان  یبودم اال برا دهيکه د یبافتم. همانطور شيها را سه قسمت کردم و براهم آن

  .گفتینم یزي. او هم ساکت بود و چبافدیم

نارش اش انداختم. کشانه یرا رو سشيرا بستم و گ شيکارم تمام شد دم موها یوقت

  که آرام بود.  ستميرا نگر رخشمينشستم و ن

  و گفتم: دمياش کشدستم را به گونه پشت

  . کنمیم شونيدلم. از اون قوال که عمل زيعز دمی. بهت قول مکنمیدرستش م -

  توالت برگرداندم و گفتم: زيم یبعد شانه را رو و

  بودم. کجاست؟ دهيخر ريبرات پالک زنج -
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  تو کشو. -

  گردنت؟ یداختچرا نن -

  نداختم؟یم ديبا طيشرا نيبا ا -

  آره. یطيتحت هر شرا -

و جلو رفتم  دميکش رونيرا ب ريو جعبه را برداشتم. پالک زنج دميبعد کشو را کش و

  خواستم که دراز بکشد.  شيهاشانه یو آن را به گردنش انداختم و با فشار دستم رو

وازش کردم و او هم در سکوت به را ن شيکنارش نشستم و موها ديدراز کش یوقت

  شد.  رهينقطه خ کي

  . ميبر يیحاضر شو که فردا صبح جا -

  کجا؟ -

  خوب. یجا کي -

  برم سر کار. ديبا -

  سر کار. یريزنگ بزن بگو نم هي -

  لب گفت: ريو ز ديکش یقينفس عم او

  بکشمت. خوادیدلم م -

  .یاالن هم من رو کشت نيتو هم -

  کرد. نگاهم
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  با عشق، با ناز. ،یبا خوشگل -

  زد و گفت: لبخند

  ؟یکردیچکار م یزبون رو نداشت نياگر ا -

  .کردمیاستفاده م گهيد یزايچ یلياز دست، لب و خ -

  گمشو برو بخواب. شعور،یب -

  کجا؟ -

  اتاقت. -

  اشغال شد. یاتاقم توسط سروش و دوروت -

  مگه خودشون اتاق ندارن؟ -

 اميرو انداخت تو تخت من و منم مجبور شدم ب یسروش، دوروت هوي یدارن، ول -

  . رونيب

  گشاد شد و بعد گفت: ماهيفر یهاچشم

  تو هم برو اتاق اونا. -

  مزاحمم؟! نجام،يفعالً که ا -

  .یليخ -

برخاستم  ميبعد از جا یاو نگاه کردم. کم یو به مژگان بلند مشک دميکش یقيعم نفس

  و گفتم:
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  .ريشب بخ -

  ؟یقهر کرد -

  .یبرم بخوابم که تو هم به استراحتت برس ؟یدبچه ش -

  حله. یمعذرت خواه هيبعدش با  ؟یخوایبوس نم -

  .یکه مال خودم نش ینه تا وقت -

  زدم. رونياز اتاقش ب ريرا گفتم و چراغ را خاموش کردم و پس از شب بخ نيا

  رفتم و کنار پدرم نشستم. نييپا یطبقه به

به سر  ینگاهميمن ن دني. با دکردندیا هم صحبت مهم کنار او بود و داشتند ب بهراد

  اش را کامل کرد.جمله یانداخت و ادامه ميتا پا

  :ديو پرس وستيپدرم جوابش را داد. مادرم هم به جمع ما پ 

  سروش کجاست؟ -

  تو اتاقشون. -

  . بابام از دستش سکته نکنه خوبه.کنهیکارا رو م نيپسر چرا ا نيا دونمینم -

  .شهینم شيطور چين هباباتو -

. یرانيو با فرهنگ ا نيهست یرانيا تيبهنام؟ شماها در نها یگیم ینطوريچرا ا -

چون  نيکنیوجود داره. چرا تو و سروش فکر م یديو نبا ديو با نيمسلمون هست

  ن؟يفرهنگِ غالِب کشورتون کن نيگزيفرهنگ اونا رو جا نيتونیم نياروپا رفت
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بکنه. بابام  تيمن و پدرت رعا یجلو ستيحاضر ن یحت از حد گذشته. گهيد سروش

. شماها کنهیم یرو ادهياز حد ز شيرفتارها بترسه؟ سروش داره ب نيحق نداره از ا

با اجتماع و  یهماهنگ چيه یدوروت نهيا تياما واقع نيحساب کن نييخوایهر جور م

  ما نداره. یفرهنگ خانواده

ه، قبول. عاشق هم هستن پس ازدواج هم باش ه،يسروش عاشق دوروت نيگیم شما

 هيبق یجلو دونهینم یکه حت ی. اما عروسیعروس حاج محمد شهیم یبکنن. دوروت

 ندهيرو جهنم بکنه. آ اشیممکنه زندگ ايندونم کار نيشوهرش رو بغل کنه. هم دينبا

  خودش و سروش رو از هم بپاشه. 

. پا نيون با عشق با پدر ازدواج کردشما که خودت ن؟يگیرو م نايمامان، شما چرا ا -

  .نيسنت خانواده گذاشت یرو

ها سال نيا ی. پدرت طزميعز ميستين اسيقابل ق یمن و پدرت با سروش و دوروت -

به  یمن وفق بده، من هم تا حد یخودش رو با فرهنگ خانواده یکرد تا حد یسع

نرفت. خودت  شيپ یهمه سال به خوب نيشدم. اما ا کيپدرت نزد یتفکرات خانواده

. چقدر ميشد تيو تفاوت سنت اذ یتفاوت فرهنگ نيکه ما چقدر به خاطر ا یدونیم

  .ميمن تحت فشار بود یاز طرف خانواده

ادغام دو خانواده با هم  یزندگ ست،يفقط ازدواج دو نفر و عشق ن یزندگ زم،يعز

   باشن بهتره. ترکيدو خانواده به هم نزد نياست. هر چقدر ا گهيد

کمتره، اما هر  کننیکه ازدواج م یدو خانواده و دو نفر نياومده ب شيپ مشکالت

  .شهیم شتريزوج ب یزندگ یرو شيباشه اثر منف ترقيشکاف عم نيا یچ
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  . اديهستم که ممکنه به سروش و زنش ب ینگران فشار زياز هر چ شتريب من

  بشه. شونييباعث جدا نيبکنن و ا تشونياذ خانواده

  رش را تکان داد و گفت: س مادرم

 یبرا یو دوروت شهیغرق م یفرهنگ دوروت یداره تو ديشد یليسروش خ -

رو از  ريحاال شمش ني. پدرم از همکنهینگرانم م نيو ا کنهینم یبه ما تالش یکينزد

  رو براشون بسته.

 تياهم یزيبراش پش زايچ نيدنبال منافع خودشه، وگرنه ا زياز هر چ شتريپدرت ب -

  با شما صحبت کنم. یدر مورد موضوع خوامیم ميداره... بگذرن

  !؟یچه موضوع -

به هم  ماهيمن و فر نيافتاد و باعث شد ب بياتفاق عج نيا ماهيروز عقد من و فر -

 ديتک شما شک کردم که شاشک دارم. به تک زيبخوره. راستش من به همه چ

  و... خوادیرو نم ماهيبه فرمن  دنيرس یکيوسط  نيا دي. شانيبکن تمياذ نيخواست

  م؟يکار رو با تو بکن نيا ديبچه؟! ما چرا با یشد وونهيد -

  . نيبگ ديبابا. شما با دونمینم -

  گرفت و سرش را تکان داد.  ريزد و سر به ز یپوزخند بهراد

! یدونیم اتی. تو من رو مقصر زندگیاز همه مشکوک شتريبهراد؟ خود تو ب هيچ -

  .یکار رو نکرده باش نيانتقام گرفتن با من ا یرااز کجا معلوم ب

  و گفت: ستيبا خشم مرا نگر او
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  .یچرت و پرت بگ ینتون گهيدهنت که د یتو زنمیم یجور هي -

  .نيکردن من دار تياذ یبرا یليدل کنمیبه هر کدومتون نگاه م یباشه. ول -

  بکنم؟ یکار هي خوامیم حاال

  :دينگران پرس مادرم

  !زم؟يعز یچه کار -

خبر نداره.  ماهيفردا صبح اول وقت برم محضر و ازدواج بکنم. خود فر خوامیم -

 ی. پس اگر مشکلنيکه خبر داره شما سه نفر هست ی! تنها کسهيچ مميبهش نگفتم تصم

  ماجراهاست. نيا یشماها دستتون تو یعني اديب شيپ

  آخه مادر... -

. خوامیکه از ته قلبم م هيزيچ نيج کنم. اازدوا ماهيبا فر ديمامان، من با ميآخه ندار -

  . گهيد زيچ چي. نه هکنهیکه حالم رو خوب م هيزيچ نيا

و به فکر فرو رفت. بهراد هم سرش را باال و  ديصورتش کش یدستش را رو پدرم

  انداخت و گفت: نييپا

  گردن ما. یبعد بنداز یگم و گور بش یحاال باز فردا نر -

. طبق معمول ميشیم داري. صبح زود برمینم يین، من جاگم و گورم کن نياگر ند -

ً بیهمون محضر قبل برمیرو م ماهيبعد من فر م،يشیحاضر م  نيياي. شما هم لطفا

  دنبال ما.

  !؟یگیبه سروش نم -
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  . شهیم داريب رينه، د -

  باشه.  -

  ! اون باهات قهره.اد؟يم يیاصالً با تو جا ماهياونوقت فر -

  و گفتم: تمسيرا نگر بهراد

  .برمشیبه زور هم که شده م -

مختص  شهيکه هم یباال رفتم و دِر اتاق یمورد من به طبقه نيبحث در ا یاز ساعت بعد

  سروش بود را باز کردم و چراغ را روشن کردم که سروش سر بلند کرد و گفت:

  .ستيبد ن یدر بزن هي! یهو -

  و گفتم: دميزده در را کش هول

  .يید جامگه تو چن یعوض -

بزنم که در وسط سقوط آزادم  رجهيتخت ش یبعد به اتاق خودم رفتم و خواستم رو و

تختم نگاه کردم. دستم را جلو بردم و مالفه را  یکردم و با چندش به مالفه یمکث

  انداختم. نيزم یو آن را رو دميگرفتم و کش

چشمم  یروتخت انداختم. ساعدم را  یچراغ را خاموش کردم و خودم را رو رفتم

  آن تخت داشتم.  یرو یکردم بخوابم اما حس بد یگذاشتم و سع

 نکهي. تا اشدیتنم راست م یو مو رو شدیبار بدنم مور مور م کيچند لحظه  هر

  و گفتم: دميپر نييتخت نشستم و از آن پا یرو یساعت با بد حال ميبعد از ن

  .یبکن یمن هر غلط تو تخت یدیلعنت بهت سروش. تو چطور به خودت اجازه م -
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  گفتم: یو با خودم با حالت چندش ديدوباره بدنم لرز و

  اَخ! -

ً يتقر و راهرو رفتم و خودم را به اتاق  یاز اتاقم فرار کردم و در را بستم. به انتها با

تخت دراز  یبهراد رساندم. در را باز کردم و وارد شدم. چراغ خاموش بود و او رو

رنگ اطراف  ی. نور آبکردینگاه م اشیگوش یبود و داشت به صفحه دهيکش

  صورتش را روشن کرده بود.

  .ستيرا سمت من کرد و چند لحظه مرا نگر شيرو

  حالت خوبه؟! -

  .کنمیفکر نم -

  شده؟ یچ -

به  یحس بد هيو حاال من  ديتخت من خواب یتو یبا دوروت یاون سروش عوض -

  روش بخوابم. تونمیاون تخت دارم و نم

 اشیگوش یزد و نگاهش را تو یند لحظه مرا برانداز کرد و بعد پوزخندچ بهراد

  برگرداند و گفت:

  !یکنیم یها چغلمثل بچه -

  ادامه دادم: حوصلهیگفتم و ب یادهياَه کش یحال بد با

  کار دارم. یراحت بخوابم و فردا کل تونمیمن نم -

  دم.شکم بهراد رد ش یبعد در را بستم و جلو رفتم و از رو و
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  ؟یکنیچکار م -

  بخوابم. نجايا خوامیم -

  بالش گذاشتم. یبعد خودم را کنارش انداختم و سرم را رو و

  را تکان داد و گفت: سرش

  .ميديخواب نجايمن و پگاه هم ا -

  و گفت: ديرا کنار کش ی. گوشستميتخت نشستم و او را نگر یها روبرق گرفته مثل

  برات داره؟ یاالن فرق -

  تخت انداختم و گفتم:  یم و بعد خودم را رونگفت یزيچ

  حالم بده. -

تختت  یتو ینداره که ک نيبه ا ی. اصالً ربطیفردا مضطرب یحالت بده چون برا -

  و چکار کرده. دهيخواب

  و گفت: دي. او با ته گلو خنددميکش يیپر سر و صدا آه

  .یکنیاحتماالً ته ذهنت به فردا شب خودت فکر م -

  گردنم گذاشتم و گفتم: ريرا ز ميو ساعدها مديشکم چرخ یرو

  .خورهیحالم به هم م دميکه د يیزاي. فقط از چکنمیفکر نم یزينه، به چ -

  و گفت: ديخند شتريب او

  شه؟یمگه م -
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  بکنه.  یتخت من کار یتو یدوست ندارم کس -

  بخواب. ريبگ ،یباشه، وسواس دار -

  !خورهیکه مغزم رو م یآدمک گفتمی. من میدار یوسواس فکر گفتیدکترم هم م -

  بهراد و مسائلش شد.  ريرا بستم تا بخوابم، اما ذهنم درگ ميهاچشم

  بهراد! -

  هوم. -

دلشون  یو هر کار دنيمن رو دزد ارويبه تو ندادم. اون دو تا  یاميپ چيبه خدا من ه -

  خواسته کردن. 

  و گفت: ديکش یقياز چند لحظه او نفس عم بعد

  .کنهینم یفرق گهيد -

  کنه؟یچرا فرق نم -

من و تو مثل دو تا  ستيقرار ن چوقتيکردم. چون انگار ه رونيچون پگاه رو ب -

اشتباه  نيترکه بزرگ یمن و تو، همون شب ی. رابطهميبا هم باش یبرادر معمول

  رفت.  نيرو مرتکب شدم از ب امیزندگ

  .هيو الک یاش صورست همههم که ه یوجود نداره. هر چ یکردن یآشت گهيد انگار

  .شهینم شيمثل قبل از دوازده سال پ چوقتيمن و تو ه یرابطه

  . ستمياو را نگر رخميو ن شانه ميبازو یکردم و از رو سکوت
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  .ستميکردم و صورت او را نگر هيتک ميساعدها یبعد رو یکم

  را سمتم چرخاند.  سرش

من واقعاً  آشنا شدم. رپاشايم که با امحالحالم که برگشتم. خوشبهراد! خوش یدونیم -

  همون گذشته جا گذاشتم. یگذشته رو تو

  چپش گذاشتم و گفتم: یبازو یرا رو دستم

  بهراد! -

  هوم! -

  بهراد! -

  هوم! -

  بهراد! -

  و گفت: ستيمرا نگر او

  !یکنیصدام م یهان! مگه مردم ه -

  دور از جون. -

  ه؟يخوب چ -

  داداش! -

وجو را جست ميهانگاهش را نگرفت و درون چشم یکيآن تارشد. در  رهيمن خ به

  کرد.  
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  جانم! -

حس را  نياو هم هم ديکرد. شا ريدر قلبم سراز بيعج یجانم از بهراد شعف دنيشن

  نسبت به داداش گفتن من داشت.

مهم نبود در گذشته چه  گريما پگاه وجود نداشت. د نيب گريآن لحظه بود که د درست

  بهراد سر در آورد!  یزندگ یمن بود و از کجا یزندگ یبود. پگاه کجاافتاده  یاتفاق

نبود.  یوجود نداشت، دشمن یريدلگ گريلحظه فقط مختص من و بهراد بود. د آن

  وجود نداشت. من بودم و او. دو برادر کنار هم. یعشق مثلث

  .یکه االن باز هم داداشم نهيمهم ا -

را  امقهيتش را دور گردنم انداخت و شقکرد و دست راس هيآرنج دست چپش تک یرو

  و گفت: ديبوس

  .یکار دار یبخواب، فردا کل -

را در هم قفل کرد که مثالً بخوابد. من هم سرم  شيبعد پشت به من کرد و بازوها و

  بالش گذاشتم و گفتم: یرا رو

  .شهیدرست م یغصه نخور، همه چ -

  لب جواب داد: ريز

  .شهیآره درست م -

  که خوابم برد. دينکش یبستم و طولهم چشم  من
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دادم  یشوم. بدنم را کش و قوس داريبهراد باعث شد ب یروز بعد بود که صدا صبح

بود و داشت  ستادهيتخت ا نييپشت سرم رو به او کردم که پا ميهاو با قفل کردن دست

  .کردیدست و صورتش را خشک م

  ؟یخوب -

  ممنون. -

  . شهیم ريپاشو د -

  .اميمباشه االن  -

  درسته؟ ،یديخوب خواب -

  آره. -

  .قهيچقدر خوابت عم دميشدم د دارينماز ب یصبح برا -

  رفتم و گفتم: نييتخت پا از

  زل بزنم به سقف. هاچارهیب نيتا صبح ع کردمیفکر م -

دوش گرفتم و حاضر  عيبعد از اتاق خارج شدم و خودم را به اتاقم رساندم. سر و

گردن  ريعطر به ز دنيو شلوارم و بستن کراوات و پاش اهنريپ دنيشدم. بعد از پوش

  رفتم و در زدم.  ماهياتاق فر یو لباسم، به جلو

  تو. ايب -

 شيکه در حال آرا دميگذشتم و د یکوچک ورود یاتاقش شدم و از راهرو وارد

  کردن است.



982 | P a g e 
 

  من انداخت و گفت: یبه سر تا پا ینگاه

  ؟یکجا به سالمت -

  محضر. -

  محضر؟!  -

جز من و تو، مامان بابا و بهراد  یکس ستيباش. قرار ن عيخورده سر کيآره،  -

  سرم آوار بشه.  یرو یباز کس خوامیبدونن. نم

  عقد؟ ميبر یعني -

  عقد. یبرا ميریآره، م -

  لحظه متعجب براندازم کرد و بعد آهسته گفت: چند

  .شگاهيدلم خواست برم آرا -

  .ذارمیرو برات سنگ تموم م یه، عروسباش یبذار عقدمون پنهون زم،يعز -

  .یباز هم گم نش مونيجشن عروس یتو دوارميام -

  .افتهینم یاتفاق -

 ديلباس سف کيکردم.  نييرا باال و پا شيهابعد در کمدش را باز کردم و لباس و

  برداشتم و گفتم:

  خوبه. نيهم -

  .پوشمیباشه، بذار کنار م -
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  رفتم.  رونيتخت گذاشتم و از اتاق ب یرا رو دشيو شلوار پر زرق و برق سف کيتون

رفتم. پدر و مادرم و بهراد هم حاضر بودند. حدود  نييپا یرا برداشتم و به طبقه کتم

رنگ  یکرده بود. موها شيبود و آرا دهيهم آمد. لباس پوش ماهيبعد فر یقهيدق ستيب

سرش انداخته  یوبود و شالش را ر ختهير اشیشانيپ یاش را به صورت کج روشده

  بود. 

از قبل شده بود اما  باتريز یليشدم. خ رهياش رفت و من به او خقربان صدقه مادرم

  . دميپسندیم شترياو را ب شيآراصورت کم شهيمن هم

و صدا از منزل خارج  سریلقمه صبحانه خورد و بعد همه ب کيبه اصرار مادرم  او

  .ميشد

  مادرم با بهراد آمدند.و پدر و  ميبا هم رفت ماهيو فر من

باز  دميترسیبهراد درست پشت سرم بود. م نيو ماش رفتمیعجله سمت محضر م با

  .فتديب ديکه نبا یهم اتفاق

 ميشد ادهيهمه پ ميديبه محضر رس ی. وقتگفتینم یزيهم مضطرب بود و چ ماهيفر

  نبود. آنجا یخلوت بود و جز عاقد و کارکنان محضر کس اري. بسميو وارد محضر شد

آن شبم  بتيغ لي. پدرم مشغول صحبت با عاقد شد و دلميو جواب گرفت ميکرد سالم

 یگذاشت و خواهش کرد تا خطبه زيم یداد و مدارک را رو حيعاقد توض یرا برا

  کند. یما را جار تيمحرم

زود کار ما را انجام بدهد. چون  ديمدارک قبول کرد و گفت که با یبعد از بررس عاقد

  مراجعه کننده دارد.  ميه و نساعت نُ 
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رفت و  رونيو بهراد به عنوان شاهد دفتر را امضا کردند. مادرم در آن فاصله ب پدر

  .رنديها خواست تا تور و قند ساب را همراه با او بگبرگشت و از آن گريبا دو خانم د

  داد و بغض کرده گفت: ماهيسفره را برداشت و دست فر یرنگ رو یريگل ش دسته

  رو که نذاشتن جشن برگزار بشه. ايا لعنت کنه اون عوضخد -

  . ميقرار گرفت گاهيدر جا گرفتیکه بهراد از ما م يیهابعد از پانصد امضا و عکس ما

  گذاشت.  زيم یها را روداد و حلقه ماهيقرآن را دست فر مادرم

قرآن را که به  ماهيصورت فر نهيشروع به خواندن خطبه کرد و من داشتم در آ عاقد

  .ستمينگریم کردینگاه م

کرد و هر بار  انيرا ب لميوک ايمعروف آ یعاقد سه بار جمله شهيمعمول هم طبق

. در آخر هم مادرم گفت که عروسش اورديگالب ب ايو  نديرفته بود گل بچ اي ماهيفر

  جعبه دستم داد.  کيو پدرم  خواهدیم یرلفظيز

رنگ در آن قرار داشت. قرار  ديسف ینگوال کيزرد و  یرا باز کردم. دو النگو آن

  را عوض کرده بودند. هيطال باشد اما هد سيبود سرو

  گرفتم و او گفت: ماهيرا مقابل فر جعبه

  و آقا بهراد بله.  يیداو زن يیدا یبا اجازه -

و من هم بله را گفتم  ديدست نزد و همه صلوات فرستادند. عاقد از من هم پرس یکس

  . ستميرا نگر ماهيآخر شد و من فر یندن دعاو عاقد مشغول خوا

  .ميبخواهد از هم جدا باش توانستینم یمال خودم بود و کس گريد حاال
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  شهرزاد من،  ماه،يفر گريد حاال

قلب من  ینخواستند اما حاال او برا یاعده نکهيهمسرم بود و جان جانان من. با ا او

  .باتريز نيبود و چه از ا

  را از نگاهم خواند که لبخند زد. ميهاحرف ديو شا تسيهم مرا نگر ماهيفر

. ديسرمان نقل پاش یو مادرم رو ميها را به انگشت هم کردکار تمام شد. حلقه یوقت

  جعبه سمت ما گرفت و گفت: کيپدرم ما را بغل کرد و 

  شماست. یدوتا یبرا نيا -

و از پدرم تشکر  در آن بود. جعبه را بستم یکارت بانک کيجعبه را باز کردم  یوقت

ما دو دستبند طال گرفته بود که به هر کدام نصف  یهر دو ی. مادرم هم براميکرد

  .شدندیقلب وصل بود و با هم کامل م کي

جعبه  کيو بعد  دياو را بوس یشانيداد و پ ماهيبه فر کيش اريست بس مين کي بهراد

سر بلند کردم که تشکر . دميدر آن د نيماش کي چييبه من داد. آن را باز کردم و سو

  کنم، او زودتر گفت:

  نکن. ادهيمامان رو پ گهيد -

  چشم. -

ها و افراد محضر پدرم به خانم ،یمرا بغل کرد و بعد از گرفتن چند عکس خانوادگ او

  شاباش داد.
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که او زودتر  ميبرو يیبدهم جا شنهاديپ ماهيخواستم به فر ميآمد رونياز محضر ب یوقت

  د انداخت و گفت:بهرا یخود را جلو

  بهراد. -

  جانم. -

  .خوامیتر مبزرگ یکادو هيمن  -

  بگو. ؟یچ -

  . ميامروز ناهار دور هم باش اريپگاه رو ب ميبر -

  نه.  -

او شد و  زانيآو ماهيگرد شد. اما فر ماهيفر یهانه گفت که چشم یطور بهراد

  را گرفت و گفت: شيبازوها

  .نيبرام انجام بد ديبابخوام  یمن عروسم ها! امروز هر چ -

  .رو نه یکي نيا -

  . شمی. ازت ناراحت میداداش من یبهراد! تو مثالً جا -

  .نياز ا ريغ یناراحت نشو، هر چ -

گر و بغض کرد و التماس نيرا غمگ شيهابه خود گرفت. چشم یناراحت یافهيق ماهيفر

  کرده گفت:

  بهراد.  شهیخراب م ینجوريامروِز من ا -
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او را گرفت و  یهابه تنگ آمد و شانه ماهيو از اصرار فر ديکش یقيفس عمن بهراد

  گفت:

  پگاه... ن،يبب -

  و ادامه داد: ديکش یقيکرده بود. نفس عم دايپ یحال بد او

جشنتون  یتو اديب نيبه حال خودم باشم. اگه دوست دار نيپگاه داغونم کرده. بذار -

... نيند یغاميپ چيا از طرف من هام نياز طرف خودتون دعوتش کن نيباشه، بر

  لطفاً!

  سرش را تکان داد و گفت: ماهيبوسه زد. فر ماهيسر فر یبعد رو و

  .ارنشيم رنیمامان و بابا م ا،ي. پس تو با ما بیلطف کرد -

قبول  عياما باز هم کار خودش را کرد. پدرم سر ديآیکوتاه م ماهيفر کردمیم فکر

تا با مادرم به سراغش بروند. بعد از رفتن آن دو ما بهراد را برداشت  نيکرد و ماش

  .ميماند

بهراد دخالت نکنم حاال خودش  ی. او به من گفته بود در زندگدميفهمیرا نم ماهيفر کار

  تا پگاه برگردد. بهراد گفت: کردیداشت اصرار م

  . زنمیخورده قدم م هيخونه، من  نيشما بر -

  .یايتو هم با ما م ر،ينخ -

  . ميبا هم بر فتيبهراد. راه ب گهیم راست -
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گرفت و  شيمخالف ما را در پ ريکرد و مس یدستش را بلند کرد و خداحافظ بهراد

  اش انداختم. . جلو رفتم و دستم را دور شانهماهيرفت. من ماندم و فر

  . ستيبرداشت و مرا نگر شدیرا از بهراد که دور م نگاهش

  خانم خوشدل؟ ميبر -

  زد و گفت: لبخند ماهيفر

  خوشدل. یآقا ميبر -

 ستيدستش را نگر یحلقه ماهي. فرميو به سمت منزل راه افتاد ميبعد هر دو سوار شد و

  و گفت:

  آخرش مختو زدم.  -

  و گفت: دياو را برانداز کردم که خند متعجب

  .ی. آخرش مال خودم شدگمیراست م -

  و گفتم: دميخند

  .یهول من بود گهیازت بشنوه م یهر ک -

  دروغ چرا! گه،يبودم د -

  و گفت: دي. رو به من چرخدميو سرم را تکان دادم. دستش را گرفتم و بوس دميخند

  م؟يواقعاً تموم شد؟! االن من و تو زن و شوهر یعنيبهنام  -

  . زميآره عز -
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  و دستم را تکان داد و گفت: ديخند

  سرم. ريشوهرم، تاج سرم، بالش ز -

  و گفتم: دميخند شيهاحرکات و حرف به

  . اومدمیم شيچهار پنج سال پ یخوایانقد من رو م دونستمیم -

  .یرفتیاصالً نم خوامتیچقدر م یدونستیم -

 یاز شاد يیهاغي. جديکش غيو ج ديکش نييرا پا شهيو ش ديحال بود که چرخ نيدر ا و

 گريد یهاو تعجب راننده ادهيپ نيکه باعث وحشت عابر دادیو دستش را تکان م

  .شدیم

  . اورديداخل ب شهيکنترلش کنم تا سرش را از ش ايبخندم  دانستمینم

  و گفت: دي. خندنديبنش یصندل یتا رو دميرا گرفتم و او را کش شيبازو

  داشت. فيک یليخ -

  بود.  رياو دلپذ یحالهمه خوش نيا

  بکش. غيتو هم ج -

  .نميآروم بش دمیم حيمن ترج -

  .ذوقیب -

کردم. او  یدست رانندگ کيو دستم را دورش انداختم و با  دميد کشرا سمت خو او

  گذاشت و گفت: امنهيس یهم سرش را رو
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  منه.  یصبح زندگ نيبهتر -

  ما. یصبح زندگ نيبهتر -

با پدرم تماس گرفت و از  ماهي. فرميوارد ساختمان شد ميديبه منزل پدرم رس یوقت

  .ديايام منتظرند تا پگاه بمنزل خاله یلوها گفتند که جکجا هستند. آن ديها پرسآن

کجاست و او جواب داد تا ظهر به منزل  ديبا بهراد تماس گرفت و از او پرس بعد

  . رسدیم

ها را مدرسه را روشن کردم. امروز بچه شيآورد و من صفحه نما نييرا پا یگوش او

کنارم آمد و من را صدا کردم. او به  ماهيو خواب مانده بودند. فر مينفرستاده بود

  .ستميگرفتم و صورتش را نگر ميهادست انيصورتش را م

  را دوست داشتم.  شيبايز یاقهوه یهاچشم

  ؟یحاال بهم اعتماد دار -

  بله. یمن بمون یکه پا یتا وقت -

بود. مرز اعتماد را  یباهوش و دوست داشتن یليبه صورتم آمد. شهرزاد من خ لبخند

  خوب بلد بود!

آمدند. از او جدا  نييپا یگذاشتم که سروش و دوروت شيلب ها یاه روکوت یابوسه

  . سروش نگاهمان کرد و گفت:ميها کردشدم و هر دو رو به سمت آن

  !ن؟يکرد یآشت -

  آره؟ -
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را گرفتم و او را  ماهي. من نشستم و دست فرميگفتند و جوابشان را داد ريبخ صبح

  نشاندم. ميپا یرو

  داخت و گفت:به اطراف ان ینگاه سروش

  ست؟يمادرت ن -

  نه! -

  مارمولک. یشد ريهمونه ش -

را  ماهيدست فر یرا گرفتم و نشانش دادم. آن دو حلقه ماهيندادم. دست فر یجواب

  . بعد هم جلو آمدند و من دستم را نشانشان دادم.ستندينگر

  ن؟ينامزد کرد -

ها به ما کرد و شناسنامه یها را به او دادم. او نگاهکردم و شناسنامه بميدر ج دست

  و حالت متعجب گفت: دهيدر هم کش یو با ابروها ستيرا نگر

  ن؟يازدواج کرد -

  بله. -

  ؟یک -

  .شيساعت پ کي -

گفت.  کي. او را بغل کرد و تبرديرا گرفت و کش ماهيلبخند زد و دست فر سروش

 کيه ما تبرهم ب یکرد. دوروت یحالو ابراز خوش ديو بوس ديبعد هم مرا به آغوش کش

  .دنديما را پرس یکار پنهان ليو دل ميگفت و دور هم نشست
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  کنه. یبخواد سنگ انداز یکيباز  دميترسیم -

  .ارهيمن رو سر حال ب تونستیخبر نم نيا یبه اندازه یچيحالم. هبه هر حال خوش -

  بشود. مانيهاهم متوجه صحبت یشروع به صحبت کردم تا دوروت یسيانگل به

  !ن؟يچکار کن نييخوایوتا مشما د -

  . ديکش یو آه ديرا گز شيهالب یدوروت

  حاج آقا. شيپ ميبر مييخوایم -

  ن؟يچکار کن -

  . ميرو گرفت مونيما تصم -

  ن؟يکنیچکار م -

  .سيبرگردم انگل خوامیمن م -

  شه؟یم یو ازدواجتون چ -

  جواب داد: یزودتر از دوروت سروش

  .هيفعالً منتف -

  . شهیه نمک ینطوريا -

هم  یدوروت اره،يب یسر دوروت يیبال ترسمی. مستين ميمستق یصراط چيبابام به ه -

اومده ناراحته.  شيپ طياز رفتار خانواده و شرا یليو خ ستين یراض نجاياز اوضاع ا

کنم تا به  ني. پس بهتره فعالً جونش رو تضماديبه زور قانعش کنم که کنار ب تونمینم



993 | P a g e 
 

 شيبراش پ یو بهش بگم مشکل یحاج شيبرم پ خوامیخارج بشه. م رانيسالمت از ا

  تا بتونه بره. ارهين

بعد آن دو حاضر شدند و از منزل  یقيانداختم. دقا نييسرم را باال و پا یناراحت با

  ماندن جواب رد دادند.  شتريب یرفتند و به اصرار ما برا رونيب

 یکردم و به سروش و دوروت ضيا تعور ميهارفتند من هم به اتاقم رفتم و لباس یوقت

داشتند  یبودند و حاال سع دهيرس یوحشتناک جي. مطمئن بودم شب قبل به نتادميشياند

  عاقالنه رفتار کنند. 

  .ازياز سر اجبار و ن یرفتار

کمک کردم دست و صورتشان  نکهيکردم و بعد از ا دارشانيها رفتم و باتاق بچه به

  بردم.  نييپا یها را به طبقهو آن دميکش را شانه شانيموها نديرا بشو

گفت. بعد رو به  کيرا بغل کرد و تبر ماهي. پگاه، فردنديو مادرم و پگاه هم رس پدر

  من کرد و گفت:

  مبارک باشه. -

  ممنون. -

ها را بغل کرد و زده آنها افتاد و سمتشان رفته و ذوقبچه یو بعد نگاهش رو نيهم

  و گفت: ديبوس

  لباس خواب تنتونه.چرا هنوز  -

  باال برد تا لباس تنشان کند.  یها را به طبقهبعد دستشان را گرفت و آن و
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  حاضر کند. یبا غصه سر تکان داد و از مادرم خواست چا پدرم

و انگار که عطر پگاه را شناخته  ديو سالم کرد و هوا را نفس کش ديهم رس بهراد

  گفت: ماهيباشد رو به فر

  نجاست؟يپگاه ا -

  آره. -

  کجاست پس؟ -

  ها رو برده لباس بپوشونه.بچه -

  لب گفت: ريزد و ز یپوزخند بهراد

  .کردیم شيزندگ یکارا رو تو نيا -

  .ديدراز کش یمبل راحت یو آن را شل کرد و رو ديبعد کراواتش را کش و

و و از ا دنديکشیاو را م یهاها دستآمدند. بچه نييها پاپگاه و بچه یقياز دقا بعد

  :گفتیو م ديخندیدرست کند. پگاه هم م ايالزان شانيبرا خواستندیم

  .کنمیبراتون درست م یهمه چ ني. شما اجازه بدکنمیباشه، درست م -

ها غذا سفارش داده است و بچه رونيبعد به آشپزخانه رفت و مادرم گفت که از ب و

  شد. ايو پگاه مجبور به پختن الزان شدندینم یراض

آورد تکان نخورد و  یچا ماهيفر یوقت یخودش را به خواب زده بود و حت بهراد

  استکان گذاشت و گفت: کي شيبرا ماهياستکان بر نداشت. فر
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  .نجاستيشما ا يیآقا بهراد، چا -

. بعد هم کنار من نشست. پگاه ديچ زهايم یو شکالت آورد و رو ینيريبعد رفت ش و

ها شعر بلند با بچه یاخته بود و با صداراه اند یاديز یدر آشپزخانه سر و صدا

  . پختیم ايالزان شانيو برا خواندیم

  .کردندیم یهم با پگاه همراه هاآن

  و چشم باز کرد.  ديچرخ شيپهلو یبعد بود که بهراد رو یقيدقا

و خندان شعر  نيو آرام بود. آنقدر که بلند و آهنگ ديپگاه را شن یصدا شدیم مگر

  .خواندیم

برداشت  ینيريش کي. ديجرعه نوش کيآهسته نشست و استکان را برداشت و  بهراد

  .دينوش یو گاز زد. بعد هم دوباره چا

  بلند رو به آشپزخانه گفت: یبعد با صدا یکم

  !نيسرم رفت. حاال همه خواننده شد گهيبسه د -

  زد و گفت: یزيآمطنتيلبخند ش ماهيشد. فر سکوت

  جذبه رو!  -

  خانه آمد که گفت:پگاه از آشپز یصدا

  .رتشيدنبالش کنه بگ ديها! بابد اخالق چقدر بده! سرش رفت بچه يی! دایوا -

 دهيرا در هم کش شي. صورت بهراد سرخ شد. ابروهادنديبلند خند یبا صدا هابچه

  بدهم. صيتشخ توانستمی. نمتياز عصبان ايپگاه بود  یبه خاطر شوخ دانمیبود. نم
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  و کنار او نشست و گفت: برخاست شياز جا ماهيفر

  دلم. زيعز -

  دست بهراد را گرفت و لبخند زد. بهراد آهسته گفت: و

  !ه؟يچ -

  دور هم. ميني! برو لباسات رو عوض کن که راحت بشیچيه -

  زد و گفت: یپوزخند

  راحت! بگو ناراحت.  -

  .ینطورينگو ا -

  آرام گفت: ماهيسرش را به چپ و راست تکان داد. فر نيغمگ بهراد

خوب باشه،  کنهیرو م اشینکن. اون داره سع یباهاش بد اخالق یول کنمیدرک م -

حال ها که باهاتون خوش. نه به خاطر خودتون، به خاطر بچهینکن که بد باش یتو سع

  هستن.

  باال رفت. یبرخاست و به طبقه شيانداخت و بعد از جا نييسرش را باال و پا بهراد

 لميما مشغول ف ینشست و هر دو شيصفحه نما یآمد و پا یبعد با لباس راحت یقيدقا

  . ميشد دنيد

 وستيمان پآورد و بعد از ِهر و ِکر من و بهراد، پدر هم به جمع وهيم مانيبرا ماهيفر

  .ميرا نگاه کرد یطنز خارج لميو ف



997 | P a g e 
 

  . ميشد زيم دنيآوردند و مشغول چ یناهار مفصل مانياز رستوران برا ظهر

  آمد و مشغول ِسرو آن شد. ايکه پگاه هم با دو ظرف الزان ميشد زيدور م همه

  همه گذاشت.  یرا دست به دست جلو هاظرف

 زيبهراد گذاشت و بهراد با نوک انگشتش آن را به وسط م یظرف جلو کي مادرم

  هل داد.

  . بعد هم چنگال را دست آراد داد و گفت:ديکش یاو نشست و آه یپگاه رو نگاه

  .زميبخور عز -

  !يیدازن -

  جانم.  -

  تون؟خونه نيباز هم من رو ببر شهیم -

  ...زميعز شهیچرا نم -

  شد و رنگ نگاهش عوض شد و گفت: نيغمگ او

  اجازه بده. آخه فعالً من هم اجازه ندارم برم خونه. يیاگه دا -

  چرا؟ -

تکه مرغ سر  کيدوخت. بهراد با خشم  زيساکت شدند. پگاه نگاهش را به م همه

  زد و آن را به دهان برد. چنگال

  کردم. یبد یچون من کارا -
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  ؟یچه کار -

  کردم. یلج باز -

  دوست نداره. یباز رو کسلج یبچه یول -

  .زميآره عز -

  :ديلب غر ريتکان داد و ز یسر بهراد

  .دياون دوازده سال نفهم یول فهمهیرو م نايبچه هم ا -

  گفت: ی. آراد به آرامميرد و بدل کرد يیها. همه با هم نگاهستيبهراد را نگر پگاه

  نکن، باشه؟ یلج باز گهيد -

  و گفت: دياش لرزبغض کرد. چانه پگاه

دارم با خودم چکار  دونستمیبد پر بودم که نم یهامن اونقدر از حس یباشه! ول -

رو  ايبه روز خودم آوردم و چ یچ دميبر عکس شد فهم ايکه دن ی. درست وقتکنمیم

  چکار کردم. هيو با بقاز دست دادم 

رو زهر  هيخودم و بق یمتوجه شدم. زندگ ريرو د هایچکار کردم. خوب دميفهم ريد

  تنگ شده.  یليدلم خ ستميخودم ن یخونه یروزا که تو ني. اکردم

 ذاشتمیو سنگ تموم م پختمیکه داشتم اگر شام م یبد یهاحس یبا همه دميفهم تازه

بشقابش رو  چوقتيو ه خوردیپختم رو معالقه دست بود که با یفقط به خاطر کس

  .زدیپس نم

  .زدمیبه روش لبخند نم نکهيبا ا د،يبوسیبود که بعدش من رو م یبه خاطر کس فقط
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 ديدیبود که هر بار گال رو م یراهرو به خاطر کس یتو ذاشتمیم یگلدون گل اگر

. ديخریدون و خاک مبود که خودش برام گل ی. به خاطر کسکردیم فيازشون تعر

  گل بکارم. کردیخودش کمکم م

  راه گرفت و گفت: شيهااشک

  رفتن... نيهامون از ببچه یاالن خشک شدن. همه ديشا -

 ايمخاطبش آراد  گريو د زدی. انگار با خودش حرف مميرو به پگاه کرده بود همه

  نبود. جاچيو ه چکسينبود. حواسش به ه گريکس د

عشقم ازم گرفته شده  کردمیچون نه تنها حس م ومد،يد از دلم در نکه افتا یاتفاق -

ازدواج دلبخواه و  یدختر معمول هيشده. مثل  نيبلکه حس کردم بدجور بهم توه

  بود اجبار بود تا فقط آبرو حفظ بشه.  ینداشتم. هر چ یمعمول

رومم آ زيچ هي. اما شدمیآروم نم کردمیم نيتوه یُخرد شده بودم که هر چ یطور

. شدیحالم خوب م ديکشی. نازم رو که مشدیکه بعدش بهم م ی. توجهکردیم

  . کردیحضورش آرومم م

پر  یگذشته یتو يی. اون فقط جاستميعاشقش ن گهيعاشق بهنام نبودم. من د گهيد من

  بد؟! ايخوبن  دونستمیکه نم یدردم بود. جزو خاطرات

خوب اون  یاز حسا ذاشتیکه نم خوردیذهن و قلبم رو م يیزايچ کي دونمیم فقط

 ینه! برا اي مونمیاون م یزندگ ینداشتم که تهش تو نانيلذت ببرم. به خودم اطم

شده  زيدست آو هيمادر بشم برام  دميترسیاز مادر شدن واهمه داشتم. چون م نيهم
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ت راح اليبا خ تونمی. مقصره که من نماونهرو هم گردنش بندازم که مقصر  نيبود، ا

  مادر بشم.

هق افتاد. اصالً حالش دست خودش نبود. سرش را باال گرفت و ناخواسته به هق او

  آورد و گفت: نييسر پا أسياشکش صورتش را شست و بعد با 

اتفاق روحم رو منزجر کرد، خودم رو از خودم متنفر کرد، قلبم رو شکست،  هي -

اون بال سرم  یشب کيکه تحمل کنم  تونستمیچون نم ه،يزشت یپرم کرد از هر چ

  اومد. 

  اومدن باهاش برام امکان نداشت.  کنار

 یرو دادم، اما به همون هامیکه از بهراد کتک خوردم حس کردم تاوان زشت یشب

  من شد.  یماريب نيتاوان دادم که موجب ا

  !شهي. مثل همکردمیهم م ازيحال احساس ن نيا با

 ام،یچ ام،یک دونمینم گهيشدم. حاال د ديامنا دميام نيکرد. از آخر رونميمن رو ب اون

  .رميدرمون ندارم، کاش بم یول ضميمر دونمی! مخوام؟یم یچ

ها افتاد. مادرم سر او را بلند کرد. حالش خوب نبود. بچه شيهادست یسرش رو و

  بودند. دهيترس

در دهان  جرعه آب کي ماهيشده بود. فر رهيجز بهراد. او به بشقابش خ ميبلند شد همه

  . ختياو ر

  گفت: انيو منگ هذ جيرا چرخاند و گ نگاهش
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  برم.  ديبا -

  کجا؟ -

  برم... -

  او را گرفت و از جا بلندش کرد و گفت: یبازو پدرم

  باال بخوابه. نشيببر -

 یشانه یرو یو نگران مشت محکم دهيترس ماهيرا گرفت و فر گرشيد یبازو مادرم

  گفت: دهيبهراد زد و تکانش داد و ترس

  ؟یشیچرا پا نم ؟ینيبیحالش بده، نم -

باال بردند و بهراد  یها پگاه را به طبقه. آنکردندیم هيها گرتکان نخورد و بچه بهراد

  . کردیرا نگاه م زيهمانطور نشسته بود و م

  قرار دادم. ميهالب یدستم را رو کيگذاشتم و  زيم یرا رو ميهاآرنج

ها او حالش بدتر سال نيبود. در طول ا ختهيماماً به هم رکه ت دميدیرا م یزن حاال

 یالداشت تا هر روز از خاطرات البه یاز من شده بود. او هم در مغزش آدمک

  برسد. یزندگ یچون انتها يیتر شود و آخر به جامغزش تناول کند و بزرگ و بزرگ

  گفت: انيو همانطور گر ديبهراد را کش یبازو آراد

  شده؟ یچ یيدازن ،يیدا -

  و گفت: ستيآراد را نگر نياندوهگ بهراد
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  رو بخور. اتيالزان ،یچيه -

  .اديب يیدافقط زن خوامینم ايالزان -

  و گفت: ديبهراد را کش یکرد و بازو هيگر شتريگرفت. آراد ب نييسرش را پا بهراد

  !يیدا -

  را دور زدم و رفتم تا او را بغل کنم و گفتم: زيبرخاستم و م ميجا از

  آراد جان. يیبغل دا ايب -

  گفتم: یکرد. با ناراحت یقراریو ب ديو به بهراد چسب ديپر نييپا یآراد از صندل اما

  بکن، بچه هالک شد. یکار هيبهراد  -

  و او را بغل کرد و گفت: ديسمت آراد چرخ یبا حال بد بهراد

  جون.  يیدا ستين یزيچ -

بودند که  یاقدم زدم. آن دو شاهد صحنه را بغل کردم و در سالن دهيهم رفتم ارک من

کم ام گذاشت و کمشانه یسرش را رو ديترس داشت و نگران کننده بود. اُرک شانيبرا

  ساکت شد. 

  . زدیهق مبود و هنوز آرام هق دهيبهراد چسب ینهيکواال به س کيهم چون  آراد

  آمد. رو به من گفت: نييپا یبه طبقه ماهيفر

 دونمی. نمگهیم وني. هذاديم ی. انگار بهش فشار عصبستين حالش اصالً خوب -

  .ميچکار کن ديبا
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 یهاچه حالت رفتیگذشته م یآمد. هر وقت ذهنم پ ادمي سيخودم در انگل یهاشب

  . کردمیم دايپ یبد

را دور آراد انداخته  شيهابه بهراد کردم که چون مجسمه نشسته بود و دست ینگاه 

  بود.

  خطاب به بهراد گفت: ماهيبه پگاه کمک کند. فر توانستید که مبو یتنها کس او

 جورچيکه ه یناآرومه؟ تو باهاش چکار کرد نقدريکه ا یزن چکار کرد نيتو با ا -

  شده؟ ضيحد مر نيکه تا ا ینتونسته تو رو ببخشه؟ چکارش کرد

  آراد خم کرد.  یشانه یپلک بست و سرش را رو بهراد

زن تا  نيکه ا یسرش آورد يیبال هيتو  ست،يدنش از بهنام نبحث پگاه فقط جدا کر -

است.  ختهيحد مستأصل و به هم ر نيکه تا ا یباهاش کرد یکار کيحد داغونه.  نيا

ولش  ی. اونوقت تو دارشهیجور خوب نم چيکه جاش ه یبهش زد یزخم کي

  .یکنیم یمحلی. تو بهش بیکنیم

  بود، گفتم: یعصبپگاه   دنيکه از د ماهيرو به فر آهسته

  .ماهيبسه فر -

  او را هل داد و گفت: نيبه کنار بهراد رفت و خشمگ ماهيفر

که خوب  یبهش زد یزخم هيهست  ی. هر چیدیتاوان م یهست تو دار یهر چ -

همون کار. االن  یکار توئه و حال خودت بها یهست حال پگاه بها ی. هر چشهینم
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ولش  یکرد ضيحد مر نيرو که تا ا یسک ی. تو حق نداریو بساز یبسوز یموظف

  .یکن یباهاش نامرد ی. حق نداریکن

را  شيانداخت و رو ماهيو برخاست. آراد را در آغوش فر ديکش یقينفس عم بهراد

  گرفت و رفت. فکر کردم به سراغ پگاه برود اما راه افتاد و از منزل خارج شد.

  که اشک زده بود گفت: يیهابا چشم ماهيفر

 ینجوريا شهیباعث م زيچ هي. فقط شهیم ماريحد ب نيتا ا زيچ کيقط با زن ف هي -

  و اصالً چاره نداشته باشه و نتونه ببخشه. رهينفرت به دل بگ

  رو به من کرد و بغض آلود گفت: او

 نيسر پگاه آورده که شما نتونست يیبهراد بال یعني ؟یديپگاه رو شن یهابهنام؟ حرف -

  ماجراها بهراد بود؟ نيا یهمه مقصر یعني ن؟يازدواج کن

  و گفتم: دميرا بوس دهيارک یو موها دميکش یآه

شب  هي یاتفاق بد، تو هيبشه اما شده بود!  ینطوريا خواستهیبله، بهراد بود. نم -

عوض شد. بعدش ما دوازده سال زجر  زينحس! بعدش همه چ یمهمون هي یتو ،یلعنت

  ! ی. هر کدوم از ما به نحوميديکش

 رهيمیکه داره م یاما اون کشتمیاه خوب تحمل کرده، اگر من بودم بهراد رو مپگ -

  پگاهه!

و منتظر برگشتن بهراد  ميو به آن دو غذا داد مينشست ماهيکه آرام شدند من و فر هابچه

لقمه بر  ی. پدر و مادرم هم که آمدند ناراحت و نگران آن دو بودند. به سختميشد
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. اما ميبخور یزيچ ميما هم بتوان ديشا کردندیفر تعارف مو به ما دو ن داشتندیم

  زهر بود. ردنتر از خوخوردن آن غذا سخت

او  ديفهمیم یبه خوب یانندهيبرگشت که هر ب یساعت بعد بهراد برگشت. با حال کي

  است.  دهيرفت و برگشت چه کش نيدر ا

 انيدر م فروغیودند و بب ختهياشک ر شيها. چشمديباریم شيو اندوه از سر تا پا غم

آمد و  رونيو بعد هم ب ديآب نوش یصورتش خاموش بودند. به آشپزخانه رفت و کم

  ها را گرفت و باال رفت. راِه پله

  آمد و کنار من نشست.  نييپگاه پا شياز پ ماهيبعد فر یکم

  پگاه؟ شيبهراد اومد پ -

صورت پگاه، چشماش که بهراد نشست رو تخت و دستش رو گذاشت رو  نيآره. هم -

  رو باز کرد. 

  خوبه. -

تا امروز  چکدوميکه ه ستيخوب ن نيا یآره خوبه که پگاه فقط با بهراد آرومه. ول -

  جنگ و مقابله با هم نباشن. یتو یباور کنن با هم حالشون خوشه و ه خواستنینم

مبادا به که  ميديباال دو یبه طبقه مهيداد بهراد باال رفت. همه سراس یصدا کدفعهي

  برساند.  بيپگاه آس
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غم بغل کرده  یتخت زانو یکه پگاه رو دميجلوتر از ما در را باز کرد و د مادرم

. بهراد هم بدتر از او. مادرم خواست داخل برود که بهراد سمت کندیم هياست و گر

  در هجوم آورد و داد زد:

  .رونيب -

و داد  ديدر را به هم کوب رگيدست مادرم را عقب هل داد و با دست د کيبعد با  و

  زد:

مگه فقط  ؟یمگه فقط تو آدم ؟یمگه فقط تو دل دار ؟یپر شد نهيمگه فقط تو از ک -

  ؟یشد تيتو اذ

  را گرفت و گفت: ماهيچند لحظه ساکت شد. مادرم دست فر او

  مشکلشون حل بشه. ديکنن شا داديسر هم داد و ب ديبا م،يبر -

  بهراد پگاه رو نزنه. -

  نترس. ه،زنینم -

 واريراهرو رفت. من هم نگران به د گريدو رفتند، پدرم هم به اتاقشان در سمت د آن

  بهراد باال رفت و گفت: انيگر یکردم و نشستم. صدا هياتاق رو به رو تک

مگه از من متنفر  ؟یاز شر من راحت بش یخواستیدادگاه؟ مگه نم یومديچرا ن -

چرا  ؟یریچرا نم گهين که آزادت کردم داال ؟یمن رو نکشت یهامگه بچه ؟ینبود

زجر بکشم؟  شتيکه باز من پ ؟یمن زجر بکش شيکه باز پ ؟یاصرار به موندن دار

تو بغلم  یايب کنمیاصرار م یوقت ؟یبه من پشت کن خوابمیم شتيشب پ یکه باز وقت
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 اخم و تَخم و ريتو حست رو ز ميبریو لذت م رميگیازت کام م یوقت ؟یکن رميتحق

   ؟یپنهون کن زتيزبون تند و ت

  ادامه داد: یبود بعد از کم شيکه در صدا یبا زجر بهراد

خودت  تيزندگ یتو یباش که حداقل بتون یبرو با کس ؟یجهنم تا ک نيا ؟یتا ک -

 یبتون یبود یاگر از محبتش راض ،یکن فيتعر یاگر کاراش رو دوست داشت ،یباش

  هات. بچه یو اون بشه بابا یادر بشم ،یشبا رو تلخ نخواب ،یبهش محبت کن

آمد و  ناراحت  واريمشت زدن بهراد به د یصدا کدفعهيهر دو ساکت شدند.  قهيدق چند

  گفت: یو بغض

. یدوستم دار یبگ دميبار ازت نشن کي ی. داغونم که حتیداغونم پگاه، داغونم لعنت -

 یازهاين یرو یحت !یکردیرو سرکوب م ازاميداشتم و ن ازيبهت ن شهيداغونم که هم

 نيبا من و خودت ا یچطور تونست ؟یچطور تونست ،یذاشتیخودت هم سرپوش م

  !؟یکارا رو بکن

  گفت: اشهيگر انيو در م ديکش ادياز ته دل فر بهراد

 ؟یام باشچقدر دوست داشتم مادر بچه یدونیچقدر بچه دوست داشتم؟ م یدونیم -

من هر  یدونیتو رو مادر کنم؟ م تونمیمکه ن یداد یبهم چه عذاب وجدان یدونیم

  روز چند بار مردم و زنده شدم؟ 

  گفت: زدیهق مبعد همانطور که هق و
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کردم که  یکار هي یعقلیو ب یافتادم روت، از سر بچگ یشب از سر مست هيمن  -

 دنيمن و باعث رنج کش یرو زندگ یعمر افتاد هيشدم. تو  مونيبعدش مثل سگ پش

  .یدوتامون شد

خورده چشم باز  هيبهم کمک کن، اگر  یگفتیبار به من م کيبار، فقط  کي اگر

  حال و روزمون نبود. نياالن ا ،یديدیو عشق من رو م یکردیم

  . ختيریم رونيزد. انگار که دِر چاه قلبش باز شده بود و دردش ب داد

تاه و کو کنمیعاشقانه نگاهت م یديدیچطور م شد؟یتو چطور دلت نرم نم -

انگشتات  یدونه دونه یو رو نميبیغمت رو م یچطور دلت اومد وقت ؟یاومدینم

  ؟یکن رميتحق زنمیبوسه م

 کردمیعاشقانه چشمات رو نگاه م یوقت یتونستیچطور م یته دلت دوستم داشت اگر

 ی! بگ؟یزاريازم ب یو بگ یمن رو عقب هل بد ذاشتمیبوسه م اتیشونيپ یو رو

  .یبذار یوديآ یبر ؟یشیعاشقم نم یگب ،یستيعاشقم ن

  . او داد زد:سوختیکه داشت م یبهراد و حال یبرا دلم

 ینبود که بهش فکر نکنم. روز ی. نه تو، نه برادرم. روزنيديتوبه کردم، اما نبخش -

 ايکردم؟  یمن زندگ یکنیخاطرش خودم رو سرزنش نکنم. فکر م ینبود که برا

هات، با رفتارات، با حرفات، با ردم، هر روز بانگاهکمتر از تو درد داشتم؟ نه! مُ 

  .شدمیو زنده م مردمیعذاب وجدان م

  و صدا زد: ديکش یکوتاه غياتاقشان شکست و پگاه ج یتو یزيچ کي

  بهراد! -
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  داد زد: بهراد

ناز  دنيمرگ! مرگ بهراد! صدا نزن بهراد که قلبم  طاقت نداره، قلبم عادت به شن -

 ینجوريمظلومت رو نداره، صدا نزن بهراد. ا یچشما دنيم طاقت دصدات نداره، قلب

 ايخشم تو صدات بود  ايبهراد! اما  یصدام کن ازيعمر خواستم پر ن هينگو بهراد! 

  اجبار. 

عمره بدبخت توئه. بهراد  هيبهراد  یدونیصدا نزن بهراد، خودت م ینطوريا

  .یکرد غيم دراز شهيکه هم یزيبهراد گفتن توئه. چ نيا یچارهیب

در  کيپاره شد. بهراد نزد شيزد که حس کردم گلو اديفر یآخر را طور یجمله و

  صدا زد: انيدر مشخص بود. پگاه دوباره گر رياز ز اشهيشد. سا

مگه  ؟یبا من چکار کرد یديفهم ريبهراد صبر کن، بذار من هم حرف بزنم. تو د -

 امیزندگ ريمن رو از مس یديفهم یدختر نبودم، وقت گهيکه من د یديفهم ینه؟ وقت

 شد،یدرست نم یچيه چوقتياز دانشگاهم و ه خواستم،یکه م یاز کس ،یدور کرد

  مگه نه؟

 ديشد و خودش را به کمر بهراد کوب کي. پگاه به او نزدديکش نييرا پا رهيدستگ بهراد

  که در بسته شد. 

 خوامیموش کن. منم مگفتم رو فرا ی. هر چشهیدار نشدن ما جبران ماما بچه -

 دميدارم. فهم ازيکه من چقدر به تو ن دميمدت فهم نيا یگذشته رو فراموش کنم. تو

. باور کن گهيد زيچ چيکمک کرده که من سر پا باشم، نه ه هاتیصدات، مهربون

  جز تو نداشتم. یهر روز و هر شب فکر
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  جواب داد: بهراد

  ! یبد کرد یلي. ختونمینم -

. ینش مونيکه از فرصت دادن به من پش یطور کنم،یت جبران م! برادونمیم -

ساعت  کي کنمیکه گذشته فکر نکن. من هم کمکت م یساعت به هر چ کيبهراد 

  جز... ميفکر نکن یچيبه ه

  آهسته گفت: بهراد

  !؟یجز چ -

 اده،يجدا شدن ز یوقت برا م،يريطالق بگ ميتونیساعت. ما م نيلحظه، هم نيهم -

 ميبه هم ثابت کن ميتونی. ما مميدوباره از نو بساز ميوقت ندار گهيد ميا بشاما اگر جد

  .ميکن یمثل دو تا زن و شوهر خوب با هم زندگ ميتونیکه م

اش مشخص بود و پگاه که از پشت به در را باز کرد. شانه یسکوت کرد. ال بهراد

  شد. دهيبود. در با دست پگاه به هم کوب دهياو چسب

 یراض یمن؟ برا یخوشبخت یمن؟ برا یبرا ؟یتالش کرد یگیه نمبهراد! مگ -

  کردن من؟! 

 یخوب، زندگ دنيپوش ح،يمسافرت، تفر ن،يمن همه کار برات کردم، خونه، ماش -

  تالش کنم. خوامینم گهياما د ،یعال

  منه؟! یهيمهر یچ یدونیباشه، باشه، برو، جدا شو، تو که م -

  :ديغر بهراد
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  . دمیهمه رو بهت م -

  شد. دهيتوسط بهراد باز شد و دوباره با دست پگاه به هم کوب در

 یبرا دم،یبهت حق م هاتیناراحت یبرا بخشمش،یبهت م خوام،ینم هيمهر -

  !زيچ کي یبهم حق بده. فقط در ازا هامیناراحت

  ! ؟یچ -

  .یتو بگ یبعدش هر چ ميساعت با هم باش کياالن  نيهم -

  .یکنیم فيکلت نييتع یهنوزم دار -

  گفت: ازيشد و پگاه پر ن دهيباز شد و دوباره به هم کوب در

ها درد من باشه، بعدش هستم، درمون سال یلحظه که خودم راض نيا ديلطفاً! شا -

دست رد به  م،يبا هم باش خوامیباره خودم م ني... بهراد! اولرمیم یاگر خواست

  ... یليدارم، خ اجيکن! بهت احتکه من کردم رو تو ن ینزن. اشتباه امنهيس

در خورد به گوش آمد. چند لحظه  یآخ کوتاه پگاه که تو یو صدا دنديچرخ هاهيسا

رد شدن نور را در آن قسمت گرفت.  یاز در افتاد و جلو یاگوشه یکه پا یبعد لباس

  اتاق رفتند. گريکه از در دور شدند و به سمت د دميرا د يیهاهيسا

 واريصلح احساس آرامش به قلبم آمد. سرم را به د نيو به خاطر ا دميکش یقيعم نفس

  چسباندم و پلک بستم و از ته دل گفتم:

  .سپارمشونیبه خودت م ا،يخدا -

  رفتم. نييپا یراحت به طبقه اليبعد برخاستم و با خ و
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آمد. پگاه هم پشت سرش بود. چمدان  نييغروب بود که بهراد با چمدانش پا کينزد

  الن گذاشت و رو به مادرم گفت:را وسط س

  خونه. ميریما م -

  بلند شد و گفت: شياز جا مادرم

  مادر. نيبه سالمت بر -

  گفت: یبا نگران پدر

  .نيبمون نجايا شتريب کاشيا -

  . ميزنیسر م مييآی. تا حاال حتماً خشک شدن. باز هم مميبه گلدونا سر بزن ميبر -

  :بهراد را گرفت و گفت یهادست مادرم

  مادر اول مراقب پگاه باش بعد خودت. -

  سر تکان داد. مادرم رو به پگاه گفت: بهراد

بار بفهمم  نينکن. خدا شاهده ا تيو پسرم رو اذ تيسر زندگ نيبش گهيتو هم د -

  بابات. یخونه ذارمتیم برمتیخودم م ديکه نبا یکرد یکار

  نه؟ اي ميکنار هم باش ميتونیم مينيکه بب ميفرصت داد هي گهيچشم. ما به همد -

  .نيتونیحتماً م -

و  ديو بعد به آغوش کش ستيو چند لحظه مرا نگر ستاديسمت من آمد. مقابلم ا بهراد

  گوشم گفت: ريز
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  .یخوب شد که برگشت یليخ -

 یگفت و بعد خداحافظ کي. از من جدا شد و دوباره تبرديکش ميموها یدستش را رو و

را که  یفيدرس دادم و تکال دهيتر شد به ارککه خلوت کرد و همراه پگاه رفت. خانه

ساعات آخر شب را در  امیزندگ یشهينوشت چک کردم. بعد هم طبق معمول هم

  اتاقم مشغول مطالعه شدم. 

  را پاسخ دادم.  ميهاليميآن نشستم ا یتاپم را روشن کردم و پالپ یوقت

  ضربه به در خورد. چند

  تو.  ايب -

به او انداختم و مشغول  ینگاه مياست اما مادرم وارد اتاق شد. ن ماهيفر کردمیم فکر

  پاسخم به همکالسم شدم. یادامه پيتا

  !؟یديهنوز نخواب -

  پاشا؟ یخونه رفتمیم دينه، کار داشتم. چطور مگه؟ با -

  آره. -

  . او لبخند زد و گفت:ستميبلند کردم و مادرم را نگر سر

  کردم.  یشوخ -

  کردن شدم که گفت: پيتا مشغول دوباره

 یبه کارها دي. االن بایازدواج کرد ی. به سالمتگهيروز د یکارهات رو بذار برا -

  .یبرس گهيد
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  ؟ذارنیبه آدم م یمگه بهراد و زنش حال -

  .دميرا ارسال کردم و بعد رو به مادرم چرخ ليميا

  .یهم توجه نکرد ماهيشد که به فر ینداشته باش. طور یبه اونا کار -

  .کنهیحتماً درک م ماهيفر -

اتاق درک نکنه.  نيا یچهار ساعت نشستن تو رو تو دياما شا کنهیبله درک م -

  بمونه. شتيامشب پ اديصداش کن ب

  م؟ياجازه دار یعنيعه!  -

  .ینکن تشيبله. فقط حواست باشه اذ -

  !ت؟ياذ -

  شد. سرم را تکان دادم و گفتم: رهيبه من خ او

  ت.باشه. حواسم هس -

  .یتجربه دار دونمیچون م ستمينگران ن -

  . نياريمن ب یبه رو یحاال شمام ه -

  صورتم گذاشت و گفت: یدستش را رو مادرم

  حالم.خوش یليبرات خ -

  ممنون. -

  فرستادم. اميپ ماهيرا برداشتم و به فر امیگفت و رفت. گوش ريشب بخ او
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  »منتظرتم. ماه،يفر «

  داخل آمد. رو به او کردم. ماهيد. در آهسته باز شد و فربعد در زده ش یقهيدق ستيب

  سالم. -

  ؟یشد ميقا یرفت یمخم رو بزن یايب ديپس؟! امشب که با يیکجا زم،يسالم عز -

  و گفت: ديخند آهسته

  خرده کار داشتم. هياتاقم  یتو -

 شيرا گرفتم و صورت آرا شيها. دستستادياو اشاره کردم، به سمتم آمد. مقابلم ا به

به اال هم  شهي. همآمدیخوشم نم شيهمه آرا نياز ا چوقتي. هستمياش را نگرکرده

  نداشته باشد.  ظيغل شيکنار من آرا کردمیگوشزد م

  وقته. ريد م،يلباس خوب بپوش که بخواب هيصورتت رو بشور،  -

  کرد.  خي شيهادست عيسر

  زم؟يات شد عزچه -

  .یچيه -

  و گفت:  ديرا پس کش شيهادست

  رو بشورم.  شميآرا رمیم -

  باشه. -
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تاپ کردم و . رو به لپستميشلوار او را نگر کيرفت و من تون سيبه درون سرو او

لباس که به  کيدر رفتم. مادرم بود.  یمشغول شدم که در زده شد. برخاستم و جلو

  بود دستش بود و گفت: زانيآو یرخت چوب

  مثالً براش گذاشتم که بپوشه. -

  .شورهیداره صورتش رو م سه،يسرو یتو -

  کردم.  ششيوا! دو ساعت آرا -

 اهيدور چشمش س شهیم داريصبح ب یوقت اديدوست ندارم. خوشم نم شيمن آرا -

  همش رژ بخورم. ايباشه، 

  پس لباس رو بده بپوشه. -

  باشه. -

 یگفت و رفت. من هم در را قفل کردم و به جلو ريرا گرفتم و مادرم شب بخ لباس

صورتش صابون بود در را باز  یکه رو یدر حال ماهيرفتم و در زدم. فر سيسرو

  کرد، لباس را سمتش گرفتم. 

را  یخشک کرد و چوب رخت کشيرا با تون شيهابعد دست یبه آن کرد. کم ینگاه

  گرفت و در را بست. 

به تخت بزرگ کردم. مادر رو کش تخت  یتاپ را خاموش کردم و نگاههم لپ من

را در آوردم و هر  یو بعد رکاب دميکش رونيرا از تن ب شرتمیده بود. ترا عوض کر
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عطر به  یرا مرتب کردم و کم ميموها نهيآ یمرتب کردم. جلو یپاتخت یدو را رو

  . دآم رونيب ماهيکه در باز شد و فر دميخودم پاش

لحظه مکث کردم. چشم بستم و سرم  کيشب عقد پگاه و بهراد در ذهنم جرقه زد.  

  تا گذشته را زنده کند.  زدیبردم. آدمک داشت زورش را م نييپا را

  آن خاطرات گاز زد. یآورد و رو ادميخراب آن شب را به  حال

  بهنام! -

گذاشتم  ماهيکمر فر یرا رو ميها. جلو رفتم و دستدميکش یقيبلند کردم و نفس عم سر

به جانم وصل شد که  از لذت ی. انگار برقدميبستم و او را کوتاه بوس و بعد چشم

  انداخت و خشک کرد.  ريذهنم گ یآدمک مغزم را همان گوشه

  چسباندم و چشم باز کردم و گفتم: ماهيفر یشانيرا به پ امیشانيپ

  کنترلم کنه! تونهینم گهيتموم شد. د -

  ! ؟یچ -

  اون آدمک سمج!  -

  بهنام... -

  ...ماهيعاشقتم فر -

احساس آرامش کردم.  ماهي. در کنار فرميبود داريکنار هم ب یآن شب هر دو ساعات و

که فکر نکردم  یزيشد. به تنها چ بميآرامش نص کردمیفراتر از آنچه که تصور م
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از احساسات خوب بود و دوست  زيداشتم و قلبم لبر یپر دردم بود. حال خوب یگذشته

  باشد. یداشتم آن حس ابد

شده بود. عشق  یمعن یب يیتنها یشکست را پشت سر گذاشته بودم. واژه گريد حاال

 یدر قلبم نشسته بود و به خاطر دوست داشتن آن تکه ماه کوچک احساس خوشبخت

  .کردمیم

که محکم و باهوش و  یداشتن دختر یداشت. غرور برا انيوجودم غرور جر در

و به دست  پروراندمیبود. غرور به خاطر به دست آوردن آنچه که در ذهنم م بايز

  دمش!آورده بو

عشقش با  یتجربه نيکه اول یخود ساخته، محکم، با سواد و دختر با،يز یدختر

 خواستیپا گذاشته بود و حاال م یزنانگ یايکه توسط خودم به دن یخودم بود. دختر

  باشد.  ميهامادر بچه ندهيکند و در آ یهمسر ميبرا

خدا بهترش  ديشم، شا. گذشته را به گذشته ببخدميفهمیپاشا را م یهاحرف یمعن حاال

حکمت خدا به شدت  نيخواسته باشد و من حاال پس از دوازده سال، از ا ميرا برا

  .آوردمیم یبودم و در دلم شکرش را به جا یراض

 دهيشن نشيافتادم که در ماش یآهنگ اديدر آغوشم خواب بود  ماهيدر آن لحظه که فر و

  بودم.

  شق طلبکارمع کيتو جان مرا اما من از تو فقط جانم  

  من دوست ترت دارم ايدن نياما از هر که در ا ینشد عاشق

  ستيچو من ن وانهيکه فراوان و د عاشق



1019 | P a g e 
 

  ستيسخن ن ليم چکسميو با ه دلتنگم

  جانم پروانه منم من يیشمع تو تا

  روح و دوتا تن کيشدم با تو  انگار

  یآرام به قلبم چه نشست آرام

  جان بايتو به جانم ز ینشست خوش

  جان بايماه تمامم ز یجانم شد یمهين یآرام شد آرام

  یآرام به قلبم چه نشست آرام

  جان بايتو به جانم ز ینشست خوش

  جان بايماه تمامم ز یجانم شد یمهين یآرام شد آرام

  تو چشمم یشود سو رهيخ یام سمت تو قلبم برود ناز کنآمده من

  دو چشمم یقدمت رو یتو فقط راه برو ا یام چتر ببندشده باران

  توانمیاز جانم اگر بگذرم از تو که دگر نم باترميز یمهين یا

  تو برده توانم یدلخواه دلتنگ يیتر از ماه تماشاماه یا

  جان بايتو به جانم ز یخوش نشست یآرام به قلبم چه نشست آرام

  جان بايماه تمامم ز یجانم شد یمهين یآرام شد آرام

  جان بايتو به جانم ز یش نشستخو یآرام به قلبم چه نشست آرام

  جان بايماه تمامم ز یجانم شد یمهين یآرام شد آرام
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  (فصل پانزدهم) 

به پنجره بود.  شيشدم. او رو داريدر آغوشم ب ماهيفر یهاروز بعد با تکان صبح

  . آهسته گفت:دمشيو بوس دميرا عقب کش شيموها

  کردم؟ دارتيب -

  . ستيمهم ن -

  .اديداره برف م -

 شيپا ی. دستم را روباردیپرده مشخص بود برف م یرا نگاه کردم. از گوشه جرهپن

  و گفتم: دميکش

  من! یخوشمزه -

  جانم.  -

  فرو بردم و گفتم: شيرا در موها سرم

  کن. یامروز رنگ موهات رو مشک -

  و گفت: ستيو مرا نگر ديآغوشم چرخ در

  !یهست یرتيغ یالک یمردا نينکنه تو از ا -
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دوست دارم. کال هم از کرم  شتريخودت رو ب یمشک ی. من فقط موهازمينه عز -

  . اديشدن چشما به خاطر خط چشم خوشم نم اهياضافه و س یپودر و چرب

. من صورت خودت رو یبکن تو ذوق نزن شيآرا یجور ینکن، ول شيآرا گمینم

  دوست دارم. شتريب

  . دميخوب، فهم یليخ -

  تنش را فشردم که دردش آمد.  ميهاو با دست دميکش شيرا رو خودم

 شيچهل و دو من آرا ريکه ز نييتر از زناجذاب یليدارن خ یکه پوست شاداب يیزنا

  پنهون شدن. 

  نظر توئه؟ نيا -

  اهوم. -

گرفتم که خود  یو با دندان گاز آرام دميگردنش بردم و او را بو کش ريسرم را ز و

  را جمع کرد.

  ؟یدرد ندار -

  نه اصالً. -

  خوبه.  -

  .ینکرد تميممنون از تو که به خاطر خودت اذ -

  و گفتم: دميرا بوس او
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  .افتهیاتفاق نم نيا چوقتيه -

  زد و گفت: ميبازو یرو یمحکم یو ضربه ديکش غيکمرش را فشردم که ج و

  گمشو. -

  رفتم. سيرفتم و به سرو نييو از تخت پا دميخند

. ساعت شش و ستميرا نگر واريد یزنگ زد. ساعت رو امیآمدم گوش رونيب یوقت

  صبح بود.  مين

  را برداشتم. سروش بود. نگران شدم. یو گوش رفتم

  زم؟يعز هيک -

  سروش. -

  را به گوشم چسباندم.  یرا لمس کردم و گوش دگمه

  بله. -

  ؟يیکجا -

  تختم باشم. یاصوالً تو دياالن با یطبق استاندارد جهان -

  .یو خوش گذروند یديصالً نخوابا نکهيسر حاله مثل ا یليصدات خ -

  سروش؟ یچکار دار -

 گفتیاومده خونه، اونم حدود چهار صبح. م ابيپسره زنگ زد و گفت کامران کام -

  .ميرسیبهش م ميهنوز تو خونه است. دست بجنبون
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  خونه؟ دهيچهار صبح رس دهياون از کجا فهم -

  نه؟ اي یافتیاز هر جا! راه م -

  . رونيب اميم پوشمیاالن م -

  .ميديبپوش که رس م،ييشما یخونه کيمن و بهراد نزد -

  باشه تو هم.  -

  گفت: ماهيرا قطع کردم که فر ارتباط

  زم؟يکجا عز -

  کار دارم. رونيبرم ب -

  ؟یچه کار -

  .دمیم حيکه بعداً برات توض یامسئله هيدنبال  -

  ؟یدر رابطه با چ ؟یاچه مسئله -

  در رابطه با بهار. -

  ار؟به -

  .زميآره عز -

  وقت صبح؟ نيا -

  بله. -
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. دميبلوز بافت پوش کيکردم و  ضيبا نگاهش دنبالم کرد. شلوارم را تعو متعجب

  کاپشنم را تنم کردم و گفتم:

  سر کار؟ یريم -

  نرم؟ -

  .هيفقط مراقب باش هوا برف یدونیخودت بهتر م -

  .زميباشه عز -

  و گفتم: دميرا به او رساندم و صورتش را بوس خودم

  .یمراقب باش زمان رانندگ گم،یباز هم م -

  چشم. تو هم مراقب خودت باش. -

  حتماً. -

رفتم و وارد کوچه  نييپا یکردم و راه افتادم. به سرعت به طبقه یاو خداحافظ از

  . ديشدم که سروش هم از راه رس

  سروش، سوار شدم.  نيساختمان را بستم و با توقف ماش در

  م کردم و جواب گرفتم.بستن در سال با

  را به حرکت در آورد و گفت: نيماش سروش

  خوش گذشت؟ شبيد -

  به تو چه؟ -
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  ؟یموفق شد ؟یچکار کرد مينيکن بب فيخوب تعر -

  شو سروش. اليخیب -

  به عقب انداخت و گفت: ینگاه بهراد

 نيداشته باشن تا ا تيدو طرف رضا کردمیخوش گذشت. فکر نم یليبه ما که خ -

  بچسبه!حد 

  .برهیآبروم رو م یخوش گذشت. اگه نگذره که دوروت یليبه ما هم خ -

. سرم را شدندیم ايحیدو نفر کنار هم چقدر ب نيسوزش در صورتم کردم. ا احساس

  را نگاه کردم. رونيتکان دادم و از پنجره ب

 یچه غلط شبيد گهیرو کرده حاال نم اشي. مارمولک بازستيحرف بزن ن نيا -

  . کرده

  گفتم: نهيبه آ رو

  بدم! حيتو توض یبرا ديرو با امیچرا مسائل خصوص دونمیآخه من نم -

  !تمييچون من دا -

  و من گفتم:  ديبلند خند یماندم. بهراد با صدا رهيخ نهيآ به

 ذارهیم ارهيرو م زيچ چون همه تره،یميچرا بهراد باهات صم دميآهان حاال فهم -

  .گهیرو به مامانش م یوب که همه چدختر خ هي نيکف دستت. ع

  دو به هم نگاه کردند. سروش گفت: آن
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  بزنش! -

ام کرد و من فقط و چند مشت حواله ديکمربندش را باز کرد و سمت من چرخ بهراد

  از خودم دفاع کردم و گفتم:

  ن؟يشد وونهيد -

  ... بسه، ولش کن.چسبهیمراسم داماد ُکشونه! بعد از داماد قاپون م -

  دوباره نشست و من لباسم را مرتب کردم و گفتم: ادبهر

  .نيهر دوتون واقعاً چل شد -

به مقصد  ی. وقتکردیو سروش با سرعت حرکت م گرفتیهر لحظه شدت م برف

و  هاهياز پشت ابرها را نداشت و سا دنيسرک کش يیتوانا ديهنوز خورش ميديرس

 یمنزل آقا یو جلو ميوچه شدبه شدت فضا را سرد کرده بودند. وارد ک یبرف یهوا

بهراد خواست زنگ در را بزند که سروش مچ  ميکه شد ادهي. پميتوقف کرد ابيکام

  دستش را گرفت و گفت:

  زنگ نزن. -

و سالم  ديدر سرک کش یرو از الروبه یباز شد. پسر خانه يیرو به رو یخانه در

  کرد و آهسته گفت:

  باال.  نياز در بر -

  گفتم:رو به سروش  معترض
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کنن پوستمون رو  تينقشه باشه. ازمون شکا هي نيا دي. شاميکار رو ندار نيما حق ا -

  .کننیم

  گمشو تو هم. -

را کف دست  شيقالب گرفت. سروش پا شيبه بهراد اشاره کرد. بهراد برا سروش

  بهراد گذاشت و بهراد او را با فشار باال فرستاد.

