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 :خالصه

 بنشیند؟ جانت بر دردناکی سیلی ناگهان شده دنیا، احساس زیباترین کردن حس اوج در

 .منطقی و دلیل هیچ بی هم آن. هاستسیلی آن از ماندن، دنیا دست روی و شدن ترک

 شوی؛می گم دوران در. گشاییمی چشم سرنوشت آشوب دستان در فردا صبح و گیریمی آرام حضور آرامش در شب، یک

 شدن گم. گرددمی اشگمشده دنبالبه که ایستساله هجده داستان قصه، این. کندمی آشنا اتسالگی هجده با را تو زمان اما

 ایم؟زنده چقدر مگر! هاآدم! خودش کردن پیدا برای شودمی ایبهانه اما، دیگری

 .نشده دیر تا کنم پیدا را امشده گم بگذارید
 «!خواند عسل باکمی باید هم را قصه این داستانم، لیلی قول به شاید و»
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 :نویسنده سخن*

 !نیومدم تکراری حرف نوشتن برای

 !بعد به 2-3 صفحات از قضاوت

 "شعرقشنگش عزیز،بابت سمیرای از باتشکر"

*** 
 

 :مقدمه

 زندان سردی مثال درمان،بی درد مثال

 فرمان یک حکم میان شوره،دل فصل میان

 فرد یک رفتن میان درد، و بچگی میان

 چیست؟ دلیلش دانینمی... گاهی شودمی تنگ دلت

 هایتکسیبی میان دارد غم انگار دلت

 اتساله هجده فصل و اتخالی دست میان

 سرگردان گشته، گم تو و آزادی فصل میان

 خندان لبی دنبالبه سخت، دلیلی دنبالبه

 بستی؟دل عشق با که به هستی؟ کجا دانینمی

 سختی پس در شد رها هایتدست که دانینمی

 ماندی جا و گشتی رها سخت دلیلی با شاید

 ماندی نواهم عشق با راه این آخر شاید

 دارد گس تلخ طمع راه این آخر شاید

 ...دارد نفس گوییمی و است سخت رفتنش شاید

*** 
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 همه، از ترتلخ و سالگی هیجده مثل زندگی، عزیزای مثل گذره،می که زمان مثل میده دست از رو چیزا خیلی زندگی تو آدم

 .... کنهنمی تجربه هرگز دیگه که احساساتی

 .دهممی هل را تاب دیگر دست با و کتاب به دست یک

 .آیدمی صدایی شناور، داستان عمق در و شوم کتاب کلمات در غرق آیممی تا

 !ترمحکم تر،محکم الی -

 .رودمی آسمان به جیغش صدای. دهممی هل را تاب بیشتر باتوان دوباره آورم، بیرون کتاب از را سرم اینکه بدون

 .ترمحکم الی -

 .دهممی تاب به تریمحکم هُل   هم باز

 .الی -

 .کنممی بیشتر را تاب سرعت باشم، حرفش ادامه منتظر آنکه بدون

 .الی -

 .کنممی بیشتر را تاب سرعت

 !الی -

 .بیشتر

 !الی -

 .بیشتر بازهم و

 :گویممی شاکی لحنی با و بندممی را کتاب. کشممی بلندی پوف دهانش، از بعدی «الی» آمدن بیرون با

 بدم؟ هل چقدر کردی مخسته! لیلی دیگه بسه -

 :گویدمی آمده بند زبانش ترس از طورکههمان اش،کودکانه شیرین لحن با

 !دار نگهش. الی دار نگهش روخدا تو الی! دیگه نده هل روخدا تو بسه -

 .کنممی متوقف را تاب آرامیبه

 :گویدمی غرولندکنان و زندمی بازویم به مشتی اخم با گیرد،می که آرام و کشدمی عمیقی نفس لیلی

 شهمه. کنم بازی تو با خوامنمی دیگه کنار برو. نده هل رو من دیگه اصالً. کشتیمی رو من داشتی میگم جونمحبوبه به -

 !خوامنمی کنی،می اذیت رو من

 !شودمی خوردنی من داشتنی دوست کوچک  موجود این زدن، غر موقع چقدر که آخ

 :گویممی و کارممی اشگونه روی پرسروصدایی یبوسه

 .عزیزدلم ببخشید بود کتابم تو حواسم آخه؟ بکشه رو تو خواست کی -
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 :پرسدمی شود،می که دستم در کتاب متوجه. کشدمی عمیقی نفس

 کردن؟ پیدا رو همدیگه -

 کیا؟ -

 .کردی تعریفش مواسه که همونی. دیگه خونیمی داری رو شقصه که همونا -

 !آهان -

 :گویممی حسرت با و کشممی عمیقی نفس

 .بود شده دیر دیگه که کردن پیدا رو هم وقتی -

 :دهدمی پاسخ ایگرفته صدای با

 .میاد بدم غمگین هایقصه از خوام،نمی -

 .تلخن هاقصه بعضی دیگه، جوریهاین -

 :گویدمی ذوق با باشد، کرده کشف را جدیدی چیز که گویی و نشاندمی صورتش روی لبخندی

 !بخونش و بخور عسل خب -

 .کارممی زبانمشیرین لیلی  پیشانی روی ایبوسه سپس. خندممی بلند بلند بعد و کنممی فکر حرفش به کمی

 .شودمی گم هابچه شادی و جیغ میان خندیدنم صدای ناگهان

 :زنندمی صدا فریاد با و دوندمی در سمتبه همه

 !جونمحبوبه -

 :گویدمی و کشدمی کوتاهی جیغ باشوق، هم لیلی

 .برم خواممی باش زود الی... الی. پایین بذار رو من الی! جون آخ -

 خبرته؟ چه. باشه -

 سمتبه تر،آهسته هایقدم با هم من. دودمی محبوبه ماشین سمتبه معطلی، بدون اوهم و آورممی پایین تاب روی از را لیلی

 .روممی محبوبه رنگاینقره ماشین

 او که هاستمدت گویی هابچه .دهدمی سالم هاآن به و گیردمی آغوش در را هابچه تکتک ذوق با و شودمی پیاده ماشین از

 مهربانی همان با محبوبه کنند،می دلتنگی که رفع .روندمی باال سروکولش از و چرخندمی دورش حسابی ،اندندیده را

 .کندمی بازی راهی را هاآن اشهمیشگی

 .روممی سمتشبه شودمی ترخلوت کمی که سرش

 .سالم -

 :گویدمی کند،می مرتب را اشمقنعه و چادر که طورهمان و کندمی نگاهم
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 !آدم با کننمی کارچی ببین هابچه این دست از وای. دخترم سالم -

 بیرون داخلش از ایجعبه و رودمی ماشین عقبصندوق سمتبه کند،می مرتب که را چادرش و زندمی لبخندی سپس

 .آوردمی

 .دفتر تو بیارین آقارحمت با هم رو هاکارتن بقیه جان،محمدعلی -

 .شوممی حضورش متوجه تازه آید،می که اسمش

 .کنممی هول افتد،می روشنش هایچشم و خرمایی و بلند تقریباً موهای به چشمم و آیدمی بیرون که ماشین از

 .چشم -

 !است حرفکم همیشه

 .کندمی صدایم رود،می دفترش سمتبه هاپله از طورکههمان محبوبه

 .بیا جانالی -

 .گذاردمی زمین روی در کنار جاهمان را جعبه محبوبه و رسیممی دفتر به

 ...کمرم! آخ -

 .کردممی کمکتون ذاشتیدمی خب -

 .بشین بیا. نیست تو کار فداتشم نه -

 روی را هاکارتن و شودمی وارد پرسروصدا آقارحمت بالفاصله. نشینممی صندلی روی نزدیکش هم من و میزش پشت محبوبه

 .شودمی وارد محمدعلی هم سرشپشت. گذاردمی زمین

 :گویدمی محبوبه

 .اینجا بیارش رو یکی اون جان،محمدعلی -

 :گویدمی محبوبه و گذاردمی میز روی را جعبه محمدعلی،

 .گرمه هم هوا کن، استراحت کمیه. بیارن خنک شربت برات بگم بشین! عزیزم کردم تخسته حسابی شرمنده، -

 .میشه دیرم برم من بدین اجازه اگه ندارم میل شرمنده، دشمنتون -

 .پناهت و پشت خدا برو. راحتی هرجور پسرم، باشه -

 .شودمی خارج دفتر از سریع و کندمی من با هم سرسری خداحافظی

 !ماندمی بیشتر کمی کاش. کنممی تماشا را رفتنش

 .آیممی خودمبه محبوبه، باصدای

 .کردم انتخاب رو تکشونتک وسواسی چه با قشنگن؟ ببین کن نگاه الناز -

 .است کوچک هایعروسک از پر اندازم،می جعبه درون به نگاهی
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 :گویممی لبخندی با

 .میشن خوشحال حتماً هابچه قشنگن؛ خیلی آره -

 .داشت کار کلی خودشم. کردم اشخسته هم محمدعلی طفلی -

 :پرسممی باکنجکاوی

 کار؟چی -

 ...فقط خانوم، الناز فکرنا به همه. بشه مستقل باید کمکم دیگه. گردهمی کار دنبال -

 .موندم من فقط -

 رو خوشبختیت خوام،می رو صالحت من. مونیمی دخترم مثل دونیمی که تو. کنیمی لجبازی داری موندی که هم تو -

 .خواممی

 .شوم ترشرمنده و بخوانم چشمانش از را خواهش مبادا تا اندازممی پایین را سرم. ندارم گفتن برای چیزی

 داری؟ وقت دیگه ماهشیش فقط که دونیمی -

 .دونممی -

 .دهدمی پایان را بحث عمیقی، نفس با و دهدمی تکان سری

 هیکل روزی دارم، امید هم هنوز که دانینمی. هستم منتظرش هم هنوز من که دانینمی تو اما محبوبه؛ ببخش مرا

. اندازدمی قرارمبی قلب به چنگ روز، شبانه دیدنش دوباره حسرت دانینمی ببینم، در این چهارچوب در را اشچهارشانه

 .است منتظرم جایی حتماً او. نبود گذاشتن تنها و رفتن خبربی اهل او که داند،نمی کسهیچ

 .نیست ساخته دستم از کاری اما افتد؛می جانم به استرس هم باز ام،ماههشش فرصت یادآوری با

 .است مرگ خود   خود   سالگیهجده من برای اما باشد؛ بزرگ تولد جشن یک یادآور سالگیهجده همه برای شاید

 بگو از مسیر، طول در همیشه مثل و شده دلخور دستم از. رساندمی خوابگاه به مرا محبوبه همیشه مثل شود،می که شب

 .نیست خبری بخندهایمان

 .دهدمی نشان را« 8:30» اندازم،می ساعت به نگاهی و شوممی خوابگاه وارد

 .شنوممی را آرزو صدای که کنم استراحت تا روممی اتاق سمتبه خسته،

 .شام بیا اومدی؟ الی -

 .بخوابم خواممی ندارم اشتها من -

 دیگه؟ خوبی فقط. راحتی هرجور باشه -

 .اوهوم -
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 ساعت. رویمروبه دیواری ساعت به دوزممی چشم. کشممی دراز تخت روی و کنممی عوض را هایملباس روم،می که اتاق به

 فرو خواب به و شودمی تررنگکم و رنگکم تاک، تیک صدای. است الالیی مثل خسته من  برای تاکشتیک صدای که قدیمی

 .روممی

 .کنممی توجه صداها به و نشینممی تخت روی و شوممی بیدار. ربایدمی هایمچشم از را خواب که است زیاد قدرآن سروصدا

 .کنه دعوت خوادمی عروسیش برای رو مونهمه میگه معصومه هابچه ها،بچه -

 .پولداره حسابی دوماد حتماً -

 !کنید آماده رو کمرها االن از. میده هم شاباش آره، -

 .نشیندمی لبم روی ایخنده

 .گیردمی اوج سروصداها دیدنم با. روممی هابچه یبقیه پیش و زنممی وصورتمدست به آبی سریع،

 :گفت آرزو

 .خوابخوش النازخانوم! اوه -

 :گفت باخنده معصومه

 .میشه بیدار همه از آخر خوابه،می همه از اول -

 !گذردمی من بر چه خوابیدن یلحظه تا رفتن، خوابرخت به یلحظه از دانستمی معصومه کاش

 :گفت مریم

 !شدممی پرورتن قدرهمین داشت رو هوام خوابگاه کارههمه و مدیر منم خب، آره -

 .گرددبرمی مریم سمتبه هانگاه

 .است شده عادی برایم هایشمتلک. دهمنمی جوابی اما شوم؛می ناراحت

 :گفت آرزو

 کردی؟ شروع تو باز. مریم بکش خجالت -

 .رودمی بیرون و داردبرمی را کیفش شود،می بلند صبحانه میز پای از آرزو، به توجه بدون مریم

 :گویدمی و نشیندمی کنارم آرزو

 !دیگه حسوده نگیر، دل به -

 :گویممی ایگرفته قیافه با

 .نیست مهم -

 بشه؟ عروس قراره معصومه دونیمی! راستی -

 .است نمایان لبش روی رنگیکم لبخند. اندازممی معصومه به نگاهی
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 :گویممی خوشحالی با

 شناسمش؟می کیه جدی؟ میگی؟ راست -

 .خوابگاهه هایبچه از آره -

 شایان؟ حتماً -

 .نه -

 مهدی؟ -

 .نوچ -

 پارسا؟ آهان، -

 .نه -

 محمدعلی؟ ...نکنه ...شمی رو همینا فقط خب -

 .بکن فکرشو وای. نگفتنا چیزی محبوبه به هنوز البته! آفرین! هدف به زدی -

 .است نجیب و مهربان دخترهای آن از معصومه .ماندمی خیره معصومه روی نگاهم و شودمی برداشته هایملب روی از لبخند

 هم من کاش .شوممی رانده عقب رویاهایم از چقدر خاطرش،به من و کندمی خودش مجذوب را همه مهربانش و ساده صورت

 .معصومه داشتم را تو زیبایی

 :گفت معصومه

 الی؟ نشدی خوشحال_

 .نشانممی لبم روی مصنوعی لبخندی و کنممی نگاهش امزدهبهت قیافه با

 !خیلی ...چرا -

 .کندمی امبدرقه اتاق تا معصومه و آرزو سنگین نگاه. کنممی کج اتاق سمتبه را راهم و شوممی بلند صبحانه خوردن بدون

 .کنممی سوزیدل کمی خودم برای و ایستممی آیینه رویروبه

 ابروهای و چشم نحیفم، و الغر صورت. بود نکرده امآزرده حد این تا امچهره سادگی گاههیچ. است زیباتر من از واقعاً معصومه

 دهممی داریدل را خودم. است بهتر نگویم دیگر که هم کوتاه موهای! نیستند بلد دلبری کدامهیچ کوچکم، هایلب ام،مشکی

 .شوممی خودم صبور سنگ خودم و

 «...ستبچگانه حس یه فقط باش مطمئن. میوفته سرت از. شو محمدعلی خیالبی الناز،»

 :گویممی لب زیر آرامیبه. دهممی قورت را بغضم و اندازممی باال ایشانه

 .روش هم این -

 ؟شودمی مگر اما نکنم؛ فکر چیزی به کنممی سعی و کنممی پرت تخت روی را خودم
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 .کردمی خالی من سر بر که بود پر کجا از دلش هم باز داندمی خدا مریم،! امروز بود صبحی چه

 .کندمی خالی من زندگی برسر و است گیردل جایی از هم خدا شاید و

*** 

 برای هم استراحتی وقت خدا، که شکر را خدا هم باز. کردم باز را چشمانم که شد، شروع جایی از دردسرهایم یهمه من،

 رفتم خواب به آغوشت در که شب آن را آرامم خواب آخرین لذت و است آرام خواب در فقط امزندگی! است گذاشته انسان

 .دادنت دست از هراس بدون. بستم را چشمانم ایدغدغه هیچبی که شبی آخرین. کردم حس

 سروسامان؟بی دنیای این در کیست به کی! دارم نفرت خواب از اصالً شده؟ آشفته هایمخواب روز آن از هست حواست هیچ

 !بیندازم خواب گردن را رفتنت بگذار

 کجایی؟. تربیزار را زندگی کردی بیزارم را خواب

 .کنممی پاک را چشمم یگوشه اشک

 .است تنگیدل روی از همه ببخش، را هایمگوییگزافه

 و امزده بیرون خوابگاه از زمان چه دانمنمی که امآشفته قدرآن. اندازممی اطرافبه نگاهی و زنممی کنار را ذهنم سیاه ابرهای

 !امگذاشته خیابان به سر هادیوانه مثل. امدرآورده سر شلوغ خیابان از

 .شود بهتر حالم ببینم را لیلی شاید. دارممی نگه را تاکسی دهم،می تکان دستی

 .خوردمی در باالی سبزرنگ تابلوی همان به چشمم ابتدا رسم،می که پرورشگاه به

 «.وطنی رضاحاج مرحوم وقف خصوصی پرورشگاه»

 .شوممی داخل و کنممی پرداخت را تاکسی پول

 یباهمه که زیبایی و کوچک دخترک. گرددمی لیلی دنبال به چشمم شلوغی آن در. اندبازی مشغول حیاط داخل هابچه

 چشمان. است کشیده قلمو با را آن خدا گویی که روشنی فر   موهای آن سفید، پوست آن شیرین، لحن آن. دارد فرق هابچه

 شکبی داشتنیدوست موجود این. انداخته گل هایلپ آن کنار هایشلب غنچه و مانندمی تیله مثل که رنگشعسلی و درشت

 .داده قرار امزندگی در خدا که ایفرشته است، فرشته

 .کردممی دق تنهایی از نداشتم را لیلی اگر که هست خدایی هم هنوز فهمممی بینم،می که را لیلی

 .آیدمی سمتمبه کوچکش پاهای آن با دواندوان و کشدمی کوتاهی جیغ. بیندمی مرا که کندمی دنبالش چشمانم

 :گویممی بلند صدایی با و خندممی

 !لیلی نیفتی باش مواظب یواش، -

 .گیرممی آغوشش تردرمحکم و گیردمی آغوشم در محکم. روممی سمتشبه قدم چند هم من

 خوبی؟! کنی بغل محکم رو تو میده کیفیچه وای. خانوم خوشگل بود شده ذرهیه برات دلم بودی کجا لیلی، آخ -
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 !یواش کردی لهم الی -

 .زنممی زل مانندش، تیله چشمان به و کنممی جدایش خودم از

 چطوره؟ جونملیلی -

 .قهرما باهات ولی خوبم؛ من -

 چرا؟ -

 .کردم گریه کلی نکردی، خدافظی ازم رفتنی دیروز -

 !برم قربونت الهی -

 :گویممی و بوسممی را اشگونه پرسروصدا هم بعد و گیرممی آغوشش در ترمحکم

 باهام؟ نکنی قهر. رفت یادم عروسک ببخشید -

 .نری خدافظیبی دیگه بده قول ولی باشه؛ -

 .گیردمی سمتم را دستش کوچک انگشت همزمان و

 :گویممی و زنممی گره انگشتش به را کوچکم انگشت لبخندی با

 هست؟ جونمحبوبه ببینم، بگو حاال. دممی قول باشه -

 .اتاقشه تو -

 .پیشش برم هم من کن بازی برو تو پس -

 میز روی هایبرگه سرگرم و نشسته میزش پشت محبوبه است، درباز. روممی محبوبه دفتر به و کنممی اشبازی راهی را لیلی

 .است

 .شوممی وارد و دهممی سالم. کندمی بلند را سرش زنم،می در به ایتقه

 خوبی؟ دخترم، سالم -

 .نیستم بد -

 .شدم خوشحال واقعاً بیای، امروز کردمنمی فکر... راستش -

 :گویدمی نگرانی با و کندمی رها را دستش خودکار گیرد،می میز روی هایبرگه از را نگاهش بیند،می که را سکوتم

 !ایگرفته النازم؟ شده چیزی -

 .کندمی سد را گلویم راه سنگ مثل بغضی حرفش این با

 .خوبم نه، -

 امچانه زیر را دستش. آیدمی من کنار و شودمی بلند اشصندلی از نگرانی با محبوبه که است ملموس صدایم بغض قدرآن

. زندمی بیرون چشمم هرگوشه از دردهایم اضافی! است شده غرق دریا در گویی چشمانم،. داردمی نگه باال را سرم و گذاردمی
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 کنارم هم خودش نشاند،می صندلی روی را من و گیردمی مهربانش هایدست در را هایمدست نگرانی، همان با محبوبه

 از که دریغ اما بیندازم؛ پایش زیر را بهشت خواهدمی دلم که دارد را مهربانی مادر بوی لحظه این محبوبه چقدر. نشیندمی

 !دارم هیچ فقط دنیا دار

 .خواهدنمی بهشت من از محبوبه که دانممی

 .است هیچ پاسخش هم باز و خواهدمی را «من»فقط من، از او

 دخترم؟ شدهچی. باشه اشکی چشات نبینم عزیزدلم، -

 :گویممی سماجت با هم باز و دهممی قورت را بغضم

 !هیچی -

 .بزن حرف باهام شده، چی بگو. بینممی جوریاین رو تو میشه خون دلم خدابه! میشم نگرانت دارم نشد، که هیچی -

 :گویممی باشد، شده خفه گلویم در گویی که صدایی با و کنممی نگاهش

 .گرفته دلم کمیه... فقط -

 .کنممی شرمنده حسابی حرف، این با را کم معنی و

 :گویدمی و گیردمی آغوشش در مرا شود،می نزدیکم

 شده؟ چت نمیگی من النازجانم؟به شدهچی آخه؟ چرا. بشم دلت قربون -

 دارد دوست. خواهدمی زدن زار سمج، بغض این. کنم خفه گلو در توانمنمی رقمه هیچ را بغضم ولی کنم؛می سکوت فقط

 .کنم خواموشش توانمنمی بزند، فریاد

 .ندارم رو اشکات دیدن طاقت من. قشنگم دختر نکن گریه حداقل! شدهچی نمیگی که من به -

 !نبودی مهربان من با قدراین کاش محبوبه، آخ

. دهدمی دستم کار آخر تو مهربانی این. دانستممی را تفاوت این دلیل الاقل، کاش. بقیه مثل بودم کسی تو، برای کاش

 .کرده امخسته دیگر مریم، روزیشبانه هایکنایه

 .گیرممی آرام کمی درنهایت و کنممی ناز برایش دخترانه هم من و کشدمی را نازم مادرانه محبوبه،

 !دارما خوب خبر یه کن پاک رو اشکات دخترم، النازجان، -

 :گویدمی و کندمی پاک دست با را هایماشک خودش

 جلوی ولی بگه؛ بهم چیزی یه ظهر دیروز خواستهمی گفت زد زنگ بهم محمدعلی دیشب! برات دارم خبری چه بدونی اگه -

 .کنم کمکشون ازدواجشون برای خواست ازم دارن؟ دوست رو همدیگه معصومه و علی محمد که دونستیمی. نشده روش تو

 هم باز و گذرممی محبوبه زانوهای روی را سرم. اندازدمی چنگ دلم روی محبوبه حرف این که ام،گرفته آرام کمی تازه

 .داندنمی را کارهایم دلیل و آمده بند زبانش محبوبه دیگر. گریه به کنممی شروع بلندبلند
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 !ببینم کن نگاه رو من الناز... نکنه باز؟ شد چت! الناز! عه -

 .زندمی زل آلودم اشک هایچشم به و آوردمی باال هایشدست با را سرم

 ...محمدعلی برای... نکنه -

 .دوزممی پایین به را نگاهم

 داری؟ دوس رو محمدعلی...رو محمدعلی تو الناز -

 .بردمی بزرگم راز به پی بیند،می که را سکوتم

 .شود حماقتم این متوجه کسی گذارمنمی اما،

 .بداند محبوبه را راز این گذارمنمی

 .بودیم باهم بچگی از خب میشه، تنگ براش دلم... فقط من! نه نه -

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس محبوبه

 موندنشون به نه. میرن روزم یه و میان روز یه آدما. نخور غصه هاستنرسیدن از پر دنیا الناز بودی؟ ناراحت این خاطربه پس -

 .شو غمگین رفتنشون از نه کن، خوش دل

 :دهدمی ادامه و زندمی مهربانی لبخند

 شدم؟ پسری یه عاشق بودم که جوون هم من دونیمی -

 .دهممی گوش محبوبه هایحرف به تعجب با و کنممی فراموش را هایماشک

 رو دخترم اگر: گفت و کرد مخالفت شغلش با پدرم ولی طور؛همین هم اون. داشتم دوستش هم خیلی! بشه که نشد ولی -

 فاصله دنیا یه ما بین که شد این. شغلش عاشق و بود نظامی هم اون. کنی پا و دست خودت برای دیگه شغل یه باید خوایمی

 .افتاد

 :گویممی خفه صدایی با و کنممی پاک دست با را هایماشک

 شد؟ چی بعدش -

 .بود بغلش تو بچه دختر یه دیدمش که باری آخرین -

 :پرسممی و سپارممی فراموشی به کامالً  را خودم درد

 نکردین؟ ازدواج اون بخاطر دارین؟ دوسش هم هنوز -

 .نتونستم هرگز رو داشتم بهش که عشقی ولی کنم؛ فراموش کردم سعی رو خودش -

 .امشده ترآرام کمی کنم،می سکوت

 :گویدمی خنده با و کندمی استفاده فرصت از هم محبوبه

 .کن خوشبختی آرزوی براش کنی، گریه کوچولوها بچه مثل اینکه جای به هم تو! همینه دنیا که خالصه -
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 !میشه تنگ براشون دلم فقط من...من -

 .اندازممی پایین را سرم

 !ندارم کسی به خاصی حس -

 .بماند پنهان باید که چیزی کردن پنهان برای شودمی الزم گاهی هم دروغ

 که فهمممی تنها هایشحرف از. کندمی یاد گذشته از چرا باراین دانمنمی اما ندارد؛ هایشقصه تعریف به عادت محبوبه

 به نباید دلیلی هیچبی ببندد، دل چه هر به ضعیف و ظریف موجود این! بیشتر شدن تنها یعنی هرچیزی به دختر بستندل

 نه؟ گوییمی بازهم ببین، را محبوبه ببین، مرا نه؟ گوییمی. قبل از تنهاتر آدمی شودمی هم اشنتیجه. برسد آن

 .شودمی همدم برایم محبوبه لحظه این چقدر که آخ

 .دهممی قورت را دیگرش نیمه و شکنممی را نیمی که هست گلویم در سنگینی بغض

 .مانممی لیلی و محبوبه کنار جاهمان شب تا و بروم جایی گذاردنمی کرده، آرامم خودش خیال به که هم محبوبه

 غذا کنان،خنده ومن بنشیند من کنار بخورد؟ غذا من با خواهدمی لیلی خوردن، غذا هنگام که این از ترقشنگ چیزی چه

 کسهیچ شوم،می غرق خودم در وقت هر است، نجاتم فرشته لیلی. ببوسم را اششده چیلی و چرب صورت و بگذارم دردهانش

 راهم روز تمام. است لیلی از شدن جدا هم، لحظه ترینسخت. بکشاند خودش دنیای به و بگیرد را دستم تواندنمی او مثل

 را نازش حوصله با هم باز من و. شودمی تکهتکه قلبش آدم که ریزدمی اشک چنان خداحافظی موقع بازهم باشم، کنارش

 .خریدارم

 .گردممی بر خوابگاه به کند،می دل من از که لیلی

 .مریم هایزدن طعنه همیشه مثل هم شاید و شام موقع همیشه مثل. 8:30ساعت همیشه مثل

 فهمممی خورد،می آیینه به که چشمم. کنممی عوض را هایملباس و روممی اتاق به. دهممی سالمی هابچه به درمیان یکی

 .متنفرم امچهره از چقدر که

 بازهم! نه...داشتم تریپرپشت موهای و بود ترروشن پوستم کمی یا داشتم، زیباتری بینی بود، ترکشیده ابروهایم کمی اگر

 .کردنش فراموش به محکوم من و بود معصومه سهم محمدعلی

 .شودمی باز در که امشده غرق رویمبه رو دختر ارزیابی و آیینه در

 :ندا

 .کنار بیا کشید خجالت آیینه! خوشگلی بابا اوه -

 .خنددمی خودش بانمکی به غشغش بعدهم و

 !زهرمار -

 .شام بیا برم، گندت اخالق قربون -
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 .هستند خوردن غذا مشغول همه روم،می بیرون اتاق از ندا دنبال به

 دوماهی یکی تازه، هم نفر سه -دو. نفریم یازده رفته هم روی. گیرمنمی گرم بقیه با خیلی... بقیه و مریم ندا، معصومه، آرزو،

 .آییممی حساب به خوابگاه هایقدیمی نفر ماپنج. اندآمده خوابگاه به که شودمی

 و بگو با بقیه مثل کنممی سعی و شوممی خوردن مشغول میلبی و کشممی خودم برای برنج کمی نشینم،می آرزو کنار

 .بپیوندم خواب تخت به زودتر تا کنم سیر شکمی ساختگی بخندهای

 .مریم هایکردن نازک چشم و هانگاه زیر هم آن! نیست جالب برایم شام سرمیز محمدعلی، از معصومه هایتعریف هم اصالً

 .است برداشته را اتاق کل آرزو هایبازی دیوانه و سروصداها اما زنم؛می غلت تختم در چندبار

 نه؟ یا بخوابیم ذاریمی آرزو، -

 :گویدمی خنده، غرق

 ...می... میگه چی معصومه ببین بیا من جون الی،... الی! وای -

 .شوندمی خنده غرق دوتایی هم باز و بنددمی را آرزو دهان جلوی دستش با معصومه فاصله بال

 .خواهدمی شیطنت کمی دلم هم من آید،نمی چشمانم به خواب که حاال چرا؟ دروغ راستش،

 .شوممی خنده در غرق آرزو، یچهره دیدن با هم من و کنممی پرتاب آرزو طرفبه را بالشم و نشسینممی تخت روی

 دل ته از و کنیممی تعریف آرزو با صبح خود تا که هاییشب. گذردمی هایمانشیطنت با صبح تا که هاییشب نیستند کم

 .خندیممی

 .ندارم صمیمیتی چنین دخترها سایر با اگرنه،. کنممی پیدا خندیدن و ماندن بیدار میل من بماند بیدار آرزو اگر البته،

 .بگذارد امآشفته ذهن این اگر بخندم، دل ته از توانممی هم هنوز

*** 

 .مختصر و کوچک هرچند شود، برگزار خوابگاه سالن در است قرار جشن،. شادیست در غرق و شلوغ جاهمه

 .است کرده خود مشغول حسابی را همه جشن این. اندبسته آذین را سالن خودشان یسلیقه به هابچه

 ...مرا ذهن هرچیز، از بیشتر و

 و خرمایی باموهای پسری جای ترهاقبل که شده، خالی قلبم از کنجی کنممی حس. روممی کلنجار خودم با صبح تا هاشب

 باصدایی و شدمی درشدربه و آواره قلبم کرد،می تن به آبی پیراهن هرگاه که الغراندامی پسر همان. بود ایقهوه هایچشم

 .بود محمدعلی نامش که پسری همان. کردمی خود شرمنده مرا و زدمی فریادش صدابی

 .دارم را شانخوشبختی آرزوی بقیه یاندازهبه اما نیستم؛ خوشحال جشن این از بقیه یاندازهبه بگویم، را راستش

 از بخواهم حال که بودم نیاورده دست به را کسی من که دارم، خودم به موضوع این فهماندن در سعی من و گذشته دوماه

 .بدهم دستش
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 داد، نجات سروسامانبی حال این از مرا و رفت که بهتر همان»:گویممی باخودم گاهی که دارم را سالگی هجده ترس قدرآن

 «.شد کم دردها از یکی! بهتر چه

 به و پوشممی نو هایلباس هم من همه، مثل. کنم آماده کردن فراموش برای را خودم باید دیگر دقایقی تا است، شده شب

 .روممی خوابگاه سالن

 .است هابرنامه گونه این و هاسخنرانی و هاجشن مخصوص که سالن یک

 .است معصومه و محمدعلی مخصوص که شده، داده قرار سالن باالی در سفیدرنگ صندلی دو

 .است بادکنک پراز پایینشان و شده بسته خاصی شکل با رنگی هایریسه هاآن باالی

 .است میهمانان مخصوص که است شده چیده دو آن طرف دو در هم دیگر صندلی چند

 مخصوص شیرینی، و میوه پراز میزهایی آن، درکنار. شده چیده زمین روی تر،تمام هرچه سادگیبه هم عقدشان یسفره

 .اندداده قرار پذیرایی

 .نیستند بند جایک شوق از و اندایستاده سرپا کدام هر که هم هابچه

 !رسندنمی نظر به خوشحال محمدعلی و معصومه دارند، شوروشوق هابچه که قدرآن

 دوصندلی آن روی هم کنار محمدعلی و معصومه باالخره و ...محبوبه. آیدمی عاقد آیند،می یکییکی هاومهمان هابچه

 .نشینندمی

 .کنندمی خواندن به شروع آرام وآرام کنندمی باز جلویشان قرآنی

 که دخترها شادی. زنندمی لبخند هم به و اندازندمی هم دست به را ها حلقه گوید،می بله معصومه و خواندمی را خطبه عاقد

 که ایمحبوبه و کنندمی خوشبختی آرزوی محمدعلی، برای که پسرها شادی و گویندمی تبریک معصومه به هرکدام

 .دهدمی را هایشانهدیه

 !یاغمگین باشم خوشحال دانمنمی و امایستاده ایگوشه که من و

 نامعلوم یآینده فکر به هم کمی بتوانم تا گذارممی جا گذشته همان در را خاطراتش و هاگذشته و گذردمی زدنی برهم چشم

 .باشم خود

 .شوندمی فراموشی به محکوم چیزها خیلی

 امجمله فعل در کمی راستش اما کنم؛می فراموش را همه داشتم، او با کودکی در که خاطراتی و داشتنش دوست محمدعلی،

 .کرد خواهم فراموش! گفتم دروغ

*** 

 یاصورتی؟ قرمز -

 .قرمز! نه نه... صورتی... اوم -
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 .شودمی هایشناخن کردن اتماش مشغول ساکت، هم لیلی. کشممی لیلی کوچک هایناخن روی آرام، و دارمبرمی را قرمز الک

 .من به بده رو دستت اون. بشه خشک زودتر کن فوت رو دستت این -

 .شوممی زدن الک مشغول و گیرممی را دیگرش دست

 .کندمی فوت را هایشناخش و کندمی باد پراز را هایشلپ مدام، هم لیلی

 .شد خشک -

 !شد تموم. این از هم این خب -

 الی؟ -

 جونم؟ -

 .بشه هم شکل دستامون که بزن هم خودت برای -

 ...آخه -

 .دیگه بزن -

 .آیدنمی هم بدم پیشنهادش از

 :گویممی و زنممی لبخندی

 !باشه -

 .کنممی هایمدست زدن الک به وشروع

 تمام که هم لیلی و بروند بازی اتاق به حیاط در بازی جای به که کرده وادار را هابچه زورگو، سرمای و است پاییز اواسط

 .است بودن من درکنار تفریحش

 هم روز همان از و آمد اینجا به بود ساله یک وقتی از لیلی. کندمی نگرانم کمی لیلی، و من بین شدید وابستگی و بستگی دل

 باشی؟ پرورشگاه این در باید چرا تو لیلی،. نداشتم هرگز که کرد پر برایم را کوچکی خواهر جای

 شود؟نمی سرش بزرگ و کوچک رحم،بی سرنوشت این چرا

 .آیممی بیرون فکر از شودمی تمام که زدنم الک

 :گویدمی و گیردمی هایمدست کنار را هایشدست لیلی

 !شد ناز چه ببین ببین، الی -

 :گویممی و شوممی زدهذوق لیلی مثل هم خودم. گرفت درآغوش و بوسید راهم صدایت خودت جز میشد کاش لیلی،

 .تو منی کوچولوی فرشته! جان ای -

 زدهشتاب دیدنم با و آیدمی بیرون اتاق از ناگهان دارد، جلسه دیگر اتاقی در که محبوبه و ایمنشسته بازی اتاق کنار صندلی روی

 :گویدمی
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 .دارم کارت بیا... بیا! اینجایی الناز -

 :گویدمی و گذاردمی دستم در کلیدی محبوبه. روممی طرفشبه سریع

 بیاریش؟ برام سریع تونیمی. بیارمش رفته یادم. هست رنگآبی پوشه یه اتاقم، کمد توی -

 .چشم باشه -

 .فقط زودباش قربونت، -

 لحظه کنممی باز که را کمد در. شوممی گشتن مشغول اتاق در و روممی پایین طبقه به سریع و گیرممی محبوبه از را کلید

 کنار که ایبرگه روی آشنا نامی لحظه همان و دارمبرمی را پوشه. بینممی دیگر پوشه دسته چند میان را رنگآبی پوشه اول

 «یزدانی سعید »کندمی برخورد چشمم به است، هاپوشه

 و بابهت مدت تمام باشد؟ مهم برایم دیگری چیز و ببینم را نام این شودمی مگر. کنممی فراموش را کارم و محبوبه دیگر

 .مانممی خیره برگه به مانده، حبس که نفسی

 !نداره امکان! نه

 چشمانم و شده جمع چشمانم در جانم و توان تمام گویی اما ببینم؛ نزدیک از و بردارم را کاغذ که سمتش رودمی دستم هربار

 .اسم آن به خیره هم

 .گرفته من از را حرکت توان و درآمده حرفبه ذهنم

 .اصالً توش نوشته چی ببین بخون، رو برگه... الناز باش آروم

 .خوانممی را آن و کنممی باز را خورده برگه به که تایی. اندازممی آن به نگاهی و برممی برگه سمتبه را دستم آرام

 .شده فرستاده محبوبه برای یزدانی سعید حساب از! بانکه فیش اینکه

 چیزهیچ از قلبم دیگر! خودم حتی پدرم، محبوبه، کنم،می شک چیزهمه به ایلحظه. شودمی آوار سرم روی که دنیاست

 !کوبدمی خواهد،می دلش که هرطور. گیردنمی دستور

 .شودمی وارد سروصدا پر محبوبه ناگهان که است شکسته را اتاق مطلق سکوت ساعت، تیکتیک صدای

 ...زو گفتم الی؟ تو کجایی -

 .آیدمی سمتمبه نگران ام،زدهبهت و ترسیده چهره آن با من دیدن با و خوردمی را حرفش

 الناز؟ شدهچی -

 .هایمچشم به زندمی زل و پردمی رنگش دستم در یبرگه دیدن با آید،می که جلوتر

 .حرفی هیچبی کند،می نگاهم پراضطراب طورهمان محبوبه. شوممی متوجه را حالتش تغییر

 .روممی سمتشبه و شوممی بلند کمد کنار از

 نه؟ مگه ارتباطی در باهاش نه؟ کجاست دونیمی تو -
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 !الی -

 .برم می باالتر را صدایم

 نه؟ کجاست، اون دونستیمی مدت این یهمه تو -

 ...تو برات کن صبر عزیزم، -

 هستی؟ کی تو اصالً . بدی توضیح خوامنمی -

 .کشاندمی محبوبه دفتر به را همه صدایم

 :گویدمی و رودمی در سمت کالفه محبوبه،

 .گیرممی تماس باهاشون خودم بگو. کنسله جلسه فعالً بگو آقایون اون به صبوری، خانوم -

 .آیدمی سمتمبه و بنددمی را در بماند پاسخی منتظر اینکه بدون و

 .دهم انجام کاریچه و بگویم چه دانمنمی زنم،می نفسنفس عصبانیت از

 .نیست کنیمی فکر تو که طوراون النازجان، -

 !دیگه بگو ها؟ چطوریه؟ -

 ...بگ صبرکن الناز، -

! دروغگویی یه تو. نکردم پیداش و گشتم گفتی! شناسیشنمی که گفتی تو بهم؟ بگی دروغ بازم خوایمی بگی؟ رو چی -

 .ندارم اعتماد بهت دیگه

 ...عزیزم -

 :گویممی بافریاد

 ...آدم یه تو تو،. کردیمی کارو این قصد از تو. نگفتی بهم و کجاست دونستیمی تو! دروغگو متنفرم ازت. نیستم تو عزیز من -

 :گویدمی و گیردمی ـوش*آغـ در مرا زوربه آید،می سمتمبه بزنم، را حرفم گذاردنمی

 .النازم باش آروم. برات میدم توضیح خدابه -

 .شودمی جاری هایماشک و نشینممی زمین روی افتم،می پا از باالخره تقالهایم از خسته

 خوردم به زوربه را آن و بیاورد قندآب که کندمی راصدا کسی. نشاندمی صندلی روی مرا و کندمی بلندم نگرانی با محبوبه

 ...دهدمی
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 امکانش لحظه هر و است درجانم آتشی هنوز اما شوم؛می ترآرام کمی. نه تر،عصبی اما است؛ ترناراحت هم من از محبوبه گویی

 .کندمی صحبت به شروع محبوبه شودمی کمتر که هایمزدن نفسنفس. شود ورشعله که هست

 بود؟ بغلش تو بچه یه دیدم رو عالقم مورد مرد که باری آخرین گفتم یادته -
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 :گویممی بلندی تقریباً باصدای و کشانممی درهم اخمی. بگیرد جوابی تا هایمچشم به زندمی زل و گویدمی را این

 ...بشن خوامنمی اینارو من -

 .بزنم را حرفم ادامه که گذاردنمی

 :گویدمی و زندمی لبخندی گذارد،می لبم روی را اشاشاره انگشت

 .جانم باش صبرداشته -

 .دهدمی ادامه هم او دوزم،می محبوبه هایلب به چشم فقط و گویمنمی چیزی دیگر

 لحظه اون اینکه و بودمش ندیده که بود سال خیلی خب. دیدمش هاسال بعداز کردم، باز که درو. زدن رو درخونه بود، شب -

 اشچهره و زدمی نفسنفس. بود ترسیده چیزی از انگار فهمیدم، لحظه همون رو این اما بود؛ عجیب برام واقعاً بود در پشت

 پیشم خیلی! من پیش بود اومده بغلش تو بچه بایه هم اون سالهمه اون از بعد. بود اومده بند زبونم دیدنش با. بود پریشون

 بزرگی مشکل گفت! خطره در بغلشه توی که کسی جون گفت و کرد نگاه چشمام توی فقط. نزد حرف هم خیلی و نموند

 !نکنم قبول من که کن فکر و دارم نگه براش رو امانتیش که خواست ازم و اومده پیش براش

 سریع خیلی بعدش و کرد نگاه چشمام توی ثانیه چند. النازه اسمش گفت و داد من به رو بود بغلش توی که کوچولویی دختر

 شب اون پدرت. بودی تو هم بغلش توی کوچولوی بچه و بود پدرت زد رو امخونه در شبونه که مردی اون جان، الناز. شد دور

 کارو این باید چرا نپرسیدم ازش من. کردم قبول هم من و بپرسم رو دلیلش اینکه بدون دارم، نگه رو امانتیش که خواست ازم

 یه مثل برام شب اون. نپرسیدم ازش چیزی دیگه کنه،می کارو این داره تو بخاطر گفت وقتی. دونمنمی چیزی هنوزم و بکنم

 .نکشید طول بیشتر دقیقه چند که خوابی. الناز بود خواب

 :پرسممی و کنممی پاک را چشمم یگوشه اشک

 ...رسید اون -

 اومده اینجا به تازه تو که وقتی همون. بود داده من به پدرت اونارو یهمه. الناز برهنمی و نبرده یاد از رو تو وقتهیچ پدرت، -

 اندازپس برات اونجا رو فرستادمی برات سعید که پولی و کردم باز اسمت به حساب یه .نداشتی بیشتر سال ۶ یا ۵ و بودی

 .کردممی

 چرا؟ آخه. محبوبه نگفتی رو کدومشهیچ! نگفتی بهم -

 !نمیگم بازم عقب، برگردم اگه -

 .زنممی زل او به چشمم اشکی یحلقه و باخشم و کندمی امعصبی حرفش این

. الناز بوده خودت بخاطر کردیم کاری هر ما. ازت بمونه مخفی که خواستمی اما چرا؛ دونمنمی. بود خواسته طوراین پدرت -

 .کن درک کنممی خواهش
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 باز خود سر از مرا همگی، شما. امشده بازکردن سر از یجمله بارز مصداق چیست؟ دانیمی اصالً. شمارا کنمنمی درک! نه

 حال زندگی، از بعد شماهایم؟ دست بازیچه مگر ام؟مانده زندگی این دست روی که میان، این چیست من ـناه گـ! کنیدمی

 شماست؟ نوبت

 معلوم، کجا باشد؟از شده فرستاده من رفاه برای پول، آن معلوم کجا از اصالً. گیریدمی بازی به و چرخانیدمی دستبهدست مرا

 باشد؟ نشده فرستاده من داشتن نگه خفه برای

 .کدامتانهیچ به. ندارم اعتماد دیگر... نه

 و ماندمی و نیست گفتنش برای صدایی. نیست گفتنش برای صدایی و آیدمی باال گلو تا که است هاییحرف تمام هااین و

 .شودمی سنگ و شودمی بغض

 !درگلویم شوندمی سرطانی ها،نگفته این آخر

 .کن پیداش برام -

 .تونمنمی -

 .کنممی نگاهش باعصبانیت و شودمی کشیده درهم ابروهایم

 ...نم که من خواسته، طوراین خودش -

 :گویممی و پرممی حرفش میان. کند تمام را حرفش گذارمنمی

 .کنممی پیداش خودم باشه، -

 .کنممی نگاه را محبوبه و گردمبرمی دیگر بار. روممی در سمت بلند هایباقدم و شوممی بلند

 !ندارم احتیاجی اصالً شمام کمک به -

 .روممی بیرون پرورشگاه از کندمی نگاهم دیوار پشت از ایگوشه که لیلی به توجهبی و کوبممی را در

 لجباز و روممی در کوره از شوممی که عصبی. نیست خودم دست اما ندارم؛ را نگرانش هاینگاه طاقت. سوزدمی لیلی برای دلم

 .روممی پیش لجاجت آخر تا شوم که هم

 .باشه داشته جواب ذهنم چراهای که منه حقه این! بزنی پسم اگه حتی و نخوای رو من اگر حتی کنم،می پیدات -

 شود تمام است قرار کی پس ،هرروزی و همیشه از ترآشفته. شوممی هاخیابان سرگردان و زنممی بیرون پرورشگاه از هدفبی

 ندارم؟ خدا، دارم سهمی آرامش از هم من اند؟نبرده خوشی از بویی که روزهایی این

 .دانمنمی هیچ عاقبتم از و کنممی گله خدا به دردمندم دل در

 را قامتم خوش روزی که تا در، به باشم زده زل هرروز بیهوده باشم، کشیده انتظار بیهوده که است این از ترسم دانی؟می

 چیدن کبریصغری. باشد شده تلف کردم خرجش که احساسی ترسممی. باشد رفته هدر به امشبانه هایگریه ترسممی. ببینم

 .نخواهد مرا حال و باشد کرده رهایم سالگی۶در موقع همان ترسممی کالم یک که، ندارد
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 !گیردمی امخنده هایم،دردودل میان ناگهان

 .نشیندنمی هایمدردودل پای که کسی گویم؟می کسی چه به هارا این اصالً

 .امشده روزگار یقصه ترینمخاطببی من و
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 قدم کمی تواندمی تنها. ندارد هم شدن دلگیر حق ندارد، وکاریکس و ومکان جا که من مثل آدمی. روممی خوابگاه به ناچار

 .کند واگذار خدا به را کارها و بزند

 .شودنمی دیده چیزی آن در نیمکت تعدادی و ساختمان دو جز به که بزرگ یمحوطه یک. شوممی خوابگاه محوطه وارد

 هایینرده با دو این یمیانه. است پسرانه خوابگاه ترطرف آن صدمتر چند یفاصله با و دخترانه خوابگاه راست سمت ساختمان

 .کندمی بررسی هارابچه ومرور عبور در، کنار هم نگهبانی مخصوص کانکس یک و شده جدا

 رأس در کنند،می برطرف هارا وکسری کم و زنندمی ما به سری گاهی که دارد جداگانه مدیری خودش برای هم خوابگاه هر

 .است محبوبه که هم هاآن

 .دارمبرمی قدم راست سمت ساختمان سمتبه

 .شده خسته است دوشم روی که ایکوله از هایمشانه

 حوصلهبی. است ساعت خوردمی چشمم به که چیزی اولین همیشه مثل. کنممی بلندتر را هایمقدم و گیرممی دستم در را کوله

 را مریم صدای که روممی آشپزخانه به. کنممی رهایش جاهمان و آورمدرمی سرم از را شالم کنم،می پرتاب ایگوشه را کیفم

 .شنوممی

 تازه ببینم بردار رو کیفت این بیا ور؟اون وراین کنهمی پرت رو وسایلش رسهمی راه از هرکی مگه صاحابهبی اینجا آهای، -

 .کردم وجورجمع اینجاهارو

 را صدایم شده که هم باریک دارم دوست. کندمی را الناز ـوس*هـ شود،می پر جایی از دلش هربار. ندارم را یکی این حوصله

 به توجهبی. ندارم را دعوا حوصله اینکه یا شودمی مانع خجالت دانمنمی اما کنم؛ خالی او سر را پرم دل هم من و ببرم باال

 !کندمی درد دعوا برای سرش مریم باراین اینکه مثل اما زنم؛ می صورتم به آبی و نوشممی آب لیوانی حرفش،

 شدی؟ هم کر الحمدهلل بودما، باتو -

 .کنمنمی سکوت بار این

 .گمامی بهت چیزی یه ندارم، رو حوصلت اصالً -

 مقدمهبی مریم که دارمبرمی را آب لیوان و دارم بودن تفاوتبی در سعی. آیدمی سمتمبه عصبانیت با و کشدمی درهم اخمی

 .شودمی تکه چند و افتدمی زمین روی لیوان. کوبدمی لیوان زیر

 .گیردمی را هایمچشم جلوی خون و شودمی تمام طاقتم دیگر
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 :گویممی فریاد با دهم،می هلش و کوبممی اششانه به دستم دو با محکم

 وحشی؟ چته -

 .افتدمی زمین روی ندارد را کاری چنین انتظار که اوهم

 .مریم حتی اند،مانده مبهوت همه و ندارد من از را کاری چنین انتظار کسهیچ. شوندمی جمع ما دور هاهمبچه بقیه کم،کم

 .دهممی ادامه بازهم و گیرمنمی آرام کار این با

 روانی؟ پره کجا از دلت امروز باز چیه؟ -

 .کندمی کر راهم خودم گوش صدایم

 دوروبرم تورو مثل مزخرفی هایآدم یحوصله دارم، گرفتاری خودم اندازه من فهمیدی؟ کنم،می بخواد دلم هرکاری من -

 .ندارم

 زند،می فریاد سرم که هاییحرف و مریم صداهای به. زنممی بیرون خوابگاه از و دارمبرمی را شالم و کیف. مانمنمی آنجا دیگر و

 .کنمنمی توجهی

 .نشینممی نیمکتی روی محوطه داخل جاهمان. گشتمنمی باز خوابگاه این به دیگر داشتم اگر که ندارم رفتن برای جایی

 خدا؟ شودمی امروز، برای الاقل. ندارم را دیگری اتفاق یحوصله و است آشفته حالم حسابی

 .کردن گریه برای دهدمی جان که هم پاییز عصر ابری هوای حال و دارم درگلو سنگینی بغض

 .شومنمی هایماشک آزادی برای مانعی و شودمی جاری هایمگونه روی آرام ،اشک

#13 

. ندارم نایی اما کنم؛ گله زمان و زمین از خواهممی. کندمی احساس پیش از بیش را افراد خالی جای گیردمی که دلش آدم،

 .نمانده برایم خدا با ایناگفته حرف دیگر

 .کندمی باریدن به شروع نمنم هم باران گذرد،می که کمی

 صبر چقدر آدمی هر مگر اما، دانم؛می کردم روی زیاده کمی ندارم، را باال به برگشتن روی. داشتم همراهم گرمی لباس کاش

 کردن؟ سکوت و شنیدن طعنه برای دارد

 نیست، مهم بگوید و بکشد را نازم و بیاید کسی دارم دوست... راستش. دارم ماندن باران زیر به اصرار اما گیرد؛می شدت باران

 !دریغ اما ای؛نخورده سرما تا باال برگرد

 است، نمانده هایملباس روی خشکی جای. میبارد باران چنان هم و سرد و است تاریک هوا اما است؛ شده چند ساعت دانمنمی

 !شود نگرانم که نخواست و نیامد کسی که قدرآن

 آرامش خورد،می صورتم به داخل گرم هوای و کنممی باز که را در. گردمبرمی خوابگاه به و شوممی بلند شوم،می خسته دیگر

 .گیرممی
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 .آیدمی سمتمبه آرزو در، باصدای

 کردی؟ باخودت کاریهچه این احمق یدیوونه -

 .ندارم زدن حرف توان

 .بردمی اتاق به مرا و گیردمی را دستم

 .بیار در هم خیست لباسای این. بشین بگیر -

 .کندمی پرتاب سمتمبه لباس دست یک کمد داخل از بعد و

 کنم؟ کمکت میخوای دیگه، رو لباسات دربیار باش زود. فقط نخوری سرما بیاری شانس -

 :گویممی دارخش باصدایی و زنممی پس را دستش آرام که بردمی لباسم سمتبه را دستش

 .کنممی عوض خودم برو تو نه، -

 .بخوری بیارم چیز یه برم من. رفت خوردی سرما سرت تو خاک! صداشو -

 .نشیندمی کنارم داغی چای لیوان با آرزو. پیچممی خود به پتویی و کنممی عوض را هایملباس

 .نشینممی پنجره کنار طاقچه، روی و روممی باال تخت لبه از گاهی دارم عادت. است پنجره کنار تختم

 .امزده باران یشیشه محو اما من؛. کند شروع را هایشحرف کجا از داندنمی و نشسته تختم روی هم آرزو

 .الی میگما، -

-... 

 محبوبه؟ پیش ببره رو شکایتت مریم، نکنه میگم -

- ... 

 !که نیست مهم. اصالً ببره خب -

- ... 

 زنی؟نمی حرف -

...- 

 .ها شهمی بدتر حالت. بریم چیزی دکتری یه پاشو حداقل -

- ... 

 !دیوارم با انگاری پوف، -

 درخوابیدن سعی و خزممی پتویم زیر و کنممی دل پنجره از افتاده، جانم به لرز که هم من. رودمی و گویدمی را این آرزو

 .دارم

*** 
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 تندتر هایم زدن نفس. نیست کسی کندمی کار چشم تا! رسدنمی کسی گوش به زنممی فریاد هرچه رسم،نمی دوممی هرچه

 .ترسخت و سخت کشیدن نفس اما شود؛می تندتر و

 .است ترسخت زندگیم هایکابوس کنم،می تحمل. بیداری به دهممی ترجیح را ها این یهمه

 .کنممی باز را چشمانم وحشت با ندارم، طاقت دیگر! نه. کنممی حس وجود تمام با را خفگی

 .است درونم آتشی که دانممی تنها! بینممی خواب باز چشمان با هم شاید بیدار؟ یا هستم خواب دانمنمی

 با. برسد دادم به و بیاید تا کنم بیدار را کسی توانستممی کاش. ندارم را وپاهایم دست اختیار اما شوم؛ جاجابه کنممی سعی

 .شوممی مچاله پتو زیر و کنممی سرما احساس اما سوزد؛می تب شدت از بدنم اینکه

 .شودمی روشن اتاق چراغ کنممی حس که کنممی ناله و پیچممی خود به سرما از

 :پرسدمی آلودخواب و زندمی کنار را پتو آرزو

 چته؟ الی -

 .کندمی بیدار راهم بقیه شودمی روشن که چراغ. بدهم را جوابش توانمنمی

 :گویدمی ترس با و گذاردمی امپیشانی روی را دستش بیند،می را حالم که آرزو

 داغی؟ قدراین چرا تو! یاخدا -

 .پیچممی خودم دور را پتو سرما، شدت از هم باز من و شوندمی جمع دورم همه کم،کم

#14 

 .نیستم خوابگاه در که فهمممی کنممی باز که را هایمچشم اما شنوم؛نمی را صدایی دیگر

. شوممی دستم روی س رُم متوجه که شوم بلند کنممی سعی. باشم آمده بیمارستان به آیدنمی یادم اندازم،می نگاهی را اطراف

 ...حاال اما بودم؛ خوابگاه در بستم که را هایمچشم بار آخرین شوم،می گیج

 عزیزم؟ شدی بیدار -

 .بینممی را محبوبه و گردمبرمی صدا سمتبه

 کنم؟می کارچی اینجا من -

 .بیمارستان آوردمت دنبالت اومدم منم. من به زدن زنگ هابچه شد، بد حالت خوابگاه تو نیست؟ یادت -

 .کنممی نگاهش مبهوت و گیج

 واقعاً؟ نیست یادت -

 .نه -

 !النازم خودت با کردی کارچی ببین. کنی استراحت کن سعی فقط! موقع اون بود بد حالت خیلی نیست، مهم -
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 این اما روم؛ فرو خواببه آرامآرام تا کافیست برایم نوازشش. کندمی نوازش را امریخته بهم موهای و شودمی ترنزدیک محبوبه

 نوازش پس از آرامش این کنی،نمی نوازشم مرا که تو وگرنه است، درکار مسکنی حتماً! برایم است غیرمعمول آرامش از حجم

 !که آیدبرنمی هم دیگری

 .کنارش هم پرستاری و ایستاده سرم باالی سفید لباس با دکتری کنممی باز که را هایمچشم باراین

 .کنین تزریق موقعبه رو داروها. باالست هنوزم ولی شده؛ کمتر تبش -

 :گویدمی و کندمی نگاهم

 داری؟ هم درد بدن -

 :گویممی گرفته صدایی با

 !خیلی -

 کو؟ همراهت. کنممی مرخصت بیاد پایین که تبت مراقبتی، تحت ساعت چند -

 .بینمنمی را محبوبه ولی کنم؛می نگاهی را اطراف

 !دونمنمی -

 .رودمی دیگر بیمار سراغبه شودمی راحت که خیالش و کندمی اممعاینه دیگر بار دکتر

 .نشیندمی کنارم و آیدمی محبوبه گذردمی که کمی

 دخترم؟ بهتره حالت -

 چنده؟ ساعت. خوبم -

 .11 نزدیک -

 مثل مسکن یک. داشتم امزندگی برای هم دائمی مسکن یک کاش! ستچیزی عجب مسکن این. است عجیب برایم زمان گذر

 .برسد نظر به عجیب برایم زمان گذر کنارش که کسی گرم حضور

 !سرده -

 .کندمی باز را صبحت مقدمهبی. شودمی گرم بدنم کمی و کشدمی رویم را کنارم پتوی محبوبه

 .رو مریم و تو بین اتفاقای کردن تعریف برام دیشب هابچه -

 .بزنم حرفی اتفاق آن به راجع ندارم دوست اصالً. گردانمبرمی را رویم و دهمنمی جوابی

 خواستیمی میفتاد اتفاقی میومد، سرش بالیی نکرده خدایی اگه. بریده شیشه با دستش دعوا تو مریم چیه؟ رفتارا این الناز -

 کنی؟ کارچی

 .فشارممی هم به را هایمدندان



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 28 
 

 به را حق کسهیچ. کندمی دفاع تو از دارد بینی؟می. دارد را هوایم گفتیمی که ایمحبوبه همان هم این! خانوم مریم بفرما

 این و کوتاه دیوار ماجرای! جانم بله. دهندمی مریم به را حق چرا؟ بپرسند اینکه بدون جوابی، و سؤال هیچبی. دهدنمی من

 .هاستحرف

 چیزی و کنممی سکوت پس ندارم کسی به را اثباتم حوصله اما دارم؛ خود کردن تبرئه برای را کافی دلیل هربار مثل هم من

 .گویمنمی

 .بود بعید تو از واقعاً  ولی نیست؛ خوب حالت دونممی. کنم نصیحتت خوامنمی -

 !نیست بعید ازم هیچی دیگه بعد به االن از -

 .گویممی مریضم و دارخش صدای باهمان را این

 حق اصالً. باشم نداشته را کسی حوصله و بگیرد دلم شوم، عصبی گاهی دارم حق آدمم، هم من. هابودن بعید این از متنفرم

 .کنم حذف را تانهمه دارم دوست! مزاحمید تانهمه اصالً. بزنم آخرسیم به گاهی دارم

 .دهممی ترجیح بحث این ادامه به زیرش، باخفگی را پتو زیر تاریک دنیای و کشممی سرم روی را پتویم

#1۵ 

 .شوممی خوابگاه راهی دوا و قرص مشتی با و گیردمی سامان کمی نابسمانم حال

 .خزممی پتویم زیر هم باز و گردمبرمی خوابگاه به حرفی هیچبی. شودمی طی مسیر راه، در حرفی هیچبی

 !نگویم دیگر که هم را دردم بدن. دارم را وپاهایمدست لرزش هم هنوز کنم،می حس را وجودم داغ تب هم هنوز

 اون به توجه جلب که دیدی کنی؟می مریض رو خودت چرا بشه، نگرانت که نداری رو کسی وقتی! خب حقته الناز، ببین

 !کن جان نوش رو لرزتوتب و درد بدن هم حاال. نیست آسونیام

 !دانممی مقصر را خودم هم خودم حتی است، جالب

 .روممی خواب به سرانجام تا زنممی غلت هافکروخیال این در قدرآن

 .اندازمنمی هم نگاه را بقیه. است آورخواب که خورممی را یکی فقط هاقرص یهمه بین از

 سرماخوردگی این فقط. ندارد کارم به کاری هم کسی و کنمنمی دل تخت گرم ـوش*آغـ از بیماری، یبهانه به ستروزی چند

 .ندارد شدن خوب خیال و داردبرنمی سرم از دست که است

 .بخور رو ناهارت بیرون بیا پتو زیر از خانوم، تنبل آی -

 !بمیرم گرسنه حاضرم غرور خاطربه و نیستم اتاق از آمدن بیرون به حاضر مریم خاطربه داندمی که آرزو مرام به هم باز

 .پیچممی خودم دور را آن و آیممی بیرون پتو زیر از

 .نشیندمی کنارم و گذاردمی تخت روی را سینی آرزو

 .میشم خفه دارم کردی، زیاد آخر تا رو بخاری جهنم؟ کردی رو اینجا خبرته چه! بابا ای -
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 .کشممی باال را بینیم سروصدا پر

 !کوفت ای -

 :گویممی شودمی شنیده چاه اعماق از که صدایی با

 .سردمه! نکنیا کمش. خودت به کوفت -

 :گویدمی و اندازدمی تختم کنار ینخورده دست داروهای به نگاهی آرزو

 !دیگه نمیشی خوب که همینه نخوردی؟ رو کدومهیچ چرا تو -

 :گویممی و گذارممی دهان در را سوپ قاشق

 بشه؟ چی که بشم خوب -

 !رومخه خیلی رفتارات و کارات واقعاً. اتاق توی نیارم غذا مادمازل برای روز هر من که -

 .گذارممی دهان در را سوپ از دیگری قاشق و آورمنمی خودم روی به اما رنجم؛می حرفش از

 :گویدمی و کشدمی دراز روییروبه تخت روی شود،می بلند تختم روی از آرزو

 .چیزی یه الی، -

 :گویممی و کشممی باال را بینیم

 چی؟ -

 !نیار در جلوم صداها این از هی میاد، بدم دونیمی. اَه -

 :گویممی حرفش به توجهبی و کنممی تکرار را کارم لجوجانه و کنممی ریزی یخنده

 چی؟ نگفتی -

 :گویدمی و کندمی بازی کمی باموهایش

 ...بشه که سالت هیجده -

 .میرم اینجا از -

 .گرددمی بر سمتمبه کشیده دراز که طورهمان و گذاردمی تخت لبه را آرنجش آرزو

 بری؟ بخوای که داری کجارو تو آخه. کنهنمی بیرون اینجا از مارو وقتهیچ محبوبه دونیمی هم خودت! دیوونه -

 زمین یکره جایهیچ در ها،آدم این میان در کسهیچ یعنی. گیردمی دلم حسابی ندارم، آرزو سؤال برای جوابی بینممی وقتی

 نیست؟ منتظرم

 .کنم فکر بهش خوامنمی. خیالبی -

 .کردممی قبول رو محبوبه پیشنهاد بودم تو جای اگر که من -
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 خواباتاق به و شورممی ار غذا ظرف. روممی آشپزخانه به خورممی که را سوپم. ندارم را آرزو با کردن بحث توان و حوصله

 .گردمبرمی

 و تلخ داروهای آن از قاشقی شده که هم لیلی خاطربه. بروم دیدارش به تا شوم راهروبه زودتر کاش. املیلی تنگدل خیلی

 .کنممی استراحت و خورممی را بدمزه

#1۶ 

*** 

 

 .است بهتر حالم که ایستهفته یک دهم،می خودمبه را خوردنشان افتخار که داروهایی لطفبه

 و عاشقانه هوای و پاییز رنگارنگی  این از. شده تررنگ کم تب نشان و گرفته رمق کمی پاهایم آمده، جایش سر ورویمرنگ

 هرچه چون ندارم هم شکایتی رسیده، من به اشسرماخوردگی فقط که هم باران زیر هایزدن قدم و هابرگ خشخش صدای

 .کردم خودم کردم

 تن به را رنگمیشمی بارانی باراین و پوشممی را هایملباس. بروم دیدارش به تا شوممی آماده. است زدهلک لیلی برای دلم

 .کنممی نگاهی جذابم چندان نه تیپ به و ایستممی آینه کنار. اندازممی گردنم دور را رنگم آجری گردن شال و کنممی

 !دارم دوست را تأثیرش و است گذاشته من بر محبوبه که است تأثیری. گذارمنمی بیرون را موهایم

 .آجری شال و یشمی بارانی دارد، جین مدل که امهمیشگی یکوله و مشکی شال و مانتو جین، شلوار

 .ستکافی برایم همین و نشیندمی خودم دل به هایشرنگ ترکیب اما نیست؛ زیبا و جذاب چندان که دانممی

 اشواقعی نام زنند،می صدایش زدن قدم البته. بزنم قدم پاییزی هوای در کمی دارم دوست نشینی،خانه هفته چند از بعد

 !است خاطرات مرور

 روی بهشت پروشگاه و گذراندممی لیلی و محبوبه با را روزم تمام که منی. نرفتم پرورشگاه به دیگر افتاد، که اتفاقی آن از بعد

 .بود زمینم

 که او بود؟ ندیده بود، دیده را هایمتابیبی که او. کردمی پنهان من از را مهمی این به موضوعی نباید! است محبوبه تقصیر

 .هستم دیدارش تاببی چقدر دانستمی

 توانممی کسی چه به دیگر بشنوم دروغ تو از اگر نگفتی خودت با آخر محبوبه، آخ! ندارد او از خبری بود گفته بدتر همه از

 کنم؟ اعتماد

 .دهممی ترجیح پایم زیر هایبرگ خشخش ـذت*لـ به را تاکسی و شوممی خسته زنممی قدم که کمی

 .بروم محوطه داخل به شود من متوجه کسی اینکه بدون کنممی سعی و شوممی پیاده پرورشگاه نزدیک
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 روی که بینممی را او اول، لحظه همان و روممی لیلی اتاق سراغبه ابتدا. شوم روروبه محبوبه با ندارم دوست اما چرا؛ دانمنمی

 گرداندبرمی روی بیندمی که مرا لیلی اما زنم؛می لبخندی و کنممی ذوق دیدنش با. است کردن بازی مشغول و نشسته تخت

 .شودمی خشک لبم روی لبخند و

 کنار. نکند شوممی نزدیکش که من به توجهی تا کندمی گرم عروسکش با را سرش است، نشسته تختش روی که طورهمان

 .زنممی زانو و روممی تختش

 سالم -

- ... 

 باهام؟ قهری جونم، لیلی -

 !بخرم قیمت گران را نازش باید گمانمبه. ندارد دادن جواب قصد و است هایشباعروسک بازی مشغول همچنان

 .دیگه باهام نکن قهر الی جون. بهت بزنم سر نتونستم خدابه لیلی؟ -

 !بدی خیلی. میری ذاریمی منو همش! ندارم دوست هم اصالً  دیگه برو -

 .خب بودم شده مریض! کردم غلط -

 !میگی دروغ -

 .گیرممی لیلی جلوی را دستم و زنممی باال را مانتویم آستین آورم،می بیرون تن از را امبارانی و کشممی پوفی

 .نمیگم دروغ ببین. کن نگاه -

 .است شده تررنگ کم خیلی البته که اندازدمی سرم کبودی جای به نگاهی

 شده؟ جوریاین چرا -

 .زدم سرم بودم، مریض! که میگم -

 بود؟ آمپول مثه داشت؟ درد خیلی -

 .بخورد سرما هم لیلی که ترسممی اما بکارم؛ اشگونه روی ایـه..وسـ..بـ خواهممی

 .خیلی نداشت درد. بابا نه -

 .است دلخور دستم از هم هنوز که فهمممی و گویدنمی چیزی

 .بیندمی را چوبینباتآب و اندازدمی نگاهی چشمی زیر کنم،می باز راکه امکوله زیپ

 منه؟ مال! جون آخ -

 .تو ماله بیا من، عزیز آره. فهمنامی هابچه بقیه! هیس -

 .شودمی شروع اشزبانی شیرین همیشه مثل و کندمی فراموش را اشدلخوری بیند،می که را چوبینباتآب

 بینی؟می خدایا،
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 کنار را هایمخوریدل! بازگردم تو به دوباره حاضرم آبنبات یک با لیلی، مثل هم من. نکن هایمبدخلقی و دعواها به نگاه هم تو

 .دهی نشانم آبنات شیرینی به ایلحظه ست،کافی فقط. شوممی زبان شیرین و گذارممی

#17 

 .است خوب لحظات قاتل همیشه زمان اما شوم؛نمی سیر کنارش در بودن از و ندارد تمامی لیلی با هایمحرف

 .رسدمی فرا زود خداحافظی یلحظه همیشه

. زنممی بیرون اتاق از و کنممی سرگرم را لیلی دیدار، یوعده هزار با. رودمی تاریکی روبه که باشد هم هوا به حواسم باید

 ...اما روممی در سمتبه سپس نباشد اطراف آن محبوبه که کنممی جمع را حواسم

 الناز؟ -

 .شد میشد، نباید آنچه

 .گردانمبرمی صدا سمتبه را رویم و بندممی را چشمانم لحظه چند

 میری؟ یواشکی میای، یواشکی -

 .نشم مزاحم که خواستم فقط... فقط... نه -

 :گویدمی و گذاردمی امشانه روی را دستش و شودمی نزدیکم

 !الناز شدی تلخ -

. است محبوبه با حق اما نشیند؛می لبم روی خنده و افتممی لیلی حرف یاد آید،می تلخی اسم هرگاه نیست، خودم دست

 !کندنمی شیرین عسلی هیچ را روزهایم این تلخی

 :گویممی و کنممی جمع را لبخندم سریع

 .خوابگاه برگردم باید من میشه تاریک داره هوا -

 .رسونمتمی صبرکن -

 .خدافظ میرم، خودم نه -

 .روممی معطلی بدون و گویممی را این

 .ستتنهایی آیممی کنار که کسی تنها با روزها این منتها. برنجانم را تو خواهمنمی که قسم خدابه محبوبه،

*** 

 .برسد راه از که روزهاست همین زمستان. پیداست کم آفتاب و عـریـان همه هادرخت. است شده سرد حسابی هوا دیگر

 !سرده هوا چقدر زدم، یخ وای -

 .گیردمی جان کمی و شودمی باز هایمدست یخ گیرم،می بخاری نزدیک را هایمدست. دوممی بخاری سمتبه و گویممی را این

 !نیست خوابگاه در آرزو است، عجیب
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 .گیرممی را آرزو سراغ و کنممی ندا روبه

 نیست؟ آرزو -

 :گویدمی بردارد کتاب از را نگاهش آنکه بدون است خواندن کتاب مشغول که ندا

 .بیرون رفته نه! سالم علیک -

 .شودمی پیدا هم آرزو یسروکله که کنم عوض را هایملباس تا روممی اتاق به. شومنمی خواندنش کتاب مزاحم

 .کندمی باز را اتاق در زدن در بدون

 .اومدم من همگی، به سالم -

 :گویممی و کنممی پنهان دیواری کمد در پشت را خودم سریع

 !نزنیا در وقت یه -

 .آیممی کنار در پشت از و پوشممی را لباسم

 بودی؟ رفته کجا سالم، عه -

 بودی؟ کجا تو. لیلی پیش -

 .کنممی گوش هم آرزو هایحرف به و بزنم ایشانه را امشلخته موهای تا دارمبرمی را شانه و روممی میز سمتبه

 :گویدمی و اندازدمی تخت روی را خودش

 .کنم کارچی خواممی بدونی اگه الی وای -

 :گویدمی بیندمی موهایم زدن شانه درحال که مرا معطلی بدون

 داره؟ کردن شونه موها اون! بادم بر ندهی تا مده باد بر زلف -

 :گویممی و کنممی پرتاب سمتشبه را آیدمی دستمبه که چیزی اولین

 .دیگه میشه بلند که باالخره! کنیامی مسخره رو موهام بود آخرت دفعه -

 .بخرم کتاب بودم رفته گفتم،می داشتم زنی؟می چرا بابا باشه -

 چی؟ واسه کتاب -

 .کندمی جمع تخت روی را پاهایش و کندمی ذوق

 !کنکور برای بخونم خواممی -

 :گویممی و نشینممی کنارش

 دوباره؟ -

 که باشه دارم آینده رشته یه اگه. میشه عالی بشم قبول دیگه شهر یه تو دولتی دانشگاه اگه. الی ندارم ایدیگه یچاره آره، -

 .خودمه جیب تو دستم و میشم مستقل دیگه! بهتر چه
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 .نشدم قبول که دیدی ولی گفتم؛می رو همین هم من اوهوم، -

 .بخون درس بامن بشین توام کنی؟نمی کاری یه چرا! کمه وقتت خیلی که تو دیوونه، -

 .کندمی خودش درگیر را ذهنم آرزو حرف

 .ندارم را کاری هیچ شروع حوصله نکنم پیدایش تا. ستدیگری چیز اماصلی درگیری اما

 .امشده گم زندگی وخمپیچ در سرگردان که منم تنها اند، کرده پیدا را راهشان همه اینکه مثل

 .نیست ساخته دستم از کاریهیچ اما دارم؛ فرصت ماه یک تقریباً

 وردی با و شود پیدا جادویی چوب با ایفرشته آخر، یلحظه که هاییمعجزه آن از ام،معجزه منتظر کندمی فکر نداند که هر

 .کند راه روبه را چیزهمه عجیب

 بخواهد و برگرداند سمتمبه را رویش اگر حتی باشد، داشته وجود آرزوها یفرشته اگر حتی شود، هم معجزه اگر حتی دانیمی

 !دارم را نداشتنت ترس هم باز کنم آرزو را تو اگر حتی بچرخاند، برایم را چوبش

 .کنی رهایم روزی باز اینکه ترس

 ناراحت چیز همه از خیالم کندمی کار چشم تا بینی؟می! دورتر هافرسخ داشتنت دوست و باشی کنارم اینجا، تو اینکه ترس

 شود؟نمی پیدا هاآسانی این به که است چند راحت خیال یک قیمت مگر. است

#18 

*** 

 !ندارد آمدن خیال برف ولی آمد؛ زمستان آمد، سرما

 .ندارد آمدن خیال او اما آمد؛ سالگیم هجده آمد، زمستان ماه ترینبهمن از روز چندمین

 فرو عمیقی خواب به همه است، تاریک اتاق. شود باز باید که ایست گره امروز. بینممی را یخی صبح این کابوس که هاستماه

 .دهدمی نشان را صبح3 خودنمایی، قصد به اتاق سکوت در شمارش ثانیه که ساعتی و اندرفته

 .اندازممی نگاهی را گرفته آسمان و روممی پنجره کنار. آیدنمی که آیدنمی چشمانم به خواب

 نداری؟ آمدن خیال برف مثل توهم! عزیزم رحمبی پدر گرفته؟ آسمان دل بینینمی نداری؟ آمدن خیال! رحمبی برف آهای

 گرفته؟ دخترکت دل بینینمی

 .کشدمی مرا آخرش خوابیبی این. شوممی مچاله خود در و گردممی باز تخت به و کنممی پنجره از دل

 ...انتظار انتظار، انتظار، و کشممی رویم را پتویم

 خواب به زمان چه که نشدم متوجه اصالً کنم،می باز را هایمپلک. رسدمی گوش به ها،بچه صدای و شودمی روشن هوا کمکم

. کنممی مرتب را تختم پس است، نخورده صبحانه و نکرده مرتب را تختش هنوز که هستم کسی آخرین معمول طبق. رفتم

 .است شده سالش هجده امروز که بینممی را دختری آیینه در و زنممی موهایم به ایشانه
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 آیینه سمتبه را دستم و زنممی او به لبخندی سپس گویم،می بینم می آیینه در که دختری به را این« !الی مبارک تولدت»

 .کنممی نوازشش و برممی

 کنی پیداش اگه. میشه عوض چیزهمه دیگه کنی که پیداش ها،نخوری غصه ولی بودن؛ مهربون باهام تو مثل همه میشد، چی

 «.کردی پیدا رو دنیات

 از. است شلوغ حسابی میز روی و اندخورده را شانصبحانه همه. روممی آشپزخانه به اتاق از و دارمبرمی آیینه سر از دست

 هماهنگی این از. برایم است تولدی هدیه هم این و بشویم را هاظرف که است من نوبت امروز دارم که خوبی اقبال و شانس

 .شویممی هم را هاظرف صبحانه، خوردن از پس و گیردمی امخنده زده، رقم برایم شانس که

 سفید را جاهمه که برفی امید به آسمان، به اممانده خیره پنجره پشت هم من و ستکاری مشغول خودش برای کسی هر

 زنیمی قدم. نیست آن بر کسی پای جای که هاییبرف روی زدن قدم برای دهدمی جان پوشد،می سفید که شهر. کند پوش

 چه! تنهایی از ستتلخی حکایت! نیست خاطره که نفره تک پای جای نه، اما گذاری؛می یادگار به هابرف روی را پایت رد و

 .ندارد لذتی دیگر برف آن نه دور؟ من پای رد از و باشد شهر طرف آن تو پای رد دارد لذتی

#19 

 پایین یطبقه آخر، دست و گردممی آرزو دنبالبه و روممی بیرون اتاق از. دهدمی دست از برایم را جذابیتش هم پنجره کمکم

 خواهدنمی دلم اما قرارم؛بی و حوصلهبی حسابی. است خواندن درس مشغول و نشسته سکوت در ایگوشه. کنممی پیدایش

 انگیزیغم طرز به امروز. روممی خودم هایحوصلگیبی دنبالبه و بندممی آرامیبه را در پس شوم، خواندنش درس مزاحم

 دهد نشان هم هرچقدر است، تفاوتبی و ندارد خاصی حس تولدش کند وانمود هم قدر هرچه آدم دانی،می. است معمولی

 متفاوت روز آن خواهدمی دلش ته هم باز است، مانده تولدش به ثانیه حتی و دقیقه چند ساعت، چند روز، چند داندنمی که

 .نباشد دیروزش مثل روز آن که خواهدمی. باشد

 .است دیروزتر دیروزهم از حتی امروز اما،

 .کنممی سرگرم را خودم و نشینممی تلوزیون رویروبه و اندازممی باال ایشانه

 ریزریز همیشه مثل و زنیممی حرف باهم غذا هنگام کمی. نشیندمی کنارم و آیدمی باال آرزو باالخره شود،می که ناهار موقع

 هایشدرس در کمک قصد به راهم ندا و گیردمی را درسش یبهانه هم باز و ماندنمی پیشم غذا از بعد هم آرزو اما خندیم؛می

 .بردمی خودش با

 عطر تنگدل هرگاه که بودم گذاشته کنار دفتری ترها،قبل هست یادم. خودم و اممانده من. شده خلوت حسابی خوابگاه حاال

 آورممی بیرون تخت زیر از را آن و روممی دفتر سراغبه. است تخت زیر دارمش، هم هنوز. بروم دفتر آن سراغ شدم، ایپدرانه

 .اندازممی اشکهنه و قدیمی جلد به نگاهی و
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 یادش. زنممی ورق را دفترم هایبرگه و نشینممی زمین روی اتاق، بخاری کنار و اندازممی سرم روی را لباسم کاله سرما از

 نقاشی گفتم،می شعر او برای. نداشتم بیشتر سال 9 یا 8 زمان آن البته! هستم اَبُت جودی هم من کردممی فکر زمانی خیر،به

 .نوشتممی نامه و کشیدممی

 .شوندمی زنده برایم هاخاطره بینممی را آن که حال و بودم نکرده باز را دفتر الی که بود هامدت

 روزهای به دوتایی تا بخوانم برایش را هایمنامه کردم، پیدایش را او که زمانی تا دارم نگاه را دفتر این بودم داده قول خودم به

 بابالنگ چون برداشتم نوشتن نامه از دست کمکم شدم که تربزرگ ؛اما گذشته هاچه که رود یادمان و بخندیم سرپشت تلخ

 !نیامد هرگز من دراز

 و حال از مرا و گیردمی را دستم آید،می پایین از که سروصداهایی اما رود،می در دستم از زمان و شوممی دفترم در غرق

 .روممی بیرون اتاق از و کنممی قایم تخت زیر جاهمان را دفترم. کشدمی بیرون خود هوای

 کوتاهی جیغ ترس از و شنوممی بلندی صدای ناگهان اما است؛ سکوت در غرق جاهمه. شوممی هوا تاریکی متوجه تازه

 .کشممی

 .نترس منم دیوونه؟ چته الی -

 کردنه؟ صدا طرز چه این! ترسیدم آرزو نکنه کارتچی بگم خدا -

 .پایین بیا بپوش خوشگل چیز یه کن روعوض لباسات بدو نشستی؟ تاریکی تو چرا -

 :گویممی باتعجب

 خبریه؟ -

 !هااومدی زود داره، مهم کار اومده محبوبه -

 عوض را لباسم و روممی کمد سمتبه رفتارش و کار از متعجب. رودمی پایین طبقه به سریع و ماندنمی من از حرفی منتظر

 .کنممی

 محبوبه که زمانی هم آن. است عجیب سکوت این شلوغی این به هاییبچه برای. زندمی موج سکوت روم،می پایین هاپله از

 .است آمده

 .نیست روشن هم چراغی و است خلوت جاهمه. کنممی نگاه را داخل در الی از آرام و کنممی باز را در

 ذاری؟می سرکار رو من نرسه بهت دستم مگه! آرزو -

 .کندمی جلب را توجهم داخل، از پچی پچ صدای که بروم آرزو سراغ و ببندم را در خواهممی و گویممی را این

 !هازده سرت به بازی موشک قایم هوس بدجور امروز اینکه مثل -

 .شوممی خیره بینممی که آنچه به باتعجب و کنممی مکث کمی.شوممی داخل و کنممی باز را در
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 سمتبه مرا و رقصدمی چشمانم رویروبه. کندمی خودنمایی آنجا سکوت و تاریکی در که شوممی شمع کوچک نور آن محو

 .کندمی دعوتم جشن این به و کشاندمی خودش

 .است داشتنی دوست برایم هم خیالش حتی

 را مبارک تولد شعر. داردبرمی ترک اتاق سکوت هابچه سوت و جیغ صدای با روم،می که جلوتر و دارمبرمی قدم آرامآرام

 شدم زدهذوق و نشست لبم روی کی لبخند، دانمنمی. کنندمی تکمیل را شادیم شادی، برف با و زنندمی دست و خوانندمی

 !بزرگ جشن این از

 و خوشحالی از. گویندمی تبریک را تولدم و کشندمی ـوش*آغـ در مرا و آیندمی یکی یکی و کنندمی روشن را هاچراغ

 با و ایستاده ایگوشه که افتدمی محبوبه به نگاهم ندا، آغوش در. گویمنمی هیچ و نشسته لبانم روی لبخند فقط هیجان،

! شوم خیره چشمانش به که نمانده رویی. گیرممی را نگاهم سریع. شودمی رنگکم شادیم جاهمان. کندمی تماشایم لبخند

 و جشن این وسط کندمی مجبورم که رفتارهایی کنم، محاکمه رفتارهایم خاطر به را خودم دارم دوست چقدر گاهی که آخ

 .باشم شرمنده شادی

 ترتروصمیمیگرم محبوبه اما نداشتم؛ را انتظارش. شوممی محبوبه نزدیک و اندازممی پایین را سرم. کنممی جمع را لبخندم

 .گویدمی تبریک را تولدم و کشدمی آغوش در مرا ایلحظه هر از

 این به حواسم که هستم هاحرف این از ترنادان هم من و بگیرد دل به را هایمحرف که است آن از دریاتر دلش او دانی؟می

 !باشد موضوع

 که قدرآن عمیق، خیلی. کردم ترعمیق را فاصله این رفتارهایم با و افتاد فاصله محبوبه و من میان بعد به اتفاق آن از راستش،

 .کنم پر چگونه را عمیق گودال این دانمنمی حال

 .خواندمی چشمانم از را حرف که بزنم حرفی که کنممی باز لب و شوممی جدا محبوبه از

 .ببر لذت جشنت از فقط نگو، هیچی -

 کنممی سعی تنها. گویمنمی هیچ کند،می زهرمارم را جشن شیرینی که هست تولد این پایان در تلخی خبر دانممی که من و

 نه که پرورشگاهی دخترکی برای دانی می را، جدایی هایلحظه کنم تحمل بتوانم بلکه کنم، راحس شادی دل ازته و بخندم

 با بعدها گوییدنمی. نسازید خاطره برایم کاش اما ست؛زندگی خود برایش جشن این خوشبختی، نه و داندمی را محبت معنی

 !نکنید مرگ خود برایم را زندگی این. بروید و بگویید اول همین را تلخ خبر این و بیایید آورم؟ دوام توانمنمی هاخاطره این یاد

 که روز آن. امنکرده پیدا را امشده گم هنوز است؟ جرم سالگی مگرهجده آخر. شدن مستقل برای ندارم سرپناهی هنوز من

 !امروز نه شود،می سالم هجده کنم پیدایش

 .نیست درکار ترشدنیبزرگ ام،شده پیرتر قدری فقط امروز

 .است شدن آب درحال که دوزممی شمعی به را نگاهم و نشینممی میز پشت صندلی روی
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 کنی؟ فوت رو هاتشمع خواینمی الی، -

 .کندمی پر را اتاق خواندنشان مبارک تولد صدای هم باز و

 .بندممی را هایمچشم

 خودم جان به را تو دهی؟ نجات نابسامان حال این از مرا و آیی باز که بخوانمت چگونه دهم؟ قَسَمَت چه به کنم؟ دعایی چه

 و دوممی را راه آن توان تمام با. نیست مهم اشباقی. بیاید تو سمت فقط که بده نشانم را راهی قسم خدا خود به را تو نه، که

 !بخواه فقط تو. آیممی سمتتبه

 .کندمی خاموش هم را دنیایم و شودمی خاموش شمع. کنممی فوت را شمع سپس و کشممی عمیقی نفس

 تقصیر دیگر را نیامدنت نیایی، هم باز اگر باشم؟ نخوانده باید که طورآن را دعایم نکند. رسدمی پایان به برایم دنیا ایلحظه

 بیندازم؟ کسی چه

 .زندمی موج هابچه بین که ستشادی و شوروشوق

 .باشم داشته شادی این از سهمی من وهم کنم نگاه امیدوار کمی هم من بگذار

 .دهدمی هدیه کوچک، هرچند کادویی هرکس و بوسیممی را دیگر هم و آیندمی جلو هابچه یکی یکی بازهم

 .است ارزش با من برای اما رسد؛ بنظر ناچیز شاید. بدلی دستبندی تا گرفته کوچک سری گل از

 :گویدمی و کندمی خودنمایی باحرفش آرزو که کنیممی باز را کادوها و ایمشده جمع هم دور

 نه؟ مگه جونه، محبوبه کادوی نوبت باشه هم نوبتی میگما -

 :گویدمی بلند صدای با و آوردنمی کم آرزو اما کند؛ بس که فهمانممی آرزو به وابرو چشم با پنهانی من و خندیممی

 .که نداره اومدن وابرو چش دیگه الی، بابا -

 :دهدمی پاسخ اشهمیشگی لبخند همان با محبوبه

 .بیار میز روی از منو کیف پاشو پس. خانوم آرزو نداره جواب حق حرف -

 .چشم شدا، جدی الکی الکی، اوه -

 .آوردمی را محبوبه کیف سریع و گویدمی را این

 .شودمی شلوغ جمع حسابی که خالصه. زندمی او کادوی به راجع حدسی و گویدمی را نظرش کسی هر

 :گویدمی و آوردمی بیرون کیفش داخل از بزرگ چندان نه ایجعبه محبوبه،

 .میشه الزمش احتماالً بعد به این از چون النازجان، برای من ناقابل ی هدیه هم این -

 .دهدمی دستم به را کادو

 :گویممی خجالت با و کنممی نگاهش باشوق

 .ممنونم بگم، چی باید دونمنمی واقعاً. جونمحبوبه مرسی -
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 .کنم بازش که فهماندمی اشاره با و زندمی لبخندی

 :خوانندمی وهماهنگ، بلند صدایی با هابچه

 .کن بازش کن، بازش -

 و زنندمی دست آن محتوای دیدن با هابچه جعبه، شدن باز با. نشود پاره که کنممی باز را کادو کاغذ حساسیت با و خندممی

 :گویندمی بلند

 !موبایل گوشی وای -

 روممی سمتشبه شوممی بلند. کنم جبران را محبوبه لطف همه این چگونه دانمنمی دیگر و شوممی زدهذوق بقیه مثل هم من

 .کنممی تشکر او از آغوشش در و

 !کندمی ساکت را همه حرفش با ناگهان او که است رسیده اوج به هاشلوغی

 .مونده من اصلی کادوی. کنید صبر -

 :گویدمی مقدمهبی که اندزده هیجان من مثل هم بقیه که زنممی حدس. کنمچه و بگویم چه دانمنمی تعجب از

 .بشه مستقل کم کم باید و میشه شروع فرصتش بقیه مثل هم الناز امروز، از -

 .زندمی یخ حرفش این با تنم تمام

 .بدم انجام برات کاری یه باالخره تونستم مدت این توی همین یواسه النازخانوم، ندارم رو تو قهرای طاقت که من اما -

 .گذاردمی دستم در و آوردمی بیرون کیفش داخل از را ایبرگه

 !شود پرتاب بیرون به است ممکن لحظه هر تپش شدت از قلبم

 :گویدمی و گیردمی را دستم محبوبه

 !شناسیشمی هم خودت البته. شناسهمی رو پدرت که کسیه آدرس این. بکنم برات تونستم که کاریه تنها -

 :گویممی ترلرزان صدایی با و گیرممی دستش از را کاغذ لرزان دستان با

 کی؟ -

 !بشکند اسم یک با را سکوت این باید که است محبوبه و اندکرده سکوت همه

#21 

 میاد؟ یادت رو خانوم سمیه -

 .همانا هم گذشته خاطرات مرور و همانا شدنش باز و کندمی باز را ذهنم قفل کلیدی، مثل گویدمی محبوبه که نامی

 .شوممی زدهذوق نامش شنیدن واز افتممی کشیدمی برایم که زحماتی و هاخوبی تمام یاد به

 روزها این. بپرسم محبوبه از کنم خوشحالی اینکه از قبل بگذار. است اسمی تشابه هم شاید یا است سمیه همان این یعنی

 .کنم وارد ایخدشه خوشم حال به ناخواسته خودم مبادا که کنم جمع را حواسم کردن شادی هنگام حسابی باید
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 کجا؟ از کردی؟ پیداش چطوری خودشه؟ مطمئنی میگی؟ جدی محبوبه -

 :گویدمی لبخندی با

 .دنبالشم که وقته چند. عزیزم بله -

 ریزممی شوق اشک که طوروهمان کنممی محبوبه باز همیشه آغوش مهمان را خودم ایمقدمه هیچ بدون و آورمنمی تاب دیگر

 .کنممی تشکر محبوبه از

 .است نشدنی تمام ماجرا این شوق من برای اما شود؛می تمام کیک باخوردن برایشان داستان شوق اما زنند؛می دست هابچه

 بینممی را برف هایدانه و افتدمی پنجره به نگاهم است، پایان روبه جشن و هستیم کیک خوردن مشغول باهم که لحظه همان

 .رسانندمی زمین به آسمان از را خودشان آهسته که

 !میاد برف هابچه وای -

 .گرداندبرمی پنجره سمتبه را همه صدایم شوق و حرف

 :آرزو

 !دیدیم روهم زمستون برف و نمردیم! جون آخ وای -

 :ندا

 !مبارک چه! تولدی عجب الی -

 .خورممی پنجره کنار را اشبقیه و دارمبرمی را کیکم بشقاب و زنممی لبخندی

 از داشتم ترس چقدر. آیدمی سمتتبه که باشد راهی همان این شاید. کردی برآورده را آرزویم اما، نیامدی؛ تو. آمد هم برف

 .گذراندم را زندگیم روز بدترین از روز بهترین بگویم بتوانم شاید حال، اما روز؛ این

 .رسدمی پایان به هم جشن محبوبه، رفتن با

 ببینم؟ را سمیه تا بگذرانم را هاشب این چگونه. قراریبی و اممانده من حاال

 تاببی چقدر که وای. است شده شکسته و پیر کمی اشچهره دیگر حاال نظرم به. بروم دیدارش به زودتر هرچه خواهممی

 .دارم موهایش شدن سفید از سهمی که هستم کسی دیدن

 .است شده هک ذهنم در روشنیبه هایشمهربانی اما ندارم؛ خاطر به را اشچهره

 به پروانه مثل او و نبود خانه پدر که زمان همان. کودکیم خوش دوران ازهمان. مانده برایم قدیم از که ستیادگاری سمیه

 جز را کسی که من. بود کودکی همان از پدر به وابستگیم دانیمی آخر. کنم راحس پدر نبود گذاشتنمی و چرخیدمی دورم

 .کردند دریغ من از را خودشان خودشان، یا گرفت من از را هاآن سرنوشت دانمنمی. نداشتم سمیه و پدر

 .افتممی رفتنش از قبل محبوبه، هایحرف یاد به کنممی تماشا را برف آرام بارش پنجره، کنار که طورهمان
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 قسمتیش میشد، واریز حساب به پولی وقت هر! نبود تو مال قسمتیش داشتم حساب اون از که هاییبرداشت راستش النازجان،

 و نمیشه واریز حساب اون به پولی هیچ که وقتیه چند که حاال بود؛ خواسته رو این پدرت. فرستادممی خانوم سمیه برای رو

. کردم پیداش بانکیش حساب طریق از و گشتم دنبالش من. بگیری تصمیم خودت ذارممی دونی،می رو ماجرا همه توهم

 که بمونه رویادت این باشی، هرجا ولی کنی؛ زندگی کنارش رو مدتی بتونی حتی شاید تو. کردم صحبت باهاش و دیدمش

 .دلم عزیز فکرتم به همیشه من

 .کنم چه خواهممی که دانممی کنم،می حس که است زندگیم در بار اولین این و

 !باشد ایلحظه اگر حتی است، شیرین خوشبختی طعم چقدر و
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 بپوشم؟ رو لباسم کدوم -

 :گویدمی و اندازدمی نگاهی هایملباس به آرزو. دوزممی آرزو چشمان به را چشمانم و اندازممی تخت روی را هایملباس

 .بهتره یکی این نظرم به -

 .دهدمی نشان را رنگمایسورمه مانتوی دست با و

 .گیرممی آینه رویروبه و دارمبرمی را مانتو

 چی؟ روسری خب -

 !پسنددنمی آرزو راهم هاهمان گویی. ندارم بیشتر روسری تا دوسه

 .واسا دقیقه یه -

 :گویدمی و آوردمی بیرون را رنگی ایسورمه شال و رودمی کمد سمتبه تخت روی از پرشی با و

 .میاد هم مانتوت به بپوش، رو این -

 نداره؟ اشکال جدی؟ -

 من؟ با شدی تعارفی کی از دختر، بره بپوش -

 و بخشممی روح را امپریده رنگ صورت کمی. روممی آیینه کنار و پوشممی را هایملباس و کنممی تشکر آرزو از و خندممی

 توانممی کنم؟ پیدا را آدرس تنهاییبه توانممی امروز واقعاً دانمنمی و دارم استرس. کنممی آماده رفتن برای را خودم کم،کم

 ببینم؟ را سمیه

 .برگردم زود که گویدمی و فشاردمی را سردم دستان آرزو خداحافظی، هنگام

 به! گویدمی را خودمان لفظی برگرد زود همان اینکه یا بمان که بگوید خواهدمی یعنی دهد؟می معنی چه حرفش دانمنمی

 .است امزندگی قدم ترینجسورانه رفتن، این و امرفتنی من دانیممی هردو که هرحال
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 سوار. بگویم بوبهمح به را این نتوانستم رقمه هیچ اما کند؛ امهمراهی امروز که داشتم را محبوبه از درخواست روی کاش

 .اندازممی نگاهی را اطراف. شوممی پیاده دستم در آدرس حوالی و شوممی ماشین

 !کندمی زندگی جایی عجب

 گردممی بستیبن کوچه دنبال به مبهوت و گیج. ندارند کم چیزی زیبایی، از کدامهیچ که هم از بافاصله و بزرگ هاییخانه

 ...اما دادممی نجات شدن گم از را خودم و پرسیدممی کسی از را آدرس نبودم خجالتی اگر. باشد آن ابتدای در باغی خانه که

 و بینممی را نظر مورد کوچه باالخره تا سنجممی برگه روی 2۵ یشماره با را پالکشان و کنممی نگاه را هاخانه یکییکی

 .روممی طرفشبه

 .دارد قرار قدیمی و بزرگ باغی خانه چپش سمت که باریک یکوچه یک

 چشم به هم بیرون از باغ بزرگ درختان. است افزوده آن کهنگی به اشزده زنگ هایقسمت که سفیدرنگ و بزرگ درب یک

 .بیندازد نگاهی را سفیدرنگ در این پشت که کندمی وسوسه را کسی هر و خوردمی

 توانمی. دارد خاصی هماهنگی بزرگش هایپنجره با آن نمای سفیدی و پیداست هم بیرون از باغ داخل عمارت از قسمتی

 آن از هاییقسمت و فرسوده بیرونی دیوارهای که خصوصاً  است، ترقدیمی اطراف هایعمارت سایر از عمارت که زد حدس

 بیشتر خانه آن از که چیزی! است بزرگ و باشکوه قصری داخلش عمارت و باغ این من برای هم باز اما است؛ شده آجرنما

 داخل آن از کمی و زده بیرون خانه دیوار از که ستانگوری درخت یخشکیده و نامنظم هایبرگ کند،می جلب را توجهم

 .پوشانده را دیوار از قسمتی و است شده ریخته کوچه

 .گردمبرمی سمتشبه و شنوممی را پایی صدای که بخوانم را خانه پالک تا زنممی کنار را ایشاخه دست با و ایستممی در کنار

 .است کرده رفتن راه خمیده به مجبور را او دستش در خریدهای سنگینی که بینممی را سالمیان زنی اول نگاه در

. است مشخص هم فاصله ازاین چشمانش گودی. بینممی را الغرش چندان نه ولی خسته؛ صورت بعد و شودمی نزدیک

 همه، این با اما آید؛می نظر به خسته چشمانش. دهندمی اشافتادگی از نشان اشسبزه پوست روی نشسته هایوچروکچین

 .باردمی هایشچشم و صورت از مهربانی

 .کندمی نمایان را سرش روی سفید موهای از هاییرگه اشرفته عقب روسری و است خریدهایش بند دستانش

 کمکم هم اشچهره شود،می که ترنزدیک. نشانده ابرویش دو میان عمیق خطی و صورت روی اخمی هم بارهایش سنگینی

 .آشناتر البته و شودمی ترواضح

 !باشد سمیه زن، این اینکه جز باشد آشنا برایم چهره این که ندارد دلیلی هیچ

 او به را خودم بلند هاییباقدم. اندسنگین زیادی برایش بارها که دانممی فقط کنم، چه باید که دانمنمی و شوممی ناآرام

 :گویممی و رسانممی

 .کنم کمکتون بزارید -
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 .نیست راهی دخترم، ممنون -

 در را سمیه ناگهان و دارم نگه را خودم توانمنمی این از بیشتر اما کنم؛ جمع را امخنده کنممی سعی و کنممی نگاهش خیره

 .گیرممی آغوشم

 چیه؟ کارا این شده؟ چیزی! دخترجان -

 لحظه چند. کندمی نگاهم تنها و گویدنمی چیزی. هایشچشم به زنممی زل اماشکی هایباچشم و کنممی جدا او از را خودم

 .زندمی صدا را نامم بعد

 .من عزیز شمفدات من الهی. سعید دختر کوچولو الناز درسته؟ النازی تو! الناز -

 .بگیرد ـوش*آغـ در مرا که اوست نوبت بار این و شودمی تبدیل یقین به شکش بیند،می لبم روی لبخند با که را سکوتم

 لبخند با همزمان و کرد گریه بود، خوشحال شودمی چطور که کنممی تجربه امسالگی درهجده بار اولین را هالحظه این من و

 .باشی کرده ترکیب را شیرین و تلخ دوطعم که گویی! زد هقهق

 .کندمی امراهنمایی داخل به و اندازدمی قفل داخل به را کلید. است ترهول من از هم سمیه و ترهول سمیه از من

 !است باغ داخل پروشگاه بزرگی به ایخانه

 .عزیزدلم بیا دخترم، طرف این از -

 داخل به و کندمی باز را درش سمیه که اندازممی نگاه را کوچک اتاقکی ورودی در کنار جاهمان و دارمبرمی خانه از چشم

 .کندمی دعوتم

#23 

 همین در. باشد متر 20 از بیشتر آیدنمی نظر به. سوزدمی برایش دلم بینم،می را دلگیرش و کوچک اتاق شوم،می که وارد

 .گنجانده را چیزهمه کوچک فضای

 .گرفته را دیوار از نیمی که دارد وجود عمیق و بزرگ یطاقچه یک دیوار، پایین و راست سمت

 .لیوان و بشقاب دست چند هم کنارش و شده گذاشته قدیمی سماوری طاقچه، داخل

 .هست طاقچه همان کنج هم کهنه و کوچک گاز یک

 .اندشده بسته کوچکی کش با که است شده آویزان رنگی هایپرده بزرگ یطاقچه این دوطرف

 و دارند صورتی و سبز کوچک هایگل هردو. است یکی در کنار کوچک یپنجره روی یپرده با طاقچه یپرده رنگ و جنس

 .اندکرده زیبا نشینیدل طرزبه را اتاق فضای

 .دارد قرار اتاق باالی هم بزرگ چوبی در یک و است شده پهن اتاق کف قرمزرنگی فرش

 .است نشیندل هایشوکاستی کم تمام وجود با اتاق

 .نشیندمی دل به پرده ریز و سبز هایگل با شانهماهنگی که شده نشانده دیوارها روی رنگیکم سبز
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 .شودنمی دیده دیگری چیز شده، گذاشته چهارپایه یک روی که خانه یگوشه تلوزیون از غیر به

 و گیردمی دستانش در را دستم و نشیندمی کنارم. کندمی روشن را سماور سریع هم او و نشینممی ایگوشه سمیه، تعارف با