  کرد و گفت: اطيل حبه داخ یدر را گرفت و نگاه یباال سروش

  ساکته. یليخ .ستين یانگار کس -

بعد بدون  هيو چند ثان ديبهراد گذاشت و خود را باال کش یشانه یآزادش را رو یپا و

  ما باز کرد. یو در را برا ديپر اطيداخل ح يیسر و صدا نيکوچکتر جاديا

. کردمیدر نگاه مبودم و داشتم به  ستادهيشد و من دو دل ا اطيوارد ح یمعطل یب بهراد

  در خطاب به من گفت: یپسر از ال

  .گهيبرو تو د -

را به چپ و راست تکان دادم که بهراد ساعدم را چنگ زد و مرا به درون خانه  سرم

و توالت قرار  یکوچک بود که سمت چپ آن انبار اطيح کيو در را بست.  ديکش

  .یميقد یالهيم یهاجرهخانه بود و دو طرفش پن یهم در ورود مانيداشت. رو به رو

  آهسته گفتم: یصدا با

  .ستيکار درست ن نيبهراد! ا -

  خفه شو بابا. -
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 عيسر کردیاشاره م یدر ساختمان با اخم و بدخلق یکه جلو ميبه سروش کرد رو

  .ميباش

راهرو را باز کرد.  یآهن مهيو ن یاشهيش مهيو او آهسته در ن ميهم دنبالش رفت ما

ً ي. راهرو تقرميرفت شيآهسته پ و ميوارد راهرو شد بود و کف آن با فرش  یطوالن با

 دهيبودند پوش دهينداشتند و به استخوان رس یپرز گريقرمز که د یکهنه یهاکناره

  شده بود.  

 یلب فحش ريبلند شد. سروش ز شيلوال ريرجيج یدِر هال را باز کرد که صدا  او

  .ميفتباز کرد و به درون هال ر شتريداد و در را ب

 یشان سر و وضع خوبگوشه از خانه را بگردد. خانه کياشاره کرد هر کس  او

 آشپزخانه با صفحه یميقد خچاليدر آن مشخص بود.  ینداشت و تناقض به خوب

رنگ و رو رفته با  یهایها و پشتنداشت. فرش یخوانهال هم ینچيپنجاه ا شينما

 دهيبهشان رس یارث ماندیم ني. مثل ادآمیجور در نم يیو طال ديسف یسلطنت یهامبل

  بودند.  دهيخر شيبود و مبل و صفحه نما

 یخواناصالً هم یميکه در آشپزخانه قرار داشت با ظرف و ظروف قد یکروفريما

  نداشت.

  گفتم: رلبيز

  سروش! اديبا هم جور در نم یچيه -

  ده؟يبهشون رس يیجا هياز  یکنیتو هم فکر م -

  !نطورهيانگار که هم -
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در داخل اتاق را  یها را به عقب هل داد و از الاز اتاق یکيبا انگشت در  بهراد

 ميدي. به داخل اتاق سر کشميستاديو کنارش ا ميرفت شيبه ما داد. پ یا. اشارهستينگر

  ساک پول کنارش بود. کيکه  ميديوسط اتاق د دهيرا طاق باز خواب یو مرد

  و زد. ا یجلو رفت و با لگد به شانه سروش

و عقب  ستاديچون فنر در رفت و سر پا ا شيسروش از جا دنيو با د ديخواب پر از

  بعد به خود آمد و داد زد: یمن و بهراد چند لحظه کپ کرد و کم دنيرفت. او با د

  ن؟يهست یشماها ک ن؟ييخوایم یچ نجايشماها ا -

  او را برانداز کرد و گفت: سروش

 اديبهار رو از  یال قبا هيخواستگار  شهیمگه م اب؟يکامران کام ميهست یما ک -

  برد!

 کيطاقچه  یو رفت از پشت قاب عکس رو ديبه ما انداخت و بعد چرخ ینگاه او

  و گفت: ديکش رونيقمه ب

  نه؟ اي رونيب ديریم -

. من کردندیرا نگاه م ابيکامران کام یخونسرد تيحمله شد. آن دو در نها یآماده و

  گفتم: یبه آرام

  ها!بچه -
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. ديکش رونيرنگ ب یکلت مشک کيکتش را کنار زد و دست به کمرش برد و  بهراد

. کامران بردیدست به داخل کتش نم جهتیگرد شد. پس بهراد ب ميهابه وضوح چشم

  پا و آن پا کرد.  نيا

 هيثان کيتو کوچه و ج زنيبا اون؟ تا از صداش همه بر ؟یمن رو بزن یخوایم -

  جا؟نيا زهيبر سيپل

و مشغول جا  ديکش روني(صدا خفه کن) ب لنسريسا کيکرد و  بشيدست در ج بهراد

  اسلحه شد و گفت: یانداختن آن رو

بود که  یدختر نيقلب خانواده بود. اون بهتر زيبهار تنها خواهر ما بود. اون عز -

  وجود داشت. مهربون، دلسوز، مؤدب!

  سر بلند کرد و رو به او گفت: بهراد

  نه! ايهام درسته حرف یدونی! حتماً مگهيد نيبود کالسهم -

  گفت: ديچيپ شيکه در گلو یبا اضطراب ما را نگاه کرد و با بغض کامران

  من باهاش ازدواج کنم! نيشما نذاشت -

ات؟ پولت؟ شغلت؟ حرف خانواده اد؟يکه به ما ب یداشت یچ م؟يذاشتیم ديچرا با -

  ؟یداشت یزدنت؟ چ

  من عاشقش بودم. -

  زد و گفت: یپوزخند هرادب
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عشق لباس  شه؟یعشق مگه نون شب م ه؟يکاف یزندگ یعشق برا گهیم یعشق؟ ک -

عشق پول دکتر و  شه؟یم یعشق خرج زندگ شه؟یم یعشق خرج مهمون شه؟یم

عشق خونه  شه؟یم نيعشق ماش ده؟یعشق خرج مسافرت رو م شه؟یم یضيمر

  !هن اد؟يدر م یعشق خوشبخت از يیبه تنها اد؟يازش در م یچ شه؟یم

  که معقول باشه.  یخوبه، قابل احترامه، اما عشق عشق

 کي شياريب ؟یبکشه چون فقط عاشقش بود یبهت که گشنگ ميدادیرو م خواهرم

رو با هر روز  اشیزندگ ؟یکنه چون فقط عاشقش بود یزندگ یامنطقه نيهمچ

   ؟ینداشتن و کم داشتن بگذرونه چون تو عاشقش بود

فکر  ؟یخال بيمگه بهار عادت داشت به ج دن؟يبهار عادت داشت به نپوش گهم

  !کنمیفکر نم شد؟یبراش عادت م یندار کرد،یدو سال هم تحمل م یکنیم

ماه پشت هم لباس  کيعمرش  یراه نرفته بود. بهار تو ادهيعمرش ده قدم پ یتو بهار

از کمداش  یکيل بعد از ته دو سا ديخریکه م يیلباسا یبود. گاه دهينپوش یتکرار

  ! دمياما اصالً نپوش دميرو خر نيمن ا یوا یکه ا کردیم دايپ

به  یو انتظار داشت یمانتو تنش کن هي یسال نجا،يا شياريب یخواستیتو م اونوقت

  حال باشه؟!خاطر عشق خوش

 تونستینبود که به فقر عادت داشته باشه! به خاطر عشق هم نم یطور اشهيروح

  تو رو تحمل کنه.  یتنانداش

که اونطور  یابچه ن؟يشدیبچه از هم جدا م هيو دو سال بعد با  نيکردیم ازدواج

  تر و خشک کنه؟ تونستینم خواستیدلش م
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 یجامعه یذهن توئه برا یمدلش که تو نيگذشته! ا یوقته دوران عشق و عاشق یليخ

سطح خودش انتخاب هماز هم نوع و  دي. عشق رو هر کس باستيامروز جوابگو ن

  که بعدها به مشکل بر نخوره.  یکنه، طور

دار ازدواج پول هيبا  توننیچون نم رنيبسوزن و بم ديبا رايحساب فق نيپس با ا -

  کنن؟

 تونهینم ريپسر فق هيرو خوشبخت کنه، اما  ريدختر فق هيدار بتونه پسر پول هي ديشا -

نداره. چون ازدواج فقط عشق  یمال يینادختر پولدار رو خوشبخت کنه. چون توا کي

 یليطرف مقابلت بر اومدن هم هست. ازدواج خ یها. ازدواج از پس خواستهستين

  کرد. بدرست انتخا دي. باهينيسنگ تيمسئول

  خروار خاکه؟  کي ريحاله؟ خوشبخته؟ اگر هست پس چرا زاالن خواهر تو خوش -

. قمه از دستش افتاد و صورتش را آمد نييزد و دستش پا هيگر ريرا گفت و ز نيا

  گرفت.  شيهادست انيم

  که به خود گرفته بود گفت: یبا همان حالت خشک و جد سروش

  !یشناسیدنبالته. مهران رو که م گفتی! میشدیمزاحم زنش م گفتیمهران م -

  و گفت: ديو دماغش را باال کش ديصورتش کش یرا رو شيهادست او

  مهران! -

  سرش را تکان داد. رو به بهراد گفت: و ديبعد خند و
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نادرست که  یخوشبخت کرد؟! اون ترسو یليهمون شازده که خواهرت رو خ -

شماها رو سرگرم کنه و  نکهيا یباعث مرگ خواهرت شد و انداخت گردن من؟ برا

  !ن؟يخودش در بره؟ مهران االن کجاست؟ ازش خبر دار

اسکناس را درون  یهاشست و دستهساک پولش ن ی. او پاميسه به هم نگاه کرد هر

  ساک انداخت و گفت: 

  .ريبهم بگه فق تونهیمثل تو نم یکس گهيو د شمیدار مکم پولمن هم کم -

  به او زد و پرتش کرد و گفت: یلگد تيجلو رفت و با عصبان سروش

 گفتیرو ندارم. مهران م هایباز نيا یمن حوصله ن؟يکرد یچه غلط نميبگو بب -

  ...یشدیم بهار متو مزاح

  نشدم.  -

  کرد و گفت: هيتک واريکامران، حرف را در دهان سروش خشکاند. کامران به د داد

 یباهاش نداشتم فقط چند بار یمن نکردم، من مزاحم بهاره خانم نشدم. اصالً کار -

  .دمشيمهران د یکه رفتم خونه

  شد و سر تکان داد و ناباور گفت: یحالتش سوال بهراد

  ؟ینيمهران، بهار رو بب یخونه یفتتو ر -

مات شدم.  دمشيبهار زن اونه. بار اول که د دميکه فهم نمينه! من رفتم مهران رو بب -

  باورم نشد بهار زن اون جونوره.

  انداخت و گفت: نييسرش را پا او
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انگار  کردیرفتار م یدوستش داشت. با بهاره طور یليمهران عاشقش بود. اون خ -

  . ديپرستیمالهه رو  کي

  باور نکرد.  م؟يکالس بودمن و خانومت هم یدونیروز به مهران گفتم م کي

رو که بهش گفتم اون وقت  مونيليو سن و رشته تحص ليدانشگاه و سال تحص اسم

  باور کرد. 

 یباغ بودن. بهار داشت رزا یها تومهران. بهار و بچه یاليو ميروز رفته بود اون

  . ديچیخودش اونا رو کاشته از شاخه م گفتیکه مهران م یديسف

بود و من چقدر  سادهيرز وا یهابوته یروش مونده بود. مثل قرص ماه پا نگاهم

  .کردمیداشتنش رو آرزو م

چطور  ديکرد و ازم پرس یگرم یپرسخانم همون بار اول من رو شناخت. احوال بهار

  .رتباط دارمشده که با مهران آشنا شدم و گفتم به خاطر کار باهاش ا

 یبهراد حت ديبه مهران گفته بود من خواستگارش بودم و به خاطر مخالفت شد بهاره

  شون حرف بزنم.نکردم برم در خونه داياجازه پ

بعد از اون  ايبدونه من چقدر خواستار بهاره بودم و آ خواستیهم همش م مهران

ره بهش گفتم که نامزد دست از سرم بردا نکهيا ینه؟ و من برا ايدوباره عاشق شدم 

  .کنمیوضعم خوب بشه ازدواج م یدارم و کم

  و البته افتاد. افتهیاتفاق م نيمهران هم قول داد ا نکهيا خالصه

  به من نگاه کرد و گفت: او
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  !؟یتو بهنام -

  ماند و بعد گفت: رهيانداختم. چند لحظه به من خ نييرا باال و پا سرم

  ؟یاومد ريد نقدريچرا ا -

  ب نگاهش کردم.تعج با

 یو مهران سع کردیم هيگر یکه بهار مثل ابر بهار رهینم ادمياون روز  چوقتيه -

افتاده جواب داد دلتنگ برادرش  یاتفاق دميداشت آرومش کنه. از مهران که پرس

جز  یخانواده قهر کرد یو گفت که تو با همه ششونيبرگرده پ خوادیبهنامه. دلش م

  بهار.

  هم فشردم. سروش با تحکم گفت: یرا رو ميهاپلک

  ه؟يخوب! حاال از خودت بگو. ارتباطت با مهران چ -

  .قهيعت -

  . بهراد در اتاق قدم زد و گفت:ميسه به هم نگاه کرد هر

  بگو. شتريب -

  ن؟يديرو د هاقهياش عتخونه یاست. حتماً تو قهيمهران عاشق عت -

  .ميديبله د -

 دياون خر یعمر کردن. اما کار واقع شتريب یکم ايهستن که صد سال  يیزاياونا چ -

 دهياواخر بهار بهش شک کرده بود. فهم نيچند هزار ساله است. ا یهاقهيو فروش عت

  . کنهیچکار م دونستینم قياما دق کنهیم يیکارا هيبود که مهران 
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 یهاتلفن نيداره! ا یليرفت و آمدها چه دل نيبهش بگه ا خواستیاز مهران م مدام

  !هيچ لشيدل وقتیوقت و ب

نبود. مهران  انتي. اما مهران اهل خکنهیم انتيمهران بهش خ کردیفکر م اون

  بهار بود.  یوونهيد

بخواد  یبهار حت یروز کيباور کنه  تونستیبهار رو دوست داشت که نم اونقدر

و  ديگرفته بود خالف عقا شيکه مهران در پ یراه یبه دوست داشتنش شک کنه. ول

  تحمل بهاره بود.

 یزيچ ديکه مبادا اگر بهاره پرس کردیگوشزد م گهيد یمدام به ما و شرکا مهران

  .شهیو بهاره آروم م کشهیدست م یو مدت شهیتا کار تموم م نيبهش بگ

  شب بهاره خودش با من تماس گرفت.  هي نکهيا تا

  :ديپرس یبه آرام سروش

  خودت؟ ايخودش بهت زنگ زد  -

  مهران برداشته بود. ليموبا یتلفن من رو از تو زد. شماره اون زنگ -

  شد؟ یو بعد چ -

را از کنار تشک برداشت و مشغول  اشیچهار دست و پا جلو آمد و گوش کامران

  .ديچيدر اتاق پ يیبعد صدا یگشتن شد. کم

  الو. -

  .ابيکام یالو سالم، همراه آقا -
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خشک شد و سروش  شيراد سر جاصدا به نيبهار بود. با پخش شدن ا یصدا نيا

  زانو زدم. نيزم یسست شد و رو ميو من پاها ديکش یقينفس عم

  بله خودم هستم. -

  حالتون چطوره؟  -

  خوبم، شما؟ -

  من بهاره خوشدل هستم. -

  را گم کرد و جواب داد: شيدست و پا کامران

  ها خوبن؟بچه ن؟يدر خدمتم. خوب د،ييبله، بله، بفرما -

  بله! خوبن.  -

  شده؟ یطور -

  م؟ينيرو بب گريهمد ميتونیباهاتون صحبت کنم. کجا م خوامیم -

  دونه؟یمهران م ؟یدر چه مورد -

  بدونه.  یزيمهران چ ستيقرار ن -

  م؟يبا هم قرار مالقات بذار ديبا یافتاده؟ به چه عنوان یاتفاق -

  به من کمک بکنه. تونهیکه م یميقد یهمکالس و آشنا هيبه عنوان  -

  مکث گفت: یبعد از کم پا و آن پا کرد. نيا کامران

  م؟ينيرو بب گريباشه. کجا همد -
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  کافه... -

  ؟یباشه. چه ساعت -

  .نمتونيبیفردا ساعت ده صبح م -

  حتماً. -

  را در دستش فشرد.  یگرفت و گوش نييکردند. کامران سرش را پا یهم خداحافظ از

هامون با دوست ميدانشجو بود یکه وقت یا. کافهميصبح روز بعد به اون کافه رفت -

  . ميشدیدور هم جمع م

رو صد چندان کرده بود.  شييبايبود که ز دهيدست لباس سبز روشن پوش هي بهار

  باهاش قرار دارم.  شدیباورم نم ميهم نشست یروو روبه دمشيد یوقت

که  يی. از کارهاديترسیبود. از مهران م نيغمگ یليبه صحبت کرد، خ شروع

. قسمم داد بهش لنگهیکار م یجا کي کردیواهمه داشت. به شدت حس م کردیم

  راستش رو بگم و از دلهره خالصش کنم. 

و  کنهینم انتيراحت باشه چون مهران اصالً بهش خ الشيهم بهش گفتم که خ من

  . ستين شيزندگ یتو چکسيه

 گمیونم حتماً بهش مهم باشه و من بد یاگر کس کردیچون فکر م دياز من پرس اون

 یاندازه چکسيرو راحت کردم و گفتم ه الشي. اما خزنمیمهران رو م رآبيو ز

  .ستيمهران عاشقش ن
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 یچرا بعض کنه؟یجز شرکتش چکار م نکهي. اديمهران پرس یدر مورد کارها بعد

  . ميستي. ما که کارمند شرکت مهران نميری. با هم کجا مستيوقتا دو سه شب خونه ن

  . جاتهقهيبو برده بود مربوط به عت ارانگ

دوست  یميقد لياصرار کرد هم نخواستم بهش بگم. گفتم شوهرش وسا یليخ یوقت

  . ميکنیم دايداره و ما براش پ

کار جا به جا کردن  یشوهرش تو ايازم خواهش کرد که راستش رو بگم که آ اون

  نه؟!  اي هيآثار باستان

 اليکمتر فکر و خ گهيو د شهیراحت م الشيهم خ رو بگم اون تيگفت اگر واقع بهم

  کارش رو کنار بذاره.  خوادیکم از مهران مو کم کنهیم

مضطربش رو نگاه کردم نتونستم ساکت باشم و بهش  یهاچشم یچرا وقت دونمینم

  . کنهیجا مجابه قهيگفتم مهران عت

  .ميهست ابشيهم گنج گهيو اون دو نفر د من

. بعد به ميکردیم دايرو پ قهيو عت ميکندیم ميرفتیما م کرد،یم دايمکان رو پ مهران

. کردیپرداخت م عيو سهم ما رو سر کردیو اون آبش م ميدادیم ليمهران تحو

اون بتونه ما رو آزاد کنه و  ميافتاد ريکه اگر ما گ کردینم یمهران خودش رو قاط

ً ز مون روخانواده جتا وقت خروجمون از زندان خر اي قولش هم  ريبده. انصافا

افتادن. مهران رو لو ندادن اما مهران براشون همه  ريها گدو تا از بچه یکي. زدینم

از  شتريب ی. حتدادیم یشون رو تا آزادو خرج خانواده رهيبگ فيکار کرد تا تخف

  قرارداد بود.  یکه تو یزيچ



1040 | P a g e 
 

  هواش رو داشتن و دارن. یآدماش حساب نيهم یبرا

به مهران نگه و اون قبول  یزيناراحت شد اما ازش خواهش کردم چ یليخ بهاره

  . ميمهران قرار داشت یکرد. عصر همون روز ما خونه

 دييهخامنش. قرار بود تأ یدوره ینشون دادن چندتا سکه یبرا ديتا مهمون جد دو

  نه! ايها مربوط به اون دوره هستن اون سکه ايکه آ ميکن

  شده بودن.  دييهم، اونا تأاز شرکا  یکيطرف  از

خونه و مهران  اديو بعد م زنهیها سر مپدر شوهرش به بچه یخونه رهیگفت م بهاره

  . کنهیم ريگرو سر کارش غافل

  مهران.  یو من رفتم خونه مياز هم جدا شد ما

باهاش حرف  ميکرده بود دايکه پ يیطال یو از سه تا مجسمه ميدور هم جمع شد همه

نفر گفته حاضره اون رو  کينشده. فقط  دايهنوز پ دارشياون گفت که خرو  ميزد

ها خارج کردن اون مجسمه یرو برا یکس ديبخره که فعالً خارج از کشوره و گفته با

  کنه. داياز کشور پ

بودمشان اما  دهيد هایاو وسط آن شلوغ یها افتادم که در خانهآن مجسمه اديناگاه  به

ها وسط خانه رها بچه یمثل اسباب باز يیبهاگران نيبه ا يیاهقهيعت شدیمگر م

  باشند!

  ادامه داد: یبه آرام کامران
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نمونه آورده بودن و  یها رو نشون دادن. پنج تا برااون دو نفر اومدن و سکه -

 یواقعاً سکه ميمتوجه شد ی. بعد از بررسصدتاستياز س شتريها بتعداد سکه گفتنیم

  ها رو به دالر براشون گفت.سکه یودن و مهران ارزش حدودهخامنش ب یدوره

 نيبخورم. اول یرو برداشتم که چا ی. استکان چامياون دو نفر رفتن ما موند یوقت

  اسلحه در آورد.  هيکرد و  بشيج یمهران دست تو دميجرعه رو که نوش

  کردنش شد.  زيدستمال برداشت و مشغول تم هي

  . رو کرد به من و گفت:رهيده بود مهران اسلحه دست بگ. تا حاال نشميساکت بود همه

  !یحذف بش ديهام رو حذف کنم، اما تو بااز مهره یتا حاال نشده بود بخوام کس -

  :دميحرفش تعجب کردم و آروم پرس از

  کردم؟ انتيکار بهت خ یچرا؟ مگه من تو -

  جواب داد: آهسته

  !ینمک به حروم هيم. تو اما هام نذاشته بودکردن مهره انتيخ یبرا یمن راه -

از مالقات من و بهار خبردار شده، اما  دادیم یساکت موندم و دلم گواه یکم

  :دميآروم پرس ؟یچطور

  دونم؟یمن چکار کردم که خودم نم یعني -

  آروم نگاهش رو آورد باال و گفت: یليخ

  ون؟ريب یچرا باهاش رفت ؟یتو امروز با بهار قرار مالقات داشت ،یدونیم -
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رو دور  زيو از جام بلند شدم و م زيم یرو دميرو گفت استکان رو کوب نيا یوقت

رو به  سادياومد وا عياما اون هم سر مينش رياش رو ترک کنم و درگزدم که خونه

  روم و گفت:

  ! یکجا، تازه اومد -

  رو از تأسف تکون دادم و گفتم: سرم

جمع اصالً  نيا یحرفا تو نيکه ا ! بذار برمیتو دوست من زيمهران قبل از هر چ -

  . ستيدرست ن

  زد و گفت: یپوزخند اون

  . شهیناموس سرت نم کردمیفکر م ست؟يعه! درست ن -

  :دمينشسته بودن. پرس صداینگاه کردم که آروم و ب گهيد یاون دو تا به

ساله  یليکنم؟ من که شما دوتا رو خ انتي! من تا حاال شده به شماها خیمحمود! عل -

  . تا حاال شده چشمم دنبال ناموس مردم باشه؟شناسمیم

  دوشون بدون نگاه به من گفتن نه! رو به مهران کردم و گفتم: هر

رو بخورم  یناموستون ارزش قائلم. نون و نمک هر ک یاز خودتون برا شتريمن ب -

  . بندمیچشمم رو ناموسش م

  و گفت: ديخند یعصب مهران

 یدو ساعت از قرار مالقاتت بگذره بعد بگو از مردونگ . بذاریگیبله، تو درست م -

  .یتو چنته دار یچ
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  : ديسرم داد کش هوي

. قرار نبود با عشق یمن نشست ی! تو سر سفرهیتو نون و نمک من رو خورد -

  رو هم. یزيسابقت بر

. داد اشنهيلحظه دلم خواست از وسط نصفش کنم. جلو رفتم و زدم تو تخت س اون

  زدم:

 یزن نيحرمت زنت رو نگه دار. بهاره خانم همچ یداریرفاقت رو نگه نمحرمت  -

  .ستين

  گفت: هاوونهيمثل د مهران

. در هر صورت من عاشقشم. من اون رو ستيهم که باشه برام مهم ن یزن نيهمچ -

  بشه رو چرا! کيکه بخواد بهش نزد یاما تو و هر کس کنم،یحذف نم امیاز زندگ

  گفتم:رو تکون دادم و  سرم

اون به  ديشا یکنیبشم؟ چرا فکر نم کيبهش نزد خواستمیمن م یکنیچرا فکر م -

  تو سؤال کنه. یاز من درباره خواستیتو شک کرده و م

  و گفتم: دميبعد سرش داد کش و

 یبا ک ؟یکنیچکار م نکهياون در مورد کار و بار تو از من سؤال کرد، در مورد ا -

 یغلط چيرو راحت کردم که تو ه الشينه؟ اما من خ اي یکنیم انتيبهش خ ؟یهست

  دستمزدمه؟ یبه جا ني. حاال ایو عاشقش یکنینم

  تر گفتم:نگاهم کرد. آروم رهيشد و خ ساکت
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  ...نيرو راحت کن الشياگر ازتون سؤال کرد، خ یخودت گفت -

  .دميسر مهران دوباره داد کش و

  کردم.  -

. بهم برخورده بود. حالم خوش نبود. مهران بودم یشده بود. اما من عصبان آروم

  دستاش رو به کمرش زد. اسلحه تو دستش بود. آروم گفتم:

  نه؟! ،یکردیبودن شک نم نايا ؟یچون من بودم بهم شک کرد -

  کرد و گفت: یااشاره بهم

  باهات قرار گذاشته.  یگفتیم ديبا -

  بهش توجه نکردم و گفتم: گهيد

 یپدرم ده بار اومد جلو رونيب ميديها رو کشمجسمه نيتا ا سهم من رو بده که برم! -

  .کنمیبا تو کار نم گهيچشمم. من د

  دستش بهم اشاره کرد و گفت: یبا اسلحه مهران

  . اريدر ن یسرجات و مسخره باز نيبرو بش -

  با اصرار گفتم: من

من رو  . سهمستيموندن ن یجا گهيد نجايکه برم، ا یدیحاال سهم من رو م نيهم -

. زنت و کنهینم نيرو تضم تتيامن یچيه گهيد رونيبذارم ب نجايپام رو از ا یند

 ذارمیتو کار و نم رمیم باتيبا رق ،یهست قهيعت یتو قاچاقچ فهمنیاش مخانواده

  بره.  نييآب خوش از گلوت پا
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اومد من باز هم  شيتوش پ یاختالف نيترکوچک یکه وقت ستين یکار قهيعت قاچاق

. یبود که خودت بهمون داد یدرس اول نيجدا شد. ا ديوام صبر کنم و ادامه بدم. بابخ

تمومه. ممکنه  یهمه چ گهيشدن، د اعتمادیبار بهت ب کي یبود وقت نيدرس دومت ا

که  نيآب، سهمم رو بد ريز نيسرم رو بکن نکهي. پس قبل از اآب کنن ريسرت رو ز

  برم.

  و گفت: ديسرم داد کش او

بدم؟  بيسهم تو رو از ج بميمگه شهر هرته دست بکنم تو ج ارم؟يجام برات باز ک -

  .ني. حاال هم برو بشستياز پول ن یها آب نشه، خبرمجسمه نيتا ا

بودم. جلو رفتم. اون پشتش  یناراحت و عصب یلينگرفته بود. خ یمن رو جد اون

  گفتم:و روش رو به خودم کردم و  دمياش رو پس کشرو به من کرد. شونه

  گم شم. خوامی. سهم من رو بده منيمن رو بب -

  داد عقب و گفت: هلم

سهم که سهله  نصورتيا ري. در غیريکه سهمت رو بگ یبمون ديبا ارم؟ياز کجا ب -

  .یشیهم ساقط م دني. از نفس کشادينم رتيهم گ یزيپش

خواستن ازم  یاز جاشون پا شدن. محمود و عل یمحمود و عل یعنيدو تا مجسمه  اون

ام. بدتر از همه، مهران هنوز سوخته یمهره کيمن  ميدونستیتمومش کنم. اما همه م

سهمم رو  ديتموم بود. پس با ديفهمیمن به بهار کارش رو گفتم. اگر م دونستینم

  .گرفتمیم

  سر هر سه تاشون داد زدم و گفتم: دوباره



1046 | P a g e 
 

دونه از اون سه تا  هي اي نيحاال سهم من رو جور کن نيهر سه تاتون هم ايپس  -

  .شهیم دايپ داريکه خر یتا وقت مونهیمن م شيمجسمه پ

  سرم و گفت: یمن رو گرفت و اسلحه رو گذاشت رو یقهي مهران

من گم شو  یداره، نه! پس خفه شو و از خونه یفکر نکن حذف کردنت برام کار -

  . پاشمیات رو از هم مخانواده ی. دست از پا خطا کنرونيب

بتونم سهمم رو ازش  نکهيبه مهران و ا ینانياطم گهيو د خواستمیسهمم رو م من

  نداشتم. رميبگ

  . اشیشونيمهران رو گرفتم و با سر، محکم زدم تو پ سر

 کي یتو مون،يريبه جونم افتادن. وسط دعوا و درگ یگفت و سه نفر یبلند آخ

  داد زد: یکيکه  دميلحظه شن کيلحظه... فقط 

  خبره؟ چه نجايا -

. وسط همون افتادنمون نيرو زم ميافتاد ميخورده بود چيمن و مهران که تو هم پ و

  دست اون با اسلحه سمت شکم من بود و دست من رو مچ دست مهران. 

 نيکنار و با هم رو زم چوندميخوردن و اون صدا مچ مهران رو پ نيهمون زم وسط

هم مات  ی. محمود و علامنهيرو س . مهران افتادنيشد. من خوردم زم کيو شل ميافتاد

  بودن. سکوت شد. سادهيرو سر ما وا
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. آروم کردی. مهران هم داشت من رو نگاه مسوختیاز بدنم درد نداشت و نم يیجا

رو نگاه کردم.  کيکرده باشه. من جهت شل کيبه خودش شل اومدیبود. به نظر نم

  ، دست راست مهران. ام. سمت چپ شونهکردنینگاه م یکه محمود و عل يیجا

  .کردیم یزيلنگه از در بود و داشت خونر هيبه  اشهيدر افتاده بود و تک یجلو بهار

  خشک شده بود. نفس من بند اومد.  مهران

  مهران رو پرت کردم کنار و گفتم: هوي

  .یبهار رو زد یلعنت -

چند قدم راه سمتش. اون  دمييگرفته باشه دو اديکه تازه راه رفتن  یابعد مثل بچه و

  خوردم و پا شدم تا خودم رو بهش رسوندم. نيرو چند بار زم

  رو گرفتم و تکونش دادم.  اششونه

  بهاره خانم! بهاره خانم! -

  .کردیفّواره م اشنهياما از س خون

  رو گذاشتم رو زخمش و داد زدم: دستم

  مادر... یبکن. چرا اون وسط مرد یغلط هي ش،يمهران زد -

به اسلحه کرد  یو خودش رو بهمون رسوند. اسلحه دستش بود. نگاهپا شد  مهران

  بعد پرتش کرد و صدا زد:

  بهار، بهاره، بهارم! -



1048 | P a g e 
 

  بود. مهران اشکش در اومد و داد زد: رهيفقط بهش خ بهاره

  غلط کردم بهار، غلط کردم عشقم. غلط کردم خالف کردم. من رو ببخش. -

  گفت: یبه همون آروملبخند پر درد زد. آروم بود.  هي بهاره

  .یگفتم تو مشکوک یديد -

هاش رو صورتش بود . رو به محمود که دستديکش یقيرو بست و نفس عم چشماش

  داد زدم:

  ؟یکنینگاه م یزنگ بزن اورژانس تخم سگ به چ -

  اجازه نداد و گفت: یرو در آورد و خواست زنگ بزنه که عل شيگوش اون

  . ميشیم چارهیب رهي. اگر بمرهيمون گهمه یاورژانس پا یزنگ بزن یدونیم -

  هم اعدام. دي. شاميعمرمون تو زندان باش یهمه ديبا

  شدم زدم تو گوشش و گفتم: پا

  .مينجاتش بد دي. بارهيمیبه درک خواهر... داره م -

  رفت و اسلحه رو برداشت و سمتمون نشونه رفت و گفت: اون

  .زنهیبه اورژانس زنگ نم چکسيه -

  سمت مهران و گفتم: برگشتم

  پدر و مادر. یبکن ب یکار هي -

  چشم باز کرد و رو به مهران گفت: بهاره
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  .یها گرفتلعنت بهت، من رو از بچه -

  گفت: دادیو داشت زخم بهار رو فشار م کردیم هيکه فقط گر مهران

  .شهینم یچيه -

  و آروم گفت: دهيبر دهيو بر ديکش قيچند نفس عم بهاره

  و بده به بهراد بزرگشون کنه.ها ربچه -

  زار زد و گفت: مهران

  بهار! -

  و گفت: ديکش گهينفس د بهاره

  تو فکرشم. یليبه بهنام بگو ازدواج کنه، خ -

و زد تو  ديو تموم. چشماش رو هم افتاد. مهران داد کش گهيد قينفس عم هيهم  بعد

اسمش رو صدا زد. کرد. بهار رو بغل کرد و  هيسرش. داد و هوار راه انداخت و گر

  . بهار تموم شد. بهار تموم کرد. نيمن هم نشستم رو زم

. سروش داشت از پا ميکردیم هيگر ميبه خودم آمدم هر چهار نفرمان داشت یوقت

. بهار با اسلحه کشته شده بود، دميلرزیها محرف نيا دنيو من داشتم از شن افتادیم

 يیم بپرسم، کم آوردم. سرم از فکرهاخاک رفت! نتوانست ريز طيپس چرا با آن شرا

  گرفته بودم.  وع. تهرفتیم جيگ آمدیکه به مغزم م

. بهراد را که آنطور ديکشیچهار دست و پا سمت کامران جلو رفت. داشت تن م بهراد

  شد.  شتريهقم بهق دميد شانيزار و پر
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  داد زد: شانياو نشست و پر یجلو بهراد

  . خواهر قشنگم سوخته بود، چرا؟سنامویخواهرم سوخته بود ب -

  کرد: فيماجرا را تعر یو ادامه کردیهق هق م کامران

  گفت: یبه اورژانس که عل ميزنگ بزن ميساعت بعد خواست مين -

بهمون  تونهینم چکسيدار. ه یباال رهیمون مبه اورژانس سر همه مياگر زنگ بزن -

  .ميزنگ بزن سيبه پل ديانجاتمون بده. ما نب تونهینم چکسيکمک بکنه. ه

  که حاال عقل کل شده بود گفت: یرو به عل محمود

  م؟يپس چکار کن -

 يی. جاميخاکش کن يیجا کيخودمون  ميجنازه رو ببر ديبا اي. ميکن یسازصحنه ديبا -

  فرار کرده...  مينشه. بعد هم بگ دايکه پ

  داد زد: اشهيگر نيب مهران

. بهاره مينداشت یکرده باشه. ما با هم مشکل بهاره فرار کنهیباور نم چکسيه -

باشه نتونه بهشون  نمونيب یهم نداره که بگم اگر مشکل یکريدر و پ یب یخانواده

  پدرش بفهمه! هيدل خوش کنه. کاف

  گفت: یعل

  .ميکنیم گهيکار د هيپس  -

  :دميپرس من
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  !؟یچه کار -

  مبل نشست و گفت: یدسته یرو یعل

 هي. تنها راهميجلوه بد یصحنه رو خودسوز ديتو حموم. با نشيرو بذا نياش کنآماده -

. ميريمون گباز هم همه مينداشت یپزشک قانون یرو تو ی. اون هم اگر کسميکه دار

  . اديامروز به کارمون م کمونيشر

  کارش. یکنه که بره پ یرو برامون گواه یخودسوز همون

  گفت: دهيترس مهران

  .ذارمینه، نم -

  و سمتش گرفت و گفت:اسلحه ر یعل

  بزرگ کنه.  ديهات رو همون بهراد با. اونوقت بچهکشمتیم خورمیقسم م -

زنگ زد و اون بعد از  کمونيکرد. به شر یمهران رو راض ،یساعت بعد عل مين

و  مونهیباشه. بعد هم گفت منتظر م زيکرد که صحنه تم هيماجرا چند تا توص دنيشن

  .رهيگیرو به عهده م فتايش

. مهران بهار رو افتادمیمن جرأت نداشتم دخالت کنم. داشتم از ترس و درد پس م 

برگشت داشت از غصه خودش رو به در و  یبغل کرد و برد گذاشت تو حموم و وقت

  .ديکوبیم واريد

  زدن.  ششيروش. بعد هم آت ختنيآوردن و ر نيرفتن بنز یو عل محمود
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 یکس نکهيپاک کرد. بعد هم همه بدون ا همه جا رو مرتب کرد و رد خون رو محمود

  .ميخونه رو ترک کرد نهيبفهمه و ما رو بب

. مهران بود. مهران برگشته بود خونه یبه عهده شيکارش و باق یرفت پ یک هر

نمونده بود. مهران زنگ زده بود اورژانس. اونقدر  یباق باياز اون جسم ز یچيه

  بوده.  خبریکه ب کرده بود، همه باورشون شده بود یقراریب

 یااشاره نيکرده بود و کوچکتر دييرو تأ یخودسوز یپزشک قانون یتو مامورمون

  .ميمون جستهمه ینطوريگلوله نشده بود و ا یبه جا

. دونستیموضوع رو نشه. اما مهران من رو مقصر مرگ بهار م چوقتيبود ه قرار

. تو اومدیروز خونه نم وگرنه اون ساعت ميکه ما قرار دار یتو بهش گفت گفتیم

  . شدینم کيوگرنه به بهار شل یشد ريبا من درگ

  .ام رو جا به جا کردمخانواده دميازش ترس چون

فرار از کشور بود و شماها رو  یهم حدس زدم. اون در حال جمع کردن برا درست

  دستتون بهش برسه... گهيد کنمی. االن هم فکر نمبه جون من انداخت

 یو رو ديصورت کامران زد. بعد هم اسلحه کش یاال رفت و محکم توبهراد ب دست

  گفت: اشهيگر نيسرش گذاشت و ب

  . کشمیتون رو مهمه -

  درد نداره. عذاب وجدان کل تنم رو خورده. یچيه گهيبزن، د -

  دست بهراد نشست و گفت: یسروش رو دست
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  آروم باش.  -

  رو به سروش داد زد: بهراد

  خواهر تو که نبود، خواهر من بود.  ؟یديباشم؟ بهار رو ند آروم باشم؟ آروم -

بشه. مادرت  اهيس ديتو نبا یندهيمن بود. به حرفم گوش کن بهراد. آ یخواهرزاده -

  .ارهيطاقت نم گهيد

  :ديو بعد پرس ديکش رونياسلحه را از دست او ب سروش

 کتونيمورد شرهستن و کجان؟ آدرسشون رو بهم بده و در  یک یمحمود و عل نيا -

  بده. حيتوض شتريب یپزشک قانون یتو

  لب گفت:  ريداد و اسم و آدرس همه را گرفت. سروش ز حيتوض شتريب کامران

  چهلم بهار. یمسجد برا یدارن و اومدن تو یفروش قهيهمون دو تا هستن که عت -

  . ديشن يیزهايگفت و چ يیزهايچ یشد و صحبت کرد. به آرام یريگشماره مشغول

  همراهش را قطع کرد و گفت: یهم گوش دبع

  .شهیتموم م هایباز نيا یهمه -

  و حالم بد بود.  کردمیم هيبهار درد گر یمن با تمام وجودم هنوز برا و

  زنگ در را زد.  یکه کس ميبود ابيدر منزل کام گريساعت د کي
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ان افتاد رفت تا در را باز کند. بهراد برخاست و با مشت و لگد به جان کامر سروش

 زدینداشتم. هر چه هم او را م یگریانجيحال م یگرش بودم. حتو من فقط نظاره

  . شدمیناراحت نم

ها انداختم و به آن ینگاه ميوارد خانه شدند. ن کليه یکه چند مرد قو دينکش یطول

  برگشت و مات شدم.  شانيدوباره نگاهم رو

  گفت: سروش

. آدرس دو یکالنتر یجلو نيهم پرتش کن فردا عصر نيکن يیرايازش پذ نيببر -

و  نيکن داشونيبودن پ یهر قبرستون ن،يريهم ازش بگ یشخص به نام محمود و عل

  .يیرايپذ یبرا نشونيببر

  به زانو از جا بلند شدم و گفتم: دست

  نذاشتن من سر عقد حاضر بشم. ناي. هميیرايمن رو بردن پذ نايهم -

به حرفم نکردند و مردها هر دو  یدان توجهو بهراد نگاهم کردند اما چن سروش

  و با خود بردند.  دنديکامران را گرفتند و او را کش یبازو

  خانواده چه خبر است؟!  نيدر ا دميفهمینم

که سرم آمد کار  يیبال یعنيتعجب نکردند.  چکداميجا نخوردند. چرا ه چکداميه چرا

  آن دو بود! 

  در رو به من کرد و گفت: یجلو سروش

  . ميوقت ندار فت،يراه ب -
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بود. تهوعم اعصاب  دهيامانم را بر جهي. سر گرفتمیراه م واريدست به د یسخت به

آن دو با من  نکهيحالت مرگ بهار حالم بد شده بود. شوک ا دنيخرد کن بود. از شن

 یشتريشدم. برف با شدت ب اطيکرده باشند حالم را بدتر کرده بود. وارد ح یکار نيچن

 صدای. آن مردها بميبود. وارد کوچه شد شهرکردن  دپوشيو در حال سف ديباریم

  کامران را بردند و رفتند.  صدایآمدند و ب

  گفت: هيخطاب به پسر همسا سروش

  . فرستمیپولت رو برات م یبابک! باق -

  زنگ بزن. یداشت یکار -

  حتماً. -

کامران  یر خانهسروش سوار شدم. بهراد د نيرفت. در عقب ماش جيگ شتريب سرم

  و آن را بست. ديرا کش

  و بهراد سوار شدند. سروش دنده عقب گرفت. بهراد گفت: سروش

  .سايوا -

 دينکش یشد و در زد. طول ادهي. بهراد پميستاديمادر محمدرضا  ا یخانه یبعد جلو و

  بهراد متعجب لبخند زد و گفت: دنيکه مادر آن پسر در را باز کرد. با د

  سالم آقا. -

  ها خوبن؟سالم، بچه -

  تو هوا سرده. دييممنونم، خوبن، بفرما -
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  . ميبر ديبا -

ها را سمت زن گرفت و آن ديکش رونيدسته تراول ب کيکرد و  بشيبعد دست در ج و

  و گفت:

  شماست.  یبرا -

  ...یول -

  دستش را جلوتر برد و گفت: بهراد

  لطفاً. -

  ها را گرفت و گفت:تراول زن

  ...یول نيکرد ممنون، لطف -

  و گفت: ديدر را کش بهراد

  به سالمت. -

  آمد و سوار شد. سروش دوباره دنده عقب گرفت و گفت: عيرا بست و سر در

  .یشد ريکه تو دست بخ نهيمحله ا نياومدن به ا یِ خوب -

  گفتم: ديترکیداشت م ديکه از درد شد یبا سر مياز آن محله خارج شد یوقت

  ن؟يکرد شما دو تا با من چکار -

  نگاه کرد و جواب نداد.  نهيآ یتو سروش

  .ششيپ رمیپاشا، م نيزنگ بزن -
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  :ديو سرم داد کش ديچرخ بهراد

  .رهيگیتو بغل پاشا پناه م رهیم اديپاشا، پاشا! انگار پاشا مامانشه. تا بهش فشار م -

را  هريحرکت دستگ نيخورد. ح چيها به من نارو زده باشند. دلم پآن شدینم باورم

ترمز زد و  یچنگ زدم و به کنار خم شدم. در را باز کردم و عق زدم. سروش رو

  گفت:

  ؟یکنیم یچه غلط -

  کرد و گفت: هيو تک ديکش یعق زدم و باال آوردم. بهراد آه دوباره

  فشارش رفته باال. -

  قرص همراهت هست بهنام؟ -

  رتم را پاک کردم.شدم و در را بستم. بهراد چند دستمال به من داد و صو راست

  سر وقت من؟ یسروش، تو اونا رو فرستاد -

  را به حرکت در آورد و گفت: نيماش سروش

که رفتم باهاش حرف زدم. گفت  دميفهم شبيد نينه، کار حاج آقا بود. من هم هم -

  کردم.  فيبهراد هم تعر یبرا یخواستم ادبش کنم. اومدن

. از کشمی. رس اون بابات رو مدياشپیمن داشت از هم م یخاک تو سرتون. زندگ -

  . رميسگ کمترم اگر حالش رو نگ

  رو به من کرد و گفت: بهراد
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دَرست،  یبرا یديهمه سال زحمت کش ني. ایفتيدر ب یبا حاج محمد یکنیتو غلط م -

 یو نتون یبرات درست کنه، جا بمون یالخروجممنوع کيتا  فتيحاال با اون در ب

  .یرو کامل کنو دانشگاهت  یريمدرک بگ

  .مينيبیحاال م -

  گفت: یکردم و چشم بستم. سروش به آرام هيتک

  . کنهیکه پسرشم، حاال به تو رحم م کنهیبه من رحم نم -

  شدم. رهيخ شهيرا ندادم و به ش جوابش

درنده به  وانيو همه چون ح کردندیم یمان انگار وسط جنگل زندگخانواده یاعضا

زودتر چند  دينبودم. با دانيم ني. من مرد اکردمیتمامش م ديجان هم افتاده بودند. با

  .گشتمیبر م سيو به انگل کردمیکار ناتمام را تمام م

باز نکرد. همانطور  ی. سروش هر چه زنگ در را زد کسميمنزل مهران رفت یجلو به

از کشور خارج  دادمیکه کامران گفته بود، مهران فرار کرده بود اما من اجازه نم

  ود. ش

  آمدند و نشستند. ديو منتظر شدم. هر دو ناام دميکش ميموها یرا رو دستم

  و گفتم: دميکش امیشانيپ یرا رو دستم

 کنمیکم استراحت کنم. فکر م هيخونه  ميبر ن،يمن حالم بده. انقدر من رو نچرخون -

  فشارم باال رفته.

  سرش را تکان داد و گفت: بهراد
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  برو خونه. -

 یها. من به حرفميل حرکت کرد و هر سه در سکوت فرو رفتبعد سمت منز و

  .ختمياشک ر شيبرا صدایخواهرم و ب تيکامران فکر کردم و مظلوم

  زده شد. وحشت دنمانيمادرم با د ميو وارد ساختمان شد ميديبه منزل رس یوقت

  سرتون اومده؟ يیشده؟ باز هم چه بال یباز چ -

  آهسته گفت: بهراد

  به من. نيقهوه بد هير امکانش هست فقط اگ ،یچيه -

فشارم را خوردم و از مادرم که نگران در حال درست کردن قهوه  یهاهم قرص من

  :دميبود پرس

  رفت سر کار؟ ماهيفر -

  شده باز هم بهنام؟ یآره مادر، چ -

  .کنهیمن برم دراز بکشم. سرم درد م ،یچيه -

  قهوه؟ -

  نوش جان. -

را  ميهابستم و دست شرتمیکردم و سرم را با ت ضيرا تعو ميهااتاقم رفتم و لباس به

 چيکه به ه کردمیدر قلبم حس م یکردم. سوزش هيسرم انداختم و از ته قلبم گر یرو

  نبود.  ريوجه درمان پذ
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  .دادیبهار افتاده بود و حاالت بعد از مرگش عذابم م یکه برا یاتفاق

 داريب ميبازو یبود. با نوازش دستش روبرگشته  یک ماهيخوابم برد و فر یک دمينفهم

  . دميباال کش ميهاچشم یرا گرفتم و از رو شرتیشدم. ت

  جانم. -

  و گفت: ديکش امیشانيپ ینگران دستش را رو ماهيگرفته بود. فر یکم ميصدا

  زم؟يشده عز یچ -

  .کنهیسرم درد م یچيه -

  باز هم فشارت باال رفته؟ -

  آره. -

  زم؟يعز یچ یبرا -

  .دونمیمن -

  را نگاه کردم و گفتم: اشیمشک ی. موهاديرا بوس امیشانيشد و پ خم

  ؟یرنگ زد -

  بله. -

  مبارک باشه. -

  گذاشتم.  امنهيس یبعد دستم را بلند کردم و دور گردنش انداختم و سرش را رو و

  .یزنگ زدم جواب نداد یو هر چ یتعجب کردم که بهم زنگ نزد -
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  نخواستم از جا بپرم. کردیدم گلم. سرم درد مکر صدایرو ب امیگوش -

  سرت اگر نگرانت شدم.  یو فدا یخوب کرد -

  را نوازش کردم و گفتم: شيموها

  ؟یخوب -

  بهترم. دميآره، تو رو د -

  خوب. یليخ -

  . دميچيها را دور دستم پو آن دميو بوس دميرا کش شيموها

  با تو ازدواج کنم. خواستیبهار دلش م -

  ؟یدونیکجا متو از  -

  تو رو به من داد.  شنهاديو پ سياومده بودن انگل -

  ؟یگفت یتو چ -

  .ومديها هم باهات لج بودم. خوشم نمن تو فاز ازدواج نبودم، گذشته -

اش پلکم صورتم زد. از ضربه یصورتش سرد شد و با چهار انگشت دستش تو او

  . دستش را گرفتم و گفتم:ديپر

  .شدیحال مو خوش ديدیهات ازدواج کردم. کاش مبا ديدیکاش بود و م -

  بغل گوشم فرو رفت.  یموها یو تو ختياز دو طرف صورتم ر اشک

  را پاک کرد و گفت: ميهاشصتش چشم یهاانگشت با
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  حاله.و خوش نهيبیبهار حتماً م ؟یکنیم هيدلم چرا گر زيعز -

 ميهافرو بردم و لب شيهامو یرا تو ميهافشردم و دست نهيرا بغل کردم و به س او

  . ختمياشک ر صدایهق نکنم و بهم فشردم تا هق یرا رو

  دلم؟ زيشده عز یچ ،یحد نا آروم نيکه تا ا ستين ليدلیب -

  گوشش گفتم: یتو یآرام به

لحظه، دوباره  نيامروز، هم نيدرد بزرگ تو قلبم دارم، انگار بهار هم کيامروز  -

  مرده.

  برم؟ قربونت هيحرفا چ نيا -

  بعد گفتم: یو کمرش را نوازش کردم. کم دميرا بوس او

  تنها باشم؟ شهیم -

  .ستيشد و صورتم را نگر راست

  حتماً! کنه،یاگر نبودن من حالت رو بهتر م -

  زنگ بزنم. کي ديبا کنه،ینبودنت بهترم نم -

  باشه. -

 ین هم روتخت برخاست و اتاق را ترک کرد. م یآمد و از رو رونياز آغوشم ب او

 یارا برداشتم و با ساعدم صورتم را پاک کردم و با شماره امیتخت نشستم و گوش

  داشتم تماس گرفتم. امیکه در گوش
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  :ديچيدر گوشم پ شياز چند بوق آزاد صدا بعد

  بله. -

  سالم مهرداد، بهنامم. -

  سالم، حالت چطوره؟ -

  .نمتيالزمه بب ستم،يخوب ن -

  شده؟ یچرا؟ چ -

  ؟یان خبر داراز مهر -

  .دهياش چپخونه یمهران؟ اون که تو -

 هي یکجاست. فقط اگر خود تو هم دستت باهاش تو نيبب ر،يخبر ازش بگ هي. ستين -

  .ستيکاسه ن

  ؟یزنیاز کدوم دست تو کدوم کاسه حرف م ؟یگیم یدار یچ -

  نمت؟يکجا بب -

  بابات؟ یدم خونه اميب -

  آره، خوبه. -

  .نمتيبیزود م -

 رپاشايبه ام یاميآوردم و مشغول نوشتن پ نييرا پا یو من گوش ميکرد یحافظخدا

 یدادم و در انتها حيتوض شيشدم و موضوع درخواست پدربزرگم از سروش را برا
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مهندس  ايبه او  یبياو باشد که مبادا آس یخواستم که مراقب پدربزرگم و رفتارها اميپ

  نرساند. یديام

فرستاده شده بود فکر  ماهيکه به بهراد و فر يیهااميو به پرا کنار گذاشتم  یگوش یوقت

  . شدمیم وانهيد کردمیم

  . کردیبود سکوت م انيدر م یوقت بهراد چون فقط، دست حاج محمد آن

  پوست مرا کند. یچند روز با گوشت تلخ هااميکه به خاطر آن پ یبهراد

  .ديايسر جا ب برخاستم و به حمام رفتم و دوش گرفتم تا حالم ميجا از

  شدم چند بار عطسه کردم و معترض گفتم: دنيآمدم و مشغول لباس پوش رونيب یوقت

  رو کم داشتم. یخدا نه! فقط سرماخوردگ یوا -

را  ی. بعد از کارم رفتم و گوشدميخشک کردم و سشوار کش یرا حساب ميموها

  جوابم را نوشته بود. رپاشايبرداشتم. ام

  . حواسم هست.یکه خبر داد سالم بهنام جان، ممنون -

 کياز  شتريکتاب برداشتم و ب کيجمع شدن حواسم  یرا کنار گذاشتم و برا یگوش

رفتم. راه  رونيحس کردم حالم بهتر است از اتاق ب یساعت مطالعه کردم و وقت

  و گفت: ديسمتم دو دهيگرفتم که ارک شيرا در پ نييپا یطبقه

  جون سالم. يیدا -

  و گفتم: دميبوس کردم و او را بغلش

  سالم جانم.  -
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  در منتظره. یعمو مهرداد جلو -

  ومد؟يچرا داخل ن -

  .مونهیگفت منتظر شما م -

 شيدر حال انجام کارها نهيشوم یکردم که جلو ماهيبه فر یفرود آوردم و نگاه سر

  بود. 

اما دعوتم را  ديايوارد کوچه شدم با مهرداد دست دادم و تعارف کردم داخل ب یوقت

  . مياو نشست نيو در ماش ميرد کرد. به خاطر برف و سرما رفت

  ؟یکرد دايمهران رو پ -

تماس گرفتم که جواب  اشیاش رفتم که نبود، با گوشنگران شدم. در خونه یلينه، خ -

شده  یبودن. چ خبریدوستاش، شرکتش، پاتوقاش، همه ب شينداد. همه جا رو گشتم. پ

  .یبهنام، به خدا نگرانم کرد

داشتم از دست  گري. ددادیامانم نم ی. بغض لعنتدميشدم و لبم را گز رهيمقابلم خ به

  و گفتم: دميکش یقي. نفس عمسوختیم ميها. چشمشدمیخودم خسته م

  ه؟يمن چ یاالن آرزو یدونیمهرداد، م -

  ؟یچ -

 چکسيمثل سگ کز کنم و ه ايدن یجهنم دره خالص بشم. برم همون گوشه نياز ا -

  .نميه چشم نبرو ب

  .شمیشده؟ به خدا دارم جون به لب م یدور از جونت آقا بهنام، چ -
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. شدم زايچ یليخ ريدرگ نجايمن فقط محض خاطِر شرکت تو ختم بهار اومدم. اما ا -

 یمن و خانواده یگفتیداداشت، خواهر من رو کشته. اونوقت تو م نکهيهم ا شيکي

  .ميدرب و داغونم باعث مرگ خواهرم شد

. رو ديلرزیم شيها. دستکردیسکته م تيکپ کرده بود. داشت از عصبان مهرداد

  و آهسته گفتم: کردمیاو را نگاه م یمشک یهابه من کرده بود و من چشم

  .کشمشیدستم به مهران برسه م -

  صبر کن... صبر کن... مهران عاشق بهار بود. -

 اي. شهیدلم باهاش صاف نم وقتچيبا بهار کرده که به وهللا ه یبله، اما کار -

  .کشهیمن رو م اي کشمش،یم

  اون بهار رو کشته؟ چرا؟ -

  ؟یدونستیاست، م قهيعت ی. داداشت قاچاقچقهيبه خاطر عت -

  سر تکان داد و گفت: مهرداد

 جاتقهيو عت یميقد لي. اون فقط وساستيکاره نبود و ن نينه، امکان نداره، مهران ا -

  .کردیجمع م یخانوادگ

از  یکي. بهاره بهش شک کرده بود. کردیکشور رو قاچاق م نيا راثيداداشت م -

  ...گهیرو به بهاره م یهمه چ ابيشرکاش به اسم کامران کام

نازک برف  یهيال کيتمام شد  ميهاحرف یکردم. وقت فيتعر شيرا برا زيهمه چ و

  نشسته بود.  شهيش یرو



1067 | P a g e 
 

. دماغم را باال ختميریاشک م یبا او به آرامو من هم  کردیم هيداشت گر مهرداد

  و گفتم: ديکش

فکر فراره. در هر صورت فقط تو  یتو ايفرار کرده و  اي دونم،یحاال هم نم -

پس به من  ،یو ازش خبر دار یکنم. اگر مثل مهران هست داشيپ یکمک کن یتونیم

از کشور فرار کنه.  هات،نگو و بذار مهران، قاتل خواهر من، قاتل مادِر برادرزاده

و بهم خبر  یکنیم داشيپس پ ه،مسجد راست یاون روزت تو یهااگر هم حرف

  .یدیم

  لب زمزمه کرد: ريز

  .کنمیم داشيپ -

  شدم. خم شدم و گفتم: ادهيرا باز کردم و پ در

  . رميگیمهران نفس بهار رو گرفت، نفسش رو م -

داد و رفت.  ی. او هم جواب آرامکردم ینداد. راست شدم و خداحافظ یجواب مهرداد

  گفت: یوارد ساختمان شدم مادرم با نگران یوقت

  شده؟ یطور ؟یاختهيچرا امروز به هم ر زم،يعز -

  .ستين یزينه! چ -

بود  نهيشوم یهنوز پا ماهيسؤال مادرم را تکرار کرد و جواب دادم که خوبم. فر پدر

من ناراحت است. حق هم داشت. از  دمي. فهمکردیو اصالً توجه نم کردیو کار م

  :ديمادرم پرس
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  شما دو تا دعواتون شده؟! -

  را تکان دادم و گفتم:  سرم

  فشارم باالست. کنمی. فکر مکنهی. فقط من سرم درد مزمينه عز -

تاپش را نگاه کردم که اعداد و ارقام را رفتم و نشستم. چند لحظه لپ ماهيکنار فر به

  . کردیم ادداشتيکاغذ  یبعد هم رو آوردیبه دست مرا  يیزهايو چ کردیوارد م

شدن در کارش را نداشتم. او هم خود را  قيدق یکه حوصله کردیسرم درد م آنقدر

فکر نکنند که  ايپدر و مادر نگران قهر ما نشوند و  نکهيا ی. برادادیسرگرم نشان م

  گذاشتم. ماهيفر و سرم را در آغوش دميدراز کش نهيشوم یام، جلوشده مانيمن پش

سرم انداختم  ینگاهم کرد و بعد دوباره مشغول کارش شد. ساعدم را رو هيچند ثان او

  نگاه کردم و سوختن بهار در نظرم آمد.  نهيشوم انيرقصان آتش در م یهاو به شعله

  اند. کار را کرده نيجسد ا کيداشتند که با  یچه دل سنگ دميفهمینم

کردم هق نزنم و  ی. سعختير رونيو با فشار ب داصیدر چشمم جمع شد، ب اشک

  خودم را کنترل کنم. 

نگران نشوند. بعد  هينگفت که بق یزي. او هم چکنمیم هيمتوجه شده بود که گر ماهيفر

  لب زمزمه کرد: ريرا پاک کرد و ز ميهاو اشک ديصورتم کش یهم دستش را تو

  چيو دگر ه اريو شب تار و غم  مييما

  ...چيو دگر ه اريبس یتابیکم و ب صبر

  ؟یچه دار هيحشر چو پرسند که سرما در
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  چيو دگر ه اريو غم  اريکه غم  ميگو

  .کشدیاز حال من زجر م ماهيبود تا بفهمم فر یکاف نيو هم دميکش یقيعم نفس

  انگشتش را لمس کردم و گفتم: یدستش گذاشتم و حلقه یرا رو دستم

  خوبه که تو رو دارم.  -

کارش را  گرشيشد و با دست د ميو مشغول نوازش موها ديپس کش دستش را او

  انجام داد.

  .ستيصورت مرا نگر تاپ را بست وکارش تمام شد لپ یوقت

  ؟یدوستم دار -

  .اديز یليخ -

  زد و گفت: ینيريش لبخند

  .کشمتیباشه م نياز ا ريغ -

  زدم و گفتم: یآرام لبخند

  شته؟يپ اتیگوش -

  بله. -

  کنه. امکيمن پ یبابک رو برا یه به سروش بگو شمارهبد اميپ هي -

  ه؟يبابک ک -

  بفرست بهش. دونه،یخودش بهتر م -
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آن را ارسال کرد  یشد. وقت امکيرا در دست گرفت و مشغول نوشتن پ اشیگوش او

  گفت: ماهيبعد بود که فر قهيچند دق

  .زنهیسروش داره زنگ م -

  بده به من. -

  جواب دادم. را از او گرفتم و  یگوش

  الو. -

  .یماهيفر شيسالم، پ -

  سالم، آره. -

  ه؟يبابک واسه چ یشماره -

  دارم.  یکار هيباهاش  -

   ؟یچه کار -

  برام انجام بده. یکار هي خوامیم -

  .دمیبگو خودم انجام م -

  .یاياز پسش بر نم ،یتونیتو نم -

  تو فکرته بهنام؟ یچ -

  کن، منتظرم. امکيش رو پ. فقط برام شماره همراهستيمهم ن -

  آهسته گفت: ماهيگذاشتم. فر نيزم یرا رو یبعد ارتباط را قطع کردم و گوش و
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  ؟یکنیچکار م ینگرانتم بهنام، دار یليخ -

  .دمیانجام نم یکار مهم زم،ينگران نباش عز -

برداشتم و صورت او را بوسه زدم که خجالت زده  شيپا یبعد سرم را از رو و

نگاه کرد. پدرم حواسش نبود و داشت  ميهارم رفت و دوباره به چشمنگاهش سمت پد

  .  آهسته گفتم:ديرسیم شيهابه حساب و کتاب

  امشب زود... -

  . لبخند زدم و گفتم:ستيو رو به پدرم کرد و بعد سرخ شده مرا نگر ديجا پر از

  ن.رستورا ميبا هم رفت ومدياگر برف ن ديامشب زود کارهات رو تموم کن، شا -

  راحت لبخند زد و گفت: اليخ با

  . زميباشه عز -

حجاب  گريها را پشت گوشش زدم. حاال دو آن دميکش شيموها یرا رو دستم

  .ديپوشیو آزادتر لباس م کردیسر نم یو شال و روسر گرفتینم

زنگ زد. رو به او کردم. داشت  ماهيفر یبلند شدم تا به اتاقم بروم که گوش ميجا از

  .کردیشده صفحه را نگاه م کيبه هم نزد یبا ابروها

  داد و گفت: جواب

وهللا، من هم مثل شما  دونمی... نمیخودتون... مرس نيبله... سالم، بله... خوب -

  ...گهینم یزيبه من هم چ دمي... نه، نگفت... پرسخبرمیب

  . نگاهم کرد و گفت:ستادميسرش ا یو باال برگشتم
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  نگرانش هستم.  یلياست. خ ختهيبه هم ر یلي. خستياصالً حالش خوب ن -

  رو به ما چرخاند و متعجب نگاهمان کرد.  پدرم

 رفتیاز دست من بر اومد...نه، داشت م یکار ديشا نيکاش حداقل شما بگ یا -

  ...کنهیو نگاهم م سادهيسر من وا یاتاقش االن برگشت و باال

  گفتم: تيّ را سمتش گرفتم و با جد دستم

  !یگوش -

  را دست من داد. اهشهمر

  الو. -

  غرش سروش در گوشم نشست: یصدا

  تو؟ یگیم یچ -

  آقا سروش؟ یگیم یخودت چ -

   ه؟يچه کوفت گهيآقا سروش د -

  ! یابهيسروش! از امروز برام غر یابهيبرام غر -

  چه مرگته؟ -

  بابات با من چکار کرده، مگه نه؟ یتو خبر داشت -

  . دونستمینم شبيگفتم تا د -

  باور کنم.  کنمیم یسع -
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  که حاال شرتون افتاده سر مِن بدبخت؟  دهياز شماها به من رس یريباور نکن. چه خ -

. خودم هم ستين نطوريکه ا دميکرد، حاال فهم یمن اومدم بفهمم بهار چرا خودکش -

منحرف شدم. االن ذهنم رو جمع کردم  رميگذشته. از مس یعشق شدم و زندگ ريدرگ

  رو کف دستاشون بذارم. که حق همه 

اما  ننيها برات سنگاون اتفاق دونمیها سخته، ماون حرف دنيشن دونمیبهنام، م -

  .کنمی. من درستشون میکن آروم باش یسع

که سرت اومده رو جمع کنه.  يیخودت رو درست کنه. بالها یخوبه کارها یکي -

  سراغش. رمینده! خودم م ؟یديبابک رو نم یشماره

 ساي. عقب وایماجراها کن نيا ريخودت رو درگ یکه بخوا یشکر اضافه خوردتو  -

  . کنمیخودم درستشون م

. پسر رهيبگ یرو به باز اتیبابات زندگ یذاشتینم ،یدرست کن یتو اگر بلد بود -

 اديم ادتي ادته؟ي. کنهیم رهيگلوت گ یتو یگفتم تو لقمه بزرگ برداشت ،یحاج محمد

دردسر  یحاال تو ؟یبه من گفت ی. چاديو به تو نم ستيت نمناسب یگفتم دوروت

  .شيانداخت

  .ميمراقبش هست ی. گفترانيا اديب ميبگ یداد شنهاديتو پ -

کنه. حواسم  تشيبابات اذ ذارمیهستم. نم یمن مراقب دوروت ؟یتو چرا قبول کرد -

  سروش.  گهيد کنمیرو جمع م

... صبر کن االن زنمیحرف م خيقالب  کيدارم با  کنمیات شده؟ چرا حس متو چه -

  .زنمیبهت سر م اميم
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همه  یبرگرداندم که برخاست و جا ماهيرا به فر یبعد ارتباط را قطع کرد. گوش و

  :ديپرس

  شده؟! یچ -

  کردم و بعد گفتم: دهيبه آراد و ارک ینگاه

  ها.بچه چارهی... بميبدبخت یليمون خما همه -

  :دي. پدرم پرسها رفتمبعد به سمت پله و

  ؟یچ یعنينکرده؟  یبهار خودکش -

و برگشتم. مادرم نگران  دميباال رفتم و حاضر شدم. لباس گرم پوش یبه طبقه توجهیب

  دنبالم راه افتاد و گفت:

  زم؟يعز یريکجا م -

  . اميزود م -

  صدا زد: پدرم

  بهنام! -

  به او کردم و گفتم: رو

  جانم بابا. -

  ؟یک الزم دارشده؟ کم یچ یبگ شهیم -
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  االن نه، به وقتش حتماً. -

  شده پسرم؟ یچ -

  گفتم: ماهيو رو به فر دميکش یرا تکان دادم و آه سرم

  .رونيب ميریحاضر شو، برگشتم با هم م -

  ام؟ياالن باهات ب -

  .زمينه عز -

شده بود. برف هم بند آمده و زود  کيزدم. هوا سرد بود و تازه  تار رونيخانه ب از

 شيهااز آن طرف کوچه چراغ ديسف نيماش کيرا فشردم.  موتيبود. رآب شده 

و خوش دست بود.  بايز یليبهراد خ یهيروشن و خاموش شد. رفتم و سوار شدم. هد

  را از پارک خارج کردم و راه افتادم. نيماش

 کيبار یوارد کوچه ی. وقتميرفتم که صبح رفته بود یسرعت سمت همان مکان به

  .ستادميمنزل بابک ا یانتها راندم. جلو شدم، آهسته تا

  . دميگفتن بابک را شن هيک یکه صدا دينکش یشدم و زنگ در را فشردم. طول ادهيپ

  در را باز کرد گفت: یوقت

  ...هيک -

  من با تعجب گفت: دنيبا د و

  !یحاال داداشت زنگ زد گفت دَکت کنم بر نيبه! بچه مهندس! همبه -
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  ش همان سروش است. منظورش از دادا دانستمیم

  باهات دارم. یکار شخص هيداداش من رو ول کن،  -

  خوب! -

  ؟یتونی. میکن بيرو واسم تعق یکيچند روز  خوامیم -

  !؟یک -

  . یبهت گفتم رو بهش برسون یهر چ یکه به سروش قول نداده باش گمیبهت م یوقت -

  بهم پول بده آدم اونم، اآلنم آدم آقا سروشم! یمن هر ک -

من  ی. اما حرف و کارایمن هم کار کن یبرا خوامینداره، م یتيآدمش باش، اهم -

که  لهيدل ني. و اگر اومدم سراغ تو، به اینبر. اصالً فرض کن دََکم کرد ششيرو پ

  ندارم وگرنه... یو دوست شناسمیرو نم یکس نجايمن ا

  !؟یباال باال هم ندار ،یندار یدوست نجايا -

  .شناسمیرو نم یندارم. گفتم که کس یستدو چيندارم. من ه -

  !یبيچرا؟ مگه غر -

ً يتقر -   .با

  ؟یخارج مارج بود -

  خارج بودم، مارج نه! -

  زد و گفت: لبخند
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  و چقدر؟ یبگو چه کار -

چکار  ره،ی. کجاها میاريو از کاراش سر در ب یکن بيپدربزرگم رو تعق خوامیم -

  رفت و آمد داره. ايبا ک کنه،یم

  خوره؟یدردت م به چه -

 ه،ي. آدم خطرناکیمراقب باش ديبه دردم بخوره. فقط با ديبکنه شا یبياگر کار عج -

  !گذرهیاز جونت نم یاگر بفهمه دنبالش

  .هيپس کار خطرناک -

  .یانجام بد يیکه بشه تنها ستين ی. کارکنمیخودم هم کمکت م -

  .ارميرو ب یاگه الزمه کس -

  ...ميتونیبه وقتش بله. اما فعال خودمون هم م یدار یاگر آدم مورد اعتماد -

  !کميدارم. برادر کوچ -

 خوامیکه متوجه نشه. نم یکنیم بشيتعق یطور گم،یخوب. دوباره بهت م یليخ -

  .یفتيبه خطر ب

  که نفهمه. یطور رم،یو م اميم یباشه. سوسک -

  .یبزن یمورد حرف نيبه سروش در ا ستيالزم ن -

  بهش بگم؟ یچ ،یاومد یچ یبرا دياگر پرس -

  .کنمیکنم حتماً خبرت م دايکنم، من هم گفتم پ هيته یکلت کمر هيبگو اومده براش  -
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  .گمیباشه، بهش م -

  !گهيد زيچ هيو  -

  ؟یچ -

  ؟یتونیپدربزرگم. م نيبه ماش یدستگاه کوچولو وصل کن هي خوامیم -

  .مينباش نايو ا نيدورب ريباشه ز یطور ديآره، فقط با -

  .ميتر دنبالش برراحت شهیباعث م ني. همرسونمیپس دستگاه رو بهت م -

  ؟یدیبه من م یچ یباشه... ول -

  . یبش یکه راض دمیاونقدر بهت م -

  صد تومن؟! -

که ارزش داشته باشه و کارت  یکن دايپ یزيچ ديکه با یبه شرط یصد تومن. ول -

  .ادينم رتيگ یچيچون ه یسرم کاله بذار یو نخوا یرو درست انجام بد

  .دمیکه برات انجام م یدونیباشه. م -

  و گفت: ستيهمراه او به صدا در آمد. آن را نگر یگوش

  داداشته. -

  .کريبزن رو اسپ -

  زد و جواب داد: کرياسپ یرو او

  سالم. -
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  سالم. بهنام اومد اونجا؟ کيعل -

  آره. -

  خواست؟یم یچ -

  .رميبراش کلت بگ خواستیم -

  ت؟!کل -

  آره. -

  ؟یريگیبراش م یشده مردک! تو که بهش قول نداد وونهيد -

  . دَِکش کردم.کنمیکردم خبرت م دايگفتم پ -

  .کنمیم اهيحواست رو جمع کن بابک، اسلحه برسه دست بچه، روزگارت رو س -

  راحت باشه. التيخ -

  سر درسش. فرستمیپسش م کنمیبهش محل نده تا جمعش م -

  سر درسش؟ -

دستش به خون آلوده شه. زحمتاش به  ايالخروج بشه ممنوع خوامی. نمسيآره، انگل -

  خودمو بکشم. ديباد بره با

  حواسم بهش هست. -

  خداحافظ. -

  خدانگهدارت. -
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  در چشم من گفت: رهيو خ ديکش نييرا پا یگوش بابک

  ؟یاگهيکشور د ميمق یتو دانشجو -

  آره. -

  دستم را گرفت و گفت: فرود آوردم و خواستم برم که سر

  .نميبب سايوا -

  دادم.  یتکان هيچ یرا به معن سرم

  !نيبب -

  ه؟يچ -

  مغزه. یليخواهر دارم خ هيمن  -

  ؟یچ یعنيمغزه؟  یليخ -

نمره الف دانشگاه بوده  گهیخودش م خونه،یم یاضي. داره رهيعال یليدرسش خ -

  گرفته.  رنامهيو تقد

  خوب! -

واسه  خواستیمخه. دلم م یليخ هياما آبج کاريه عالف و بهم م،يما چارتا داداش -

تر از خودمون. بچه داره درس عالف هيبشه. ننه و آقام ندنش دست  یخودش کس

بدتر  هي! به ینون خور کمتر. اون هم به ک هيبره.  نيشوهرش بد گهیآقام م خونه،یم

 گهيشهر د هيبره . پاشه سانسيفوق ل یبرااز خودمون! بهش گفتم درس بخونه بره 
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آرزوها به دلش  یليدختر خ نيشد. ا یکرد. واسه خودش کس دايآدم خوب هم پ هي ديشا

  . یو مهمون حيتفر هيموند. از کفش و لباس خوب گرفته تا 

هر طور شده ردش کنه بره.  خوادیتباه بشه. آقام م اديو زورم م هيدختر خوب یليخ

  خارج درس بخونه؟بره  یکن یاون صد تومن کار یجا یتونیم

  گرفته؟ تيشوخ -

  !؟ی! چرا شوخ؟یشوخ -

 سيانگل یتو یو چند روز اونجا موندن. زندگ ماستيهواپ طيبل نهيصد تومن هز -

داشته  زايو دي. اصالً باادياز پس مخارجش بر نم اد،يگرونه. به فرض هم ب یليخ

  باشه.

  شه.که خانم ب فرستمیاش پول مواسه کنمیجون م کنم،یکار م -

بردار نبود.  یکار شوخ ني. ادميها را عقب کشفرو بردم و آن ميموها انيدر م پنجه

  قانون داشت! خواست،ی. پول مميبه هم بباف ايقرار نبود رؤ

 ليدانشگاه، کتاب و وسا هيخونه، خورد و خوراک، لباس، شهر نهيسخته. هز یليخ -

  .ازشيمورد ن

 یچيبرسه پزش رو بدم. ما ه يیبه جا دوست دارم یليمخه، خ یلياون خ ن،يبب -

 یکار هي ديما. شا یخوبه و شده سربلند یليکه خ هيآبج نيجز ا یتو زندگ ميندار

  .کنمیم یخواست یو هر کار رميگیازت نم یچيمنم ه ،یبراش کرد

  با خودش حرف بزنم؟ یکنیصداش م -
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  آره، چرا که نه؟ -

  هوا سرده. ن،يتو ماش نميشیپس من م -

  .نيتو ماش نميشیم ست،ين ازين -حواسم نبود تعارف کنم. ديببخشآخ  -

  

  بعد بابک با خواهرش آمد.  ینشستم و منتظر شدم. کم نيماش داخل

  عقب را باز کرد و او نشست.  در

  هم خودش در جلو سوار شد. بعد

  سالم آقا. -

  سالم خانم. -

  گفت:  بابک

  خانم.  تاي! بمهيآبج نيا -

  انداختم و گفتم: نهيدر آ یگاهفرود آوردم و ن سر

  خوشبختم، بهنام هستم. -

  هستم. تايب ن،يهمچن -

  به عقب انداخت و گفت: ینگاه بابک

  اون پرونده درخشانت رو بده آقا. -

  متعجب پرونده را دست من داد و گفت: تايب
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  .دييبفرما -

ا را روشن کردم و مدارک او ر نيرا گرفتم و باز کردم. نور سقف ماش پرونده

  بود. یعال شيهامدام نمره لشيکردم. در طول دوران تحص یبررس

هر ترم دانشگاهش نمره الف بود و  یهاسر تکان دادم. کارنامه تيبا رضا ناخواسته

  معتبر هم درس خوانده بود.  اريدانشگاه بس کيدر 

  و گفتم: دميام کشبه چانه یدست

  کرد. رتبه چندم کنکور بود؟ یبراش کار شهیم -

  بودم.  یرتبه هفتم کنکور سراسر -

  انداختم و گفتم: نهيدر آ ینگاه

  ؟یانتخاب نکرد یمهندس یرشته کيچرا  -

  دوست داشتم.  شتريرو ب یاضير -

  اش را به دست بابک دادم و گفتم:فرود آوردم و پرونده سر

  مدرک زبان الزمه. -

  .ويبگو هلو هاوار ،ی. بگو آبجزنهیحرف م یبلبل یسيانگل -

  نگاه کردم و گفتم: نهيآ رد

  ن؟يزبان بلد -

  بله. مدرک دارم. -
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از او سؤال کردم مدرکش را کجا گرفته است و چقدر وقت صرف  یسيانگل به

  و راحت جوابم را داد. وايش اريکرده است که بس یريادگي

  حال شدم و گفتم:بابت خوش نيا از

کجا براش  طيشرا نيا اب نميکه بب کنمیدارم باهاش هماهنگ م ليدوست وک کي -

  . دهیم رشيبهش پذ یخوبه و چه دانشگاه

براش پاسپورت و  ميتا کاراش رو انجام بده. بتون سپارمیپدرم م ليهم به وک نجايا

  .ميريبگ زايو

  !؟یگیم یجد -

خوب درس  یجا کيداره که  اقتيخارج از بحث ما دلم خواست کمکش کنم. ل -

  بشه. یخودش کس یبخونه و برا

  و گفت: ديخند بکبا

  دمت گرم داداش. -

هم فشردم و ناخواسته  یرا کوتاه رو ميها. پلکديبغلم کرد و صورتم را محکم بوس و

  و گفتم: دميام کششانه یصورتم را رو

  شماره زنگ بزن. نيبه ا -

  به صدا در آمد. امیتلفنم را خواندم و او زنگ زد. گوش شماره

 لشونيميواضح باشه، که ا ر،يخواهرت عکس بگ کن. از مدارک ويام رو سشماره -

  . یچکار کن کنمی. بعد هم خبرت مريبگ یرو هم به صورت افق نيکنم. دورب
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  آهسته گفت: تايب

  چه خبره داداش؟ نجايا -

  رو به عقب کرد و گفت: بابک

  بفرستمت خارج.  خوامیم -

  خارج؟! -

  .یاه درس بخوندانشگ ی. برسيانگل فرستمتیآقا مهندس. م شيآره، پ -

  ؟یاريسرم ب يیبال یختيبرام نقشه ر ايبابک؟!  یشد وونهيد -

  شود که بابک مچ دستش را گرفت و گفت: ادهيخواست پ و

تو  خوادیدلش م یبه فکر توئه؟ ک یخانواده ک نيجز من تو ا یتيتو؟ ب ینقشه برا -

  . نيبرو ب نشيماش ن؟ي. لباساش رو ببهيآقا آدم حساب ني. ایبرس يیبه جا

  .گشتیبود با تو نم یاگر آدم حساب یول ديببخش یليخ -

زدم و از  یحرف جا خورد. لبخند سرد نيا دنيمن گرد شد. بابک با شن یهاچشم

  . حق داشت باورم نکند. ستميبغل دستم کوچه را نگر یپنجره

خارج، درس  یو بر یبَِکن نجايکه از ا یشانس توئه. تنها شانس نيا ،یتيب نيبب -

  .یو خوشبخت بش یبکن یشوهر خارج ،یبخون

 رهينخواد سرم ش یکس ايطرف  آره تنها شانس منه، اگر قبلش به سالمت برسم اون -

  بماله.
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  رو به من گفت: بابک

  مهندس؟ یزن دار -

  .ننديام را ببرا باال گرفتم و تکان دادم تا حلقه دستم

  بفرما، زن هم داره. -

  گفتم: یآرام به

. قرار هم یمشکل چي. بدون هشهیانجام م یا درست بشه، کامالً قانوناگر کار شم -

 یرفتن شما. وقت یبرا شمیپل م هي. من فقط نيمن باش شياگر درست بشه پ ستين

موضوع  نيا ستي. اصالً هم قرار نميندار یبا هم کار گهيمن و شما د نيهم جا گرفت

 یهم نشه. بستگ ديشه و شاب دياول براتون صحبت کنم. شا ديصد در صد باشه. با

  نه!  اي ميريبگ رشيدانشگاه معتبر براتون پذ کياز  ميداره که بتون

  بابک؟ یچکار کن یخوایآب، م ريز رهیو البد بعدش سرم م شهیحتماً م -

  خواست حرف بزند که گفتم: بابک

 یخوایکه توش درس خونده. اگر م هيخوب یدانشگاه جا نيراحتش بذار، ولش کن. ا -

ً موفق مرهيرو هم بگ سانسشيل کنه بذار فوق شرفتيپ و به آرزوهاش  شهی. حتما

بخونه. فرقش  نيباش. تا هر جا خواست درس بخونه بذار بانشي. فقط پشترسهیم

هم سطح خودش  یبا کس نيهم بذار دواجاز یبرا گه؟يکشور د ايباشه  رانيا یتو هيچ

  .نيمحرمش نکن یازدواج کنه. به اجبار با کس

  گفت و رفت. بابک با غصه گفت: ريو بعد شب بخ ستيچند لحظه مرا نگر تايب
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  به من هم اعتماد نداره.  گهيد ،ینيبیم -

 یاز کس تونمیم یحق داره. به هر حال من سر حرفم هستم. اگر عکس فرستاد -

 کنمیباشه. در رابطه با کار خودمون هم فردا خبرت م رشيبخوام براش دنبال پذ

  !ینچکار ک

  باشه منتظرم. -

  شد و من گفتم: ادهيپ بابک

  پرداخت. شيپ یشماره کارت بفرست برا -

  ؟یفرستینصفش رو م -

  پنجم! کي -

  منتظرم. -

. ديرا به حرکت در آوردم و از آن محله خارج شدم که شماره کارت بابک رس نيماش

  وجه شدم.  زيشدم و مشغول وار ادهيعابر بانک پ کي یجلو

  شدم راه افتادم و سمت منزل رفتم.سوار  یوقت

در واتساپ  اميپ کيآن را برداشتم  یبه صدا در آمد و وقت امیزمان گوش نيهم در

  داشتم.

 لميف کيرا باز کردم. از طرف معتمد بود.  اميپارک کردم و پ ابانيگوشه در خ کي

آن را  یفرستاد. وقت یصوت اميپ کيزدم تا لود شود. او  رهيدا یارسال کرده بود. رو

  پخش کردم صدا آمد.
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اونجا  یهانيکه از دورب هيلميف نينکرده باشم. ا ريد دوارميدکتر. ام یسالم آقا -

  براتون گرفتم.

  فرستادم، سالم کردم و از زحمتش تشکر کردم. یصوت غاميپ کي شيهم برا من

. تادندسيا نيشدند. دور ماش ادهيپشت سر پ نيآن دو نفر از ماش لمياز باز کردن ف بعد

. نفر دوم در را باز کرد ميو صحبت کرد دميکش نييرا پا شهيزد. ش شهينفر اول به ش

صورتم فشار داد.  یو کنارم نشست و نفر اول دستش را داخل آورد و دستمال را رو

  شدم.  هوشيتا ب ديطول کش هيدرست پنج ثان

نشست  نيعقب ماششد و نفر اول سوار شد. نفر دوم در  ادهيبعد نفر دوم پ هيثان چند

را عوض کرد و در  ريکه پشت فرمان نشسته بود، مس یو با سبز شدن چراغ، کس

هم متوجه نشد  چکسيدوم پشت سرش حرکت کرد، ه نيو ماش ديچيپ گريد ابانيخ

را نگاه  لميبودند. از اول ف عيو سر دمن افتاد. آنقدر که آن دو خونسر یبرا یچه اتفاق

بکشند  امیکنار یصندل یکنند و رو هوشيتا مرا ب ديکش طول هيثان ستيکردم. تنها ب

  را بردارند و بروند.  نيو از پشت فرمان جا به جا کنند و ماش

 کيدور کردند. آنقدر دور که نزد ماهيکه دوست داشتند و مرا از فر یبه آن سمت بروند

  بود او را از دست بدهم.

رفتم و موضوع  یبه کالنتر فکر کردم و بعد یو کم دميکش ميهالب یرا رو دستم

از طرف چه  دانستمیم نکهيکردم. با ا تيها شکادادم و از آن حيشب عقد را توض

  .مياندازيپدربزرگم را به دردسر ب یکم دمياند و چرا، اما الزم دآمده یکس
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ها را پرونده بشود و بتوانند آن یمهيفرستادم تا ضم یمأمور کالنتر یرا برا لميف

  د. کنن يیشناسا

  .  کردیتر مکار را راحت نيپشت سر واضح بود و ا نِ يماش پالک

. ديايب رونيزنگ زدم و از او خواستم ب ماهيمنزل برگشتم و به فر یاز آن به جلو بعد

  :ديآمد و کنارم نشست پرس ماهيفر یوقت

  زم؟يحالت چطوره عز -

  گفتم: یسيانگل به

  .زميخوبم عز -

  و گفت: ديخند او

  ؟یجوابم رو بد گهيو به زبان د یکن رميگبار غافل کيچند وقت قراره هر  -

  و گفتم: دميرا بوس اشگونه

  !یعادت کن ديبا -

  .ايچکار داره و زود ب نيسروش داخل منتظرته، برو بب -

  ولش کن. -

  آمد که توجه نکردم. یگوش یرا به حرکت در آوردم. صدا نيبعد ماش و

  .شهیناراحت م -

  .ستيمهم ن -
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  دلم؟ زيعز یا رفتکج -

  .یکالنتر -

  ؟یچ یبرا یکالنتر -

  را به او دادم و گفتم: یگوش

  برام فرستادن. یچ نيواتساپ بب یبرو تو -

را نگاه  لميداده بود. متعجب نگاهم کرد و بعد ف اميرسان شد. تنها معتمد پ اميوارد پ او

  زده گفت: جانيکرد و ه

  شون؟يشناسی! مايلعنت -

  . زمينه عز -

  ده؟يرو فهم نايا یو راحت کارشون رو کردن... حاال معتمد چطور عيچه سر نيبب -

  .کنمیم دايرو پ لمايگفت برات ف ميرفت رونياون روز که ب -

  دستش درد نکنه! -

  ماند و گفت: رهيبعد به صفحه خ و

  نوشته! یچ نيبب -

  نوشته؟ یچ -

با استعفاش موافقت  من نيفقط به همسرتون بگ گمیم کيتون رو هم تبرازدواج -

  کردم.
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من انداخت و  ینگاهش را رو ماهي. نگاهم را سمت دستش بردم. فرستميرا نگر او

  گفت: نيغمگ

 یازش برا اياجازه نداد فردا برم به خودم بگه و  یاخراجم کرد، محترمانه! حت -

  کمکش تشکر کنم.

  و گفتم: دميکش یقيعم نفس

  نکن. تشياشکال نداره. اذ اده،يکار ز -

  کردم و نوشتم: پيتا عيرا به من داد و من سر یگوش

  باشه، حتماً. ممنون از لطفتون. -

و پس از رستوران  ميبه رستوران رفت ماهيرا کنار انداختم و همراه فر یبعد گوش و

 لميف یدرام بود. محتوا لميف کيپرده آمد  یکه رو یلمي. از شانس ما فميرفت نمايبه س

  فراهم کرد. نمايس یکيمرا در تار ختنيوجبات اشک ربود و همان م زيحزن انگ

 انيهم متوجه شده بود. دستم را محکم م ماهينداشتم. فر یحال خوش ميآمد رونيب یوقت

 نيو در سکوت تا کنار ماش دميچيدستش گرفت و فشرد. دستم را دور انگشتانش پ

و چند جرعه را باز کردم  یآب معدن یدر قوط م،يسوار شد ی. وقتميکرد یرو ادهيپ

  .دمينوش

سوال کردن ندارد.  اديکه عادت به ز کردیحالم مخوش نيدر سکوت بود و ا ماهيفر

 یدستمال برداشتم و رو کيچقدر نگران است.  دميفهمیحال از نگاهش م نيبا ا

انداختم.  نيو آن را مچاله کردم و در سطل آشغال داخل ماش دميکش امینيها و بلب

  با انگشت نوازش کردم.  را ميهاگذاشتم و لب هشيآرنجم را کنار ش



1092 | P a g e 
 

  بکنم.  خواستمیکه م يیکارها یبود حواسم پ هانيبه رفت و آمد ماش نگاهم

  شده بود گفتم: نيکه آرام و سنگ يیآوردم، با صدا نييدستم را پا یوقت

  .ماهيفر -

  جانم. -

م و ازش بخواه پدر ليمعتبر. مثل وک ليوک  کي شيفردا صبح اول وقت پاشو برو پ -

  .رهيبگ زايزمان برات و نيترکم یتو

  خواد؟یم یچ هيمدارک اول -

برات  رونيب یبد ديکه با یتيترجمه مدارک هو زا،يفرم و ليپاسپورت معتبر، تکم -

و با توجه به  ازيدر صورت ن ،یمسافرت مهيانجام بدن، عکس به اندازه پاسپورت، ب

 سيبر محل اقامتت در انگل یمبن یدادن مدارکنشون  ،یاثبات تمکن مال یروش انتخاب

  .یهمسرت ببر وانمدارک من رو به عن یايب یتونیکه م

  دن؟یبه نظرت بهمون اقامت م ؟یبمون سيانگل شهيهم یبرا یخوایتو م زم،يعز -

او  یبرا ديکه با یزيو به چ دميشيسکوت کردم. در سکوت با خود اند قهيدق چند

  فکر کردم.  گفتمیم

دارم.  سيبه تو بگم. من اقامت دائم انگل خوامیبه سروش هم نگفتم، اما م یحت من -

اقامت رو گرفتم اما بعد از هشت سال تونستم به  نيبدونه. سخت ا یکس خواستمینم

 یزايرو به و یليتحص یزايگفتم و دي. هر کس پرسرميکمک دوستام اقامت دائم بگ

  وقته اقامت گرفتم. یلياما من خ مونمیم کنمیم ليتبد یکار
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  ؟یگیبپرسم راستش رو م یزيچ هيبهنام  -

  بپرس. -

  ؟یکنیخارج بشم، چرا؟ چرا عجله م رانيمن زودتر از ا یکنیم یسع یتو دار -

  .یبر ديبا -

  ؟یبرم؟ پس تو چ -

  . نگران نباش.اميمن هم م -

ز صبح ا ی. وقتیدار یحال و روز خراب ینگران نباشم وقت ینگران نباشم؟ چطور -

. مگه خودت یزنیاز رفتن من حرف م یبعد دار انيهات بند نمو اشک یداغون

   ؟یبمون یخوایم

  که...  سپارمیم ديبه وح -

  و گفت: ديکش اديفر سرم

  بس کن.  -

  ادامه داد: یشده بود. همانطور عصب یکردم. عصبان براندازش

ً يفهمم دقتا من ب کشهیو طول م یدار یاديز یتو رازها نکهيمثل ا -  یزندگ یتو قا

  تو چه خبره!

  .ستين یخبر -
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مشکالتت با بهراد و پگاه.  یتو شهیتو خالصه م یزندگ یهمه کردمیمن فکر م -

  .ارهيدر ب اتیزندگ یسر از تو ديجد زيچ هينگو قراره هر روز 

  . زميعز ستين یچيه -

  ...کردمیمن فکر م -

  به او حرفش را قطع کردم و گفتم: رو

  !یکه مدام سؤال کن یستين یتو دختر کردمیهم فکر م من -

  را برانداز کرد و گفت: ميهاچشم

که در مورد کارهات سوال،  یخوایدختر خنگ و نفهم م هيتو  دونستمیمن هم نم -

  جوابت نکنه.

من رو  یتونیم یگیکه م یمشترک دار یاز زندگ یمگه تو چه برداشت زميعز -

  ؟یسؤال جواب کن

 کيبه شر یزيچ نکهيبدون ا یتونیم یکنیکه فکر م یدار یتو چه برداشت زميعز -

  ؟یبکن یسر خود هر کار یبگ اتیزندگ

دستم را جلو  زندیحرف نم دميد یرا به حرکت در آوردم. وقت نيشدم و ماش ساکت

  بردم و دستش را گرفتم. 

  بود گفت: رونيکه نگاهش به ب همانطور

و ازش  یبابک نام هيسراغ  یبشنوم رفت تييز دااگر ا یحت اده،يمن صبرم ز -

  برات اسلحه بخره. یخواست
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  که گردنم صدا داد. رو به من کرد و گفت: ديسرم سمتش چرخ یطور

  بله. -

  به تو گفت؟ -

  . دميکه شن زدیبا بهراد حرف م یبه من؟ نه! داشت تلفن -

نصف شب بود  دميبه مقصد رس ینگفتم و ادامه ندادم. او هم ساکت شد. وقت یزيچ

  . نديپدرم مانده بود تا مرا بب یاما سروش هنوز با اصرار در خانه

. همه دور هم نشسته بودند و داشتند ميو به داخل منزل رفت ميشد ادهيپ نيماش از

 یبه طبقه ماهي. فرميو جواب گرفت مي. بهراد هم آمده بود. سالم کردکردندیصحبت م

  باال رفت و من در جمع نشستم. 

 شيرا پنهان کند اما نتوانست و لرزش صدا اشینگران خواستیم نکهيبا ا پدرم

  مشخص بود.

 یوقته منتظرت هستن، انگار باهات کار مهم یليبهنام جان سروش و بهراد خ -

  دارن. 

  ؟یچه کار -

  گفت: یجد یليشدم. او خ رهيسروش خ یهابه چشم و

  باال باهات کار دارم.  ميپاشو بر -

  بگو. اجنيهم -

  پاشو بهنام. -
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. آنچه که شدمی. نگران نمدميترسینم گريشده بود. د یو حرکاتش جد افهيهم ق باز

خبر سروش،  نيبهتر. بدتر ايدرجه بدتر  کيداشت  یتيشده بود. چه اهم شدیم دينبا

  . دميترسینم اشیجد یافهياز ق گريمرگ بهار بود د

  حرف دارم. -

  بزن. -

  باال. ميبر -

  از مرگ بهار؟ ؟یحرف بزن یخوایم یچ از -

 یتو یجد اريزد. بس ميخوردند. بهراد هشدار گونه صدا یو بهراد تکان سروش

  صورت سروش گفتم:

خودم و  یشب عقدم من رو بدزدن و باعث بدنام کنهیم رياز بابات که آدم اج اي -

  .ینگفت یچيو ه یکه تو خبر داشت یدر حال شه،یام مخانواده

  برخاست.  شيگفت و از جا یبلند نيخورد. مادرم ه جا پدرم

   ؟یحرف بزن یخوایاز کدوم م -

  و گفت: ديسرم داد کش سروش

  .دميفهم شبيد نيمن که گفتم هم -

 ضيشما مر ی! آقانميبب ؟یبه آقا جونت نگفت یزيو چ یديفهم ؟یو بهم نگفت یديفهم -

  داره؟ فيتشر

   س؟يانگل یبر یشیچرا گم نم -
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  که حسابم رو با چند نفر صاف نکنم.  یه تا وقتن گهيد -

  و ناباور گفت: رلبيمبل افتاد و ز یدوباره رو مادرم

  باز هم بابام؟ چرا آخه؟ -

  داره! ینيخود برتر ب یماريچون ب -

  برخاستم و گفتم: ميجا از

  .کنمیدارم چکار م دونمی. خودم منينداشته باش یکار چيشما دو تا با من ه گهيد -

  و گفت: ديو مرا جلو کش ديرا چسب امقهيبرخاست و جلو آمد و  سروش

که فقط به درد خوندن کتاب و  یُشل یبچه هي! یاحمق هي! تو یدونینم یچيتو ه -

دوازده سال تو خودت حل  یموضوع رو ط هي ینتونست ی. تو حتیخوریدرس م

   ؟یکه چ یفتيعده کله گنده در ب هيبا  یخوای. حاال میکن

  بغل دست بهار؟ آره؟! متيبذار م،يريبگ ليرو تحو اتجنازه

برامون بسه. بهت گفتم بکش عقب. زودتر جمع کن برو، خودم  گهيد یکنینم فکر

  اگر شده فردا! ی. حتشتيپ فرستمیرو م ماهيفر

که چند قدم  یو او را به عقب هل دادم. طور دميهر دو دستش کوب یرا رو ميهادست

که بهراد کمر او را گرفت و نگهش  فتديمبل ب یبود رو کيبه عقب پرت شد و نزد

  داشت. 

  و گفت: ديرا کش ميبازو پدرم

  ات شده بهنام؟چه -
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  :دميبه سروش غر رو

  . ستيسنگ اون ن ريمن رو از بابات نترسون. دست من ز -

. اگر بخواد رهیبه باد م اتندهيآ کنهیالخروجت مچرا! هست. اگر بخواد ممنوع -

  .فتهيبرات ب یاتفاق خوادی. دلم نمکنهیرو ازت جدا م ماهيفر

  زدم. آهسته گفتم: یاو پوزخند به

منه. درسته که من خوشدل هستم اما  یرفته خون همون آدم تو رگا ادشيباشه، اما  -

  منه. یهم تو رگا ايخون محمد

  .باشه ديپسر ُشلم و فقط سرم تو کتاب با هيباشه که من  نيخوشب یليخ دينبا پس

  خودم رو داشته باشم. یروشا تونمیهم م من

  ها رفتم که گفت:پله سمت

  ؟ینيو تموم. مگه جان وِ  یريحق خودت رو بگ یتونیاسلحه م کيبا  یفکر کرد -

قانون  نجايو بره؟ ا رهيرو بگ هيحق بق اديوسترن ب هيکه  قانونیب یهاالتيهم ا نجايا

  !یبد جواب پس ديداره. دستت به اسلحه بخوره با

  ؟یچ دزدهیبابات که آدم م ن؟يجواب پس داد ؟یبهراد چ ؟یتو چ -
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نگاهم  رانيو ح دهيها کردم که ترسها را گرفتم و دو پله باال رفتم. رو به آنپله راه

  ام. رو به پدرم کردم و گفتم:شده وانهيد کنندیکه فکر م کردمی. خوب حس مکردندیم

هممون  یوگرنه زندگ اديب رونيب وونهيد رمرديپ نيقدرت از دست ا ديزود با یليخ -

  . کنهیم اهيرو س

  ها خطاب به او گفتم:باال رفتن از پله نيرا سمت سروش گرداندم و ح نگاهم

حد  نيتا ا اشهي. متأسفانه اگر نبوغ تو نبود سرمایرمرديتو دست راست اون پ -

تو هم رحم نکنه. االن  به یو حت فتهيکه به جون تک تکمون ب کردینم دايگسترش پ

  .رهيگیپات هم ازت م ريز نياشاره کنه ماش ؟یدار یاگر اون نخواد تو چه گوه

  . ستادميا دادیرا گوش م مانيهاکه داشت حرف ماهيها باال رفتم و مقابل فرپله چيدر پ و

  برو لباسات رو عوض کن. -

  بهنام... -

  .ماهيبرو فر -

  پدربزرگت... -

  ش گذاشتم و گفتم:دهان یرا رو دستم

  بپوش. یبرو لباس راحت -

بعد از اتاق من بود. وسط راهرو  ماهياو را چرخاندم و سمت اتاقش بردم. اتاق فر و

  کردم و به اتاق رفتم و بدون نگاه به او در را بستم.  شيرها

  تخت نشستم و به فکر فرو رفتم.  یکردم و رو ضيرا تعو ميهالباس
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 کميداخل اتاق آمد. در را بست و  نزد ماهيزده شد و فرساعت بعد بود که در  مين

  نشست. 

  گرفت و گفت: شيهادست انيرا م دستم

  ؟یدیازت بخوام انجام م یزيچ هيبهنام،  -

  باشه؟ یتا چ -

  .سيو برگرد انگل ريبگ طيفردا برو بل -

  .شتيپ اميهم کارهام درست شد م من

  و گفتم: دميکش یآه

  .تونمیتا انجام نشن نم زم،يدارم عز یاديز یکارها -

  نگرانتم. یليبهنام! من خ -

  بشه، نگران من نباش. یطور ستيقرار ن -

و  یچکار کن یخوایم دونمی. نمشمیم وونهينگران نباشم؟ دارم د تونمیچطور م -

  و... کنهیم امیداره روان نيا

ا از کارم حسش را منتقل کند و مر شيهابا حرف خواستیو م زدیسره حرف م کي

از آن حرف  شتريو اجازه ندادم ب دميرا بوس شيهاکند. سرم را جلو بردم و لب مانيپش

  و نفس گرفت و گفت: ديبعد سرش را عقب کش هيبزند. چند ثان

  بهنام. زنمیدارم حرف م -
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  حرف نزن، سرم رفت. گهيد -

  گفت: معترض

  چه طرز حرف زدنه.  -

  گفتم:سرم زد. مچش را گرفتم و  یبعد تو و

  .یکه دست بزن دار اديخوشم نم -

  !یدوست داشت مينداشت یکه نسبت یوقت -

  !یخنگول من نبود یمگه دختر عمه م؟ينداشت ینسبت -

  .یازم کتک بخور یزنت نبودم دوست داشت یکه وقت نهيمنظورم ا -

  بود! نيهم گهيلمس همد یآره، چون تنها راهمون برا -

  گرد شد و گفت: شيهاچشم

  اً افکارتون مزخرفه شما مردا!واقع -

  . یمن رو بزن نمينب گهيکه هست. د نهيهم -

  زد و گفت: ميبازو یرو یادست آزادش ضربه با

  .یکه از من کتک بخور یندار اقتيل -

صورتم زد که واقعاً درد داشت.  یتو یگريد یو ضربه ديبعد دستش را پس کش و

  رل کنم که سرش داد نکشم.تا خودم را کنت دميکش یقيپلک بستم و نفس عم

  را دور گردنم انداخت و گفت: شيهانشست و دست ميپا یو رو برخاست
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حالم  زنمتیم یوقت ؟یبخور یاز ک یخوایم یتو اگر از من کتک نخور زم،يعز -

  .شهیخوب م

  را دورش انداختم و گفتم: ميها. دستديبعد خند و

 یرو نگه دار. ناسالمت ی. مرز شوخدستت رو من بلند نشه گهي. دماهيگفتم فر یجد -

  تو صورتم.  یبزن دهيکش ادياالن شوهرتم. خوشم نم

  بزنم؟! تونمیرو م گهيد یجاها -

  نباشه. يیاز سر پر رو -

محکم گرفت که آخ گفتم و  شگونين ميهم فشرد و از بازوها یرا رو شيهادندان

  را از چنگش آزاد کردم و گفتم: ميهادست

  ! یوحش -

و  ديکش غيکنار رانش زدم که ج یمحکم یتخت پرت کردم و ضربه یرو او را و

  گفت: شيهاخنده نيو ب ديام کشضربه یجا یو دستش را رو ديبعد خند

  درد داشت. -

  .یريگیجواب م ینطوريتکرار نکن، وگرنه هم گهيد -

ت را دور گردنم انداخ شيهاو دست ستاديو پشت سرم ا ستاديا شيزانوها یرو دوباره

  تنگ شد. ساعدش را گرفتم و معترض گفتم: شيهادست ی. حلقهديو مرا عقب کش

  خفه شدم.  ماه،ينکن فر -

  .خوامیرو م نيمن هم هم -
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را گرفتم  شي. با هر دو دستم ساعدهاديعقب کش شتريو مرا ب ديبلند خند یبا صدا او

خت رفتم و ت یو با زانو رو دميرا از هم باز کردم. چرخ شيهاو با فشار دست

بلندش کردم و او را تا  ميهادست یحرکت رو کيرا دورش انداختم و با  ميهادست

  . دميکوبتخت  یمقابل صورتم باال آوردم و بعد رو

 دهيو بر ديکمرش کش یو دستش را رو ديو از درد به پهلو غلت ديو خند ديکش غيج

  گفت: دهيبر

  ... آخ!یعوض -

  تکرار نکن. گهيگفتم که د -

سرم  ريآن را از ز عيسرم به بالش سر دنيدم را کنارش انداختم. قبل از رسخو و

گرفتم  ميهادست انيتاج تخت خورد و آخم در آمد. سرم را م یکه پشت سرم تو ديکش

  که کبود شد. ديو او آنقدر خند

  .کردیبود و داشت از خنده ضعف م دهيرا به آغوش کش بالش

  . دميشم شد و به او خندرا که نگاه کردم دردم فرامو حالتش

  و خندان گفتم: دميکردم و بالش را از آغوشش کش هيآرنجم تک یرو

  بخواب. ري! بگیابچه یليخ -

  بالش را پشت سرم انداختم که گفت: و

  پاشو چراغ رو خاموش کن. -

  خودت پاشو. -
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بالش گذاشتم و چشم بستم که با قدرت  یو سرم را رو دميچرخ نهيس یبعد رو و

  کمرم انداخت که نفسم بند آمد و سر بلند کردم.  یا روخودش ر

 یبند نشد. به تند يیاما دستم به جا رميکه جا آمد دستم را عقب بردم تا او را بگ نفسم

  گفتم:

  ؟یخل شد ماه،يفر -

  غلت زد و گفت: ميرو ديخندیکه م همانطور

  که برم چراغ رو خاموش کنم. شمینه دارم از روت رد م -

کمرم انداخت که باز آخم  یرا زد و برگشت و دوباره خودش را رو ديرفت کل او

  درآمد و گفتم:

  .ستيدست خودت ن ،یمرض گرفت -

 یکمرم رد شد که باز آخ گفتم و از درد نشستم و او خود را گوشه یاز رو شيزانو با

که داشتم  یو در حال دميرا گرفتم و او را سمت خود کش شيتخت انداخت. بازو

  :دميسرش غر دادمیرا فشار م شيبازو

  کارات. نيآره؟! کمرم درد گرفت با ا خاره،یتنت م -

  بداخالق. -

. نفس ديدو ميهاروشن اتاق در چشم هيدر سا شيهاشدم. چشم رهيبه او خ یکيتار در

را  شيکردم. موها هيآرنج دست چپم تک یو رو دميو کنارش دراز کش دميکش یقيعم

  پشت گوشش زدم و گفتم:
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  .زميدوستت دارم عز -

  من هم دوستت دارم. -

  و آهسته گفت: ساعدم گذاشت یکمرم انداخت و سرش را رو یدستش را رو و

  .یختيبه هم ر یوقت اديدوست دارم حال و هوات خوب باشه. بدم م -

همه سر به سرم گذاشت تا حالم را عوض کند. لبخند زدم و دستم را  نيا دميفهم تازه

فشردم و  نهيگذاشتم و او را به س ميبازو یردم و سرش را روگردنش ب ريز شتريب

  گفتم:

  !یشهرزاد من -

  شهرزاد؟ یگیچرا م -

رو خوب  اريهاش هر شب حال شهرچون شهرزاد هم با حرف زدن و کارا و قصه -

  .گهيد یني! تو هم همکردیم

ز به فکر اما با یشد کارياز کار ب نکهياز جمله ا ،یمشکالت خودت رو دار نکهيا با

  .یحال من

  چون عاشقتم.  -

  و گفتم: دميرا نفس کش شيموها عطر

  .شتريمن ب -

  شد و گفت: راست
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  اش چند روزه.وقته دوستت دارم اما تو همه یليچون من خ شتر،ي! من برينخ -

  و گفتم: دميو خند دميکش نييرا پا او

  .یتو بگ یکوچولو، هر چ یِ باشه وحش -

  .یخودت یوحش -

  :گفتم معترض

  عه! -

  .یتو بگ یهر چ یخودت گفت -

روشن نگاهش در نگاهم  کي. در آن تاردميفشردم و بوس نهيو او را به س دميخند آرام

. آهسته ستيو دوباره مرا نگر ديرا بوس ميهاغرق شد. سرش را جلو آورد و کنار لب

  گفت:

  بهنام! -

  جانم! -

  باشم! تونمیجور نم چيبدون تو و بعد از تو ه -

  هست با من و با قلب منه! یاصالً وجود نداره. هر چ یون من و بعد از منبد -

  

  (فصل شانزدهم) 
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بودم و او  ستادهيمقابل فروشنده ا یفروش یمدرن گوش یروز صبح در مغازه آن

  . کردیرا نصب م ازميمورد ن شنيکياپل امیگوش یداشت رو

  داد و گفت: حيتوض ميکار تمام شد برا یوقت

. بعد نيماش ريز نشيچسبونیبعد هم م ن،يزنیه روشن کردن دستگاه رو ماول دگم -

توش  نيکه ماش یانقطه نيبزن تونيگوش یرو رو شنيکيروشن اپل یشما دگمه نياز ا

  .دهیتوقف رو نشون م ايو  کنهیحرکت م

  متوجه شدم، تشکر. -

  . کنمیخواهش م -

. ديو رمز را پرس ديو کارت کش گذاشتم و او آن را برداشت نشيتريو یرا رو کارت

  کردم. یمبلغش را برداشت کرد تشکر و خداحافظ نکهيپس از ا

  شدم و با بابک تماس گرفتم. بعد از دو بوق جواب داد: نميماش سوار

  بچه مهندس؟ يیکجا -

  سوار موتور است. دادیاطرافش نشان م یو شلوغ صدا

با  یو دار یراه یو هم توهستم که بهت آدرس دادم، مشخصه ت يیمن همون جا -

  خطرناکه. یصحبت کردن با گوش یبرا طتتيچون شرا کنمیقطع م ،یايموتور م

  و خواست حرف بزند که ارتباط را قطع کردم.  ديخند او

من پارک کرد  نيبوق زدم. کنار ماش شي. براديمنتظر شدم که او به مقصد رس یقيدقا

  و گفت: مرا نگاه کرد نيو سرش را خم کرد. درون ماش
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  ِهلو مهندس! -

  سالم بابک... -

  را برانداز کردم و گفتم: تشيوضع و

بدون دستکش، بدون آرنج بند و  ،یبدون کاله کاسکت، بدون شولدر موتورسوار -

   ؟یکنیم یزانو بند، بدون بوت مناسب موتورسوار

  و گفت: ديکرد و خند ابانيکرد و رو به خ هيموتورش تک یهادسته یرو

استفاده نکردم. تصادف هم کردم  یرو که گفت يیزايه موتور سوارم، اما چعمر هي -

  حرفا رو نداره.  نيا یاما چند تا خراش که جا

  را با تأسف تکان دادم و گفتم: سرم

تو  یکه مشخص نباشه. مراقب باش که کس یبچسبون. طور نشيرو به ماش ابيرد -

  و نشناسه! نهيرو نب

  مراقبم. -

  ره؟يکس خوب و واضح بگکه ع یدار یگوش -

  و گفت: ديکش رونيب بشيرا از ج اشیگوش

  خوبه؟ نه،يا -

  فرستادم.  رونيو آن را از پنجره ب دميکش رونيجعبه ب کيپاکت کنارم  انيم از

  راهش بنداز.  -



1109 | P a g e 
 

  گفت: یداررا گرفت و آن را نگاه کرد و با لحن خنده یپاکت گوش او

  .ستوميس نيآخر یگاد. گوش یاوه ما -

  .ستميس -

  همون. -

مراقب  زي. قبل از هر چیانجامش بد یآدرس رو برات فرستادم، تا شب وقت دار -

  خودت باش.

  ام.نگرانم باشه جز ننه یتا حاال نشده کس -

کارت  ،یخودت ارزش قائل باش یخودت برا دينگرانت باشه، با یکس ستيقرار ن -

  تموم شد بهم زنگ بزن.

  باشه. -

 یفروش کلتيموتورس کيم راه افتادم و در سطح شهر گشتم. حرکت کرد و من ه او

 یدست کامل لباس موتور سوار کيوارد فروشگاه شدم  یشدم. وقت ادهيکردم و پ دايپ

  آمدم.  رونيو ب دميخر

  گذاشتم و به منزل برگشتم. نيرا در عقب ماش هاآن

برنگشته بود  هنوز ماهيوارد خانه شدم فر ی. وقتدميظهر بود که به منزل رس کينزد

و آراد  دهياز دوستانش رفته بود. پدرم هم سر کار بود. ارک یکي داريد یو مادرم برا

  . کردندیدر منزل بودند و داشتند برنامه نگاه م

  و گفتم: دميها نشستم. هر دو را بوسرا نگاه کردم و رفتم کنار بچه ساعتم
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  م؟يبخور تزايپ ميبر نييايها مبچه -

  و به آغوشم آمدند و موافقت کردند.  دندياز جا پر یلحادو از خوش هر

  را خاموش کردم و هر دو را به اتاقشان بردم و لباس تنشان کردم.  شينما صفحه

آراد را به او پوشاندم  یهاسرش بستم و بعد کفش یرا جمع کردم و باال دهيارک یموها

  . ميو با هم از منزل خارج شد

مان را مورد عالقه یتزاهايو پ مينشست ميبا هم رفتکردم و  دايخوب پ یفست فود کي

  . ميسفارش داد

  تماس گرفتم که جواب داد: ماهيبا فر اورنديرا ب مانيهاسفارش تا

  جانم عشقم. -

  ؟يیسالم، کجا -

  خونه. اميسالم، دارم م -

  . ايب فرستمیم شنيبرات لوک -

  ؟يیکجا -

  . زود خودت رو برسون.رونيها اومدم ببا بچه -

  باشه. -
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ها را آوردند. ساعت بعد سفارش ميفرستادم. ن شنيلوک شيرا قطع کردم و برا ارتباط

هم  ماهيرا مرتب کردم و مشغول خوردن شدند فر زيو آراد همه چ دهيارک یتا برا

  و از دور دست تکان داد. ديرس

باز دور سرش انداخته  یليرها کرده بود و شال را خ شيهاشانه یرا رو شيموها

به پا  یمشک نيشلوار ج رشيبود و ز دهيپوش یاکوتاه جلو باز قهوه یپالتو کيبود. 

  داشت. 

و  دمينشست و سالم کرد. دست او را کش زيرا باال بردم و او هم آمد و سر م دستم

  صورتش بوسه گذاشتم و گفتم: یرو

  .یخسته نباش -

  . زميعز نيهمچن -

  ؟یچکار کرد -

  . کنمیحاضر م زايو هيبرات  عيسر یليبهم گفت خ دونم،ینم -

  ؟يیزايچجور و -

شرکت  ايبانک  هي یبه اوراق قرضه کنم و تو ليرو تبد امهيارث دي. بایگذار هيسرما -

بعد از چند سال اقامت دائم هم  تونمیم ینطوريکنم. ا یگذار هيکار سرما هي ايو 

  ...ميکنیم دايرو برات پ يی. گفت که جارميبگ

با مراحل  شتريکارا رو انجام بده. اون ب عيسر رميگیتماس م ديبا وح ست،يالزم ن -

  کنه. دايشرکت معتبر برات پ ايبانک  هي تونهیداره و م يیکار آشنا
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  ندارم. یباشه، مشکل -

  !گهيد -

  .رميبگ زايو تونمیکردن مکان، فقط سه هفته بعد م دايبعد از پ نکهيا گهيد -

   .زنمیزنگ م ديخوبه، به وح -

  ؟یتو کجا رفت -

  داشتم که انجام دادم.  یکار هي -

  بدونم؟ ديمن نبا -

  نه؟! ايشدن  داياون آدما پ نميبب ینبود. رفتم کالنتر یکار مهم -

  و بعد! -

  .ستين یهنوز خبر -

  ؟یحد خودت رو آزار بد نيتا ا ديآخرش به پدربزرگت وصله چرا با یوقت -

  دارم. يی! براش فکراگهيخوب د -

  ؟یفکر چه -

  حاال! تا به وقتش. -

راه بود که بابک  ني. در بميبه منزل برگشت ميآمد رونيب یتزافروشياز پ نکهياز ا بعد

  تماس گرفت و من مجبور شدم پارک کنم.

  را جواب دادم. یپارک کردم گوش یوقت
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  بله. -

  سالم بچه مهندس. -

  سالم. -

  انجام شد. اتيعمل گمیم -

  واقعاً! -

  حاال چکار کنم؟ بله جون تو. -

  !عيچقدر سر -

  دااِشت. یبذار به حساب زرنگ -

  حال گفتم: نيبا ا کرد،یم تمياذ یحساب لحنش

  .کنمیکه خبرت م یتا وقت یدونیکه م يیهر جا اياالن برو خونه  -

  رو دنبال نکنم؟ رمردهيپ نيا یعنيبچه مهندس  -

  !یچکار کن گمیفعالً نه. بهت م -

  .باشه بچه مهندس.. -

  .ستميبه من نگو بچه مهندس. من مهندس ن گهيد -

  

  و گفت: ديبلند خند یصدا با

  !یصدا کنم تو رو، تو که از گل بهتر یچ -
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. دوباره آن را به ستميآوردم و صفحه را نگر نييرا پا یگرد شد و گوش ميهاچشم

  گوشم چسباندم و گفتم:

  جز بچه مهندس! یهر چ -

  خوبه؟ یبچه خارج -

  :دميغر تيعصبان با

  بهنام! -

  بابک. -

  . با خودم گفتم:ديبلند خند یکردم. او مرا سر کار گذاشته بود. با صدا یپوف

  احمق! -

  خندانش در گوشم نشست: یصدا

بهم  یباز سي. جون تو حس پلکردم بچه... بهنام! پس منتظر خبرتم یباهات شوخ -

  چکارس! رمردهيپ نيا نميبب خوامیدست داده. م

  تا بعد. باشه، پس -

  آمد و گفت: شهيبه کنار ش ماهيارتباط را قطع کردم. فر عيسر و

  ؟یزدیحرف م یبا ک ؟یساديچرا وا -

  .يیبرم جا خوامیها رو ببر مبچه -

  کجا؟ -
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  ام گذاشت و گفت:شانه یسکوت نگاهش کردم. نگران دستش را داخل آورد و رو در

  .زميعز -

  بله. -

  !یريم یچ یبرا یبگ ستيالزم ن ،یريحداقل بهم بگو کجا م -

  پاشا. شيپ رميم -

  لحظه نگاهم کرد و بعد گفت: چند

  .زميمنتظرتم عز -

  . اميباشه، زود م -

  عقب انداخت و گفت: یداخل پاکت بزرگ صندل یکرد و سرک ادهيها را پبچه او

  ؟یديخر یچ -

  .ستين یمهم زيچ -

  کرد و در را بست. یافظمن دلش گرفت. آهسته خداح یبود از پنهان کار معلوم

دست تکان دادم و بعد با پاشا تماس گرفتم  دادندیدست تکان م ميها که برابچه یبرا

سخت  ميکردنش برا داي. او هم آدرس محل کارش را داد و چون پدميو مکانش را پرس

به ساختمان بلند کردم. وارد  ینگاه دنياستفاده کردم. بعد از رس ابيبود از مکان

  نهم رفتم. یپاشا به طبقه یبق گفتهشدم و ط
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متراژ هر  ديبزرگ در آن طبقه قرار داشت که شا اريوارد شدم دو واحد بس یوقت

  . ديرسیکدام به چهارصد متر م

  . ستادميا یمنش زيشدم و مقابل م یدفتر مهندس وارد

به من  یبود نگاه گريد زيکه پشت م گريکردم و محترمانه جواب داد. دختر د سالم

  رفت و در را بست. یانداخت و پس از در زدن به درون اتاق

  در خدمتم. -

  کار دارم.  یريبا مهندس ام -

  ن؟يدار یقرار مالقات قبل -

  خدمتشون. اميبهم آدرس دادن ب ميکردیصحبت م مياالن داشت ريخ -

  .دييلطفاً اسمتون رو بفرما -

  بهنام خوشدل. -

به  یها نشستم و نگاهدسته از مبل کي یو. رنميفرود آورد و تعارف کرد بنش سر

گوشه سالن  زيم یرو یهااو انداختم. ماکت یو مدرن دفتر مهندس کيسر و وضع ش

  آمد.  رونيکه دختر از اتاق ب ستميرا نگر

  را برداشت و تماس گرفت و گفت: یگوش یمنش

... ن؟يريپذیم نن،يشما رو بب خوانیبه اسم بهنام خوشدل م يیجناب مهندس، آقا -

  چشم.

  دستگاه گذاشت و گفت: یرا رو یبعد گوش و
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  منتظرتون هستن. د،ييبفرما -

لبخند  دنميآمد و با د رونيب رپاشايو سمت در رفتم که در اتاق باز شد و ام برخاستم

  زد و گفت:

  .دييدکتر! بفرما یبه، آقابه -

او وارد اتاق کردم و با تعارف  یکوتاه یپرسرفتم و با او دست دادم و احوال جلو

  گفت: یشدم. او خطاب به منش

  .نيکن يیرايلطفاً پذ -

  چشم. -

  مبل نشستم، او هم آمد و مقابلم نشست و گفت: یرو

  حالت خوبه؟ -

  ندارم. یجالب طي! شراستميخوب هستم، ن دونم،ی. نمادينه ز -

  ؟یگیچرا؟ از بابت پدربزرگت م -

  .ستمين تيته اگر مزاحم ساعت کاراز همه لحاظ. اومدم باهات مشورت کنم. الب -

  . ستين نطورياصالً ا -

  فرود آوردم و گفتم: سر

  ومده؟ين شتونيروزا سروش پ نيبدونم ا خوامیاول از همه م -

  که کنار افتاده بود را مرتب کرد و گفت: یو چند تار ديکش شيرا بغل موها دستش
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  . ومدين هشيبر خالف هم ميداشت، دعوتش که کرد یمهمون امکينه! س -

 دهيترسیکه حتماً م دونمی. مستين انتيداره اما اهل خ یاديبد ز یهاسروش عادت -

  .ديبخواد که نبا يیپدربزرگم ازش کارا

به من  شد،یم یجد یليمردانه و مهربان که به وقتش خ یبا همان چهره رپاشايام

 شيهاچشم بود. لبش تکان نخورد اما یاديز یهانگاه کرد. در پس نگاهش حرف

  . کردیلبخند و محبتش را منتقل م

 ماني. اگر بهش اکنهینم یما رو خال یپا ريز چوقتي! ههيمرد خوب یليسروش خ -

 یباهاش دست دوست چوقتيماست ه یکار بيرق نکهيهمه سال با ا نيا ینداشتم ط

داره.  یادياست. استعداد ز قهيکارش به شدت باهوش و خوش سل ی. اون تودادمینم

خوش ذوق باشه. قدرت و نفوذ  مارمع کيانگار خدا از روز اول اون رو ساخته تا 

 عيسر یليکه داره، و هوش برتر سروش باعث شده بتونن خ یاهيپدرش، سرما

  کنن.  شرفتيپ

باعث  يیپول پدربزرگم به تنها یکه اگر تو نبود گمیبهش م شهيبله، من هم هم -

  کنن. شرفتيحد پ نيتا ا شدینم

کنه که ما مناقصه رو برنده  یپدربزرگت خواست سروش کار یس اون شب گفتپ -

  .مينش

  درسته.  -

به تالش سروش نباشه و ممکنه ما پامون رو از مناقصه  یازياصالً ن کنمیفکر م -

  .ميبکش رونيب
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  چرا؟ -

شرکت  یهيسرما یشرکت ما به اندازه ینقد یهيکه سرما تهيواقع کي نيخوب ا -

 یبرا ديرو که با یاما پول ميشی. مناقصه رو که حتماً برنده مستيرش نسروش و پد

با فروختن  ميکه بتون نهيا دموني. امستين یکاف یبه اندازه ميضمانت و اجرا بخوابون

تالش  مي. دارگهيهر کار د ايو  ميري. قرض بگميامالکمون تا اون زمان جورش کن

 م،يملک دار م،يدار نيزم امکين و س. مميرو به حد نصاب برسون هيسرما ميکنیم

. چون پدربزرگ شما خورهیاما به هم م ميریمعامله م یتا پا م،يفروش گذاشت یبرا

دو  وناز ا یکيدر واقع  يینها یبرنده نکهيو مثل ا ندازنیسنگ م یو حاج اکبر

  شرکته.

   خواد؟یم هيمگه چقدر سرما -

 مياگر مناقصه رو برنده بش متيق نيبا ا. اردهيليو پنجاه م صديکل کار برآوردش س -

ضمانت و شروع کار.  یبرا م،يکن زيرو به حساب وار متيق نيدر صد ا یس ديبا

 ميبرداشتش کن ميتونیو ما م شهیمبلغ آزاد م نيماه از شروع کار، ا کيالبته بعد از 

  .کننیم زيارو خود دفتر مربوطه برامون پول و

  ن؟يکن زيبه اون حساب وار ارديليصد و پنج م ديشما با یعني -

  بله. -

  ن؟يو چقدرش رو دار -

  .اردهيليشرکت ما هشتاد و هشت م ینقد یهيسرما -

  .نيجور کن ارديليهفده م ديو با -
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  .ميرو ندار شييتوانا طيشرا نيبله، که با ا -

  فکر کردم و بعد گفتم: یگرفتم و کم نييرا پا سرم

  ن؟يپس نکش و پا نيفعالً دست نگه دار شهیم -

  چرا؟ -

  . کنمیخبرتون م -

   ؟یچکار کن یخوایم -

کرده بود که من  ريدادم که پدربزرگم آدم اج حي. اما براتون توضنيبهم اعتماد کن -

  رو بدزدن تا به عقد نرسم.

  چطوره؟ تيبله، و حاال وضع -

 ،یتو سروش و دور ميفعالً فقط خودمون خبر دار م،يازدواج کرد یبه صورت پنهان -

  االن هم شما.

  گفت. تشکر کردم و گفتم: کيسر فرود آورد و تبر او

ساخته و اگر  یهستم. پدربزرگم براش پرونده جاسوس ینگران دوروت یليمن خ -

باهاش ازدواج کنه وگرنه  ديکرده که نبا دي. سروش رو تهدشهیروش کنه، گرفتار م

و االن سروش  نهيبششما  یپا ريخواست سروش ز ی. از طرفکنهیم اشچارهيب

 نجايا گهيد خوادیکه نم گهیو م دهيشده، ترس ريگبهونه یدامه. دوروت یبدجور تو

بدون نقطه  یآدم چيکمکش کنم. ه خوامی. االن مهيبد تيوضع یبمونه. سروش تو

که  یزيچ کيکنم.  داينقطه ضعف از پدربزرگم پ کي خوامیو من م ستيضعف ن
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 یبا دختر حاج اکبر ديرداره. به سروش گفت باباعث بشه دست از سر سروش ب

  از کشور خارج بشه. تونهینه، بعد ميبب یدوروت ،یازدواج کن

تازه وارد  یتکان داد و برخاست. منش یو بعد سر ستيچند لحظه مرا نگر رپاشايام

برداشت و  زشيم یرا از رو یگوش رپاشاي. امديچ يیرايپذ یرا برا زياتاق شد و م

  تماس گرفت.

  .عيسر ايطرف باهات کار دارم... اومد نيا ايب امکيسالم، س -

  رفت. رونيب ینشست که منش شيبعد دوباره سر جا و

  .دييبفرما -

آمد برخاستم  امکيس یکردم و فنجان قهوه را برداشتم و آن را مزه کردم. وقت تشکر

 حياو توض یمان را براموضوع صحبت رپاشاي. او نشست و امميو با هم دست داد

  داد.

که  ذارهیاون هم م یشونه یمن که گفتم سروش حواسش باشه. باباش بخواد پا رو -

  قدرت داره. یبرا یبيمرد حرص عج نيباالتر بره. ا

  بکنه؟ یچه غلط خوادیسروش م حاال

برگرده  یکنه که بذاره دوروت یپدرش رو راض خوادیفقط م ،یچيدر حال حاضر ه -

  کشورش.

  گفت: لبريمتفکر و ز امکيس

  پابند سروش از کشور خارج بشه؟ ذارهیچطور م یحاج محمد -
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  کنترل سروشه. یبرا نهيگز نيبهتر یدوروت

  . گردمیکنترل پدربزرگم م یبرا نهيگز هيمن هم دنبال  -

  هم بود گفت: نيبا آن پوست سبزه که با وجود  اخمش دلنش امکيس

 ی. هر سرش رو قطع کنمونهیهفت سر م ی. مثل اژدهادهینم یاون آتو دست کس -

  .شهیبه جاش سبز م ديسر جد هي

مدرک از  هي ،یقانون شکن هيبه زد و بند،  ،یاتيفرار مال هي دي. باشهینم ینطوريا -

  نه؟! ايرشوه تو کارش باشه 

شرکتاشون اما  رهی. هر سال حسابرس میکنینم دايپ یزي. چزهيتم یليکارشون خ -

  ن.. پاک پاکارهيدر نم یچيه

  و گفت: ستيمرا نگر امکيرا فشردم که س سرم

  خودت رو باهاش در ننداز. -

  خبرم کنن. ی. فعالً منتظرم از کالنتررميگیشب عقدم حالم رو گرفت، حالش رو م -

شده  نيبه شدت اندوهگ رپاشايگذاشتم. ام انيبعد هم موضوع بهار را با آن دو در م و

برخاست و مشغول قدم زدن در اتاق شد  شيو از جا نديکه نتوانست بنش یبود. طور

  و بعد گفت: ديصورتش کش یرا محکم تو شيهادست امکيو س

  ؟یحاال چ -

. دونمیکه من نم يیجا کياون سه تا کرده. اونا رو برده  ريسروش خودش رو درگ -

 اي یاز سمت کالنتر یخبر چيبندازتشون. اما فعالً ه یکالنتر یقرار بود بعدش جلو
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برادرش رو  خوامیازش خبر نداره و م چکسيما ندادن. مهران هم که ه به یآگاه

هم باشه، اما مطمئنم  دي. شاخبرهیب گفتیم شبهش برسم. البته برادر ديکنم شا بيتعق

  و ممکنه بگه کجاست! رهيگیمهران در آخر باهاش تماس م

  ن؟ينرفت سيپل شيپ -

  نه! -

  زد و گفت: یو لبخند کج پرتاب کرد رونيب ینفسش را حرص رپاشايام

تو  سوزنه،یتر و خشک رو با هم م شهیم یعصب ینبود، اون وقت دياز سروش بع -

  ؟ینرفت سيپل شيچرا پ

  .سينه پل فته،يمهران دست خودم ب خوادیچون دلم م -

  سرش را تکان داد و گفت:  امکيس

 نانياطم یراب دي. تو باسينه پل رسهیاز مرز خارج بشه نه دست تو بهش م یوقت -

  .یخروجش بسته بشه. بعد خودت دنبالش کن یهاتا راه سيپل شيپ یرفتیاول م

  کنم. داشيبتونم پ سيزودتر از پل کردمیفکر م -

دستتون به خون آلوده بشه. چه تو، چه سروش، چه بهراد.  ستياصالً الزم ن نيبب -

  .نيکنیرو نابود م تلخه، اما با کشتن مهران فقط خودتون یلياتفاق خ نيدرسته، ا

  ن؟يبودیخونسرد م نقدريهم افتادیخودتون م یاتفاق برا نياگر ا -

پرده زبرا برداشت و آمد نشست و  یگرفت و انگشتش را از ال ريسر به ز رپاشايام

  گفت:
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باشه اون پدر دو تا بچه است که  ینه راهشه، نه منطقش. هر چ نيا ینه واقعاً. ول -

کشتن پدر  یبرا دينکرده باشه. شما نبا یبار به اونا بد کي یدر تمام عمرش حت ديشا

واقعاً هدفش  نکهيدادگاهه. مخصوصاً ا یکاِر قاض ني. انيريبگ مياون دو تا بچه تصم

  اتفاق افتاده. ناخواستهبه خواهرتون نبوده و  کيشل

  اون هم ناخواسته بوده؟ ؟یزدن جسدش چ شيپس آت -

کار  نيداده، نه ا شنهاديار انجام بشه، اما خودش نه پک نيمهران اجازه داده ا ديشا -

  رو انجام داده. من االن نگران سروشم. 

  ؟یچ یسروش برا -

  سرش را تکان داد و گفت: امکيس

اسلحه  ی. علیبره دنبال عل یذاشتیم ديآغشته شه. نبا ینگرانم دستش به خون عل -

خواهرت  یمحمود رواون و  کشمت،یم یگرفته سمت مهران که اگر قبول نکن

. خودش رو یکردیبه آرامش سروش اعتماد م ديزدن! نبا ششيو آت ختنير نيبنز

  . دونمی! من مکنهیبدبخت م

زد و  نيزم یرا رو شيپا قراریب رپاشايچنگ کردم. ام ميموها انيرا م ميهادست

  گفت:

خودش چون  سايعقب وا گهیشده باشه. سروش به تو م رياالن هم د نيهم ديشا -

ممکنه هر  هياالنش که تحت فشار روح طيکار رو تموم کنه. با توجه به شرا خوادیم

  بکنه.  یاشتباه

  مرا برانداز کرد و گفت: امکيس
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  . یتونه. پاشو برو آگاهتعلّل به ضرر همه هيثان کي -

  گفت: رپاشايرو به ام و

 نذار دور اصالً  ن،يکن. سرگرمش کن دايپاشو االن همراهش برو و سروش رو پ -

  بکنه. یبشه که کار

برخاستم و همان لحظه  ميبه قلبم انداختند. از جا یبيعج یدلهره رپاشايو ام امکيس

  .ديبه ذهنم رس یزيچ

  .رپاشايام -

  جانم. -

  کجاست؟ نيبه سروش زنگ بزن بب -

  باشه.  -

اد زد. منتظر شد. بعد از چند بوق آز کرياسپ یاو را گرفت و رو یشماره رپاشايام

  .ديچيپیباد در اطرافش م یو صدا ديرسیجواب داد. خسته به نظر م

  الو. -

  سروش؟ یالو سالم، خوب -

  ؟یسالم پاشا، خوبم. تو چطور -

  .نمتيبب ديبا يیمن هم خوبم، کجا -

  کار دارم. رونياالن که خارج شهرم، اومدم ب -
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  ؟یرفت یچ یخارج شهر برا -

  ... دادمیام مانج ديداشتم که با کيکار کوچ هي -

. سروش ساکت شد و هر سه ديچيهمراه با باد در اتاق پ اديفر یهمان لحظه صدا و

  . ميبه هم نگاه کرد

  به خود آمد و گفت: رپاشايام

 گهيهمد ميتونیم یباهات حرف بزنم، ک خواستمیسروش در رابطه با مناقصه م -

  نم؟يرو بب

  .شتيپ اميم بفردا بتون دياما شا رم،يدرگ یليامروز که خ -

  باشه. -

  .ديچيو باد در اتاق پ اديفر یدوباره صدا و

  من اشتباه متوجه شدم؟! اي زنهیداد م یسروش کس -

  گفت: یبا خونسرد سروش

  .یشد یاالتيخ چه،يپیم نجايکه ا اديباد داره م ینه، صدا -

  .نمتيبیم زنمیباشه داداش، پس فردا بهت زنگ م -

  منتظرم. -

  قربونت برم. -

  خداحافظ. ت،يفدا -
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  خدانگهدار. -

  برخاست و گفت: شياز جا رپاشايام

  تا سروش خودش رو بدبخت نکرده. ميکمکشون کن دي. باامکيپاشو، پاشو زود س -

  م؟يچکار کن -

  که رفته. يیاونجا ميببر مي! بعدش مأمور برداریآگاه ميبر -

  کجا رفته. دونمیمن نم -

  .ميبفهم ديبا -

   ؟یچطور -

  .ميکنیراه بهش فکر م یتو دونم،ینم -

 یدونیم رنش،يگیو شکنجه م يیربابره باال سر سروش به جرم آدم سيپل رپاشا،يام -

  داره؟ مهيچقدر زندان و جر

دار  یکه سرش رو باال نهيبهتر از ا فتهيدوستمون زندان ب ی. ولامکيس دونمیم -

پسرش اون  ذارهینم یش محمدکه ارزش ندارن. بعد يی. اون هم به خاطر آدمامينيبب

  !شيشناسیتو بمونه. تو که م

  سرش را به چپ و راست تکان داد و برخاست و گفت: امکيس

  آخه! یتف به ذاتت سروش! مگه مغز خر خورد -
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 نگيرا از پارک شانيهانيو من منتظر شدم تا آن دو ماش ميزد رونيسه از شرکت ب هر

ورود  یو بعد از اجازه ميرفت یتادم. ابتدا به آگاهآمدند دنبالشان راه اف ی. وقتاورنديب

  بدهم.  حيتوض شانيرا از اول برا زيبه اتاق سرهنگ، مجبور شدم همه چ

  . کردیو با دقت گوش م دادیسر تکان م او

  و شکنجه.  يیرباهم آدم قه،يهم باند قاچاق عت م،يپس ما هم با قتل سر و کار دار -

  احتماالً. -

  پنجاه و پنج سال سن داشته باشد رو به من گفت: یباال دادیمکه نشان  یمرد

  دوسته. یليخ تييدا نيبا ا یبه نظرت ک -

  بهراد. -

  ه؟يبهراد ک -

  برادرم.  -

  خبر داره. تيياز دا نيبهش زنگ بزن بب -

  باشه. -

  جواب داد و گفت: عي. بهراد سررا برداشتم و مشغول تماس گرفتن شدم یگوش

  جانم بهنام. -

  ؟يیسالم کجا -

  .نهيها رو بببابا بچه یخونه ارميسالم، دارم پگاه رو م -
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  رون؟يب ميامشب بر یاهيپا نمياما بب رونم،يخوب. من که االن ب یليخ -

  آره کجا؟ -

  هر جا! ،يیجا هي ميبر يیسه تا -

  ؟یمن و تو و ک یعني يیسه تا -

  .گهيسروش د -

  .ميفردا با اون بر ميبذار ره،يسروش! سروش که امروز درگ -

  ه؟يچ ريباز درگ -

  شهر.  رونيرفته ب -

  کجا؟ یعني -

. گفت برم بهش سر بزنم شيوقت پ یليبود خ دهيخر یميکارخونه قد هيبابابزرگ  -

  بتونه راهش بندازه! ديشا اس،يچطور نميبب

  اشاره داد آدرس را بپرسم.  سرهنگ

  خوره؟یکارخونه؟ به درد م نيحاال کجا هست ا -

  . کنمیفکر نم ه،يميساختمونش قد -

  کجاست؟  -

  جاده... ؟یدونیحاال مثالً من بگم تو م -

  . او گفت:از بهراد رو به سرهنگ کردم یاز خداحافظ بعد
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  . فرستمیم روياالن ن -

ً برا -  دونمیآمبوالنس بفرستن. چون م نيبا اورژانس هماهنگ کن نانياطم یلطفا

  ن.دار یکشته نداشته باشن، زخم

  .ميدياون همه داد و هوار که ما شن با

  خوب. یليخ -

  شد و من خطاب به پاشا گفتم: شيروهايمشغول هماهنگ کردن ن سرهنگ

  کارخونه. نيسمت هم رمیمن م -

  .مييآیپس ما هم م -

  . فتهيبراتون ب یاتفاق خوادی. دلم نمنينه! شما بمون -

  ؟یچه اتفاق -

باهاتون سر  شتريشده حتماً ب ريسروش دستگ یوقت نيپدربزرگم بو ببره شما هم بود -

  .افتهیلج م

  پس مراقب خودت باش. -

  حتماً. -

 نيو او قبول نکرد. با ا رومیدو رفتند و من به سرهنگ گفتم که سمت کارخانه م آن

شدم و با سرعت به آن  نمينقشه زدم و سوار ماش یرا رو ريحال گوش ندادم و مس

باشد وگرنه تا ابد گرفتار  اوردهين یسر کس يیسروش بال مکردیسمت تاختم. دعا م

  . شدیم
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  . ميرفتیبه سمت اشتباه م ميتکمان داشتکه مهران راه انداخته بود تک یباز نيا سر

  اشتباه سروش را ادامه بدهم. خواستمینبودند من هم م امکيپاشا و س اگر

زمان و هم دميچيپ یجاده فرعدر  دميکارخانه رس کيرفتم و به نزد شيجاده را پ یوقت

  به سروش زنگ زدم. 

  جواب داد: او

  جانم. -

  در رو. نجاياز ا عي. سررونيب ايسروش از اون کارخونه ب -

  سکوت کرد و بعد گفت: یکم او

  ؟یگیم یچ -

  کارخونه. اديزنگ زدم. داره م سيبه پل -

  من کجام؟ یدياز کجا فهم -

  ؟یرو که نکشت یکس و گمشو برو. رونيب ايبماند. فقط ب -

  نه! -

  آمد.  اديداد و فر یصدا

  .رونيسروش پاشو از اونجا بزن ب -

. دستم آمدیبا سرعت داشت م سيارتباط را قطع کرد. پشت سرم را نگاه کردم. پل او

  و گفتم: دميفرمان کوب یرو تيرا با عصبان
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  ! چرا زودتر زنگ نزدم.یلعنت -

کارخانه  اطيشدم و از در وارد ح ادهي. پتوقف کردم دم،يکارخانه رس یجلو یوقت

فرستاد آنجا پارک بود.  ميکه معتمد برا یلميدر ف نيسروش و همان ماش نيشدم. ماش

  صدا زدم:

  سروش! -

در  ،یاشکسته یقاب پنجره انيپرت شد. سر باال کردم. او را م ميپا یجلو یسنگ

بغلش داشت.  ريرا ز شيهاستزده بود و د هيتک وارياش را به د. شانهدميدوم د یطبقه

  دست بلند کرد. ميبرا

  هان؟  ه؟يچه کار نيا ؟یشد وونهيد -

  .ميرفتیکه لو نم یاگه تو نبود -

  مگه نگفتم در رو. -

  کجا در برم؟ اصالً تا کجا در برم؟  -

  و گفت: ستياز همانجا جاده را نگر او

  .ستيمسلح ن یبهشون بگو کس -

مثل مور و ملخ  سيبعد پل هيبه درون رفت. چند ثانگرفت و  وارياز د هيبعد تک و

  رفتم و به سمت همان سرهنگ رفتم و گفتم: روني. بختيدر کارخانه ر یجلو

  .نينگران نباش ست،يمسلح ن یکس -

  اونجاست؟ یک -
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  .رونيب فرستمشونیتو و م رمیمن م نيمن هم هنوز داخل نرفتم. اجازه بد -

  نه... -

  .افتهینم یاتفاق ديباش. مطمئن کنمیخواهش م -

و بعد وارد ساختمان شدم. وسط آن  دميرا دو اطيو به سرعت طول ح دميبعد چرخ و

  کهنه بود. صدا زدم: اريبس یسندگير یهاسالن بزرگ پر از دستگاه

  سروش! -

  . دوباره داد زدم:امدين يیصدا

  سروش! -

  فت:و گ ديباال سرک کش یطبقه یهانرده یاز باال یکليه یقو مرد

  .نجاستيباال. آقا ا ايب ،یپاره نش -

دوم شدم  یوارد طبقه یمخروبه باال رفتم. وقت یهاگرفتم و از پله شيرا در پ ريمس

  افتاده است.  نيزم یرو نيو مال نيبسته خون یکه کامران با دست و پا دميد

 نيزم یبدتر رو ديشا طيبودند با همان شرا یمحمود و عل ديکه شا گريدو مرد د آن

هر دو از نوک انگشت تا ساعد سوخته بود و  یهاتفاوت که دست نيافتاده بودند. با ا

  داده به ستون در حال آه و ناله بودند.  هيتک

زده بود و آن  هيتک یها به ستوناز آن یکيبودند.  ستادهيدر آنجا ا کليه یمرد قو سه

. خوردندیم یدنينشسته بودند و داشتند نوش یصندل یراحت رو اليدو نفر با خ

  نشسته بود.  یصندل کي یسروش هم رو
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 دنيبرده بود و به زجر کش یصندل ريرا ز شيبغلش زده بود و پاها ريرا ز شيهادست

  . کردیآن دو نگاه م

  .سوختیبشکه م مين کيهم داشت درون  آتش

  سروش؟ یتو چکار کرد -

  متم چرخاند و گفت:را باال داد و نگاهش را س شيو ابروها ديکش یقينفس عم او

  داشتم ذره ذره کبابشون کنم. مي. تصمیزود اومد ی! ولیديچطور فهم دونمینم -

  سروش! هدف ما مهران بود. -

 یکه تو چطور رو رهینم ادمي چوقتي. هافتهیتله م یمهران هم مثل موش تو -

و  ختنيریم نيروش بنز دينبا گهيکه کشتنش، د ناي. ایشد حالیبهار ب یجنازه

  اون فرشته نبود؟ في. حسوزوندنشیم

  !یکردیکار رو م نيباهاشون ا دينبا یمن هم ناراحتم، من هم از خشم پرم، ول -

بودند. آن دو از جا برخاستند. سروش  یصندل یکرد که رو يیبه مردها ینگاه او

  و گفت: ستاديها ااز آن یکيسر  یهم برخاست و رفت و باال

  سوزوندن بهار رو داده بود.  شنهاديپ آقاست. اون که یعل نيا -

و قدرت او را از جا کند. خواستم جلو بروم  ینهان یاو را چنگ زد و با خشم یقهي

 ريچرخاندم و با گ نيشدند. سرم را به طرف ريدرگ ميهاکند اما دست یکه مبادا کار

  زدم: اديدر دستان آن دو مرد فر ميافتادن بازوها

  سرو... -
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 اديبود. در دست آن مرد فر دهيفایب ميدهانم قرار گرفت. تقال یها رواز آن یکي دست

شروع به تقال کرد اما  جانمهي. او نديرا سمت آتش کش ی. سروش علدميکشیخفه م

 یبشکه رساند. گردنش را گرفت و خواست خم کند. عل ميسروش او را هل داد و به ن

  گر گفت:مقاومت کرد و التماس

ات. ردم، گوه خوردم، آقا گوه خوردم، تو رو خدا، جون بچهغلط کردم، غلط ک -

  کمک!

به داخل هجوم  سيمرد، پل اديفر یبود. از صدا دهيفایب کردمیهم هر چه تقال م من

خم شد و سر او را با فشار  شيزد. زانوها یعل یهاآورد. سروش با لگد پشت ران

  زد.  اديبشکه کرد. او تقال کرد و فر ميدرون ن

شکنجه گشاد شده بود و مو بر تنم  نيا دنياز د ميها. چشملرزاندیکه دل را م یاديفر

  و رو کرد. ريو دلم را ز ديچيسوخته در مشامم پ یمو یراست شد. بو

افتاد و در خود  نيزم یرو یبعد او را رها کرد و به عقب پرتش کرد. عل هيثان چند

  . ديپر درد کش اديو فر ديچيپ

داد و  ستيا سيکنند. پل مي. سروش به مردها اشاره کرد رهاديبه آن طبقه رس سيپل

  بودند.  ستادهيا شانيها بدون ترس سر جاآن

  گفت: یو با لبخند کج ستيها را نگرآن سروش

  . ميستيمسلح ن -
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کاپشنش را برداشت و  توجهیداد. او ب ستيدوباره ا سيرفت. پل یسمت صندل و

 یريبافت ش یرا رو ین را گرفت. کاپشن مشکآ یاليمحکم تکان داد و گرد و خاک خ

  گفت: یو رو به عل ديرنگش پوش

 ادي! ستنيو کار ن کسیمردم ب یکه دخترا فتيب نيا ادي ینگاه کرد نهيهر وقت تو آ -

 ی! از االن تا آخر عمرت بترس. گوشهشهیآدم فقط با اسلحه ترسناک نم فتيب نيا

  . ننينب شيات رنگ آساابد زن و بچهزندون هم باشم، اونقدر آدم دارم که تا 

. دعا نيو در بر نيبزن ذارمیناموسش هستن! نم ،یسروش محمد یهازاده خواهر

  تا ابد پابرجاست. یدشمن نياعدام بشم، وگرنه ا ن،ياعدام بش نيکن

  و گفت: ستيهمراه نداشت. با اخم مرا نگر یزياو را گرفت و گشت. چ سيپل

  .جوئمیرو م اتنشه خرخره دايمهران پ -

پول متعلّق به  یهاکردند و ساک ريبه او دستبند زد. آن سه نفر را هم دستگ سيپل

و محمود را ضبط کردند. درخواست کمک کردند و دکتر باال آمد و  یکامران و عل

بردند تا در آمبوالنس  نييبودند پا دهيد بيو محمود را که به شدت آس یبا کمک هم عل

  ببرند. مارستانيکنند و به ب یدگيرس

به او هم دستبند  هاسي. پلگفتینم یزيو چ ختيریبا دهان بسته فقط اشک م کامران

  زدند و او را هم بردند.

کردند. به من  نيسروش را دستبند به دست سوار ماش م،يرفت رونياز کارخانه ب یوقت

  اشاره کرد. جلو رفتم که گفت:

  .ارهيسرش ب يیبابام بال یباش. نذار یمراقب دوروت -
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  راحت. التيخ -

ها را به حرکت در آوردند و با خود بردند. سرهنگ خطاب آن یهانيماش نيمأمور

  به من گفت:

  بهمون بگو. ،یکرد داياز مهران خبر پ -

  حتماً. -

 دايمهران را زودتر پ ديکردم و به فکر فرو رفتم. با هيتک نميرفتند و من به ماش هاآن

  تا فرار نکند. کردمیم

. زمستان بود و روز کوتاه شدیم کيهوا داشت تار دميکردم و به منزل رس حرکت

  شده بود. 

  . ديشان به گوش رسها و خندهو داد بچه غيج یراهرو که شدم صدا وارد

  و وارد سالن شدم.  دميکش یقيعم نفس

  . ستاديبه سمتم آمد و نگران مقابلم ا ماهي. فرکردم و از همه جواب گرفتم سالم

  کنار آمدم و گفتم: اشیو از مقابل چشمان سوال دميرا بوس او

  بهراد. -

  بله.  -

  .ايب -

  نبود. یکس ديرفتم که در د يیرايپشت پذ یمشترک گوشه یبهداشت سيبه سرو و
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  در را ببندم آهسته در صورت او گفتم: نکهيآمد و قبل از ا بهراد

  .اريسروش ب یرو از خونه یبهراد برو دوروت -

  سروش خودش کجاست؟ ؟یوروتد -

  گرفتش. سيپل -

  با تعجب جا خورده گفت: بهراد

  چرا؟ س؟يپل ؟یچ -

  .دادیو محمود رو برده بود داشت شکنجه م یکامران و عل اروي ني. ايیرباآدم -

  کجا؟ -

  کارخونه.  یتو -

  :ديو درمانده پرس جيگ بهراد

  کرد؟  دايپ یکارخونه رو چطور سي! پلیلعنت -

  ر دادم.من خب -

  در صورتم بُراق شد و گفت: بهراد

  ؟یکار رو کرد نيچرا ا -

  . کشتشونیم دميرسیاگر نم دياونا رو بکشه. شا دميترس -

  زد: اديصورتم فر یتو بهراد

  احمق! ،یکار رو کرد نيپنج تا پونزده سال زندان داره، چرا ا -
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 شدیوش مجبور هم مماجرا دقت نکرده بود. اگر سر ینجاينگاهش کردم. به ا متعجب

را داشت که او را از  یبه زندان برود باز هم کس یطوالن یبردن هر کدام مدت یبرا

  مخمصه نجات بدهد. 

  . رهيسروش هم گ یپا نطوريبود اما ا یراه حل منطق سيپل ديشا -

  . ستميبود نگر دهيو بهراد را که به حد انفجار رس دميسرم کش یرا رو ميهادست

  زد و گفت: امنهيس یتو یخل آورد و عصبدستش را دا او

فقط  نطوري. اسيانگل یو بر یوقتشه گورت رو گم کن گهيد مياحمق! بهت گفت -

  .یدردسر انداخت یخودمون رو تو

  !شهینم یزيچ -

  :ديگذشت و رفت. مادرم نگران پرس هيبق نيو از ب ديچرخ او

  شده؟ یچ -

  .یچيه -

 کي. از دميشيکه کردم اند یشستم و به کاربعد در را بستم و دست و صورتم را  و

عجوالنه  یکم کردمیفکر م گريام، از طرف دکرده یکار درست کردمیطرف فکر م

  !شد؟یآن وقت چه م آمدیاز پدربزرگ بر نم یام. اگر کارحرکت کرده

  رفتم. رونيرا خشک کردم و ب صورتم

  نگران سمتم آمد و گفت: پدرم

  اش شد؟چه وهيشده بهنام. بهراد  یچ -
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  !یچيه -

  ن؟يکنیچکار م نيپس بهراد چرا رفت؟ شماها دار ؟یچيه -

  .ستين یمهم زيچ -

  مهم رو بهمون بگو. ريپس هست، همون موضوع غ -

  .ستين یزيگفتم که پدر! چ -

  بغلش زد و گفت: ريرا ز شيها. دستآمدیم دهيبه نظر ترس ماهيفر

. رسهیدست کاراتون جونمون داره به لب مبه خدا از  ن؟يکنیچکار م نيبهنام دار -

  ن؟يزنیچرا حرف نم

گذاشته  ميپاها یرا رو ميرا در هم قفل کردم. ساعدها ميهامبل نشستم و دست یرو

  .کردمیفرش را نگاه م یهاداشتم گل ريبودم و سر به ز

  . زميعز -

  :دياز من پرسزد و توجه نکردم. پگاه نگران  مينگاه نکردم. مادرم هم صدا ماهيفر به

  بهراد گرفتار نشه! ن؟يبهنام! چکار کرد -

  گفتم: رلبيز

  .شهینم -

  .زدیآخه از زندان حرف م -

  حرف ما سروش بود.  -
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  ؟یچ یسروش برا -

  .شهیدرست م ،یچيه -

  :ديسرم داد کش تيبا عصبان پگاه

سر  يیخراب شده که قراره درست بشه؟ چه بال ی! چشهیدرست م ،یچيه ،یچيه -

  روش اومده؟س

. بعد کردیمادرم به صدا در آمد. رفت و جواب داد. داشت با پدرش صحبت م همراه

  گفت: یپرساز احوال

  لطفاً! یلحظه گوش کيبله هست...  -

  را دستم داد و گفت: یبعد به سمت من آمد و گوش و

  باهات صحبت کنه. خوادیآقام م ا،يب -

  م:گوشم گذاشتم و گفت یرا گرفتم و رو یگوش

  الو. -

  در گوشم نشست.  ادشيفر یصدا

تو چرا  ن؟يبه من بگ نيومديرو ن نايچرا ا س؟يپل شيپ یچرا رفت ؟یشد وونهيتو د -

مهران  یپا یچرا بهم نگفت کنه؟یم یسروش داره چه غلط یکه بگ یبه من زنگ نزد

  افتاده؟ یچه دردسر یسروش تو یدونیمرگ بهار وسطه؟ م یبرا

  و خودتون!  -
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من اصالً پام به دادگاه  ترسم؟یم تيشکا نيمن از ا یه جون تو فکر کردبچ -

. اون سه رسهینم جاچيبه ه نياون دورب یلمايبا وجود ف یتو حت تي! شکارسه؟یم

سر  يیو بال کننینم یغلط چيهم که سروش برداشته برده شکنجه کرده ه ینفر

دستش به  یما تو که خواستا ه،پاش به زندون برس ذارمینم ی. حتاديسروش هم نم

 یتو ی. االن فقط چند روزیگفتیبه من م یاومدیم ديآلوده نشه با یخون کس

 یدست قاض ريدو پرونده به دادگاه و ز نيا یکه حت ینيبی. مشهیم تيبازداشتگاه اذ

  از سروش نخواهد بود.  یاگر برسن اسم ی. حترسنینم

 نيو آخر نياول نيا کنمی. فکر منيبدسروش انجام  یبرا نيتونیم یپس هر کار -

  . شمیم حالو قدرت و لحن شما خوش يیباشه که از زورگو یبار

 نيهستم که بتون دوارتريام یلي. خنيسروش بکن یبرا یکار نيکه بتون دوارميام یليخ

  ها گم بشن.پرونده نيکن یکار

  دفعه آرام شد و گفت: ني! اکردیدر سکوت گوش م او

  توئه! یخون من تو رگا یکه گفت دمياز سروش شن -

  !ست؟ين -

  که هست!  دهیاعصاب ُخرد کنت نشون م یخونسرد -

  !یحاج محمد -

  برخاستم و سمت پنجره رفتم و گفتم: ميجوابم بود. از جا سکوت
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ً يمنه! لجاجت من دق یخون شما تو رگا - من رو بدزدن  نيبه خود شما رفته. شما داد قا

  برسم اما من ازدواج کردم!  به ازدواجم نيو نخواست

متوجه نشم کار شما بوده، اما شدم. خشم سروش به پدرش رفته.  نيکردیم فکر

بود دستش به خون آلوده شه اما هر طور که بود نذاشتم. قاتل خواهرم رو هم  کينزد

هم براتون  یتربزرگ زي! سورپراسيبره انگل فرستمیرو هم م ی. دوروتکنمیم دايپ

  دارم. 