 .هایمچشم به زندمی زل

 ندیدم؟ رو قشنگ هایچشم این وقته چند دونیمی -

 .اندازممی پایین را سرم بعد و زنممی لبخندی خجالت با

 :دهدمی ادامه است پر دلش بدجور انگار که سمیه و

 !بود حروم ما برای فقط خوشی اینکه مثل روزگار، هی -

 برایش کسی ناله و آه و کندمی را خودش کار او. است کار ترینفایدهبی روزگار این از کردن گله امفهمیده تازگی به سمیه، »

! نکن گله. بزند همان ریشه به و بردارد را تیشه شود،می ویران بیشتر که هر ببیند تا است نشسته اصالً دانی،می. ندارد اهمیتی

 «است؟ منتظر دست به تیشه روزگار که هست حواست هیچ. نکن تلخش است، شده شیرین امقصه از قسمت این که حال

 نمیشه باورم هنوزم. بود سالت هفت یا شیش شاید دیدمت من که باری آخرین. خودت واسه شدی خانومی شدی، بزرگ -

 .نشستی کنارم که

 :گویدمی و کندمی بغض

 .خوندممی الالیی برات و خوابیدیمی من پاهای روی که بود دیروز همین انگار -

 بینممی را اشناراحتی وقتی ولی کشم؛می خجالت راستش بدهم، اشداریدل و کنم پاک اشگونه روی از را اشکش خواهممی

 .آورمنمی تاب دیگر

 .نکن گریه خدا رو تو پیشتم االن من دیگه، نداره ناراحتی -

 :گویدمی و کندمی عوض را حالتش سریع

 .ببخشید. کنممی گریه دارم من و اومده برام مهمون یه سال کلی از بعد ببین. الناز کنهمی دیوونه رو آدم تنهایی -

 .حرفیه چه این کنممی خواهش -

 .کنی تعریف رو سال همه این کنینمی وقت دونممی ولی خبر؛چه بگم خواممی خوبی؟ ببینم بگو -

 .کشیدم قد اینکه جز به وقت، چند این نیوفتاده اتفاقی هیچ اتفاقاً نه -

 !فهممنمی واقعاً. کرد کارو این پدرت چرا واقعاً فهممنمی بهت؟ گذشته سخت اونجا. برات بمیرم -

 :گویمومی کشممی عمیقی نفس

 ...که سخته -

 سرعتبه را حرفم و حرفش رود،می سماور به حواسش ناگهان سمیه و آیدمی سماور قلقل صدای نکرده، شروع را حرفم هنوز

 :گویدمی ریزدمی چای که طورهمان. کندمی فراموش
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 و شدی بزرگ قدراین ماشاهلل وگرنه مدت، این بودی پیشش تو که بود گفته بهم و بود اومده خانوم یه چرا؟ دروغ راستش -

 !نیارم یادت که شدم پیر قدراین هم من

 !طوریاین نگین -

 .دیگه حقیقته -

 -1۵سنش. شده شکسته گوید،می هم راست خب. شودمی الل و آوردمی کم همیشه زبانم. مانممی مات و بگویم چه دانمنمی

 !دارد اختالف محبوبه با بیشتری هایسال اش،چهره اما است؛ بیشتر محبوبه از سالی 10

 دوری سال هجده اندازه کنم؟ ختمش باکدام و کنم شروع کدام از دانمنمی اما بپرسم؛ سمیه از باید که دارم هاسؤال خیلی

 شود؟می کرد تمام دقیقه چند با شودنمی که را سؤال

 .گذاردمی جلویم را یکی و ریزدمی رنگخوش چای استکان دو سمیه که خالصه

 خانوم؟ سمیه -

 .گفتیمی رو اسمم زبونی شیرین با هاتبچگی که جوریهمون! کن صدام خالی سمیه همون دلم، جان -

 .گویممی ایباشه و خندممی

 کنین؟می زندگی تنها اینجا شما -

 .نظافت برای میاد هاشنبهپنج اکبری خانوم رو بقیش آشپزیه؛ و خرید فقط کارم البته. خدمتکارم اینجا من دخترم، نه -

 باشد؟ سخت کارهای این انجام به مجبور باید سمیه چرا. اندازممی پایین را سرم

 .وقت چند این شدین اذیت من از بیشتر شما که انگار -

 چیزی اون. کنممی شکر روهم خدا خواب، برای جایی یه و خوردن برای باشم داشته لقمه یه که همین. نیست عار که کار -

 .تنهاییه میاره در پا از رو آدم که

 .زنممی سمیه به را حرفم و کنممی جمع را زبانم قدرت تمام. کندمی ماندن به ترمصمم مرا حرفش این

 .بمونم پیشت که اومدم هم من -

 .کنممی داردنباله را حرفم و کنممی هول. گویدنمی هیچ و ماندمی مات سمیه

 !بخواین شما اگه البته -

#24 

 باشم؟ کنارش را مدتی توانممی بود نگفته محبوبه مگر. دهدمی آزارم سمیه سکوت

 میشه؟ -

 :دهدمی جواب باشد، گرفته لکنت سمیه که گویی
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 واقعاً من... من میدن؟ بهت رو اجازش بمونی؟ اینجا واقعاً  خوادمی دلت.... یعنی مطمئنی؟ تو... تو نشه چرا. میشه که معلومه -

 بهتر؟ این از چی شکرت خدایا! بگم چی دونمنمی

 :گویممی و گیرممی را سمیه دست. خندممی و شوممی خوشحال سمیه، خوشحالی از

 .برات نباشه مشکلی اگه ولی خدامه؛ از که من -

 شاید هم خانوم. اینجاست هم من خونه باالخره ولی بشه؛ وآمدرفت خیلی نباید اینجا درسته مشکلی، چه برم قربونت نه -

 .نمیشد باور ولی بود؛ گفته بهم خانوم محبوبه. نمیگه چیزی ولی کنه؛ بدخلقی

 خانوم؟ -

 تونمنمی که رو اندازش. برسم اینجا وضع سرو به یکم من قبلش گفتیمی کاش فقط. میگم جارو این صاحب دخترم، آره -

 ...حداقل ولی کنم؛ کاری

 .دهد ادامه را صحبتش گذارمنمی و پرممی حرفش میان

 .نیست مهم اشبقیه. باشم پیشت که خواممی فقط من -

 پاک دستش پشت با را اشکش گاه و خنددمی گاه. است ترزدههیجان هم ازمن او. شودمی اشکی چشمانش هم باز سمیه

 .کندمی

 !کنم چه که دانمنمی سرخوشی از من و کشیممی سر را مانچایی خوشحال، و خاطر آسوده

*** 

 جدی جدی وگرنه روح،بی همه درختاش و زمستونه که حیف. بهشت قشنگی به باغ یه. قصر بزرگی به خونه یه آرزو، وای -

 دیواراش. کنی نگاه رو باغ اونجا از تونستیمی داشت پنجره یه. بود نقلی و دنج خیلی. ندیدی رو سمیه اتاق. میشد بهشت خود

 چقدر دونینمی بود اتاق باالی که چوبی در اون. داشت صورتی و قرمز و سبز ریز گالی هاشپرده و بود رنگکم خیلی سبز

 نگاش و بشینه فقط خواستمی دلش آدم که بود چیده وجورجمع و سلیقه با رو خونه قدراین. بود کرده قشنگش رو خونه

 دونهیه آها،. بود زده گفتم که رنگیا پرده همون از براش بود، آشپزخونه جای به که هم خونه پایین طاقچه اون تازه! کنه

 نشد روم که حیف فقط ببینم درو اون پشت خواستمی دلم چقدر دونینمی وای. گوشه یه بود گذاشته هم کوچولو تلویزیون

 ...اگه یعنی. کرده قشنگش کلی روهم اونجا حتماً. بینممی که باالخره ولی بگم؛ بهش

 :گویدمی و دهدمی سر بلندی خنده آرزو

 !بکش امنفسی یه بابا، باشه -

 دونینمی. ببینم رو بزرگه ساختمون اون توی خوادمی دلم چقدر بدونی اگه وای. هیچی که اینا حاال. حرفم وسط نپر! عه -

 ...خیلی البته بود، قدیمی کمییه فقط. اتاق این بزرگی به داشت تراس یه دومش طبقه! که بود قشنگ چقدر
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. کند ساکت مرا تواندمی یدمجد گوشی صدای تنها. کنممی تعریف آرزو برای ام،دیده که چیزهایی از ریز یک و دهمنمی امان

 .است محبوبه روم،می گوشی سمتبه. دهممی آرزو هایگوش به استراحتی و دارمبرمی زدن حرف از دست گوشی صدای با

 .سالم الو، -

 خوبی؟ چطوره؟ حالت النازجان، سالم -

 خوبین؟ شما خوبم، مرسی -

 .اینجا سربیا یه نداری کاری اگر النازامروز! خداروشکر -

 چرا؟ -

 .اومدن اینجا برای گشتینمی دلیل دنبال قبالً! چرا -

 .میام االن همین چشم،... آخه -

 نداری؟ کاری جانم، منتظرتم -

 .فعالً نه، -

 .کنممی قطع را گوشی و

 :آرزو

 بکشیم؟ نفسی یه ماهم بری خوایمی جایی جون، آخ -

 .کنندمی خندیدن به وادار راهم من و خندندمی همه

 دارایی بهترین کوچک چیزهای با خوشبختی. بود ننشسته آن روی ایوخنده بود نیامده هایملب روی حرفی بود هامدت

 .دنیاست

 .امشده نگران کمی راستش بروم، پرورشگاه به تا شوممی آماده عجله با

*** 

 یخ تا کنممی ها و گیرممی دهانم جلوی را دستم. کشممی بیرون دستم از را هایمدستکش و کنممی شکایت هوا سرمای از

 سالم و آغوش همیشه مثل هم محبوبه. دهممی سالم و شوممی بلند شود،می اتاق وارد محبوبه زمان، هم. شود باز هایمدست

 .نشیندمی کنارم سپس و کندمی هدیه من به را گرمش

 .بود شده تنگ برات دلم حسابی خبر؟ چه النازخانوما، شدی پیدا کم -

 .دارم خبری یه ولی میشه؛ تنگ دلم هم من خدابه ببخشید، -

 .بگو جانم -

 ...هم دیگه یهفته. سمیه پیش رفتم -

 .شودمی دارکش حرفم شود،می برداشته محبوبه هایلب روی از که لبخند
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 ...همیشه برای که... که خواممی... دیگه یهفته -

 :گویدمی و پردمی حرفم میان

 .ندارم حرفی هم من تریراحت جوریاین اگه ولی ازت؛ ندارم کندن دل طاقت -

 .گذاردمی دستم در و آوردمی بیرون را کارتی میزش کشوی از و شودمی بلند جایش از بعدهم

 االن بودم، نزده دست بهش. فرستادمی باریک وقت هرچند برات پدرت که پولیه یهمه. کردم باز تو برای رو حساب این -

 .باشه خودت پیش که وقتشه دیگه

 .کندمی قطع را صدایم هایشحرف ادامه با بزنم، حرفی آیممی تا

 و زنممی زنگ بهت! نمیری من جز کسی سراغ داشتی الزم کمک وقت هر و همیشه اما نیستی؛ اینجا دیگه که درسته -

 .چشم روی قدمت اومدی هروقت. بازه روت به هم خونم و اینجا در. بدی جواب دوم بوق از بعد دارم توقع هم همیشه

 .گذاردنمی محبوبه باز که بزنم حرفی خواهممی

 .کنهمی رو تو تابیبی خیلی لیلی، پیش برو پاشو هم االن -

 ...محبوبه -

 .زدم رو حرفام. دیگه برو پاشو -

 را محبوبه و گردمبازمی قدم هرچند که طورهمان آرامآرام پس. دهم گوش محبوبه حرف به مجبورم و کنم کارچه دانمنمی

 .شوممی خارج اتاق از کنم،می تماشا

 .شودمی مچاله محبوبه هایحرف از قلبم

 .کندمی خراب هاخداسپردن به و هاخداحافظی را امروز شیرینی باالخره

#2۵ 

 هم باز شودمی مگر لیلی بدون آخر. گذارممی شانهمگی مقابل را لیلی بگذارم، طرف یک که را خاطرات و هاآدم یهمه

 کاش ارزد؟می بیانش شیرین لحن بدون اش،مرواریدی هایچشم بدون لیلی، رنگ خوش و فر موهای بدون دنیا مگر خندید،

 غمی یک یسروکله باید همیشه باشد، مطلق خوشی دنیا این در شودنمی چیست؟ دانیمی اصالً. ببرم خود با هم را تو میشد

 !بگیرد را اتیقه و شود پیدا چیزی

 !آورمدرمی لیلی دوری عزای از را تنگم   دل حسابی و کنممی بازی نشینم،می کنارش هاوساعت بینممی را لیلی

 سیاه ابرهای از انبوهی و مشکالت از کوهی. دارم پرواز حس ام،لیلی کنار که زمانی بگذرم، که امزندگی هایدرگیری یهمه از

 .راببرم ـذت*لـ نهایت پروازم از شودمی باعث دهد،می من به او که پروازی پر باشد، درآسمان اگر هم
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 ایلحظه ست،سختی یلحظه. کشدمی محبوبه راهم کار این زحمت و بازگردم خوابگاه به باید شود،می تاریک که هوا کمکم

 و زندیم ترمز روی که محبوبه. است کندن جان خود داری، دوستشان که ازکسانی کندن دل نه، که مثل. کندن جان مثل

 :زندمی صدایم رفتن قبل. کنممی خداحافظی او از و کنمبازمی را در ایستد،می که ماشین

 الی؟ -

 بله؟ -

 :گویدمی و کندمی مکثی

 .باش خودت مواظب خیلی فقط... هیچی -

 .آورمنمی خودم روی به و شوممی متعجب اشناگهانی ازحرف

 .خدافظ چشم، -

 خوردنش که بود حرفی چه اما بزند؛ خواستمی که نبود حرفی« .باش خودت مواظب» که دانممی ولی کند؛می یخداحافظ

 !دانمنمی داد، ترجیح گفتنش به را

*** 

 خدا به نوبت خاطرات، تقسیم نوبت است، چمدان بستن نوبت دیگر. شودمی تمام باالخره انتظارم و گذرندمی هم پی از روزها

 .خداحافظی نوبت آخر در و باش خودت مراقب نوبت سپارمت،می

 بهترین مریم با دعواهایم و هاطعنه از آسودگی. آیدنمی هم بدم اتفاق این از اما است؛ سخت برایم گرچه خوابگاه از کندن دل

 داشتنش نگه خاموش در سعی را است نشسته گلویم در خداحافظی هنگام که بغضی. است ترینسخت آرزو و ندا از جدایی و

 کنارمان هم ندا و بیاییم بیرون هم ـوش*آغـ از آیدنمی دلمان. کنم خداحافظی آرزو از باید که لحظه این مخصوصاً. دارم

 :گویدمی کنانگریه و ایستاده

 .بینیدرونمی هم دیگه انگار نکنین بغل رو هم جورییه ها،دیوونه -

 :گویممی و آییممی بیرون هم آغوش از باالخره

 ...شایدم معلوم؟ کجا از -

 .است غمگین کافی یاندازه به لحظه این. است بهتر نگویم را اشبقیه

 :ندا

 .بیای اینجا بازم بده قول نداره، شاید -

 .چشم -

 :آرزو

 .باشی پدرت با ما، دیدن اومدی وقتی کنممی دعا برات -
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 آخر بار برای پس کنم، گریه خواهمنمی. ندارد خاموشی طاقت دیگر بغضم و زندمی حلقه چشمم در اشک آرزو، دعای از

 .روممی بیرون و دارمبرمی را چمدانم. نیست مریم لحظه این در که کنممی خداراشکر و کنممی خداحافظی

 چمدان و کنممی ترمحکم صورتم دور را شالم. است باریدن درحال شدیدی برف. بینممی را زردرنگ تاکسی محوطه داخل از

 .رسانممی تاکسی به را خودم و دارمبرمی را

 او با خداحافظی طاقت نه... لیلی اینکه و ندارم محبوبه از خبری ستمدتی. بروم پروشگاه به باید سمیه، خانه به رفتن از قبل

 .است آزاردهنده هم لیلی از جدایی فکر حتی. زنممی سر لیلی به بتوانم که موقع هر. را قصدش نه و دارم را

 دارید؟ نگه اینجا میشه آقا -

 شد؟ عوض نبود؟ اینجا که مقصد خانوم -

 .گردمبرمی نه، -

 .کنممی باز را در. دوممی اصلی ساختمان تا نمانم برف زیر اینکه برای و شوممی پیاده ماشین از

 !میاد برفی عجب -

 .کندمی جلب را توجهم صدایی و تکانممی را لباسم

 الناز؟ تویی سالم، -

 .آیدمی بیرون اتاق از که بینممی را محمدی خانوم و گیرممی باال را سرم

 هستش؟ جون محبوبه محمدی، خانوم سالم -

 .نیستش. سفر بره شد مجبور اومد پیش کاری براش دیروز وطنی خانوم -

 واقعاً؟ -

 .بیارن چایی برات بگم تو بیا عزیزم، آره -

 نگفت؟ من به چیزی چرا پس...پس. برم باید نه -

 :پرسممی بعد و کنممی مکث کمی. گویدنمی چیزی و اندازدمی باال ایشانه

 ببینم؟ رو لیلی میشه -

 .نکن بیدارش احواله مریض کمیه اتاقشه، تو -

 شده؟ چی -

 .ستساده سرماخوردگی یه نیست، چیزی -

 .دهممی قورت را بغضم و کنممی نوازش را موهایش. ندارم وضع این در را لیلی دیدن طاقت. روممی لیلی اتاق سمتبه نگران

 «!تو داری تب چقدر عزیزمن، شمفدات الهی»
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 کنار که پتویی و کارممی اشپیشانی و دست روی ایوسه..بـ. آیدنمی دلم اما کنم؛ بغلش محکم و کنم بیدارش خواهدمی دلم

 نگاه از دست و شوممی هول منتظر، تاکسی راننده یادآوری با ؛اما کنممی نگاهش و ایستممی مدتی. کشممی رویش را زده

 !دارم عجیبی شورهدل چرا دانمنمی. روممی و دارمبرمی کردن

 .کنممی تماشایش دور از و گردمبرمی بارآخر برای شوم،می که در نزدیک

 .کاشتی اینجا رو ما ساعته یک کجایی؟ خانوم -

 مسیر پایان تا پس ندارم را رویش اما بدهم؛ را جوابش پررویی با خواهدمی دلم. شوممی سوار راننده، غرغرهای به توجهبی

 .خاطرات یادآوری جنس از سکوتی. کنممی سکوت

#2۶ 

 پول و گذارممی بیرون را چمدانم هم بعد و دارد نگه که گویممی راننده به بینممی که را خانه همان و بستبن کوچه همان

 نگرانی شدممی تاکسی سوار که هربار راستش! کنممی پرداخت را پول تریآسوده خیال با باراین. کنممی حساب را تاکسی

 نبود راست سر هم پرورشگاه آدرس. بدهد من به پولی محبوبه هم باز که خواستنمی دلم و شود تمام پولم که داشتم را این

 باشد حواسم باید فقط. است خودم درجیب دستم که است راحت خیالم حاال اما بروم؛ پیاده یا و اتوبوس با توانستمنمی و

 نه؟ یا بزنم را خانه زنگ باید که دانمنمی. روممی در سمتبه و افتممی راه سریع سنگینم چندان نه چمدان با! نکنم ولخرجی

 خوردن سرما و زدن یخ اما ام؛مانده برف زیر بگویم؟ چه دهد جواب خانه صاحب اگر. داشت جداگانه زنگی سمیه اتاق کاش

 نوازش خواهمنمی باراین. کشیدم بیماری دوماه و لرزاندم سرما، باریک پیش ماه چند همین! دهمنمی ترجیح چیزهیچ به را

 !بچشم برتنم را زمستانی برف

 سریع و دهممی فشار زنگ روی را دستم ترطوالنی دیگر باریک. شودنمی خبری مانم،می منتظر و زنممی را خانه زنگ پس

 :آیدمی صدایی کوتاهی، انتظار از پس. گذارممی جیبم در را دستم

 کیه؟ -

 !بود کرده تعریفش برایم سمیه که خوردنمی پیرزنی به صدایش

 خوای؟می چی! وکالههشال زیر همش که قیافتم زنی؟نمی حرف چرا کیه؟ گفتم -

 :گویممی و شوممی دستپاچه

 .دارم کار خانوم سمیه با -

 چی؟ -

 :گویممی بلندتری باصدای و زنممی کنار را شالم باراین! رسدنمی گوشش به درست کاموایی شال زیر صدایم

 .دارم کار خانوم سمیه با -

 .اومدی اشتباه -
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 .شودنمی شنیده آیفون از صدایی دیگر و

 «.خونست همون این! نداره امکان اومدم؟ اشتباه که چی یعنی»

 یا بگذارد سرمسربه خواهدمی کسی یعنی. ندارم هم را زدن زنگ دوباره روی. کنم چه که دانمنمی و مانممی سردرگم و گیج

 .عصبی و امشده کالفه حسابی. ببیند مرا خواهدنمی و شده پشیمان سمیه هم شاید

. محبوبه مقابل شرمندگی هم باز مریم، هایمتلک هم باز برگردم؟ خوابگاه به هم باز باید نشود، باز رویم به در این اگر یعنی

 باز در کار این از قبل اما بگذارم؛ زنگ روی را دستم خواهممی. ندارم دیگری یچاره. است آزاردهنده هم فکرش حتی نه،

 .شودمی

 وقتی که است شده شدید قدرآن برف دیگر. شوممی داخل سریع و دارمبرمی را چمدان خوشحال، هم و شوممی متعجب هم

 .کنندمی سنگینی هایمپلک آید،می فرود هایممژه روی هایشدانه

 آغوشم در و کندمی استقبال من از گرمیبه. کندمی باز را در سمیه بعد لحظه چند و زنممی در ایستم،می سمیه اتاق کنار

 .نشاندمی کرسی کنار بردمی مرا و گیردمی را دستم هم بعد و بیاورم بیرون را خیسم هایلباس کندمی کمکم. میکشد

 .کردی یخ حسابی عزیزم، بشه گرمت تا روت بکش رو پتو -

 :گویممی و کنممی نگاه انداخته آن روی که رنگی پتوی و کوچک کرسی به

 .شد سرد یهویی خیلی هوا -

 .کرد سر اینجا نمیشه کرسی این بدون زمستون. چیدم تازه هم کرسی بساط اتفاقاً آره، -

 .گیرد جان کمی امکرده یخ پاهای و هادست و کشممی رویم را کرسی پتوی

 :گویدمی است ریختن چای مشغول که سمیه

 رو تو وقتی از اصالً. کردم خرید گذاشتم، کرسی کردم، تمیز رو جاهمه. کردممی شماری لحظه امروز برای چقدر دونینمی -

 .گرفتم جون دوباره دیدم

 :گویممی و خندممی

 کنن؟می زندگی نفر چند خونه اون توی راستی خوشحالم، خیلی هم من -

 .نشیندمی رویمروبه کرسی، زیر هم خودش و گذاردمی کرسی روی را چایی سمیه

 .شی گرم تا بخور داغ داغ رو چاییت -

 .دهدمی را سؤالم جواب هم بعد و

 .پیشش اومده هم اشنوه که وقتیه چند یه. بود تاجخانوم فقط -

 !شهنوه پسره اون پس -

 پسره؟ دونیمی کجا از -



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 53 
 

 .برداشت اون زدم درو زنگ خب، -

 در موندممی منتظر در دم خودم وگرنه میای ساعتی چه دونستمنمی! که ندارم حواس اصالً  وای ای زدی؟ رو اونجا زنگ -

 .کردممی باز زدیمی

 شد؟ بد خیلی یعنی -

 .دخترم شرمنده شدی، خیس و برف زیر موندی این بخاطر حتماً. بود خودم تقصیر.میای که بودم گفته تاجخانوم به نه، -

 .نداره اشکالی نه، -

 :گویدمی و نوشدمی را اشچایی از کمی

 ولی ساله؛ هفتاد باالی زیاده، هم سنش. تاجخانوم زنیممی صداش دیگه خدمتکارای و من. بانوئهتاج اسمش خونه این خانوم -

 .داره رو نوه دونهیه همین

 را امچایی و کنممی سکوت اما دانستن؛ بیشتر برای دهدمی قلقلکم که ستمعماهایی پراز کند،می تعریف برایم که ماجرایی

 .شودمی بلند و کشدمی سر را اشچایی تند و تند هم سمیه. کشممی سر

 .کنم درست رو غذا و برم باید ظهره، نزدیک ولی پیشت؛ بشینم همش دارم دوست دخترم، شرمنده -

 گردین؟برمی و ساختمون توی رینمی غذا یه برای هربار -

 .دادن که هم خونه بهم، میدن حقوق عزیزجان؟ کنم چه -

 .رودمی و کندمی خواهی معذرت هم باز و کشدمی آهی

 .شودمی کسهمه نگران و چیزهمه تنگ ناگهان که دلی و تنها مانممی من
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 دارد؟ سفر قصد که گفتمی من به نباید محبوبه

 هست؟ لیلی به حواسشان بقیه نباشد، محبوبه اصلً

 شوممی بلند گیردمی جان کمی که امزدهیخ و سرد پاهای. کنم دور ذهنم از را منفی افکار کنممی سعی و دهممی تکان سری

 همان سمتبه. کرده تربامزه و دنج را خانه حسابی و گذاشته طاقچه رویروبه جاهمان که را کرسی. بیندازم خانه به نگاهی تا

 چیده طاقچه روی که بینممی زیبا هایگل با گلدان ردیف چند رویمروبه کنم،می بازش آرام و روممی بزرگ رنگچوبی در

 در جذابی و وبرقزرق پر چیزهیچ. است خوابرخت دست دو یکی هم کنارش و لباسیچوب یک هم راست سمت. اندشده

 .کند تماشا و بنشیند فقط دارد دوست آدم که است چیده مرتب را جاهمه چنان سلیقه، و ذوق با سمیه اما نیست؛ خانه این

 تصور. است من یخانه اینجا که شودنمی باورم هنوز. پوشممی راحتی لباس و کنممی راعوض هایملباس گذرد،می که کمی

 اتاقی خانه، آن اگر حتی. بدهم دست از را آن هرگز ندارم دوست که است شیرینی ـذت*لـ خانههم یک و خانه یک داشتن

 .باشد نداشته تو با نسبتی هیچ خانههم آن اگر حتی باشد، باغ یک ابتدای در کوچک
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 متوجه دیگر. کندمی عمل آوریخواب قرص مثل زمستان برفی و ابری هوای این در کرسی گرمای و نشینممی کرسی زیر

 .شوممی بیدار خواب از در صدای با فقط روم،می خواب به زمان چه که شومنمی

 :گفت سمیه

 خوابیدی؟ جانم، الناز عه -

 .برد خوابم کی نفهمیدم اصالً ! وای ای -

 :گویدمی و خنددمی

 .خودمون برای آوردم رو کمشیه. پختم غذایی چه ببین بیا -

 .گیردمی امخسته چشمان را خواب و کندمی پر را اتاق فضای همه اشسبزیقرمه بوی

 کمک با. دارم دوست بیشتر را ابری هوای بهتر، چه. نیست خورشید از خبری و ستابری هوا چنانهم اما آمده؛ بند برف دیگر

 .چینممی را هابشقاب و اندازممی کرسی روی ایسفره سمیه،

 .شد امگشنه. سبزیقرمه این داره بویی عجب! وای -

 تو؟ شدی مردنی الغر قدراین چرا. بگیری جون بخور. عزیزم جونت نوش -

 واقعاً؟ -

 .بود سرخ هاتمولپ بودی مپلتپل همچین بودی که بچه بله، -

 :گویممی و خندممی

 .خوردممی رو شما دستپخت موقعاون خب -

 .گویدمی خیریبه یادش و کندمی ایخنده هم سمیه

 .پرسیدمی تو از تاجخانوم راستی، -

 :گویممی تعجب با

 من؟ از -

 .کرده باز برات درو تاجخانوم خود بعدش. نشناخته خانومسمیه گفتی برداشته، رو آیفون اشنوه پسره، این اول که میگه آره، -

 شناسه؟نمی رو شما یعنی -

 خود اسم میگم بپرسی من از. گذرونیه خوش دنبال همش دیدم من که اونجا تا واال پسر این! داری خوشی دل عجب -

 .دونهنمی هم رو تاجخانوم

 .خورممی را غذایم و اندازممی باال ایشانه

 .گذاردمی اتاق توی و داردبرمی را چمدانم و کیف سمیه غذا از بعد

 .بود قدرهمین وسعم ولی نیست؛ قشنگ خیلی دونممی. دخترم کردم درست تو برای رو اینجا -
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 منه؟ ماله اینجا جدی -

 .دخترم آره -

 ...که نمیشه آخه چی؟ شما ولی قشنگه؛ خیلی -

 بیای تو اینکه قبل تا اونجاهم از. کرسیه این من اتاق هم بعدش. بدم انجام رو کارها و بیام و برم باید همش که من قربونت -

 .کردمنمی استفاده

 .بودم شده کوچک اتاق این یشیفته ابتدا از چرا دانمنمی. کنممی تشکر و پرممی آغوشش به خوشحالی از

 :گویدمی و زندمی ایوسه..بـ را امپیشانی سمیه

 نداری؟ من با کاری. ببینم رو شام تدارک برم دیگه من -

 کمکت؟ بیام هم من خوایمی -

 .نگو رو این دیگه باشی، من سر تاج اینجا اومدی تو -

 .بردمی خودش با هم را غذا هایظرف و رودمی هم سمیه. گویمنمی چیزی پس باشد درست که بگویم چه دانمنمی

 .شودمی باز در هم باز بعد لحظه چند

 !راستی -

 بله؟ -

 .دمه تازه هم چایی. بخور بردار خودت برا میوه دارم، کوچیک یخچالیه پایین، یگوشه اون اتاق توی -

 .مرسی باشه، -

 و دیدن برای هست وقت کافی یاندازه به ندارد، هم عیبی. بودم ندیده اتاق در را یخچال که پرتم حواس چقدر من راستیبه

 .گرفتن یاد

*** 

 نصب که جدیدی بازی با و گیرممی دست را امگوشی حوصلهبی. آیدنمی که آیدنمی چشم این به خواب و است شده شب

 در نزدیک از صدا فهمممی و کنممی تیز را هایمگوش. شنوممی نزدیک ایفاصله از صدایی که شوممی بازی مشغول امکرده

 ترقوی هاپچپچ صدای روم،می پنجره کنار و آیممی بیرون کرسی زیر از نکنم بیدار خواب از را سمیه کهطوری آرام،. است باغ

 .شودمی

 نبود؟ بهتر بیرون میومدی -

 .بیا تریم،راحت که اینجا -

 پسر دو. باشد تاجخانم ینوه باید دو آن از یکی زنممی حدس اما شناسمشان؛نمی بینم،می را پسر دو اتاق کوچک پنجره از

 شودمی را هااین فقط شبنیمه تاریکی توی. دارد تریپهن هایشانه یکی آن و است الغرتر دیگری از شانیکی بلند، باقدهای
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 کندمی دعوت باغ انتهای سمتبه را دیگری که باشد تاجخانم ینوه باید کندمی باز را در که الغرتری پسر همین حتماً. دید

 .کنممی پرت باال ایشانه. شوندمی گم شب تاریکی در و

 «!میشن پیدا بیکاری آدمای عجب اینجا، اومده پاشده شبی نصف که کیه اون! خبره چه نیست معلوم»

 .گیرممی سر از را امبازی و گردمبرمی جایم به آرام و گویممی را این

#28 

 به عادت شنوم،نمی را آرزو صدای دیگر شوممی بیدار که صبح روز هر اینکه به عادت برد،می زمان هرچیزی به کردن عادت

 .جدید زندگی به جدید، یخانه به عادت شوم، بیدار دیگری جای در اینکه

 عادت کردمی زدهذوق مرا که اشرنگی هایپرده و خانه این به بیشتر روزروزبه من و گذردمی هم من کردن عادت زمان

 عادی. کندنمی امزدهذوق خانه این رنگی هایپرده دیگر مثالً. شدن عادی مثل دارد هم هاییبدی کردن عادت البته. کنممی

 دریغ را برفش آسمان کمکم دیگر. است بهار آمدن نوبت باشد که هم نوبتی و است کوچک هایخوشی شدن رنگکم شدن،

 .زمین شدن سبز به مانده روز وچند بیست باشد که هم شمردنی. دزددمی را هابرف رحمانهبی زمین و کندمی

 .برم من باشه سماور اون به حواست النازجان، -

 بیام؟ هم من میشه جونسمیه -

 بیای؟ کجا تو -

 .تنهایی میره سر حوصلم دیگه، بیام تو با -

 !واال بگم چی -

 .کشممی درهم را امچهره

 .دیگه بیام -

 .کن خاموش سماورم اون پس باشه، -

 سمیه ازخانه جلوتر قدم چند را پایم حالتابه. افتممی راه سمیه سر پشت و کنممی تن به مناسبی لباس ،سریع شوق با

 .بودم نگذاشته

 .روحشبی و خشک درختان وجود با حتی زیباست، واقعاً باغ این

 زمستان اما دارند؛ بزرگ درختانی سه هر. وسط در تربزرگ یباغچه یک و دارند قرار باغ راست و چپ سمت در باغچه دو

 !شود دیده باغچه از بیشتری هایزیبایی دهدنمی اجازه

 من به و کندمی عوض جاکفشی داخل راحتی هایکفش با را هایشکفش و کندمی باز را در سمیه رسیم،می که عمارت به

 .کنم عوض را هایمکفش گویدمی هم

 !نیست دیواری بیندمی چشم که جایی تا. شوممی خانه وارد
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 .اندشده وصل دیگریک به سراسری و کوتاه یپله دو یوسیله به که خوردمی چشمم به بزرگ سالن دو

 .خارج شمردن یحوصله از و است زیاد هاپله تعداد. بینممی رنگاینقره هاینرده با بزرگ هاییپله رویمروبه

 .دهدمی نشان تربزرگ را خانه دیوارهای ها،دیواری کاغذ روشن کرمی رنگ

 که داده را اجازه این سالن بزرگی و اندشده چیده دورهم دورتا که دارد مخمل و زرشکی رنگ به هاییمبل راست سمت سالن

 .باشد سالن انتهای هم رنگکرم و چوبی مبل دستیک

 .هستند قرمزرنگ مخمل هم سالن هایپرده حتی

 .دیوار کنار سالن ابتدای هم ایایستاده ساعت و شده داده قرار سالن یگوشه گرامافونی

 کسی ترسممی کنم، کج را سرم دیدنش قصدبه خواهمنمی. نیست دیدم در زیاد روروبه دیوار خاطربه اما چپ؛ سمت سالن

 .ببیند زدهذوق حال عین در و متعجب یچهره این با مرا و باشد آنجا

 قدرآن. آن در شده چیده تزئینی و قیمتگران وسایل به شوممی خیره و ماندمی راست سمت سالن همان به نگاهم بازهم پس

 !است کرده تبدیل موزه یک به را خانه بیشتر که شده چیده آن در تزئینی و وبرق زرق پر وسایل

 .داره وسیله چقدر! قشنگیه یخونه عجب -

 .افتدمی راه به آشپزخانه سمتبه و زندمی لبخندی سمیه

 .آیممی خودمبه سمیه صدای با که شوممی خانه کردن نگاه مات همچنان من

 موندی؟ کجا الناز، -

 .اندازممی چپ سمت سالن به هم کوتاهی نگاه و روممی جلوتر. افتدمی آشپزخانه به نگاهم و شنوممی هاپله زیر از را صدایش

 .راست سمت سالن از متفاوت کامالً سالن یک

 .است ترکوچک خیلی راست سمت سالن از. سفیدرنگ مبل دستیک و زیبا و توری هاییپرده

 !الناز -

 هر که شنوممی صدایی ناگهان که روممی آشپزخانه سمتبه و کشممی خانه هایجذابیت از دست سمیه، صدای با باراین

 .شودمی ترواضح و واضح لحظه

 من کن صبر فقط. جوب توی بریزش رو هادارایی این یهمه زمین، اون و خونه این. بکن داری دوست هرکاری ًاصال باشه، -

 خونه خودت، دور کنیمی جمع هرشب هرشب که آدما این مگه. بکن خواستی که غلطی هر برو بعدش زمین بزارم رو سرم

 کارن؟چی اونا اصالً ! تو میاد و پایین ندازهمی رو سرش سروپاییبی هر که راه سر یخونه قهوه شده اینجا ندارن؟ زندگی

 ...ک نیست کسی بدونم خواممی

 .روممی دنبالشبه سرشپشت هم من و شودمی خارج آشپزخانه از دواندوان سمیه و شودمی قطع صدا

 .است گذاشته قلبش روی را دستش و نشسته هاپله روی پیرزنی
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 .رودمی سمتشبه سمیه

 .بیار آب لیوان یه النازجان. بده مرگم خدا شده؟چی خوبی؟ تاجخانوم خانوم؟ -

 .گردممی باز آنجا به ترسریع و کنممی پر آب لیوانی و روممی آشپزخانه به سریع

 و کشممی ایآسوده نفس شود،می بهتر حالش که کمی. کنممی نگاه پیرزن به نگران و دهممی سمیه دست به را آب لیوان

 .دیدمش پنجره ازپشت شب آن که ستپسری همان کنممی که دقت. بینممی را پسری رویمروبه باراین

 .مشکی و ریز هاییچشم با الغر صورتی ، دارد بلندی قد

 نقصی کنم،می دقت اشچهره در که بیشترهم. باشدمی اشچهره و خود به او اهمیت ازمیزان نشانی هم اشکرده رنگ موهای

 .صورتش توازن ولی پهن؛ هاییلب قلمی، و کشیده بینی. بینمنمی او در

 به هم وسالسن کم! نشوم خیره او به که نیست کم اشچهره جذابیت هم قدرآن اما بینم؛نمی اشچهره در چندانی زیبایی

. شوممی خودمبه نگاهش متوجه سنش، زدن تخمین و اشچهره محو. باشد داشته سال 30 حدود آیدنظرمی به. رسدنمی نظر

 .دهممی نشان تاجخانم موضوع درگیر را خودم و دزدممی را نگاهم سریع و شوممی هول هم باز

 !دارد بدش حال آن با زدن حرف به عجیبی تمایل چنانهم او اما کند؛می آرامش و دهدمی ماساژ دائم را او هایدست سمیه

 .خودت دور کنیمی جمعشون شبا که نکبتا همون پیش برو. نباش چشمم جلو برو برو، -

 .کندمی پسرک بار لیچار خوب اما زند؛می حرف زوربه و آمده فشار قلبش به اینکه با چارهبی گیردمی امخنده حرفش از

 !دیگه شو گم د   -

 .کوبدمی هم به محکم را در و شودمی خارج خانه از عصبی و کشدمی پوفی پسر،

 چشمبی قدراین که دیگه رفتی پدرومادرت همون به توام آره؟ کوبیمی من روی درو. شمخالص زودتر دستت از بمیرم الهی -

 ...رویی و

 :گویدمی و گزدمی را لبش گوشه سمیه

 .باشی راحت مبل روی بشین پاشو. هامیشه بد حالت بازم الل زبونم. تاجخانم دیگه بسه -

 .بنشانیم نزدیکی همان مبلی روی را تاجخانم تا کنممی اشیاری کار این در هم من و کندمی بلندش و گیردمی را دستش

 او به روزگار که ستهاییوچروکچین پراز هم صورتش و است نحیف بسیار اندامش اما دارد؛ بلندی تقریباً قد اینکه با پیرزن

 .داده هدیه

 .هایشپلک افتادگی وجود با حتی دارد، را خودش برق اما اشرنگی چشمان

#29 

 .کندمی نگاهم خوب و افتدمی من به نگاهش تازه تاج،خانم

 گفتی؟ که دختریه همون -
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 :گویدمی و کندمی نگاهم سمیه

 .بله -

 هایمگونه که دانممی و اندازممی پایین را سرم. کندمی معذب مرا کمی موضوع این و است من روی نگاهشان هردو حال،

 .شودمی سرخ

 .کرده سرم به جون که کوروش مثل هم یکی این، مثل یکی روزا، این دارن فرق هم با چقدر جوونا -

 .کندمی هدیه من به تاجخانم که است جدیدی لقب هم این و است؟ کوروش نامش کننده سر به جان جوان این پس

 بعد آخروعاقبتش پسر این سالمن؟ معتادن؟ کارن؟چی کین؟ خودش دور کنهمی جمع شب هر که آدما این نیست معلوم -

 بمیرم؟ راحت باخیال و بسپارمش کی به میشه؟ چی من از

 .نیست که بچه هم آقاکوروش باالخره. باشه اتنوه سر باال همیشه سایت که انشاءاهلل. تاجخانم نگو طوراین -

 .گذرونیه خوش و تفریح دنبال فقط. است ساله29یبچه یه! هست -

 .نیست خوب قلبت برای. جانخانم نخور حرص شما -

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس تاجخانم

 .برس کارات به برو تو خوبم، من -

 .خانم چشم -

 .بشه خوب زودتر سرماخوردگی این بلکه بذار، سوپ هم کمییه ناهار برای -

 چی؟ کوروش آقا برای -

 .هیچی! خورد کوفت -

 تا گیرممی را خودم جلوی سختیبه که هم من. رودمی آشپزخانه به و گویدمی چشمی و داردمی نگه را اشخنده سمیه

 .افتممی راه سمیه دنبال به نبیند، را امخنده تاجخانم

 بهترین شکبی او. کنممی نگاه کارهایش به دقت با و ایستممی دستش کنار هم من و شودمی غذا کردن درست مشغول سمیه

 مراهم که کندمی کار وسایل با و آشپزخانه در مهارت با چنان! دهندمی جان یمزه غذاهایش. امدیده تاکنون که ستآشپزی

 .کندمی آشپزی به مشتاق

 داردبرمی خودمان برای غذا از کمی. چیندمی را میز سمیه شود،می آماده که غذا و گذرانممی درآشپزخانه او با را ساعتی چند

 .شویممی خارج عمارت از باهم و

 سرمان را منتش بهار تا بتابد قدرآن خواهدمی. نماند زمین روی برف از اثری دیگر تا بتابد و بتابد خواهدمی. ستآفتابی هوا

 .شود فرما تشریف خرامانخرامان و بگذارد
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 از حسابی و گیردمی تماس من با محبوبه باالخره هم مدتی از بعد. کندمی استراحت کمی محبوبه و خوریممی را ناهار

 ستزیادی مدت و کنممی زندگی سمیه کنار اینجا هاستسال کنممی حس گاهی اما چرا؛ دانمنمی. آیممی بیرون اشتنگیدل

 است عمارت در اوقات بیشتر سمیه. ستتنهایی ایرادش تنها اینجا راستش. امشده دور امگذشته زندگی و خوابگاه و محبوبه از

 عمارت در کارش کامالً  سمیه آنکه از پس شب. است شده زیاد زورشان روزها این حسابی که هایمتنهایی و مانممی من و

 .بگذرانیم وقت باهم امکودکی زمان همان مثل و بنشیند کنارم کمی کندمی فرصت شود،می تمام

*** 

 جون؟سمیه -

 دخترم؟ جانم -

 گفتی؟می الالیی برام و خوابیدممی پاهات روی بودم بچه که روزا اون یادته -

 .زمان اون که نداشتی سنی یادته؟ برم قربونت -

 ...رو بابام یادمه، رو اتاقم یادمه، رو مهربونیات یادمه، رو خوندنات الالیی یادمه، ولی -

 .ماندنمی پنهان سمیه دید از که فشاردمی را گلویم بغضی رسممی که اسم این به

 .ریزممی اشک آرامآرام و گذارممی زانویش روی را سرم گذشته مثل. نشیندمی کنارم آیدمی. کندمی صدایم نگران

 :گویدمی و کندمی نوازش را موهایم سمیه

 چرا؟ گریه شد؟چی الناز -

 :گویممی هقمهق میان

 سمیه؟... س -

 جانم؟ -

 نمیاد؟ یادم... رو قیافش دیگه... من چرا... چرا -

 .زنممی گریه زیر بلندتر بعد و

 .کندمی نوازش را موهایم بازهم سمیه

 فراموشی بعدشم ندازهمی جدایی. همینه دنیا رسم. ندارم تورو اشکای دیدن طاقت. نکنیا گریه. برات بمیره سمیه الهی -

 . میاره

 .بردمی یادم از را اشکم خاطرات بامرور و دهدمی امداریدل هم باز سمیه و کنم آرام را خودم کنممی سعی

 برات. داشت دوستت خودش جون مثل. گرفتمی رو تو سراغ ازهمه اول خونه، میومد که هروقت آقاسعید خیر،به یادش -

 .شد نحس جدایی این باعث چی دونمنمی دونم،نمی من. بود تو ماله وقتش یهمه بود که خونه توی. ذاشتنمی کم هیچی

 .شوندمی جاری ترسمج هایم،اشک و کنممی پاک را هایماشک دست با
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 کنی؟ تعریف روزا اون از برام میشه سمیه، -

 .کشدمی آهی

 خونه اون توی که اتاقی هم هنوز. گذروندم خونه اون تو رو عمرم روزای بهترین. یادمه رو شلحظه به لحظه نشه؟ چرا -

 اون خانوم کردممی فکر که کرد می رفتار من با جوری آقاسعید. نداشت کم هیچی که تو اتاق کنار اتاق یه. یادمه رو داشتم

 .بودم ترشبزرگ خواهر جای و بود گذشته ازم سنی هم موقعاون اینکه با! امخونه

 را هایمپلک و ماندمی الالیی مثل صدایش. شودمی تعریف داستانش و شوندمی جاری هایماشک و کندمی نوازش را موهایم

 حتی اینکه با کنم گوش را هایشحرف و بمانم بیدار خواهممی شده هرطور و ندارم خوابیدن خیال من. کندمی سنگین

 :گویممی شنومنمی آلودگیخواب شدت از راهم صدایش

 .بگو بلندتر کمییه -

 :گویدمی شنودمی که را آلودمخواب صدای سمیه،

 .برات میگم فرصت سر رو بقیش شمفدات بخواب بگیر. ستخسته صدات میادا، خوابت النازجان، -

 اتاق و سمیه آرام صدای. بزنم حرفی گذاردنمی و آیدمی سراغمبه زودتر خواب اما بده؛ ادامه نیستم خسته نه بگویم خواهممی

 .کندمی را کارش راحت، خواب رخت و گرم
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 و بنشیند کنارم هایشخستگی و کارها از فارق سمیه و شود شب که هستم این انتظار به کنممی باز را چشمانم که صبح از

 که کشیدنی نفس روزهای نه زندگی، روزهای. کند تعریف بود کردنمان زندگی روزهای که دور چندان نه هایگذشته از برایم

 .کنیممی سپری آن با را حال

 .است دقیقه وده یازده ساعت. بینمنمی را سمیه شوممی بیدار که صبح

 گرمی روبه هوا. شوممی سمیه آمدن منتظر و خورممی را امصبحانه. کنممی جمع را خوابم رخت و شوممی بلند جایم از سریع

 به عید بوی کشم،می عمیقی نفس. کنممی بازش و روممی اتاق کوچک پنجره کنار. نمانده زمین روی برفی دیگر و رودمی

 !رسدمی مشامم

 خنددمی هم او. دهممی تکان دست برایش لبخندی با. آیدمی اتاق سمتبه که بینممی را سمیه پنجره، از باغ تماشای مشغول

 .رساندمی من به را خودش بلندتری هایباقدم و

 .نخوردی تاسرما تو برو. نخور رو آفتابش گول سرده هوا دختر -

 .شودمی وارد هم سمیه و بندممی را پنجره افتاده، بدنم بر لرزه نازکم هایلباس با که هم خودم

 .بیام و نرم دیگه که کردم آماده چیز یه االن از خودمونم شام برای. بیرون میره نیست خونه تاجخانم امشب -

 .هاکنیم تعریف کلی امشب پس خوب چه جدی؟ -
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 .بدنم تو مونده خستگی این بزنم چرتی یه عصر من فقط من، عزیز حتماً -

 مثل و رودمی عمارت به غذا کردن آماده قصدبه هم باز سمیه و گذردمی ساعتی چند. گویممی ایباشه و زنممی لبخندی

 استراحتی و نشیندمی راحت خیال با خوردمی که را غذایش سمیه. آوردمی کوچک ایقابلمه با را خودمان غذای همیشه

 اشخسته هاکردن درست غذا و هاایستادن سرپا این و رود می را راه این بار چند هرروز! سوزدمی برایش دلم راستش. کندمی

 شودمی که هم عصر. بکشد راحتی نفس تواندمی و است راحت خیالش حسابی نیست خانه تاجخانم که امشب اما کند؛می

 .درآورد ظهر از بعد خواب عزای از دلی تا کشدمی خود روی را پتو آرام، باخیالی

. بمانم درخانه توانمنمی دیگر که است چسبلد قدرآن هم بیرون هوای. رودمی سر امحوصله حسابی خوابد،می که سمیه

 هم کوتاه زدنی قدم برای مجبورم اما رفتم؛می بیرون اتاق از خواستممی که هرجور تا بود سمیه مال خانه حیاط کاش

 .بپوشم هم گرمی لباس و کنم عوض را هایملباس

 سرم و شنوممی را پایی صدای هایمکفش پوشیدن مشغول. روممی بیرون و شوممی آماده نکنم بیدار را سمیه که طوری آرام،

 .باشد مرتب که کشممی شالم به دستی دیدنش با. است تاجخانم ینوه. آورممی باال را

 .سالم -

 زنگ همراهش تلفن بالفاصله و دهدمی را سالمم جواب مکث باکمی و کندمی نگاهم رود،می در سمتبه باعجله که طورهمان

 .خوردمی

 در؟ پشت ؟جدی تو؟ کجایی الو، -

 اما بینم؛نمی واضح را دختر یچهره. کندمی پرسی واحوال سالم کوروش با که بینممی در پشت را دختری و کندمی باز را در

 .شنوممی پایی صدای هم باز باغ دیگر طرف از

 سروصدا قبل یدفعه مثل قدرآن ببیند دختر این با را پسر این باراین اگر حتماً! کنممی حس را خطر بینممی که را تاجخانم

 !کند سکته بار این هم شاید. کند خسته را همه تا کندمی

 کجا از بشه؟ ناراحت دیدنش با تاجخانم و باشه دوستش دختر اون دونیمی کجا از اصالً  کنه؟ سکته هم اگه چه تو به اصالً  »

 «نباشه؟ فامیل معلوم

 .شود متوجه تاجخانم که خواهدنمی حتماً زندمی حرف بامالحظه و آرام پسر این که طوراین کند،نمی مجابم هاحرف این

 تاجخانم حضور از خبردار را کوروش اینکه برای مجبورم پس شومنمی خوشحال اصالً  مادربزرگ و نوه این هایبحث و دعواها از

 .بدهم سالمی بلند باصدای کنم،

 دیدش در کوروش و رسیده در نزدیک به تازه که تاجخانم. گیردمی فاصله در از و بنددمی را در من صدای با بالفاصله کوروش

 :گویدمی کوروش روبه دهدمی آهسته را سالمم جواب اینکه از بعد گرفته جای

 .خودت دور کن جمع رو دوستات بعدش برم من کن صبر حداقل -
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 :گویدمی نشود عصبانی کندمی سعی که طورهمان کوروش

 !کردما گیری عجب تو؟ بیارم رو کسی من دیدی االن شما بابا، ای -

 :پرسدمی و کند می من روبه تاجخانم

 نبودی؟ اینجا االن تو مگه دختر، -

 .بله -

 یانه؟ تو بیاره خواستمی رو کسی. دیگه دیدی حتماً خب، -

 خواهدمی حتماً بگویم را راستش اگر. ماندنمی پنهان دیدم از هم کوروش کردن پرت باال ابرو و بدهم جوابی چه باید دانمنمی

 .کند بیدار خواب از راهم سمیه و بیندازد راه دعوا باز

 .ندیدم رو کسی من -

 :گویدمی کوروش روبه خورده سنگ به تیرش که تاجخانم و کشدمی ایآسوده نفس کوروش

 کنی؟می کارچی اینجا تو پس -

 قربان؟ هست اجازه زنم،می قدم دارم -

 :گویدمی من روبه و دهدنمی جوابی

 .باشه حواسش. میام دیروقت من بگو سمیه به -

 .چشم -

 :گفت کوروش

 برسونمت؟ میری جایی -

 .برس زدنت قدم به تو منتظره آژانس نه، -

 نیستم؟ دعوت من -

 !قدیممه هایهمسایه از شناسیشنمی شما درضمن،! هیچی دیگه که دونفر بشیم اگه نداری، رو پیرزن منه یحوصله تو -

 !طوراین که -

 !بودی خونه اگر البته. بخور کن گرمش. کرده حاضر برات سمیه رو شامت -

 کارچه که دانمنمی و کشممی خجالت هم من و افتدمی من روی نگاهش کوروش. بنددمی محکم را در و رودمی هم بعد و

 .کنم

 .اومد خوشم آفرین! بودا خوب کارت -

 .آوردمی بیرون ازجیبش را تلفنش هم بعد و

 .بگو بزن زنگ دیگه نکن فوضولی... هست حواسم نه نه... من یخونه بیان همه نرن پارک بگو هابچه به بهار الو؟ -
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 حسابی امفوضولی. زندمی در کسی که شوم زدن قدم مشغول و بگیرم پیش را راهی کنم پرت او از را حواسم کنممی سعی

 .شودمی وارد پرسروصدا دختری که است در پشت کسی چه بفهمم تا کنممی آهسته را هایمقدم و کندمی گل

 اینجا؟ بیایم گفتی که نیست بزرگمامی! عجب چه مجدد، سالم -

 یهو؟ شدی قایم کجا. جیغو جیغ پایین بیار رو صدات سالم، علیک -

 .میان االن ماشینن توی هامبچه طرفا، همین -

 .آیدمی سمتمبه و افتدمی من روی دختر نگاه

 شدی؟ اضافه ما جمع به توام خوبی؟ عزیزم سالم -

 .بگویم چه و کنم کارچه باید که دانمنمی و مانممی مات

 :گویدمی بالفاصله اوهم و گرددبرمی کوروش روبه بیندمی مرا سکوت که دختر. شوممی دستپاچه حساس مواقع در همیشه

 .باشه هم خوبی نفوذی تونهمی! جدیده عضو آره -

 .زندمی خنده زیر بلندبلند و

 .بودیم رفته لو االن همین که نبود بچه این اگه -

 :گفت بهار

 !ایول تو، هستی دخملی عجب بابا جدی؟ -

 .آیدمی زدن در صدای هم باز که آورمنمی سردر چیزی هایشانحرف از و کنممی نگاهشان مبهوت و مات چنانهم من و

 .بودم نیامده بیرون اتاق از کاش که کنممی آرزو و ایستممی ایگوشه من و شوندمی داخل باهم همه! نیست نفر یک باراین

 .شش است، ایستاده کنارم که هم بهار و پنج کوروش چهار، سه، دو، یک،
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 .کندمی پر را فضا یهمه شانشلوغی صدای

 :گویدمی دخترها از یکی شوند،می حضورم متوجه و شودمی تمام شانپرسیواحوال حال که کمکم

 داری؟ موننگه خوایمی سرما همین توی جاهمین خان،کوروش جناب -

 .برو خودت بیا بلدی، که رو راه! دراززبون نه -

 پشت آن که دانمنمی من و افتندمی راه باغ انتهای طرفبه هستند، بگوبخند و شوخی مشغول که طورهمان آرام،آرام همگی

 .هاستآن منتظر چیزی چه

 از و شوم راهی هاآن با تا دهدمی قلقلک مرا حسی هم طرفی از و برگردم اتاق به که دارم دوست و امترسیده ازطرفی

 .کنم پیدا نجات هم حوصلگیبی
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 توی چندبار تو مگه کنی؟می کارچی اینجا و هستی کی کردی فراموش بری؟ کجا باهاشون خوایمی! الی شدی دیوونه »

 «.باهاشون نری نشی، دیوونه کردی؟ شرکت دختروپسر جمع

 از یکی میان همین در ناگهان اما ندارم؛ جمع این به ارتباطی هیچ که کنممی قانع را خودم هم من. شوندمی دور قدمی چند

 :گویدمی من به خطاب و گرددبرمی پسرها

 بیاین؟ خوایننمی شما -

 معذب حسابی است، من به خیره هانگاه یهمه اینکه از. گردندبرمی سمتمبه و شودمی جلب من سمتبه شانتوجه هم بقیه

 .شوممی

 :گفت بهار

 نمیای؟ چرا عزیزم -

 :گفت کوروش

 .بکشیم رو نازش باس حتماً -

 .راحتن طوریاین شاید نکنید اذیتشون! گفتما چیزی یه من حاال خب -

 .اشبامزگی روی یا بگذارم شعورش روی باید را حرفش این دانمنمی

 «.بودم کرده گوروگم رو خودم االن کردی،نمی پرت رو بقیه حواس اگه شما! جناب »

 اشمانع هم من. کندمی همراه بقیه با مرا و گیردمی را دستم و آیدمی سمتمبه بهار دختر، همان که بزنم حرفی خواهممی

 :گویممی خودم با و برممی لذت جمعشان در بودن از هم خیلی نگویم، اگر دروغ و شومنمی

 «.نداره اشکالی که باریه »

 .شودمی طی بقیه هایحرف و من سکوت با راه و امکرده سکوت من تنها میانشان

 .بودم بهار با هایملباس یمقایسه مشغول من و بودند صحبت مشغول بقیه

 .است باغ انتهای درست بزرگ آالچیق یک هاآن مقصد اما دارند؛ قرار هم از فاصله با کوچک آالچیق چند مسیر در

 .دارد قرار قدیمی وسفید فلزی صندلی دست چند آن زیر که قرمز سقف با آالچیقی

 ندارد؛ زیادی یاستفاده باغ از قسمت این دهدمی نشان این و اندگرفته قرار جنس همان به میز یک دور نظمیبی با هاصندلی

 .است ترکهنه هاآن از و نظمبی ها،آالچیق سایر برخالف چون

 کنار کنممی سعی ندارم، میانشان دوستی که آنجایی از. رودمی صندلی یک سمتبه هرکسی و هست کافی یاندازهبه صندلی

 شادتر را جمع هوایوحال هایششیطنت که است شوخ دختری بهار. کنممی بیشتری راحتی احساس او کنار. بنشینم بهار

 .است کرده

 .است کرده جلب را توجهم اشمشکی بلند و لَخت موهای که سفیدچهره دختری
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 !زیاد آرایش با ایچهره. دارد ایقهوه و درشت هاییچشم و است بلندتر من از سانتی چند قدش

 کنممی مقایسه او با را خود ذهنم در مدام اما بنشینم؛ کنارش که مجبورم هم باز اما آید؛می پایین مقابلش در نفسماعتمادبه

 .بیاید ترپایین نفسماعتمادبه لحظه هر شودمی باعث این و

 بد هم چندان هایملباس وضع. شودمی دیده امچهره در آرایشی نه و مانده بیرون موهایم نه. آیدمی چشم به کنارش تفاوتم

 .هستم راضی خود کار این از لحظه این در چقدر و پوشممی مناسبی هایلباس آیم،می بیرون اتاق از هربار چون نیست؛

 :کندمی شروع کوروش نشستن، از پس بالفاصله

 .بود دیده این با رو من مادربزرگه نبود، بچه این امروز. نباشه جمع این تو خوبی این به بچه حیفه خداوکیلی خب، -

 :گویدمی کنانشکایت بهار

 .میگن درخت به این! هوی -

 .بود دیده درخته این با رو من آره -

 .خندندمی حرفش به همه من، جز به و آیدمی مسخره و پوچ ازنظرم اشکنایه

 :گویدمی من به رو بیند،می که را سکوتم کوروش

 .داری زبون بدونن بذار بزن هم حرفی یه -

 .شودمی آزرده غرورم کند،می صدایم طوراین اینکه از و کندمی خودنمایی به شروع اینجا در تازه غرورم راستش

 بگم؟ چی -

 :پرسدمی کنجکاوی با

 ای؟سمیه دختر -

 :پردمی حرفش میان بالفاصله بهار

 کیه؟ سمیه -

 :گفت کوروش

 .کنهمی آشپزی باغه، اول شخونه که خانومه همین -

 هایآدم از پر جمع این جلوی ندارم دوست. است من روی هانگاه یهمه که حاال خصوصاً خوردبرمی غرورم به حسابی

 .کنند تلقی دخترخدمتکار مرا و بیاورم کم خودخواه

 !نیستم دخترش خیر،نه -

 چی؟ پس -

 ...خانمسمیه -
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... نکنه یا! بهتره خیلی که بودن دخترخدمتکار هستی؟ پرورشگاهی بچه یه تو بفهمن همه خوایمی الناز؟ بگی خوایمی چی »

 «!بگی دروغ خوایمی

 :گویممی کنم فکر اینکه بدون و گردمبرمی حرفم ادامه به

 .بمونم پیشش که اومدم. رفتن ازکشور خارج سفر ومادرم،پدرم. بچگیامه پرستار سمیه -

 !عجب. نره اینا و وعمه فامیل پیش ولی پرستارش؛ پیش بیاد بوده حاضر بچه طفلی! دارپول بچه بابا! اوهاوه -

 .امآورده زبانبه را ایمسخره دروغ دهدمی نشان اشکنایه

 پیشش بچگی از هم من و داشتن اعتماد اون به فقط بابام مامان. پیشش بیام شدم مجبور. ندارم رو کسیهیچ من خب، نه -

 .بمونم پیشش قراره کوتاه مدت یه برای فقط هم اون. شدم بزرگ

 .کنم حفظ را امخونسردی کنممی سعی و بینممی را پسرها از یکی پوزخند اما زند؛نمی حرفی کسی

 «زندگیت؟ محل و تیپ یا باشی دارپول خورهمی قیافت به گفتی؟ که بود ایمسخره دروغ چه این آخه! احمقی خیلی الی»

 :گویممی و کنممی پنهان را استرسم

 .بچه این نه النازه، اسمم من بعدشم، -

 .نزن رو من حاال چشم باشه، -

 .کنممی ریزی یخنده هم من و خندندمی همه

 :گفت بهار

 ...بهارم که من. کنم معرفی واست رو هابچه یبقیه هم من بذار خب -

 .نبودم اینجا حال و بودم کرده سربهدست را همه نبود، اگر که کندمی اشاره پسری همان به دست با

 .سالشه2۶ ترهبزرگ همه از طنازجونم. خانمطناز من عشق و آقانویدخان که هم اون امیرسامه، هم این -

 انداخته هایشگوش پشت طرف دو از را اششده رنگ بلوند   موهای. ماندمی طناز روی نگاهم کند،می معرفی که کسانی میان

 .دهدمی نشان بیشتر را پوستش سفیدی که انداخته سرش روی رنگیتیره شال و

 در خاصی جذابیت. نشسته اشچهره به چشمانش یسایه و دارد کوچکی هایلب. بینمنمی اشچهره در چندانی آرایش

 بند جایک که بهار مقابل ینقطه درست. است آرام خیلی حرکاتش. کنم نگاه مدام را او شودمی باعث که پیداست اشچهره

 زدن حرف ـوه*عشـ با هم خودش که است نشینشدل و نازک صدای کند،می توجه جلب او در خیلی که چیزی و شودنمی

 .کندمی اضافه جذابیتش به

 :گفت کوروش

 تره؟بزرگ طناز که هویجم مگه من -

 .بابابزرگ داری اختیار نه -
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 .خنددمی بلند صدای با بعد و

 .اندکرده باور را داستانم که شودمی راحت خیالم کنند، اممسخره و نکنند باور را حرفم ترسیدممی که من

 .ندارد برایشان اهمیتی اصالً  دروغ، چه و راست چه امزندگی داستان راستش

 خداحافظی جمع از زود خیلی و کندمی صحبت به شروع( امیرسام) است نشسته رویمروبه که پسری گذرد،می که کمی

 :گویدمی و کندمی

 .دیگه برم باید من هابچه خب، -

 :گفت نوید

 .حاال بودی داداش؟ کجا -

 .کاری سفر برم خواممی کنم، جمع رو وسایلم برم باید. برسونم رو هابچه و ببینمتون که اومدم داداش نه -

 :گفت کوروش

 !عجبا آخه؟ بود اومدنی چه این امیر، نیستی وقتهیچ که هم تو -

 .میرممی تنگیدل از دیگه که اینجا نیام اگر آخه من. میشه جبران شرمنده داداش، عزیزی -

 :گفت بهار

 !داداشزن باش خودش مراقب -

 داداش؟زن گفتی من به شما باز -

 :گویدمی و خنددمی بلندبلند بهار

 .دیگه داداشمیزن -

#32 

 .خداحافظتون همگی. باش راحت شما -

 :گویدمی و کندمی من به رو و

 .بگذره خوش بهت امیدوارم اومدی خوش خیلی هم شما -

 .شودمی خارج جمع از و کندمی خداحافظی بعد و

 :دهدمی ادامه را بحث نوید بالفاصله

 !هاساکته خیلی النازخانم این که میگم -

 .روممی حرفش به ایغرهچشم و آیدمی چشمم جلوی اشمسخره پوزخند

 :گفت طناز

 .کشهمی خجالت ازمون شاید عزیزم آخی، -
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 .کنهمی درد سرم کمییه فقط نیستم خجالتی نه -

 !آیدنمی زبانم به اصالً راست حرف چرا دانمنمی

 .کنم ترک را جمع این شده هرطور خواهممی تنها

 :گفت بهار

 چرا؟ -

 .زده سرما کنممی فکر -

 :گفت طناز

 .شد ما تقصیر آوردیم، زوربه رو تو اصالً . برو نیستی راحت اگر سرده کمییه هوا اینجا خوشگلم خب -

 :گویممی خواسته خدا از

 .ببخشید. برم بهتره آره -

 :گفت نوید

 ...ولی پیچوندیا -

 .دهمنمی نشان اما شوم؛می عصبی پسر این حرف از هم باز

 :گفت کوروش

 .بابا سرجات بشین بری؟ کجا -

 :گفت طناز

 .بده انجام راحته هرکاری النازجان بذارید. نکنید اذیتش لطفاً هابچه -

 .اومدمنمی اولش از خب بپیچونم خواستممی -

 :گفت نوید

 !هستی بداخالقی عجب -

 :گفت طناز

 .کن ولش رو بیچاره بسه! نوید وای -

 .شودمی چندان دو صورتش جذابیت که کندمی ریزی یخنده و

 .دارد جذابیت برایم خاصی طرزبه طناز رفتار و حرکات

 .ببرم مانطبقاتی اختالف به پی توانممی پوشیدنش لباس و صحبتش طرز از

 :گردمبرمی کوروش صدای با اما روم؛می در سمتبه

 .بینم بده رو شمارت بچه؟ -
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 چی؟ -

 .گپ تو بیارمت بده رو شمارت-

 :گویدمی بیند،می که را مکثم

 !عجب. نخورده رو کسی کسی، حاال تا تلفن پشت از بابا -

 «عجب:» گذاردنمی جا هایشحرف پایان را کالمشتکه و

 :کنممی باز لب و شوممی مجبور اما شود؛ ردوبدل ما میان ایشماره ندارم دوست اصالً

 ...و نهصد صفر -

 .برو بری خوایمی دیگه حاال! خوب دختر باریکال آ -

 .گردمبرمی اتاق به سریع و بلند هایقدم با و کنممی خداحافظی لبخندی با

 دنبال کمی هم الناز اگر خوردبرمی دنیا کجای به. کنم عادت که دارم دوست باراین اما ندارم؛ عادت هاجمع این به راستش

 برود؟ گذرانیخوش

 چه هفته هر که است سؤال جای برایم تنها. کنند ایجاد من مثل آدمی برای خطری توانندنمی هایشآدم و جمع این نظرم از

 شود؟نمی تکراری هایشانحرف یا شوندنمی خسته یعنی کند؟می جمع دورهم را هاآن لذتی

 سرگرم اینکه نه باشم ایبچه درانتظار و باشم کرده ازدواج که بود این سالگی2۶ از خودم تصور همیشه! سن سال2۶ با طناز

 .کنم مالقات را دوستانم کجا که باشد این امدغدغه و باشم دوستانم

 .باشد شاغل بخواهد که نبود قدریآن نظرم از سنش برود، کاری سفر به باید گفتمی که پسری همان امیرسام،

 جنسشان از کنممی حس اما سردرآورم؛ کارشان از دارم دوست و امدیده امروز که است هاییآدم درگیر ذهنم عجیب راستش،

 .کندمی دور هاآن از و جدا مرا حس همین و نیستم

 جدید هایآدم و دوستان کردن پیدا از خاصی ذوق. است باغ انتهای اتاقک در حواسم تمام اما گردم؛برمی سمیه پیش خانه به

 .هستم روروبه جدید روابط از دریایی با حاال و امآمده بیرون پرورشگاه و خوابگاه تُنگ  از کنممی حس و دارم

 .دارم شک بودنشان وغلطدرست در که روابطی

 .کنممی نگاهشان یواشکی پنجره پشت از و شنوممی را پایشان صدای من، رفتن از بعد دوساعتی

 که دارد شوروهیجان قدرآن. کشدنمی دست کردن صحبت ایلحظه از و شودمی خارج سروصدا با بهار هم خروج هنگام حتی

 .شود خشک ایلحظه جمع گذاردنمی

 .رودمی بیرون دنبالشانبه حرکاتش در ملموس آرامش همان با هم طناز

 .داشت نوید و کوروش از برایم بیشتری جذابیت امیرسام اما پسرها ازمیان

 .دارد او به نسبت تریپهن هایشانه و تردرشت هیکلش و بلندتر قد اما است؛ کوروش از کمتر سنش اینکه با
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 نشسته صورتش به هم پهنش و بزرگ لب! ندارد کوچکی چندان بینی کوروش برخالف و است کوروش از گردتر هم صورتش

 .است ترچهرهخوش کوروش از درکل و است

 و خاکی هایآدم دسته آن از او نظرمبه. است قضیه این عکس کامالً  رفتارش اما رسد؛می نظربه مغرور کمی اشچهره

 .کنم حس کامالً  توانستممی کرد ترک را جمع که زمانی را این. آیدمی مشربخوش

 .آیممی خودم به سمیه صدای با اینکه تا کنممی ایدقیقه چند دیدار یک به مشغول را ذهنم و نشینممی هاساعت

 نکردی؟ بیدارم چرا! شده تاریک هوا وای -

 .آیممی بیرون امشده ورغوطه هادرآن که افکاری از

 .کنی استراحت گفتم ایخسته دیدم -

 .داشتم وحسابیدرست خواب یه وقت چند بعد! گفتی آخ -

 :گویدمی و کندمی جمع را پتویش و شودمی بلند

 .بیارم و کنم گرمش کردم آماده که رو شام برم من -

 .رودمی خودش باشد، خانه کوروش اینکه بهانه به و گذاردنمی اما بروم؛ عمارت به سمیه جای به خواهممی

 و مانده ذهنم در زیادی هایسؤال. کنممی باز سمیه با را صحبت سر کمکم و خوریممی را شام شود،می ترتاریک که هوا

 .کرد خواهد منفجر را مغزم نپرسم اگر که شده تلنبار

 :گویممی شوق با و کنممی پهن را سمیه و خودم خوابرخت

 .کن تعریف حاال خب، -

 برات؟ بگم کجا از -

 زیرورو را مانزندگی و شده خراب سرمان بر کجا از دیوار این دانیمنمی هم هنوز که بود افتاده اتفاق ناگهانی چیزهمه قدرآن

 .کرده

 .نبود قبل مثل هیچی دیگه که اونجایی از -

 :کندمی کردن تعریف به شروع بسته هایچشم با و کندمی خاموش را سرش باالی چراغ سمیه

. نیومد خونه شب سه-دو که بارمیه. میره زود روزا میاد، دیر شبا. نداره وحوصلهحال آقاسعید چندروزی یه که دیدممی -

 و بدخلقی تو، پیش میومد هروقت وروزش،حال اون با اما زد؛نمی حرفی مشکالتش از اصالً  هم من با. بودم زندگیش دلواپس

. هاشدرگیری و سختش کار حساب به ذاشتممی رو رفتارهاش این هم من. کردمی بازی باهات و ذاشتمی کنار رو ناراحتیش

 اولش من... خب. بیام که نیست الزم دیگه که گفت و کنه اجاره کوچیک خونه یه برام خوادمی گفت و اومد روز یه اینکه تا

 بهم درمونیودرست جواب پرسیدم، که ازش ولی بده؛ سروسامونی یه زندگیش به و کنه ازدواج خوادمی اینکه به رفت حدسم

 .نداد
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#33 

 .کنندمی خیس را بالش من هایاشک و کندمی تعریف را خاطرات سمیه

 بعدش طوریهاین مدت یه برای فقط گفت. نشدم حریفش نه گفتم هم چی هر و کنه پاودست خونه برام که کرد اصرار خیلی -

 اجاره مهلت. برنگشت وقتهیچ دیگه ولی فرستاد؛می پول برام هرماه هم بهونه این به. سرکارم برگردم تونممی هم من و میاد

. رفت زندگیش پی حتماً  گفتممی باخودم. نداشتم تو از هم خبری هیچ دیگه. شهرستان رفتم من و شد تموم هم خونه اون

 ...رو تو خواستمی بود نگفته. بودم تو دلواپس فقط. کنه ازدواج بازم تونستمی و بود جوون باالخره

 .نشود هایماشک متوجه تا کنم آرام را امگریه صدای کنممی سعی هم من. کشدمی آهی و کندمی قطع را حرفش

 دنبالبه و باشد کرده رها مرا او است ممکن که بود نرفته این سمتبه ذهنم گاههیچ. کنممی پیدا او به نسبت بدی حس

 .هایندحرف این از تررحمبی هایشآدم و دنیا که بینممی حال اما باشد؛ رفته جدیدی زندگی

 چقدر شدی؟ خالص دستم از طوریاین که بودم گرفته رو خوشبختیت جلوی من بودم؟ اضافه موجود یه برات من یعنی »

 که ایرفته خودت خوشبختی پی قدرآن. شده آمیخته تنفر حس با داشتنم دوست دانی؟می. عزیزترینم ای رحمیبی تو

 .«است شدن آب درحال ذرهذره تو وجویجست در وجودت از ایتکه دانینمی

. ریزممی اشک صدابی صدای با شب هاینیمه تا و کشممی سرم روی را پتو خواب بهانه به. بزند حرفی سمیه گذارمنمی دیگر

 .رودمی خواببه آن از بعد و ماندمی بیدار تاجخانم بازگشت تا هم سمیه

*** 

 سریع من و خوردمی چشممبه چت یصفحه روی جدیدی گپ حوصلگی،بی و بیکاری سر از گوشی کردن چک مشغول

 .رودمی کوروش به حواسم

 که هم من و است مشغول عمارت در باز که هم سمیه. ندارد تمامی هرگز هایشانحرف گویی و است شلوغ هم همیشه اتفاقاً

 .رسدنمی آن به زورم و بیایم کنار تنهایی با نیست قرار وقتهیچ

 «.خوبیه سرگرمی دیگه، بیکارم که االن کنم؟ چت و برم هم من میشه چی »

 .کنممی تایپ سالمی حرف این با

 «!خشکه خیلی خالی سالم »

 .کنممی پاک

 ...هابچه سالم

 «صمیمیه؟ زیادی کنینمی فکر الی؟»

 .کنممی پاک

 .کنندمی استقبال ازمن عجیب و فرستممی را خالیوخشک سالم همان. کنم فکر بخواهم که آنم از ترحوصلهبی
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 .امیرسام و طناز کوروش، هستم، من

 .امکرده مالقاتشان که شناسممی را نفری چند همان فقط من اما است؛ بیشتر گپ هایبچه تعداد

 شادی و کنندمی دور خودم حقیقی تلخ دنیای از مرا لحظاتی که هاییحرف و چندساعته وگفتی گپ برای شروعی سالم این

 .شودمی کنم،می امتحان را مجازی

 :گفت امیرسام

 شما؟ خوبین سالم -

 :گفت طناز

 .عزیزدلم سالم -

 :گفت کوروش

 .دادین آنالینی افتخار عجب چه النازخانم، سالم علیک -

 .دهممی تکبهتک را جوابشان

 :گفت کوروش

 .نداشت صفا براش جمع تو بدون اینکه مثل رفت؟ النازم رفتی روز اون که تو دونیمی هیچ امیرسام؟ -

 :کندمی شروع امیرسام که کنم توجیه را رفتنم خواهممی و شوممی عصبی ازحرفش

 !داره هم حق البته -

 فراموش کل طوربه را ساعت هایعقربه تا کند مشغول را ما هاوساعت کند گرم را جو چطور داندمی خوب کوروش که الحق

 .کنیم

 هایآدم این با را وقتم بیشتر روزروزبه که شودمی درمانی دارم را تلخی هایحقیقت فراموشی در سعی که من برای این و

 .باشم چشیده زندگیم یبدمزه هایتلخی روی هم عسلی و بگذرانم جدید

 که قدرهمان. شودمی ترجالب برام یک هر دنیای در کنجکاوی و دنیایشان شناخت شناسم،می را هاآدم این بیشتر چقدر هر

 .دارم را خودم حال و گذشته کردن پنهان در سعی دوبرابر دارم، کدام هر دنیای درک در سعی

#34 

 .کنممی حفظ را بعدی مالقات قرار کنم، تحمل خانه این در را امتنهایی چهارچوب توانمنمی که وقتی

 «.چهار ساعت فروردین پانزده شنبهسه »

*** 

 هاشب اما دارم؛ را روشن ایآینده رویای همیشه. کشاندمی گذشته سمتبه را ذهنم که هاستشب در حکمتی چه دانمنمی

 !شد این که شدچه بدانم باید. کنممی فکر امگذشته به فقط



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 74 
 

 .کنممی نگاه سمیه به و کنممی کم را تلویزیون صدای

 سمیه؟ -

 .کندمی نگاه چشمانم به و داردبرمی تلویزیون از چشم

 جانم؟ -

 داریش؟ شد،می واریز پول توش برات که حسابی اون هنوز -

 :گویدمی مکث کمی از بعد

 .شد عوض حسابش بعدش ولی ریخت؛می برام رو پول اون خودش پدرت کوتاهی مدت یه -

 :گویممی زیرلب

 .کردهمی واریز پول برات پدرم جایبه محبوبه مدت، اون تو -

 چی؟ برای دارمش آره -

 .کندمی رها را تلویزیون تماشای و داردبرمی چشمش از را عینکش. اندازممی پایین را سرم

 الناز؟ فکرشیبه هنوز تو -

 !بابامه نباشم؟ میشه مگه -

 نمیای؟ خودتبه چرا دخترکم. رفته که ساله ده نزدیک اون الناز، -

 .کندمی عوض را حرفش کمی بیند،می را سکوتم که سمیه و زنمنمی حرفی

 .کنه شروع رو جدید زندگی یه دوباره تونستمی. بود جوون هم اون باالخره خب دخترم، ببین -

 برای جوریاین گفته چرا نکرده؟ فراموشم موقع همون چرا فرستاده؟می پول برام و بوده فکرمبه مدتهمه این چرا پس -

 بهتره؟ خودم

 .کندمی ناراحت هم را خودم موضوع این و شودمی بلند کمی صدایم

 .گذاردمی امشانه روی را دستش و شودمی نزدیکم سمیه

 .نکن خراب تگذشته به کردن فکر با رو زندگیت جوونی، توخیلی کنی؟نمی فراموشش چرا. عزیزدلم نکن ناراحت رو خودت -

 !کندنمی درکم سمیه

 کی به پس بفهمی رو قلبمه توی که زخمی عمق تونینمی تو! نیستی تو شده رها که کسی. نکنی درکم که میدم حق بهت »

 «.بگم کی به کنه؟ درک که بگم

 !او از را خودم و گرفتم خودم از هم را او. کند آرامم توانستمی محبوبه حداقل

 بود؟ ایاحمقانه تصمیم چه این آخر

 .شد اضافه هم لیلی و محبوبه تنگیدل نبود؟ بس او برای تنگیدل
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 «.کردی خراب رو چی همه بدتر! الناز آخ»

 سرم از را مغزم خواهممی گاهی. دهم تشخیص را وبدخوب وغلط،درست توانمنمی که رسممی اینقطه به امزندگی در گاهی

 !شو ساکت بگویم و بزنم داد و کنم پرتابش ایگوشه و بکشم بیرون

 !کرد فکر آن به آشفته ذهن پرکردن برای گاهی میشد و داشت وجود هیچ مثل چیزی کاش

 .امکرده پیدا که هستند جدیدی دوستان من، هیچ  چرا؟ دروغ

 تاجخانم که امشده ایدسته همان جزء هم من و گذردمی خوش حسابی حتماً. کنممی روزشماری دیدارشان برای که دوستانی

 .کندمی صدایشان «نکبتا»

 و دغدغهبی قدرچه؟این بقیه کنممی را کار این هایمرنج فراموشی برای من. بخند بگو و بازیپیام مشغول دیروقت تا هاشب

 .کنممی حسودی هاآن به گاهی گذرانند؟خوش

 از ترسی. کندمی تمامم دارد که افتاده جانم به استرسی. ندارم قرار و آرام دیگر زند،می من به را هاحرف سمیه که شبی از

 شود، تمام زودتر روزها این کاش. دارم را پرتگاه سویبه رفتن و بیراهه در افتادن حس. است نشدنیوصف که دارم آینده

 ...کاش

*** 

 دارم هیجان و شوق قدرآن. برسانم قرار محل به را خودم زودتر و شوم آماده زودتر دارم دوست اما مانده؛ چهار به دوساعت

 ازبقیه کمتر دخترها میان ندارم دوست راستش. شوم رنگشانهم تا بپوشم مناسبی لباس باید. امنکرده اشتجربه حالتابه که

 همیشه که هم را موهایم. کندنمی خودش جذب را کسی او مثل هم صدایم. ندارم چنانیآن جذابیتی طناز مثل که من باشم،

 سعی کم دست پس. دهم نشان کسی به توانمنمی را امکرده آرایش چهره و موها زیبایی بهار مثل و پوشانممی روسریم زیر

 را نفسماعتمادبه بتوانم تا دارم دوست خودم که باشم همانی جذاب، چندان نه صدای و معمولی یچهره همین با کنممی

 .کنم حفظ میانشان

 .کنممی مرتب را خودم و پوشممی را ترینشانشیک و گذارمنمی کم پوشیدن لباس از

 چشممبه امروز موضوع این و کردمی تهیه برایم را بهترینش چیز هر از. گذاشتنمی کم لباس خریدن در برایم گاههیچ محبوبه

 دستم به را امگرفته هدیه تولدم برای که دستبندی. داشت حق من از نفرت همه آن بابت مریم کنم،می فکر که حال. آیدمی

 گویی را هایمدخترانگی و امنکرده فکر خودم به طوراین که هاستمدت. کنممی نگاهش و دهممی تکانش بار چند و اندازممی

 سمیه با قدیمی، هایدوست دیدن یبهانه به هم بعد و شوند جاجابه کمی ساعت هایعقربه تا شوممی منتظر! امکرده فراموش

 .شوممی خارج باغ از و کنممی خداحافظی

 رنگیمشکی ماشین بر سوار کوروش،. گردمبرمی صدا همراه و شنوممی را باغ در شدن باز صدای که روممی جلوتر قدمی چند

 .کشدمی پایین را پنجره. شودمی متوجهم که ماندمی ماشینش مدل به نگاهم و شودمی خارج
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 !شناسیوقت هم خیلی که بینممی -

 !شما مثل -

 :گویدمی و زندمی کوتاهی لبخند

 .باشیم شناسوقت هم با باال بیا پس! عجب -

 .ببیند هم با را ما اینجا سمیه مبادا ترسممی نه یا کنم قبول را پیشنهادش دانمنمی

 «!چیه برای کاریمحافظت همه این! الناز برسونه رو تو قراره فقط »

 .شویممی دور باغ از و افتدمی راه بالفاصله و شوممی سوار هم بعد و اندازممی نگاهی را اطراف

 .شکندمی را آن بیند،می را سکوتم کوروش و گذردمی که کمی

 خجالتی؟ یا حرفیکم -

 .است شده پوشیده دودی عینک زیر که بینممی را صورتش بیشتر نیمه و کنممی نگاهش

#3۵ 

 .کدومهیچ -

 .رفتی و پیچوندی سریع که هم دفعه اون. حرفیکم چه تو زنی؟نمی حرف چرا پس -

 ...که گفتم نپیچوندم، -

 نیست؟ دیگه پیچوندنه این خب! کردمی درد سرت -

 .نیست نخیرم -

 .بگذره خوش حسابی میدم قول بهت ولی شدی؛ آشنا ما با تازه اینکه خاطربه شایدم -

 ذارین؟می قرار باهم مدام و باهمین همیشه شیننمی خسته واقعاً  -

. دیگه داره آزاد تایم یه کی هر باالخره ولی نیستیم؛ کاریبی امماهاخیلی نکن فکر بعدشم! نداره خستگی که گذرونیخوش -

 .باشیم باهم تایم اون دیممی ترجیح هم ما

 !خبرمبی من و شده دانشگاه استاد است ساعتیچند گویی انگار که زندمی حرف طوری

 ذارهمی کالس جورییه! بذاره بیابون به سر خوادمی دستت از که تاجهخانم شنمونه! دیدم من هم کاریتبی غیر اوقات البته»

 «.دونمنمی من که انگار

 کنندمی مجبورت دیگری دروغ با بگویی، چه هر. است سخت دروغگوها جواب. ندهم را جوابش و کنم سکوت دهممی ترجیح

 !شوی قانع باالخره که

 !کندمی صدق هم خودم بهراجع جمله این که است مدتی البته
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 جذابیت هم گراندی اعصاب روی زدن قدم امفهمیده تازگی به من و نرود اعصابش روی سکوتم تا کندمی پلی را موزیکی

 .دارد را خودش

 بینم،می داخلش را هابچه که آالچیقی. شویممی وپیاده شودمی پارک مناسبش جای در ماشین و شویممی نزدیک مقصد به

 مشکل دانمنمی من و گیردمی نشانه چشمش برای مرا دور از بهار برسیم، بقیه پیش کوروش همراه تا و است ماشین نزدیک

 .دهم نشان نگاهش به توجهبی را خودم که کنممی سعی اما او؛ یا است من از

 من ضعیف سالم صدای شودمی باعث و دهدمی پرانرژی سالم و داردبرمی را اشدودی عینک بقیه به رسیدن هنگام کوروش

 اول یلحظه همان و کنممی کوتاهی وبشخوش. دهممی دست بهار و طناز با. نرسد هم کسی گوش به و نیاید کسی چشم به

 .ندارم هاآن با تفاوتی جدیدم هایلباس با کردممی فکر که هم قدرهاآن. شوممی هاآن با ظاهرم مقایسه مشغول

 !کندمی زندگی اتاق یک در که مرفهی. هستم مرفه ازقشر هاآن از برخی مثل هم من که کرد باور بتوان شاید

 .شناسمشنمی که اندازممی جدیدی پسر و امیرسام و نوید به را نگاهم

 :گفت امیرسام

 !النازخانم سالم علیک -

 :دهممی پاسخ متعجب

 .دادم سالم من خدابه -

 نشنیدم؟ من چرا پس -

 .زنممی مضحکی لبخند

 .شماست ازگوش مشکل -

 !شما زبون شایدم -

 !نماند جواببی حرفش حتماً کنممی سعی و خندندمی حرفش به. شودمی قبلی بحث جایگزین ما میان بحث لحظه همان

 .دیگه میدم جواب که سالمه من زبون -

 .چرخهنمی توش سالم فقط شاید خب -

 .کندمی اشمزهخوش حسابی هم بقیه هایخنده و نیست بحث پایان به مایل رقمههیچ

 :گفت بهار

 .نیست کن ول ما داداشزن این. برداره دست تا بگو بهش سالم یه جون،الی بابا -

 :گفت امیرسام

 داداش؟زن بازم -

 :گفت بهار
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 !باشم راحت گفتی خودت -

 !بهارخانم بده لم نپوش پیژامه دیگه ،ولی آره -

 که آورده ازکجا را زبانش دانمنمی. خندممی بلند چنداننه باصدای و شومنمی بروزش مانع و گیردمی امخنده ازحرفش

 .فهمدنمی را آوردنکم

 طناز جمع میان. است گذشته خوش نرسیده هنوز کنممی حس و خندندمی بهار هم بعد و امیرسام خود من، یخنده با

 .رسدمی گوشبه اشپرعشوه و ریز هایخنده صدای گاهی فقط و است ساکت

 !شدممی اشدادهدل صدبار حالتابه بودم، پسرها از هرکدام جای. است زیاد هم دخترم، که منی برای جذابیتش

 :گفت کوروش

 کنه؟ مهمونمون شیک کافه توی کیه نوبت دفعهاین خب، -

 :گفت نوید

 .که دونیمی دانشجوییم! خالیه جیبمون ما واال داداش -

 .میری زیرآبی همش نوید هستا بهت حواسم -

 .کنن حساب دخترا بارمیه خب شدیم؟ پسر کردیم ـناه گـ حاال -

 :گویدمی است، مشخص صدایش در که شیطنتی ولی بامالیمت، و شکندمی را سکوتش باالخره طناز

 افتادی؟ خرج تو خیلی شما که نیستش حاال -

 :گویدمی امیرسام که کنممی ریزی یخنده

 .کنم می حساب خودم بابا، نکنید دعوا -

 .شودمی روروبه همه مخالفت با نشده، تمام حرفش هنوز

 :گفت بهار

 !امیر مردی خیلی ولی داداشمی؛زن اینکه با -

 .کنممی ریزی یخنده هم من و خنددمی بلند صدای با هم بعد و

 :گویدمی زیرلب و آرام امیرسام

 !اکبراهلل -

 .ماندنمی پنهان دیدم از حرفش ولی

 :گفت کوروش

 بندیممی شرط. بشه میزبان زشته بیرون اومده اولشه دفعه فرشادم. کنهمی حساب دفعه هر که امیرم و بخارهبی که نوید خب -

 چطوره؟



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 79 
 

 .است نکرده بهانه را شرط دلیلبی و دارد قصدی و منظور حرفش کنممی حس

 شرطی؟ چه. کندمی مشغول را مانهمگی ذهن سوالی عالمت

#3۶ 

 :دهدمی پاسخ را منتظر هاینگاه کوروش باالخره مکث، کمی از پس

 خیابون تا چند بستتوبن کافه اومدن، تازه که کسایی اطالع محض. همیشگی جای همون! کنه حساب باید برسه دیر کی هر -

 .باالتره

 هاچهره مکث کمی با هم فرشاد و بردمی سوال زیر دویدنش با را یوزپلنگ نوید بگیرد، خود به اعتراض رنگ خواهدمی جمع تا

 .افتدمی راه سرشپشت هم بعد و خواندمی را

 محبوبه از مانده پاسخبی هایتماس و آورممی بیرون را تلفن لباسم ازجیب. شوممی تلفنم خوردن زنگ متوجه لحظه این تازه

 .خوردمی چشمم به

 .بدهم را تلفن جواب توانمنمی که افتممی خنده به فرشاد و نوید دیدن از قدرآن

 «.نشنیدم رو گوشی صدای میگم بهش. بدم جواب دیرتر دقیقه چند اگه نداره اشکال»

 .امنچشیده را اشمزه هاستسال که چیزی. دهممی ادامه دلازته و بلند هایخنده به و کنممی فراموشش سریع خیلی و

 .او دنبال به هم بهار و زندمی غیبش کمکم هم امیرسام آیم،می خودم به تا. خوردمی زنگ درپیپی چنانهم تلفنم و

 .باشد تنها طناز با لحظاتی که بود خاطر این به کوروش هایبازی تمام کنممی فکر

 «!ذاشتنمی قرار دوتایی خب باشه اون با خواستمی اگه احمق،»

 .رسدمی نظربه سخت و دور برایم هم داشته را این جز دیگری قصد کوروش اینکه فکر حتی. دهممی تکان سری

 یه از زودتر حداقل باید. کنم مهمون رو شونهمه که ندارم زیادی پول که من برسم؟ قرار سر چطوری کنم؟ کارچی حاال»

 .«برسم نفر

 :گویممی خودم با زیرلب و کشممی بلندی پوف

 جمع احمقای پسر تا دو اون و من وسط این. افتاد راه امیرسام دنبال حتماً هم بهار. بود این شوننقشه که کوروش و طناز -

 «!وپاییدستبی تو چقدر الناز آخ. میشیم حساب

 .خوردمی زنگ تلفنم هم باز. برسانم مقصد به را خودم تا دهممی خودم به تکانی هم من باالخره

 خوبی؟ محبوبه سالم الو -

 زدم؟ زنگ بهت بار چند دونیکجایی؟می تو الناز -

 .گرفتی تماس خودت که بزنم زنگ خواستممی االن همین. نشنیدم رو گوشیم صدای ببخشید -

 .باشه حواست بیشتر شم فدات شدم نگرانت -
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 .ببخشید چشم -

 ببینمت؟ باید کجایی االن. کن ول رو حرفا این بال،بی -

 .بدهم جوابی چه دانمنمی و کنممی منمن

 شده؟ چیزی چرا؟ -

 باشه؟ شده چیزی باید حتماً -

 !نه خب -

 .خونه نزدیک میام االن من -

 .نیستم خونه االن من! نه نه -

 کجایی؟ -

 .بشه عوض وهوامحال کمیه بیرون اومدم پارک، -

 :گویدمی و کندمی مکثی محبوبه

 .رسممی االن همین نزدیکم بهت من پس باشه -

 .مانممی مات و کنممی قطع را گوشی

 من که بگن بهم خوانمی بازم حتماً. هابچه پیش برم تونمنمی دیگه برسه محبوبه اگه کنم؟ کارچی حاال! زدم گند وای»

 «.پیچوندم

 روز به را دیدارش که بگیرم را محبوبه جلوی توانمنمی هم طرفی از اما شوم؛ کلمه این به محکوم دوباره خواهدنمی دلم

. بدهد دست از من به را اعتمادش هایممخالفت با ترسممی و دهدمی انجام حتماً بخواهد که را کاری او. کند موکول دیگری

 !ندهد رضایت جدیدم دوستان این به گاههیچ ببیند، و بداند اگر محبوبه کنممی حس. دارد هم حق

 ایدقیقه چند و پرسدمی را دقیقم محل و زندمی زنگ اینکه تا مانممی محبوبه منتظر ایدقیقه چند و نشینممی نیمکتی روی

 .آیدمی نزدم بعد

 برای دلم حد این تا کردمنمی راهم فکرش حتی. سپارممی فراموشی دستبه را قرار تماماً و شوممی خوشحال دیدنش از

 .باشد شده تنگ محبوبه

 .گیردمی را دستانم و نشیندمی کنارم نیمکت روی

 .بود زده لک برات دلم -

 .محبوبه بود شده تنگ برات دلم چقدر نمیشه باورت. خدابه هم من -

 :گویدمی و زندمی مهربانی لبخند

 میای؟ دیدنم به قدراین همین خاطربه -
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 :گویممی و اندازممی پایین را سرم

 ...روزا همین خواستممی. کردم عادت جدید یخونه به تازه راستش -

 .نیومدم گلگی برای بسه دیگه خب -

 .بگویم دروغی من مبادا که کندمی قطع را حرف بشنود، دروغ است قرار کندمی حس که هروقت. است همین عادتش محبوبه

 به تا گرفت فاصله باید را اشبزرگی که قدرآن. است بزرگ چقدر او که بردم پی مسئله این به تازه ام،شده دور او از وقتی از

 .دید چشم

 افتاده؟ اتفاقی -

 .دارم برات خوبی خبرای -

 .امنشنیده این به شبیه چیزی که هاستمدت! خبرخوب. افتدمی تپش به قلبم

 :گویممی است ملموس امچهره و صدا در که خوشحالی با

 خبری؟ چه -

 .بگردم پدرت دنبال اینکه شده من کار دائم رفتی، که وقتی از راستش -

 .شودمی کور چه ذوقم و شودمی برداشته هایملب روی از لبخند

 ...رسی مشخصاتی یه هایی،آدرس یه به. الناز کنممی پیداش برات دارم -

 .کندمی قطع را حرفش گردانم،برمی محبوبه از که را رویم

 یراننده که کنم رنگیمشکی ماشین به کردن نگاه مشغول را خودم و دهم قورت را بغضم کنممی سعی و چرخانممی را سرم

 .است نشسته آن در مردی

 الناز؟ نشدی خوشحال -

 .گرداندبرمی خودش سمتبه را سرم دستش دو با محبوبه و زنمنمی حرفی

 الناز؟ -

 .بشنوم ازش چیزی خوامنمی دیگه -

 چی؟ -

 .برم خواممی -

#37 

 .شودمی مانعم و کشدمی را دستم محبوبه که دارمبرمی قدمی چند شوم،می بلند نیمکت روی از

 .باشم داده یاد بهت رو برخورد طرز این نمیاد یادم -

 .بودم ندیده را او گونهاین حالتابه. است عصبی
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 .است محبوبه و نم به چشمش ماشین داخل از که بینممی را راننده همان هم باز و گردانمبرمی را رویم هم باز

 داره هم االن حتماً. امآواره و بدبخت قدراین من که اونه تقصیر. کرده نابود رو من زندگی همه اون بگردم؟ دنبالش باید چرا -

 .دیگه کنهنمی نگاه سرشمپشت و رفته که خوشه اصالً. گذرونهمی خوش جدیدش زندگی و زن با

 خودش جایبه چیز همه صورتم، گرمی و سیلی صدای با که رودمی در دستم از کالمم و رودمی باال عصبانیتم همراه صدایم

 .گرددبرمی

 حاضر هم شرایط بدترین در او. کنممی نگاه محبوبه به بهت با فقط. دهمنمی نشان هم حرکتی هیچ و گویمنمی چیزی هیچ

 ...اما شدنمی کار این انجام به

 باشه دور اگر حتی واجبه، احترامش و پدرته اون. کنیمی صحبت طوریاین داری کی بهراجع بفهمی اوالً که زدم رو این -

 ...دوماً. بشه حفظ احترامش باید

 :دهدمی ادامه و شودمی ترعصبی و ترشاکی لحنش

 من تحویل و کنی سرهم رو مزخرفات این اینکه نه برسی آرامش به. باشی نزدیک گذشته به که سمیه پیش فرستادمت -

 شما که خواممی مزنده وقتی تا االن از اما بود؛ خودش خواسته چون بگردی؛ پدرت دنبال که بودم این مخالف االن تا. بدی

. کنی توهین پدرت به و بزنی داد من روی تو که بشی حیابی قدراین تو روزی کردنمی فکر هم پدرت چون برسونم؛ هم به رو

 دست توی رو دستت تا سمیه پیش مونیمی فقط و فقط! کنینمی کاریهیچ تو بعد به امروز از. منه تربیت از مشکل حتماً

 .بکنی نباید کاریفهمیدی؟ هیچ بذارم پدرت

 .شودمی پیاده که بینممی را ماشین آن راننده که کنم پاک را هایماشک که گردانمبرمی را سرم

 .باشد باید که چیزی جز هست چیز همه به حواسم دعوا این میان که است جالب

 .کندمی بلندتر را صدایش کمی محبوبه باراین

 .کن نگاه رو من زنممی حرف تو با دارم -

 نیست، مشکلی کنندمی فکر وقتی. گردندبرمی صدا سمتبه و شنوندمی را محبوبه صدای هستند، ما نزدیک که نفری چند

 .شودمی گرم شانقبلی کار به سرشان

 سمتبه و شودمی پیاده ماشین از که است امیرسام اما گردم؛برمی محبوبه سمتبه و کنممی چک را راننده آخر بار برای من

 .افتدمی جانم به ترس و تپش به قلبم! آیدمی ما

 .گفتم چی نفهمیدم بودم عصبی کمیه من. محبوبه ببخشید -

 محبوبه چشم از حرکت این و ایستدمی محبوبه سرپشت و شودمی رد من کنار از درست امیرسام که گویممی را این وقتی

 .ماندمی پنهان

 .کندمی امدیوانه هم امیرسام هایچشم برابر در شدن خرد حس و است اشک از پر چشمانم و گرفته را بازویم محبوبه چنانهم
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 «شدی؟ پیاده ازماشین چرا شد؟ پیدات کجا از تو اصالً لعنتی»

 !کندمی هم دخالت و پردمی دعوا میان ناباوری درعین که کنممی سرزنش ماشین از شدنش پیاده بابت را او دلم در

 اومده؟ پیش مشکلی -

 .گرددبرمی صدا سمتبه محبوبه

 بله؟ -

 اومده؟ پیش مشکلی پرسیدم -

 .کرد ایجاد مزاحمت براتون ما صدای اگر متاسفم خیر،نه -

 مرتب را چادرش. کندمی رها را دستم و دهدمی تکان برایم سری ناراحت ایچهره با محبوبه بزند، حرفی آیدمی تا امیرسام

 .رودمی سپس و گیردمی دست در را آن یگوشه و کندمی

 :زنممی صدایش و افتممی راه دنبالش امیرسام به توجهبی من

 ...محبوبه کردم غلط. نرو توروخدا محبوبه -

 دور چشمانم جلوی از و شودمی ماشین سوار هایم،حرف و من به توجهبی محبوبه و است شده دیر پشیمانی برای دیگر اما

 .شودمی

 !نیست ممکن این ؟شوممی تنهاتر هم بودم که ازچیزی یعنی. کنممی درماندگی حس

 :کنممی حس را امیرسام حضور هم باز که کنممی پاک را شودمی سرازیر چشمم از که هایماشک

 النازخانم؟ -

 دهم؟ قرار دلم کجای هایمبدبختی همه این وسط را تو

 :دهممی را سؤالش جواب بعد و شوم آرام کمی کنممی سعی

 بله؟ -

 کنی؟ حساب تا برسی همه آخر خوایمی که پولداری قدراین یعنی. پیچوندی رو همه هم شما که بینممی -

 !شود نمایان بلند هاییشاخ سرم روی است ممکن لحظه هر ازتعجب دارشخنده لحن و ازحرف

 .بپرسد سوالی همچین و ببیند مرا کسی لحظه آن در ندارد امکان

 :دهدمی ادامه را حرفش هم باز بیند،می که را تعجبم

 بذاریم؟ مسابقه باهم هم ما که چطوره اصالً . بریم هم با بفرما دارم ماشین من خب -

 مانده جا آن روی که را کیفم و رودمی نیمکت طرفبه من از قبل امیرسام افتممی راهبه ماشینش طرفبه و زنممی پوزخندی

 .باشد کارم ترینطبیعی کیف، گذاشتن جا که هستم مات و آشفته قدرآن. داردبرمی است

 :دهدمی قرار پاهایم روی را کیفم و شودمی سوار هم او و شوممی رنگشمشکی پرشیای ماشین سوار
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 .بگیر رو کیفت! هستیا خنگی هم تو -

 .است ندیده را دعوا آن اصالً  گویی و داشته دعوایمان در سؤال یک یاندازهبه سهمی انگارانگارنه که کندمی رفتار طوری

 .آیدنمی زبانمبه حرفی و شوممی زدهحیرت واقعاً رفتارش از

. کندمی همراهی خواننده با هم خودش و کندمی پلی شادی موزیک لحظه چند از بعد افتد،می راهبه و کندمی روشن را ماشین

 توانممی و است شده منتقل هم من به امیرسام خیالیبی. نکنم خوشحالی احساس و نباشم شاد توانمنمی خرابم حال میان

 .بزنم لبخند قبل لحظه چند به کردن فکر بدون

#38 

 فکر که کنیممی دنبال را شاد آهنگ و خندیممی طوری دویمان هر. دید و بود آنجا هم امیرسام که کنم فراموش توانمنمی

 پیش لحظه چند گویی. است ندیده من از را بدی برخورد هیچ و دارد خبر ازمشکالتم و شناسممی را او هاستسال کنممی

 .است نداده رخ اتفاقی هیچ

 :گویدمی و خنددمی بلند صدای با شود،می تمام که موزیک

 بذارم؟ دیگه یکی. داد مزه چقدر وای -

 بگم؟ چیزی یه میشه. نذار لحظه یه نه -

 بفرما؟ -

 ...راستش... اتفاق اون بهراجع -

 :گویدمی جدی خیلی و کندمی راعوض خندانش حالت و پردمی حرفم میان

! نبودم اونجا لحظه اون داشتی دوست اصالً شایدم. بگی برام باشی نداشته دوست شاید. دیدم و بودم اونجا اتفاقی من -

 .بگو حتماً داشتی الزم اگرکمکی فقط. بود شخصی مسئله که فهمممی هرحالبه

 :گویممی آرام صدایی و بامکث

 .ممنون -

. کنم تعریف برایش جزئیات با را زندگیم تمام و کنم اعتماد هم من و کند کنجکاوی لحظه همین که دارم دوست عمیقاً اما

 او و کنم اعتماد او به دارم دوست تنها. دهمنمی اهمیتی هستم، ماهر دروغگوی یک یا و پولبی یا وکارکسبی که بفهمد اگر

 ...که باشد کنجکاو هم

 .بینمنمی کنجکاوی ترینکوچک دیده، که چیزی یدرباره او از

 :گویدمی و داردمی نگه کافه یک نزدیک

 .بیام و کنم پارک رو ماشین من تا برو شو پیاده تو -

 کنی؟ حساب خودت که عه؟ -
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 !بچه نکن پررویی -

 :گویممی آمیزشیطنت لحنی با

 !خودتی هم پررو -

 .ببینند باهم را ما بقیه دارم دوست راستش. مانممی منتظرش در کنار و شوممی پیاده سریع. گویممی زیرلب را این

 .کندمی تماشا را جا همه خوب و اندازدمی داخل به نگاهی بیرون از آید،می که من سمتبه و شودمی پیاده امیرسام

 آخری؟ نفر و رسیدن همه که بشی مطمئن خوایمی -

 :گویدمی ،کندمی نگاه دقت با را داخل که طورهمان

 .نشستن اونجا کن نگاه بیا رسیدیم؟ نفرآخر ما کردی فکر... بعدشم نکن؟ پررویی نمیگم مگه -

 .کنممی شیشه نزدیک را سرم

 پشت آن، انتهای و است خلوت هم تقریباً. ستتاریکی و هاچراغ خاموشی تزئینش که بینممی را کوچک و دنج یکافه یک

 .ستخالی میزشان دور هایصندلی یبقیه و اندنشسته پسر دو همراه به دختر یک میز، یک

 نفر دو آن. بود درست حدسم پس! اندنیامده هنوز طناز و کوروش که است تعجب جای! اندرسیده فرشاد و نوید و بهار فقط

 .اندباهم

 .دهمنمی نشان موضوع متوجه را خودم امیرسام جلوی اما شده؛ تبدیل یقین به شکم اینکه با

 !گذشته ساعت یک نرسیده؟ هنوز داره ماشین که کوروش یعنی -

 .تو بریم بیا. نیومده هم طنازخانم و بله -

 بفهماند؟ من به را چیزی خواهدمی امیرسام یعنی

 .رویممی هابچه یبقیه سمتبه باهم دو هر و شودمی وارد من از بعد و کندمی باز را در

 .کنندمی قطع را هایشانحرف ما، ورود با که اندصحبت مشغول باهم سه هر

 :گفت نوید

 !میای خانمالی با که بینممی! آقاامیر بهبه -

 بهراجع من خاطربه خواهمنمی! امیرسام برای الاقل. کنم پنهان را قضیه شده هرطور کنممی سعی و پرممی حرف وسط سریع

 .کنند اشتباهی فکر او

 .دیدیم رو هم کافه نزدیک ما -

 .حسود چشم بشه کور! بله -

 منظور؟ -

 .دهدمی پایان حرفی با را بحثمان امیرسام
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 .فرستادممی صلوات شهمه راه تو. نرسیدم آخر من که خداروشکر که، میگم -

 طناز و کوروش تا که شویممی معترض مانهمه. دهدمی سفارش نوشیدنی مانهمگی برای امیرسام و خندیممی حرفش به

 :گویدمی و دهدنمی گوش را کسی حرف امیرسام اما نخوریم؛ چیزی اندنرسیده

 !نکنه عالف رو ما بگیره یاد تا بیفته خرج تو حسابی کوروش بذارید -

 .شودنمی کوروش و طناز از خبری اما شود؛می حاضر هم نوشیدنی. رسیدندمی باید ترهاقبل خیلی. اندازممی نگاهی ساعت به

 .است در به کامل حواسش اما خنداند؛می را ما و خنددمی مدام که است امیرسام به حواسم مدت تمام در

 :گویدمی و شودمی بلند است در به خیره که طورهمان امیرسام ناگهان افتد،می جمع در که سکوت

 .دارم کار هابچه برم من دیگه خب -

 .نیومده کوروش که هنوز امیر؟ کجا -

 .همگی خدافظ. بگذره خوش بهتون. برسم کارا به باید دارم کار من دیگه نه -

 کافه از خارج یعنی. شوندمی وارد کوروش و طناز سرشپشت درست و شودمی خارج کافه از معطلی بدون و گویدمی را این

 کرد؟ ترک را ما شد هاآن متوجه وقتی امیرسام نکند یا کردند؟ دیدار باهم

. کنم فکر محبوبه به آنکهبی بگذرانم خوش کمی را امروز اینکه جز نکنم فکر چیز هیچ به کنممی سعی و اندازممی باال ایشانه

 .مهربانی مادر چه و زبانهم دوست چه. دادم دست از را محکمی پشتوانه چه اینکه به

 :پرسدمی و شودمی نزدیک بهار ها،بچه آمدن از پس

 خواستی؟ خودت یا بشی ماشین سوار گفت خودش امیر شیطون الی؟ -

 .اندازممی باال ابرویی کند؟ ثابت حرفش با را چیز چه خواهدمی

 .دیدیم رو همدیگه در جلوی که، گفتم نه -

 .نبود حواسم اصالً ببخشید آخ -

 .دهممی تحویلش ایخنده هم من و خنددمی

 :گفت کوروش

 .شد دیر کنم درست رو اون وایستادم بود خراب طناز ماشین خدا به شرمنده هابچه -

 دروغش دانمنمی و دهندمی نشان نگران را خودشان بقیه اما نیست؛ بیش دروغی دانممی و گیردمی امخنده حرفش از که من

 !اندزده دور هایراه به را خودشان یا اندکرده باور را

 .من حساب به بده سفارش خوادمی چی هر کی هر کردنم دیر تالفی به خب، -

 .گذاردمی میز روی را پول جاهمان هم بعد و پرسدمی را هایمانسفارش و پرسدمی سؤال کدام هر از کوروش
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 او به که پرستیپول این از حالم. ندارد دیگری قصد و است کشیدنشان رخ به و پول دادن نشان و نمایش فقط کارش این

 .خوردمی هم به است داده نفساعتمادبه

 :گویدمی هم بیشتر کاریشیرین برای

 .کنممی حساب رو همه جونتون نوش ولی دادن؛ سفارش چیز یه همه من قبل که بینممی -

 :گویدمی آید،می جلو منو بردن برای که چیکافه

 .شده حساب قبالً  هانوشیدنی جناب جسارتاً البته -

 تعریف امیرسام برای باید را کوروش یلحظه این یچهره حتماً. رودمی امیرسام دنبال به فکرم و زنممی لبخندی کوروش به

 .کنم

#39 

 کوروش، و طناز برای که حاال همین مثل. است شده روحوبیخشک جمع کنممی حس نیست، درجمع که امیرسام راستش

 آدم که هم فرشاد که خصوصاً. ندارد برایم جذابیتی جمع این در ماندن کنممی حس دیگر و روندمی شمار به مزاحم بقیه

 بعد پس. است بهتر نباشم اگر که رسممی نتیجه این به هم من کمکم. کندمی خداحافظی جمع از ست،مشربیخوش و شوخ

 ماندنم به اصراری چندان هم کوروش روزها، یبقیه مثل و شوم خارج جمع از تا کنممی عذرخواهی ساعتم به کردن نگاه از

 .کندنمی

 :گویدمی و شودمی بلند بالفاصله هم بهار شوممی بلند که همین و دارمبرمی را کیفم

 .الی میام هم من -

 :گفت طناز

 .موندیمی پیشمون عزیزم؟ کجا تو -

 .برم باید دارم دکتر وقت من دیگه نه -

 .سالمتبه برو گلم باشه آها -

 :گفت کوروش

 دکتر؟ -

 :گویدمی و کندمی نازک کوروش برای چشمیپشت بهار

 !دکتر بله، -

 .بشود خارج کافه از من با سریع تا گیردمی مرا دست هم وبعد

 که کنممی شک بینممی که را او عمومی حال بود؟ چه بهار منظور که دهدنمی امانم کنجکاوی رویم،می باهم که قدمی چند

 به پکری یچهره که کنممی نگاهش. آورمنمی تاب دیگر اما باشد؛ داشته دکتر به مراجعه به نیاز که باشد گفته جدیت به
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 آیددرمی رقص به رنگشمشکی موهای وزد،می که مالیمی نسیم و گذاشته لباسش جیب داخل را هایشدست و گرفته خود

 .است آورحسرت چقدر لحظه این هستم، کوتاه موهای با دختری که منی برای و

 :کنممی باز لب باالخره و دهممی تکان سری

 بهار؟ -

 خواهری؟ جونم -

 !باشه بد حالت نمیاد نظربه دکتر؟ بری خوایمی گفتی که بود چی منظورت -

 .کندمی متعجبم و زندمی پوزخندی

 .نشه بدتر حالم تا دکتر برم باید بازم ولی بهترم وقتا بعضی -

 بشه؟ بدتر باید چی برای -

 :گویدمی و نشیندمی روپیاده در صندلی روی جاهمان و کشدمی عمیقی نفس

 .بگم بهت چیزی یه خواممی -

 .نشینممی کنارش

 چی؟ -

 .داره خبر طناز فقط. نگو کسی به هم تو! هانداره خبر کسی -

 .کنممی نگاهش و زنمنمی حرفی

 .الی دارم بدی بیماری یه من -

 بیماری؟ چه -

 !بمونم زنده نتونم شاید -

 :گویممی نگرانی و ناراحتی با و کنممی نگاهش تعجب با

 .بهار میشی خوب. نگو طوریاین توروخدا زنی؟می که حرفیه چه این -

 !نیست مهم برام دیگه -

 .بهار نزن رو حرف این توروخدا -

 .است شدن سرازیر درحال اشکم راستیبه که گویممی درحالی را این

 .اومدم کنار باهاش که من الی نباش ناراحت تو -

 .دارم نیاز دلداری به بیشتر خودم لحظه این در کنممی حس کنم، امیدوارش و بدهم داریشدل چطور دانمنمی

 .بهار میشی خوب -

 .گویدنمی هیچی هم او و آیدمی بیرون زبانم از حرف این تنها
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 .ستا نابسامان اوضاعش چقدر که فهمممی دقیقه چند همین در و نشیندمی کنارم ایدقیقه چند فقط

 جای داشتم دوست و خوردممی را او یروحیه و شادی حسرت چقدر! نیست که نیست خبری بگوبخندش و شیطنت از دیگر

 ...اما باشم او

 خودش غم با مرا و گویدمی را رازش. دهدنمی هم دیگری توضیح هیچ و بمانیم هم کنار بیشتر که دهدنمی فرصت حتی او

 جدا من از راهش و شودمی ماشینی سوار جاهمان از. کندمی خداحافظی من از و ریزدمی هم به را وهوایمحال. گذاردمی تنها

 .شودمی

 .کندمی نگران و غمگین مرا حرفش عمیقاً  اما شناسم؛می را او که نیست زیادی زمان راستش،

 حال تنها شاید روز؟ یک در حادثه همه این. کنممی فکر امروز اتفاقات به و زنممی قدم روپیاده در هم من رفتنش، از بعد

 .خندیدممی بلند صدای با هایمناراحتی میان در و کردممی تجربه را دیوانگی که بود ایدقیقه چند همان امروز خوب

 .هستم امیرسام مدیون را این

*** 

. بردمی ازبین را هایمخستگی تمام طعمشخوش و رنگخوش هایچایی از یکی ریختن با سمیه و رسانممی خانه به را خودم

 اتاق در و کنممی بهانه چای خوردن از بعد را وخستگی گویمنمی او به چیز هیچ هم محبوبه و خودم میان امروز اتفاقات از

 موریانه مثل هاسؤال و زنممی غلت صبح تا کجا؟ راحت خواب یک و کجا هاشب این اما روم؛می خوابرخت به اموجبی چند

 .خورندمی را مغزم

 چرا! خدایا وای اومد؟ بیرون دهنم از که بود حرفایی چه اونا آخه کنه؟می فراموش رو من راحتی همین به محبوبه یعنی»

 نبود مهم براش واقعاً یعنی نپرسید؟ ازم هیچی چرا کنه؟می فکر چی مدرباره یعنی بود؟می اونجا باید امیرسام لحظه همون

 «بیوفته؟ براش اتفاقی نکنه! بهار خدایا وای گذشته؟ بینشون چیزی یعنی رفت؟ دید که رو کوروش و طناز وقتی چرا اصالً... یا

 .کنم سحر را شب آسوده خیال با دم یک گذاردنمی که ستافکاری از نیمی هااین

*** 

 .شده 11ساعت شی؟ بیدار خواینمی النازجان... الناز -

 :گویممی و خزممی پتو زیر هم باز اندازم،می ساعت به نگاهی اینکه از بعد و کنممی باز را هایمپلک سختیبه

 .میاد خوابم نه -

 .دخترجان شدیا تنبل امروز بابا ای -

 :گویدمی دوباره که شود گرم خواهدمی هایمچشم

 .کنم درست رو غذا عمارت داخل میرم من پس -
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. کندنمی آشتی هایمچشم با دیگر خواب اما بروم؛ خواب به هم باز کنممی سعی. رودمی بیرون شنود،نمی من از که صدایی

 .بینممی را کوروش از یامیپ باتعجب و کنممی باز را پیامم و دارمبرمی را آن بینم،می که را گوشی زنچشمک چراغ

 .دارم مهم کار باهات. نکنه شک مادربزرگم که بیا باسمیه. دارم کارت عمارت داخل بیا -

 سؤال با و شوممی آماده وصورتمدست شستن از پس و آیممی بیرون خواب خیال از. خوانممی را پیامش چندبار متعجب

 .روممی عمارت سمتبه «داره؟ کارمچی یعنی»

#40 

 اطرافم و بندممی را در و شوممی داخل. نشود حضورم متوجه تاجخانم تا شوممی وارد بااحتیاط و کنممی باز را در الی آرام

 عصا کوبیدن صدای و پا ازصدای. شوممی سالن هایپله از پایی صدای متوجه که بردارم قدمی خواهممی و اندازممی نگاهی را

 دیدنش با دانممی چون گردم؛می خود برای موشی سوراخ دنبالبه و کنممی هول. است تاجخانم که شوممی متوجه زمین روی

 ناگهان. کند قانعش که بدهم جوابی چه دانمنمی کنی،می کارچی اینجا تو که بپرسد هم سؤال اگر و شوممی دستپاچه حتماً

 کاری و بگویم چیزی ترس از بخواهم تا. شوممی کشیده دیوار پشت سمتبه و شودمی گرفته لباسم به دستی افکارم، میان

 .بینممی را کوروش یچهره کنم،

 کجایی؟ سمیه سمیه؟ -

 او. امایستاده کوروش کنار و دیوار پشت که خصوصاً. افتدمی جانم به ترس. شودمی شنیده نزدیک از که است تاجخانم صدای

 .کندمی بدتر را کارها همیشه

 :گویممی آرام خیلی صدایی با

 رو؟ ما نبینه -

 بیا؟ سمیه با نگفتم تو به مگه -

 ...سمـ کنم کارچی خب -

 .اتاق این توی برو هم تو میرم من بینهمی رو ما حتماً بشه رد اینجا از! هیس -

. کندمی عبور تاجخانم کنار از آرام و گذاردمی شلوارش جیب داخل را دستش. شودمی رد دیوار کنار از سریع حرفش از بعد

 !بود شدن رد درحال واقعاً یا بود اینجا پیش لحظه چند او که کنممی شک هم من حتی

 اتفاقات در، باز یگوشه از و شوممی اتاق داخل ببیند، دیوار پشت مرا مبادا اینکه ترس از آید،می بیرون آشپزخانه از که سمیه

 .کنممی نظاره را

 خانم؟ جانم -

 .بخورم رو قرصام بده آب لیوان یه -

 .چشم -
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 .نشیندمی کاناپه روی و اتاق در رویروبه درست و آیدمی تاجخانم هم بعد و

 اگر. بینممی را تاجخانم رخنیم فقط و است تلوزیون سمتبه کاناپه که اینجاست در فقط شانسم. است رویمروبه دقیقاً کاناپه

 .میشد خیره من به هایشچشم تلوزیون جایبه که نه

 از حرکتی ترینکوچک که هربار. گرددبازمی آشپزخانه به دوباره و آوردمی برایش آبی لیوان سمیه نشیند،می که تاجخانم

 .کنممی نگاه را بیرون در یگوشه از هم باز بعد ثانیه چند و بندممی را در سریع بینم،می تاجخانم یا سمیه

 کاناپه روی تاجخانم کنار است، خیره در به چشمش که طورهمان و آیدمی پایین هاپله از کوروش دقیقه، چند گذشت از بعد

 .نشیندمی

 «کنی؟می بازی نقش داری اینکه یا خونسردی قدراین  ًواقعا کوروش»

 .کندمی امدیوانه ببیند اتاق این در مرا کسی اینکه ترس. اندازدمی جانم به آتش اشخونسردی همه این

 .شودمی جذب اتاق دیوارهای به نگاهم و نشینممی در چهارچوب کنار جاهمان شود،می خسته که پاهایم

 که دارد قرار رنگیمشکی تخت چپ سمت اتاق، باالی. هستند انگلیسی یروزنامه به شبیه اتاق سفید و سیاه دیواری کاغذ

 .دهدمی نشان ترنامرتب را آن تخت روی وسایل شلوغی و ریخته هم به رنگشمشکی روتختی

 .شده کشیده نیمه تا رنگشمشکی و کوتاه یپرده که دارد باغ به رو ایپنجره چپ، سمت دیوار

 !شده گرفته اشتباه لباسی چوب با هم تخت یلبه و شده داده قرار دیوار روی تلویزیونی تخت، رویروبه

 .است نامرتب اتاق هایقسمت سایر مثل هم میز روی و است میز یک در، کنار همان اتاق پایین

 .آیدمی چشم به هست که چیزی از بیشتر هایشنامرتبی و است کوچک اتاق

 .کنممی نگاه را تخت روی وسایل و روممی تخت سمتبه کردن، فکر بدون

 و سیگار. داردمی وا تعجب به مرا و کندمی جلب را توجهم هاعکس که قدرآن! است جالب... و هدفون زیرسیگاری، سیگار،

 .ندارد اهمیتی برایم سیگار نشده باز یا و شده تمام هایبسته

 «طنازه؟ هایعکس واقعاً... اینا»

 .گردمبرمی امقبلی جایبه سریع و شنوممی در بیرون از صدایی ببرم، هاعکس سمتبه را دستم خواهممی تا

 بینممی. ندارد را کاناپه این روی از خوردن تکان حتی و رفتن قصد تاجخانم که انگار و کنممی نگاه را بیرون در الی از هم باز

 .شوم متوجه را هایشانحرف کنممی سعی و اندصحبت مشغول باهم که

 بیرون؟ اومدی که اومده پیش مشکلی. اومدن بیرون اتاقشون از آقاکوروش! عجب چه -

 !جانمادربزرگ ت؟خونه تو بیام که خواستی چرا عذابته باعث دیدنم قدراین اگه که اینه مشکل -

 :گویدمی باطعنه و کندمی ایخنده تاجخانم

 .بود این میراثم و ارث به رسیدن شرط چون اومدی تو! نزنیم گول رو خودمون بیا -
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 :دهدمی ادامه تاجخانم و کندمی سکوت کوروش

 خاطربه میگم چی هر من. ندارم ایدیگه وارث تو جز. خودته ماله وآخرش اول اینا بچه؟ بفهمی خواینمی چرا تو آخه -

 .داره حدی هم بودن مصرفبی! کاری نه شغلی نه بدی؟ ادامه پرویتتن این و زندگی این به خوایمی کی تا آخه خودته

 نکنی؟ شروع باز میشه -

 .کن خالصم زودتر این دست از بکش رو من خدا -

 هاحرف صدای همچنان ولی گیرم؛می فاصله در از سرعتبه. آیدمی اتاقش سمتبه و شودمی بلند کاناپه روی از عصبی کوروش

 .رسدمی گوشمبه تاجخانم هایناله و

 .بنددمی محکم را در و شودمی اتاق داخل کوروش

 بندی؟می رو در چرا -

 .شنوهمی رو صدات آروم، -

 .دهممی قورت آرام را دهانم آب. کندمی نگاهم کوروش

 چیه؟ -

 :پرسممی ترس از مملو صدایی با و شوممی دور او از قدمی و کنممی پنهان را ترسم

 اینجا؟ بیام گفتی چی برای -

 نگفت؟ بهت چیزی بهار شدین، خارج کافه از اینکه از بعد. بگو رو راستش پرسممی ازت چیز یه -

 چی؟ درمورد -

 گفت؟می چرند... اینا و دکتر بره خواد می گفت -

 .بپرسی تونستیمی هم پیام تو رو این اینجا؟ کشوندی رو من همین واسه. گفتمی راست خیرنه -

 .کنممی زیاد او با را امفاصله حرف این از بعد و
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 :دهدمی ادامه را حرفش بدهد جوابی اینکه بدون

 بود؟ چی مشکلش بسوزه؟ براش دلم من که گفت رو این یا دکتر بره خواستمی مطمئنی -

 .دونمنمی که من -

 دونی؟نمی -

 .نگم که گفت ولی چرا؛... خب -

 بود؟ چی مشکلش بگو حاال. کنم کمکش خواممی. دارم فرق من -

 .بگم تونمنمی -
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 .شودمی نزدیکم

 .بگو لطفاً پرسممی دارم که مهمه برام الناز، -

 برقصم؟ کدام ساز به و دهم گوش کدامشان حرف به است؟ کدام درست کار دانمنمی

 هم بهار نفعبه باشد، داشته را بهار به کمک قصد کوروش اگر. نیست درد دوای لحظه این در رازداری کنممی حس راستش

 .نباشم رازدار که هست

 .شوم پشیمان بعداً و نگویم ترسممی اما نه؛ یا آیدبرمی دستش از کمکی واقعاً دانمنمی

 ...که گفت بعدشم و بود ناراحت خیلی فقط. داره مشکلی چه نگفت منم به راستش. گفتم بهت من نگو بهش ولی میگم؛ -

 چی؟ که -

 !نمونه زنده ممکنه -

 چی؟ -

 .بود ناراحت هم خیلی. نمیگم خودم از که من گفت خودش خدابه -

 و کندمی سکوت لحظه چند. بودم شنیده بهار زبان از را حرف همین که هنگامی من مثل درست. ریزدمی هم به کوروش

 .شودمی خارج اتاق از بگوید، چیزی اینکه بدون

 .مانممی ساکت برسد، کوروش از غیر کسی به صدایم اینکه ترس از و شنودنمی را صدایم که انگار اما زنم؛می صدایش چندبار

 .نشینممی جاهمان و کوبممی زمین به را پایم محکم

 «بمونم؟ اینجا باید کی تا من مرگشه؟ چه پسر این هست معلوم»

 .تاجخانم رخنیم هم باز و کنممی تماشا را بیرون در الی از هم باز

 .کنممی سرگرم موبایلم گوشی با را خودم و نشینممی در کنار ناچاری به

 «چی؟ میام بیرون عمارت تو از ببینه اگه چی؟ اتاق برگرده سمیه اگر»

 .شوممی مضطرب و نگران کمکم. است خاموش خطش اما گیرم؛می را کوروش شماره وقفهبی

 و افتدمی جانم به خوره مثل بازگردم اتاق به سمیه از قبل اینکه فکر هم باز. داشتم کوروش از دیگری یشماره الاقل کاش

 !امیرسام... گیرممی دیگری تصمیم باراین

 است شده زندانی اتاق این در که ایبیچاره به کمکی تواندمی و دارد کوروش از دیگری یشماره حتماً او که دارم اطمینان

 .بکند

 تماس او با که گیرممی تصمیم آخر در و شوممی پشیمان لحظه در اما بفرستم؛ امیرسام برای که نویسممی پیامی چندبار

 .بگیرم

 .داردبرمی را گوشی خوردن بوق چندبار از بعد
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 بله؟ -

 .نشنود اتاق بیرون از تاجخانم را صدایم که بزنم حرف طوری کنممی سعی و گیرممی دهانم جلوی را دستم

 :گویممی و کنممی مکث کمی پس بزنم صدا را او اسمی چه به باید دانمنمی راستش

 !النازم من سالم -

 :دهدمی را پاسخم است، مشخص صدایش در که باتعجبی

 زنی؟می حرف یواش چرا شما؟ خوبی النازخانم، سالم-

 :گویممی و کنممی آرام را صدایم هم باز

 .واجبه خیلی دارین؟ کوروش از ایشماره شما. بزنم حرف بلند تونمنمی. شدم مزاحمتون که ببخشید -

 النازخانم؟ شده چیزی -

 ...دارین ازش ایشماره اگر توروخدا فقط. گیرافتادم اینجا من -

 .شودمی قطع تلفن نکرده کامل را حرفم هنوز

 .زنممی زل موبایلم صفحه به

 «بود؟ شدن تموم شارژ وقت االن! شانس این به لعنت»

 تا کنم کاری و شوم بلند جایم از خودم شوممی مجبور. کوروش از نه و شودمی امیرسام از نه خبری اما ؛گذردمی دقیقه چند

 که بینممی را کوروش ناگهان کنم،می نگاه که در باز یگوشه از آرام. بروم بیرون ازعمارت و دهم نجات اتاق این از را خودم

 .شودمی داخل کوروش و روممی کنار و کشممی عمیقی نفس. آیدمی در سمتبه باعجله

 شده؟ چی -

 :پرسممی باتعجب

 چی؟ -

 امیر؟ به زدی زنگ تو -

 ...وگرنه اتاق برگردم سمیه از قبل باید بود خاموش داشتم ازت که ایشماره. شدم مجبور -

 .بیام خودم تا صبرکنی هم دیگه دقیقه چند یه تونستیمی بفهمه؟ رو این امیر که بود الزم واقعاً  -

 .آیدمی بند زبانم

 .بیرون برو اتاق از صدابی تو وایمیستم جلوش من -

 !بینهمی -

 .سروصداهابی فقط. نمیشه متوجه فاصله اون از وایستم جلوش اگه! ضعیفه چشماش بابا، نه -
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 .ببیند عمارت حوالی در رام سمیه مبادا که رسانممی اتاق به ترسریع چه هر را خودم و کشممی آسودگی سر از بلندی پوف

 «.بشکنه پام عمارت، داخل برم اجازهبی یا بدم گوش کوروش حرف به اگه دفعهاین»

 هر تپد،می که فشاری با قلبم زمانهم و هستم سمیه آمدن منتظر و کنممی تماشا را بیرون اتاق کوچک یپنجره پشت از

 .امدویده را اتاق تا عمارت از. شود پرتاب بیرون به است ممکن لحظه

 .شودمی غذا خوردن موقع و رسدمی راه از هم سمیه کمکم. گیرممی آرام کمی و نوشممی آب لیوانی

 .کشممی ایآسوده نفس است، مرتب اوضاع شوممی که مطمئن

*** 

 .زنممی چندنفره گپ به سری آید،نمی چشمانم به که خواب و شودمی شب

 «بیداره؟ ساعت این کسی کنیمی فکر واقعا»

 :پرسدمی لحظه همان امیرسام کهدرحالی پرسممی خود از را سؤال این ناامید

 کنید؟می شوخی یا نیست بیدار کسی واقعاً  -

 :نویسممی طوراین و شوممی خوشحال

 !بیدارم هم من -

 بیداری؟ چرا گذشته دو از ساعت -

 .بخوابم تونمنمی -

 .فرستدمی برایم خصوصی پیغام بعد، لحظه چند اما دهد؛نمی پاسخی

 !زدما زنگ کوروش به راستی -

 :فرستممی گونهاین را پاسخش بعد و کنممی مکثی

 .کردی لطف مرسی آره -

 بودی؟ کرده هول قدراین که بود شدهچی حاال. کنممی خواهش -

 .طوالنیه شقضیه -

 نپرسم؟ یعنی -

 .میگم بهت دیدمت وقتی. ستشنبهپنج فردا -

 بیای؟ خوایمی واقعاً  -

 نیای؟ تو یا نیام؟ بود قرار مگه -

 !نصفه جمعیت فردا میدم قول ولی میام؛ شده که هم فضولیم از حاال بگم؟ چی -

 چیه؟ منظورت -
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 .میگم بهت فردا -

 البته. درآورم کارش از سر و بکشم سرک کارهایش در کندمی وادار همیشه مرا و است مشکوک همیشه زدنش حرف طرز

 !دانمنمی را کنجکاوم خاص شخصی روی چرا اینکه

 .کنممی کنترل عصر فردا تا را هایمکنجکاوی و پرسمنمی سؤالی حرفش بهراجع این از بیشتر

 و کنممی ساعتم به نگاهی باشد، آشنا و بیاید کسی که کشممی انتظار و امنشسته قدیمی آالچیقی درون وتنهاتک که عصر

 .برگردم خانه به و شوم بلند ازجایم خواهممی عصبانیت با کمکم

 «.هستین شعوریبی آدمای خیلی کشوندین؟ اینجا تا رو من که داشتین مرض پس بیاین، خواستیننمی کدومتونهیچ اگه»

 من جز به -

 .گردمبرمی صدا سمتبه امیرسام صدای با

 بودی؟ اینجا تو -

 .گفتی بلند واقعاً رو هستین شعوریبی آدمای خیلی یجمله این ولی میومدم؛ داشتم -

 .تو نه بودن بقیه منظورم -

 .واقعاً ممنون -

 .بگذارم پاسخبی را ذهنم در مانده هایسؤال انبوه توانمنمی دیگر و نشیندمی رویمروبه

 نمیاد؟ کسی که دونستیمی کجا از -

 .میده مزه سرده، کمیه هوا بخرم؟ خوریمی چیزی -

 !پرسیدما سؤال -

 :گویدمی و خنددمی

 خوری؟می چیزی حاال باشه -

 :گویممی و ندارم را گفتنش روی اما خواهم؛می داغ چاکلتهات لیوان یک بگویم دارم دوست خیلی

 .مرسی نه -

 .گرددبرمی چاکلتهات لیوان دو با و رودمی خیابان سمت آن به حرفم به توجهبی

 «دارم؟ دوست چاکلتهات من دونیمی ازکجا»

 :گویممی اما بپرسم؛ دارم دوست که است چیزی

 خوام؟نمی چیزی نگفتم مگه -

 .بخورم خواممی دوتا خودم که نیست تو برای -
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 تا. دهم نشان توجهبی را خودم کنممی سعی اما بگیرم؛ هایمدندان زیربه را پایینم لب تمام خجالت شدت از دارم دوست

 :گویدمی بزنم، حرفی آیممی

 بودی؟ افتاده گیر کجا روز اون نگفتی -

 .بگیرم جوابی تا بدهم را جوابش باید پس آیم،برنمی پسش از که دانممی

 ...منم داره باهام مهم کار عمارت توی برم گفت و داد پیام بهم کوروش روز اون -

 :پردمی حرفم وسط

 رفتی؟ هم تو -

 ...بشه متوجه کسی اینکه بدون گفت آره خب -

 :پردمی حرفم وسط هم باز

 !رفتی که احمقی خیلی -

 چرا؟ -

 .بگو رو شبقیه -

 :دهممی ادامه و شوممی متعجب هایشحرف از

 مجبور هم من و بود در نزدیک که فرستاد اتاقش توی رو من نبینه، رو من در جلوی مادربزرگش اینکه برای رفتم وقتی -

 شدم مجبور نداد، رو جوابم زدم زنگ بهش هرچی بودم ترسیده هم من. رفت و پرسید ازم رو سؤالش هم بعدشم. برم که شدم

 .بگم تو به

 بودت؟ کشونده اونجا سؤالی چه خاطربه -

 دو دوباره گفتن با را عذاب این است الزم واقعاً حال. دارم وجدانعذاب هنوز کردم فاش را بهار راز که بارییک همان بابت

 کنم؟ برابر

 :گویممی مکثی با

 .نگم کسی به دادم قول بهار به. چی نپرس توروخدا ولی بود؛ بهار بهراجع -

 .باشه اون بهراجع زدممی حدس البته! که نپرسیدم هم من باشه -

 چرا؟ -

 :گویدمی و کشدمی سر را داغش نوشیدنی از کمی

 بودن؟ باهم مدت یه تا دو این دونینمی تو یعنی -

 بودن؟ باهم -

 فهمیدی؟ حاال. کرد ولش مدت یه بعد ولی بود؛ کرده عالقه ابراز بهار به کوروش! هستیا خنگی عجب -
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 :گویممی زدهبیرون هایچشم و باتعجب

 کرده؟ ولش طناز خاطربه یعنی! وای جدی؟ -

 :گویدمی و کندمی نگاهم باتعجب

 گفته؟ تو به کی رو این -

 :گویممی بالکنت و خورممی جا حرفش از

 !زدم حدس... ح -
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 :گویممی و دهممی ادامه بینممی که را مکثش

 کردم فکر اون خاطربه دیدم، طناز از عکس چندتا تختش روی کوروش اتاق توی رفتم که روزی اون. زدم حدس کن باور -

 ...شاید

 .نکرده باور را هایمحرف دهدمی نشان اشچهره

 .میگم رو راستش خدابه -

 میگی؟ دروغ گفتم من مگه خوری؟می چراقسم حاال -

 .زند می لبخندی و

 .کنممی نگاه را روروبه و گیرممی صورتش از را هایمچشم

 !خب کنیمی نگاه چپچپ -

 .راسته همش تو حرفای که دونممی نیست، الزم قسم -

 .آورمنمی خودم روی به ولی شوم؛می متعجب

 «انداخت؟ متلک اینکه یا گفت واقعاً رو حرفش»

 :گویدمی و دهدمی هل سمتمبه را کاغذی لیوان که کنممی نگاه را روروبه همچنان و دهمنمی جوابی

 !کردا یخ -

 !ماندمی جان مثل نوشیدنی این ابری هوای دراین. کنم پنهان را امخوشحالی کنممی سعی

 «!خوشحالی قدراین داغ شکالت لیوان یه برای بفهمه خوایمی دیوونه، کن جمع رو نیشت»

 :گویممی و دارمبرمی را لیوان کوچک باتشکری و کنممی جمع را لبخندم سریع

 بپرسم؟ سوال یه تونممی -

 .بپرس -

 .نمیاد کسی امروز که دونستیمی ازکجا -
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 .نمیاد کسی که نگفتم. میشه نصف گفتم -

 :گویممی و شوممی حرصی زدنشحرف نیمه ازطرز

 چرا؟ خب بیرون؟ بکشن حرف ازت بلدوزر با باید -

 ...و طناز بهاروکوروش،. شده شکرآب باهم همه رابطه چون -

 کی؟ و طناز -

 :گویدمی ازمکثی بعد و کندمی نگاهم

 !من -

 ...شما مگه -

 !ساکت فعالً میگم برات بعداً -

 .کنممی قطع را حرفم و بینممی را دیگری دختر و طناز رویمانروبه کنم، اعتراضی خواهممی تا

 ...هابچه سالم: طناز

 :گویدمی خاصی لحن با امیرسام بعد و دهیممی سالمی طناز به هردو

 کنید؟نمی معرفی رو دوستتون -

 .مرجان من دوست هم این و امیروالناز ایشون عزیزم چرا، -

 گذره؟می خوش جدید عضو به مطمئنی! هاتکمیله مونمثلثی روابط میگم: امیرسام

 !گذرهمی خوش بله -

 .کشدمی کنار سریع اما، امیرسام. خواهدمی حسابی دعوای دلشان هردو که است مشخص صحبتشان طرز از

 .کنننمی دیر ایشون هستی شما تا معموالً... بینمنمی رو کوروش -

 منظور؟ -

 .هستن همه هستی وقتی دارن دوست همه شمارو اینکه یعنی ندارم منظوری -

 .رودمی باال هایشانحرف سروکول از طعنه

 مثالً؟ -

 .کند می قطع را کالمش من حرف که بدهد جوابی خواهدمی امیرسام

 !من مثالً -

 :گویدمی من به رو مهربانی لحن طنازبا و

 .عزیزمن برم قربونت -

 :گویدمی و داردبرمی من روی از را نگاهش امیرسام
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 .بااجازه ست،دخترونه جمعتون -

 .کندمی ترک را جمع بگوید چیزی کسی دهد اجازه اینکه وبدون صحبت بدون وبعد

 !بمانم جمع دراین ندارم دوست هم من او بدون اگرنه صدابزنم، را اسمش درجمع که شودمی این مانع بودن خجالتی راستش،

 :گویدمی و کندنمی رفتنش برای مخالفتی طناز اما

 ...سالمت به -

 شوند؛می اضافه جمع به هم نوید و فرشاد گذردمی که کمکم. من نه و کشدمی میان به او از صحبتی طناز نه رفتنش، از بعد

 هم من و گرددبرمی آمده که راهی ازهمان هرکس رود،می تاریکی روبه که هوا. شودنمی بهار و کوروش از خبری تاپایان اما

 .شوممی راهی حوصلهبی

 .اوست هایصحبت و امیرسام درگیر تماماً فکرم و کشانممی خود دنبال زدنضربه با خودم همراه را سنگیتکه

 هاحرف به ذهنم بودن مشغول دانمنمی حال. کندمی مشغول روز،شبانه را ذهنم نباشد چه و باشد امیرسام چه که هاییصحبت

 ...هاحرف صاحب یا گرددبرمی

 .بینممی کنارم را رنگیمشکی ماشین و گیرممی فاصله افکارم از باترس ماشینی، بوق باصدای

 «!دیوونه نرفتی که زدممی حدس باید»:گویممی دلم در و شودمی پاک ذهنم مزاحم افکار یهمه امیرسام دیدن با

 :گویممی دهدمی پایین که را شیشه و افتممی راه ماشین طرف به آرام

 !نیستا اولت بار نه؟ بشینی ماشین توی اینجا داری عادت معموالً -

 !کنی کارچی خوایمی نیست معلوم نباشم اینجا من اگه که، نیست اولت بار توام -

 .شومنمی متوجه را منظورش و کنممی فکر حرفش به باگیجی

 .خب وایسادم بدجا شو سوار -

 .خونه برم خواممی میرم خودم ممنون، -

 .سوارشو! زنیمی حرف چقدر -

 .افتدمی راه به اوهم و شوممی سوار کنم طی انتها تا حوصلگیبی وبا پیاده را راهم نیست قرار اینکه از خوشحال

 :کندمی باز را سرصحبت بالفاصله

 نبودم؟ من گذشت خوش -

 «.بشه تموم زودتر فقط خواستمی دلم... اصالً»

 !خیلی آره -

 .خوب چه -

 ...21...22...23. زندمی چشمک باال آن از قرمزی نور و رودمی شمار ثانیه به نگاهش و ایستدمی قرمز چراغ پشت
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 :پرسم می کنم، کنترل را امکنجکاوی توانمنمی دیگر

 بوده؟ چیزی طناز و تو بین واقعاً حاال -

 :دهدمی پاسخ آرام صدایی و مکث باکمی

 .نبود کاش -

 :پرسممی باتعجب و آرام

 چی؟ -

 .شودمی سبز ،قرمزرنگ چراغ و زندنمی حرفی

 .بینیدمی شماها که نیست آدمی اون طناز -

 .دهد ادامه را حرفش خودش تا کنممی سکوت

 :گویدمی طوالنی سکوتی از پس

 !روانیه یه -

 :کندمی تعریف رانندگی با همزمان او و شوممی گوش سراپا متعجب و کنجکاو

 خودکشی پسره یه خاطربه چندبار طناز. بودن درارتباط باهم هامونخانواده ازبچگی. شناسیممی رو همدیگه که ساله خیلی ما -

 ...تصادف تویه هم من زمان،هم... زمانهم.کرد ازدواج و رفت ازایران دیگه یکی با اون هم وآخرش کرد

 :گویدمی درنهایت و شودمی ترغمگین هرلحظه لحنش

 .دادم ازدست رو برادرم و پدرومادر تصادف تویه هم من -

 دراین و شناسممی را طناز و امیرسام که شودمی دوماهی. شودمی حبس درسینه نفسم و ماندمی امیرسام به خیره هایمچشم

 شنیدنش و بود نگفته کسی به را چیزی چنین گاههیچ اما بودیم؛ هم دیدار سرگرم هرهفته و صحبت مشغول هرشب مدت

 .است کنندهناراحت آوربودن،تعجب درعین برایم

 کمکم و شد بیشتر باهم ما ارتباط که شد این. بودن من فکر به که بودن طناز پدرومادر دنیا دار از و نداشتم رو کسهیچ من -

 .بیشتر هم طناز و من وابستگی

 طناز به حتی پزشک،روان و شناسروان و قرص هزارجور به آوردم رو تصادف اون خاطرشوکبه بدبختی همه اون وسط من

 .کرد شروع رو واحمقانه مسخره یرابطه اون خودش. بود هم تقصیرخودش ولی شدم؛ وابسته بهش بدجور و آوردم پناه هم

 چیزایی یه کوروش و طناز بین کمکم فهمیدم شدیم، کوروش مزخرف گروه این عضو و طناز شد فکروذکرم تمام من که بعدش

 .شدم نابود طناز کارهای با که بودم اومده بیرون تصادف اون ازشوک که بود نشده دوسال هنوز. گذرهمی

 ...باخیلیا... دیگه باپسرای... کوروش با وآمدهاشرفت
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 برسر که مصیبتی همه این که کنممی فکر این به و دهممی گوش امیرسام هایحرف به فقط و آیدنمی بیرون دهانم از حرفی

 !آورده ارمغان به هم من برای را هامصیبت این که ستخدایی همان ازطرف آمده امیرسام

 :دهدمی ادامه ترشدهآرام صدایش و شده کشیده درهم اشمشکی ابروهای که درحالی بازهم امیرسام،

 غلط تری،کوچک ازم سال شش -پنج تو که گفت! نداره ربطی من به که گفت و خندید بهم گفتم، اینارو طناز به که وقتی -

 !داره دوست رو من که کردهمی تظاهر فقط هم مدت این و میاد بدش ازمن که گفت. شدی عاشقم که کردی

 :گویدمی و کندمی نگاهم بعد

 مهمونیا واقسامانواع خوره،می قرص داره، اعتیاد. کنه فراموش رو پسر اون کنهمی سعی روابطش و کاراش این با داره اون -

 !دیگه ومرض کوفت تا هزار و میره رو

 !شوممی ترساکت فقط کنم آرامش کمی تا بیاورم زبان به خواهممی که حرفی هر من و کندمی سکوت

 .آمده بند زبانم و مانده خیره او به نگاهم

 :شکندمی را سکوت بازهم امیرسام

 توی قدراون ولی کردم؛می براش هرکاری که بودم وابستش احمقا مثل قدراون. خواستمشمی هم باز اعتیادش باوجود حتی -

 .نمیاد بر کاری هم من دست از دیگه که شده غرق هاشکاریکثافت

 ...خارج دهانم از ایکلمه و شودمی باز زبانم قفل باالخره

 ...نبا ناراحت -

 :گویدمی و پردمی حرفم میان

 ...سوایی ماها از تو! حتی کدوممونهیچ! نرو کدومشونهیچ طرف نرو، طرفش زیاد -

 کنی؟می یکی اونا با رو خودت چرا تو -

 .زندمی را خودش حرف فقط و شنودنمی را صدایم گویی اصالً  دهد،نمی را جوابم

 !ایدیگه خره هر یا ونوید بهار طناز،... نرو کوروش سمت -

 ...همونام مثل هم من -

 .شناسینمی اونارو تو! نزن مفت حرف -

 :گویممی آرام صدایی با و اندازممی پایین را سرم امگفته که هاییدروغ از شرمنده

 !شناسینمی رو من توهم -

 .کندنمی رانندگی دیگر امیرسام و شده پارک ایگوشه ماشین که شوممی متوجه تازه من و کندنمی توجهی حرفم به

 .کنه خدارحمتشون. متاسفم واقعاً اتخانواده بابت -

 .ممنون -
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 این لحظه دراین که هست دیگر هایبهانه دلم در قدرآن و است آورعذاب و کنندهناراحت برایم قدرآن داستانش و هایشحرف

 .باشد طبیعی برایم شدید بغض

 .پرسیدممی نباید کردم ناراحتت ببخشید -

 .کنممی رامخفی صدایم لرزش و گویممی را این

 .نکن گریه من جلوی ،مشکمه تو اشکم من! بگیریا آبغوره اینجا نشینی -

 .کنم مهار را هااشک کنممی سعی و زنممی پلک بار چند

 !کنه گریه خواست کی حاال -

 !دوباره توفکرش برم نزار توروخدا فقط -

 .است متفاوت باهمیشه صدایش لحن. زندمی قلبم به چنگ ملموس، بغضی با حرفش این

 !افتدمی گریه به قلبم پرتمنایش صدای و مظلوم بغض از... نیاز پراز

 مسکن انتظار دردم، کوه یه خودم من... نداری خبر من هایبدبختی تواز ولی امیرسام؛ کنم کمک بهت دارم دوست خیلی»

 «.باش نداشته ازمن بودن

#44 

. کندمی ایجاد درمن ایانگیزه چه امیرسام حرف این دانمنمی دارم، امزندگی کمبودهای و دردها از که هاییحوصلگیبی تمام با

 باوری اما بود نشسته من جلوی پیش مدتی که است کسی همان نشسته، رویمروبه که کسی بینممی خودم باچشم اینکه

 دردهای ساعتی چند برای دارم دوست و بگیرم چشمانش از که ندارم دوست را نگاهم! ایست ناشناخته حس دارم او به دیگر

 .بزنم زار امیرسام حال به و گیرم قرض خدا از اشک اندکی کنم، فراموش را خودم

 .شودمی آوار سرم بر انتهابی غمی دهم، قرار او جای را خودم اینکه تصور با حتی

 اندکی که نداشتم راهم کسهیچ. ندارم و نداشته دلگرمی و سرپناه هرگز خودم که دانممی را؟ رنج همه این کندمی چه او... و

 .باشد داشته امیرسام مرا هاینداشته که خواهممی اما روم؛ خواب به ترسبک هاشب تا کنم تقسیم او با را ازغمم

 .ریزدمی بهم را افکارم هایرشته صدایش خیال، میان و

 :گویدمی ریزی یباخنده و کندمی ایاشاره ابرویش یگوشه به دست با

 باالتر؟ بره ابروهام برداری تونیمی رو زیرابرو دوتا این صورتم، تو شدی ریز قدراین که حاال من جان -

 صدایم. چرخانممی ماشین شیشه سمتبه را سرم سریع و خورممی جا حرفش از. آیممی بیرون افکارم از و دهممی تکان سری

 .کنممی صاف را

 خودم روی به اما ؛شودنمی حل دوتا -یکی با کارش. گیردمی امخنده افتممی که حرفش و پرپشتش و کشیده ابروهای یاد به

 :گویممی کنم،می راخفه امخنده که طورهمان و آورمنمی
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 !ایمسخره خیلی -

 اشدیوانگی اینکه با! نبوده او سرگذشت هرگز کرده تعریف که داستانی گویی که بلند قدرآن. خنددمی بلند صدای با بازهم

 ازسردیوانگی هایخنده این چقدر شهر واین! بخندد بلند بتواند بازهم تا هارا، زخم این کند تحمل تا است سرنوشت یهدیه

 .است شنیده را او

 .دهیممی نشان ماجراها این خیالبی را خودمان و کنیمنمی مهمی صحبت مسیر انتهای تا

 :پرسممی شدنپیاده هنگام و کنممی باز را کمربندم ایستدمی که ماشین

 ذاره؟می قرار بازهم کوروش کنیمی فکر -

 .بیا حتماً گذاشت اگه -

 بیام؟ میگی بعد عوضین، اونا میگی توخودت -

 .هستم من! دیگه بیا -

 :اندازممی باال ایشانه و کشممی پوفی

 .خدافظ رسوندیم، که ممنون -

 !خدافظ باش خودت مواظب کنم،می خواهش -

 .میفتم راه کوچه سمتبه و بندممی را در

 «!میگه همه به رو این که دونیمی! الناز نداره برت خیال»

 .اندازممی در داخل را کلید و کشممی عمیقی نفس

 .گرفته مقابلش را ایروزنامه و زده چشمش به را عینکش نشسته، سمیه خانه، داخل

 .کندمی نگاهم و آوردمی بیرون روزنامه از را سرش دیدنم با

 .سالم -

 .بخونم تونمنمی رو این کنممی هرکاری. النازجان اومدی شد خوب دخترم، سالم -

 :داردبرمی را عینکش

 .شده ضعیف بازهم چشمام کنم فکر -

 !اصالً عینکت میشم خودم. خونممی برات میام کنممی عوض رو لباسام االن همین -

 .عزیزکم الهی پیرشی -

 «!بدانم را سمیه» امخانواده قدر بیشتر باید کنممی حس امیرسام هایحرف از پس که است جالب. روممی اتاق سمتبه

 امنشسته اینجا. کنممی تعریف من و کندمی پوست میوه برایم. خوانممی سمیه برای را روزنامه و کنممی راعوض هایملباس

 ...امیرسام درگیر همه ذهنم و
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 !نشود غمگین او برای که باشد سنگ از باید آدم

 خبر؟ چه خانمازمحبوبه راستی، -

 :گویممی و آورممی بیرون روزنامه از را سرم

 چطور؟ -

 .نمیگی ازش چیزی توهم زنه،نمی زنگ که وقتیه چند دیدم -

 .ندارم خبری -

 :گویدمی گونهنصیحت لحنی با و دهدمی تکان سری

 .توئه کارای درگیر خیلی الناز، دونیانمی رو قدرش -

 .دهممی ادامه را روزنامه خواندن و ندارم گفتن برای حرفی

 .است تنگ ولیلی محبوبه برای دلم چقدر

#4۵ 

 .شوممی بیدار خواب از سمیه گوشی باصدای صبح

 .کندمی کار درمیان یکی هایشدکمه که قدیمی گوشی

 :گویدمی آرام باصدایی سمیه

 بیداری؟ الناز؟ -

 :دهممی پاسخ آلودیخواب باصدای

 بله؟ -

 بدی؟ رو جوابش خودت خواینمی خانمه، محبوبه -

 .شوممی پشیمان سرعت همان به اما گیرم؛می سمیه از را گوشی و پرممی جا از سریع

 .بده جواب خودت! نه نه -

 یهو؟ چیشد -

 !هاکنهمی قطع االن -

 .گیردمی گوشش کنار را تلفن و دهدمی فشار چندبار را سبزرنگ دکمه سمیه

 شما؟ حال سالم، -

- ... 

 .باشید سالمت -

- ... 
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 .خداروشکر خوبه -

- ... 

 چطور؟ نه -

- ... 

 .گویدنمی هیچ و اندازدمی من به نگاهی

 ...باخو بدم رو گوشی خوایدمی -

 !شودمی قطع نیمه حرفش

 .آیدمی میان به خداحافظی حرف که اممکالمه ادامه منتظر هایشحرف به گوشم و سمیه چشم به چشمم

 سمیه؟ چیشد -

 :کندمی پرت باال ایشانه

 !نبود همیشه مثل بینتون؟ شده چیزی -

 ...که چیزی -

 .شوممی منصرف دادنش ادامه از و کنممی قطع را حرفم

 .بخور چیزی یه پاشو الناز؟ نیست گشنت -

 .شوممی بلند جایم از و دهممی بدنم به وقوسیک ش

 .شودمی محبوبه درگیر تماماً ذهنم

 چند تلفنی پشت جدیدم ی خانواده و جدید دنیای به سری هم من و رودمی عمارت به بازهم سمیه صبحانه خوردن از بعد

 !زنم می ام اینچی

 .ندارم را اشحوصله روزها یبقیه مثل اما من و هست همیشه مثل کوروش

 .است طناز با زدنحرف مشغول

 .کنم صحبت او با توانستممی و بود کاش. کنممی چک را امیرسام و زنممی هایشانحرف به پوزخندی

 ...نکند ام،شده دلواپسش... نیست خبری هیچ شودمی مدتی که هم بهار از

 «.الناز نکن احمقانه فکرای این از». دهممی تکان وراستچپ به چندبار را سرم

 !کندمی بیداد تنهایی. زنممی زل سقف به و کشممی دراز کنم،می پرتاب سمتیبه را گوشی

 !سمیه از مرا سراغ محبوبه صبح و گرفتمی ازمن را محبوبه سراغ سمیه، که بود دیشب

 قلبت ابد تا و رویمی تو! است مشخص جایشان هاقلب اما کند؛می دور رسدمی نظربه آنچه از بیشتر خیلی را هاآدم فاصله،

 .ماندمی جا هاییآدم میان کسی، پیش جایی،
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 .زنممی هابچه به سری و دارمبرمی را امگوشی مجدد،. دهدنمی امانم حوصلگیبی

 !هست کوروش هم هنوز

 :رودمی ایجمله تایپ سمتبه دستم

 .شده آنالین نه دیدمش نه وقته چند نگرانشم من نداره؟ خبری بهار از کسی هابچه سالم، -

 .مانممی جواب منتظر و کنممی ارسال

 .ازش باشی داشته خبر باس تو توئه، دوست: کوروش

 .نمیده روهم من جواب نگرانشم، هم من عزیزم:طناز

 .فشارممی هم روی را هایمدندان و شوممی عصبی کوروش حرف از

 .بدهم را جوابش تا کنممی پاک و نویسممی بار چند

 .شودمی پیدا امیرسام یسروکله لحظه همین درست

 :دهدمی طوراین را کوروش جواب

 !هستی همه دوست که شما -

 .است طناز یلحظهبهلحظه کردن دنبال کارش که دانممی و بوده هم من از قبل امیرسام که دانممی

 !نیست درکار ایدوطرفه حس هیچ داندمی اینکه باوجود حتی

 !اندازدمی کسی یاد به مرا عجیب داشتنش دوست

 حس هیچ دانستممی که وجودی با بود، خوابگاه در که پسرکی یلحظهبهلحظه کردن دنبال کارم که زمانی خودم یاد به

 !نیست درکار ایدوطرفه

 بود؟ چه نامش راستی،

#4۶ 

*** 

 نداره؟ خبری ازش کسی که چطوریه -

 .نمیده جواب... خاموشه خطش -

 .شودنمی کشیده که کجاها تا ذهنم و شوممی مضطرب

 دنبالش هم من بدانم را دلیلش اینکه بدون. رودمی سمشبه همه هانگاه. افتدمی راه ماشین سمتبه و شودمی بلند امیرسام

 .زنممی صدایش و افتممی راه

 میری؟ داری کجا -

 .شو سوار توام بیا -
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 ...خدافظی حداقل... هابچه -

 :کندمی باز را ماشین در

 !بشین بگیر بیا -

 .شوممی ماشین سوار متعجب و کنممی نگاه هابچه به ماشین کنار از

 .ماندمی مجرم یک به نگاه مانند من، به هایشاننگاه

 .نکردیم خدافظی شد بد خیلی -

 واقعاً  اگر دنبالش بگردن برن خب! ماشین الحمدهلل هم دارن، پا هم همشون! نگرانم نگرانم بگیم دورهم، بشینیم که اینه بد -

 .نگرانن

 اصالً؟ بیام من گفتی چرا ریم؟می کجا االن ما خب، -

 .دنبالش ریممی باشه، بیمارستان تو باید هم االن پس. داره سرطان که بوده طنازگفته به فقط -

 .است رانندگی مشغول او و رخشنیم به زنممی زل

 امیرسام؟ رفتار یا طناز؟ ترسناک بیماری! کنم فکر باید کدام به دانمنمی

 .رودمی انتظار او از هم قدرهمین دقیقاً 

 رهگذر یک سادگیبه هم شاید. است ساده دوستی تو برای که بهار امیرسام،. بود متفاوت مانبقیه با ابتدا از اشنگرانی جنس

 !متفاوتی هم خودت... نگرانیت جنس تنها نه شوی؟می چه شوی عاشق اگر تو حیرتم در. اتزندگی در

 :گویدمی و گیردمی سمتمبه را اشگوشی

 .بگیر آدرس هابیمارستان بزن زنگ یه زحمتبی. هست خصوصی بیمارستان دوتا -یکی -

 .دهممی انجام را گویدمی که کاری و گیرممی را تلفنش زنم،می لبخندی

 .زنیممی سر هابیمارستان به یکییکی و نویسیممی را هاآدرس

 .نیست که نیست او از بیمارستانی هیچ در ونشانی نام هیچ. بهار دنبال به آنجا به اینجا از گذاریم،می پا زیر را شهر

 .ریممی اونجا تا خودیبی فقط.  دونممی نیست خبری هیچ هم اون مونده دیگه دونهیه -

 .گشتیم رو خصوصیا فقط ما هست، زیاد بیمارستان -

 !نیست بستری جاهیچ انگار اصالً ! نیستش -

 .ناراحت یا باشم خوشحال باید دونمنمی... دونمنمی -

 .شوممی کالفه هم خودم و فهممنمی را حرفش

 ندارن؟ مشکل پدرومادرت خونه؟ بری دیرتر کمیه امروز اگر نداره اشکال -

 ...کنممی نگاهش
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 پدرومادرم؟ -

 داره؟ فرقی چه پدرومادرت یا خانومسمیه باالخره خب، -

 .راحت خیالت نمیشه نگرانم کسی نه داره، فرق خیلی -

 .باشن دور اگه حتی هاشوننبچه نگران همیشه پدرومادرا. میشن نگرانت که معلومه نزنی؟ خودبی حرف میشه -

 .پیشت میاد بشه نگرانت که کسی! سخنرانیه شبیه حرفات -

 ...فهمیمی دادی دستشون از که من مثل! نباش احمق -

 :گویممی لب زیر

 آخه؟ بدم دست از رو چی -

 چی؟ -

 بریم؟ هم اون. مونده بیمارستان دونهیه -

 .میرم خودم رو یکی اون. رسونممی تورو -

 شودمی که خانواده و خانه از حرف. ندارم را شهر میان چرخیدن یحوصله راستش. کنممی سکوت و دهمنمی پاسخی

 .کشدمی پر امحوصله

 :گویدمی شدنپیاده قبل و رسیممی مقصد به

 .زنممی سر هاروبیمارستان یبقیه میرم فرداهم -

 .خدافظ باشه -

 .دهدمی باال را ابرویش تای یک

 دنبالت؟ بیام چند ساعت! زهرمار -

 .گیردمی امخنده زدنش حرف طرز از

 !میام نگفتم که من -

 پس؟ برم تنهایی -

 شودنمی پاک ذهنم از امیرسام حرف این چرا اما آید؛نمی خوشم هیچ هابیمارستان به رفتن و ماشین در نشستن از راستش

 گیرد؟می را امیقه لحظه دراین درست و

 «.فکرش تو برم نذار توروخدا فقط»

 .شوند آوار برسرش هاغصه و بماند تنها ترسممی. بگذارم تنهایش آیدنمی دلم. پیچدمی گوشم در حرفش این

. کند دلسوزی برایش و ببیند را هایشغم کسی دارد نیاز بخندد، دارد نیاز نباشد، تنها دارد نیاز که گویدنمی گاههیچ امیرسام

 بیایم؟ سراغت ک ی: گویدمی وقتی و کندمی پنهان نقابی پشت را همه
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 .ببینی ار غمم دارم نیاز یعنی. دارم درد تحمل برای زورکی، لبخندهای به نیاز یعنی! نگذار تنهایم یعنی دقیقاً 

 درک که نتوانست و نخواست کسی مرا پیچیدگی چون شاید کنم؟ درک را پیچیده آدم این که خواهممی قدراین چرا من و

 .کند

 .میام هم من کردم، شوخی نه -

 .باش خودت مواظب. باهات کنممی هماهنگ زنممی زنگ پس -

 .خدافظ -

 .شودمی امیرسام درگیر ذهنم افتم،می راه بستبن یکوچه سمتبه که طورهمان و کنممی تماشا را ماشینش شدن دور

 مثل باشم یکی برات تونستممی هم من کاش... نیستم زندگیش جایهیچ که من حتی مهمه؟ براش همه وروزحال چرا»

 «.بود بهتر خیلی حالت داشتی، زندگیت تو خودت مثل یکی اگه تو امیرسام! خودت

 .شوممی عمارت از برگشتنش منتظر و کنممی در خستگی کنم،می عوض را هایملباس. بینمنمی را سمیه و شوممی خانه وارد

 زبانم جلوی روز آن کاش. است کرده را هوایش دلم چقدر. افتممی محبوبه یاد به و افتدمی سمیه قدیمی گوشی روی نگاهم

 ...را جمله آن گفتمنمی کاش. بودم گرفته را

 افتد؟می من یاد به کجاست؟ او حال

 هایچشم به کردن نگاه روی اگر. دارد هم حق! است کرده قهر بامن کنون تا حتماً است؟ خوب حالش چطور؟ لیلی... آخ

 ...اما رفتممی لیلی دیدار به حتماً داشتم، را محبوبه

 همه بااون کوروش و گرفتاری همه بااون امیرسام بدبختی، همه بااین من! بهار حالت به خوش»:گویممی وباخود کشممی آهی

 .کنیممی فکر تو به همه... سرگرمی

 «!بودم تو جای من کاش! جالبیه حس

 .شوممی خارج افکارم از در باصدای

 .امروز کردی دیر عزیزم، سالم -

 .رفت در دستم از زمان کالً  بودم بادوستام ببخشید سالم، -

 چیندمی را وقاشق بشقاب و کندمی پهن را سفره که طورهمان و گذاردمی زمین روی را غذا یقابلمه بندد،می را در سمیه

 :گوید می

 این؟ از بهتر چی. گذشته خوش بهت یعنی همین سرت، فدای -

 .شوممی خوردن غذا مشغول و روممی سفره پای و زنممی لبخندی

... 

 !کنندمی دوری هم از هایمپلک هاشب و شده همخوابم خوابی، بی که شود می مدتی
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 .کند هالکمان سر آخر و بیندازد آدم جان به را روز هایغم تا شده آفریده شب اصالً

 !یانه است بیدار هم امیرسام بینم تا کشممی سرک موشی مثل و دارمبرمی را امگوشی

 .شده رفیق خوابیبی با اوهم که بینممی و

 :کنممی نوشتن به شروع

 بیداری؟ توچرا -

 :بعد لحظه چند

 نخوابیدی؟ چرا! عه -

 .بخوابم تونمنمی -

 .تو مثل هم من -

 معنی کداممانهیچ برای شب، و بیدارند همه اینکه مثل. شودمی اضافه بیداران شب جمع به هم طناز زدن، حرف مشغول

 .ندارد را استراحت

 نشد؟ خبری بهار از: طناز

 :دهدمی را جوابش امیرسام مکث بدون

 بشه؟ ازش خبری که گشتین دنبالش -

 .دنبالش بگردم شهرو هایبیمارستان دونهدونه تونمنمی من اطالعتون محض -

 !دارن ماشین اکثرشون... که بگردی شما نیست الزم بعدشم. ازش نباش هم خبر منتظر پس آها، -

 نجاتش و شوم ناجی باید بازهم و شده عصبی امیرسام االن حتماً! دهندنمی نوشتن فرصت هم من به و گیردمی شدت بحثشان

 :فرستممی برایش خصوصی پیام. دهم

 نکنی؟ دعوا میشه -

 .دهدمی جواب لحظه همان

 .نیست دعوا اینکه -

 !جاهمین کشیدینمی هم شمشیر وگرنه تونیدنمی اصالً، نه -

 خوبه؟ نمیدم رو جوابش دیگه. چشم -

 !آفرین -

 نیومد؟ پیش مشکلی خونه رفتی دیر امروز -

 .نمیشه من نگران کسی که گفتم -
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 دروغ بینی؟همشینم ماهارو دنیای بود؟ خوب بودی ماها جای ناشکری؟ قدراین چرا داری چی همه توکه مرگته؟ چه تو -

 ...و دورویی و

 .دروغگوترم ازهمه من بعدشم. نیستی اونا مثله توکه! نبند جمع که اوالً -

 آخه؟ دروغگویی توکجا بهت؟ بدم فحش -

 .حتماً هست چیزی یه -

 دست از من به را اعتمادش نکند! ترسم می اما بگویم؛ او به لحظه همین را امزندگی حقیقت یهمه خواهدمی دلم چقدر

 دارند؟ دیگری دنیای خودش قول به که شوم هاییآدم همان مثل برایش هم من و بدهد

 !شوممی خودم هایگفتممی کاش درگیر من و رودمی و کندمی خداحافظی امیرسام خودم، هاینگویم و بگویم در غرق

 .شوممی غرق خواب در و گذارممی کنار را گوشی

#47 

*** 

 و ایستممی اصلی خیابان سر. روممی بیرون ازخانه و پوشممی را هایمشوم،کفشمی حاضر صبحانه خوردن از بعد صبح

 امیرسام شنوم،می را ماشین بوق صدای. کشممی عمیقی نفس. است ممکن حالت ترینبهاری در که هواهم.مانممی منتظرش

 .افتدمی راه به و دهممی سالم و شوممی ماشین سوار. است

 .شویممی داخل باهم و شوممی پیاده امیرسام همراه هم من رسیم،می که بیمارستان اولین به

 ...شویممی منتظر و گوییممی را بهار نام

 .نیست بیمارا لیست تو کسی همچین -

 باشه؟ شده مرخص و بوده اینجا ممکنه -

 .نداره اینجا ایپرونده هیچ گینمی شما که کسی کالً. کنمنمی فکر -

 .کنممی نگاه را امیرسام

 بریم؟ نیست، اینجام -

 .رویممی خروجی در سمتبه دهد،می تکان را سرش

 :گویممی رویممی راه هم پایپابه که طورهمان

 چی؟ نباشه اونجام اگه... فقط مونده بیمارستان دیگه دوتا -

 .باشه نیومده بیمارستان کالً هست هم ممکن -

 میشه؟ مگه -

 :گویدمی و کندمی باز را ماشین در
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 !نیست بعید وچلخل اون از -

 ممکن که خورممی را زیبایی موهای حسرت هم من حتی. افتممی بلندش و مشکی موهای یاد به لحظه در و زنمنمی حرفی

 دارد؟ حالی چه بهار یعنی. بیفتد زمین بر تارش به تار است

 هاآن در اشک که گیرممی باال را هایمچشم و دهممی قورت را دهانم آب بار چند. کنم گریه خواهمنمی و گیردمی بغضم

 !شودمی متوجه زودتر امیرسام کنم رفتار عادی خواهممی هرچه اما نشود؛ جمع

 .هانداره بدی معنی حتماً نیست، بیمارستانی هیچ تو بهار اینکه الناز، -

 :گویممی است بغض از مملو که باصدایی

 خوبه؟ حالش االن یعنی براش، سوزهمی دلم -

 .گیردمی شدت امگریه

 .کردیممی پیداش ما و میشد بستری که نبود خوب اگه خوبه، که باش مطمئن -

 .شوندمی جاری هایمگونه روی اشک بازهم اما زنم؛می کنار دست با را هایماشک

 !میشی ترزشت کنیمی گریه. رو اشکات اون کن پاک دیگه بسه -

 باصدای و کوبممی دستش روی به کیفم با محکم. آیممی بیرون گریه وهوای حال از باشد، کارم به حواسم اینکه بدون

 :گویممی مانندیجیغ

 فهمیدی؟! نخودیته چشمای گندته، دماغ خودتی، زشت -

 .آیدنمی بند هم اشخنده و خنددمی بلندی باصدای

 .کنممی پاک را صورتم دست پشت با و کشممی باال را امبینی

 :گویدمی شودمی تمام که اشخنده

 .بودم نخندیده دل ازته قدراین بود کی از الهی بده خیرت خدا وای... وای -

 تشکر بودم خنده این بانی که ازخودم هم و شوممی خوشحال اشازخنده دل ازته ولی گویم؛می زهرماری اللحساب لب زیر

 .کنممی

 .کنممی مرتب را شالم و اندازممی آینه در خودم به نگاهی و دهم،می پایین را ماشین یآینه

 صورتم به هایمچشم شده باعث امالغری اما است؛ افتاده گود کمی هایمچشم زیر و امشده الغرتر پیش ماه چند به نسبت

 .نباشم هم ناراحت چندان الغری، این از من تا کند بزرگی کمی

 :آیدمی حرف به امیرسام شود،می طوالنی کمی آینه در که مکثم

 !ماهی خیلی تو وگرنه نباشی ناراحت خواستم. هازشت گفتم کردم شوخی -

 :گویممی و گیرممی را لبخندم جلوی اما شوند؛می آب دلم در که قندها وچه کوبدمی ترمحکم ازخوشحالی قلبم و کنممی ذوق
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 !دونممی -

 :کندمی کوچکی یخنده

 !عجب -

 همان بازهم و بعدی بیمارستان به رسیدن تا زنیمنمی حرفی دیگر و شودمی پلی آرامی موسیقی کند،می روشن را ضبط

 «!نیست بیمارستان بیماران لیست تو کسی همچین»:حرف

 .غمگین یا باشیم خوشحال باید جمله این شنیدن از بعد دانیمنمی و ایمتجربهبی هردویمان

 !دهدمی آدم عقل دست کار حسابی خبری،بی

 !افتاده آشنا هایخیابان کوچه این در بیمارستان آخرین چرا که دانمنمی

 سرش که هم خیالیبی و بگیرد آرام ایلحظه من دل نیست قرار اینکه مثل دارد، که دیگری اسم هر یا اتفاق یا است قسمت

 .شودنمی

 !بود رفته جلوتر کمی کاش ولی ایستد؛می ماشین

 .کنم نگاه کمی رود،می قدیمی پروشگاه سمتبه که را اصلی خیابان تا داشتیمی نگه جلوتر کمی کاش امیرسام

 باشد؟ اینجا بیمارستان این باید چرا

 .بیفتد نباید، که اتفاقی تا دهندمی هم دست به دست که چیزها چه

. رسممی پروشگاه به و دهممی ادامه را خیابان ذهنم در و کنممی نگاه را آشنا خیابان ماشین جلویی یشیشه پشت از خیره

 ...سبزرنگش تابلوی با پرورشگاه همان

 نمیشی؟ پیاده -

 .برو تو دیگه نه -

 .شودمی پیاده و دهدمی تکان سری

 خاطرات برای و لیلی برای پرورشگاه، برای زندمی پر دلم و ماندمی خیابان به خیره چشمم مدت تمام من و رودمی امیرسام

 .اشگوشه به گوشه

 در دلم نفهمی زبان این و موقعبی دلتنگی این بنشینم؟ آرام ایلحظه حتی توانمنمی حاال چرا اما آوردم؛ طاقت را مدت این

 دارد؟ معنا چه لحظه این

 «!اومدی اینجا تا توکه خبره، چه ببین برو»:بعد لحظه چند و «ریممی میاد امیرسام االن الی، بگیر آروم»

 .دل مال کدامش و است عقل حرف حرف، کدام دانمنمی کنم؟حتی گوش کدام حرف به

 امیرسام دارم،برمی که چندقدمی. بروم خیابان سمتبه خواهممی و شوممی پیاده ماشین از بردمی را امانم که صبریبی اما و

 .کندمی تعجب دیدنم با. آیدمی بیرون بیمارستان در از
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 رفتی؟می جایی -

 .آره -

 .شودمی متعجب امدستپاچگی و حرفم از

 .کردممی قفل روت درو بود حقت میری؟ کنیمی ول خدا امون به رو من ماشین بعد -

 .ندارم را هایشحرف یحوصله

 .دارم کاری یه... گردمبرمی و میرم هم من برو تو -

 .شد تموم کارم برم؟ کجا -

 !دارم کار من. کالً برو خب -

 .بری خوایمی که هرجایی رسونمتمی بشین دقیقه؟ چند این تو شد چی خوبه؟ حالت -

 .شوممی ساکت و ندارم کردن بحث یحوصله

 «!چیزرو همه فهمهمی پرورشگاه دم بیاد باهات اگه احمق الی،»

. کاریپنهان از شدم خسته بفهمه، رو من درد بذار! بفهمه خب»:گویممی دلم در و شوممی مصمم کارم در باراولین برای و

 «.فکر تو برم نزاره اون که دارم الزم وقتایی یه هم من بدونه بزار. نیست بهتر خودش از من وضعیت بدونه بزار

 .رسدنمی گوش به هم صدایی و است باز نیمه در. رسیممی پرورشگاه ورودی در به دقیقاً  و کنیممی رد را خیابان

 .است مراقب همیشه مثل و ایستاده در کنار هم نگهبان

 .در به شوممی خیره فقط و شومنمی پیاده

 :آیدمی حرف به امیرسام بعد دقیقه چند

 بیای؟ خواستیمی اینجا -

 .دهممی تکان مثبت ینشانه به را سرم

 داری؟ اینجا رو کسی -

 .دهممی تکان سر نه و زنممی حرف نه باراین

 کجاست؟ اینجا چته؟ دفعه؟ یه شدی طوریاین چرا تو! وا -

 !هیس-

 .شوممی خیره داخلش به بادقت. شود خارج ماشینی تا شودمی باز در و شودمی قطع امیرسام صدای

 !نشده عوض چیزهیچ چقدر و

 همین از لیلی لحظه همین است ممکن که کنممی تصور داری،خنده طرز به و کنم نگاه را جاهمه کنممی سعی شده باز در تا

 .ببینم اورا من و شود رد کنار گوشه
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 :گویدمی تریآرام باصدای بیندمی را وروزم حال که امیرسام باراین

 بریم؟ خوایمی -

 .کنم نگاه خواممی نه، -

 کجاست؟ دقیقاً اینجا -

 .پرورشگاه -

 دارید؟ چکار هست، هم وطنیمرحوم وقف که پرورشگاه تو شما که اینه منظورم! بخونم رو تابلو نداشتم سواد خودم من آها، -

 !خونمه اینجا... هیچی کار؟ -

#48 

 چی؟ -

 .کنممی عوض حقیقت با یکییکی را امگفته که هاییدروغ جای و کنممی باز لب

 .شدم بزرگ اینجا بچگی از من که اینه اصلش. سپردن سمیه دست رو من نه رفتن خارج نه پدرومادرم من، -

 .کندمی نگاهم بزند، حرفی اینکه بدون

 واقعاً  اون. سمیه یقضیه جز به بوده، دروغ گفتم االن تا هم هرچی .حسرت عالمه یه وسط. شدم بزرگ جوریاین من -

 .بودم نیاورده در پرورشگاه از سر من و بود نزده غیبش پدرم که زمانی تا ولی بوده؛ پرستارم

 .کنم نگاه هایشچشم به دهدنمی اجازه شرمساری،

 :گویدمی مالیم بالحنی سکوت کمی از پس شود، متعجب هایمحرف از اینکه بدون

 بودم؟ غریبه نگفتی؟ بهم رو راستش زودتر چرا -

 :دهممی پاسخ خجالت در غرق باصدایی

 !ترسیدم -

 ازچی؟ -

 :گویممی و بگیرم باال را سرم توانمنمی حتی خجالت، از

 .امپرورشگاهی بچه یه بگم نتونستم... جمعیت اون توی... شدم مجبور زدم رو حرف اون که روز اون واقعاً... گفتم که دروغی از -

 بوده؟ خودت دست مگه. باشه باشه، خوادمی هرجور گذشتت حاال! عزیزی تو -

 .بیفتم ازچشمش دروغم با ترسیدممی. کشممی ایآسوده نفس دل در و شودمی کم اضطرابم از کمی

 .باال بگی رو سرت! نکن بغض الکی دیگه حاال خب -

 :کنممی نگاهش زدهبیرون و گرد هایباچشم

 کردم؟ بغض الکی کی من -
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 .هست که همینی -

 .گردانم برمی را رویم و روم می ایغره چشم

 تو؟ نمیری چرا حاال خب -

 .خوامنمی نه، -

 .مونممی منتظر من برو، پاشو -

 .تونمنمی -

 چرا؟ -

 :گویدمی باز که کنممی دستدست دادنجواب در کمی

 ببینیش؟ بری نباید چرا خونته، اینجا خودت قول به... الناز پاشو -

 .گفتم برات که نیست همونی همش موضوع... آخه -

 :گویممی م نم ن وبا کنممی مکث کمی

 ...خانوم بااون پارک توی که... که یادته... روز اون -

 :پردمی حرفم میان

 .یادمه -

 ترسممی حتی پیشش، برم نمیشه روم. نداریم ازهم خبری دیگه شد بحثم باهاش که روزی اون از. محبوبه بود، جا این مدیر -

 !نده رام

 ....با زود. میای در دلتنگی از هم و بینیمی رو خانممحبوبه هم بینی،می رو خونت هم میری االن همین -

 .شده تنگ لیلی واسه دلم فقط من! ببینم رو محبوبه خوامنمی اصالً . نکن اصرار قدراین -

 :گیردمی من از را نگاهش و کشدمی بلندی پوف

 کیه؟ دیگه لیلی -

 .شودمی نمایان لبم روی لبخندی ناخواسته،

 !ببینیش اگه چهارسالشه، -سه فقط -

 :دهممی ادامه باذوق و کنممی نگاهش گردم،برمی سمتشبه

. کنهمی غش آدم زنهمی حرف وقتی! بزنه گاز خوادمی دلش آدم رو لپاش فقط. عروسک مثل داره کوتاهی قد یه! نازه قدهاین -

 اندازه چشماش... غلوطه غلط حرفاش نصف و میگه تندتند سرهم پشت میشه که غرغرو. زنهمی حرف شیرین چقدر بدونی اگه

 دستای انگار هاگیرهمی آدم وقتی رو کوچولوش و تپلو دستای. ماهیه لبای مثل لباش وفر، عسلی موهاش! وتوئه من چشمای

 ...گرفته رو فرشته
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 :دهدمی گوش هایمحرف به ازمن، ترزدهذوق امیرسام

 !ببینیمش بریم باهم بیا اصن. شد تنگ براش دلم هم من توگفتی که جوریاین واال -

 .بیام تونمنمی که گفتم -

 :گویدمی کند کنترل را خودش کندمی سعی که درحالی و شودمی عصبی

 !سرت تو خاک -

 .ببینم رو لیلی دیگه که نده اجازه حتی شاید عصبیه، دستم از خیلی محبوبه -

 کردی؟ کارچی گفتی؟ چی مگه -

 محبوبه یخانه در که شبی همان از. گردمبازمی پیش سال دوازده به که شودمی طوراین و کندمی باز را دهانم قفل سوالش با

 با حاال که محبوبه قدیمی عشق همان. است منتظر هراسان آغوشش در باکودکی در پشت مردی و شودمی کوبیده باشدت

 شود،می سپرده محبوبه آغوش به پدرش دستان از خواب، اوج در که گویممی برایش دختری از. خواهدمی کمک او از فرزندش

 سرگردان پدرش، و سمیه دنبال به و کندمی ترک را خوابگاه اشسالگی هجده کابوس با و شودمی بیدار خواب از که دختری

 !کند دل بیچاره الناز از حرف آن گفتن با که ایمحبوبه و است نشسته رویشروبه حاال که دختری. شودمی بزرگ شهر این

 است داده قول که ایمحبوبه از و اوست دیدار مشتاق بازهم خواهدنمی را پدرش دیگر که کند وانمود هرچقدر که النازی از

 .برساند هم به را پدرودختر

 .کنه پیداش برام تا بمونم سمیه پیش خواست ازم فقط نکنم، کاریهیچ من که گفت بهم روز اون -

 .کندمی انتخاب را سکوت و گیردمی را نگاهش هایمحرف اتمام از بعد امیرسام و

 کند؟می فکر خودش نبایدهای به بازهم یا است؟ دلسوزی اش،لحظه این حس

 .شودمی تمام طاقتم ولی مانم؛می ساکت هم من ایلحظه چند

 کنی؟می فکر چی به -

 !نخور غصه گذرهمی اینکه به -

 نه؟ مگه! سوخت برام دلت -

 خواهیمعذرت خانممحبوبه از میری هم. بینیمی رو خانومتلیلی هم کنیمی پیدا رو پدرت هم گذرهمی. نداره سوختن دل -

 .نداره حل راه که مرگه فقط! که بینیمی داره حل راه چی همه. کنیمی

 بریم؟ لطفاً میشه... داخل نمیرم من بگی هم هرچی -

 :اندازدمی باال ایشانه

 .دونیمی صالح که هرجور ولی خوام؛نمی تورو بد که من -
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 شود؛ متعجب حقیقت باشنیدن داشتم انتظار راستش. است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که آیدمی کنار امزندگی با آسان قدرآن

 توانستممی کاش. باشم تفاوتبی امزندگی به نسبت توانستممی هم من کاش! دانستمی را چیز همه قبل از که گویی اما

 !شکرت خدایا: بگویم و بکشم سر ایگوشه و بریزم چای فنجانی چیز همه خیالبی و بگیرم آسان

 چیز که هم جوابش و! یانه بود بیمارستان این در بهار بپرسم کنممی فراموش که شوممی امگذشته و خودم در غرق قدرآن اما

 ...نیست ایتازه

 از عاجز یا نشود، کورتری یگره به تبدیل دیگری تا کنم باز را کدام بدانم اینکه از عاجز و رفته درهم گره یک مثل چیز همه

 .دانندمی کردن لج هم هاگره گویی و امافتاده شانهمه جان به نیست کدام و است من سهم گره کدام بدانم اینکه

 .شد رها و گفت پدرش گور یک و کرد رها را گره شدمی کاش

 دگرگون هایمدغدغه کنممی حس راستش. باشد راه در خوبی اتفاق است قرار نه و کنیممی پیدا را بهار نه بینم،می را لیلی نه

 حتی نه و پرورشگاه به بازگشت نه و دوستان با گذراندن وقت نه و کندمی خوشحالم ایگمشده کردن پیدا نه دیگر. شده

 !لیلی و محبوبه

. باشد آنجا هم امیرسام اتفاقی کامالً و بنشینم ایگوشه هانرسیدن از پر دنیای این از فارق اینکه شده امدغدغه تنها دیگر

 سرشار باخیالی هم من و شودمی تمام سخت هایلحظه این و شودمی درست گذرد،می که بگوید او و بگویم او به را هایمحرف

 .بچشم را آسوده خیالی طعم و ببندم را هایمچشم اعتماد از

 :گویدمی امیرسام و ایستدمی ماشین

 !شیامی پشیمون ببینشون برو نشده دیر تا. کن حساب هم من کمک روی. بکن رو فکرات ولی -

 :گویممی و اندازممی باال را امشانه

 .بشم پشیمون کنمنمی فکر -

 لجبازی؟ قدراین چرا تو -

 :گویممی و زنممی لبخندی

 .میشه بد مارو بینهمی کسی وقت یه برم دیگه -

 :گویدمی شوم،می که پیاده

 .گردیمنمی بهار دنبال دیگه که فرداهم از... راستی -

 !دیگه نه -

 !بهت بدم پیام زود زود کنممی سعی میشه، تنگ برام دلت دونممی -

 :گویممی باحرص و کنممی نگاه لبش روی لبخند به فشارم،می هم روی را هایمدندان

 !کوبمامی رو ماشینت در -
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 .کارو این نکن من جان! شده تموم هاشقسط تازه بعدشم میگم؟ دروغ -

 «میگه؟ دروغ»:که بپرسم خود از و کنم رجوع قلبم به سؤالش پاسخ برای است الزم

 داری غلطی چه» که پرسید خواهم بعداً. نیست فرصتش حال اما چیست؛ قلبم جواب که پیداست لبم یگوشه لبخند از

 .«کنی؟می

 :گویممی و دهممی باال را ابروهایم پاسخ در

 !خدافظ خب؟... نشو پررو -

 .دهممی تکان دست برایش ومن گویدمی خداحافظی خندد،می

 .افتممی راه خانه سمتبه هم من و شودمی دورتر و دور

 که خواهدمی و کندمی شکایت اتاق ازگرمای سالمش از بعد هم سمیه. دهممی سمیه به سالمی و کنممی باز را اتاق در

 .بگذارم باز برایش را پنجره یگوشه

 فکری چه امیرسام بداند دارد دوست و درگیراست ذهنم زمان،هم و کنممی عوض راحتی لباس با را هایملباس ،روممی اتاق به

 .کندمی من به راجع

 هایآدم همان جمع به هم امیرسام ندارم دوست و ندارم خوشی دل اطرافیان بیجای هایدلسوزی و ترحم از اصالً راستش،

 ترحم پر هاینگاه زیر تا شوم سرزنش ناکرده گناه به حتی و شوم رها امگذشته خاطربه دهممی ترجیح. بپیوندد اطرافم

 .شوم له اطرافیانم

 کردمی تشویقت حتی اون. میاد بدش رفتارا این از خودشم. داره فرق بابقیه اون. نیست آدما اون از اصالً  امیرسام... الی نه»

 گفتنمی که کسایی یا گردهبرنمی و رفته دیگه پدرت کن، بس گفتمی که هرکسی خالف. ببینی رو ولیلی محبوبه و بری که

 بدی ادامه پدرت یزیرسایه که داشت دوست دلش ازته! میزد تورو دل حرف هم امیرسام. بچسب رو زندگیت و کن فراموشش

 !کنه آرزو تو برای رو خودت رویای ناخواسته اینکه یا! خودت به باشه نزدیک قدراین آدم یه میشه مگه آخه. زندگیت به

 الناز؟ -

 :گویممی و روممی کنارش بندممی را لباسم یدکمه آخرین که طورهمان و آیممی خودم به سمیه یزدهبهت یوقیافه باصدا

 بله؟ -

 زدم؟ صدات دفعه چند دونیمی کجاس؟ حواست دخترجان -

 منو؟ -

 :گویدمی و کندمی نگاهم بیشتر تعجب با بازهم

 بستی؟ جوریاین چرا رو لباست هایدکمه! وا -

 ...سمیه به نگاهی بعدهم دهد،می نشان آویزان را لباس و شده بسته جاجابه هایشدکمه که کنممی نگاه لباسم به
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 برات؟ کنم گرم غذارو گرسنته اگه گفتم -

 نیست لحظه یه چمه؟ من نمیگه باخودش سمیه حاال. بیام بیرون ازفکرت تونمنمی دقیقه دو آخه کردی کارچی امیرسام»

 «...آخه بزاره، راحتم و نکنه پا به آشوب مغزم تو وحرفات رفتارا که

 الناز؟ -

 درهم ایچهره با. رودمی هایشحرف پی از حواسم شوم، متوجه آنکهبی بازهم کنممی نگاه را سمیه و گزممی را لبم یگوشه

 :گویممی رفته

 .نیست گرسنم اصالً من نه! خستم خیلی ببخشید -

 کمتر هم وسمیه شوم زدهخجالت سمیه هایچشم جلوی کمتر تا گذارممی هم روی را در و روممی اتاق به سریع هم بعد و

 !کند شک عجیبم هایپرتیحواس و رفتار به

*** 

 

 .است شده ناپدید و جاری زمین بر آب ایقطره مثل. ندارد خبری او از کسهیچ دیگر. نشده بهار از خبری هم هنوز

 او از یازنگی و پیغام منتظر که شودمی کامل روز یک و نیست خبری هم امیرسام از گشتیممی بهار دنبال به که روزی از

 ای،گوشه کسی که انگارانگارنه و دهندمی ادامه نبودنشان به و روندمی! است نبودن فصل بعد به جایی یک از گویی.هستم

 .کندمی زندگی و کشدمی نفس را نبودن این و هست جایی

 ستآدمی. هانبودن دیگر بر زندمی نمک هم و است زخم خود هم امیرسام نبودن ها،ساعت این اما ام؛چشیده هارانبودن هاسال

 و اندافکار یزاییده که هاییغصه! شود دلسوزشان مادرانه و بگیرد آغوش در را هایشغصه دارد دوست شودمی که تنها دیگر،

 .رحمبی یزمانه این دست از شده تلخ که افکاری

 مانزندگی اشتباه هایآدم بودن مثل... نیست کمتر زجرشان که هست هم هاییبودن فرساطاقت هاینبودن این میان اما

 !من برای کوروش هایبودن یاشاید

 !کندیشون که ازبس نموند پوست لبت رو -

 .دارمبرمی امچارهبی لب پوست کندن از دست و آیممی خودم به

 .خب رفته سر محوصله -

 جان؟بچه کنی وزیلیزخم رو لبات باید بره، سر تحوصله -

 .کنممی چک را تلفنم دیگر بار و گیرممی خود به آویزانی یقیافه

 باخودش هم مرا غذا کردن درست برای که خواهممی سمیه از و کنممی پرتاب سمتی را گوشی. نیست کسیازهیچ خبری هیچ

 .بیایم بیرون حوصلگیبی این از تاکمی ببرد عمارت به
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 .افتیممی راه عمارت سمتبه و شویممی خارج اتاق از سمیه همراه

 آرام ظاهربه جاهمه و نیست خبری اما باراین رسید،می گوش به در شدن باز از پس دعوا و بحث صدای که همیشه برخالف

 .است

 .شودمی مشغول بالفاصله سمیه و روممی آشپزخانه به

 طورهمان بعد و اندازدمی نگاهی را ساعت. کندمی دم را برنج و کندمی خرد پیازی و زمینیسیب کندمی کار به شروع بامهارت

 باال یطبقه به و داردبرمی آب لیوانی و آوردمی بیرون کشو از را تاجخانم هایقرص سپاردمی من به هارا پیاز کردن سرخ که

 .رودمی

 شود؛ متوجهم ندارم دوست. اندازممی نگاهی را کوروش اتاق آشپزخانه، در یگوشه از و کنممی کم را گاز زیر رفتنش از پس

 به کنممی سعی. نیست مشخص هم اتاق در حتی فاصله بااین ولی بگیرم؛ او از خبری که خواهممی اندازه همان به اما

 .شوممی کوروش کار از سردرآوردن خیالبی و گردمبرمی خود قبلی جای به خاطر همین به ،ندهم وبال پر امکنجکاوی

 فکر رفتیم، خداحافظیبی امیرسام و من آخر بار که جوریاون درکاره؟ قراری باز هم هفته این آخر کنیمی فکر یعنی... الی»

 «ببینم؟ رو امیرسام باز هفته این ممکنه یعنی! باشیم دعوت مادوتا باشه درکار هم قراری اگه حتی نکنم

 .شوممی لبم پوست کندن مشغول و افتممی خودم جان به و روممی فکر به باز

 «!داره خبر هردوشون از بگه و بیاد پیش وبهار امیرسام بحث اتفاقی و ببینم رو کوروش اتفاقی کاش»

 ...کشممی عمیقی نفس

 «هست؟ حواست هیچ! خبریبی ازش که نیست هم کامل روز یه شهمه الی»

 !اندافتاده ولز جلز به سوزان روغن در که افتدمی ایبیچاره هایپیاز به چشمم تازه و کشممی بلندی پوف

 .کنممی خاموش را گاز و شوممی هول

 «!کنی سرخ تونینمی پیاز یه الی، سرت تو خاک»

 .بیندازم دورشان بیاید سمیه اینکه از تاقبل باید کنم،می جدا را سوخته پیازهای و دارمبرمی قاشقی

 سوزوندیشون؟ میاد، سوختنی بوی الناز؟ -

 .پرممی ازجا سمیه باصدای

 !فقط شد سرخ زیادی کمیه باورکن، نسوزوندم نه -

 تا روممی بیرون آشپزخانه از شود،می غذا کردندرست مشغول که سمیه. گویدنمی چیزی و دهدمی تکان سری بالبخند

 .کنم تماشا را خانه کمی نیست، کسی که اکنون
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. کشممی خفیفی جیغ و شودمی ترسم باعث کسی حضور ناگهان چرخد،می اطراف به که چشمم و روممی که کناری سالن به

 مرا نه که ستا تلفن با صحبت مشغول چنان او اما بشنود؛ را صدایم کسی تامبادا گیرممی دهانم جلوی محکم را دستم

 .شنودمی صدایی نه و بیندمی

 !خوشگلهخانوم شده تنگ برات خیلی دلم چطوره؟ بیرون بریم دنبالت میام عصر عزیزم جانطناز... من عشق برم قربونت -

 !شودمی چندشم حقیقتاً و کنممی کج را دهانم زدنش حرف ازطرف

 .بخوای تو هرچی... حتماً آره... بگو جونم -

 کردنش، باوابسته بعد و گفته اوهم به را عاشقانه ظاهربه هایحرف این یهمه کوروش کنممی فکر وقتی افتممی بهار یاد به

 متوجه کوروش تا کنممی سرفه چندبار شود،می تمام طاقتم دیگر. شوممی عصبی و متنفر طناز و ازخودش کرده رهایش

 .شودمی متعجب بیند،می رویشروبه که مرا و کندمی بلند را سرش بالفاصه اوهم و شود حضورم

 .فعال اوکی... بهت زنممی زنگ بعداً من برم قربونت -

 :پرسدمی وباتعجب کندمی قطع را گوشی

 کنی؟می کارچی اینجا! خانومالی بهبه -

 نه؟ نشد، خبری ازبهار -

 کردن بازی مشغول که طورهمان و گیردمی دست رابه اشگوشی دوباره و کشدمی بلندی پوف چرخاند،می را هایشچشم

 :گویدمی شودمی باتلفنش

 !عجبا. شماهام دیگه کنین ولمون بابا! بهار بهار بهار -

 حاال؟ شده چی بودی نگرانش خیلی میاد یادم که شما -

 برمیاد؟ دستم از کاری چه من کرده قایم موشسوراخ هزارتا تو رو خودش وقتی ولی نگرانشم؛ آره -

 ...تااالن ممکنه حتی مریضه اون که واقعاً  کرده؟ قایم -

 .بشنود را صدایم سمیه مبادا که آورممی ترپایین را صدایم و شوممی ساکت

 چی؟ تااالن -

 .بروم آشپزخانه تابه گردمبرمی و دهمنمی جوابی

 گذشت؟ خوش راستی -

 :چرخانممی سمتشبه را سرم بازهم

 چی؟ -

 !دیگه باامیرسام -

 :گویممی باحرص و کشممی را لبم پوست چندبار بادندان ازحرص
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 !بگردیم بهار دنبال هاروبیمارستان بودیم رفته -

 :کندمی نگاهم و آوردمی بیرون گوشی آن از را سرش باالخره

 ازش؟ پیداکردین خبری شد؟ چی -

 !توچه به -

 .روممی آشپزخانه سمتبه سرعتبه و کنمنمی توجه هایشزدن صدا به دیگر حرف این گفتن بعد و کنممی جمع را توانم تمام

 «بزنی؟ رو حرفت و وایسی محکم تونینمی چرا! الی بزدلی واقعاً»

 ...اما است؛ امن سمیه کنار جایم و بزند حرفی باشم سمیه کنار که زمانی تا تواندنمی دیگر که دانممی

 .زندمی زل من وبه ایستدمی آشپزخانه در درچهارچوب کوروش بالفاصله

 از را رویم و کنممی مرتب را امروسری لرزان هاییبادست بزند؟ حرفی سمیه جلوی اینجا نکند. زنممی نفسنفس ازترس

 :شودمی او متوجه سمیه که گیرممی کوروش

 دارین؟ الزم چیزی آقاکوروش؟ -

 :گویدمی بامکث و داردبرمی در ازچهارچوب را هایشدست دوتا زند،می زل سمیه به

 !کنهمی صدات داره بزرگمامان -

 .باشه غذا به حواست النازجان. میرم االن چشم! نشنیدم وای ای منو؟ -

 ازترس. بنددمی را در و آیدمی آشپزخانه به شودمی دور سمیه که بالفاصله اما رود؛می سمیه بارفتن ظاهر به هم کوروش

 !شده درمیانیکی قلبم هایضربان و آمده بند زبانم

 «چی؟ ببینه اینجا مارو اگر... رسهمی سمیه االن جونم؟ از خوادمی چی دیوونه این»

 صدای اما دهم؛می نشان آشپزی مشغول را خودم و گردمبرمی. دهم نشان خونسرد دستانم لرزش باتمام را خودم کنممی سعی

 .شودمی ترنزدیک هرلحظه که شنوممی را کوروش پای

 !کنم اذیتت بخوام که هستی اونی از تربچه خب؟ بده رو من جواب نیومده سمیه تا -

 :آیممی حرف به شود نزدیکم دیگری قدم با کوروش اینکه ازترس

 .بیرون برو حاال. نبود بیمارستانی هیچ تو ازش، ندارم خبری نه -

 .ببینم توانمنمی را العملشعکس و امایستاده گاز سمتبه او به پشت حتی که گویممی درحالی را این و

 دیگه؟ گفتی رو راستش مطمئنی! عجبا... دیگه رو این گفتیمی اول همون آباریکال، -

 :گویممی باجدیت و گردمبرمی

 !بیرون برو. گفتم رو راستش -

 .باش آروم! بابا خب -
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 .کشدمی سر و کندمی پر آب از لیوانی ، خونسرد برساند اوج به را عصبانیتم اینکه برای هم وبعد

 .کنم تصور را خودم حرص از شدهسرخ صورت توانممی. کندمی باز را در الی آرام بازهم و رودمی در طرفبه آرام

 ...ببند یا بذارم باز درو -

 سریع بینممی ازاینکه و کنممی پرتاب سمتشبه و دارمبرمی گاز ازکنار را قاشقی شود،می خارج ازدستم خودم کنترل دیگر،

 .شودمی دوچندان عصبانیم رود،می بیرون آشپزخانه از باخنده و کشدمی کنار

 «.میاد بدم ازت چقدر که دونهمی خدا فقط! کوروش وای»

 .گویممی ناسزایی لب زیر و کوبممی زمین به عصبانیت شدت از را راستم پای

 :پرسدمی تعجب با و رسدمی زناننفس سمیه بعد، یلحظه چند

 اینجا؟ چیه قاشق این الناز؟ -

 !افتاد دستم از... از ها؟ -

 !وا -

 .داردبرمی را قاشق و شودمی خم

 .خوابه خدابنده خانوم بینممی آخرش... اومدم و رفتم هاروپله این دوبار برید، نفسم -

 .اشنوه داره مرض -

 الناز؟! عه -

 !دیگه میگم راست -

 .رودمی گاز طرف به و شودمی بلند شود،می راهروبه که حالش. دهممی دستش به آبی لیوان و نشانممی صندلی روی را سمیه

 اتاق تابه دهدمی دستم به و ریزدمی کوچکی یقابمله درون دونفر یاندازه به شود،می آماده که غذا و مانممی پیشش کمی

 !کند آماده پرستششکم ینوه و تاجخانوم برای را میز تا ماندمی هم خودش و ببرم

... 