  !یکنینم یکار چيو هت -

  بشه! شيمراقب سروش باش، دوست ندارم طور -

را  کيآوردم و پرده را کنار زدم و باغ تار نييرا پا یارتباط را قطع کرد. گوش او

  ام گذاشت و گفت:شانه ینگاه کردم. پدرم جلو آمد و دست رو

  بهنام؟  یزنیحرف م یقاتل بهار؟ از چ -

  داره؟ یچقدر موجود نيکه سر عقد به من داد یکارت -

  .نيخوب بخر یخونه کي سيانگل یتو تونيشروع زندگ یخواستم برا ارد،يليپنج م -

  را از او گرفتم که گفت: نگاهم

  ؟یپول الزم دار -

  .اديز یليخ -

  چقدر؟ -

  .ارديليهفده م -
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  چکار؟ یخوایم -

  کردم. پدرم مرا به شدت سمت خود برگرداند و گفت: سکوت

که دوازده ساله  يیچکار؟ اون هم تو یخوایم ارديليت شده؟ هفده متو چه مرگ -

  .یهزار تومن هم از ما نگرفت

  دو ماهه! یکي دم،یپسش م -

  ؟یخوایم یچ یبرا -

  را از پدرم گرفتم و گفتم: نگاهم

  سر جاشون. ايلينشوندن خ یبرا -

  سرمون اومده؟ یچ یگیچرا نم -

  را آورد. یبهراد دوروت نکهيتا ا شدندیب مها داشتند جان به لنزدم و آن یحرف

خواست زودتر سروش را نزدش ببرم  یسيمن به انگل دني. با دکردیم هيداشت گر او

  او را به کنار سروش ببرم.  ايو 

 ايمادرم بماند تا اسباب رفتنش را مه شيچند روز پ نيرا آرام کردم و خواستم که ا او

  کنم.

غذا خوردن نداشت. ساعات در سکوت  یوصلهح چکسيه مينشست زيدور م یوقت

 دانستمیکند. م مشيج نيو در آخر پدرم بهراد را به اتاقش برد تا س رفتیم شيپ

  را به او خواهد گفت.  زيبهراد حتماً همه چ



1145 | P a g e 
 

 یهم به اتاقم رفتم و مشغول مطالعه شدم تا بتوانم ذهنم را جمع و جور کنم. وقت من

  شب گذشت.  مهيساعت از ن کي یک دميرقش شدم که نفهمبه مخدرم پناه بردم آنقدر غ

 یو وقت ديبه داخل اتاق سر کش ماهيدر باز شد. فر یضربه به در خورد و بعد ال چند

  گفت: دارميب ديد

  ؟یداريب -

  .زمينشسته خوابم عز -

  شت؟يپ اميب -

 یا روانداختم. وارد اتاق شد و در را بست. جلو آمد و من او ر نييرا باال و پا سرم

  که گفت: دمييرا در دست گرفتم و عطر تنش را بو شينشاندم و موها ميپاها

  چکار؟ یخوایم ارديليهفده م زميعز -

و البته  رميبدم به پاشا تا مناقصه رو برنده بشن و حال پدربزرگم رو بگ خوامیم -

  کوتاه کنم. شتريدستش رو از قدرت ب نکهيا یبرا شتريب

  دن؟یول رو پس مپ نيا ؟یازشون مطمئن -

  هستن! یدرست یبه نظر آدما -

  داشته باشه؟ هيسرما ارديليهفده م تونهیشرکت چطور نم هي -

بخوابونن  ارديليصد و پنج م ديهم دارن، اما کمه. با ارديليدارن، هشتاد و هشت م -

 داراشونيکردن امالکشون رو بفروشن نتونستن. پدربزرگم خر یبه حساب! هر کار

  !هپرونیرو م
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  بشه! سيبهشون بده، دهن پدربزرگت سرو دمیپس پول رو بهت م -

  !گهیرو م نايا شهي! سروش هم همماهيزشت نزن فر یحرفا -

  آورد و لبخند زد و گفت: نييرا پا سرش

  نکبت! دزدهیسرت. بذار بگم دلم خنک بشه. تو رو م یفدا -

  . لبخند زدم و گفتم:ديبعد صورتم را بوس و

  !یلوس شد -

  دوستت دارم. یليآره! خ -

  بازوانم فشردم و گفتم: نيو او را محکم ب دميکش یقيعم نفس

  .زميمن هم دوستت دارم عز -

فکر سروش و  ش،يشب تا خود صبح نگاهم به سقف بود. فکر سروش و کارها آن

مرگش، همه و  یوهيفکر مهران و گم و گور شدنش، فکر بهار و ش اش،یگرفتار

 وانهيبود که داشتم د ختهياب شده بود. آنقدر اعصابم به هم ررنج و عذ ميهمه برا

  .شدمیم

 شيهامژه یکمرم بود. انگشت شصتم را رو ی. دستش رودميچرخ ماهيبه فر رو

مدت کوتاه جان و  نيکه در ا یلختش را نوازش کردم. دختر یو بعد بازو دميکش

ً يجهانم شده بود را عم  ريدلپذ ميهم برا شيهایوغکه شل یدوست داشتم. دختر مهربان قا

  بودم. یاز سر و صدا فرار شهيکه هم یمن یبود. آن هم برا
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سردش شده  دميچسباند و در خود مچاله شد. فهم امنهيرا جلو آورد و به س سرش

 یاو باال آوردم و از رو یشانه یبعد هم آن را تا رو دم،يپتو را باال کش مياست. با پا

  .دميافکارم پرداختم و دم صبح خواب یتم و به ادامهکتفش گذاش یپتو دستم را رو

لحظه در  کيشدم و  داريب ماهيدست فر یهاساعت دَه صبح بود که با تکان حدود

  گفتم: ميهاکرد و همراه با باز کردن چشم دايپ یسروش تجل اديذهنم 

  سروش! -

 یرو مگريد یسرش بود و بازو ريز مي. بازودميرا د ماهيپلک باز کردم فر یوقت

  کمرش.

  !يیدا -

  تخت، پشت من نشسته بود.  یکه رو دميرا د دهيبه عقب کردم و ارک رو

  وسط شما بخوابم؟ اميب يیدا -

  اتاق هم تا آخر باز بود. خواب آلود دستم را دور کمرش انداختم و گفتم: در

  .زميعز ايب -

ال انداخت. را با شيکرد و بعد ابروها یصورتم را سمت خود چرخاند و اخم ماهيفر

کردم  دهيآورد و متوجه شدم که لباس ندارد. رو به اُرک رونيپتو ب ريرا از ز شيبازو

  و گفتم: ديايکمرم انداخته بود تا وسطمان ب یکه خودش را رو

  اول برو در اتاق رو ببند. زميعز -
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. دميخز رونيپتو ب ريو از ز دميکش ی. من هم آهديپر نيياز تخت پا عيسر دهيارک

  که گفت: دميبرگشت و من او را در آغوش کش عيدر را بست سر دهيارک یوقت

  شتون؟يبخوابم پ -

  .ميخوابیباشه، م -

  نه! ايصبح شده  نميبب ميرو نگاه کن رونياول بذار ب -

بهراد  ني. ماشميآن رفت ريمخمل را کنار زدم و ز یبعد سمت پنجره رفتم و پرده و

  :دمي. پرسدميرا د

  جاست؟نيبهراد ا يیدا -

  بله. -

  ؟یمدرسه نرفت -

  !يیامروز جمعه است دا -

  وسط هفته است. کردمینبود، فکر م ادمياصالً  -

  و گفت: ديخند دهيارک

  ؟یتنبل شد -

  ! ارهيرو از پارک در م نشي! اون خانمه رو نگاه کن داره ماشکنمیفکر م -
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بهراد  نيماش .توانستیو نم اورديب رونيرا از پارک ب نيماش کردیم یسع دختر

را از  نشيکم ماش یفضا نيدر ا توانستیو او نم نشيبود به ماش دهيدرست چسب

  .اورديب رونيپارک ب

  .کنهیبهراد رو داغون م نياالن ماش -

رفت و پشت  رونيحال بود بهراد از ساختمان ب نيکرد که نشد. در هم یسع قهيدق چند

  و برود.  ديايب رونياز پارک ب توانست یفرمان نشست و رفت. دختر تازه به راحت

  بهنام.  نييايب -

را به آغوشش  دهيبود. ارک دهيبا لباس دراز کش ماهيآمدم، فر رونياز پشت پرده ب یوقت

 ماهيو فر دهي. چشم بستم اما آنقدر که ارکدميدراز کش دهيفرستادم و خودم هم پشت ارک

  تم و با بهراد تماس گرفتم:را برداش امیو گوش دميخوابم نبرد. چرخ گريحرف زدند د

  الو. -

  ؟یريم يیسالم، جا -

 یليسروش چکار کنه! اعصابم خ یبرا خوادیم نميحاج آقا بب شيپ رمیدارم م -

  داغونه.

  باشه، به منم خبر بده.  -

  .نيحتماً، که دوباره گند بزن -

 ريغ يیرا روشن کردم. مکان پدربزرگم در جا شنيکيارتباط را قطع کرد و من اپل او

  از منزلش بود. 
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  با بهراد تماس گرفتم و گفتم: دوباره

  بابابزرگ؟ دنيد یريکجا م -

  اش.خونه -

  .یخونه باشه، بهش زنگ بزن معّطل نش کنمیفکر نم -

  نماز جمعه. رهیاحتماالً م ست،ين ديبع -

  کرد و گفت: یمکث او

  ست؟يخونه ن یدونیتو از کجا م -

سروش. حاال ازش  یوقت رفته باشه دنبال کارا صبح اول رمرديپ زنمیحدس م -

  کجاست. نيبپرس بب

و  دادیکه نشان م یابانيشدم. خ شنيکيارتباط را قطع کرد و من دوباره وارد اپل او

 دميشيساختمان پزشکان بود. متعجب اند کيآن توقف کرده بود  یکه جلو یساختمان

فقط  ديباره فکر کردم شا! دوکندیساختمان پزشکان چه م یکه او روز جمعه جلو

  دارد. یکار یحوالرا آنجا پارک کرده است و در آن  نيماش

  جواب دادم او گفت: یبعد تماس گرفت و وقت یکم بهراد

  سروش. یاز دوستاش به خاطر کارها یکي شيرفته پ ست،يبابابزرگ خونه ن -

  ؟یگردیبرم اي یشیخوب. منتظر م یليخ -

  . زنمیبهش زنگ م -
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  بذار نگران سروش هستم. انميداشت در جر یراگر خب -

  باشه. -

در را باز  یرفتم و دوش گرفتم. در حمام خودم را خشک کردم و ال سيبه سرو من

  کردم و گفتم:

  .ماهيفر -

  جانم. -

  شته؟يپ دهيارک -

  بله.  -

  .اريب ريپاشو برام لباس ز -

  اومدم. -

لباس آورد. تشکر کردم و در را بستم  ميآمد و برا ماهيبعد فر قهيرا بستم که چند دق در

و عطر زدم و بعد مشغول  دميرا سشوار کش ميرفتم. موها رونيب دنيو پس از پوش

  شدم.  رونيب یهالباس دنيپوش

  ؟یکجا به سالمت -

  کار دارم.  -

  ؟یچه کار یبه من بگ شهیم -

  تخت نشسته بود. لبخند زدم و گفتم: یکه رو ستميرا نگر ماهيفر
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  نه. -

و مادرم  یرفتم. به پگاه و دوروت نييپا یرا برداشتم و به طبقه لميو وسا یبعد گوش و

لقمه نان و عسل و کره خوردم و از  کيسالم کردم و بعد وارد آشپزخانه شدم. سرپا 

  زدم.  رونيمنزل ب

نه؟! او اظهار  اياز مهران دارد  یکه خبر دميمهرداد تماس گرفتم و از او پرس با

. پس با مادرم تماس دينداشتم که راست بگو نانيکرد و من اصالً اطم یاطالعیب

 یآدرس بدهد و وقت خواستی. او نمدميگرفتم و آدرس منزل پدر شوهر بهار را پرس

  .ديبگو ابا اصرار من مواجه شد مجبور شد آدرس ر

  آلود جواب داد:کردم و با بابک تماس گرفتم و او خواب قطع

  م.الو بچه... الو بهنا -

  آدرس. نيبه ا یايب کشهیبابک چقدر طول م -

  کجا؟ فقط بگو. -

  را گفتم که گفت: آدرس

  .هيثان کيج -

  !یرسونیچطور خودت رو م نميهمونجا، بب رمیمن دارم م -

  اومدم. یقرق نيع -

را پشت  هاابانيپشت برسد. خاز الک رتريد کردمیآلود بود که حس مآنقدر خواب اما

  و منتظر شدم.  دميمورد نظرم رس یه کوچهسر گذاشتم و ب
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 یقي. نفس عمدميآن فاصله برنامه را باز کردم و مکان پدربزرگم را در منزلش د در

توقف کرد.  نمي. کنار ماشديبعد بابک رس قهيدق ستيو باز هم منتظر شدم. ب دميکش

  موتور خم شد و گفت: یهادسته یانداخت و رو نييسرش را پا

  ندس!مه یبيِهلو ب -

  زدم و گفتم: یکج لبخند

-  Hi sparrow-hawk 

  ؟یفحش داد -

  نه!  -

  ؟یگفت یپس چ -

  و رو به رو را نگاه کردم و گفتم: دميکش یقيعم نفس

  !یگفتم سالم قرق -

رشد کند تمام سرش مو  شيموها دادیکرد و سر تکان داد. اگر اجازه م یاخنده تک

صورتش در  ی. روکردندیداشتند رشد م و موها تازه ديتراشیداشت، اما آن را م

 کياست.  یميقد یدگيبر کيبود. معلوم بود  یدگيبر یکنار گوشش جا يیجا

  »مادر«گردنش داشت که نوشته بود: یرو یخالکوب

لب  يیبايو ز زدیذوق م یپهنش تو ینيب یبود و کم بايز اشیمشک یو ابرو چشم

. گرفتیبه خود م یحالت بانمک ديدخنیم ی. وگرنه وقتکردیو دهانش را پنهان م

  نماد هللا به آن وصل بود.  کيشده بود و  زانيدور گردنش آو ريزنج
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  :دميپرس ناخواسته

  ؟یبه اون نماد چقدر اعتقاد دار -

  :ديبه من کرد و پرس رو

  کدوم؟  -

  و گفت: ديآن کش ريگردنش اشاره کردم. دستش را ز زيپالک آو به

  ننه و آقام.سه کس، خدا،  یبه سالمت -

  داشت. هيقاف یليخ -

  تو روحمه بهنام خان! خدا تو کل وجودمه، ننه تو رگ گردنم، آقام تو قلبم.  اشهيقاف -

  داره. یادر قهوه ؟ینيبیخوب، اون خونه رو م یليخ -

  .ستميآره کور که ن -

هت البته ب ره،یکجاها م ینيبب یدنبالش کن خوامیپسر دارن به اسم مهرداد. م هي -

  که تابلو نشه. یکن بشيتعق یک دمیخبر م

به  یموتور لم داده بود، حالت متفکر یو همانطور که رو ديرا در هم کش شيابروها

  خود گرفت و گفت:

  نبود؟! یزوريپ رمرديپ هيقرارمون، دنبال کردن  روزيد -

ن که پاال نديگویم یدهايزرد و خشک یها. به علفقيناتوان، ناال:»یُزريپ«،یزوريپ

  .کنندیاالغ را با آن پر م
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  !یرو هم برام دنبال کن نياالن الزمه ا یچرا! ول -

  اد؟يم رميگ یچ -

  رو حسابت. ندازمیم یزيچ هي -

  را تکان داد و رو به من گفت: سرش

  .کنمیات دنبالش مواسه یکه بهم داد یاون گوش یجا -

  و گفتم: در دستش گذاشتم ابيرد کيبردم.  رونيرا از پنجره ب دستم

  .هي... مشک هي. نشيماش ريبچسبون ز -

  داره؟ یچه لزوم بيتعق گهيد ذارمیرو م نايباشه. ا -

  شم. ادهي... حاال برو کنار پگمیبه وقتش بهت م -

 رونيشدم و در عقب را باز کردم. پاکت را ب ادهيشد و موتورش را جلو برد. پ راست

  آوردم و آن را دستش دادم. 

  ه؟يچ نيا -

سرش گذاشتم. درست  یو آن را رو دميکش رونيرا داخل پاکت بردم و کاله را ب تمدس

  و گفتم: دميکش نييکاله زدم و محافظش را پا یرو یااش بود. ضربهاندازه

 یلباسا نامي. اشناسهیتو رو نم یهم کس یکنیهم از سرت مراقبت م ینطوريا -

  بپوش! شهي. همهيمخصوص موتورسوار
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 زانيبعد پاکت را آو یماند. کم رهيد. از پشت همان کاله به من خلحظه مات ش چند

  موتور کرد و کاله را از سرش در آورد و گفت: یدسته

  ؟یکار رو کرد نيگرونن، چرا ا یليخ نايا -

  .یچون الزمه داشته باش -

  شدم و در را بستم و استارت زدم.  سوار

  آمد و گفت: شهيش کنار

  گرانم نبوده! ام نجز ننه یتا حاال کس -

  .ستميمن هم نگرانت ن -

زدم و دنده عقب گرفتم. دستش را باال آورد و من هم دستم را باال آوردم و بعد  لبخند

  دور شدم. کردیحرکت کردم و از او که هنوز نگاهم م

  

  (فصل هفدهم)

کسل کننده بود. در آن  یلياول صبح خ ديشد کيشلوغ روز شنبه و تراف یهاابانيخ 

 یاپيو پ خوديب یهابوق یو صدا کيافتادن در تراف ريگ یرفته و بارانگ یهوا

اعصاب بود. حالم اصالً خوب نبود و  یناراحت کننده و رو اريبس گريد یهانيماش

  . خواستمیم دابود که از خ یزيچ نيبد موقع آخر کيآن تراف

  بودم.  دهيو هنوز به چهارراه نرس رفتمیم شيپ یمتر یليم
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 شهيش یخش باران رو. خشکردیکن من را دعوت به آرامش ماکبرف پ حرکت

  .ردياعصابم آرام بگ کردیکمک م

  حالم بد شده بود. دميصبح که مادرم را با آن حال آشفته د از

و چرا من آرام و  ستيمرگ بهار چ یهيبود که قض دهيزبان بهراد کش رياز ز پدرم

حالش بد شده بود. مادرم هم به  بهراد یهاحرف دنيقرار ندارم. بعد هم از شن

که چه  ديشده و با اصرار از زبان آن دو کش یزيکه چ ديحال بد پدرم فهم یواسطه

و علت بازداشت سروش را  ديموضوع مرگ بهار را فهم یافتاده است. وقت یاتفاق

کرد. انگار که بهار همان  هيبر سر و صورتش کوفت و گر هاوانهيمتوجه شد چون د

  ره مرده باشد. لحظه دوبا

تر از قبل ناراحت دنشانينداشتند و من با د یحال و روز درست چکداميهم ه صبح

  .شدم

ً يتقر کيرا عبور کردم تراف یبعد ابانياز چهارراه رد شدم و خ یوقت   روان شد. با

هم در سکوت  ماهيکردم. فر ميآن را تنظ یبردم و پخش را روشن کردم و صدا دست

  . کردیرا نگاه م یباران یهاابانينشسته بود و داشت خ

شده بود. حاال او هم در  نيکرده بود و غمگ هيگر یآن خبر حساب دنيهم از شن او

نکند و  هيگر گريآرام کرده بودم تا د ی. او را به سختبردیبه سر م یبد تيوضع

تا  شدندیو آراد که داشتند حاضر م دهيارک دني. اما صبح اول وقت با دزدياشک نر

  ه مهد و مدرسه بروند باز هم اشکش در آمده بود.ب

  از آن خود را رنج ندهد.  شتريشدم او را با خود همراه کنم تا در خانه نماند و ب مجبور
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نداشت و مدام به فکر من بود. به  یروزها حال خوش نيمن ا یچارهیعروس ب نو

  از ازدواجش لذت ببرد. نکهيا یجا

  گفت: ماهيشوم که فر ادهيخواستم پ دميرس یکالنتر یبه جلو یوقت

  . زميعز اميصبر کن من هم م -

سرش انداخت و به کنار  یشد. کاله کاپشنش را رو ادهيرا برداشت و پ فشيهم ک او

  . ميو خود را به اتاق رساند ميشد یمن آمد و با هم وارد کالنتر

  زد.  یکج من لبخند دنيبا پدربزرگم رو به رو شدم. با د ميوارد اتاق شد یوقت

  و گفتم: دميکش یقيعم نفس

  .ريسالم، صبح بخ -

  و بعد پدربزرگم گفت: ميجناب سروان جواب گرفت از

  سالم جوون. کيعل -

. ديخودش را پشت من کش ماهي. متوجه شدم فرديچرخ ماهيفر یپدربزرگم رو نگاه

بزرگم شالش برد. پدر ريرا ز شيهم کنار من نشست و موها ماهيجلو رفتم و نشستم. فر

  گفت:

  .یبا چادر جمع و جورش کن دي. باشهیکارها درست نم نيبا ا -

  بعد رو به جناب سروان گفت: و

  گم؟یدرست م -
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  لبخند زد و گفت: او

ندارم دخالت کنم. مخصوصاً  فهيمن وظ کنه،یهر کس پوشش رو خودش انتخاب م -

  که همسرشون همراهشون هستن.

  د؟يبکن ديتونیم از منکر که یامر به معروف و نه -

. یدارن هم روسر دهيهم لباس پوش شونيهست، اما ا یهر مسلمان فهياون هم بله. وظ -

  .ميکنم... بگذر تشونيبه خاطر نداشتن چادر اذ تونمینم

  رو به من کرد و گفت: او

 نيدر روز عقد. ماش ،يیربااز آدم ديداد ليتحو یلميو ف ديطرح کرد یتيشما شکا -

شدن.  ريالبته اون اشخاص هم دستگ ال شما بود به اسم پدربزگتونه.که دنب یمشکوک

کردن پس معلومه که کار خودشونه.  يیهم آدم.ربا گهيد یاعتراف نکردن اما چون جا

  دادسرا و... نيپرونده رو بفرست مييخوایما م حاالهم کامالً واضح افتادن.  لميف یتو

  !دمیم تيرضا -

  شدند.  رهيسه به من خ هر

 یقاض ديداره و با یجرم عموم يیرباآدم نيهم بد تيدر هر صورت شما رضا -

  صادر کنه. یبراش رأ

  .دمیم تيحال رضا ني. با ادونمیبله، م -

  ن؟يمطمئن هست -

  بله. -
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  گفت: اطيدستم را گرفت و با احت ماهيفر

  ؟یدیم تيرضا -

. دادگاه رو دمیم تياما من رضا دن،يبود که من رو دزد شونيکار ا دونمیمن م -

  امضاء کنم؟ دي! کجا رو باکنمیهم به خودشون واگذار م

  پرونده را باز کرد و گفت: او

  .نيو امضاء و انگشت بزن نيبرگه رو پر کن نيا -

  پر کردن برگه گفتم: نيرا برداشتم و ح خودکار

باشه پدربزرگم هستن، خواستن در مورد ازدواجم من رو اَمر به معروف  یهر چ -

  .از منکر کنن یو نه

  انگشت که زدم گفتم: اثر

  .ميندازیاما استخوون همو دور نم ميخوریگوشت تن همو م م،يليما با هم فام -

  که زودتر از او گفتم: ديبگو یزيزد و خواست چ یلبخند مصلحت پدربزرگم

  .شونينه ا کنه،یدر مورد ما صدق م نيالبته ا -

 مي. از جاکردیم. پدربزرگم در سکوت نگاهم مانداخت زيم یبعد خودکار را رو و

  در چشمش گفتم: رهيبرخاستم و خ

  به خاطر سروش. -
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فرستادم و رو  رونيرا از اتاق ب ماهياز جناب سروان تشکر کردم و راه افتادم. فر و

  به پدربزرگم گفتم:

و خود آن را  دهندیفرمان م یکه به خوب یخدا بر کسان نيگفتن نفر یحضرت عل -

  . شوندیو خود مرتکب آن م دارندیباز م یکه از زشت یو بر کسان گذارندیو مفر

  زدم و گفتم: یگريد لبخند

از منکر به همه واجبه، اما از نظر من هر  یدرسته گفتن امر به معروف کنن و نه -

  باشه! رياز خودش شروع کنه. روزتون به خ دي. آدم باستيمقام ن نيدر ا یکس

. دستش را گرفتم که آهسته ستميکردم و او را نگر ماهيتم. رو به فرو بس دميرا کش در

  گفت:

  ؟یداد تيتو واقعاً رضا -

  بله. -

  ؟یريحالش رو بگ یخواستیمگه نم ؟یکار رو کرد نيچرا ا -

پرونده  ني. ابردینم يیراه به جا تيشکا نيجلب اعتماد بود. مطمئن باش ا یبرا نيا -

  . ستمين الشيادم که فکر کنه من تو خد تي. اومدم رضاشدیمفقود م

  ؟یچ یچ دونمیبر نم نينفر ؟یحرفا رو از کجا آورد نياونوقت ا -

مامان رو  یهاکتاب مي. بچه که بودماهيخانواده بزرگ شدم فر نيمن هم تو ا -

که برام  يیسؤاال یبرا یگاه سيهم رفتم انگل ی! وقتهيبه چ یکه بفهمم چ خوندمیم

  رو خوندم. ليمسا یليمباحث برخوردم و خ یليجواب بودم. به خ اومد دنبال شيپ
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  ؟یديهم رس جهيبه نت -

که فقط ذهن و  هياتيو معرفت بهتر از پا بند کردن خودمون به جزئ تيبله، انسان -

  .کنهیجسممون رو خسته م

 ريمس ني. در بميرفت یو به سمت مقصد بعد ميسوار شد ميديرس نيبه کنار ماش یوقت

پارک کردم و قبل  اباني. کنار خستميزنگ زد. آن را برداشتم و نگر امیگوش بود که

  از قطع شدن جواب دادم.

  بله. -

  سالم بهنام. -

  سالم، حالت چطوره؟ -

  .یاون پسره که گفت نيرو هم زدم پشت ماش ابهياون رد گمیخوبم داش! م -

  ؟يیخوبه، االن کجا -

 روني. از خونه که ب. پشت سرشمميریم ريمس کي یتو مياالن هر دو دار نيهم -

  بود. یاز کس ی. انگار دنبال رد و نشونزدیحرف م یاومد داشت با گوش

  خوب، ادامه بده. یليخ -

  دنبالش برم؟ یعني -

  بله. فقط مراقب باش. -

  راحت باشه.  التيخ -
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  منتظر خبرت هستم.  -

  باشه داش بهنام، فعال. -

  به سالمت. -

دادم و  ی. سرم را تکانکردیصحبت م یموتور با گوش یرو اليخیهنوز هم ب او

  . حرکت کردم

  زم؟يبود عز یک -

  پس فقط ساکت ماندم.  ميبه او دروغ بگو خواستیرا ندادم. دلم نم جوابش

  باشه، نگو.  -

را پارک  ني. ماشميديرس رپاشايشرکت ام یرا گفت و ساکت شد. به جلو نيا ماهيفر

  کردم و گفتم:

  شو. دهايپ -

  . مينهم رفت یو به طبقه ميو به داخل ساختمان رفت ميشد ادهيبعد هر دو پ و

  گفت: یو منش مي. طبق بار قبل درخواست مالقات دادميشد رپاشايدفتر ام وارد

  تا سرشون خلوت بشه. نيداشته باش فيتشر ديمهمان دارن، با -

  نداره. یمشکل -

در اتاق  یکه بعد از مدت زمان ميکردیه منگا زيم یرو یهاو به مجله ميبود نشسته

  از کنار در گفت: رپاشايباز شد و ام
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  ...یخانم فخار -

 یپرسو سالم و احوال ميو با هم دست داد ميما لبخند زد و جلو آمد. برخاست دنيبا د و

  کرد و گفت: تي. او ما را سمت اتاق هداميکرد یکوتاه

  ن قهوه دوست نداره.مهمان م ارن،يب يیچا نيبگ ،یخانم فخار -

  چشم. -

چند لحظه  ديوح دنيو همان زمان مهمانش رو به ما کرد. با د ميبعد وارد اتاق شد و

  و برخاست و گفت: ديمن خند دنيمات شدم و او با د

  .زميبه! بهنام عزبه -

پشتش  ینبود. او را بغل کردم و دستم را رو یکاف نيرفتم و با او دست دادم. اما ا جلو

  گفتم: مياز هم جدا شد یچند ضربه به پشتم زد و وقت .دميکش

  سالم. -

  سالم، حالت چطوره؟ -

  ؟یخوبم، ممنون، تو چطور -

  .یمن هم عال -

  .ستيکرد و مرا نگر یپرسکرد و با او احوال ماهيبعد رو به فر و

  خانم. ماهيهمسرم هستن، فر -

  سر فرود آورد و گفت: ماهيرا باال انداخت و لبخند زد و رو به فر شيابروها او
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  .ديخوشبختم. دوست همسرتون هستم، وح -

  خوشبختم. -

چپش  یمبل لم داد و پا یگوشه دي. وحميتعارف کرد و همه دور هم نشست رپاشايام

انداخت و سمت راستش که من نشسته بودم نگاه کرد. با دست به  یگريد یرا رو

  شسته بود، اشاره کرد و گفت:ن رپاشايمن و با فاصله از ام یکه رو به رو ماهيفر

  نون نداشت اما آب داشت. ديمن و تو شا یبرا رانيا -

  ما برعکس بود. یبله، درسته، برا -

  حالم. خوش یليبرات خ -

  .یمرس -

مدت  نيا یکرد تو اموونهي. باور کن دشهیحال مخوش یليمژگان بشنوه حتماً خ -

 یايجو رپاشايو مدام از ام یدار یارگرفت یکم دونستمیحالت باشم. اما م ريگيکه پ

  .ميحالت بود

  .نيبه من لطف دار یليممنونم، شما خ -

  مژگان خانم چطوره؟  حال

 نيهم یمادرش باشه. برا شيداد پ حيو ترج مانشهيزا کي. نزدستيخوبه، بد ن -

  . ميبرگشت

  گفت و ادامه داد: کيلبخند زد و تبر ماهيفر

  بهتر نبود؟ آوردیم ايدن به سيتون رو انگلاگر بچه یول -



1166 | P a g e 
 

  سر تکان داد و گفت: ديوح

به  رانيا یاومده، من هم دوست داشتم دخترم تو ايبه دن رانيا سايچون نک یبله. ول -

  . اديب ايدن

  ن؟يپسر هم دار کيپس  -

  بله. -

  خداحفظش کنه. -

  ممنون از لطفتون. -

. ستياً فرزند خودش نواقع سايرفته بود که نک ادشيانگار  زد،یحرف م یطور ديوح

  .ديد يیجا شدیالعاده بود و مثلش را نممرد فوق نيا

  .کندیم یپدر ساينک یچگونه برا ديکه وح دميدیبه چشم م من

  ؟یبراش اسم انتخاب کرد -

دخترمون اسم انتخاب کنن. اونا هم  یمادر و پسر گذاشتم که برا یرو به عهده نيا -

  باشه. یکين ديدستور دادن که با

  گفت: یبه آرام ماهيفر

  .هياسم قشنگ -

  سر فرود آورد و گفت: ديوح

  قشنگه. سايانتخاب مژگان و نک -
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آورد.  یچا مانيدر زد و برا یانداخت. منش ديبه وح یقيلبخند زد و نگاه عم ماهيفر

  گفتم: رپاشايرو به ام سايصحبت در مورد خودمان و مژگان و نک یبعد از کم

  ما حل شد؟ش ارديليمشکل هفده م -

  سر تکان داد و گفت: رپاشايام

  هنوز نه! -

  و رو به او گفت: ديچرخ رپاشايسمت ام یکم ماهياشاره کردم. فر ماهيفر به

مناقصه رو  نيبتون دوارميو ام کنمیم زيرو به حساب شما وار ارديليمن هفده م -

  .نيبه من برگردون نيتونیهم که آزاد شد م ی. زماننيبرنده بش

نامعلوم چشم دوخت.  ینقطه کيانداخت و بعد به  ماهيبه فر یسؤال ینگاه ارپاشيام

  سپس رو به من کرد و من سر فرود آوردم. 

  ن؟يدار نانيکار اطم نيخوبه اما شما از ا یليخ نيا -

  کار مصمم هستم.  نيانجام ا یبله، من برا -

  ن؟ييخوایم یو در برابرش چ -

  دو شرط دارم. -

  !دييبفرما -

 یبرداشتم و رو یگريد یرا از رو ميخبر نداشتم. پا ماهيرط و شروط فرش از

  کردم و به او چشم دوختم. هيتک ميزانوها
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سه مرد در  نکهي. بدون توجه به ادينوش یاستکان را برداشت و دو جرعه چا ماهيفر

. رساندیاعتماد به نفسش را م ني. اکشندیاو را م یهااتاق هستند و انتظار حرف

  گفت: رپاشايگذاشت و رو به ام زيم ین را رواستکا

  .رسهیکار به شما م نيا نمي. برام مهمه که ببنيحتماً مناقصه رو برنده بش نکهياول ا -

  !ه؟يچ لشيدل -

  گرداند و گفت: رپاشايرو به من کرد و لبخند زد. بعد دوباره رو به ام او

  کرد. تمونيمون اذچون روز عقد ميريرو بگ یحال حاج محمد یکم مييخوایم -

و بعد رو به من کرد و مرا نگاه کرد.  ستينگر تيچند لحظه او را با جد رپاشايام

 ماهيلبخند به لب فر شيخوش صدا ی. خندهديبلند خند یکرد و با صدا هيتک کدفعهي

  آورد! 

  ! پس بحث انتقامه!نطوريکه ا -

  بله، کامالً. -

  !یو شرط بعد -

  پول سر وقت به حسابم برگرده.  نيا رم،يبگ یگذارهيسرما یزايو خوامیچون م -

  ن؟يخوب! هم یليخ -

  بله. -

کردم و  ديکرد و برخاست و اتاق را ترک کرد. من رو به وح یعذرخواه رپاشايام

  گفتم:
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  چه خبر؟ حالت خوبه؟ گهيد -

  . ستميشکر. بد ن -

  هاش خوب هستن؟از کارا چه خبر؟ بچه -

  پدر کارا. شين پراحت باشه. رفت التيبله، خ -

  کنن؟یم یکجا زندگ -

  که کجاست؟ یدونیم سبچ،يو -

  . سيبله! شرق انگل -

کرده و سه  یبزرگ داره. با کارا آشت یليخ یخونه کي. پدرش دميرفتم جاش رو د -

  اتاق بهشون اختصاص داده. 

 یخوب یها. پدرش اوضاع مالبچه یهم برا یکياال،  یبرا یکيکارا،  یبرا یکي

شده  یگردان و گندم داره. اال مشغول کشاورزآفتاب ی. اون کشاورزه و مزرعهداره

  .هيراض یليو از اونجا خ

  تکان دادم و گفتم: تيرا با رضا سرم

  .یرو راحت کرد الميخوبه، ممنونم که خ یليخ -

  زد و گفت: لبخند

  !؟یاريخوب، همسرت رو که حتماً م -

  بله.  -
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 ره؟يگینم یگردشگر یزايچرا و ه،يگذار هيسرما یزاياالن گفت دنبال و دميشن -

  پنج ساله هست و تا اون زمان ده بار دَرِست تموم شده.

ً خواستم باهات هيگذارهيسرما حمونيترج نيهم ی. براميبمون مييخوایما م - . اتفاقا

  !یکه اومد دونستمی. نمیکن یرو بهمون معرف يیجا رميتماس بگ

  کنه. دايمناسب براتون پ یجا هي عيبه همکارام سر زنمینداره، زنگ م یمشکل -

  .شمیهم خوبه. ممنون م یليخ -

   ن؟يکن یگذار هيسرما دييخوایچقدر م -

  .ارديليم یدر حدود س یزيچ -

  . نينکن یگذارهيجا سرما کيتموم پولتون رو  کنمیم شنهاديمن بهتون پ -

  انک. ب نيمقدار هم بذار کيکار،  یتو نيمقدارش رو بذار کي

  شما استفاده کنم. يیاز راهنما ديبا کنمیو فکر م نيدونیشما بهتر م -

  در خدمتتون هستم. -

آمد گفت و . خوشميو با هم دست داد ميآمد. برخاست رپاشايبا ام امکيبعد س یقيدقا

  گفت: دينشست و رو به وح

 . منتظرم پسشیاورديپس ن یمهندس شرکت ما رو برد ستيفکر نکن حواسم ن -

  .یاريب

مهندس شرکت شما در حال درس خوندنه، فعالً اونجا موندگار شده، وگرنه من هم  -

  ام.خانواده شيبرگردم پ خواستیدلم م
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  موفق باشه. -

  ممنونم. -

  شد و گفت: ماهيفر یهادادن حرف حيمشغول توض رپاشايام

پول رو  نيا نيتونیم ی. چه زمانميشیخوبه. ما هم از شما ممنون م یليکه خ نيا -

  ن؟يکن زيوار

  ها نبستن.امروز تا بانک ني. همنيهر زمان که شما بگ -

  . ميسينویچک براتون م کيباشه، پس ما هم  -

  .شمیممنون م -

رفت و گاوصندوق را باز  رپاشاياشاره کرد و سر تکان داد. ام رپاشايبه ام امکيس

آن را امضاء  ید. وقتآن ش یو مشغول نوشتن رو ديکش رونيکرد و دسته چک را ب

پاکت برداشت و چک را در آن گذاشت و درش را چسب زد. آمد و پاکت  کيکرد 

  کرد و از او تشکر کرد.  ماهيفر ميتقد یرا دو دست

پاشا  اليها شماره حساب خواست. بعد هم خگذاشت و از آن فشيپاکت را در ک ماهيفر

  حساب او است. یرا راحت کرد که تا ظهر پول رو

سالم ما را به مژگان برساند و  ميو خواست ميدوباره صحبت کرد ديز آن با وحا پس

  رفت. ميخواه دارشيد یکه حتماً برا ديبگو

درخواست انتقال  ماهيو فر ميراست به بانک رفت کي ميرفت رونياز شرکت ب یوقت

 ليرا خواست و در کمال احترام با او برخورد کرد و دل ماهيبانک فر سييوجه داد. ر
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او را راحت کرد که تا  اليمعامله را بهانه کرد و خ ماهيو فر ديانتقال را پرس نيا

غافل  کند،یحالشان مگشت و دوباره خوش اهدپول برخو نيا گريکمتر از دو ماه د

  بکشد. رونيکل پولش را از آن بانک ب ديبعدها با نکهياز ا

  .ميدش نيو سوار ماش ميرا به حساب مورد نظر انتقال داد مبلغ

  گفتم: مينشست یوقت

  .یکردیبهتر بود اول چک رو نگاه م -

  . رمينداره من سخت بگ یلزوم یدار نانيتو بهشون اطم یوقت -

  گه؟یم یعقل خودت چ -

. درضمن اونا به کردمیم یامعامله نياگر دوست تو نبودن هرگز که باهاشون چن -

  اعتماد بود. یهير پاب یمن رو بشناسن. پس همه چ نکهيمن چک دادن بدون ا

  حسابشان است.  یها خبر دادم که پول روبعد به آن و

 ی. بعد از صرف ناهار در کنار نگرانميتشکر کرد و ما به منزل رفت یکل رپاشايام

 دنيبهراد و پگاه، من در اتاقم مشغول د یعاشقانه یسروش و رفتارها یبرا یدوروت

 یمنطق یمعادله کيآن نقاط،  نيب خواستمیو م رفتیشدم که پدربزرگم م يیرهايمس

  .اورميبه دست ب

  نبود.  بيو غر بيعج يیجاها رفتیکه م يیهامکان اما
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رفته و توقف کرده بود، منزل، شرکت خودش،  اديکه ز يیجاها ستم،يرا نگر یگوش

 دادمیدر آن قرار داشت و احتمال م گريشرکت د کيشهر که  یسو کيدر  یابانيخ

  که ساختمان پزشکان در آن بود.  یابانيباشد، و خ یشرکت اکبر

کردم. بعد با او تماس گرفتم.  امکيبابک پ یبرنامه خارج شدم و آدرس را برا از

  جواب داد: عيسر

  جونم. -

  سالم. -

  سالم. -

در دست ساخت هست  ینيبب یچک کن یبر خوامیساختمان پزشکان هست، م هي -

 ؟ینيبیم یچ نينگاه کن بب یدور و برش رو حساب. شهیتوش رفت و آمد م نکهيا اي

  . یزيچ ،یمهم یمغازه ،یشرکت

  چکار داره! ابونيتو اون خ یحاج نميکن بب دايسرنخ برام پ کي

  .رهیمطب م ضهيمر ديشا -

مقصدش اون ساختمون باشه.  کنمی. فکر نمشهیبسته م يیهاساعت کيمطب  -

رفت و آمد داره. برو چکش کن  گهيد یجا کيآدم  ني. اادياحتماالً فقط تو نقشه باال م

  شد بهم زنگ بزن.  یو خبر

  االن برم؟ -

  که بهت مشکوک بشن.  ینپرس یهم سؤال یفردا برو. از کس -
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  باشه، حواسم هست.  -

از آنچه که در اتاقش  ديرفت. با زميم ی. نگاهم سمت کشوميکرد یهم خداحافظ از

کار را نداشت. اما سروش  نيا يیز سروش تواناج یو کس ميشدیخبر دار م گذشتیم

  بود. بنديپا یو به اصول پدر و فرزند دادیاز پدر بزرگوارش لو نم یزيچ

  اتاق انداخت و گفت: یخودش را تو ماهيباز شد و فر عيحال بود که در سر نيا در

  بهنام. -

  :دميو مضطرب پرس برخاستم

  ه؟يچ -

  سروش اومده. -

  شدم و بعد گفتم: رهيبه او خ هيثان چند

  سروش؟ -

  آره باور کن.  -

  بود. یدست به کار شده بود. سرعت عملش ستودن عيپدربزرگ سر پس

 یکه کنار دوروت دميرفتم و د نييپا یزدم. به طبقه رونيفرود آوردم و از اتاق ب سر

  در آغوش داشت. کردیم هينشسته است و سر او را که گر

  ا رها کرد و سمت من آمد و گفت:ر یمن اخم کرد و دوروت دنيد با

  از کجا آورده؟ ارديليهفده م رپاشايام -
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  که آقا جونت خرش برو داره. نميبیم -

  صورتم داد زد: یو تو ديرس مقابلم

  از کجا آورده؟ ارديليهفده م رپاشايام -

  گفتم: یخونسرد با

  رپاشام؟يمگه من حسابدار ام -

  نداشت گفت: یوزها حال خوبر نيگر ما بودند. مادرم که انظاره همه

  شده؟ ی! باز هم چنيحس اي -

را دور گردنم انداخت و فشار داد و مرا به عقب  شيهادست هاوانهيچون د سروش

  شده بود گفت: ديهم کل یکه رو يیهاراند و با دندان

  از کجا آورده؟ -

زل زده  یکه تنگ شده بود به صورت سرخ سروش یمبل افتادم و با نفس یرو من

  کارش دست خودش نبود. چيبودم که ه

 ميرها ی. وقتدي.  پدرم جلو آمد و سروش را عقب کشدنديکشیم غيج ماهيو فر مادرم

حد از  ني. اکردمیگردنم چنگ انداخت. سوزشش را حس م یرو شيهاکرد ناخن

کشانده بود. فقط نگاهش  یوانگياو را به مرز د یزيچ یعنيسروش  تيعصبان

  . کردیمرا برانداز م یحرص که با چه کردمیم

. سرش را ختيجرعه آب در دهانش ر کياو را نشاند و مادرم با دست لرزان  پدرم

  و رو به من داد زد: ديپس کش
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از تو کمترم  یعني یاز ما نشد یکي! اگه تو باعث مرگ یديتو سر همه رو به باد م -

  .دونمینم یچيو ه

  گفت: کردیم هيو نگران بود و گر دهيکه ترس ماهيفر

  من خودم خواستم... -

  .یتو غلط کرد -

دهانش را بست و عقب آمد. من هنوز در شوک کار و رفتار  ماهيسروش، فر اديفر با

  چه مرگش شده است.  دميفهمیسروش بودم. نم

  برخاستم و گفتم:  ميجا از

نوش کن. گفتم که من هم خون همون آدم تو  یضربت ،یضربت یبه پدرت بگو زد -

  ه.رگام

  خطاب به من گفت: یبه آرام سروش

  !یبه اون ندار یشباهت چيتو ه یفهمیم ،یگرفت ليرو تحو ماهيفر یجنازه یوقت -

  گفت: یبا نگران پدرم

  . یکردیدخالت م دينبا -

 یدختر باش که تو ني. نگران اینگران ما باش ستي. الزم نستيدر کار ن یدينبا -

  .یاز کشور خارجش کن یچطور یدونینم یو حت یانداخت رشيگ طيشرا نيا

  بهنام. کنهیالخروجت مممنوع دمیبهت قول م -
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  زدم و گفتم: یپوزخند

کارا رو  نيا چميدست و پاش بپ یبشم و تو زونشيآو شتريمن ب خوادیباشه! اگر م -

  بکنه.

رو پس گرفتم چون  تميبود که روز عقد باهام کرد. شکا یکار یجواب من در ازا نيا

  از حدش بشه.  شتريتم بنخواس

من بود  یجا گهيمن االن کجام؟ هر کس د نيبهنام؟ بب یکنیچرا چشمات رو باز نم -

 یکش تيو شکا تيدادگاه و شکا ري. درگخوردیاالن وسط زندون داشت آب خنک م

 ستين ادشوني. اصالً ارنينم اديمن رو به  چکدومشونيکرده که ه یبود. با اونا کار

نبوده و  یريدستگ اتيدادم. انگار عمل جهاون کارخونه بردم و شکنمن اونا رو به 

  ؟یسيجلوش وا یخوایالف بچه م هيمن رو بازداشتگاه نبرده. اونوقت تو  سيپل

 کشمشیهمون شرکتش م یتو نيدست بزنه، بب ماهي. اون به فرسادميکه وا ینيبیم -

خرابه.  یليکردن خ یعاشق یمن تو یکه سابقه یدونیخوب م کنمینه! فکر م اي

بشه  کينزد ماهيبه فر یخودم بسوزم و بسازم. هر ک یکه فقط تو ستيپگاه ن ماه،يفر

  رو به اون بابات هم بگو.  ني. ازنمیم ششيآت

 ماهيفر ميوارد اتاقم شد یباال رفتم. وقت یرا گرفتم و با او به طبقه ماهيبعد دست فر و

  و گفتم: دميا به آغوش کشرا از سر گرفت. لبخند زدم و او ر هيگر

  دختر لوس دماغو!  هي. نيرو بب نجايا -

  و گفتم: دميکش شيهاچشم یرا رو ميهادست
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ازت خوشم  ماي. حق داشتم قدزهيریلوس اشک م یلي! خنيهاش رو بباشک -

  .اومدینم

  و گفتم: دميرا بوس شيزد و من او را با اصرار بغل کردم و موها امنهيبه س یمشت او

  !یديکنه ترسن -

  .کنمی! دارم سکته مدم؟يترس -

  و گفتم: دميخند

مطمئن باش پدربزرگم دستش به خون افراد خانواده آغشته  زم؟يعز یبترس ديچرا با -

  . شهینم

بود.  یسروش چقدر عصبان یدي! دستميخوشدل ن اي یآخه من که از خانواده محمد -

  .دهيشن یزيحتماً از پدرش چ

  چکار کنه مثالً عشقم؟ خوادیسرت، اون م یفدا -

بعد چراغ را خاموش کردم و او را به تخت بردم و مشغول نوازش و صحبت با  و

  . ديخواب نکهياو شدم تا ا

جالب  مي. برادميشيپدربزرگم اند یدهايها و تهدهم پشت به او کردم و به حرف بعد

که  ديزود فهمپر شده است و چقدر  رپاشاياست حساب ام دهيبود که او از کجا فهم

  اتفاق افتاده است.  نيتوسط ما ا

مراقب  شتريب ديخطرناک است و با کردمیاز آنچه که تصّور م شيمرد ب نيا پس

  . بودمیم
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 ميبه صدا در آمد. آن را برداشتم و نگاه کردم. چند عکس از طرف بابک برا امیگوش

  ارسال شده بود. 

آن  یاز واحدها یکي یهاود که چراغساختمان پزشکان ب کي. از ستميرا نگر هاآن

  آخر روشن بود. یدر طبقه

  نوشتم: شيبرا

  ؟یديفهم یزيچ -

  .زنهیمشکوک م -

  ؟یچ -

تازه به زور  ،یکنیم دايپ مارستانيب یشهر دکتر رو به زور سر وقت تو نيا یتو -

 یساعت شب، اون دکتر، اون باال چه غلط نياالن ا ،ینگهش دار شهیمطبش م یتو

  خوره؟یم

  مطب رو روشن گذاشتن. یرفته و چراغا ادشوني دياما شا دونم،یمن نم -

  جا چراغ اتاق روشن بود که خاموش شد.  هي! عکسا رو نگاه کن. ینه عشق -

  اونجاست؟ اصالً پدربزرگ من االن خونه است. یکس یعنيخوب  -

  ؟یمطمئن -

همان  یرگم باز هم جلوپدربز نيشدم و آن را باز کردم. ماش شنيکيوارد اپل عيسر

  ساختمان پارک بود.

  پدربزرگم بود، بعد هم نوشت: نياز بابک آمد. از ماش یزمان عکس همان
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  هفتم. یآقابزرگت اون باالست، طبقه -

  کن. یکار کي -

  بگو. -

  نه؟يشیم یهفتم دکتر چ یطبقه نيبرو بب -

  باشه االن داش! -

  نوشت: ميبرا قهيبعد از چند دق و

دکتر  گهيتخصص مغز و اعصاب و واحد د فوق یدش دکتر شاهد قربانواح کي -

  .نهيشیم ینيمتخصص گوش و حلق و ب یعيبهروز شف

  فکر فرو رفتم که نوشت: به

 یاومده قرص آرامبخش برا اديکمه، به احتمال ز رهياومده سمعک بگ نکهياحتمال ا -

  !رهياعصاب بگ

  زدم و نوشتم: یپوزخند

  ه.باش طورنيهم ديشا -

  بهنام! -

  بله. -

  من برم؟ ره،يگیداره بارون م -

  :دميوقت است، پرس ريآمد د ادمي تازه
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  من که گفتم بذار صبح. ؟یساعت رفت نيچطور شد ا یراست -

! اما گهيد یجا اي نجاستيآقابزرگت ا دونمیسر بزنم. حاال نم اميبودم گفتم ب کاريب -

  .زهيرانگشک ب یليباال خ یروشن بودن چراغا نيخوب هم

  باز هم ممنون بابک. -

  !مينمایخواهش م -

در  یام که گوشمشت شده یهاو سرم را به دست دميصورتم کش یرا تو ميهادست

  زدم. هيحصارشان بود تک

  آمد. مياز بابک برا لميف کيکوتاه بعد  یقهيدق چند

معلوم  شد. نشيآمد و رفت سوار ماش رونيرا باز کردم. پدربزرگم از ساختمان ب آن

  . رديگیم لميف یبود که بابک به صورت پنهان

شد و حرکت کرد.  نشياز در خارج شد و بعد از قفل کردن آن رفت و سوار ماش او

  هم در دستش بود.  یمشک یبسته کي

  بهنام؟ از ساختمان پزشکان خارج شد! یديد -

  ه؟يدستش چ ی. به نظرت اون بسته تودميبله د -

  هنوز روشنن، چرا خاموش نکرد؟ اما چراغا دونمینم -

  بگم؟  یچ -

  .مونمیم گهيد قهيچند دق -
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بعد رعد و برق زد. برخاستم و از پنجره کوچه را نگاه کردم. باران  یقهيدق پنج

  او نوشتم: یشروع به بارش کرد. برا

  .یخوریبرو خونه، سرما م -

  .اليخیب -

  .یبکن یکار یتونیو اونوقت الزمت داشته باشم نم یشیم ضيمر -

  بادمجون بم منم داش! -

تخت نگاه کردم.  انيدر م دهيرا خواب ماهيطول و عرض اتاق را قدم زدم. فر یقيدقا

  .ستميآمد. آن را نگر اميساعت بعد پ مي. ندميکش ميهالب یرا رو ميهاانگشت

  .ستياون باال ن یکس اديچراغا روشنن هنوز، به نظر م -

  .یشیم ضيبرو خونه، مر عيپس سر -

  .رمیمدارم -

  ازت ممنونم. -

  بود. فهيوظ -

اش بود. در اتاق راه رفتم و خانه ريپدربزرگم در مس نيرفتم. ماش شنيکيدرون اپل به

. آن ساعت از شب او در آن ساختمان به دنبال دميلبم کش یناخن انگشت شستم را رو

ساختمان مشغول چه را داشت؟ او در آن  یدر ورود ديبود؟ چگونه او کل یزيچه چ

  بود؟! یکار

  نگرفتم! یو جواب دميها را پرسسوال نيبار از خودم ا هزار
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. پدرم ميدر سالن نشسته بود نيو غمگ مهيسراس یروز بعد بود همه با حالت صبح

 ريبود را دستگ یکه در پزشک قانون یبرود. پزشک یتا به آگاه شدیداشت حاضر م

تا برود و  خواستندیکرده بود. حاال پدرم را م کرده بودند. او به تخلفش اعتراف

پرونده صادر شده بود امضاء  یاضنبش قبر که توسط ق یرا برا تيرضا یبرگه

به  طيشرا نيا دنياز د ی. دوروتکردیم نيو مهران را نفر کردیم هيکند. مادرم گر

پدرم زودتر برگردد. بهراد منتظر بود  خواهدیتنگ آمده بود و مشخص بود دلش م

  .ميتا با هم برو ديايب

فکرش  دادینقطه نشان م کيشدن به  رهيبود و با خ یدر افکار دور و دراز پگاه

  مشغول است. 

 ريز یهاکيبه سرام یو گاه کردیهم اخم کرده داشت اطرافش را نگاه م سروش

  .شدیم رهيو خ زدیضربه م شيپا

  افتاد.  هيهم به گر ماهيگرفت. فر مادرم اوج یهيگر ی. صداميکه آمد همه برخاست پدر

  . رفتیداد و پدرم چقدر شکسته راه م یمادرم را بغل کرد و به او دلدار بهراد

  تأسف خوردم.  ميديکشیکه م یدرد نيا یانداختم و برا نييرا باال و پا سرم

  مادرم را نداشتم. سروش خطاب به پگاه گفت: طيشرا دنيطاقت د گريد

  .مييآیا مت نيمراقب سحر باش -

  باشه.  -

  گفت: یسيو به انگل ديرا بوس یدوروت او
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  تحمل کن. گهيخورده د کي. فقط زميمتأسفم عز طيشرا نيا یبرا -

انداخت و با تأسف سرش را به  کردیم هيکه گر ماهيفر یبه سر تا پا یبعد نگاه و

  چپ و راست تکان داد. 

خواست به اتاقش برود تا  یمبل نشست و سروش از دوروت یبا خجالت رو ماهيفر

  نشود. تياذ

زدم.  یبندميصورتش گذاشتم و به او لبخند ن یرفتم و دستم را رو ماهيکنار فر به

  تر از زهر است. تلخ دانستمیکه خودم م یلبخند

  بعد پدرم، سروش و بهراد آمدند.  یقهيبعد راه افتادم و منزل را ترک کردم. چند دق و

  . ميکه خواسته بودند رفت يیو به جا ميشدبهراد  نيسوار ماش همه

خود مهران جزو  نکهيداد با توجه به ا حيپدرم توض یپرونده برا یآنجا قاض در

  پدرم آن برگه را امضاء کند.  ديپرونده است با نيمظنون

 هيبرگه شروع به گر یبرگه را خواند و امضاء کرد و بعد با گذاشتن خودکار رو پدر

  کرد.

زدم. سروش و بهراد مشغول آرام کردن پدرم  رونيکردم و از آنجا ب او بغض دنيد با

  نکنم. هيتا گر دميکش یقيعم یهاصبح نفس یباران خورده یبودند و من در هوا

و در کنار  ميبه آرامستان رفت نيو با مأمور ميآمدند دوباره سوار شد هيپدرم و بق یوقت

  . ميختيو اشک ر ميفتادا هي. ناخواسته همه به گرميستاديمزار بهار ا
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ما را دور کردند و مشغول کار شدند. سنگ قبر بهار را برداشتند و قبر او  نيمأمور

 دنديکش رونيآن را ب دنديبه جنازه رس ی. وقتختندير رونيرا باز کردند و خاک را ب

  گذاشتند.  نيزم یو رو

  کرد.  هيگر بلند بهارش را صدا زد و یبود. پدرم با صدا رهيبه آن نقطه خ سروش

  . دميدر خود د ختهيو او را فرو ر ختيریداشت به شدت اشک م بهراد

. مامور پزشک کردمیپر بغض آن صحنه را نگاه م يیهم داشتم از دور با گلو خودم

جسد  ینهيمشغول معا لشي. با وساستيجسد را نگر ینهيکفن را باز کرد و س یقانون

در مورد  حيو مشغول توض ديکش رونيگلوله ب کيبعد بود که با پنسش  یقيشد و دقا

  آن و جراحات وارده کرد و گفت:

زود مقتول رو  یليخ یاصل یهاانيقلب خورده و با پاره کردن شر کيگلوله نزد -

  بوده و... نيمثل ا یزيچ اي یسازصحنه یهم برا یسوختگ نياز پا در آورده. ا

بوق  یشدند. در سرم صدا يیچشمم چندتا یجلو ريرفت و تصاو یاهيس ميهاچشم

و خواستم از آنجا دور  دمي. چرخشدیاطرافم کج م یهاآدم ريو تصو دميشن یممتد

فرو  قيعم یچاله کيحس کردم در  ميشوم. قدم اول را که برداشتم با فرود آوردن پا

  را به خاطر دارم. شدیم کينزد تمکه به صور ینياز زم ريتصو کيرفتم و تنها 

 زدندیکه اسمم را صدا م یکسان یو صدا خوردیاطراف صورتم مکه  يیهاضربه

  کردم چشم باز کنم. ی. سعدميشنیم

کردم. او لبخند زد و صدا  شيلب صدا ري. زدميبهار را به صورت محو د ريتصو

  زد:
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  ؟یشنویصدام رو م ؟ینيبیمنم، بهار! من رو م ؟یبهنام! خوب -

  گفتم: دوباره

  بهار! -

  .زمين عزچشمات رو باز ک -

برگشتند.  یاز حالت محو و لرزان به حالت عاد ريچشم باز کردم و تصاو یسخت به

. بهراد کردیبود مقابلم نشسته بود و داشت نگاهم م یکه مأمور پزشک قانون یزن

 دميمقابلم بود و فهم یآب معدن یبطر کيو سروش با  ديمالیرا م ميهاداشت شانه

  صورتم از آن است.  یسيخ

  :ديآهسته پرس پدرم

  ؟یخوب -

  خوبم، بهار! -

  که بهراد اجازه نداد. پزشک آهسته گفت: زميبرخ خواستم

  روحشون شاد باشه. دوارميمتأسفم. ام یليخ -

که  دميرفتن او را دنبال کردم د ريمس یرفت و وقت نيبرخاست و به نزد مامور او

  جسد هستند. یدر حال خاک کردن دوباره

 یو ابروها نيافتادم. سروش با چشمان خشمگ هيادم و به گررا با درد تکان د سرم

 یآب داخل بطر هاوانهيدفعه چون د کيزد و  یدر هم گره خورده، لبخند پر حرص

  که نفسم بند آمد. ديرا به صورتم پاش
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  :ديکش اديشده بود بر سرش فر سيکه پشت من بود و او هم خ بهراد

  ؟یشد وونهيسروش د -

  خشم گفت:با همان حرص و  سروش

 اي یکنیغش م ايتو کتاب.  یسرت رو بکن دي! تو فقط بایُشل ننر یبچه هيتو  -

دخترا! حالم ازت به هم  نيع افته،یفشارت م اي رهیفشارت باال م ايضعف، 

  مرد! یگی. احتماالً به خودت هم مخورهیم

هم  آب یخورد و باق امیشانيبه پ یصورتم پرت کرد. بطر یرا تو یبعد بطر و

  . بهراد معترض گفت:ختيشلوارم ر یرو

  !کهيبس کن مرت -

 ستي. پدرم دور شدن او را نگرکندیبهراد او را بد خطاب م دميدیبار بود که م نياول

نگفت. من هم نگاهم را از سروش گرفتم و به قبر بهار دادم و فکر کردم  یزيو چ

  که حق با سروش است. 

و اشکم  شکستیزود دلم م یلي. خآوردمیکم مزود  یلي. خشدمیم یزود خال یليخ

آن جهنم  یبه آب و هوا ی! حتآوردمیکم م یهم زود از لحاظ جسم یلي. خآمدیدر م

  قرار داده بود.  ريهم حساس شده بودم و سالمتم را تحت تأث

باز هم بهراد و پدرم در جلو نشستند و من و  ميبهراد شد نيو سوار ماش ميرفت یوقت

  . مياز درها نشسته بود یکي کيب. هر کدام نزدسروش در عق

  با نگاه به مقابلش با همان لبخند حرص درآر گفت: سروش
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  ...دميوجودش داره، اما فهم یتو يیزايچ هي کردمیفکر م -

و مشت گره  دميشدم که سمت سروش چرخ یحد عصب نيتا ا یچه شد و ک دمينفهم

 شهيباعث شدم سرش به ش سمت چپ صورتش زدم که یدست چپم را تو یکرده

  کند.  جاديا یبد یبخورد و صدا

استفاده کردم و با  اشیجيو از گ دميرا گرفتم و سمت خودم کش اشقهيهمان دست  با

 چيشده بود و ه ريگدر سر و صورت او زدم. غافل یاپيپ یهادست راست مشت

  . خوردیو فقط مشت م کردینم یحرکت

کنند اما من ول کن ماجرا  مانيجدا کردندیم یسعبودند و  دهيو پدرم چرخ بهراد

چند مدت از دلم  نيا تينبودم و آنقدر سروش را زدم که حس کردم درد و عصبان

  شد. یخال

. دميکش رونيرا گرفت و مرا ب ميهاشد و در سمت مرا باز کرد. شانه ادهيپ بهراد

و خواست  ديکوب نشيبرگردم که او مرا هل داد و به ستون ماش نيخواستم داخل ماش

  آرام باشم. 

. بهراد کردمیبه اطراف نگاه م یو مثل گرگ زخم دميکشیدار مکش یهانفس

  ام.کرده یواقعاً صبرم سر آمده است و قاط دانستیم

 ختياو ر یهادست یرا باز کرد و رو یآب معدن یکرد و بطر ادهيسروش را پ پدرم

  .ديشده بود بشو نيتا صورتش را که خون
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تفاوت که پدرم سروش را جلو نشاند و مرا  ني. با اميبعد همه دوباره سوار شد یکم

 مانيپشت سر بهراد. خودش هم پشت سر سروش نشست که مبادا باز با هم دعوا

  شود.

  .ميبه منزل برگشت ینيسکوت سنگ در

اش به شدت گونه یصورت سروش ورم کرد و دور چشم و رو ميديبه خانه رس تا

  .زدیذوق م یکبود شد و تو

  ام!چکار کرده دميصورت او ناراحت شدم و تازه فهم دنيد از

 انيصورتش زد و صورت سروش را م یمادرم هراسان تو ميوارد خانه شد یوقت

  . دياو را پرس طيشرا ليگرفت و دل شيهادست

جرأت نداشت  ماهيهم به او اضافه شد و پگاه نگران با بهراد حرف زد. فر یدوروت

  و حال او را بپرسد. جلو برود 

  :گفتیمدام م یسيو انگل یهم به فارس سروش

  .نينگران نباش ست،ين یزيخوبم، چ -

  ست؟ين یزيچ یگیو م یبذارم، داغون شد خيبرات  ايب -

  :ديو پرس دياز راه رس ماهيبه اتاقم رفتم که هنوز در را نبسته بودم فر توجهیهم ب من

  زم؟يسر سروش اومده عز يیچه بال -

  .ستين یخاص زيچ -

  !دهيصورتش ترک یهمه ست؟ين یخاص زيچ -
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  ژاکتم از تنم لبخند زدم و گفتم: دنيکش رونيحال ب در

  ده؟يترک -

  آره.  -

  من ترکوندمش. -

  ؟یچ یتو؟ برا -

  پشت بندش گفت: و

  شده! یزخم تينيخدا مرگم بده، تو که ب -

  خوبم. -

  شلوارم شدم. ضيمشغول تعو دميچرخ و

! شه؟ی! مگه مست؟ين شيزيچ ی! سروش اونطور؟یخوب ینجوريتو ا! ؟یخوب -

  چرا دعواتون شده؟

  تختم انداختم و گفتم: یو رفتم خودم را رو دميرا باال کش امیشلوار راحت کمر

  از حال رفتم.  هويچرا  دونمیمن سر نبش قبر بهار حالم بد شد و نم -

  و گفتم: دميکش امینيزخم ب یرو یدست

آب  تيشدم. به هوش که اومدم سروش با عصبان یو زخم نيخوردم زمبا صورت  -

تو سرم و چرت و پرت گفت. من هم از خجالتش در  ديرو کوب یبهم و بطر ديپاش

  اومدم. 
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  .یکردیکار رو م نيا دينبا یوا -

را بلند کردم. او آمد و لب تخت نشست و من او را بغل کردم و سرش را  ميهادست

  تم و گفتم:گذاش امنهيس یرو

بدم  یداد زد سرت و بهت گفت غلط کرد نکهياز دستش پر بودم. از ا شبياز د -

حق نداره چپ  یبدم اومد. کس یلينگاهت کرد خ یصبح اونطور نکهياومد. از ا

قبرستون برام بهونه شد و از خجالتش در  یکاراش تو نيا يیجورا کينگاهت کنه. 

  اومدم.

. تهييباشه اون دا ی. هر چیکار رو کرد نيوش ابا سر ینکرد یاصالً کار خوب -

  که اون تو رو نزده. کنمیتعجب م

 جيو گ شهيمجالش ندادم. مشتم که خورد تو صورتش، باعث شد سرش بخوره تو ش -

  رو زدم.  یبعد یهابشه و مشت

  !کنهیم یسروش تالف -

  را کج کردم و گفتم: ميهالب

  . کنهینم یغلط چيه -

  تون رو خراب کردن.رابطه یچطور نينه، ببخدا لعنتشون ک -

  ناراحتم کرده بود. ميبود سيانگل یگور پدرش. از همون زمان که تو -

  بخوره. یبود تو دهن ازين يیجا کيتحمل کردم تا امروز.  یليخ

  هم گذاشتم و گفتم: یرا رو ميهاپلک
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 یدلم برا ذره شده. هيدانشگاه رفتن  یدرس خوندن تنگ شده. دلم برا یدلم برا -

  تنگ شده.  یليزبان خ سيتدر

  ؟یکردیم سيتدر -

رو  يیهادانشگاه ازم خواسته بودن ساعت یاما تو گرفتم،یم نهيخونه هز یبله. تو -

  دانشجوها بپردازم. یبه رفع اشکال برا

  خوند؟یم یبود، چه کاره بود؟ چ یک اومد؟یخوشت م شتريب یشاگردات از ک نيب -

  از همه دوست داشتم. شتريمژگان رو ب -

  شده است.  رهيبه من خ دميبعد چشم باز کردم و د ی. کمامدين ماهياز فر يیصدا

  ه؟يچ -

  شد. ميکه حسود یگفت یجور هي -

  و دوباره پلک بستم و گفتم: دميخند ناخواسته

  . وونهيد -

  اد؟ياز مژگان خوشت ب دي. چرا باگمیم یجد -

 کي. چون مثل آوردیم یخونگ یغذا برام شهيچون هوام رو داشت. چون هم -

شون و به زحمت خونه کردی. چون مدام دعوتم مگذاشتیخواهر بهم احترام م

انقد خوب بود که حال من هم  دياش با وحآروم بود. چون رابطه یلي. چون خافتادیم

مرد عاشق  کيالعاده. مرد فوق کي. هيخوب یلي! مرد خدي! وحدي. وحشدیخوب م

  . کردیاون رو بزرگ م یاشق همسرش بود و با دل بزرگش بچهکه ع شهيپ
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  پسر دارم مال خودش نبود؟ کيگفت  ديوح یمگه وقت -

  . کردیخودش بزرگش م یبهتر از بچه ديپسر مژگانه. وح ساينه نک -

  .ستيپسر خودش ن سايکه نک دميهاش نفهمواقعاً! اصالً از حرف -

  براش با ارزشه.  ساياونقدر که نکباشه.  ادشيخودش هم  کنمیفکر نم -

  مژگان خانم دو بار ازدواج کرده. نيپس ا -

  بله. -

  بود؟ یطالقش چ ليدل -

 ميکه از قد ديو با وح رهيگیطالق م نيهم ی. براکردهیم تشياذ یليشوهر اولش خ -

  .کنهیعاشقش بوده ازدواج م

  ... حاال...نطوريکه ا -

را  شيهاآوردم و لب نييش انداختم و سرش را پاباز کردم و دستم را دور گردن چشم

او زدم.  یهالب یرو گريد یخواست سؤال کند که بوسه ديعقب کش ی. وقتدميبوس

  و گفت: ديخند

  .کنمیسؤال نم گهيچشم، د -

  .کنهیخرده بخوابم، سرم درد م هيمن  -

  .زميبخواب عز -
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 ميبستم. او پتو را روو پلک  دميو خودم را در آغوش کش دميشد و من چرخ راست

  و رفت. ديرا بوس امقهيو شق ديکش

را برداشتم و به تخت برگشتم و برنامه  یراحت شد رفتم گوش المياز رفتنش خ یوقت

که مهرداد  دميرفتم و د یگريرا نگاه کردم. پدربزرگم در شرکتش بود. به سراغ د

  هم در محل کارش است.

ذاشتم تا بخوابم اما فکرم مشغول بود و را کنار گ ینبود و من گوش یخبر خاص پس

  نرسم.  جهيزود به نت یليشکل ممکن است خ نيبه ا دانستمیم

 یرو کدفعهيبه ذهنم خطور کرد و  یفکر نکهيبودم تا ا رهينقطه خ کيبه  قهيدق چند

  نشستم.  خيتختم س

  پدربزرگم تماس گرفتم و چند بوق آزاد خورد که جواب داد: با

  !یو زنگ زد یاه اومدکه کوت نميبیم -

  سالم. -

  ؟یسالم، چکار دار -

  .نمتونيبب ديبا -

  ؟یبه مادربزرگت بزن یسر یخوایخونه، تو نم ايامشب ب -

  شرکت.  اميب ديبا -

  به حساب اون دوتا؟ یختيکه ر یارديليهفده م ؟یحرف دار اتيدر مورد گندکار -

  .هانياز ا شتريب -
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  منتظرتم. ا،يب -

  خداحافظ. -

 یرفتم. همه داشتند برا نييپا یجواب قطع کرد. رفتم و حاضر شدم و به طبقه بدون

  .شدندیصرف ناهار حاضر م

  چرخاند. شيبه من کرد و رو به صفحه نما ینيخشمگ نگاهمين سروش

  و پگاه رو به من با هم گفتند: بهراد

  ؟یريکجا م -

  .گردمیزود برم -

  ؟یريکجا م دميپرس ،یگردیبرم یک دمينپرس -

  من گفت: دنيآمد و با د رونيبرنج از آشپزخانه ب یهاسيبا د ماهيفر

  .یبخواب یخواستیوا! تو که االن م -

  برم. دياومد که با شيبرام پ یکار کي -

  !یتو هم که چقدر کار دار -

  که پدرم گفت: ديچ زيم یرا رو هاسيد ماهي. فرحرف بهراد بود نيا

  ؟ینر يیو جا یبمون خواهش کنم خونه تونمیبهنام م -

  کار دارم پدر.  -

  دونم؟ینم یکنیفکر م ن،يکنیم چارهيشماها آخر خودتون رو ب -
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 یخورشت رو یو بعد کم ديخود چند قاشق برنج در بشقاب کش یبرا ستادهيا بهراد

  و همانطور مشغول خوردن شد. ختيآن ر

  معترض گفت: پگاه

  آخه! ینطوريبهراد، چرا ا نياز دست شما! خوب بش یوا -

  و بعد از قورت دادنش گفت: دياش را جولقمه بهراد

  با بهنام برم. خوامیم -

  مکث کردم و رو به او گفتم: رفتمیکه داشتم سمت در م من

  ؟یايتو با من کجا ب -

  فرق نداره. ،یريم یکه دار يیهر جا -

  زدم و گفتم: یخورد. پوزخند گريقاشق د کي و

  غذا بخور. نيبش خوام،ینم گارديباد -

  .یکه من باشم گند نزن نهينداره. مهم ا تياهم یخوایم یتو چ نکهيا -

 نکهيوارد کوچه شدم با ا یکردم و راه افتادم. وقت یرا تکان دادم و خداحافظ سرم

  سرد بود.  یليوسط روز بود هوا خ

  و پشت فرمان نشستم که بهراد هم کنارم نشست. نفسم را فوت کردم و گفتم: رفتم

  برو تو ناهارت رو بخور. کنمیخواهش م -

  و گفت: ديرا کش کمربندش
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  برو. -

  را به حرکت درآوردم. نيناچار ماش به

 یبه جلو ی. وقتکردیرا نگاه م هاابانيساکت بود و فقط خ ريدر تمام طول مس بهراد

  به شرکت انداخت و گفت: ی. او نگاهميشد ادهيهر دو پ ميديشرکت پدربزرگم رس

  رمرد؟يسراغ پ یاومد یچ یبگو برا یزنیوقت من رو نم کياگه  -

  !نمشيبب کيفقط اومدم از نزد -

  انداخت و گفت: نييسرش را باال و پا کردیکه ساختمان را نگاه م یدر حال بهراد

  !نهيبب کيساله رو از نزد ستيانگار اومده باغ وحش الکپشت دو -

  !یوحش رو خوب گفتباغ -

با  ی. منشميو به دفتر او رفت ميو هم دنبالم آمد. وارد ساختمان شدبعد راه افتادم و ا و

رفت در  عيآمد گفت. او سرو جواب داد و خوش ميبهراد برخاست. سالم کرد دنيد

  زد و در اتاق را باز کرد و گفت:

  آوردن. فيهاتون تشرمهندس، نوه یآقا -

  پدربزرگم آمد: یصدا

  تو. انيبگو ب -

اش زده بود و داشت چانه ري. دستش را زميو سالم کرد ميدو وارد اتاق شد هر

  . راست شد و جواب داد و گفت:کردینگاهمان م
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  متعلق به شماست. نجاي. انينيبش -

و هر دو  دي. حالمان را پرسميهر دو چون دو پسر خوب و منظم مقابل هم نشست ما

  :نادر بود. آهسته گفت یليکه خ ی. او لبخند زد. لبخندميجوابش داد

 یپسرا آرزو نيدونیحال کننده است. مخوش یليمن خ یبرا نجايبودن شما با هم ا -

و با هم کار  نيدم و دستگاه خودم باش یکه شما دو تا و سروش تو نهيبزرگ من ا

رو گذاشت  اشی. به قول بهنام عمر و جوونديکشیزحمت م یلي. سروش خنيکن

  .دونمیرو م نايشرکت. من هم قدر ا یبرا

  قدر ندونست! شهیمگه م الً اص

  به من اشاره کرد و گفت: او

. از کننیم سهيتو شرکت همه ماستا رو ک ادي. سروش که مدهياما بهراد د یديتو ند -

 یو من تو ستيسروش ن ی. وقتشترياز سروش ب يیجورا هياما  برنیمن حساب م

و مو رو از ماست  خوادی. سروش ازشون کار مشنیکنترل م رقابلياتاقم اونا غ نيا

 کنهیم یروادهيز کنمیمن خودم فکر م یگاه. نهيبیرو هم م یجزئ راداتي. اکشهیم

بنا رو  کي. کنهیم یحد اوقات تلخ نيچرا تا ا فهممیم نميبیرو م جهياما بعد که نت

 ی. برانهيبیسروش از قبل اون رو حاضر و آماده تو ذهنش م م،يبساز مييخوایکه م

خارج به  یاازدواج کنه و بعدها هو یخارج کيقبول کنم سروش با  تونمینم نيهم

مسلمان بشه و تعهد بده  خواستیسرش بزنه و با اون بذاره بره. اگر اون دختر م

نه  خوادی. اما اون نمکردمیمن با اغماض قبول م ديبمونه، شا جانيهم یزندگ یبرا
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و باهاش  نمشيکه بب ادياستم ببمونه. روز اول من خو شمونيمسلمون بشه و نه پ

  زد.  گهيد یزهايو چ یدم از آزاد ديرو شن مهاحرف یصحبت کنم اما وقت

متعهد  يیازدواج تا جا یبرا پسنده،یکشور خودش رو م یزندگ یبه من گفت برا اون

 یاگر حس کنه زندگ اره،يب ايهم که دن یا. گفت بچهگذرهیکه بهش خوش م مونهیم

 نيدونیهم بماند که خودتون خوب م ني. اشهیو جدا م کنهیش مول ستيبه کامش ن

بدون  يیبا سروش داره و قبل از سروش هم کسا یرشرعيحاال هم ارتباط غ نيهم

  خونه بودن. کي یبودن و با هم تو اشیزندگ یازدواج تو

انگشت اتهام سمت  خوامینم یباشه. من حت یعاد یليخ دياجتماع اروپا شا یبرا نيا

در  یحت ديهستن. شا یهر چ اياونا دراز کنم و بگم اونا مردمان بد فرهنگ  یرهاباو

که خانم  نجاستيهم خوب باشه. اما مسئله ا یلياونا خ یبرا یزندگ نينوع خودشون ا

. فرهنگ ما با فرهنگ هيرانيمرد ا کياد و سروش يکوتاه نم هاشدگاهياز د یدوروت

 دونمی. من مستين بهيافکار من و مادرش غر نداره. سروش با یتيسنخ چياون دختر ه

 نکهيخبر دارم، از ا هاشی! از روابطش خبر دارم، از مهمونکنهیسروش چکار م

هم  قدرخبر دارم. اما هر چقدر هم آزاد باشه، هر چ گهیم یو چ خورهیم یچ یحت

از مشترک، بعد  یخانم بره تو زندگ نيکه با ا نيداشته باشه، هم يیتفکرات اروپا

شکست  یو دعواها ابتدا کننیو اختالفات سر باز م شهیم یعاد زيچند ماه همه چ

  سروش هستن. 