 .بینمنمی امیرسام از زنگی نه و پیامی نه اما روم؛می تلفنم طرف به باشوق و گذارممی سماور روی را قابلمه

 .کنممی بغل را زانویم ایگوشه و شوممی ناراحت

 !است گذشته روز یک تنها فهمم،نمی را وابستگی همه این دلیل

 .بزنم خیالیبی به را خودم کنممی سعی و کشممی عمیقی نفس

 «.ازش میشه خبری یه حتماً فردا بده؟ پیام تو به شهمه که بیکاره مگه. شلوغه سرش حتماً الی»

 چینممی را سفره و دارمبرمی لبم پوست کندن از دست. رسدمی مشامم به است برداشته را خانه یهمه که سمیه یقیمه بوی

 .شوممی سمیه آمدن منتظر و
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 !آورممی را اشپیاله یک دَخل برسد او تا. بردمی آدمی هر سر از هوش کند،می درست سمیه که هاییترشی

 .شودمی وارد هم سمیه در، باصدای

 !نگو که گرسنمه انقدر. دختر نکنه درد دستت آخ آخ -

 .هاستخوشمزه خیلی ترشیا این سمیه میگم... کنممی خواهش -

 .داره ضرر نخور زیاد ولی جونت؛ نوش -

 :دهدمی ادامه و نشیندمی سفره نزدیک کنارم

 تندی فقط. ریننمی شیرینی سمت همه، مثل تونذائقه. داشت دوست هاترشی این از خیلی هم پدرت... خیربه یادش هعی، -

 !ترشی و

 .خنددمی هم بعد و

 دارم دوست اما باشد؛ دارخنده شاید. کنممی حسادت کمی دارد، خاطره خانه آن از ازمن بیشتر سمیه بینممی وقتی راستش

 !زمان گذر از ایستهدیه هم این. آورمنمی خاطر به را اشچهره دیگر...  چون شوم؛ متصور را پدرم یچهره و باشم او جای

 از شهر همین هایکوچه و هاخیابان در اتفاقی خیلی روزی است، ممکن حتی که کنممی را فکرش وقتی ستتلخی تصور

 .کنیم عبور هم کنار

 .دارم نفرت دیدارش از که زمانی حتی. خواهممی را اشپدرانه سهم تمام من! باشد آشنا یذائقه یک تنها نباید او از من سهم

*** 

 آالچیق همان به را همه بیندمی دور که را مادربزرگش تاج،خانم چشم هفته، آخر کوروش هم هنوز که کنیمی باور امیرسام،

 کند؟می دعوت باغ انتهای

 .اندنگفته هایحرف از پر و شاد روز همان مثل دقیقاً. دیدم را جمعتان که اولی روزهای همان مثل و آیندمی همه

 !نیستند که کسانی آن نه و است مهم برایشان بهار حال نه

 پشت از کوچک یپنجره ازهمان. شنیدم خودم دانی؟می آخر! شوینمی حساب نیستند آنهاکه جزو نیستی اینکه توبا البته

 گرفته سراغی اما نیستم؛ هم من البته. گیرندمی را سراغت فرشاد و طناز. کنممی نگاه باغ به را ورودشان پنهانی، که پرده

 دانینمی. کندنمی پیدا جایی ذهنشان کنج در الی هم باز افتد؛امامی هم در کنار کوچک اتاقک به نگاهشان حتی! شودنمی

 .تو ندیدن یحوصله نه و دارم را کوروش دیدن یحوصله نه اما بروم؛ جمعشان به خواهدمی دلم چقدر

 را تانهمگی یغصه تنه یک اینجا من و سرگردانی و خوش ایگوشه هم تو نکند... گیریمی سراغی نه و دهیمی جوابی نه

 انصاف؟بی ایگذاشته امانت من پیش هاراغصه نکند خورم؟می

 !نرسد هایمگوش به گاهشانبی و گاه هایخنده صدای کنممی سعی و آیممی کنار کوچک یپنجره کنار از

 :گویدمی ماند،می ناکام و کند فرو سوزن پوک یکله در را نخ کندمی تالش که طورهمان سمیه
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 که نبودم من پرسهمی بیاد که تاجخانم حاال. شد شروع آقا بازیرفیق و بیرون گذاشت خونه این در از پاشو تاجخانم این باز -

 !بیچاره منه گردن میوفته دروغش که وقتهاون اینجا؟ بیاره برنداشت رو دوستاش کوروش

 :نشینممی کنارش

 .بود برداشته رو باغ کل سروصداشونم تازه و آورد رو دوستاش بگو نگو، دروغ خب -

 حواسم باید کنم،می کار اینجا من باالخره. شناسهمی جاسوس اسم به رو من کوروش همین فرداپس وقتاون! دخترم نمیشه -

 .کنممی ضرر خودم وگرنه باشه رفتارم به

 ...کنممی سکوت

 تاجخانم به رو راستش. گرفتمی رو کوروش کارای جلوی اون. بده دست از رو کارش که نبود مهم براش بود، محبوبه اگه ولی»

 «.کردمی حل رو مشکل خودش و گفتمی

 .دهدمی ماساژ را چشمش و داردبرمی را عینکش سمیه

 .آوردمی پایین لبم و یگوشه از را دستم و بیندمی افکار در غرق مرا

 رو پوست! نگا نگا... کن زیلی و زخم رو خودت خودت، جون به نیوفت. برو جایی یه بکن کاری یه پاشو میره سر حوصلت -

 !نمونده لبش

 !نبود حواسم -

 .بدوز خودت بگیر هم دکمه این و لباس این بیا اصالً. سرجاش بیاد تاحواست کن نخ رو سوزن این بگیر بیا -

 .کندمی بازش و رودمی پنجره سمتبه ،شودمی بلند بعدهم

 .جهنم میشه داره اتاق این شده گرم باز هوا! برسه داد به خدا -

 .آیدمی در پرواز به نباید که هرکجا به ذهنم اما شوم؛می سمیه لباس ودوزدوخت درگیر ظاهر به هم من

 امیرسام که شده بهار از خبری شاید کنممی فکر. امشده نگران و دلتنگ و دلگیر و نشده امیرسام از خبری که است روز سه

 .گذاردمی پاسخبی را هایمپیام گفتنش، ترس از

 «.بودم پیششون هم من کاش»:گویممی باخود باز و شنوممی را هاخنده از ضعیفی صدای دیگر بار و

 «.ستمحبوبه حتماً»:گویممی لب زیر. گرددمی سمیه کوچک تلفن دنبال به چشمم زنگی، باصدای هایم،کاش در غرق

 .امزده حدس که است کسی همان خط پشت و دهدمی جواب را تلفنش سمیه،

 .بپرسم سمیه از را موضوع هم دیگر باریک تا کنند قطع زودتر که هستم منتظر و دهممی گوش هایشانحرف به بادقت

 !دارد یاد به مرا هم هنوز محبوبه که است خوب چه

 .گیردمی آرام قلبم هایتپش گوید،می خداحافظ که سمیه

 گفت؟ چی بود؟ محبوبه -
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 !نه بگو تو خورده بهم شما یمیونه میگم من -

 .هایشچشم به زنممی زل و مانممی ساکت

 ...کسی ایغریبه کنی؟می کاری میری؟ جایی روزا این تو الناز؟ -

 :پرممی حرفش میان

 !نه -

 :کنممی نازک را صدایم و

 .دیگه گفت چی محبوبه بگو حاال -

 در جلوی بیام پدرت با روز یه تاخودم نکن کاری هیچ بگم بهت که گفت. باشم مواظبت بیشتر که گفت. پرسید تورو حال -

 ...میگه رو همین هردفعه! خونه این

 زده؟ زنگ چندبار مگه هردفعه؟ -

 :گویدمی و نشیندمی کنارم

 من از باید تورو حال که بینتون اومده پیش چی گیننمی کدومتونهیچ که من به. دخترم پرسهمی من از زیاد رو حالت -

 .بپرسه

 !نشده هیچی -

 :کشدمی عمیقی نفس

 خدا. هست بهت حواسش مادر یه مثه خودشونن، فکر همه که زمونه و دوره این تو حداقل! خانومه خیلی خانوم،محبوبه -

 !بده خیرش

 .پشیمانم امکرده از و دانممی خودم را اینها یهمه سمیه،

 !کردمی درک تو از بهتر مرا محبوبه اما نگیرد؛ دلت

 .ستناکامی و جدایی فقط آن در من سهم که ایزمانه از کنم گله و بزنم فریاد خواهدمی دلم که دلگیرم قدرآن سمیه، آخ

 .شوندمی آوار سرم به هادلتنگی و هاغم تمام ناگهان که درقلبم، یا دنیا در دهدمی رخ چه و شودمی چه دانمنمی

 .شودمی تنگ مریم وحتی ندا آرزو، برای دلم ناگهان

 .خواهدمی را خوابگاه روزهای دلم

 ...را پدر... را محبوبه خواهد،می را لیلی

 سپس و کنممی امگونه یروانه را هایماشک آرامآرام و روممی نرمم چندان نه پتوی زیر و کوچکم اتاق درون شود،می شب

 .کنممی هدیه بالش به دانه،دانه
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 چنان و خدا برای شوممی یادآور را همه لحظه، همین تا زندگی به گشودنم چشم روز از. کنممی شکایت خدا از و دلگیرم

 پر دنیای این در امافتاده جدا ناکرده گناه کدام به که هستم خدا از پاسخی منتظر لحظه درهمین گویی که شمارمشانمی

 .مردم این بین و رمزوراز

 بازهم و زنممی پس کرده تار را هایمچشم که را هاییاشک! زندمی چشمک گوشی چراغ شودمی روانه که دیگری اشک قطره

 .کنممی باز را پیغام و کرده فراموش را گریه. بینممی گوشی صفحه روی را چشمک آن

 الناز؟ میدی رو جوابم کنم سالم -

 .رسدمی دادم به لحظه این در که است امیرسام پیغام

 خدا از ایگله و شکایت هیچ دیگر و رسدمی پایان به لحظه همین هایمدلخوری تمام گویی اصالً. ندارد معنی برایم اشک دیگر

 !ندارم

 .نشینممی درجایم و دارمبرمی بالش از سر زنم،می کنار را پتو

 ...بو گوری کدوم عوضی احمق -

 «زدنه؟ حرف طرز چه این الناز،! نه نه»

 .نویسممی دوباره و کنممی پاک

 نداری؟ شعور تو -

 :دهدمی جواب طوراین بالفاصله و کنممی ارسال

 .ببخشید! ندارم که دونیمی -

 .شدم نگرانت -

 «!حرف بااین خبریه نکنه فکر الی نیست؟ رویزیاده»

 :گویممی لب زیر و فرستممی

 !کنه فک اصالً -

 .مانممی پاسخش منتظر باشوق

 .شده تنگ برات دلم هم من -

 !است دزدیده من زبان از را حرفش که راستی به و نشیندمی لبم روی لبخند پیغامش با ناخودآگاه

 هایش،کلمه به خیره و کنممی پاک هربار اما ببینم؛ تورا دارم دوست که هستم دلتنگت قدری به هم من که نویسممی بار چند

 .شودمی آب دلم در قند

 .دهدمی نجات بالتکلیفی از مرا و فرستدمی دیگری پیام کنم،می پاک و نویسممی مدام که باخودم درگیری میان

 ببینمت؟ کی بگی نداری زبون -
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 .حاال همین: دادممی پاسخ بود من به اگر و گیردمی امخنده حرفش از

 .بگویم را دلم حرف گذاردنمی که غرور یا است بدجنسی روی از دانمنمی اما

 خوبه؟ فردا -

 .کنممی باز را پیامش ترس باکمی و شود منصرف دیدارم از حتی حرف این باگفتن ترسممی که فرستممی درحالی را این

 .سرکوچه میام 7 ساعت فردا! عزیزم عالیه -

 امزدهذوق قدرآن. است وصف غیرقابل که خوشحالم قدرآن. کنممی پرواز آسمان در و هستم ابرها میان کنممی حس لحظه این

 !بد حال هرچه پدر گور اصالً که

. دارم بودنت از حسی چه که بزنی حدس توانینمی. خوشحالم بودنت از چقدر که ندارد خبر ماجرا این از هم روحت امیرسام،

 .مرهمی مثل... کنیمی آرام باشد درد هرچه تو. مسکنی خود خود   تو دانی؟می

 .خزممی پتو زیر و گویممی خیری به شب شود،می آسوده که خیالم و کنممی قبول را دیدارش یوعده

 .است ربوده مارا خواب ایشان! خیر نه پهلو، آن به پهلو این از

 :زنممی صدا را سمیه بلند صدای و باخوشحالی

 !بیرونا میرم دارم نداری؟ کاری سمیه؟ -

 .گذارممی در جلوی را هایمکفش و کنممی باز را در بمانم پاسخی منتظر اینکه بدون و

 :گویدمی باشد شده هول کمی که باصدایی و آیدمی سمیه اما پوشیدنشان از قبل

 الناز؟ بری خوایمی کی پیش کجا؟ -

 .پرسیدنمی را هاسوال این رفتنم قبل گاههیچ. شوممی متعجب

 .ندیدمش وقته چند. دوستام از یکی با پارک میرم... خب -

 !آها -

 مشکوکم بودنش دستپاچه و رفتار. بگوید خواهدمی که مانده حرفی کنممی حس لحظه هر اما کند؛می سکوت ظاهر به

 !دانمنمی چیزی؟ چه به اما کند؛می

 :گویممی هردویمان طرف از سکوت کمی از پس

 دیگه؟ برم... پس -

 :دهد می پاسخ بالفاصله

 .بگذره خوش. دخترم سالمت به برو آره... آره -

 .زندمی ساختگی لبخندی هم بعد و

 ...که کنممی باز را در و کارممی اشگونه روی ایبـوسه محکم هستم، زندگیم در دیگری روز هر از شادتر امروز که من
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 !کن صبر کن صبر الناز، عه -

 :آیدمی سمتمبه و داردمی بر را سیبی و رودمی طاقچه طرف به تند،

 .بخور راه توی رو این. نخوردی وحسابیدرست که رو غذات -

 هایمکفش پوشیدن مشغول روم،می بیرون اتاق از سریع. کنممی خداحافظی باتشکری و دهممی تکان مثبت ینشانهبه سری

 به نگاهم که میان همین در. ببندم را کفشم بندهای تا گیرممی دهان به را سیب و زنممی دستم در سیب به هم گازی

 این گذاشتنمی هرگز بود، اگر محبوبه. می،کشم قلبم اعماق از آهی بینم،می که را اشرفته ورویرنگ و افتدمی هایمکفش

 .کنم پا به را وکهنه پیر کفش

 دور یازفاصله را کورش و کنممی نگاه را باال. کشدمی بیرون فکر از مرا و کندمی جلب را توجهم پایی صدای میان این در

 .آیدمی در سمتبه عجله با که بینممی

 .دارم نفرت او با دیدار از هم خودم و ببیند مرا کوروش خواهمنمی شوم،می هول

 بند تا امنشسته که حالتی همان به سرعتبه. بزنم سیب به دیگری گاز کنمنمی فرصت حتی دارم،میبر را کفشم لنگه سریع

 .گردمبرمی اتاق به مجدد در، به بدنم و کیف برخورد از پرسروصدا و کنممی باز را در ببندم را کفشم

 قسمت از مبادا تا کنممی خم را سرم. شودمی رد اتاق جلوی از کوروش لحظه همان درست و زنممی نفسنفس هولم، از

 .کنممی نگاهش ایشیشه قسمش همان از رفتنش، از بعد. ببیند مرا در وسط ایشیشه

 «فیلمشه؟ یابازم ندید؟ رو من یعنی! هوله انقدر که داره قرار باکی و کجا نیست معلوم»

 .شوممی خودم به سمیه نگاه متوجه تازه و دهممی تکیه در به و گردممیبر کشم،می عمیقی نفس

 !شودمی من تماشای مشغول و دهدمی پایین را عینکش کمی شده، گرد که هاییباچشم

 :گویممی بعد و دهممی تحویلش مضحکی لبخند

 !میرم بعدش بخورم رو سیب این -

 .کنممی کوروش بار ناسزایی لب زیر و زنممی سیب به بزرگی گاز سپس

 خداحافظی با دیگر باریک و شودمی تمام باالخره تا زنممی گاز تندتند را سیب و نشینممی اجبار به شده، که هم سمیه جلوی

 .کنممی ترک را باغ و اتاق سمیه از

 .امشده دلتنگت انقدر کوتاه مدت این در چرا دانمنمی امیرسام،

 راه یک! کنینمی باور بروم، اشتباهی را راه خواستممی چندبار بیایم، تو پیش کوچه سر به و شوم خارج باغ از تا بدانی اگر

 !بکن را فکرش... شودمی منتهی خیابان یک و کوچه یک به تنها که طرفه، یک

 ذهنم در صدایی. روممی ماشین سمتبه خوشحالی با و شوممی زدههیجان بینم،می را رنگشمشکی ماشین که دور از

 «!دیدنش واسه هولی چقدر بفهمه نیست الزم! هابری راه تریواش هم کمییه تونیمی»:گویدمی
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 .دارم امیرسام دیدار و رسیدن برای را شوق همان چنانهم اما کنم؛می ترآهسته و ترکوتاه را هایمقدم کمی

 سالمی لبخند، همان با و کنممی باز را جلو در. زنم می لبخندی بینم،می خودم بر را امیرسام نگاه و شوممی که ماشین نزدیک

 .دهممی صمیمی و بلند

 !دهدمی لو را چیز همه صدایم اما کنم؛می کنترل را رفتنم راه هرچقدر کنممی فکر بازهم و

 .ماهت روی به سالم -

 .دهدمی تحویلم طوالنی لبخندی هم بعد و شده باز هم از خوشحالی از اشچهره که گویدمی درحالتی را این

 !هستم دلتنگش حتی هم لحظه درهمین کنممی حس و کنممی تماشایش فقط ای،ثانیه چند و نشینممی

 :گویدمی و کندمی دستی پیش زدنحرف برای

 راهه؟روبه چی همه خوبی؟ -

 :گردانممی باز خودش به را خودش حرف

 راهه؟روبه چی همه خوبی؟ خودت تو -

 :گویدمی و کندمی کوتاهی یخنده

 !کمه چیزی یه انگار نیستی وقتی... واال نه -

 !دهدمی نشان پایکوبی از هم اینشانه و شودمی شاد حرفش از قلبم

 مثالً؟ چی -

 چطوری؟ نگفتی... حاال -

 .خوبم االن -

 !داری حق -

 :کنممی بلند را صدایم و شودمی خشک لبخندم بعد اما زنم؛می لبخندی و شومنمی اشکنایه متوجه اول

 !هاپررویی خیلی امیرسام، -

 :گویدمی و خنددمی

 .کنی اذیت تورو میده کیفی چه وای -

 !که واقعاً  -

 :گویدمی و نشیندمی لبش روی بر لبخند

 بریم؟ کجا حاال خب! تو عزیزی -

 :دهممی پاسخ آرام باصدایی اولش یجمله در غرق

 !هرجا -
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 .کندمی روشن را ماشین

 !خوبیه جای هم خیلی -

. کنممی دلتنگی احساس هنوز و امنشسته کنارش! کنم تماشایش توانمنمی هم زیرچشمی حتی تیزبینش نگاه زیر که دانممی

 حرف اما آید؛می زبانم به «بود شده تنگ برایت دلم»بار هر نشده؟ دلتنگ من قدر به او نکند آورد؟نمی میان به حرفی چرا اما

 .برسد هایشگوش به تا شودنمی

 .شودمی قدم پیش سکوت این شکستن برای خودش

 !داشت عجله چقدر کوروش میگم -

 :گویممی باتعجب

 .بیرون زد خونه از هولکیهول خیلی آره دیدیش؟ هم تو -

 وقت؟یه نکنه تصادف -

 :گویممی و کنممی وکولهکج را هایملب

 !نمیشه هیچیش اون -

 :گویممی بالفاصله من و خنددمی کند،می نگاه امچهره به

 نشد؟ خبری بهار از راستی -

 .دنبالش جایی برم نکردم وقت اصالً روز چند این که من -

 .رودمی بیراهه به باحرفش ذهنم. دهممی بیرون را نفسم

 نکردی؟ وقت که بودی کجا -

 .نداشتم رو کردنش پیدا برای گشتن وحوصلهحال فقط! نبودم جایی -

 ...اال نظرت به -

 :گویدمی و پردمی حرفم وسط

 خوبه؟ میگم، بهت شد خبری خودم من. نکن فکر انقدر بهش -

 چیزی خودش. دهممی تکان سری درجوابش و گویمنمی چیزی پس ببرم، سر را امیرسام یحوصله هایمحرف با خواهمنمی

 .کرده فکر نباید که چیز هر به بازهم و نداشته خوشی حال روز چند این دانممی اما پرسم؛نمی هم من و گویدنمی

 سراغ به بروی ناخواسته حتی شویمی حاضر بازهم کنم،می تالش تو خوب حال برای چقدر که کنی درک تو اگر دانمنمی

 نباید؟ که غمگینی یگذشته

 .آرامش ناب حس کند،می استشمام را خوبی حس قلبم. کشممی عمیقی نفس

 .دادمی آزارم وشب روز عذابی، مثل نبودنش که کنممی فکر روزهایی به هستم، کنارش و هست امیرسام که حال
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 .دهم راه دل به ترس وابستگی این از باید کمکم

 روز حاضرم باشد، التماس به اگر. است آورعذاب هم فکرش حتی! نه نه... کند تکرار را جدایی یقصه این سرنوشت روزی اگر

 .ندارم را جدایی طاقت دیگر. نشود تکرار هاجدایی این یقصه بازهم اما کنم؛ التماس گردون چرخ این به شب و
 اشکشیده و پرپشت ابروهای هم مدت تمام. دهدمی خیابان به را حواسش بیشتر و زندمی حرف کم امیرسام رانندگی، هنگام

 این در دارم، عادت هایشروییخوش و هاخنده به که من شاید آید؟نمی پسر این به سکوت و اخم اصالً چرا. کشدمی درهم را

 مخفی همه از که دارد هم تاریکی ینیمه آدمی هر که پذیرفت باید اما کنم؛می غریبی احساس هایشابرو یگره با لحظه

 !ماه مثل. است

 داری؟ دوست شهربازی -

 :پرسممی و آیممی بیرون ازفکر

 چی؟ -

 میاد؟ خوشت شهربازی، -

 :گویممی و نشیندمی هایملب روی پهنی لبخند

 !خیلی -

 .بگم خواستمنمی وگرنه! هاگفتم نمیاری طاقت تااونجا فضولی از دونستممی چون -

 :گویممی مکث کمی از بعد و اندازممی باال را ابرویم تای یک

 !دیگه حرفا این و همنشین کمال باالخره -

 :گویدمی و خنددمی

 .هاگذاشته اثر زبونت رو خیلی همنشین کمال -

 !توشون خنگم من فقط. بوده زیاد برم و دور حاضرجواب -

 .خنددمی بلندتری باصدای باراین

 !فقط شناسمنمی رو هایکی اون دیگه؟ ایشاال منم که یکیش -

 :گویممی و دهممی بیرون را نفسم

 !لیلی -

 .دلتنگی تکرار هم باز و کنممی سکوت هم وبعد

 :گویدمی لب زیر که شنوممی را امیرسام آرام صدای فقط

 !شدیم یکی بچه بافسقل -

 .گویمنمی هیچ اما نشیند؛می لبم روی لبخندی حرفش، از
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 .روممی فرو فکر به و گذارممی ماشین شیشه یلبه را آرنجم

 کندن، باهربار. شوممی لبم پوست کندن مشغول و داردبرنمی سرم از دست هم لحظه این افتاده جانم به که جدیدی عادت

 کارم به بازهم و شودمی راحت خیالم کنممی نگاه راکه دستم ولی کند؛می سرخ خون، را هایملب کنممی حس و سوزدمی

 ...دهممی ادامه

 باز؟ شد چت! هوی -

 .کنممی جدا هایملب از را دستم و آیممی بیرون فکر از سریع

 کردی؟ دقت! هامیشه ترقشنگ زدنت صدا روش هربار -

 !گیریمی جدید مرض یه هربار توهم -

 .دهمنمی را پاسخش و زنممی کوتاهی لبخند

 داری؟ استرس -

 چرا؟ نه، -

 .تو پررویی چقدر! نه میگه -

 .نکنم تکرار را کار این امیرسام جلوی کنممی سعی و دهممی نشان حرفش از خبربی را خودم و کنممی آرامی یخنده بازهم

 گنجم؛نمی خود پوست در و کندمی جلب را توجهم شهربازی بزرگی دور، از. شویممی نزدیک که مقصد به دقیقه، چند از پس

 را رویا این که نداند است بهتر طورهمین. بوده امکودکی رویاهای از یکی شهربازی که نشود متوجه امیرسام است بهتر اما

 .کنممی تبدیل واقعیت به او با بار،اولین برای

 به مرا اگر گذاشتنمی راحتش وجدان عذاب که دانممی طرفی، از. ببرد گردش به مرا که نداشت را این فرصت هرگز محبوبه،

 .کشیدندمی آه و دیدندمی تلوزیون از را تصویرش تنها دیگر هایبچه و بردمی تفریح

 در که ترن صدای و کرده پر را فضا تمام که شادی و جیغ صدای. افتیممی راه به هم یسایه هم و شویممی پیاده ماشین از

 غمگین بازی شهر این از خروج زمان برای حاال همین از. کند می آب دلم در را قند رفتنش وباالپایین و است حرکت حال

 !شوممی

 :گویممی برسد گوشش به شلوغی این در که بلند تقریباً  باصدایی و کنممی نگاهی را امیرسام

 .بشم سوار رو همه دارم دوست! امیر وای -

 !امیر... امیرسام نه هم آن. آورممی زبان به باراولین برای را اسمش ناخواسته و

 .نشیندمی هایشلب روی مهربانی لبخند

 .شو سوار داری دوس رو کدوم هر -

 .رسدنمی کسهیچ گوشی به آنجا هایشلوغی میان در که کشممی خوشحالی سر از کوتاهی جیغ
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 باشه؟ ها،شیممی سوار باهم -

 با ساله، چند کودک یک رفتارهای مثل درست. کنممی نگاه جارا همه باشوق و کنممی حرکت او از جلوتر و گویممی را این

 .دهممی نشان او به انگشت با را چیز همه ذوق

 .شودمی قدم هم رفتارهایم و من با اوهم و شودمی خوشحال من کودکانه شوق از امیرسام

 گاههیچ. کنممی دنبالش چشم با و قطارش به زنممی زل و ایستممی ترن کنار کنم،می تماشا را شهربازی سیر دلی که آخر در

 تکراری تصویر هم همیشه و گرددبرمی تلوزیون به شهربازی از تصورم تنها. ببینمش خودم چشم به روزی کردمنمی تصور

 !هم به برخوردشان و برقی هایماشین

 .رسدنمی صدا به صدا که است زیاد ترن بر سوار افراد فریادهای صدای قدرآن

 :گویممی بلند باصدایی امیرسام نزدیک و گیرممی دهانم کنار را هایمدست

 بشیم؟ سوار -

 :گویدمی بلند باصدای و دهدمی تکان را سرش شود،می کشیده درهم زیاد سروصدای از اشچهره

 چی؟ -

 :گویممی مانند فریاد باصدایی و گیرممی را امقبلی حالت بازهم و گیردمی امخنده آمده وجود به وضع از

 .بشیم سوار -

 .شو سوار تو -

 .است آسان حرفش خوانیلب اما شنومنمی را صدایش

 تریخلوت قسمت به مرا و گیردمی را لباسم یگوشه و شودمی کالفه سروصدا از امیرسام که کشممی هم در را هایماخم

 .کشاندمی

 .کشدمی راحتی نفس شویممی آسوده که صداها از

 :گویممی باحرص و کنممی نگاهش

 !شیم سوار باهم بود قرار -

 :گویدمی و گذاردمی قلبش روی را راستش دست

 !ذارهنمی این -

 .کنممی نگاهش فقط و شومنمی حرفش متوجه

 ...نب دارن قلبی بیماری که کسایی فقط نوشته. سالمی توکه -

 .کنممی فراموشش اصالً. کنممی رها کارهنیمه را حرفم

 :گویدمی و دهدمی تحویلم را اشهمیشگی لبخند بازهم
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 .نمیرم میدم قول! نترس حاال خب -

 .زنممی فریاد برسرش را اسمش و شوممی عصبی

 !امیرسام -

 .دهدمی تحویلم را کنندهخسته لبخند همان بازهم و

 .کندمی اذیتش ماندن اینجا دانمومی است فراری شلوغی از امیرسام که دانممی

 زندمی موج سکوت که کشانمشمی شهربازی فضای انتهای پدالی هایقایق طرف به و گذارممی دلم در را هابازی تمام حسرت

 .رسدمی گوش به شهربازی هیاهوی از ایخفه صداهای تنها و

 :پرسممی و کنممی سد را راهش هاقایق به رسیدن از قبل

 مرگشه؟ چه اتمسخره قلب اون -

 !میاره در بازیمسخره... دیگه است مسخره تو قول به -

 :گویممی باحرص و شوممی عصبی

 .بده رو جوابم درست شده بارم یه -

 :گویدمی و کندمی نگاهم باشد، گرفته شدن جدی بر تصمیم که حالتی با

 .میدم جواب بپرس جانم؟ چشم، -

 نه؟ کنی اذیت رو من خوایمی -

 .طوریهاین که دوساله -یکی. نیست االن مشکل ولی عزیزمن؛ نه -

 چشه؟ -

 !گوشه نیست، چش -

 :گویدمی و آیدمی خودش به شود،می اشمزهبی شوخی متوجه بیند،می که را غلیظم اخم

 قبالً  البته. شد طوریاین بعدش واتفاقات تصادف همون از. برام نیست خوب هیجان و استرس جدی ولی! کردم چشم،غلط -

 .شد بدتر خیلی ولی بود؛ هم

 .رودمی بین از پیش دقیقه چند خوشی شوم،می که قضیه بودن جدی متوجه

 امیرسام؟ بیندمی تورا خدایت داری؟ هم توخدایی نیست؟ تو دردهای برای مرهمی هیچ چرا

 .شو ناراحت طوریاین بعد مردم هروقت! حاال خب -

 :گویممی باحرص و کنممی نگاهش باعصبانیت

 !هابمیری که زنمتمی بزنی، مردن حرف دیگه بار یه خدا به -

 !خداست دست پایانش و شودمی شروع اشخنده و
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 .کندمی نخندید به وادار را غمگین من که است مسری هایشخنده چقدر و دارم دوست را هایشخنده این چقدر

 عبور وسایل تمام از باید چرا که باشم ناراحت آنکه از بیشتر من،. کنیممی تن به را هاجلیغه و شویممی قایق سوار باالخره

 او که بودم گفته. امداده نجات شلوغ جو آن از را امیرسام که دارم رضایت احساس شوم، کنندهخسته قایق این سوار و کنم

 !خوانممی هایشچشم از عجیبی طرز به را هایشناگفته من اما گوید؛نمی گاههیچ

 .میاد بدم شلوغ جاهای از! اینجا اومدیم شد خوب -

 .گویممی آفرینی درستم حدس به و زنممی لبخندی

 :گویممی و شوممی زدن پدال مشغول کنم نگاهش اینکه بدون

 بپرسم؟ سوال یه -

 دلم؟ جان -

 هم را او باراین اما هایش؛چشم به زنممی زل بازهم. نکنم نگاهش توانمنمی دیگر. افتممی لکنت به و لرزدمی حرفش از قلبم

 .بینممی خودم به خیره

 .بمانند خیره هایمچشم به هاچشم این هاساعت دارم دوست که درحالی دهم،می نشان اهمیتبی را خودم

 :پرسممی و کنممی پنهان نگاهش از را خجالتم

 بودی؟ کجا روز چند این -

 !بیمارستان -

 :گویممی و کنممی پنهان را صدایم ترس

 قلبت؟ واسه چرا؟ -

 :گویدمی آمده پیش بحث از خسته و دهدمی تکان سری

 .خوبم که االن... بهش راجع نزنیم حرف بیا -

 .نباید که روممی هاییممنوعه سمتبه باز که دانممی و

 است؟ بند مو تار یک به تو خوب حال چرا امیرسام،

 !بودم ندیده اما بودم؛ شنیده ویران

 تماشا را اطراف فقط و گذارممی کنار را زدن پدال امیرسام اجبار به. کنممی پر تمیز هوای از را امریه و کشممی عمیقی نفس

 .سازدمی را قشنگی تصویر آب، در انعکاسشان و شوندمی روشن درمیانیکی ها،چراغ و رودمی تاریکی روبه هوا کمکم. کنممی

 .کنممی را هایملب پوست عادت روی از و ندانسته و مانممی بیکار بازهم

 .ترسممی کمی و کشممی کوتاهی جیغ ندارم، را انتظارش چون و خوردمی صورتم به سردی آب ناگهان فکر، مشغول

 !نکردم قطع آخر من دستا رو اون اگه -
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 :گویممی امیرسام به رو با اعتراض زنممی کنار صورتم از را آب دست، با که طورهمان

 دیوونه؟ چته -

 چته؟ تو -

 .کردم عادت خب -

 !کردی غلط -

 تالفی را کارم او هم بالفاصله و پاشممی صورتش به قایق کنار از آب مشتی هوابی و کشممی درهم را هایماخم از حرص،

 .کندمی

 ها؟ کرد غلط کی -

 :گویدمی ریزدمی طرفم به را آب مدام تخس، کودکی مثل که طورهمان

 !تو... تو... تو -

 .گذاردنمی کم هم او و کنممی تکرار را کار این مدام خودش مثل هم من و شویممی گم هایمانخندهدر 

 این از را آرامش حال اما ایم؛کرده فرار دیگران هایشلوغی از خودمان که کنیمپ می فراموش باآب، بازی و خنده در غرق

 .ایمربوده ساکت مکان

 اولینش عنوان به قلبم تقویم در را امروز! نیست هم مهم ام،خندیده دل ته از امروز مثل زمانی چه بار، آخرین آورمنمی یاد به

 .کنممی ثبت

 .دهیممی سفارش بستنی و رویممی شهربازی داخل کوچک و دنج یکافه به کنیم،می تمام که را سواریقایق

 بینم می هاعکس دیدن هنگام اشچهره در را دلش رفتن ضعف دهم،می امیرسام نشان را لیلی هایعکس و افتدمی یادم به

 .شویممی دیدارش دلتنگ دویمان هر و

 کنم؟ آشنا باهم را لیلی و امیرسام روزی شودمی یعنی! ندیده حال به تا را او که امیرسام حتی

 !محبوبه و پدر هم شاید و... امیرسام... لیلی! شود چه است، داشتنیدوست هم تصورش حتی

 .کندمی شیرین عسل مانند را تلخم روزهای این که رویایی ترینشیرین

 از و فرستممی هاراعکس میل باکمال هم من کنم، ارسال برایش را لیلی هایعکس خواهدمی من از و آوردنمی تاب امیرسام

 !باشم هم من لیلی بر عالوه که کنممی انتخاب را عکسی هم عمد

 !نه؟ مرا عکس اما باید داشته را او عکس باید امیرسام چرا! کنممی حسادت لیلی به راستش

 اند؟نوشته من سهم به فقط را دلتنگی مگر. شود دلتنگم و بیوفتد عکس این به نگاهش گاهی بگذار دارد؟ اشکال چه
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 که زندمی پر دلم هم من که گویمنمی دیگر. باشیم هم کنار را شام دارد اصرار امیرسام و رودمی تاریکی به رو آرامآرام هوا

 تحویل «نه»یک سختی به و کنممی عمل قلبم یخواسته خالف. برگردم خانه به زودتر است بهتر اما باشم؛ کنارش بیشتر

 .دهممی امیرسام

 :پرسممی گذردمی سکوت به که دقیقه چند. کنیممی ترک را شهربازی و شویممی ماشین سوار

 چندمه؟ امروز راستی، -

 :دهدمی پاسخ مکث، ازکمی بعد

 .ششم و بیست -

 :گویممی لب زیر

 !مونده ایهفته دو -

 :گویدمی و دهدمی باال را ابرویش تای یک

 چی؟ به دوهفته! هاتیزه گوشام -

 :گویممی و خندممی

 .کنکور -

 :پرسدمی متعجب

 داری؟ کنکور امسال تو مگه -

 گذاشت رو من سال یه. بود حساس خیلی درسام روی محبوبه آخه،. دادم کنکور زودتر سال یه من. دوستام از یکی نه، من -

 .جلو افتادم همین واسه جهشی کالس

 !شدی قبول که هم چقدر ماشاءاللّه بوده؛ولی فکرت به انقدر که خانممحبوبه به ایول-

 :گویممی و گردانمبرمی را سرم دهم،می باال را ابروهایم

 !دیگه سال نشدم، که نشدم قبول خب -

 .گویدنمی چیزی و کندمی کوتاهی یخنده

 :پرسممی و دهممی ادامه را حرفم ام،شده کنجکاو امیرسام شغل و رشته درمورد حسابی که من

 شد؟ چند اترتبه خودت تو مگه -

 .بود کامپیوتر امرشته البته شدم، هزار زیر اجازتون با -

 :گویممی و کنممی کج را دهانم

 !نباشی خسته -

 :دهدمی ادامه را حرفش و زندمی لبخندی
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 !نداره هم کار بازار. نیست خوب ها،نیای سمتش اصالً -

 :پرسممی کشاند،می ذهنم در سوال سمتبه را بحث خودش اینکه از خوشحال

 موندی؟ بیکار االن یعنی -

 :گویدمی و کندمی نگاهم

 بدم؟ تورو هایبستنی پول باید کجا از باشم بیکار آخه نمیگی. دارم کامپیوتر خدمات شرکت من! خنگه -

 .زندمی لبخندی هم امیرسام. گویمنمی چیزی و کنممی پرت باال ایشانه خندم،می

 !کردم پیدا را بود شده ایجاد ذهنم در امیرسام با دیدار اول روز از که سوالی جواب باالخره

 .کنم می فکر امیرسام و کوروش میان تفاوت به ذهنم در

 تره،بزرگ من از سال سه -دو فقط که امیرسام و باشه گذرونیخوش فکر به شهمه سالهسی غول یه که میشه طوری چه»

 «باشه؟ داشته شرکت

 :دهممی را خودم پاسخ طوراین خودم و

 «!باشه داشتنیدوست انقدر یکی و انگیزنفرت انقدر تونهمی یکی که طورهمون»

 .اندازممی امیرسام به کوتاه و پنهانی ونگاهی

 :گویممی و زنممی زل امیرسام هایچشم به شدن پیاده از قبل شویم،می نزدیک که خانه به

 .مرسی گذشت، خوش خیلی -

 .دهدمی تکان سری و کندمی نگاهم لبخند با

 خداحافظی ینشانه به دستی ماشین داخل از در، به رسیدن هنگام. افتممی راه در سمتبه و شوممی پیاده خداحافظی، از پس

 .شنوممی را ماشینش افتادن راه به صدای. شوممی باغ وارد و کنممی تکرار را کار همین هم من. دهدمی تکان برایم

 کوچک تلوزیون مشغول را خودم و نشینممی ایگوشه هایملباس تعویض از پس و دهممی سمیه به سالمی شوم،می اتاق وارد

 .است امیرسام هایحرف مشغول تنها ذهنم اما دهم؛می نشان اتاق یگوشه

 «باشم؟ هم مریضت قلب نگران باید پس،»

 شوی؟می من نگران گاهی هم تو... اما خرم؛می جان به را اشنگرانی باشد،

 .روممی شام یسفره سر بر و آیممی بیرون فکر از سمیه صدای با

*** 

 میای؟ هم تو میرم، دارم من جان الناز

 را هایمگام راحتی خیال با سمیه همراه نیست، عمارت در کوروش که دانممی چون و کنممی سر به را امروسری سریع،

 .دارمبرمی عمارت سمتبه
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 :گویدمی که آیدمی سالن از تاجخانم صدای شود،می غذا پختن مشغول که وقتی

 !بیار چایی لیوان یه سمیه، -

 کوچکی کمک و ببینم را دردش پا و کمردرد توانمنمی. گیرممی او از را سینی من و ریزدمی را چایی شنودمی را صدا تا

 .نباشم برایش

 :گویممی و گذارممی میز روی را سینی و شوممی خم روم،می تاجخانم سمتبه چای سینی با

 .بفرمایید -

 را نگاهش معنی و کنممی نگاهش فقط دستپاچه من،. کندمی نگاهم زدنپلک بدون و افتدمی من به نگاهش تاجخانم

 .فهممنمی

 :گویممی و آیممی حرف به

 .کنم کمکش خواستم فقط من... کردمی درد کمرش کمی یه سمیه -

 .کنممی نگاهش مات هم من و زندنمی حرفی

 .اجازتون با -

 .گردمبازمی آشپزخانه به سرعتبه و گویممی را حرف این

 جوریه؟این چرا این -

 شد؟ چی -

 !ندید رو چایی انگار اصالً  بهم، بود زده زل -

 !است من از ایراد گویدمی دلش در که دارم حتم. گویدنمی چیزی و گیردمی خود به متعجبی یچهره سمیه،

 سینی همراه به تاجخانم است، ساالد یتهیه مشغول خودش و سپرده من به را غذا یقابلمه سمیه کهدرحالی بعد دقیقه چند

 .آیدمی آشپزخانه به چای

 :گویدمی و شودمی بلند بیندمی را او تا بالفاصله سمیه

 .داشتمبرمی اومدممی خودم کشیدین؟ زحمت چرا شما تاجخانم! وای ای -

 .گیردمی او از را سینی

 .باال رفتممی داشتم -

 لحظه چند و گیرممی دندان به را لبم یگوشه خجالت از. است خیره من به چشمانش که بینممی هم باز و کنممی نگاهش

 .رودمی بیرون آشپزخانه از تاجخانم بعد،

 :گویممی و روممی سمیه کنار بالفاصله

 دیدی؟ کرد؟می نگاه رو من جوریچه دیدی دیدی؟ -
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 کرد؟می کارچی مگه! دیگه کردمی نگاهت خب بگم، چی -

 .ندارد اعتمادی حرفش به هم خودش دانممی که گویدمی درحالی را این

*** 

 هوا گرمی از که طورهمان ماه مرداد سوزان و داغ آفتاب زیر. برسانند خود ینیمه به را تابستان تا گذرندمی هم پی از روزها

 .برسانم سایه به را خودم تا روممی اتاق سمتبه بلند هایقدم و عصبانیت با کنم،می شکایت

 .زنممی باد را خودم ،دست با و کشممی دراز زمین روی و کشممی سر را خنکی آب لیوان

 «زنه؟می من به رو حرفی همچین که خودش با کرده فکر چی! عمارت اون تو گذاشتم رو پام من اگه دیگه»

 .زنممی حرف بلندبلند خودم با عصبانیت از و روممی راه زنم،می دور را اتاق و شوممی بلند

 «!دیگه نگاهه نیست، چیزی. کنیمی فکر اشتباه نه میگه سمیه ها،داره نظر زیر رو من وقته چند میگم سمیه به شهمه من»

 .بینممی در چهارچوب در را سمیه ناگهان که زنممی حرف و کنممی را لبم پوست مدام عصبانیت، از

 .نشینممی ایگوشه و گردانمبرمی روی او از

 :زندمی صدایم و شودمی داخل

 اومدی؟ پاشدی چرا کردی؟ طوریاین چرا الناز، -

 ...واقعاً سمیه -

 ...بعد بشه تموم حرفش کردیمی صبر حداقل. نمیزد که بدی حرف ولی عزیزم؛ داری حق -

 .اندازممی پایین را سرم

 .ببخشید -

 :گویدمی و نشیندمی کنارم

 .میگه درست داره هم شاید کن، فکر بهش ولی نشو؛ ناراحت تاجخانم حرف از داری، رو بهترینا لیاقت تو -

 ...آخه -

 .عمارت برگردم باید دارم کار هم من... نگو هیچی االن -

 .شودمی خارج اتاق از دیگری حرف هیچبی و گویدمی را این

 .شوممی منصرف سریعاً اما بگویم؛ امیرسام به آمده پیش اتفاق از خواهدمی دلم. دارمبرمی را تلفنم شوم،می ترآرام کمی

 «بگه؟ بهم خوادمی دلش هرچی میده اجازه خودش به هرکی چرا آخه. بزنم حرف یکی با دارم دوست! ترکممی دارم خدایا»

 و است کار درگیر که دانممی. شوممی منصرف او با زدن حرف از اما کند؛می طلب را امیرسام تنگم، همیشه دل اینکه با

 .ندارد مرا با زدنحرف فرصت
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 را مانده لبم روی پوست هرچه ،استرس از و رودمی لبم سمتبه دستم هم باز و شودمی کشیده تاجخانم حرف سمتبه ذهنم

 .کنممی

 کردی؟می دفاع تاجخانم حرفای از سمیه مثل هم تو بودی، اگر یعنی افتاده، اتفاقی چه دیدیمی و بودی اگه! محبوبه آخ»

 .شدیمی سیر تاجخانم حرفای یبقیه به کردن گوش از من مثل هم تو بودی اگر که مطمئنم دونم،می! اصالً نه،

 ببینم کنممی فکر میرم، درست رو راه دارم که باشم مطمئن و بگیرم درستی تصمیم خواممی که وقتا گاهی چیه؟ دونیمی

 «!میشم تو مثل ایعاقالنه طرزبه وقتا بعضی. بدم انجام رو کار همون هم من تا کردیمی کارچی بودی من جای اگر تو

*** 

 دعواهایشان باراین اما نیست؛ تاجخانم و کوروش همیشگی دعواهای جز خبری هیچ مدت، این و گذردمی ایهفته چند

! کنم گمش مبادا که امچسبیده آن به دودستی و سفت و امکرده پیدا را امخوشی دل که هم، من. شده ترطوالنی و شدیدتر

 شودمی وقتی. کنارش در بودن از دارم وجدان عذاب نه هستم، امیرسام یوابسته چرا که گردممی الٔ  سو دنبال به نه دیگر

 .دهدمی معنی هالحظه همین کردن رها کنم؟ پیله هایمسختی به بازهم چرا... دنیا این تمام پدر گور گفت و بود کسی با

 در. دهممی نشان آنها دعوای از آسوده را خودم و کنممی بیشتر را تلوزیون صدای دعوا، بلند چندان نه سروصدای از کالفه

 و نوه این دعوای به دادن گوش مشغول گذاشته، باز تابستان داغ هوای یبهانه به را اتاق یپنجره و در سمیه که حال همین

 .آیدمی حرف به تلوزیون شدن بلند باصدای که است مادربزرگ

 .میگن چی ببینم کن کم رو صداش کمیه الناز -

 :گویممی سمیه به رو و کنممی کم را تلوزیون صدای

 میگن؟ چی که چه ما به آخه -

 داری؟ سهمی یه دعوا تو هم تو رفته یادت دخترم، چه؟ ما به -

 :گویممی آرام صدایی با

 .نداره ربطی هیچ من به -

 .اندازممی پایین را سرم

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس سمیه شود،می قطع که دعوا صدای

 زیر رو یکی گمونم. شد آتیشی خیلی افتاد، پسره این ازدواج سر که بحث بود، شده دعواشون و بودم عمارت تو که دیروز -

 .داره سر

 .طنازه خب، آره -

 گفتی؟ چیزی -

 .دهممی تکان منفی ینشانهبه را سرم و زنممی دستپاچگی روی از لبخندی
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 .نشیندیم سماور کنار و آیدمی کنار پنجره لب از شود،نمی شنیده صدایی دیگر شودمی مطمئن که سمیه

 خوری؟می چایی -

 .باشد تابستان اواخر اگر حتی است، کنندهکالفه برایم هم چایی اسم شنیدن حتی گرم، هوای این در

 .ممنون نه -

*** 

 !دقیقه وشانزده ساعت یک اندازم،می نگاهی گوشی تایمر به و کنممی لمس را قرمزرنگ یدکمه

 «بودی؟ زده حرف کسی با ساعت یک عمرت توی الناز،»

 .امنکرده حس دقیقه وشانزده ساعت یک این در را زمان گذر که اینکه از دارم را خوبی حس و نشیندمی لبم روی لبخندی

 .گردممی باز سمیه پیش اتاق به هم بعد و زنممی قدم کوچک اتاق حوالی همان باغ، در کمی

 .است کرده پر را جاهمه سماور روی یقابلمه داخل غذای عطر

 بندازم؟ رو سفره. گشنمه خیلی من -

 آن روی را ومخلفات بشقاب و کنممی پهن را سفره هم من و دهدمی تکان سری کند، بلند اشروزنامه از را سرش آنکه بدون

 .چینممی

 هم باز و کندمی باز را صحبت سر خوردن، غذا مشغول. شودمی سفره نزدیک و کندمی اشروزنامه از دل هم سمیه کم،کم

 !کشدمی پیش نباید که را حرفی

 ...نکرده خدایی ترسممی. نیست خوب هیچ حالش! تاجخانم بیچاره -

 !نباش نگران نمیشه، هیچی -

 !انگارانگارنه که هم پسره این. گوشه یه افتاده شده مریض -

 :گویممی حرفش خیالبی و گذارممی دهانم غذا قاشقی

 !میشه خوب -

 :گویدمی بعد و کندمی م نم ن کمی. بکشد پیش را بحثش تواندنمی و دارد دیگری حرف سمیه که انگار اما

 ...ولی الناز -

 .دهممی سمیه به را نگاهم و کشممی خوردن غذا از دست

 من که کنینمی فکر این به چرا بدم؟ گوش بهش باید و درسته تاجخانم حرف بگی خوایمی. بگی خوایمی چی دونممی -

. منم کوروش واسه آدم بهترین گفته خودش با دیده، آروم و ساکت و وکارکسبی دختر یه اون میاد؟ بدمون هم از کوروش و

 سمیه؟ چرا تو... ولی ش؛نوه جلوی باشه نشونده کرسی به رو خودش حرف اینکه واسه فقط هم اون

 .زنممی را هایمحرف لرزان کمی صدایی با
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 یه باید دختری هر. نداری رو کسی دنیا این توی تو... خب... اینه من حرف! دخترجان کنم فکری همچین اگه بمیرم من -

 آدمایی برای حداقل! میاد پیش کم هم اون... که بیفته وحسابی درست آدم یه گیر بیاره شانس هم اگه حاال و کنه ازدواج روز

 .ما سطح توی

 .دهدمی ادامه که شوممی غذایم با بازی مشغول و دارممی نگه پایین را سرم زنم،نمی حرفی

 دهنش به دستش عوض در ولی جوونیشه؛ خاطربه هم اون که باشه شقکله و هواسربه کمیه ممکنه پسره این الناز، ببین -

 این فکر به من. ونمیر بخور حقوق یه خاطربه کنی کار مردم یخونه تو پیری سر نمیشی مجبور من مثل تو فرداپس. رسهمی

 دختر؟ فهمینمی چرا تو چیزام،

 .فهمممی محبوبه با را نگاهت تفاوت بفهمم، را هایتحرف آنکه از بیشتر اما سمیه؛ فهمممی

. نکنم وابسته دنیا در کسهیچ به را خودم که شوم بزرگ امزندگی در قدرآن باید گفتمی! هستم هابهترین الیق گفتمی او

 نخواهم قبول هرگز را دیگری جیب به بودن آویزان زندگی، طوراین. دهم گوش را محبوبه هایحرف دارم دوست دانی؟می

 .کرد

 :گویدمی و کشدمی آهی برد،می پاسخم به پی سکوتم از که سمیه

. چیه جوابت که بگو بهش خودت و بریم هم با بیا عصر حداقل پس. بگم بهت که بود اموظیفه ولی راحتی؛ هرجور باشه، -

 !کنیم زندگی خونه این توی بازم بذاره بعدش که شاءاهللان

 دست از را کارش و خانه تصمیمم، و من خاطربه او که خواهمنمی هرگز من و افتدمی جانم به ترس سمیه، آخر حرف با

 .بدهد

*** 

 و شود وارد من از قبل سمیه تا مانممی منتظر در پشت من و رویممی عمارت طرفبه سمیه با محکم چندان نه هاییقدم با

 .بگوید را بشنود خواهدنمی تاجخانم که هاییحرف مقدمات

 .بکشم ایآسوده نفس و شود تمام قضیه این زودتر هرچه خواهممی و افتاده دلم در اضطرابی

 .آیدمی در تپش به قلبم در صدای شنیدن با که هستم عمیق هاینفس کشیدن با خود کردن آرام مشغول

 «!نباشه کوروش! نباشه کوروش خدایا،»

 چه بودنم اینجا از او و بریممی پی درماندگی یکلمه واقعی   معنای به مقابلم، در کوروش یچهره دیدن با بعد دقیقه چند

 کرد؟ خواهد برداشتی

 .شودمی نزدیکم عصبی ایچهره با و رودمی در کوره از دیدنم از پس

 آویزون؟ یدختره کنی تمومش رو بازیمسخره این خواینمی -

 .شوممی خیره او به است، صحبت از عاجز و مانده مات که ایچهره با
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 :گویدمی و بردمی باالتر را صدایش

 گفتی پیرزن اون به چی! رو نماییتمظلوم این کن تموم! بودی اومده ایشده خراب کدوم از که بود معلوم اولم روز از آخه، د   -

 حاال تا... منو ببین !بشی خودبی خود از از باید که هست هم معلوم قصر، یه تو دراومدی خونهیتیم یه از کردی؟ جادوش که

 خدا حاال ولی آزاری؛بی کردممی خیال چون بستم؛ تبچگانه و مزخرف دروغای روی رو چشمم نیاوردم، روت به رو هیچی

 سرت به بالیی نکنی وجورشجمع خودت اگه پیرزنه، این زبون روی انداختی که رو ما ازدواج یمسخره بحث این شاهده

 عوضی؟ کوچولوی شنیدی! ناپیدا سرش اون میارم

 از بیرون به تاجخانم کوروش، بلند صداهای با اینکه تا. ندارم دفاعی هیچ و گویمنمی هیچ و امافتاده زدننفس به تنها من،

 .شودمی کشیده عمارت

 .بگیره تصمیم برام بچه یه که نشدم دردنخور به و پیر قدراین هنوز دیگه، بسه -

 :گویدمی عصبی لحنی با و شودمی تاجخانم نزدیک کوروش

 بگی؟ زور آدما به تونیمی ثروتت با که اومده خوشت چیه؟ -

 :گویدمی و کوبدمی زمین روی را عصایش

 هم مفت خودت وگرنه شدن جمع دورت که پوله خاطربه اونام اطرافت؟ آدمای به کردی نگاهی هیچ! احمق یپسره -

 مثل که آدم مشت یه با تو بعدش که نیاوردم دست به زحمت و رنج با رو دارایی تمام و خونه این سال همهاین من! ارزینمی

 !بدی بادش علف هستن به

 کنی؟ تحقیر رو من کارات این با خوایمی کردی؟ انتخاب واسم که اینی از بدتر -

 .کندمی خراب سرم بر را عالم و اندازدمی امبیچاره قلب به چنگ حرفش این چقدر

 ...این اگر! منه انتخاب هست هرچی -

 :گویدمی سرشار خشمی و بلند صدایی با و پردمی حرفش میان کوروش

. کن عوض رو تنامهوصیت خواست دلت هروقت برو! نخواستم من ثروتت، یهمه هم این خودت، این بیا... بابا کن جمع -

 کردن ترک وجدانعذاب. کردم تحملت هرچی دیگه بسه! دختره این امثال دست به برسه! بده خیریه به رو شهمه اصالً

 کنی؟ جبران خوایمی تنوه کردن بدبخت با رو پسرت

 .شودمی خم کمی است کرده تکیه عصایش به که طورهمان و گیردمی قلبش به را دستش تاجخانم

 از بعد باش، رو اینجا. نداره ربطی هیچ هم تو به. کنممی ازدواج و میشم دوست کنم،می وآمدرفت بخواد دلم هرکی با من -

 !کن جمع رو بازیامسخره این... بده نشونم رو راست راه تا من به چسبوندن بزرگننه یه سالسی

 .اوست مریض احوال نگران و زندمی صدا مدام را تاجخانم که بینممی را سمیه
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 هایشچشم شدن سفید با. شودمی قطع صدایش سرفه، چند از پس و افتدمی خسخس به صدایش اما بزند؛ حرفی خواهدمی

 .افتدمی زمین به پاهایش، و هادست شدن سست و

 .روممی سمتشبه ارادهبی بینممی که را حالش

 .شنویمنمی پاسخی اما زند؛می صدایش مانندیجیغ صدای با سمیه

 !بیاید بیرون خواهدمی و کوبدمی محکم ترس شدت از قلبم

 حرکتی از دریغ اما شود؛می میخکوب او به نگاهش زمین، روی مادربزرگش دیدن با و شودمی قطع صدایش هم کوروش

 .کوچک

*** 

 .بینممی بیمارستان در را مانهمگی و کنممی باز چشم

 .آمدیم اینجا به و رسید اورژانس سرعتی چه با دانمنمی هیچ

 کمی کنممی سعی عمیق هایینفس با. روممی بیمارستان بیرونی محوطه به و کنممی ترک را انتظار سالن آهسته هاییقدم با

 .کندمی اصابت صورتم به سیلی مانند هرلحظه کوروش ناگهانی هایحرف اما شوم؛ آرام

 .باشد گفته کوروش به مرا اصلی هویت تاجخانم که زدممی را حدسش باید

 .باشد شده جویا کندمی زندگی سمیه با که دختری درمورد مادربزرگش از کوروش آشکارم، هایدروغ با زدممی حدس باید یا

 .کند امسرافکنده تا دارد شدن نمایان امکان هرلحظه ابر، پشت خورشیدی مثل دروغم زدممی حدس باید

 !بودم نکرده حس وجود اعماق از را حقارت اندازه این تا زندگیم در گاههیچ

 نداشتند امزندگی و من به ربطی هیچ که هاییآدم کنار گذرانیخوش مگر. بودم نشده آشنا کوروش با گاههیچ اصالً کاش

 ارزید؟می چقدر

 الناز؟ -

 .کنممی نگاهش پریشان حالتی با و گردمبرمی سمیه، صدای با

 .بیاد پیش چی نیست معلوم. مونممی اینجا من خونه برو تو -

 ...من... آخه -

 .بهتره نباشی پسر این پیش اینجا... برو -

 :گویدمی و کندمی نوازش را امگونه دستش با سمیه. اندازممی پایین را سرم

 که شاءاهللان خونه برو حاال .بشه زده تو به راجع حرفا اون نبود حقت حداقل ولی کیه؛ تقصیر اتفاقا این بگم باید دونمنمی -

 .بگذره خیر به چیهمه

 .کنممی کج خروجی در طرفبه را راهم و دهممی تکان مثبت ینشانه به را سرم حرفی بدون
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 !الناز -

 :گویدمی و آیدمی طرفمبه سمیه هم باز

 .نیا بیرون اتاق تو از شد هرچی نیومدم شب اگر! کنا قفل تو از رو در-

*** 

 .دهدمی هدیه گلویم به را خفگی ابتدا همان از باغ سکوت و گردممی باز خانه به

 .رسدنمی گوش به خانه این از دعوایی هیچ صدای دیگر

 .دهممی شدن جاری یاجازه هایماشک به و کنممی بغل را زانوهایم میروم، اتاق به من و شوندمی امگونه یروانه هایماشک

 حق حرفا اون ولی شنیدم؛ هرچی دروغام به راجع حقمه. بود اشتباه شهمه زد بهم که حرفایی دونیمی خودت تو خدایا»

 «میشه؟ من تقصیر چیهمه نشه بلند بیمارستان تخت از تاجخانم اگه میشه؟ بدتر روزروزبه چیهمه آخه چرا. نبود من

 .آوردمی خود به مرا گوشی صدای هایمشکایت الیالبه

 .دهمنمی را جوابش سوم بار برای که است امیرسام

 کنم؟ تقسیم او با را هایمغصه که است کرده گناهی چه او. ندهد زدن حرف مهلت بغضم و بردارم را تلفن ترسممی

 .اممانده باغ این در تنها من و شده تاریک هوا

 .روممی خواب به زود خستگی، شدت از و خزممی پتو زیر هایملباس کردن عوض بدون ام،گرسنگی به توجهبی

*** 

 و کنممی مکث دادن جواب در کمی بینممی که را امیرسام اسم. پرممی خواب از و کندمی بیدارم گوشی زنگ صدای صبح،

 .شودمی صدا شدن قطع باعث مکث همین

 .بروم سمیه پیش بیمارستان، به زودتر تا شوممی آماده کمکم و دهممی بدنم به وقوسیکش

 .بود دیروز که است همان وضع و نیست خبری هیچ اما هم اینجا

 یآواره سمیه و من پس. هست هم هنوز خطر و شده شدیدی قلبی یسکته دچار تاجخانم که شنوممی دکترها زبان از

 .کنممی پنهان او از را خودم هربار و بینممی هرازگاهی را کوروش. شویممی بیمارستان

 .امزده زل دیوار و در به فقط غذا خوردن بدون درمانده، و خسته و امنشسته بیمارستان انتظار سالن صندلی  روی صبح از

 .کنممی تماشا شوندمی خارج گریان گاه و شوندمی وارد گلدسته با گاه که را هاییآدم و امنشسته

 .کنممی باز را پیغامم و بینم.می را گوشی زدنچشمک

 «.بده خودت از خبر یه... شدم نگرانت نمیدی رو جوابم چرا کجایی؟»:امیرسام

 نه؟ خواستی،می را همین! من بدجنس دل ای

 .گیردمی تماس بنویسم، برایش پاسخی خواهممی تا
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 :دهممی پاسخ و کشممی تلفن سبزرنگ تصویر روی را دستم

 الو؟ -

 :گویدمی عصبی و بلند صدایی با

 نمیدی؟ رو تلفنت جواب چرا احمق؟ تو موندی کجا -

 .نشد ببخشید سالم، -

 :پرسدمی شود،می ترآرام

 خوبه؟ حالت کجایی؟ -

 !بیمارستانم -

 بیمارستان؟ چرا چی؟ -

- ... 

 .شدم نگران شده چی خوبی؟ الناز الو؟ -

 :گویممی واضح چندان نه صدایی با هایمگریه میان و ترکدمی هایشحرف با بغضم

 .شد من تقصیر شهمه -

 !الناز کنی؟می گریه چرا میگی؟ داری چی -

 .دهممی ادامه امگریه به هم باز و دهمنمی پاسخی

 .کنیمی نگران رو من داری بیمارستانی؟ کدوم بگو نکن گریه دلم، عزیز جان، الناز -

 زنم؛می زل رویمروبه دیوار به زل هم باز و کنممی پاک را هایماشک. کنممی قطع را تلفن هم بعد و گویممی را بیمارستان نام

 !دارد گفتن برای بیشتری هایحرف دیوار هستم، امیرسام آمدن منتظر شوق با که باراین اما

 .زنممی صدایش و پرممی جا از ناخواسته شود،می سالن وارد در از امیرسام، وقتی گذرد،می که ساعتی یک

 .شوندمی برطرف هایمنگرانی تمام آمدنش با گویی

 !امیر -

 .شودمی نزدیکم و گرددبرمی طرفمبه صدا شنیدن با

 خوبه؟ حالت اینجایی؟ الناز -

 .اومدی شد خوب چه... خوبم -

 .شده چی ببینم بگو -

 :گویممی لرزان باصدایی و اندازممی پایین را سرم

 .کرده سکته کورش مادربزرگ -
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 !هست چیزیت یه تو الناز ناراحتی؟ قدراین اون خاطر به -

 .کندمی تاببی را نگاهش قرمزم هایچشم و آورممی باال را سرم

 خب؟ شده، چی کن تعریف برام بعدش. نیست خوب هواش اینجا بشینیم، بیرون بریم بیا -

 .نشینیممی محوطه هایشمشاد کنار نیمکتی روی و رویممی بیرون سالن از. دهممی تکان سری

 .فشارممی هم به را هایمدندان هوا، سوز از و وزدمی سردی باد گاهی. خنک و است صاف هوا

 .ندارند را گلو در ماندن طاقت هاحرف این دیگر. کنممی زدن حرف به شروع بگوید، چیزی آنکهبی

 .گفتم دروغ که فهمیده! دونهمی من به راجع رو چیهمه کوروش -

 داره؟ ربطی چه اون به! بفهمه خب -

 :گویممی فشاردمی را گلویم که بغض و کنممی م نم ن کمی

 .بگم رو واقعیت نشد روم خب. شدم مجبور فقط... فقط... گفتم دروغ اگه من -

 :دهممی ادامه و شوممی خیره نگاهش به لرزان وصدایی آلوداشک های باچشم کنم،می مهار را بغضم

 کدومشم؟ کوروشم؟ پول دنبال یا آویزونم دردنخورم؟ به و بد یا امعوضی من -

 :گویدمی تعجب با

 گفته؟ تو به کوروش رو اینا -

 :گویدمی دوباره کنممی که مکث

 گفته؟ بهت پسره اون رو اینا پرسیدم -

 .شوممی عاجز پاسخش گفتن از و اندازممی پایین را سرم

 االن؟ اینجاست گوریه؟ کدوم. گفتی بهم کردی خوب! کرده زیادی تنش به سرش -

 :گویممی و کنممی هول شود،می که بلند

 .کنم درست دردسر سمیه برای این از بیشتر خوامنمی... امیر بشین توروخدا -

 !آشغال ذاره،می بقیه روی رو خودش اسم! نیست امیر اسمم نکنم رو رو هاشگندکاری تمام -

 !حاال نشو عصبی... بشین -

 .آوردمی بیرون جیبش از را گوشی و نشیندمی نیمکت روی

 زنی؟ می زنگ کی به -

- ... 

 !کنممی خواهش... کن قطع زنیمی زنگ کوروش به اگه توروخدا امیرسام -

 نه؟ یا سرجاش بشونه باید یکی رو عوضی این آخه -
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 .شوممی متعجب عصبانیتش از

 «.بگم بهت نمیشه روم ولی امیر، توام قلب نگران هرچیز از بیشتر»

 !دارم خبر... تو واسه آورده رو مفتش حرفای پره دیگه جای یه از دلش -

 :پرسدمی شود،می که ترآرام کمی

 چطوره؟ مادربزرگش حال -

 .یو.سی.آی رفته -

 شد؟ طوریاین چی یواسه اون -

 :گویممی مکث کمی با

 !منه تقصیر شهمه -

 پاک را هایماشک که آخر در و گویممی امیرسام برای را ماجرا و ریزممی اشک. بگیرم را هایماشک جلوی توانمنمی دیگر

 :دهممی ادامه کنم،می

 فکر کوروش. زد رو حرفش و اومد روز یه یهو. میشد خیره بهم کرد،می نگاه بهم شهمه مدت یه. نکردم کاری من خدا به -

 .کنه مجبورش کار این به مادربزرگش که کردم کاری من کنهمی

 تو. داده تو نشون رو خودش پوسیده ذهن فقط نداری آینده بگه تو به که هرکی. باشه مهم برات نباید حرفاش از کدومهیچ -

 .بهتری که خورممی قسم دیدم، اطرافم که ایدیگه آدم هر از

 ادامه را خودم بحث هم باز حرفش، توجهبی اما داشتم؛ نیاز هاحرف این به لحظه این در چقدر و کندمی آرامم هایشحرف

 .دهد ادامه را هایشحرف هم امیر که دارم دوست راستش و دهممی

 ...کنه مجبورش کار این به مادربزرگش که خواستم من کنهمی فکر کوروش ولی -

 !دارم کوروش برای خودم اصالً نکن، فکر اون به تو -

 .شوممی نگران سمیه، کار و تاجخانم حال یاد با هم باز اما زنم؛نمی حرفی دیگر

 .کندمی تعریف خنک هوای از لب زیر بندد،می را هایشچشم که طورهمان و کندمی سکوت هم امیرسام

 حرکتی هیچ اما نشود؛ عادتم تکرار متوجه تا دارمبرمی لبم یگوشه از را دستم و آیممی خودم به کند،می باز که را هایشچشم

 .ماندنمی که ماندنمی پنهان هایشچشم زیر از

 !سرت تو بزنم یکی دارم دوست انقدر آخ -

 .دهدمی دستم به و آوردمی بیرون جیبش از کاغذی دستمال هم بعد

 !دیگه بسه. اومد خون که رو بیچاره پوست اون کندی انقدر -

 .فشارممی هم به را هایمچشم سوزشش از. گذارممی لبم روی را آن و کنممی تشکر گیرم،می را دستمال
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 :گویممی لب زیر

 .ترسممی خیلی -

 ترسی؟می بازم کنم،می کمکت من وقتی -

 .کندمی پرتاب پایین به را خودش چشمم یگوشه از هم باز اشکی قطره

 ...یعنی... بره اگه هم سمیه... ندازهمی بیرون رو سمیه حتماً کوروش... نشه خوب حالش تاجخانم اگه -

 ...الناز -

 :دهممی ادامه حرفش، به توجهبی

 ...پروشگاه برگردم باید دوباره باز یعنی -

 ...نمی طوریاین -

 ...نخواد رو من محبوبه هم اونجا اگه-

 ...من کن گوش الناز -

 ...طوریاین که هم تاجخانم کردم، بیکار کار از هم سمیه نکردم، پیدا که بابامم. برم دیگه تونمنمی هم خوابگاه همون حتی -

 :پردمی حرفم میان بلندتری صدای با

 !نیستی تنها بیفته اتفاق اگه حتی هم اینا همه -

 !میشم هستم که اینی از تنهاتر حرفه، شهمه اینا -

 .رو مزخرف حرفای این نزن خودت سر توی انقدر! تنهایی میگی وقتی میاد بدم انقدر اینجا؟ چیم من پس -

 !شوممی دلگرم حرفش به چقدر

 .است بخشآرامش گاهتکیه یک داشتن حس چقدر

 .شوممی آرام و کنممی پاک را اشکم

 امیرسام و من میان درست و شودمی کنده سرمان یباال درخت از شده خشک برگی سردی، باد با همراه لحظه همان

 .نشیندمی

 !اومد هم پاییز... بفرما -

 .است پاییز یرسیده راه از تازه فصل از از شب اولین امشب. دارممی نگه هایمدست در را برگ و خندممی حرفش به

*** 

 .سرگردانیم کوروش و سمیه من، و است بیمارستان در تاجخانم که شودمی روزی چهار-سه

 .گرددبرمی خانه به استراحت برای هم گاهی و است فایدهبی اتاق پشت در نشستنش که فهمدمی کمکم سمیه،

 .است آمدورفت حال در تنها. بیمارستان در نه و شودمی پیدایش عمارت در نه کوروش،
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 .زننمی زنگ بهمون بشه خبری اگر باشی، اونجا نیست الزم کن باور سمیه -

 .شورنمی رخت دلم توی انگار شهمه اینجا. قرصه دلم اونجا الاقل کار؟چی اینجا بمونم -

 .کنممی تماشا را سمیه پوشیدن کفش و کنممی تکیه در یگوشه به کنم،می سکوت

 !هانمونه باز نخوری، سرما ببند رو پنجره شب -

 بیام؟ هم من میشه -

 .نمیدن بهت خواب جای که دونیمی بیای؟ کجا تو -

 .عمارته تو کنممی فکر االنم همین عمارت، میاد شبا کوروش -

 .هستی نفهمه که ببند دروهم کن، خاموش رو چراغ تو -

 .شودمی خارج باغ از خداحافظی از بعد سمیه و کنممی سکوت هم باز

 روروبه در شدن کوبیده ناگهانی صدای با بعد، یقیقه چند اما نشینم؛می ایگوشه و کنممی قفل را در کشم،می را هاپرده

 !است کوروش حتماً. شودمی سست وپاهایم دست و کندمی رخنه وجودم در ترس شدتش از و شوممی

 .بود نیامده بیرون عمارت از لحظه این تا برگشت، باغ به آشفته حالتی و ظاهر با که صبح از

 .بیاید سراغم به تا بوده سمیه رفتن منتظر گویی،

 :گویدمی و کوبدمی در و شیشه به دست با محکم

 !سروپابی یدختره بیارم سرت بالیی چه دونممی بیرون، بیا خودت؟ واسه کردی پیدا بادیگارد -

 .کوبدمی در به محکم هم باز

 هم تو شناختمتون خوب. همه به بچسبونی زالو مثه رو خودت هی نکن سعی! ببین. شدی قایم اتاق این تو دونممی که من -

 طرف بیاد کنیمی شیرش دستش، کف ذاریمی رو چیهمه کردی؟ پیدا رو امیرسام حاال نرسید دستت من به! بهار مثل یکی

 !طرفی باکی کنممی حالیت وگرنه نبینمت کن دعا فقط! پروشگاهی یدختره دادی نشون رو خودت خوب نه؟ من

 .کنممی نگاهش پرده الی از نشود متوجه که طوری و روممی پنجره طرفبه

 .شودمی دیده آن روی هم سطحی زخم چند جای است، قرمز کمی صورتش و ریخته هم به سرووضعش

 .شوممی پنهان جاهمان و بدهم نشان را خودم ترسممی

. بیندنمی دیوار این پشت از را هایماشک و آوردمی زبان به خواهدمی هرچه و گذاردنمی کم امگذشته کشیدن رخ به در هم او

 .رودمی شود،می تمام که هایشحرف

 .لرزدمی ترس از همچنان وپاهایم دست و گذردمی رفتنش از دقیقه چند

 .دارم واهمه ببرم، سر به اینجا را شب اینکه از و نیست ماندن جای دیگر اینجا که دانممی

 .شوممی آماده و کنممی پاک را هستند امگونه همیشگی مهمان روزها این که هاییاشک
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 قدرآن. دوممی دلگیر پاییزی عصر این در اصلی، خیابان تا و شوممی خارج عمارت از ببیند، مرا کوروش اینکه از هراسان

 .است سر پشت که هاییتهمت از شوم دور تا دوممی

 به توجهبی شود،می آرام کمی که هایمزدن نفسنفس و دهممی تکیه دیوار به ایگوشه اصلی، خیابان به رسیدن از پس

 !است سمیه کنار لحظه این در مکان ترینامن. رسانممی بیمارستان به را خودم دربست با تاکسی، کرایه یهزینه

 .کندمی تار را آن و خوردمی زدهنم شیشه به و است نامیزان کمی هایمنفس هم هنوز و چسبانممی شیشه به را سرم

 «امیرسام؟ کردی کارچی»

 .گیرممی تماس او با و گویممی لب زیر را جمله این

 :گویممی بالفاصله و دهدمی پاسخ بوق چند از بعد

 نه؟ شده دعواتون هم با آوردی؟ کوروش سر رو بال اون تو -

 !سالم علیک -

 کردی؟ رو کار این چرا امیر، -

 کردم؟ بدی کار نگه، درمیاد دهنش از هرچی بفهمه تا دادم دستش رو کار حساب -

 .کردی بدی کار آره، -

 .دهممی ادامه و نشود هایمحرف متوجه راننده تا آورممی ترپایین را صدایم کمی

 .برم خونه اون تو ترسممی دیگه من -

 ...اگه خدا به گفته؟ بهت چیزی -

 .کنه بیرون اونجا از هم سمیه ممکنه بذاری روانی اون سرسربه اگه هیچی، من. شو خیالشبی توروخدا امیر -

 خب؟ نباش، نگران تو. میدم قول بهت من! بکنه تونهنمی غلطی هیچ -

 :پرسدمی کنم،می سکوت

 کجایی؟ -

 .بیمارستان میرم -

 .پیشت میام بعدش بمونم، شرکت تو باید هشت تا من -

 .برس کارت به نه، -

 .بمانم آمدنش منتظر من و بگوید قاطع نه یک خواهممی عمیقاً که گویممی حالی در را این

 ناراحتی؟ دستم از بیام؟ خوای نمی -

 ...ولی نیستم؛ ناراحت نه -

 :گویممی سکوت لحظه چند از پس و مانممی ناتوان دادن پاسخ در



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 156 
 

 ...شاید... خب -

 :گویدمی هایمکردن م نم ن از خسته

 !شده تنگ برات دلم -

 :آورممی زبان به هم من زیادی، انرژی صرف وبا دهممی قورت را دهانم آب. افتدمی تپش به ازحرفش قلبم

 !منم -

 .کنممی دعوت خودم دیدار به را او کلمه همین با

 گویم،نمی او به چیزی افتاده که اتفاقی از. شوممی جویا او از را تاجخانم احوال و زنممی سمیه به سری رسم،می بیمارستان به

 .است شده رنجورتر و ترشکسته کوتاه، مدت همین در کافی قدر به

 .شمارممی را هالحظه امیرسام آمدن برای و کنممی نگاه را ساعتم

 .باشم منتظرش سالن در دهممی ترجیح و است سرد کمی محوطه

 .کندمی سنگینی دوشم بر اتفاقات هجوم چقدر

 .روممی خواب به لحظه همان خستگی فرط از. دهممی تکیه صندلی یدسته به را سرم و بندممی را هایمپلک

*** 

 !الناز... الناز -

 .کنممی باز را هایمپلک اطراف، شلوغی و رسدمی گوشم به که نزدیکی صدای با

 .سالم! امیر -

 .رسیدم دیر ببخشید سالم، -

 :پرسدمی و اندازممی مقابلم دیواری ساعت به نگاهی

 خوردی؟ شام -

 .برد خوابم رسیدم تا -

 :گویدمی و زندمی لبخندی

 .بخرم هم اون واسه نخورده شام اگه چی؟ خانمسمیه -

 .میدن غذا بهش اینجا ممنون، -

 .نمیدن که تو به خب -

 :گویممی کنم،می حس را گرسنگی اینکه با

 .نکش زحمت ممنون، نه -

 :گویدمی و دهدمی نشان را دستش در پالستیک
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 !نیست قبول کشیدم، زحمت دیگه من -

 :پرسدمی باز. گویمنمی چیزی و خندممی

 نیست؟ اینجا که پسره اون -

 :دهممی پاسخ نگرانی با

 .بیاد هرلحظه ممکنه دونم،نمی -

 .ماشین تو بریم نشین، اینجا پس -

 .کندمی باز را صبحت سر امیرسام و شویممی ماشین در خوردن غذا مشغول. افتممی راه ماشین طرفبه دنبالش

 .بهار از... دارم برات خبر یه راستی، -

 :گویممی و شودمی درشت هایمچشم حرفش شنیدن با

 میگی؟ راست -

 .کشیدم زبونش زیر از دیدم که رو کوروش آره، -

 چطوره؟ حالش کجاست؟ خب -

 :گویدمی و کندمی مکث کمی

 .کرده خالی تو روی رو بهار نیش زهر احتماالً -

 میگی؟ چی زهر؟ نیش؟ -

 !بودیم کار سر... اینکه مثل -

 :گویممی متعجب ایچهره و زده بیرون هاییچشم با هم باز

 بگی؟ ترواضح کمیه میشه -

 دوباره رو کوروش با اشمرده یرابطه کاراش این با خواستهمی! الناز بوده بازیش موشک قایم شدنش، غیب و بهار بیماری -

 .کنه زنده

 .شودمی حبس ینهس در نفسم

 ...مدت این... پس نبوده؟ مریض اصالً یعنی -

 بیماری یقضیه از دونفر-یکی و تو به مثالً . کنه نگران رو کوروش تا دادهنمی جواب رو هاشتلفن. بوده عمد روی از شهمه -

 .برسونید کوروش گوش به تا گفته

 .کنممی نگاهش مات و گویمنمی هیچ

 !هم برجک به زدن حسابی کنم فکر بود، کفری بهار از کوروش که جوریاون... نگرفت هم اشنقشه که -

 .نمیشه باورم -
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 !خنگ! خنگی. کن گریه دختره اون واسه بشین هی تو حاال -

 :گویممی سروصدا با. کندمی عوض را جو لحنش شدن عوض با

 دونستم؟می چه من خب -

 .نکن فکر بهش دیگه! دونستی که االن -

 :گویممی و دهممی تحویلش ساختگی لبخند

 .کردمنمی فکرم بهش دیگه اصالً  بگم باید که افتاده دیگه اتفاقای انقدر راستش -

 .کردم برطرف رو فضولیت! بگو من به دردنکنه دستت یه ولی -

 :گویممی اخم با

 .بودم نگرانش نبودم، فضول من! نامردی خیلی -

 :دهممی ادامه ترآرام

 تونست؟ چطور ولی -

 :گویدمی و خنددمی

 .رفت و شد تموم دیگه، نیست مهم -

 گوید؟می که باشد همانی نباید کسهیچ چرا! ترسممی شوم،می روروبه که حقیقت با

 !من خود حتی. است دروغ اساسش و پایه که ساختیم را دنیایی ما

 .دانممی واجب هایم،دروغ و خودم رفتارهای جبران به را بهار رفتار قبول

 در .کردیم هایماندروغ درگیر را دیگری هایآدم میان این که انگارانگارنه و آبرویم حفظ برای من اش،رابطه حفظ برای او

 رخنه هایمدروغ فهمیدن از بعد امیرسام یا کوروش وجود در حس این نکند. دهدمی دست من به بهار از تنفری حس لحظه،

 باشد؟ کرده

 .شنیدم که همانی از غیر به داشتم، را خبری هر شنیدن انتظار

 .کنممی آرام را خودم کمی و گذارممی برهم چشم

 :گویممی ساعت به کردن نگاه از پس

 .برو دیگه تو. شد 11:30ساعت -

 ...بع خونه رسونمتمی -

 :پرممی حرفش میان

 .مونممی جاهمین. برم تونمنمی باشه اونجا کوروش اگه. نمیرم خونه... نه نه -

 بخوابی؟ خوایمی کجا -
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 ...صندلی روی سالن، تو جاهمون. نمیدن اجازه دیگه ولی خوابیدم؛می نمازخونه تو قبالً -

 چی؟ خانمسمیه خوابه؟ جای اونجا -

 .میره و میاد بار یه روز چند هر. گردهبرنمی شبا دادن تخت بهش وقتی از دیگه -

 :گویدمی مکث کمی از پس و دهدمی بیرون را نفسش

 !پس مونیممی ماشین توی جاهمین -

 .نشیندمی کرسی به حرفش هم باز و دهدنمی گوش حرفم به اما کنم؛می رفتنش بر اصرار حرفش، از متعجب

 !دهم رضایت باید هم او دریدربه به بود، کم خودم دریدربه

 .کنممی نگاهش پرتمنا کند،نمی قبول که را حرفم

 !ببخش رو من توروخدا رسامامی -

 کردی؟ کاری مگه -

 ...خونمی کن باور. کردم مشکالتم درگیر هم تو. کنممی اذیتت دارم خیلی -

 :گویدمی و کندمی قطع را حرفم

 کنه؟می اذیتم چی دونیمی -

 .کنممی نگاهش خیره

 چیهمه خودش از و کنی پیداش باید ولی باشی؛ گیردل پدرت از که هم چقدر هر جان،الناز! نیستی خودت فکر به اینکه -

 .االن نه بگیری تصمیم داری حق موقع اون. بپرسی رو

 .اندازممی پایین را سرم

 .نداره دوستت پدرت یاندازه دنیا تو کسهیچ باش مطمئن الناز -

 .کردنمی ولم خواستمی رو من اگه -

 .کنی قضاوت نداری حق نپرسیدی خودش از و نکردی پیداش تا! نزن مفت حرف -

 .بمونم منتظر خواسته ازم. گردهمی دنبالش داره که گفته محبوبه کنم؟ کارچی میگی -

 .کنممی کمکت هم من. بگردی دنبالش باید. نمیشه ترسوزدل خودت برای خودت از محبوبه -

 ...امیر -

 !کنمامی کمکت هم من گفتم -

 .ندارم ازش نشونی هیچ چطوری؟ آخه -

 خوبه؟. کنیممی شروع جااون از بیاد یادش رو تونقبلی خونه آدرس. گیریمی کمک هم سمیه از. میشه پیدا راهش -

 .رفته خونه اون از که میشه سالی ده االن. بود کرده پیداش حاال تا محبوبه بود، راحتیا این به اگه -
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 .کندمی سکوت هایمحرف از بعد

 :گویدمی آرام مکث، لحظه چند از پس

 نکردی؟ کردنش پیدا واسه تالشی هیچ چرا اینکه از شینمی پشیمون دیگه سال ده -

 .شودمی فرما حکم سکوت هم باز

 .دهدمی ادامه باز او و کنممی فکر حرفش به عمیقاً

 پشیمون مطمئنی اگه.خورینمی حسرت عوض در ولی نکردی؛ پیدا و گشتی میگی خودت به موقع اون بری، دنبالش اگه -

 .کنمنمی مجبورت هم من نمیشی

 .دهدمی قرار تأثیر تحت مرا شدیداً هایشحرف

 .است دردناک هم تصورش کنم؟ زندگی وجدان عذاب با عمری یعنی

 .کند روشنش تا بردمی ماشین بخاری سمتبه را دستش.کنممی فکر امیرسام هایحرف به تنها و دهمنمی پاسخی

 :گویممی برممی سمتشبه را دستم که زمانهم و شوم اشمانع خواهممی

 !امیر نه -

 .کشممی عقب را دستم و شوممی زدهخجالت او با هایمدست برخورد از ناگهان، اما

 :گویممی مکث کمی با

 .بخوابم تونمنمی صبح تا. دارم وجدان عذاب طوریاین من برو، تو -

 خوبه؟ باشی، راحت تو تا میشم پیاده ماشین از من -

 برداشتن حتی من، مثل آدمی برای کند؟می را کار این من برای واقعاً او که کنم باور توانمنمی. افتدمی لرزه به حرفش با قلبم

 حق حال بوده، ترحم است، دیده هاآدم از که لطفی تنها که دختری برای! رویاست یک نفعم، به کسی سمت از هم گام یک

 !بداند زیادی سرش از ببیند را محبت همه این بدهید

 :گویممی و کنم پنهان را خجالتم تا کنممی جمع را نیرویم تمام

 .کنم فکر هم حرفات به کمیه... خواممی. باشم تنها کمیه خواممی ولی. کن باور داره، ارزش خیلی برام حرفت همین -

 .شودمی پیاده ماشین از و دهدمی تکان مثبت ینشانه به را سرش. دهدمی ادامه را سکوت این و کندمی سکوت

 .دهدمی دستم به را کوچکی دستی ساک و بنددمی را عقب صندوق در من، شدن پیاده از بعد

 .نخوری سرما باش مواظب حداقل مسافرتیه، پتو -

 .شوممی خیره امیرسام پرمحبت هایچشم به

 «!دارم دوستش»هایمدرد و هاخستگی تمام با ایستاده، رویمروبه که را کسی باشم راسترو تو با بگذار من، قلب

 .فشاردمی دریغبی محبت این از را گلویم بغض چرا دانمنمی
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 .کنممی بدرقه ماشین در شدن سوار برای را او لبخندی با و گیرممی را دستی ساک

 .کنممی تماشا را رفتنش

 !داشت خواهم سختی شب امشب،

 .طرف یک مغزم و دهدمی فرمان سمت یک قلبم امشب،

 .هاستتلخی تمام میان قلبم، اعتراف ترینحقیقی این

 باشد؟ تلخ همیشه مثل حقیقت این نکند اما،

 .کنممی پاک چشمم یگوشه از را اشکم

 .کند رد را« .است تلخ همیشه حقیقت»یفرضیه تا داد فرصتی حقیقت این به بتوان شاید

 !باشد داشته عسل طعم بتواند هم حقیقت شاید

 و باشد ترخلوت که کنممی انتخاب استراحت برای را ایگوشه. گردمبرمی انتظار سالن به و اندازممی دستی ساک به چنگی

 .نباشد چشم در

 خودشان برای خوابی صندلی یک روی کدام هر و کردند انتخاب خواب برای را سالن این من مثل امشب، که هاییآدم هستند

 .بینندمی

 نباشد، وسط خوابشان جای که باشند نگران آنکهبی بخوابند راحت توانندمی که چرا! نیستند دختر که حالشان به خوش اما

 عبور با شوند مجبور آنکهبی بخوابند ترآسوده توانندمی آنها. شوند مچاله هم حتما ترجیحاً و باشد گوشه حتما نیاید، چشم به

 .است نعمت یک بودنپسر مشکالت، اوج در گویممی که است این. بپرند جا از سریع کنارشان، از هرکسی

 خود روی را پتو و گذارممی سرم زیر را کیفم. کشممی دراز آخر صندلی چند روی و روممی دیوار کنار سالن، انتهای به

 .اندازممی

 کنم؟ فکر قصه کدام به امشب

 .کندنمی دوا را دردی بهار، برای بودن نگران دیگر گمانم به

 احساس این به نیز هاآن شود، افشا بقیه برای هم من دروغ اگر مطمئناً. برسد حداقل به برایم ارزشش شد باعث دروغش

 .رسید خواهند من به نسبت

 ...بقیه و نوید طناز، نوبت به هم شاید و زودتر کمی امیرسام و کوروش

 !است سخت کمی برایم هاآدم روابط درک راستش،

 کرد؟ تجربه توانمی نفر چند با را حس یک مگر(. بهار و طناز کوروش،)نفر سه همین ارتباط مثل

 بخواهی؟ و ببینی را نفر یک فقط که نبود همان داشتندوست مگر

 گذرد؟می بخواهی را نفردیگر یک ببینی، را نفر یک یپایه بر روابطشان بیشتر گونهچه پس
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 عروسک چندین اشسرگرمی برای که است هاییآدم دسته آن از کوروش. نبوده کوروش برای بیشتر عروسکی بهار نظرم، از

 از و کشممی کنم؟ آهی قضاوتش که هست قدریآن کوروش از شناختم! نبود حواسم اصال شد؟ چه دیدی! آخ .دارد نیاز

 خوبی شاگرد گاههیچ من اما نکنم؛ قضاوت را انسانی گاههیچ که بود آموخته من به محبوبه .شوممی شرمنده اممنفی جواب

 .نیستم و نبودم

 ورغوطه خود افکار در هم باز و کنممی ترراحت را جایم کمی. آیممی بیرون فکر از پرستارها و دکتر کردن پیج صدای با

 است؟ سمیه و من انتظار در چه وقت آن. بکشند تاجخانم اتاق به را پرستارها و دکترها است ممکن هرلحظه .شوممی

 به که است آن از ترتفاوتبی کوروش،. نیست خانه آن در من برای جایی دیگر شود، بلند تخت آن از هم تاجخانم اگر حتی

 .کند فکر سمیه یا من دریدربه

 رفتار به نبود الزم دیگر ببرم، عمارت آن از و بگیرم را سمیه دست و کنم پیدا را امگمشده کوتاه مدت همین در شدمی اگر

 .بدهم اهمیتی کوروش

 خودم هرگز شود، آواره من خاطربه سمیه اگر. بروم دنبالش باید شده، که هم سمیه خاطربه الاقل. باشد امیرسام با حق شاید

 .بخشمنمی را

 .بده راه دل به مرا دیدار شوق تو هم کمی خدابه تورا اما، آیممی دنبالت باشد .بردی تو هم بار این

 در مرا نخواهی حتی که است این از ترسم. باشی ایستاده منتظر ایگوشه تو و بدوم باز آغوش با را راه تمام من که شودنمی

 .بگیری آغوش

 .کشممی عمیقی نفس

 .ریزممی اشک صدابی و کنممی نگاه را لیلی هایعکس دارم،برمی را گوشی آید،نمی هایمچشم به که خواب

 گویی؟می چه دارم دوستش تو مانند قلبم، اعماق از که امکرده پیدا را کسی بگویم برایت اگر جانم،لیلی

 خواهممی که دانممی تنها. زودگذر حس یک یا معمولی داشتندوست یا است عشق دانمنمی لیلی،. است امیرسام منظورم

 .آیدمی در اعتراض به قلبم نبودنش فکر از حتی و باشد همیشه

 از را او وجههیچ به ندارم دوست. است سخت خیلی اطراف هایآدم میان بزرگ قلب این با آدم یک کردن پیدا عزیزم، لیلی

 دارد؟ دوست اندازه همین به مرا هم او کنیمی فکر اما، بدهم؛ دست

 کند؟می فکر من به روز و شب

 اندازد؟می جانش به ترس نبودنم یا

 صندلی این روی فردا تا احتماالً نبود او اگر که، است این مطمئنم، که چیزی ازتنها. لیلی نیستم مطمئن کدامشهیچ از

 .شدممی بیمار وسردسفت
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 مبادا که باشد این اشدغدغه ها،کسیکنمچه و هاجنجال یهمه ها،وسطگرفتاری و هاگیرودار تمام میان که است خوبی حس

 .بلرزاند تورا شب، سرمای

 و شلوغ بیمارستان یک انتظار سالن در اگر حتی. کندمی راحت برایت را خواب که شیرین قدرآن! است شیرین خیلی

 .باشی خوابیده سفت، هایصندلی روی آمدوپررفت

 .پرممی جا از فریادی باصدای

 .آیدمی وگریهناله صدای

 .کنممی نگاه را اطراف بادقت باراین. دهممی مالش دست با را هایمچشم

 چنانهم اما زن،. کنندمی خارجش سالن از کنند، آرام را او کنندمی سعی که طورهمان و اندگرفته را زنی هایدست زیر نفر دو

 «!بابا! بابا »کندمی ناله

 .زنممی حدس را آمده بار به مصیبت و کشممی عمیقی نفس

 .آیممی خودم به شود،می آرام کمی که جو

 «برد؟ خوابم کی من»

 و سروصدا همه این وجود با هم آن روممی خواب به عمیق طوراین خستگی، شدت از که است بار اولین این مدت این در

 !باشد پتو این یمعجزه از هم شاید. فلزی صندلی این البته و درونی ناامنی حس

 زنم،می خود سروصورت به آبی اینکه از بعد و کنممی جمع را وسایلم کنم،می شکایت کمر درد از که طورهمان و شوممی بلند

 .روممی سمیه نزد

 .باشیم هم کنار را صبحانه الاقل تا بیاید محوطه به خواهممی او از. گیردمی روحیه و شودمی خوشحال دیدنم با هم او

 !نیست هم سمیه وجود به نیازی هیچ راستش،

 کار هایشپیگیری و سماجت با سمیه اما ندارد؛ هم همراه ماندن حتی و ورود اجازه شده بستری آن در تاجخانم که بخشی

 آمدن خانه به قصد باالخره سمیه شود، پر تاجخانم اتاق به نزدیک هایتخت از یکی روزی اگر دانمنمی و کندمی را خود

 یانه؟ کندمی

 .کنم رفتار ترعاقالنه کمی باید امروز از. ندارد حالم به تأثیری نیامدنش یا آمدن اما

 تاوان کافی قدر به گذرانیخوش این برای.کردم تجربه را تازه هایدوست با گذرانیخوش و گذاشتن قرار هرچه است بس

 .امداده

 .دهم انجام را باید آنچه توانستم که بگویم و بگیرم باال را سرم دیدم، که را محبوبه باراین خواهممی

 هم شاید و شود عوض هوایش و حال کمی سمیه هم تا رویممی بیمارستان یمحوطه به سمیه همراه صبحانه، خوردن برای

 .دهم انجام را گفت امیرسام که کاری بتوانم من
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 .نشیندمی بعد و کندمی شکایت پادرد از و داردبرمی نیمکت سمتبه را اشآهسته هایقدم سمیه،

 .گذارممی نیمکت روی و خرممی مختصری یصبحانه هردویمان برای

 .دخترم نکنه درد گلت دست -

 :پرسممی کنیممی صبحانه خوردن به شروع که زمانهم و زنممی لبخندی

 چطوره؟ حالش -

 اصال بمونه، اینجا باید کی تا خب پرسممی هرچی. نکرده فرقی میگن فقط که، نمیدن وحسابیدرست جواب واال بگم چی -

 .درنمیارم سر حرفاشون نصف از منم. فالن و بمونی منتظر باید میگن فقط. نمیگن هیچی هیچی،... الل زبونم یا میشه خوب

 .است پر چقدر دلش و شده خسته مدت این در چقدر که شودمی مشخص هایشحرف از

 .میشه خوب که شاءاهللان -

 !شاءاهللان -

 .خوردمی را اشصبحانه سمیه و شودمی برقرار سکوت

 .آورممی زبان به را خود حرف و گیرممی را تصمیمم

 بودیم؟ باهم که جاییهمون داری؟ رو بابام یخونه آدرس تو سمیه، -

 !الناز -

 :گویممی و کنممی نگاهش ملتمسانه پس. کند منع موضوع این یدرباره کردنبحث از مرا خواهدمی که دانممی

 !کنم می خواهش -

 :گویدمی و دهدمی تکان سری

 .نمیاد یادم قشنگ هارواسم ولی یادمه؛ چیزایی یه -

 .بده نشون کروکی با خوایمی اصال. بگو رو یادته که چیزی هر نداره، اشکال خب -

 االن تو که میره جا هزار ذهنم ولی بمونم اینجا مجبورم من. نرو محله اون به محله این از شب تا صبح از توروخدا الناز، -

 .کنیمی چیکار. کجایی

 .مونمنمی خیابون تو گردم،برمی زود هم شبا. باشه حواسم میدم قول من -

 .ندارد قلبی رضایت که دانممی اما دهدمی تکان سری

 .میگم برات بخورم رو صبحونه باشه، -

 .کنممی تشکر و کشممی آغوش در را او محکم زنم،می لبخندی شوق از

 و سپاردمی خدا به مرا هم درآخر و دهدمی پایان هایشتوصیه به است، وآرامامن چیزهمه درعمارت اینکه باخیال سمیه

 .باشم خود مراقب نبودش در خواهدمی
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 .سپارممی فراموشی به را سمیه هایحرف تکتک امزده ذوق آدرس، کردن پیدا از که هم من

 مشغول دانشگاه در که دانممی اما بگیرم؛ تماس امیرسام با خواهممی. کندمی خودنمایی آسمان وسط آفتاب و است شده ظهر

 .برسد مناسب زمان تا کنممی صبر پس. شوممی پشیمان و است

 !تنبل و اندشده لجباز گویی هم هاعقربه و کنم سپری آن با را زمان تا شناسمنمی بیمارستان در زدن قدم جز کاریهیچ

 داریخنده تصور شوند،می پیدا هاگشتهگم یهمه امروز که باشم داشته انتظار اگر دانممی. کنممی تصور و زنممی قدم اما

 اشخانه به مرا شناسد؟می مرا کند، باز را در پدرم و بزنم را خانه زنگ اگر راستی،. دهممی ذهنم به را چشیدنش لذت اما است

 دهد؟می راه

 کیست؟ امیرسام پرسدنمی اصالً

 فقط شده تموم چیز همه االن رفتی؟ کجاها تا» :گویممی خود به دل در و گیردمی امخنده ذهنم در وجودآمدهبه افکار از

 «مونده؟ امیرسام معرفی

 .نشیندمی لبم روی لبخندی و

 .زنممی قدم آزاربی و خندممی خودم با زنم،می حرف خودم با. امدیوانه که کندمی تصور ببیند حال این در مرا کسی اگر قطعاً

 قراری با و گیرممی تماس امیرسام با هم من و دهندمی خود به را حرکت زحمت هاعقربه کردن، فکر هاساعت از پس سرانجام

 .رسانممی او دیدار به را خودم

 .داردبرمی بلندتر را هایشقدم دیدنم با هم او. شود حضورم متوجه تا دهممی تکان برایش را دستم بینممی اورا که دور از

 .دهممی سالم درصدایم ملموسی باخوشحالی

 !عجبچه سالم، بهبه -

 :گویممی و خندممی

 گذشته؟ چقدر مگه االن تا دیشب از -

 .زندمی لبخندی و گویدنمی چیزی

 :دهممی ادامه

 نشدم؟ که مزاحمت -

 :گویدمی و نشیندمی نیمکت روی

 !بزن حرف کم بشین -

 .نشینممی کنارش و کنممی نگاهش و زنممی لبخندی

 ...هم بدم، پس رو تامانتی اومدم هم -

 :دهممی ادامه کوتاهی مکث با
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 .کردم فکر هاتحرف به خیلی بگم، اینکه هم -

 .شود می ذوق پر نگاهش

 .بگردم دنبالش امروز از خواممی -

 :گویممی پرشوق و بلند باصدایی بعد و

 .کردم جور گفتی که هم آدرسی حتی -

 .خیره نگاهش و ماندمی ساکن لبش روی لبخند

 :گویدمی آرام اما خوشحال، باصدایی طوالنی مکثی از پس

 .میگم دل ازته واقعاً. الناز خوشحالم برات خیلیخیلی -

 .دهمنمی نشان اما شوم؛می زدهذوق حرفش از

 .چرخدنمی رقمه هیچ زبانم اما امکرده باز حساب خیلی رویش و توانمنمی تو کمکبی که بگویم خواهممی

 .شد باعثش کی میگم بهش حتما شد، پیدا اگر ولی هیچ؛ که نکردم پیداش اگر -

 !تونخونه کنی دعوتم شام شب یه باید -

 :گویممی باخنده

 کنم؟ دعوت رو کی خواممی بگم -

 !داره دوستم خیلی که کنم دعوت رو یکی خواممی بگو -

 .نیست واضح برایم اشجدی و شوخی چون آورم؛نمی خودم روی به را حرفش

 گویی؟می را راستش قسم، داری دوست هرکی جان به تورا امیرسام،

 نباشد؟ غمگین شوخی یک حرفت این شودمی

 :گویممی و دهمنمی نشان حرفش درگیر را خودم

 اینجا؟ بریم زودتر خواینمی... حاال باشه، -

 .دهممی نشانش و گیرممی باال را آدرس یبرگه دست با و

 :گویدمی درنیاوردهسر آن از چیزهیچ دهدمی نشان که ایچهره و گیردمی را برگه بالفاصله

 مطمئنی؟ خانمسمیه یحافظه به -

 .کندمی نگاه برگه به دوباره هم امیرسام. اندازممی باال ایشانه و زنممی لبخندی

 .گذاریممی سر پشت را هاکوچه و هاخیابان ماشین بر سوار و شویممی وجوجست این شروع یآماده کمکم

 .نیست آسانی کار هیچ دانیمنمی درستیبه هم را نامش که ایمحله یک میان خانه یک کردن پیدا

 .گرددمی موردنظر آدرس دنبال به و گذاردمی سر پشت را هاکوچه یهمه حوصله با امیرسام
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 .شودمی قرص هم من دل شود،می آدرس کردنپیدا پیگیر او که طورآن

 کمک و باشد کنارت لحظهبهلحظه هاآن حل برای و کند تو مشکالت درگیر را خودش باشد، تو کار پیگیر مدام کسی اینکه

 .است قشنگی حس عجیب حالت،

 به نسبت محبوبه لطف به نکنم، لطفی کم اما باشی؛ ندیده محبت همه این گاههیچ و باشی کرده عمر سالهجده اگر خصوصاً

 .است متفاوت محبوبه و امیرسام مهربانی جنس اما، ام؛دیده محبت رنگ بیشتر بودند، پرورشگاه در که هاییبچه یبقیه

 .آوردمی وجودبه را تفاوت این شانجنسیت هم شاید

 حفظش و بگیرم وشآغ در را خوشبختی این دارم دوست و شده نصیبم گرفتاری همه این میان بزرگی خوشبختی دانممی تنها

 .کنم

 .خبریبی که حیف...ایکرده پیدا امزندگی در پررنگی نقش چه بدانی اگر! امیرسام آخ

 .شده عوض کالً  هاکوچه یا اومدیم اشتباه رو آدرس ما یا -

 .گردمبرمی سمتشبه

 چی؟ -

 :گویدمی بالبخند

 .نیستیا دنیا این تو انگار -

 شد؟ پیدا -

 :گویدمی بعد و کندمی نگاه را دستش در یبرگه کمی

 .بشین جاهمین تو بپرسم نفر چند از باید. کنممی پیداش -

 مرد.کندمی سوال ایستاده، مغازه در کنار که فروشنده از و رودمی ایمغازه سمتبه که کنممی نگاهش شود،می پیاده ماشین از

 .کندمی گوش امیرسام و دهدمی پاسخ او به دست حرکت چند با هم

 .بنشیند و بیاید ماشین سمتبه که زمانی تا گیرممی نظر زیر را حرکاتش یهمه

 :گویدمی بالفاصله نشستن، از پس

 .تو بریم باید رو کوچه این. اومدیم درست انگار -

 .مانممی نتیجه منتظر و زنمنمی حرفی

 ...شوم رد کنارت از و باشی هاخانه همین از یکی در تو اگر

 ...بگذرم و نبینم تورا سمت آن از من و باشی در پشت اگر

 چه؟ نشناسم تورا و بزنم زل هایتچشم به ببینم، تورا حتی اگر

 .کرد خواهد پیر مرا هااگر این آخر دانممی
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 .گرددبرمی نخواستنم به شدنت پیدا از ترسم. ترس هزار نکردنت پیدا و انداخته جانم به ترس یک کردنت پیدا

 .اینداشته دختری گاههیچ بگویی که این و کردنم انکار به حتی

 .نخورم سیلی حقیقت از شودمی باعث این! هابدترین بدترها، کنم،به فکر بدها به خواهممی دانی،می

 .شودمی پیاده آدرس پرسیدن قصد به بازهم امیر. آیممی خودم به ماشین در شدنبسته صدای با ناگهان خودم، افکار مشغول

 کنمنمی فکر. است مانده باقی هوا شدنتاریک و آفتاب غروب به ساعتی یک. شوممی زمان گذر متوجه و کنممی نگاه را ساعت

 .کنم پیدا را امگمشده آن در است قرار که باشد پاییزی عصر همان این

 :پرسممی و شوممی قدمپیش بار این و گرددبرمی امیر

 چی شد؟ -

 .دونستنمی چیزی محل این تو اومدن تازه میگه -

 .دهدمی ادامه گشتن به بازهم من به توجهبی امیرسام. کشممی بلندی پوف حوصلگیبی از من و کندمی نگاه را آدرس بازهم

 خسته نتیجهبی هایگشتن از که من.شودمی تاریک هوا باالخره تا کندمی باالوپایین را هاکوچه و گرددمی آدرس پی قدرآن

 :گویممی ساعتبه بانگاهی هستم، هم امیر خستگی فکر به و شوممی

 .برگردیم دیگه شدی، خسته امیر -

 .نیستم خسته نه -

 :گویدمی و دهدمی تکان سری.برگردم شد تاریک هوا دادم قول سمیه به هم من. بسه امروز برای -

 .نمیشه پیدا که گشتن روز یه تو باالخره باشه، -

 :گویممی ناامید

 فایده؟ چه نیست خونه اون تو دونیممی وقتی بشه هم پیدا حتی -

 یانه؟ کنیم شروع جایه از باید باالخره -

 .رودمی بیرون تنم از هاگشتن این خستگی یهمه بندد،می جمع را هایشفعل بینممی اینکه از

 .پرسروصدا صندلی ماجرای و تازه شب یک هم باز. افتیممی راه بیمارستان طرف به و شویممی خارج محله از

 .کنم پیدا نجات آوارگی این از زودتر دارم دوست و دهممی راه دل به نفرت بیشتر کوروش از کنم،می فکر که خوابم جای به

 تا کند پیاده بیمارستان به نرسیده مرا خواهممی آمده، پیش برایش که کاری با خوردمی زنگ امیرسام تلفن رسیدن، از قبل

 .کندمی قبول بیندمی که را اصرارم ناچار،به اوهم. برسد کارش به

 است مجبور راه هاینیمه از اینکه از هم امیرسام. کنممی تشکر او از امروزش زحمات تمام بابت و شوممی پیاده ماشین از