  کنن.  ینتونن دو سال با هم زندگ یدو تا حت نيرو که ا یروز نميبیم

 ريپ کياز نظر شماها من  دينخواستم. شا چوقتيه خوام،یهام رو نمبچه یبد من

  . نيشیما با احساساتتون از کنارش رد مکه ش نميبیم يیزايخرفتم اما من چ
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کنه،  یمنظورتون از احساسات دوست داشتنه؟ عشقه؟ آدم دو سال با عشق زندگ -

  عمر با حسرت سر کنه. کي نهيبهتر از ا

عشق درجه پنجم هم  کيدو تا  نيبچه جون عشق درجات مختلف داره. عشق ا -

  ! ستين

  و... ستيچون فقط اون دختر مسلمان ن -

ندارن.  یوجه مشترک چيدو تا ه نيا ني. خارج از بحث دیهام گوش نکرده حرفب -

  ؟یتا حاال بهشون دقت کرد

 یکيدختر در برابر  نيچرا ا ه؟يگرياز خود گذشتن به خاطر د نکهيمگر نه ا عشق

  ومد؟يسروش کوتاه ن یهااز درخواست

  برداشت و آن را چرخاند و گفت: زيم یرا از رو سشيخودنو او

رو  هایسخت یکنه، نه حاضره کم یزندگ رانيا ینه حاضره تو شه،یه مسلمون من -

هم  یکه بسنجم تا کجا به پا ارميحاال من دارم بهشون فشار م نيتحمل کنه. هم

کوتاه  شتريب یليخارجم کن. سروش خ رانيفقط از ا گهیدختره به سروش م مونن،یم

  تا اون. اديم

درآمد سروش رو نگه داشتم؟ چون پسر خودم رو  سهم و یچرا من دو دست یدونیم

  . ستين یمورد آدم عاقل ني. متأسفانه اون اصالً در اشناسمیخوب م

  رو بده به اون.  شييها در صورت طالق نصف داراطبق سنت اون خوادیم سروش
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بده که  ینصف اموالش رو به دختر ديرو گذاشته چرا با شيکه جوون یسروش خوب

 هيبه دست آورده؟ من بهشون گفتم مهر یها رو چطورپول نيا سروش دونه،ینم

فقط و فقط نصف  گهیم تونيينداره. دا ی. هر چقدر هم که باشه اشکالديکن نييتع

  اموال. 

اشتباه کرده! ارزش دو سال  فهمهیختم شد م يیسرش داغه. فردا که به جدا امروز

  !ستينصف اموال ن یزندگ

  ها با هم موندن.بر خالف تصورات شما سال ديشا دياز کجا مطمئن هست -

پنجاه  ازدواج یسروش تو تياگر حرف شما هم درست باشه پس موفق نکهياول ا -

 نيا نميبیکه من م يیزهايبا چ نکهي. دوم اميتمام جوانب رو بسنج ديپنجاهه و ما با

ر رابطه فقط و فقط به خاط نيبودن سروش به ا بندينداره و پا یازدواج دوام

  . نشونهيمکرر ب یهایدور

  . برهیم یپ زيکنه تازه به همه چ یزندگ یسروش چهار ماه با دوروت اگر

  کنن. یچهار ماه با هم زندگ نيپس بذار -

  من رفته.  یآبرو یجا هم حساب نيبهنام. تا هم شهینم -

  اما... نيشما با ازدواج مادرم هم مخالف بود -

  همون باعث شد دخترم ازم دور بشه.بله، مخالف بودم و هستم. چون  -

  به خاطر افکار شما بود. -
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 یما کجا و خانواده یخانواده دو خانواده بود. نيماب قيعم یبه خاطر تفاوت فرهنگ -

  خوشدل کجا!

من بهش نگاه  دياز د چوقتيو ه نيخودتون مسئله رو نگاه کرد دياز د شهيهم شما

  . نينکرد

گرا ثروتمند اما غرب یخانواده کياز  یپسر با یدختر بزرگ حاج محمد یوقت

  . ديها سمتم چرخنگاه یازدواج کرد همه

اونا  یخانواده یحساس بودن اما تو قهيبه بست درست  یما همه حت یخانواده یتو

  . ذاشتنیرو تا ناف باز م قهي ايبودن،  یهمه با کراوات

  . ديمسکرات و خالف عقا پر از یهااونا جشن حيما دعا و مدح بود و تفر حيتفر

به سحر سخت گرفتم تا با پدرتون ازدواج نکنه، درست! اما چرا اون همه سخت  من

  گرفتم؟ 

هم در  یليبود خ یبودن. پدرتون پسر خوب شهيو مادرتون دو تا جوون عاشق پ پدر

پسر موقر و  کي. دميدر موردش نشن یچيه یکردم اما جز خوب قيموردش تحق

تا با پدرتون  رميکه باعث شد اون همه به سحر سخت بگ یرازاز  چکسيمتشخص. ه

  خود سحر. یازدواج نکنه خبر نداره، حت

  :ميديو هر دو متعجب با هم پرس ميو بهراد به هم نگاه کرد من

  ؟یچه راز -
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زمان چند ضربه به در  نيبرآورد. در هم نهياز س یزد و آه یلبخند تلخ پدربزرگم

  خورد و در باز شد. 

  جوان داخل آمد و گفت: مستخدم

  ناهار؟ دياريم فيآقا تشر -

  .جانيهم دياريمن و مهمانانم ب یبرا -

  سفارش بدم؟ یااضافه زيچ -

  . ستنين بهيغر -

  چشم آقا. -

  برخاست. ناخواسته گفتم: شيرفت و پدربزرگم از جا او

  بود؟ یو اون راز چ -

  .ميکنیحبت مبعد ص .خونمینماز م رمیمن م ارنيتا ناهار رو م -

شب  کيهزار و  یقصه شيرا داشتم که پدربزرگ مهربانش داشت برا یکس حس

خطاب به بهراد  شيهانيآست دنيباال کش نيخارج شد و ح زي. او از پشت مگفتیرا م

  گفت:

  پسر؟ ینماز خوند -

  نخوندم. یوضو دارم ول -

  . ميوضو کن تا با هم نماز بخون ديتجد ايب -
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  چشم!  -

  !کنهینم بيع یکه کار از محکم کار یندویم -

  !نيگیو برخاست و گفت: مسلما شما درست م بهراد

  به من کرد و چشم غره رفت. یبرخاست و نگاه شيبعد از جا و

  نمازخون بشم؟ يیهوي یخواینکنه م ه؟يچ -

به من کرد و رفت. بهراد هم پشت سر او  ینگاه ميو ن ستاديقاب در ا انيم پدربزرگم

 نياتاق کردم. دو دورب واريبه در و د یو نگاه دميکش یقيدر را بست. نفس عمرفت و 

  . پدربزرگم نشستم ستميدر اتاق بود. برخاستم و رفتم پشت س

 مانيشرکت انجام داده بودند. از آهن و س یبود که برا يیدهايخر ستيصفحه ل یرو

  .گريو درشت د زير یزهايچ یليو گچ گرفته تا خ

کردم و خودم را به چپ و راست تکان دادم و  هيچرخدارش تک یلصند یهم رو بعد

نظر  ريکه مرا ز یرا برداشتم و مطالعه کردم. داشتم به کس زيم یرو یهاکتابچه

  هستم! یهم عاد یليمن خ دادمیداشت نشان م

 یرا رو ميپا کيساخت و ساز برداشتم.  یمجله کيکتابچه را کنار گذاشتم و  آن

 یمشغول چپ و راست کردن خودم شدم. مجله رو گرميد یبا پا انداختم و یگريد

  . زدمیبود ورق م ميپا
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ساق جورابم پنهان کرده  ريکوچک را که ز کروفونيمجله بردم و م ريرا ز دستم

و مثالً در حال  زدمیو آن را روشن کردم. همانطور ورق م دميکش رونيبودم بودم ب

  مطالعه بودم. 

 یکردم و بعد سر بلند کردم و دستم را از رو زيم یدان روبه قلم ینگاه یچشم ريز

را برداشتم و  واني. لختميخودم آب ر یبرا یاشهيش وانيآن رد کردم و از پارچ و ل

  پخش و پال شد. نيزم یکه به قلمدان خورد و رو دميدستم را پس کش

قلمدان را را کنار گذاشتم و خم شدم و  واني. لدميکردم و آب را نوش نيبه زم ینگاه

گذاشتم. بعد  شيانداختم. قلمدان را سر جا زيم ريبه ز یبرداشتم و همزمان نگاه

ها را درون قلمدان عقب دادم و خم شدم و دو خودکار برداشتم آن یرا کم یصندل

پشت کشو چسباندم  يیدر جا زيم ريز بارنيرا ا کروفونيانداختم و دوباره خم شدم و م

برداشتم و آن را داخل قلمدان انداختم. چند  گريدکار دو قبل از راست شدن دو خو

قلمدان  یها را توکارم را تکرار کردم و خودکارها را جمع کردم و آن گريبار د

  .دميچ

من در حال مرتب کردن  نکهيا یعني دم،يخود چ یها را مرتب سر جاهم مجله بعد

  هستم. امیخرابکار یجا

برداشتم و قطرات  یدستمال کاغذ کيکردم و  کيرا به هم نزد وانيپارچ و ل سپس

برخاستم. سمت سطل زباله رفتم و  ميرا خشک کردم و از جا زيم یرو یاليآب خ

  دستمال را درون آن انداختم. 
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بعد کنار  یقينگاه کردم. دقا ابانيکنفرانس را دور زدم و پرده را کنار زدم و به خ زيم

  ودم را با آن سرگرم کردم. و خ ستميرا نگر زيم یآمدم و رفتم ماکت رو

داخل اتاق شدم که در باز شد و مستخدم با  یبعد هم مشغول نگاه کردم تابلوها یکم

  و رفت.  ديچ زيم یغذاها را آورد و رو یترول

زمان در دوباره  نيو دلم مالش رفت. در هم ديچيزرشک پلو و مرغ در اتاق پ یبو

  دند. باز شد و پدربزرگم و بعد بهراد وارد اتاق ش

  گفت: بهراد

  .دهيبه! ناهار هم رسبه -

  .ميغذا بخور زيم کيها سر با هم بعد از سال نيبش ايپسر، ب ايب -

  نشست و بعد بهراد نشست و بعد من رفتم و مقابلش نشستم.  او

  دست برد و قاشق چنگال را برداشت و گفت: او

  .نيتعارف نکن -

  مشغول شد و گفت: بهراد

  العاده است.آشپز شرکتشون فوق -

  دن؟يهر روز ناهار م -

بله، هر روز. هم صبحانه هم ناهار. عصرانه هم با خود کارمنداست. هر طبقه  -

  بخورن.  یزيبرن چ توننیآبدارخونه داره و م
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  بکنن، درسته؟ یکار نيهمچ گهيد یجاها کنمیفکر نم -

 رونيخونه بکه صبح ساعت هفت از  یمعموالً نه اما از نظر بابابزرگ کارمند -

داشته  یگشنه سر پا بمونه و بازده تونهینم کنهیو تا عصر ساعت پنج کار م زنهیم

تا نه و  ی. صبح ساعت نه و سدهیصبحانه و ناهار رو شرکت م نيهم یباشه. برا

  زمان صبحانه است.  قهيپنجاه دق

  تا چهارده زمان نماز و ناهاره.  زدهيهم از ساعت س ظهر

  !ستيهم شمر ن یليپس پدربزرگ خ -

  . ستياش مرا نگرلقمه دنيبه سرفه افتاد و پدربزرگ سر بلند کرد و در حال جو بهراد

تکان داد و  یو مشغول خوردن شدم. پدربزرگ سر ختميساالدم ر یسس رو یکم

  باشد!  یآدم خوب آمدیدوباره مشغول شد. اصالً به او نم

قابل  ميبرا آوردیرا م هانيا يیفضا کي گفتندیاگر مثالً م دميشنیرا که م هانيا

  باورتر بود.

خط و نشان  شيهاو با چشم ستيمرا نگر یاش با ننوشابه دنيدر حال نوش بهراد

  و گفت: ديکش

هر ماه چقدر  یدونیکرده. م مهيکارمنداش رو ب ینزن. بابابزرگ همه خوديحرف ب -

صندوق  یتازه حت ره؟یم زهايچ نجوريو ا مهيب  ینهيهز یشرکت برا هياز سرما

 تونهیخواست ازدواج کنه م یوام ازدواجه. هر ک یبرا یکيدو تا!  ،یکيگذاشته. نه 

  !نطوريازدواج کنه، هم خواستاش بچه یاگر کس اي. رهيوام بگ اديب
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که کارمندهاش در  زهايچ نجوريمسکن و ا نهيکمک هز یصندوق هم گذاشته برا هي

  کامل باشن. شيآسا

  هر انسانه! یبرا هيجزو امکانت اول نيگیکه شما م يینايکردم! خوب ا تعجب یليخ -

  بهراد پوکر شد. پدربزرگم خطاب به او گفت: یافهيق

  ولش کن بهراد غذات رو بخور.  -

  بود! یاون راز چ نينگفت -

ازدواج  یمخالفت من برا ليکه بود دل یهر چ یکه به تو بگم. ول ستيقرار هم ن -

  . پدر و مادرت بود

  تا دل ما هم با شما صاف بشه. نيهست بگ یزي! اگر چشهیکه نم ینطوريا یول -

که ضرر  ینه! اون افته؟یم یمن اتفاق یبه نظرت دل تو با من صاف نشه برا -

  . يیتو کنهیم

  باز کرد و گفت: نيرا به طرف شيهادست او

ون به دهن زب ی! اگر کمیمونیم بينصیب هایمحمد ميکه از ثروت عظ يیتو -

پول غرقت  یتا تو یفقط لب تر کن یتونستیم یکردیو درست رفتار م یگرفتیم

  کنم.

  پدربزرگ خودم بود. پول، قدرت! نيبود! ا نيشد! هم حاال

  . ستيدرد من پول ن -

  ه؟يپس چ -
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  ن؟يتونیم ن،ي. زور نگنييمشکلم شما -

  که منافعم در خطر باشه. ینه تا زمان -

  :ديغر بهراد

  نام!به -

  چند لحظه مرا برانداز کرد و گفت: پدربزرگ

  از دست بدم؟ هيسرما یمن کل یتو باعث شد یدونیم -

 ی! دست باالشهینم نييخوایکه شما م یزياون چ شهيبدم هم ادتونيبله، خواستم  -

  .ادهيدست ز

  گم و گور بشه؟ هوي ماهيدست نشونت بدم و فر یدست باال یخوایحاال م اده،يز -

  !نيکنیکار رو نم نيا اشم -

  !هيروان شگاهيآسا یدفعه جات گوشه نيا دونمی. چون مکنمینه، نم -

 یبا چنگال دستم تو زميبرخ خواستیشده بودم. دلم م یبودم. عصب رهياو خ به

ساعدم گذاشت. انگار حسم  یچشمش بکوبم. دستم را مشت کردم. بهراد دستش را رو

  بود. دهيرا فهم

! کارم رو یچون امروز مهمون من بود کنمینم هتيتنب یکه کرد یبه خاطر غلط -

  .رميپروژه رو بگ کنمیم یسع گهياما از راه د یسخت کرد

  خوب! -
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  نجا؟يا یاومد یچ ی! برایبگ ديتو با -

  به خاطر سروش!  -

  چکار کنم براش؟ -

وش مناقصه به سر یبرا یدوروت قياز  طر نيخواستیبره. شما م یدوروت نيبذار -

 یدوروت نييخواینم نيگی. مگه نمنيبا من بکن نيکن ی. اگر قراره کارنياريفشار ب

  اش.خانواده شيبرگرده پ نيبا سروش ازدواج کنه، پس بذار

  اضافه؟! یهاغلط یبرا سيتا سروش پا شه بره انگل - 

  !نيالخروجش کنممنوع -

  دفعه گفت: کي بهراد

  بهنام! -

  نجام بده؟ا یمن رو ک یخارج یکارها -

  خودتون. -

  شد. رهيبه بشقابش خ یکم پدربزرگم

که دوست داره. فکرش اصالً جمع  هينگران دختر یليشده، خ یعصب یليسروش خ -

 یهاش رو با شکنجهبشکه باروته. غصه کي ني. سروش االن عستيو جور ن

و بزنه  بيشما آس ايکه بخواد به خودش  رسهیم یروز کي. کنهیم یخال هابهيغر

  . ستياصالً به صالح ن نيا

  ؟یديبه من م یو تو در ازاش چ -
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  بهتون بدم؟! یزيچ ديبا -

به  یبدون دردسر چ یکار ما و آزاد کردن دوروت یکردنت تو یفضول یدر ازا -

   ؟یدیمن م

  ندارم! یزيمن که چ -

  !؟یپس چ -

درد عشق  دونمی. من منيکنیبه خاطر خودتون و پسرتون م نيکنیم یشما هر کار -

  !؟یچ یعني

  گرفت.  ريو سر به ز ديدستش را پس کش بهراد

 یسروش کار ني. نذارنيبراتون داره ببند یکه دوروت یمنافع یچشمتون رو به رو -

  . ارهيبه بار ب یمونيکنه که پش

 يی. بالنهيشیهم ساکت م گهيد یزهايچ یبرا ستاديپولش مقابلتون نا یبرا نينکن فکر

. اونوقت حسرت خوردن و افسوس شهیتموم م شهيهم یروش براس اديب یسر دوروت

  نداره. یسود چيه

  بده. یليکه جوابش خ نيامتحان نکن یرو با دوروت سروش

  فکر کرد و بعد گفت: یکم او

سروش  ديچرا با گهي! حاال که مناقصه رو به خاطر تو باختم من دیزد یحرف خوب -

  کنم؟! تيرو اذ
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 اشیمت در اتاق رفت. در را باز کرد خطاب به منشبرخاست و س شيبعد از جا و

  گفت:

سره فرست  کي طيبل کيو  يیمايآژانس هواپ نيخانم بعد از ناهارتون زنگ بزن -

زمان  نيترکينزد ديني. ببنيکن هي... تهیخانم دوروت یبرا سيکالس به مقصد انگل

  .نيخبرم کن ه،يچه وقت

  چشم. -

  .ستيا نگررو به بهراد کردم. او متعجب مر من

در سکوت نگاهم کرد و بعد خطاب  ینشست و کم زيبزرگم برگشت و پشت م پدر

  به من گفت:

 نيقدر ا دوارميبه خاطر سروش. ام یکه بره، نه حت ذارمیفقط به خاطر تو م -

  . یرو بدون هاتيموقع

 یپوشچشم رپاشايبه حساب ام یختيکه ر یدختره بره، هم از پول دمیهم اجازه م من

  !یجبران کن یتو هم بلد باش دوارمي. اما امکنمیم

  جبران کنم؟! آهسته گفتم: ديرا با زيچه چ کردمینگاه به او داشتم فکر م با

  ؟یمثالً چجور -

بمون و بچه  نجايا یو ازدواج کرد یکرد یمثالً حاال که حالت خوبه و با همه آشت -

  من کار کن و... یشرکت من و برا یدار شو و تو

  رو به جلو خم شد و گفت: بهراد
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  !دهيچقدر براش زحمت کش نيدونیم ؟یپدربزرگ پس دکتراش چ -

  .رهيدکترا بگ تونهیم نجايا -

 نينمونده که درسش تموم بشه. ا یزيو چ ستيکشور ن نيا یبهنام دانشجو یول -

  .شترهيب یليدرسش رو تموم کنه. ارزش مدرکش اونجا خ نياگر اجازه ند هيخودخواه

  .کردمیمتعجب و مات نگاهش م نطوريفکر کرد و من هم یکم او

  . مگر من سروش بودم؟!کردیو تنم م دوختیو م ديبریخودش م یبرا

  .خوادیرو م نيهم ا ماهيکنم. فر یزندگ سيدارم انگل ميمن تصم -

 جانيهم ماهيو فر یريگیمدرکت رو م یري. تو منيکنیم جایشما ب یهر دو -

  خودم.  شيپ ارمشيشده. م کاريز کار با دمي. شنمونهیم

  را تکان دادم و گفتم: سرم

  !یخونده نه معمار کيمکان ماهيفر -

 یگردی. دَرست تموم شد برمکنمیکه خونده من براش کار مناسب آماده م یهر چ -

  تو مشت منه! ماهيلحظه به بعد فر ني. از انيکنیو با هم کار م جانيهم

  د و گفت:نگران رو به من کر بهراد

  بهنام! -

 آمدیبود. مار از پونه خوشش نم وانهيواقعاً د رمردي. پکردمیاو را برانداز م داشتم

  اش هم بکارد!آن را در النه خواستیم
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  کار کنم؟ شتونيکه پ نيدار یچه اصرار اد،يشما که از من خوشتون نم -

شرکت  یتو یقتتر وجذاب نياز ا یپسر جون؟ چ اديخودش خوشش نم یاز بچه یک -

پسر، چند پسر  کي یرقبا هم به جا ی. همهنميموفقم رو بب یهااطرافم بچه رمیراه م

  !ننيقدرتمند دور من بب

 یخودش مهره یدوست داشت برا رمرديپ نيبه من و بهراد کرد! ا یااشاره و

  کند! شتريشطرنج بسازد و قدرتش را ب

  خواست حرف بزند که گفتم: بهراد

  ره، اشکال نداره.اشکال ندا -

  متعجب گفت: بهراد

  ؟یکنیقبول م یعني -

دوازده  کنمیداره. فکر م اجيهم هست. سروش بعدها به کمک احت یبله، فکر خوب -

 ماهي. بعد هم با فرگردمیو برم کنمیدرسم رو تموم م رمی. من مهيسال اونجا بودم کاف

  .ميکنیپدربزرگ کار م شيپهم  جانيو هم مونيسر زندگ ميریو م ميکنیم یعروس

  . پدربزرگم گفت:دمينوشابه نوش ی. کمکردیناباور نگاهم م بهراد

  .ميرياتفاق جشن بگ نيبه مناسبت ا دي. بانيپس ناهارتون رو بخور -

  ن؟يگشا و شربت گالب و دارچبا مشکل -

  نگاهم کرد و گفت: پدربزرگ

  !ینطوريآره هم -
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  ساعت بعد دختر وارد اتاق شد و گفت: ميبعد مشغول خوردن ناهارش شد. ن و

 طيبل کيفردا ده صبح دارن،  یبرا طيبل کيحاج آقا، چند تا زمان مختلف هست.  -

  . کدوم رو رزرو کنم.ندهيآ یهفته یهم شنبه یکيو  ندهيآ یسه شنبه یبرا

زمان. فردا صبح ساعت ده. بهشون زنگ بزن و براشون  نيترکيمعلومه، گفتم نزد -

  .رهيرو بگ طيبراش بل فرستمیکن تا رزرو کنن. سروش رو م زيوار هعانيب

  چشم حاج آقا. -

  و گفت: ديبهراد به من پر ميآمد رونيکه از آنجا ب یوقت

  ؟یکنیسروش و پدربزرگ م یدعوا یچرا خودت رو قاط ؟یتو مغز خر خورد -

  . ميکه به پاشا داد یهستم، اون هم با پول یبخوام نخوام قاط -

   ؟یچکار کن یخوایال محا -

  ! یچيه -

  ؟یکارا رو بکن نيا یخوایواقعاً م -

  زدم و رو به او گفتم: یپوزخند

  !؟یبچه شد -

  .اديباهات ب ماهيفر ذارهیاون نم -

به سروش  یچيامروزمون ه یها. فقط از حرفکنمیم یفکر کيتا اون زمان  -

  نگو. 
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  باشه. -

  کف دستش! یبذار ینر -

  وب!گفتم باشه خ -

همه نگران نشسته  ميوارد خانه شد ی. وقتميو به منزل برگشت ميبعد هر دو سوار شد و

  بودند و منتظر ما بودند.

دادم که نگران  نانيلبخند به او اطم کيو با  دميبه استقبالمان آمد. او را بوس ماهيفر

  نباشد.

  . ميو نشست مي. به جمع سالم کردکردیهم فقط نگران نگاهمان م پدر

  آب بده. وانيل کيجان  ماهيفر -

  ن؟يخوریناهار نم -

  به بهراد کردم و خندان گفتم: ینگاه مين

  نماز و ناهار با حاج آقا صرف شده.  -

و پگاه فقط به  ميآب آورد. مادرم منتظر بود حرف بزن وانيل کي ميرفت و برا او

افتاده  ینديخوشااو بخواند اتفاق  یهااز چشم خواستی. انگار مکردیبهراد نگاه م

  نه! اياست 

  و بعد گفتم: دميبه جمع کردم و آب را سر کش ینگاه

  سروش کجاست؟ -



1217 | P a g e 
 

  رفته باال استراحت کنه. -

  ؟یکنیصداش م ماهيفر -

  معترض گفت: ماهيفر

  ؟یدياش به من دستور مکه همه ینکرد دايتر پبچه ماهياز فر -

  تنبل. نميپاشو بب -

جرأت رفتن به در اتاق سروش را ندارد. پگاه  دانستمیرا از من گرفت. م شيرو او

  برخاست و گفت:

  .رمیمن م ن،يدعوا نکن -

  :ديباال رفت. پدرم پرس یبعد راه افتاد و به طبقه و

  ؟یبا پدربزرگت که دعوا نکرد -

  نه، اصالً.  -

  اونجا؟ یچطور شد رفت -

  .دمشيدیم ديبا یچيه -

. زدیذوق م یسروش بدجور تو یافهيد. قآمدن نييبعد سروش و پگاه پا یقيدقا

که مخاطبش  یاخم کرده در حال یافهيمبل انداخت و با ق یآلود خودش را روخواب

  من نبودم گفت:

  شده؟! یچ -
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  . نميخبرم بب دنيرا بعد از شن اشافهيق خواستیم دلم

بخر که  یمقدار هم سوغات کيرو ببر خونه و جمع و جورش کن، براش  یدوروت -

  اش.خانواده یا خودش ببره براب

  :ديسکوت کرد و بعد پرس یباشد نگاهم کرد. کم دهيکه نفهم یبود. طور جيگ او

  ؟یگفت یچ -

  بره. خوادیرو جمع کن چون فردا م لشيرو ببر خونه، وسا یدوروت -

  گفته؟ یک ؟یکجا بره؟ با ک -

  ورش کن بره.فردا ساعت ده صبح. جمع و ج یرزرو کرده. برا طيپدرت براش بل -

  و بعد گفت: ديشيچند بار پلک زد و اند سروش

  بره؟ یقبول کرده دوروت یبابام چطور -

  من ازش خواستم. -

  چرت و پرت نگو اون از تو متنفره. -

  هم به من عالقه داره. یلياتفاقاً خ ،یگیخودت چرت و پرت م -

رخاست و ب شيبود. از جا دهي. خواب از سرش پرستيچند لحظه مرا نگر سروش

  گفت:

  ؟یبهش بد یقراره در ازاش چ -

  !یچيبهش بدم؟ ه یچ -
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  !؟یچيه -

سر  یور رفت. سروش جلو آمد و باال شيهاگرفت و با انگشت نييسرش را پا بهراد

  .ستي. بهراد سر بلند کرد و او را نگرستاديبهراد ا

  خواست؟ یتو بگو، در ازاش چ -

  فت: سرش را به چپ و راست تکان داد و گ بهراد

 کنمیم یپوشچشم یبه پاشا پول داد نکهيچرا به بهنام گفت هم از ا دونمی! نمیچيه -

که بهنام  یهم از من بخوا زيچ کي یتونی. میلو داد سيسروش رو به پل نکهيهم ا

  بره خونشون و... یگفت بذار دوروت

  شد.  و ساکت ستيکه به خودم دادم بهراد مرا نگر یو با تکان دميرا عقب کش سرم

  رو به سروش کرد و گفت: دوباره

  !نيهم -

  ! اون هم آقام؟ نيهم -

  :ديبغلش زد و داد کش ريرا ز شيهابعد دست و

  خواست؟! یبهراد! فقط بگو آقام چ -

  برخاست و معترض گفت: شياز جا ديدروغ بگو ستيبلد ن دميکه تازه فهم بهراد

. بهنام و پدربزرگ دميرو شن هانياَه، گندش بزنن! به من چه اصالً؟! من که فقط هم-

بابات گفت باشه دختره  تيکردن اون هم به خاطر تو، و در نها یلفظ یدعوا یکم

  بره. نيرو بفرست
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  فرو برد و راه افتاد و بدون نگاه به من گفت: بشيرا در هر دو ج شيهادست سروش

  سرمون. زهينر سيفرودگاه پل یتو دوارميام -

کردند و سمت راهرو  یآمد و از همه خداحافظ نييپا یوروتبعد همراه با د یقيدقا و

 یمبل نشستم و با گوش ینشان دادم و همانطور رو اليخيرفتند. من هم خودم را ب

  . سرگرم کردم

  سکوت تعجب کردم.  نيسالن ساکت شد و از ا کدفعهي

  ام نشست. شانه یرا چرخاندم که دست سروش رو سرم

  ش در پشت مبل رفتم.برخاستم و به مقابل ميجا از

زورت ندارم، نه! عمداً  یعني گمینم یچيسر و صورتم و ه یتو یزنیفکر نکن م -

احساساتت  یکه بار اون همه فشار از روت کم بشه و بتون یکردم من رو بزن یکار

  . یکن هيرو تخل

به کمک  ازيو ن یشد تيمدت چقدر حالت بد شد و چقدر اذ نيو در ا نجايا دونستمیم

و من  یکن یرو از درونت خال یاون همه بار منف یجور کي نکهيبه ا ازي! نیردا

  بوکست. سهيتو کردم و شدم ک یخودم رو قربان

  ام زد و گفت:شانه یضربه رو چند

دور و بر بابام نپلک. باور کن  گهيکه حال تو خوب باشه من هم خوبم، فقط د نيهم -

 مينداره. به من نگاه کن و بعد تصم یسود چيمعامله با اون و کار کردن باهاش ه

  .ريبگ
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  سروش. ستمينگران من نباش. من بچه ن -

 یزيکه برات کرده چ یخوش خدمت نيا یآقام به جا کنمیباشه... هر چند باور نم -

  ازت نگرفته باشه!

  بعد سر فرود آورد و راه افتاد و رفت. و

تاپ را و وارد اتاقم شدم. لپباال رفتم  یها رفتند من هم با عجله به طبقهآن یوقت

گذاشتم و آن را باز کردم. بعد از روشن کردنش آن را به هدفونم وصل  زيم یرو

را که کار گذاشته بودم  یکروفونيبرنامه رفتم و با روشن کردنش م یکردم و تو

برادر بابک با  ديکامل. فکر کردم شا تامتحان کردم. در ابتدا سکوت بود. سکو

ارسال شد.  ميضبط شده برا یبعد چند صدا یقهيباشد اما چند دق يیبد جا اشرندهيگ

پدربزگم که داشت با تلفن صحبت  یباز و بسته شدن در اتاق آمد و بعد صدا یصدا

  :کردیم

رفتن از کشور  رونيحق ب ینداره... نه! سروش فعالً مدت یرد بشه، مشکل نيبذار -

دنبال اون  فتهيراه ب خوامی. نمنيدرو ب بشيرو نداره و بهتره خودتون زودتر ترت

ُخرد شدم. اون از  یاکبر شيپ یکاف یروزها به اندازه ني... ایدختر خارج

 هيبه سا هيما هستن و سا یکار بيرقکه  رپاشايام شيبهنام، رفتنش پ یهاحماقت

رفته حسابشون رو شارژ کرده. اون هم از سروش  نکهياز ا نيا کنن،یدنبالمون م

شکنجه کردن و باز هم بهنام  یپدرا رو برده برا یبه من بگه رفته اون ب نکهيبدون ا

باهاشون صحبت کردم  مارستانيکردن... رفتم ب رشيزنگ زده و دستگ سيرفته به پل

 کنمیم یزندان اما من کار نيبا حرف زدن پسر من رو بنداز نيبتون ديو گفتم شا

  اعدام کنن.  یو فساد مال قهيقاچاق عتمختلف از جمله قتل،  یهاشما رو به جرم یهمه
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کنترل شدن  رقابليها غپرونده سروش پاک بشه... بچه عيپول دادم تا سر یهم کل بعد

 یاخودشون دست به هر کار احمقانه گفتنیبه من م اومدنیم نکهيا یو به جا

  رو دستمال بکشم.  اشونيکار کثافت ی. االن هم مجبورم جازننیم

بزنن و  گهيگند د کياحمقا  نيا نکهيکنم قبل از ا دايم مهران رو پزودتر خود ديبا

 ینفر رو بذارم مراقب بهنام باشه که سر خود کار کي ديقاتل اون مردک بشن... با

. فتهيدردسر ب یبشه تو یطور خوامیحساسش کردن. نم یليروزا اتفاقا خ نينکنه... ا

  باشه... ديشرکت من مف یتو تونهیم ندارم. او یاديز یهابراش برنامه

  زدم که گفت: یپوزخند

شرکت. بهراد  اديفردا ب نيزن بهنام، بهش زنگ بزن ماه،ي! اون دختره فریراست -

 یلي. خرهيجاش رو بگ تونهیم ماهيپدرش موند و نتونستم ازش استفاده کنم اما فر شيپ

نداشته  ی... به مدرکش کارهيکردم. دختر باهوش و با استعداد قيدر موردش تحق

العاده بسازم... گروه فوق کيازشون  دي... بانيانجام بد گمیکه من م یکار ن،يباش

  که گفتم رو انجام بده. يیحاال برو کارا

 رونيو برخاستم و با عجله از اتاق ب دميقطع شد و من هدفون را از سرم کش ارتباط

  رفتم و صدا زدم: نييها را پا. پلهدميزدم و طول راهرو را دو

  !ماهيفر -

  هراسان گفت: مادرم

  تو اتاقشه. -
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 یرفتم. او که رو ماهيو به اتاق فر دميها را باال دوو آن دميها چرخوسط پله دوباره

  و گفت: ديبود از جا پر دهيتختش دراز کش

  شده؟! ی! چه؟يچ -

  به صدا در آمد. آن را چنگ زدم. ناشناس بود. گفتم: اشیگوش

  کار تو شرکتش، فقط قبول کن.  یبرا زننیم از طرف پدربزرگم بهت زنگ -

  !؟یچ -

شرکت،  ايب گنیحتماً بهت م ع،يباشه؟ اما نه سر ماه،يبهم اعتماد کن، قبول کن فر -

  . اميبگو م

 یگوش یرا به گوشش چسباندم. او دستش را رو یبعد تماس را وصل کردم و گوش و

  گذاشت و گفت:

!... آخه یمحمد ی... بله... بله... آقادييبفرما الو... بله خودمم... سالم، ممنون... -

اونجا  اميداره؟... باشه، حاال فردا م شونيبه شرکت ا یمن چه ربط یمدرک کار

  ... حتماً... خدانگهدار.؟ی... چه ساعتهيموضوع چ نميبب

  ارتباط را قطع کرد و گفت: او

  چه خبره؟ یبگ شهیم -

  نشستم و گفتم: کنارش
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. رميمدرک زبانم رو بگ سيمن برم انگل خوادی. پدربزرگ مزمينگران نباش عز -

. فعالً صالح در رهيشرکتش به کار بگ یمون رو با هم توبعد همه یبمون نجايتو هم ا

  .نيشما بگ یچشم! هر چ ميکه بهش بگ نهيا

  سنگشه؟ ريدستمون ز ايبهنام  ميامگه ما بچه م؟يبکن یکار نيهمچ ديچرا با -

  سرم! ريخ رميگیم زايدارم ومن  ه؟يچه کار نيا

 خوامیکه م یزياما فعالً! تا من به چ م،ييايباهاش کنار ب ميمجبور ماهيگوش کن فر -

. رنيگیرو م يینها یجهيمهمه و نت یليبرسم. فردا هم روز مناقصه است و براشون خ

از مرز  یفردا صبح دوروت دي. به خاطر سروش. باميصبر داشته باش یکم ديپس با

  دلم. زيج بشه عزخار

 ی. چیبش مانيپهم یکه ازش متنفر یبه خاطر مصلحت با کس یستين یبهنام تو آدم -

  شده؟ 

  نگران نباش. ،یچيه -

و پدرش رو بهتر. اون  شناسهی. سروش تو رو خوب مزميعز یچيبه من نگو ه -

شده؟ بهم بگو بذار  یتو! چ یکرد یکار کيدروغ بگه اصالً.  ستيبهراد هم بلد ن

  .گهيکس د اياز زبون خودت بشنوم نه پدربزرگت، نه سروش 

  را فوت کردم و گفتم: نفسم

  بره و... یازش خواستم بذاره دوروت -

  ؟یو؟! در عوِض چ -
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و من بعد از درسم برگردم  یبمون جانيو تو هم رميمدرک بگ سيمن برم انگل نکهيا -

پدربزرگ کار کنم.  یو برا اميب مونيو هم زمان با رفتن سر زندگ ميريبگ یو عروس

  . اما...ششيپ یتو هم از فردا بر

  :ديکش اديگرد شده فر یهابا چشم کدفعهيمجال نداد حرف بزنم و  ماهيفر

  بهنام! -

شدم  یعصبان هياز ثان یصورتم زد که در کسر یتو یادهيکش غشيهم زمان با ج و

  و داد زدم:

  !ماهيفر -

خورد. با  کهيکه کرد  یدش هم از کارگذاشت و خو شيهالب یرا رو شيهادست

  برخاستم و گفتم: تيهمان اخم و عصبان

  ؟یکشیمن بلند نشه. خجالت نم یدستت رو چوقتيه گهيمثالً بهت گفتم د -

  گرفت و آهسته گفت: ريو سر به ز ديکش نييلبش پا یرا از رو شيهادست

  ؟یگذاشت هيما یدوروت یچرا از من برا -

آزاد شه  یکردم که دوروت ینذاشتم. من فقط کار هيما یتدورو یمن از تو برا -

کردم که سروش بتونه فکرش رو جمع و جور کنه و  یاش. کارخانواده شيبرگرده پ

 کيزود  یلي. خرانيا ارهيرو ب یاز دست باباش آزاد بشه چون من بهش گفتم دوروت

  نباش.  نگران کنم،یم دايرفتن خودمون پ یهم برا یراه حل

  تخت برخاست و بغض کرده گفت: یاز رو ماهيفر
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دست از سر ما برداره.   تونيتا حاج یکن یرو قربان گهيد یکي ديبا ؟یچه راه حل -

 چکسيخودش بره تو دام اون مرد؟ چرا با ه یما احمقه که خودش با پا یاندازه یک

   ؟یکنیمشورت نم

  ه داد:زد و ادام امنهيس یباال رفت و با انگشت تو شيدوباره صدا او

سرخود  ديچرا با ن؟يرگاتون دار یرو تو یخودخواه فيخون کث نيتون اچرا همه -

. چرا نيمشورت کن نيستي. چرا بلد ننيريبگ ميتصم گهيهمد یهمه و به جا یبرا

 یديکه دوازده سال رنج کش یبود یتو خودت کس ن؟يکنیحرفا رو از هم پنهون م

  ن؟يريبگ رسد نييواخیم یازت پنهون شده بود. ک تيچون واقع

درد گرفت. او  امنهياشک از دو چشمش راه گرفت. انگشتش را گرفتم چون س و

  و با همان حال گفت: ديدستش را پس کش

که  ستمياحمق و خنگ ن ماهياون فر گهيمن د ؟یکنیکارا رو م نيچرا؟ چرا با من ا -

. من زنتم خورهیبر م تميرفتارات به شخص نيکردم. ا رييمن تغ ؟یديدیمن رو کم م

 ازتيرفع ن یفقط برا اي یفهمیرو م نيباشم. ا هاتیغم و خوش کيبهنام. قراره شر

  و... یکنیم یخوایم یو هر کار یذاریمکه بهم محل ن یبا من ازدواج کرد

  اتاق باز شد و بهراد وارد اتاق شد و بعد پگاه و مادرم.  در

  چه خبره؟ -

  را تکان دادم و گفتم: سرم

  !یچيه -
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  تخت انداخت و گفت:  یخودش را رو ماهيفر

 في. مقصر اون رگ کثیستيکار. مقصر تو ن نيبه ا ی! عادت کردیچيباز هم ه -

زن  ميتونیمقصر منم که بهت اعتماد کردم و فکر کردم من و تو م تونه،يخودخواه

  !یسروش ني. عیبابابزرگت نيتو هم ع دونستمیاما نم ميهم باش یبرا یو شوهر خوب

  نگاهش را از او گرفت و رو به من گفت: مادرم

  شده بهنام؟  یچ -

بحث شرکت پدربزرگم را  ماهيفر دي. او فهمستميرا تکان دادم و بهراد را نگر سرم

  است. بهراد خطاب به من گفت: دهيفهم

  . بهت گفتم دست بردار.یکرد یبد یليحق داره، کار خ -

  ن؟يگینم یچيشده؟ چرا ه یچ -

 یگرفتم و دست راستم را رو ميدستم را به زانو کيرفتم و خم شدم و  ماهيفر مقابل

  صورتش گذاشتم و با انگشتم اشکش را گرفتم و گفتم:

  ...زميعز -

  گفت: انيو دستم را کنار زد و همانطور گر ديسرش را پس کش ماهيفر

  .رونيولم کن، برو از اتاقم ب -

  ...یفر -

  گفت: بلند یچشمم نگاه کرد و با صدا یتو
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  برو. شنوم،ینم -

به اتاقم رفتم پگاه آمد و  یو از اتاق خارج شدم. وقت دميکش یقيشدم و نفس عم راست

  تاپ را خاموش کردم. من در را رها کردم و آن را نبستم. رفتم و لپ

  چند لحظه ساکت بود و بعد آرام گفت: پگاه

فقط بهراد به پدرتون رفته . نيکنیم یروادهيتون ز. شماها همهگهیراست م ماهيفر -

  !یرو از همسرت پنهون کن یزيچ ديها نداره. بهنام نبااخالق نيکه از ا

  !؟یکردیم ديکه تو نبا یهمون کار -

شده بودند  کيکه ناخواسته به هم نزد يیتاپ را بستم و با ابروهاشد. در لپ ساکت

  داشت.  ريزبود و سر به  ستادهيا فيتکل یرو به او چرخاندم. وسط اتاق ب

پدربزرگم را  ريرا برداشتم و وارد برنامه شدم و مس امیزدم و گوش هيتک زيم به

  . رفتیدنبال کردم. او داشت به منزل م

 شهیم داي. مهران حتماً پرونيجهنم دره برو ب نيو از ا ريرو بگ ماهيبهنام، دست فر -

   .یو به دردسر بنداز یکن ريکه تو خودت رو درگ ستيو الزم ن

. مرگ بهار، اومدن تو و حال و روزت. دنيدو ماهه رنگ آرامش ند اتخانواده

سروش، از چند جهت داره به پدر و مادرت فشار  يیدا تيمن و بهراد، وضع طيشرا

  . اديم

مون رو همه خوادیما رو دوست داره، درست. م یبابابزرگ نرو، اون همه سمت

  اس. خرسهخاله  یو محبتش مثل دوست رهيتو مشتش بگ
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 یدرک کنه که آدما برا تونهینم یهمه بشه ول یاجبار قيباعث توف خوادیم اون

  خودشون درک و احساس و فهم دارن. 

دوست داره  یفکر کنه کس نکهيقدرتمند داشته باشه بدون ا یخانواده کيداره  دوست

  نه؟ ايقدرت داشته باشه 

  .دونمیرو م نايا یهمه -

  !یواقعاً احمق یدیانجام مو  یدونیپس اگر م -

  . ستميبه او کردم و او را نگر رو

  آمد و گفت: جلو

به  شهينکن. من خودم هم یکارا نکن بهنام. خودت رو با پدربزرگ قاط نياز ا -

  بهراد گوشزد کردم و گفتم:

  بهش بگو چشم، باهاش هم بحث نکن و کار خودت رو انجام بده. -

  کنم.  ینقش باز تونمیمن نم -

ً يتو دق ،یبله چون به پدرت نرفت - . االن ارزش داره زنت رو یبابابزرگ نيع قا

  کنه. هيگر ینطوريا ماهيبودم فر دهي. ندیاريزودتر از دلش در ب ديبا ؟یناراحت کرد

به سقف کردم که چند ضربه به در خورد. در باز بود و چند  یو نگاه دميکش یآه

  بعد بهراد وارد اتاق شد.  هيثان

. چرا؟! زدیمن و پگاه در م يیتنها یدر نزد و حاال برا ميکه تنها بود ماهيرو ف من

  به ما اعتماد دارد؟! ديبگو خواستیم اي رساند؟یشعورش را م
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  .اريبهنام، برو از دلش در ب -

  تنها باشه. ديبا -

  رو تنها باشه؟ یچ -

  ...شهیدر حال حاضر ناراحته و بهتره تنهاش بذارم تا آروم م دونمیم -

اسم او جواب دادم  دنيبه صدا در آمد. صفحه را نگاه کردم. بابک بود. با د امیگوش

  و گفتم:

  بله. -

  سالم داش بهنام. -

  سالم. -

مطب.  رنیو م انيم ضايمن اومدم دم اون ساختمان پزشکان. االن بازه و مر -

  هستن و چه خبره. اياون دکترا ک نميبرم باال بب خوامیم

  و. باشه بر -

  .کنمیخبرت م -

  .یمرس -

  :ديارتباط را قطع کردم بهراد متعجب پرس یوقت

  بود؟ یک -

  !کسچيه -
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  ؟یزدیحرف م کسچيبا ه -

جوابش را  ديد یرا ندادم و سرم را به چپ و راست تکان دادم. بهراد وقت جوابش

  خطاب به پگاه گفت: دهمینم

  .ميباش ششيپ خوادی. بهنام نمزميعز ميبر -

 کردمیحس م شهي. همستميعد از اتاق خارج شد. پگاه مرا برانداز کرد. او را نگرب و

ها در حسرتش سوختم . آنقدر دردناک که مدتباستيز یزيانگبه شکل دردناک و غم

  قسمت من نشد. چگاهيکه ه زيانگو آنقدر غم

  .دميکش یقيرا از او گرفتم و نفس عم نگاهم

  و راه افتاد و گفت: ديچرخ آهسته

  مراقب خودت باش. -

  را باز کردم.  شنيکيو اپل ستميرا نگر یبعد اتاق مرا ترک کرد. دوباره گوش و

 رفتیکه م یرينشستم و به مس زي. پشت مرفتیخارج از شهر م يیداشت جا مهرداد

  دقت کردم.

گرفته بود و حاال داشت از شهر  شيرا به سمت غرب شهر در پ رشيباال شهر مس از

 ابيخارج از شهر است و با عالمت زدن رد رشيمطمئن بودم مس .شدیخارج م

  شده بود. یگوش ینقشه تمام حواسم جلب صفحه یرو

  جواب دادم. عيآن افتاد. سر یبه صدا در آمد و اسم بابک رو یگوش

  جونم؟ -
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  . خوشم اومد.یگفت یبه! چه جونمجون؟ به -

  حرفت رو بزن. -

نداره.  یادي. اصالً رفت و آمد زنهيشینم یتردک چيطبقه ه نيمهندس، عشقم، تو ا -

  . رهیم ذارهیدر مطبا بسته است م نهيبیم اديهم م یکس

  ؟یجد -

  . ستين یبله. من االن اومدم باال هر دو در بسته است و کس -

  ؟یچ گهيطبقات د -

  شلوغه. یليچه خبره، خ نيو بب ايب -

  !ست؟ياونجا ن یپس دکتر -

  نزدن.  یاسم و پالک چيتا در ه دو نيا یجلو ینه. حت -

  چکار داشت؟  نجاينزدن؟ پس پدربزرگم اون شب ا -

  بدن انسانه؟! یکار قاچاق اعضا یتو ینکنه پدربزرگ گرام گمی! مدونمینم -

  .هيچه حرف نينه بابا، ا -

  ...نميبیکه من م نطوريواال خوب ا -

  آمد که داد زد: یمرد یصدا

  ؟یچکار دار نجايآقا ا -

  جواب داد: کباب
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  اومدم مطب دکتر مغز و اعصاب. -

  .ستنين -

  کجا رفته دکتر؟ -

  گفت: یمرد با بدخلق آن

  .کننیطبابت نم یدکتر چيطبقه ه نيبرو آقا. ا اي! بدونمیمن چه م -

  بابک آمد که گفت: یعصب یصدا

 ،یدکتر قربان شيحرف نزن هان! من خودم رد دادم که اومدم پ ینطوريبا من ا نيبب -

  پس تو درست رفتار کن تا نصفت نکردم!

  برو. ايشر درست نکن آقا، ب -

  کجاست؟ یدکتر قربان -

دکتر مغز و اعصاب  نيي. طبقات پاهيوقته خال یليخ نجايا .دونمیمن، نم زيعز -

  .ميدار

  .رمیداد نزن دارم م -

  گفت: یبعد از کم و

  ؟یديصداش رو شن -

  . دميبله شن -

  .کننیشدت برخورد م نيبا ا یچ یهست، وگرنه برا یخبر نجايحتماً ا -
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چشم  یتو ینطوريتو رو بشناسه. ا یکس ستي. باهاشون بحث نکن، قرار ندونمینم -

  .یافتیم

  باشه. -

  .رهیباره به اون سمت م ني. اولرهیمهرداد داره سمت غرب م -

  چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: او

  ج بشه.از شهر خار خوادیاحتماالً م -

  . ديشا دونم،ینم -

  کدوم جاده! یتو رهیم نميدنبالش کن، بب -

  باشه. -

  کردم و به سراغ برنامه رفتم. یاو خداحافظ با

او در حال  یعني شدی. اگر از شهر خارج مکردمیبه نقطه داشتم او را دنبال م نقطه

  .رفتن به سراغ مهران بود

  .فشردمیرا م ميهاطرف لب ام داشتم دوو با دو انگشت اشاره مضطرب

  داد: اميمنتظر شدم که بابک پ یکم

  کجاست؟ -

  نوشتم:  شيبرا

  فرودگاه مهرآباد. کينزد -
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  .ستيفرودگاه ن رشيمس -

  چطور؟ -

  که دنبالشن بره فرودگاه؟ یکس ديچرا با -

  !دونمینم -

وارد از فرودگاه گذشت و  نکهيمنتظر شدم تا ا یقياو را دنبال کردم. دقا دوباره

  بزرگراه آزادگان شد. 

  آمد: اميکه پ کردمیرا نگاه م رشيداشتم مس نطوريهم

  کجا رفت؟ -

  .بزرگراه آزادگان -

  کرج و اونطرفاست. رشيمس -

  . دونمیدرست نم -

  کنم؟ داشيبرم دنبالش پ یخوایم -

  هنوز نه.  -

  خبرم کن. یداشت ی. کارچرخمیشهر م یتو رمیم -

  برو به سالمت. -
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دنبالش کردم. بعد از آن وارد بزرگراه  ريبه مس ريرا مقابلم گذاشتم و مس یشگو

تهران_کرج شد. برخاستم و در اتاق راه رفتم و قدم زدم. به شدت مضطرب بودم و 

  !رود؟یمرد به نزد مهران م نيا یعني دميداشتم. صدبار از خودم پرس جانيه

. دمينشن يیراد رفتم و در زدم. صدااتاق به یزدم و به جلو رونياز اتاق ب ناخواسته

  آلود بهراد آمد و گفت:خواب یتر در زدم که صدادوباره محکم

  بله. -

  .قهيدق کي یايبهراد م -

  تو. ايشده؟ ب یچ -

آن را تا آخر باز کنم و  نکهيدر را باز کردم بدون ا یو ال دميکش نييرا پا رهيدستگ

  گفتم: نميبب یزيچ

  ارم.باهات کار د ايبهراد ب -

  تو؟ یايب شهیشده بهنام، م یچ -

  .شمی. مزاحم نمرونيب اينه، ب -

 یبعد با لباس راحت یرا رها کردم و کنار رفتم و منتظر شدم. بهراد کم رهيدستگ و

  . از اتاق دور شد و گفت:آمدیآلود بود و خسته به نظر مآمد. خواب رونيب

  شده؟ یچ -

  گوشش بردم و آهسته گفتم: کيرم را نزداش گذاشتم و سشانه یراستم را رو دست

  .کنمیم دايفکر کنم دارم مهران رو پ -
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  گفت: ینگاهم کرد و به همان آرام متعجب

  ؟یکجا؟ چجور -

 رهیانگار از شهر خارج شده و برادرش مهرداد داره م یول ستيصد در صد ن -

  سراغش.

  .رهیکجا م -

  .نهکیاتوبان تهران_کرج داره حرکت م یفعالً تو -

  ؟یدونیاز کجا م -

  لحظه ساکت ماندم که گفت: چند

  بهم اعتماد کن. -

  .نشيماش ريزدم ز ابيرد -

گرد شد. دستش را گرفتم و او را به اتاقم بردم و  شيهاو چشم ديباال پر شيابروها

  اتوبان در حرکت بود. یرا نشانش دادم. او هنوز تو امیگوش یرو یبرنامه

  را لمس کرد و گفت: ششيو ته ر ديکش اشبه چانه یدست بهراد

آشناش  ني. ممکن هست ايیآشنا دنيد اي یدنبال کار ايکرج!  رهیداره م ديشا -

  مهران باشه، ممکن هم هست که نباشه. 

  درسته.  -
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اتاقم رفت. دست و صورتش را شست و  سيرا دستم داد و به درون سرو یگوش او

  من خشک کرد. یآمد با حوله رونيب یوقت

  و مرا برانداز کرد.  ديخوش حالتش را شانه کش یهم موها بعد

  من هم برم حاضر بشم.  ،یتو که حاضر -

  ؟یچ یبرا -

  . ميرسینم اي ميرسیبه مهران م ايدنبالش،  ميبر -

  زد و من فقط با نگاهم دنبالش بودم.  رونياز اتاق ب او

  ن بود.از من نگرا شتريبه صدا در آمد. بابک بود. او ب امیگوش

  سالم، کجا رفت؟ -

  .رهیاتوبان تهران_کرج داره م یفعالً تو -

  دنبالش برم؟ یخواینم یمطمئن -

   ؟ی. تو با اون موتور کجا بررمیاالن خودم دارم م -

  تنهات بذارم.  تونمینم -

  .رمیبا برادرم م ستميتنها ن -

  اُه! با اون سگ اخالق! -

  داشم.نه دا مه،يي! اون دایکينه، اون  -

  .ذارمیگل کاشته؟!در هر صورت من تنهات نم یريواقعاً! ننه بزرگت سر پ -
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رو  یمنيتو جاده! اونم تو که اصالً اصول ا یفتيبا موتور ب ستيبابک، الزم ن -

  .یکنینم تيرعا

  ؟یندار یکار -

  نه! -

راد به ني. سوار ماشمياز منزل خارج شد صدایو ب ميبهراد آمد با هم راه افتاد یوقت

تا به بزرگراه  مي. سمت غرب شهر حرکت کردميو به سرعت راه افتاد ميشد

  . ميتهران_کرج وارد شو

  !ديکه نبا ميکن یمبادا کار نکهيا ريبود و فکرم درگ رونيبه ب نگاهم

  به پاشا فرستادم. یاميرا در دست گرفتم و پ یگوش

  .یبه مسئول پرونده خبر بددنبال مهران. الزمه  رمیسالم پاشا، من دارم با بهراد م -

  سمت کرج!  ميریم ميدار

  آمد.  یاميپ عيسر

  .یحماقت نکن بهنام. باز که خودت راه افتاد -

  نه! ايمهران  شيپ رهیبدونم مهرداد داره م خوامیمجبورم، م -

  و گفت: ديطول نکش یزيچ

  .یآگاه رمیزود به زود بهم خبر بده. من دارم م -

  باشه. -
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  به داخل برنامه نگاه کردم. ميرگراه شدوارد بز یوقت

  کجاست؟ -

  برنامه را نگاه کردم و گفتم: متعجب

  !نيآزادراه کرج_قزو یاز کرج رد شد! اصالً اونجا نرفت. رفت تو -

و  کردینگاه م نهيآ یبار تو کي هيبود! هر چند ثان رهيهمانطور به جلو خ بهراد

  ساکت بود!

  ؟یکنیفکر م یبه چ -

  به پشت من. دهيچرا چسب هيموتور نيا نکهيبه ا -

  و پشت سرم را نگاه کردم. دميگرد شده چرخ یهاچشم با

  .شهینگاه نکن متوجه م -

  زدم و رو به جلو کردم و گفتم: یبابک به سماجت او پوزخند دنيد با

  !هيخود -

  به من انداخت و گفت: ینگاه مين بهراد

  ه؟ي! اونوقت که؟يخود -

  بابک. -

  رو هم؟ یختيبا بابک ربابک؟ تو  -
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بهمون لو  نينداشت؟ کامران رو هم یرو هم اشکال ختيریسروش باهاش م یوقت -

  داد.

  گمشو بابا. -

  نداشتم با بهراد بحث کنم. معترض گفت: حوصله

  االن چرا دنبالمونه؟ -

  . گفتم با توأم اما باز اومده.ذارمیگفت تنهات نم -

  دستمون نده خوبه! یکار -

  ار.کن ريبگ -

. بابک ديايبردم و اشاره دادم که جلو ب رونيشد و دستم را ب ليبه سمت چپ متما او

را به تن  ی. لباس موتورسوارديرا باال کش شهيرساند. ش نيخود را کنار ماش عيسر

  حال شدم. داشت. از کارش خوش

  ؟یايمگه نگفتم با موتور دنبالم ن -

  زد: داد

  ذارم؟یمگه نگفتم تنهات نم -

بهراد  نيو او به پشت ماش دميرا باال کش شهيلبخند زدم و سر فرود آوردم. ش استهناخو

  رفت.

  گفت: کدفعهيسکوت کرد و بعد  یکم بهراد
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  ست؟يبابابزرگ خونه ن یدونستیاز کجا م -

  از هر جا! -

  ؟یزد ابيبه اون هم رد -

  کردم. او سرش را به چپ و راست تکان داد. سکوت

 یلي. خسيمسائل روشن بشه بتونم بفرستمت انگل نيا یهمه فيکاش زودتر تکل -

  نگرانت هستم.

  درسته؟ د،يکه نبا یبکن یکار یخوایبه مهران تو نم ميديما رس -

  را نداد.  جوابم

  .ميبرنامه رو پاک کنم و گمشون کن نجايکه هم یخودت رو کنترل نکن یخوایاگر م -

  به من انداخت و گفت: ینگاه او

  اش کنم!پاره کهيبا دندون ت خوادیدلم م -

  . به ضرر خودمونه.ستيکار درست ن نيحرصمون ا یمن هم. اما با همه -

  . ديدست کش شيموها ینفسش را فوت کرد و رو او

  . ميرو در رو بش یاالن قراره با چ ميدونیکار حفظ آرامشه. ما نم نيبهتر -

وست داشتم مهران را خودم فکر کردم که د یسر فرود آورد و من به حس درون او

  را نگاه کردم. رشيحال سکوت کردم و برنامه را باز کردم و مس نيبکشم. با ا

  گفتم: ی. با نگرانراندیداشت در امتداد جاده م هنوز



1243 | P a g e 
 

  بره.  گهيد یو اون اصالً جا ميکه اشتباه کرده باش ترسمیم -

  کجا مثالً؟ -

  . ني! قزودونمیچه م -

  .شهیم یچ مينيبب ميکنیفعالً دنبالش م -

بعد مهرداد  یقيمان را با مهرداد کمتر کرد. دقابه سرعتش افزود و فاصله بهراد

  داد. رييرا تغ رشيمس

  عوض شد. رشيمس -

  ره؟یکجا م -

  از سمت چپ جاده حرکت کن. -

  شد. ليبه چپ متما او

  .یخروج یحاال برو تو -

  شد.  یوارد خروج او

  .ميکارخونه رد بش هيار االن از کن ديبرو سمت چپ و با -

  . ميکم از کنار کارخانه عبور کردهمان سمت حرکت کرد و کم از

تر برو سرعتت باال بوده. حاال آروم یلي. خرهيمس نيهم ی. توميشد کيبهش نزد -

  .نهيجاده خلوته، ممکنه ما رو بب نيچون ا

  باشه. -
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  داد: اميحظه پاشا پانداختم و بابک هنوز پشت سرمان بود. همان ل نهيدر آ ینگاه

  ن؟ييکجا -

  نوشت: ميبعد برا یفرستادم و کم شنيلوک شيبرا

  ه؟يليسه رهیاون داره م -

  کجاست؟ هيلي! سهدونمینم -

  دارم. اليداره. خود من هم اونجا و اليباغ و و یاونجا کل ه،يالقيي -

  .دونمینم -

  .نياون مکانه. مراقب خودتون باش کينزد ريمس نيا -

  حتماً. -

  بلند کردم و گفتم: سر

  ره؟یبه نظرت داره کجا م -

  .دونمینم -

 رييرا تغ رشيمختلف او مس یهااز کنار کارخانه یرانندگ لومترياز حدود پنج ک بعد

  داد. 

  دور برگردان دور بزن و برگرد.  یتو -

  باشه. -
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لمان عبور کرد و بابک هم هنوز دنبا اطيبهراد با احت ميديبه دوربرگردان رس یوقت

  بود. بهراد اطرافش را نگاه کرد و گفت:

  !هيليسه رهینسناس داره م نيا -

  آره.  -

  گفتم: ميعبور کرد رياز آن مس یوقت

  راست.  چيحاال بپ -

خوش  اري. آنجا به نظر بسميرا ادامه داد ريو مس ميشد هيليشهرک سه یجاده وارد

  گفتم: نانيبود. با اطم الي. پر از باغ و وآمدیآب و هوا م

  شده.  یمخف جانيمهران هم -

  . مهرداد توقف کرد. رفتیجلو م اطيو او داشت با احت گفتمیرا به بهراد م ريمس

  اون توقف کرد. -

  کجا؟ -

  ...ابونيخ -

  آمد.  ميبرا یاميسر فرود آورد و ادامه داد. پ او

  لطفاً آدرس بده. اد،يداره م سيپل -

  ...ابونيخ ه،يليسه -

  .رسهیم سيتا پل نينکن یکار چيو ه نياش، فقط آروم باشنگران نب -
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  باشه. -

  گفتم: ميديباغ رس کيبه نزد یوقت

  رفته.  اليداخل اون و -

  خوب.  یليخ -

  .ننيپارک کن ما رو نب اليطرف برو و پشت و نياز ا -

  باشه. -

  را نگاه کردم.  وارهايد یرا خم کردم و نگاهم را باال گرفتم.  باال سرم

  داره، توقف نکن.  نيربدو -

  !هيبزرگ یاليچه و -

  .سايوا سا،يوا سا،يوا -

  ترمز کرد و گفت: بهراد

  !ه؟يچ -

  پارک کن. واريپشت به همن. کنار د نايدادن.  دورب ليصفر تشک ینقطه کي -

 ادهيپارک کرد. بابک هم پشت سر ما. من کمربند را باز کردم و پ واريکنار د بهراد

شد و  ادهي. با بابک دست دادم. بهراد از در سمت من پشدیم کيشدم. هوا داشت تار

  گفت:

  !یباهاش دوست بش یبخوا کردمیفکر نم -
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با من نداشت.  یتيسنخ چيبود! آن هم در رابطه با بابک که ه یجالب ی! کلمهدوست

  بابک کالهش را در آورد و با بهراد دست داد و گفت:

  تو؟ ميبر -

  داره.  نيهمه جا دور ب ؟یچجور -

  کردم و گفتم: واريبه سر تا سر د ینگاه

  .هيکاف ميرو از کار بنداز شونيکي اده،يز ناشونيتعداد دورب -

  کرد و گفت: هانيبه دورب ینگاه بابک

  خوبه؟ یکي نيا -

  آره. -

  موتورش گذاشت و رو به بهراد گفت: یکالهش را رو او

  سوار عروست شم! ديبا اجازه آق مهندس، با -

  دب!ا یب -

  زد و گفت: یلبخند کج بابک

  نداشتم! یمنظور خاص -

  کاپوت رفت که بهراد گفت: یبهراد گذاشت و رو نيسپر ماش یرا رو شيپا بعد

  که! یداغونش کرد -

  تحمل کنه تمومه! گهيخورده د هي -
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 شيزدم. او پا یها پوزخندآن ی. سرم را تکان دادم و به مکالمهستيمرا نگر بهراد

  گذاشت و داخل باغ را نگاه کرد و گفت: نياشسقف م یرا رو

  فاصله داره. نجاياز ا الي. وستين یکس -

خم شد و  ی. بدون ترس کمستاديآن ا یرو شيرفت و با دو پا واريد یبعد رو و

 یهاميو س ديکش رونيچاقو ب کي شيساق پا ی. از الديرس نيحرکت کرد. به دورب

  آن را قطع کرد. رو به ما کرد و گفت: 

  .نييايب -

  . بهراد گفت:مي. من و بهراد به هم نگاه کردديباغ پر یمثل گربه تو و

  خوبه که ترس از ارتفاع نداره.  -

  رفت و غرغرکنان گفت: نشيماش یبعد رو و

  عوضش کنم.  ديبا -

را دراز کرد و  شيرا به دو طرفش گرفت و پا شيهارفت و دست واريد یباال او

  .ديپر نييپا

  آن دو منتظرم بودند. ستادميکه ا واريد یها باال رفتم. روآنهم به روش  من

  . دميباغ پر ینشستم و تو واريد یرو

  !نيآفر -

  انداختم و گفتم: شيبه آسمان گرگ و م یو نگاه ستادميا
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  . رنيباغ ما رو بگ ینايممکنه دورب ميبر شيپ -

  ممکنه سگ هم داشته باشن. -

  .شهیم کياالن هوا کامالً تار -

  بهراد به صدا در آمد. یگوش

  کن. صداشیب -

  کرد و جواب داد: صدایرا ب اشیگوش او

... برگشتم بهت گهيدو ساعت د یکي... مييآی... مرونيب مي... اومدزميبله... سالم عز -

  ... االن کار دارم، خداحافظ...گمیم

  . ميکرد صدایرا ب مانيهایهم گوش ما

  . انگار تحت نظرم.زنهیاش بهم زنگ ماالن همه زدیاونوقتا عمراً بهم زنگ م -

  را از او گرفتم و گفتم: نگاهم

  ها.درخت و بوته نيپشت ا نييايب -

  . ميها که دورش بوته بود، پنهان شداز درخت یکيو پشت  ميهم رفت با

  که بهراد گفت: ميمنتظر شد قهيدق ستيب

  بهنام من حوصله ندارم بمونم. -

  شده،  عجله نکن.  کيکه تار ینيبیصبر کن بهراد. م -

  .ميپاشو بر م،ينشست نجايا یچ یپس برا -
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  و گفتم: دميها سرک کشپشت بوته از

  . نييايآروم پشت سر من ب -

خوت بود  یليرفتم. خ اليو سمت و دميها دودرخت یآمدم و از ال رونيآهسته ب من

 اطيرخاستند و با احتها اشاره کردم. هر دو بو به آن ستادميحضور نداشت. ا یو کس

سرم  یباال نيدورب دنيو سر بلند کردم که با د دميکش یقيبه سمتم آمدند. نفس عم

  دند. يگشاد شد. آن دو به من رس ميهاچشم

اشاره کردم. بهراد و بابک آن سمت را نگاه کردند. بهراد دماغش  نيبا سرم به دورب

  ت. هم فشرد و پلک بس یرا رو شيهاداد و دندان نيرا چ

گذاشت و مشغول چرخاندن کمرش شد و قر  شيهارا پشت گوش شيهادست بابک

  داد. 

و  ستاديشد. رو به من ا رهيو بهراد به او خ کردمیگرد شده نگاهش م یهاچشم با

  را لرزاند. بهراد گفت: شيهاشانه

  احمق؟ یُخل شد -

  !رنمونيگیم انيرقص مرگه! االن م -

  ؟یارهقر کابا ايرقص مرگه  نيا -

  قر؟ یگیم نيتو به ا -

  ؟یگیم یمگه تو چ -

  !اسيرقص لوط نيا -
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  گمشو! -

  کردم و آن دو را با بحثشان تنها گذاشتم و راه افتادم. بهراد گفت: یپوف

  عه! بهنام! -

در کار نبود. آن دو  ینيکردم اطراف را نگاه کردم. دورب هيکه تک یدرخت بعد به

  . دنديآمدند و به من رس

. بهراد و بابک هم کردم هيتک واريو به د دميبار به عمارت رس نيو ا دميدو هدوبار

  کردند.  هيتک واريآمدند و کنار من به د

به سرعت آن سمت  دميرا ند یکس یبه بغل عمارت کردم و وقت ینگاه واريپشت د از

  رفتم. بهراد و بابک هم آمدند. بهراد آهسته گفت:

  ...یحرکت کن یخوایم یوقت شهیم -

  گذاشتم و گفتم: ميهالب یها رو به او انگشتم را روپله یمهرداد رو دنيد با

  !سيه -

  کردم و آهسته گفتم: هانيبه دورب یساکت شد. نگاه او

. دوباره از ستين هانيحواسش به دورب یکس یباشه، حت اليو یتو یفکر نکنم کس -

را به  شيگرفته بود و موها شيهادست انينگاه کردم. مهرداد سرش را م واريکنار د

  . ختيریهم م

  مهرداد! -
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اش را گرفتم کتش برد و مقابلم آمد که شانه ريمهران بود. بهراد دستش را ز یصدا

  . دميکوب واريو او را برگرداندم و به د

چسباندم و  واريفشردم و او را به د اشنهيس یبه جلو آمد که محکم دستم را رو رو

  ذاشتم. لبم گ یانگشتم را رو

  او را گرفت و آهسته گفت: یهم شانه بابک

  صبر داشته باش. ی. کمستيراهش ن نيا -

هم فشرد و سرش را  یرا رو شيهاو نفس گرفت و چشم ديسرش را عقب کش بهراد

  .ديکوب واريچند بار به د

  گفتم: آهسته

  بشم. مونيآروم باش! نذار از اعتمادم پش -

گرفت و به ُکلت دستش نگاه  نيياد و سرش را پاسرش را به چپ و راست تکان د او

  کرد.

  نکن! یزنگ زدم، تو کار سيممکنه اونا هم مسلح باشن. به پل -

نگاه کردم. نور ساختمان و  واريبه بابک دادم که مراقبش باشد. از کنار د یااشاره و

  . ديتابیها مپله یتراس رو

  ها نشسته بود.پله یهنوز رو مهرداد

  .کردیکرده بود و داشت مهرداد را نگاه م هيها تکپله یباال وار،يار دبه کن مهران

  مهرداد با تواَم هان! -
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  گفت: کردیم هيگر صدایکه داشت ب مهرداد

  .یکاره باش نيکه ا شدیبهنام بهم گفت باورم نم ی! وقتیلعنت -

  مهرداد! رحمهیب یليخ ايدن -

  و نگهش داشت. ديکوب واريخواست برود که بابک او را محکم به د بهراد

  صبر کن جون مادرت، کار دستمون نده. -

  مهران آمد که گفت: یصدا

مختلف در مورد  یهاکتاب یاز بچگ یدونیعالقه داشتم. خودت هم م قهيمن به عت -

 یکم شروع کردم به کار و تو. کمخوندمیو م کردمیجمع م یخيتار یهانهيگنج

و  ميرو کند نيکوه و کمر و زم یهام رفتم توتبا دوس یچند بار یجوون یدوره

  . ميکرد دايهم پ قهيعت

  و شروع به کار کنم. فتهيباعث شد مرضش به جونم ب نيا

. بعد هم با کردمیرد و بدل م قهيدادم در پوشش شرکت عت ليشرکت رو تشک یوقت

  . ميبهار آشنا شدم و با هم ازدواج کرد

وجود  یکارپنهان یبرا یزيچ گهيکار که د یبِکَشمش تو یجور کيخواستم  لياوا

  نداشته باشه. 

و آوردم خونه و در موردشون  دميبازار بود رو خر یرو که تو یمعمول جاتقهيعت

  . گرفتینم یراديعالقه دارم و اون هم ا زايچ نيدادم و گفتم به ا حيبهار توض یبرا
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 نيو ا یلو و شمعدون. تابميديخر قهيو با هم عت رونيبا خودم بردمش ب یبار چند

  .زهايچ

 یقهيچند هزار ساله باهاش صحبت کردم و گفتم اگر عت یهاقهيدر مورد عت بعدها

  ؟یچ اديب رمونيگ یواقع

کار  نيبرم و ا زهايچ نيبه شدت مخالفت کرد و گفت حق ندارم دور و بر ا بهاره

  ها. حرف نيبه فرهنگ و کشور و از ا انتيحرومه و خ

بهم گفت اگر بفهمه زدم تو  چ،يکنم ه اشید که نشد و نتونستم راضمخالف بو اونقدر

  . رهيگیکارها ازم طالق م نيخط ا

  ؟یبهاره مخالفه و کارهات رو ادامه داد یدونستیاونوقت تو م -

  رو بهش گفته بود.  یهمه چ یقرار نبود بهار بفهمه اما اون کامران لعنت -

  ا باال گرفت و گفت:و سرش ر ديهمانطور به عقب چرخ مهرداد

که  یاجازه داد یرو کشت چارهيکار تو باعث مرگ بهار شد. اون ب نيا یول -

زنت رو بسوزونن! بهار رو، عشقت رو  یبسوزوننش. تو مهران! تو اجازه داد

  بسوزونن.

  بلند گفت: یجدا شد و با صدا وارياز د مهران

من بودن.  ینه بود. شرکااون خو یتو گهي! مگه فقط من تنها بودم؟ سه نفر دیوا -

 گفتنیبه قتل عمد بهار. نم کردیقاتل و دادگاه محکومم م شدمیمن م رفتنیاگر اونا م
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که نخواستم، اما  کردیباور م یک گفتمیم یهر چ گهيشد؟ د یچ ش؟يکشت یچ یبرا

  فقط اتفاق افتاد. 

ز گلوله بعد ا قهياورژانس. زنگ نزدن. بهار دو دق نيبهشون گفتم زنگ بزن من

  خوردن هم نتونست زنده بمونه. 

 کيلحظه خواستم شل کيبودم و  ريفوت شد چون با اون کامران نره خر درگ بهاره

ماشه  یها دستم هم رواون زور زدن یکنار و تو چونديکنم تو شکمش. دستم رو پ

  چه خبره! نجايکه گفت: ا دميبهار رو شن یبود. انگار صدا

  کردم. کيه و شلو دستم رفت رو ماش دميلرز

  در. یبهار افتاده پا دميد هوي یول واريکردم خورده به در و د فکر

اجازه بدم  خواستمیشد. من نم ینخواستم ول فته،ياتفاق براش ب نيا نخواستم

 دي. بارهيمون گهمه یپا فتهياتفاق ن نيبسوزوننش اما اونا مجبورم کردن و گفتن اگر ا

 ميشد ريچرا درگ م،يکه چرا اسلحه داشت ميه باشداشت سيپل یبرا یحساب حيتوض کي

  . رهيمون گهمه یو پا ميکرد کيچرا شل

 کي یشیببرتت م سيشدن. اگر پل مادریهات االن بگفتن زنت مرده، پس بچه اونا

زندان آب  یها گوشهکه سال یپدر زندان کيپدر بد که هم قاتل مادرشون بوده و هم 

  خنک خورده. 

 یانجات دهنده نکهيزندان بدون ا یتو مينيبش ديها باو سال ميشیمگرفتار  مونهمه

  .ميداشته باش
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 ديمون خونده است و بافاتحه شهيهم یبرا گهيببره پس د یپ قهيبه قاچاق عت سيپل اگر

  . شنیمون بدبخت مهمه یهاو بچه ميزندان بپوس یعمرمون رو تو یباق

  م.نداشت نيجز ا یگفتن که انگار راه اونقدر

  . نهيخودم هم باورم شد که تنها راه هم گهيد

  افتاد و با همان حال گفت: هيمهران به گر و

. دلم کنهی. عذاب وجدان داره بدبختم مشمیم وونهي. دارم دخوابمیشب تا صبح نم -

  هام تنگ شده.بچه یبرا

ن و ولشو یفرار کن یخوایم ؟یولشون کرد ینطوريها تنگ شده و ابچه یدلت برا -

  ؟یو بر یبهاره رو ول کن یهاامانت ؟یکن

  را خورد و گفت: اشهيگر مهران

  !یفرستیها رو برام ماما بعدش تو بچه رم،یمن م -

  . بهراد سرش را به چپ و راست تکان داد.ميو بهراد به هم نگاه کرد من

   شت؟يها رو بفرستم پبچه -

  کانادا! شونياريو م یداریآره، برشون م -

  ؟یچطور ؟یکانادا! با ک یبر یخوایپس م -

حاضر  زيو همه چ طيو بل یاز دوستام هماهنگ کردم. برام پاسپورت جعل یکيبا  -

  کرده.
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  ارمشون؟يکه من برات ب ديام نيبه ا یريو م یکنیها رو ول متو واقعاً بچه -

  شون؟ياريب یخواینکنه نم -

  گفت؟! یبهاره قبل از مرگش به تو چ -

  را پشتش گذاشت و گفت: شيهادست مهران

  گفت؟ یچ -

  پس بگو. ،یتو اونجا بود -

  ها رو بده به بهراد بزرگ کنه.گفت بچه -

  و گفت لعنت بهت!  -

بهراد  شيپ نيها رو بذارروحم. بچه یخوره یبش نجايا یايبس کن مهرداد. نگفتم ب -

که  یکن چکار گمیو م زنمیتا من اونجا کارام رو مرتب کنم. بعدش بهت زنگ م

  . شميپ یها رو بفرستبچه

  سراغت؟ انيم یک -

  فردا صبح.  -

  انداخت. نييسرش را باال و پا مهرداد

  است. دهيفایتو شام بخور. حرف زدن در موردش ب ايحاال هم ب -

  مهران! ادتهي -
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و رو به او  ستاديحرف مهرداد ا نيخواست به داخل ساختمان برود که با ا مهران

  کرد:

  !؟یچ -

ها که مدت ميبود پياک هي! ما یاون مهمون ی. تومياول من و بهار با هم آشنا شد -

 گهيد یبود. با دخترا یسر زنده و شاد و مهربون یلي. بهار دختر خميکنار هم بود

  فرق داشت.