 دستی ساک رفتن، هنگام که است جمع حواسش اما. کندمی شرمنده بیشتر مرا و خواهدمی معذرت کند عوض را راهش

 .ببرم باخود را پتویش
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 .افتممی راه هب بیمارستان سمتبه زنانقدم و گذارممی لباسم جیب در را هایمدست ماشین شدن دور با

 که شوم مطمئن و دهم نشان سمیه به را آدرس دیگر بار یک که است این رسدمی ذهنم به که فکری اولین رسیدن هنگام

 .کنممی صبح بیمارستان در هارا شب داندنمی هنوز سمیه چون شوم؛می پشیمان اما.است نکرده اشتباه

 .کنممی صبر صبح تا سوال پرسیدن برای پس

 !دهم گوش شکمم هایرفتن ضعف صدای به باید حال

 کنممی نگاه روشن تلوزیون به و کشممی خودم روی را پتو انتظار سالن همان در و دهممی پایان ضعفم به ایمیوهوآبکیک با

 .بگذارد هایمچشم روی را آمدنش منت خواب که زمانی تا کنممی دنبال را اشبرنامه و

 .شوممی هوشیار جیبم در گوشی لرزش با ناگهان اما ناواضح؛ صداها و شوندمی گرم کمکم هایمچشم

 .کنممی باز را پیغامم و آورممی بیرون جیبم از را گوشی حوصلهبی و کشممی عمیقی نفس

 .« نباشه درست شاید گفتنش االن ولی نخوابی بیمارستان توی شب تا امخونه کردممی دعوتت باش مطمئن بود، مامانم اگر» -

 .پردمی سرم از کلیبه خواب بینممی پیغام باالی که را امیرسام نام و

 .خوانممی را پیغامش دیگر باریک

 «!افتیمی هم من یاد میشی، کارومشغله از فارق وقتی خواب از قبل شبا پس،»

 :دهممی را پاسخش گونهاین و

 .لطفت از ممنون کردی، کمکم خیلی هم جاهمین تا -

 :گویدمی بالفاصله

 .برم باید دارم کار باش، خودت مواظب -

 بدون و کنممی ارسال و« .خیربه شب باش، خودت مواظب هم تو »نویسممی باز کنم،می پاک و« .خیربه شبت »نویسممی

 گم را امگوشی و ببرد خوابم که ترسممی و آمده هایمچشم به خواب. گذارممی جیبم در را گوشی بمانم، پاسخی منتظر اینکه

 .بندممی را امخسته هایپلک و کشممی باالتر را پتو. کنم

. گرددمی ساعت دنبال به اول همان چشمم و کنممی ناله بدنم کوفتگی و حسیبی از. شوممی بیدار خواب از دردی بدن با

 سوال او از قدرصبحانه،آن خوردن از بعد و روممی سمیه سراغ به دیروز مثل. کنم عجله باید و دهدمی نشان را هشت ساعت

 .شوم آدرس پیداکردن راهی و بردارم سرش از دست دهممی رضایت تا گیرممی چندباره و دوباره هایآدرس و پرسممی

 توانمنمی اما کنم؛ دونفره جستجوی به دعوت را او و بگیرم تماس امیرسام با تا تلفن سمتبه رودمی دستم باری چند راستش

 این من و شود من با همراهی به مجبور ناچاربه و باشد کنندهخسته برایش کار این ترسممی. کنم راضی کار این به را خودم

 .خواهمنمی اصال را

 .باشد کرده درگیرش بود، آمده پیش برایش دیشب که کاری شاید گویممی باخودم هم طرفی از



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 170 
 

 شدن،گم از امونگرانیاضطراب باوجود که شودمی طوراین. ندارم اورا از درخواست روی درحقیقت اند،بهانه هااین یهمه اما

 .امگذاشته آنجا در را خاطراتم که ایخانه کردن پیدا برای شوممی راهی تنها

 مثل کنممی سعی. گردممی آدرس دنبالبه را جدید هایکوچه و گذراممی سر پشت را کردیم طی دیروز که اشتباهی هایراه

 .کنم سوال هاآن از و کنم پیدا را محل قدیمی ساکنان کرد،می امیرسام که کاری

 و کندمی ترک را آسمان خورشید که شوممی زمان گذر متوجه وقتی و گذارممی سرپشت هاپالک شمارش با را خانهبهخانه

 .شودمی ابری کمکم هوا

 رفع را امگرسنگی و بدهم استراحت مهلت امخسته پاهای به را ساعتی کند،می مجبورم سردوبارانی هوای و است شده ظهر

 .کنم

 به تا کنم تعویض کوچکی یسمبوسه با را جیبم ته یشدهمچاله هایپول همان مجبورم و ندارم جیبم در زیادی پول

 دل در. شوممی غذایم خوردن مشغول و نشینممی بزرگ یمغازه یک بانسایه زیر ایگوشه هم آخر در. دهم پایان امگرسنگی

 .برسانم پایان به را امکارهنیمه کار باید امروز. نماند ونیمهنصفه کارم تا بیاید بند زودتر باران این کند خدا که گویممی مدام

 .گردممی را هاکوچه باقی و افتممی راه به شودمی کم باران شدت کههمین غذا، وخوردن استراحت کمی از بعد

 .کنممی نگاه دستم در یشده تا و خیس یبرگه به و اندازممی سر روی را امبارانی لباس کاله

 .باشه خودش کنممی فکر -

 .فشارممی را آن و گذارممی زنگ روی را دستم

 خجالتی دیگر حاال که امشده هاخانه در زنگ فشردن و ها غریبه از پرسیدن سوال به مجبور وجوجست این درپی امروز، قدرآن

 !کنم استفاده آن از که نمانده برایم

 :آیدمی صدایی دهم،می پناه در گوشهبه باران شالقی ضربات از را خودم که طورهمان

 کیه؟ -

 در؟ دم بیارید تشریف لحظه چند میشه سالم، -

 شما؟ -

 .دهم تشخیص را شنوممی که صدایی جنسیت که شوندمی مانع هردو باران صدای و آیفون دارخش صدای

 .بیارید تشریف اگه میشم ممنون داشتم، سوال یه -

 سریع دیدنم با. شودمی ظاهر جلویم نامرتب و ژولیده سرووضعی با جوانی پسر در، بازشدن از پس و مانممی آمدنش منتظر

 .کندمی مرتب را هایشلباس و کشدمی موهایش به دستی

 :گویدمی و دهدمی باال را ابرویش تای یک

 !بفرمایید! بهبه -
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 :گویممی و آورده بیرون جیبم از را برگه گیرم،می او از را نگاهم وقیحش لحن از تنفر با

 ...شاید قدیمیه گردم،می آدرس این دنبال -

 :گویدمی و گیرممی سمتمبه را برگه پرد،می حرفم میان

 .کنیا پیداش کنم کمکت تونممی بخوای ولی شناسمش،نمی -

 .گیرممی پس را برگه

 .ممنون نه -

 :گویدمی که بردارم قدمی خواهممی

 اینجاهایی؟ بچه -

 بله؟ -

 تو؟ بیای چطوره میاد بارون سرده، هوا -

 .شودمی انگیزترنفرت لحظه هر لحنش

 .سرده هم میشی، هوا گرم باالخره... چیزی...چایی یه -

 .گیرممی فاصله در از و دهممی پایان صحبتش به کوتاه، نگاهی با و فشارممی هم به را هایمدندان

 کجا؟! آهای -

 .کنممی ترک را آنجا روممی سمتی چه به بدانم آنکه بدون تندی هایقدم با و نکنم نگاه را سرم پشت کنممی سعی

 تمام نیست، آنجا کسی و شده بسته خانه در شوممی مطمئن که زمانی و کشممی عمیقی نفس شوم،می خارج که دیدش از

 .گردمبرمی دواندوان را رفته راه

 .اندازممی کوچه و آدرس به نگاهی هم باز

 ...ولی باشه خودش باید -

 .کوبممی زمین روی محکم را پایم و گردانمبرمی جیبمبه را کاغذ عصبانیت شدت از

 «...و چایی! شی گرم باید سرده باالخره! عوضی »

 !باردمی لجاجت با و ندارم مکانی و جا که شودنمی سرش هیچ رحم،بی باران. کنممی خالی لبم پوست جویدن با را حرصم

 .کوبیدمی زمین به را پایش عصبانیت هنگام هم او. افتممی لیلی یاد به خودم رفتار آورییاد با ایلحظه

 .کنممی جمع سریع را لبم روی لبخند

 «چیزاست؟ این به کردن فکر وقت االن! الی »

 .زنممی را ایخانه زنگ و روممی بعدی کوچه به کوچه، آن هایخانه کل خیالبی و کشممی آهی

... 
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 .خداحافظ ممنونم، خیلی -

 .آیممی بیرون خانه از خوشحالی با

 .است شده تاریک هوا و باردمی نمنم باران دیگر

 .گردمبرمی دوان،دوان را راه تمام آدرس کردن پیدا شوق از

 «.کردم پیداش باالخره. باشه کوچه این که زدممی حدس »

 پیدایش توانستمنمی نبود، مسن خانم آن کمک اگر. کردیممی زندگی آن در سمیه و پدرم با پیش سال چندین که خانه همان

 .بیاورم یاد به را آن توانستمنمی بازهم بودند، نساخته نو از را خانه اگر حتی.کنم

 .خواهممی چه و کیستم بپرسد کسی آنکهبی شودمی باز در بعد یلحظه چند و فشارممی را در زنگ

 .کنممی نظاره خوب را خانه حیاط و شوممی وارد

 خانه این و من راستش اما شود زنده برایم ایخاطره لحظه در و بیاورم باد به را خانه این از کناری گوشه خواهدمی دلم عمیقاً

 .ایمغریبه هم برای گویی

 بفرمایید؟ -

 .گردمبرمی صدا سمتبه ایزنانه باصدای

 منتظر و کندمی نگاهم متعجب برسد حیاط به تا آیدمی پایین خانه هایپله از و کندمی تن به را گرمش لباس که درحالی زن

 .است سوالش پاسخ

 .سالم -

 .رسدمی نزدیکم

 بفرمایید؟ سالم، -

 .ازتون بپرسم خواستممی سوال یه خونه این به راجع راستش،. شدم مزاحم ببخشید -

 :گویدمی متعجب زن،

 سوالی؟ چه -

 هست؟ یادتون رو خریدین ازش رو خونه این که کسی -

 :گویدمی تعجب با هم باز

 .خریدیم که میشه سالی ده-نه نزدیک رو خونه این ما چطور؟ -

 ندارید؟ ازشون چیزی ایشماره آدرسی، شما بدونم خواستم. خونم این قبلی صاحب دنبال من -

 :گویدمی و آیدمی بیرون گیجی حالت از است شده روشن برایش ماجرا کمی که زن

 .خریدیم اینجارو پیش سال ده ما عزیزم که گفتم -
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 :پرسممی ناامیدی با

 دونید؟نمی ازشون هیچی...یعنی -

 :گویدمی بالبخندی

 .یادمه رو همین فقط خریدیم، آقایی یه از رو خونه محل این بنگاه با آشناهامون از یکی ازطریق متاسفم، -

 کجاست؟ بگید میشه هست؟ یادتون رو بنگاه آدرس خب -

 ...بود اصلی سرخیابون دقیقا -

 :گویدمی که باشم داشته امیدی هنوز توانممی که کنممی ذوق

 .رفتن و کردن جمع رو اونجا که وقته خیلی البته -

 .کشممی عمیقی نفس کنمچه و بگویم چه بدانم اینکه از درمانده و شوممی خیره زن یچهره به

 برمیاد؟ من از کمکی -

 .بروم باید که دانممی من و پرسدمی را سوال این شودمی طوالنی مکثم وقتی

 .شدم مزاحم ببخشید.ممنون خیلی نه، -

 .روممی بیرون و کنممی باز را در. زندمی لبخندی زن

 «.هیچی هم آخرش کن پیدا رو خونه و بگرد بکش بدبختی همه این»

 .شنوممی صدایی که کنم رد را کوچه خواهممی و اندازممی پایین را سرم

 کنی؟می دیگه هم کار وسطا این یا آدرسی دنبال واقعا حاال -

 .فشردم اشخانه زنگ به را دستم هم ظهر که بینممی را پسر همان گردم،برمی که صدا سمتبه#

 .دهممی ادامه راهم به و دارم خودم دادم نشان خونسرد در سعی

 واون؟این خونه از رفتی کش چقد! پامتامی دارم ازظهر -

 :گویممی و گردمبرمی. افتدمی لرزه به تنم تمام کندمی برخورد کیفم به که دستی با

 .کن ولم -

 ای؟چیکاره -

 :گویممی بلندتری باصدای

 .کن ولم گفتم -

 من و کندمی زیاد را اشفاصله هم او رهگذری عبور با. کنممی دور او از را خودم و کشممی بیرون دستش از را کیفم یدسته

 .رسممی اصلی خیابان به و شوممی خارج کوچه از سریع و شمارممی غنیمت را فرصت

 .کنممی نگاهی را ساعت و آورممی بیرون کیفم از را گوشی شود،می راحت نبودش از خیالم وقتی و کنممی نگاه را سرم پشت
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 .بیمارستان برگردم باید زود شده دیر خیلی -

 .برسانم بیمارستانبه را خودم ماشینی با بتوانم جلوتر، کمی تا دارمبرمی قدم هوا تاریکی از ترسان

 .است خلوت رو پیاده و رسدمی گوش به که است صدایی تنها خیابان از هاماشین وآمدرفت صدای

 .شکندمی را آن موتور یک پرسرعت عبور صدای و کندنمی پیدا ادامه خلوت، این اما

 مقصدش که گویی اما بگیرم فاصله موتور از خواهممی و گردمبرمی کند برخورد من به اینکه ترس از شود،می نزدیکم که صدا

 باالی سرعت. کشدمی را آن من جیغ باصدای زمانهم و گیردمی امپشتی کوله به دستی شود،می نزدیک کههمین. هستم من

 .اندازدمی زمین به و کشدمی خود با هم مرا که کندمی خارج دستانم از را کیف تنها نه موتور

 و شوم بلند که مجبورم خودم و نیست اطراف آن کس هیچ. گویممی بلندی آخ و افتممی زمین روی صورت با و باضرب

 !کنممی را ممکن کار ترینفایدهبی... اما. بدوم موتور دنبالبه

 !زندمی حلقه هایمچشم در اشک اتفاق از بعد بالفاصله

 .شدم متوجه هایشلباس از بود پسر همان شناخمتش،

 .بینممی را خون رنگ و گذارممی آن روی را دستم صورتم سوزش با. کندمی درد شدید صورتموبدن. نگرانم ام،ترسیده حسابی

 .است شده خراشیده صورتم یگوشه کنم حس توانممی

 .کنم پاک را دستموصورت روی خون تا ندارم هم دستمالی حتی

 .نیست کس هیچ اما. کند کمکم تا کنم پیدا را کسی تا اندازممی نگاهی را اطرافم

 .افتدمی جانم به استرسی و زنممی نفسنفس

 کیفم؟ توی داشتم چی -

 .شودمی راحت خیالم کنممی حس آن در که را گوشی و زنم می جیبم به دستی سریع

 !وای...پوالم. نبود کیف توی گوشیم! خداروشکر -

 برگردم؟ باید چگونه شب وقتاین. ندارم پولی هیچ. بزنم گریه زیر خواهممی درماندگی از

 .بکنم را هایملب پوست که کندمی مجبورم بازهم استرس و نشینممی اتوبوس ایستگاه در جلوتر کمی

 .کند کمکم که بخواهم و بگیرم تماس امیرسام با اینکه مگر... ندارم؛مگر سراغ دیگری راه

 .کنممی نگاه ساعت به بازهم

 از کاری خالی هایجیب این با هم خودم.افتدنمی من به کمک فکر به کسهیچ بمانم اینجا که هم صبح تا و شده شب ده

 .نیست ساخته دستم

 اگر که راستی. است امیرسام از خواستنکمک امچاره تنها. ریزممی اشک صورتم سوزش از نشینممی جاهمان ایدقیقه چند

 کردم؟می کارچه لحظه این در باید نبود، او
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 .گیرممی تماس او با بالفاصله و شودمی کم وترسماضطراب شدت از کمی افتممی که یادش به

 یا نباشد خواب که کنممی دعادعا لب زیر گذارممی گوشم کنار را تلفنم و فشارممی را رنگ سبز یدکمه که طورهمان

 .نباشم مزاحمش

 .دهدمی پاسخ باالخره بوق چند از پس

 .عزیزم سالم -

 امیر؟ الو؟ -

 خوبی؟ جانم، -

 :پرسدمی شنودمی که را ماشین سروصدای و بوق صدای

 کجایی؟ -

 :گویممی و کنممی پنهان صدایم در را استرس و نگرانی

 ...باید دونمنمی اینجا موندم زدن ازم رو کیفم... خیابونم تو من، -

 اشمتوجه امیرسام که گذارمنمی اما فشاردمی را گلویم بغضی درماندگی شدت از گویممی که را حرفم از قسمت همین تا

 :دهممی ادامه باز. شود

 کنم؟ چیکار -

 .نباش نگران االن میام من کنی؟می چیکار خیابون تو شب وقت دقیقا؟این کجایی -

 .کندمی سرزنشم تلفن پشت از بودم کجا شودمی متوجه و گویممی که را آدرس

 ...مانممی آمدنش منتظر. کندمی قطع را گوشی باالخره شود،می تمام که هایشحرف

 .کندمی امکالفه حسابی خیابان این در ماندنم تنها و دستم درد همراه صورتم سوزش و خیسم لباس

 .است بهتر نگویم که راهم سرانجامبی وجویجست هم ازطرفی و کیف شدن دزدیده

 هاینرسیدن و هادویدن یهمه از خسته وتنهاتک دختری شب، یک در که شودمی چه. رسممی درماندگی اوج به لحظه یک

 روی است مجبور شده نصیبش باران زیر ماندنش و صندلی روی خوابیدن از که دردی بدنی و خالی هایجیب با اشزندگی

 هایشودستصورت روی خون کثیفی کهکند،درحالی فکر اششده گم کیف و نشده پیدا آدرس به و بنشیند صندلی این

 .ندارد کردنش پاک برا دستمالی حتی و کرده اشکالفه

 !رسیدممی جنون به امشب یقیناً نبود،من امیرسام آمدن به امید اگر که است من هایدرماندگی اوج این

 .است آشفته شدتبه وضعمسرو. کنم مرتب را خودم کمی امیرسام آمدن تا کنممی سعی

 ...و خونی گلی،صورت هایلباس و ها،دست زده بیرون موهای

 .اندازممی ساعت به نگاهی بازهم آیممی بیرون که آشفتگی آن از کمی. تکانممی را هایمدست هاولباس
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 .است نیامده امیرسام هنوز و شده یازده

 اتفاق بابت چرا دانمنمی اما پول؛ مقداری جز نداشتم کیفم در مهمی چیزهیچ راستش. گذارممی هم روی را هایمچشم

 .است بستبن به رسیدن بابت امناراحتی هم شاید! امشده ناراحت قدراین آمدهپیش

 بگردم؟ دنبالت باید کجا حال،

 .کنممی نگاه را خیابان و دهممی تکیه صندلی به را سرم

 پیاده اتوبوس گاهایست کنار ماشین ایستادن با که امیرسام خود بعد و بینممی را امیرسام رنگ مشکی ماشین بعد، چندی

 .شودمی

 .دهم تشخیص را اشچهارشانگی و قد بلندی توانممی تنها و نیست مشخص اشچهره

 روی از را سرم و شوممی خوشحال دیدنش با.دهدمی نشان دوبرابر را هیکلش بزرگی که کرده تن به رنگی مشکی کاپشن

 :گویدمی مهربان چنداننه صدایی با و رسدمی لحظه،کنارم همین در. کنممی بلند صندلی

 خیابون؟کوچه تو نزنی پرسه تنهایی ساعت این رسهنمی عقلت آخه تو -

 .گویمنمی چیزی و شوممی گیردل تندش ازحرف

 عصبی را او این از بیش تا کنممی پنهان را صورتم مدام هم من و ببیند را صورتم زخم که شودمی آن از مانع هوا تاریکی

 .نکنم

 داشتی؟ چیزی کیفت تو نشد؟ که تچیزی خودت -

 :گویممی آرامی صدای با

 !نه نه -

 .روممی ماشین سمتبه و شوممی بلند و

 سوار و زنممی کنار نور جلوی از را خودم. کندمی تغییر امیرسام نگاه افتد،می هایملباس و صورت روی که ماشین چراغ نور

 .شودمی شدنش بسته مانع و داردمی نگه را آن امیر در، شدن بسته از قبل. شوممی ماشین

 ...را هایمدست و هالباس هم بعد و کندمی نگاه را صورتم شود،می خم کمی

 :پرسدمی آرام، صدایی و باتعجب

 !الناز خیسه؟ چرا لباسات شده؟چی صورتت -

 .کنممی نگاهش

 .هستم هم خوشحال! هیچ کنممی فراموش که را دردهایم تمام. باشد بگویم؟ را راستش

 !است نبوده نگرانم اندازه این تا کسی وقت،هیچ گاه،هیچ

 !من فقط است، من مال هایشنگرانی این یهمه! من برای هم آن اشنگرانی و نگاهش مهربانی امیرسام، بودن
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 .شادی سر از اما کنم؛می بغض

 بقیه نماییبزرگ از فقط و ندیده آسیبی و خورده زمین که کودکی مثل اید؟کرده اشتجربه دانمنمی

 .امشده کودک همان مثل زند،می گریه به را خودش

 .زندمی زانو در کنار جاهمان

 .کنیامی نگرانم داری شدهچی الناز؟ -

 .زنمنمی حرفی و دهممی قورت را بغضم

 خیسه؟ لباسات چی برای شده؟چی صورتت میگم -

 .بارون زیر موندم. بودم آدرس دنبال هم صبح از زمین، خوردم زدن ازم که رو کیفم -

 .شودمی ماشین سوار راننده سمت از و بنددمی را در. شودمی بلند و کشدمی بلندی پوف مکثی از پس گوید،نمی چیزی

 ...همانا هم هاسرزنش شدن شروع و همانا نشستنش

 جای به اگه اون خودت با نمیگی تو شعوربی آخه! باشی اینجا شب موقع این نباید فهمیدیمی بود اتکله تو اگه عقل ذرهیه -

 ...کیف

 :گویدمی ترآرام و کندمی قطع را حرفش

 !عجب! عجب -

 :دهدمی ادامه قبل لحن باهمان بعد و

 نفهمی؟ انقدر چرا اصال؟ بیای تنها گفت تو به کی -

 !خوشحالم است، شده نگرانم بینممی اینکه از من و است عصبی او. گذارممی جواببی را هایشحرف

 .گرددبرمی آب بطری یک با و شودمی پیاده امیرسام ایستد،می ماشین بعد یدقیقه چند

 .کن پاک رو صورتت بیا -

 هایمدست روی آب کمی و کندمی باز را بطری در. گذارممی بیرون را پاهایم امنشسته ماشین صندلی روی که طورهمان

 .گویممی آخی و گیردمی بدی سوزش صورتم، خراشیدگی زنممی صورتم به که را آب.ریزدمی

 سوزه؟می خیلی -

 .آره -

 !حقته -

 هایخاک آب باکمی و بتکانم را هایملباس خواهممی شود،می تمام که وصورتمدست شستن. کنممی نگاهش ایغرهچشم با

 .گویممی بلندی آخ و کنممی احساس عمیقی درد دهممی تکان باشدت را دستم کههمین اما کنم؛ پاک را لباسم

 :پرسدمی نگران بازهم امیرسام
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 چی شد؟ -

 .گذارممی چپم بازوی روی را دیگرم دست -

 .کنهمی درد -

 باشه؟ نشکسته بدی؟ تکونش تونیمی -

 .شد طوریاین زمین خوردم. فقط گرفت درد یکمی دادم تکونش. نه،نه -

 .شودمی شروع مجدد هایشغرزدن که شوم هایملباس تکاندن مشغول دیگرم دست با خواهممی و گویممی را این

 .نخور تکون! هابیوفته ازکار دستتم یکی اون بزنم همچین -

 .کشممی کارم از دست و کنممی نگاهش مات

 .شودمی امخاکی هایلباس تکاندن مشغول خودش و کندمی خیس را دستش امیرسام

 .بتکاند را لباسم پایین تا زندمی زانو که وقتی سرخ هایمگونه و شودمی قراربی قلبم

 .کنممی تماشایش را زدنش زانو و کنممی نگاهش باال از. شده تمام گویی هم هایشزدن غر

 است؟ سخت نداشتنت دوست چقدر که دانیمی امیرسام؟هیچ

 احساس هم بدبختی اوج در حتی توانممی من که گویممی خود به دل درد و کنممی نگاه او به کندمی را کارش که مدتی تمام

 !باشد هم امیری که شرطی به! کنم خوشبختی

 .کندمی نگاهم و شودمی بلند رسد،آراممی پایان به که کارش

 نیست؟ اتگرسنه -

 :گویممی و گذارممی کنار را خجالت باراولین برای

 ...چرا -

 .بخرم چیزییه برم کن صبر پس -

 .شوممی ماشین سوار باز و دهممی تکان سری

 .افتدمی راه به آمدنش از پس

 نمیاد؟ که خوابت -

 چی؟ واسه -

 .خوب جای یه بریم -

 ... دیره خیلی. بیمارستان برگردم باید آخه، -

 خوابی؟می سرد هایصندلی اون رو اونجا میری که اینه از غیر -

 «.نگیر سخت! شبه یه فقط» :گویممی دل در و اندازممی باال ایشانه
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 .کنم نگاهش چشمی زیر خواهدمی دلم چقدر. برود را راهش تا مانممی منتظر و کنممی سکوت

 !دارم دوست را رانندگی هنگام اش،کشیده درهم ابروهای

 .آورمدرمی عزا از را دلی و کنممی تمام راه در را غذایم من رسد،می پایان به راه

 .شویممی پیاده هردو ماشین شدنخاموش با

 .کنممی شکایت هوا سرمای از شوم،می پیاده ماشین از کههمین

 !سرده خیلی امیر -

 .بیا قشنگه درعوض -

 شود،می دیده که چیزی تنها و باد صدای شود،می شنیده که صدایی تنها. سرد و است تاریک جاهمه. افتممی راه دنبالشبه

 .دارد قرار پایمان زیر گویی که است شهر

 .کندمی القا را آرامشی حس زدنشان سوسو و شوندمی دیده ایپرنده کوچکیبه هاخیابان و هاخانه هایچراغ

 کاراین فاصله کمی با هم من و بنشینم کنارش که کندمی اشاره نشیند،می کوتاه دیواری روی بزرگ کاج یک کنار امیرسام

 :گویممی نشستن از پس بالفاصله. دهممی انجام را

 !قشنگیه جای چه -

 .خیلی -

 .کنممی نگاهش

 اینجا؟ میای زیاد -

 .وقتا بعضی -

 .آوردمی خود به مرا درکنارم امیرسام دست حضور که شوم،می خیره شهر یمنظره به لبخندی با -

 .اندازدمی هایمشانه روی را کاپشنش کنم شکایتی بخواهم کهاین از قبل

 .میشه سردت خودت! نکن عه -

 .خیسه هنوز لباسات تو نمیشه، چیزیم من -

 ...نمی نه -

 !کن گوش میگم بهت چیز یه الناز -

 :دهدمی ادامه و زندمی زل هایمچشم به باجدیت

 !بهت کرد رحم خدا دفعه این. شناسیشنمی که جایی تو هم اون. نمون بیرون دیروقت تا افتاد که هم اتفاقی هر دیگه -

 .نگویم امیر به چیزی آن به راجع که دانممی بهتر و افتممی دزد پسرک همان یاد به

 رو؟ صورتت ببینم -
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 :گویممی بعد و ببیند را رویش خراش تا چرخانممی را صورتم کمی

 .نیست چیزی سوزهمی کمیه فقط -

 ادامه و شکنممی را سکوت پس. کندمی سرخ را هایمگونه اشخیره نگاه و سکوت. گویدنمی چیزی و کندمی نگاهم خیره

 :دهممی

 میگی؟ چی کردم پیدا رو خونه بگم اگه راستی، -

 میگی؟ جدی -

 :گویممی و دهممی تکان مثبت ینشانه به را سرم

 .نیست دیگه کرده پیدا شونواسه رو خونه که امبنگاهی و شناختهنمی رو فروشنده که گفت. کنم پیدا نتونستم هیچی ولی -

 :گویدمی مکث باکمی

 .نخور اشوغصه تو گردیممی بازم نداره اشکالی هیچ -

 :گویممی و کشممی عمیقی نفس

 .اونجا رفتنمی کردن،می گم رو دیگه هم آدما وقتی داشت، وجود جایی یه کاش -

 :گویممی ادامه در و دهدنمی جوابی

 کنیم؟ پیدا همو باید کجا کنیم گم رو دیگههم ما اگه امیر؟ -

 :کندمی نگاهم

 !شیگم کنیمی غلط تو -

 :کنممی کوتاهی یخنده

 .گفتما جدی -

 !شه گم بره خوادمی ایشونم دارم وغصهغم کم.گفتم جدی هم من -

 :گویممی و خندممی

 خوری؟می غصه نباشم من یعنی -

 :گویدمی باجدیت و کندمی نگاهم

 !نباشی کنیمی غلط -

 .زنممی لبخندی

 .پرسممی همین واسه! امیرسام کنم گمت ترسممی من -

 :گویدمی حرفم از پس بالفاصله
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 کنم پیداش تا دویدممی طرف اونطرف این همش کردم،می گریه ترس از. کردم گم بازار تو رو مامانم باریه بودم بچه یادمه -

 تا کردنگریه به گوشه یه نشستم شدم، خسته باالخره. شدممی گم بیشتر انگار گشتممی بیشتر هرچی. تونستمنمی ولی؛

 .کرد بغلم گریه با و کرد پیدام مامانم

 :زندمی را حرفش ادامه و کندمی نگاهم

 داشته دوست ریابی که اونی الناز،.کنممی پیدات خودم من باش مطمئن بمون جایه ندو، الکی شدیگم وقتی گفت بهم -

 .کنهمی پیدات باشه

 :گویممی باناراحتی و دزدممی را نگاهم اندازم،می پایین را سرم

 .کردم ناراحتت ببخشید. کنه رحمتش خدا -

 .عزیزدلم نشدم ناراحت -

 !هستم عزیزدلش بگویم پرسید را نامم هرکه پس این از دارم دوست چیست؟ اصال عزیزدلت؟

 .خوانممی هایشچشم از را غصه و کنممی نگاهش زیرچشمی

 این از را امیرسام تا کنم کارچه و بگویم چه که کنممی فکر زمانهم. شوممی شهر تماشای مشغول و دهممی تکان را پاهایم

 .است شده پاهایش دادن تکان مشغول و گذاشته کنارش را هایشدستش دو هر من مثل هم او بینممی که بیاورم بیرون حال

 .کندمی تکرار را کاراین هم او و کنممی تندتر را پاهایم دادن تکان ریتم. زنممی لبخندی و کنممی نگاهش

 .کندمی سرایت هم او به امخنده و افتممی خنده به حرکاتش از

 .دهدمی پایان دیگری چیز هر به بودنش که است بخشآرام قدرآن کنم،وجودشنمی حس را هوا سرمای دیگر

 .ندارم را خندیدن توان دیگر که تاجایی شود،می تبدیل قهقهه به که کنیممی تکرار را هاخنده این قدرآن

 .گرفتم درددل خنده از بسه توروخدا امیر! وای -

 .ماندمی جایبه لبخندی فقط و کندمی کم را اشخنده

 !رقصیدیامی وسط رفتیمی کردممی ولت -

 .واست اومدممی ریز قر چی؟ پس آره -

 :گویممی و کنممی بلندی یخنده

 .کوروش عروسی واسه دار نگه هاروریز این -

 .است طناز حرف، این دیگر طرف که نبود حواسم هیچ. شوممی پشیمان زنممی که حرفی از سریع

 کنه؟ ازدواج خوادمی مگه -

 :گویممی و شودمی چیده هایملب روی از لبخند

 .جدیه طناز با اشرابطه خب،...خب -
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 !روانی یکی معتاد یکی میان، همم به -

 .شوممی خوشحال نیست مهم هم قدرهاآن برایش مسئله اینکه از و زنممی لبخندی

 بپرسم؟ سوال یه -

 .بپرس جانم -

 :پرسممی و کنممی منمن کمی

 داری؟ دوسش هنوز -

 !دارم داشتندوست واسه تریباارزش آدم االن -

 :پرسممی و دهممی باال را ابرویم

 کی؟ -

 !خنگ یه -

 ها؟ -

 خنگی؟ خیلی گفته بهت کسی تاحاال -

 :گویممی باشکایت و کوبممی پایش به محکم هایمکفش با

 !امیر -

 .کوبدمی اشپیشانی به دستش با محکم و کندمی ایخنده

 .االن میشه سردت بریم پاشو پاشو، اصالً  نفهمی ولی فهمیدی؛ چیزایی یه کردم فکر -

 است همانی هایشحرف معنی یعنی کنم،می فکر هایشحرف به. سرشپشت هم من و رودمی ماشین سمتبه و شودمی بلند

 کنم؟می فکر که

 .افتدمی اشدیجیتالی ساعت به چشمم شود،می روشن که ماشین

 !شبه نصفه دو ساعته -

 .نباشه غمت رسونمتمی االن -

 .نبودم بیرون شب وقت این تا تاحاال -

 !دوازدهش ساعت تا فقط البته میشه، وآخرتماول بار -

 :گویممی شاکی و آورمدرمی ادایی برایش دهان با

 هست؟ حواست گفتیا، بهم خواست دلت هرچی امشب -

 :گویدمی و زندمی آمیزیشیطنت لبخند

 بگه؟ کی نگم من -
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 .آورمدرمی را ادایش مضحک ایقیافه با و آورممی کم حرفش درمقابل هم باز و

 !نازیبایش اتفاقات تمام با. گذاشتم سر پشت را امزندگی شب زیباترین امشب. دهممی تکیه ماشین صندلی به را سرم

 مرور را امروز اتفاقات و نشینممی صندلی روی. شوممی جدا او از خداحافظی با. بکنم دل امیرسام از شوممی مجبور باالخره

 .روممی خواب به خستگی فرط از میان همین در و کنممی

... 

 الناز؟ الناز؟ -

 !است سمیه. شوممی بیدار خواب از صدایی، شنیدن با

 .کنممی بیرون سرم از را خواب و زنممی پلک چندبار

 .است صورتم خراشیدگی پوشاندن رسدمی ذهنم به که چیزی اولین دیدنش با

 سمیه دید از.( است شدهکشیده امچانه نزدیک تا گوش زیر از که زخمی تا) کنممی نزدیک صورتم به را شالم و شوممی هول

 :گویممی و بماند پنهان

 .سالم -

 خوابیدی؟ اینجا رو شب اینجایی؟ چرا تو. سالمعلیک -

 خونه؟ رفتیمی. کنممی تعریف برات بعداً حاال... آره -

 :گویدمی باخوشحالی

 !اومده هوشبه تاجخانوم -

 کی؟ میگی؟ راست -

 .نرفتم که شبه سه، -دو خونه برم گفتم هم من. دیشب همین! خداروشکر آره -

 میشه؟ مرخص کی -

 .نگفتن زیادی چیز هم من به. چطوره اوضاعش دید باید حاال -

 .کشممی صورتم جلوی را شالم هم باز و شوممی بلند

 اینجاست؟ کوروش -

 .برسونتمون بیاد تا ماشین پیش برم گفت اومد، بهش زدم زنگ باالست، آره -

 «!الناز کنه رحم بهت خدا» :گویممی لب زیر و شودمی درشت حرف این شنیدن با هایمچشم

 خوابیدنم یقضیه از هنوز که هم او. گردممی سمیه از جداشدن برای بهانه یک پی در من و رویممی کوروش ماشین کنار تا

 در که بگویم برایش جایی از را قضیه شوممی مجبور هم من و پرسدمی سوال مدام است سردرنیاورده بیمارستان در
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 شدندزدیده ماجرای از اما آیم؛می بیمارستان به خانه جای به راهم شدن نزدیک برای و خورممی شب به آدرس وجویجست

 .آورمنمی زبان به چیزی کیف

 !شودمی پیدا هم کوروش یسروکله ها،سرزنش همین میان و کندمی سرزنشم به شروع ماجرا فهمیدن با هم سمیه

 .باشم نداشته او به توجهی کنممی سعی و اندازممی پایین را سرم آمدنش با

. نشینیممی هم کنار عقب صندلی هردو هم وسمیهمن. شودمی ماشین سوار توجهی، هیچبی هم او و کندمی باز را ماشین در

 در من حضور بهنسبت کامالً . کنممی نگاه آینه از را کوروش پنهانی گاهی، من و شودمی خواندن ذکر مشغول لب زیر سمیه

 توانمی هم کردنش رانندگی طرز از راحتیبه را این! نیست همیشه مثل کوروش کنممی حس من و است تفاوتبی ماشینش

 !شناسممی خوبخیلی را حاالتش این من الاقل. دورتر هافرسخ فکرش و اینجاست خودش. فهمید

 .نیست ایکینه و منفور بودم کرده بزرگش ذهنم در که هم قدرهاآن او که گویممی خداراشکر لب زیر

 غذا خوردن از بعد و کندمی استراحت کمی سمیه.شویممی پیاده هردو مقصدبه رسیدن با و شودمی طی حرف بدون مسیر

 .شودمی بیمارستان راهی هم باز

 

*** 

 ...نشده خبری که هنوز... آره آره، -

- ... 

 .شده فلج بدنش طرف یه کنه، حرکت تونهنمی دیگه گفتن دکترا بابا، نه -

- ... 

 .کنممی کاراشو خودم داره حق خیلی من گردن به گفت. بگیره پرستار واسش نذاشت سمیه -

 .دوممی پنجره سمتبه در صدای شنیدن با

 .برم دیگه من.اومدن امیر، عه -

- ... 

 .فعالً باش، خودت مواظب خیلی هم تو -

 .زنممی گره را آن ماشین سمتبه رفتن هنگام و اندازممی سرم روی را امروسری

 .بنشاند ویلچر روی عقب صندلی از را تاجخانم کندمی سعی زحمت با کوروش

 .کردممی فکر که است چیزی از ترخراب اشاوضاع

 .است داده دست از هم را تکلمش قدرت حتی

 :پرسدمی و آیدمی سمتمبه سمیه
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 کردی؟ جمع رو وسایلت -

 :گویممی و بکنم دل تاجوخانمکوروش تماشای از کنممی سعی

 .آره -

 .شوممی خیره هاآن به مجدد و

 کالفه کوروش، نشانندمی ویلچر روی را تاجخانم اینکه از پس و رودمی کمکش به هم سمیه شود،می طوالنی که کوروش کار

 .کندمی ترک را باغ کالفگی همان با و گیردمی فاصله ویلچر از

 .دوزیممی هم به را نگاهمان در شدن کوبیده با و کنیممی نگاهش خروجش هنگام تا او، کار از متعجب وسمیهمن

 .کن قفل اتاقم در. بیار بردار رو وسایلت هم تو عمارت، برممی رو تاجخانم من -

 .چشم -

 شدهچیده وسایل با کنارشگوشه که زیبا و نقلی اتاق آن دیگر حال. گذارممی چمدان در را وسایلم باقی و روممی اتاق سمتبه

 .وکورسوت و خالی است، شده خالی تقریبا بود شده تزیین

 .شوندمی زینتش گردوغبار و عنکبوت تارهای دیگر، چندی حتماً که وخاموش تاریک اتاق یک

 .کنممی تن به گرمی لباس و دارمبرمی را چمدانم

 صدای کنم، حفظ سرما سوزش از را انگشتانم تا کشممی پایین را لباسم هایآستین که طورهمان و کنممی قفل را اتاق در

 .شنوممی را در

 .دهندمی لو را اشدرماندگی رفتارهایش، و کارها روزها این که است کوروش

 .گذاردمی آن روی را دستش و کندمی جمع را پاهایش از یکی نشیند،می در کنار ایگوشه حوصله،بی

 .آوردمی بیرون جیبش از سیگاری بالفاصله

 :پرسممی رفتارش از متعجب

 خوبه؟ حالت -

 :گویدمی دهد،می بیرون دهان از را دودش اینکه از بعد و کندمی روشن را سیگارش

 نیست؟ معلوم -

 .شودمی سیگارش کشیدن مشغول و دهدمی تکیه در به را سرش

 نشستی؟ جااون چرا سرده خیلی هوا...خب -

 .دهدمی بیرون را سیگار دود ترمحکم و کشدمی عمیقی نفس و دهدنمی را پاسخم

 ...گذشته ازش سنی هم مادربزرگت.کنیمی اذیت رو خودت فقط کارات این با تو افتاده، که اتفاقیه -

 :پردمی حرفم میان
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 با خواستگاری برم کنم، اشجدی خواستممی ام؟قاعده رو خیلی خودم مگه گفتم ولی ها؛جنبهمی سروگوشش دونستممی -

 ...تاجخانم مخالفتای وجود

 .گویمنمی چیزی و دهممی گوش هایشحرف به فقط تعجب با

 ببینی؟ رو من خردشدن که داشت برات لذتی چه بود؟ مرگت چه حیوون آخه برات؟ گذاشتم کم چی مگه المصب آخه -

 ...کند می روشن را بعدی شود،می تمام سیگارش

 .باختم رو چیزمهمه بچه، باختم من -

 .فهممنمی رو منظورت -

 !طناز -

 شده؟چی -

 خوامش؟می بگی فردا خوامتمی بگی امروز مگه الکیه! کشمشمی -

 میگی؟ داری چی -

 .کنهمی ازدواج داره اشپسرخاله با -

 .گذاردمی لبش یراگوشه سیگارش هم باز و دهدمی تکان را سرش

 یابی؟ نجات نابسامان حال این از و شوی آرام که بگویم چه

 خیلی. شد و شدمی نباید چیزا خیلی. گذرهمی که دونممی ولی کنه؛ خوب رو حالت که بگم باید چی دونمنمی... راستش -

 .همونا از یکی هم این نشد، و میشد باید هم چیزا

 .باختم من -

 .نیست باختن اسمش این. دادی دست از رو اشتباه آدم یه فقط تو -

 :گویدمی و زندمی پوزخندی

 آخه؟ رسیدم کجا به -

 :گویدمی و کندمی بلندی یخنده بعد و

 .میده دلداریم داره بچه ذره یه -

 :گویممی و کشممی عمیقی نفس حرص از

 !بمیری تا بکش سیگار قدراین بمون جاهمین جهنم به -

 .شودمی مانعم صدایش که بروم عمارت سمتبه تا کنممی بلند را چمدانم بعد و

 .نبود حقت که گفتم بهت چیزا خیلی! رو منو ببخش -

 .آیدمی درد به قلبم باز هایشحرف یادآوری با و کنممی نگاهش
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 :گویممی و کنممی مکثی

 !باش مادربزرگت فکر به هم کمیه حداقل.بیا زودتر هم تو. داخل میرم سرده خیلی -

 .کنممی تحمل عمارت تا را چمدان سنگینی بعد و

 .کنممی شدنبزرگ حس! گیردمی امخنده زدم، کوروش به که هاییحرف یادآوری با

 «!گرفتی یاد مدت همین تو اینارو. اومد کارت به جایی یه مشکالت باالخره زدی؟ تو رو حرفا اون... الی»

 .کرد خیانـت هم خودش چون دید؛می خیانـت هم باید کوروش

 .ماندنمی پاسخبی بدی هیچ کنیم فراموش که است طبیعی. است گرد زمین رودمی یادمان گاهی ما

 شود؟نمی انسان از خالی زمین بگیرد، را بندگانش یهمه احساس انتقام بخواهد خدا اگر اما

 .را ناخواسته و خواسته فرق داندمی و بیندمی خودش خدا اما ایم؛کرده لگدمال را احساسی ناخواسته هرکدام ما

 آب لیوان احساسات کنید باور. کردند دفن قبرستان در و خفه را احساساتمان عمد روی از که را کسانی نبخشد خدا... فقط

 «.خورد دستم نبود، حواسم! آخ» بگویید بعد و کنید وابسته و عاشق بیایید که نیست

 سرعتبه گذارم،می زمین را چمدان عمارت داخل به رسیدنم با و گذارممی سر پشت افکار این با را عمارت تا اتاق مسیر

 !موقعبی سرمای این از امان: گویممی زیرلب و کشممی هم روی را هایمدست

 .دارد خودنمایی قصد نیامده،سرمایش زمستان هنوز

 .کندمی نوازش را هایمگوش سکوت اندازم،می خانه به نگاهی

 .روممی باال ها پله از و کنممی بلند را سنگین چمدان هم باز

 خورد،می من به که چشمش. کندمی ومرتبصاف را آن و اندازدمی تاجخانم روی را پتو که کنممی نگاه را سمیه در الی از

 .آیدمی سمتمبه کمربهدست و آوردمی هایشابرو به خمی

 :پرسممی آرام صدایی با

 بزارم؟ کجا رو چمدونم سمیه، -

 .کندمی باز را در و رودمی تاجخانم اتاق نزدیک اتاقی سمتبه

 .اینجا -

 .است سمیه اتاق از ترشیک و دلبازتر خیلی اندازم،می نگاهی اتاق به

 چپ سمت و دیواری کمد را روروبه دیوار سرتاسر. چپ سمت بزرگ یدونفره تخت یک و یاسی رنگ به هاییدیواری کاغذ

 .دید آن از شودمی را باغ تمام که بزرگ ایپنجره هم

 !قشنگه اینجا چقدر -

 :گویدمی و زند می لبخندی سمیه
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 .کنم درست رو غذا میرم هم من بزار، وسایالتو تو -

 .باشه -

 .نیای بیرون اتاق از زیاد بهتره ست،خونه همین تو هم آقاکوروش باالخره...میگم... النازجان -

 .رودمی بیرون هم او دهممی تکان هایشحرف تایید و مثبت ینشانه به سری

 .کنممی پرتاب آن روی را خودم باشدت و دوممی خوابتخت سمتبه رفتنش از پس

 .کنممی باز هم از را هایمدست

 .ونرمهگرم و راحت چقد! آخیش -

 جلوی و دارمبرمی سرم از را روسری آیم،می پایین تخت از سپس کنممی ونرمگرم خوابتخت مهمان را تنم ایلحظه چند

 بیشتر مو انگشت بند دو اندازهبه هرچند. بست را هاآن کش با شودمی حاال و شده بلندتر کمی. کشممی موهایم به دستی آینه

 .کافیست کردنمذوق برای هم اندازه همین اما زند؛نمی بیرون کش از

 اتاقی به شویم مجبور وسمیهمن شد باعث تاجخانم شدن گیرزمین. چینممی آن در را هایملباس و کنممی باز را دیواری کمد

 زمستان در را اتاق آن سرمای نیست الزم که خوب چقدر و شود ترآسان تاجخانم به سمیه رسیدگی تا بیاییم تاجخانم نزدیک

 .کنیم تحمل

 جاهمان که دید شودمی اما ببینم را او واضح گذارندنمی درختان هایشاخه.کنممی تماشا را کوروش و روممی پنجره کنار

 این به پایم دیگر امیرسامو کوروش دعوای از پس کردممی گمان راستش. است سیگارکشیدن مشغول بازهم البد و نشسته

 .نشد طوراین اما کند؛می بیرون خانه این از را وسمیهمن کوروش، کردممی گمان. شد نخواهد باز خانه

 .ستسختی کار وروزحال این در برایش نکردن سوزیدل

 ارزد؟می اشکنونی حال به اشدوروزه هایرابطه خوشی بپرسم دارم دوست

 بهار و شروع طناز را بازی این دومینوی... بهار کوروش، طناز،.رودمی پیش هم حال کردنخراب در دومینو مثل هایشان،رابطه

 .کرد ختمش

 از را چیزهمه که دادید یادم خوب اما! یانه؟ آمد خواهم باغ انتهای پاتوق به همراهتان روزآن برگردم، عقب به اگر دانمنمی

 شما روابط دنیای غرق را خودم اگر شاید. بود داریخنده کار شما، دوستی روی بازکردن حساب و اعتمادکردن... نخوانم ظاهر

 !بودم کرده پیدایش کنون تا بودم پدرم یافتن درپی و کردمنمی

 !شودمی حساب شما یهمه سوای امیرسام البته،

 .شوممی اتاق در وسمیهخود وسایل چیدن مشغول

 .گذارممی کشوها داخل را وسایل باقی و چینممی دیواری کمد داخل را هالباس
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 را توجهم افتدمی ونبیر مدارک الی از که حسابیدفترچه که بگذارم آن داخل را سمیه مدارک تا کشممی بیرون را کشو

 .کندمی جلب

 :گویممی لب زیر و کنممی نگاهش

 «.شدهمی واریز پول واسش که حسابیه همون حتما »

 .کنممی تماشایش خوب و زنممی ورق را هایشبرگه

 .کنمنمی پیدا چیزی اما گردممی هم را مدارکش باقی دارد را حساب یک همین سمیه کنم پیدا اطمینان اینکه برای

 .باشد شروع برای جدیدی راه دفترچه این شاید و «کنم شروع جایییه از باید »امیرسام قولبه افتد،می جریان به امکنجکاوی

 و تاجخانم مشغول اول بار. نشود مطلع قضیه این از سمیه است بهتر کنممی حس. کنممی جدا مدارک سایر از را دفترچه

 .گردممی پدرم دنبالبه که دادمی اطالع محبوبه به پنهانی حتما اگرنه بود بیمارستان

 .کندمی گزارش را کارهایم جزءبهجزء و است ارتباط در محبوبه با هم هنوز دانممی اما گوید؛نمی چیزی سمیه

 .روممی پایین یطبقه به و اندازممی امپشتیکوله داخل را دفترچه سمیه، صدای شنیدن با

... 

 .کند استراحت تا آیدمی اتاق به اش،کنندهخسته و روزمره کارهای از فارق سمیه و شودمی شب

 و ندارد تخت این نرمی به عادت که گویدمی سمیه اما بخوابیم؛ آن روی هردو تا امکرده حاضر را دونفره بزرگ تخت من

 .بردمی خواب به را خسته یسمیه اتاق گرمای و کندمی روشن را اتاق شوفاژ. اندازدمی پنجره کنار ایگوشه را جایش

 .فرستممی برایش پیامی کنم، صحبت امیرسام با ایکلمه چند بتوانم و شود شب منتظرم روز تمام که هم من

 بیداری؟ -

 اتاق در که زنگ بلند صدای. شودمی نمایان آن روی امیرسام نام و خوردمی زنگ تلفنم پیام، فرستادن از بعد لحظه چند

 .فرستممی برایش دیگری پیام و فشارممی را رنگ قرمز یدکمه سریع پیچد،می

 .خوابه سمیه بزنم حرف تونمنمی امیر، -

 .باشد کرده وارد خوابش به ایخدشه تلفن صدای که است آن از ترخسته بینممی و اندازممی سمیه به نگاهی هم بعد

 .کنممی باز را امیرسام پیام

 نیستی؟ اتاق توی مگه -

 .امنگفته امیرسام برای را عمارت این اتاق به کوچ جریان که آورممی یاد به تازه

 .میگم برات بعداً داره جریان -

 :فرستدمی بالفاصله

 .بگو االن -
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 !کنم دیدارش یبهانه را موضوع این خواهممی راستش،

 در و گذردمی ایهفته یک است، رسیده پایان به خانه کردن پیدا برای هایموجوجست و آمده هوش به تاجخانم که زمانی از

 :گویممی کردمی مشخص را دیدار روز او که هربار خالف پس. نداشتم را دیدارش فرصت مدت این

 ببینمت؟ فردا میشه -

 :دهدمی پاسخ گونهاین و

 شد؟ تنگ دلت باالخره -

 .امگذاشته کمتری وقت امیرسام برای خاطرشان به دانممی و افتممی امهفته این هایدرگیری یاد به

 آنم از ترخسته اما دیدارش؛ برای کنممی شماری لحظه دل در و فرستممی را نظرم مورد مکان و ساعت پیامش به توجهبی

 .شوم می غرق نرمم و گرم خوابتخت در و خزممی پتو زیر. باشم پیامم پاسخ منتظر که

 سرم روی شالی و کنممی تن به لباسی. امشده خسته باگوشی کردن بازی از که هم من دهدمی نشان را ناهار وقت ساعت،

 .است تاجخانم غذای کردن آماده مشغول سمیه.دهم پایان امگرسنگی به و بروم آشپزخانه به تا اندازممی

 :گویممی آرام، چنداننه باصدایی و شوممی نزدیکش

 .نباشی خسته -

 .کندمی نگاهم سمیه

 .دخترم نباشی مونده -

 باال؟ نری هاروپله این ببرم من خوایمی تاجه؟خانم غذای -

 .بخور غذاتو بشین تو فدات شم، نه -

 .دهدمی پایان کوتاهی آخ گفتن و هاچشم بستن با را کمرش درد و زندمی کمر به دستی خستگی، از

 :پرسممی آرامی باصدای که داردبرمی را سینی او و نشینممی میز پشت

 ست؟خونه تاجخانم ینوه سمیه؟ -

 :گویدمی کالفه باحالتی

 بالیی. بود پسر این نگران قدراین که خانم داشت حق نخورد، امصبحونه. نیومد ولی ناهار واسه بیاد کردمصداش اتاقشه، تو -

 ...دونمنمی دیگه... واال دونمنمی. منه تقصیر بیاد سرش

 .است بریده کار سختی از هم سمیه گویی. پیداست کلماتش تکازتک درماندگی گوید؛می تمام باخستگی را آخرش کلمات

 .باال برو زود بخور رو غذات تو -

 .شودمی خارج آشپزخانه از سمیه و دهممی تکان سری گفتن، چشم جای به
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 سمتبه.گذارممی سینی داخل بامخلفات و کنممی پر غذا از را بشقابی باعجله سمیه، رفتن از پس و گذارممی دهانم در ایلقمه

 به که کنممی ـناه گـ احساس داند،می را دردش که هستم کسی تنها دانممی اینکه از و هستم نگرانش. روممی کوروش اتاق

 غرق از را خود و بگیری را آن که دست یک نداشتن و چیست بد حال و غصه در شدن غرق که دانممی من. رسمنمی دادش

 .دارم او به که خوبی چندان نه حس باوجود حتی. باشم تفاوتبی او به نسبت توانمنمی پس. چه یعنی دهی نجات شدن

 :زنممی صدایش آرام خیلی زنم،می در به آرام یضربه چند و رسممی اتاقش در پشت

 .النازم کوروش؟ -

 :گویممی باز و آیدنمی صدایی

 رو؟ صدام شنویمی -

 :دهممی ادامه ترسمج و آیدنمی پاسخی بازهم

 .کن باز درو لحظهیه فقط نمیشم مزاحمت... نداری حوصله... نیست خوب حالت دونممی -

 .کنممی صدا را کوروش آرام باصدای بازهم و برسد سر سمیه مبادا که کنممی نگاه را هاپله مدام هم من و آیدنمی صدایی

 .خوردمی صورتم به سیگارش بوی اول لحظههمان و بینممی مقابلم را کوروش درهم یچهره و شودمی باز اتاق در باراین

 .دهدمی تکان سوالی حالت به را سرش

 .آوردم رو غذات -

 .شودمی اشمانع حرفم که ببند را در خواهدمی

 .نمیشه درست هیچی کنی خفه رو خودت سیگار دود با و بشی مریض -

 .درنیار رو بزرگاننه ادای برو بچه، ندارم رو حوصلت -

 .کشدمی دراز آن روی و رودمی تختش سمتبه و کندمی رها در یدستگیره از را دستش که گویدمی درحالی را این

 میزش روی را غذا سینی و روممی اتاق داخل به شود،می آسوده خیالم کمی. بینمنمی را سمیه و اندازممی هاپله به نگاهی

 .گردممی باز در کنار به بازهم و گذراممی

 :گویممی آرام صدایی با در بستن از قبل

 است سمیه فقط وسط این. چته بپرسه یااینکه بخوری رو غذات تا بکشه رو نازت کسی که نیست جورییه اوضاع بینیمی -

 .بکن رو حالش رعایت کمیه فقط توروخدا. نگرانته هم خیلی و نداره نا دیگه. میشه اذیت داره که

 .کندمی دود را سیگارش و زده زل رویشروبه دیوار به

 .گردمبازمی آشپزخانه به سریع و بندممی را در بمانم پاسخ منتظر آنکهبی و زنممی را حرفم

 :گویممی و کنممی نگاهش زیرچشمی. گرددمی باز هم سمیه شوم،می غذایم خوردن مشغول

 !اتاق تو برد رو غذاش اومد کوروش راستی، -
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 .شودمی باز ابروهایش یگره و کشدمی آسودگی سر از آهی

 غذایم خوردن مشغول باعجله و اندازممی نگاهی را ساعت. اندازدمی هایملب روی لبخندی سمیه، از دغدغه یک کردن کم

 .شوممی

 قلقلک آن از استفاده برای مرا حسی و است آرایش میز روی عطری. کنممی مرتب را سرم روی شال و ایستممی آینه مقابل

 .دهدمی

 ترمالیم کمی تندش بوی تا کشممی دست لباسم، روی چندبار و زنممی لباسم روی را آن از کمی و دارم دوست را اشرایحه

 .شود

 را او پایم صدای تا روممی بیرون اتاق از پاورچین. است رفته خواب به جایش در خستگی، شدت از که کنممی نگاه را سمیه

 .شوممی خارج عمارت از هم بعد و نکند بیدار

 چند.کنم سرزنش گرم لباسی نپوشیدن برای را خود مدام شود،می باعث هوا سوز و رسممی قرار محل به امیرسام از قبل

 ماشین در. زندمی سالم ینشانه به بوقی تک و شوممی بلند خیابان، سمت آن امیرسام دیدن و ماشین رسیدن با بعد، یدقیقه

 سرمای ماشین، داخل نشستنم با. دهدمی هدیه وجودمبه را آرامش و کندمی برخورد صورتم به داخل گرمای و کنممی باز را

 .کندمی ترمگرم هم امیرسام گرم پرسیاحوال و سالم و رودمی بیرون بدنم از کرده رخنه

 .گذارممی هوا سردی حساب به اما شوم؛می او یپریده رنگ متوجه ابتدا همان

 .کندمی دعوت ماشین داخل داغ، نوشیدنی دولیوان به مرا هم امیرسام و نرویم بیرون ماشین از کندمی مجبورمان هوا،

 !است کرده متعجب را امیرسام سکوت این گویی و شوممی امنوشیدنی سرکشیدن مشغول درسکوت

 :گویدمی و دهدمی تکان صورتم جلوی را دستش

 !فکری تو خانومالی -

 :گویممی و کنممی نگاهش -

 .نداره خوبی وروزحال اصال کوروش... امیر -

 چندان برایش حرفم دهدمی نشان این و گیردمی من از حرفم از پس بالفاصله را نگاهش کشد،می سر را اشنوشیدنی از کمی

 .است نبوده جذاب

 :گویدمی بعد و

 چشه؟ باز -

 .شده طوریاین کرده ولش اون وقتی از! دیگه طنازه بخاطره -

 !حقشه خب -

 !است بعید او از حرف این. زنممی صدا را نامش باتعجب
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 !امیر -

 خیلی دیدن باباش مامان. کنه مخالفت نتونسته هم اون کنه، ازدواج اشپسرخاله با که کردن مجبورش. نکرده ولش طناز -

 .کنی ازدواج باید گفتن شده، خودسر دیگه

 کوروشه؟ پیش دلش هم طناز یعنی -

 .نیست اشپسرخاله پیش دونممی فقط! کجاست دونمنمی دلش -

 :گویممی و کشممی آهی

 .سوزهمی واسش دلم -

 اشآینده فکر به هم کمیه گذرونی،خوش جایبه اگر نده، دستش از تا رفتمی درستش راه از باید بود اشرابطه فکر به اگه -

 زورگویی آدمای طناز پدرومادر بااینکه! بود نزده چمباتمه اتاق گوشه و خواستگاری رفتمی اون پسرخالش جایبه االن بود

 !بگه نه بهش طناز ذارننمی خوبیه آدم اشپسرخاله بدش شانس از ولی نیستن؛

 :گویدمی تندی کمی با مکثی از پس

 !باشه خودت کار به سرت تو هم، بعدش -

 .نگرانشم خب، -

 .نگرانشم نگرانشم، نگرانشی؟ که چیکارشی تو -

 :گویممی دارم،می نگه را امخنده که طورهمان لب، زیر و روممی ایغره چشم

 !حسود -

 :دهدمی ادامه آمیزشیطنت اما طلبکارانه حالتی با و گیردمی من از را نگاهش اوهم

 !پرو بچه -

 هایحرف به و کنممی تماشا را بیرون پنجره از توجهبی. شودمی چیده هایشلب روی از لبخند سریع اما افتد؛می خنده به و

 .اوست با حق شاید! کنم دلسوزی کوروش برای کمتر که کندمی مجابم هایشحرف.کنممی فکر امیرسام

 راستش دست با و فشرده هم به محکم را هایشچشم که بینممی درحالتی را امیرسام و گردانمبرمی سر لحظه چند از پس

 .است گرفته را چپش یشانه

 :پرسممی متعجب و کنممی نگاهش کمی

 خوبی؟ امیر -

 .شودمی اضافه هم هایشدندان فشردن. است مانده حالت همان در چنانهم. شوممی نگران و شنومنمی پاسخی

 امیر؟: زنممی صدا ترنگران

 :بگوید خفه باصدایی هم بعد و بیاورد باال را دستش که کندمی مجبورش نگرانم صدای
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 .عزیزم نیست چیزی -

 کنه؟می درد قلبت -

 .شودمی ترآرام و گیردمی فرمان به را دستش باشد، شده کمتر دردش که گویی

 .فقط کشید تیر لحظهیه نه -

 بخوری؟ نداری چیزی قرصی بیمارستان؟ بریم خوایمی -

 :گویدمی و زندمی لبخندی

 .نباش نگران االن، خوبم -

 حالش امیرسام گویی و رویممی جلوتر.گیرممی نظر زیر را حرکاتش یهمه گویم،نمی چیزی من و کندمی روشن را ماشین

 هاالستیک شدنکشیده با ماشین و زندمی ترمز روی ناگهان جلوتر چندمتری. اممانده نگران چنانهم من اما است شده بهتر

 بوق صدای. گذاردمی فرمان روی را سرش و بردمی قلبش متسبه را دستش کوتاه ایناله با باراین. ایستدمی خیابان کف بر

 .رسدمی گوش به اندشده توقف به مجبور امیرسام ناگهانی ترمز با سرمان پشت که هاییماشین

 :زنممی صدا را نامش ترس از مملو بلند باصدایی

 خوبی؟ شدی؟ چی توروخدا امیر امیر؟ -

 !دارند گفتن برای حرفی هرکدام و کنندمی عبور کنارمان از هاماشین. شوممی ترنگران و دهدنمی پاسخی

 رانندگیه؟ طرزچه یارو هوی -

 بچه؟ برونی مجبوری تونینمی -

 آقا؟ خبرتهچه -

 .ترساندمی بیشتر مرا و شودمی شنیده مکررشان هایبوق پشت که است هاییحرف از ایگوشه

 .اورژانس زنممی زنگ االن -

 .گیرممی شماره و کشممی بیرون جیبم از را تلفن

 .کند پارک را آن و برساند ایگوشه به را ماشین کندمی سعی توانش تمام با امیر

 .بدهد دلداری هم مرا حالش باهمان دارد سعی و شودمی شروع هایشزدن نفسنفس ماشین، کردن پارک با

 .نیست چیزی... نترس -

 .بیار طاقت توروخدا رسه،می اورژانس االن -

 .افتممی گریه به ناگهان من و شودمی بیشتر زدنش نفسنفس

 خوبی؟... توروخدا امیر امیر؟ -

 !شوممی جویا را بودنش خوب تنها و رسدنمی ذهنم به گفتن برای چیزی هیچ
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 .خواهدمی وا که است چیزی آب بطری. کنممی باز را آن جهشی با سریع دهد،می نشان را ماشین داشبرد دستش با

 .کنممی خارج را بطری شود،می سرازیر هایمچشم از اشک که طورهمان عجله با

 را قرص کردنخارج توان حتی اما شود،می داخلش از ایدانه آوردن بیرون مشغول و آوردمی بیرون جیبش از قرصی امیرسام

 با سپس گذارم،می بازشنیمه هایلب میان و کنممی خارج را ایدانه و کشممی بیرون دستش از را قرص یبسته. ندارد

 .نوشانممی او به آب کمی بطری،

 .کند خیس کمی را صورتش و بریزد بیرون هایشلب کنار از آب شودمی باعث لرزانم دستان

 :کندمی تکرار باز بیندمی را من نگران صورت که امیرسام و امترسیده

 !نترس...نیست چیزی -

 ماسک ابتدا همان و برندمی ماشین داخل به اورا. ندارد حرکت توان دیگر امیرسام. رسدمی هایملب به جان اورژانس آمدن تا

 .افتدمی راه به آژیرکشان اورژانس ماشین. گذارندمی صورتش روی را اکسیژن

 نگرانی و ترس از.فشارممی را دستم در مانده سوئیچ و بندممی را ماشین باز درهای بعد و کنممی نگاه را رفتنش مدتی

 بیمارستان به را خودم باید. زنممی کنار را صورتم هایاشک و کنممی آرام کمی را خودم. است افتاده لرزه به وپاهایمدست

 .برسانم

 برابرچند بیمارستان به رسیدن تا امتابیبی. بکشد فریاد خواهدمی و افتاده زدنزجه به شلوغ هایخیابان این میان قلبم

 هزاران ذهنم در. دوممی بیمارستان تا را راه باقی و کنممی حساب را تاکسی یکرایه بینممی که را خیابان ترافیک. شودمی

 .دهندمی جوالن دهندهآزار و پریشان افکار

 .روممی اطالعات سمتبه و شوممی سالن وارد زنان نفس

 ...بااورژا پیش ساعت دو -یکی حدود قلبی بیمار یه... خانوم ببخشید -

 جویا ازمن را سوال این دیدنش با. شوندمی گرد هایمچشم.شودمی قطع سالن ورودی در مقابل در طناز دیدن با حرفم

 .شوندمی

 «کنه؟می کارچی اینجا اون»

 با چهرهخوش اما مسن، مردی بعد، چندلحظه. کنم نگاهش پنهانی ایگوشه و کنم پنهان دیدش از را خودم کنممی سعی

 .رودمی طناز سمتبه و شودمی وارد جوگندمی موهایی و بلند قدی

 :رسدمی گوشم به واضح صدایشان

 نشد؟ خبری -

 .نیست خوب حالش بابا، -

 .ایستدمی ایلحظه برای قلبم
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 .دخترم نباش نگران نمیشه چیزی که شاءاهللان سرشه، باالی که دکترش -

 .کندمی آرام را او و گذاردمی طناز هایشانه روی دست و

 !زیبایست یواژه چه دخترم،

 .ورزممی حسادت طناز به لحظه در راستش

 باشد؟ باخبرتر امیرسام حال از باید او چرا

 برسد؟ بیمارستان به من از زودتر باید چرا

 .دارم اطمینان آن از که ستچیزی تنها این. نیستی من از ترنگران تو طناز،

 اینکه تا شوممی پنهان دیوار پشت طناز توسط شدنم دیده ترس از هم گاهی و کنممی طی چندبار را سالن مسیر اضطراب از

 .بدهند امیرسام حال از خبری گیرندمی تصمیم باالخره

 مدام اضطراب از و ایستممی ایگوشه صحنه این دیدن با. رودمی طناز پدر سمتبه و شودمی خارج اتاق از سفیدپوش مردی

 .کنممی را هایملب پوست

 .ببیند اینجا در مرا نباید طناز. شوم نزدیکشان توانمنمی اما شوم؛نمی هایشانحرف متوجه

 .امنگرانی و مانممی من بازهم و روندمی اتاق سمتبه پزشک همراه هردو

 .کنممی آشکار گونهاین را خود نگرانی و افتممی هایملب جان به

 از تلخ طعم دوباره که نذار. کردممی حس رو زندگی معنی داشتم تازه تو باوجود من. نذاری تنهام که میدم قسمت امیرسام،»

 «...میدم قسمت. بچشم رو شدن تنها و دادن دست

 .شنیدمی را هایمحرف و بود کاش و

 .شودمی سردتر و ترتاریک لحظهبهلحظه هوا و است شده غروب. اندازممی نگاهی را ساعت

 خارج بیمارستان از و آیدمی بیرون اتاق از غلتیده خون در گویی که هاییچشم با طناز بعد لحظه چند و شوممی خیره در به

 .شودمی

 هیچ اما بنامم؛ شوق اشک را اشکش تا کنم پیدا شوقی اشچهره در دارم دوست دهند؟می تلخ اتفاقات از خبر هایشچشم

 .نیست خوبی اتفاق هیچ از اثری

 .است شده نگرانم سمیه و امکرده دیر. آیممی خودم به تلفن زنگ با. شوندمی جاری هایماشک

 .کنم ترک را بیمارستان شوممی مجبور هم بعد و بدهم را سمیه پاسخ تا کنممی کنترل را خودم

 .کندمی بیمارستان ترک به مجبور مرا حقیقت شنیدن یواهمه راستش
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 حسرت. ریزممی اشک انیپنه را شب تمام. شودنمی جدا بیمارستان و امیرسام از ایلحظه ذهنم اما گردمبرمی عمارت به

 همان دانستنمی. ارمد دوستش چقدر که دانستنمی او. گلویم در شودمی بغضی امیرسام، به «دارم دوستت» یجمله گفتن

 .زندمی نامنظم برایش قلبم که است کسی

 لباس.شودمی سخت برایم کشیدن نفس گریه شدت از. آیدمی چشمانم جلوی لحظه هر اتاق از آمدن بیرون هنگام طناز یگریه

 آغوش در را هایمزانو و نشینممی باغ داخل ایگوشه هوا سرمای باوجود روممی بیرون اتاق از آرام و پنهانی. پوشممی گرمی

 .گیرممی

 «.گوشمه توی آخرت یخنده صدای هم هنوز... خندیدیمی داشتی... یهویی قدراین چرا... چرا آخه...امیر بود خوب حالت تو »

 .گریممی ترآرام و کنممی خفه لباس، روی دهانم گذاشتن با را هایمهقهق صدای

 خاموش موردنظر مشترک دستگاه: گویدمی تلفن پشت صدایی. گیرممی تماس اششماره با و گیرممی دست به را تلفنم

 !باشدمی

 .دهندمی نشان را خود کمکم ترسیدممی که اتفاقی کنممی پیدا یقین و

 .فرستممی پیغام خاموش گوشی همان به ناراحتی شدت از و ریزممی اشک

 ...بزاری تنها رو من نباید تو! بمیری نباید تو امیر -

 بیارم؟ طاقت تورو نبودن چطوری من -

 .دارم دوستت خیلی ولی نگفتم بهت وقتهیچ... امیر -

 از را عکسش. شنید نخواهد هرگز را پیغامم او و شد نخواهد روشن دیگر خط این دانممی که درحالی فرستم،می را پیغامم

 .کندمی خیس را تلفن یصفحه هایماشک و بوسممی تلفن پشت

 شنیدن ترس از هربار اما گیرممی را بیمارستان یشماره چندباری. گذارممی سر پشت را ترسناک شب یک و شودمی صبح

 .کنممی قطع را گوشی ،تلخ خبری

 بعد و بگذارد قلبش روی را دستش ناگهان هایشخنده میان شودمی مگر. کنم باور را تلخ حقیقت این خواهمنمی هرگز من

 کند؟ ترک تورا همیشه برای

 !است شدن تنها شکل تریناحمقانه این

 چشمم که هربار. روممی سمیه کمک به مرده روح همان با و خورممی صبحانه سرگردان جسم یک و مرده روح یک با صبح

 پرت من حواس تمام اما داشت توجه به نیاز هرکسی از بیشتر امیرسام. شوممی غمگین سخت افتدمی کوروش اتاق در به

 .بود کوروش

 تحملی غیرقابل هایسردرد و آورندمی هجوم ذهنم به لحظه هر کنندهدیوانه افکار. بخشمنمی اشتباه این بابت را خودم گاههیچ

 .کنندمی تقدیمم را
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 از نبودنش عمیق درد. دهممی ترجیح خانه گیریدل به را باغ سرمای و شودمی عصر. است تحمل غیرقابل برایم خانه هوای

 .کندمی رخنه وجودم در لحظههمین

 .کنممی پاک را هایماشک پایی صدای باشنیدن

 .کندمی تماشایم تعجب با و بیندمی درخت کنار مرا راه میانه رودمی در سمتبه که کوروش

 نشستی؟ اینجا سرما تو چرا! چته -

 .دهمنمی پاسخی

 !عجبا...بودم باتو هوی -

 .نیست خوش حالم نذار سرمسربه -

 .دهندمی را خلوت در شده جاری هایاشک از خبر امگرفته صدای

 .هست چیزیت یه اینکه مثل نه -

 .نهان را بغضم و کنممی صاف را صدایم سختیبه

 .کن ولم برو توروخدا -

 :گویدمی و شودمی نزدیکم

 کردی؟ ولم تو مگه نبود خوش حالم وقتی من -

 .زنممی کنارش سریع شدنش دیده ترس از و شودمی جاری اشکم

 چیشده؟ بگی خواینمی -

 :گویممی و زنممی زل هایشچشم به

 داشتی؟ حسی چه رسینمی طناز به وقتهیچ فهمیدی که وقتی اون -

 :گویدمی و شودمی غمگین حالتش

 داشت؟ ربطی چه -

 اومدی؟ کنار باهاش جوریچه -

 ...کندمی مکث کمی

 !بیام کنار باهاش نیست قرار -

 .کنممی درکت حاال سخته، خیلی -

 خوردی؟ شکست! بگو اینو -

 .دهممی ادامه و زنممی کنار را اشکم

 .بدجور-
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 .دهدمی تکیه دیوار به و شودمی نزدیکم بیشتر

 .گردهبرنمی طرف. نمیشه درست هیچی حرفا این و گریه با خودت قولبه -

 !احساس نه باشد، میان در عقل پای که شوندمی عمل قابل زمانی هاحرف این. کنممی سکوت و ندارم را دادن پاسخ یحوصله

 ...دهدمی ادامه را هایشحرف

 !ممکن شکل بدترین به...گرفت انتقام باید نداره، فایده خوردن غصه میگی، راست تو آره -

 را شده فرستاده پیام و کنممی چک را تلفنم حوصلگیبی با. کنممی احساس لباسم جیب داخل را گوشی رفتن ویبره صدای

 .کنممی باز

 داری؟ دوسم کی از -

 .خوانممی را آن دیگر باریک. بینممی پیام باالی را امیرسام نام. کنممی مرور را پیام

 .شنومنمی را کوروش هایحرف دیگر

 .شوممی خیره پیام به زدهبهت

 «...امیرسام... امیر »

 .گیرندمی شدت هایماشک

 .شودمی حرکاتم مبهوت و کندمی قطع را هایشحرف کوروش

 :گویممی صدایم در ملموس هیجانی با و زنممی زل کوروش هایچشم به

 !خودشه کوروش! خودشه -

 چی؟ -

 .هستم خودم خوب حال در غرق دهم،نمی را پاسخش

 !عجب -

 .شوم آماده بیمارستان به رفتن برای ترسریع هرچه تا دوممی عمارت تا حرفم از بعد و زنممی کنار را هایماشک

 !خفگی اوج در کشیدن نفس حس... دارم را تازه شروع یک حس

 .شوممی خارج عمارت از کوروش سنگین هاینگاه زیر دواندوان و کنممی تن به را هایملباس

. کنممی نگاهش پنجره پشت از ابتدا و کنممی پیدا را امیرسام اتاق. بینممی بیمارستان داخل را خود و کنممی باز چشم

 .شده بستری بخش داخل و است بهتر حالش

 .است شده نصب اشبینی روی هم هنوز اکسیژن دستگاه

 .دهدمی تکان برایم دستی و زندمی لبخند بالفاصله بیند،می شیشه پشت از مرا و شودمی باز هایشچشم

 .شوممی داخل ندارم، را شیشه پشت در ماندن طاقت دیگر و شوندمی مخلوط لبخندم و اشک
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 .شودمی ترپهن لبخندش ،بیندمی مرا تا

 .بینممی را داشتنیدوست یچهره و مهربان لبخند این دیگر بار که خوشحالم چقدر و کنممی نگاهش متعجب

 .کشدمی رخم به را دیروزم حالت آمیزشیطنت حالتی با شوممی که نزدیکش

 شدی؟چی توروخدا... توروخدا امیر وای -

 :دهدمی ادامه و خنددمی

 !من عشق برم قربونت الهی! نمیر توروخدا امیر -

 :گویممی عصبی و بلند باصدایی و کوبممی دستش روی عصبی حالتی با شوم،می نزدیکش

 کشیدم؟ چی من حاال تا دیروز از دونیمی هیچ عوضی! مار زهر -

 :دهممی ادامه شکند،می بغضم

 کنی؟می مسخره منو حاال -

 .نشینممی تخت روی کنارش و شوندمی جاری هایماشک

 .زندمی صدا را نامم و کندمی نگاهم آورد،می باال را سرش کمی

 :گویدمی جدی بالحنی

 !ببخش عزیزدلم، شدی اذیت دونممی -

 سریع و گیردمی نگاهم از را هایماشک و گونه لمس یاجازه اما کند؛ پاک را هایماشک تا آوردمی امگونه سمتبه را دستش

 :گویدمی و گرداندبرمی را سرش

 مَشکَمه؟ تو اشکم من نکن گریه من جلوی نگفتم مگه -

 گرفته کار به چشمش درون اشک نگهداری برای را توانش تمام که بینممی را امیرسام یچهره و زنممی کنار را هایماشک

 تماشایش از دست هم من و شودمی خیره هایمچشم به.گرددبرمی سمتمبه مجدد و فشاردمی را هایشچشم دست با. است

 .دارمبرنمی

 .مزنده دیگه که االن کنی، گریه جوریاین نداری حق هم مردم اگه حتی -

 :گویدمی باز و کنممی پاک دست پشت با را هایماشک

 فرستادی؟ چیزی یه الکی مردم کردی فکر یا داری دوسم گفتی جدی حاال -

 :گویممی حرفم، از مصمم و شوممی خیره هایشچشم به

 چی؟ که خب. دارم آره -

 .من مثل شدی تازه هیچی، -

 .آیدنمی هایملب به لبخند طناز دیروز حضور یادآوری با اما بزنم؛ لبخندی خواهممی



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 201 
 

 .بگیرم دست در ایلحظه برای را هایشدست توانستممی کاش. داردبرنمی من از چشم ایلحظه امیرسام

 !برود بین از پیشم ساعت چند پناهیبی تا کنم حس را او بیشتر کمی باید

 :گویممی منمن کمی با و آیممی حرف به

 !بودا نگرانت خیلی طناز... دیروز...دیروز... میگم -

 بودی؟ بیمارستان دیروزم تو دیدیش؟ کجا از -

 .رفتم من دیگه... هستن پدرش و طناز دیدم ولی اومدم -

 !بیشعور موندیمی باید تو ؟کارچی خواستممی اونا رو من -

 .کشممی پیش دوباره را حرف ترسمج هم من و کند عوض را بحث چگونه داندمی خوب

 .کرد گریه واست کلی -

 :گویدمی حوصلگیبی با و گرداندبرمی سر

 .حتماً انداخته گیرش جایه باالخره وجدان عذاب -

 :گویدمی و کندمی نگاهم بازهم

 روز دو! طناز بابای به زده زنگ سریع هم اون. هست توش خودم دکتر که بیمارستانی همون دقیقاً آوردنم که، ندارم شانس -

 !بودا خوب حالم بودم ندیده طنازو یقیافه

 .شنوممی سر پشت از را صدایی که بزنم حرفی خواهممی و کنممی کوتاهی یخنده

 چطوری؟ آقاامیر... خب -

 .دهممی سالم و بینممی بلندی سفید لباس با مردی شوم،می بلند تخت روی از سریع

 .خانم سرکار سالم -

 :اندازدمی امیرسام به نگاهی بعد و

 !آقاامیر نیست که خواهرت -

 :گویدمی کوتاهی یخنده از بعد و اندازدمی من به نگاهی

 .دکتر نه -

 .برساند پایان به را اشمعاینه دکتر تا مانممی منتظر و ایستممی ایگوشه

 :گویدمی باخنده و کندمی من رو به معاینه از پس

 مونده باقی روزیه اون. اینجاست رو روزش شیش هفته، روز هفت از میشه حساب اینجا بیمارای ک سوتپیش دیگه آقاامیر -

 !میارنش اورژانس با افقی هم

 :گویدمی شکایت کمی با و خنددمی امیرسام
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 .دکتر نکن اذیت -

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس دکتر

 خب؟ بنداز گوش پشت هی حاال! رو محسن آقا نه میدی گوش رو من حرف نه -

 :گویدمی من به خطاب شودمی نوشتن مشغول که طورهمان

 .کردممی عمل به وادار رو قراضه این بودم، تو جای من -

 :گویدمی کنانشکایت هم امیرسام. شودمی برداشته هایملب روی از لبخند

 !میدیا یادش چیز -

 :گویدمی زند،می امیرسام هایشانه روی راستش دست با که طورهمان کناننصیحت

 ...اینکه و! بگیر جدی -

 .گذاردمی منتظر را هردویمان و کندمی مکث کمی

 !داره ضرر امیر قلب واسه لطفاً، نباشه ایخامه بدین شیرینی خواستین -

 .شومنمی حرفش متوجه من و خنددمی امیرسام

 .روممی دنبالش به امیرسام به توجهبی من و شودمی خارج اتاق از دکتر

 .دکترآقای ببخشید، -

 .گرددبرمی سمتمبه

 کنه؟ عمل رو قلبش باید که گفتین شما -

 دخترم؟ نگفته بهت درموردش چیزی -

 .دهممی تکان منفی ینشانهبه سری

 :گویدمی و کندمی نگاه را ساعتش

 .بزن سر من به حتما مالقات ساعت تو فردا نمیشه، فرصت االن. کنم صحبت مفصل با شما باید -

 .گردممی باز اتاق به من و کندمی کوتاهی خداحافظی بالفاصله هم او و گویممی چشمی آرام باصدای

 کنارم، بودنش و برگردانده من سمتبه را رویش خدا که کنممی حس. کنممی زندگی را اشلحظهبهلحظه امیرسام کنار و

 .است من زندگی بر خدا لبخند از نشانی

... 

 .کنممی مرور بار چندمین برای را امروز و گذارممی بالش رویبه سر

 !رودنمی بیرون ذهنم از ایلحظه حتی حرفش

 گفتی؟ چیزیه الکی مردم دیدی یا داری دوسم واقعاً حاال -
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 چی؟ که حاال. دارم آره -

 !من شبیه شدی تازه هیچی -

 .کنممی مرور را حرفش دیگر باریک و افتممی خنده به

 !من شبیه شدی تازه -

 !شودمی ترشیرین دارم دوستت یک با زندگی یادامه. شودمی آب دلم در قند حرفش یادآوری با حتی

 روزهایمان یادآوری با و کنممی تکرار را بودن او با روزهای تمام هایش،حرف تمام بار چندمین برای و زنممی غلت جایم در

 .رساندمی گوشمبه را سمیه شکایت صدای که پررنگ قدرآن. شودمی ترپررنگ هایمخنده

 بخوابی؟ خواینمی خندی؟می.... پیچیمی خودت به همش چرا الناز، -

 :گویممی نشود خارج اتاق از که آرام صدایی با و گیرممی دستانم با را امخنده جلوی

 .خوابممی چرا ببخشید، -

 زمانی از. نیست غمگین و رحمبی کردممی را تصورش که هم قدرهاآن زندگی کنممی احساس. زنممی غلت رویایم در بازهم و

 !است شده رنگی دنیا چقدر داد، هدیه من به بعد و زندگی به دوباره خدا را امیرسام که

 کنارش در را روز تمام توانستممی کاش. بروم دیدارش به بازهم باید ضبح فردا. بندممی را هایمچشم کشممی عمیقی نفس

 .گشایممی را هایمچشم و شنوممی را تلفنم به پیام رسیدن صدای هایمچشم بابستن. بمانم

 !است کوروش از پیام

 نه؟ برگشت دوباره اینکه مثل طرفت خبر؟ چه -

 .نبود حواسم اصالً رفتم یهو حرفت وسط ببخشید آره، -

 .نیست مهم -

 .کنی فراموشش گرفتی تصمیم خوشحالم. گفتیمی طناز از داشتی یادمه -

 .گفتم چی نفهمیدی بودی خوشحال خیلی معلومه -

 .بیاورم یاد به را حرفش توانمنمی کنم،می فکر هرچه و شوممی متعجب

 گفتی؟ چی مگه -

 .شومنمی کوروش حرف متوجه کنممی فکر هرچه بازهم. ماندمی پاسخبی سوالم اما مانممی پاسخش منتظر

 .اندازممی باال ایشانه

 .ببینم خواب را رویاهایم کنممی سعی و بندممی را هایمچشم. ماندمی منتظرم فردا که است امیرسام کوروش، از ترمهم

 و شودمی خارج اتاق از عجله با که بینممی تاجخانم اتاق در را سمیه گذارم،می بیرون اتاق از که را پایم و کنممی باز چشم

 .رودمی تلفن سمتبه من دیدن از قبل
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 .شوممی نزدیکش تلفن کردن قطع از پس کارش از متعجب

 سمیه؟ شده چیزی -

 :گویدمی باشد کرده هول که صدایی با

 .کن کمک خودت خدا... بگذرونه خیربه خدا. سرش باال بیاد دکترش زدم زنگ نیست خوب حالش تاجخانم -

 بازنیمه در الی از. رسممی اتاق در پشت و دارمبرمی قدمی آرام.رودمی اتاق سمتبه که گویدمی درحالی را آخرش یجمله

 .کنممی نگاهش اتاق

 دستم از کاریهیچ اما باشم سمیه برای حالیکمک خواهممی. است لرزیدن حال در نحیفش تن و است شده الغرتر ازقبل

 .نیست ساخته

 ایچاره هیچ و شودمی تروخیم روزروزبه حالش! ندارد گفتن برای خوشی خبرهای اوهم اما مانیم؛می پزشک آمدن منتظر

 .نیست

 اجباربه تاجخانم. شوم مشغول غذا پختن به جایشبه را امروز که است این سمیه برای دستم از برآمده کمک تنها

 ترسریع که خواهممی من و شودمی سکوت در غرق خانه خورد،می را غذایش که سمیه و رودمی خواب به هایشبخشآرام

 .باشم داشته مالقاتی امیرسام پزشک با برسد، پایان به مالقات ساعت آنکه از قبل تا برسانم بیمارستان به را خود

 .شوممی داخل و کنممی وارد در به کوتاه یضربه چند

 او و نشینممی صندلی روی نزدیکش هم من. کندمی استقبال من از شود،می حضورم متوجه و آوردمی باال را سرش که دکتر

 .کندمی شروع را هایش حرف هم

 وقتخیلی(. طناز پدر)شناسممی طاهریآقای شونخانوادگی دوست طریق از امیرو من که بگم بزار اول همین دخترم خب، -

 نزدیکه چقدر امیر و شما یرابطه دونمنمی. بودم کنارش همیشه درمان طول تو و هستم امیر بیماری درجریان که هست هم

 .کنی کمک بهش تونیمی کنممی احساس اما هستین؛ صمیمی باهم چقدر و

 :پرسممی و بینممی را مکثش

 کمکی؟ چه -

. نمیره عمل بار زیر اصالً  اما داره؛ جراحی به نیاز بازهم نشد حل باریک باهمون مشکلش داد، انجام باز قلب عمل باریک امیر -

 !خطرناکه واقعاً  امیر حال به توجهیبی. کنی راضیش بتونی تو که امیدوارم. طاهریآقای نه داره توجهی من حرف به نه

 .کنممی راضیش من -

 :گویدمی و زندمی لبخندی

 تونی؟می که مطمئنی! مصممه حرفش رو خیلی -

 .کنممی مجبورش -
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 .زندمی رضایت سر از لبخندی

 .دخترم شده آشنا تو با که شانسهخوش خیلی امیر -

 .دهممی را پاسخش کوتاه لبخندی با

 .شود مرخص تواندمی فردا تا و نیست بیمارستان در بیشترش حضور به نیازی گویدمی و دهدمی خبر امیرسام حال از او

 تو هایتنهایی چقدر کند؟ مراقبت او از خانه در کسی چه شود، خارج که بیمارستان از! هستم حالش نگران چقدر من و

 !امیرسامم است غمگین

 .روممی امیرسام اتاق سمتبه و شوممی خارج دکتر اتاق از باخداحافظی

 ترآسان برایش هم کشیدننفس.است رفته بین از کمی هایشچشم زیر گودی بازگشته، صورتش به رنگ و شده بهتر حالش

 .بینمنمی صورتش در اکسیژنی ماسک و شده

 .است شده الغر و نحیف اشچهره کوتاه مدت این در چقدر. نشینممی کنارش و دهممی سالمی شوم،می اتاق وارد

 !کردی دیر -

 .دکترت پیش بودم رفته -

 !کندمی عوض را بحث سرعتبه و کشدمی بلندی پوف

 توئه؟ دست من ماشین سوئیچ راستی -

 کنی؟ عمل خواینمی چرا -

 .الی شو بیخیال -

 !امیر -

 ...راجبش نزنیم حرف -

 :پرممی حرفش میان

 چرا؟ -

 :دهدمی تکان را سرش کالفه

 !کن بس -

 ...گوش حرفش به باید نمیشه -

 :گویدمی عصبانیت کمی با و کندمی قطع را حرفم

 ...کن بس حاال خوبه؟ بمیرم تا جلو میرم خودم باپای بعدش شدم سیر تو دیدن از وقت هر! باشه -

 .بودم ندیده کم،مقدار این تا حتی اورا عصبانیت گاههیچ. کنممی نگاهش مات

 .کندمی آب کمی تقاضای هایشسرفه میان و افتدمی سرفه به رودمی باال کمی که صدایش... گویمنمی هیچ
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 .دهممی دستش به و کنممی پر آب لیوانی اتاق، کوچک یخچال از و روممی اتاق انتهای سمت به

 .بینممی را طناز پدر اتاق یشیشه پشت از بالفاصله

 :گویممی گوشش در آرام

 !اینجاما من نفهمه کسی-

 .کشممی انتها تا را اشپرده و روممی کناری تخت روی سرعتبه هم بعد و

 !رسدمی گوش به ایدخترانه لطیف و نازک صدای بالفاصله و دهدمی سالم و شودمی داخل مردی

 .شوندمی تیز هایمگوش سالمش صدای با گذارند؛می اتاق به پا هایشعشوه خودش، از قبل

 .بینممی را اشسایه پرده، هایتاروپود پشت از و شودمی نزدیک ایمردانه صدای

 چطوره؟ آقاامیرما خب، -

 .بهترم خداروشکر، -

 .برسونم سالم گفت.اومد مهمون واسش ولی مالقات؛ بیاد خواستمی مامان: طناز

 ...کنینمی شرمنده رو من همیشه شما بکشین، زحمت نبود الزم شمام. باشن سالمت -

 .عزیزم حرفیه چه این -

 !دارم نفرت ظریفش لحن این از چقدر. کنممی نازک چشمی پشت

 لحظه این تا کردنش پنهان در سعی گرچه. داشتم او به اول روزهای همان از را حس این و ورزممی حسادت او به دلیلبی

 .کنممی اعتراف آن به حال اما داشتم

 از را خودم چرا دانمنمی حتی. شود حضورم متوجه کسی مبادا تا شوممی مچاله خود در و کنممی جمع شکم در را پاهایم

 .دهممی ادامه کارم به چنانهم اما کنم؛می پنهان طناز

 .باشیم مراقبت تا ما پیش بیای که شرطی به. کنیم مرخصت االن همین داد اجازه کردم، صحبت دکترت با -

 ...نرفتم شرکت چندروزه خونه میرم ولی آقامحسن؛ ممنون -

 :پردمی حرفش میان

 . کن لوس روکم خودت پاشو پاشو،. کنهمی بستریت ابد تا ببری دکترت جلو رو شرکت اسم -

 .نیایم خونه تو بدون گفته پروین مامان: طناز

 .شو حاضر تو بدم انجام رو ترخیص کارای میرم من -

 .رودمی بیرون اتاق از حرف این گفتن از پس

 .رنگ سفید پرده این پشت دختری و! امیرسام و مانده طناز حال،

 :رسدمی گوش به صدایش بازهم و
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 .بهتری که خوشحالم بودم، شده نگرانت خیلی -

 !کنم عوض لباس خواممی بیرون بری کنیمی لطف -

 .کنم پنهان را امخنده کنممی سعی و گیرممی دندان به را پایینم لب

 :گویدمی کنانشکایت. رودمی بیرون اتاق از طناز کردممی فکر که تصورم خالف

 بشه؟ چی همه متوجه بابا خوایمی امیر؟ چیه رفتارا این -

 !بشناستت بیشتر آقامحسن نمیاد بدمم همچین اتفاقاً -

 کنم؟ کارچی من خواستیمی! تریکوچیک سال پنج من از تو بود اشتباه اولش از رابطه اون امیر، -

 :گویدمی و زندمی پوزخندی

 کردی؟ داغونش دونیمی هیچ بود؟ کوچیک هم کوروش چی؟ بقیه! بودم ترکوچیک من -

 .مانممی طناز پاسخ منتظر

 اصالً؟ کنی دخالت من کارای تو که هستی کی. باشه مربوط تو به من کارای کنمنمی فک -

 .کنم عوض رو لباسم خواممی بیرون برو نیستم، کسی آره -

 .شودمی خارج اتاق از که شنوممی را هایشکفش صدای

 .نیست وجودم به نیازی دیگر. شوم خارج اتاق از تا اندازممی دوشم روی را کیفم و آیممی پایین تخت از بالفاصله

 :شنوممی را صدایش آیممی کنار که پردهپشت از

 !الناز -

 .گردمبازمی سمتشبه و ایستممی

 .زدم داد سرت ببخش -

 :گویممی آرام باصدایی

 .خداحافظ... نیست مهم -

 .زندمی صدایم باز و دارمبرمی در سمتبه قدمی

 !الناز -

 .دهممی تکان سوال ینشانه به را سرم و گردمبرمی سمتشبه بازهم

 !دارم دوست خیلی -

 .کوبدمی نامنظم حیرت از و ایستدمی حرفش از قلبم

 .زنممی لبخندی و کنم پنهان را صدایم لرزش کنممی سعی

 :گویدمی باز
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 .زنممی زنگ بهت خونه رسیدم. شد یهویی که ببخشید -

 :گویم می لبخند با و کنم می مکث کمی

 .باش خودت مواظب -

 .شوممی خارج اتاق از هم بعد و

 برطرف روز چند تا را تنگیدل تواندمی دارم دوستت یک! خوشحالم امیرسام از جداشدن از پس از که است مرتبه اولین این و

 .کند

 

*** 

 آسمان و ابری هوا و است پوشانده را زمین نازکی رنگ سفید یالیه ;آوردمی هدیه خود با را سرمایش و رسدمی راه از زمستان

 .است تیره

 .نشیندمی دلم بر عجیب باغ این یزمستانه آرامش. گیرممی نظر زیر را باغ اتاق، یپنجره پشت از

 ...آن از پس اتفاقات تمام و گذاشتم باغ این در پا چمدان با که افتممی روزی اولین یاد به و نگرممی را باغ انتهای اتاقک

 .بینممی را کوروش و کنممی ریز قسمت آن دیدن برای را هایمچشم بینم،می را باغ در شدن باز عمارت یپنجره پشت از

 بعید او از چیزهیچ و است کوروش نامش او اما است؛ بهتر روزش و حال البته. است شده عجیب رفتارهایش ستروزی چند

 !نیست

 .شودمی باغ وارد موتور یک با و کندمی باز را در

 :گویممی لب زیر و اندازممی باال را ابروهایم

 «!خریده موتور... اوهو »

 فکر گذشته سال یک به آیم،می پایین هاپله از که طورهمان. بگویم تبریک و بروم پایین طبقه به رسدمی ذهنم به بالفاصله و

 که میشد آن از مانع همیشه خجالت،. داشتم واهمه دیگری جدید شخص هر یا کوروش با شدن روروبه از چقدر که کنممی

 است درست کنم، زندگی هاآدم کنار و اجتماع در و بیایم بیرون امتنهایی یپیله از گرفتم تصمیم که هنگامی اما بزنم؛ حرفی

 .رفت بین از مرور به خجالتم عوض، در اما آموختم تلخی هایحقیقت که

 .شودمی در نزدیک کوروش و کنممی باز را در

 !باشه مبارک سالم، -

 .رودمی اتاقش سمتبه و کندمی تشکری دهد،می کوتاهی سالم توجهبی

 موتور بر سوار داشتم دوست همیشه و داشتم خاصی یعالقه موتور به کودکی از. اندازممی باال ایشانه رفتارش از متعجب

 .کنم عبور هاازخیابان



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 209 
 

 تمام گونهاین و بگذارم هایششانه روی را سرم و بزنم کمرش بر حلقه هم من و براند را موتور پدر، داشتم دوست راستش

 .بگذاریم پا زیر با را شهر

 پر زمستانی سرد عطر از را امریه عمیق هاینفس با و زنممی قدم باغ در و کنممی تن به گرمی لباس و گردمبازمی اتاق به

 .کنممی

 از و برممی هایشدستگیره هردو سمتبه را دستم و شوممی نزدیکش باشوق،. است شده پارک کوروش موتور باغ انتهای

 .گیرممی دست در را آن دوطرف

 «.بشم سوارش تونستممی کاش »

 کنی؟می غلطی چه هوی -

 .گردمبرمی سمتشبه و کشممی موتور از دست کوروش عصبی باصدای

 :گویممی منمن با

 !خدا به هیچی...هی -

 :گویدمی عصبانیت باهمان و کندمی جاجابه را موتور

 فهمیدی؟ سمتش بری نداری حق -

 :آیددرمی صدا به تلفنش بزنم حرفی خواهممی تا

 بیاری؟ گیر تونستی الو؟ -

- ... 

 ...بگیر رو پولت تو! خوامشمی چی واسه نداره ربطی تو به -

 .شودمی خالی قلبم عمق حرفش از و شوممی خارج باغ از سرعتبه

 «کنی؟می داری غلطی چه »

 .فشارممی هم به را هایمدندان

 «!ایعقده یرسیده دوان به تازه »

 .افتدبی زمین روی و شود خارج ازتعادل شودمی باعث که زنممی موتورش به لگدی و

 !دوممی مکث بدون را عمارت تا کوروش ترس از و زندمی بیرون حدقه از هایمچشم

 .شنوممی را سمیه صدای بندممی را در کههمین

 .شدم شما شرمنده واقعاً ...برسم الناز به تونممی کمتر. پیرزن این برای گذاشتم رو وقتم یهمه من -

 و است نشسته مبل روی که بینممی را سمیه و روممی پذیرایی سالن سمت به ترآرام هاییقدم با. شوند می تیز هایم گوش

 .کندمی صحبت تلفنش با
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 .کنممی جمعش رو حواسم بیشتر چشم، روی به -

- ... 

 .بشه خبری یه زودتر هرچی که شاءاهللان نمیگم، چیزی نه -

 .زنممی صدایش کند،می قطع که را تلفن.آیدمی میان به خداحافظی پای کمکم هایشحرف از پس و رسیدم دیر که وگویی

 سمیه؟ -

 .گذاردمی اشسینه روی را دستش و پردمی ازجا باترس

 ...میای یهو چرا ترسیدم دخترجان! وای -

 بود؟ محبوبه -

 ...محبوبه -

 :گویدمی و کندمی مکث کمی

 .پرسید رو حالت آره، -

 نگفت؟ ایدیگه چیز -

 .کندمی فرار که گویی دادن جواب از و دهدمی تکان سری

 .بپرسه رو حالت خواست فقط... که نبود اینجا بود سفر اصالً  نه -

 ...آها -

 هستی؟ یادم به هم هنوز... من مهربان! محبوبه برای زندمی پر دلم من و رودمی آشپزخانه سمتبه سمیه

 .آگاهم خود وفاییبی از. نیامدم دیدارت به که ببخش

 .اندازممی نگاهی ساعت به

 بزنم؟ سری لیلی به کوتاه ایلحظه توانممی. باشد سفر محبوبه اگر

 و روممی اتاق به شود،می غذا پختن مشغول که سمیه. کندمی خودش تسلیم مرا و آوردمی هجوم مغزم به لیلی دیدار فکر

 مجبورم پس. شود مانعم و بداند سمیه ترسممی. افتممی راه به پروشگاه مقصد به بگویم سمیه به آنکه بدون و شوممی آماده

 .بگذارم نگران اورا ساعاتی

 دیدارم به امتحاناتش بهانه به شودمی مدتی. دهممی را پاسخش و گیردمی تماس تلفنم با امیرسام آیممی بیرون که عمارت از

 .است شده تنگمدل حال و نیامده

 متوجه را مقصدم هم نهایت و شودمی کنجکاو نیستم عمارت در شودمی متوجه وقتی و بیاید عمارت به دیدارم برای خواهدمی

 پشیمان برای هایمحرف و افتدمی راه به پروشگاه مقصدبه اوهم و کندمی حمایت لیلی دیدار برای تصمیمم از شوق با. شودمی

 .ندارد سودی کردنش
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 .خوردمی در باالی رنگ سبز تابلوی به چشمم حرکتش با و شوممی پیاده تاکسی از

 «.وطنی رضاحاج مرحوم وقف خصوصی گاهپرورش »

 اما دارمبرمی قدمی بار یک دقیقه چند هر. بروم داخل به تا گیرندنمی فرمان قلبم از پاهایم و ماندمی در به خیره چشمم

 .گردممی باز عقب به بازهم

 «.ببینه تورو یکی اگه چی؟ بگه محبوبه به لیلی اگه... الی نیست درستی کار »

 .دارمبرمی جلو به قدمی

 «!باشه کرده فراموشت حتی شاید الی است بچه اون بشه؟ چی که کنی هوایی رو لیلی خوایمی ً اصال »

 .کنممی تکیه دیوار به ترس از ماشینی ردشدن و بوق باصدای و گردممی باز عقب به را آمده جلو قدم

 :گویدمی و کشدمی پایین را شیشه

 خانم؟ کجاس حواست -

 !امیرسام -

 نه؟ یا رفتی کن تعریف واسم راه تو بشین بیا -

 .بگیرد جان و شود گرم کمی تا گیرممی ماشین بخاری نزدیک را هایمدست و شوممی سوار ماشین داخل

 .اینجام که ساعته نیم. نرفتم -

 کنی؟می خوشحال رو بچه اون چقدر بری اگه دونیمی تو الناز، -

 .ندیدنم به کنه عادت باید دوباره نداره دووم خوشحالیش -

 بردار واسش قدم یه یانه؟ بشه تموم باید باالخره کنه؟ پیدا ادامه خوادمی کی تا محبوبه و تو قهر. عزیزدلم جان، الناز -

 ...حداقل

 .شنوممی بدی خبر تو برم اگه یا افتاده بدی اتفاق کنممی احساس...ترسممی انقد چرا دونمنمی -

 !نیومده باال من روی اون تا برو -

 .امیر میگم جدی -

 باشه؟ برو من خاطر به -

 .کنممی استفاده خودم نفعبه حرفش از و

 کنی؟ کاری من خاطربه حاضری تو مگه -

 !نامردی خیلی -

 :گویممی و شوممی خیره رنگش مشکی هایچشم به

 ...حاال ولی. دونممی هم خودم کردی، من واسه کارا خیلی تو... بگیری ازم رو خودت اگه تویی نامرد -
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 ...نکش پیش رو عمل بحث الناز، -

 .کشممی پیش -

 :دهممی ادامه فشاردمی را گلویم بغض اینکه با و زندمی حلقه هایمچشم در اشک

 قطع رو گوشی که هربار کنم،می خداحافظی ازت که هرشب... بشه جوریاین خوامنمی! امیر بدم دستت از ترسممی من -

 بد حالت و بگیره قلبت یهو نکنه که اینم نگران افتیمی راه من بدون تو و بندممی رو ماشین در که مرتبه هر یا میکنم

 !آخه بدم دستت از ترسممی من فهمینمی چرا... بمیرم نگرانی تو خوامنمی.بشه

 .کنم کنترل را امجاری هایاشک توانمنمی پاهایم، روی به را سرم و گذارممی هایمچشم روی را دستم

 :گویممی هایمگریه میان

 !بدی دست از رو من که ترسیدیمی کمیه توام کاش -

 :گویدمی بالفاصله

 .ترسممی همین از دقیقاً -

 .زنممی کنار دستم پشت با را اشکم و کنممی بلند را سرم

 بخوابی بیمارستان تو شب بشی مجبور اگه کنی؟ چکار خوایمی نباشه پیشت کسی و بزنن رو کیفت خیابون تو شب یه اگه -

 بیرون عمل اتاق از من اگه چی؟ افتیبی ایدیگه خره هر و طناز و بهار کوروش، مثل آدمایی گیر اگه چی؟ پتو یه بدون حتی

 از اگه وقتاون... بشه راحت خیالم که! الناز کنی پیدا رو پدرت زودتر خواممی که اینه واسه هست؟ تو به حواسش کی نیام

 ...تونمنمی االن ولی. نیست مهم نیام بیرون عملم اتاق

 نیای؟ بیرون عمل اتاق از قراره کنیمی فکر چرا -

 .گیردمی گریانم هایچشم از چشم و دهدنمی پاسخی

 !میدم قول خوامنمی ازت هیچی دیگه... من خاطر به گفتم امیر، -

 .گرددبرمی سمتمبه بعد چندی و ماندمی رخشنیم بر ملتمسم نگاه.زندنمی حرفی و کندمی نگاه را بیرون شیشه پشت از

 .شده کشیده هایشلب روی مهربانش لبخند اما شده قرمز کمی هایشچشم

 ...معصوم طفل اون داره گـناه! ببینی رو لیلی بری که شرطی به -

 وسعت هستی؟ هم ایندیده را او هرگز که کودکی نگران حتی! امیرسام است کرده پنهان تو لبخند در را اشمهربانی تمام خدا

 !ایبرده سوال زیر قلبت با دریا را

 .بیندمی مرا تنها او هم هایچشم و شوممی خیره هایشچشم به

 از و زنممی کنار را هایماشک. شوممی نگاهم گرفتن به مجبور اما ست؛سختی کار رنگش مشکی چشمان از کشیدن دست

 .شوممی پیاده ماشین
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 ...بشناسه رو من خوامنمی کنم؟ کارچی رو نگهبان -

 .تو برو سریع کنممی گرم رو سرش من -

 کوتاهی بوق با و ایستدمی امیرسام در، نزدیک. روممی راه او از ترجلو هم من و افتدمی راه پرورشگاه ورودی سمتبه ماشین با

 .کشدمی بیرون اتاقکش از را نگهبان

 !من به دادن اینجا رو مدرسه یه آدرس! شرمنده آقا -

 چک با بازگشت هنگام تا دوممی سرعتبه و شوممی داخل باز نیمه در الی از من و شودمی امیرسام با صحبت سرگرم نگهبان

 .نشود متوجهم هادوربین کردن

 .آنجاست حتماً لیلی. بروم باال طبقه به باید. است نکرده تغییر چیزیهیچ. کنممی رانگاه اطرافم و کنممی باز را اصلی سالن در

 گمان ببیند مرا هم کسی اگر اما شود؛ حضورم متوجه کسی خواهمنمی. کندمی ترآسان مرا رفتن این و است خلوت سالن

 هایپله سمتبه سرعتبه. کندمی تشدید را اضطرابم و هست وجودم در ترسی بازهم حال، بااین. بیاید پیش مشکلی کنمنمی

 .بزنم سری هردو به باید. دارد قرار دوم طبقه در هابچه بازی اتاق و خواباتاق. روممی باال آن از و دوممی در رویروبه

 را هایمچشم ایستم،می در چهارچوب در. گردممی هارااتاق حالاین با نیست، آنجا کسی که پیداست هاخواباتاق سکوت از

 :زنممی صدا را لیلی آرام باصدایی و کنممی ریز

 اینجایی؟...لیلی...لیلی -

 کنممی تیز گوش و شنوممی را سروصدایشان. روممی بازی اتاق سمتبه بینممی خالی که را لیلی تخت و شنومنمی صدایی

 .کند نوازش را هایمگوش لیلی آشنای صدای میانآن در شاید تا

 .کنممی نگاه داخل به بازی اتاق بزرگ یپنجره پشت از

 نفری چند. است گرم هایشانعروسک با سرشان ای،گوشه هادختر و هستند اتاق داخل بزرگ هایتوپ با بازی مشغول ایعده

 .اندنقاشی کشیدن مشغول و نشسته کوچک میزهای پشت هم

 لیلی است ممکن که کناریگوشه هر. بینمنمی را او هم باز اما کنم؛می دقت بیشتر. نیست هاگروه از کدامهیچ میان اما لیلی؛

 .نیست او اما کنم،می نگاه دقتبه را باشد

 .روممی کنار بازی اتاق جلوی از ناامید

 «.دوروبراست همین جایییه شاید »

 .کندمی جلب را توجهم بازی اتاق داخل کنان،کار از یکی حضور بردارم هااتاق سایر سمتبه قدمی آیممی تا

 پس بشناسد مرا خواهمنمی کنم،می هول. است شده آنجا در حضورم متوجه دیگر او اما بروم؛ کنار دیدش جلوی از خواهممی

 .شنوممی را صدایش اما گیرممی سرعت آنجا از دورشدن با و کنممی حرکت هاپله سمتبه اندازم،می سرم روی را لباسم کاله

 .باشمام خانوم... کن صبر خانوم -
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 .شکنممی را سالن سکوت و روممی پایین سالن هایپله از پرسروصدا و کنممی بیشتر را سرعتم

 .شناسدمی مرا اول نگاه باهمان. بیندمی دویدن حال در مرا و آیدمی بیرون اتاق از کسی سروصدایم با

 تویی؟ الناز؟ -

 حضورم متوجه کسی نداشتم انتظار. دوممی در سمتبه بازهم و کشممی جلوتر را لباسم کاله. گذارممی پاسخبی را حرفش

 خانم که درحالی. دوممی نگهبانی و خروجی در سمتبه ترس از که چنانآن. است ترسانده مرا کمی موضوع این و شود

 .زندمی صدایم و آمده بیرون سالن در از محمدی

 .آوردمی بیرون اتاقک از را نگهبان صدایش

 داخل؟ رفتی چطوری شما خانم؟ کجا -

 ...کنار برو آقا -

 .کردممی عبور در از سادگی به و شناختمی مرا حال بود، نشده عوض نگهبان اگر. شوممی نگهبان یچهره متوجه تازه

 :پرسدمی مدام و گیردمی دست در را کیفم از ایگوشه کند متوقف مرا اینکه برای

 تو؟ رفتی کی دختر؟ کنیمی کارچی اینجا تو -

 و گیرممی فاصله او از سرعتبه. شود باز امکوله زیپ شودمی باعث که کشممی بیرون دستش از را کیفم سریع حرکتی با

 .بینممی در نزدیک را امیرسام ماشین

 :گویممی بلندی باصدای شدن سوار از پس و روممی سمتشبه دواندوان

 ...برو زودباش... برو... برو -

 .ماندمی باز ما به رسیدن از نگهبان و افتدمی راه به سرعتبه امیرسام

 .شودنمی تمام هایمزدننفس و شده ریخته ماشین کف کیفم، داخل وسایل. کشممی عمیقی نفس

 :پرسدمی نگرانی با امیرسام

 چیشد؟ کردی؟ طوریاین چرا -

 .کنممی منظم را هایمنفس

 ...دنبالم افتادن اوناهم دویدم شدم هول! دیدن رو من -

 همین؟ -

 .بهم کردن شک اوناهم...خب. شدم هول خدابه -

 شد؟می چی دیدنتمی مگه -

 .بودم ترسیده لحظه آن در دانممی تنها. دهمنمی پاسخی

 یانه؟ دیدیش حاال -
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 .نبود گشتم دنبالش رو هرجا... نبود -

 .کشدمی عمیقی نفس امیرسام

 کردی؟ کارچی دقیقاً اونجا رفتی پس -

 .کردم خراب دونممی! امیر نپرس قدراین -

 .کندمی کوتاهی یخنده

 !گرفتی من از بزرگی قول چه کاریخراب یه خاطر به ببین -

 :گویممی عصبی باصدایی

 !زیرش بزنی نداری حق -

 .بردمی باال تسلیم نشانه به را هایشدست

 !باشه... باشه -

 :گویممی ناله با و دارمبرمی او از چشم

 ...میگه محبوبه به میره حتماً حاال. شناخت رو من محمدیخانم -

 مادرته؟ جای که نرفته یادت. تویی اون کنه تموم رو قهر این کسی باشه قرار اگه -

 جمع برای و بینممی را ماشین کف شده ریخته وسایل دیگر باریک. کنممی سکوت رفتارم از پشیمان و اندازممی پایین سر

 .گیرممی دست در را آن و بینممی را سمیه حساب دفترچه وسایل، میان. شوممی خم کردنشان

 .کندمی نگاه را دفترچه کنجکاوی با امیرسام

 چیه؟ اون -

 .اندازممی دفترچه به سپس و او به نگاهی

 !بود رفته یادم کل به -

 :دهممی ادامه و کنممی نگاهش

 ...کردمی واریز پول واسش بابام که حسابی همون... است سمیه حساب دفترچه -

 :گویدمی و کنم تمام را حرفم گذاردنمی

 نگفتی؟ زودتر چرا -

 .کندمی نگاهش و کشدمی بیرون دستم از باهیجان را دفترچه

 !بانک طریق از کنی، پیدا رو بابات تونیمی راحت خیلی این با الناز، -

 :دهممی پاسخ مکث کمی از پس

 ...نیستم مطمئن ولی -
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 .شده دیر االن که حیف -

 .لرزدمی دستانم و کوبدمی قلبم هیجان از

 میشه؟ یعنی -

 .افتادیممی فکرش به زودتر باید -

 ...گفت محبوبه... آخه -

 کنی؟ صبر الزمه واقعاً  ولی بگرده؛ دنبالش خودش تا نکنی کاری تو که گفت آره -

 .کنم صبر گفته که هست چیزی یه حتماً خب نرسیده؟ محبوبه ذهن به این یعنی -

 :گویدمی و افتدمی راه به کند،می روشن را آن بود کرده پارک را ماشین ایگوشه که امیرسام

 .باشی خودت فکر به باید هم خودت تو ولی فکرته؛ به خانممحبوبه که درسته -

 .کنم فکر دیگری چیزهیچ به گذاردنمی کنم پیدا را او راه این از است ممکن اینکه شوق و داردمی وا فکر به مرا حرفش

 اینکه از پیش برساند، عمارت به مرا ترسریع خواهممی امیرسام از. شودمی کور ذوقم و شوق تمام لیلی ندیدن یادآوری با

 .شود نگرانم هم سمیه

 .روممی عمارت سمتبه آهسته هاییباقدم و شوممی پیاده ماشین از امیرسام از خداحافظی با

 !نیابد را او کجا هیچ چشمت اما کنی؛ شماریلحظه دیدارش برای... بروی کسی دیدار به شوق با است سخت

. کردم فراموش تورا جدید دنیای و جدید روابط در غرق ببخشی؟ مرا شودمی اما؛ بودم راهتنیمه رفیق دانممی جانم،لیلی

 هجده اشتباه ترینبزرگ این و کردم قربانی را چیزها خیلی امآینده ساختن یبهانه به من،. نبودی اما آمدم؛ دیدارت به امروز

 .بود امسالگی

 :گویدمی شاکی سمیه گذارممی پا که سالن به

 جان؟بچه یهو رفتی کجا تو! الناز -

 ...داشتم کار... ببخشید -

 .بدهم را هایش سوال پاسخ توانم نمی بمانم، اگر بیشتر. روممی اتاق داخل سریع و گویممی را این

 خیرهخیره و گیرممی دست در را دفترچه.آیدنمی سراغم به دیگر سمیه. کنممی پرتاب آن روی را خودم و روممی تخت سمتبه

 .نباشد درکار بستیبن باراین کاش... آمد خواهم دنبالت به فردا. کنممی نگاهش

 .«9۶یشماره »

 چی؟ بهم کنه شک اگه امیر -

 بکنه؟ خوادمی کارچی مگه بده بهت خوادمی شماره یه -

 .ترسممی... دارم استرس خیلی -
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 .«97یشماره »

 .گفت رو شمارت پاشو پاشو، -

 .ایستممی حرف بدون و روممی نظر مورد یباجه سمتبه

 بفرما؟ -

 !سالم -

 کارتون؟ بفرمایید سالم، -

 !خواممی ازتون شماره یه من خانم، ببخشید -

 :پرسدمی متعجب

 ای؟شماره چه -

 .برگردونم تابهش خواممی رو شمارش. شده واریز پول اشتباه حسابم به نفریه طرف از -

 بودن؟ بانک همین هایازمشتری -

 .بله -

 .حسابتون شماره و کنید لطف رو شناسایی کارت -

 :گویممی بادستپاچگی و کنممی مکث کمی

 ...یزدانی سعید آقای بدین؟ رو شمارشون نمیشه. نیوردم ملیکارت -

 .بیار تشریف باکارت بفرما لطفاً. نمیشه شناساییکارت بدون -

 .کنممی خواهش...دوره خیلی راهم بکنید؟ کاریش یه نمیشه -

 :گویدمی دارکش و شاکی بالحنی و کندمی مکث کمی

 حساب؟شماره -

 .گذارممی میز روی را حساب دفترچه باخوشحالی

 .دفترچمه این دونم،نمی رو شمارش -

 .کاودمی را دفترچه و گیردمی را نگاهش باز و دهدمی من به دفترچه از را نگاهش و داردبرمی را دفترچه رنگکم اخمی با

 خودته؟ مال حساب گفتی -

 ...من... نه خب، -

 کنه؟می کارچی شما دست دفترچه این اصالً -

 ...آشناهامونه از یکی مال...مال -

 .شودمی بلند صندلی ازپشت. کندمی نگاهم بااخمی
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 .گردمبرمی االن صبرکن لحظه چند یه -

 !کوبدمی محکم استرس شدت از گذارم،می قلبم روی را دستم و دهممی بیرون را نفسم بارفتنش

 .کندمی دعوت آرامش به مرا نگاهش با او و گردمبرمی امیرسام سمتبه

 رسمی هایلباس با خانم همان دنبال به و گیرممی او از را نگاهم مجدد من، و بنددمی نقش هردویمان هایلب روی لبخندی

 .گردممی بانک

 پوست عادت، به بازهم و دهممی تکان را پاهایم مضطرب و اندازممی نگاه ساعت به شودمی طوالنی کمی که برگشتنش

 .کنممی را امبیچاره هایلب

 :آیدمی صدایی احواالتم در غرق

 .بیا من همراه لطفاً  خانم -

 :گویممی لرزان کمی باصدایی، و شوممی بلند

 چرا؟...چ -

 .کارتونه پیگیری برای -

 اتاقی تا مرا. کنممی حرکت دنبالش به سست هاییباقدم. بینممی را نگرانش یچهره و اندازممی امیرسام به کوتاه نگاهی ابتدا

 .شودمی بیشتر لحظهبهلحظه اضطرابم شود،می بسته که در. ماندمی در پشت خود و کندمی همراهی

 .کندمی صحبت باتلفن و است نشسته میز پشت رنگ، ایسورمه وشلوارکت با سال،میان مردی

 .کنممی گوش را هایشصحبت و ایستممی در کنار طورهمان و دهمنمی خودم به نشستن یاجازه

 قضیه؟ از دارید اطالع شما پس -

- ... 

 .بده ایشون به خودتون حساب از حتی اطالعی هیچ نداره اجازه بانک شماست اسم به حساب اما بله، -

- ... 

 .بدیم اطالع بهتون بودیم موظف باالخره. بله بله-

- ... 

 .نگهدار خدا سرکارخانم، خیربه روزتون-

 .کندمی نگاهم تلفن کردن قطع با

 .بشینید بفرمایید -

 ...تونیدنمی اگه ازتون خواستم شمارهیه فقط من چرا؟ -
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 واریز براتون پول اشتباهی که کردین ادعا شما دوماً میشه، حساب جرم این اومدی اینجا دیگه نفر یک اسم به شما اوالً  -

 .بدیم شما به هامونمشتری از اطالعاتی هیچ تونیمنمی ما! شده

 ...آشناهامه از یکی مال حساب که گفتم. نیومد کسی اسم به من...من -

 شما که باشه ایپیچیده موضوع دادیممی احتمال چون شدیم، شما حرف صحت متوجه و گرفتیم تماس ایشون با ما و بله -

 .زدید حرفی همچین دروغبه خاطرش به

 !نیست اینطور نه -

 .کنم ترک را مکان این ترسریع که تابمبی و کرده رخنه وجودم اعماق در ترس

 .بدیم اطالع پلیس به رو مشکوک موارد موظفیم ما هرحال به -

 .دارم خود کردن تبرئه در سعی توان تمام با و زندمی حلقه هایمچشم در اشک حرفش شوک از ناگهان

 !همین خواستم شماره یه فقط... من آخه؟ پلیس چرا...میگم راست دارم دیدین گرفتین تماس که شما چرا؟ آخه پلیس؟ -

 .آوردمی رحم به را دلش آلودماشک هایچشم

 چندسالته؟.نداشتی اطالع قوانین از شاید میاد کم نظربه سنت. کنم گذشت بار این تونممی -

 .هیجده -

 .بلغزد امگونه بر اشکی مبادا تا کنممی پاک هایمدست با را چشمم یگوشه

 .دهدمی تکان سری

 ...بری تونیمی -

 :کنممی تکرار حرفش از متعجب

 برم؟ -

 !بفرمایید -

 !کندمی اشاره در به و

 :پرسممی و گردمبرمی سمتشبه.دهدنمی رفتن به رضایت قلبم اما روممی در سمتبه آرام

 بدید؟ بهم رو شماره اون تونیدمی. برگردم حساب صاحب با اگر -

 .آورد می باال را سرش

 .نداریم رو اجازه این خیر -

 .آیدمی سمتمبه امیرسام بالفاصله و شوممی خارج اتاق از. ماندنمی باقی صحبتی دیگر که گویدمی باتحکم چنان را حرفش

 پریده؟ وروترنگ چرا الی؟ چی شد -

 ها؟ -
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 اینجا؟ آوردنت چرا-

 .زنممی زل هایشچشم به

 .ندادن بهم رو شماره -

 .چی شد ببینم کن تعریف ماشین تو بریم بیا -

 ،شویممی ماشین سوار. کنممی تعریف موموبه برایش را افتاد اتفاق هرآنچه ماشین به رسیدن تا و روممی بیرون بانک از هردو

 :گویدمی ماشین کردن روشن درحال و شودمی عصبی کمی امیرسام رسدمی پایان به که هایمحرف

 پلیس؟ به بزنن زنگ بخوان که ازشون خواستی چی وگرنه کنن سرتبهدست خواستن ایبچه دیدن! زدن خودبی حرف -

 :گویممی بالفاصله و اندازممی باال ایشانه

 .دیگه کنم نگاه چشاش تو نمیشه روم اصالً کنم؟ کارچی رو سمیه حاال وای، -

 :دهدمی پاسخ مکث کمی از پس و دهدمی تکان سری

 .نکن سرزنش بابتش رو خودت. گشتیمی پدرت دنبال داشتی فقط...نکردی کاری -

 حاال، و کردم کاریپنهان من. برداشتم را اشدفترچه و کردم چک را حسابش سمیه از اجازه بدون من. کندنمی آرامم حرفش

 .باشم داشته را سمیه هایچشم به کردننگاه روی هم نباید

 دستم.کندمی امبدرقه هایشدادن دلداری هم شدن پیاده از قبل. ایستدمی ایگوشه امیرسام شویممی که عمارت به نزدیک

. شودمی واضح کوروش تصویر و کنممی زوم را هایمچشم. بیندمی را آشنایی چشمم رود،می ماشین در یدستگیره سمتبه که

 .شوممی منصرف شدن پیاده از

 شدی؟ دلتنگم زودی همین به: امیرسام

 :گویممی حرفش به توجهبی

 کوروشه؟ اون -

 کدوم؟ -

 .کنممی هدایت قسمت آن به را امیرسام هایچشم و گیرممی نشانه را سمتی انگشت با

 :گویدمی اطمینان با و کندمی نگاهش

 .شو پیاده بعد بره بزار خودشه، آره -

 .است امیرسام از متفاوت امدغدغه اما من؛

 زمان گذراندن برای را خوابش تخت و عمارت از غیر به جایی کوروش ظهر، موقع این در ندارم یاد به کند؟می چه اینجا او

 نظر زیر را او ریزشده هایچشم با. کندمی کنجکاو و شکاک مرا خلوت یکوچه یک در کشیدنش انتظار! باشد کرده انتخاب

 .گیرممی
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 که گویی و شودمی بیشتر او به توجهم شود،می نزدیک او به بیشتر چقدر هر آید،می کوروش سمتبه پیاده شخصی دور از

 بسته داخل کوروش. دهدمی کوروش تحویل را رنگمشکی پالستیک یک داخل ایبسته کوتاه، گپی از پس! هست هم آشنا

 !صمیمیت هرگونه از عاری و کوتاه دیدار یک. شوندمی جدا هم از و دهدمی تکان سری اندازد،می نگاهی را

 :پرسدمی امیرسام بالفاصله

 دیدی؟ هم تو بود؟ چی اون -

 !بود همین هم من سوال

 نه؟ زدنمی مشکوک خیلی. دیدم آره، -

 .مربوطه خودش به کنهمی غلطی هر اون جان،کارآگاه -

 :دهممی تکان سری

 ...نگرانم فقط باورکن -

 اون؟ نگران -

 :گویممی و شوممی دستپاچه

 !امیر عه -

 !زهرمار -

 .شودمی سپرده فراموشی به کوروش یقضیه سرعتبه

 .است شده خاطر آزرده گویی و زندمی را حرف این اشچهره در اخم باکمی

 .کنممی نگاهش بالخندی و کنممی سرخم

 .نکنی قهر! اوی -

 .زندنمی حرفی

 .نمیاد خوشم ازش دونیمی خوب تو وگرنه. بیفته اتفاقی ترسممی فقط باورکن -

 !چندساله و بیست مرد این خواهد،می کشیدن ناز دلش گویی و

 :گویممی کشدار بالحنی و زنممی پلک مدام شده درشت هاییباچشم و کنممی ترپهن را لبخندم

 آخه؟ کنی قهر من با میاد دلت -

 :دهممی ادامه و

 آشتی؟ -

 :گویدمی آمیزشیطنت لحنی با و کندمی کج لب

 .باشه کن، وکولهکج رو قیافت کم -
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 .شودمی برچیده هایملب روی از لبخند

 .لبش یگوشه آمیزشیطنت یخنده این از شوممی عصبی کمی

 سرت؟ تو بکوبم کیف همین با -

 :گویدمی و بردمی باال دفاع حالتی با را هایشدست کنممی بلند را کیف کههمین

 چرا؟ میشی عصبی قربونت، باشه -

 .کندمی غوغا که دانیمی...نگویم چیزی! پیچدمی عاشق دختر این هایگوش در اشخنده صدای. خنددمی بلندبلند هم بعد و

 .زنممی قدم عمارت تا سرد هوای این ودر شوممی پیاده رسد،می پایان به که هایمانخنده

 کنم؟ چه را سمیه! آخ. افتممی پیش چندساعت اتفاق یاد به هم باز و

 .شنوممی را سمیه صدای که دارمبرمی هاپله سمتبه قدمی گذارم،می عمارت به پا

 !الناز -

 .دزدممی را نگاهم مدام و کنم نگاه هایشچشم به توانمنمی شرمساری از که درحالی گردانمبرمی سر آهستگی به

 نه؟ بانک بودی رفته -

 ...سمیه... س -

 :گویدمی دلخوری با

 گفتی؟می من به قبلش نباید -

 :گویممی و آیممی پایین رفتم باال که را ایپله

 ...وقتاون بگی محبوبه به ترسیدم ولی... ولی سمیه؛ خواممی معذرت. شرمندم خدابه -

 :پردمی حرفم میان

 کنی؟می فکر من به راجع طوریاین الناز؟ خبرچینم من -

 !سمیه نگو طوریاین توروخدا -

 .اندازممی آغوشش در را خودم و شوممی خیره هایشچشم به شوم،می نزدیکش. دهدمی تکان سری

 .کنم فکر هیچی به ذارهنمی کردنش پیدا شوق کن باور سمیه -

 .است کرده سد را گلویم راه سنگی گویی شودمی آلودبغض صدایم

 .سمیه میشم متنفر هم خودم از دیگه باشی دلخور دستم از توهم اگه ندارم رو کسی تو جز که من -

 گردنش دور به را دستانم ترمحکم بتوانم شودمی باعث این و است بلندتر او از کمی قدم گذارد،می امشانه روی را دستش

 .بزنم حلقه

 :گویدمی و کندمی مکث کمی
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 خوامنمی تورو بد وقتهیچ باش مطمئن. آوردم درت وگلآب از کردم بزرگت خودم. نداری برام فرقی هیچ دخترم با تو -

 .دختر

 .شودمی خشک هایمگونه رو اشک و فشارمشمی آغوش در ترمحکم

 :پرسدمی او و شویممی جدا هم آغوش از لحظه چند از پس

 نه؟ یا شد خبری حاال -

 !نه -

 .کشدمی عمیقی نفس

 .گذاشتم ناهار بیا کن عوض رو لباسات برو حاال. میشه پیدا خدابزرگه. دختر نباشه غمت -

 .چشم -

 .پرسممی که داردبرمی آشپزخانه سمتبه قدمی سمیه

 هست؟ کوروش... راستی -

 .بیرونه صبح از نه -

 ...آها -

 حالت ترینساکت در خانه. نیست درعمارت که هم کوروش و است رفته خواب به تختش روی تاجخانم. روممی اتاق سمتبه

 .بردمی سر به ممکنش

 .ایستممی گرفته بخار هایشیشه پشت و روممی اتاق به

 !کشدمی رخ به را سرمایش زور زمستان و ستابری هوا

 .روممی پایین یطبقه به و کنممی عوض را هایملباس کنم،می پرتاب مبل روی را گوشی

... 

 نام دیدن با و نشینممی تخت روی چهارزانو. شنوممی را تلفنم صدای بخزم ونرممگرم پتوی زیر آنکه از قبل خواب، از پیش

 .شوممی مات صفحه روی

 .شوندمی تردید دچار رنگ سبز یدکمه لمس برای هایمدست دیدنش با که نامی محبوبه،

 خیال با تا کندمی را شبش آخر کارهای هم سمیه شده، تابیده داخل به اتاق بیرون از چراغی سوی تنها و است تاریک اتاق

 .بگذارد بالش بر سر راحت

 .گذارممی گوشم کنار را تلفن و کنممی لمس را رنگ سبز گزینه شده حبس بانفسی و شوممی تلفن به خیره بازهم

 .زنمنمی حرفی هیچ و کندمی عبور خط از هایمنفس صدای

 .کندمی نوازش را قلبم آشنایش صدای
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 .دخترم سالم -

- ... 

 رفتی؟ که رفتی. ندارم ازت خبری وقته خیلی -

 .ندارم دادن پاسخ روی هم تلفن پشت از حتی

 اونجا در دزداست کار رفتن و اومدن یواشکی. توئه یخونه مثل هنوز پرورشگاه. کنم یادآوری رو چیزی یه بهت زدم زنگ -

 رفتی؟ و اومدی قایمکی بشنوم بقیه از باید من. بازه تو روی به همیشه

 .شودمی شکسته چندماهه طلسم این و آیممی حرف به

 !محبوبه -

 .دخترم بود شده تنگ صدات برای دلم چقدر دلم؟ جان -

 .کنممی پنهان را صدایم لرزش

 ...ببخش رو من -

 !هابلرزه صدات نبینم -

 .دهدمی امدلداری مدام هم محبوبه و افتممی هقهق به ناگهان

 بودم؟ کرده محروم کسی چه از را خود

 کردی؟ چه تو. کردی ویران...بسازی بودی آمده! احمق الی

 به که وساعت کندمی کوتاه را هرحرفی. بکشد درازا به صحبتمان دهدنمی اجازه او اما شوم؛می محبوبه با صحبت مشغول

 .سپاردمی خدا به خداحافظی یک با مرا شودمی نزدیک شبنیمه

 جایم در حسرتش در تاصبح من و نداشت دیدارم به میلی اماشاید شدم؛ صحبت گرم او با دیدار، یک تاریخ انتظار در راستش

 !زدم غلت

 محبوبه چون محکمی پناهگاه دادن دست از ترس. نشیندمی هایمبرلب خنده بازهم دیشب اتفاق یادآوری با و شودمی صبح

 .دارم بهتری حس حاال. بگذارم بالش بر سر راحت باخیالی هاشب گذاشتنمی

 پیدا برای دیگری راه امیرسام قولبه. برسانم پایان به را تماممنیمه کار و بروم باید. زنممی وصورتمدست به آبی شوم،می بلند

 شماره یک به تنها او و من بین یفاصله. بکشم دست قبلی حل راه از سادگی این به توانمنمی اما. کرد خواهم پیدا کردنش

 !بکن را فکرش است، بند

 .کنممی نگاه ایستاده، آینه درون که دخترکی هایچشم به نفسبه بااعتماد و ایستممی آینه کنار

 باورم و قلب با که هاچه دیشب از محبوبه تماس. شد خواهد محقق اتسالهچند رویای و کرد خواهی پیدا را او که دانممی

 .بروی مشکالت قلب به ترسی هیچ بی شودمی باعث محکم گاهتکیه یک داشتن حس. نکرد
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 دور به را امکاموایی گردن شال و اندازممی سرم را شالم. بندممی کوچکی و نازک کش با را انتهایش و زنممی شانه را موهایم

 .آورمنمی میان به حرفی مقصدم از اما دهم؛می اطالع او به رفتن از پیش و گذارمنمی خبربی را سمیه. گردنم

 سمتبه امشماره خواندن از پس. نشوم متهم تا بگویم چه دانممی قبل یدفعه خالف بر باراین و گذارممی بانک ورودی در به پا

 .نشینممی صندلی پشت و روممی نظرم مورد باجه

 .خانوم نباشید خسته سالم، -

 .ممنون سالم، -

 من شماره خواستممی فقط داره حساب بانک این توی که دونممی. هستم یزدانی سعید اسم به شخصی دنبال من ببخشید -

 .برسونید بهشون رو

 !هابانکه اینجا دیمنمی روابط پیوند اینجا ما خانم -

 .کردمنمی خواهش ازتون نبودم مجبور اگر ندارم بهشون دسترسی هیچ واقعاً  اما هستم؛ متوجه بله -

 .بدم انجام کارو این تونمنمی من -

 .نیست سختی کار واقعاً کنممی خواهش -

 .نگیرید روهم من وقت بفرمایید لطفاً  خانم -

 ...گوش من حرف به لحظهیه شما -

 است دیروزی کارمند همان شوممی متوجه بالفاصله و بینممی را آشنایی یچهره لحظه همان و شودمی بلندتر کمی صدایم

 .کرد معرفی شعبه رئیس به مرا که

 .شودمی متوجهم سربرگردانم بخواهم آنکه از پیش اما شود؛می قطع سریع صدایم

 :گویدمی متعجب و ایستدمی دیدنم با

 خواستی؟می شماره بودی اومده دیروز که نیستی همونی شما! عه... عه -

 .بیاورم زبان به تا آیدنمی ذهنم به حرفی هیچ کنم،می سکوت

 :گویدمی نشسته، رویمروبه که کارمندی روبه

 خانم؟ این خوادمی چی -

 .برسونیم بانک هایمشتری از یکی به رو شمارش میگه واال، بگم چی -

 .شوممی بلند بزند دیگری حرف بخواهد اینکه از پیش

 بدید؟ گوش من حرف به لحظهیه فقط میشه -

 :گویدمی حرفم از شاکی زن

 ...کردی درست مشکل گرفتی، مارو وقت همه اون دیروز شما خانوم! عجبا -



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 226 
 

 :گویممی و پرممی حرفش میان. نیست ساخته او از هم کاری و نیست بیش کارمندی که دانممی

 کنم؟ صحبت شعبه رئیس با تونممی -

 !کالمم صراحت از کنممی حیرت خودم

 .شدمنمی حاضر کجا هیچ تنهایی به قبالً حتی. شدممی دستپاچه و کردممی مکث حرف یک گفتن برای ترهاپیش

 یاجازه سپس رود،می اتاق همان سمتبه خودش خالصی برای ناسرانجام هایکردنبحث از عاصی و من رفتار از متعجب زن،

 .روممی اتاق سمتبه نیز من و دهدمی اطالع من به را ورودم

 داشته همخوانی داستان با مرد این منطق شاید کنممی احساس اما کردم؛ تقاضایی چنین چرا دانمنمی هم خودم راستش

 .باشد

 نمایان لبش یگوشه لبخندی دیدنم با.است نشسته میز پشت شیک وشلواریکت با دیروز، یاتوکشیده و سالمیان مرد همان

 :گویدمی خاص لحنی با و شودمی

 !شمایی که بازهم -

 .کند می دعوت نشستن به مرا او و شوممی نزدیکش آرام

 .داردبرمی صورت از را عینکش و گذاردمی کنار را دستش در خودکار بالفاصله نشینممی وقتی

 .خدمتم در بفرمایید دارین، کار بنده با بودین گفته خب، -

 .است شده سماجتم همه این کنجکاو هم شاید یا رسدمی نظر به کارمندانش از صبورتر

 .خورده گره بانک این به که دارم مشکلی واقعاً اما مزاحمم؛ دونممی ببخشید، -

 .دخترم بفرما. هستی پیگیرش قدراین که واجبیه کار اینکه مثل -

. دهممی شرح برایش را امقصه تمام بادرماندگی و کنممی اعتماد شوم،نمی بیانم لحن درگیر. است نمانده برایم ایچاره دیگر

 سازممی ملموس برایش را درد این تنها و رسانممی گوشش به را سخت جدایی این مفهوم تنها وجزئیات، هاحاشیه از دوربه

 .رودمی فرو فکر به ایلحظه چند و کندمی مکثی کوتاهم، صحبت از پس

 برمیاد؟ شما برای ما دست از کاری چه حاال دخترم، خب -

 .بدید من به هاتونمشتری از اطالعاتی هیچ تونیدنمی گفتین شما اومدم، که دیروز -

 .میگم هم هنوز بله، -

 .ازش دارید کافی اطالعات شما که برسونید؟ دستش به رو من یشماره تونیدمی خب -

 .دهد انجام کار را این که کنم قانع اورا کنممی سعی توانم نهایت با

 !خواهدمی من از را امشماره بعد ایچند لحظه .رودمی فرو فکر به بازهم

 !است خوب حالم
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 .امکرده پیدا زندگی یادامه برای ایتازه شوق

 مرا خط پشت از کسی و و درآید صدا به تلفنم لحظه هر است ممکن گویممی خودم با کنم،می باز چشم که صبح روز هر

 !کند خطاب «دخترم»

 نشد اگر امروز گویممی هم هاشب آخر. کنممی شب را صبحم و گذرانممی انتظار به را هاساعت. شوممی بیدار خواب از باشوق

 .هست هم فردایی

 .نگذار منتظرم این از بیش عزیزم، پدر

 الناز؟ الناز؟ -

 :گویممی بلند باصدایی و روممی اتاق در کنار شوم،می بلند تخت روی از. زندمی برهم را افکارم سمیه صدای

 سمیه؟ بله -

 .روممی آشپزخانه به و کنممی تن به مناسبی لباس. شنومنمی صدایی

 سمیه؟ داشتی کارم -

 .بکشم برات بشین بیا. دخترم ستآماده غذا -

 چی؟ خودت -

 .میام بدم رو تاجخانم غذای -

 :گویممی لبخند با و دهممی تکان سری

 .مونم می منتظر پس -

 .زندمی لبخندی درپاسخ، اوهم

 .کنممی احساس در کنار را کسی حضور که زنممی ناخونکی میز روی ترشی به و شینممی میز پشت

 :گویدمی ایاضافه حرف و سالم هیچ بی. است کوروش

 .اتاق ببره رو غذام بگو سمیه به -

 .ماندنمی منتظر اما بدهم، پاسخی خواهممی

 «.زنهمی حرف کلفتش با داره انگار! پرو یپسره »

 با کوروش شکم برگردد، و بدهد را تاج خانم غذای سمیه تا که دانممی. کشممی غذا برایش و روممی گاز سمتبه غرغرکنان

 .رسندنمی تفاهم به مغزش

 کمی را در آرنجم با. نیست زدن در به نیازی و است باز در. روممی اتاقش سمتبه و گذارممی سینی در را شدهآماده غذای

 .گذارممی میزش روی جاهمان را سینی و زنممی کنار
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. پراندمی سرم از را وحواسهوش پنجره، پشت از برف سفید هایدانه ناگهان آمدن، بیرون از پیش اما ندارم؛ آنجا در دیگری کار

 رسیده نیمه به زمستان تازه. شوممی باغ در نشسته برف بلورین هایدانه تماشای مشغول و روممی پنجره سویبه لبخند با

 پایم اما گذارم؛می عقب به قدمی باغ تصویر از کندن دل با و مانممی پنجره پشت کمی. است امسال برف اولین این اما است؛

 !نیست بعید هم زیاد اتاق صاحب از! اتاق وسط هم آن زباله، سطل. کندمی برخورد جسمی به

. بینممی را طناز عکس کنممی که دقت و شوممی ترنزدیک. شوممی کنجکاو زباله، سطل داخل یشده پاره عکس بهنسبت

 .هایشلب یگوشه طناز لبخند باهمان

 «.میاد کنار باهاش داره باالخره »

 پاک ذهنش از سادگی همینبه موضوع این کردمنمی هم را تصورش. کشممی عمیقی نفس و گویممی زیرلب را جمله این

 .شود

 !بینممی چهره بر غلیظ اخمی همراه را اتاق صاحب در چهارچوب در اما کنم؛می را اتاق از شدنخارج قصد

 کنی؟می غلطی چه اینجا -

 .افتدمی جانم به ترس اش،عصبی لحن از

 .آوردم واست رو غذات هیچی، -

 .افتدمی داخلش هایعکس و زباله سطل به نگاهش

 .روممی عقببه قدمی ترس از و شودمی نزدیکم

 .فوضول یدختره کنممی چالت جاهمین ببینمت اینجا دیگه باریه پره،همجا می وچالتچش زیادی -

 .پیچدمی گوشم در اشآزاردهنده صدای. داردبرمی را خانه تمام صدایش

 :گویممی صدایم در عصبانیت کمی با و دارمبرمی هایمگوش روی از را دستم

 ...آورده برات رو کوفتی غذای اون که گفتم خبرته؟ چه -

 :گویدمی دیگری بافریاد و اندازدمی پایین میز روی از را سینی ناگهان،

 .غذات از هم این! بیرون هری ...بابا گمشو -

 بیرون اتاق از سرعتبه پس شود، بلند هم سمیه روی صدایش خواهمنمی. شودمی ظاهر اتاق در چهارچوب در هراسان سمیه

 .کوبدمی هم به توانش تمام با را در بالفاصله هم او و روممی

 «!عوضی. مرگشه چه نیست معلوم روانی احمق »

 :گویدمی و کشدمی را آستینم یگوشه سمیه

 ...شنوهمی! هیس -

 ...بشنوه بذار -
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 .گیردمی دندان به را پایینش لب

 کردی؟می کارچی اتاقش تو تو، کرد؟ طوریاین چرا چی شد؟ -

 .کنممی تعریف برایش را پیش یچندلحظه و برممی آشپزخانه به اورا بینم،می که را سمیه یپریدهرنگ یچهره

 زیرلب و دهدمی تکان سر مدام هم سمیه. شوم آرام کمی تا نشینممی صندلی روی شده، نامنظم هایمنفس ترس از هم خودم

 :گویدمی

 .کنه خیربه رو پسر این عاقبت آخر خدا -

 دیگر اما کند؛ خیربه مارا آخروعاقبت خدا بگوید باید سمیه. است شده ترسناک و باهم تناقض در هایشرفتار عجیب کوروش،

 اما نشستم؛نمی گریه به بود قبالً  اگر شاید. دانمنمی ام،شده مقاوم من یا شده عادت یا. گذاردنمی برمن تأثیری رفتارهایش

. کندمی آشفته را ذهنم تاریک روزهای آمدن حس هم باز اما کند؛می فروکش کمی عصبانیتم! زندنمی سرم به هم گریه خیال

 بدهد؟ دستش کاری نکند هستم، کوروش رفتارهای این نگران... راستش

 توانستمی و بود امیرسام لحظه این در کاش کنممی آرزو و گردممی باز اتاق به. کشدنمی غذا به میلم دعوا، دیگر آن از پس

 .کند آرام مرا «نباش نگران »یجمله یک با

 .روممی سراغش به خودم پس نیست، او

 شاید. ندارند حوصله گویی اوهم اما گیرم؛می قرض امیر از را کوروش توسط امشده ربوده آرامش از کمی و زنممی حرف او با

 گاهی شود؟ مربوط طناز ازدواج به هایشحوصلگی بی این نکند که است این از ترسم. گویدنمی و است گیردل جایی از اوهم

 با خود، کردننگران خدای من. دهدمی آزارم فکر این و داشته نگه طناز برای را قلبش از ایگوشه هنوز او کنممی احساس

 !هستم ذهنم پریشان افکار این

 .رسانممی شب به را ظهر گونهاین و بیفتد کوروش به چشمم مبادا تا آیمنمی بیرون اتاق از شب تا آمدهپیش اتفاق با

 هایرفتار از اوهم کندمی فکروخیال خود با مدام نشسته، جایش در که طورهمان و رودمی خوابش رخت به سمیه خواب هنگام

 .است شده نگران کوروش

 «...خبرهچه دونهنمی تاجخانم که خداروشکر. کردی نگران رو زن این طوریچه ببین. کوروش کنه لعنتت خدا »

 .نشینممی تخت روی و دارمبرمی بالش از سر

 خوبی؟ تو سمیه؟ -

 .کشدمی خودش با زدنحرف از دست

 ندیدی؟ رو رفتارش باشم؟ خوب ذارهمی پسر این -

 .نکن فک بهش قدراین. کرد کارییه بود عصبی حاال...خب -
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 مقصر رو ودمخ من بشه طوریش اگه نداره، رو کسی پسر این خدا... آخه مرگشه چه نیست معلوم. نمیگم رو االنش کار -

 بود؟ عصبی چقدر ندیدی الناز،. دونممی

 .دهم دلداری او به دروغ با که مجبورم اما بود؛ اندازه از بیش عصبانیتش. اوست با حق گوید،می راست سمیه

 ...دیگه بوده همین همیشه! گنده اخالقش کالً اون -

 ...واال دونمنمی... بگم چی -

 .امروز شدی خسته خیلی بخواب. نکن فکر بهش -

 اتاق. من گردن افتاده هم خونه کارای نمیاد، وقته چند که هم خونه مستخدم. فردا دارم کار هم کلی که بخوابم بگیرم آره -

 .کنم جمعش باید فردا... شده یکی کثافت با که هم پسره این

 سمیه؟ -

 دخترم؟ جانم -

 :گویممی و شود خواب یآماده تا کندمی پهن را پتویش

 ...رو فردا حداقل کنم کمکت نذاشتی وقتهیچ -

 .پردمی حرفم میان سریع

 خدمتکاری؟ کنی؟مگه کار خوایمی. منی مهمون مثل بمونی اینجا که هم دیگه صدسال... عزیزکم... دخترجان -

 :گویدمی و خزدمی پتویش زیر

 .نکن ناراحت این از بیشتر هم رو من نزن، حرفا این از دیگه. بخواب بگیر -

 انجام را تاجخانم و خانه کارهای تمام تنها دست او بینممی اینکه از اما شود؛ ناراحت خودش قول به مبادا تا زنمنمی حرفی

 خوب را حس این. کنممی دلسوزی برایش کند تصور سمیه خواهمنمی هم طرفی از. شوممی متنفر خود از سخت دهد،می

 .کند درک را آن کسی خواهمنمی و شناسممی

 زمانی. دارم یاد به را امکودکی زمان هم هنوز. هستند دنیا احساسات ترینانگیزنفرت ترحم و دلسوزی. گذارممی بالش بر سر

 سنمهم دوستان گاهی. میشد عوض من بهنسبت دیدشان هستم، پروشگاهی دخترک یک فهمیدندمی اطرافیانم و دوستان که

 بودند، مهربان خیلی که هم هاییآن. بودم تنها اکثراً تفریح هایزنگ و دادندنمی راه هایشانبازی در موضوع این بخاطر مرا

 افتخار دلسوزی، سر از هم گاهی! است مدرسه پروشگاهی دخترک همان این گفتندمی و داندمی نشان انگشت با مرا نهایت

 .دادممی ترجیح ترحم این به را نکردن بازی همان من اما ؛کنند بازی من با که دادندمی

 .گذارممی راحت را او پس. است ترحم بار از ترسبک خستگی بار. کنممی درک توانمرامی سمیه حس حال،

 .روممی خواب به هرشب رویاهای با و بندممی چشم

 .رودمی کلنجار خود با مدام که شنوممی را سمیه صدای شوم،می که ترهوشیار. شوممی بیدار خواب از هاییقدم صدای با صبح
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 .روممی صدا سمت و پرممی جا از ترس با

 .بینممی باال یطبقه راهروی در را سمیه

 :پرسممی بلند تقریباً باصدایی و روممی سمتش بانگرانی

 شده؟چی سمیه؟ -

 .گذاردمی هایشلب روی را اشاشاره انگشت بیند،می که مرا

 !نشنوه تاجخانم! هیس -

 .گویمنمی چیزی و شوممی مبهوت

 .افتممی راه دنبالش به هایشرفتار از خبربی هم من و رودمی اتاق به سمیه

 .زندمی زانوهایش به را هایشدست مدام و نشیندمی تخت روی

 .شدهچی بگو توروخدا نگرانی، از مردم سمیه -

 :گویدمی و کندمی مکث کمی

 .آخه کَف ش بود ریخته غذا. کنم تمیز رو کوروش اتاق برم گفتم صبح -

 خب؟ -

 :دهممی ادامه عصبی حالتی با

 گفت؟ بهت چیزی نکنه -

 !سرشه تو چی نیست معلوم! نگرانم خیلی...نگرانم. کردم پیدا اتاقش تو اونارو فقط. اصالً نبود خونه... نه... نه -

 .کندمی اشاره اتاق میز روی هایبطری به زمانهم و

 .کندمی راجلب توجهم نوشیدنی هایبطری روم،می میز سمتبه

 .کشممی عمیقی نفس بعد اما ؛شوممی شوکه کمی اول

 سمیه؟ نگرانی این واسه خب -

 .دهدمی تکان منفی ینشانه به سری

 !بود همون فقط کاش -

 .کندمی باز را بطری در و آیدمی هابطری سمت به

 !اندازدمی سوزش به را هایمچشم اشتندی شدت و رسدمی مشامم به تندی بوی بالفاصله

 :گویدمی کالفه و بنددمی را بطری در سرعتبه سمیه

 .نداره رو هیچی طاقت دیگه پیرزن این. الناز کرده نگرانم کنهمی داره که غلطایی وآمدش،رفت عصبانیتش، این -

 .میشد راحت هم پسره این دست از میشد کروکور بشه، علیل اینکه جایبه کاش
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 :پرسممی لرزان صدایی و ترس با

 اسید؟ -

 .دیدمی را طناز هایعکس اگر میشد برابر صدها سمیه نگرانی. شوممی حدسم درستی متوجه سکوتش از

 :گویممی و کنممی پنهانش اما شود؛می بیشتر لحظهبهلحظه و کندمی رشد من وجود در نگرانی این

 !بکنه تونهنمی کاری.سمیه نباش نگران -

 .نشیندمی تخت یلبه و زندمی پوزخندی

 .باشم نگران خودیبی و کنم اشتباه من خداکنه فقط...کنه خدا -

 .شده برپا آشوبی خودم دل در اما کنم؛می دادنش داریدل به شروع و زنممی زانو کنارش تخت، پایین

. بازگردانم جایشان به هاراآن خواهدمی من از و گویدمی هارابطری دقیق محل شودمی ترآرام سمیه که بعد یدقیقه چند

 .شودمی کارهایش به رسیدگی مشغول و رودمی تاجخانم اتاق به هم خودش

 به نگاهم. دهم قرار بودند که جاییهمان هارابطری تا روممی اتاقش به آسوده خیال با نیست خانه در کوروش دانممی چون

 .است برداشته هارا آن روزهمان حتماً. بینمنمی آن در را طناز هایعکس و افتدمی زباله سطل

 جا هابطری برای و زد کنار را وسایل یکییکی باید که است شلوغ میز روی آنقدر اما بگذارم؛ میزش روی هارابطری میخواهم

 سفیدرنگ کوچک یبسته چند افتد،می زمین به و کندمی برخورد کوچکی یجعبه به دستم ناگهان شلوغی این میان. کرد باز

 .شودمی پخش اتاق کف و ریزدمی بیرون آن از

 «!الی سرت تو خاک! وای »

 به شروع و نشینممی زمین روی زانو با بدانم، را کوچک هایبسته آن داخل محتویات آنکهبی و گویممی زیرلب را جمله این

 .است مانده پنهان چشمم از شانتعدادی اند،شده پخش زمین کف چون اما نیست؛ زیاد تعدادشان. کنممی کردنشان جمع

 .گردانمبرمی جعبه داخل را همه سرعت به و دارمبرمی تخت زیر از را بسته آخرین و شوممی خم

 طورهمان هارابطری و کنممی هول ترس از. برممی کوروش آمدن به پی موتور، صدای و باغ در شدن کوبیده صدای باشنیدن

 در کنار را رنگی سفید یبسته اتاق از خروج هنگام اما گردد؛می باز اولش حالت به اتاق و چینممی میز روی گفت، سمیه که

 سرعتبه و گذارممی جیبم داخل را بسته کنم،نمی پیدا را جعبه به بازگرداندنش فرصت دیگر. جامانده هاآن سایر از که بینممی

 .شوممی خارج اتاق از

 .شودمی داخل و کندمی باز را در کوروش رسم،می باال راهروی به و دارمبرمی را پله آخرین کههمین

 یقفسه روی را دیگرم دست سپس کشممی عمیقی نفس و کنممی قفل نرده به را دستم نشینم،می آخر یپله همان روی

 کنممی حس را قلبم نامنظم هایتپش و گذارممی امسینه

 «.کنم سکته ترس از بود مونده کم. یهوییت وآمدهایرفت این و خودت به لعنت »



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 233 
 

 :گویدمی سر پشت از آرامی صدای لحظه درهمین

 گذاشتیشون؟ -

 .است سمیه

 :گویممی آرام و کنممی نگاه سر پشت به

 .آره -

 .دیوار سمت. بودا همه پشت بود، پر کهاون -

 .گذاشتم درست -

 .نمون اینجا اتاق تو برو پاشو...پاشو خب -

 سفید یبسته و برممی لباسم جیب داخل را دستم. بندممی خود سر پشت را در و روممی اتاق سمتبه و دهممی تکان سری

 .آورممی بیرون را رنگ

 «دیگه؟ چیه این »

 برم؛می لذت موهایم آزادی از و کنممی جدا آن از را موهایم از را کش. کنممی رها آن روی را خودم و روممی تخت سمت به

 .گیردمی قرار آزاردهنده افکار هجوم مورد ذهنم اسید بطری یادآوری با که کشدنمی طولی اما

 هم طرفی از اما باشد؛ دیده تدارک طناز از غیر کسی برای را اسید کنم تصور توانمنمی. کنممی فکر رفتارهایش و کوروش به

 .باشد پست و منفور حداین تا کوروش، که باورکنم توانمنمی

 .ماندمی آرام ناآرامم، خیال و دانستمنمی را موضوع کاش است؟ ساخته من دست از کاری چه اما،

 این از بیش باید چرا گویدمی مغزم در صدایی طرفی از اما باشد؛ ساخته دستش از کاری بگویم امیرسام به را ماجرا اگر شاید

 کنم؟ طناز درگیر را امیرسام

 لحظه همین در. بشناسم را داخلش محتویات دارم دوست و کنممی نگاه آن به مدام گیرم،می دست در را رنگ سفید یبسته

 جایز دادن پاسخ برای تعللی هیچ و است خط پشت امیرسام کنم،می نگاه آن یصفحه به و کنممی رااحساس تلفنم لرزش

 .نیست

 .شوممی امیر با صحبت گرم و کنممی فراموش را پیش لحظه چند یقضیه کلی به

 .خیربه صبح سالم، -

 .خوابیمی ظهر لنگ تا خرس مثه همیشه. باشی بیدار روز موقع این کردمنمی فکر. سالم علیک! به به -

 :گویممی و کنممی ایخنده

 .خونه این تو میره سر حوصلم خب -

 .دهدمی ادامه او مرا، یخنده
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 !شده تنگ واست دلم بگم زدم زنگ -

 .بدهم را پاسخش کنممی فراموش که شوممی وصدایش لحن محو آنقدر. نشیند می هایملب روی پهنی لبخند

 !بچه کرد غش -

 :دهممی پاسخ و کنممی بلندی یخنده

 نه؟ کنی اذیت رو من میاد خوشت امیر، -

 .گذاشتن تو سرسربه داره کیفی چه دونینمی وای -

 :گویممی و کنممی عوض بارهیک به را بحث

 عمل؟ واسه گرفتی وقت -

 .راندمی خواهش دل موضوع سمت را بحث من مثل اوهم و

 ببینمت؟ کی -

 :گویممی بلندی تقریباً باصدای

 !توها و دونممی من نه، بگی اگه -

 نه؟ بگم دارم جرئت مگه! خب ترسهمی خانمسمیه نزن جیغ -

 .نشینممی تخت روی و شوممی بلند جایم از و شوممی خوشحال

 امیر؟ میگی راست -

 .برام گذاشته عمل تاریخ قبلش ولی میره ایران از همیشه واسه دیگه وقت چند دکترم. عزیزم آره -

 :گویممی ملموس بغضی با و و زندمی حلقه درچشمم اشک

 ...خیلی... امیر خوشحالم خیلی -

 .کندمی دگرگون را حالش رسدمی گوشش به که بغضم

 :گویدمی بلند تقریباً باصدایی

 کنی؟می گریه داری! دلم جان ای -

 .افتممی گریه به و شودمی تربزرگ و کندمی ناز امیرسام برای که گویی گلویم در بغض حرفش این با و

 .شنودمی را امگریه صدای و دهمنمی پاسخی

 عمل؟ واسه برم نگفتی خودت چیه؟ مگه واسه گریه. نکن گریه عزیزم النازجان، -

 :گویممی و کنممی مهار را بغض

 ...خوشحالیه از -

 :گویدمی سپس و کندمی مکث کمی
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 !همین... عزیزدلی -

 محال باشم؟ غمگین و باشم داشته را امیرسام. گیردمی شدت و زندمی حلقه هایمچشم در بیشتر اشک هایشحرف با

 کجا؟ خوشبختی و کجا من وگرنه است، گرفته جان هایشگفتن عزیزم با من دنیای!است

 کردن پنهان برای اوهم و دارممی وا گریه به هم امیرسام گویی کنم تمام را امگریه توانمنمی و گذردمی که ایلحظه چند

 .کندمی قطع را تلفن و کندمی معین فردا برای را قراری اش،شده گرفته صدای

 آرزو برایم را آن کسی چه. باشد خوشحالی شدت از گریه کسی برای آرزو زیباترین شاید. درآمیخته هم با امخنده و گریه

 است؟ کرده

 .برسد راه از فردا تا گذرانممی را روز امیرسام، دیدار از سرخوش

... 

 قول به تا بگذارد ویلچر روی اورا وزنش سنگینی و هاسختی تمام با کند، جدا تخت از کمی را تاجخانم کندمی سعی سمیه

 .شود عوض وهوایشحال کمی خودش

 کند کمک او به که خواهدمی کوروش از ناچار به پس ست،سختی کار هاپله از ویلچرش آوردن پایین و تخت از او کردن بلند

 کنممی اشنظاره اتاق باز درنیمه پشت از هم من و

 همان و نیست زمین روی برفی اما رسیده؛ خودش اوج به هوا سردی. بروم امیرسام دیدار به تا شمارممی را ساعت تاکتیک

 .شودمی آب خورشید تابش با بود، پوشانده را زمین که هم مقداری

 .بزنم قدم کمی و کنم پیدا نجات حوصلگیبی این شر از تا شوممی آماده اما مانده قرارمان به ساعتی چند هنوز اینکه با

 خارج در از دستش در بطری همان با کوروش روم،می ترپایین که ایپله. شنوممی را ناواضحی صدای شوممی خارج که اتاق از

 .شودمی

 .کندمی نگاه پنهانی را کوروش خروج که بینممی آشپزخانه کنار را سمیه

 سرعتبه. گرددبرمی آشپزخانه به حرفی هیچبی سمیه و خوانیممی هم وجود در را اضطراب یکدیگر چشمان به نگاه با هردو

 .بینمنمی باغ در هم را موتورش و نیست او از خبری اما گردم؛می کوروش دنبال به و شوممی خارج عمارت از

 بزند؟ سرش به ایاحمقانه فکر کوروش مبادا که کنممی فکر خودم با مدام و کنممی را هایملب پوست اضطراب شدت از

 .شومنمی زمان گذر متوجه که کنممی طی را مسیر تمام پیاده و شوممی غرق خود افکار در قدرآن

 .شود پیدایش تا مانممی امیرسام منتظر کوتاه مدتی تنها

 .است درگیر مغزم با تماماً وجدانم اما کنم؛ فراموش را موضوع کنممی سعی دیدنش با

 ماند؟ آرام و بود باخبر ایحادثه چنین وقوع از از توانمی مگر

 .شوممی ماشینش سوار من و کندمی گرمی سالم دیدنم با امیرسام
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 .ندارد دوامی چندان آرامش این اما گیرم؛می آرام کمی گرمش پرسی احوال و سالم با

 !امیرسام دیرکردیا -

 .بودم آقامحسن خونه -

 .شودمی برچیده هایملب روی از لبخند نام این یادآوری با

 باشد؟ آنجا مدام باید امیرسام چرا

 باشد؟ کنارش در و ببیند را امیر من، از بیشتر تواندمی طناز چرا که کندمی رخنه وجودم در حسادتی حس راستش

 کیه؟ مراسمش طناز؟ از خبرچه خب... آها -

 .برسونمش شدم مجبور من بود تعمیرگاه آقامحسن ماشین شد دیر اون خاطر به االنم روزا، همین -

 کجا؟ رو؟ طناز -

 ...دیگه حرفا این و عروسی خریدای بازار بره خواستمی آره، -

 !شوممی متنفر طناز از. گیردمی قلبم ایلحظه

 برساند؟ اورا باید امیرسام چرا

 خبرم؟بی من و باشد دو این بین حسی هنوز نکند

 تاوان طناز آیدنمی بدم هم چندان راستش. بشود خواهدمی هرچه بگذار اصالً . افتممی کوروش یاد به روم،می فرو فکر به

 !بدهد را هایشرفتار

 این شاید اما شوم؛ خوشحال کسی نابودی با کردمنمی هم را تصورش هیچگاه. دهدمی نشان را خودش لحظه در بدجنسی

 هرآنچه مقابل در که شوممی مصمم بیشتر فکر این با. باشد طناز مسببش مدت، این هایکردن مالقات دیر ها،دادن پاسخ دیر

 .دهد روی تلخی اتفاق است ممکن لحظه هر دانممی اینکه با. کنم سکوت دانممی که

 کشممی بیرون جیبم از را آن. آوردم همراه به باخودم که افتممی رنگی سفید یبسته فکر به ناگهان سکوت چندلحظه از پس

 :گویممی خنده با و

 .دیدم کوروش اتاق تو چی بدونی اگه... راستی -

 جان؟فوضول دیدی چی-

 .آورممی بیرون کیفم از را بسته و کنممی ایخنده

 :گویدمی بگیرد خیابان از را چشمش و ببیند را بسته آنکه بدون

 .دارهمی نگه خونه تو پوآرو نداره خبر بیچاره رو، کوروش این کردی کچلش -

 .ندارد دوام زیاد خنده این اما خندد؛می شیطنتم به بلندبلند و

 ...گیرممی رویشروبه را بسته
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 سرعتبه. کندمی نگاه آن به تردقیق بعد چندلحظه اما گیرد؛می را نگاهش و اندازدمی آن به نگاهی نیم توجهی،بی با ابتدا

 .شودمی شنیده ماشینش هایالستیک شدنکشیده صدای و زندمی ترمز روی. شودمی عوض رفتارش

 .کندمی لمسش کمی و کندمی باز را آن گیرد،می دستم از را بسته

 .شودمی خیره صورتم به عصبی هاییچشم با و رودمی فرو هم در اشکشیده ابروهای

 کنه؟می کارچی تو دست این چیه؟ این -

 .شودنمی خارج دهانم از صدایی اشناگهانی حرکت از

 :گویدمی بلندتر باصدایی

 میکنه؟ کارچی تو دست این گفتم -

 ...بود کوروش اتاق تو -

 داری؟ برش باید تو بیفته هرجا هرچی! اتاقش تو رفتی کردی غلط تو اصالً -

 ...نداشتم برش... من -

 چی؟ پس -

 :گویممی بلندش صدایش از کالفه

 !امیر نزن داد -

 بیرون؟ آوردی داشتی برش خودت با مثالً بازیه اسباب کردی فکر چیه؟ این دونیمی آخه! احمق -

 :پرسممی تعجب با

 .بپرسم تو از آوردم چیه، دونستمنمی کهمن چیه؟ خب -

 .شودمی پیاده ماشین از بدهد پاسخی آنکهبی

 از سپس. برود بین از تا کندمی پخش را آن هایشکفش با و ریزدمی جوب یگوشه برف تکه روی را آن و کندمی باز را بسته

 .کندمی نگاهم ماشین یشیشه

 !احمق ستشیشه! مخدره مواد -

 .شودمی بیشتر لحظه هر تعجبم و شوممی خیره او به بهت با

 .شودمی ماشین سوار امیرسام

 ...یپسره. ایناست بخاطر گندش اخالق! کنیمی زندگی جایه داری معتاد آدم یه با -

 :دهدمی ادامه و کندمی نگاهم

 .خانمسمیه هم خودت هم! الناز بیرون بیای خونه اون از باید -

 .دهدمی ادامه را هایشحرف بیندمی که را سکوتم
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 ها؟ برداشتی؟ آشغاالرو این و اون اتاق تو رفتی حسابی چه رو تو -

 .آیممی خودم به کشدمی امیرسام که بافریادهایی

 توام! با -

 .کنممی فکر کوروش به کامل سکوت در هنوز من و

 .کندمی آرام را ناآرامش قلب عمیق، هاینفس با و کندمی کنترل را عصبانیتش کمی امیرسام

 .شود عصبانی بازهم و بگویم او به چیزی اسید ماجرای از ترسممی

 کنم؟ کارچی باید

 .زدم داد سرت ببخش -

 .شوممی متعجب عصبانیت، همه آن از پس آرامش لحن و ناگهانی حرف از

 .میگم چی نیست خودم دست دیگه. بینممی اینارو میشم نگران -

 .زندمی حلقه هایمچشم در اشک

 کنم؟ خیانـت آدم این اعتماد و احساسات به توانممی

 بخشد؟می سکوتم خاطر به مرا بیاید طناز سر بر چه است قرار دانستممی امروز که بداند بعدها اگر

 ببخشم؟ را خودم توانممی... اصالً

 سکوت اما دهم؛ نجات اورا توانممی اینجا من و شود نزدیک طناز به اسید یشیشه آن با کوروش است ممکن ثانیهبهثانیه

 .امکرده

 .لرزدمی تنم تمام اضطراب شدت از

 .افتدمی راه به و کندمی روشن را ماشین امیرسام

 .دهم ادامه سکوت این به توانمنمی دیگر! نه

 !طناز به بزن زنگ -

 چی؟ -

 .شودمی متعجب او و زنممی فریاد من! باشد شده عوض جایمان گویی

 .طناز به بزن زنگ گفتم -

 .زندمی زل هایمچشم به بابهت امیرسام

 :گویممی شودمی حس آن در که لرزشی و صدایم در ملموس ترس با

 امروز. کردیم پیدا اسید شیشه یه اتاقش تو هم پیش چندروز و بود عصبی خیلی دستش از! طناز دنبال رفته کوروش...کو -

 ...دیدمش بیرون بیام خونه از من اینکه از قبل بیرون، برد خودش با رو اون
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 .کنممی شک هم هایمحرف کردن تلفظ درست در حتی که گویممی مکث بدون و تندتند را هایمحرف چنان

 .آیدمی خودش به بلندم صدای با باراین که کندمی نگاهم هایم،حرف از مانده مات که ایچهره با امیرسام

 .کنممی تعریف رو چیهمه بعداً بزن زنگ توروخدا امیر -

 ...یاخدا...یاخدا -

 :گویدمی لب زیر مدام و گیردمی دست در را تلفنش و دهدمی فشار گاز پدال روی را پایش

 ...لعنتی بردار... رو گوشی بردار... بردار -

 فکر این به ایلحظه من و کندمی تکرار را جمله این مدام و است زده بیرون اشپیشانی هایرگ ترس شدت و عصبانیت از

 !است مضطرب برایش چگونه ببین. دارد جای او قلب در هم هنوز طناز که کنممی

 بینممی امیرسام برای را موضوع جدیت که هنگامی. دهممی پروبال افکار این به لحظه این در چرا که گیردمی را امیقه وجدانم

 .شکستم را سکوتم که گویممی خداراشکر لب زیر

 .زندمی بلندی فریاد ایلحظه و گیردمی سبقت هاماشین از باعصبانیت امیرسام

 .لعنتی بده جواب -

 هایمدندان و لرزندمی هایملب که درحالی شودمی باعث دیگر، طرفی از امیرسام رانندگی از ترس و طرف یک از طناز برای ترس

 .باشم آسوده شود ختم تصادف به است ممکن که هاییلحظه دیدن از تا ببندم را هایمچشم کنند،می برخورد هم به

 .کنممی باز را هایمچشم و شنوممی را صدایش بعد یلحظه چند و شودمی بیشتر هرلحظه سرعتش

 کجایی؟ طناز؟ -

- ... 

 :گویدمی بلندی باصدای

 ...االن همین کجایی بگو فقط-

-... 

 .بزنم زنگ بهت تا جایی ایمغازه توی برو -

- ... 

 .بجنب. رسممی االن من نیست وقتش نپرس، هیچی

 .کندمی پرتاب من هایدست سمتبه را آن و کندمی قطع را تلفن شود،می راحت او بابت از که خیالش

 .کندمی جاجابه عصبانیت با را دنده

 .نیست حالیش هیچی ... مونهمی کردن باز رو قالدش که وحشی سگ مثه... روانی احمق یپسره -

 .آروم امیر -
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 .اندازدمی من به نگاهینیم

 بگی؟ من به رو این باید االن تو -

 درونم که نیست تنهااحساسی این اما برسد؛ اتمام به زودتر وحشت پراز لحظات این که دارم دوست تنها. دهمنمی پاسخی

 هایازحس پر. کشدمی سرم بر طناز خاطر به فریادهارا این. بزنم گریه زیر خواهدمی دلم امیرسام ازفریادهای. جوشدمی

 .بیاید کمکمان به لحظه این در که خوانممی لب زیر را خدا تنها. دانمنمی را یکهیچ بودن غلط و درست و هستم ضدونقیض

 پاساژ درب از او بالفاصله. گیردمی تماس طناز با و ایستدمی خیابان کنار ایگوشه امیرسام شویم،می نزدیک که مقصد به

 کاسکت کاله اشراننده که بینممی را قرمزرنگی موتور ماشین یآینه از من ببیند، مارا اینکه از پیش و آیدمی بیرون بزرگی

 افتدمی طناز به هایمچشم همزمان. است کوروش که شوممی متوجه هایشلباس از و کنممی دقت بیشتر. گذاردمی برسر را

 .چرخدنمی زبانم ترس از. آیدمی در حرکت به روپیاده سمتبه موتور. شودمی خیابان نزدیک و آیدمی پایین هاراپله که

 .زنممی امیرسام بازوی به ایضربه چپم دست با و زنممی نفسنفس

 :گویممی باشد شده خفه گلو در گویی که باصدایی

 !روش...کو -

 .گیرممی موتور سمتبه را اماشاره انگشت و

 .گویدمی یاخدا لب زیر همزمان و شودمی پیاده ماشین از موتور دیدن از پس بالفاصله و بیندمی صورتم در را وحشت

 .کنممی نظاره را اتفاقات تنها و آیدنمی باال نفسم دیگر

 :زندمی فریاد طناز روبه موتور شدن نزدیک با و دودمی موتور سمتبه توان تمام با امیرسام

 ...برو... برگرد طناز برگرد، -

 !کندمی خریداری خود برای را مردم سنگین نگاه تنها و شودنمی متوجه او

 و رساندمی او به را خود سرعتبه امیرسام رود،می باال سمت به دستش و شودمی طناز نزدیک موتور با کوروش که ایلحظه

با  طناز و افتدمی زمین به کوروش دست از ظرف است، گیرینفس و حساس لحظات. کوبدمی دستش زیر به قدرت تمام با

 .گذارممی هایمچشم روی را لرزانم هایدست و ندارم را ایصحنه دیدن طاقت دیگر. گرداندمیبر را صورتش بلندی جیغ

 .ندارم را هایمچشم کردن باز قصد شنوممی هیاهو و فریاد صدای هرچه و بندممی چشم

 .دارم واهمه ببینم است قرار آنچه از! ترسممی

 .رسدمی گوشم به وضوحبه طناز جیغ صدای

 .بینممی نقطه یک در را افراد تجمع ماشین یشیشه پشت از و دارمبرمی هایمچشم از را هایمدست سختی،به

 .بمانند نصیببی اتفاقات دیدن از مبادا تا دوندمی جمعیت سمتبه خیابان سراسر از افرادی
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 نزدیک. کنندمی مخالفت با من وییگ و ندارد رفتن راه توان پاهایم. روممی شانسمتبه و شوممی پیاده ماشین از نگران،

 ...شنوممی را فریاد و جیغ صدای زنم،می کنار را جمعیت و شوممی

 !کمک! سوختم -

 :گویدمی و زندمی فریاد کسی

 ...بیارین سرد آب -

 .ایستممی ایگوشه و روممی کنار جمعیت میان از. ندارم را رفتن جلو طاقت

 بر و شوند سست زانوهایم ترس شدت از دارد امکان لحظه هر. اندشده نامنظم هایمنفس و امداده دست از را خود تکلم قدرت

 .بیفتم زمین

 .ببینم توانمنمی هم را امیرسام حتی

 متفرق مردم آمدنش، با. رسدمی گوش به آمبوالنس آژیر صدای شلوغی این میان و شودمی بیشتر لحظه هر جمعیت شلوغی

 .شوندمی

 .خورممی تأسف آمده پیش اتفاق از سایر مثل و هستم گرنظاره تنها و امایستاده دور هم هنوز

 حال و شودمی کاسته جمعیت تعداد از کمکم. افتدمی راه به آمبوالنس شودمی کم فریاد و جیغ صدای که بعد ایدقیقه چند

 .شودمی پلیس ماشین رسیدن به نوبت

 .دهمنمی اهمیتی اما شوند؛می خسته حرکتبی نقطه یک در ایستادن از پاهایم

 آمد؟ طناز سر بر چه

 کجاست؟ کوروش

 چه شد؟ امیرسام

 .شوندمی جاری هایماشک درماندگی از. کندمی نگرانم موضوع این و ندارم کدامهیچ از خبری هیچ

 .بینممی مأموران از یکی با صحبت مشغول را امیرسام و روممی پلیس ماشین سمتبه

 چه؟ داشتم اطالع موضوع از من بدانند اگر ترسم،می مأمورها به شدن نزدیک از

 و دودمی ماشین طرف به سرعتبه امیرسام بعد چندلحظه. گردممی باز عقب به قدمی کند،می خطور ذهنم به که سوالی با

 .رودمی هامأمور و پلیس ماشین طرفبه بازهم دارد،برمی کوچکی کیف داشبرد از

 چند.پیداست کامالً امچهره از موضوع این و پاست به بزرگی آشوب دلم در. شوممی سوار و روممی ماشین سمتبه ازترسم

 .آیدمی ماشین سمتبه امیرسام گذرد،می که ایدقیقه

 .بزند حرف ایکلمه آنکهبی افتدمی راه به و شودمی سوار باعجله
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! ترسممی... راستش اما بپرسم؛ سوالی هآمد پیش اتفاق از خواهممی و امشده طاقتبی. لرزندمی هایمدست اضطراب شدت از

 .شود ترعصبی مبادا دوزم،می را دهانم اما آید؛می زبانم به حرف. دارم ترس امیرسام یبرافروخته و عصبی یچهره از

 گویی هایماشک شدن جاری اختیار اما زنم؛می کنار صورتم از را هایماشک. افتدمی راه به سرمان پشت درست پلیس ماشین

 .اندشده خودسر هایمچشم و نیست بامن که

 .آیدمی حرف به امیرسام. شودمی صدادار که هایمگریه

 .میری گیریمی ماشین یه بیمارستان رسیدیم -

 ...طنا...ولی...و -

 .برسانم پایان به را حرفم گذاردنمی

 !گیریمی ماشین گفتم -

 .رسدمی نظر به ترمضطرب و ترنگران من از حتی. پیداست صورتش در اخم رد و است عصبی هم هنوز

 شده حراف کمی. کنم پرتابش ایگوشه و بکشم بیرون را مغزم و برم فرو سرم در دست توانستممی کاش کنم،می سکوت

 !است

 بیمارستان به سرمان پشت پلیس را راه تمام شوممی متوجه تازه و رسیممی بیمارستان به سریع دارد، امیرسام که باسرعتی

 .آمدهمی

 .سرش پشت هم من و دودمی بیمارستان سالن تا را محوطه تمام امیرسام و شویممی پیاده ماشین از هردو

 ...یعنی... زییایش یچهره آن! شوم نگران حد این تا طناز خاطربه کردمنمی هم را تصورش

 اشسوختگی محل دادن وشوشست حال در پزشکان که شویممی متوجه و گیردمی را طناز سراغ بیمارستان اطالعات از

 :گویدمی لب زیر و گیردمی هایشدست میان را صورتش و نشیندمی صندلی روی امیرسام. بمانیم منتظر باید و هستند

 ...وای...وای میده؟ خبر آقامحسن به کی -

 .گیردمی سمتمبه و آوردمی بیرون جیب از را تلفنش و شودمی خارج حالتش از

 ...برو بگیر آژانس بزن زنگ -

 ...امیر -

 .ایستدمی رویمانروبه نظامی لباس با مردی بزنم حرفی بخواهم آنکه از پیش

 بودن؟ شما با هم دخترخانوم این -

 .شودمی بلند امیرسام

 طور؟چه. بله -

 .کنیم صحبت باهاشون باید -
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 .رودمی جلوتر کمی

 .نکرده فرار تا باشین اون آشغال دنبال حرفا، این جایبه. بوده کی کار گفتم بهتون که من -

 .بیا شما دخترخانوم. هستن پیگیر ما همکاران. باشین آروم لطفاً -

 نگه دستش دو میان را سرش بعد و کشدمی موهایش میان را هایشدست باخشم و گرددمی باز جایش سر کالفه امیرسام

 .داردمی

 .روممی جلوتر قدمی و شوممی بلند جا از سست پاهایی با من،

 .است چرخش درحال سرم دور به دنیا گویی

 اینجاست که پسری با داشتی؟ خبر قبل از رسیدی؟ سر حادثه موقع چطوری داری؟ نسبتی چه مظنون با فرد چند سالته؟ -

 داری؟ نسبتی چه

 ناواضحی صدای اصالً . دهممی پاسخ هایشسوال به چطور دانمنمی حتی. ندارد تمامی گویی و دهدمی ادامه پرسیدنش سوال به

 شنود؟می را شودمی خارج گلویم از که

 :پرسدمی را دیگری سوال امپریده رنگ و نامساعد حال به توجهبی

 کنی؟می زندگی خونه یه تو مظنون با گفتی -

 شدیدتر حس این لحظهبهلحظه. گیرممی تهوع حالت و دارم سرگیجه حس. کندمی پرت سوالش از را حواسم نامناسبم، احوال

 .شودمی

 ...پرسیدم بودم؟ با شما -

 در نزدیک را آن ورود هنگام که دوم،می بهداشتی سرویس سمتبه هایشحرف به توجهبی. رسدمی اوج به تهوعم حس دیگر

 .دیدم

 .ماندنمی رویم به رنگ دیگر که قدرآن. آورممی باال را کردم حس و دیدم که چیزهایی تمام

 .کنممی خشک آستینم یگوشه با را صورتم سپس و زنممی کنار از را امآواره هایاشک و زنممی وصورتمدست به آبی

 .بینممی را امیرسام در کنار و شوممی خارج بهداشتی سرویس از

 تو؟ شد چت -

 .دهممی تکان سری

 دادی؟ خبر باباش به. هیچی -

 .دهدمی بیرون را نفسش

 .نه -
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 حرف به امیرسام بگوید چیزی آنکه از پیش. بینممی را مأمور همان گردم،می باز که قبلم جای به و اندازممی پایین را سرم

 :آیدمی

 .بپرسید من از هست سوالی هستم، اینجا من. نیست مناسب وروزشحال که بینیدمی جناب، -

 برایم امیرسام که ماشینی با. دهدمی را شدنم مرخص اجازه آدرسم و نام پرسیدن از پس اندازد،می حالمبی صورت به نگاهی

 .رسانممی عمارت به را خودم گیردمی

 .افتممی هقهق به و برممی فرو بالش بر سر. اندازممی تخت روی را خودم و روممی اتاق به سمیه چشم از دور

 .روممی خواب به تا کندمی پیدا ادامه هایمگریه قدرنآ

 پشت از. کنممی تن به گرمی لباس و کنممی روشن را خاموش شوفاژ و شوممی ییدار اتاق سرمای از شودمی تاریک که هوا

 .است روشن باال یطبقه راهروی چراغ فقط. شوممی خارج اتاق از! برف ایدانه از دریغ و کنممی تماشا را باغ پنجره

 .باشم مانده خواب موقع این تا کردمنمی را فکرش. است شب ده ساعت. اندازممی ساعت به نگاهی

 .است خوابیده کاناپه روی هم تاجخانم و بـرده خوابش. بینممی مبل روی را سمیه و روممی پایین یطبقه به

 .شودمی بیدار زنم،می صدایش آرام صدایی با و روممی سمیه کنار.شوممی متعحب

 اینجاست؟ چرا تاجخانم خوابیدی؟ اینجا چرا -

 :گویدمی آرام صدایی با و کشدمی ایخمیازه

 .اونه نگران نیومده کوروش دیده کنم فکر. کرد سروصدا ببرمش، خواستم هربار. باال ببرمش نذاشت-

 .شوممی نگران هم باز و افتممی صبح اتفاق یاد به بالفاصله

 .بخواب باال بیا تو... خب -

 .کنم بیدارت نیومد دلم که بودی خسته قدراین بخور چیز یه برو تو. ترهراحت خیالم باشم تاجخانم پیش اینجا نه، -

 .چشم -

 .کشدنمی غذا به میلم اما گویم؛می چشم

 لباسم کاله و آورمنمی بیرون تن از را گرمم لباس. است سرد شدتبه هوا. گردممی باز اتاق به و آورممی سمیه برای پتویی

 .کشممی سرم روی سرما از راهم

 .گیرممی تماس امیرسام با و نشینممی تخت روی

 .ماندمی پاسخبی هربار و گیرممی را تلفنش بار چند... دوبار... باریک

 .بگیرم امیرسام و طناز از خبری بتوانم فردا تا برسد پایان به شب زودتر کاش

 .هستیم مانزندگی بدوخوب مسئول خودمان هاآدم ما محبوبه قولبه! رفتنمی پیش طوراین کاش



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 245 
 

 تمام و است تروابسته دوطرفه یـطه رابـ در نفر یک همیشه. بودند مقصر هردو. نیستند جدا قضیه این از هم کوروش و طناز

 کنممی تصور گاهی. کرده آواره را خودش که است نفری یک همان کوروش،. شودمی نفر یک همان مال جهان هایبدبیاری

 .آمدنمی پیش اتفاقات این از یک هیچ بود، نگرآینده کمی کوروش اگر

 ...کردمی شروع را تریبامالحظه یرابطه طناز، کمی اگر شاید و

 .است افتاده اتفاق نباید آنچه کنند،نمی پر را حقیقتی هیچ جای هاکاش این... اما

 بلند جا از هاگریهو بیداری شب بابت خون یکاسه مانند چشمهایی با صبح و میرسانم صبح به را شبم چگونه که میداند خدا

 .نشد او از خبری هیچ و گرفتم را امیرسام یشماره شب تمام. شوم بیمارستان راهی تا شوممی آماده و شوممی

 .کنممی نگاه ساعت به

 .است صبح 8:30

 که شوممی خارج اتاق از و اندازممی شانه روی را کیفم. کنم تن به را هایملباس کنممی سعی باعجله و روممی کمد سمتبه

 .آیدمی سمیه صدای

 پایین؟ میای لحظهیه شدی؟ بیدار النازجان الناز؟ -

 بیرون داشتم قصد که نداند سمیه است بهتر. روممی پایین و اندازممی زمین روی جاهمان را کیفم. کشممی بلندی پوف

 . بروم

 سمیه؟ بله -

 روش؟ بشونم رو تاجخانم تا داری نگهش رو ویلچر این لحظهیه تونیمی -

 .نکند حرکت تا گیرممی را ویلچر هایدسته و روممی مبل کنار

 .زندمی زل هایمچشم به سمیه

 قرمزه؟ قدراین چرا چشات! وا -

 .گیرممی او از را نگاهم

 .خوابیدم دیر شب... هیچی -

 ...حاال. گرفته ازشون رو وروزشب. جووناست این دست تو که گوشی این دست از... هعی -

 .اندازدمی هایملباس به نگاهی

 رفتی؟می جایی -

 !نه -

 از را تاجخانم توانش تمام با و پرسدنمی چیزی این از بیش هم سمیه. دوزممی ویلچر به را نگاهم و. دهمنمی بیشتری توضیح

 :گویدمی هایشزدننفس میان و افتدمی زدن نفسنفس به وزنش سنگینی از. نشاندمی ویلچر روی و کندمی بلند مبل روی
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 .بخور بیا توام بدم، رو صبحونش آشپزخونه برم من -

 ...راستی. ندارم میل... نه -

 شده؟چی -

 :پرسممی آرام باصدایی

 نیومد؟ کوروش -

 .افتدمی راه آشپزخانه سمتبه و دهدمی تکان منفی ینشانهبه را سرش

 .آورممی بیرون جیبم از را آن خورد،می زنگ تلفنم بالفاصله

 !امیرسام -

 .کنم صحبت او با راحت خیال با تا گردممی باز باال طبقه به سرعتبه

 .نگرانی از مردم من دیشب از کجایی امیر؟ الو-

 نشده؟ کوروش از خبری. بودم درگیر همش دیدم رو تماسات االن تازه. عزیزم سالم -

 ...نه -

 .هست خونه اطراف پلیس خونه بیاد هم اگر. نباش نگران اصالً -

 مطمئنی؟ -

 .گفتنمی که شنیدم آره -

 دیدیش؟ چطوره؟ طناز... طناز... امیر -

 .نه -

 زندمی او که حرفی با اما است؛ مانده باقی صورت آن از چیزی هم هنوز بدانم و شوم باخبر صورتش از احوالش، از خواهممی

 .ماندنمی باقی پرسیدن برای چیزی

 .کنم استراحت برم خواممی. بودم بیدار شب تمام من النازجان، -

 :گویممی بالفاصله. هست هایشحرف درستی گواه اشخسته صدای

 .برو... باشه -

 .فعالً. باش خودت مواظب -

 .خدافظ -

 .شوممی منصرف بیمارستان به رفتن از. گیرممی آرام کمی و کنممی قطع را گوشی

 دراز تخت روی که طورهمان هایم،لباس کردن عوض بدون. آیدمی هایمچشم به هم خواب شودمی آرام کمی که خیالم

 .روممی فرو خواب به کشممی
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 بیرون اتاق از و پرممی جا از ترس با. شودمی ترواضح و ترواضح صدا. پرممی خواب از باصدایی اما گذرد؛می مدت چه دانمنمی

 .روممی

 یهویی؟ قدراین چرا آخه شده؟ چیزی -

 زند؟می حرف کسی باچه. آیدمی سمیه صدای

 .بینممی کوروش اتاق در کنار اورا و روممی پایین هاپله از

 :گویدمی بانگرانی و کوبدمی دیگر دست روی را دستش مدام

 چی؟ پیرزن این بری؟ کجا آخه -

 .اوست اتاق در به خیره و نشسته ویلچر روی کوروش اتاق روبروی درسالن، تاجخانم

 است؟ آمده کوروش یعنی

 .آیدمی سمتمبه خوردمی من به چشمش که سمیه. گذارممی سر پشت هاراپله

 کوروشه؟ سمیه؟ شدهچی -

 پرسممی ازش هم هرچی. برم خواممی میگه. کنهمی جمع رو ولباسشرخت داره. اومد هراسون پیش یدقیقه چند. اومده آره -

 .نمیده جواب شده،چی

 .است شده برافروخته هایشچشم اما نیست؛ پیدا اشچهره از حسی هیچ. اندازممی نگاه تاج خانم به

 .دهممی نشان را تاجخانم هایمچشم با و زنممی سمیه یشانه به

 .کند آرامش کمی تا رودمی سمتشبه. شودمی نامساعدش حال متوجه سرعتبه سمیه

 هایشلباس حتی و چهره وضع. شودمی خارج اتاق از دست به رنگمشکی و بزرگ ساک یک با کوروش بعد، یچندلحظه

 روز یدهنده نشان شاید این و است قرمز هایشچشم سفیدی کند،می مکث کمی. ترآشفته هم آن از رفتارش و است آشفته

 .گذاشته سر پشت که ستسختی

 را نگاهش. شودمی پشیمان اما بزند؛ حرفی خواهدمی و کندمی باز لب تاج،خانم به سپس و اندازدمی من به نگاهی نیم

 !هرگز تاجخانم و سمیه برای اما باشد؛ آسان من برای رفتارهایش هضم شاید. شودمی خارج در از و گیردمی

 .اوست انتظار در چیزی چه در این شدن بسته از پس دانیمنمی کداممان هیچ وجود، این با

 .فریاد و ناله میان چیزی. شودمی بلند تاجخانم یهنجره از صدایی رفتنش، از پس بالفاصله

 .زندمی زانو کنارش سمیه

 خوای؟می چی تاج،خانم جانم -

 .دهدمی سر ناله باز

 ببرمت؟ تاج؟ جاییخانم خوایمی چی -
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 .دهدمی نشان را در هایشچشم با برساند، را مفهمومش تواندنمی وقتی و کندمی ناله

 .کندمی دنبال را نگاهش رد سمیه

 داری؟ کار کوروش با -

 .شودمی کمتر رضایت، ینشانه به صدایش

 نره؟ بگم بهش -

 .دهدمی نشان را در هایشچشم با مدام و کندمی ناله هم باز

 :گویدمی او، یکنندهناراحت صدای از نگرانی با سمیه

 آخه؟ خوایمی چی بگردم دورت تاج؟خانم کنم کارچی -

 .امشده متوجه را حرفش کنممی تصور من و است در روی مدام نگاهش رد

 .بیرون ببریش که خوادمی -

 .زندمی زل هایشچشم به سمیه. شودمی قطع صدایش ناگهان

 تاج؟خانم آره -

 .است من حرف درستی ینشانه شدنش، آرام و گذاردمی برهم پلک

 .االن همین! چشم! چشم -

 .دهدمی هل در سمتبه را ویلچر و اندازدمی پاهایش روی و داردبرمی کاناپه روی از را مسافرتی پتوی سپس

 .کنممی باز را آن و روممی در طرف به سرعتبه

 .است باغ انتهای تقریباً کوروش

 .بلندتر صدایی با باراین شود،می بلند تاجخانم مانندناله صدای ناگهان

 .نیست در سمتبه ویلچر بردن امکان و است ریزه سنگ از پر باغ در تا عمارت راه

 .است فایدهبی کوروش داشتن نگه برای او تالش... رسدنمی کوروش به تاجخانم صدای اما

 .رودمی در سمتبه دستش که اندازممی کوروش به نگاهی و تاجخانم به نگاهی

 :زنممی فریاد و گیرممی دهانم کنار را دستم کوتاه، یلحظه یک در

 کوروش؟ -

 لبخند کنم، خود متوجه را رو امتوانسته اینکه از خوشحال من و گرداندمی باز عقب به را سرش در کردن باز با همزمان

 ...اما شود؛می ظاهر هایملب روی کوچکی

 .شودمی محو هایملب روی از لبخند که کشدنمی طولی

 .شوندمی پیدا در پشت مرد دو در شدن باز با
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 !سرباز یک لباس. دارد تن به رنگ سبز لباسی هاآن از یکی

 اما ببند؛ را در سرعتبه خواهدمی مکث کمی از پس کوروش بینم،نمی هاراآن وضوحبه. کندمی هول دیدنشان با کوروش

 سرش پشت هم مرد دو آن و دودمی عمارت سمتبه و کندمی رها جاهمان را اشدستی ساک ناگهان،. شوندمی او مانع هاآن

 .کنمنمی باورش که است غیرمنتظره چنان بینم،می آنچه و شده حبس سینه در نفسم. دوند می کردنش دستگیر قصد به

 .است کرده پر را عمارت تمام کوروش فریادهای. زنندمی زمین به ما نزدیک را کوروش کنم کاری یا بزنم حرفی میخواهم تا

 .کنین ولم...نکردم کاری من... کنین ولم... کنین ولم -

 .شودنمی شنیده صداییهیچ او صدای جز که است بلند فریادهایش چنانآن

 .شودمی تکرار ذهنم در کلمه این مدام

 .کنین ولم...کنین ولم -

 .تاجخانم نه و بینممی را سمیه نه دیگر

 دیگر فریادهایش و کنممی نگاهش مبهوت و مات. است شده گلی زمین با برخورد از هایشلباس که بینممی را کوروشی تنها

 .شوندمی عادی برایم

 .کندمی تقال همچنان او و بنندمی دستبند با را هایشدست پشت، از

 .شوندمی جاری هایماشک ناگهان و روممی سمتشبه

 !کوروش...کوروش -

 .داردمی باز سمتشبه حرکت از مرا سربازی،

 .زندمی فریاد همچنان او

 .ایستممی نقطه یک در است شده خیره او به تنها که هاییچشم با و گذارممی دهانم روی را هایمدست

 .رسدمی گوشم به سمیه صدای تازه و کندمی دورتر و دور اورا مأمور

 شده؟چی خبره؟چه اینجا -

 دستش دیگر مأمور و کندمی همراهی ماشین تا اورا و شودمی پیاده ماشین از دیگری مأمور باغ، در به کوروش شدن نزدیک با

 .ندارد تن به رنگی سبز فرم لباس نفر دو آن برخالف. رودمی سمیه سمتبه و کندمی رها را

 اشک. نیستم او مجازات به راضی اما چرا؛ دانمنمی. دوممی در سمتبه فرصت این در من و رودمی تاجخانم و سمیه سمتبه

 .کنممی نگاه ماشین عقب صندلی روی اورا و ریزممی

 .کنندمی پچپچ مدام و اندشده جمع باغ در و ماشین دور به او فریادهای از جمعیت،

. آیندمی فرود زمین روی خیالبی و رسندمی نظر به آرام که هستند برف هایدانه تنها پرآشوب، و بد احواالت این تمام میان

 .دادندنمی نشان رسیدن به میلی هم هاآن شاید خبراستچه زمین روی دانستندمی اگر بگویم؟ چه
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 .دهدنمی نشان واکنشی هیچ و انداخته پایین را سرش. رسدمی نظر به ترساکت کمی ماشین داخل کوروش،

 .رسدنمی گوشم به صدایی هیچ دیگر

 من مخاطبش که زندمی حرفی در، سمتبه رفتن از قبل و شودمی رد بود تاجخانم و سمیه کنار که مردی سرم پشت از

 دیده هم بیمارستان در روز آن اورا که آورممی یاد به و شوممی خیره مرد آن هایچشم به تنها. شنومنمی اماچیزی هستم؛

 .بودم

 .کندمی تعجب کمی شود،می امغیرعادی حالت متوجه که او

 سمتبه مرد هایحرف به توجهبی و آیممی خودم به. شکندمی سمیه ناگهانی فریاد صدای با ذهنم، سکوت لحظه یک در و

 .دوممی سمیه

 ویلچر روی اورا جانبی جسم و زندمی فریاد مدام را تاجخانم نام بلند، باصدای. شودمی بیشتر و بیشتر هایشفریاد صدای

 .دهدمی تکان

 مدام سمیه. است معلق ویلچر یدسته نزدیک سرش و خوردنمی تکانی هیچ تاجخانم. شوممی نزدیکشان بهت با و آهسته

 فایدهبی تقالهایت است؟ رفته خواب به مگر کند، بیدار اورا دادن تکان با خواهدمی. کندمی شیون و زندمی فریاد را نامش

 .سمیه است

 اورا تا روممی سمیه سمتبه آمده پیش اتفاق از باناباوری. آیممی خودم به سپس و نگرممی را صحنه واین ایستممی کمی

 فراموشی به را کوروش دیگر. شوندمی بیشتر لحظهبهلحظه سمیه هایفریاد و پلیس باوجود در پشت جمعیت. کنم آرام

 !بردند را کوروش و گرفتند تماس آمبوالنس با زمان چه ها،پلیس که شومنمی متوجه و سپارممی

 هایحرف آورممی یاد به. است رفته تاجخانم که کنمنمی باور. گذشته کار از کار دیگر و آیدمی آمبوالنس زدنی برهم چشم در

 کوروش! نشد... اما کند؛ زندگی تنش بدون و آرام محیطی در باید. است سم او برای نگرانی و اضطراب گفتمی که را پزشکش

 .نگذاشت

 کار ماجرای که هم بعد و بردند باخود و بستند دستانش بر دستبند. زدند زمین به مادربزرگش هایچشم مقابل اورا

 .آوردمنمی طاقت بودم هم من. دادند خبر او به مستقیم اورا یغیرمنتظره

 زار و نشیندمی ایگوشه سمیه گردند،می باز هایشانخانه به هاهمسایه و شودمی آرام تقریباً خانه که چندساعتی از پس

 .دهممی داریدل اورا و اندازممی گردنش دور را دستم و نشینممی کنارش. آورندمی درد به را قلبم هایشگریه. زندمی

 .نکن گریه سمیه، باش آروم -

 :گویدمی باناله شود قطع هایشاشک آنکهبی

 کنم؟ گریه نباید چرا. بودم پیشش بود سالده نزدیک. بود خونه این خانم دختر؟ نکن گریه رو چی -

 .کشیدمی عذاب داشت که دونیمی خودتم. سمیه شد راحت خدا به -
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 اصن؟ بلندشم خواب از کی امید به بزارم؟ صبحونه پاشم کی واسه صبحا کنم؟ کارچی من حاال -

 .گیردمی شدت هایشاشک و گویدمی را این

 دق الت یپسره اون دست از خدابه. کرد دق تاجخانم. خونه این توی آورد شر خودش با اومد که اولهمون از پسر این! آخ -

 .مرد و کرد

 مجبور و کندمی زاریگریه همچنان سمیه و شده شب. کنم آرام اورا تا بدهم پاسخی چه دانمنمی هم من. گویدنمی راهبی

 گویممی امیرسام به را افتاده اتفاق ماجرای. گذارمنمی هم روی پلک خودم اما کنم؛ دعوت خواب به اورا بخشیآرام با شوممی

 خواهد رضایت طناز آیا اما دانم؛نمی را است رسیده طناز به که آسیبی عمق هنوز آمد؟ خواهد کوروش برسر چه داندمی خدا و

 ...یا داد؟

 .کندمی بیدار هم مرا و برداشته را را خانه تمام شده داده تفت آرد بوی و شودمی صبح

 سمیه. روممی آشپزخانه به و شوممی بلند جا از رسدمی مشامم به که خوش بوی. گذراندم سالن وسط یکاناپه روی را شب

 :گویدمی بیندمی مرا تا

 الناز؟ شدی بیدار -

 .خیربه صبح -

 بری کشیمی زحمت. نداریم که مونده خرما فقط. کنم پخش ببرم پزممی حلوا کمیه تاجخانم واسه دارم. بخیر صبحت -

 بخری؟

 ...صدایش غم و تنش بر مشکی لباس

 .االن همین چشم، -

 باز و روممی مغازه تا پیاده. روممی بیرون عمارت از و کنممی تن به مناسبی لباس و زنممی وصورتمدست به آبی بالفاصله

 .روحبی و شده سفیدپوش جا همه. میگردم

 میانسال، مردی. کنممی نگاهش شدن داخل از پیش. شوممی در نزدیک اتومبیلی توقف متوجه اندازم،می در داخل که را کلید

 خانه در به نگاهی شود،می پیاده قیمتشگران ماشین از مشکی بلند پالتوی مشکی،با پیراهن و رنگ طوسی شلواریوباکت

 ام؟دیده جایی را او آیا. کنممی نگاهش متعجب است خانه این مقصدش امشده متوجه حاال که من. آیدمی سمتمبه و اندازدمی

 .زندمی صدایم که کنممی باز را در کند؟می چه اینجا پس،. رسدنمی نظر به آشنا

 خانم؟ ببخشید، -

 .گردممی باز سمتشبه

 من؟ -

 .شما بله -
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 بفرمایید؟ -

 :گویدمی و شودمی نزدیکم

 .هستم مهرپرور بانوتاج مرحوم وکیل من -

 .کنممی نگاهش گیج

 .بله! آها -

 دارید؟ مرحوم با نسبتی چه شما -

 ...خب...من -

 .کنم معرفی چگونه را خودم دانمنمی

 هستم؟ تاجخانم پرستار قبلی کارصاحب دختر من بگویم باید

 عمارت وارد او و کنممی راهنمایی داخل به اورا پس است ادب از دور بگذارم در پشت اورا کهاین و عاجزم خودم معرفی

 .شودمی

 زنممی صدا را سمیه شدنش وارد از پس بالفاصله دارد، سر به روسری همیشه چون هستم مطمئن او پوشش بابت از کهاین با

 .شود خانه داخل ایغریبه حضور متوجه تا

 .شودمی خارج آشپزخانه از

 .هستن تاجخانم وکیل میگن ایشون -

 .خدمتتون رسممی االن اومدین خوش آوردین؟ تشریف زند آقای -

 و شوم ظرف داخل خرما چیدن مشغول خواهدمی من از او و روممی آشپزخانه به شناسد،می را مرد سمیه کهاین از متعجب

 .رودمی زند آقای نزد چای سینی یک با خودش

 .شنوممی را هایشانصحبت و هایشانحرف و سمیه پی هایمگوش و فکر اما است، ظرف داخل خرما چیدن پی چشمم

 ... رو اشنوه یا بگم رو تاجخانم قضیه دونستمنمی گرفتم تماس باهاتون که صبح -

 افتاده؟ براش اتفاقی منظورتونه؟مگه آقاکوروش اش؟نوه -

 .اومد تاجخانم سر بال این ،قضیه همین سر بگم؟ چی... آقا ای -

 .افتاده اتفاقی چه بدونم بدید توضیح برام دقیق لطفاً -

 ...دارن اسیدپاشی جرم به گفتن هم بعدش. بردن و کردن دستگیر رو تاجخانم ینوه خونه توی ریختن مأمور چنتا دیروز واال -

 اسیدپاشی؟ -

 .دهدمی ادامه و افتدمی گریه به سمیه

 .کرده تموم گفتن اومدن اوناهم اورژانس، به زدیم زنگ. رفت حال واز زد نفسنفس یهو شنید و دید اینارو وقتی هم تاجخانم -
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 .شودمی فرماحکم بینشان سکوت

 ...آخه. کوروش کار که دونستمنمی اما بودم؛ شنیده رو اسیدپاشی این موضوع من! وای -

 بمونه؟ سردخونه تو پیرزن اون باید تاکی میشه؟ چی حاال -

 .بسپارید من به هم رو ودفنکفن کارهای. دارم ازشون تام وکالت من -

 .بود پسر این فکروذکرش یهمه تاجخانم کوروش؟ پس -

 .زندمی گریه زیر بعد و

 اشنوه تنها به بانوتاج خانم اموال تمام دیگه دونیدمی خودتون. میدم انجام براش بیاد بر دستم از هرکاری من. باشید آروم -

 .بذاریم کم هیچی نباید آزادیش برای. رسهمی

 .دونیدمی من از بهتر خودتون شما... واال بگم چی -

 .آیدمی میان به خداحافظی حرف بعد مدتی دهم،می گوش هایشانحرف به و چینممی ظرف داخل خرمارا

 .کردینمی میل رو چاییتون حداقل. داشتین تشریف -

 .دارتونخدانگه فعالً . کنم رسیدگی کارها به سریعاً باید. متشکرم خیلی -

 .بکشه عذاب پسر اون واسه این از بیشتر تاجخانم روح نذارین شماست، به من امید همه... شما خدافظ -

 .کنممی همراهی اورا باغ پایان تا مرد یبدرقه برای و زنممی بیرون آشپزخانه از

 .زنممی صدایش شود، ماشینش سوار کهازاین پیش

 .زند آقای ببخشید -

 بفرمایید؟ -

 میاد؟ کوروش سر به چی -

 .دهممی خبر بهتون کردم پیدا که اطالع. باشم اشپرونده پیگیر باید. نیست مشخص هنوز -

 ببینمش؟ تونممی... من -

 ...یکهدرجه اقوام برای فقط مالقات -

 :گویدمی و کندمی مکث کمی بیند،می که مرا درهم یچهره

 .کنممی رو امسعی یهمه من اما -

 .گردممی باز عمارت به بعد و کنممی تماشا را رفتنش و ماشین در شدنش سوار. کنممی تشکر او از

 .کندمی پاک اشروسری گوشه با را هایشچشم اشک و نشسته مبل روی که بینممی را سمیه

 .بزنم زار و بنشینم کنارش دارم دوست هم من که شده، روح بی و شده گیردل قدری به خانه

 .کنندمی دوچندان را حس این خانه تاریکیه و کشیده هایپرده
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 کشدمی کردنگریه از دست بعد یدقیقه چند اوهم. کنممی آرامش کمی و دهممی ماساژ را هایششانه و نشینممی سمیه کنار