  .ادمهيآره  -

بهش ابراز  خواستیدلم م یليو باغ را از نظر گذراند. خ ديکش یقينفس عم مهرداد

رو  گهيد یبودم چطور پسرا دهيجرأتش رو نداشتم. چون د چوقتيه یلعالقه کنم و

  کنف کرده بود.

  ؟یگیم یدار یچ -

که تو  نيآخر مسافرت هم با ا ن،يبا هم آشنا شد ،یشمال و تو اومد ميرفت یوقت

  .نيکرد زيو اون قبول کرده همه رو سورپرا شيخواستگار یبر یخوایم

  من بودم.  ختيخودش فرو ر یتوکه شکست و  یاون نيشاد بود شماها

بود و  یکاف یکه تو دوستش داشت نيکه نتونستم ازدواج کنم. هم ومدميکنار ن باهاش

مرگش به دست تو بوده  نميبی. حاال هم که مخوردمیمن هم چوب ترس خودم رو م

  .شمیم وونهيات دارم داحمقانه قيو به خاطر عال

  گفت: کردیش ماز آن تراو تيکه عصبان يیبا صدا مهران
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تو و  اي. حاالم بکردمیوگرنه استخونات رو خرد م ستيبهار االن ن یشانس آورد -

  چرت و پرت نگو.

و  دميبه درون ساختمان رفت و مهرداد خواست بچرخد که سرم را عقب کش مهران

  . ستميو بهراد را نگر دميچسب واريبه د

 کيکه به  ستميمهرداد را نگر بعد دوباره ی.  کمديجویبود و لبش را م نييپا سرش

  بود.  رهينقطه خ

  .ديکش رونياسلحه ب کيکتش برد و بعد  یرا ال دستش

  انداخت.  نييو سرش را باال و پا ستيرا نگر اسلحه

ها باال رفت و وارد ساختمان شد. رو به بهراد کردم و برخاست و از پله شيجا از

  سرم را به چپ و راست تکان دادم. 

  شده؟ یچ -

  .ارهيسر مهران ب يیمهرداد اسلحه داره. نکنه بخواد بال -

  نه! امکان نداره. -

  . آن را جواب دادم:ديلرز بميدر ج امیگوش

  جانم پاشا. -

 کي ايکجاست؟ به نظرت مهران اونجاست  اليو قي. آدرس دقکتونهينزد سيپل -

  ه؟يمعمول یپارت

  دوم. یالي... وابوني. خنجاستيمهران ا -
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  . نينش ري. شما درگانيدارن م -

  و گفتم: دميسه گلوله آمد که از جا پر کيشل یهم زمان صدا و

  من! یخدا یوا -

  گوشم داد زد: یتو پاشا

  شد بهنام... یچ -

   .ديضامن خارج کرد و دو یاش را از رواسلحه بهراد

  نه بهراد! -

شان رفتم. . من هم دنبالدميپاشا را نشن یهاحرف گريو د ديهم پشت سر او دو بابک

 يیکه سمت جا یکه وارد سالن شد و در حال دميها باال رفتم بهراد را داز پله یوقت

  گفت: ادينشانه رفته بود با فر

  ات رو بنداز...ات رو بنداز. اسلحهاسلحه -

کرده است.  کيمهرداد به مهران شل دميسالن شدم و بابک را کنار زدم و د وارد

از  یکي یها رفت و خود را رواز مبل یامت دستهو بعد س ستيمهرداد ما را نگر

  گرفت. ريها انداخت و سر به زآن

  زد: اديدوباره فر بهراد

  ؟یديات رو بنداز، شنگفتم اسلحه -

بود دستش را جلو آورد و آن را باز کرد. اسلحه  نينگاهش به زم کهيدر حال مهرداد

  د و دورش کرد و گفت:به آن ز شيافتاد و بهراد جلو رفت و با پا نيزم یرو
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  مهران چطوره. تيوضع نيبهنام بب -

گلوله به  کيافتاده بود نشستم.  نيزم یو منگ جلو رفتم. کنار مهران که رو جيگ

سمت  یگريسمت چپ بدنش و د یکيها در پشتش خورده بود. آن یپشت ران و دو تا

  راست.

از کنار لبش خون  . او را برگرداندم.زدیمهران را چک کردم. هنوز داشت م نبض

  . ختير رونيب

  هنوز زنده است.  -

  زنگ بزن به اورژانس. س،يزنگ بزن به پل -

  . ديچيدر اطرافمان پ سيپل ريآژ یصدا

  به بابک گفتم: خطاب

  کن داخل بابک.  شونييبرو در رو باز کن و راهنما -

ا که مهران دستش ر زميزد. خواستم برخ رونيبرخاست و از عمارت ب عيسر بابک

  بلند کرد. دست او را گرفتم و گفتم:

   ه؟يچ -

  ب...ها...ره! -

و بعد دست او  دمي. سرم را عقب کشديسرفه کرد که خون دهانش به صورتم پاش و

  را فشردم و گفتم:

  .ستيحرف نزن. برات خوب ن -
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  ها! ب...چ...ه -

  نگران نباش.  م،يمراقبشون هست -

  ب... د... شون... ب... بهر... اد. -

  بهراد و پگاه. شيپ فرستمیرو م دهيراحت باشه. آراد و ارک التيخ -

. بهراد جلو آمد و کنار ما نشست ختيصورتم ر یچرا اشکم راه گرفت و رو دمينفهم

  و گفت:

  .یريبم ینطوريا یمهران! اومده بودم بکشمت... حق ندار -

  جان کند تا حرف بزند. در چشم بهراد گفت: مهران

  ... باش.پد... ر... شون -

  افتاد و گفت:  هيبه گر کدفعهيصورتش گذاشت و  یرا رو شيهادست بهراد

  .یها رو بدبخت کردهم زنت رو، هم خودت و هم بچه ؟یچکار کرد -

آوردم  نيي. دست بهراد را پاکردیمهران را نگاه م نيمهرداد نگاه کردم که اندوهگ به

  و گفتم:

  اسلحه رو بردار. نيا -

همراه  سيبعد پل یقهيبلند شد. چند دق شيکرد و از جا یکمرش مخف اسلحه را در او

  صحنه شدند و به مهرداد دستبند زدند.  یبا بابک وارد سالن شدند. مشغول بررس
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کرده  کيبه او شل یشخص ليو مهرداد گفت که خودش به دال دنديرا پرس موضوع

  .ستيمقصر ن یاست و کس

گفت و  يیزهايا او مشغول صحبت شد و چبه کنار مامور پرونده رفت و ب بهراد

  . ديشن يیزهايچ

برانکارد گذاشتند  یرا کرد او را رو هياول یدگيپزشک به مهران رس نکهيپس از ا 

از  یريجلوگ یچند آمپول برا قيوصل کردند و بعد از تزر ژنياکس شيو برا

  خارج کردند. الياو را از و یزيخونر

مطمئن شدند مهرداد  نکهيشدند و پس از ا هانيدورب لميف یمشغول بررس نيمأمور

پرونده  یمهيفلش انداختند و همراه با اسلحه ضم یرا رو لميکرده است ف کيشل

بهراد را هم ضبط  یو اسلحه دنديپرس یکردند. از من و بابک و بهراد هم سؤاالت

ا م یو خواستند روز بعد همه ردانندکردند تا پس از بردن مجوز آن را به او برگ

  .ميبرو یبه کالنتر حاتيتوض یاپاره یبرا

  و من گفتم: ميخارج شد اليهمه رفتند ما هم از و یوقت

  .رمیمن همراه مهران م -

  شد و گفت: ادهيپزشک از آمبوالنس پ 

  متأسفانه تموم کردن.  -

ها رفتند آن یبعد در آمبوالنس را بست. سرم را به چپ و راست تکان دادم. وقت و

  نگاه کرد و گفت: بابک ما را
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  سوزه؟یاالن دلتون براش م -

  . مينگفت یزيچ چکداميه

  .ميبر نييايخوب پس ب -

را باز کرد و از کنار شاگرد سوار  نيو بهراد در ماش ميهم به پشت ساختمان رفت با

  شد و پشت فرمان نشست. بابک کاله کاسکتش را برداشت. کنار در خم شدم و گفتم:

  مساعده؟ یرانندگ یحالت برا -

  باال. ايآره خوبم، نگران نباش، ب -

  .رمیرو با بابک م یريمس کيپس من  -

  .یندار یتو عادت به موتور سوار -

  سرم هوا بخوره. خوامیکارم اشتباهه اما م دونمی! مدونمیم -

  .ميمنطقه خارج بش نيباشه، اما فقط تا از ا -

  خوبه. -

  و گفت:را بستم و بابک موتورش را روشن کرد  در

  کاله رو بذار رو سرت. ايب -

  خودت بذارش. -

  حرفه بابا. یليترک موتور سوار شه و کاله نذاره؟! خ خوادیمهندس م یبيب -
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سرش گذاشت و حرکت کرد. باد  یو پشت سر او نشستم. بابک کالهش را رو رفتم

 ی. بونداشت یتي. اما اصالً اهمختيریصورتم م یها را توو آن خوردیم ميبه موها

  . کردیهوا بغضم را برطرف م یو سرما ديرسیباغ و درختان به مشامم م

و دو  نطوريرفت، پدر هم ني. مادر از بديخانواده از هم پاش کي یراحت نيهم به

  ماند که حاال بهراد موظف بود بزرگشان کند. یها به جاکودک از آن

  . شديانديرزندان خودش بودند برا تنها گذاشتم تا به فرزندان خواهرش که حاال ف بهراد

  نه! ايبزرگ کردنشان را دارد  يینه! توانا اي رديپذیها را مپگاه آن دانستمینم یحت

 تيرعا شتريو انگار به خاطر حضور من ب رفتیآهسته پشت سر بهراد م بابک

  . کردیم

اده توقف تا دم آزادراه همراه او بودم. بهراد کنار ج ميشد هيليسه یوارد جاده یوقت

  کرده بود. از بابک تشکر کردم و خواستم مراقب خودش باشد. 

  را در دستم انداخت و گفت: ابيدستم را گرفت و رد او

  اون پسره جداش کردم. نياز ماش رش،يبگ -

  ممنون.  -

  زد و موتورش را به حرکت در آورد و با سرعت رفت. لبخند

. کمربند اوردمين شيرده بود. به روک هيگر یرفتم و کنار بهراد نشستم. او حساب من

  و او به سمت شهر راند. دميرا کش



1266 | P a g e 
 

را راحت  الشيبه صدا در آمد. آن را برداشتم. پاشا بود. جواب دادم و خ همراهم

  . ميکردم که ما خوب هست

  و گفتم که توسط مهرداد کشته شده است.  ديمهران پرس از

  ا من تماس گرفت.ناشناس ب یشماره کيارتباط را قطع کردم  یوقت

  دادم: جواب

  بله! -

  :ديچيپگاه در گوشم پ یصدا

  سالم بهنام. -

  ؟یسالم، خوب -

  ن؟يممنون، شما خوب -

  .ميما هم خوب -

. نيدیهم جواب نم هاتونیو گوش رونيب نيشماها، از عصر تا حاال زد نييکجا -

  از ترس. ميمن و خاله مرد

  .ميگردیم بر ميو دار ميراه هست ینگران نباش، تو -

  نگرانتون شدم.  یليخوبه. خ -

  .مياخونه گهيدو ساعت د یکي -

  مگه؟ نيکجا رفت -
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  .ميشهر اومد رونيب -

  ؟یچه کار یبرا -

  دنبال مهران. مياومده بود -

  شد؟ یخوب چ -

  شدن. ريکه دستگ ميتماس گرفت سيو با پل ميکرد داشيپ ،یچيه -

  ؟یگیتو رو خدا راست م -

  آره. -

  بکنه؟ یکار هوينشد و  یکه عصبان بهراد -

  راحت باشه. التينه خ -

  ببرتشون؟ اديم شونيپدربزرگ پدر ؟یها چحاال بچه -

  چطور؟ -

  بمونن. جانيها همبچه شهیاگر م گمی... فقط... فقط میچيه -

  نگران نباش. مونن،یم -

  ؟یگیراست م -

  آره.  -

  آمد که گفت: ماهيفر یصدا

  بهنام حالش خوبه؟ -
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  و سالمته. حي. صحزنمیآره دارم با خودش حرف م -

  دوباره خطاب به من گفت: او

  با بهراد حرف بزنم؟ تونمیم -

  .کنهیم یداره رانندگ -

  .نيخوب پس مراقب خودتون باش یليخ -

  چشم. -

 ميهاانداختم و دست بميرا در ج ليو موبا دميکش یقينفس عم ميکرد یخداحافظ یوقت

  . بغلم زدم ريرا ز

  بهراد گفت: نکهيسکوت شد تا ا یقيدقا

پدر و مادرشون  ینطوريها ابچه کردمیپدر بشم! فکر نم ینطوريا کردمیفکر نم -

هاش بهار قبل از مرگش خواسته باشه من پدر بچه کردمیرو از دست بدن. فکر نم

 تيها رو بزرگ کن. حتماً مسئولمهران دم جون کندنش بگه بچه کردمیباشم. فکر نم

  گم؟ی. درست مهيسخت

  .نطورهيبله، هم -

  کنه! یپگاه بلد باشه مادر کنمیفکر نم -

  سخته! یليدختر، حتماً خ کيپسر و  کيمتفاوت،  یتا بچه دو

ً پدر و مادر خوبیايتو هم از پسش بر م اد،يپگاه از پسش بر م -  ی. شما حتما

  ... فقط.نيشیم
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  ؟یفقط چ -

  و به خاطر داشتن اسلحه نبردن؟که خودت ر یگفت یچ سيبه پل -

  نگفتم.  یمهم زيچ -

  ؟یبهشون گفت یراستش رو بگو. چ -

  سکوت کرد. او

  نداره! تيمن بدونم اهم یخوایاگر نم یول ،یحرف بزن خوادیدلم م -

کردم  یپدربزرگ خودم رو معرف قينبود. فقط از طر یمهم زيکه هست چ یهر چ -

  .ميمورد داشت نيدر ا یو صحبت کوتاه

  ؟ی. حاال مجوز داریکلفتت استفاده کرد یخوبه، از پارت -

  نه! -

 ،ینذار بتياسلحه تو ج گهيکه د یسال آب خنک بخور کي رنتيهمون بهتر بگ -

. اگر یکه حق حمل سالح ندار یشهروند عاد کي! ؟یاچکاره ؟یهست یمگه تو ک

  !کننیاعدامت م یرو بکش یو کس یخودت رو کنترل کن یلحظه نتون کي

  بهنام. -

  جانم. -

  ؟یکردیتو به کشتن من فکر م -

  !؟یچ -
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  ؟یکردیپگاه رو ازت گرفتم به کشتن من فکر م یوقت -

  نه. گهيکه بهتر شدم د یرفتم نه. زمان یبود آره، وقت ختهيکه مغزم به هم ر لياوا -

  .من رو ببخش که باعث عذابت شدم -

  .یبهم لطف کرد -

  و گفتم: دمي. خندبه من انداخت ینگاه مين او

  .اديخوشم م شتريب ماهياز فر -

. ميهر دو خسته و کوفته بود ميبه منزل برگشت یو سکوت کرد. وقت ديکش یآه او

بودند و  داريها ب. بچهميرگبار سواالت متفاوت قرار گرفت ريز ميوارد منزل که شد

  زد.  یحرف شدینم

و پدر و مادرم  ميالً ساکت بودشام کام زي. سر مميتحمل کرد یمدت را به سخت تمام

که با من صحبت  یماهيها همراه با فربچه نکهي. تا اکردندیما را برانداز م یبا نگران

  رفتند تا بخوابند. کردینم

  :ديرو به بهراد پرس پدرم

  شده؟! یچ یبگ شهیم -

  .اديب ماهيبذار فر -

 کردندیم هير و مادرم گرداد. پد حيرا مو به مو توض زيآمد بهراد همه چ ماهيفر یوقت

  که آرام باشند.  خواستمیو من م
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. نيشرکت کن نييخوایجنازه اگر شما م عييتش یبرا برنشیمسلماً فردا صبح زود م -

  که فردا حالتون بد نشه. نيامشب رو زود بخواب

  . نيگینم یزيو بهشون چ نيبرینم رونيب یطيشرا چيرو هم تحت ه هابچه

ها فراموشش کنن. اگر پگاه بچه نيمدرسه و مهد. بذار مشونيبریهم م شهيهم مثل

  .ميکنیم یبه بعد من و پگاه براشون پدر و مادر نيباشه از ا یراض

  آهسته سر بلند کرد و گفت: ختيریکه اشک م پگاه

  داشتنشون آرزومه. -

  هم مهران... خواستیبود که هم بهار م یزيچ نيا -

  ت:و گف ديحرفش پر انيم مادرم

 نياوضاع شما بچه دار بش ني. اما حاال با انيشیدار نم شما بچه کردنیاونا فکر م -

  !نيکن یدگيها رسبه بچه نيتونینم گهيد

  در جواب مادرم گفت: پگاه

باردار بشم.  یک ستيکه رحم من خورد معلوم ن ی. با زخمميما که فعالً بچه دار نشد -

  ها کم بشه. م به بچهاز محبت شهیباردار هم بشم باعث نم

  برخاستم و گفتم: ميهم از جا من

ً حاال که پگاه هم راض م،يعمل کن تشونيکه به وص نهيصالح در ا -  یمخصوصا

  هست.
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کردم و پس از خاموش  ضيرا تعو ميهاباال رفتم. به اتاقم رفتم و لباس یبعد به طبقه و

  .دميتخت خواب یکردن چراغ رو

  !امدين همايصبح تنها بودم و فر تا

  

  (فصل هجدهم) 

 ی. وقتدميبه خودم رس یشدم ابتدا دوش گرفتم و کم داريروز صبح که از خواب ب آن

سر زدم. در زدم و وارد اتاقش  ماهيرفتم به اتاق فر رونيو از اتاق ب دميلباس پوش

. پس همه حتماً به ستين یآنجا هم کس دميرفتم و د نييپا ینبود. به طبقه یشدم. کس

  به نزد پدربزرگم رفته بود.  ديشا ماهيجنازه رفته بودند و فر عييتش

در  یگذاشتم که صدا زيم یخودم صبحانه رو یرا روشن کردم و برا یکتر ريز

  آمد. 

آن انداختم که  یتکه کره برداشتم و رو کينان شدم و  یمربا رو دنيکش مشغول

و سمت  ديدر هم کش کرد و بعد ابرو یمن مکث دنيوارد آشپزخانه شد. با د ماهيفر

 ديهنوز گرم نشده است چرخ یچا ديد یکرد و وقت یبه کتر یاجاق گاز رفت. نگاه

  رفت.  رونيو از آشپزخانه ب

 یبرداشتم و برا وانيل مين کيبعد برخاستم و  یام را خوردم و کمهم صبحانه من

بافته شده  یهم آمد و منتظر شد من کنار بروم. با آن موها ماهي. فرختمير یخودم چا

  .نشستیبه دلم م یليخ یاسورمه شرتيو ت
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را سمتش گرفتم اما آن را از دستم نگرفت و همانطور  وانيرا بستم و ل یکتر ريش

  .کردینگاهم نم یمنتظر بود. حت

برداشت و از داخل  یاستکان چا کيخودش  ینشستم و او برا یصندل یو رو رفتم

  و به سالن رفت.  ديبرداشت و داخل ظرف چ ینيريپاکت چند ش

و بعد  دميرا نوش ميزدم. چا زيم یچند بار دستم را رو یو با ناراحت دميکش یآه

صفحه  یمبل جلو یکه رو دميبه سالن رفتم د یها شدم. وقتمشغول شستن ظرف

  .کندینگاه م صدایها را بو برنامه دهيدراز کش شينما

کردم و او را  هيمبل تک گاههيتک ی. جلو رفتم و رودميدیمبل م یدسته یرا رو شيپا

  .ستمينگر خوردیم ینيريکه داشت ش

  شد. رهيخ شيبه من انداخت و دوباره به صفحه نما ینگاه مين

  .رونيبرم ب خوامیمن عصر م -

  .رهيگیاجازه م هاشیخرابکار یبرا اد،يبزنه و ب گهيگند د کي رونيبره ب خوادیم -

  فتم:شروع شد. لبخند زدم و گ شيغرغرها

  برم به مژگان سر بزنم. خوامیم -

  دخترک حسود من!  را سمتم چرخاند. شيرو عيسر

  او دادم و گفتم: یهاگرفتم و به چشم شيرا از صفحه نما نگاهم

  .یايب یتونیتو هم م یحاال اگر دوست دار -

  را از من گرفت و گفت: نگاهش
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  .یکه تو دوستشون دار يیکسا دنيد اميب اديخوشم نم -

  .رمیخودم م -

  لب گفت: ريز

  آره، برو به جهنم! -

تاج مبل زدم و راست شدم. دور  یراست شدم و دستم را رو بود. دهيفایبا او ب بحث

  اسلشم فرو بردم که گفت: بيرا در ج ميها. دستستادميو مقابلش ا دميمبل چرخ

  برو کنار.  -

شت و با لپ باد کرده دستش را در دهان گذا ینيريش یتکه نينخوردم. آخر تکان

  گفت:

  برو کنار. -

مبل نشست و برعکس دراز  ی. روآمدیبدم م اشی. از لجبازکردمینگاهش م فقط

  را خاموش کردم. شيبرداشتم و صفحه نما زيم ی. کنترل را از روديکش

  بلند گفت: یصدا با

  ؟یمگه مرض دار -

  باال. ميپاشو بر -

  لحظه نگاهم کرد و بعد گفت: چند

  !؟یگفت یچ -
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  باال. ميگفتم پاشو بر -

  چشمم برو کنار. یاز جلو امينم -

  .یجبران کن ديتو اتاقم االن با یومدين شبيد -

  گفت: تيعصبان با

  کن برو کنار. پس االن گورت و گم شت،يپ امينم چوقتيه گهيمن د -

 دميرا گرفتم و سمت خودم کش اشقهيو  ختميچرا از حرف و رفتارش به هم ر دمينفهم

  زدم: اديصورتش فر یبلند کردم و تو شيو او را از جا

صد بار بهت گفتم احترام خودت رو نگهدار و درست رفتار کن. نذار فکر کنم با  -

  ازدواج کردم. تيشخصیو ب شعوریآدم ب کي

باال  یاز اندازه به طبقه شيب تيمبل پرت کردم و با همان عصبان یبعد او را رو و

  .شدم یرونيلباس ب دنيشدم و مشغول پوشرفتم و وارد اتاقم 

 یمشک یاسک قهيبافت  کيجفت جوراب به پا کردم.  کيو  دميرا پوش نميج شلوار

  . دميبرداشتم و پوش

جدا  یبرداشتم و از چوب رخت یکي ميهاکت و کاپشن نيرا به هم زدم و از ب کمد

  داخل آمد. ماهيکردم که در باز شد و فر

  .آمدیبود بدم م نيکه همراه با توه زشياز زبان تند و تبودم.  یدستش عصبان از

  را بست و به سمتم آمد. در
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کتم شدم و عطرم را برداشتم  دنيو مشغول پوش ستادميا نهيکمد را بستم و مقابل آ در

  و با آن دوش گرفتم. 

و مرتبشان  دميرا شانه کش ميگذاشتم، شانه را برداشتم و موها زيم یرا رو شهيش یوقت

  م. کرد

  رفته بود.  ادميبه کمرم انداختم. کمربند  ی. نگاهکردیبود و نگاهم م ستادهيکنارم ا 

 کيکمربند ش کيرا از نظر گذراندم.  ميو در کمد را باز کردم و کمربندها رفتم

  کمرم شدم. یبرداشتم و مشغول بستن آن رو

دور کمرم  ماهيفر یهابکشم که دست نييآن را بستم و خواستم بلوزم را پا سگک

  گذاشت. امنهيس یو سرش را رو دي. خودش را مقابلم کشديچيپ

  برم. خوامیبرو کنار م -

  باال؟ اميب یمگه نگفت -

  برم به جهنم. یتو هم گفت کنمیفکر م -

  را از دور کمرم باز کردم و گفتم: شيهادست

  به جهنم.  رمیمن هم دارم م -

  دم.و مرتبش کر دميکش نييبعد بلوزم را پا و

  بروم که خودش را مقابلم انداخت و گفت: خواستم

  .یبه من بدهکار یمعذرت خواه کيو  حيتوض کيتو  -
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  .یو اجازه نداد یکرد رونيخودت من رو از اتاقت ب روزيد کنمیفکر م -

  .زنمیکه تند حرف م ديببخش -

 یفکر کن یشوهرتم، اما حق ندار قتم،يلحنت رو با من عوض کن. دوستتم، رف -

  . کنمیو عادت م گذرمیازت م اي اديو من خوشم م یکن نيبهم توه یتونیم

  . احترام من رو نگهدار.گمیبار آخر بهت م ی. برااديرفتارات خوشم نم نيا از

  ناراحتم. یکه باهامون کرد یکار ی. براخوامیمعذرت م -

ن بدون و م کنمی. در ضمن گفتم که درستش میبهم چرت و پرت بگ شهینم ليدل -

  .یبش مونياونقدر کشش بده که پش ی. حاال هسيانگل رمیتو نم

  رفتن سمت در گفتم: نيبعد کنارش زدم و ح و

  .یديفقط به نبودنت عادتم م شه؟یدرست م یزيبا جدا کردن اتاقت چ یفکر کرد -

م رفت نييها رفتم و دو تا را که پاآمدم و در را بستم. به سمت پله رونيبعد از اتاق ب و

  . ستادميچند لحظه ا

. ديکشیطول م یکل شدیجور م مانيهاناراحتش کنم. مطمئناً تا اخالق خواستینم دلم

  برگشتم و به اتاقم رفتم. 

  بود.  دهيتخت دراز کش یدمر رو او

  تخت نشستم. یلبه یرفتم و رو جلو

  را سمت من چرخاند.  صورتش
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  و گفتم: دميصورتش را بوسصورتش کنار زدم و خم شدم و  یرا از رو شيموها

  عشقم. -

  جانم. -

  .رمینم يیدوستت دارم. بهم اعتماد کن، من بدون تو جا -

  . به صورتم نگاه کرد و گفت:دميدوباره او را بوس و

  من حاضرم بهنام. -

را  اشقهيسرکشش را پشت گوشش زدم و  یو موها دمياش کشگونه یرا رو انگشتم

  و راست شدم و گفتم: دمياش را بوسکنار زدم و شانه و بند لباسش را دميکش نييپا

  ...یابخواب، خسته -

  .ستمين -

  انداختم و گفتم: شيو آن را رو دميرا کش پتو

  بخواب. -

  ...یول -

  و گفتم: دميکش شيموها یرا رو دستم

  .گهيوقت د کي مشيباش. بذار هيپا خوامتیوجودم م یبا همه یوقت -

  و سمت در رفتم: برخاستم

  ؟یريکجا م -
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  برم هوا بخورم. -

  ؟یديهمه به خودت رس نيا یهواخور یبرا -

  و گفتم: دميخند اشیدر رو به او کردم. به حسود یجلو

  فعالً! -

از من در  یرفتم و سواالت یشدم. ابتدا به کالنتر نميمنزل خارج شدم و سوار ماش از

 هاابانيآمدم در خ رونيو همه را جواب دادم و بعد که ب دنديرابطه با شب قبل پرس

  حرکت کردم. یمقصد چيبدون ه

  چراغ قرمز توقف کردم. در آن فاصله به سروش زنگ زدم. جوابم را داد: پشت

  الو. -

  ؟يیسالم، کجا -

  .گردمی! االن دارم از فرودگاه بر میزود زنگ زد -

  رفت؟! یدوروت -

  ازش راحت شد. الميآره، خ -

  نمت؟يکجا بب -

  ودم.خ یخونه ايب -

  .امیخونه نه، از خونه فرار -

  پارک... ايپس ب -
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  . کنمیم داشيپ -

را مقابلم  یمپ زدم و گوش یرا رو ريکردم و ارتباط را قطع کردم. مس یخداحافظ

  ثابت کردم. 

آوردم که  نييمانده بود. نگاهم را پا هيهنوز ده ثان ستم،يبلند کردم و چراغ را نگر سر

  دنبالم بود.  ريپشت سرم تمام طول مس نيافتاد. ماش نهيچشمم به آ

  زود دست به کار شده بود. یليپدربزرگ خ پس

  باشم.  توجهیکردم ب یبه راهم ادامه دادم و سع یعاد یليکه حرکت کردند خ هانيماش

 يی. آن دو مرد هم در جادميسروش را د نيپارک کردم و ماش دميبه مقصد رس یوقت

  شدند و دنبالم آمدند.  ادهيارد پارک شدم آن دو هم پو یدور از من پارک کردند. وقت

  افتادم و حرکت کردم با سروش تماس گرفتم. او جوابم را داد: راه

  .نمتيبیم نجايا ايدارن. ب یو خوراک یاواسط پارک چند تا دکه هست قهوه و چا ايب -

 داي شدمیبلند قامت چنار رد م یهادرخت ريحرکت کردم و از ز ريدر مس یوقت

  . زدیگذشته در ذهنم جرقه م

  آوردم.  اديرا به  یدختر و پسر پيبا دوستان و اک ميهایگرد پارک

شان خنده ی. صداکردندیم یسواردختر از کنارم رد شدند که داشتند دوچرخه دو

 یادور از چشم قانونگذار، به گونه ،یپنهان یآزاد نيروح بخش بود، هر چند ا

  هان بود. ج یفلسفه نيزتريانگغم
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نشسته بودند و چند  مکتين کي ینوجوان دور هم رو یاز دختر و پسرها یاعده

بلند  یو با صدا زدندیبودند. داشتند با هم حرف م ستادهينفرشان هم سر پا ا

  بود.  ازمنديها نخنده نيا دني. چقدر روحم به شندنديخندیم

  !ميجز غم و اندوه نداشت یآن مدت در خانواده کار تمام

همه به من زل  شدمیهمه ساکت شدند. از کنارشان که رد م دميکه رس کشانينزد به

. حرکت دنديگفتند و پسرها خند يیدور شدم دخترها با هم اُ بلند باال یکم یزدند. وقت

و عقب عقب رفتم و نگاهشان  دميدار بود. چرخخودم هم خنده یبارشان برا طنتيش

  آوردم.  نييسرم بردم و پا رناکردم. دستم را به نشان احترام ک

تکان  یبه هم نگاه کردند و بعد رو به من خندان دست تکان دادند. من هم دست همه

  . آمدندیم امیدادم که نگاهم به آن دو مرد افتاد که آهسته در پ

  .دميکم به کنار سروش رسو به راهم ادامه دادم. کم دميچرخ

نشسته بود. قهوه و باقلوا سفارش داده  زيم کيجان زمستان پشت  آفتاب کم یجلو

  .شستیباقلوا م ینيريقهوه را با ش یبود. تلخ

 هایکبود یصورتش داشت تا جا یرو آمدیهم به او م یليکه انصافاً خ یبزرگ نکيع

  را بپوشاند. 

  او بود.  یزمستانه پيت یچرم جزو جدا نشدن کاپشن

  مقابلش نشستم و گفتم: رفتم

  سالم. -
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  سالم. -

  حالت چطوره؟ -

  خوبم. -

. خوش عطر دمييرا برداشتم و قهوه را که هنوز داغ بود برداشتم و بو یکاغذ وانيل

  بود. 

و  زدیفرمش را نگاه کردم. حرف نم خوش یهابرگرداندم و لب زيم یرا رو وانيل

  سروش بود. یحوصلگیب یهمان لحظه ني. اديخندینم

  نامعلوم بود.  ینقطه کيبغلش بود و نگاهش به  ريز شيهادست

  و گفتم: دميجرعه قهوه نوش کي

  !ستيحالت خوب ن نکهيمثل ا -

  نه. -

  که آب دهانش را قورت داد و گفت: ستميرا نگر او

  .رانيا ادينم چوقتيه گهيد -

  .دونمیم -

  .ادينم گهياونقدر که بابام ترسوندش د -

  .دونمیم -
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 گهيو د رميگیاقامت م ینطوري. او باهاش ازدواج کنم سيبرم انگل خوامیم -

  .گردمیبرنم چوقتيه

 دهيها کشنقشه شيبار پدرش برا نياو هنوزخبر نداشت که ا یعنيگرفتم.  ريبه ز سر

  است!

  . مينيرو بب گريهمد یبده که من و دختر حاج اکبر یبيبده و ترت یمهمون خوادیم -

  زد و گفت: یزيانگرا برانداز کردم. لبخند غم او

سنت باال رفته، خدا رو شکر کن  گهيتو د گهیبا اونا دارم؟ مادرم م یچه تفاهم من -

انگار من پنجاه  گهیم یجور کي. ميدختر کم سن و سال برات در نظر گرفت هي

 کيخوبه که اصرار داشته باشن با  ميفکر کنن من بچه دار ديسالمه. بعدش چرا با

  دختربچه ازدواج کنم؟!

  دختر بچه؟!  -

  . آره -

  مگه چند سالشه؟ -

شونزده  ه،يدختر خوشگل دمشيمن د گفتیم راي!  سمدمشي! من که نددونمیچه م -

  هفده سالشه!

  شونزده هفده سال؟! -
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با بغض و حرص نفسش را فوت کرد و سرش را باال گرفت و اطراف را  سروش

را متحمل  یاديو آب دهانش را دوباره قورت داد. معلوم بود فشار ز ستينگر

  . باز هم نفس گرفت و گفت:شودیم

تا آسمون فرق  نيکه افکارش با افکار من زم یابفهمم؟ اونم بچه یبچه چ هيمن از  -

 خوادیشوهر؟ نم یقبول کنه بره خونه ديداره. اصالً هفده سال وقت ازدواجه؟ چرا با

رو  نايا خوادیم اي ره؟يبگ ادي یزيچ خوادیدانشگاه بره، نم خوادیدرس بخونه، نم

  کنه؟! یشوهر ط یخونه

  !رهيگیم مياز پدرت بپرس که برات تصم ايبه خودش بگو و ازش بپرس.  دونمینم -

قهوه را  وانيو ل ديکش رونيبغل ب ريدستش را از ز کي. او دميقهوه نوش آهسته

  . کردمیو درکش م دميفهمی. درد او را مديجرعه نوش کيبرداشت و 

  جانکاه بود.  یعشق از خود درد یاجبارداشتن و دور کردن  دوست

  حال قسمت کردن باقلوا گفت: در

برنگردم  چوقتيه گهيتو د نيو بذارم برم. ع رميدوست دارم سهمم رو از پدرم بگ -

  . ششونيپ

  کرد و گفت: هيچنگالش را داخل باقلوا انداخت و دوباره تک یناراحت با

طرف  کيو ناراحتشون کنم، از خانواده رو از دست بدم  خوامیطرف نم کياز  -

طرف  کيکنم از  یاحترامیبهشون ب خوامیطرف نم کي. از رنيگیعشقم رو ازم م

از  ميکرد یزندگ ديشا جانيکنم هم یکار گمیطرف م کياز  ذارن،یتحت فشارم م

  در آوردن.  ودشونو ثروتم رو به انحصار خ يیدارا یطرف همهاون
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  نجام داد از من خواست سفته بدم. ا یکار کيپدرم  شيوقت پ چند

ها رو ها رو پس گرفت. االن اون سفتهتموم شد و پول رو پرداخت کرد و سفته کار

  .ذارمیبه اجراشون م یبر رونياز کشور ب یدست داره. بهم گفت اگر خواست یتو

  بذاره. از سهم شرکتت پسش بده. -

ها بشن. پول سفته ديو بفروشم شااز سهم شرکتم هستن. دار و ندارم ر شتريها بسفته -

  چکار کنم.  یبا دوروت یبا دست خال سياونوقت بخوام برم انگل

همه دردسر  نيبا ا کنهیداره. اون هرگز قبول نم یشيمنطقش به احساسش پ یدوروت

  !شيشناسی. تو که خوب مميازدواج کن

  بله. -

 زنمیجور دست و پا م. هر شمیدارم خسته م گهيبابام من رو گرفته تو چنگش! د -

  .رمیبدتر تو باتالق دامش فرو م

  و گفتم: دميقهوه نوش یکم

  کاسه است! نيآش و هم نيهم یارياز بابات در ن یزيچ هيکه  یتا وقت -

  به من کرد و چند لحظه ساکت ماند و بعد گفت: رو

  ارم؟يازش در ب یچ یعني -

  آتو. -

  و به نفع خودم استفاده کنم؟ رميبگاز بابام آتو  یگیتو م یعني ؟یشد وونهيد -
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  بله. -

  .ستيبله و درد. بابامه هان! دشمنم که ن -

 یباز اتیپس چرا با زندگ ستياگر ن ست؟يحالت خوبه؟ بابات؟ بابات دشمنت ن -

  کنه؟یم

  رو به جلو خم شد و گفت: او

ت دارم خودم رو بدبخ کنهیبهنام، اون بابامه، من رو دوست داره. فکر م نيبب -

 کنهیدر حقم لطف م ینطوريا کنهیبه زور خوشبختم کنه. فکر م خوادیم کنم،یم

  اما تو بفهم.  ستي. اون متوجه نکنهیو داره نابودم م ستيلطف ن نيکه ا دونهیاما نم

. کنهیداره خوشبختم م کنهیبزنه و فکر م بيبه من آس خوادیبفهم که اون نم تو

   کنه؟یچکار کنم که اشتباه م

  بهنام؟ هياونوقت فرق من با اون چ ارم؟يرو سرش ب ارهيکه خودش سرم م يیبال برم

  گفت: یدستش را به سرش زد و عصب او

 یپر شده، هنجار اجتماع ینطوريرشد کرده، مغزش ا ینطورياون فکرش ا -

 دميغلط جنگ یهاعمرم با سنت یبوده، من برم مثل اون بشم؟ همه نياش اخانواده

صدام رو  یبخوام حت دهیبهم اجازه نم رتميکردم اما غ یروادهيز يیاجاه کي یحت

  .سميا تو روش وايکنم  دشيتهد نکهيبراش باال ببرم چه برسه به ا

  هاش تن بده و انقدر غر نزن.به خواسته نيپس بش -
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بدنش کرد و با دست  گاههيتک زيم یدستش را رو کيو عقب رفت.  ديکش یقيعم نفس

  ا را سوراخ سوراخ کرد. باقلواه گرشيد

 نيا یتونیتو م ،یسيتو روش وا یتونیتو م ،یها رو بزنحرف نيا یتونیتو م -

  . تونمیاما من نم ،یکارا رو بکن

چون تا بچه بودم رو  تونمیچون بزرگم کرده، نم تونمیچون بابامه، نم تونمینم

چون  تونمیمم کرد. نمنامدارس ثبت نيچون بهتر تونمی. نمشدمیهاش سوار مشونه

ازش  یچون هر چ تونمی. نمذاشتیم ارميامکانات رو در اخت نيلباس و بهتر نيبهتر

دارم از آقامه. اون من رو سروش کرد. اون  یچچون هر  تونمیخواستم نه نگفت. نم

 یبزرگم کرد. هر چ یاجتماع تياز لحاظ موقع کل،يبزرگم کرد. نه از لحاظ قد و ه

  سم؟يتو روش وا ینطوريا اميدارم حاال بدارم از پدرم 

باشم و باهاش  یمن برم پسر بد ینبود، االن چجور یبرام پدر بد چوقتياون ه بهنام

  کار رو بکنم؟ نيا

  کن. شيپس باهاش صحبت کن و با حرف زدن راض -

  و گفت: ديعقب کش دوباره

عمراً پاش  گهيد دياز ما د یکه دوروت يیزايبود. با چ ميکه االن عروس شدیاگر م -

  برم. یدست خال ديبخوره، من هم که بخوام برم با رانيبه ا

  الخروجت نکنه.اون هم اگر ممنوع -

  همون.  -
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 گهيکه د فهمهیو م اديپس تنها راهش همونه که گفتم. حداقل بابات به خودش م -

  تموم شده.  انياطراف یبرا یريگميتصم یدوره

  و گفت:گرفت  شيهادست انيسرش را م او

  .شمیم یدارم روان گهيد -

  ام.کرده امیزندگ یرو یمن به خاطر دوست دخترش چه قمار دانستینم

  بهت بگم. یزيچ هيحاال بذار  -

  بگو! ؟یچ -

  مهران مرد! -

  گفت: کدفعهيو  ستيچند لحظه مرا نگر او

  !ش؟يتو که نکشت -

  نه! -

 شين توسط مهرداد را برابعد موضوع رفتنمان دنبال مهرداد و کشته شدن مهرا و

  .دادم حيتوض

  متعجب شده بود که در تمام طول آن مدت ساکت بود.  آنقدر

  .نيگفتیبه من هم م ديبا -

  .اديب شيبرات پ یمشکل رانياز ا یدم رفتن دوروت خواستمینم -

  !یدنبال مهرداد بر ديبا یديچطور فهم -
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  رازه. کي نيا -

  م و گفتم:به او زد یزيبعد لبخند طعنه آم و

  ؟یگیرو به من م یمگه تو همه چ -

  ؟یکنیچرا مثل دخترا رفتار م -

  شدم مثل دخترا؟ گمیرو م تي! چون واقعکنمیمثل دخترا رفتار نم -

او خواسته  نکهيو ا ميها صحبت کردو از مهران و بچه ميصحبت کرد یقيدو دقا هر

  ها را بهراد بزرگ کند.بود بچه

  دردسر بشن. یهيدو تا ممکنه براشون ما نيدار بشن ادشون بچهخو ناياگر بهراد ا -

  پدر مادرم بمونن بهتره؟ شيپ یعني -

روزاست سر و  نيهم یمهران و بهاره گفته باشن بهراد نگهشون داره، ول ديشا -

  .شهیم دايها پبردن بچه یپدر مادر مهران برا یکله

  خواست. نطوريپسرشون ا یول -

 شنیها و اون ثروت منوه اليخینداشت، حاال پدر و مادره ب یثروت. مهران کمديشا -

  !کننیبهرادش م ميتقد یو دو دست

ها به خاطر بچه یسروش نگاه کردم. حاال کم مانده بود کشمکش بر سر نگهدار به

  ثروت مهران!

  بگم! یچ -
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قدم و هماهنگ  بي. دست به جميرا حساب کرد و هر دو با هم راه افتاد زيم سروش

  بود. نيدلنش نيعابر یاهويه اني. بوستان سرما زده در مميداشتیبر م

و  ستادميا شهيشد. کنار ش نشيسروش رفت و سوار ماش مياز پارک خارج شد یوقت

  گفتم:

  سر بزن. ايشب ب -

  نداشتم حتماً. یکار -

  امروز روز مناقصه است! -

  سر تکان داد و گفت: یبا حالت بد سروش

  کردم. لنتيرو سا امیمناقصه. بابام صبح صد بار زنگ زد. گوش نيا رهيبگ شيآت -

  چرا؟ -

  حوصله نداشتم. یمن هم برم تو مناقصه شرکت کنم، ول خواستیم -

  جوابش رو بهم برسون. -

  حتماً. -

را در  امیشدم. سروش رفت و من گوش نميکردم و رفتم سوار ماش یبعد خداحافظ و

  شدند.  نيآمدند و سوار ماشآن دو نفر  دميدست گرفتم و د

  . دميدرون برنامه رفتم و پدربزرگم را در محل مناقصه د به
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! آن هم آن وقت کردیفکر کردم که واقعاً او در آن ساختمان پزشکان چکار م نيا به

  شب!

  »بدن هستن! ینکنه در حال قاچاق اعضا« حرف بابک افتادم که گفت: ادي

 ديتا کل کردمیم دايزودتر آنچه که بود را پ دي! بادميشيو اند دميکش ميبه موها یدست

  . شدیم ماهيمن و فر يیرها

  آن دو نفر دنبالم بودم.  ريمنزل برگشتم و تمام طول مس به

 نيماش کيرا به نام  نيتماس گرفتم و مشخصات ماش سيبا پل دميمنزل که رس کينزد

  مشکوک به آنها دادم.

ها بودند. بهراد و پگاه هم حضور داشتند و آن خانه برگشتم پدر و مادرم برگشته به

  ها را از مدرسه آورده بودند. بچه

 یها را به طبقهو آرام و قرار نداشت. پگاه هم همان زمان بچه کردیم هيگر مادرم

  باال برد. 

  . گرفتیرا با دستمال م شيهااشک صدایب پدرم

  ن؟يکنیم هيمهران گر یاالن شما دو تا برا -

  هق کنان سر بلند کرد و گفت:هق مادرم

 یليکه خ کنمیم هيها گربچه یکه پرپر شد. برا کنمیم هيدخترم گر ینه مادر! برا -

  ها!بچه چارهیزود پدر و مادرشون رو از دست دادن. ب

  چرا پدر مادر ندارن؟  -
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  بهراد اشاره کردم و گفتم: به

  پدر... نيا -

  ها هم اشاره کردم و گفتم:پله به

  !رسهیاون هم مادر که داره بهشون م -

دو تا سر  نيو نتونه با ا ارهياصالً پگاه کم ب ديکنن؟ شا یبلدن پدر و مادر نايآخه ا - 

  ...ديکنه، شا

و  توننینم نيدونی. اگر مشهینم یچيبه ه یچيه نيبر شيپ دياگر قراره با شا -

  .مينوکرشون هم هست ماهيو با فر مونمیخودم م خوانینم

  :ديلب غر ريز بهراد

  شون؟يسر درس و کالست. مگه من مردم که تو ببر ني. تو برو بشستيالزم ن -

  هم پدر خوب!  نيا -

  سرش را تکان داد و گفت: زيانگو غم ستيبهراد را نگر مادرم

  دلم. زيقربونت برم عز -

جره رفتم و هنوز خواب بود. به کنار پن ماهيباال رفتم و وارد اتاقم شدم. فر یطبقه به

  پرده را کنار زدم.  یگوشه

بعد  ی. کمکردیها صحبت مبود و داشت با آن ستادهيآن دو نفر ا نيکنار ماش سيپل

  کرد تا بروند. شانيهم راه



1293 | P a g e 
 

دراز  ماهيکردم و رفتم کنار فر ضيرا تعو ميهازدم و پرده را انداختم. لباس یپوزخند

  . دميکش

  .ستيشد و مرا نگر ردايرا بوسه باران کردم که ب صورتش

  .برهیامشب خوابت نم گه،يپاشو د -

  ام کرد.صبح اول وقت چونه زدن با پدربزرگت خسته -

  بهت گفت؟ ی! چهيعياون که طب -

بشم. گفتم من فوق  اشیدفتر سروش منش یشرکت و برم تو یبمونم تو ديگفت با -

انجام نصف  یعنيسروش بودن  یمنش زميبشم! گفت عز ینگرفتم که منش سانسيل

. یاريتو سر در ب ستيسررشته ندارم. گفت الزم ن یاون! گفتم من از معمار یکارها

  رو انجام بده. گهیسروش بهت م یفقط هر کار

  !گهيد یهمون منش یعني گفتم

  چکار کنم! ديحاال با دونمیداد و نم شنهاديخوب هم بهم پ متيق کي خالصه

  .شهیدرست م زيهمه چ ینباش. به زود یچيبرو شرکت و نگران ه -

 یابرد. دستم را برداشتم و ضربه ميبازو ريخود را به من چسباند و صورتش را ز او

  آرام به کمر او زدم و گفتم:

  .رونيب ميریپاشو دختر. بعد از ظهر م -

  م؟يریکجا م -

  بهشون سر بزنم. خوامی. مديپدر وح یخونه -
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 یوشن کردن آن شدم و بعد هدفون را روتاپ رفتم. مشغول رلپ یو به پا برخاستم

  ارسال شده بود. ميشدم که برا يیگوشم گذاشتم و مشغول گوش دادن به تمام صداها

. بعد از آن پدربزرگم به خاطر دميرا شن شانيهامالقات داشت و صحبت ماهيبا فر او

و بخواهند او به  رنديبا سروش تماس بگ خواستیبود و مدام م یمناقصه عصبان

صحبت  شانيتا با هم به محل مناقصه بروند و او از طرف شرکت برا ديايکت بشر

  کند. 

  . دميآتش شده بود خند یچون اسفند رو نکهيا از

  کرد و گفت: هيتک ميهاشانه یرو ماهيفر

   ؟یديگوش م یبه چ -

  انجام بده. یدار یبعد از ظهر اگر کار یو برا ري! برو دوش بگیچيه -

  جواب داد گفتم: نکهيرفت. با بابک تماس گرفتم و بعد از اکرد و  یپوف ماهيفر

  همون محل قرار بده. یرو تو رندهيداداشت خوبه و بهش بگو گ یجا -

  باشه، حتماً. -

که کار پزشکا  یساختمان پزشکان. از غروب، ساعت یخودت هم امروز برو و جلو -

  نه! اي افتهیم یاتفاق نيبده و بب کيرو به اتمامه برو و اونجا کش

  باشه حتماً.  -

  .یکنیچکار م نميمنتظرم بب -

  !یبيباشه ب -
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 یهم وسواس به خرج دادم، به گلفروش یليکه خ ینيريش یهيبعد از ته ماهيو فر من

مختلف را نگاه کردم  یهادسته گل آنقدر گل ی. براميو مشغول انتخاب گل شد ميرفت

در آمد و در آخر  ماهيفر یصدااست که  یگريبهتر از د یکيو هر بار فکر کردم 

  نشست.  نيقهر کرد و رفت داخل ماش

هم طبق انتخاب او همان دسته گل رز قرمز را سفارش دادم که وسطش با شش  من

  شده بود. نيمز ديشاخه گل رز سف

از خشم  یگذاشتم او با حالت ماهيفر یپا ینشستم و دسته گل را رو نيداخل ماش یوقت

  و حسادت نگاهم کرد. 

تا  ماهيفر یجلو دينبا دي. شادادمیحق م تيحساس نيدار بود و به اخنده ميبرا گاهشن

  . کردمیم یريحد سختگ نيا

وجو جست یو پس از کل مينگاهش را به جلو داد و بعد طبق قرارمان به پاساژ رفت او

  . ميو بخر ميکن دايدخترانه پ کيش یچند دست لباس نوزاد ميتوانست

  ذوق کرد که من فقط محو او شده بودم.  ینوزاد یهاکفش یآنقدر برا ماهيفر

  رفت. رونيب يیروبهرو یمغازه نيتريو دنيبا د ماهيکه فر کردمیحساب م داشتم

  فروشنده گفتم: یرو به آقا من

  .نيبذار ینوزاد یهاکفش نياز ا گهيجفت د کيلطفاً  -

  چشم. -

  دخترانه قرار داد. یکفش نوزاد گريجفت د کيپاکت جداگانه  کيدر  او
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  آمدم. رونيرا حساب کردم ب نهيهز نکهيکردم و بعد از ا تشکر

 یآمد و پاکت دستش را باز کرد و خرس رونيرو بروبه یاز مغازه ماهيزمان فر همان

  را نشانم داد و خندان گفت:

  قشنگه. یليخ -

  .ميبخر یزيچ کي ديهم با ساينک ی... برایليبله، خ -

  است. گهيموش موشک د هيلد چرا؟ تو ساينک -

  ناراحت بشه. ساينک ترسمیمن هم م ذاره،یفرق نم نشونيب ديوح -

  .ريبراش بگ یزيچ کيخودت  دمش،يخوب. من که ند یليخ -

دست بلوز بافت و  کياو  یدر ذهنم داشتم برا سايکه از نک یريبعد طبق تصو و

  .ميديخر نيشلوار ج

گفته بود  رپاشايکه ام یو به آدرس ميگذاشت نياشرا در عقب م دهايو خر ميهم رفت بعد

  .ميرفت

دادم و خودم گل و  ماهيها را دست فر. پاکتميشد ادهيپ ميديمنزلشان رس یجلو یوقت

  به سه زنگ کنار در کردم و خواندم. یرا برداشتم و نگاه ینيريش

  .یريمهندس ام کخواه،يجمال ن کخواه،يجالل ن -

  !نجاست؟يا رپاشايام یخونه -

  اوناست! یو کدوم زنگ خونه هيبه چ یچ دونمینه! نم -
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 رونيب يیمايس بردم تا رنگ را فشار بدهم که در باغ باز شد. مرد جوان خوش دست

  ما گفت: دنيآمد و با د

  !دييبفرما -

  کار دارم. کخواهين ديوح یبهنام خوشدل هستم با آقا -

  دستش را جلو آورد و با من دست داد و گفت: او

  و البته برادر خانمشون! ديوح یهستم، پسر عمو کخواهين یمان -

  آمد گفت. سالم و خوش ماهيبه فر یبرادر مژگان بود. لبخند زدم و او به گرم او

  .ميرا باز کرد و به ما تعارف کرد وارد بشو در

  او در را بست و با ما همراه شد. ميداخل باغ رفت یوقت

  .ميسنگفرش رد شد یرو از

گل  یهادرخت و بوته انشانيفرش شده بود و در مسنگ يیهامان قسمتراست دست

سه ساختمان دو طبقه به چشم آمد که با فاصله از هم  ميکاشته شده بود. جلوتر که رفت

  ساخته شده بودند.

  اول در سمت چپمان بود. ساختمان

  کرد و گفت: تيهمان ساختمان هدا یما را به جلو یمان

  ما هستن. یو مژگان خونه ديوح -
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 ديمن خند دنيدر را باز کرد و با د سايکه نک دينکش یبعد زنگ در را فشرد. طول و

  و گفت:

  عمو بهنام. -

  و گفتم: دميشد. او را بوس زانيجلو آمد. خم شدم و او از گردنم آو و

  ؟یخوب -

  بله. -

  و گفت: ديکرد و به داخل دو ميبعد رها و

  مامان، بابا، عمو بهنام اومده. -

به  یمطبوع ی. گرماميدر را هل داد و تعارف کرد. ما وارد ساختمان شد یانم

  صورتم هجوم آورد.

  از پشت سرمان گفت: یمان

  .ميهمراز مهمون دار -

آمد. او هم باردار بود و معلوم  رونياز آشپزخانه ب یدختر ميها رفتسمت مبل یوقت

  کرده است. هيهم گر یبود که کل

  .ميآمد گفت و ما تشکر کردشگرفته به ما خو یصدا با

  و دسته گل را دستش دادم و گفتم: ینيريش پاکت

  مژگان خانمه! یگل برا -
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  .نيديزحمت کش یمرس -

  . نيخوش اومد یليخ -

آمد. مشغول  رونيکه از اتاق پشت سرمان ب دميرا د ديو وح ميديصدا چرخ سمت

  .ميا نشستهاز مبل یادسته یو بعد به تعارف او رو ميشد یپرساحوال

  گفت: یها را کنارش گذاشت و مانپاکت ماهيفر

  .اميمامان رو صدا بزنم، االن م رمیم -

  خطاب به او گفت: ديوح

  بابام؟ یرفته خونه -

  بله. -

  !زحمتیب اديبگو مادر من هم ب -

  چشم. یبه رو -

  مشغول خوش و بش با ما شد. ديرفت و همراز به آشپزخانه رفت و وح یمان

گذاشت  زيم یآب قرار داده بود رو یهمراز برگشت و دسته گل را که تو بعد یکم

  زد و گفت: یجان و لبخند کم

  قشنگن. یليخ -
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به ما لبخند زد. جلو  اشیآمد و در حال درست کردن روسر رونياز اتاق ب مژگان

بود. هنوز هم  دهيپوش يیو طال یمشک یبايلباس ز کي. ميبرخاست ماهيآمد. من و فر

  .ميآمد گفت و ما تشکر کردفرم بود. او به ما خوشندام و خوشاخوش

نشست و  ديگفت بعد هم کنار وح کيرا بغل کرد و ازدواجمان را تبر ماهيفر مژگان

  تشکر کرد. یها با شادمانگل یبرا

  و او گفت که خوب است.  دميرا پرس حالش

  برخاست و سمت آشپزخانه رفت و گفت: ديوح

  !؟یکنیدو ساعته تو آشپزخونه چکار م .نيبش ايهمراز، ب -

زد و  یهمراز بلند شد. مژگان لبخند آرام یهيگر یوارد آشپزخانه شد و صدا او

  را سمت آشپزخانه کرد و گفت: شيرو

  .زميعز نجايا ايهمراز جان ب -

  بعد رو به ما کرد و گفت: و

برن.  نجايا شون رو عوض کنن و ازخونه یداداش منه، قراره به زود همراز زن -

قبول  یبمونه و مان خوادیپدرم هستن. همراز دلش م یخونه یباال یآخه طبقه

  حال و وضعشه. ني. چند روزه اکنهینم

  بمونن چرا... خوادیاگر دلشون م -

  و لجباز منه! کدندهيبرادر  یمان -
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پچ پچ ینشاندم. صدا ميپا ی. او را بغل کردم و روستاديبه سالن آمد و کنارم ا ساينک

را  ماهيلبخند زد و با نگاه مهربانش فر شهي. مژگان مثل همآمدیو همراز م ديوح

  برانداز کرد و گفت:

  آقا بهنام. اديبهتون م یلي! خباستيچقدر ز -

  را با لبخند نگاه کردم و گفتم: ماهيفر

  !دونستیم یزشته! خودش هم از بچگ یليخ کردمیمن فکر م یول -

  شد و براندازم کرد.پکر  ماهيفر یافهيق

  ن؟يدار یبا هم نسبت -

  دختر عمومه.  -

  ن؟يگرفت دهيرو ناد يیبايهمه ز نيها چطور اسال نيا یتو -

  لبخند زد و گفت: ماهيفر

  گرفتار بود. یبه نام کور یبهنام به مشکل -

  و گفت: ديآرام خند مژگان

  باشه! هایليمشکل خ تونهیم نيا -

  ه گفت:آهست یمتعجب با صدا ماهيفر

  !د؟يآقا وح یعني -

  و گفت: ديآهسته خند مژگان
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  نه! خودم. -

آمد.  یچا ینيس کيبا  ديبعد وح یبه سالن آمد و کنار مژگان نشست و کم همراز

ها را به پاکت ماهي. فرميآمدند با هم آشنا شد یو مان ديمادر مژگان و مادر وح یوقت

ذوق  شانيآنقدر برا ديکش رونيرا ب دهايخر یمژگان داد و مژگان تشکر کرد. وقت

  کرد که حد نداشت. 

  گفت: ماهي. فرکردیها نگاه مبه لباس یحالهمراز ذوق زده بود و با خوش نگاه

  . ميآوردیم هيشما هم هد یوگرنه برا یشما باردار دونستمی! من نمزميعز ديببخش -

  گفت: یبا ناراحت مژگان

  .ميکردیوگرنه با هم قسمت م همراز پسره، یدخترونه است و بچه نايا -

  خطاب به مژگان گفت: همراز

  .خرمیمن فعالً وقت داره. براش م یبچه اد،يم ايتو به دن یامشب فردا بچه ال،يخیب -

و  ديمراقب وح سيکه در انگل يیروزها یبرا ديو مادر وح ميدور هم بود یقيدقا

 ميخواست یگذشت که وقت به ما خوش او بودم تشکر کرد. آنقدر در آن جمع طيشرا

  .ميشام شد یبا اصرار جمع مجبور به ماندن برا ميرفع زحمت کن

کردم.  امیپاکت را وارد گوش یرو یرا نگاه کردم و شماره ماهيکنار فر یهاپاکت

کردم و به باغ رفتم. پس از چند بوق آزاد پسر فروشنده جواب داد.  یمعذرت خواه

 کيپسرانه و  یاو خواستم چند دست لباس نوزاد کردم و از یخودم را به او معرف

  بفرستد. ميگویکه م یدرسبه آ عيانتخاب کند و سر ميجفت کفش برا
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و من انتخاب کنم. ارتباط را قطع کردم و منتظر  فرستدیم ميگفت چند عکس برا او

  شدم.

جفت کفش انتخاب کردم و بعد از  کيبه صدا در آمد. چهار مدل لباس و  امیگوش

  انتقال دادم.  ینترنتيا شيرا حساب کرد برا نهيهز کهنيا

  .رسندیبه مقصد م گريساعت د کيهم گفت تا  او

 یعمه یا. با خانوادهدميد جانيرا شاد و پره ماهيبه داخل ساختمان برگشتم فر یوقت

  هم آمد. رپاشايساعت بعد ام کيو  ميآشنا شد ديوح

  گفت: یبا لبخند مطمئن و او دميمناقصه را پرس تيوضع رپاشايام از

. پس فردا رسهیپروژه به ما م نيا ادينکنه به احتمال ز یاندازسنگ یاگر کس -

  .شهیاعالم م يیجواب نها

  !نيبرنده بش دوارميام -

  .دوارميبه لطف کمک شما ام -

 کردندیها با هم سرگرم بودند و صحبت مو زن ميشد یدور هم مشغول ورق باز ما

  جواب داد و گفت: ید. مانکه زنگ در زده ش

  و با شما کار داره. سادهيدر وا یاسنپ جلو هي -

  کردم و از ساختمان خارج شدم.  یفرش برخاستم و معذرت خواه یرو از

  داد و رفت.  ليها را تحودر رفتم راننده پاکت یجلو یوقت

  دادم و گفتم: ليها را به همراز تحوداخل خانه برگشتم و پاکت به
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  باشه. مبارکتون -

  و گفت: ديسرخ شد و خجالت کش همراز

  .ني! شرمنده کردن؟يچرا به زحمت افتاد -

  مبارکتون باشه. کنم،یخواهش م -

 یاز سر شاد یغيست لباس ج نياول دنيپاکت را باز کرد و با د نينشست و اول او

ر و رو به من تشک ديبوسیو م کردیها را نگاه مو آن را به قلبش فشرد. لباس ديکش

  . کردیو ذوقش را پنهان نم کردیم

  تشکر کرد و گفت: یمان

  .ديآخرش امروز خند -

  خطاب به او گفت: پدرش

 نجايخودت رو اجاره بده و ا یخونه ؟یکنیم تشيچرا اذ نيبمون نجايدوست داره ا -

  خودتون. یخونه نيبزرگ شد بر یاومد و کم اي. بعد هم پسر خوشگلم که به دننيبمون

  قش را وسط انداخت و گفت:ور پاشا

که جدا بشن، تو زنت ما رو دوست  کننیم هيمردم گر ی. زناگهیراست م يیدا -

 ؟یمغز خر خورد ؟یکنیازمون جداش م یبمونه دار شمونيپ خوادیداره و دلش م

بزرگ کردن بچه  یهست که برا رايسم يیمادرت هست، مادرم هست، زن دا نجايا

  .یبر یپاش یواخیکمکتون کنن، اونوقت م
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دست  نيترخوشمزه یرانيشام صرف شد. بدون اغراق دستپخت زنان ا یاز باز بعد

  ندارم. یشک نيو در ا استيپخت دن

خواهر بابک صحبت کردم و او قول  تا،يو ب ماهيدر مورد فر دياز آن من با وح بعد

بعد هم  ند.ک ايرفتن آن دو مه یمناسب را برا طيرا بکند تا شرا اشیداد که تمام سع

  . رسانمیاو فرستادم و گفتم که بعد خود مدارک را به او م یرا برا تايعکس مدارک ب

 ميشد نيو سوار ماش ميها خارج شداز منزل آن نکهيگذشت و بعد از ا یشِب عال آن

  شروع به حرف زدن کرد: مايفر

 ديباشه. وح و مهربون بايحد ز نيتا ا کردمیمژگان چقدر خوشگله. فکر نم نيا یوا -

مجرد ازدواج  یبا آدما ديازدواج کنه با گهياگر ده بار د یعنيحق داره عاشقش باشه. 

  کنه. 

  دست به من اشاره کرد و ادامه داد: با

 نيبب نهي. خودش انهيمرد بخواد اون رو بب هيکه  نيعاشقش شدم چه برسه به ا من

ند تا بوس ازش بچلونمش و چ رميبشه! چقدر دلم خواست بگ یدخترش چه شکل

  ...رميبگ

  .رينفس بگ کي -

را رو به آسمان  شيهاو دست ديخند کدفعهيو چند لحظه ساکت شد.  ستيمرا نگر او

  گرفت و گفت:

 یشدی. وگرنه عاشقش منيديرو ند گريهمد شيشکر که شما دو تا چند سال پ یاله -

  .شيگرفتیو م
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   .کردیبه او کردم و او هنوز داشت خدا را شکر م رو

  ؟یکنیم ینطوري! چرا ا؟یبس کن شهیم -

  خوشگله! یليخ -

  !گهيمبارک صاحبش باشه بس کن د -

 هانيتر از ا. واقعاً خوشحال بود که مژگان قبلدادیرا تکان م شيساکت شد و پا او

 شيکه مبادا به مژگان حسادت کند و در ذهنش برا دميبا من آشنا نشده است. ترس

  معضل شود. 

  ار راه پشت چراغ قرمز توقف کردم گفتم:در چه یوقت

  شماست! یپاکت هست که برا کياون پشت  زم،يعز -

  واقعاً؟ -

  بله. -

  رو به عقب کرد و دستش را دراز کرد و پاکت را برداشت.  او

  را نگاه کرد و گفت: آن

  ؟یگرفت یچ -

  گفت:و با ذوق  ديکش رونيرا ب ینوزاد یهابا تعجب در پاکت را باز کرد و کفش و

  من! یخدا یوا -

  .ديها را بغل کرد و بعد سمت من خم شد و صورتم را بوسآن و
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  ؟یديخر یرو ک نايخوبن بهنام، ا یليخ -

  برات گرفتم. یدوست دار دمي. دیعروسک بخر یرفت یوقت -

  ؟یتو دختر دوست دار -

  .دميمن هم برات خر یبراشون ذوق کرد یليتو خ ه؟يدختر و پسر فرقش چ -

  .زميعز یمرس ،یحالم کردخوش یليخ -

  شد و با انگشت لمسشان کرد. رهيها خبه آن و

 ذوق ماهيو فر مي. به پدر و مادرم سالم کردميوارد ساختمان شد ميديبه منزل رس یوقت

  ها را نشانشان داد. زده جلو رفت و کفش

  :ديپرس کدفعهيخوردند. به هم نگاه کردند و مادرم  کهيو مادرم به وضوح  پدر

  ماه؟يفر یباردار -

  متعجب گفت: ماهيفر

  وا! نه! -

  ه؟يچ نايپس ا -

 ريگبهنام هم من رو غافل م،يديخر یسمونياز دوستانم س یکي یبرا ميامروز رفت -

  .دهيرو برام خر نايکرد و ا

  راحت لبخند زد و گفت: اليگرفت و مادرم با خ ريسر به ز پدرم

  .یات بپوشبچه یمبارک باشه، پا -
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  رنگ گرفته گفت: یهابا گونه اهميفر

  ممنون! -

 اشنهيس یها را روکفش ماهي. فرميديکنار هم دراز کش م،يبه اتاق رفت یشب وقت آخر

  . کردیگذاشته بود و نگاهشان م

  کنار، دستم رو جاشون بذارم؟ یذاریرو م نايا -

  قشنگن. یليخ -

  .گهيبذارشون کنار د -

انداختم که  اشنهيس یگذاشت و من دستم را روکنار  یتيها را با نارضاکفش او

  به صدا در آمد. امیگوش

  داده است. اميبابک پ دميرا برداشتم که د یرفتم و گوش نييو از تخت پا دميکش یآه

  .نيرو بب نايا ايسالم، ب -

  فرستاده بود. ميآن ساختمان پزشکان برا یاز جلو یمتعدد یهابعد عکس و

هم ارسال  لميف کيکه  کردمینگاه م بيو غر بيعج یهاداشتم به آن عکس نطوريهم

ارسال کرد.  ميبرا گريد لميبعد ف یورود پدربزرگم به آن ساختمان و کم لميشد. ف

  آن ساختمان. یهااز روشن ماندن چراغ يیهااز خروجش و بعد عکس یلميف

  افتادم. یصندل ی. آهسته رفتم و روشدینم باورم

  ارسال شد. مياز بابک برا اميپ کي
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  بدن هستن! یکار قاچاق اعضا یپدربزرگتون تو -

  :ديپرس ماهيفرستاده بود. فر ميخنده برا یموجيبعد چند ا و

  شده؟ یچ -

  !یچيه -

  ؟یچيباز هم ه -

  آمد: یاميطرف بابک پ از

  ره؟يگیاتاق رو خوب برات م یصداها ده؟یبهمن کارش رو خوب انجام م -

  و کارش رو انجام بده. ستهير روز همونجا بابله، دستش درد نکنه! بگو ه -

  راحت باشه. التيباشه خ -

  ممنون ازت بابک. -

  . حاال چکار کنم؟کنمیخواهش م -

  کن.  بيجرمش رو برام تعق یشرکا اي کيشر -

  حتماً. -

سروش  ايبود و آ یطانيرا کنار گذاشتم به فکر فرو رفتم. پدربزرگم چه ش یگوش یوقت

  نه؟! اياز او خبر داشت 

که او تازه  دميپدربزرگم د بيبرنامه و تعق دنيهجوم بردم و با د امیبه گوش دوباره

  در راه منزل است.
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  سروش تماس گرفتم. بعد از چند بوق آزاد جواب داد: با

  جانم بهنام. -

   ؟يیسالم سروش، کجا -

  گفت: نيگرفته و اندوهگ یبا صدا او

  خودم. یام، خونهکجام؟! خونه -

  خونه؟! یرینمچرا  -

  بابام؟  یخونه -

  آره. -

  حوصله ندارم. -

  مادرت تنهاست. -

  .ششهيبابام پ -

  ششه؟يپ یک ستيمثالً االن که بابات ن -

  ؟یدونیتو از کجا م ست؟يبابام ن -

  !دمشيد ابونيخ یاومدم تو ديوح یاالن از خونه -

  واقعاً؟ حالش خوب بود؟ -

  بهتر از من بود. -

  ود؟ب ششيمادرم پ -
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  نه. -

  .رونيچرا رفتن ب نميزنگ بزنم بب کيمن قطع کنم  -

  .دمشيمن د ینگ -

  باشه. -

همانطور به من  ماهيکه فر دميبعد د یرا قطع کردم و به فکر فرو رفتم. کم ارتباط

  زدم. مهيخ شيشده است. برخاستم و به کنارش رفتم و رو رهيخ

  ؟یگیچرا نم ؟یکنیچکار م یتو دار -

  .کنمینم یکار خاص باور کن -

  را گرفت و گفت: ميبازوها

  !؟یپس چ -

  و گفتم: دميرا بوس او

  . ميبر ميتا که بذار ارميدر ب یزيچ کينظر دارم که ازش  ريبابابزرگم رو ز -

  !یفتيدردسر ن یتو -

  نترس. افتم،ینم -

  در دستم زنگ خورد. جواب دادم: امیشدم که گوش دنشيبوس مشغول

  بله.  -
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 ینگران یکه کجاست و جا دونهیخونه نبود. مادرم گفت خودش م ،یگفتدرست  -

  نداره.

  !دونه؟یواقعاً م -

  !دونه؟یواقعاً م یچ یعني -

  را کنار زدم و گفتم: ماهيفر یموها

  نشه! تيمامان بزرگ اذ رونه،يهر شب هر شب ب یحاج گمیفقط م ،یچيه -

  !؟یدونیتو از کجا م رونه؟يهر شب هرشب ب -

  ! گهيد دونمیم -

  بهنام؟  یدونیم یتو چ -

  کردم.  یباهات شوخ یچيه -

  تنهام. شم،يپ یايب یپاش یتونیباشه... حاال م -

  از او گذشت! شدی. مگر مستميرا نگر ماهيانداختم و فر امینيبه ب ینيچ

  ؟یندازیاستخاره م -

  آره.  -

  ؟یچ ايخوب اومد  -

  دو دلم. -

  با خودت. ارشيب -
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ً يدق او   ام گرفت که گفت:خنده اشینيزبيت نيبود. از ا دهيفهم قا

  .ايو ب ارشيدرد، ب -

  و گفتم: دميکش ماهيفر یرا به بازو صورتم

  !ارمشيب یکه تو باهاش داشت یبا اون رفتار -

  چرت و پرت نگو. منتظرتم. ايبا من خوب بود؟! جمع کن ب یليرفتار تو خ -

  باشه. -

  خداحافظ. -

  خدانگهدار. -

  و گفتم: دمياو کنار رفتم و دستش را گرفتم و کش یو از رو دميرا بوس ماهيرف

  .زميعز ميبر -

  کجا؟ -

  سروش. یخونه -

  وقت شب؟ نيا -

اش سروش. گفت تنهاست و حتماً حوصله شيپ ميریم ابون؟يب ميبر مييخوایمگه م -

  .ستين یسر رفته و دلش گرفته که دوروت

  م؟يچکار کن -

  . ششيپ ميپاشو بر -
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  برانداز کرد.  یمرا با حالت پوکر او

  .رمیبخواب، خودم م یاياگر نم -

  ...یذاریم نيبب -

  رفتم و چراغ را روشن کردم و گفتم: نييو از تخت پا دميرا ادامه نداد. خند حرفش

رو سرت در  شي! خدا تالفنهيهم شميپ یايو نم یريگیخودت رو م نکهيعاقبت ا -

  .ارهيم

  .ارهيرو در نم گهيد یزايچ یرم چرا تالفقربون خدا ب -

  ؟یايحاال م -

  آره.  -

 صدایو ب ميغذا از آشپزخانه برداشت یو کم یو لباس راحت ميبعد هر دو حاضر شد و

  .مياز منزل خارج شد

  .کردیاو نگاه م یمتعجب به خانه ماهيفر ميديمنزل سروش که رس به

  داره؟ یسروش خونه مجرد -

  بله. -

  ر اجازه داده؟ چطو یحاج -

  مادرمه. یسروش خونه کنهیفکر م یحاج -

  !نطوريکه ا -
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 يیبعد در با صدا هي. زنگ در را فشردم که چند ثانميشد ادهيو پ ميرا برداشت ليوسا بعد

  باز شد. 

شد. من هم بعد از او وارد شدم و در را بستم.  اطيوارد ح ماهيرا هل دادم که فر در

  که در باز شد. ميدر ساختمان رفت یلورا تا ج اطيبعد هم طول ح

  زد و گفت: ماهيبه فر یبا آن صورت درب و داغان لبخند سروش

  خرس کوچولو. یخوش اومد -

  و گفت: ديخند ماهيکرد. فر ماهيفر یرهيت یابه پالتو پوست قهوه یااشاره و

  بهنام! گهیم یچ نيبب -

  خواست وارد شود. ماهيراه را باز کرد که فر سروش

  لطفاً کفشا. -

  را در آورد و گفت: شيهاکفش ماهيفر

  ؟یات وسواس دارخونه یبرا -

  او را برداشت و گفت: یهاوارد شد که سروش کفش ماهيفر

  بهشون. نيگند بزن ناي! فرش دستباف روشن پهن نکردم که با ارينخ -

  !نطوريآهان! که ا -

مرا هم برداشت و داخل  یهارا در آوردم و وارد شدم. او کفش ميهاهم کفش من

  گذاشت و گفت: یجاکفش
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  مارکو؟ یاآورده مانيچه برا -

  خودم رو. یلباسا -

  گفت: کردیخانه و عمارت کوچک او نگاه م ليکه داشت متعجب به وسا ماهيفر

  مارکو! چقدر قشنگه سروش. يیِ دا ميبرات پلو آورد -

و بعد  ستيو مرا نگر رفت. سروش لبخند زد ادشيآقا گفتن از  یحت شهيهم برخالف

  گفت: ماهيرو به فر

  قابل نداره.  -

  واقعاً؟! شيدیم -

  چرا که نه؟! یبخوا -

  !خوامشیم -

  ناقابله. -

  را به آشپزخانه بردم و سروش هم آمد و گفت: غذاها

  .نيبرو باال رو هم بب ماهيفر -

  بعد رو به من گفت: و

  ده؟افتا یچه اتفاق یگیشده بهنام؟ چرا بهم نم یچ -

  گرم کردن غذاها شدم و در همان حال گفتم: مشغول
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 سيکرده بود که دنبال من باشن. خوب من هم اونا رو دادم پل ريبابات دو نفر رو اج -

  پارک تمام وقت دنبالمون بودن. یکه بردن. امروز هم تو

  خوب! -

ره ب یبذاره دوروت ششيرو بذارم پ ماهيمن با پدرت معامله کردم، فر نکهيخوب ا -

  تو راحت بشه. اليکه خ سيانگل

  ماند و گفت: رهيبه صورت من خ او

  ابله؟ یکار رو کرد نيچرا ا -

مامان  شيبزرگ شده. پ نجايا ماهيچون فر زنه،یبهش نم یبيآس نجايا ماهيموندن فر -

ً ي. نهایراحته. تو هم که هست الميبابا هم که باشه خ که خواستم بکنم و نشد  یاگر کار تا

  .گردمیو بر م کنمیدرسم رو تموم م رمیم مشیپا م

 دياگر زرنگ باشم شا یشرکت بابات. ول یتو اميو من هم م ميکنیهم ازدواج م بعد

  زودتر درستش کنم.

  شد و با همان حال گفت: رهيبه صورت من خ او

  ؟یرو درست کن یچ -

  رو. ماهيرفتن من و فر هيقض نيا -

  ؟یکنیچکار م یتو دار -

  با دستمال شدم و گفتم: ميهاکردن دست پاک مشغول

  .یريکارم رو بگ یبهت بگم و جلو خوامینم -
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  و گفتم: ستمينگر کردیبراندازم م یرا که اخم کرده بود و جد او

 ستيبهار هم ن یحت گهي. ددمیم حيکردن اونجا رو ترج یبرم سروش. زندگ ديمن با -

  که بگم به خاطرش بمونم.

  !؟یهاش چبچه -

 زيو پشت م دميکش یو آراد آه دهيارک یادآوريسروش بود. با  نيسنگ یداص نيا

  نشستم. 

  . شهیم یاالعادهاونا دو تا پدر مادر مهربون دارن. مطمئن باش بهراد پدر فوق -

 یشد. کم رهيگوشه خ کيقرار داد و نشست و به  زياز م هيرا با زاو یهم صندل او

  بعد گفت:

  ؟یديفهم یاز آقام چ -

  و بعد گفتم: دميکش شهيش یدوختم و انگشتم را رو زيرا به م همنگا

 یو جاش رو پاکساز یبگ یمدارک رو پاک کنه. بر یو همه یبهش بگ یکه بر -

  .ستيخبرا ن نيکنه؟ نه ا

  رو به من کرد و گفت: او

  زنه؟یم يیگوشم دست به چه کارا ريبدونم بابام ز خوامیاحمق م -

  ساکت ماندم و بعد گفتم: ی. کمرميبگ اشیت اخمو و عصبنگاه از صور توانستمینم

  ساختمان پزشکان رفت و آمد داره، چرا؟ کيبابات به  -
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  به پزشکا. ميو اجاره داد مياونجا مال خودمونه. خودمون ساخت -

  کنه؟یبابات اونجا چکار م ن،ياجاره داد -

  ...ايدارن  یمشکلپزشکا تو ساختمون  دي. شارهیو م اديداره که م یکار ديشا -

 ازدهيشما ساعت ده و  ی. بابارنیو م بندنیپزشکا ساعت هشت در مطبا رو م -

خونه. رفت و آمدش کامالً  رهیبعد م مونهیو دو م کياونجا تا حدود  رهیشب م

  مشکوکه.

هست.  يیرفت و آمدها هي ميدينباشه، اما حاال فهم یاونجا کس ديشا ميکردیفکر م اول

اون موقع شب؟ قاچاق  کننیهم اونجا هستن. چکار م یاگهيدرت اشخاص داز پ ريغ

   ؟یچ ايانسان؟  یاعضا

  سرش را جلو آورد و گفت: سروش

  !کنهینم یکار نيهمچ کيبابام  ؟یگیچرا چرت و پرت م -

  را کج کردم و گفتم: ميهالب

  .کنهیم گهيد یهم کارها ديشا -

  .کنهیا نمهخالف نياز ا کنهیکه م یهر کار -

  .یدار مانيبهش ا یليخ -

غذاها را سرو کردم و  شيآمد. برخاستم و برا کروفريآالرم ما یراست شد. صدا او

  . بشقاب را عقب زد و گفت:دميچ زيم یرو

  ندارم. ليم خورم،ینم -
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  گفت: یوارد آشپزخانه شد و با انرژ ماهيفر

  رنگ کار شده. یکالً با چوب عسل. ینيباال رو بب دياش قشنگه بهنام. باخونه یليخ -

  .زنهیقدم م یچوب یخونه کي یتو کنهیحس م آدم

  .دميمن باال رو ند -

  نشست و گفت: زيآمد و پشت م او

  .خورمیمن هم بکش، من هم م یبرا -

  و گفت: ستيسروش را نگر و

  خوشمزه است. یلي. خدييبفرما -

نشستم. سروش به خاطر  و ختميغذا در بشقاب ر یهم کم ماهيخودم و فر یبرا

 نکهيبود. تا ا ريمجبور به خوردن شد اما تمام مدت ذهنش درگ ماهيفر یهاتعارف

  :ميمجبور شدم بگو

  کردم بابا، سر کارت گذاشتم. شامت رو بخور. یشوخ -

 دي. او خنددميانداخت که سرم را عقب کش ميبرا یادهيکش کدفعهيو  ستيمرا نگر او

  و گفت:

  حرفا؟ نيبا ا یزنیم ! بچه گولیعوض -

  و گفت: ستيما را نگر ماهيفر

  . اصالً به من چه!نيگینم دونمیشده چون م یچ پرسمیازتون نم -
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 ريکه ذهنش درگ دانستمیم هانيا ی. با همهديو آهسته خند ستياو را نگر سروش

  پدرش شده است. 

و رو  ميل رفتها را جمع کرد و شست. من و سروش به هاظرف ماهياز شام، فر بعد

. ميصحبت کرد یو از هر در ميو  مشغول شطرنج شد ميمبل نشست یهم رو یبه رو

آمد و نشست. سروش از او تشکر کرد و  یسه استکان چا یحاو ینيس کيبا  ماهيفر

  سربازش را حرکت داد و گفت:

  بپوش. یاگر آورد ی. لباس راحتاريپالتو رو از تنت در ب ني. اماهيراحت باش فر -

  ممنون، باشه. -

  را برداشت و گفت: شيهالباس ماهيفر

  ها.از اتاق یکيتو  رمیم -

  خودته. یبرو، خونه -

  رفت لباسش را عوض کند. ماهيفر

  مگه نه؟ ،یدر مورد بابام راست گفت -

  ام را تکان دادم.به او کردم و مهره ینگاه مين

  آره. -

  اسبش را جا به جا کرد و گفت: او

  .شيک -
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  را گرفت. شيرو یحوصلگیها ضربه زد و با بمهره یرو یا ناراحتبعد ب و

  صفحه شطرنج نگاه کردم و گفتم: یواژگون رو یهامهره به

  ؟یچرا به همشون زد -

  حوصله ندارم.  -

  ؟یکنیم تيچرا خودت رو اذ -

خودم رو هم ندارم. درست قبل از اومدنم  یروزها حوصله نيخسته شدم. ا گهيد -

شدم اما االن حالم بدتر  دواريکه اومد ام یحال و هوا رو داشتم. دوروت نيا سيبه انگل

  از اون موقع هاست.

  .یکه بابات باهات کرده حق دار یبا کار -

بالش با خود  کيپتو و  کيآمد  نييپا یوقت ماهي. فرميشد یچا دنيدو مشغول نوش هر

  آورده بود.

  شد. یچا دنيمشغول نوش انداخت و آمد نشست و نهيبالش را کنار شوم پتو

  ؟یديچرا باال نخواب -

  لبخند زد و رو به سروش گفت: او

  . ترسمیم -

ً يدق -   ترسناکه. یچ قا

  نا آشناست. -
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  برخاست و گفت: سروش

  نه مکان. کننیم جادي. ترس رو آدما استنيناآشنا ترسناک ن یهاهم مکان شهيهم -

رگشت. کنار ما نشست و آن را جعبه برداشت و ب کيکنسول  یبعد از داخل کشو و

  گرفت. ماهيسمت فر

  شد. ريکه د ديازدواجتون، ببخش یکادو -

  .مينداشت یآقا سروش، ما که انتظار هيچه کار نيا -

  من که بود، ناقابله. یفهياما وظ نيشما انتظار نداشت -

  داخل جعبه بود. آن را برداشت و گفت: مهيتم کيجعبه را گرفت و باز کرد.  ماهيفر

  من، چه خوشگله.  یخدا یوا -

  مبارک باشه، بهنام کمکش کن. -

 کيو  افتادیدستش م یگل بزرگ رو کي. به آن را دستش کردم زيانگشتر آو سه

  .گرفتیدست بند بافت بزرگ دور مچش را م

  دستش را نگاه کرد و گفت: ماهيبه سروش تشکر کردم. فر رو

  قشنگه. یليبود! خ ومدهيحد از طال خوشم ن نيتو عمرم تا ا -

. پس او را فرستادم تا بخواد. سروش زدینشسته چرت م ماهيبعد بود که فر یساعت

پهن  نهيو کنار شوم ديکش رونيها را از داخل جلد بدو تشک آورد. آن شيرفت و برا

 طياز شرا ی. من و سروش هم ساعتديو خواب ديپتو خز ريتشکر کرد و ز ماهيکرد. فر

  . ميدآمده صحبت کر شيپ
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ً با او در م یاو مسئله دميفهم یزياز من قول گرفت اگر چ سروش  انيبود حتما

  بگذارم.

  در سکوت نگاهم کرد. قهيو روشن خانه چند دق کيتار در

  شده؟ یزيچ -

  .یاز من دوست دار شتريبهراد رو ب یگیبهم م شهيهم -

  !نطورهيهم -

 ینيبینداشتم. م چوقتيکه ه یاش. دادی. بهراد دوستمه، تو داداشمستين نطورينه ا -

. اما چوقتيه کنم،ینکردم و نم یدخالت چيبهراد و پگاه ه یشخص یکه من تو زندگ

. شده به زور یها به تو سخت گرفتم. چون دوست ندارم درد بکشوقت یليخ

  .یبش نيگغم ذارمیاما نم دمیرو به خوردت م یخوشبخت

  ها را بزند.حرف نياسروش  کردمی. باور نمکردمینگاهش م فقط

  ! یعاشق بهراد کردمیفکر م شهيهم -

دوست دارم. تو  شتريتو رو ب یهم دوره مدرسمه. ول قمه،يهستم، اون همسنمه، رف -

  است.  گهيد زيچ کيبا دوستش گرم باشه اما داداش براش  یليخ دي. آدم شایداداشم

  بعد برخاست و گفت: و

که  ی. مرسخوابمیباال م رمیحب کرد. من متصا نهيمن رو کنار شوم یجا ماهيفر -

  .نياومد
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و به سرانجام سروش فکر  دميدراز کش ماهيباال رفت. من هم کنار فر یبعد به طبقه و

  است. ميعظ یدر حال فرو رفتن در اندوه کردمیحس م یکه به خوب یکردم. سروش

  گذشت.  ميکنار سروش بود ماهيکه من و فر یاز آن شب ميماه و ن کي

و بهمن از صبح  کردیمدت بابک به صورت مداوم پدر بزرگم را دنبال م نيا یط

 یلهيو به وس کردیرا پهن م اشیتا بعد از ظهر مقابل ساختمان بساط لبو فروش

از  شيو هر روز ب فرستادیم ميو برا کردیداخل اتاق را ضبط م یصداها رندهيگ

  .دمشیمطمئن م کردیکه پدربزرگم م یبه کار شيپ

 یلهيرا به وس اشهيسرما یرا درست کرده بود. باق ماهيفر یکارها ديوح یطرف از

  کرده بود.  یگذارهيسرما سيدر انگل یاز همکارانش در شرکت یکي

  . ميريبگ رشيهم پذ تايب یبرا ميو توانست ميرا هم آماده کرد شيزايو

و  رفتیکت ماو مرتب به شر یبرا اشیو نگران ماهيبه خاطر حضور فر سروش

 طيشرا اريکه بس شدمیمطمئن م کردیم فيحال و روز او را تعر یوقت ماهياما فر

  دارد. یانگران کننده

هم است، اگر  یتو شيهاسگرمه شودیوارد شرکت م یسروش وقت گفتیم ماهيفر

. عموماً گذاردیسرش م یکه شرکت را رو کشدیانجام دهد آنقدر داد م يیخطا یکس

شرکا حضور داشته باشند شرکت  ايلسات بزرگ شرکت که رقبا و در ج گريد

  . کندینم

  . دياياو را چند بار صدا کند تا به خودش ب ديو با رودیخودش فرو م یتو یمدت یگاه
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 شي. هر چه را که بلد نباشد برارديگیکه سروش تنها در برابر او گارد نم گفتیم

  .دهدیم حيتوض

و در مورد سروش سؤال  خواندیا به دفترش فرا مپدربزرگ هر روز مر گفتیم

  .دانمیرا نم لشياست و دل نيغمگ ميگویو من تنها م کندیم

تر بزرگ یزهاينکنم. چون چ تيخودم را اذ یليروز هم سروش به من گفت که خ کي

مهمش را به صورت محرمانه در  یاو کارها راياز پدربزرگ بفهمم. ز توانمیرا نم

  . دهدیشرکت انجام ماز  ريغ يیجا

  بود.  یبودم کاف دهيهمان را که فهم اما

 یتنامهيمهران بعد از چهلم او در دفترش دو خانواده را دور هم جمع کرد و وص ليوک

  مهران را خواند.

 یحساب بانک کيرا به نام پدر و مادرش کرده بود و  یابتدا امالک تنامهيوص نيا در

کرده  ميتقس یبه نسبت مساو نشانيبود و آن را ب مهرداد و خواهرانش گذاشته یبرا

  بود.

را  اشيیامالک و دارا گريو د ه،يليسه یاليشمالش، و یالياش، واز آن خانه پس

به  دنشانيکرده بود و خواسته بود تا رس ميدختر و پسرش تقس نيچون شرکتش و... ب

بزرگ شدند به  یفها به قدر کابچه نکهيدر دست بهراد باشند و پس از ا یسن قانون

  ها برگرداند. آن

تحت هر  فتد،يهم به زندان ب ديهم برود و زنده بماند، شا ديشا رد،يبم ديبود شا گفته

 یو آراد را به بهراد و پگاه بسپارند و آن دو به صالح خود برا دهيارک یطيشرا
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 یها حق دخالتآن ميبر تصم یو کس رنديبگ ميها تصمبچه یو آموزش و زندگ تيترب

دارد و حرف  تياولو زيبهراد بر هر چ تيرضا هم دهيازدواج ارک یبرا یندارند. حت

  بهراد، حرف اوست.

مانده  یتوسط دولت مصادره شده بود و آنچه باق اشیارديليچند م یهاحساب یباق

  بهار. ايها بود و به نام بچه ايبود 

ها بود روز ازدواج بچه حاضر کرده بود و خواسته يیهالميو آراد ف دهيارک یبرا او

  ها نشان بدهند.را به آن هالميف

  ها متعلق به بهراد بودند. بچه یاز لحاظ قانون حاال

را حاضر  يیهاها اتاقبچه یشان برادوم خانه یآن روز بهراد و پگاه در طبقه از

  کنند.  یکرده بودند تا زندگ

بود که  یبود. حاال امشب شب یو بهراد هم راض کردیم یحالابراز خوش اريبس پگاه

  را شروع کنند. دشانيجد یخودش ببرد تا زندگ یها را به خانهبچه خواستیبهراد م

  . کردیها را حاضر مبچه ليداشت وسا ماهيکردن بود و فر هيدر حال گر مادرم

 نيي. بهراد سرش را پاديکشینامعلوم بود و فقط آه م ینقطه کينگاهش به  پدرم

  . کردیها را نگاه مو داشت فرش گرفته بود

آمدند خواستم که  نييپا دهيآراد و ارک یبود. وقت قراریها بآمدن بچه یهم برا پگاه

  . ننديمبل بنش یرو

  :ديپرس آراد
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  بابا؟ شيپ ميریم -

انداختم و به  ماهيبه فر یکردن. نگاه هيآمد و شروع کرد به گر نييها پااز پله ماهيفر

  گفتم: یآرام

  . زميه عزن -

  .ششيپ ميبر مييخوایبابام کجاست؟ م -

  به پدرم گفتم: رو

  بابا! -

  سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: پدرم

  .تونمیمن نم -

هر  یهانشستم و دست نيزم یمبل رو ی. پازدینم یاو هم حرف ستم،يرا نگر بهراد

  دو را گرفتم و گفتم:

خدا، باباتون هم رفته  شيها پتو آسمونکه مادرتون رفته  یها، همون طوربچه -

  .ششيپ

  صدا زد: مادرم

  بهنام! -

  .نياجازه بد -

  را بدانند. زيها همه چبود که بچه نياما درست هم ندياز مهران بگو یزينبود چ قرار
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  .نينيپدر و مادرتون رو بب نيتونیشما نم گهيد -

  چرا؟ -

  با بغض گفت: دهيکه ارک دميکش یقيسؤال آراد بود. نفس عم نيا

  بابا هم مثل مامان مرده؟! یعني -

کرد  هيافتاد و پشت بندش هم آراد گر هيانداختم. او به گر نييسرم را باال و پا آهسته

  و گفت:

  چرا بابا مرده! -

  مادرتون تنگ شده بود. یدلش برا -

و ها را بغل کردم و آن ستادميا ميزانوها یهق زد و آراد بدتر از او. روهق دهيارک

  راه گرفت. ميهاچشم ريپلک بستم و اشک از ز

جا گذاشتن. خواستن که  ديپدر مادر مهربون و جد هيشما  یاما پدر مادرتون برا -

  . نيدوستشون داشته باش شهيو هم نيکن یاونا زندگ شيبه بعد پ نيشما از ا

  ؟یهانسل و گرتل خواستن ما رو گم کنن چ یاگر مثل نامادر د؟يپدر مادر جد -

  .افتهیاتفاق نم نيا زم،ينه عز -

  رساند و گفت: دهيبرخاست و خود را به ارک پگاه

  .کنمیجا گم نم چيشما منم. من شما رو ه ديمادر جد زم،يعز -
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به آغوش پگاه رفت و  دهيانداختم. ارک نيي. سرم را باال و پاستيمن را نگر دهيارک

  :گفتیم کردیم هيهمانطور که گر

  ؟يیلم برات تنگ شده. مامان بهارم کجامامان، مامان، د -

  . بهراد جلو آمد و آراد را بغل کرد و گفت:کردندیم هيگر همه

  دلم، قشنگ من، پسرم! زيعز -

  گذاشت.  اشنهيرا دور گردن بهراد حلقه کرد و سر بر س شيهادست آراد

  رو به بهراد گفت: پگاه

  تا همه آروم بشن.  ميبر -

رفت. پگاه هم  یحرف چيگرفت و بدون ه ماهيراد را از فربعد بهراد رفت و ساک آ و

 نيرا گرفتم و بردم و در داخل ماش دهيرا بغل کرد و راه افتاد. من هم ساک ارک دهيارک

  بهراد گذاشتم.

  ها رفتند.را بستم و عقب آمدم و آن در

 آب آوردم و بعد به یکم شيدادم. برا یداخل ساختمان برگشتم و به مادرم دلدار به

پدرم را ماساژ دادم و خواستم آرام  یها. شانهدمياو را بوس یرفتم و موها ماهيکنار فر

من  ميتا بخواب ميرفت مانيهابه اتاق نکهيتا آرام شدند و بعد از ا ديباشند. طول کش

  را نگاه کردم.  یباران یو هوا ستادميپشت پنجره ا یقيدقا

  بهنام. -

  جانم. -
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  !؟یبخواب یايچرا نم -

  !ماهيرف -

  جانم. -

  ؟یدوستم دار -

  .اديز یليمعلومه که دوستت دارم، خ -

  .یعاشقم یمدته بهم نگفت کي -

  هستم.  ختهيبه هم ر طيشرا نيا ريروزها درگ نياز بس که ا -

که  یباعث بشه فراموش کن اي یدوستم دار یبهم بگ یباعث بشه نخوا یزينذار چ -

  .یبهم بگ

  من بگو.  یخوب، تو به جا -

 نيو ملوس رو دوست دارم. ا بايدختر ز نيکه ا گمی. مگمیخودم م یمن به جا -

  هستم. یدختر مو مشک نيدختر خوش اندام و خوشگل رو دوست دارم. عاشق ا

  و گفتم: دميبعد پرده را انداختم و به کنارش رفتم. او را محکم در آغوش کش و

  درم صحبت کنم.با پدر و ما یامشب در مورد مراسم عروس خواستمیم -

  بهنام. -

  جانم.  -
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مراسم  کي ینگرفتن و هر دوتاشون ط یبا مائده مراسم عروس رپاشايام یگفت ادتهي -

جز خانواده دو طرف  یو مهمون خاص شونيرفتن سر زندگ یو خانوادگ یخصوص

  نداشتن.

  .ادمهيبله  -

دا نبودم . من اصالً به فکر مراسم بزرگ و پر سر و صخوامیرو م نيمن هم هم -

 جانيو شب هم هيآتل ميریبا هم م رم،یم شگاهيآرا رم،يگی. لباس عروس مستميو ن

  چطوره؟ م،يشام دور هم جمع بش یهمه برا

  .شهیم یهمونطور یتو بخوا یو هر چ ستميفضاها ن نيمن هم تو ا -

  و گفت: ديلبخند زد و صورتم را بوس او

  ه دارمت.خوب شد ک یليخ ،یخوب شد که برگشت یليخ -

  و گفت: ديفشردم و نوازش کردم که خند نهيبه س شتريرا ب او

  استخونام درد گرفتن.  -

  گردنش بردم و گفتم: ريرا کمتر کردم و سرم را ز ميهادست فشار

  !ماهيفر -

  جانم. -

  .ميزود هر دومون بر یليکه خ رميگیم طيبل -

  .زميباشه عز -
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  بدونه تا دم رفتن. یکسکه  ستيکم حاضر شو. الزم هم نپس کم -

  .زميباشه عز -

 طيرفتم و سه بل یبه سر کار رفت و من هم به آژانس مسافرت ماهيروز بعد فر صبح

. با بابک تماس گرفتم و از او خواستم بود تايب یسوم برا طيکردم. بل هيرفتن ته یبرا

  . مينيرا بب گريتا همد ديايب

نباشد. پدر بزرگم پس  بميدر حال تعق یمدام حواسم بود کس ابانيحرکت در خ زمان

  ها را دک کرده بودم. بپا گذاشته بود و آن مياز آن دو نفر باز هم برا

  .فتدياتفاق ب نينگران بودم که باز هم هم حاال

بلند کردم و او با آن  شي. دستم را براديکافه نشسته بودم که بابک از راه رس درون

 یبغلش جلو آمد و نشست. کاله را رو ريو کاله کاسکت ز یشولدر موتور سوار

  به اطرافش انداخت.  یگذاشت و نگاه زيم

  رو به من کرد گفت: یوقت

  ؟ینبود قرار بذار یبهتر یجا -

  بود؟ یچ شيبد -

قرار  یزيچ یکنار دستفروش ،یادارم. قهوه خونه تيحساس زيتر تم یکالً به جاها -

  !یذاشتیم

  امتحان کن. ینطوريبارم ا کي -

  را باال انداخت و گفت: شيبروا کي
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   ؟ی! چکار داشتیبيخوب ب -

   ؟یخوریم یچ -

انداخت و  زيم یبعد آن را رو قهيرا برداشت و نگاه کرد! چند دق زيم یرو یمنو

  گفت:

و گالسه مگه خوراک  نويو موکاچ نوي! کاپوچخوره؟یم زايچ نياز ا زاديمگه آدم -

  الته؟! یآدمه؟! الته؟! ک

  آمد.  شخدمتيدم را کنترل کنم. دستم را بلند کردم که پلبخن نتوانستم

  !نيهل و دارچ یو دو تا چا يیگردو کيلطفاً دو تا ک -

  !ن؟يندار مروين -

  کرد و گفت: یاتک خنده پسر

  نه متأسفانه! -

  !؟یاملت چ -

  !ريخ -

  !گهيد نيريدرشو گل بگ -

  گفتم: آمدیکش م شتريکه ب یرفت و من با لبخند شخدمتيپ

  رو حساب. ختميپولت رو ر یباق -
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به حسابم؟! همون پشت  یختيپوال رو ر یکه بگ نجايا یديسحر من رو کش یکله -

  ! یبگ یتونستیتلفنم م

  به مالقات من آمده است.  ميشده و مستق داريبود از خواب ب معلوم

  !یرو برام خفت کن یکي خوامیم -

  عه! جالب شد بگو. -

  و گفتم: دميخند

  دم. کر یشوخ -

  به من گفت: رهيشد و خ یجد

  ! ُخنُک!یش عيضا گمیبهت م یچ هي! ؟یما رو گرفت یکله سحر یبيب -

  نبود!  یرو دادن به او کار خوب نکهيا مثل

  را نگاه کردم و گفتم: ساعتم

  دوازدهه! کيساعت نزد ؟یقرق یسحر آقا یکله -

  !برم؟ اي یزنیحرفت رو م دمي! من سر صبح خوابیحاال هر چ -

  از سروش شده بود! رتريگلحظه نگاهش کردم. پاچه چند

  کاپشنم کردم و گفتم: بيدر ج دست

  .ميمدرک جمع کرد یکاف یخوبه. به اندازه جانيکار تو و بهمن تموم شد. تا هم -

  لحظه نگاهم کرد و گفت: چند
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  تموم شد؟ یعني -

  آره! -

  ؟یحاال چ -

  و گفتم: دميکش رونيب بميرا از ج دستم

  فلش رو نگهدار. مثل چشمات ازش مراقبت کن. نياول ا -

  هست؟! یچشم، چ -

و چند تا از  یکه از پدربزرگم و اون آدما گرفت هييهالميها و فاز عکس یسر هي نيا -

ازت خواستم به دست سروش،  یامانت باشن. اگر زمان شتيپ خوامیصداهاشون. م

  .یبرسون گهيد یکسا ايبهراد 

  هستم.  باشه، نوکرت هم -

  !یديبه پدرم هم نم یرو حت نيکه خودم نخواستم ا یتا وقت -

  چشم. -

  پاک کن.  یهم که خودت گرفت یلميعکس و ف -

  چشم. -

  تکان دادم و گفتم: شيدستم را برا پاکت

  !ه؟ي! حدس بزن چنيو اما ا -

  که برم. هيرو ندارم. بگو چ هایباز نيا یحوصله -
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  گفتم:دستم گذاشتم و  یرا جلو پاکت

  !ه؟ي! حدس بزن که چ؟یهست یحد عصب نيچرا تا ا -

  خواست برود بابک گفت: یوقت .ديرا چ زيآمد و م شخدمتيپ

  خوشگله! -

  به من و بعد به او انداخت و گفت: ینگاه شخدمتيپ

  ؟یکه نبات آورد نيقند هم ندار ن،يو املت که نداشت مروين -

  .ميدار -

  .اريپس بدو ب -

  را جدا کردم و گفتم: کياز ک یبا چنگال مقدار رفت و من شخدمتيپ

  ! ه؟يچ یحد بد اخالق نيتا ا نکهيا ليدل -

  برم بخوابم. خوامیم هي! بگو تو اون پاکت چگهيد یهر چ -

  !پرهینه تنها خواب بلکه هوش هم از سرت م ه،يبهت بگم چ -

 یرو قندان کي شخدمتيشدم. پ کيدر سکوت نگاهم کرد و من مشغول خوردن ک او

  گذاشت.  زيم

  .ديرا هورت کش یحبه قند بزرگ به دهانش پرت کرد و چا کي او

جرعه  کيگرداندم و بعد  یکردم و نبات را در چا زيرا با دستمال تم ميهاهم لب من

  .دمينوش
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  جون! -

  و گفت: ديرا هورت کش شياو دادم. دوباره چا یهارا به چشم نگاهم

  !یخوریچه قشنگ م -

  دادم و بخور بخور گفتن سروش در مغزم جوالن داد. گفتم:را تکان  سرم

  .یخوب! نگفت -

  زود باش بگو! ،یبيندارم ب یباز یحوصله -

  باشه. -

. با دميرا نوش ميبعد پاکت را سمت او گرفتم. پاکت را گرفت و باز کرد و من چا و

  کاغذ اول گفت: دنيد

  . زنمیرف نمخودم رو هم خوب ح یمن فارس ه،ياش خارجهمه نکهيا -

کردم و مدارک  بميبود. دست در ج رهيرا نگاه کرد. چند لحظه به آن خ طيبعد بل و

  گذاشتم. زيم یو رو دميکش رونيرا ب تايب

  مدارک خواهرتن، بردار ببر، گم نشن. ناميا -

  ناباور سر بلند کرد و گفت: او

  !ه؟يتيب یپرواز برا طيبل ني! اگهي! فقط ده روز دشهیباورم نم -

  بله! -

  برگه را نشان داد و گفت: او
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  ...زهيچ نيا یعني -

دانشگاهه. دوستم و همکاراش درستش  یخواهر شما تو رشيپذ یبرگه نيبله، ا -

  کردن. 

را دور گردنم  شيآمد و خودش را به من رساند و بازوها رونيب زياز پشت م کدفعهي

  اش فشرد. انداخت و سرم را محکم به شانه

  کتفش زدم و گفتم: یر دستش درد گرفت. دستم را رواز فشا گردنم

  بابک، خفه شدم. -

  و گفت: ديچند بار محکم مرا بوس او

  دوستت دارم. یليخ یتيبه جون ب -

  از من جدا شد گفتم: یوقت

  بابک؟ هيچه کار -

انداخت و  یصندل یو خود را رو ديکه خند دميام کشرا به شانه شيهابوسه یجا و

  گفت:

  !ره؟يگینم لتيخانومت تحو گهيد یشد ین! دهه؟يچ -

  و گفتم: دميحرفش کوتاه خند به

  .ديخواب هم از سرت پر نکهيخوب! مثل ا یليخ -

  ام شد.هم گشنه یليآره جون تو. خ -
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  گاز بزرگ زد.  کيرا برداشت و  کيبعد با دست ک و

  !یکه انجام بد یدار فهيمن رفتم وظ یبرات دارم. وقت گهيکار مهم د کيو  -

  ه؟يمن عاشق کار با توام بگو چ -

. حاال که کردیدوستم کار م یخونه یخانم. مدت ريهست به نام من یخانم کي -

به مستخدم ندارن و اون هم رفته نشسته تو خونه.  یازيازدواج کردن خانمش گفته ن

. امي. از پس کار کردن بر نمرمینم گهيد گفتیکرده بود اما م دايدوستم براش کار پ

  کار کنه.  یهر کس یبرا اديمخوشش ن اد،ي! نه که بر ندونمیمن م

  خوب! -

کردم تا بتونه تا آخر عمر راحت  زيبه حسابش وار یبراش پول گفتیدوستم م -

  زلزله بم مردن و تنهاست. یاش توکنه. شوهر و بچه یزندگ

  خوب! -

  چون بهت اعتماد داشتم اومدم گفتم!   -

  خوب! -

خواست  يیداشت براش انجام بده، جا یديروز بهش سر بزن. خر من که رفتم هر -

که بره. خالصه حواست بهش باشه که تنها نمونه. ظاهراً آدم  ريبره براش آژانس بگ

  ...هيبداخالق

  مثل خودت... -
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خواهرت با من  ليدر عوض خرج تحص هيآدم خوش قلب یلينه! مثل خودت، اما خ -

 مراقبش باشم. کنمیم یو سع

  دو چشمش گذاشت و گفت: یرا رو شيهاستد او

  جفت چشام. یبه رو -

  ها! یذاریکم نم -

  .ذارمینم -

 زنمیشماره تلفنش رو گرفتم و هر روز بهش زنگ م ،یوقت بهش سر نزن هينشه  -

  در چه حاله. نميبب

  . گهيد زنمیسر م رمیباشه بابا تواَم انگار حاال چه خبره. هر روز م -

  خوبه.  -

  و گفتم: دميرا نوش ميچا یباق

  مهمه... یليکه خ گهيموضوع د کيو اما  -

  بود. جواب دادم و گفتم: ماهي. فرستميبه صدا در آمد. صفحه را نگر همراهم

  .ماهيجانم فر -

  سالم عشقم. -

  دلم. زيسالم عز -
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که توش  یبهنام من االن اومدم بانک، موعد چکم بود. پاکت رو که باز کردم مبلغ -

  از پول خودم.  شتريب ارديليبود. سه م ارديليم ستيشده بنوشته 

 یو ازش بخوا ريقبلش با پاشا تماس بگ یخوایخواستن لطفت رو جبران کنن، م -

  بده. رييمبلغ رو تغ اديب

  .یفرستیشماره همراهش رو م -

  چشم.  -

ا ر یکردم و بعد گوش امکيپ شيو شماره همراه پاشا را برا ميکرد یهم خداحافظ از

  انداختم که بابک گفت: بميدر ج

  بود؟! یچ یو موضوع مهم بعد -

  دنبالت باهات کار دارم.  اميساعت چهار م یبعد از ظهر حوال -

  !ام؟يخودم ب -

  سراغت.  امينه م -

  باشه، به چشم. -

  و گفتم: ستميکردم و او را نگر هيمن تک یاز کم بعد

  .یبودامروز سر حال ن ه؟يچ اتيبد اخالق ليخوب! دل -

  خوشم اومد برات کار کردم و باهات دوست شدم. -

  دوست؟! -
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  دوست تو باشم؟ اديآره، مگه به من نم -

  لحظه نگاهش کردم و گفتم: چند

  چرا! -

  .شمیناراحت م نمتينب گهيد یوقت نيهم یخوب پس برا -

با آن پسر پررو فرق  اشیاخالق واقع یليآوردم. خ ادياول به  یدارهايرا در د او

  داشت. 

  .رهیکردم اونم که داره م دايپ یدوست درست حساب هيتو عمرم  -

  اش زدم و گفتم:شانه یبرخاستم و به کنارش رفتم. دستم را رو ميجا از

  .نمتيبیعصر م -

  کجا؟ -

  دنبالت. اميمگه نگفتم م -

  االن کجا؟ -

  فعالً. ام،یبرم دنبال زندگ -

  پشتم صدا زد: از

  !اداياصالً خوشم نم یريگیکه خودت رو م نيهمچ -

بابک و لحنش توجه همه را جلب  یرايبلند و گ یما کردند. صدا یرو به سو همه

  کرد.
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  .اديخوشم نم رياز آدم پاچه گ نيمن هم همچ رم،يگیخودم رو نم -

پدر  یزدم. پس از آن به منزل رفتم و وقت رونيرا حساب کردم و از آنجا ب زيبعد م و

  نداشتند.  یل و روز خوبو مادرم برگشتند حا

کرد. کنارش نشستم و او را محکم به آغوش  هيمبل انداخت و گر یخود را رو مادرم

  . دميکش

  گذاشتم و گفتم: امنهيس یرا رو سرش

  قشنگم؟ یکنیم هيچرا گر -

تو ختم قاتل دخترم... آخ خدا... چکار کنم  نميبرم بش ديآخ بهنام... آخ بهنام... من با -

  سرش اومده! يیبگم تنها دخترم چه بال یبه ک آخه؟! برم

  زد و گفت: اشنهيس یسرش را باال کرد و تو او

  خدا، خدا، خدا، خدا! -

  . دميرا گرفتم و او را بوس شيهاآخر را داد زد. دست یکلمه و

  مامان. ستين ینکن. بهار راض هيقربونت برم، گر -

  بهار. چارهيب -

  ببرمت سر خاک بهار؟ یخوایم -

  هق کرد و بعد رو به من کرد و گفت:هق او

  ؟یتونیم -
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  .زميعز ميچرا که نه قربونت برم. پاشو بر -

  بعد رو به پدرم کردم و گفتم: و

  ن؟ييايشما م -

  دراز بکشم. ديمادرت رو ببر. من با زم،ينه عز -

  باشه. -

  مادرم را گرفتم و گفتم: دست

  .ميپاشو بر -

و بردم و سوارش کردم و او را به  دميدستش را کش کردیم هيبعد همانطور که گر و

  سر مزار بهار بردم.

ها شدم. مادرم مزار او را کنار مزار بهار نشست و من مشغول پرپر کردن گل او

  بغل کرد و از ته وجود ناله کرد. 

که مادرم  یو زجر ختيریپشت هم م ميهافقط اشک یفشار چيهم بدون ه من

بهار زنده باشد تنها به  خواستی. در آن لحظه فقط دلم ممکردیرا نگاه م ديکشیم

  بود. نيغمگ نگونهيخاطر مادرم که ا

  . آوردیو زبان گرفته بود که دل رهگذران را به درد م کردیم هيسوزناک گر آنقدر

آب آوردم و کمک کردم تا بنوشد و بعد به  شيآرام شد. برا یتا که کم ميماند آنقدر

  . ميمنزل برگشت
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تازه از سر کار  ماهيسرش را با دستمال بست و به اتاقش رفت تا بخوابد. فر درمما

  حاضر کرده بودم.  یچا شيبرگشت. برا

  را عوض کند و برگردد. شيهاخواستم لباس یپرساز احوال بعد

گذاشتم تا بخورد و  یو چا ینيريش شينشست. برا زيبعد آمد و پشت م یقيدقا او

  رفع شود. اشیخستگ

و بعد نگاهش  ستيگذاشتم و نشستم او چند لحظه مرا نگر زيم یاستکانم را رو یوقت

  گرفت.  نييرا پا

ناراحتم  نينبود و ا شهيسرش کرد و در سکوت فرو رفت. مثل هم گاههيرا تک دستش

  .کردیم

  شده؟!   یچ -

  جوابم بود.  سکوت

  !؟یبا پاشا تماس گرفت -

مناقصه است و اگر من  یبرنده شدنشون تو ینيريش نيگفتن که حق خودمه و ا بله. -

  موفق بشن. تونستنینبودم نم

  ؟یاالن چرا ناراحت -

  شدم و گفتم: ليسمتش متما یساکت بود. کم او

  !زميعز -

  . ختيافتاد و به شدت اشک ر هيبه گر او
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  زم؟يشده عز یچ -

  با سروش کار کنم. خوامینم گهيد -

  چرا؟ مگه سروش چکار کرده؟! -

داد و هوار و  کنهیشروع م هوي. ستياصالً قابل کنترل ن ه،يعصبان یليخاون  -

  . شمیکه من واقعاً مضطرب م کنهیم يیکارا

  نگران نباش.  نه،يغمگ یليروزا خ نيسروش ا -

بهش گفت  ی. دوروتکردیصحبت م یبودم که داشت با دوروت ششيخوب من پ -

 یگفت که داره نامزد ین شد. دوروتباهاش باشه. بعد با هم دعواشو خوادینم گهيد

  شده بود.  وونهيقطع کرد د یسروش مزاحمش باشه. سروش وقت خوادیو نم کنهیم

اش رو نشون بده که سروش از کارمندا اومد داخل و خواست پروژه یکيموقع  همون

  باشه. رونيب ديداد کش

داش داد و و اون حق نداره سر کارمن ستيطرز کار کردن ن نيهم گفت ا کارمندش

که سروش پا شد اومد  دونمیم نقدري. ایشخص ليهوار کنه اون هم فقط به خاطر دال

اش به پسره رو گرفت و چنان هلش داد سمت در که اون مادر مرده شونه یقهي

  چهارچوب گرفت و وسط سالن ولو شد. 

مشت و لگد و دق دلشو سر  ريبشه که سروش گرفتش ز قهيشد با سروش دست به  پا

. گهيشدم د وونهيسروش و... د یو پدربزرگت و دادها سيکرد. بعد هم پل یاون خال

  فرار کنم. خوامیم نميبیم ینطوريسروش رو ا
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  نداره. یاون که با تو کار -

  .ترسمیمن خودم م ینداره ول -

  .ميریو م شهیتموم م گهينگران نباش، چند روز د -

و به سروش  ردم و مشغول نوازشش شدمو او را بغل ک دميرا کنارش کش امیصندل

با او  شودیاست و نم دهيفکر کردم. حاال مطمئن بودم که به مرز جنون رس چارهيب

  را داشتم که نخواهد با سروش بماند. نيبود و انتظار ا نيهم یکرد. دوروت یکار

وز ر کي دادمیاحتمال م شهي. او خسته بود و همدانستمیم سياز آمدنمان به انگل قبل

  قول و قرارشان بزند.  ريز

  بکند. توانستینم یسروش بسته بود و کار یو پا دست

اوضاع  ريرا بنوشد. خودم هم درگ شيبوسه زدم و خواستم که چا ماهيفر یموها یرو

  . سروش شدم

را به اتاقم بردم و کاپشنم را  ماهي. فرميباال رفت یهر دو به طبقه یچا دنياز نوش بعد

  فتم:دستش دادم و گ

  توئه. یهست که برا یزيچ هيداخلش  -

  هست؟ یچ -

  کن. داشيبگرد و پ -

  شد.  یرا گشت و مشغول وارس ميهابيج او

  هم که... نيمدارکته، ا فيکه ک نميا لته،يکه موبا نيا -
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. با تعجب براندازم کرد. ستينگاه کرد. کاپشنم از دستش افتاد و مرا نگر هاطيبل به

خودش را در  دميچرخ ماهيسمت فر یگذاشتم. وقت شيسر جا کاپشنم را برداشتم و

  آغوشم انداخت و مرا محکم گرفت و گفت:

  م؟يریم یعني -

  صد در صد. -

  !ذاره؟یپدربزرگت م یمطمئن -

  که بذاره. شهیمجبور م -

  کنه؟یمجبورش م یچ -

  ؟یبگو ک -

  ؟یک -

  من! -

  !؟یچطور -

  خودش حظ کنه. ارميازش در ب یپدر -

  انم نکن بهنام.نگر -

هست راه بنداز نذار  یانجام بده، کار یدار دي... حاال اگر خرشهینم یچينترس، ه -

صحبت  یعروس یشد با پدر و مادر برا ايمه طيآخر. من هم شرا یروزا یبرا

  . کنمیم
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 ديکه با یدار یتو هم کار یکنیانجام بدم، اگر فکر م رونيب ديهست با یکار هي

  . ميهم برتا با  یانجام بد

  ساعت چند؟ -

  ساعت چهار. یحوال

  استراحت کنم. یباشه. پس من هم تا اون موقع کم -

  خونه. یامروز زود اومد -

  بهم گفت برو خونه. دميترس ديسروش فهم -

تاپم را گذاشت و بعد به تخت رفت تا بخوابد. من هم لپ بميرا دوباره در ج هاطيبل او

  شدم. ميهاليميا باز کردم و مشغول جواب دادن به

بابک  ی. ابتدا به محلهميرفت رونيبا هم از منزل ب ماهيروز عصر من و فر همان

که از راه  ميمنتظرش بود یقي. دقاديايو با او تماس گرفتم که به سر کوچه ب ميرفت

در  ماهي. فریآب نيشلوار ج کيبود و  دهيسبز رنگ پوش یکاپشن خلبان کي. ديرس

. در عقب را باز دهمیم حيتوض شيو گفتم که بعد برا ديپرسیمورد او و آن محله م

  کرد و نشست و گفت:

  ...مهندس.یسالم ب -

  ؟یسالم بابک، خوب -

  ؟یزونينوکرتم. خودت م -

  خوبم تشکر.  -
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  را به حرکت در آوردم و گفتم: لياتومب و

  خانم!  ماهيخانمم هستن، فر -

  گفتم: ماهيرو به فر و

  ن، دوست من!آقا بابک هست شونيا -

  متعجب براندازم کرد و بابک گفت: ماهيفر

  شمام! کي! کوچیسالم آبج -

  آهسته گفت: ماهيفر

  سالم، خوشوقتم. -

  انداختم و گفتم: نهيدر آ یکه مقصدم بود رفتم. نگاه يیبعد در سکوت سمت جا و

  !شنیموهات دارن بلند م -

  بتراشم؟ یخوایم -

  خوبه. یليخ نطورينه، هم -

  صاف کرد.  نييها را رو به پاو آن ديکش شيموها یزد و دستش را رو یکج لبخند

  گوشه پارک کردم و گفتم: کيرا  لياتومب دميبه مقصد مورد نظرم رس یوقت

  .نييپا ميبر -
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سمت چپ من  ماهي. فرميو وارد پارک شد ميو در کنار هم راه افتاد ميشد ادهيسه پ هر

. بابک ميکردیفرش حرکت مسنگ ريدر مس ميتبود و بابک سمت راستم. داش ستادهيا

  :ديپرس

  اد؟ينم شيبراش پ یمشکل اديبا شما ب ینگرانم. به نظرت وقت تايب یبرا -

جا رو  کيبا من و همسرم باشه تا براش  یمدت اديب تونهیچرا؟! م ینه! نگران -

  .کنمیاجاره م

  .ترسمیباز هم براش م یول یاتو که ثابت شده -

و حتماً  شنیجان دوست م ماهيمدت با فر نيا ی. تومياش، ما مراقبش هستنگران نب -

  .گذرهیبا هم بهشون خوش م

  گفتم: ماهيبعد رو به فر و

  زم؟يدرسته عز -

  گفت: یبا لبخند تلخ ماهيفر

  اهوم. -

 یو حس کردم باز هم ناراحت شده است. او با همان تلخ ستميلحظه او را نگر چند

  گفت:

  ؟هيک تايفقط ب -

  خواهر آقا بابک هستن. -

  س؟يانگل انيقراره ب -
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  دارن.  رشيبله. پذ -

  متفکر گفت: بابک

  کنم بتونم خرجش رو بفرستم. یکار ديبا -

سالش  کي یو اجاره کنمیخونه اجاره م کيخونه نگران نباش. خودم براش  یبرا -

عوض  . در ضمن بهت گفته بودم که خرجش با من و تو درپردازمیم شيرو از پ

  که گفتم رو انجام بده.  يیکارا

  گرونه. یليخ یتو که گفت یول -

  .دمیبه خاطر تو انجام م یگرونه ول -

کرده بود.  هيتک اشیرنگ سوزوک یبه موتور مشک ی. پسرميدياواسط پارک رس به

  بابک در حال برانداز موتور گفت:

  عجب مامانه!  -

  قشنگه. یليآره، خ -

  گفت: یبود که پسر با لبخند و حالت خاصحواسش به موتور  آنقدر

  ؟یدور باهاش بزن کي یخوایم -

  شه؟یم -

  چرا که نه! -

  شد و گفت: رهيرا سمت بابک گرفت. بابک به جعبه خ یابعد جعبه و
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  !؟یمشت یسر کارمون گذاشت -

  !ن؟يستينه! مگه شما آقا بابک ن -

  خودمم. -

  .رشيپس بگ -

موتور  چييسو دنيرد و جعبه را گرفت و باز کرد. با دبه من ک یآلوداخم نگاهمين او

  شد و بعد سرش را سمت من چرخاند و گفت: رهيدر آن جعبه به پسر خ

  !گهیم یچ نيا -

  دور بزن. کيبرو  گمی. مگمینم یزيمن که چ -

  رو به او کرد و با همان اخم گفت: بابک

  چه خبره؟ نجايا -

دوست داشته  دوارميسفارش دادن و ام رو کلتيموتورس نيشما ا یبرا شونيا -

  .نيباش

به موتور کرد و دوباره  یرا برداشت و نگاه چييناباور مرا برانداز کرد. سو بابک

  رو به من گفت:

  کدوم کار خوبم؟ ی. در ازاشهیباورم نم -

کردن اون مدارک که براشون زحمت  دايپ یکردن کامران، در ازا دايپ یدر ازا -

  .یديکش
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  که پولش رو گرفتم.من  یول -

  ارزش داشت. هانياز ا شتريب یليهر دو کارت خ -

  ام زد و گفت:شانه یرو یمحکم یجلو آمد و ضربه او

  ول با مرام. یا -

  .یخوب حاال، ُخردم کرد یليخ -

  و رفت سوار موتور شد و گفت: ديخند او

  جون!  -

ن ترمز، گاز داد و با انداخت و آن را روشن کرد. با گرفت شيرا در جا چييبعد سو و

  آن گفت: یبلند شدن صدا

  !نيا هيچه عشق -

آمده بود و با من  یفروش کلتيپسر که از طرف موتورس بعد راه افتاد و رفت. و

  :ديکردن بابک هماهنگ بود پرس ريگغافل یبرا

  برم؟! گهيمن د -

  ممنون از محبت شما. -

و به او انعام دادم. تشکر کرد  مديکش رونيکردم و چند اسکناس ب بميبعد دست در ج و

  و رفت.

  کردم و لبخند زنان گفتم: ماهيهم رو به فر من
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  که براش بخرم؟ خوادیم یخوب! عشق من چ -

دنبالش رفتم  در صورتم زد و نگاه تلخش را از من گرفت و راه افتاد. یپوزخند او

که  رميگو خودم را به او رساندم و در کنارش حرکت کردم. خواستم دستش را ب

فرو کرد و به راهش ادامه  بشياش را در ج. دست مشت کردهديدستش را پس کش

  داد.

  !؟یدوستم ناراحت یموتور برا دنينکنه به خاطر خر -

طرز  لش؟يشکل و شما اش؟افهيق پش؟يکه دوستت باشه؟ ت خورهیکجاش به تو م نيا -

  ش؟يحرف زدنش؟ چ

که از نظر  نهي! مهم ایکن ريتحق شيتماعاج تيرو به خاطر موقع یکس یتونیتو نم -

  من اون دوستمه.

  !یدوست بش یتونیم یطيو با هر شرا ینبود تو با هر کس ادمي -

  ؟یچ یعني -

را بر  ميتا صدا دميفکر کردم. لبم را گز یرا نداد. منظورش به اال بود؟! کم جوابم

  سرش خراب نکنم. 

مشترکمون رو سر من چتر  یو اول زندگ یاريکه قراره خواهرش و ب یدوست -

  !یکن

  ! ماه؟يچه طرز صحبته فر نيا ؟یچتر کن یچ یعني -

  گفت: تيرو به من با عصبان او
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  ما بشه.  یمزاحمت برا جاديباعث ا نکهيا یعني -

  ؟یباش رايات پذخونه یرو تو یماه کس کي یتونیتو نم یعني ؟یچ یعنيمزاحمت  -

 نيکنار شوهرم نگه دارم؟ ا شناسمیه نمدختر مجرد رو ک کيماه؟! اون هم  کي -

  عقل و شعور؟  یعنيکجاش 

  دنبال کاراش. رهی. مسلماً اون هم ماميکم خونه م یليوقتا دانشگاهم، خ شتريمن که ب -

  نگاه کرد و گفت: ميهاو به چشم ستاديا او

 نکهي. بدون ایو اجرا کرد یگرفت ميسر خود تصم شهيقانع کننده بود. مثل هم یليخ -

  .ینظر من رو بخوا

  بعد راه افتاد و به سرعت از من دور شد. و

  .ماهي! فرماهيفر -

بعد کنارم  یموتور بابک آمد. کم یبه من رفت و جوابم را نداد. صدا توجهیب او

  توقف کرد و گفت:

  خوبه داش بهنام! یليخ -

  مبارکت باشه. -

  . بغلش زد و گفت:ريرا ز شيهازد و دست یلبخند بزرگ او

  ره؟یداره م یچرا آبج -

  .لياتومب شيپ رهیم -
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 ینتونم با کس چوقتيه گهيد ديو شا شهیدلم برات تنگ م یليخ یاگه بر یدونیم -

  بکشم! طيخ قيرف گفتمیکه تا حاال بهشون م يیدور اونا یدوست بشم. حت

  زدم و گفتم: شيرا به بازو دستم

  دور شو. کشهیم نتييکه پا یاز هر کس -

  د و به سنگفرش نگاه کرد و گفت:ز لبخند

  حق با تو باشه. ديشا -

  !یمونیمطمئن باش تنها نم -

  بعد راه افتادم و گفتم: و

  فعالً. -

 ستادهيا روادهيدر پ ماهيرساندم. فر ابانياو دور شدم و با سرعت خودم را به خ از

  ر شود. سوا ديايرا باز کردم و اشاره کردم که ب ني. در ماشستميبود. او را نگر

را دور زدم و پشت فرمان نشستم. بعد از  نيآمد و سوار شد. در را بستم و ماش او

  را روشن کردم و راه افتادم. نيبستن کمربند ماش

  م؟يکجا بر -

  خونه. -

  خونه؟! -

  آره. -
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  ازت؟يمورد ن ليلباس و وسا یبرا ديخر ميمگه قرار نبود بر -

  حوصله ندارم. خوام،ینم گهيد -

  .یروع کردباز ش -

 کيکه ممکنه من شر یفکر کرد نيبار به ا کي! يیتو کنهیکه تمومش نم یاون -

  مشترکم. یزندگ یروزها نينخوام، مهمون نخوام، اون هم اول یزندگ

  .یباش سيحد خس نيتا ا کردمیفکر نم -

  و گفت: ستيمرا نگر تيبا عصبان او

انجامش  یبکن یت داردوس یکه هر کار یآدم سر خود کيتو  اي سم؟يمن خس -

  ! تهيزندگ کيکه مثالً شر یبا کس یحت ؟یکنیمشورت نم یبا کس چوقتيو ه یدیم

  . ینگران نقدريافتاده؟ مگه قراره عاشقش بشم که ا یشده؟ چه اتفاق یحاال چ -

  !؟یاونوقت چ ،یو عاشقش شد مياومد -

چرا اصرار  ؟خورمیبه چه درد تو م شمیاندازه راحت عاشق م نياگر من تا ا -

  اد؟يبه چه کارت م یمرد ني! همچینگهم دار یکنیم

. در سکوت داشتم ستيرا نگر هاابانيکرد. خ رونيرا گرفت و رو به ب شيرو او

  و رو به او گفتم: دميکش یقيبعد نفس عم ی. کمرفتمیم هدفیب

  کجا؟ ميبر -

توقف کردم  نابايکنار خ تيبا عصبان ختيریصورت او که داشت اشک م دنيبا د و

  و گفتم:
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  به روزمون؟ یزنیچرا گند م ماه،يبس کن فر -

  بلند گفتم: یجوابم را نداد. با صدا او

  !اد؟يبهش بگم ن -

  هم رو به من داد زد: او

  .اديآره، بگو ن -

را از او گرفتم. سرم را تکان دادم. کار من اشتباه بود و او حق داشت که  نگاهم

  ناراحت باشد.

 یرا تکان دادم و با دستم رو ميپا یباشم و اشتباهم را جبران کنم. کم کردم آرام یسع

  فرمان ضربه زدم.

  و دستش دادم و گفتم: دميدستمال کش کيبعد  یکم

  !گهيد یجا کي فرستمشیمون مخونه ارمشي. نمريبسه آبغوره نگ -

  کرد و گفت: زيصورتش را تم او

  خونه! ميبر -

  کردم و گفتم: یپوف

. لطفاً تو هم رونيب ميجهنم دره بر نينکن، فقط چند روز مونده از ا تمياذ ماهيفر -

  .ايبا من راه ب یکم

  را به حرکت در آوردم و گفتم: نيبعد ماش و
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  ؟یکن ديکجا خر یخوایم -

 

  (فصل نوزدهم)  

 کردیمادرم با لبخند نگاهم م یکه گاه يیآن فصل پر باران زمستان، در آن روزها در

امسال سال پر برکت خدا بود. از  گفتیم دم،يدینهفته م یش غماما در پس نگاه

. کندیشهر م ميتقد شتريآسمان دست و دلبازتر شده و رحمتش را ب یکه تو آمد یوقت

سرم  یرحمتم؟ او دستش را رو نيا شيمگر من قطب ربا گفتمیو م دميخندیمن هم م

  !ینيآسمان و زم یدل رحم لينه! تو دل گفتیو م ديکشیم

حد حضور  نيتعجب داشت که مادرم تا ا یجا ميو برا دميفهمیرا درست نم حرفش

  !دادینسبت م زيمرا به همه چ

  .کردیم ريس یگريانگار که بر ابرها سوار بود و در جهان د ماهيفر

. با هم لباس ميبرگزار کن یجشن خانوادگ کيسفرمان حاضر بود. قرار بود  ليوسا

جشن حاضر بود و هر  یبرا زي. همه چميبود دهيرا خر اهميفر یعروس مورد عالقه

  . ميشدیم ترکيو نزد کيروز به آن روز نزد

ها را پخش کرده بود و حاال قرار بود چند روز بعد مراسم ما برگزار نامهدعوت بهراد

  شود. 

  برگزار شود. یبه خوب یو مادرم در تکاپو بودند تا همان جشن خانوادگ پدر
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 سيتا قبل از برگشتنم به انگل کردمیلن نشسته بودم و داشتم مطالعه مروز در سا آن

  داشته باشم.  ميهادرس یرفتن به کالس و ادامه یبرا یذهن یآمادگ

  در به صدا در آمد. برخاستم و رفتم تا در را باز کنم.  زنگ

. ساعت ده صبح بود. دگمه را ستميرا نگر ستادهي. ساعت ادميرا پشت در د سروش

  م که در باز شد و او وارد راهرو شد.زد

  را پشت سرش بست و سمتم آمد و گفت: در

  سالم. -

  طرفا! نيسالم، از ا -

  .نمتياومدم بب -

  مبل انداخت. گاههيتک یو او داخل آمد و کتش را در آورد و رو ميهم دست داد با

 ريرا ز شيهاهم انداخت و دست یرا رو شيو پاها ديمبل دراز کش یهم رو بعد

  بغلش زد و چشم بست.

  ؟یخوریم یچ -

  قهوه. -

  چکار؟ یخوایقهوه م اد،يتو که خوابت م -

  پس! اريماست ب -
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 شيبه صدا در آمد. داشتم برا اشی. گوشقهوه حاضر کردم شيآشپزخانه رفتم و برا به

  انداخت. زيم یکرد و آن را رو صدایرا ب اشیگوش دميکه د بردمیقهوه م

  .دميچ زيم یرا آوردم و رو يیرايپذ ليگذاشتم و رفتم وسا زيم یرا رو قهوه

  .یااش تو آشپزخونههمه نميخودت رو بب قهياومدم دو دق -

  !یستيسر کارت ن -

  حوصله ندارم. -

  چرا؟ -

  !رونياومده بود شرکت، من هم زدم ب یاون اکبر -

  چرا؟ -

  !نمشيبب ومديخوشم ن -

  زنه؟یاالن بابات داره زنگ م -

  له.ب -

  . ديبعد قهوه را برداشت و تلخ سر کش و

جا بنشونه تا به هم قالبمون کنه. خوشم  کي... یمن رو با اون اکبر خوادیاش مهمه -

  .ميکنار هم باش دهیم رياون گ نمشيبب خوامیحرکتش. من اصالً نم نياز ا ادينم

  سر کارشه؟ ماهيفر -

  ن؟يبر نييخوایآره... واقعاً م -
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  .ميبر مييخوایم ینه الک -

  ن؟يریم یچجور -

  مثل آدم. -

  .نيبر ذارهیبابام نم -

  مجبوره بذاره.  -

  مجبوره؟! -

  .اديبا چالش حضور من کنار ب دياگر نذاره با -

  مثالً؟ یکه چ -

عادت  نياول خبرها باشه عادت کنه. به ا ترياسمش هر روز ت نکهيبه ا ديمثالً با -

 یوام بانک ی. چطورارهيهمه پول رو از کجا م نيکنه که مجبور بشه جواب بده ا

 یهااون هم تو بانک کننیبدون سود باهاش حساب م یچطور ره؟يگیبدون ضامن م

راه  یبرا یارديليوام م یمثالً وقت اي کنه؟یم یپولش رو صرف چه کار ؟یرانيا

 هيشبچرا هنوز در همون کارخونه تخته است؟! چرا هنوز  ره،يگیکارخونه م یانداز

جذب  رويپوال احداث کنه و ن نيبا ا یديمتروکه است؟ مگر قرار نبوده چند واحد تول

شده و کجاست؟ رفته تو کدوم  یو اون پول صرف چ فتادهيکنه، پس چرا اتفاق ن

  استفاده شده؟  یو چطور بحسا

رو  کاريکنه و چند تا جوون ب یرو راه انداز یکه قرار بوده صنعت المالتيپول ب ايآ

آهن و مصالح شده و به انبار  ديصرف خر ايسر کار، صرف همون کار شده  ارهيب
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آهن و  هوياحتکار و  شهیکار نم نيا ايمصرف هم نشدن؟! آ یانتقال داده شدن و حت

 کنه،یکه خونه فروخته ضرر نم یاون ینطوريا ايآ کشه؟یبازار باال نم یمصالح تو

که براش پنج  روزشيپول د شکنه؟یمساخت و ساز کنه کمرش ن خوادیکه م یاون

  !بره؟یاالن به زور اسکلت همون پنج طبقه رو باال نم کردهیم ليطبقه رو تکم

ساختمان پزشکان که بدتر  یهاآقا سروش جان! غلط کننیکارها م یليخ تونيحاج

  مشغوله! یاز همه است. در قالب ساختمان پزشکان به دکتر باز

  گفت: زدیدر آن موج م رتيه حکه ک يیبا تعجب و صدا سروش

  بهنام؟ یگیم یچ -

جا به جا  ريو وز ندهيتلفن نما کي. از آقاتون که اگر بخوان با گمیاز آقاتون م -

هستن. از اون  ليبازار و گشنه کردن مردم دخ یتو کنن،یم ی. پرونده سازکننیم

  جان! يیدا کنمیمرد صحبت م

  از خودت؟ اي یگیرو با سند و مدرک م نايتو... تو ا -

کار گذاشتم  زشيم ريکه ز ینه، برو شنود ايسند و مدرک دارم  یبدون یخوایاگه م -

صدا  یخبر دارم و اگر بخواد حرکت اضافه بزنه کل زشيرو بردار. من از همه چ

 کنمیم یکه بشه نقل مجالس و محافل. کار کنمیم ی. کارکنمیازش دارم که پخش م

  . اشیطاعون زندگ شمی. مبچسبهرو  اشقهي ادير باز اون باالت یکيکه 

سروش روشن شد و عالمت زنگ خوردن گرفت. پدرش بود. لبخند زدم و  یگوش

  گفتم:

  برداره. زشيم ريبردار و بهش بگو شنود رو از ز -



1366 | P a g e 
 

بلندگو  یآن و گذاشتن رو یانگشت شستش رو دنيرا برداشت و با کش یگوش سروش

  جواب داد.

  بله. -

 ايپاشو ب عياومده سر یزد؟ مگه نگفتم حاج اکبر بتيکجا غ هوي! کهيدرد مرت بله و -

  گور به گور شده! یرفت یتو اتاق من. اونوقت تو گذاشت

  بابا! -

  بابا نه! آقا جون. -

  اونجا شنود گذاشتن! نيني. ببنيداخل اتاقتون بکن زيم ريبه ز یو نگاه ديبابا! خم ش -

  گفت: ساکت بود و بعد یمدت پدربزرگم

  کار رو کرده؟  نيا یشنود؟! تو اتاق من! ک -

  و گفت: ديکش یقينفس عم سروش

  دروغ؟ ايهمه اطالعات از شما داره راسته  نيهست که بدونم ا دينيبب دي! بریهر ک -

  اطالعات داره؟! -

  آره. -

شنود داد  دنيخم شد و با د یاز حاج اکبر یبه اتاق رفت و پس از معذرت خواه او

  زد: 

  کار رو کرده؟! نيکدوم حروم زاده ا -
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  بابا! -

  ه؟يگفتم کار ک -

  به گوش آمد و داد زد: یزيخرد شدن چ یصدا و

  سروش؟ هيکار ک -

  فعالً بابا. -

  سروش! -

  کار مِن حرومزاده است! -

  سروش! -

  .ستيارتباط را قطع کرد و مرا نگر او

  ن؟يشما سوله دار -

  خبر ندارم. -

  گفتم:را به او دادم و  یآدرس

مصالح توش احتکار شده!  یشماست. کل یهامکان سر بزن. اونجا سوله نيبرو به ا -

 یچ نيبار آهن! االن برو بب هيبار گچ،  هي مان،يبار س هيبار آجر،  هي. زيچ هيهر بار 

  توش هست!

  و سرش را باال گرفت و گفت: ديکش یقينفس عم او

  خدا لعنتت کنه! -
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  پدرت رو! -

  نه! تو رو! -

  ؟یچ یمن رو؟ من برا -

  تا خبر نداشتم بهتر بودم. نکهيا یبرا -

  افتخار کن. تونيبرو به قداست حاج -

  انداخت و به فکر فرو رفت. نييدر سکوت سرش را پا او

  ؟یخبر دار یاز دوروت -

  .دهیجوابم رو نم گهيد -

  ...اي ششيپ یبر یخوایم -

  مزد کنه!نا خوادیندارم راست گفته باشه که م نانياطم -

  ! ديشا -

  !یدرد دل کردن یبرا ايآدم دن نيتو بهتر -

  کردم که سرش را باال آورد و گفت: براندازش

 ،یسرزنش کن ،ینظر بد یکنینم یسع زنمیباهات حرف م یکه وقت نيهم -

  خوبه!  یليخ یسرکوفت بزن

  !یهمدرد یبرا امیآدم داغون یليخ کردمیفکر م -

  !هيکاف یهست یخوب یکه شنونده نينه! هم -
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  و گفت: ديدوباره دراز کش او

  بخوابم. یبنداز روم کم اريپتو ب کي -

  باال. یريچرا نم -

  بخوابم. یاون اتاق گوه یدوست ندارم تو -

سرش  یانداختم که پتو را رو شيپتو آوردم و رو کي شيباال رفتم و برا یطبقه به

  انداخت و گفت:

  برام بخون. یونخیکه م يیدونه از اون شعرا هي -

  از عشقت شاعرت کرده؟ یدور ه؟يچ -

  آره. -

  و گفتم: ستميکردم و سقف را نگر هيو تک دميکش یقيعم نفس

  است و من افسرده یسرد شب

  خسته يیاست و پا یدور راه

  مرده یهست و چراغ یرگيت

  تنها از جاده عبور کنمیم

  هاماندند ز من آدم دور

  گذشت وارياز سر د یاهيسا

  هاافزود مرا بر غم یغم
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  یرانيو نيو ا یکيتار فکر

  آمد تا با دل من خبریب

  یساز کند پنهان هاقصه

  با من ديکه بگو یرنگ ستين

  است کيصبر سحر نزد یاندک

  بانگ بر آرم از دل نيدم ا هر

  است کيشب چقدر تار نيا یوا

  زميکو که به دل انگ یاخنده

  زمير ايکو که به در یاقطره

  زميکه بدان آوکو  یاصخره

  که شب نمناک است نستيا مثل

  را هم غم هست به دل گرانيد

  غمناک است یغم کيمن ل غم

  بانگ بر آرم از دل نيدم ا هر

  است کيشب چقدر تار نيا یوا

  است کيصبر سحر نزد یاندک
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. نفسم را فوت کردم و کتابم را خوردیگرفتم سروش تکان نم نيينگاهم را پا یوقت

  ل مطالعه شدم.برداشتم و مشغو

پدربزرگم بدجور احساس ترس  نکهيو مثل ا شدیاو مدام روشن و خاموش م یگوش

  و وحشت کرده بود.

  ناهار پاسخ رد داد. یمادرم برا یهاشد و به تعارف داريساعت بعد او از خواب ب دو

  بهار برگشته بود مقابلم نشست و گفت: یهابچه دنيسروش رفت مادرم که از د یوقت

  بهت بگم. یزيچ کي ديبا زميعز -

  شده؟ یچ -

روش نوشته نشده باشه.  یکارت دعوت خواسته بود که اسم کس کيپدرم از بهراد  -

رو روش نوشته و بعد هم گفته خودم  یبهراد گفت کارت رو که دادم بهش اسم اکبر

  .دمیبهشون م

ً نم ايدعوتشون کرده؟ خودش  یاالن از طرف ک -  اجازهیب دينبا دونهیما؟ واقعا

  رو دعوت کنه؟ یکس

شما بکنم. خواستم  یمراسم عروس یبرا یفکر کي دي... حاال من بادونهینه! نم -

 یاليمجبورم همه رو جدا کنم. فام اديم یمراسمتون مختلط باشه. حاال که حاج اکبر

پدربزرگت عمداً  کنمی. احساس ماديازش در م یو حرف کننینم تيپدرت حتماً رعا

 یانداختن سروش جلو ريگ یبرا ايتو،  دنکر تياذ یبرا اي. کنهیرو م کارا نيا

  .یاکبر
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  اد؟يداره که نخواد ب یسروش کار یبرا نيکنیفکر م -

  جشنت شرکت کنه! یتو ادينم گهي! دیبهش نگ -

  وار گفت:از سرش با خود زمزمه یروسر دنيکش نيبرخاست و ح شياز جا مادرم

  .اديدر ن یکه فردا توش حرف رميرو بگ جشن یباهاش چکار کنم؟ چجور -

  باال رفت. یبه طبقه زدیبعد همانطور که با خود حرف م و

  ها در نظر گرفت و گفت:خانم یسالن را برا نييمادرم طبقه پا تينها در

. یدر سالن اصل انيآنجا باشند و آقا توانندیها مپنهان است. زن ديآن قسمت از د -

نبود و  یاکوچک بود به هر حال چاره یها کمخانم یابر نييپا یهر چند طبقه

  حداقل همه از هم جدا بودند. ینطوريا

 نيتزئ یگل برا یو کل کيش یهایو صندل زي. مادر مديرسیروز موعود فرا م کمکم

  سفارش داده بود.

ها بودند. آن یعروس یخانه برا دنيروز قبل چند نفر آمده بودند و در حال چ از

را با رو  شانيو رو دنديرا چ هایو صندل زيها را جمع کردند و ممبل از یتعداد

و در  دنديگل را در گوشه و کنار خانه چ یهاسهيساتن پوشاندند. ر ديسف یهایزيم

  .دنديعروس را چ گاهيسالن جا نييپا یطبقه

ساعت دو آمدند و کارشان تا شب ادامه داشت و انصافاً هر چه که طولش دادند  از

  و جذاب شده بود. بايز اريبس زيهمه چ تيداشتند چون در نهاحق 

  رفته بود. شگاهيگرفته بود و تمام طول روز را به آرا یهم مرخص ماهيفر
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خسته و کوفته بود. صورتش را اصالح کرده بود و به پوستش  یبرگشت حساب یوقت

  ودند.ناخن و مژه کاشته ب شيرا مرتب کرده بود و برا شيبودند. ابروها دهيرس

 شيموها یرو یدينتوانسته است رنگ جد گريد یهم غر زد که با آن رنگ مشک یکم

  بگذارد.

  پودر.  و کرم شيهمانطور او را دوست داشتم. بدون آرا من

  فرو بردم و گفتم: شيموها انيرا بغل کردم و سرم را م او

  .یهم قشنگ یليخ ینطوريغر نزن. هم -

  .ديام را بوسبخند زد و براندازم کرد و بعد چانه. لستيو مرا نگر ديرا عقب کش سرش

بردم و هزار بار به من  شگاهيعروس او را به آرا ليبعد پس از برداشتن وسا روز

 هوشیمرا نبرد ب یتنها نباشم و حواسم را جمع کنم که باز کس گريکرد د هيتوص

  کند.

 یگشتم و رفتم تا کمو گل زدن بردم. سپس به خانه بر نيتزئ یرا برا لميهم اتومب بعد

  بسته افتاد. یهاچشمم به چمدان دميتخت دراز کش یرو یاستراحت کنم. وقت

 یزيچ ازمانيمورد ن ليرفتنمان حاضر بود. جز چند تکه لباس و وسا یبرا زيچ همه

  .ميدست نداشت یجلو

تا دوباره به خانواده  دميرنج کش دميدیم کردم،یکه به آن مدت کوتاه فکر م حاال

شدم تا که توانستم  تياذ اريها عادت کنم و بسردم. رنج کشيدم تا دوباره به آنبرگ

  تکشان را ببخشم.تک
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  داشتند. يیبسزا ريکمکم کردند و همه تأث ريآن مس یدر ط همه

را  امیميبعد از دوازده سال حالم خوب بود. حاال بعد از دوازده سال عشق قد حاال

کردم با تمام وجودم با  یه خاک سپردم و سعگوشه از ذهنم ب کيدر  شهيهم یبرا

  از نو شروع کنم. ماهيفر

فقط نگاهش کنم  خواستیدلم م ديخندیم یبود. وقت یدوست داشتن اريکه بس یماهيفر

  را ببافم. یخودم تار و پود زندگ یبرا شيهاخنده یو با صدا

د است و دختر سرزنده و شا کيکه بهار گفته بود برخالف تصوراتم او  یماهيفر

  را با او تجربه کنم. یلحظات خوش توانمیم

 ديفهمیبود. حرفم را م یداريخواب و ب یخوب برا کيشر کيهم بود. او  نطوريهم

 ني. همخواستیکه بودم م نطوري. من را همکردیدادن من نم رييتغ یبرا یو تالش

 کردیصحبت م ميو بعد برا کردینگاه م ميهابه چشم زدمیکه هر وقت با او حرف م

  بود.  بايز

ها کنار خودم داشته او را ساعت خواستیو دلم م بردمیبا او لذت م یصحبتهم از

همه دوست  نيمن شده بود و از ا یصحبت کند. او واقعاً شهرزاد زندگ ميباشم و برا

  . دميترسیداشتنش م

ه داشتم. که به پگا یاز عشق شتريب یکه او را عاشقانه دوست دارم حت دميترسیم

ها در شب یکه بعض دميترسیو م شدمیکه روزها در نبودش دلتنگ م دميترسیم

  . ماندمیم دارينبودش تا صبح ب
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 ديبود شا نياز ا ري. اگر غبردمیحال بودم داشتم او را با خودم مچه که بود خوش هر

  . آوردمیدو روز هم در آن غربت دوام نم

و کوچک  ديسف یپاها یادآوريتم و نگاه کردم. با را از کنار تخت برداش شيهاصندل

  و هفتش لبخند زدم.  یس زيسا

  داشت که عاشقشان بودم.  یفيظر یپاها شيخالف قد و باال بر

. ميدلخواهش به مشکل برخورد یکردن کفش عروس دايپ یبرا ميرفت رونيکه ب یروز

نا  نکهيتا ا دآمیبزرگ پا بود و داشت اشکش در م زيسا آمدیاز هر چه خوشش م

 کيو روز بعد خودم به بازار رفتم و آنقدر گشتم تا که توانستم  ميبه خانه برگشت ديام

 فيرا سه رد شيبود و دور مچ پا کيش اريسکه ب یپاشنه پنج سانت ديجفت کفش سف

  کردم. دايرا پ خوردیو سگک م گرفتیم ديمروارد

ها آن یشدت ذوق کرده بود و وقتها را نشانش دادم به به خانه برگشتم و کفش یوقت

همه به آغوشم آمد و مرا بغل کرد و صورتم را بوسه  یاش بود جلوو اندازه ديرا پوش

  باران کرد و باعث شد همه به او بخندند.

که در خانه به راه افتاده بود  يیبا سر و صدا یاستراحت کنم ول یبستم تا کم پلک

  .ديخواب شدینم

بودم، آمده بودند تا مثالً  دهيها را دمدت کمتر آن نيا که در اها و عموهعمه یهابچه

و خودشان به  کردندیرا در منزل ما رها م شانيهامادرم تنها نباشد. اما فقط بچه

که همان  بردی. داشت خوابم مکردیها را کنترل مبچه یکس ديو با رفتندیم شگاهيآرا
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گفتم هر کس که باشد خودش راهش را  زمان در اتاقم آهسته باز شد. توجه نکردم و

  .رودیو م رديگیم

 یهاقدم یکردم حتماً آن شخص رفته است. اما صدا اليبعد در اتاق بسته شد و خ یکم

ام نشست پلک باز شانه یرو یدست یو چند لحظه بعد وقت دمياتاق شن یرا تو ینيسنگ

  پدربزرگم به شدت جا خوردم. دنيکردم و با د

  تخت نشستم. یرو و دميجا پر از

  ؟یديجن د ه؟يچ  -

  برخاستم و به تنها مبل اتاقم اشاره کردم و گفتم: جيگ

  .دييبفرما -

  راحتم. -

  براندازم کرد و گفت: او

  که اون اطالعات رو به سروش داده بود؟ نيشما بود نم،يداماد! بب یخوب آقا -

  :دميپرس جيگ

  کدوم اطالعات؟ -

  !یبر ماهيبا فر یخوایکه م دميشن -

  بله! چطور مگه؟ رم،یم ماهيبا فر -

  شه؟یم یپس قول و قرار ما چ -
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  و گفتم: دميصورتم کش یرو یدست

 رهیجوب نم هي یکه آب من و شما با هم تو نيدونیپدربزرگ. خوب م اليخیب -

  .ميو با هم بد تا کن ميپس چرا سختش کن

  بره؟! یمن چرا گذاشتم دوروت -

  چون من خواستم. -

  ؟یچ یازادر  -

  .خوردیدرد شما نم چيبه ه یکه دوروت نيدونیخودتون هم خوب م -

  .نيتو دست داشت گهيد یزايچ یليکردن سروش خ فيضع یبرا

  پسر جون بهتره... نيخوب هنوز قابل استفاده بود. بب یبله، ول -

. خودتون هم شمیهمکار و همراه شما نم چوقتيشما گوش کن پدربزرگ، من ه -

. دست زنم رو هم اميکنار نم یزندگ نيتفکرات و ا نيکه من با ا نيوندیخوب م

منتظر  ديبا نيداررو نگه ماهيفر نيياگر بخوا نصورتيا ري. در غرمیو م رميگیم

  .نيعواقبش باش

  مثالً؟ -

  مثل همون شنود که تو اتاقتون بود! -

  :ديبر سرم داد کش او

رو  نايا یتونیتو م یکنی. فکر میريگیکارت رو م نيپس کار تو بود. جواب ا -

  ؟یثابت کن
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  .تونمیرو بله، م گهيد یزهايچ یليرو نه! اما خ زهايچ یليخ ديشا -

رفتم و آن را دستش  یرا برداشتم. داخل گالر امیمنتظر نگاهم کرد. رفتم و گوش او

. شدیتر مها شد. لحظه به لحظه صورتش سرخ و سرخعکس دنيدادم. مشغول د

  نگاهم کرد گفتم: نيبلند کرد و خشمگ سر یوقت

. هنوز به سروش ماجرا رو کامل  دونمیراز ساختمان پزشکان شما رو فقط من م -

 ارهيشما سر در ب یهااز خالف یبه پدر و مادرم. اما به نظرتون اگر کس اينگفتم 

مغرور و زورگو  ن؟يسر بلند باش نيتونی. باز هم مذارهیباز هم بهتون احترام م

  . نيباش

 یرازها ی. در عوض کسنيپس دست از سر من بردار ستمين یاصالً فرزند خلف من

  . فهمهیشما رو نم

  فوتوشاپ نباشه!  نايا کنهیباور م یک -

   ؟ی؟ صداها چچطور هالميعکسا فتوشاپ هستن، ف -

 دستتون با اياز شما؟  کننیقهر نم کنن؟یبفهمن دعواتون نم تونيحاج اکبر یراست -

  کاسه است؟  کي یهم تو

  ! یريگیجواب کارت رو م -

  انداختم و گفتم: شيبرود. خودم را جلو خواست
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. نياما باور نکرد هميبه شما شب یليمنه و من خ یهارگ یگفتم که خون شما تو -

به  شتريب نيتر باشآروم ی. هر چنينکن یشلوغ باز نيرفت رونياتاق ب نياالن هم از ا

  نفعتونه. چرا؟! 