 .شودمی عطرشخوش حلوای کردن درست مشغول و رودمی آشپزخانه به باز و

 :دهممی پاسخ خواب غرق باصدایی است، خط پشت کسی چه بدانم آنکهوبی شوممی بیدار خواب از تلفن زنگ باصدای

 بله؟ -

 .سالم الو -

 بفرمایید؟ -

 الناز؟ بودی خواب -

 .کنممی صاف را صدایم. پرممی جا از امیرسام آشنا باصدای

 تویی؟ سالم! عه -

 بودی؟ خواب خوبی؟ -

 .کردم جبرانش باالخره. بودم نخوابیده خوب بود دوشب یکی آره -

 :پرسممی من و. کندمی کوتاهی یخنده

 خبر؟چه طناز از خوبی؟ تو -

 .نکردن باز رو صورتش باند هنوز. مالقاتش بره کسی ذارهنمی خوبم، -

 باباش؟ مامان -

 .کندمی مکثی

 .زدن بهم رو چی همه و آورده پس رو حلقه هم اشپسرخاله کهاین بخصوص. بده حالشون خیلی الناز، داغون... داغونن -

 هیاهوی میان را خودم هایگرفتاری کلیبه. بگویم باید چه سرهم پشت و ناگوار اتفاقات این وصف در دانمنمی. کنممی سکوت

 .امکرده گم اتفاقات این

 :دهدمی ادامه امیرسام

 شدی؟چی -

 .امیر افتادنمی اتفاقا این کاش... کاش... هیچی -

 :گویدمی حرفم به توجهبی

 نشد؟ خبری نزدن؟ زنگ بانک از -

 .دهممی بیرون را نفسم

 ای؟خونه امروز... راستی. هیچی نه -

 .آقامحسن پیش میرم هم بعدش. آزمایش برم باید االن نه -
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 .شوممی پشیمان اما گیرند؛می را دیدارش یبهانه چشمانم که بگویم خواستممی

 آزمایش؟ -

 .دیگه عمل واسه -

 :گویممی و کنممی پنهان را صدایم ناراحتی

 .هیچی پس باشه آها، -

 بگی؟ خواستیمی چی -

 .شنوممی را سمیه صدای که بزنم حرفی خواهممی

 الناز؟ الناز؟ -

 .باش خودت مواظب. برم باید زنهمی صدام سمیه...هیچی -

 .روممی پایین تلفن قطع از پس و کنیممی خداحافظی

 سمیه؟ بله -

 .گیردمی دست در را کیفش و کندمی تن به را گرمش لباس. برگردم دیر شاید زادهامام برم خواممی من -

 .نسوزه باشه حواست گاز، روی گذاشتم غذا برات -

 گردی؟برمی کی... حاال. سمیه نکنه درد دستت -

 .شم آروم کمیه که برم. پوکهمی داره دلم این. کنم خلوت کنم، دعا کمیه برم خواممی. عزیزم میام دیر -

 .رودمی در سمتبه

 .کنممی اشبدرقه و گویممی او به همراهی به خدا

 !نیستند دیگر که ستکسانی خاطرات کنارش گوشه که درندشت یخانه این و اممانده من حال

 .اندتلخ خاطرات یادآور برایم تنهایی همیشه

 کردن پیدا. خوردممی غذا سختیبه و زدمنمی حرفی کسی با هامدت تا. کردم باز چشم پروشگاه در که افتممی روزی یاد به

 هاآن از یکی. نبودند ماندگار هم هاآن قضا از و کردم پیدا را دونفر هابچه تمام میان باالخره اما بود؛ مشکل بسیار برایم دوست

 شدیم جدا هم از سالگینه از پس که بود محمدعلی نامش هم، دیگری آن. برد خود با و کرد قبول سرپرستی به ایخانواده را

 .خوابگاه اسیر هرکدام که هم آن از بعد و

 .صمیمی دوست یک بدانم، خود دوست اورا گفت و شد نزدیکم بیشتر محبوبه که بود آنجا

 .است صبح ده. اندازممی ساعت به نگاهی.شوممی تنگشدل محبوبه، یادآوری با

 «بزنم؟ زنگ بهش اگه نیست بد. باشه داشته کار االن ممکنه »
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 دیدار یک طعم تیسخ همه این میان اگر شودمی چه نکنم؟ دعوت عمارت به اورا چرا اصالً. است شده تنگ صدایش برای دلم

 بچشم؟ را شیرین

 .خوردمی زنگ بالفاصله که بگیرم تماسی محبوبه با تا دارمبرمی را گوشی خوشحالی با

 ...است امیرسام

 !شد تنگ دلت زود چه الو؟ -

 ...بگم خواستم! سالم علیک -

 چی؟ بگی -

 کجایی؟ تو. نمیشه چیزی بهشون، بزنم سر دیرتر کمیه امروز یه حاال. بودم محسنآقا پیش چندروز  ... که بگم -

 .سپارممی فراموشی به را پیشم چندلحظه تصمیم که شوممی خوشحال چنان حرفش از

 باشم؟ که دارم رو کجا -

 بیرون؟ بریم سراغت بیام -

 .کنممی کم را گاز زیر و روممی آشپزخانه به سرعتبه. افتممی گاز روی یقابلمه یاد به

 بیام؟ -

 .رسدمی ذهنم به فکری

 خوردی؟ رو سمیه دستپخت تاحاال -

 چی؟ -

 !گذاشته پلوعدس واسمون -

 .دوممی آن طرف به سرعتبه آیفون زنگ باصدای

 بفرمایید؟ -

 !دینمی افتخار اگه در، دم بیارید تشریف سرکارخانوم -

 ...باال بفرمایید شما آقا خیر نه -

 :گویدمی که ببرم دکمه سمتبه را دستم خواهممی

 .بریم بیا تو جان، الناز تو بیام تونمنمی من که گفتم -

 چی؟ یواسه -

 !بزن حرف کم بیا توروخدا سرده خیلی -

 .گویممی ایباشه و کنممی ایخنده
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 صندلی روی از را پالتویم. گذارممی کوچکی پالستیک داخل و آورممی بیرون کشو از قاشق دو و روممی آشپزخانه سمتبه

 .رومیم بیرون عمارت از و گیرممی دستم در را گرم یقابلمه. کنممی تنم و دارممی بر آشپزخانه

 .است ایستاده منتظرم در پشت امیرسام

 !آقا سالم به -

 . میومدی تردیر کمیه سرما از زدیم یخ... خانوم حاج سالم -

 .زنممی لبخندی

 .شدم حاضر هولکیهول تو میای کردم فک ببخشید وای -

 .میاد غذا بوی! به به -

 بریم؟ کجا حاال شکموجان -

 .شویممی ماشین سوار هردو و بنددمی را در امیرسام. کنممی عبور در کنار از

 خوبه؟ پارک بریم -

 ای؟دیوونه سرما؟ این تو -

 .پارک ریممی پس... خب آره -

 .ندارد برایم تفاوتی هیچ گرمایش و سرما و هستم هایماندونفره این عاشق. آورمنمی حرفش روی نه

 را قابلمه در. نشینیممی هم وکنار کنیممی انتخاب نشستن برای ایگوشه. کنیممی پیدا را عمارت به پارک تریننزدیک

 .کندمی گرم را هردویمان صورت آن بخار و دارمبرمی

 .کنممی تقسیم مجزا قسمت دو به را داخل محتویات و کشممی قابلمه وسط از خطی قاشقم با

 .من مال هم اشبقیه تو مال چپ سمت -

 بچه؟ نچایی! عه -

 .کشدمی خودش سمتبه را غذا بیشتر نیمه و گویدمی را این

 .درستشه این -

 بخوری؟ بدم جاش با رو قابلمه خوایمی -

 !من بده رو غذاش بخور، خودت رو قابلمه نه -

 !امیر: زنممی صدایش باحرص

 :گویدمی و خنددمی

 ...رسید بهش هرچی هرکی دیگه کن شروع... اهلل بسم -

 .کندمی شروع را مسابقه بالفاصله و گویدمی را این
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 دهان به دیگری از پس یکی را غذا قاشق ترتمام هرچه سرعت با هردو و افتممی بیچاره یقابلمه جان به سرعتبه هم من

 خنده غرق غذاخوردن میان. افتممی خنده به خوردمی غذا اشتها با و هم پشت که امیرسام یچهره دیدن با ایلحظه. بریممی

 .شوندمی تبدیل سرفه به هایمهوخند پردمی گلویم به غذا کهاین تا شودنمی جدا هایشلب از خنده اوهم و شوممی

 کوبدمی کتفم دو میان به محکم و شودمی نگران هایمسرفه شدت از بعد کمی اما گیرد؛می خنده به را ماجرا امیرسام ابتدا

 .پرسدمی بالفاصله. شودمی برطرف امسرفه تا دهدمی خوردم به آب و کندمی تکرار را کار این قدرآن

 خوبی؟ -

 خوردن به شروع و گویدمی ناسزایی لب زیر بود، شده نگرانم که امیر. گیرممی سر از مجدداً  را امخنده گیرم،می ایتازه جان تا

 .بنددمی نقش لبش روی رنگیکم لبخند هایمخنده باصدای و کندمی غذایش

 به خیلی لبخند بودم گفته. است آمده هایشلب روی به لبخند اضطراب و تنش پر مدت این از پس که است خوب چقدر و

 هایخنده راز عمق تا دید باید فقط است سخت هایشخنده تصور... نه صورت؟ پهنای به هایلبخند آن از آید؟می اشچهره

 ...فهمید را لبش روی

 .است تأثیرگذار تنها هایآدم برای فقط سرما گویی. نداریم را ماشین داخل به برگشت قصد هم باز کنیممی تمام که را غذا

 .ماندمی آن روی نگاهم من و کندمی عبور سرعتبه کنارمان از بزرگی رنگ مشکی موتور لحظه همین در

 :گویممی و کشممی آهی

 .بشم خفنا موتور این سوار روزیه دارم دوس قدراین -

 واقعاً؟ -

 .آرزوهامه از یکی... آره -

 موتور؟ و دختر جالب، چه -

 مگه؟ چیه -

 .خوبه هم خیلی هیچی، -

 :گویممی و کشممی درهم اخمی

 عمل؟ واسه میری کی اصالً -

 :گویدمی و خنددمی

 !نترس میرمنمی هنوز بهم، داده وقت دیگه چندهفته واسه داشت؟ ربطی چه -

 ...بگی اینو دیگه باریه خدابه امیر -

 :پردمی حرفم میان

 .بردی رو آبرومون نزن جیغ باشه... باشه -
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 :گویدمی و گذردمی ایلحظه. گویمنمی چیزی

 خبر؟چه کوروش از -

 .کشممی آهی

 امیر؟... میگم. نداده ما به خبری فعالً  ولی کنهمی اون رو کاراش یهمه. کرده قبول رو وکالتش تاجخانم وکیل -

 جانم؟ -

 کنی؟می انتخاب رو کدوم بگیری اونارو از یکی طرف باشه قرار اگه -

 .رودمی فرو فکر به و کندمی سکوت

 ترجیح او به را اشپسرخاله با زندگی هم درنهایت و نگذاشت کم خودش، به کوروش کردن وابسته برای کاریهیچ از طناز-

 .نگذاشت جواببی اورا رفتارهای یکهیچ زهر کارش با هم کوروش. داد

 .نکن فکر بهش توهم. ریختن بهم رو همه اعصاب چندروز این کافی یاندازه به. کنم فکر بهش خوامنمی -

 .کنممی استشمام را پاک هوای و کشممی عمیقی نفس. گویمنمی چیزی

 یکدیگر از خداحافظی قصد کدامهیچ من و امیرسام. گردیمبرمی ماشین داخل به افتد،می هردویمان تن به که لرز بعد، کمی

 .کنیم تحمل را هایشآدم و شهر این توانیممی هستیم، هم کنار در که لحظاتی تنها. نداریم را

 جا همه و است هفته اوایل. بردمی شهر ینقطه ترینمرتفع به مرا رودمی تاریکی روبه هوا کم،کم اینکه با و افتدمی راه به

 شهر تمام اینجا از. نشینیممی نیمکتی روی و شویممی پیاده ماشین از اما شود؛می احساس زمانی هر از بیشتر سرما. خلوت

 .شودمی دیده بیکران تا خدا آسمان و است پایمان زیر

 روشن چراغشان هوا شدن تاریک با دیگری از پس یکی و هستند نقطه یک یاندازه به که هاییخانه و سکوت خوب حس

 ...شودمی

 .دهدمی تکیه نیمکت پشتی به را سرش و بنددمی را هایشچشم کشد،می عمیقی نفس امیرسام

 ...گیرمشمی نظر زیر

 !است نشسته تنش به رنگش مشکی و بزرگ کاپشن چقدر

 .است داده قرار تأثیر تحت هم را اشچهره بیمارش قلب که دانممی. افتاده گود کمی اما هایش؛چشم زیر

 .کنممی نگاه را آسمان و دهممی تکیه نیمکت به را سرم او همانند هم من

 :گویممی بگیرم، آسمان از چشم آنکهبی

 امیر؟ -

 دلم؟ جان -

 ...وقتاون... میده کوروش آزادی دیه واسه رو عمارت حتی و اموال یهمه بشه مجبور اگه گفت کوروش وکیل -
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 کنی؟می فکر منفی چیزای به قدراین چرا تو -

 کنم؟ فک بهش که هست اممثبتی چیز مگه -

 .خورممی جا نزدیک ایفاصله در او دیدن از و گردانمبرمی سمتشبه را سرم

 !ترسیدم -

 .زندمی زل هایمچشم به -

 .کن آرزو یه -

 چی؟ -

 !گونته روی مژه یه -

 .بندممی را هایمچشم و زنممی لبخندی

 .باشد ابدی امزندگی در امیرسام حضور خواهممی دل ته از کنم؟ آرزو چه

 .است لبخندهایم دلیل تنها او روزها این... اما است؛ تمام خودخواهی  خواسته این تلخ اتفاقات همه این میان دانممی دانم،می

 :گویممی و کنممی باز چشم

 .کردم آرزو خب -

 .کودومه بگو -

 :گویممی و گذارممی راستم یگونه روی را اماشاره انگشت سپس و کنممی فکر کمی

 !این -

 .داردبرمی چپم یگونه روی از را ایمژه و کندمی و صورتم نزدیک را دستش

 :گویممی ناامید

 !چرته همش -

 .کندمی فوت را دستش روی یمژه و خنددمی

 .ترشیمی گفتی اشتباه چون باشی نخواسته شوهر که شاءاهللان -

 .زنممی صدا را نامش عصبی کمی و دارکش بالحنی و آورمنمی خود روی به اما گیرد؛می امخنده حرفش از هم خودم

 !امیر -

 .حیاط یگوشه بشینی خوب هایبچه مثه. بخرم دبه واست برم باید حاال -

 .گردانمبرمی او از را رویم و زنممی بازویش به محکمی مشت حرص، روی از

 :گویدمی رسدمی پایان به که اشخنده

 .کردم شوخی نشو ناراحت بابا خب -
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 :گویممی دارکش و اندازممی او به نگاهینیم

 !عجب -

 کیه؟ رجب گفتی؟ چی بله؟ -

 :گویممی بالفاصله

 خوبه؟ شوهرمه، عشقمه، -

 .رجبه اسمش هرکی بمیره بره... لعنت ای -

 .کنممی پنهان را امخنده و روممی ایغره چشم

 .اندشده بیشتر شهر یشدهروشن هایچراغ تعداد و رودمی تاریکی روبه هوا

 .نزدم رو رگم من تا بریم پاشو...پاشو -

 کجا؟ -

 .میشه دیرت پاشو -

 .قشنگه خیلی اینجا بمونیم؟ دیگه کمیه -

 .اندازدمی ساعتش به نگاهی

 .پاشو عزیزم، میشه دیرت نه -

 .افتدمی راه به ماشین سمتبه و

 .شویممی دور آنجا از ماشین بر سوار و روممی ماشین سمتبه سرش پشت

*** 

 انجام صورتش روی بر که زیبایی عمل چندین از پس طناز. نیست او از خبری هیچ و گذردمی کوروش بازداشت از هفته یک

 .شودمی مرخص بیمارستان از شده،

 .باشد مانده باقی زیبایی آن از چیزی خداکند... خورممی را زیبا صورت آن حسرت مدام

 .روممی پذیرایی اتاق سمتبه و گذارممی سینی داخل را قند. ریزممی لیوان داخل را چای سماور، از و کشممی آهی

 .شنوممی را سمیه صدای

 میشه؟ آزاد کوروش که فرمایینمی یعنی -

 نزدیکشان تکی مبل روی و کنممی تعارف سمیه به سپس دارد،برمی را لیوان باتشکری. کنممی تعارف زند آقای به را چایی

 .نشینممی
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 باعث ممکنه همین. هپشیمون شدیداً هم کارش از. کرده اعتراف کارش به و کرده تعریف رو چیزهمه خودش کوروش ببینید، -

 معجزه توقع... خب زارم؛امانمی کم چیزی هم دادگاه توی و کردم تالشمو یهمه من! نه عفو ولی بشه؛ مجازاتش توی تخفیف

 !یانه؟ خوادمی قصاص دختر اون دید باید. داشت نباید هم

 .دهدمی تکان سری سمیه

 .آورد خودش سر پسر این که بود بالیی چه آخه؟ بود کاری چه این -

 :گویدمی و کشدمی سر را چای از ایجرعه

 با میشه متوجه که کنه ازدواج دختر اون با بوده قرار خودش گفته به. خورده دختر اون از که عشقیه شکست اصلیش دلیل -

 ...ماجرا بقیه و کرده نامزد اشپسرخاله

. مونهنمی باقی پشیمونی جز هیچی درنهایت که انتقام، یه از. میشن شروع ناگهانی تصمیم یه از هاییپرونده همچین اصوالً

 شرایط. نمیشد طوراین االن شاید ذاشتنمی پیش پا براش که داشت ایخانواده اگر. شد وارد نادرستی راه از متأسفانه کوروش

 .بود مهیا ازدواج برای کوروش

 چندساله که پدرش از اون. ندید زندگی از خیری هیچ هم اون. کبابه براش دلم ولی ها؛ کرده غلطی کار دونممی... بگم چی -

 هم پسری یه که انگارانگارنه. خوشه جدیدش خانواده با دنیا این کجای نیست معلوم که مادرش هم اون و داده دستش از

 روندنمی خودش از رو بچش تاجخانم اگه. نبود تقصیربی خدابیامرز هم تاجخانم خود... ولی زد؛ حرف مرده سر پشت نباید. داره

 .نمیشد طوریاین االن

 !نشد... ولی باشه باالسرش خونه تو بیاره رو اشنوه کنه جبران خواستمی

 .گذاردمی هایشچشم روی را دستش و افتدمی گریه به سمیه

 :گویدمی و کشدمی عمیقی نفس زند،

 .میشه درست که شاءهللان -

 .داردبرمی مبل کنار از را چرمش کیف و کشدمی سر را چایش

 میکشه طول مدتی باشه قصاص به بنا اگرهم. میشه تشکیل کوروش دادگاه ماه همین پایان. کنممی زحمت رفع دیگه من -

 .زارممی جریان در شمارو افتاد اتفاقی هر هرحالبه. کنم راضی رو دختر اون خانواده کنم فرصت شاید بشه، نهایی حکم تا

 .نکنید قطع رو امیدش نداره رو کسی شما جز بچه این. بده خیرتون خدا -

 .چشم -

 :گویدمی و کندمی من روبه سپس

 یدقیقه چند برا فقط تونستم سخت خیلی. باشید داشته مالقاتی کوروش با شما تا کردم تالش خیلی مدت این ضمن، در -

 .بگیرم ازشون رو اجازه این کوتاه
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 ببینمش؟ تونممی واقعاً؟ -

 مهلت این مادربزرگش فوت و وارده مصیبت خاطربه فقط. آدرس این به بیاین دوازده ساعت برای فردا. خانمسمیه و شما -

 .نکنید دیر لطفاً . دادن رو کوتاه

 .کنیممی بدرقه اورا تشکرکنان سمیه و من و شودمی خارج عمارت از مختصری خداحافظی با و گذاردمی دستم در را آدرس

 باهم هردو. گیردنمی آرام دلش مرده، و روحبی یخانه این در. کندمی را تاجخانم دیدار به رفتن قصد سمیه زند، آقای رفتن با

 .برویم زهرا بهشت به دیدارش برای تا شویم،می آماده

*** 

 .تابدمی مزار خشک خاک به و درخشدمی آسمان باالی در آفتاب اما رود؛می پایان روبه زمستان بااینکه

 پایان را اشگریه و داردبرمی خاک روی از سر ، شده خاکی رنگش مشکی لباس و مانتو خاک، روی نشستن با که سمیه

 .خواندمی ایفاتحه آخر بار برای. دهدمی

 .یانه شده آماده قبر سنگ ببینم میرم اینجا از -

 :گویممی بینممی که را حالش

 میکنه؟ رو کارا یهمه خودش نگفت مگه زند آقای -

 .نیس کاراش و کوروش گرفتار کم هم خدا بنده اون برم، زودتر خودم گرفتم آدرس ازش...دختر نمیاره طاقت دلم -

 .شودمی بلند جایش از سمیه و کنممی سکوت

 دوره؟ خیلی -

 .بگیریم ماشین خیابون سر بریم. رفت نمیشه پیاده ولی نه؛ که خیلی -

 سمتبه داردمی نگه برایمان که ماشینی اولین با و ایستیممی خیابان کنار مدتی. دهیممی انجام را گویدمی سمیه که کاری

 .کنیممی حرکت مقصد

 از خوشحال من و گیردمی تماس امیرسام. شودمی آن گذاشتن و سنگ به راجع صحبت مشغول سمیه شویم،می که پیاده

 .شوممی خارج مغازه از دهم گوش هاآن یکنندهکسل بحث به نیستم مجبور اینکه

 .سالم الو -

 کجایی؟ سالم -

 ...اینا و قبر سنگ واسه اومدیم سمیه با. زهرا بهشت نزدیک -

 همراهتونه؟ کسی -

 .دوتایی نه، -

 :گویدمی و کندمی مکث کمی
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 ...داره وقت دکترش پیش میره طناز امروز بگم زدم زنگ -

 خب؟ -

 ببینیش؟ خواستینمی مگه -

 درستیه؟ کار امیر... آخه بیام؟ یعنی -

 داره دوس هم خودش. رسیدممی دیر روز اون نبودی تو اگه که گفتم حتی. فهمیدی رو موضوع و نگرانشی که گفتم بهش -

 .ببینه تورو که

 میگی؟ جدی -

 :کنممی مکث کمی

 .نیستم مطمئن بازم... ولی -

 .اصالً دنبالت میام االن. میام باهات هم من نباش نگران -

 ...سمیه با االن نه، نه -

 !هردوتون دنبال میام -

 :گویممی گشادشده هاییباچشم

 میگی؟ چی -

 .بده آدرس فقط. نباشه کارت تو! دیگه رسممی بده لفتش کمیه -

 ...امیر -

 به اینکه جای به. میشه اذیت خانم سمیه. میشه پیدا ماشین سخت جاها اون. هستم کی نمیگم نترس بفرست رو آدرس -

 میاری؟ نه باشی فکرش

 :گویدمی و کنممی سکوت

 کشه؟می طول کارش ببینم بگو حاال -

 .بکشه طول ساعتییه سرخاک بریم دوباره و بگیریم ماشین تا کنم فکر. بشه نصب امروز همین خوادمی شده آماده سنگ -

 .رسونممی رو خودم حله پس -

 !که بشناسد اورا نیست قرار خودش قولبه. ببیند اورا سمیه آیدنمی هم بدم اما است؛ دیوانگی کارش. زنمنمی حرفی

 جاهمان سنگ نصب تا و گردیممی باز بهش زهرا بهشت به مجدد و گیریممی دربست ماشینی رسد،می اتمام به که سمیه کار

 پیاده آن از امیرسام و کندمی پارک نزدیکمان رنگی مشکی ماشین کشد،می را قبر دور سیمان کارگر که آخر دست. مانیممی

 مشغول و نشیندمی کنارش و شودمی قبری سنگ نزدیک تفاوتیبی با او اما شوم؛می اشمتوجه اول یلحظه همان. شودمی

 .دهم نشان عادی را خودم و کنم جمع را امخنده کنممی سعی. شودمی فاتحه خواندن
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 .خانم تمومه: کارگر

 !نخورده سیمان درست اشگوشه اون نه، نه: سمیه

 .گیریامی سخت خانوم...بابا ای -

 .کشدمی زمین روی را سیمانی یماله

 .باشه باغچه به حواست. بکارم کاج خواممی اونجا نه، طوریاون! عه عه: سمیه

 :گویدمی کالفه کارگر

 .دارم کار برم من. نمیشه بهتر این از دیگه. ایبهانه دنبال شما مادر -

 .غردمی لب زیر رفتنش از پس و گویدنمی چیزی سمیه

 .شد دیر دخترجان بریم بیا. سالمه هفتاد انگار مادر میگه همچین! مادر مادر -

 بریم؟ چطوری -

 .دیگه گیریممی ماشین سرخیابون ریممی خب چطوری؟ -

 .گیرممی را نگاهم سرعتبه و اندازممی امیرسام به نگاهینیم

 .شدم خسته -

 ...مجبوریم کنیم چه. کنهمی درد پام هم من واال -

 :آیدمی صدایی سمیه هایحرف میان

 ...کنه رحمت خدا! العظیم العلی اهلل صدق -

 .شودمی بلند خود جای از امیرسام افتد؛می راه به که سمیه

 .برسونمتون مسیریم هم اگه پایینه، سمت از مسیرم من مادرجان -

 .کنممی نگاهش شده گشاد هایباچشم

 .شیمنمی شما مزاحم. پسرم ممنون: سمیه

 .بفرمایید. نیاد گیرتون ماشین طرفا این شاید ظهره نزدیک. مراحمید کنممی خواهش -

 .امیرسام به سپس و اندازدمی من به نگاهی سمیه

 .بیا النازجان .ببینی خیر پسرم، نکنه درد دستت باشه، -

 !خانوم بفرمایید: ندازدمی من به نگاهی امیرسام

 .شویممی سوار سپس و دهیممی قورت را خنده هردویمان

 .کندمی صحبت به شروع سمیه. افتدمی راه به امیرسام و نشینیممی عقب صندلی سمیه و من

 .بودیم شده خسته دیگه پسرم، بده خیرت خدا -



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 266 
 

 .مادرجان کنممی خواهش_

 .کنم پنهان را امخنده کنممی سعی و زنممی زل امیرسام پرشیطنت هایچشم به جلو یآینه از دائم

 داشتی؟ باهاش نسبتی چه عزیزتو، بیامرزه خدا -

 .بیامرزه روهم شما رفتگان خدا. بود مادربزرگم -

 .کندمی مکث کمی سمیه

 !آقاست یه مال که قبر اون پسرم! وا -

 .افتممی خنده به صدابی من و کندمی هول

 !بودن پدربزرگم. گفتم اشتباه ببخشید بله، بله -

 .کنه رحمتش خدا...آها -

 پهلویم یحواله سمیه که مشتی با بعد یچندلحظه که کنممی فراموش را لبم روی لبخند و شوممی آینه به خیره بازهم

 .کنم پرت او از را حواسم کنممی سعی و کنممی جمع را لبخندم. آیممی خودم به کند،می

 در اورا این از بیش خودش قولبه تا شویم، پیاده که بایستد ترسریع امیر که خواهدمی سمیه و شویممی عمارت نزدیک

 .نیندازیم زحمت

 در بیمارم دوست دیدار به را ساعتی چند خواهممی او از من و رودمی عمارت سمتبه سمیه شدنمان، پیاده از پس بالفاصله

 سمتبه امیرسام همراه و شوممی ماشین سوار مجدداً  ترپایین کوچه چند. آوردنمی میان به حرفی اوهم و بروم بیمارستان

 .رویممی مطب

... 

. دارم وحشت نابسامانش احوال و حال دیدن از. ترسممی طناز یچهره دیدن از. دارم اضطراب کمی. رویممی باال هاپله از

 .رسدمی پایان به برایم دنیا و گذارممی او جای ایلحظه را خودم

 :گویدمی و چرخاندمی چشم انتظار سالن در نشسته بیماران میان امیرسام

 !اونه... اوناهاش -

 .شودمی کشیده گوید،می که سمتیبه چشمم

 دورتادور هم موهایش. چشم به بزرگی دودی عینک و دارد سر به رنگی مشکی شال. است نشسته صندلی روی تنها که دختری

 .است شده ریخته سرش

 .نیست مشخص صورتش از زیادی چیز

 .بروم دنبالش به که فهماندمی من به ایاشاره با او و کنممی نگاه امیرسام به
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 ایستیممی کنارش. بیندینم را شدنمان نزدیک و کرده کج پنجره سمتبه را سرش طناز. شویممی صندلی نزدیک امیر همراه به

 .زندمی صدایش امیرسام و

 !طناز -

 .شوممی صورتش متوجه تازه. بیندمی مارا و گرددبرمی سمتمانبه امیرسام صدای با

 .است شده مایل صورتی به کمی صورتش رنگ! است شده ذوب تقریباً و افتاده صورتش راست سمت پوست

 ملموس خوشحالی کمی با دیدنم با و داردبرنمی را عینکش. شودمی دیده پوستش از قسمت این در زیادی هایوچروکچین

 .دهدمی سالم صدایش در

 .نشینممی کنارش و دهممی را سالمش پاسخ شوم،می نزدیکش

 تظاهری لبش روی لبخند و است کردن بازی نقش حال در هم شاید یا است، کردممی تصور آنچه از بهتر کمی اشروحیه

 .نیست بیش

 .گیردمی دستش در را هایمدست

 ...نبودی تو اگر الناز،. ببینمت خواستمی دلم خیلی روز اون از گفتی، بهش رو جریان در تو که گفت بهم امیر -

 .گیردمی را گلویش بغضی

 .بود نمونده باقی ازم هیچی االن نبودی، تو اگه -

 .شودمی جاری اشکش

 ...رسیدمی دیرتر کمی امیرسام روز اون اگه -

 .کندمی پاک را اشکش و داردبرمی را عینکش. کندمی قطع را حرفش

 .شودمی خیره صورتش به نگاهم

 .است ندیده آسیبی شده، پنهان شال زیر آن بیشتر که گردنش و راست سمت گونه جزبه او، صورت از دیگری جایهیچ

 .شودمی خیره هایمچشم به طناز،

 .میشی اذیت! نکن نگاه -

 برابر در هم کم مقدار همان اما دیده؛ آسیب صورتش از سمت تنها یک که است درست. شوممی غمگین سخت حرفش این با

 .کندمی خودنمایی صورتش زیبایی تمام

 .کندمی سد را گلویم راه بغضی

 !خوشگلی خیلی هم هنوز تو نه، -

 .زندمی لبخندی اشکش میان

 کنی؟ امیدوارم که میگی رو این -
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 .میشه هم بهتر کنی عملش اگر تازه نیست، معلوم اصالً زخمت. خدابه نه نه، -

 ...امیدی هیچ. الناز ندارم امیدی دیگه -

 .دهدمی ادامه و زندمی صورت روی را عینکش

 .شده این تازه جراحی دوبار از بعد -

 .رسدنمی ذهنم به آوردن زبان به برای ایواژه هیچ کنم،می سکوت

 .داد هل رو من همزمان و زد ضربه بود کوروش دست که ظرفی به رسوند، کوروش به رو خودش امیر روز اون -

 ...یادمه رو روز اون یلحظهبهلحظه. گردنمه روی اصلی زخم. گردنم و صورت روی ریخت اسید زمین، روی بیفتم اینکه از قبل

 .شودمی جاری و جوشدمی ای،چشمه مثل اشکش و

 .نشوند هایشگریه متوجه مطب در حاضر افراد تا کند آرام را هایشگریه صدای کندمی سعی

 .دهممی داریدل را او من هم مدت تمام. دهدمی پایان را اشگریه و شودمی مسلط خودش به کمی

 .گرداندبرمی من از را صورتش بعد کمی

 .کنم تشکر ازت خواستممی فقط. برین دیگه حاال -

 !طناز -

 .باشه پیشم کسی خوامنمی برین، امیر... برین لطفاً -

 اومدی؟ تنها -

 .سراغم میاد بابا ولی تنهام؛ -

 ...پیشت بزار که میشه اگه نه -

 .پردمی حرفش میان

 .دوتون هر برین، االن همین گفتم -

 .کنممی نگاهش

 .ریممی باشه -

 :گویممی رفتن از پیش اما شوم؛می بلند جایم از

 بپرسم؟ ازت سوال یه... میشه -

 .بپرس آره -

 :پرسممی و کنمنمی او به توجهی. است خوانده را ذهنم گویی. شود سوالم پرسیدن مانع تا کندمی اشاره امیرسام

 کنی؟ کارچی خوایمی چی؟ کوروش... حاال -

 .کشدمی عمیقی نفس
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 !کرده که کاری تاوان هم و داشتنش دوست تاوان هم! بده تاوان باید -

 پذیرد؟نمی پایان زنجیره این چرا. ندارم را طاقتش دیگر! نه بیفتد؟ اتفاق قراراست ناگواری ماجرای بازهم شوم،می نگران

 طناز؟ -

 .داخل بفرمایید شما لطفاً  خانم -

 .رودمی اتاق سمتبه خداحافظیبی طناز حرفش با و پردمی حرفمان میان که است منشی صدای

 :کندمی زمزمه گوشم نزدیک امیرسام لحظه همین. کنممی تماشا را رفتنش

 نگیره؟ انتقام بخوایم ازش اگه نیست رحمیبی -

 .کنممی نگاهش باخشم

 بیاد؟ کوروش سر بالیی داری دوس تو یعنی -

 :گویدمی همزمان سرش، پشت هم من و افتدمی راه خروجی در سمتبه امیرسام

 .شده که هم خودش آرامش بخاطر حداقل. بگیره انتقام داره حق هم طناز بکنه، طناز با کارو این نداشت حق کوروش -

 اش،رفتهدست از آرامش طناز، یمرده روح وسط، این اما باشم؛ تلخی اتفاق هیچ شاهد خواهدنمی دلم دیگر. کنممی سکوت

 بماند؟ پاسخ بی باید هااین شود؟می چه اشرفته باد بر زیبایی

 .است طناز حق این... اما است؛ رحمانهبی قصاص بگویم باخود شاید

 .کنممی سکوت راه تاپایان هایشحرف و طناز یادآوری با. شویممی ماشین سوار

 .کنممی نگاه هایشچشم به. ایستدمی عمارت نزدیک ماشین

 نداری؟ کاری -

 .باش خودت مواظب -

 .روممی عمارت سمتبه و کنممی خداحافظی و زنممی کوتاهی لبخند

 .شوم خبر با کوروش حال از ترسریع دارم دوست اما مضطربم؛ کمی فردا برای

*** 

 یادامه همچنان اما کنم؛می جاجابه کمی را سرم روی مشکی چادر. گذارممی تاریک راهروی در قدم من و است دوازده ساعت

 که است سفیدرنگ فلزی درب یک راهرو انتهای. شوندمی برداشته محکم چنداننه هایمقدم. شودمی کشیده زمین روی آن

. شود نزدیک آید،می سرم پشت ترآهسته هاییقدم با که سمیه تا ایستممی شدن، وارد از پیش. است ایستاده سربازی آن کنار

 دو و میز یک تنها. شویممی اتاق وارد و کندمی باز را اتاق در سرباز شدنش، نزدیک با و کشممی جلو کمی را سرم روی چادر

. است نشسته پسری میز پشت. شودنمی دیده اطراف در دیگری یاضافه چیز هیچ و دارد قرار اتاق وسط در خالی صندلی

. آیدمی باال سرش پایمان صدای شنیدن با. است افتاده پایین است ممکن که جایی تا سرش و داده قرار میز روی را آرنجش
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 بیرون اشگونه هایاستخوان الغری شدت از و شده الغر شدت به اشچهره است؟ کوروش همان این. خورممی جا دیدنش با

 ترکوتاه کمی. نیست داشت را ممکن مدل بروزترین که موهایی مدل از خبری. است شده افتاده کم، مدت همین در. است زده

 میز پشت سمیه. دهدمی نشان بیشتر را سنش نتراشیده هایریش. است شده اضافه صورتش موهای به کمی عوض در و شده

 .کندنمی نگاه سمیه هایچشم به حتی کوروش. ایستممی من اما نشیند؛می

 .آوردی دختر اون و خودت سر بالیی چه ببین. بچه شدی الغر چقدر: سمیه

 .بردمی سر به عذاب و رنج در کافی یاندازه به نظرم از. بگذارد کنار را سرزنش خواهممی و زنممی سمیه یشانه روی آرامی به

 و تو بی خونه. پسرم میشه حل مشکلت که شاءاهللان بزرگه، خدا. میده انجام برات بیاد دستش از هرکاری گفته زند آقای -

 .کوره و سوت تاجخانم

 .کندمی آرام را خودش سمیه. افتدمی لرزه به هایششانه هم کوروش. زندمی گریه زیر و

 .روشنه دلم من. اینجا از بیرون میای. کردم نذر برات -

 روانه اشکش مجدد بیند،می که مرا و گیردمی باال سر. زندمی کنار را هایشاشک و گذاردمی هایشچشم روی دست کوروش

 :زندمی زل هایمچشم به. شودمی

 دیدیش؟ -

 :پرسدمی و زندمی هم بر چشمی. شودمی جاری اشکم دهم،می تکان مثبت ینشانه به را سرم که همزمان

 ...صورتش... یعنی... بود چطور... چ -

 هایشدست میان را سرش. شودمی سوالش پاسخ متوجه خودش. ندارم را سنگین لحظات این طاقت. اندازممی پایین را سرم

 کمی که گذارندنمی دیگر« .است شده تمام وقتتان»که آیدمی صدایی. بزنیم حرف بیشتر کمی تا شودنمی فرصت. گیردمی

 پیش. کندمی بلند صندلی روی از را او و زندمی کوروش هایدست به بنددست و آیدمی مأموری. بگذرانیم وقت او با بیشتر

 ریزیممی اشک هردو سمیه و من. است ناگفته حرف از پر. لرزدمی نگاه این از تنم تمام. کندمی نگاهم و گرددبرمی رفتن از

 کنممی بلند صندلی روی از را سمیه. کندمی طی را باریک راهروی همان و گیردمی ما از را قرمزش هایچشم هم کوروش و

 مالقات که و بینیممی را «کوروش وکیل»زند رفتن از پیش و گردیممی باز را رو پیش راهروی مجدد. شویممی خارج اتاق از و

 .نشیندمی صندلی روی زند. باشیم داشته او با کوتاهی

. بودید مرحوم اون کنار و کنیدمی زندگی عمارت داخل که هست زیادی مدت شما که دونممی من. خانمسمیه خب، -

 . بگم بهتون باید چطور دونمنمی

 .بگید هست چیزی اگه زند، آقای باشید راحت -

 .کندمی منمن کمی

 .عمارته اون به مربوط ماجرا راستش، -
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 .دهدمی ادامه او و کنیممی نگاهش سوال از پر هایباچشم

 عمارت اون مونهمی. گیرهمی تعلق خیریه امور به که داشتن زمین تعدادی مهرپرور خانم. نه یا هستید جریان در دونمنمی -

 بزارم رو اونجا مجبورم من راستش. داره بیشتری ارزش شونهمه از عمارت دو این بین که زمین تیکه یه و بانکی حساب و

 !فروش برای

 چی؟ -

 خودم دستمزد از تونممی من حاال! داره هزینه بشه پرداخت باید که درصدی صد یدیه طرفی از و پرونده روند کردن دنبال -

 ...دادگاه اما بیام؛ کوتاه

 بشیم؟ بلند خونه اون از باید گینمی یعنی -

 هیچ بابت این از خواممی من و نزدیکه کوروش دادگاه. بکشه طول بیشتری مدت ممکنه زمین فروش. طورههمین متأسفانه -

 .نیاد پیش مشکلی

 اگر. است عمارت همان سمیه و من سرپناه تنها. افتممی فکر یک به تنها. ندارد اهمیتی برایم زند هایحرف شنیدن دیگر

 اولین داریم؟ رفتن برای را کجا سمیه و من آخر. شوممی نگران شویم؟ شهر این یآواره است قرار یعنی کنیم؟ چه نباشد،

 چند. بشود قضیه این متوجه او بگذارم نباید هرگز اما است؛ محبوبه رسدمی ذهنم به ناامیدکننده یلحظه این در که کسی

 ماجرا اگر محبوبه. کنم بیرون سرم از را فکرش است بهتر نظرم به قضیه این با اما بروم؛ دیدارش به خواهممی که ستروزی

 .دهدنمی من به را کجا هیچ در ماندن یاجازه دیگر شکبی بداند را

 همان به سال یک از پس که است دردناک هم تصورش حتی. کندمی دعوت کابوسم به مرا و گرداندمی باز خوابگاه به مرا او

. شودمی شهر این یآواره دارد دخترت پدرم؟ کجایی. شودمی احساس لحظه این در پدر یک نبود چقدر. بازگردم اول یخانه

 خودم به. شنومنمی را هایشانصحبت یادامه که شوممی خود افکار در غرق قدرآن. بردار دست دوری این از خدا به را تو

 یک با و آییممی بیرون و دهیممی تحویل را چادر. است صندلی روی از شدن بلند درحال هم سمیه! نیست زند و آیممی

 !نیست دیگر که سرپناهی. رسانیممی عمارت به را خودمان تاکسی

*** 

 که دانممی. نشینممی کنارش و روممی سمتشبه. بینممی چمدان در هایشلباس چیدن درحال را سمیه و شوممی اتاق وارد

 چیست؟ چاره اما است؛ سخت او برای خاطراتش و خانه این از کندندل

 سمیه؟ -

 :گویدمی هایشلباس چیدن مشغول کند، نگاهم آنکهبی

 جانم؟ -

 بریم؟ اینجا از باید واقعاً  -
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 .بره فروش اینجا که فرداست و امروز همین باالخره. شده هم دیر تازه. گفته بهمون زند آقای که وقته چند -

 شوم؟ آواره باید هم باز باید من پس. اندازممی پایین را سرم

 نگی؟ محبوبه به میشه رو ماجرا این... میشه سمیه؟ -

 .کندمی نگاهم

 .بمونی مکان و جابی که نمیشه. پیشش برگردی باید تو -

 .افتدمی جانم به ترس

 بابام دنبال ذارهنمی. خوابگاه گردونهبرمی رو من بگی بهش اگه سمیه،. نگو محبوبه به چیزی کنم،می خواهش ازت سمیه، -

 بابام رنگ وقتهیچ دیگه خدابه بفهمه محبوبه اگه. کنممی پیداش دارم شدم، نزدیکش تازه. بهش نگو توروخدا سمیه. بگردم

 خالص دنبال اون. کنهنمی درک رو من نیست، من کار و کس اون. باشم دنبالش نباید میگه چرا اون دونمنمی. بینمنمی هم

 ...سمیه. نگو بهش چیزی سمیه. داره نگه رو من خوادمی که خودشه تنهایی از شدن

 دستش در و زندمی کنار چشمانم روی از را دستم. ماندمی مات او که زنممی را هایمحرف تاببی چنان و ریزممی اشک

 :گویدمی و گیردمی

 !باش آروم فقط. نمیگم چیزی باش، آروم. شم فدات باشه باشه، -

 موجودی ترینرحمبی من. کنممی گونه یروانه را هایماشک صدابی ومن گیردمی آغوش در مرا سمیه کشم،می عمیقی نفس

. آورممی زبان به اجبار به که هاییحرف و من بر لعنت. دهممی پاسخ طوراین را محبوبه مهربانی همه آن! شناسممی که هستم

 مشغول مجدد او و آیممی بیرون آغوشش از! نیستم و نبوده الیقش من و خواستمی لیاقت لطف همه آن! محبوبه ببخش مرا

 .شودمی هایشلباس کردن جمع

 .انزلی بریم باید -

 .کنممی پاک را هایماشک

 چی؟ -

 .خواهرم پیش ریممی مدت یه انزلی، واسه گیرممی بلیط دوتا -

 :دهدمی ادامه و کشدمی آهی

 .بمونم جاهمین بازم که ندیدم شهر این از خیری هیچ -

 :گویدمی و کندمی نگاهم

 .باش حاضر و بردار رو وسایلت االن همین دختر، باشیم اینجا کی تا نیست معلوم -

 که دانممی. رودمی بیرون اتاق از و گذاردمی کمد کنار را چمدانش و گویدمی لب زیر «یاعلی»یک سمیه. دهممی تکان سری

 چیست؟ چاره اما شود؛می کوتاه پدرم کردن پیدا از دستم هم و شوممی دور امیرسام از هم شمال، به رفتن با
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 دانستمنمی اما باشم؛ سمیه با خواستممی. ریزممی اشک صدابی و گذارممی چمدان داخل و کنممی تا دانهدانه را هایملباس

 صدا به تلفنم. رساند پایان به گونهاین را سردم فصل و بود این هم زمستان این اتفاق آخرین. کند ترک را تهران خواهدمی که

 .دهممی پاسخ و دارمبرمی کنارم از را آن. آیددرمی

 .سالم الو، -

 نیست؟ ازت خبری کجایی عزیزم، سالم -

 .کنممی مهار را گلویم بغض

 کنی؟می گریه الناز -

 .گفتم سمیه به باالخره -

 نگه؟ خانوممحبوبه به چیزی که کرد قبول واقعاً؟ -

 :گویممی و زنممی کنار را اشکم

 .کرد قبول -

 پس؟ کنیمی گریه چرا خواستی؟نمی رو همین مگه. خوبه خیلی اینکه خب -

 .انزلی بره خوادمی سمیه امیر، -

 مونه؟نمی تهران یعنی اونجا؟ چرا -

 .خواهرش پیش بره خوادمی. گیرهمی بلیط هفته آخر تا تقریباً  نه، -

 :دهممی ادامه من و کندمی سکوت

 .کنممی جمع رو لباسام دارم هم االن -

 :گویدمی مکث کمی با و متعجب

 زودی؟ این به -

 .فهمیدم االن همین هم خودم -

 :گویممی هایمگریه میان و زنممی گریه زیر

 .امیر میشه تنگ برات دلم -

 .کشدمی عمیقی نفس

 .دیدنت میام خودم من که، نداره گرفتن ماتم. الناز نکن گریه -

 :دهدمی ادامه و دهمنمی پاسخی

 .نکن گریه فقط تو خوبه؟ میام، هفته هر اصالً -

 !نکشم خون به را هردویمان دل آخر، هایروز این بتوانم کاش. زنممی کنار را هایماشک
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 .امیر دادیا قول -

 حاال؟ شدی آروم. دلم عزیز باشه -

 .کشممی عمیقی نفس

 شد؟ چی عملت. خوبم -

 .باشی پیشم تونینمی که حیف. بعد ماه اواخر افتاده. شد کنسل ولی باشه؛ هفته این بود قرار -

 به نیاز خودش گویی. دهدنمی داریدل هیچ او باراین. افتممی گریه به مجدد امیرسام حرف این با که امگرفته آرام تازه

 کنارش عمل از بعد که ندارد را کسی او شوند؟می ردیف یکدیگر سر پشت اتفاقات تمام موقعبی قدراین چرا. دارد داریدل

 :گویممی صدایم ملموس بغض با شود؟می همراه بدون بیمار مگر اصالً . کند پیدا بهبود او امید به و باشد قلبش قوت باشد،

 .نیستم کنت ول نکنم رو تکله پوست تا من. رسونممی رو خودم من چی؟ کردی فکر -

 کنم،می تقسیم امیرسام با که را هایمغم. زنیممی زهرخند مانزندگی هایتلخی به درواقع و زنیممی خنده زیر گریه، میان

. است شام کردن آماده مشغول سمیه. روممی پایین گذارم،می سمیه چمدان کنار که را آماده چمدان و کنممی قطع را تلفن

. است کرده خوش جا هادلتنگی وسط میان این هم ابری هوای. شد نخواهد فراموش که ستروزهایی آن از امروز دلگیر عصر

 دیگر زند،می موج خانه میان که تاریکی و شده کشیده همیشه که هاییپرده. ندارد هوایی و حال خانه این که هاستمدت

 زنممی زل ساعت به نشینم،می کاناپه روی. کندمی گریجلوه خانه ظلمات میان که کنممی روشن چراغی. است شده عادت

 .رسدمی نظر به خراشگوش چقدر خانه سکوت در ساعت تاکتیک صدای و

*** 

 به را اتفاقاتش و کنیممی ترک را عمارت این آینده روز دور تا. کنممی نگاهشان و گیرممی دست در را اتوبوس هایبلیط

 روی را بلیط. کشممی عمیقی نفس. ظهر دوازده اندازم،می نگاه را حرکت ساعت دیگر باریک. سپاریممی خاطرات یصندوقچه

 بگویم؟ محبوبه به چیزی سفر این از نباید. دارم اضطراب هم هنوز. کنممی نگاهی زمین روی هایچمدان به و اندازممی دراور

 این من،. کنم فکر چیز هیچ به خواهمنمی دیگر و دهممی تکان سری. شد خواهد عصبانی دستم از یقیناً  شود باخبر اگر

 اتاق از. است خانه کردن تمیز و کردن جمع مشغول سمیه. روممی بیرون اتاق از. دهم ادامه را آن باید و امگرفته را تصمیم

 .دهممی تکیه آن به و ایستممی در چهارچوب در. کندمی کار به شروع تاجخانم

 .ریممی اینجا از داریم که ما سمیه؟ کاریه چه -

 :گویدمی است، کشیدن دستمال مشغول که طورهمان

 بده، خیرش خدا زند آقای طرفی از. برداشته خاک رو اینجا بودم، تنها دست هم من نیومد، خدمتکار وقت چند این! باشه -

 بدم؟ تحویلش جوریاین رو خونه من خوبه وقت اون. میده بهم رو وقتم چند این افتاده عقب حقوق تمام گفته

 :دهدمی ادامه او و اندازممی باال ایشانه
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 گفت. داشت اصرار ولی نیستا؛ الزم گفتم بهش من البته. بگیرم الزحمهحق باید هم تاجخانم از پرستاری بابت گفت تازه -

 ...ولی نیست؛ دیگه که االن البته،. باشه داشته کسی گردن به دینی نداشته دوست وقتهیچ تاجخانم

 .کندمی قطع را هایشحرف سمیه و خوردمی زنگ تلفنم

 خانمه؟محبوبه -

 ها؟ -

 :گویممی و اندازممی نگاه صفحه روی اسم به

 .گردمبرمی االن ببخشید،. نه -

 لذت بهار ابتدایی روزهای خنک هوای از کمی و کنم صحبت امیرسام با بتوانم راحت تا روممی باغ به و شوممی خارج اتاق از

 .ببرم

 .سالم -

 امیر؟ خوبی سالم -

 میدی؟ جواب دیر قدراین چرا -

 .بودم سمیه پیش -

 خوبه؟ حالش آها، -

 بود؟ چطور عملش خبر؟ چه طناز از چطوری؟ تو. ممنون -

 رین؟می کی. نزدم سر بهش هنوز قربونت، -

 .دوازده ساعت فردا،پس -

 !شد حیف. هستم چیزی آژانسی، راننده گفتممی. برسونمتون تونستممی بود ندیده رو من روز اون خانمسمیه اگه -

 :گویممی و کنممی طوالنی یخنده

 .زدیم گول رو سمیه که دارم وجدان عذاب روز اون خاطربه هنوز. بدجنسیم خیلی واقعاً  امیر -

 .نباش ناراحت بابتش اصالً عزیزم، بود خیر کار -

 .دهممی ادامه را اشخنده من و کندمی حرفش به ایخنده و

 !ببینیم باید رو هم بار آخرین واسه... آخره شب شب، فردا... بگم بهت زدم زنگ راستش، -

 .اندازدمی چنگ قلبم به درون از چیزی شنوم،می که را بار آخرین یکلمه

 .چشید بتوان را هابودنباهم شیرین طعم آنکهبی رسند،می راه از زود چقدر هاآخرین

 الو؟ -

 :گویممی گرفته صدای با
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 .باشه -

 :گویدمی بیند،می که مرا سکوت. زندنمی حرفی هیچ دیگر و کندمی مکث

 .فعالً شب، فردا تا. برم باید دارم کار دیگه من -

 .خدافظ -

 کمی. ندارم را شوندمی گفته خداحافظی برای که کلماتی طاقت! بزنم حرفی هیچ توانمنمی اما کنم؛ قطع را تلفن آیدنمی دلم

 کمک تا روممی سمتشبه. است اتاق کردن تمیز مشغول همچنان سمیه. گردممی باز عمارت به سپس و زنممی قدم باغ در

 اتاق سپس و خودمان اتاق و هاسالن به تاجخانم اتاق از. کشیممی غم یخانه این روی سر به دستی هم با و باشم حالش

 چمدان داخل بود، شسته قبل از سمیه که را دیگر وچیزهای لباس مثل تاجخانم شخصی وسایل. رویممی کوروش یآشفته

 اتاقش و گذاریممی چمدانی داخل هم را کوروش وسایل. باشیم کرده نیازمند افراد به هم کمکی سمیه قول به تا گذاریممی

 عظیمی درد چه کوروش که فهمید توانمی شده تمام سیگار هایپاکت تعداد از. کنیممی پاک ریخته بهم وسایل تمام از را

 .کنیممی تمیز را عمارت شب پایان تا و خریممی جان به سمیه با را خستگی. است کردهمی تحمل را

 تنها و است آراسته صورتم. کنممی نگاه آن در را تصویرم و آورممی بیرون جیبم از را کوچکی یآینه امیرسام، آمدن از پیش

 به رو هوا. گذارممی جیبم در آینه همراه را هایمدست و بندممی را آینه. است شده قرمز سرد هوای از امبینی نوک کمی

 پشت از را صدایی که کندمی دنبال را هاماشین تمام چشمم. نیست امیرسام رنگمشکی ماشین از خبری و رودمی تاریکی

 .شنوممی سر

 هستین؟ کسی منتظر -

 .گردمبرمی و ترسممی کمی سرم، پشت نزدیک صدای از

 .ترسیدم! امیر وای، -

 ایکافه سمتبه روپیاده از زنانقدم و شوممی نزدیکش. زندمی لبخند و گذاردمی جینش شلوار جیب داخل را دستش هردو

 به را او هایخنده تمام امشب، خواهممی. شویممی او جیب مهمان را گرم نوشیدنی فنجان دو و رویممی هانزدیکی درهمان

 بلندتر سانتیبیست قدش بماند خاطرم باید. شوم بر از جزءبهجزء را رنگشمشکی ابروی و چشم خواهممی. کنم ضبط دقت

 که روزی برای دارم نگاه باید را اینها! سازدمی تصویری چه زمین روی هردومان یسایه کنار بودنش چهارشانه. است من از

 را خیابان یهمه باران بوی. کندمی تماشا رو بیرون پنجره از و کشدمی سر را اشنوشیدنی! نیست او و شوممی دلتنگش

 .خوردمی مشامم به کافه در شدن باز با گهگاهی عطرش و است برداشته

 امیر؟ -

 جانم؟ -
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 محبوبه؟ شده؟ چی وشکور کردم؟ پیدا رو بابام موقع اون یعنی شده؟ عوض چیزایی چه موقع، همین دیگه سال ده نظرتبه -

 ...من تو، لیلی، سمیه؟

 :گویدمی و گذاردمی میز روی را هایشدست اشتیاق با و نوشدمی اشنوشیدنی از کمی. کشدمی عمیقی نفس

 ...نظرمبه خب -

 .کندمی فکر و کندمی مکث کمی

 هم ازدواج موقع اون تا دیگه. کردی پیدا رو بابات حتماً هم تو. داده پس رو کارش تقاص کوروش دیگه موقع اون نظرم به -

 ...داری هم بچه و کردی

 :گویممی و کنممی کوتاهی یخنده

 !رفتی کجاها تا -

 بابابزرگش بغل بپره بخوره رو شامش باید هم موقع این. نیست بعید میشه، سالت سی تقریباً دیگه سال ده خب مگه؟ چیه -

 .بخوابه بره و بگه بخیر شب

 .آیدمی هایشلب بر لبخند هم خودش و افتممی خنده به هایشحرف از

 ...دیگه سال ده چی؟ تو خب -

 .کندمی قطع را حرفم

 !دیگه تخت توی ذارمشمی برممی هم من -

 را قلبم چنان حرفش. گیرممی او از آهستگی به را نگاهم و کشممی دندانم زیر به را لبم و آیدمی سراغم به خجالت حرفش با

 را هایمگونه سرخی حتماً. دهم نشان را امخوشحالی خواهمنمی و توانمنمی اما داند؛می خدا که کندمی محکم احساسش از

 :پرسدمی که بیندمی

 کنی؟می فکر چی تو -

 .آورممی زبان به را رویایم و بندممی را هایمچشم. کنممی منمن کمی

 اون نظرم به ولی بخندی؛ بهم شاید. محبوبه دست توی بذارم رو دستش کردم پیدا رو بابام وقتی دارم دوست دونی؟می -

 پیش موقع اون حتماً هم سمیه. خودم کوچولوی خواهر بشه واقعاً لیلی کن فکر. لیلی واسه میشن خوبی بابای مامان دوتا

 .زنیممی سر بهش شمال ریممی نفری چهار ما که باشه شده پیر باید موقع اون دیگه. کنهمی زندگی باهاش داره و خواهرشه

 :پرسممی شوق با و کنممی باز را هایمچشم

 میشه؟ نظرت به -

 .رسدنمی نظر به راضی چندان اشچهره

 وقت؟اون کجام من! بله -
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 .کندمی تکرار را سوالش بیند،می که را سکوتم« !قلبم در» بگویم که دهدنمی اجازه خجالت و کنممی پنهان را امخنده

 کجام؟ من نگفتی -

 :گویممی خجالت با و کنممی ایریزخنده

 آخه؟ بگم چی -

 :گویدمی جدی حالتی با

 باشی؟ من پیش داری دوست هم دیگه سال ده بمونم زنده اگه -

 .شودمی برداشته لبم روی از لبخند

 کنی؟می تکرار هی چرا میاد، بدم حرفت این از دونیمی امیر نمونی؟ زنده چرا -

 ندادی؟ جواب -

 :گویدمی گیرممی را نگاهم تا

 !ببین رو من! نکن نگاه رو طرف اون -

 !نیست ماجرا کن ول نگیرد را پاسخش تا او و خندممی. شودنمی جمع رقمههیچ دیگر لبخندم و کنممی نگاهش

 نه؟ یا آره -

 هاییچشم به. بگیرم تصمیم بلند صدای با شده که هم باریک بگذار. کنممی جمع دادن پاسخ برای را نفسم به اعتماد تمام

 .بینممی هایشچشم در را خودم که عمیق قدرآن. زنممی زل هایمچشم به شده خیره که

 !آره -

 و دهدمی تکیه صندلی به. دهدمی بیرون را نفسش. کندمی آواره را نگاهم و زندمی پلکی. بینمنمی چیزهیچ هایشچشم جز

 :گویدمی

 !رفتنت از شد راحت کمیه خیالم حاال! آخیش -

 :گویدمی بالفاصله و کشدمی سر را قهوه دارد،برمی را فنجان. شوم حرفش متوجه تا کنممی فکر کمی

 .تلخه چقدر -

 .زنممی لبخندی و گذارممی چانه زیر را دستم

 !بخورش عسل با -

 .کندمی پیدا ادامه امخنده لیلی، یاد به و

 است، شده متوجه که هم او. بیندنمی را ماشینش چشمم اما زنیم؛می قدم خوردهباران درخیابان کمی کافه از شدن خارج با

 :گویدمی

 گردی؟می ماشین دنبال -
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 نیوردی؟ -

 .نه -

 چرا؟ جدی؟ -

 ...دیگه -

 .زندمی لبخندی

 .بریم پیاده باید. مونده دیگه کمیه شدی؟ خسته -

 کجا؟ بریم -

 .دهممی ادامه و دهدنمی پاسخی

 .نیستم خسته نه -

 .ایستدمی امیر اما بیفتم؛ راه به خواهممی

 .الی وایسا -

 دستش. زندمی زانو پایم کنار درست و شودمی نزدیکم. گردمبرمی سمتشبه و گذارممی شرتمسوئی جیب داخل را دستم

 :گویدمی بزنم، حرفی خواهممی تا و شوممی متعجب. رودمی هایمکفش سمتبه

 .نبستی درست هم کفشت بند که ایشلخته قدراین -

 با. شده باز اشگره زمان چه دانمنمی که هست هایمکفش بند بستن مشغول دقت با. کنممی نگاهش و زنممی زل پایین به

 زدن حرف ریزریز شود،می پررنگ ما روی بر گذرند،می کنارمان از که عابرینی نگاه لحظه این در و کنممی نگاهش لبخند

 دهد؟می سر پچپچ و بیندمی را آن شودمی رد هرکسی که نیست عشق همان این. هاپسر لبخند و هادختر

 .دیگه میاد سرت بال هی که پرتیحواس طوریهمین -

 دست اما کنم؛ پنهان را هایمچشم قرمزی کنممی سعی. درکنارم درست شود،می بلند گره آخرین بستن با و گویدمی را این

 .زندمی لبخندی هایمچشم به و بردمی موضوع به پی او و نیست خودم

 .امیر -

 دلم؟ جان -

 است؟ سخت آوردنش زبان به قدراین که چیست دارم دوستت این

 ...هیچی... ه -

 الناز؟ -

 .کنممی نگاهش

 !هیچی بیشتر من -
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 درکنار... کاش. کنم حل گرمت آغوشت در بهاری سرد شب این در را خودم لحظه این شدمی و بود دل به بودن محرم کاش

 .ایستممی او مثل هم من و ایستدمی امیر اینکه تا. رویممی کجا به بدانم آنکهبی افتیم،می راه به هم

 .شو سوار خب، -

 تعجب با. کندمی اشاره آن به امیرسام که است شده پارک قرمزرنگ موتور یک ماشین، چند کنار. کنممی نگاه را اطراف

 :پرسممی

 موتور؟ این سوار -

 :گویدمی رود،می سمتشبه که طورهمان

 .شو سوار بیا. دوستم از کردم قرض واست خب بشی؟ سوار داری دوست گفتینمی مگه -

 :گویممی بلندی جیغ با و شودمی جمع هایمچشم در شوقی اشک

 !امیر وای -

 نگاهم با و روممی سمتشبه سرعت به. کنممی ضعف دلچسبش یخنده این و مهربانی برای من و کندمی نگاهم و خنددمی

 .کنممی برانداز را موتور

 !خیلی. دارم دوست خیلی... خیلی... خوبی خیلی امیر -

 .آورممی زبان به را حرفم شوم، متحمل ایسختی هیچ و بدانم آنکهبی و

 .پاسخگوست لبخندش تنها و گویدنمی هیچ

 .کندمی روشن را موتور و شودمی سوار

 .هاباش مواظب فقط. باال بپر -

 :گویممی کشیده باحالتی صدایم در ملموس شوق و خوشحالی با

 .چشم چشم، -

 سرعت به اما زنم؛می حلقه کمرش دور را دستم کنم، جمع را پرتم حواس آنکهبی ایلحظه و گیرممی هایمچنگ در را لباسش

 .خنددمی کارم به و گرداندبرمی کمی را سرش. کشممی کنار را دستم و شوممی متوجه

 .امیر ترسممی من. نمیشه -

 !تو دست از -

 .شودمی مشخص پیراهنش زیر از سفیدی تیشرت. کندمی شروع را رنگشآبی پیراهن هایدکمه کردن باز و گویدمی را این

 .حداقل بگیر لباسم از محکم -

 :گویممی و زنممی لبخند

 .چشم -
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 .خوریمی من از هم چک یه بیفتی خدا به. هاباشه حواست -

 .گیرممی چنگ در افتادن ترس از را لباسش. شود خم کمی شودمی باعث همین و گیردمی موتور هایدسته به را دستش

 بریم؟ -

 .بریم -

 ابتدا همان. شودمی شروع بودن او با دارنبض هایساعت اینکه از شوممی خوشحال. کندمی زیاد را سرعتش و افتدمی راه به

. چسبممی را کمرش دودستی و کنممی رها را پیراهنش موتور، حرکات و هاتکان شدت از افتادنش راه به و موتور شدن روشن با

 در و شوممی نزدیکش. کنم باز را دستانم یحلقه گذاردنمی موتور روی از افتادن ترس اما شوم؛می متعجب کارم از خودم

 :گویممی گوشش

 !ترآروم امیر -

 :بگوید بلند صدای با که کندمی وادارش خیابان شلوغی صدای

 ترسیدی؟ الی، -

 تو حتی امیرسام،. ببرم لذت لحظه این از گذاردنمی ندیدنش آزاردهنده تصور. کندمی ترکم را سرعتش و گویمنمی چیزی

 از اما شود؛می جاری امگونه از اشکی مرده؟ ماهی برای آب جریان! انصافبی اما دارد؛ جریان روان آبی مثل زندگی نباشی اگر

 به تکیه و کنم رها دستانم از را لباسش هایگوشه کنممی سعی. شودمی محو گونه روی هوا سردی و موتور باالی سرعت

 به را دیدارم زحمت هم باز باید تو! شودنمی تو بی نه،. کندمی پریشان را افکارم او از شدن جدا فکر اما باشم؛ نداشته چیزی

 خیس رنگش،آبی یمردانه پیراهن. گذارممی اششانه روی را سرم. فهممنمی هیچ دیگر و افتممی هقهق به. بدهی چشمانت

 .شودمی هایماشک

 را سرم. ندارم را طاقتش. کنم باز را امشده حلقه هایدست توانمنمی کنممی هرچه اما شوم؛می ترآرام و ریزممی اشک کمی

 هایشچشم روی و کندمی جدا دستگیره از را دستش لحظه، هرچند. کنممی نگاهش سر پشت از و کنممی جدا اششانه از

 باشد؟ شده اشک خیس هم او هایچشم نکند. کشدمی

 امیر؟ -

. اندازدمی قلبم به چنگ اشگرفته صدای. گویدمی جانمی گرفته، باصدای مکث کمی از پس اما شود؛می طوالنی دادنش پاسخ

 .دهممی قورت را بغضم

 !برسم زود خوامنمی بری؟ ترآروم کمیه میشه -

 اششانه روی از را سرم. رسندمی پایان به هایمگریه و شودمی کمتر سرعتش. ترسممی خداحافظی از گویممی دل در و

 زمان شوممی متوجه شویممی آشنا هایکوچه نزدیک که کمکم. رقصدمی درباد موتور، سرعت از رنگشآبی پیراهن. دارمبرمی

 .کنممی نگاهش. ایستممی کنارش و شوممی پیاده آرامی به من و ایستدمی موتور. است رسیده فرا جدایی
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 !شده قرمز چشمات -

 .کشدمی هایشچشم به دستی

 !سوزهمی هم کمیه. چشمام به خورد باد آره، -

 .آورمنمی رویش به را هایشاشک و زنممی لبخندی

 .برم باید دیگه خب، -

 .زندنمی حرفی

 .خداحافظ -

 .شودمی مانع اما برگردم؛ سمتشبه خواهممی. گیردمی را لباسم یگوشه ناگهان و گردمبرمی

 .ترمراحت طوریاین. برنگرد الی، نه -

 .دهدمی ادامه را صحبتش و کندمی منمن کمی

 ...من که نشه باورت شاید... شاید -

 .کند سر به جان مرا خواهدمی و کندمی سکوت هایشحرف بین ما مدام

 کس،هیچ وقت،هیچ... که بدونی... بدونی خواستم فقط. میفته فاصله ما بین بری االن اگه دونممی! دارم دوست خیلی... من -

 .گیرهنمی برام رو تو جای

 :دهدمی ادامه طوالنی مکثی با

 ...خیلی... باش خودت مواظب خیلی. میشه نگرانت خانومسمیه برو، دیگه االنم -

 به را وجودم تمام و کندمی برخورد سردم هایدست به دستش آن، از پیش و داردبرمی لباسم یگوشه از را دستش سپس و

 پس. بیفتم هقهق به آنکه از پیش بروم، باشد بهتر شاید. بزنم حرفی گذاردنمی که گرفته را گلویم بغضی! کشدمی سرما

 مانعم خجالت اما کنم؛ نگاهش و بازگردم خانه به ورود از پیش دارم دوست. دارمبرمی قدم باغ در سمتبه آرام حرفی، هیچبی

 سخت برایم او از کندن دل چقدر. شوندمی جاری هایماشک بندممی را در کههمین. ماندمی دلم به نگاه آخرین این و شودمی

 هااشک از را صورتم و کشممی عمیقی نفس. بریزم اشک برایش چنین این روزی کردمنمی راهم تصورش حتی. است دشوار و

 با شوممی مجبور و شودمی دلخور کمی اممانده بیرون هوا تاریکی تا اینکه از سمیه. روممی عمارت سمتبه و کنممی پاک

 .کنیممی تجربه عمارت این در را ماندونفره شام آخرین سپس و آورم بیرون دلش از عذرخواهی

*** 

 .هامیشه دیر اومدی؟ الناز ؟الناز -

 سر پشت را هاپله سرعتبه. شودممی خارج آن از سپس و کنممی نگاه را اتاق آخر بار برای. دارمبرمی تخت کنار از را چمدانم

 و هااشک تمام و عمارت این روی به را در و دهممی بیرون نفسی. کنممی مکث کمی کوروش اتاق در کنار و گذارممی
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 که افتممی روزی اولین یاد به. کنیممی طی را باغ مسیر از هم با. است ایستاده منتظرم در کنار سمیه. بندممی هایشلبخند

 .بود وبرقزرق پر و جذاب برایم چقدر. بودم دیده را عمارت این

 ترراحت تا گذارممی هایمچشم کنار را دستم هردو. روممی سمتشبه. اندازممی نگاهی در کنار کوچک اتاقک به باغ، در نزدیک

 از. اتاق انتهای رنگچوبی در همان رنگی، هایپرده و کوچک یطاقچه همان کنم، تماشا را داخل شیشه پشت از بتوانم

 .کنممی خداحافظی شانتمامی

 .میشه دیر. دلم عزیز بیا. دخترم بیا: سمیه

 .اومدم چشم، -

. رسندمی پایان به نقطه همین خاطرات این و چرخانیممی قفل داخل را کلید! وداع... و گیرممی رنگی یپنجره از را هایمچشم

 سوار آژانس ماشین در عمیقی نفس با. کشممی خانه یگرفته خاک پالک به دستی و زنممی کنار را انگور درخت هایشاخه

 .برویم ترمینال سمتبه تا شوممی

*** 

 شیشه کنار. است سمیه و من مخصوص هم کنار دوصندلی و کنیممی پیدا را انزلی -تهران اتوبوس محوطه، هایاتوبوس میان

 هم هاآهنگ. دهم آزار را خودم و کنم فکر شهرم از شدن دور به کمتر راه در تا گذارممی گوشم در را هندزفری و نشینممی

 !هستند خاطره یک یادآور هرکدام

 بلند خواب از صدایی با که روممی خواب به راه یدرمیانه ماشین هایتکان و آرام موزیک با من و افتدمی راه به ماشین

 .شوممی

 .بیفتیم راه که برگردین ترسریع لطفاً. نداریم توقف بیشتر دقیقه پنج محترم، مسافرین -

 مسافران و ایستاده استراحتگاه یک کنار اتوبوس. دهممی بدنم به وقوسیکش من و شوندمی پیاده اتوبوس از یکییکی همه

 .است مقصد به نزدیکی یدهندهنشان هم مرطوب هوای. کنندمی خرید راه بین هایفروشگاه از

 .نشستم که بس گرفتم درد پا. بخوریم هوایی یه شیم پیاده بیا النازجان: سمیه

. شودمی قطع بدهم پاسخی خواهممی تا و خوردمی زنگ تلفنم حین درهمین. شویممی پیاده اتوبوس از و گویممی ایباشه

 .آیدمی بیرون بعد لحظه چند و رودمی ایمغازه سمتبه سمیه. گیرمنمی جدی را زنگ بینممی که را ناشناس یشماره

 .میاد خوشت ببین بخور هالواشک این از کمیه بیا الناز -

 .برممی هایمدندان الیالبه را ترشش طعم و مکممی را آن ـذت*لـ با و گذارممی دهانم در را لواشک از ایتکه

 !عالیه اوم، -

 .ازش خرممی کمییه اومد، خوشم هم من -
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 دهان در را لواشک از ایتکه. دهممی پاسخ موقع به باراین و آیدمی در صدا به تلفنم مجدد. گرددمی باز مغازه داخل به مجدد

 :گویممی و گذارممی

 بله؟ -

 الو؟ -

 :گویممی متعجب

 بفرمایید؟ بله -

 الناز؟ -

 :دهممی پاسخ آرام صدایی با و گیرممی خود به گنگی یچهره

 بفرمایید؟ هستم، خودم -

 !دخترم -

! ایگرفته شماره اشتباه تو یا شنیدم اشتباهی که نگو خدا به را تو گفت؟ چه...  خط پشت از... او! امشنیده به کنممی شک

 از که دیگری صدای با. چرخدنمی زبانم اما بپرسم؛ سوالی خواهممی. زنممی نفسنفس و کوبدمی سینه در شدت به قلبم

 !نیستند زمین روی پاهایم کنممی احساس دیگر شودمی شنیده خط پشت

 دخترم؟ النازجان؟ الو؟ -

 .است نشده اشتباه که شوممی مطمئن و آوردمی زبان به مرا نام

 شنوی؟می رو من صدای -

 :دهممی پاسخ لرزان و کنممی جمع صدایم در را توانم تمام

 !بابا -

 .صدات برای بمیرم الهی بابا؟ دل عزیز جانم جانم؟ -

 پاهایم. نیست خودم اختیار به کدامهیچ صدایم، لرزش هایم،اشک حرکاتم،. شودمی قطع صدایم و شوندمی جاری هایماشک

 و افتممی گریه به. ندارند ایستادن رمق پاهایم گویی. نشینممی زمین روی زانو با کنممی چه بدانم آنکهبی و شوندمی سست

 :گویدمی خط پشت از صدا

 کجایی؟ بگو فقط. ندارم طاقت دیگه من تو؟ کجایی بابا؟ خوبی -

 بماند؛ وجویمجست در مبادا که بگویم جزئیات تمام با را دقیقم آدرس و بزنم فریاد دارم دوست. شودنمی خارج گلویم از صدا

 مدام و شنودمی را هایمگریه صدای. دهدنمی را صحبتی هیچ یاجازه اشک آورم، زبان به حرفی توانمنمی کنممی هرچه اما

 یچهره دیدن با و آیدمی بیرون مغازه از سمیه گذردمی که لحظه چند! است من نگران تلفن پشت از. باشم آرام که خواهدمی

 :گویدمی و گیردمی دستم از بالفاصله بیند،می که را دستم در تلفن و شودمی شوکه ناگهان اشکم غرق
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 الو؟ -

 الیالبه از توانممی تنها اما بدهد؛ او به را اینجا آدرس بگویم او به و شوم بلند خواهممی. سپارممی سمیه به را ماجرا باقی دیگر

 بازهم و بندممی را هایمچشم. گیرممی لرزانم هایدست میان را سرم. کندمی صحبت تلفن با که ببینم را سمیه هایماشک

. بینممی سمیه آغوش در را خودم و کنممی باز چشم صورتم روی آب خنک قطرات برخورد با. شوممی غرق هایماشک در

 :گویدمی جمعیت ازمیان صدایی. اندشده جمع دورمان به که مردمانی و است گریان هم او هایچشم

 !بکشه نفس بتونه کنید خلوت رو دورش. کنید خلوت رو دورش. خوبه حالش و اومد هوش به خداروشکر دیگه خب -

 بوده رویا آمده پیش اتفاقات نکند پرم،می جا از. شودمی بهتر حالم و رسدمی صورتم به خنک بادی و شودمی خالی اطرافم

 :پرسممی سختی به ترسیده و نگران ایچهره با و کنممی نگاه سمیه به باشد؟

 شد؟... چی... چ -

 .کندمی نوازشم و کشدمی صورتم به دستی

 .میگم برات بخور رو قند آب این بیا. مرتبه چیهمه. دخترم نباش نگران -

 .دهدمی خوردم به را آن سختی به و گیردمی دهانم کنار را لیوان

 !گچ مثل شده رنگت زده،یخ دستات بیین بخور. عزیزم بخور -

 .نوشممی را قند آب از قلپ چند

 شدی؟ بهتر خوبی؟ -

 :کندمی شروع سمیه و دهممی تکان مثبت ینشانه به سری

 !خوشحالم برات چقدر بدونی اگه خدا به. داد نتیجه تالشات. دخترم کردی پیداش باالخره -

 .چرخانممی دهان در زبان سختی به. افتدمی گریه به و

 شد؟... چی -

 .پیشش ببرتت دنبالت بیاد فرستهمی ماشین یه االن همین گفت. دادم بهش و گرفتم راننده از رو دقیق آدرس -

 گویی. ندارم را زدن حرف نای همچنان من و دهدمی خوردم به قند آب آن از دیگر قلپ چند. گویدمی را این و ریزدمی اشک

 مردی که شوندمی آرام دستانم و پاها لرزش و شودمی بهتر کمی حالم و گذردمی ایدقیقه چند. باشد شده قطع صدایم

 :گویدمی و آیدمی ما سمتبه

 .بیفتیم راه باید کردیم توقف وقته خیلی. بشید اتوبوس سوار بفرمایید لطفا خانم -

 .اندازدمی رویمانروبه مرد سپس و من به نگاهی سمیه،

 .کنم ولش اینجا رو بچه این تونمنمی که من آخه -

 :گویدمی شاکی مرد
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 .هاشدیم گرفتاری. کنیم صبر اینجا این از بیشتر تونیمنمی که ما چی؟ یعنی خانم -

 .نمیایم ما. بیفتید راه شما اصالً -

 .خانم هاخواستی خودت مطمئنی؟ -

 .مونیممی ما. بفرما شما. آقا آره -

 .شودمی دور و کندمی حرکت اتوبوس بعد لحظه چند. رودمی اتوبوس سمتبه و اندازدمی باال ایشانه مرد،

 سمیه و گویممی برایش آمدهپیش اتفاقات و بانک ماجرای از صدایم لرزش همان با من و دهدمی ماساژ را هایمشانه سمیه

 قصد و اندایستاده هاعقربه گویی و اندازممی نگاه را ساعتم مدام. دهممی تکان را پاهایم استرس از. شودمی آرام خیالش کمی

 به شودمی باعث سرد و ابری هوای. دهدمی ابر به را جایش و شودمی رنگکم آفتاب اما است؛ ظهر نزدیک. ندارند حرکت

 بفرستد؟ دنبالم به را کسی تا کشدمی طول چقدر یعنی. خوردنمی تکان کنارم از اما سمیه،. شوم مچاله خود در و بپیچم خودم

 بخورد زنگ تلفنم ترسممی! امنکرده باور هنوز راستش. کنم صحبت او با خودم توانستممی و شدمنمی مضطرب قدرآن کاش

 عبور کنارمان از که ماشینی هر و دوزممی چشم جاده به« .آمد نخواهد دنبالت به کسی. است شده اشتباه نه،» بگوید کسی و

 این از امان بیاید؟ سمتمبه و شود پیاده ایراننده و بایستند هاآن از یکی دارد امکان یعنی. کنممی نگاه دقتبه را کندمی

 اضطراب شدت از مدام و کنممی حلقه زانوهایم دور به را هایمدست. شوممی دیوانه من که برسد راه از ماشین آن تا! افکار

 این. افتندمی حرکت به و دهندمی خود به تکانی ساعت هایعقربه باالخره و کندمی آرامم کمی کار این. خورممی تکانتکان

 نزدیک. است دودی یشیشه با قیمتگران رنگمشکی ماشین یک نگرم،می عبور درحال هایماشین سایر مثل هم را ماشین

 با! هستیم سمیه و من گویی مقصدش. شودمی پیاده راننده و ایستدمی. شودمی کم سرعتش شود،می که استراحتگاه به

 هرلحظه که کنممی نگاه را مرد و کنممی بلند زانو روی از را امچانه کنم،می باز هایمزانو دور از را دستم یگره شدنش نزدیک

 :پرسدمی و شودمی خیره هایمچشم به و ایستدمی ما کنار و شودمی نزدیک مرد. اندازممی لباسم به چنگی. شودمی ترنزدیک

 ؟ النازخانوم -

 :کنندمی برخورد هم به هایملب. شوممی بلند

 ...بله... ب -

 .اومدم پدرتون یزدانی، آقای طرف از من -

 .شودمی بلند سمیه

 شمایید؟ فرستنمی گفتن که ایراننده پس -

 .شده هماهنگ قبل از باهاتون بله، -

 :پرسدمی و کشدمی ماشین داخل به سرکی

 نیستن؟ خودشون -
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 نکردین؟ صحبت باهاشون خودتون شما. نداشتن رانندگی شرایط. خانوم نه -

 .چرا چرا، -

 ...خب -

 :گویدمی و کندمی نگاهم

 .دخترشونن منتظر آقاسعید،. بیفتیم راه بهتره -

 :گویدمی آرام صدایی با و کندمی نگاهم هم او. اندازممی سمیه به نگاهی

. دخترم باشه پناهت و پشت خدا. نیست من دست دیگه ولی بری؛ بفرستمت نمیشد راضی دلم زدمنمی حرف خودش با اگه -

 .کنممی دعاتون همیشه من. باشین هم کنار عمری که شاءاهللان

 .گیردمی آغوش در مرا بعد و

 نمیای؟ تو مگه سمیه، -

 .کندمی جدا خود از مرا

 .خواهرم پیش برم باید من. شم فدات نه -

 ...سمیه... ولی -

 به شدید، سیر هم دیدن از که شما. کنم ناراحتش خوامنمی. دادم وعده هم خواهرم به. بمونم شهر این تو تونمنمی دیگه -

 .بزنید سری هم من

 :دهممی ادامه و شوم جدا سمیه از خواهمنمی

 .برم تنها که خوامنمی... بیا توهم -

 .دهدمی تکان منفی ینشانه به را سرش

 زندگی اونا خواست به و کنممی کار مردم هایخونه تو ساله بیست. کنم زندگی خودم واسه رو عمری آخر این خواممی -

 .ندارم رو طاقشت دیگه. گذرونممی و کنممی

 راننده. رسانیممی پایان به را خداحافظی سپس. ریزدمی اشک و کشدمی آغوشش در مرا مجدد و گویدمی بغض با اینهارا

 سمیه شیشه پشت از و نشینممی عقب صندلی. کندمی راهنمایی ماشین سمتبه را من و گذاردمی ماشین داخل را چمدانم

 و برساند مقصد به را سمیه که خواهدمی سفر هزینه پرداخت با و کندمی تهیه ماشینی برایش راننده که کنممی تماشا را

 .شودمی بیشتر و بیشتر سمیه و من یفاصله گونهاین

 آرزویم که باشم خوشحال باید که دانممی. گذاردنمی کنارم هم شرایط این در حتی که ستمزاحمی چه اشک این دانمنمی

 زیادی هایسختی و هاخوشی طعم کنارش در سال یک. نیست آسان چندان هم سمیه از دوری اما است؛ شده محقق

 :پرسدمی و گرددبرمی عقب به. شودمی ماشین سوار راننده باالخره. امچشیده
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 ندارید؟ الزم چیزی -

 در هنوز. افتدمی راه به و کندمی روشن را ماشین و بنددمی را کمربند و گرددبرمی. دهممی تکان منفی ینشانه به سری

 تماشا را بیرون شیشه از و دهممی تکیه ماشین پشتی به را سرم کرد؟ خواهم مالقات را پدرم دیگر ساعت چند تا یعنی! بهتم

 .نباشد رویا یک این کاش. باشد انتظارم در راه این پایان خوشبختی شودنمی باورم. کنممی

 .رسیدیم دیگه، خب -

 باغ و خانه دیدن با. شودمی داخل ماشین و شودمی باز بزرگ رنگمشکی درب یک رویمانروبه. آیممی خودم به صدا این با

 بسیار و سفید نمای با ایخانه آنجاست، از نوتر و زیباتر تر،بزرگ بینم،می که عمارتی! شودمی عوض تاجخانم عمارت از تصورم

 هایگل از هاباغچه. اندگرفته قرار باغ چپ سمت در مرتب و اندشده تزئین زیبایی طرز به درختانش که هاییباغچه. باشکوه

 باغ وسط در که ایفواره و است مانده ساکن باغچه نزدیک بزرگی تاب. اندکرده تقدیم بهشت این به را نشاط و است پر رنگی

 چیز! کندنمی زدهشگفت مرا باید که طورآن چیزهیچ اما کند؛نمی باور بیندمی که را هاییچیز هایمچشم. کندمی خودنمایی

. گذارممی بیرون ماشین از را پایم. کندمی باز برایم را در شدن پیاده از پس راننده و ایستدمی ماشین. است انتظارم در تریمهم

 خانه در قدم شود،می باز که در. افتممی راه به راننده دنبال به. گویدمی آمدخوش من به عمارت این زیبایی و شکوه گویی

 به خانه داخل در را باغ فضای سینما یک مثل که بزرگی هایپنجره. کندمی جلب را توجهم خانه مدرن چیدمان. گذارممی

 به راننده یک از بیشتر. کندمی راهنمایی مرا راننده. کندمی جلب خود به را توجهم که ستچیزی اولین اند،گذاشته نمایش

 دو و دهدمی تشکیل را اول یطبقه تمام بزرگ سالن یک. داندمی را انتهابی یخانه این هایوخمپیچ تمام و رسدمی نظر

 دهدنمی اجازه وبرقشانزرق که خوردمی بزرگی هایلوستر به چشمم. اندشده چیده هاکناره در رنگمشکی مانندال مبل دست

 در غرق. آورد زبان به و دید را آن تمام بتوان نگاه یک با که است آن از بیش خانه این هایوخمپیچ. بردارم آنها از چشم

 :آیدمی صدایی که هستم خانه تماشای

 .منتظرتونه سالن اون انتهای -

 .کندمی دعوت انتها آن به مرا هایشچشم با راننده همان و گردمبرمی صدا سمتبه

. است شده چیده وسط در راحتی مبل دست یک. دارد قرار آشپزخانه راستش سمت که کوچکی سالن. روممی سالن انتهای به

 دیوار نزدیک. است پر عکس قاب از رویمروبه دیوار. است خانه قسمت هر از ترتاریک و تابدنمی سالن از قسمت این به نوری

 امآشفته قلب از خبر مگر کند؟می اشطوالنی را دیدار این قدراین که نیست دیدارم تاببی یعنی کجاست؟ او پس. شوممی

 .آوردمی وجد به ناگهان مرا ایکلمه افکارم، میان ندارد؟

 دخترم؟ -

. کنممی پنهان را دستانم لرزش و آرام را خودم! شوممی قراربی چه اکنون است، نکرده خطاب گونه این مرا کسی هاستسال

. افتممی زدن نفس به. بینممی مارپیچی هایپله کنار سالن، ابتدای در چهارشانه مردی و گردانمبرمی آهستگی به را سرم
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 جیب از دست ناگهان پاید،می مرا و است جیب به هایشدست که او است؟ ممکن این است؟ من پدر ایستاده، آنجا که کسی

 آغوش به در خودش چرا اما است؛ خیس هایشچشم. بروم آغوشش به خواهدمی و کندمی باز را هایشدست و کندمی خارج

 انتظار که قلبی کشپیش هم قدم چند این ام،آمده را راه همه این! قواعد تمام پدر گور ؟ شودنمی قدمپیش دخترش کشیدن

 چنان. اندازممی آغوشش در را خودم و کنممی طی بلند هاییقدم با را کوتاه مسیر این هوابی. کشدمی را مرد این آغوش

. روم فرو آغوشش در بیشتر که خواهممی هایمچنگ با مدام و زنممی حلقه کمرش دور به را هایمدست که هستم اشتشنه

 خودم گوش هایمهقهق بلند صدای. شوندمی جاری رنگش سفید پیراهن روی بر و ندارند چشم در ماندن طاقت هایماشک

 اشدلتنگی او گونهاین شاید و کرده فرو موهایم میان را سرش و انداخته هایمشانه دور به را هایشدست او و کنندمی کر هم را

 :پیچدمی هایمگوش در صدایش. کندمی رفع را

 النازم؟ خودتی واقعاً خودتی؟! من تن یپاره... دخترم -

 که بود چه مالکیت «میم» این آخ. ریزممی اشک و کشممی نفس را تنش بوی من و کندمی آغوشش غرق ترمحکم مرا و

 پنهان آغوشش میان را سرم بکنم؟ دل آغوش این از توانممی من مگر کرد؟ چه پناهمبی قلب با دانیمی آوردی؟ اسمم انتهای

 :زنممی صدایش هایمهقهق میان و کنممی

 ...بابا -

 کوتاهم موهای الی دست. افتدمی سرم از روسری که کندمی نوازش خود آغوش در را موهایم و فشاردمی خود به مرا چنان

 را او نداشت امکان دیدم،می اتفاقی جایی یا خیابان در را او اگر! بدهد احساس از عاری موهای این به هم تازه جان تا بردمی

 .آوردمنمی یاد به را اشچهره از چیز هیچ. بشناسم

 ها؟کردی ولم چرا رفتی؟ چرا بودی؟ کجا -

 .زندمی موهایم بر بوسه و کشدمی آغوش در مرا دیگر بار

 .باش آروم. میگم برات رو همه. میدم توضیح برات ببخش، رو من -

 :پرسممی بلندتر صدای و کمتر احساس با را سوالم و شومنمی آرام اما

 بودی؟ کجا تو بودی؟ کجا -

 .کنممی حواله هایشسینه و بازو به مشت با هایضربه بندشپشت و شودمی بلندتر صدایم و

 دونی؟می ها؟گشتم دنبالت چقدر دونیمی گذاشتی؟ تنهام چرا بودی؟ کجا -

 هم باز آورد زبان به حرفی خواهدمی تا. کنممی پریشان را او که کنممی قطار هم سرم پشت را جمالت زجه با چنانآن

 .کند آرام کمی را هایمقراریبی خواهدمی فقط او و شوندمی جاری هایماشک

 ها؟ ؟کردی رو کاراین بامن چرا. پرورشگاه گذاشتی رو من. کردی ولم رو من تو -
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 به سخت که دانممی تنها! هستم آغوشش در که باشم خوشحال یا باشم عصبی او از باید دانمنمی. زنممی فریاد سرش بر

 گذراممی زدن حرف روی را توانم تمام و کوبممی او به را هامشت ترمحکم. آیدمی زبان به اکنون سختی این و آوردم دستش

 فرط از نهایت در آیدبرنمی او از نوازش جز کاریهیچ که کنممی تابیبی قدرآن. رسدمی ذهنم به که ستچیزی تنها «چرا» و

 .ندارم را خود وزن تحمل گویی. خورممی سر پایین سمتبه آغوشش در حالیبی

 .کردی ضعف. بابا باش آروم... برات بمیرم! دخترم بشم فدات من الهی -

 صورتش مدام و کندمی خیس را اشگونه اشک و بویدمی مرا. فشاردمی خود به ترمحکم مرا و گویدمی را هاحرف نگرانی با

 این به هیجان از. ندارم کردن صحبت و شدن بلند توان. گذاردمی مبل روی و کندمی بلند مرا. کندمی پنهان موهایم داخل را

 .دانمنمی عصبانیت؟ شدت از یا افتادم روز

 دوم بار این. دهدمی خوردم به را آن و کندمی بلند را سرم. گرددمی باز قند آب با سپس و رودمی کنارم از ایلحظه چند

. کنید تمام را تانظاهری هایدلواپسی این! نیست هایمسوال پاسخ قند آب. دهندمی خوردم به را لعنتی قند آب این که است

 کنار هایشدست که شودنمی باورم. افتممی سرفه به و شکندمی گلویم در آب و زنممی پس را لیوان سپس و نوشممی کمی

 وضوح به کنممی باز چشم وقتی اما شوند؛می تار ،اشک شدت از هایمچشم. افتممی گریه به و گیرممی را آنها. است هایمدست

 که سر و شوممی متعجب. کنممی آرامش احساس کمی هم خودم و است شده ترراهروبه کمی اوضاعم. بینممی را جاهمه

 آن بر مدام و است گرفته دستش در را هایمدست و نشسته مبل کنار زمین روی. بینممی کنارم در را او دهم،می تکان

 و شد طی زمان چقدر. شد چه آورمنمی یاد به کنممی فکر هرچه. است رفته فرو داخلش سرُم که دستی. زندمی ـه..وسـ..بـ

 .آوردمی خود به مرا صدایی. کندمی چه دستم در سرم این

 دخترم؟ خوبه حالت -

 گرفته صدایی با. زندمی حلقه هایمچشم در اشک مجدد اشکش، پر هایچشم و او دیدن با. بینممی را نگرانش و تاببی نگاه

 :گویدمی و فشاردمی را هایمدست

 .کنارتم پیشتم، من! باش آروم. نکن گریه من، عزیز نکن گریه -

 نفس. زندمی کنار صورتم از را آنها و کشدمی موهایم داخل را دیگرش دست و سپاردمی جانمبی دستان به را هایشـه..وسـ..بـ

 .کندمی آرامم کمی هایشنوازش و کشممی عمیقی

 طوریاین ندارم رو طاقتش من. نکن تابیبی طوریاین. بابا کردم پیدات تازه من. بزنیم حرف هم با تا بشه خوب حالت بذار -

 .ببینمت

 به که کردی رهایم چرا کردی؟ پیدا مرا. زدممی حرفش به پوزخندی داشتم رمقی اگر دانممی اما ندارم؛ زدن حرف نای

 چشم. بودی خبربی حالم از سال ده از بیش که تویی! شوی طاقتبی حالم دیدن از تو که دارم شک! نه بیفتی؟ وجویمجست

 :دهدمی ادامه و کندمی نوازش را موهایم. داردبرنمی من از
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 .خودت واسه شدی خانوم شدی، بزرگ -

 دستش با. شوندمی جاری هایماشک ها،سال تمام یادآوری با. کردم تحمل را نبودش و نبوده چقدر که فهمممی تازه حرفش از

 .زندمی کنار را صورتم روی جاری هایمروارید

 راه؟ تو نشدی اذیت بابا؟ رسیدی راحت -

 کردنم نگاه مات! راه خستگی آوردی؟ طاقت چگونه را تنهایی هاسال این پرسدنمی چرا. دهممی تکان منفی ینشانه به را سرم

. شودمی قرص کنارش در بودن از دلم دقیقه چند همین در. ندارد هایمچشم جزئیات به دقت جز کاریهیچ که گویی شود،می

 :آیدمی حرف به رسدمی پایان به که هایشنگاه

 مفصل هم با بعدش بابا؟ کنی استراحت کمیه بدم نشون رو اتاقت خوایمی. ایخسته االن حتماً راهی، تو ساعتیه چند -

 بودی؟ دور قدراین من از چرا آخه کردی؟می کارچی انزلی راه توی تو،. زنیممی حرف

 صدایی اما بشکند؛ که است مرد یک تمام این شاید. شودمی ترگرفته لحظه به لحظه صدایش که گویدمی درحالی را اینها

 و کندمی بلند هم مرا و شودمی بلند. کندمی خارج تمام آهستگی به را دستم سرم. ماندنمی پاسخش منتظر! نشود شنیده

 پس. است من از بلندتر گردن و سر یک گفتنی قول به و رسدمی هایششانه سر تا تنها قدم. گیردمی هایمشانه زیر به دست

 در دو و کوچک سالن یک و رویممی باال سالن کنار مارپیچی هایپله از. شود خم کمی کردنم همراهی برای شودمی مجبور

 میز سفیدرنگ، بزرگ تخت یک ،بینممی بزرگ نسبتا اتاق یک و کندمی باز را در و رودمی شانیکی سمتبه. بینممی را

 فقط یعنی باشد؟ اتاقم است قرار اینجا. نشیندمی دلم به بسیارش سادگی با اتاق. سفید توری هایپرده با ایپنجره توالت،

 !کردممی زندگی سمیه با اتاقی چنین در ترپیش من؟ مخصوص

 اینجا. بچینش خواستی که هرجور بعداً تو. نشد که رفت پیش سریع چیهمه قدراین. بچینمش برات نکردم فرصت ببخش -

 .توئه مال

 مرا! کردم مالقات غریبه پدر یک با امروز من دهم،می حق خودم به. کشممی خجالت او از کمی راستش و زنممی لبخندی

 داندمی خدا و آورددرمی پا از را هایمکفش سپس. بکشم دراز خواهدمی و نشاندمی آن روی و بردمی تخت یگوشه سمتبه

 .نشیندمی تخت روی کنارم و گذاردمی تخت پایین را آنها. شوممی معذب چقدر حین این در

 نیستی؟ خوشحال -

 .شدم گیج کمیه فقط چرا، -

 :پرسدمی و کندمی کوچکی یخنده

 عزیزم؟ چرا -

 ...سمیه و تو و من. داشتیم کوچولو خونه یه دونممی... ولی نیست؛ یادم چیزی قبالً از خیلی -

 .زندمی لبخندی
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 کردی؟ پیداش چطور نه؟ بود، پیشت هم امروز! سمیه -

 «چرا؟» بپرسم ازت و بگردم دنبالت خواستممی. بمونم پیشش پروشگاه اون تو نتونستم دیگه. کرد پیداش واسم محبوبه -

 چرا؟ گذاشتی؟ تنهام سال دوازده و پروشگاه اون توی گذاشتی رو من چرا کردی؟ رو کاراین چرا

 .فشاردمی خود به مرا و گذاردمی امشانه روی را دستش

 .ایخسته خیلی االن. میگم برات. باش آروم دخترم، باش آروم -

 .کندمی جدا خود از مرا

 بابا؟ بخرم برات داری الزم چیزی. بزنیم حرف هم با شب میدم قول -

 .زنممی کنار را اشکم

 بدی؟ رو جوابم خواینمی -

 یاندازه به که گفت سرت باالی اومد دکتر بودی، که بیهوش. ترهمهم سالمتیت ولی بزنیم، هم با که داریم حرف خیلی -

 باشه؟ کن، استراحت فقط رو امروز. شدی شوکه امروز کافی

 جای خواب از شدن بیدار با و بخوابم نکند. است سنگین برایم آمدهپیش اتفاقات هضم. دهممی تکان مثبت ینشانه به سری

 را سردرد هاگریه و وآمدرفت این و کندمی سنگینی هایمپلک بماند؟ پاسخبی هایمچرا و کنم گم را او باز نکند باشم؟ دیگری

 .روممی خواب به که شوم آسوده کمی تا بندممی چشم. آوردمی ارمغان برایم

 کش از انگشت یک اندازه به و بندممی را کوتاهم موهای انتهای. کنممی تن به سفیدی لباس و پوشممی رنگیمشکی شلوار

 حق. کنمنمی راحتی احساس کنارش باید که طورآن اما است؛ من پدر او. تردیدم دچار روسری کردن سر در. زندمی بیرون

 ترآسوده انجامش از که کنممی را کاریهمان درنهایت دودلی، کمی از پس باشم؟ غریبه او با سال همه این از پس که دارم

 کوتاهم موهای به دائم نیستم هم مجبور طوراین. زنممی آن به ایگره پشت از و اندازممی سرم روی را روسری پس هستم،

 خانه هایچراغ. روممی پایین هاپله از سپس و اندازممی نورکم و کوچک سالن به سرکی و کنممی باز را اتاق در! کنم فکر

 دود که گردممی دنبالش به. است کرده روشن را دنج سالن این آشپزخانه نماهای و سقف از مالیمی نور تنها و است خاموش

 .کنممی استشمام بیشتر را آن هرلحظه و روممی دود سمتبه. کندمی جلب را توجهم سالن انتهای از سیگاری

 دیوار به رو. تکاندمی زمین روی را سیگار هایمانده ته و است آویزان مبل یدسته از که بینممی دستی شوم،می که ترنزدیک

 سری تا بزنم صدایش پدر نام با باید یعنی. است نشده حضورم متوجه هنوز. کندمی تماشا را هاعکس قاب و است نشسته

 :گویممی و کنممی ریزی یسرفه. است دشوار کمی برایم ببیند؟ مرا و بچرخاند

 .سالم -

 .گرددبرمی صدا سمتبه سرعت به

 خوابیدی؟ خوب. دخترم سالم -
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 .گویممی کوتاهی یبله و دهممی تکان مثبت ینشانه به سری

 .ببینمت اینجا بیا بیا، -

. کندمی خاموش جاسیگاری در را آن و دهدمی بیرون را سیگارش دود آخر بار برای است نشسته مبل روی. روممی سمتشبه

 .کشدمی هایمگونه روی دستی

 .ببینم که تونستممی رو شدنت بزرگ و بودم کاش. بابا شدی خوشگل قدر چه -

 :گویممی و اندازممی پایین سر اما کند؛می نوازش را قلبم حرفش کهاین با

 !ببینی که نخواستی خودت -

 .بابایی شدینمی نامهربون قدراین کشیدم تو دوری از زجری چه بدونی اگر. نگو رو این دیگه -

 :دهدمی ادامه و گذاردمی اششانه روی را سرم

 .میدم قول. برات کنممی جبران ولی -

 با حال حتماً. کشدمی پریشانم موهای در دستی و داردبرمی را روسری. شودمی باز امروسری یگره و کشدمی سرم به دستی

 :شنوممی اما ؛«هاحرف این و کوتاه موهای به چه را دختر! کوتاهی مو دخترک چه» گویدمی خود

 .توییم و من فقط. النازم باش راحت کنی؟می خفه روسری زیر رو قشنگت موهای این نیست حیف -

 .شودمی بلند و کندمی جدا خود از مرا

 ...هم رستوران داری دوست اگه بیارن؟ برات بزنم زنگ غذایی چه نیستی؟ گرسنه -

 ...بابا -

 .شودمی خارج دهانم از کلمه این چگونه دانمنمی

 بابا؟ دل جان -

 .بزنم حرف باهات خواممی... خواممی -

 .کندمی نگاهم و نشیندمی مبل یدسته روی

 بیدار بگی تو هروقت تا بعد و خوریممی چیزی یه! میشی ضعیف میشه؟... نمیشه که شام بدون ولی بگه؛ دخترم هرچی -

 خوبه؟. مونیممی

 میز پشت. دهدمی سفارش غذایی هم او و ندارم را رستوران به رفتن یحوصله. گویممی ایباشه و زنممی کوتاهی لبخند

 .کنممی نگاه غذا میز به و نشینممی

 .بگیری جون بخور. دادم سفارش برات غذاها همه از -

 :دهدمی ادامه
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 واست بگی تو یهرچ فردا از. کنه درست غذا واست نبود امروز خونه مستخدم ولی میشد؛ این از بهتر خیلی داشتم دوست -

 .پزهمی

 .کنممی نگاهش چشمی زیر دائم من و شویممی خوردن به مشغول

 شمال؟ رفتیمی چرا نگفتی، -

 :دهممی پاسخ مکث کمی با

 نزدین؟ حرف سمیه با -

 .چیه رفتنتون دلیل نگفت اما چرا؛ -

 از دست و گذارممی کنار را چنگال و قاشق. بگویم برایش است نشسته هایمحرف پای تا بگذار. کشممی دست خوردن غذا از

 .کنممی شروع مکث کمی با و کشممی خوردن غذا

 محبوبه به رو من. بشی مستقل و بیرون بیای خوابگاه از تا باشی خودت واسه سرپناهی یه دنبال باید بشه، که تساله هیجده -