پر  یفلش ممور کيباشن اما  خبریسر به مهر شما ب یخانواده از رازها ديشا چون

حس کرد،  نکهيآشنا. بهش گفتم مراقب باشه و به محض ا کيشده کامل، دادم دست 

 م،يبه سالمت از کشور خارج بش مياومده و ما نتونست شيپ ماهيفر ايمن  یبرا یمشکل

  شما.  یاطالعات رو بفرسته به رقبا یهمه عيسر

  . نيدونینگاهتون نکنه. خودتون م چکسيبه بعد ه نياز ا کنمیم یکار

  مرا کنار زد و سمت در رفت.  یچند لحظه براندازم کرد و بعد عصب او

لو  ششيتون پکه خانواده نيکن یکار یبا دعوت حاج اکبر نييبخوا کردمیفکر نم -

 ايشده و  ديناپد شيب عروسداماد هم شب عقدش فرار کرده و هم ش کي نکهيبره. ا

  شه! نخواد پسرتون دامادش با گهي! احتماالً دیهر چ

رفت و بعد آن را محکم به هم  رونيکنار در رو به من کرد. در را گرفت و ب او

  .ديکوب

که داشت  یرا باال انداختم و پلک بستم و نفسم را فوت کردم. بعد هم با سر ميابروها

  به حمام رفتم و دوش گرفتم. شدیفجر مچند روز من نيا یاز کم خواب

  شوم. تيرا در کند و کمتر اذ اشیخستگ کردیگرم به مغزم کمک م آب
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به  نميگرفتن ماش یآمد و من برا لمبردارياز دوش گرفتن و حاضر شدن ف بعد

را گرفتم.  ماهيفر یگرفتم و دسته گل سفارش ليرا تحو نيرفتم. ماش یگلفروش

  رفتم. ماهي. به سراغ فرگرفتیم لميو از هر لحظه ف ردکینم ميرها لمبرداريف

  باز کردند و بعد خواستند داخل بروم. ميمنتظر ماندم تا در را برا شگاهيدر آرا یجلو

گرفت و بعد خواست او در را  لميف ماهياز فر یقيقبل از من رفت و دقا لمبرداريف

  ناخواسته گفتم: ماهيفر دنيدر باز شد وارد شدم و با د یباز کند. وقت ميبرا

  !زميعز یچقدر قشنگ شد -

بلندش کردم و دور خودم چرخاندم و بعد  نيزم یبعد او را بغل کردم و از رو و

  و گفتم: ستادميا

  . هم لباست قشنگه، هم خودت، هم موهات.يیايعروس دن نيباتريکه تو ز حقا

  من فقط کنار تو قشنگم.  -

 شيهااز لب یاگذاشتم و بوسه نيزم یا روو من او ر ديرا بوس امیشانيپ ماهيفر

  و گفت: ستيگرفتم. بعد هم دسته گل را دستش دادم. او دسته گل را نگر

  همونطور که خواستم! -

  :ديآمد و از او و زحماتش تشکر کردم. از من پرس شگريآرا

   ن؟يهست یراض -

  ! گرفتمشینبودم که نم -

  همکارانش انعام دادم. و من به او و  ديبلند خند یبا صدا شگريآرا
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  را گرفتم و گفتم: ماهيفر یبازو

  !ميبر -

  بله. -

. ميعکس مختلف گرفت نيو چند ميرفت هي. به آتلميخارج شد شگاهيبعد با هم از آرا و

  . گرفتیبا لذت عکس م ماهيو فر شدمیداشتم خسته م گريمن د

 لميعکس و ف مانيمدام از هر دو ماهيفر ريو در طول مس مياز آن به منزل رفت پس

  .کردیو مرا وادار به حرف زدن م گرفتیم

او باز کردم. کمک کردم  یشدم و در را برا ادهيپ لياز اتومب ميديبه منزل رس یوقت

  در گفت: یاز جلو یشود و بعد در را بستم. کس ادهيپ

  اومدن. -

اسفند  انميآمد و برا رونيب یمادرم با جا اسفند ميرفتیکه سمت در خانه م همانطور

  دود کرد.

. ختندير یسرمان گل و نقل رنگ یآمد. رو دنيکل کش یصدا ميوارد راهرو شد یوقت

  .ختنديسرمان اسکناس ر یرو ميکه پا به سالن گذاشت نيهم

. مادرم خواست که ميدادیپاسخ م شانيهاکيو به تبر ميگفتیآمد ممهمانان خوش به

  .ميبرو ینييبه سالن پا

  را گرفته بودم او را سمت سالن بردم. ماهيفر یکه بازو همانطور

  .کردیکرده بود و ما را نگاه م هيبه سروش افتاد که به ستون تک نگاهم
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و با ورودمان  ميرفت نييها پازد. از پله یجانفرود آوردم که لبخند کم شيرا برا سرم

 یهاود. خانمب اري. تفاوت بسدنيها شروع کردند به کل کشخانم یهمه يیرايبه سالن پذ

طرف مادرم  یهابودند و خانم دهيو باز پوش کيش یهاطرف پدرم همه آزادانه لباس

 شانيمجلس یهالباس یرو ايبودند  دهيپوش یده و روسريپوش یمجلس یهالباس اي

  بودند. دهيپوش یچادر رنگ

 اريبنفش بس شي. پگاه که لباس و آرامينشست گاهيو در جا ميآمد گفتها خوشآن به

  گفت. کيداشت جلو آمد و تبر يیبايز

  مبل انداخت. گاههيتک یرا از تنش در آورد و رو ماهيکرد و شنل فر کمک

بلندش تاب دار شده بود و  ی. موهادميآمد و او را بغل کردم و چند بار بوس دهياُرک

  بود که گفتم: دهيپوش یقرمز یبايز بود. لباس شيموها یتو یديسف یهاشکوفه

  .زميعز ینگ شدچقدر قش -

  .دهيبرام خر يیدا زن -

  .اديبهت م یليخ -

  لبخند زد و گفت: پگاه

  .ميبرقص ايب ده،يارک ايب -

و رفت دست پگاه را گرفت و با هم به جمع  ديو دو ديپر نييپا ميپا یاز رو دهيارک

 ماهي. دست فرکردیذوق م دهيارک یو برا ديخندی. پگاه مدنديو رقص وستنديپ هيبق

  ستم نشست.د یرو
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  به او کردم که با لبخند گفت: رو

  نگاهش نکن. -

خانم درست مقابل  لمبرداري. فداشتی. حسادت او مرا به خنده وا مدميخند ناخواسته

  بود. ستادهيما ا

گذاشتم و سر او را به  ماهيسمت راست صورت فر یچپم را بلند کردم و رو دست

  صورتش گفتم: یکردم و تو کيخود نزد

  !یدينشون م تيرام جذابه حساسب یليخ -

  جذابه؟ -

  !یکنیو رو م ريخوبه. دلم رو ز یليخ یدار تينسبت به من احساس مالک نکهيبله. ا -

را کوتاه  شيهاپراندم و سرم را جلو بردم و لب یزد که به او چشمک يیبايز لبخند

  وار گفت: خيتوب یکه کس دميبوس

  اتاق خوابه. یکارها برا نيا ايحیب -

هم  ماهياو برخاستم که فر دني. با ددميرا د امیرا گرداندم و مادربزرگ مادر ميرو

  و گفت: ديرا بوس امیشانيبلند شد. جلو آمد و دستش را دور گردنم انداخت و پ

  .یکرد تيپدربزرگت رو اذ یليباش پسرم. خ مؤدب

  باهاش نداشتم. مادربزرگ! یمن که کار -

  جانم! -
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  و... کنهیم تشياذ یلي. پدربزرگم خنيتون رو به سروش بدهم حواس یخوبه که کم -

  .خوادیرو م شيپدربزرگت خوب -

 فيک ی. حاجنيکنیم تشياذ ني! دارخوادیرو نم یخوب نيسروش ا یباشه، ول -

  ظلمه. یليسروش به مراد دلش برسه خ ذارهیخودش رو کرده، نم

 یاومد ،یه سال خارج بودهم نيمادر. قربونت برم، تو خودت ا ستين نطورهاميا -

اومده.  رتيآفتاب گ یپنجه نيدختر ع ؟ی. ضرر کردیگرفت یرانيدختر ا هي نجايا

کرده. درسته ازدواج  یسقف زندگ کي ريز گهياون دختر قبل از سروش با چند نفر د

  .ستين قبولپدربزرگت قابل  ايمن  یبرا نيا ینکرده ول

. گنیرو م نايو ا یتو هر مجلس ننيشیتا ابد م ،یشناسیما رو م ليکه فام خودت

  مادر. اديسروش تا ابد بره، اونوقت دلمون نم ميبذار نکهيمگر ا

  بود. رياون دختر گ شيتفاوت داشت اما دل سروش پ دتونيبا شما و عقا دونمیم -

بعد  کردیاش مبه خانواده یبود سروش نگاه نيدرست ا یمادر! ول دونمیم -

آبرومون  یمدت هم همه جا باهاش گشت و حساب ني. همکردیزن انتخاب م رفتیم

  رو برد.

  پس سروش چکار کنه؟! -

  دسته گل. نيع ميبراش دختر انتخاب کرد -

  همون دختر بچه شونزده هفده ساله؟ -

  گفته؟ یشونزده هفده سال؟ ک -
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  خاله گفته. گفتیسروش م -

  است. کهياون دختر کوچ -

  به من گرداند و گفت:به عقب کرد و رو  یبعد نگاه و

  .دهيروشن پوش یاون دختره است که چادر صورت -

جا ما برخاست و از همان دنيکه دختر با د ميآن سمت را نگاه کرد ماهيو فر من

  .ميبه هم نگاه کرد ماهيو من و فر ميگفت. تشکر کرد کيتبر

حد  نيتا ا یدختر حاج اکبر کردمیبود و اصالً تصور هم نم يیبايالعاده زفوق دختر

  باشد. بايز

  با تعجب گفت: ماهيفر

  .افتهیپس م نهيرو بب نيتره. سروش اخوشگل یليخ یکه از دوروت نيا -

  را تکان دادم و گفتم: سرم

  ! یپس سروش رو نشناخت -

  ها باال رفتم.کردم و راه افتادم و از پله یها عذرخواهبعد از آن و

که برقصم. خودم را  دنديد. مرا وسط کشو دست زدن دنديمن سوت کش دنيبا د مردها

تکشان دست دادم و بعد ترها رفتم و با تکاز دستشان خالص کردم و به نزد بزرگ

  کنار بهراد نشستم.

را دور او  شيهاو بهراد دست خوردینشسته بود و داشت موز م شيپاها یرو آراد

  انداخته بود.
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  ن؟يبهشون عادت کرد -

  ت:زد و گف یلبخند تلخ بهراد

  دوستشون دارم... یزياز هر چ شتريهام هستن. بخواهرزاده نايا ه؟يعادت چ -

  بشقاب را کنارش گرفت و گفت: آراد

  .خورمینم گهيد -

گذاشت. آراد خود را سر داد و  زيم یبشقاب را از دستش گرفت و آن را رو بهراد

  ها رفت تا به قسمت زنانه برود.رفت و سمت پله نييپا

مادر رفتار  کي ني. درست عذارهیبراشون وقت م یرم شده. حسابپگاه سرش گ -

 دهيارک یخودمون باشه برا کيمدرسه خوب که نزد کي. از االن داره دنبال کنهیم

  آراد. یمهد خوب برا کيو دنبال  گردهیم

و براشون  کشهیپگاه رو دوست دارن. شبا پگاه وسطشون دراز م یليدو هم خ هر

سر جاشون.  برمشونی. بعد هم من مخوابنینباشه نم ششونيپ . تا پگاهگهیقصه م

 یا. خانوادهمياخانواده کيو مثل  اديمهمون م م،يریم یمهمون م،يریم رونيبا هم ب

  .دمينرس شهمه مدت آرزوش رو داشتم و به نيکه ا

  بره. شيخوب و درست پ زيهمه چ دوارميام -

  .دوارميام -

  برداشت و رو به بهراد گفت: بيس کيوت کرد و آمد و نشست و نفسش را ف سروش

  اون قراره برادر زن من بشه! -
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  ؟یکيکدوم  -

  .دهيپوش یرو از ته گلو بسته و کت شلوار کاربن قهيکه  شوهياون پسر ر -

  به او انداخت و گفت: ینگاه مين بهراد

  .هيپسر خوب -

  نگاهش را از بهراد گرفت و گفت: سروش

بشه برادر زن من و بهم زور بگه و چپ چپ نگاهم  قوير نيمونده ا نيببند... هم -

  کنه.

  خوشگله. یليدختره خ -

  :ديدو به من نگاه کردند. بهراد پرس هر

  کدوم دختره؟ -

. کشونهي. اون دختر کوچستي. در ضمن شونزده هفده سالش نیدختر حاج اکبر -

  و چهار پنج سالش باشه. ستيبزرگتره. فکر کنم ب یليدخترشون خ

اطالعات رو  نيدوما تو ا کتره،يحداقل ده سال از من کوچ که،ياوالً باز هم کوچ -

  ؟یارياز کجا م

  مادربزرگ بهم گفت و نشونم داد. -

  :ديپرس بهراد

  واقعاً خوشگله؟ - -
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  . اديز یليانصافاً خ -

  دختر کوتوله و پر مو و زشت باشه. کي کردمیمن تا حاال فکر م -

  و گفتم: کردم یبه حاج اکبر ینگاه

  .دهيبه باباش کش شييزايچ هياما انگار  دم،يمادرش رو که ند -

  را گرد کرد و گفت: شيهاچشم سروش

  مثالً؟ یچ -

  .دشونيهاش، پوست سفرنگ و حالت چشم -

  را باال انداخت و گفت: شيابروها او

خودش  هافياز ق نکهيچه برسه به ا اد،يآدم خوشم نم ني. من کالً از اادياصالً خوشم نم -

  به خورد من بدن. یزورک خوانیکاسه گوهن که م هي ني. عاديو دخترش خوشم ب

  گفتم: ميهاخنده انيو من در م ديخند بهراد

  . شعوریب -

آمد گفتم و ها خوشهمراه با مائده و مژگان آمدند. به آن ديو وح رپاشايبعد ام یقيدقا

دوباره  مانشيژگان بعد از زاکردم. م تيهدا نييپا یمائده و مژگان را به طبقه

  را دعوت به نشستن کردم.  ديو وح رپاشايشده بود. ام نياندام و دلنشخوش

ها دست داد. پدربزرگم با اکراه رفت و با آن یاکبر یپدربزرگم و آقا دنيبا د رپاشايام

  کردند.  یدست او را فشرد و خوش و بش کوتاه یجوابش را داد اما حاج اکبر
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  شت و کنار سروش نشست. برگ رپاشايام

  بود.  دهيچيدر خانه پ ستميس یو صدا دنديرقصیداشتند م هاجوان

را گرفت و خواست  شيبرقصد که بهراد جلو زديسروش خواست برخ يیجا در

  . نديکه بنش کردی. پدرم هم اشاره منديبنش

زرگم برقصد و غرغر پدرب یاکبر یآقا یاو جلو خواستندیبود که نم نيهم ا لشانيدل

  بلند شود. 

باال رفت  شانيبرود که صدا خواستیبهراد او را محکم گرفته بود و سروش م آنقدر

ً يو تقر  خواهدیسروش م کردندیها را به خود جلب کردند و فکر متوجه یهمه با

  بهراد برقصد. 

و با من رو به رو شد. مرا هم با خود  ديبهراد سروش را رها کرد و او چرخ کدفعهي

  با او برقصم.  دياد و اصرار کرد که باهل د

بودم و  دهينرقص چوقتيرقص درآر بود. اما من ه داً يشد شدیهم که پخش م یآهنگ

  را چطور هماهنگ کنم.  ميدست و پا یبلد نبودم حت

  سروش را کنار زدم و گفتم: یهادست

  ولم کن.  زتيجان عز -

  گفت: دميرا مقابلم د ديکه وح دميبعد چرخ و

  .رقصمیمن به جات م نيشتو ب -



1390 | P a g e 
 

کردند و  دنيبا حالت رقص به مقابل سروش رفت و هر دو با هم شروع به رقص و

  .دنديکشیو سوت م زدندیهوا برود آنقدر که همه دست م یباعث شدند کل سالن رو

  گفت: کدفعهيبغلش داشت و  ريرا ز شيهاکرده بود و دست هيکه تک رپاشايام

  رو نکرده بود! ما یهنراش رو برا ديوح -

  .دميبودم اما سروش رو بارها د دهيرو ند ديمن هنر وح -

کبود شده بود و در آخر  تيکه از عصبان ستمياز رقص آنها پدربزرگم را نگر بعد

پچ و با پسرش پچ کردیسروش را نگاه م یاکبر یبرخاست و سالن را ترک کرد. آقا

مشخص  یزيچ یحاج اکبر یبه لب داشت و از چهره ی. پسرش لبخند کجکردیم

  نبود. 

ماجرا  یجا نيترسخت نيخواست و ا ماهيبا فر دنيرقص یخانم مرا برا لمبرداريف

  بود.

رفتم و دوباره  نييپا یکنند. به طبقه یپل گريد یقهياَُمر را خواستم که چند دق آهنگ

  گوشم را پر کرد. غيکل و ج یصدا

کردم که  تيم و او را به وسط سالن هدارا بلند کرد ماهيرفتم و دست فر گاهيجا به

  آهنگ بلند شد. یصدا

  .ميدياز برنو فرارا رقص ويآهنگ اَُمر م تميو با ر ميرا در هم قفل کرد مانيهادست

 ديچرخیو او خودش ماهرانه دور من م گرفتمیرا م ماهيفر یهاکه من دست یرقص

  .ديرقصیو م
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ها فرش که اسکناس ميختيپول ر ماهيسر فر یمادرم و مادربزرگم آنقدر رو خودم،

  شد و خندان در گوشم گفت: شيپا ريز

  که من خوشبخت شدم.  دياالن زن عموم فهم -

! مهم من گنیم یو چ کننیفکر م یچ نکهي. استيمهم ن چکسيه ست،ياون مهم ن -

  . مييو تو

به  یخنده و شاد انيرفت و جشن کوچک اما شادمان در م شيشب آرام آرام پ آن

  رفتند و منزل پدرم را ترک کردند. یکي یکي. مهمانان ديخود رس یانتها

  هم منتظر آمدن دخترها و همسرش بود. یاکبر حاج

  و گفتم: ستادميسروش ا کنار

  باال خوب نگاهش کن. انياالن م -

بهراد خواب  یشانه یبه من گفت و ساعد آراد را که رو یراهيلب بد و ب ريز سروش

  بود گرفت و گفت:

  بده من ببرم باال بخوابه. -

  باال.  اديخونه. منتظرم پگاه ب ميریممنون، ما م -

  و پاشا رو جمع کنه؟  ختير یپس ک -

  امشب خدمتکارا هستن.  -

آراد آنجا را ترک کند. او سمت آشپزخانه رفت که  یاجازه نداد سروش به بهانه و

با مادر و مادربزرگم و  همراه یاکبر یزد. همان زمان خانواده شيپدربزرگم صدا
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 یاکبر یباال آمدند. سروش برگشت و پدربزرگم با خانواده ماهيو فر دهيپگاه و ارک

بودند و جز  دهيپوش یچادر مشک یاکبر یخوش و بش کرد. همسر و دختران آقا

  مشخص نبود. یزيصورتشان چ یگرد

  .دکریرا نگاه م شيپا شيگرفته بود و داشت پ ريبا اخم سر به ز سروش

  خطاب به سروش گفت: مادربزرگم

  !زميسروش جان عز -

  سرش را بلند کرد و رو به او گفت: سروش

  بله؟ -

  .ميشیم ليبا هم فام ی. اگر خدا قسمت کنه به زودزميهستن عز یخانم اکبر شونيا -

  گرفته بود، گفت: ريکه به ز یانداخت و با همان نگاه نييسرش را باال و پا سروش

  خوشوقتم. -

  سروش گفت: یبا لبخند به چهره یاکبر نمخا

  پسرم. نيهمچن -

  به دو دختر او اشاره کرد و گفت: مادربزرگ

و تَرالن خانم دختر بزرگ خانواده  کتريدو تا دسته گل هم ترنم جان، دختر کوچ نيا -

  هستن.

  انداخت و گفت: نييهمانطور سرش را باال و پا سروش
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  خوشبختم. -

. دميسروش د یش را دادند و من نگاه نافذ ترالن را رودو دختر آهسته جواب هر

  و گفت: ديمادربزرگم خند

  سروش جان! مادر به من نگاه کن. -

  به ترالن انداخت و بعد رو به مادرش گفت: يیسرش را باال کرد و نگاه گذرا سروش

  با اجازه. -

رانداز زده او را بدوباره راهش را سمت آشپزخانه کج کرد. مادربزرگم خجالت و

  لبخند زد و گفت: عيکرد و بعد سر

  .دينيبش د،ييبفرما -

  .کردیپچ مداشت با پدرش پچ یحاج محمد پسر

  را در دستش گرداند و رو به همسرش گفت: حشيسر تکان داد و تسب پدرش

  خانم. ميرفع زحمت کن -

  بود گفت: ستادهيکه کنارم ا ماهيگفتند و رفتند. فر کيبعد دوباره به ما تبر و

  کرد؟ ینطوريسروش چرا ا -

  شکلن. هيهمه براش  گهي. دستين دهيچون سروش دختر ند -

  !یجز دوروت -

  .یبله، به جز دوروت -
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داخل آمد و سروش همان زمان که از  تيآنها رفتند پدربزرگم با عصبان یوقت

  آمد با هم رو در رو شدند. رونيآشپزخانه ب

  :ديزد و داد کشصورت سروش  یپدربزرگم باال رفت و تو دست

  رقاص الدنگ! یپسره -

  از همه سروش. شتري. بميجا خورد همه

تو به جاش  ديداماد امشب نرقص ؟یکنیم یمن باز یچرا سروش؟! چرا با آبرو -

  دن؟ياون وسط لول یشروع کرد

پدرش نگاه  یهابه چشم یو سرش را باال گرفت و حت ديکش یقينفس عم سروش

  نکرد.

 ديارزیداره؟ م یبد یها بود؟ خانوادههرزه هي؟ به نظرت شباون دختر زشت بود -

 یو باهاش آبرو یبه من و همه نشون داد نجايا یکه آورده بود یبه اون دختر مزخرف

  .یمن رو برد یساله نيچند

 ديبا یاون هم اون جواهر رو؟ واقعاً اکبر ده؟یبه تو دختر م گهيد یاکبر یکرد فکر

  ولنگار. یرش رو بده به توشده باشه که دخت وونهيد

  آهسته در چشم پدرش گفت: سروش

  من ولنگارم؟ -

  جلو رفت که پدرم خود را به او رساند و گفت: پدربزرگم

  .ستيآقا جون! لطفاً! سروشه، دشمنتون که ن -
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  رو به پدرم کرد و او را به عقب هل داد و گفت: پدربزرگ

گرفت  اديات تو و سحر و خانوادهسروش از  نيسروشه، اما شده دشمن جونم. ا نيا -

  باشه. حيهرز و وق نقدريکه ا

  آهسته گفت: مادرم

  بابا! -

  :ديدر صورت مادرم غر پدربزرگ

  تو خفه شو. -

  و گفت: ديبعد کراوات سروش را چنگ زد و کش و

  ه؟يچ نيا -

و جلو  ديکش غيشد. مادرم ج دهيکش نييسروش با کراوت دست پدربزرگم پا گردن

  رفت و گفت:

  !یبابا نکن، گردنش رو شکست یوا یا -

که دور گردن سروش محکم شد و او را سرخ کرد. سروش  ديکش شتريکراوات را ب او

  . کردیبه هم فشرده پدرش را نگاه م یهابا لب

 گريسر د کدفعهي. سروش ديکشیم غيکردند. مادرم ج یگريانجيو مادربزرگم م مادر

. کراوات را از دور گردنش ديپدربزرگم کشکراوات را چنگ زد و آن را از دست 

  را آزاد کرد.  شيانداخت و صدا نيزم یباز کرد و رو

  باال رفت.  شيپدربزرگم صدا یکه جلو دميبار د نياول یبرا
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 ني. چرا فکر کردزارميمتنفرم، از دخترش با اون چادر سرش ب یمن از حاج اکبر -

   اد؟يخوشم م یدختر چادر کيمن از 

  حالم؟ خوش یليمن خ نيريبگ مياگر برام تصم نيفکر کرد چرا

 اي یکه پدر مادرتون شماها رو به عقد هم در آوردن و راض شهيصد سال پ مگه

  االن هم همونه؟ اون دختر عشق من بود...  ني. چرا فکر کردنيبا هم موند یناراض

  داد زد: پدربزرگ

   ؟یکشیبه خاطر اون هرزه سر من داد م -

  مثل کرد و گفت:مقابله به  سروش

  ! هيهرزه دختر اکبر -

  صورت او زد و گفت: یدوباره محکم تو پدربزرگم

 مونيحرفت مثل سگ پش نيگفتن ا یبرا یروز کي. زيهمه چ یدهنت رو آبکش ب -

  . یشیم

  پدرش گذاشت و آهسته گفت: یدهيکش یدستش را جا سروش

  ازت متنفرم بابا! -

گرد شده سروش  یهات. پدربزرگم با چشمدهانش گذاش یدستش را رو مادربزرگم

مبل گذاشت و سمت سروش رفت و او را عقب  ی. بهراد، آراد را روستيرا نگر

  و گفت: ديکش

  خجالت بکش.  -
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در چشمش بود. سروش بهراد  ی. برق شادستينگر ميما را که سکوت کرده بود پگاه

را قورت بدهد.  یگبزر یگره خواستی. انگار که مديکش یقيرا کنار زد و نفس عم

  رو به پدربزرگم کرد و گفت:

 یهات، حتهات، خواهرزاده، برادرزادهنه فقط من! همه ازت متنفرن. دخترات، نوه -

بهت احترام  یکنی. فکر میچون بداخالق ،يیخواهر و برادرات. چون زورگو

. نيدار جای. همه ازت متنفرن چون تو کار همه دخالت بستين ینطورياما ا ذارنیم

  . ترسنیم یاريسرشون ب يیاز سر عقده بال نکهيچون از ا

. از خودت و دم و دستگاهت و یدلم شکست. داغونم کرد ،یرو ازم گرفت عشقم

که به تو برسه  یزيتون و هر چات و خاندانت و همه و همه متنفرم... از همهخانواده

  متنفرم.

طرف مقابلش را  شيدعواکه در  شهيآخر را به پدرش زد. مثل هم یضربه سروش

  بار هم پدرش را هدف گرفت و گفت: نيا کرد،یآخرش ناک اوت م یبا جمله

 یبه کس شهیروم نم یحت گهي. دکشمیاز وجودت خجالت م ،یکاش پدرم نبود یا -

  . یبگم تو بابام

  داد زد: مادربزرگم

  سروش!  -

بود. سروش  رهيه او خگرد شده و دهان قفل شده و حال خراب ب یهابا چشم پدربزرگم

خم شد و کراواتش را برداشت و همانطور  یبا صورت قرمز شده از فشار و ناراحت

  از سالن خارج شد: زدیلب حرف م ريکه ز
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  مرده بهتر از تو بود.  یبابا کي -

زد و در را به هم  رونيجمله کار پدربزرگ را تمام کرد. سروش از خانه ب نيا و

  .ميکردینگاه م شين نما. همه در سکوت به آديکوب

را  شيهاگرفت. چشم ريآشپزخانه گرفت و سر به ز واريدستش را به د پدربزرگم

  بست. مادرم جلو رفت و صدا زد:

  ؟یبابا! خوب -

 یو دست راستش را رو ديکش یقينفس عم کدفعهيانداخت.  نييسرش را باال و پا او

زد.  هيتش را به آن تکبرداشت و پش واريد یقلبش گذاشت و دست چپش را از رو

  :دنديمادرم و مادربزرگم داد کش

  بابا! -

  !یحاج -

افتاد تازه فهميدم واقعاً حالش بد شده است.  نيزم یاو سست شد و رو یپاها یوقت

بلند شد و  شي. بهراد از جازدیم شي. پدرم صداميو دور او نشست ميديهمه جلو دو

  گفت:

  من کجاست؟ یگوش -

کردند  يیهاهيبا اورژانس تماس گرفت. آنها توص عيد و سرکر بيبعد دست به ج و

  .دنديبعد رس قهيدق ستيتا که ب ميها را اجرا کردو ما همان

  منتقل کردند. مارستانيرا بلند کردند و داخل آمبوالنس گذاشتند و به ب پدربزرگم
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  و اجازه ندادم و گفتم: ديايب خواستیم ماهي. فرميراه افتاد عيهم همه سر ما

  لباسا! بمون خونه لباسات رو عوض کن. نيبا ا -

دستگاه  ريبه بخش قلب منتقل کردند و ز عي. او را سرميرفت مارستانيبعد به ب و

  .ميزدیرفت و ما همه در سالن انتظار قدم م نهيمعا یگذاشتند. دکتر برا

  :گفتیو م گرفتیرا م شيهااشک مادربزرگم

. نهيپدرش رو بب اديب ني. زنگ بزندمشيند یرنطويشده. تا حاال ا وونهيسروش د -

 یحال باش. برو اون هرزهخوش اي. برهيمیبابات داره م ايب نيبگ نيبهش زنگ بزن

  ...ريبگ یبابات عروس یجنازه یو رو اريرو ب یسيانگل

  مادرم بدتر از او بود و بهراد و پدرم در سکوت فرو رفته بودند. حال

و با سروش تماس گرفتم. جوابم را نداد. دوباره و  مديکش رونيب بميرا از ج یگوش

  دوباره زنگ زدم که جواب نداد.

  بفرستم: اميشدم پ مجبور

  بهت بگم. یزيچ ديسروش بردار، با -

  و گفت: ديکش یقيکرده بود. نفس عم هيزنگ زدم جواب داد. انگار گر یوقت

  چته؟ -

  .مارستانيب مشيبابات حالش بد شده آورد -

  گفت: کدفعهيد و سکوت کر یکم
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  .کنمیبه قرآن لهت م یمزخرف نگو. دروغ بگ -

  . مارستانيب مشيبه همون قرآن بابات حالش به هم خورده آورد -

  چرا؟  -

  چرا داره؟  -

آمد. به سروش گفتم صبر کند، جلو رفتم و او داشت با پدرم  رونيزمان دکتر ب هم

  . کردیصحبت م

کردم  زيندارن. من براشون دارو تجو یخوب متأسفانه سکته کردن و حال چندان -

  . دهیو تا چه حد جواب م شهیم یچ مينيتحت درمان قرار گرفتن بب

  آمدم و گفتم: کنار

   ؟یديشن -

  :دينگران پرس سروش

   ن؟يمارستانيکدوم ب -

که سروش آمد. معلوم بود با  دينکش یرا دادم که ارتباط را قطع کرد. طول جوابش

سوخت.  شيرا رسانده است. آنقدر آشفته بود که دلم براسرعت خودش  نيآخر

  آوردم.  اديخودم را به  یهاحالت

 یصندل یگرفت. مادربزرگم که رو ريو سر به ز ستاديمقابل مادرش رفت و ا او

  . ستينگر انينشسته بود او را با چشم گر
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 ستخوایمگه بد م گفت؟ینه؟ مگه بد م ،یکف دستش! موفق شد یحقش رو گذاشت -

! دختر که نه، ؟یبا اون دختر ازدواج کن یخواستیکه م یندار رتيبرات؟ خودت غ

  زن چند شوهره! 

  . گفتینم یزيرا به هم قفل کرده بود و چ شيهاسروش راه گرفت. دست یهااشک

  . ريبگ ليبرو تحو ايمرده است؟ ب یخوب بابا یبابا -

  با سر به در اتاق اشاره کرد.  و

وجود نداشت که  ايدن نيا یتو یچيتموم شد. ه یبابات رو کشت ؟یدسايبرو چرا وا -

 ايکه بابا ندارن،  يیتو. کاش اونا یهارو بشکنه جز حرف چارهيدل اون ب ینطوريا

  تو داشتن.  یبابا مثل بابا کيبد دارن،  یبابا

همه  نيا ن؟يبرات کم گذاشت سروش؟ پول؟ شغل؟ درس؟ دانشگاه؟ لباس؟ ماش یچ

به روت  یهمه کار زشت کرد نيگفت چشم. ا یخواست یهمه هر چ ني. ابه دلت بود

 ی. پارتاورديبه روت ن ی. نصف شب اومداورديخونه به روت ن ی. مست اومداوردين

اما ازت دفاع  یستين یخلف سرنگفت. صدبار بهش گفتن تو به نظر پ یزيبهت چ یرفت

 یدختر هر چ کيخاطر  چشم و به یازدواج بهش بگ یبرا یکرد. اونوقت تو نتونست

  !یاز دهنت در اومد بارش کرد

  .ديسر بلند کرد و اشک به چشمش جه ديلرزیم شيهاهمانطور که لب سروش

 شيکيداره.  یداشته باشه اما در عوض صد تا خوب یپسرم چهار تا بد ديگفت شا -

 . خوبنهييموقع حرف زدن با ما سرش پا یاحترام من و مادرش رو داره و حت نکهيا

  . دستت درد نکنه. یخودت رو نشون داد
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 هيمادرش گذاشت و گر یزانو یفرود آمد و سرش را رو نيزم یرو کدفعهي سروش

  کرد. 

. بهراد سرش را به چپ و راست تکان داد و باز هم کردیم هيبند گر کيهم  مادرم

  بود و فکرش مشغول بود.  ستادهيقدم زد. پدرم هم ا

  با همان حال گفت: سروش

  خش مادر! بب -

 کيتو نگرفت و نمرد و  یببخشه. اگر زنده موند، اگر دعا ديچرا من؟ بابات با -

  شد.  بتيبد زنده نص یبابا

  بودم.  یمن فقط عصبان -

 ميدونیچون م ميکنینم نيهامون رو نفربچه ميهست یعصبان یما پدر مادرا وقت -

  . رهيگیم

  نکردم.  نيمن نفر -

ساعت بعد پرستار آمد و از ما  کيگرفت و سکوت کرد. را  شيهااشک مادربزرگم

و در صورت لزوم با ما  ديآیاز دستمان بر نم ی. او گفت که ما کارميخواست برو

  . رديگیتماس م

. آن هم قبول نديايتا به منزل ب ميکن یسروش و مادربزرگم را راض ميتوانست یسخت به

ان رفتند ما هم خسته و کوفته به منزل و هر دو به منزل خودش ندياينکردند همراه ما ب

  . ميبازگشت
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  را شسته بود.  شيدوش گرفته بود و آن همه آرا ماهيفر

  به درون تخت رفتم و او را بغل کردم.  ميهالباس ضيهم بعد از تعو من

  حالش خوب بود؟  -

  نه!  -

  م؟يبمون اي ميبر م،يپرواز دار گهيدو روز د -

  . ميریم -

   ؟یشد چ شيوراگر پدربزرگت ط -

  . حاال هم بخواب. شهینم شيطور -

  چطور خوابم برد. دمينفهم و

کرده  یگذشت. از همه خداحافظ ميکردیدو روز زودتر از آنچه که فکرش را م آن

مالقاتش  یاجازه یکه حت یپدربزرگم بود. پدربزرگ طيما شرا یو تنها ناراحت ميبود

  . ميرا نداشت

نظرش  تايو با بابک هماهنگ کرده بودم که اگر ب ميساعت هشت شب پرواز داشت ما

ً به فرودگاه برساند و بابک م نکرده  رييکه نظرش تغ گفتیعوض شد او را حتما

  است و هنوز هم نگران است.

  .ميحرکت کن گريساعت د مين ميخواستیدر سالن بود و م مانيهاچمدان ماهيو فر من

را گرفته  ماهيبغل کرده بود و دست فرو مرا محکم  کردیم هياندوهناک گر مادرم

  بود. 



1404 | P a g e 
 

  . دمی... قول مزنمیمامان هر روز بهت زنگ م -

  . پگاه سرزنش وار گفت:کردیاو حرفم را گوش نم اما

. خواهش نيکنیم هيها مسافرن. گناه دارن انقدر پشت سرشون گرخاله جان! بچه -

  . گهيد نيبس کن کنمیم

  و گفتم: دميرا بوس شيردم و صد بار موهابود. او را نوازش ک دهيفایب

رو هر چند  ماهيبهتون سر بزنم قربونت برم. اگر خودم نتونم فر دمیمامان! قول م -

  . شتونيپ اديب فرستمیم بارکيوقت 

  همانطور که در آغوشم بود گفت: مادرم

  پسرم.  ستيحواست بهش باشه. برام کمتر از بهار ن -

  چشمم.  یبه رو -

  . ینکن تشياذ -

  .کنمینم تشينکنه، من اذ تيمن رو اذ ماهيفر -

  گفت: ماهيرو به فر او

  . ی. مبادا مراقبش نباشیکن تشيدخترم حواست به بهنام باشه. مبادا اذ -

  . يیراحت باشه زن دا التونيخ -

را در  ليکرد. بهراد وسا مانياو رها شودیم ريبهراد گوشزد کرد دارد د یوقت

 یسالمت یآرزو مانيرا بغل کرد و برا ماهيپدرم اول من و بعد فر گذاشت و لشياتومب
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را بغل  ماهيکرد و بعد فر یخوشبخت یآرزو ميکرد. سپس پگاه با من دست داد و برا

  کرد.

گفت.  یزيگوشش چ یرا بغل کرد و تو ماهيو بعد فر ديهم مرا به آغوش کش بهراد

  او زد و راه افتاد.  یبه شانه ی. بهراد دستستيسر تکان داد و او را نگر ماهيفر

و سر  ميبرگرد ششانيزود پ ميها قول دادو به آن ميو آراد را بغل کرد دهيارک یقيدقا

  ما باشند.  شيپ یو مدت نديايب دنماني. از پگاه خواستم تابستان به دميبزن

  . پدرم دنبالمان آمد. مياو رفت نيو با ماش ميبا بهراد همراه شد ما

  . ميديو در همان سکوت به فرودگاه رس ميکوت کرده بودس ريطول مس در

نگذشته بود که سروش هم آمد و  یزي. چمينشست هایصندل یو رو ميسالن شد وارد

  . ميمن را بغل کرد و خواست مراقب خودمان باش

 یبوسه زد و خواست حواسش به من باشد. هنوز ننشسته بود که کس ماهيسر فر یرو

  گفت:

  مهندس!  ی! هایبيسالم ب -

  . دادیو داشت دستش را تکان م ديکشیرا دنبال خود م یبه بابک کردم که چمدان رو

ساک دنبالش بود.  کيهم با  تايبهتر شده بود. ب اشافهيبلند شده بود ق شيکه موها حاال

  درست را گرفته است.  ميحال شدم که تصملبخند زدم و خوش

و دهان  کردینگاهش م یحالت مشکوک . سروش باميکرد یپرسآمدند و احوال جلو

  بهراد باز مانده بود.
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  . ميو صحبت کرد ميو بابک از جمع دور شد من

  بشه.  تيما باشه. مبادا اذ یآبج نيحواست به ا یبيکردم. ب اشیلحظه آخر راض -

  خواهرم مراقبش هستم.  نيراحت باشه. ع التيخ شه،ینم -

  دستت درد نکنه.  -

  نره؟  ادتيخانم هم  ريسروش باشه. منتو هم حواست به  -

  چشمش گذاشت.  یدستش را رو او

  اومد سراغت بهش بدش.  یاون فلش ممور یاگر سروش برا -

  خواب. تخت التيخ -

  ! یگمش نکن -

  . رسهیبهش نم طونميجاساز کردم دست ش یطور -

بعد رو  با سر و صدا سمت ما هجوم آوردند. بابک رو به آنها کرد و یاعده کدفعهي

  به من گفت:

  نگرانن.  نان،يام اننه -

باعث شد اشک مادرم در  نيکرد و هم هيگر یها یرا بغل کرد و ها تايب مادرش

  را محکم بغل کند.  ماهيو فر ديايب

مراقب باشد و حجابش را برندارد و با مردان  کردندیم هيبه او توص شيبرادرها

  نشست و برخاست نکند و...  یخارج
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  پروازمان اعالم شد راه افتادم و خطاب به بابک گفتم: یارهشم یوقت

  نره.  ادتي -

  خاطر جمع بهنام.  -

چشمم  یدوشم انداختم و دو چمدان برداشتم. سروش تو یساک رو کيزدم و  لبخند

  گفت:

  چه خبره؟  -

 یهر جا من الزمت بودم، هر جا خواست ،یهر جا تنها بود ،یهر جا کمک خواست -

  برو سراغ بابک. یبدون شتريب

بغل کتم را گرفت  تايکه مادر ب ميکرد ی. با همه خداحافظدميبعد صورتش را بوس و

  گفت: انيو گر

  مهندس حواست به دخترم باشه، جون تو جون دخترم.  -

  راحت باشه.  التونيخ -

. ميداد ليرا تحو مانيهاو چمدان ميو فغان از آنها جدا شد هياز گذشتن از آن گر بعد

نظرم را  ماهيمدت فر یسکوت طوالن مايهواپ یو رفتن به سو تياز عبور از گ بعد

  . ميرساندند و سوار شد مايبردند و به هواپ یجلب کرد. ما را بعد از مسافران معمول

 یهر سه نفرمان در قسمت فرست کالس جا گرفته بودم. بعد از ورود ساک دست یبرا

را هم سر جا گذاشتم که تشکر  تايب فيم. کخود قرار داد یرا گرفتم و در جا ماهيفر

  کرد.
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  را نشانشان دادم و گفتم: شانيجا شانيهاطيتوجه به بل با

 یتو ريفرست کالس گرفتم. اما هر کدوم در طول مس تيمون بلهمه یراحت یبرا -

جداگانه  یبهداشت سيامکانات هست. سرو ی. همهمياتاقک مخصوص خودمون هست

  هم داره.

 ني. هر وقت هم خواستمينيشیو کنار هم م یالب یتو مييايم ميبا هم باش ميخواست اگر

  .نيبخواب نيتونیم یبه راحت نياستراحت کن

  گفت: ماهيفر

  بخوابم. رمیپس من از االن م -

. یندار یکار چيثابت نشده حق ه مايو تا هواپ ینيبش یصندل یرو ديقبل از پرواز با -

  .نينيبش نيحاال بر

بردم و به محض نشستنش  نشيرا به کاب ماهيکردم و بعد فر تيهدا نشيکابرا به  تايب

  گفتم:

  ماه؟يچته تو فر -

  !یچيه -

  کرد نگاهم نکند. یسع و

  ...دهيحرکات از تو بع نيا -

  .ستين دياز تو بع یول -

  رم؟يگیو خودم رو براش نم کنمینم یو بد رفتار یبا مهمونم بدخلق نکهيا ؟یچ -
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  گفت:بلند کرد و  سر

  باشه. زونميآو بهيدختر غر کي خوامی. فقط گفتم نمرميگیمن خودم رو نم -

 یو قرار بود چند روز ميدرس بخونه. فعالً هم سفر ادي. داره مستيتو ن زونياون آو -

 فرستمیدختر رو م نيا نيستيکه شما اصالً مهمان نواز ن يیمهمون ما باشه. از اونجا

  .کننیم يیرايها بهتر از تو ازش پذصد در صد اون. شناسمیکه م يیهابچه شيپ

توجه نکردم و رفتم  ماهيبروم، به حرف فر نميبا آمدن مهماندار که خواست به کاب و

  نشستم و کمربندم را بستم.

 یرا به چه کس تايب ميديرس یبودم وقت نيبرخاست در فکر ا مايکه هواپ یطول مدت در

 ینبودم که بخواهم مهمانم را وبال گردن کس یميمص یبسپارم! من واقعاً آنقدر با کس

  به شدت آزار دهنده شده بود. ميبرا ماهيکنم و رفتار فر

فرستادم و او توانسته بود  دياز دوستان وح یکي یکه پدرم به من داده بود برا یپول

بود و مطمئناً  دهيآن را چ نريزايکه د یبزرگ یبخرد. خانه ميدر لندن برا یخوب یخانه

  .افتادینم یاتفاق کردیها سر ماز اتاق یکيدر  یمدت تايگر با

 اشیرفتم و کنار صندل ماهيبرخاستم و به اتاقک فر ميثابت شد از جا مايهواپ یوقت

  و گفتم: ستادميا

  .یتو الب ميبر -

  خانم برو. تايبا ب امينم -

  .مينهم صحبت ک شيپ نميبش ميبر ايمن با اون چکار دارم؟ سر شبه پاشو ب -
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  اون خانم داشته... ديندارم، شا یصحبت -

  او را در دست گرفتم و فشردم و گفتم: یچطور خم شدم و چانه دمينفهم

است و خواهر دوستم. انتظار  بهيغر یدانشجو کيهات خجالت بکش. اون از حرف -

  ...یخودش؟ خود تو بود یغربت ولش کنم به هوا یتو یدار

  و گفت: ديرا پس کش اشچانه

  بدون پشتوانه و جا و مکان از کشورم خارج بشم. کردمیخود من بودم غلط م -

 دنم،ي. به نگاهم، به لباس پوشیشک دار زيکه به همه چ یهست یزن سطح کيتو  -

. محدود کردن ستيکار تو دوست داشتن ن نيخانم ا ماهيبه حرف زدنم، به حرکاتم. فر

  .تهيزندگ کيشر

َمردَم رو دعوت کردم خونه  یاونجا و من همکارا ميفتاما اگر ر امیباشه من سطح -

  اعتراض... یمهمونمون باشن، تو حق ندار یکه چند روز

  زدم که ساکت شد. یليصورتش س یتو

مثل خواهر هر دوتامون  تونهیم ه،يرانيدختر ا کيو زشت رفتار نباش. اون  حيوق -

ً ينها ايباشه. بعد از چند روز    .رهیم شمونيچند هفته از پ تا

 نطوري. اگر قراره ایکن کيمن رو تحر گهيد یبا صحبت در مورد َمردا یتونینم

  .رانيو برگرد ا ريبگ طيبل کيفرودگاه لندن  ميديرس ،یبا من رفتار کن

  :ديلب نال ريز

  .یجون تنها بش تايکه تو با ب -
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  ! ماهيبرات متأسفم فر -

کردم و به اتاقم  شيها. من هم به حال خودش رستيرا نگر رونيغصه دار ب او

  را کتاب خواندم. یکنم و نشستم ساعات لکسير یبرگشتم تا کم

 يیرايرا که نگاه کردم حدود دو ساعت گذشته بود. مهماندار بارها آمد و پذ ساعتم

از نشستن در قسمت خودم  یباشد. وقت تايو ب ماهيکرد. از او خواستم حواسش به فر

مبل نشستم. چند دسته مبل چند نفره  یو رو رفتم یخسته شدم برخاستم و به الب

 یقيحضور داشتند. آنها مشغول صحبت با هم بودند. دقا یشده بود. چند نفر یطراح

. ديمن سرک کش نيهم آمد. حواسش به من نبود. آهسته رفت و داخل کاب ماهيبعد فر

  آمد که گفت: شيسر زد. صدا تايب یخصوص یو به فضا ديچرخ عيمن سر دنيبا ند

... باشه ؟یخواینم یزيخسته شدم بودم گفتم پا شم قدم بزنم... چ ،یچي... ه؟یداريب -

  فعالً! 

 یرا رو ميهانگاهش را گرداند. چشم زدیبعد همانطور که طول راهرو را قدم م و

  دور از من نشست. يیجلو آمد در جا یحال وقت ني. با اديروزنامه گرفتم که مرا د

آخر  یگذشت. به صفحه یقيقدم شود. دقا شيتا خودش پ با او نداشتم یهم کار من

را گرفت. او هم جواب  ماهينشستن کنار فر یمرد آمد و اجازه کيکه  دميروزنامه رس

  داد:

  .دييبفرما -

ً يبود تقر یاو نشست. مرد کينزد مرد   و حرکات موقر. کيچهل ساله با پوشش ش با

  باز کرد. ماهيصحبت را با فر سر
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دور از   یها در مقابلم، کمدر سمت راست مبل ماهيرا باال بردم. فر لحظه نگاهم کي

ساخته شده  رهيداميکه به حالت ن یمنينش یمن نشسته بود. مرد هم سمت چپ من رو

  بود نشسته بود.

  کنن؟یم یخانواده اونجا زندگ ن؟يریلندن م یچه کار یشما برا -

  نه! پدر و مادر من فوت شدن. -

  ن؟يخونیپس درس م -

  کردم. یگذار هيشرکت سرما کينه. اونجا در  -

  ن؟يموندن دار یبرا زايپس و -

  بله. -

. زنمیو به خانواده سر م اميم ی. گاهکنمیم ی. من هم اونجا زندگیعال اريبس -

  ... مشغول به کار هستم.مارستانيپزشک هستم و اونجا در ب

  .هيهم عال یليخ -

  و رفت.  ديآنجا چ یخور یچا سيسرو کيآمد و  مهماندار

  لبخند زد و گفت: ماهيفر دنيآمد و با د رونيهم ب تايب

  ن؟يينجايا -

  کرد و گفت: تايبه ب ینشست. مرد نگاه ماهيبعد کنار فر و

  با شما هستن؟ شونيا -
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  بله. -

  خواهرتون هستن؟ -

  با هم. مينه. دوست -

  اومدن؟ یگذارهيسرما یهم برا شونيا -

  از دانشگاه... دارن. یاضيته ررش رشيپذ شونينه. ا -

  .یچقدر عال -

 زيم یها شدم. هر چهار فنجان را پر کردم و رودر فنجان ختنير یمشغول چا من

  .دميچ

و آن مرد تشکر کردند. فنجان  تايگذاشتم. ب یفنجان و نعلبک کيهر کدامشان  سمت

  .دمينوش یخودم را برداشتم و چا

. آن را دميزبان د یسيانگل یمجله کيکه  ردمکیها را برانداز ممجله ینيس داشتم

جذاب بود  یعلم یمجله کيگذاشتم و مشغول ورق زدن شدم.  ميپا یبرداشتم و رو

  :دي. مرد پرسکردیکه داشت ذهنم را مشغول خود م

  .ميکه بيشتر آشنا بش نينکرد یخودتون رو معرف -

  اشاره کرد و گفت: تايبه ب ماهيفر

  .ماهين، من هم فرخانم هست تايب شونيا -

  گرفت و گفت: تايشد و دستش را سمت ب زيخمين مرد
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  هستم. یديدکتر شهرام فر -

  شد و گفت: رهيبه او خ تايب

  خوشبختم. -

با او  ماهيدستش را گرفت. فر ماهيدست او را رد کرد. شهرام لبخند زد و رو به فر و

  دست داد و گفت:

  خوشبختم. -

  گرفت و گفت: ماهيکارت سمت فر کيکرد و  بشيبعد از نشستنش دست در ج و

  با شما آشنا بشم. شتريب شمیحال مآدرس محل کارمه. خوش -

  لبخند زد و کارت را گرفت و گفت: ماهيفر

  حتماً. -

فکر است که چرا من  ني. مطمئن بودم در استيو بعد مرا نگر ماهيمتعجب فر تايب

  .کردیدن ما شک مو به زن و شوهر بو دهمینشان نم یالعملعکس چيه

 خواهدیاو م نميبب خواستمیو م زدمیو مجله را ورق م دمينوشیم یسکوت چا در

  تا کجا ادامه بدهد. 

از اهداف  شتريب ماهيفر خواستیو م کردیصحبت م اشیاز کار و محل زندگ دکتر

  و کارش صحبت کند. 

  شده است.  رهيبه من خ تايب دميلحظه که سر بلند کردم د کي
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برخاست و خطاب  شياز جا تايکردم که ب هيگذاشتم و دوباره تک زيم یرا رو نجانف

  گفت: ماهيبه فر

 يی! از آدمایزنیالس م گهيد یکيبا  یشوهرت دار یجلو یوقت خجالت نکش کي -

  . اديبدم م یليمثل تو خ

کردم.  ماهيبعد آنجا را ترک کرد. من متعجب نگاهم را از او گرفتم و رو به فر و

  بود.  رهيکپ کرده به من خ ماهيفر

  در گردش بود.  ميکه متعجب شده بود ماهيمن و فر نيشهرام ب نگاه

  تکان بخورد.  توانستینم یسرخ شده بود و حت ماهيفر

  :ديپرس ماهيمتعجب و جا خورده از فر شهرام

  همسرتون هستن؟  -

  آهسته و به زور گفت: ماهيفر

  بله.  -

  گفت: دفعهکيمرا برانداز کرد و  دکتر

  . ديببخش -

گرفتم.  ماهيو نگاهم را از فر دميکش یقيبعد برخاست و آنجا را ترک کرد. نفس عم و

  ها انداختم و نگاهم را به پنجره و آسمان شب دادم. مجله یباق یمجله را رو

و حاال  ستيما ن نيب یزيبود چ دهيفهم تايمن و حرف ب یتوجهیبا ب ماهيفر نکهيا مثل

  خجالت زده شده بود. از رفتارش 
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  آزارش بدهم. خواستینداشتم اما دلم هم نم یکرده بود که حس خوب یرفتار ماهيفر

 نيتر جواب داد. بدتربد و زشت یهاالعملبد را با عکس یرفتارها شدیهم نم شهيهم

جبران  یبرا ميبخواه مينيبب انتياگر از طرف مقابل خ یبود حت نياتفاق ممکن ا

  . ميبه او کن هيا شبکارش خودمان ر

  ام گذاشت. رو به او کردم.شانه یبه کنارم آمد و دستش را رو ماهيفر

  را دور گردنم انداخت.  شيهاشد و دست خم

  . ديببخش -

نگفتم راست شد  یزيچ ی. وقتدميکمرش کش ی. فقط دستم را رومينتوانستم بگو چيه

  خودش رفت.  یو به اتاقک خصوص

  .افتي انياما باألخره پا ديطول کش در حدود هفت ساعت پرواز

  شب بود.  ميچهار صبح بود اما لندن ساعت دوازده و ن رانيوقت ا به

  . ميگرفت ليرا تحو مانيهاو در فرودگاه چمدان ميشد ادهيپ مايهواپ از

  . ميخبر کردم و پس از سوار شدن به سمت منزل رفت یتاکس کيو  ميرفت یخروج به

 یاديروشن کردم و با حجم ز  کردمیاستفاده م سيدر انگلهمراه خودم را که  یگوش

  مرگ خواهرم ابراز تأسف کرده بودند.  یمواجه شدم که همه برا هاامياز پ

ها تشکر آن یکردم و از ابراز همدرد پيتا شانيبرا یاميگروه دانشکده شدم و پ وارد

  کردم. 
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ها را اب کردم و چمدانرا حس یتاکس ینهيو هز ميشد ادهيپ ميديبه مقصد رس یوقت

  . ديبه ذهنم رس یباز کردم و همان لحظه فکر ديرا با کل یگرفتم. در ورود ليتحو

  دادم و گفتم: ماهيآپارتمان را دست فر ديکل

  . ارميباال، واحد چهارده. خودم چمدونا رو م نيشما بر -

را داخل  هاآمد، چمدان نييپا نيکاب یآسانسور بردم. وقت یها را پابعد چمدان و

  فرستادم و خودم سوار شدم و دگمه را زدم. 

  بردم و همه را به داخل خانه انتقال دادم.  رونيرا ب هاچمدان

  . کردیم یو همه جا را بررس زدیداشت در آپارتمان کوچک من قدم م ماهيفر

  و وارد هال شدم و گفت: دميپوش يیپارا در آوردم دم ميهارا که بستم کفش در

  . نياومد من خوش کيکوچ ینهبه خو -

   ؟یکردیم یزندگ نجايواقعاً ا -

  بله.  -

  . ديرو ند نجايا يیخوب شد دا -

 خواستمیگرونه! خودم تنها بودم و م زيهمه چ نجايمن خوب بود. بعدش ا یبرا -

هم کار  خوندمی. هم درس مآوردمیچکار کنم؟ خودم هم خرج خودم رو در م

  . شدینم ني. بهتر از اکردمیم

  مبل نشسته بود گفتم: یکه معذب رو تايبعد رو به ب و
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  شماست.  یبه بعد خونه نياز ا نجايراحت باش، ا -

  گفتم: لينگاهم کرد. در حال جا به جا کردن وسا ماهيفر

 ی. اون انتقال داده بود براديکه بابا سر عقد بهمون داد رو دادم دست وح یمن پول -

اونجا و  ميری. ما مدهيبزرگ و مناسب خر یخونه کي از دوستانش. برامون یکي

دنبال خونه و اتاق و  ستيالزم ن یحت گهياستفاده کنن. د نجاياز ا توننیخانم م تايب

  . ميبراتون بگرد ليوسا

  گفت: یبا شرمندگ تايب

  آخه...  یول -

  . ميو آخه ندار یول -

  آمدم و گفتم: رونيرا در اتاق گذاشتم و ب هاچمدان

اجاره  ی. همهرانيقرارداد دارم. تازه قرارداد بسته بودم که اومدم ا گهيهشت ماه د -

  رو هم پرداختم. 

 یمن هم برا لي. وساکنمیهم خودم با صاحب خونه صحبت م ديقرارداد جد یبرا

  . دارمیرو بر م امیشخص ليها و وساشما. فقط کتاب

ز خونه تا دانشگاه شما رو بهتون اتوبوس ا ستگاهيا ريو مس ميریهم با هم م فردا

  . دمینشون م

  . نيکنیممنونم، لطف م -
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 نيتونیمدت م نيا یو تو شهیشروع م گهيروز د ستيشما کمتر از ب ديترم جد -

  .مينام هم مراجعه کنثبت یبه دانشگاه برا دي. بانيريبگ اديهمه جا رو 

  چشم، ممنونم از شما.  -

  قهوه؟!  ،يیچا -

  گفت: ماهيفر

  بخوابم.  خوامیام ممن خسته -

  هم گفت: تايب

  . نطوريمن هم هم -

 کيتخت را عوض کردم.  یکردم و بعد مالفه ضيرا تعو ميهااتاق رفتم و لباس به

 کيآمدم و بعد رفتم  رونيپتو و بالش ب کيرختخواب هم در اتاق پهن کردم و با 

  را آوردم و گفتم: ازميمورد ن ليدست لباس و وسا

  . خوابمیکاناپه م ی. من هم رونيتو اتاق بخواب نيبر -

  برخاست و گفت: عيسر تايب

  . نيخانومتون باش شي. شما تو اتاق پخوابمینه من رو کاناپه م -

  . ني. شما راحت باشرونيب رمیو م شمیم داريزود ب یليمن صبح خ -

 دمياناپه دراز کشک یها را خاموش کردم و رودو به اتاق رفتند تا بخوابند. چراغ آن

  آن دو بلند شد.  یحرف زدن و خنده یکه تازه صدا
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کرده بود.  ماهيبار فر یحرف درشت تايب نکهيبا هم دوست شده بودند. با ا نکهيا مثل

  عوض شود.  ماهيبود تا حال فر یکاف ماهيفر یرو تايب رتيانگار همان غ

من  دادیاجازه نم یحت شاني. صدادنديشب گفتند و خند مهيبعد از ن یدو تا ساعات آن

  بخوابم. 

  کردم.  ديخر یشدم از منزل خارج شدم و رفتم مقدار داريب یروز بعد وقت صبح

 یهایخود و دور انداختن خوراک یدر جا دهايخر دنيمنزل برگشتم و بعد از چ به

  اتاق رفتم و در زدم.  یبه جلو خچاليداخل 

  خواب آلود جواب داد: ماهيفر

  بله.  -

  . رونيب ميبر ديبا ماهيفر نيشپا -

  االن؟  -

  آره.  -

  زوده هنوز.  -

  کن.  داريرو هم ب تاي. بميرو کنار بذار، پاشو بر ی. تنبلرهيهم د یليخ نجايا یبرا -

  .دارهيب -

حاضر کردم. دور هم  سازيدر چا یچا عيها آمدند سر. تا آندمينشن يیصدا گريد و

  و گفتم: ميصبحانه خورد
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ربع منتظر  کي ديوگرنه با ميتا به اتوبوس برس نيحاضر بش نيوقت دار قهيپنج دق -

  . ميبش یاتوبوس بعد

  م؟يحاضر بش یچطور قهيآخه پنج دق -

  . ماهيفر مي. زود باش وقت ندارميدست لباس بپوش، موهاتو شونه بزن که بر کي -

   ؟یندار نيمگه ماش ميچرا با اتوبوس بر -

  . گهيمد نظره. بدو برو د یول حمل و نقل عمومدر مرحله ا نجايدارم، اما ا -

  لباس شدند. دنيدو رفتند و مشغول پوش آن

تن  رشيچسبان ز یبلوز مشک کيبود و  دهيپوش نيشلوار ج کي ماهيآمدند فر یوقت

کوتاه هم  یکت چرم مشک کيزده بود که آن را در داخل شلوارش فرو برده بود. 

جفت  کيسرش بسته بود و  یباال یسبرا دم ا شيبود و موها دهيآن پوش یرو

  بود. دهيبزرگ پوش یاحلقه یگوشواره

بود  دهيرانش پوش یتا رو کيتون کيو  یمشک نيشلوار ج کيآمد که  تايبعد ب یکم

  دور سرش بسته بود. یکوچک یو روسر

  م؟يبر -

به اطراف کرد  ینگاه ماهيفر مياز منزل خارج شد یکردند. وقت یدو اعالم آمادگ هر

  گفت:و 

  دارن؟يوقت صبح همه ب نيواقعاً ا -

  بله. -
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که به مقصد  ی. درست زمانميرفت ستگاهيرو به سمت ا ادهيو در پ ميهم راه افتاد با

که سوار  یستگاهيگفتم از ا تاي. رو به بميو نشست مياتوبوس هم آمد. سوار شد ميديرس

  .یبش ادهيپنجم پ ستگاهيا یتو ديبا یشیم

و  ميو به درون دانشگاه رفت ميشد ادهيپ ميديبه مقصد رس ی. وقتسرش را تکان داد او

  .ميرا انجام داد تايب یادار یکارها

  ها در محوطه بمانند.و خواستم آن ميبه دانشگاه خودم سر زد ميآمد رونيب یوقت

  .دميرا د مياز شاگردها یصحبت کردم و بعض بتميغ یدانشکده شدم و برا وارد

 یحالام ابراز خوشدوباره دنيصحبت کردم و همه از د مياهیدوستان و همکالس با

  کردند.

از  يیو جاها ميپرداخت یرو ادهيآمدم در سطح شهر به پ رونياز آنجا ب نکهياز ا بعد

  ها نشان دادم.شهر را به آن

  کرده بود. یگذارهيبردم که سرما یرا به شرکت ماهيبعد فر روز

 یشخص یهالهيها و وس. لباسميشد لمانيوساروز بعد از آن هم مشغول جمع کردن  و

 نميها در ماشکارتن دنيدادم و بعد از چ تايرا به ب ديرا جمع کردم. دسته کل ميهاو کتاب

را گرفتم و از او تشکر  دهايو کل ميرفت ديهر سه با هم اول به دفتر وکالت دوست وح

بود  یخوب یکه در منطقه ميرفت ديپرداختم. بعد به منزل جد ااش رالزحمهکردم و حق

  اما از دانشکده دور بود.

سه  یباغچه کيو  یچمن کار اطيح کي. ميشد اطيکردن خانه وارد ح داياز پ بعد

  در آنجا قرار داشت. یتکه سنگ
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با  يیبايتنقاض ز دشيبزرگ و سف یهاکردم. پنجره یاقهوه یآجر یاليبه و ینگاه

  آجرها داشتند.

  شده بود. دهيچ یبه شکل مرتب زيهمه چ ميخانه که شد وارد

 یبود. سالن با تکه فرش نيدلنش ميبرا نيخانه را شلوغ نکرده بودند و ا یفضا اصالً 

  دست مبل سبز رنگ قرار داشت. کيشده بود و دورش  دهيپوش

  قرار داشت. گريد یدر جا یو چند صندل یاقهوه زيم کي

 نييپا یشده بود. طبقه دهيود چخ یدر جا زي. همه چمياز آن به آشپزخانه سر زد بعد

  و مشترک هم داشت. یخصوص یبهداشت سياتاق بزرگ و سرو کي

 لهيداشت و چند تکه وس یبهداشت سي. آنجا هم سه اتاق و سروميباال رفت یطبقه به

  ها قرار داشت.توالت و... در اتاق زيمانند تخت و م

  به کنارم آمد و گفت: ماهيفر

  .ستين یکيمن  یقهيبا سل نشيزايو چندان د هيخال یليفقط خ ه،يقشنگ یخونه یليخ -

 یخوایم یبهم بگو چ ،یپرش کن یاگر دوست دار یول هيکيمن  یقهياونوقت با سل -

  که برات بخرم.

  باشه حتماً. -

  .ديباریرا نگاه کردم. داشت باران م رونيو برق زد و رفتم از پنجره ب رعد

  کردم و داخل سالن گذاشتم. خارج نيرا از ماش ليو وسا رفتم

  در آمد و گفت: یبه جلو ماهيفر
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  ! یشد سيداخل خ یايچرا نم -

. آوردیمن م اديلندن اال را به  ینگاه کردم. هوا اطيح یخورده و باران سيخ یفضا به

  و از حال و روزش با خبر شوم.  نمياو را بب خواستیدلم م

  برگشتم گفتم: به داخل ساختمان یوقت

  . کنمیباال درست م یاتاق مطالعه طبقه کيباشه. من هم  نييخوابمون اتاق پا اتاق -

  باشه.  -

حواسم را جمع  دادیها شدم. باران اجازه نمکتاب دنيرا باال بردم و مشغول چ لميوسا

روز آخر اال  یهااشک دميد شهيش یباران را رو زشيسر بلند کردم و ر یکنم. وقت

  آمد.  ادمي

  او نگاه کردم.  یهارفتم و به عکس یبرداشتم و به درون گالررا  امیگوش

  .شدیها هم باعث لبخندم مدر عکس شيهایو ديوانه باز هاخنده

را به حالت قبل برگرداندم. او لبخند زد و جلو  یگوش ماهياتاق باز شد. با ورود فر در

  آمد و گفت:

  ؟یکردینگاه م یبه چ -

و او  ميعکسم را نشانش دادم. من و اال کنار هم بود یلحظه نگاهش کردم و بعد چند

  گرفته بود.  یمن عکس سلف یبا گوش

  ها را نگاه کرد و بعد آهسته گفت:در سکوت عکس قهيچند دق او

  بره!  شيبد پ شيزندگ ینطوريکه ا هيدختر نيهمچ في! حهيخوشگل یليدختر خ -
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 زدیه ازش حرف مک دي. وحکنهیم یدوست دارم بدونم کجاست! چطور زندگ -

  ... یحالش خوب و سالمته، ول گفتیم

  دستم نگاه کردم.  یبه گوش ريکردم و سر به ز سکوت

   ؟یدوستش داشت -

  دوست بود.  کيمثل  یبرات که گفتم! نه. ول -

برو بهش سر بزن.  یخوایاگر م شمیهم ناراحت م یليو خ اديخوشم نم نکهيبا ا -

  موندن کنارش رو نکنه!  یهوادلت  نکهيو ا بارکي نيفقط هم

  باشه.  -

  را برانداز کردم. او لبخند زد و گفت: ماهيفر

  من!  یجا شيارين -

  !چوقتيه -

  و گفتم: دميبه آغوشم آمد و بغلش کردم. او را بوس او

  دو سه شب بدون تو سخت گذشت.  نيدلم برات تنگ شده بود. ا -

  امشب سخت نگذره.  ميکن یپس کار -

  هات. موافقم با -

بدنش  ی. دستم روديچسب واريو او را عقب راندم که به د دميرا بوس شيهالب و

  . ديلغزیم
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  ... یجون! چقدرم سنگ ماهيرو کجا بذارم فر نايا -

عقب  عيو من سر ديکش یکوتاه غيما ج دنيوارد اتاق شد و با د یبا کارتن کتاب تايب و

  :گفتیرار کرد و همانطور مافتاد و به راهرو ف تاي. کارتن از دست بدميکش

  خاک به سرم.  د،يببخش د،يببخش -

  و من را هم به خنده واداشت و سمت در رفت و گفت: ديخند ماهيفر

  .دارهیخوبه، صاحبش برش م یليخ یکه پرتش کرد جانيهم -

 یکردم و تو یها را خالرفت. رفتم کارتن را برداشتم و کتاب رونياز اتاق ب و

  .دميکتابخانه چ

گوشه خود را  کيو  کردیبا خجالت از من فرار م تايرفتم ب نييپا یبه طبقه یوقت

  چشمم نباشد.  یکه جلو کردیپنهان م

  :گفتیو م ديخندیبود و فقط م دهيهم فهم ماهيفر

ممکنه با  یهم بر ابوني. فردا پس فردا کوچه و خیعادت کن دي. بازميعز ايب تا،يب -

  . یها مواجه بشصحنه نيا

  . شدیسرخ م شتريهم در سکوت فرو رفته بود و هر لحظه ب تايب

  گفتم: ماهيبلند خطاب به فر یعوض کردن جو با صدا یبرا

  مسافرت؟  ميبر -

   م؟يستيمگه االن مسافرت ن -
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. بهش ميریکه اال هست. هر سه با هم م يیاون جا ميری. ممونهيمحل زندگ نجايا -

سر راهمون رو  یشهرا یدنيد یهامکان ميریو م ميگردیم یو کم ميزنیسر م

  . ميگردیو بر م مينيبیم

  باشه، خوبه.  -

  . شهیماه عسل خوب م کي -

  گفت: تايرو به ب ماهيفر

  تا؟يب یاهيپا -

 یهاخدا دفعه دي. به امبرهیمزاحم با خودش نم ره،یماه عسل م ی. آدم برانيشما بر -

  بعد. 

  مبل نشست و گفت: یرو ماهيفر

  ! چسبهیم شتري! اتفاقا با حضور تو بیاُه! چقدر تعارف -

  وا!  -

  وهللا.  -

به  یو خوراک لهيمختصر و مقدار وس یهاروز بعد هر سه با برداشتن لباس صبح

  .ميرفت سيسمت شرق انگل

در آن شهر به گشت و  یو کم ميرفت چيسبيآدرس او را گرفته بودم. به و ديوح از

کم داشتند که کم ی. مزارعمينگام از کنار مزارع بزرگ گذشتو عصر ه ميگذار پرداخت

  بهار شخم زده و کاشته شوند.  ليتا در اوا شدندیآماده م
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  گفت: یبا شادمان تاي. بکردندیبا لذت اطراف را نگاه م ماهيو فر تايب

  داشتن.  يیهانيزم نيو چن کردنیم یزندگ يیجا نيبابام همچ یکاش خونه -

  من کرد و گفت: رو به ماهيفر

  م؟يخونه بخر کي نجايعشقم! ا -

  نجا؟يچرا ا -

  قشنگه. یليخ -

 یهاساحل ا،يدر کيجنگل، نزد کيهم داره. نزد نجايتر از اقشنگ یجاها سيانگل -

  . رميگیخوب اونجاها برات م یاليو کيخوب هم داره. 

تند تند  تايو ب ماهيآن لذت بردم. فر یو از سرخ ستميرنگ را نگر یزعفران غروب

  و سرگرم بودند.  گرفتندیعکس م

بزرگ وسط  یبه خانه یتوقف کردم و نگاه دميمورد نظرم رس یبه مزرعه یوقت

  آن کردم.

  داخل؟ یبریرو نم نيچرا ماش -

  . اميتا من م نيني... شما بشمياجازه وارد امالک مردم بش یب دينبا -

  .دميدیرا نم یبه اطراف کردم. کس یشدم و نگاه ادهيبعد پ و

. از همانجا بهتر دقت ستيآمد، مرا نگر رونيخانه باز شد و کارا بچه به بغل ب در

رو به من کرد  یو سرش را داخل برد. وقت ديدست تکان دادم. چرخ شيکرد. برا

  .دميکه اال را در قاب در د دينکش یطول
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ه راه داشت از مزرع رونيکه تا ب یريکرد و از مس دنيمن شروع به دو دنيبا د او

  :گفتیو مدام م ديدو

  بهنام... بهنام...  -

  . ديدویاو رفتم و او همچنان م سمت

  . آمدی. کارا هم آهسته سمت ما مستنديآمدند و من را نگر رونيب الينفر از و چند

  و او را محکم بغل کردم.  دي. به آغوشم پرديبه من رس اال

محکم دورم  شيردنم چسباند. پاهاام گذاشت و صورتش را به گشانه یرا رو سرش

  . کردیم هيبود و گر دهيچيپ

  را چنگ زدم و گفتم: شيموها

  شدم.  وونهيد ی. از نگرانیرفتیم خبریب دينبا -

  بوسه زدم و گفتم: شيموها ی. روختميو ناخواسته اشک ر دميرا بوس او

  حالم.که حالت خوبه خوش نيهم -

صورتم را  شدینم ميو رو کردمیرا نوازش مو من او  کردیهق مدر آغوشم هق او

  برگردانم.  ماهيسمت فر

 یرا دور کمرم انداخت و سرش را رو شيهاآمد دست نيياال از آغوشم پا یوقت

  فشرد و گفت: امنهيس

  دلم برات تنگ شده بود.  -
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  . نطوريمن هم هم -

  گفت: تايآمدند. ب تايو ب ماهيفر

  . یدختر نامحرم رو بغل کن ديرا با. چکنمیمن از کارهاتون تعجب م -

بوده  امیزندگ کيدختر چند ماه شر نيا دانستیهم فشردم. نم یرا رو ميهاپلک

اال دراز کردم  یشانه ی. دستش را بلند کرد. دستم را از رودياست. کارا هم به ما رس

  و با او دست دادم. 

  . لبخند زدم و گفتم:ستنشیبه دل م یلي. خستميآمد گفت. دخترش را نگرما خوش به

  . هيدختر قشنگ -

  تو خونه.  ميبر نييايممنونم... ب -

  کرد.  یآمد گفت و خود را معرفکرد و خوش یپرساحوال تايو ب ماهيبعد با فر و

اشک  گريرا گرفتم و از او خواهش کردم د شيهارا از خود جدا کردم و اشک اال

  . زدينر

  :دياال پرس نيهم یداشت و برا یروسر تاي. بستيرا نگر تايو ب ماهيفر او

  خواهرته؟  -

کردم. بعد هم  یتکان دادم و او را خواهر دوستم معرف یبعد سرم را به نشان منف و

  شدند.  رهيبه هم خ ماهيکردم. او و فر یرا معرف ماهيفر

  . ميزد و بعد خواست که به داخل منزل برو یلبخند کم جان کارا
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  . تايدست داد بعد هم با ب ماهيا فردستش را بلند کرد و ب اال

را سمت منزل  ريو با هم مس ميو سالم کرد ميکارا هم آمدند. با هم دست داد یخانواده

  تشکر کردند.  طي. پدر و مادر کارا از من، به خاطر نجات کارا از آن شراميکرد یط

 ماهيفر گفت و بعد رو به کياال ازدواج من را تبر ميو نشست ميشد اليوارد و یوقت

  گفت:

  ! هيمرد خوب -

  درسته.  -

  گفت: یبعد لبخند زد و به فارس و

  . هيازت راض -

  و گفتم: دميام گرفت. کوتاه خندکه ناراحت شوم، خنده نيا یجا به

  ! گهيد یهست یتو هم حتماً راض -

بودند لبخند زد. نگاهم  دهيزد و به نگاه جمع که حرفمان را نفهم ميمحکم به بازو او

حرف ما سرخ  دنيو از شن شودیمتوجه م یکه او هم فارس دميافتاد و تازه فهم نايبه ت

  شده است. 

  مسحور کننده بود.  شييبايکنار مادرش نشسته بود و ز سوزان

  . دنديرا بوس گريوارد خانه شد. همد یزده شد. اال برخاست و در را باز کرد. مرد در

  بود. کارا گفت: یامرد خوش چهره. ميجلو آمد و سالم کرد، جوابش را داد او
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  من هستن. یجرج نامزد اال هستن. پسر عمو شونيا -

 نکهي. لبخند زدم و سرم را به نشان استيو با او دست دادم. اال مرا نگر برخاستم

  " تکان دادم.هي"مرد خوب

ها و اال از بودن در کنار آن کردیم یکشاورز یکنار یهم در مزرعه جرج

  .کردیم تيکفا نيهمحال بود و خوش

 رونيب الياز و ماهي. بعد از صرف شام من و فرميشب همه دور هم شام خورد آن

  .ميو آسمان پرستاره را نگاه کرد ميزد هيها تکو به نرده ميرفت

  :دياز من پرس ماهيفر

  راحت شد؟ التياالن خ -

  بله. -

  کنه! ريذهن و روحت رو درگ یاال هم مثل پگاه مدت ستيقرار ن گهيپس د -

  را تکان دادم و کوتاه پلک زدم: سرم

  نه، اصالً! -

  ؟یمن رو دوست دار -

بغلش زده  ريرا ز شيهاهوا دست ینرده نشستم. او را برانداز کردم. از سرد یرو

  بود. دستم را بلند کردم. جلو آمد و دستم را گرفت. 

نشاندم.  ميپا یچسباندم و او را رو امنهيو پشتش را به س دميرا سمت خود کش او

  را گرفتم و گفتم: شيهارا دورش انداختم و دست ميهادست
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  من فقط عاشق تواَم.  -

   ؟یمن یعاشق چ -

  لبخند زدم و گفتم: طنتشيش به

  ! تيهمه چ -

که  دميدستم کنار زدم و پشت گردنش را بوس کيرا با  شي. موهاديمست خند سر

ذاشت و همراه با نفسش که ام گشانه یسرش را عقب آورد و پشت سرش را رو

  فرستاد گفت: رونيب

 نجاي. چقدر دوست دارم تا صبح اهيعاشق یخوبه بهنام، هواش هوا یليخ نجايآه! ا -

  . ميو طلوع آفتاب رو نگاه کن ميبمون

  و گفتم: دميخند آرام

  . چه بسا که بارون هم بباره. شهیتحمل م رقابليهوا غ گهيساعت د کي -

  هوا که صافه.  -

  بشه.  یطوفان هوي. ممکنه ستين یکشور اعتماد نيا یبه هوا یبله، ول -

  و گفت: ديام کشگونه یرا عقب آورد و رو دستش

  خودت.  یمثل حال و هوا -

  من!  یمثل حال و هوا ديشا -
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. کردمیاندامش لغزاندم و آهسته فشار دادم. داشتم نگاهش م یدستم را رو و

  خمار شد.  شيهاچشم

  گفتم: زدم و لبخند

 نيا یها توتا تماشا کردن ستاره یدار اجيتخت گرم و نرم احت کيبه  شتريتو ب -

  هوا! 

  . شمیمن کنار تو گرم م -

  . دميرا بوس شيهابه خود فشردم و لمسش کردم و بعد لب شتريرا ب او

  . آهسته گفتم:ستينگاه کردم مرا نگر شيهابه چشم یوقت

ها ستاره نيا یتونیم یکنیدوستت دارم. اگر فکر مها ستاره نيا یهمه یاندازه -

  ! یريعشق من رو به خودت هم اندازه بگ یتونیپس م ،یرو بشمار

  گذاشت و گفت: ميهالب یرو یازد و بوسه لبخند

  عاشقتم.  -

  . ميچشمک زن آسمان نگاه کرد یهاهر دو به ستاره و

  

  جلد اول...  انيپا

 »سندهينو یهارمان«مجموعه به کانال  نيا یهارمان گريجلد دوم و د یمطالعه یبرا

  کانال اي ديونديدر تلگرام بپ
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@ nevisandejan 

  

  .ديجو کنودر تلگرام جست را

  

  1401 بهشتيارد 12: انيپا

  

  

  که یکسان یبه همه ميکتاب تقد نيا

  شاناول عشق

  ريبوده است و اما دست تقد قيعم یعشق

  یآغوش و قلب کس ،یها را در، زندگآن 

  از عشقشان نشانده است.  ريغ 

  

  

 يیباالده یباقر هي: مرضسندهينو