. سمیه پیش رفتم و بیرون اومدم خوابگاه از هم من! نمیشد پدر که من برای اون ولی باشه؛ مراقبم که خواستی و بودی سپرده

 موندن واسه جایی دیگه و کرد فوت کردمی کار پیشش سمیه که ایخونهصاحب اینکه تا. کنم پیدات جوریاین شاید گفتم

 .خواهرش پیش برم سمیه با خواستم همین واسه. خوابگاه به برگردم نخواستم. نداشتیم

 .شوم هایماشک شدن جاری مانع توانمنمی و گیردمی را گلویم بغضی سر پشت اتفاقات یادآوری با

 .خیلی بابا، بود سخت خیلی -

 .آیدمی سمتمبه و شودمی بلند میز پشت از

 ...نذار تنهام دیگه توروخدا -

 .فشاردمی خود به مرا ام،نشسته صندلی روی که طورهمان

 اینا باعث چی بدونی اگه میدم قول. نترس هیچی از. پیشتم دیگه االن ولی گذشته؛ سخت دونممی. دخترم ببخش رو من -

 .شدم مجبور من. نداره رو دخترش از جدایی طاقت پدری هیچ. میشی آروم شد،

 هایمدقیقه حسرت پیش روز چند تا که ستآغوشی این. شوم آرام تا کندمی هدیه من به را آغوشش و دهدمی داریدل مرا

 .خوردمی چنگ دستانم در که اوست پیراهن گوشه همین زندگی که خدا به. کنممی زندگی آرزویم در اکنون و بود

 :کندمی باز لب صحبت به هم او و نشینممی شومینه کنار. گردیممی باز سالن به سپس و دهممی قورت بغض همراه به را شام

 من! تهدید و بود تهدید. دنبالم بودن افتاده شخصی انتقام برای نفری چند پرونده یه سر بودم؟ نظامی من که هست یادت -

 خاطر به شدم مجبور هم من. کردنمی تهدید تو جون با رو من مدام و نداشتم دادن دست از برای چیزی تو جز به که هم

 .باشی امان در که جایی بزارم رو تو خودت جون

 .کشید طول سال دوازده سراغم؟ نیومدی بعدش چرا پس -



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 295 
 

 .کشدمی عمیقی نفس

 ...اونجا اما برم؛ ایران از شدم مجبور قضیه همین سر. کنم ریسک تونستمنمی و بودن دنبالم هامدت تا -

 .کندمی جلب را توجهم مکثش با

 .شدم بیماریم گرفتار اونجا -

 .شوممی خیره هایشچشم به

 بیماری؟ چه بیماری؟ -

 .کرده پیشرفت خیلی سرم توی تومور گفتن نیست، امیدی گفتن دکترا -

 :گویممی لب زیر و گزممی لب

 سرطان؟ -

 رو حالت و زدم زنگ محبوبه، به... خانم همون به بار چند عملم بعد حتی. بودم بیماریم درگیر بودم اونجا که مدتی تمام -

 .پرسیدم

 .نداره ازت خبری گفتمی محبوبه ولی -

 :گویدمی و دهدمی تکان سری

 گفته؟ تو به طوراین -

 .کندمی شروع مکث کمی با

 ...هم شاید. بهتره برات طوریاین کرده فکر شاید. دونسته صالح طوراین شاید خب، -

 کرده پنهان من از را مهمی چیز چنین او. داندمی بهتر مرا صالح کردمی فکر همیشه محبوبه. فشارممی هم به را هایمدندان

 .بود

 چی؟ شاید -

 .نداره ازت خبری و کردن منتقل ایدیگه پروشگاه به رو تو که گفت محبوبه. گشتم دنبالت خیلی برگشتم، که وقتی -

 مدت این که هاییحرف تمام یعنی بود؟ گفته پدرم به را هاییحرف چنین محبوبه. بزند بیرون حدقه از خواهدمی هایمچشم

 چرا؟ کند؟ پنهان من از را حقیقت و ببیند را روزم و حال توانست محبوبه چطور است؟ نبوده بیش دروغی داد،می تحویلم

 این تمام کنممی احساس وقتی. بپرسم او از سوالی هیچ رسدنمی ذهنم به دیگر که شوممی گیج محبوبه هایرفتار از قدرآن

 کند دور پدرم از مرا تا بوده بازی یک هم سمیه یخانه به فرستادنم حتماً. افتدمی زجه به قلبم است داده بازی به مرا او مدت

 کنممی سعی و فشارممی هم به را هایمدندان. نکنم پدرم کردن پیدا برای تالشی که کردمی اصرار دلیل همین به حتما و

 .گیردمی دست در را هایمدست و شودمی نزدیکم بیندمی مرا تابیبی که او. نریزم اشک

 .بدی قولی یه بهم خواممی الناز، -
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 :گویممی بریدهبریده صدای به

 قولی؟ چه -

 و نترس هیچی از دیگه. داری رو من حاال تو. کن پاک زندگیت از هم گذشته آدمای. نکنی فکر گذشته به دیگه بده قول -

 .نخور رو هیچی یغصه

 زندگی را بعد به سالگی هجده از بگذار آمده، پیش که اتفاقاتی تمام پدر گور اصالً. شوندمی آرام کلمات این از قلبم چقدر و

 به پدر یـه..وسـ..بـ و بخیر شب با و دوندمی هایمچشم به خواب کمکم و کشدمی درازا به شب نیمه تا هایمانحرف. کنم

 خوابمبی فردا رسیدن شوق و باشم داشته را فردا آمدن انتظار قدراین که برسد روزی کردمنمی فکر گاههیچ. گردممی باز اتاقم

 پیش و امبازگشته تهران به من بداند اگر وای. است امیرسام رسدمی ذهنم به بالش به سر رسیدن با که چیزی اولین. کند

 !هستم پدرم

 .فرستممی پیامی و دارمبرمی را تلفنم. ندارم هم کردن صبر طاقت اما بگویم؛ او به تلفنی را خبر این توانمنمی

 بیداری؟ -

 از مرا پیام ارسال صدای که کنممی فکر امروز لحظات تکتک به و گذارممی کنار را گوشی کشدمی طول که دادنش پاسخ

 !باشد بیدار که کردممی را فکرش. کندمی بیرون فکر

 بده؟ پیام رسیدی تا نگفتم -

 :نویسممی طوراین! کنم یادی او از کردم فراموش ساعت چند این گزم،می لب

 .نکن دعوا حاال، خب -

 :نویسممی ادامه در و کنم صبر توانمنمی و

 !بزنم حرف باهات االن همین باید امیر وای -

 شده؟ چیزی -

 .زندمی زنگ بفرستم پیامی خواهممی تا و

 .سالم -

 شده؟ چی خوبی؟. سالم -

 .کنممی آرام را صدایم

 !بدی مژدگونی اول باید. نمیگم طوریهمین -

 ای؟انزلی االن رسیدی؟. شده چی ببینم بگو. نشو لوس -

 :گویممی و کنممی ریزی یخنده

 .تهرانم -
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 نه؟ ذاری،می سرمسربه شبی نصف -

 :گویممی و کنممی کنترل را امخنده

 ...زدیمی گپ هم با داشتیم بودیم بیدار االن تا! مردی یه یخونه توی تهرانم، االن. خدا به نه -

 هستی؟ گوری کدوم پرسیدم! شو خفه -

 :دهممی ادامه خنده با

 !بخوابم بغلش شب خواستمی دلم قدراین خب؟ چیه -

 !شو خفه گفتم -

 .خورممی جا که گویدمی جدی چنان را حرفش

 ...امیر -

 کجایی؟ گفتم ازت؟ نپرسیدم سوال مگه شنوی؟نمی -

 ذوقم تمام. دهدمی تحویل و کندمی صدایش چاشنی را عصبانیت و کندمی صحبت جدی و عاطفهبی طوراین که است اول بار

 :دهممی پاسخ خنده و شوق از تهی صدایی با. دهممی دست از خوشم خبر رساندن برای را

 ...میگم دارم کن صبر -

 .فقط کجایی بگو آدم مثل داره، خنده تو واسه پرتا و چرت این -

 .شوممی ناراحت و عصبی حرفش از

 .متاسفم برات واقعاً  -

 به که چیزی اولین شدنم بیدار از پس صبح، اما دهم؛نمی هایشتماس به اهمیتی دیگر و کنممی قطع را تلفن عصبانیت از

 یکی یکی. شوممی مات پاسخشبی هایتماس و هاپیام دیدن با و کنممی چک را تلفنم. است دیشب دعوای رسدمی ذهنم

 رفتارم از نکند. شوممی پشیمان رفتارم از. بدهم را تماسش پاسخ که است کرده خواهش هرکدام در که کنممی باز را هاپیام

 .دهدمی پاسخ آخر دست و متوالی چندبار. زنممی زنگ او به مکث بدون! احمق الی! است بیمار قلبش باشد؟ شده دلگیر

 خوبی؟ امیر الو؟ -

 !دادی جواب -

 خوبی؟ حاال. بودم ناراحت هم دستت از برد، خوابم. واقعاً ببخشید -

 .خوبم -

 .کنممی کار چه و کجایم پرسدنمی دیگر

 .شدم ناراحت خب... خب... گفتی جوریاون وقتی... وقتی ولی بدم؛ بهت خوب خبر یه خواستم دیشب -

 !بود ایمسخره خیلی شوخی کنم؟ کارچی و بشنوم رو حرفا اون داشتی انتظار -
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 !نبود شوخی -

 نه؟ یا کنیمی بس -

 چی؟ بوده بابام مرد اون بگم اگه کنم؟ بس -

 شد؟ چطور بغلش؟ افتادی یهو بابات؟ عه -

 .میگم رو راستش دارم خدا به! امیر -

 .کندمی مکث کمی

 الی؟ خوبه حالت میگی؟ داری چی -

 .دادن بهش رو شمارم بانک از امیر. نبود خوب االن اندازه وقتهیچ اصالً! خوبم خیلی -

 .شنومنمی را صدایش

 نمیشه؟ باورت بازم -

 کنی؟نمی شوخی مطمئنی -

 !خدا به گفتم -

 دیدیش؟ پیششی؟ االن یعنی. نمیشه باورم -

 و کندمی سکوت هم او. آمد پیش که آنچه تمام. کنممی تعریف برایش را آمدهپیش اتفاقات یلحظهبهلحظه و کنممی باز لب

 :کندمی باز لب رسدمی پایان به که هایمحرف. گویدنمی هیچ

 .خوشحالم برات خیلی الناز. بگم چی که موندم خوشحالی از واقعاً  -

 .کنم تعریف برات رودررو دیگه دور یه رو اینا یهمه باید. ببینمت بیای باید. نداره فایده جوریاین -

 کنی؟می معرفی کی رو من این؟ از بهتر چی چشم، -

 .نیستم راحت باهاش کنیمی فکر که هم قدرهااون -

 .طبیعیه. کردین پیدا رو هم تازه میشه، درست -

 .کشممی عمیقی نفس

 .بابات پیش برو کن قطع دیگه -

 .زنممی لبخندی

 .میدم پیام بهت پس باشه، -

 .باش خودش مواظب -

. روممی بیرون اتاقم از و کنممی عوض را هایملباس. گیرممی دوشی و روممی اتاق حمام به سپس و کنممی خداحافظی

 .شنوممی صدایی گذارممی پایین آخر یپله از که را پایم. بگیرم یاد را خانه این کنار گوشه تمام خواهممی
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 کنم؟ حاضر خورینمی صبحونه. خانوم سالم -

 را خودش بیندمی که را تعجبم. است آشپزخانه داخل سالمیان و الغراندام زنی. ترسممی و خورممی جا صدا باشنیدن کمی

 .کندمی معرفی

 .اینجا خدمتکار طوبام، من درسته؟ آقاسعیدین، دختر شما -

 !سالم آها، -

 .کنممی آماده صبحونه براتون االن. بفرما بفرما، -

 و کنممی خوردن به شروع! بودم ندیده حال به تا را مثالش که کندمی آماده برایم مفصلی یصبحانه. روممی آشپزخانه به

 بگویم شودنمی رویم راستش اما بگیرم؛ را پدرم سراغ خواهممی. شودمی کارش مشغول ایاضافه حرف هیچبی هم طوبی

 :پرسممی پس! افتاده زبانش به پدر ورد نرسیده، هنوز گویدمی خودش با حتماً «کجاست؟ پدرم»

 نیست؟ خونه کسی -

 .بیرون رفتن راننده با آقاسعیدم. هست هم آقارحیم خانوم، چرا -

 .اندازممی باال ابرو

 میره؟ راننده با همیشه -

 .برتشونمی آقافرید برن هرجا. معموالً -

 .آمد من سراغ به که مردی همان. است فرید راننده اسم که برممی پی

 به را باغ بزرگش هایپنجره که روممی در سمت سالن همان سمتبه. روممی بیرون آشپزخانه از و خورممی را امصبحانه

 هواهم. است خودنمایی حال در همچنان باغ وسط یفواره. روممی باغ سمتبه و زنممی سالن در چرخی. گذارندمی نمایش

 نشینممی تاب روی و دوممی سمتشبه. افتدمی باغ یگوشه تاب سمتبه نگاهم. بردمی سر به ممکن حالت ترینمالیم در که

 کفش جفت یک برای که هاییروز آن شد تمام یعنی. چسبدمی آدم تن به جایی همچین در زندگی چقدر. گیرممی نفس و

 .کند جبران برایم را امنکرده زندگی که هاییسال تمام خواهدمی خدا هم گمانم کشیدم؟می حسرت هاماه

 حرکت عمارت داخل به ماشین شدن وارد با بعد ایدقیقه چند. دهممی سرعت آن به و آورمدرمی حرکت به را تاب پاهایم با

 دل در. شودمی پیاده ماشین از من پدر و کندمی باز را عقب در و شودمی پیاده ماشین از «راننده»فرید.  کنممی آرام را تاب

 او» گفتندمی که بزنم فریاد کسانی گوش در را این توانستممی کاش و کردم پیدا را او من! است من پدر این. کنممی ذوق

 مرا و آیدمی سمتمبه ماشین از شدن پیاده با« .است کرده فراموش را تو و کرده پیدا جدیدی زندگی نگرد، دنبالش به. رفته

 :پرسدمی همزمان و کندمی دادن هل به شروع و رودمی تاب پشت بیندمی که خوردن تاب حال در

 بابا؟ خوردی صبحونه. خیر به دخترم صبح -

 !بله خیر، به صبح سالم -
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 .داردمی باز حرکت از را تاب

 !رسمی چقدر -

 :کندمی نگاهم

 !پدرت ها،منم الناز -

 .دهدمی تحویلم لبخندی و

 .بیرون بریم باهم که شو حاضر برو خوردی صبحونه اگه -

 کجا؟ ؟!واقعا -

 .تفریح برم نازم دختر با خواممی. جاهمه -

 .گویممی ایباشه و زنممی لبخندی

 .هامنتظرم -

 و دارمارک هایلباس مناسب تا گردممی لباسی دنبال هرچه. کنممی عوض را هایملباس اتاق در و دوممی عمارت سمتبه

 روی را کیفم. کنممی تن به و کنممی انتخاب را هالباس همان از یکی باالجبار. کنمنمی پیدا چیزی باشد، او قیمت گران

 پشت خودش باراین. است ایستاده منتظرم تاب کنار بود، گفته که طورهمان. گیرممی دست به را تلفنم و اندازممی امشانه

 سریع بینممی که را نامش. است امیرسام و آیدمی در صدا به تلفن افتد،می راه به تا. نشینممی شاگرد سمت من و فرمان

 مجدد که گذردنمی چیزی اما شود؛ خوشحال غریبه پسر یک با دخترش ارتباط از پدری هیچ نکنم فکر. کنممی قطع را تلفن

 .کندمی جلب را او توجه بار این و آیددرمی صدا به تلفن

 .بابا بده جواب -

 .نیست مهم نه، -

 :گویممی ندهم، نشان تماس آن درگیر را خودم اینکه برای. اندازممی کیف داخل و کنممی قطع را تلفن

 ریم؟می کجا -

 .کندمی فکر کمی

 بخری؟ خواینمی چیزی اتاقت برای -

 !داره چیهمه -

 خوبه؟. کنیمی فکر روش بعداً رو ندارش و داره الزم. بخر داشتی دوست هرچی امروز. نمیاد بدش خرید از دختری هیچ -

 .زنممی لبخندی و کنممی ذوق

 جدی؟ -

 دارم؟ بیشتر مگه دختر یه -
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 اما شود؛می خارج دهانم از جمالت این لحظه این چرا که دانمنمی. شومنمی بند جایک شوق از و کنممی تشکر و خندممی

 :گویممی

 !خوب غذای یه حسرت حتی وقتا گاهی. میمونه هابچه دل رو چیزا خیلی حسرت خوابگاه و پروشگاه تو -

 .نبود خودم دست. کردم آزرده را خاطرش حرف این با که دانممی. دهدمی بیرون را نفسش

 .کرده فرق چیهمه االن کنی، فراموش رو گذشته شد قرار -

 به بهاری خنک هوای. برممی بیرون را دستم و دهممی پایین را ماشین یشیشه. شودمی جمع هایمچشم در شوقی اشک

 .بخشدمی من به ایتازه جان و کندمی برخورد صورتم

 بزرگ پاساژ سمتبه و گیردمی دستش در را هایمدست و شویممی پیاده. کندمی پارک را ماشین و شودمی پارکینگی داخل

 از! بچرخد سمتشانبه هایمچشم روزی کردمنمی فکر که دیدم هاییچیز روز دو این در. افتیممی راه به گویدمی که مجللی و

 کیف کفش، شلوارجین، پیراهن، مانتو،. گذاردمی پیش پا او بپسندم، را چیزی من آنکه از پیش و شویممی رد هامغازه تکتک

 یاد به. شوندمی شروع نو از هاچیز یهمه. کشدمی دوباره نفسی امزندگی گویی. کندمی فراهم برایم بخواهم که را هرچیز... و

. کردمی توجه جلب بزرگشان ظاهر و شاد هایرنگ که داشتم را بزرگی و اسپرت هایکفش حسرت همیشه پروشگاه در دارم

 جویا را قیمتش آنکهبی و دلخواهت لباس روی بگذاری دست تنها. شوندمی حقیقی که رویاهایی است توصیفی غیرقابل حس

 از هایماندست قدرآن گاهی و گذاریممی پا زیر را هامغازه! دارد غرور حس جور یک بدهی، دارمغازه تحویل را کارت شوی،

. دهیم ادامه را کارمان مجدد و بگذاریم صندوق در را هاخرید و بازگردیم ماشین سمتبه شویممی مجبور که شودمی پر خرید

 سرم خستگی از و نشینممی صندلی روی. رویممی رستورانی به هاوگذارگشت تمام از خسته. دهیممی انجام ظهر تا را کار این

 جای در را هرکدام و کنم نگاه دیگر باریک را هایمخرید تکتک تا برم خانه به زودتر دارم ذوق چقدر. گذارممی میز روی را

 .بگذارم مناسبش

 شدی؟ خسته زودی همین به! خانوم تنبل ببینم پاشو -

 .ریممی راه داریم چهارساعته -

 !نمیشه طوریاین. رویپیاده بری فردا از باید -

 .گذاردمی رویم پیش را منو و زنممی لبخندی

 .کن انتخاب تو -

 اسم حتی و شناسمنمی را هاغذا از خیلی بگویم که کنمنمی پیدا را این روی راستش. اندازممی نگاهی و دارمبرمی را منو

 شدن سیر برای تومان هزار صد! پردمی سرم از هوش و اندازممی هایشانقیمت به نگاهی. بخوانم توانمنمی را هایشانخیلی

 .برگردانم سمتشبه را آن شوممی مجبور نهایت در و شوممی منو تماشای مشغول وعده؟ یک

 .کن انتخاب خودت -
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 نداری؟ دوست رو غذاهاش -

 .بهتره چی دونمنمی! نچشیدم رو هاشخیلی... من خب ولی چرا؛ -

 .کندمی عوض را حالتش سرعتبه اما شود؛می برداشته هایشلب روی از لبخند

 .بخور شهمه از. میدم سفارش نوع چند خب -

 نوع؟ چند -

 :کنممی کوتاهی یخنده

 خبره؟ چه -

 !قلیونی نی مثل جون،بچه نه؟ یا برسی خودت به باید کمیه -

 و مانیممی منتظر مدتی. صورتم یزده بیرون هایاستخوان حتی هست، چیزهمه به حواسش او. کندمی ایخنده هم بعد و

 کار به دست هم او. کنممی خوردن به شروع و شودمی چندبرابر اشتهایم غذاها ولعاب رنگ دیدن با. آورندمی را غذاها سپس

 تر لب ستکافی. یابدنمی پایان وگذارگشت غذا، از پس. کندمی خوردنم به وادار و کندمی پر غذا از را بشقابم مدام و شودمی

 شیرین و جدید احساسات از پر هرلحظه. شومنمی سیر او با گذرانیخوش از اما ببرد؛ خواهممی که هرجایی به مرا او تا کنم

 توانیمنمی پا روی خستگی شدت از که گردیممی باز عمارت به هنگامی و است تاریک هوا! عسل طعم به لحظاتی است،

. کنممی تشکر یادماندنیبه روز این بابت او از. بریممی اتاق به دیگریک کمک به را هاخرید و شویممی پیاده ماشین از. بایستیم

 آنکهبی صبح. روممی خواب به خستگی فرط از کار این از پیش اما کنم؛ چک دانهبهدانه را هایمخرید و بنشینم دارم دوست

 داخل شانهمگی کنممی دعا که امخریده مانتو و لباس قدرآن. روممی هایمخرید سمتبه باشم، داشته چیزی خوردن به میل

 را هایمکفش... بعد لباس سپس و کنممی تماشا آن در را خودم و روممی آینه جلوی. کنممی تن به را هالباس. شوند جا کمد

 لباسم آخرین و ایستممی آینه کنار آخر، دست. اندکرده شلوغ را اتاق تمام هاخرید. کنممی امتحان را آنها راحتی و پوشممی

 .است خانمطوبی. شودمی وارد و کندمی وارد در به تقه کسی. کنممی امتحان را

 .حاضره صبحونه. خانوم خیر به صبح -

 قشنگه؟ لباس این خانوم،طوبی -

 .کندمی نگاهم

 .خیلی خانوم، بله -

 :گویممی کنم،می نگاه آینه در را خودم که طورهمان

 .النازه اسمم «خانوم» نگین من به -

 .نگرممی ایستاده در پشت که او به سپس

 .میام کنممی جمع رو لباسام االن باشه، -
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 .کنممی جمع من بخورین، رو صبحونتون شما چرا؟ شما خانوم، نه -

 .ممنون واقعاً؟ -

 .روممی در سمتبه سپس

 .«خانوم» گفتی هم باز راستی، -

 .روممی آشپزخانه به بشوم، پاسخش منتظر آنکهبی و زنممی لبخندی و

 و کاردمی امگونه روی ایبـوسه دهم،می سالمی. است چای نوشیدن و روزنامه خواندن مشغول که بینممی میز پشت را پدرم

 صبحانه صرف از پس. کندمی ترک کارهایش انجام قصد به را خانه بعد ایدقیقه چند هم او. شوممی صبحانه خوردن مشغول

 چمدان ته قدیمی هایلباس به نیازی دیگر. بکشم هوایم و حال به دستی رسیده آن وقت دیگر. گیرممی جدیدی تصمیم

 تزئین کمکم. بیندازم دور! کامال را آن توانممی. ندارم شدم خانه این وارد آن با که چمدانی به نیازیهیچ دیگر اصالً ! نیست

 .کنممی شروع را اتاقم

 سقف از را هاریسه. چسبانممی کمد در روی را هاپوستر. زنممی دیوار روی را کردم خریداری بازار از که هاییعکس قاب

 جای که باشد وسایل از پر قدرآن که اتاقی. باشم داشته برقوزرق پر و شلوغ اتاق یک داشتم دوست همیشه. کنممی آویزان

 داشتم را آرزویش که همانی به را خالی اتاق این اکنون و باشد نداشته خالی جای دیوارهایش که اتاقی نباشد، آن در نشستن

 در بیشتر رژ و پودر کرم یک عمرم طول تمام در این از پیش راستش. چینممی میز روی را آرایشی وسایل. کنممی تبدیل

 اینجا اگر! افتممی مریم یاد به. امکرده خریداری را دارشمارک ایوسیله هر از و ندارم کم چیزهیچ حاال اما نداشتم؛ بساطم

! کردمی سکته حسادت از شاید رساندم، اینجا به و کشیدم بیرون خوابگاه آن از را خود چگونه که دیدمی هایشچشم با و بود

 چند. کنممی نگاه جدیدم اتاق به و کشممی دراز تخت روی کمی خستگی از. نشیندمی لبم گوشه آمیزیشیطنت لبخند

 شوم،می سیر که اتاق به کردن نگاه از و کشممی عمیقی نفس. هستم امرویایی اتاق ساختن مشغول که شودمی ساعتی

 که کشممی مژهایی همان روی را ریمل. شوممی صورتم آرایش مشغول و کنممی تن به جدیدی لباس. روممی کمد سمتبه

 هایمچشم پشت. است کرده عادت خنده به جدیداً که کشممی لبی روی را قرمز رژ و بود نکرده حس را چیزی اشک خیسی جز

 داشتم را حسرتش همیشه که معصومه هایچشم بداند و ببیند آینه در را خود هایمچشم تا و کشممی نازم چشمی خط را

 سرم دور را باندانا کنم؟ چه را کوتاه موهای اما بگیرند؛ باال را سرشان تا کنممی فر را هایممژه نهایت در و نبود زیبا هم چندان

 جدیدی آدم به و کنممی کوتاهی یخنده و «کردم جمع سرم پشت رو بلندم موهای مثالً حاال». کنممی نگاه آینه به. بندممی

 ساعتی! کنم تکمیل را املحظه این یدخترانه خوشی توانستممی تا بودم بلد رقصیدن کاش. زنممی لبخند بینممی آینه در که

 مرتب را است مردانه پیراهن مثل که لباسم ییقه. دارد هماهنگی پیراهنم رنگ با اشنارنجی رنگ که بندممی دستم مچ به

 این با شناسد؟می مرا پدرم بدانم خواهممی. روممی بیرون اتاق از سپس و زنممی چرخی. بندممی را اشدکمه و کنممی
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. کردم درست روحبی و خالی اتاق آن از زیبایی اتاق چه بیند تا دهم نشان او به هم را اتاقم باید راستی، صورت؟ این و هالباس

 .آیممی پایین را آخر یپله

 نیومد؟ بابا خانوم،طوبی -

 .چرخدمی هایملباس و چهره روی به مدام چشمش کند،می نگاهم

 .النازخانم شدی قشنگ چقدر ماشاءاهلل، ماشاءاهلل -

 .زنممی لبخند

 .نشستن سالن تو چرا، -

 .زنممی صدایش بلند باصدای و روممی بزرگ سالن سمتبه

 کجایی؟ بابا؟ -

 .شوممی زدهخجالت. افتدمی من روی هردو نگاه. شوممی نزدیکش ببینم، فرید با صحبت مشغول را او آنکه از پیش و

 ...دونستمنمی ببخشید، -

 .دخترم نداره اشکال -

 داشتم سر به روسری همیشه این از پیش. رودمی دیگری سمتبه فکرم من اما شود؛می کردنم نگاه محو کند،می که نگاهم

 چنداننه و جدید هایلباس با حاال و کردمی افتخار کارم این به همیشه محبوبه. بگذارم بیرون را موهایم خواستمنمی حتی و

 محتاط زیادی کمی ترقبل شاید. شودمی عادی برایم اما شوم؛می معذب کمی ابتدا! هستم فرید چشمان جلوی امپوشیده

 «نمیشه دیده خیلی که آرایشم و الک! بلنده تقریباً لباستم یقه تازه. نیست چیزی که مو تار چندتا الی، نکن شلوعش». بودم

 !بگیرم فاصله پیشینم افکار از کمی باید شاید. شودمی ترعادی حالتم کمی گونه این و

 .وروجک این شده خوشگل چه ببین! به به -

 مرد یک جلوی هم آن بود، نکرده تعریف من از کسی جلوی حال به تا کسهیچ. کنم احساس را هایمگونه سرخی توانممی

 .ندارد هم زیادی سن که غریبه

 عزیزم؟ داشتی کارچی -

 !حیاط تو میرم من. هیچی... ه -

 داشته باغ این در عکس چند جدیدم ظاهر با نباشد بد شاید. نشوند شدنم هول متوجه تا شوممی دور کنارشان از سرعت به و

 ماشین بر سوار آنکه از پیش. شودمی خارج عمارت از فرید بعد، ایدقیقه چند که شوممی باغ در گرفتن عکس مشغول. باشم

 .شوممی عمارت وارد سرعت به رفتنش با. گیردمی رفتن به تصمیم سپس و اندازدمی من به نگاهی شود

 .بدم نشونت چیز یه خواممی بیا! بابا بابا، -

 :گویدمی سپس و شود خنک تا کندمی باز را پیراهنش هایدکمه از ایدانه
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 چی؟ -

 .برممی اتاق سمتبه و گیرممی را دستش

 .بگیرم رو چشمات رسهنمی قدم که خودم. ببند رو چشمات قبلش -

 .باشه -

 .گذاردمی هایشچشم روی دست و

 !هانکنی تقلب -

 .کنممی هدایت داخل به را او و کنممی باز را اتاق در و

 شده؟ قشنگ. بردار رو دستات حاال -

 .ندارد شباهتی پیش روز چند اتاق به اصالً. کندمی نگه تزئیناتش و اتاق جدید چیدمان به حیرت با

 .کرده کارچی ببین! به به -

 شده؟ خوب -

 یعنی؟ ایسلیقهخوش قدراین. شده عالی -

 :گویممی خنده با

 !چی پس -

 .کندمی نگاه را جاهمه خوب

 نشدی؟ خسته کشیدی، زحمت همهاین -

 .زیاد نه -

 !میرهمی گشنگی از داره بابا که بریم بیا. ناهاره وقت نداره، زیاد نه -

 .خنددمی حرفش به و

 .زنممی صدایش برود، بیرون اتاق از آنکه از پیش

 بابا؟ -

 :گرددبرمی سمتمبه

 جانم؟ -

 .دارمت که خوشحالم خیلی بگم... بگم خواستم -

 .نشیندمی لبش روی لبخند

 .طورهمین هم من -

 .رویممی پایین هاپله از هم همراه و اندازدمی گردنم دور را دستش سپس
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*** 

 گذردمی ایدوهفته. کنندمی تنگ دل را آدم مدام. دارند عجیبی هوای حال بهاری هایباران. شودمی دیروز از ترگرم هرروز هوا

 خلوت سرم کمی که ستروزی چند تازه. کنممی مالکیت احساس آن در عجیب اکنون و گذاشتم خانه این به پا که روزی از

 ابری هوای اما است؛ ظهر نزدیک! بود شده فراموشم پاک که بودم هاییدخترانه و پدر درگیر تماماً را مدت این. است شده

 از تماسی. نداشتم را شانپاسخگویی فرصت که اندازممی تلفنم هایپیغام به نگاهی. دهدمی نشان اینها از رابیشتر ساعت

 شوم؛ سمیه برای مدت این اتفاقات کردن تعریف مشغول که آنم از ترحوصلهبی راستش! امیرسام از فراوان هایتماس و سمیه

 .دهدمی پاسخ اما دهد؛می پاسخ دیر. گیرممی تماس او با بخوانم را هایشپیام آنکهبی و شوممی امیرسام دلتنگ اما

 الو؟ -

 چطوری؟. امیر سالم -

 !عجب چه خوبی؟ تو من، عزیز سالم -

 .بود شلوغ سرم -

 !آها -

 کنی؟می کارچی خبر؟ چه تو از -

 .زندگی -

 .کنممی سکوت

 طوریه؟این چرا الناز، -

 .شومنمی منظورش متوجه

 چی؟ -

 میشه؟ دور ازم دارم دوست که رو هرکی من چرا -

 کیه؟ منظورت -

 .میگم رو تو -

 .شوممی گیج

 شدم؟ دور من -

 قرارمون؟ آخرین زدی؟ که زنگی آخرین بود؟ کی پیامت آخرین -

 .ببخشید بود، شلوغ سرم که گفتم خب -

 .کندمی سکوت

 .ببینمت االن همین خواممی کجایی؟ اصالً . دیگه نکن قهر امیر؟ -
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 .تونمنمی امروز دارم کار -

 کنی؟می تالفی -

 مگه؟ توأم مثل -

 .دیگه ببینمت بیا خب -

 .فردا واسه باشه. دارم کار واقعاً ولی شده؛ تنگ برات خیلی دلم هم خودم -

 .شوممی دلخور

 !خداحافظ. راحتی هرجور -

 همه این بعد من کند درک تواندنمی او چرا. کنممی خاموش را آن بمانم راحت عذابش از اینکه برای و کنممی قطع را تلفن و

 من از کار این بابت نباید او و است من حق این گمانم باشم؟ درکنارش کمی خواهممی حاال و امکرده پیدا را امشده گم مدت

 !عجیبند چقدر هاآدم این. شود دلگیر

 تخت روی پس. کنم عوض را هایمالک رنگ که گیرممی تصمیم. شوم ورغوطه فکرهایم در کمتر تا کنممی گرم را سرم

 را سالن و روممی پایین هاپله از. خون سرخی به رنگی شوم،می پاهایم و دست هایناخن زدن رنگ به شروع و نشینممی

 .نیست خانه در کسی خانمطوبی جز. کنممی نظاره

 زیر را هایمدست و اپن روی را آرنجم. نشینممی صندلی روی. غذاست کردن درست و کردن تمیز مشغول. روممی سمتشبه

 .گذارممی چانه

 .شودمی حبس ســینه در نفسش دیدنم با و گرددبرمی خانمطوبی

 .ترسیدم! خانوم الناز وای -

 :گویممی انرژیبی صدایی با و دهممی بیرون نفسی

 .خانومطوبی سررفته حوصلم -

 :گویدمی کشد،می دستمال و کندمی تمیز را اطراف که طورهمان

 بزنین؟ گشتی یه ریننمی بیرون سر یه چرا خب خانوم؟ بگم چی -

 کی؟ با -

 به دستت هزارماشاءاهلل، ماشاءاهلل، که شما. رفتممی جاهمه تنهایی بودما، جوون که من. نیست الزم کسی خانوم، بابا ای -

 .گشتممی رو جاهمه رفتممی تنهایی خودم داشتما، کافی اندازه پول هم من اگه. رسهمی دهنت

 .رسدمی ذهنم به سوالی

 شناسی؟می رو بابام وقته خیلی شما خانوم،طوبی -

 .کندمی مکث کمی
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 .شناسمشوننمی خیلی. کنممی کار اینجا که وقتیه چند راستش نه، خب! بگم چی -

 نگاه و ماندن اینجا. گویدنمی هم راهبی اما دهم؛می دست از هایمکنجکاوی کردن برطرف برای را ایگزینه و کشممی آهی

. گذردنمی هم بد. باشد همراه یک جایگزین تواندمی بانکی کارت. کند برطرف را حوصلگیبی تواندنمی درودیوار به کردن

 !بزنیم شهر این در گشتی دوتایی و بگیرم را خودم دست تا شوممی آماده روم،می اتاق سمتبه

 .خواستممی ماشین یه سالم -

- ... 

 .18 پالک سوم، یکوچه)...(  خیابان آدرس، -

- ... 

 !نفرستین پایین مدل ماشین لطفاً  ممنون، -

- ... 

 .ممنون -

 اگر نیست حیف و شوممی آماده! دندان زیر پول مزه دارد، طعمی عجب! شودمی پهن صورتم روی لبخند و کنممی قطع

 شوممی خارج عمارت از شدن حاضر از پس بچشد؟ را زیبایی طعم هم الناز اگر شودمی چه نکشم؟ حالمبی صورت به دستی

 .است ایستاده منتظرم ماشین و

 اندازدمی لیلی یاد به مرا ناگهان. عسلی هایچشم با فر موهای افتد،می زیبایی عروسک به چشمم و زنممی پاساژ در چرخی

. است متفاوت پرورشگاه هایبچه بقیه با او. باشد داشته دل به را هاعروسک این حسرت نباید او. کندمی دلتنگش سخت مرا و

 این اگر. شوممی خارج مغازه از سپس و کند کادو را آن که خواهممی شوم، جویا را عروسک قیمت آنکهبی و شوممی داخل

! محبوبه آخ. ببینم را او توانمنمی و است محبوبه کنار در که حیف. شد خواهد زدهذوق! حتما برسد لیلی دست به عروسک

 من به تو کنممی تصور گاهی دانیمی پناه؟بی کودک یک حق در بزرگ ظلم این آخر. دارم نفرت تو از کنممی تصور گاهی

 .انداختی جدایی ما بین تو و بودم عشقت دختر من آخر! کردیمی حسادت

 عکس تا روممی نزدیکی همان عکاسی به. رسدمی ذهنم به دیگری فکر و دانمنمی کافی را عروسک این. دهممی تکان سری

 و عکس شدن ظاهر کشیدن طول ینتیجه. بدهم لیلی به هم را هاعکس از یکی اگر شودنمی بدک و کند چاپ را لیلی و من

 دلم راستش. بود چوبی آبنبات عاشق لیلی! الی کن صبر کمی اما است؛ هوا شدن تاریک آن، سریع دریافت برای اصرارم

 مغازه به هم سری پس نباشد؟ تکمیل اشخوشحالی چرا. کنم ارسال برایش اشموردعالقه آبنبات بدون را هدایا این آیدنمی

. بمانم بیرون این از بیش توانمنمی و است شده تاریک هوا دیگر. شوممی خارج مغازه از و خرممی رنگی آبنبات چند و زنممی

 تماس چند. آورممی بیرون جیب را تلفنم گردشم از خسته. برساند اول آدرس همان به مرا گویممی و شوممی ماشین سوار

 جمله، این گفتن با« !زده زنگ بابا وای،». نیست او از خبریهیچ اما باشد؛ امیرسام که زنممی حدس. است مانده پاسخبی
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 باز را در خانه به رسیدن با. کند بیشتر را سرعتش خواهممی راننده از و گزممی لب. است دقیقه 9:10. کنممی نگاه را ساعت

 :شنوممی را مهربانش چنداننه و بلند صدای شدن، وارد محض به و برسم عمارت به تا دوممی را باغ سرعتبه و کنممی

 االن؟ تا بودی کجا -

 .گردمبرمی صدا سمتبه

 ...بابا -

 بودی؟ مونده کجا االن تا گذشته، نه از ساعت -

 .بود سررفته محوصله. بیرون بودم رفته فقط من -

 داشتی مهمی کار چه بگردم؟ دنبالت کجا بدونم من که میری داری کجا بگی خانومطوبی به یکی، به نباید بگی؟ من به نباید -

 رفتی؟ تنها خودت که

 است؟ الزم عصبانیت همه این! بدهم پاسخی چه دانمنمی

 .خواممی معذرت -

 .کشدمی عمقی نفس و کشدمی صورتش به دستی

 فهمیدی؟ بری، نداری حق جاهیچ تنها. برهمی رو تو فرید! نمیری تنها بری، خواستی هرجا بعد به این از -

. شینممی تخت روی و کنممی پرتاب ایگوشه را هایمخرید. روممی اتاقم سمتبه و دهممی تکان سری. رنجممی حرفش از

 و طرفاین کمی خاطر به حال و بود شده حالم شامل اشمهربانی تنها که او نداشتم، او از را برخورد این انتظار راستش

 از را رویم. شودمی وارد و آیدمی در صدا به اتاق در که کشدنمی طولی. زدمی فریاد سرم بر ساعت هایعقربه شدن طرفآن

 دستی و آیدمی سمتمبه. خزممی پتو زیر به درآورم، پا از را هایمکفش حتی و کنم عوض را هایملباسم کهآنبی و گیرممی او

 .کشدمی موهایم به

 سرت که نگرانتم! ترسممی من... من. بابا ندارم رو تو از دوری طاقت دیگه من میره؟ راه هزار دلم من نمیگی من، عزیز آخه -

 .مهمی برام چون کنم،می دعوا و زنممی داد

 :دهدمی ادامه. نیست هم منطق از دور هایشصحبت و زنمنمی حرفی

 .بابا ببخشید زدم،می داد سرت نباید -

 .کنممی نگاهش کمی. چرخممی دیگر پهلوی به پهلو این از

 .کوچولوخانم نکن قهر بخشیدی؟ -

 .شودمی بلند تخت کنار از. گویمنمی چیزی و خندممی. زندمی لبخند و فشاردمی کمی را امبینی و

 .بیرون بیا هم تو. میرم من -

 .شودمی خارج اتاق از بماند، پاسخ منتظر آنکهبی و
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 صبح. بود خواهند اول روز مثل روزهایم یهمه کردممی فکر که بود داریخنده توقع شاید. رسدمی پایان به گونه این امشب و

 اما کنم؛ پست برایش را هایشهدیه نکردم فرصت. شوممی اتاقم دیوار روی لیلی هایعکس چسباندن مشغول من و شودمی

 بیرون اتاق از و کشممی آهی. کنممی نگاه را لیلی هایعکس و شوممی دور قدمی چند. فرستاد خواهم برایش زودی به

 .زندمی صدایم کسی اتاق در بستن با همزمان. روممی

 کجایی؟ بابا الناز؟ -

 .روممی پایین را هاپله

 بابا؟ بله -

 .بیرون ببرمت خواممی شو، آماده برو -

 کجا؟ -

 .دیشب تالفی به خوبیه، جای -

 :دهدمی ادامه و بیندمی را مکثم

 .دیگه بدو هنوز، که وایسادی -

 عقب صندلی در ما هردوی و نشیندمی فرمان پشت فرید. شوممی آماده و روممی باال هاپله از سرعتبه و دهممی تکان سری

 .آیدمی در حرف به کنیممی طی که را مسیر ببرد؟ کجا به مرا است قرار که کنممی فکر مدت تمام من و

 .رسیدیم دیگه خب -

 .کنممی نظاره را بیرون و کشممی پایین را دودی یپنجره

 کجاست؟ اینجا -

 .زندمی لبخندی

 .فهمیمی پایین، بیا -

 :گویدمی فرید به رو شدن پیاده از پیش و

 .جاهمین بیا هفت ساعت -

 است بسته دورش دورتا که بینممی دیوار پشت بزرگ زمین یک. افتیممی راه به و گیردمی دستش در را دستم بندد،می را در

 گیرممی را امبینی و کنممی احساس نامطبوعی بوی. شویممی ترنزدیک. است بزرگ یطبقه یک ساختمان یک دیگر سمت و

 .ماندنمی پنهان دیدش از این و

 !میاد بدی بوی چه -

 !دیگه اصطبله خب -
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. است گرفته قرار اسبی امهرکد داخل که بینممی اتاقک ردیف چند اصطبل به شدن وارد با. کندمی کوتاهی یخنده هم بعد و

 :گویممی ذوق پر ای،کشیده حالت با و کنممی فراموش را فضا بوی

 !اسب چقدر وای، -

 میاد؟ خوشت -

 خودته؟ ماله همش اینا. اسبم عاشق من خیلی، -

 همش؟ -

 .گذاردمی اسب روی را دستش. دارد خاصی برق هایشچشم و است شب سیاهی به رنگش. رودمی اسب یک سمت و خنددمی

 !منه مال این -

 .شوممی بلندش هاییال و اشزیبایی محو

 .قشنگه خیلی -

 کنی؟ لمسش خوایمی -

 .دارم تردید کردنش لمس در

 .ترسممی -

 .میشه هم دوست باهات نترسی اگه نداره کاریت که، نداره ترس -

 من به او از خوبی حس و کنممی نوازش را او و کنممی نزدیک را دستم آرامآرام. کندمی اسب لمس به مصمم مرا حرفش

 .آیدمی سمتمانبه مخصوص لباس با مردی حین همین در. شودمی منتقل

 طرفا؟ این از سوارکار، آقای سالم به -

 .گرددمی باز بعد ایدقیقه چند که دارمبرمی آنها از چشم و شوممی اسب نوازش مشغول من. رودمی سمتشبه هم او

 بشی؟ سوارش خواینمی -

 .دهممی سر بلندی یخنده و کنممی نگاهش تعجب با

 .نیستم بلد اصالً  من من؟ -

 ...بریم بیا. ببندی ایمنی وسایل باید اول. میدم یادت خودم -

 اشزیبایی و کنندمی خارج اصطبل از را رنگمشکی اسب. گذارممی سرم روی کالهی و بندممی ایمنی وسایل شوم،می آماده

 هایجیغ با مدام و ستسختی کار کردنش کنترل. شوممی اسب سوار پدر باکمک و رویممی پیست سمتبه. آیدمی چشم به

 برایم و نکردم تجربه گاههیچ که لذتی. آورددرمی گردش به را اسب و آیدمی شخصی اینکه تا دارممی وا خنده به را او کوتاه

 کنممی احساس. شودمی تماشایم مشغول و نشسته سایه در ایگوشه اوهم و دهممی تکان دست پدر برای مدام. دارد تازگی

 سر خواب اتاق یک در نفر چندین که خوابگاه آن در! کردممی چه این از پیش! است کرده پیدا مفهوم برایم تازه زندگی
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 از انصاف هم کمی پس. کنممی باز را هایمدست و کشممی عمیقی نفس گذراندم؟می چگونه سمیه اتاقک در کردیم؟می

 همان کمک به. رسدمی پایان به تمرین برای فرصتم اما ریزد؛می ترسم افتم،می راه که کمی. است شده نصیبم خدا سمت

 نوازشش مشغول. کنممی مالکیت احساس آن بر و دارم دوست را اسب این کنممی احساس چقدر و آیممی پایین اسب از مرد

 .شودمی نزدیکم لبش گوشه سیگاری با پدر که شوممی

 نه؟ داری، دوسش -

 اینجا؟ بیام بازم میشه. خیلی -

 .بخوای که هروقت نشه؟ چرا! هااومده خوشت -

 :گویممی شوق از مملو صدای با خوشحال

 .بابا ممنون وای -

. دهممی ادامه را هایمسرفه و کنممی سرفه تظاهر به و دهممی بیرون نفسی. زندمی سیگارش به پوکی و زندمی لبخندی

 .آوردمی بیرون را سیگارش. نشیندمی لبش بر لبخندی و اندازدمی من به نگاهینیم

 .کشمنمی باشه،! پدرسوخته ای -

 !کنممی همراهی را اممشکی زیبای اصطبل تا سپس و زنممی لبخندی. کندمی پرتاب زمین روی را سیگار سپس و

 گهواره مثل برایم ماشین هایتکان و گذارممی پدر پاهای روی را سرم و کشممی دراز خستگی شدت از. شویممی ماشین سوار

 :کندمی زمزمه گوشم در صدایی اینکه تا شوندمی گرم هایمچشم. ماندمی

 .پاشو رسیدیم النازجان؟ الناز؟ -

 دیگر باریک بمانم؟ آغوشش در بیشتر کمی شودمی چه. کنم باز چشم خواهمنمی و گذاردنمی بیرون پا هایمچشم از خواب

 :زندمی صدا

 الناز؟ -

 کمرم و زانو زیر را دستش و شودمی ناچار! کنم شیطنت کمی بگذار. نشود بودنم بیدار متوجه تا کنممی محکم را هایمچشم

 چه. بشود بودنم بیدار متوجه و بگیرد امخنده مبادا که شودمی این پرت حواسم مدت تمام. بردمی عمارت به مرا و اندازممی

 روی مرا. کنممی احساس را داخل نور است، بسته هایمچشم اینکه با و شویممی سالن وارد! پنهانی هایآغوش دارد لذتی

. دهممی دست از را امخنده کنترل دیگر دهد،می آزارم قلقلک و خوردمی هایمپهلو به کمی که دستش و گذاردمی کاناپه اولین

 .شودمی متوجه او و آیدمی هایملب روی خنده بزند، خواب به را خودش هم هنوز دارد سعی که ایبسته هایچشم با

 بیداری؟ تو -

 .شودمی تبدیل قهقهه به کوتاهم یخنده

 سرکار؟ ذاریمی رو من! پدرسوخته -
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 خنده یعنی کند، بس تا بگویم ایکلمه توانمنمی حتی و شوممی خنده در غرق! بیچاره من داد قلقلک به و کندمی شروع و

 باریک جاهای به کار تا کند بس که خواهممی التماس با نهایت در و خندممی و پیچممی خود به. دهدنمی صحبت یاجازه

 آرام کمی است آمده سراغم به خنده از که دردیدل و کشممی عمیقی نفس کندمی دور من از که را دستانش! است نکشیده

 روممی اتاقم به آرام. شودمی خارج عمارت از دادنش پاسخ برای او و خوردمی زنگ تلفنش اما بزند؛ حرفی خواهدمی. گیردمی

 امیرسام از پاسخبی تماس یک و پیغام یک. کنممی پیدا فرصت کمتر کردنش چک برای هاروز این. افتممی تلفنم یاد به و

 .دارم

 .بفرست رو آدرس. دنبالت میام ۵ساعت فردا -

 بگیرم دوشی تا روممی حمام به و کنممی متصل شارژر به را تلفنم. کنممی ارسال و تایپ را خانه آدرس و شوممی خوشحال

 و روممی عکس قاب از پر دیوار سمتبه. آیدنمی هایمچشم به خواب شام، خوردن از پس. شود خارج تنم از خستگی و

 نیست؟ مادرم از عکسی هاعکس قاب این میان در! است عجیب. شناسمنمی را کدامهیچ که کنممی تماشا را هاییعکس

 :گویممی است نشسته مبل روی کنارم که پدرم به هستم هاعکس به خیره که طورهمان

 بابا؟ -

 :دهدمی بیرون را سیگارش دود

 جانم؟ -

 جاسیگاری داخل و گیرممی دستش از را سیگار و نشینممی کنارش بردارد؟ غلیظ دود این از دست خواهدنمی. کشممی پوفی

 :پرسممی و نشینممی چهارزانو مبل روی. گذارممی

 میگی؟ برام مامان از کمیه -

 .شودمی پشیمان نگاهم با که آورد بیرون پاکت از سیگاری خواهدمی. شودمی سرگردان کمی نگاهش

 بگم؟ چی -

 نه؟ کرد، فوت من تولد موقع. ندیدمش وقتهیچ من نیست؟ ازش عکسی هیچ -

 .کشدمی عمیقی نفس

 .یادمه شچهره هنوزم. آره -

 نداری؟ ازش عکسی -

 .دیوار روی وسطی عکس اون -

 زیبایی. بینممی را درشت هاییچشم و کشیده مشکی و پرپشت ابروهای با زنی. روممی سمتشبه و کنممی نگاه عکس قاب به

 است باراولین سال چندین از پس. کشممی عکس قاب به دستی. است مشاهده قابل هم کیفیتشبی عکس با حتی اشچهره

 راستش و شوممی تماشایش مشغول. کرد رحمبی دنیای این وارد سپس و پروراند خود در مرا که کسی. بینممی را مادرم که
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 یادآوری کنممی احساس. است کرده ترک را سالن پدر آیم،می که خودم به! زیباست خیلی او. بینمنمی خودم در او با شباهتی

 خواب و بروم اتاقم به باشد بهتر شاید. کنممی دقت ساعت تاکتیک به و کشممی پوفی. نباشد جذاب چندان برایش گذشته

 .کنم هدیه هایمچشم به را

 خاصی جذابیت برایم ناخنم الک و شال رنگ با اشهماهنگی. کشممی هایملب روی را رنگصورتی رژلب و ایستممی آینه کنار

 .روممی پایین به و دارمبرمی میز روی از را آن تلفنم، زنگتک با. دارد

 .گردمبرمی سریع. بیرون میرم من خانوم،طوبی -

 بگم؟ چی آقاسعید به من خانوم؟ کجا -

 :گویممی روم،می بیرون که طورهمان و پوشممی را هایمکفش

 .میدم پیام بهش خودم -

 ماشین در رویروبه در درست. زندمی تندی به نبضم و دارم هیجان امیرسام دیدن برای. دوممی را باغ تمام سرعتبه

 .کوبممی شیشه به و دوممی سمتشبه. است کرده توقف رنگشمشکی

 !امیر -

 .آیدمی سمتمبه و شودمی پیاده ماشین از

 .عزیزم سالم -

 .گذاردمی امشانه روی را دستش هوابی. بودم شده دلتنگش اندازه چه که دهم نشان و بپرم آغوشش در شدمی کاش

 .بود شده تنگ برات دلم -

 !زیاد خیلی خیلی زیاد، خیلی. هم من -

 .کندمی قفل سینه در و داردبرمی را دستش. خنددمی

 !شدی عوض -

 .زنممی مقابلش چرخی

 شدم؟ خوشگل -

 تهران؟ از چهارساله الناز خودته؟ شاهکار -

 .گذردمی دیدارمان آخرین از ماه یک. بود شده تنگ هایششوخی این برای دلم چقدر و خندممی

 .میاد بهت چقدر سفید پیرهن شدی، خوشتیپ توهم -

 .میاد چیهمه من به -

 .کنممی حرفش به ایغرهچشم

 .شو سوار -
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 گردم باز گردش از هم بعد! باشم امیرسام کنار در و باشد ابری هوای. شودمی پنهان ابر پشت آفتاب ماشین، در نشستنمان با

 .امایستاده آن در اکنون که است جایی خوشبختی بروم؟ پدرم کنار و

 !بودا آفتاب االن تا بابا ای -

 بریم؟ کجا. نیست مهم -

 خوبه؟ بزنیم، قدم خلوت جای یه -

 محو را ماشین یشیشه روی باران قطرات کن،پاکبرف و کندمی روشن را ماشین. دهممی تکان را سرم مثبت ینشانه به

 .کنندمی

 !خوامامی ایخامه شیرینی النازخانوم، -

 ها؟ -

 رو بابام! رو من کردی کچل بدی؟ شیرینی خواینمی قبلش. کنی دعوتم شام هم شب یه باید کردی، پیدا رو بابات باالخره -

 !خواممی رو بابام خوام،می

 .اندازممی باال را ابرویم تای یک

 !نمیاریا در رو من ادای بعدشم! ایخامه هم اون نیست، خوب واست شیرینی گفته دکترت -

 .کردی پیدا که پولداری بابای اون با مخصوصاً. باشی خسیس قدراین نمیاد بهت -

 .من حساب به میگی تو که بریم رستورانی هر خوایمی اصالً! توأم نگران نیستم، خسیس -

 .کندمی نازک چشمی پشت

 .اینجاها نشسته مرد. قزی خانم رو پوالت نبره باد جیبت تو بذار -

 .کندمی اعتراض امخنده به شوخی قاب در جدی حالتی با او و گیردمی امخنده حرفش از

 !ببینم نخند -

 .چشم چشم، -

 سرایت هم او به و شودمی مسری هایمخنده. کنم کنترل را خودم توانمنمی اما کنم؛می جمع را امشدهپهن لبخند زحمت به

 فروشیشیرینی از او، چشم از دور تا شوممی پیاده کند پارک را ماشین آنکه از پیش و ایستدمی بزرگ پارک یک نزدیک. کندمی

 کنممی انتخاب را زنندمی چشمک یخچال پشت از که ایخامه و پرچرب هایرولت. بگیرم ایخامه شیرینی کوچک یجعبه

 راه. باشم گرفته جدی را حرفش که کندنمی باور و خنددمی شیرینی جعبه و من دیدن با امیرسام. زنممی بیرون مغازه از و

 وتابآب با هم آن آمدهپیش اتفاقات از من و کنیممی معده یروانه زدن حرف حال در را هاشیرینی یدانهدانه و افتیممی

 هایماندخترانه پدر، از. عمارت صاحب قدوقواره و باغ و عمارت بزرگی و کردن خرید تا سوارکاری از گویم،می برایش فراوان

 .دهممی ادامه و زنممی شیرینی از گازی. کنممی تعریف برایش موموبه را چیزهمه. مادرم از و
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 داده؟ تحویلم کرده جمع دروغ کلی محبوبه دونستیمی. نبود اینا فقط تازه -

 محبوبه؟ -

 .دهممی ادامه پر، دهان با و زنممی شیرینی به دیگری گاز

 .اوهوم -

 .دهممی قورت را شیرینی

 به محبوبه ولی برگشتنش؛ از بعد گرفته تماس باهاش چندبار گفتمی بابا. نبوده من دلسوز کردیممی فکر که هم قدرااون -

 .کجام دونهنمی گفته دروغ

 عبور سرعتبه موتوری یک روپیاده در مانبین یفاصله از ناگهان که بزند حرفی خواهدمی و رودمی فرو فکر به هایمحرف با

 و شودمی عصبی قضیه این از امیرسام. شودمی زمین روی افتادنم باعث و کندمی برخورد من به عبورش هنگام و کندمی

 :کشدمی فریاد

 میشه؟ رد آدم بینینمی کوری؟ حیوون؟  خبرته چه هوی -

 .گیرممی را جلویش و شوممی بلند اما بیفتد؛ دنبالش خواهدمی

 .نشد چیزیم امیر، کن ولش -

 .است نیفتاده اتفاقی هیچ گویی کشد،می را راهش حرفی هیچبی سوار موتور

 !حیوون -

 .گرددبرمی سمتمبه

 شد؟ چی ببینمت -

 .نشد چیزی هیچی، -

 .کندمی نگاه را امشده زخم دست کف و آوردمی باال و گیردمی را دستم مچ لباس روی از. افتدمی هایمدست به نگاهش

 شدنه؟ رد جای اینجا. کنهنمی نگاه رو راهش جلو. عوضی کور  -

 :گویممی و کنم کم عصبانیتش از کمی خواهممی. کندمی قطار هم پشت را هاحرف عصبی

 !نخورد شیرینیا به خورد، من به شد خوب -

 .شوممی ساکت و کندمی نگاهی چپچپ

 .ببینم بیا -

 .بردمی شیر زیر به را دستم و کندمی باز را آب. بردمی هانزدیکی همان آبی شیر سمتبه مرا و کشدمی را دستم مچ

 .کشممی بیرون را دستم و کنممی احساس بدی سوزش خوردمی زخمم به که آب

 !سوزهمی خیلی وای، -
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 .ببینم بیا. کثیفه و شده خاکی دستت. آب زیر بگیر بیا کشیدی؟ چرا رو دستت -

 های دست باراین. نیست ساخته خودم دست از کاریهیچ و هستم ساله چند ایبچه دختر گویی که زندمی حرف چنان

 تماشایش محو. کنممی لمس را دستانش که است باراولین این. کندمی پاک را زخمم دور و آوردمی آب زیر هم را خودش

 شیر. است من دنیای قفل زیباترین این. شودمی قفل درهم هایشابرو دهد،می انجام مهمی کار ترینکوچک هرگاه. شوممی

 .شودمی آلودخون دستم روی کوچک خراش. بنددمی را آب

 .نترس. میاد بند خونش االن. کوچیکه خراش یه -

 !ترسیدی من از بیشتر که تو -

 .کنم باز را آب شیر خواهممی مجدد و کنممی تشنگی احساس. زنممی کوچکی لبخند من و آوردنمی خودش مبارک روی به

 .بشه قطع خونش تا آب زیر نبر رو دستت کنی؟می کارچی -

 .بخورم خواممی آب. تشنمه خب -

 خونی؟ دستای این با -

 جمع دستانش در آب که طوریبه گیرد،می آب شیر لبه را دستش هردو بزنم، حرفی خواهممی تا و کنممی کج را هایملب

 نگاه و بنشینم هاساعت حالت این در را تو دارم دوست امیر، شود؟می مگر مهربانی قدراین. شوممی تماشایش محو. شودمی

 :کندمی اشاره هایشدست به نگاه با. بنوشم آب آن از تا دادی قرار کنارهم را هایتدست و ایشده خم که کنم،

 تشنته؟ نگفتی مگه -

 اشمردانه هایدست روی که آبی سپس و شوممی خم کمی و ایستممی کنارش باالخره اما کشم؛می خجالت کمی راستش

 این در لج از هاعقرب اما بایستد؛ لحظه این در زمان شدمی کاش. کشممی امشده غنچه هایلب سمتبه را شودمی جاری

 متعجب. ستدیگری جای فکرش گویی و است شده من به خیره که بینممی کشم،می عقب را سرم وقتی! دوندمی هالحظه

 .بردارد را اشخیره نگاه خواهدنمی او و کنممی نگاهش

 امیر؟ -

 :آیدمی حرف به ناگهان

 الی؟ -

 شده؟ چی -

 نه؟ نبوده، ایران وقت چند بابات گفتی -

 چرا؟. گفت طوراین. آره... خب -

 .کندمی فکر کمی

 ...پس -
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 شده؟ چی -

 کرده؟می واریز پول محبوبه حساب به کی مدت اون پس نبود، اینجا اگه -

 .کنممی منمن و ندارم گفتن برای چیزی. گویدمی درست. خورممی جا حرفش از

 ...شاید... خب... خب -

 :پردمی حرفم میان

 ...نیست جور حرفش! نگفته برات رو چیزایی یه انگار -

 :گویممی پاسخ در اما گوید؛می درست اینکه با. خورممی جا و اندازممی پایین را سرم

 !نیست مهم دیگه. گذشته خودش قول به -

 آب ناگهان روم،می فرو که فکر به خبرم؟بی من و هست میان این چیزی نکند. گیردمی دلم راستش و روممی فرو فکر به اما

 پاسخ در او و زنممی صدا را اسمش شاکی. روممی عقب من و آیممی بیرون فکر از. پاشدمی صورتم به دستانش با را سرد

 :گویدمی گونهاین

 .بهش نکن فکر دیگه بسه! کردم خوب -

 .گیردمی سمتمبه ایکاغذی دستمال سپس

 .کنیامی پاک هم صورتت رو نقاشیای اون کردی، خشک رو صورتت -

 :گویممی و گذارممی صورتم روی را دستمال

 مگه؟ چشه -

 مگه؟ نقاشیه دفتر. بابا کن پاک -

 !دهممی تحویلش را او هم من و خواهدمی را ساده و روحبی صورت با الناز همان او. شوندمی آویزان هایملب

 شیرینی خوردن مشغول پنهانی هم امیرسام. آورممی بیرون کیفم از زخمی چسب و روممی نزدیکی همان صندلی سمتبه

 :گویممی گذارممی زخم روی را چسب که طورهمان. کنممی نثارش شکمویی لب زیر. شودمی

 !هاباشه عملت قبل شیرینی آخرین باید این -

 .چشم چشم، -

 کمتر باران نمنم. افتدمی خنده به او و کشممی بیرون دستش زیر از را جعبه عصبی من و داردبرمی را دیگری شیرینی و

 قبل، مثل است ممکن و ندادم را آمدنم بیرون خبر که افتدمی یادم به. رسدمی مشامم به خوردهخیس خاک بوی و شودمی

 .آورممی بیرون را گوشی. شود نگرانم پدر

 .گردمبرمی زود نشو، نگران پارک اومدم دوستم با من بابا -

 .آورممی بیرون گوشی از سر امیر صدای با
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 .بزن گره سرت پشت رو شالت -

 .شومنمی حرفش متوجه

 چی؟ -

 .بزن گره سر پشت از رو شالت دقیقه یه گفتم -

 گره و برممی عقب به را شالم یدسته دو. دهممی انجام را کاراین بینم،می که را منتظرش نگاه و کنممی نگاهش متعجب

 را دستش دو و شودمی نزدیکم. آوردمی بیرون آن از کوچکی شئ و بردمی پیراهنش جیب داخل را دستش امیرسام. زنممی

 آویزان متوجه. کشدمی عقب آهستهآهسته بدهم، سوالم به پاسخی خواهممی تا کند؟می کار چه. دهممی قرار گردنم دور

 زنجیرش از کوچک ظریف و و گرد قلب یک. کنممی تماشایش و گیرممی دست در را آن. شوممی گردنم از گردنبندی شدن

 :زنممی صدا را نامش شوق پر اما آهسته؛ صدای با. است آویزان

 !امیر -

 .خرممی بعداً طالشم ولی ست؛نقره -

 .زنممی زل مهربانش هایچشم به

 کشیدی؟ زحمت چرا! قشنگه خیلی -

 .دهدمی را پاسخم لبخند با

 ...ولی رسه؛نمی خریده برات بابات که چیزایی پای به البته. نداره قابل -

 :پرممی حرفش میان

 .دارم دوستش من بخری هرچی تو. امیر نگو چرت -

 !یادگاری -

 سپس و شوممی بندگردن تماشای محو... . اما دادم؛می هدیه او به تا داشتم چیزی هم من کاش. زنممی زل هایشچشم به

 صورت قطرات. کوبندمی زمین به ترسریع و شوندمی تردرشت باران هایقطره. آورممی جلو را آن و کنممی باز را شالم یگره

 پخش ماشین داخل آرامی موزیک. برویم ماشین سمتبه که رسیده آن وقت دهندمی ندا و کنندمی نوازش را هردویمان

. نیست ماندگار آرامش این اما آورد؛می ارمغان به را آرامشی ماشین، یشیشه به قطرات برخورد با اشهماهنگی و شودمی

 .بگیرم طناز از خبری بگذار هست یادم تا گویممی خود با و افتممی طناز یاد به اتفاقی و روممی فرو فکر در سکوت میان

 شد؟ تشکیل دادگاه شد؟ چی طناز... امیر راستی -

 .بود معلوم چیهمه تقریباً بود، کرده اعتراف هم خودش چون. آره -

 .شودمی حبس امسینه در نفس بپرسم، را سوالم کهاین برای

 قصاص؟ -
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 :دهدمی بیرون نفسی

 گذاشت؟ براش عجیب شرط یه طناز خب، -

 شرطی؟ چه -

 اشتباه روز هر و هرروز کنه کاری خواستمی. بهش بده عذاب بیشتر خواستمی. دونستنمی کافی واسش رو قصاص طناز -

 .بشه یادآوری بهش کوروش

 :گویممی کالفه و دهممی تکان سری. شوممی گیج

 بود؟ چی شرطش بگو نپیچون، خدا رو تو امیر -

 .کنه ازدواج باهاش کوروش که بود این شرطش -

 .کنممی نگاهش مبهوت و شومنمی متوجه

 چی؟ -

 .بشه قصاص باید صورت این غیر در و میده رضایت کنه، ازدواج باهاش اگه گفت -

 :پرسممی سپس و کنم هضم را ماجرا تا کشدمی طول کمی. شوممی متعجب سخت طناز تصمیم از

 کرد؟ قبول چی؟ کوروش خب، -

 !کرد قبول -

 ایخواسته اما رسید؛ اشخواسته به نهایت در کوروش پس. پیشامد این جز داشتم را هراتفاقی انتظار راستش مانم،می مات

 دیدن راستی به. است درآمده خانواده اسم به سقف یک زیر و شده آمیخته نفرت با که عشقی. اوست اشتباهات از سرشار که

 که کوروش هم آن. است مرد یک برای سختی مجازات هرشب و هرروز وضع، آن با هستی عاشقش که دختری یچهره

 پیش زندگی و طناز و کوروش به را راه تمام و کنممی سکوت اوست؟ عاشق هم هنوز دید باید... . حال و بود طناز یدیوانه

 .گرددبرمی امیرسام سمتبه آنها از امدغدغه. آیممی بیرون دوآن فکر از اجبار به عمارت به رسیدن با. کنممی فکر رویشان

 بدی؟ پیام بهم مونهمی یادت عملت قبل امیر، -

 ست؟هفته این آخر مونده یادت -

 چی؟ پس -

 و شلوار جیب. شودنمی خبری اما گردد؛می همراهش تلفن دنبال به و کندمی جیبش داخل را دستش و زندمی لبخندی

 .کوبدمی اشپیشانی به دست با ناگهان و کندمی وجوجست هم پیراهنش

 شد؟ چی دیدی! وای -

 :گویممی متعجب

 نیست؟ گوشیت -
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 !موتوریه -

 ها؟-

 :گویممی ایکشیده حالت با. شوممی موضوع متوجه تا کنممی فکر حرفش به کمی

 !زدنش ازت وای، -

 .دهدمی تکان سری

 !دادبی داد ای. لحظه اون بود کجا حواسم دونمنمی -

 .خب بگو پلیس به میشه؟ چی حاال -

 .رفت دیگه -

 :کوبممی بازویش به و شوممی عصبی کمی

 بدی؟ پیام خوایمی عمل قبل جوری چه پس! امیر -

 .اندازدمی باال شانه

 .که نبود من تقصیر خب -

 .دهممی بیرون نفسی حرص از

 ساعتی؟ چه کنی؟می عمل هست دکترت که بیمارستان همین تو -

 نکنم؟ گمت. نیستما حفظ رو شمارت. صبح نُه آره، -

. بینممی را شدنش باز و افتدمی عمارت در سمتبه نگاهم کنم یادداشت را شماره خواهممی تا اما کشم؛می هم در اخمی

 .افتدمی دلم به ترس

 .فعالً. بیمارستان میام خودم. برم باید امیر -

 کوتاهی بوق با بیندمی مرا ترس که هم او و کند ترک را اینجا سرعت به که خواهممی و شوممی پیاده ماشین از سرعت به و

 پدر رویمروبه گیرممی که او از چشم. دورتر و دور شود،می دور. کنممی نگاه را ماشینش. افتدمی راه به و کندمی خداحافظی

 آهسته و گزممی لب. افتدمی جانم به ترس! شدم پیاده ماشین آن از که داندمی حتماً  و است شده خیره من به که بینممی را

 .شوممی نزدیکش

 بابا؟ کنیمی کارچی اینجا سالم، -

 بخشکد و داشته قراری که شوممی متوجه و دهدمی نشان را ماشین هایشچشم با او و رسدمی راه از ماشین با فرید همزمان

 !شانس این

 .دارم کار باهات گردمبرمی. نخواب زود شب -
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 را در و شوممی باغ وارد و کوبممی زمین به را پایم. آیدمی بند نفسم استرس از. شودمی ماشین سوار و گیردمی را نگاهش و

 .بندممی

 راضی چندان که شدم متوجه نگاهش طرز از است؟ دیده را امیر یعنی. کنممی طی را شبم اضطراب با و مانممی منتظرش

 شنیدن با که شوممی ساعت به خیره پرسان نگاه با بدهم؟ او به باید جوابی چه. دارم واهمه کمی آمدنش از راستش و نیست

. کندمی نگاهم گفتنم، سالم صدای با و آیدمی جلوتر. است نشده حضورم متوجه هنوز. بینممی را او و گردمبرمی در صدای

 .کندمی باز را لباسش هایآستین یدکمه و کندمی پرتاب مبل روی و آوردمی بیرون تن از را کتش

 خوردی؟ شام -

 .آره -

 .نشیندمی رویمروبه مبل روی و گرددبازمی سالن به آرام سپس. کندمی پر یخچال سردکنآب از را آن و داردبرمی آب لیوانی

 .بشین -

 گفتن جرأت و است عصبی کمی. گذاردمی لبش یگوشه و کندمی روشن سیگاری. شوممی خیره هایشچشم به و نشینممی

 .زندمی سیگار به پکی! ندارم را «نکش سیگار لطفاً» یجمله

 بگی؟ چیزی خواینمی خب؟ -

 :گویممی پرسان حالتی با

 بگم؟ چی -

 .گذاردمی میز روی را لیوان

 .نزن راه اون به رو خودت الناز، -

 .شودمی صحبتش دادن ادامه به مجبور او و شودنمی باز دادن پاسخ برای هایملب کنم،می هرچه

 رفتی؟ کجا عصر -

 .پارک خب، -

 کی؟ با -

 مکثم از پس. کنم فکر درست توانمنمی شرایط این در اما بیاید؛ ذهنم به مناسبی حرف تا کنممی صبر دادن پاسخ برای

 :گویممی

 .دوستم با -

 بله؟ شدی، پیاده ماشینش از که همون -

 کند؛می سکوت کمی هم او و اندازممی پایین را سرم. ندارد ایفایده هیچ کاریپنهان و است دیده را امیرسام که دانممی دیگر

 .دهدمی ادامه مجدد اما
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 دونه؟می بهت راجع چی شناسیش؟می کی از -

 :گویممی اما کنم؛نمی بلند را سرم

 !چیهمه تقریباً. سال یه -

 ...چیه؟خانوادش فامیلیش و اسم کجاست؟ شخونه کنی؟می وآمدرفت باهاش که شناسیشمی درست اصالً تو بچه، -

 :پرممی حرفش میان

 .شدن فوت -

 ...وقتاون نیست سرش باال هیشکی طرف! این از هم این بفرما، -

 خانواده یدرسایه بیشتر چندسال که من... . من اما است؛ شده خانوادهبی که ستچندسالی او. شوممی ناراحت حرفش از

 .باشد من از بهتر او شرایط اوضاع این با گمانم به چه؟ نبودم

 واقعاً؟ اینه تو لیاقت اینه؟ الناز، -

 .کنممی جمع را جرأتم

 .خوبیه آدم واقعاً امیر. بابا نیست میگی که طوراون -

 .شودمی کالفه

 سالشه؟ چند امیر،ها؟ -

 :گویممی اما دارم؛ شک پاسخم در کمی

 .ودو بیست -

 .شودمی متعجب

 حالیشه؟ زندگی از چی فهمه؟می چی ساله ودو بیست بچه پسر یه آخه دو؟ و بیست -

 ...بابا -

 .پردمی حرفم میان و بزنم حرفی گذاردنمی

 فهمیدی؟. باشی داشته باهاش ارتباطی هیچ دیگه خوامنمی! الناز -

 :گویدمی که دهمنمی پاسخی. خواهدمی من از را غیرممکن چیز یک او. گیرمنمی جدی اصالً  را حرفش

 !تمام. هیچی نه پیام نه زنگ نه فهمیدی؟ -

 عصبانیت. است «چشم» یکلمه هم آن و خواهدمی من از چیز یک تنها و کندمی قطع را حرفم کنم دفاع او از خواهممی هربار

 زیر و کوبممی زمین روی پا. رودمی باغ سمتبه و شودمی خارج هایشحرف گفتن از پس و بماند سالن در که دهدنمی اجازه

 ماجرای خواهممی و روممی اتاقم سمتبه. شدنمی گونهاین بود کرده باز را در دیرتر ثانیه چند اگر. گویممی لعنتی لب

 تلفنش برای اتفاقی چه که افتدمی یادم تازه! است خاموش هربار و گیرممی را خطش مرتبه چند. بگویم برایش را آمدهپیش
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 دستی. درخشدمی چراغ نور زیر گردنبد و روممی آینه سمتبه. کنممی پرتاب تخت روی را گوشی و شوممی کالفه. آمد پیش

 .شوممی آرام کمی و کشممی آن به

 کسی تنها. آورممی یاد به شدن بیدار از پس که ستچیزی اولین دیشب بحث. نیست خانه در کسی شوممی بیدار که صبح

 به شروع میلبی و نشینممی میز پشت. غذاست پخت و تمیزکاری مشغول روزها سایر مثل که ستطوبی هست، خانه در که

 خبرمبی او احوال از کامالً  باشم، کنارش دائم اینکه جای به من و است مانده امیر عمل به روزی چند. کنممی صبحانه خوردن

 در ایلقمه! چیزهمه پدرم، هایحرف گوشی، شدن دزدیده بیفتم، جدا او از تا اندداده هم دست به دست چیزهمه گویی و

 آخ شده؟می واریز برایم هاپول این چطور پس نبود، ایران مدت این در او اگر. افتممی هایشحرف یاد به و گذارممی دهان

. دهممی ادامه امصبحانه خوردن به میلبی و گذارممی دهان در ایلقمه. کنیمی امدیوانه سر آخر هایتشکاکی این با امیرسام

 خالص بیهوده افکار و سوال این فکر از تا کنم چیزی مشغول را خودم توانممی باالخره. نیست کم خانه این هایسرگرمی

 حتماً . نداشتم سمیه از تماسی هیچ مدت این در است عجیب. شوممی سرگرم تلفنم با و گردممی باز اتاقم به کی؟ تا اما شوم،

 به خواستمی او که نیستم پرورشگاهی پولبی دختر آن دیگر حاال! ندارم نیازی هم او به دیگر گرچه. است مشغول حسابی

 پیدا از دست گفتمی چقدر که آورممی یاد به را هایشحرف وقتی! دهد قرار کوروش راهیسربه یوسیله مرا تاجخانم اجبار

 تمامشان با گویدمی که باشد پدر با حق شاید اما شوم؛نمی خودم برای او زحمات منکر. شوممی عصبی بکشم، پدرم کردن

. آورممی بیرون را آن ینخوردهدست وسایل و روممی چمدانم سمتبه شوم،می خسته که گوشی با بازی از. کنم رابطه قطع

 روی لبخندی! بودم نوشته خود درازبابالنگ برای کودکی در که دفتری همان. کنممی پیدا را دفترم ها،وسایل تمام الیالبه

 کنار غذایی و برسد او تا کنممی سرگرم را خودم باالخره هرتالشی، به. دهم نشانش را دفتر این باید حتماً. نشیندمی هایملب

 دست سرعت به هم من. اندازدمی میز روی را پاهایش و دهدمی لم آن روی. رودمی کاناپه سمتبه او غذا، از پس. بخوریم هم

 دست. دهممی نشانش را دفترم و نشینممی چهارزانو کنارش. روممی طرفش به و دارمبرمی را دفتر و کشممی غذا خوردن از

 .چسباندمی خود به مرا و اندازدمی گردنم دور

 چیه؟ دیگه این -

. میدم نشون بهت رو این و کنممی پیدات روز یه دونستممی همیشه. کردم درست تو واسه رو این بودم کوچیک وقتی -

 .نوشتممی خاطره تو این تواسه میشد تنگ دلم هروقت

 .خودته خاطر به فقط میگم، که هرچی و کردم هرکاری من خدا به الناز؟ ناراحتی دستم از هنوز -

 .زنممی ورق را دفتر از برگی. کنم تلخ را هردویمان اوقات خواهمنمی

 .بخونش -

 در را بودم آرزویش در که روزهایی آن تمام. کندمی خواندن به شروع او. گذارممی اششانه روی را سرم و زنممی لبخندی

 و خواب یک همانند درکنارش خوردن غذا بود، رویا یک برایم پدرم با دونفره هایزدن قدم که روزهایی. کندمی زمزمه گوشم
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 که برممی آن به پی بیشتر خوردمی ورق که ایهرصفحه. ممکن اتفاق ترینمحال آغوشش در خاطرات خواندن و دادن لم

 اششانه. کندمی سنگین را هایمپلک او، گرم صدای و دفتر هایزدن ورق. کنممی زندگی امنوجوانی آرزوهای در اکنون چقدر

 .کندمی باز هم از را هایمپلک آرامی، صدای! امن و گرم پتویی انداخته کمرم دور به که دستی و شودمی بالش برایم

 !اون به فقط. بزن زنگ دکترصدر به فقط شد وخیم اگر نه، -

 ایستاده سالن از ایگوشه او. کنممی نگاه را اطراف و زنممی کنار را شده کشیده رویم که پتویی. مالممی هم به را هایمچشم

 :پرسممی کند،می قطع را تماسش کههمین. کندمی صحبت تلفن با و است

 شده؟ چی -

 .گرددمی باز طرفم به سرعتبه

 بیداری؟ تو -

 بده؟ حالش کی. شدم بیدار االن -

 .کندمی منمن کمی

 .نیست چیزی -

 :گویدمی و نشیندمی کنارم. کندمی پاسخگویی به مجاب را او نگرانم صورت و کندمی کنجکاوم بیشتر اشکاریپنهان

 مشکی؟ یادته؟ رو شدی سوارش روز اون که اسبی راستش خب، -

 :پرسممی نگرانی با

 بده؟ حالش شده؟ طوریش -

 .شده خبر چه ببینم میرم االن من. نباش نگران -

 .میام هم من -

 !نه -

 :دهدمی ادامه ترمهربان. نشینممی حرفش تحکم با

 .بخوری سرما ممکنه و ابریه هوا باشه؟ نرو، جایی فقط. گردمبرمی زود و میرم من. نیست تو جای جااون -

. هست و بوده دلگیر همیشه اشابری هوای و بهار. کشممی دراز جاهمان من و رودمی او. ماندنمی باقی گفتن برای حرفی

 یازده به ساعت آنکه از پیش است کرده پر را خانه رعدوبرق و باران شرشر صدای! تو از خبربی من و حالی چه در تو امیرسام،

 .دوممی سمتشبه در صدای شنیدن با. گرددمی باز او برسد،

 بابا؟ شد چی -

 .آوردمی بیرون تنش از شده باران از دارنم و خیس کمی که را کتش

 .نیست چیزی حالش، خوبه -
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 .گیرممی دست در و دارمبرمی را کتش. رسدمی نظر به آشفته کمی. اندازدمی است دسترس در که چیزی اولین روی را آن

 .هاحاضره شام بابا -

 چوب از را کتش آویزان، ایباچهره. رودمی اتاقش سمتبه و است خسته کمی که دهدمی پاسخ برگرداند را سرش آنکهبی

. کنم چک را آن که نیست درستی کار باشم، کنجکاو که هم هرچقدر. بینممی جیبش در را تلفنش. کنممی آویزان لباسی

 .شودمی داده نشان پیام کادر باالی نوتیف. شودمی روشن آن یصفحه و شنوممی را پیغامی رسیدن صدای لحظه همین

 .نمیاره دووم زیاد. شی کار به دست بهتره هست وقت تا ولی بهزاد؛ بهتره اوضاعش -

 .آورمدرنمی سر چیزی اما خوانم؛می دیگر باریک را پیام متعجب

 کنی؟می کارچی -

 .کنممی رها جیبش در را گوشی! ترسممی. کندمی نگاه مرا و است ایستاده هایپله باالی او

 .بشه خشک تا کنم آویزونش خواستم. شده خیس کتت! عه -

 :گویدومی زندیمی لبخندی

 .اتاق توی ذارممی بیارش،! باباجان نکنه درد دستت -

 شب هاینیمه تا و مانممی متعجب و حیران. گرددمی باز اتاق به دوباره او و دهدممی تحویلش را کت و روممی باال هاپله از

 سیگاری بوی با. کندمی همراهی صبح تا را امبیداری هم شرشرباران صدای. روممی فرو فکر به و نشینممی مبل روی سالن در

 دود را سیگارش و نشسته عکس قاب از پر دیوار آن رویروبه روزها اکثر مثل او. کنممی باز چشم رسد،می مشامم که به

 دستش در سیگار و گرفته قرار مبل دسته روی که دستانش و شودمی دیده موهایی تنها ببینم، را او دقیق توانمنمی. کندمی

 با! مادرم عکس زنش، عکس. کشدمی هاعکس قاب از یکی به دستی و شودمی بلند جایش از. شودمی بلند آن از که دودی و

 .شودمی رد کنارم از. زنممی خواب به را خودم و بندممی را هایمچشم برگشتنش،

 گذاشتی؟ کجا رو من قرصای طوبی، -

 .کردم مرتب فقط. بهشون نزدم دست. آقا جاهمین -

 فهمیدی؟. نزن دست من وسایل به تمیزکاری بهونه به قدراین -

 .است شده درمان اشبیماری که بود گفته او قرصی؟ چه قرص؟. شودمی دورتر و دور پایش صدای و

 دانیمی. بپرسم را چراهایم او از تا نمانده برایم تو جز کسی. شودنمی باورت دارم نیاز وجودت به چقدر بدانی اگر امیرسام

 خاطرآشفته و رسانممی صبح به را شب! هستی تو ست،یکی عملش و حرف و گویدمی راست که کسی تنها کنممی احساس

 اتفاقات به کمتر که است این آیدبرمی خودم برای دستم از که کاری تنها. بفرستم برایش را لیلی هدایای گیرممی تصمیم

 گذارممی دستیساک داخل را هدایا تمام و شوممی آماده. کنم زندگی و ببندم را هایمچشم باید اصالً شاید. کنم فکر اطرافم
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 پاسخ بوق چند از پس و گیرممی را اششماره پس. بگویم پدر به ابتدا آیدمی نظرم به اما بزنم،؛ زنگ آژانسی به خواهممی و

 .دهدمی

 جانم؟ الو؟ -

 خوبی؟. بابا سالم -

 .دخترم خوبم -

 .رفته سر امحوصله خونه تو. بخورم هوا بیرون برم کمیه خواستممی من بابا -

 .شود رفتنم از مانع و بفهمد ترسممی. آورمنمی میان به پروشگاه از حرفی

 .برو اون با بری خواستی هرجا. بیاد فرستممی رو فرید من! هانمیری تنها جاهیچ بری؟ خوایمی کجا -

 .مرسی. خواستممی رو همین هم من -

 .دخترم باش خودت مواظب میکنم، خواهش -

 .چشم -

 عقب صندلی. رسدمی کردن صبر کمی از پس و شوممی فرید آمدن منتظر عمارت، حیاط در. کنممی قطع را گوشی و

 .افتدمی راه به او و نشینممی

 برم؟ مسیر کدوم از -

 .گویمنمی را اماصلی مقصد

 )...(خیابون برم خواممی -

 را مقصد دقیق هم باز من و پرسدمی را آدرس مجدد جلوتر کمی. چرخاندمی مقصد سمتبه را فرمان و دهدمی تکان سری

 :گویمنمی

 .بپیچید خیابون این از -

 :پرسدمی رسد،می نظر به کالفه کمی که او

 .کنممی پیدا رو راه راحت خیلی و زنممی نقشه تو برین؟من خواینمی کجا بپرسم میشه ها،نباشه جسارت -

 .اندازممی باال شانه

 ...نزدیکیا این خصوصی پرورشگاه خب، -

 .کندمی نگاهم آینه از

 .کنممی پیدا رو راه بقیه خودم چشم آها، -

 شویم،می که پروشگاه اصلی یکوچه به نزدیک. کنممی تماشا را بیرون پنجره از و دهممی تکیه ماشین پشتی به را سرم

 !کندمی طی را دیگری مسیر ماشین
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 .شوممی متعجب

 !رفتینمی این از باید -

 .دونممی بله، -

 :پرسممی مجدد و ترسممی کمی

 رین؟می کجا. رفتینمی کوچه این از باید گفتم -

 ...پیشش رو شما گفتن آقاسعید -

 بری؟می رو من داری کجا نگفت؟ چیزی خودم به چرا پس -

 :گویدمی که است ملموس صدایم در اضطراب و ترس قدرآن

 .بشه راحت خیالتون که گیرممی تماس باهاشون االن النازخانم، نترسین -

 .شودمی تماس مشغول دست به تلفن هم بعد و

 .کنید صحبت باهاشون. نگرانن کمییه پیشتون بیارم رو النازخانم بودین گفته آقاسعید، الو -

- ... 

 .بله بله، -

 .گیرممی دستش از را آن و گیردمی سمتمبه را تلفن. گفت «بله» سوالی چه جواب در بفهمم توانمنمی

 بابا؟ الو؟ -

 هستی؟ چی نگران شده؟ چی. من پیش اینجا بیارنت گفتم من. دخترم سالم -

 .که گفتم داشتم، کار. بیرون برم خواستممی -

 .هستم من که جایی بیارتت فرستادم رو فرید. بری نداری رو جایی و رفته سر تحوصله کردممی فکر من خب -

 !آها -

 .بدی انجام رو کارت بری خواستی که هرجا فردا تونیمی. دخترم ببخشید -

 هرجا چگونه. دهممی تحویل فرید به و کنممی قطع را تلفن و ندارم گفتن «باشه»جز ایچاره اما شوم؛نمی باورم هایشحرف

 روسری زیر را آنها و کشممی موهایم در دستی کند؟ جاجابه مرا فرید باید هم کوچه سر تا که حالی در بروم خواهممی

 که سواالتی و اتفاقات در شدن غرق احساس. کنممی تماشا را بیرون و دهممی تکیه ماشین صندلی پشتی به و فرستممی

 بیهوده افکار این شر از مرا شودمی خدایا! است صفر زیر دنیا این در آرامش از من سهم گویی. کنممی دانم،نمی را پاسخش

 هم دروغی هر او. نگیر ازمن را او دیگر بار فقط. ندارد اهمیتی برایم چیزهیچ دیگر و کردم پیدا را پدرم من کنی؟ خالص

 نه؟ مگر است، طورهمین. بدهد دست از مرا ترسدمی هم او! است نگرانی روی از کند حبس خانه در مرا اگر حتی و بگوید
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 از تا آمده اشمشکی اسب پیش پدر، گمانم و بردمی باشگاه به مرا بزنم حدس توانممی و دهممی تشخیص چشمانم با را راه

 پیشوازم به پدر و شوممی پیاده ماشین از! نداشت اسمی هیچ من از پیش ام،نامیده مشکی را او من که اسبی. شود جویا حالش

 .کشدمی آغوش در مرا و آیدمی

 .دخترم به، به -

 .شوندنمی کشیده بیرون هم از هایماخم

 !نه؟ دیگه، هیچی که هم اینا و سالم بداخالقی، خانم چه -

 .دهممی تحویلش ساختگی لبخندی

 .سالم -

 .شوممی سینه به دست

 کجاست؟ مشکی -

 .بیام هم من تا برو. اصطبله توی -

 و است شده گلی و خیس جاهمه دیروز باران از. روممی اصطبل سمتبه شوم، خارج امسینه به دست حالت از آنکهبی

 .روممی سمتشبه و بینممی دور از را مشکی و روممی اصطبل به. شوندمی کثیف حسابی سفیدم و نو هایکفش

 چطوری؟! سالم -

 معصوم و مشکی هایچشم. کنممی آرامش و آیدمی خوشش کارماین از گویی و کنممی نوازشش و کشممی صورتش به دستی

 .شنوممی سرم پشت از صدایی و دهممی ادامه را نوازشم. کندمی جذب خود به را هرکسی اسب این

 .بهتره حالش که دیده رو تو انگار -

 .گردمبرمی پدر سمت به

 .مریضه گفتی که تو -

 .موندیم سرش باالی کلی دیشب بمونه؟ طوریهمون بذارم که نداشتی انتظار خب، -

 نزدیکم. است خوب حالش که خوشحالم اما آورم؛درنمی سر او هایحرف و هابیماری این از چیزی که من. اندازممی باال شانه

 .گذاردمی امشانه روی را دستش و شودمی

 بزنیم؟ قدم کمیه بریم خوایمی. داره قشنگی خیلی فضای باشگاه پشت -

 کمی. شوممی همراهش و کنم رد را درخواستش توانمنمی. ببینم را باشگاه این دیدنی جاهای زیبا عصر این در آیدنمی بدم

 روی از حرکت درحال هایابر و ابری آسمان تماشای. گذارممی لباسم جیب در را هایمدست و کندمی اذیتم سرد هوای

 نشینیممی هم کنار و رویممی تپه باالی به. کندمی آرامم و کاهدمی اضطرابم از کمی. دارد عجیبی هوای و حال سرسبز هایتپه
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 از ایدسته گردم،برمی سمتشبه که من. شودمی خیره من روی نگاهش گذرد،می که کمی. کنیممی نگاه پایین یدره به و

 :گویدمی و زندمی کنار صورتم از را موهایم

 .قشنگ قدرهمون! مادرتی شبیه خیلی تو -

 :گویممی و زنممی لبخندی

 .باشم ششبیه خیلی کنمنمی فکر ولی نبود؛ واضح دیدم ازش که عکسی اون -

 .اونه شبیه فقط مشکیت موهای و ابرو و چشم. زنینمی مو باهاش تو. قدیمیه عکس اون -

 ...چیه مادرم اسم دونستنمی هم محبوبه حتی -

 :دهدمی پاسخ سرعت به

 !مهشید -

 .مهشید -

 :گویممی و کنممی یخنده

 .فهمیدم رو مامانم اسم سالگی نوزده سن تو تقریباً -

 زنش عکس رویروبه هرروز مرد این! بس و بوده طرفهیک عشقی محبوبه عشق که کنممی فکر این به و کشممی عمیقی نفس

 حالتش زدنهم به چشم یک در. باشد داشته مهشید جز دیگری عشق تواندنمی مرد این. کندمی نوازشش گاهی و نشیندمی

 :پرسدمی و کندمی عوض را

 رفتی؟می کجا راستی، -

 :گویممی مکث کمی با و شوممی متعجب اشناگهانی سوال از

 نگفته؟ بهتون فرید یعنی -

 به ایجدی حالت قدراین و شود خارج تواندمی حالت آن از ناگهانی قدراین چطور. شودمی نمایان صورتش در رنگیکم اخم

 بگیرد؟ خود

 ...محبوبه اون بگم بار چند! بری اونجا دیگه نباید که دونیمی کردممی فکر -

 :دوممی حرفش میان

 .محبوبه نه بودم، رفته لیلی خاطر به -

 کیه؟ لیلی -

 قدرآن. ندارم گفتتش برای ذوقی دیگر حاال اما دادم؛می توضیح برایت صورتش جزئیات تمام با را او پرسیدیمی اگر ترپیش

 یک در هردو که حالی در. است توانش از خارج که کندمی تمنا را چیزی وجودم بندبند کنممی احساس که هستم دلتنگش

 .نزدیک خیلی و دور خیلی آسمانیم، یک زیر و شهر
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 !دوستمه -

 عمق به وقتی باشد، ترسناک حتی تواندمی! نیست زیبا هم چندان. اندازممی دره انتهای به را نگاهم و گویممی کوتاه خیلی

 .کنممی فکر آن از سقوط و دره

 کاش. افتممی امیرسام یاد به. روممی اتاقم به استراحت برای مستقیم خستگی شدت از من و گردیممی باز خانه به عصر

 ترس احساس است آن به بسته اشزندگی باقی که عملی از پیش باشد هم هرکسی است؟ خوب حالش. کجاست دانستممی

 دلم باشد؟ تنها روزها این در باید چرا حال داد،می آرامش من به امزندگی ترسناک و سخت هایلحظه در همیشه او. کندمی

 تماس در من با توانست که هرطور گاهی، از هر تا بدهم به را امشماره کردممی فرصت کاش. سوزدمی اشتنهایی این حال به

 یآمدهپیش هایحساسیت هم شاید و ثروت این حساب، واریزی هایپول سعید، بهزاد، مهشید،. زنممی تخت در غلتی. باشد

 شاید حد از بیش کنجکاوی که دانممی. زنممی خیالیبی به را خودم من اما دارد؛ بحث جای هااین یهمه من، روی پدرم

 .بدهم استراحت ذهنم به کمی باید. بندممی را هایمچشم! کند خراب را چیزها خیلی

*** 

 حالم خریدی و تفریح هیچ دیگر. کنممی پیدا خانه این به نسبت لحظه همین که است حسی! خورد هم به زندان این از حالم

 از! ندارد معنایی زدن قدم دیگر. برگردم و بروم شخصی یراننده با باید باشم، داشته رفتن قصد هرجا. کندنمی خوب را

 مرد که شوممی خیره عکسی قاب همان به و اندازممی میز روی را پایم و. کشممی بلندی آه درندشت یخانه این در امتنهایی

 !است کرده مجنون را خانه این

 .بکشم دستمال رو میز این خواممی النازخانم -

 .دارمبرمی میز روی از را پایم سرعت به

 !خواهممی معذرت آخ، -

 .خانم کنممی خواهش -

 :گویممی و کشممی پوفی. گذارممی چانه زیر دست

 نه؟ نشده، خوب مریضیش بابا. خانمطوبی -

 .کندمی نگاهم و داردبرمی کشیدن دستمال از دست

 گفته؟ رو بیماری قضیه شما به -

 .اندازممی باال شانه متعجب

 مگه؟ چرا. خب آره -

 .پاشدمی میز روی مایعی دستش در پاشآب با

 .آخه باشن گفته کردمنمی فکر هیچی، -
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 .کندمی شروع و شودمی کشیدن دستمال مشغول هم بعد

 میزد هاموقع اون. ترهآروم خیلی اعصابش خداروشکر و خورهمی رو قرصا این االن. بود بدتر خیلی هاسال اون راستش -

 .کنه بدخلقی کمییه شاید االن ولی شکست؛می رو چیهمه

 :گویممی خود با. دارمبرمی چانه زیر از دست. شوند گرفته جدی باید که جدیدی هایحرف هشدار! دهدمی خطر هشدار عقلم

 .لعنتی نده وا. باشی آروم کن سعی الی، -

 .دهمنمی نشان سرگردان و متعجب را خود

 مگه؟ خورهمی قرصایی چه -

 .شه آروم آدم میدن دکترا این بدونم چه و روانشناس که همونا از. دیگه ایناست و اعصاب قرص! بدونم چه -

 حال در که داندمی هاییچیز طوبی. شوممی عصبی کمی! دارد فاصله هافرسنگ سرطان از اینکه مثل و کشممی بو را قضیه

 .کنممی نازک را هایمچشم. فشارممی هم به را هایمدندان. هاستآن کردن مخفی

 ها؟سال اون -

 .کندمی نگاهم باشد، افتاده جانش به ترس کمی گویی و کشدمی کارش از دست ناگهان

 چی؟ -

 .شدین کار مشغول و اومدین اینجا تازه بودین گفته قبالً ! هاسال اون گفتین -

 «ها؟سال اون» گفتم کی... یعنی بودم؟ گفته چی کی؟... من من؟ -

 .دهدمی تحویلم ساختگی یخنده

 .النازخانم شنیدین اشتباه حتماً -

 خود با. شودمی بیشتر هایمدندان روی فشار. زنممی کنار صورتم از را امآشفته موهای و خیزمبرمی جا از عصبانیت فرط از

 :گویممی

 کنن؟ پنهان من از رو چیزی یه خوانمی همه چرا -

 نمیگی؟ من به و دونیمی چیزی شما خانم،طوبی -

 .کندمی مچاله را دستش در دستمال و شودمی بلند

 بدونم؟ چی آخه. خانم نه -

 .نیست نزدیک حقیقت به چندان که حرفی. کنممی جمع حرف این گفتن برای را جرأتم تمام و دهممی قورت را دهانم آب

 .پرسممی خودش از کنین؟می انکار هم بابا جلوی رو همینا باشه، -

 .زندمی صدا که بروم اتاق سمتبه خواهممی و گردانمبرمی رو

 !النازخانم. نه نه، -
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. کنممی جمع حرکت از خودم داشتن نگه برای را توانم. رسدمی گوشم به زمین روی امالانگشتی دمپایی شدن کشیده صدای

! است نزدیک حقیقت به هایمحدس دهدمی نشان ترسش این و نزند حرفی او روم،می اتاق سمتبه وقتی بودم امیدوار

 .دهدمی نشان دستش دستمال کردن مچاله با را اضطرابش تمام او و گردمبرمی سمتشبه

 :کندمی صحبت به شروع باشد گرفته لکنت که گویی هم طوبی و نشینممی میز پشت

 بشین ناراحت شما... شما نخواستن. بگیم جوریاین گفتن آقاسعید... آقا... بگم دروغ نخواستم... من خدا به... ب... خانم -

 ...وقتیه

 :گویممی گفتنش سخن بریدهبریده از کالفه

 شدی؟ استخدام اینجا تازه که گفتیمی دروغ من به چرا چیه؟ بیماریش قضیه بگو فقط خانم،طوبی -

 طوراین خواستن ازم آقاسعید خب! همین. کننمی مصرف اینا و اعصاب هایقرص دونممی فقط من. همونه قضیش واال -

 .تقصیرمبی من خدا به. بگم

 هم راهبی چندان شاید هایشحرف و امیرسام نگرانی که کنممی فکر این به تازه. شوم آرام کمی تا کشممی عمیقی نفس

 .است نبوده

 .ندارم جاییهیچ من. بیرون ندازهمی رو من خدا به گین؟نمی چیزی آقا به النازخانم، -

 :گویممی بروم اتاقم سمتبه که شوممی بلند که طورهمان. ندارم را هایشحرف شنیدن یحوصله

 گفتی؟ من به رو چیزهمه مطمئنی فقط! نمیگم چیزی -

 .روممی اتاقم سمتبه و خیزمبرمی میز پشت از. گویدمی ای«بله» و کندمی مکث

 کسیهیچ و است مانده پنهان من از که سترازهایی دانممی هست هرچه. حال یا است گذشته به مربوط هاماجرا این دانمنمی

 درهم، و کالفه! خیزمبرمی جا از کردنشان افشا قصد به خودم. نیست مشکلی هیچ! باشد. ندارد را شانکردن فاش قصد هم

. کشممی بیرون به اتاقم از سرکی. باشد کارها از درآوردن سر برای خوبی فرصت شاید و نیست خانه پدر. شوممی گم درسواالتم

 یدستگیره روی دست. روممی پدرم اتاق سمتبه نشود شنیده پایم صدای که طوری آهسته. نیست درخانه کسی ظاهر به

 از ماه یک عمر از بیشتر شاید کنم،می زندگی خانه این در که هست مدتی. شوممی داخل و کنممی باز را در و گذارممی در

 یک. دارند چوب حالت به رنگیتیره هایکاغذ اتاق هایدیوار. گذارممی اتاق این در پا که است مرتبه اولین این اما بهار؛ فصل

 چراغ سپس و گردممی چراغ کلید دنبال به. است تاریکی در غرق و ندارد ایپنجره اتاق. دارد قرار اتاق چپ سمت بزرگ میز

 شده ریخته هایکراوات از. است شلوغ و نامنظم. بینممی رنگ مشکی روتختی با چوبی تخت اتاق باالی. کنممی روشن را

 اتاق وسط صندلی یک. جاسیگاری در و زمین روی یشده ریخته سیگار هایفیـلتر تا شوممی کردن نگاه مشغول تخت روی

. است مانده بازنیمه تا آن کشویی در که هست دیواری کمد هم چپ سمت. شودنمی دیده اتاق در بیشتری چیز و بینممی

 شاید میز روی نظرم از و گردانمبرمی سر. بینممی آن در مختلف هایرنگ در را هاکت و هالباس و روممی کمد سمتبه
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 صدا به پایم زیر در برگه چند و روممی میز روی شده ریخته هایبرگه سمت به! باشد شدن سرگرم برای بیشتری چیزهای

 صرف را زیادی وقت و شوممی آنها خواندن مشغول. کنندمی زمین روی یشده ریخته هایبرگه متوجه مرا و آینددرمی

 روممی تخت سمتبه ناامید. نیست بینشان در چیزهیچ ولی کنم؛می هاورق آن الیالبه بخور درد به چنداننه مطالب خواندن

 تختی رو میان. دهندمی سیگار بوی عجیب پتویش و بالش و است کرده پر را قسمت این سیگار بوی. نشینممی آن روی و

 مادرم؛ است، مهشید. دارمبرمی را عکس قاب. است عکس قاب در زنی عکس آن و کندمی جلب را توجهم چیزی اشچروکیده

 واریدیوانه طرز به مرد این باشد؟ داشته قاب داخل عشقش از بهتری عکس نباید او است؟ قدیمی هم عکس این چرا اما

 اما است؛ من مادر او. باشم داشته زن این به عکس یک از بیشتر حسی توانمنمی کهاین از حیف و است بوده مهشید عاشق

 توانسته که بوده افسونگر زنی مادرم نظرم از. باشد بوده مهربان خیلی باید گمانم به. امنکرده احساس را او وجود گاههیچ من

 ایذره حتی کنممی احساس که چیزی. دارد نگاه خود یشیفته و عاشق مرگش وجود با حتی سال همه این از پس را پدرم

 است؛اما مادرم به شبیه عجیب ابروهایم و هاچشم و گویدمی راست او. شوممی اشچهره جزئیات جذب. نیست من وجود در

 تباه را شانزندگی و پریده دو این عاشقی و عشق بین که زشت اردکی جوجه! هستم زشت اردکی جوجه تنها درکنارش من

 روی را عکس قاب. گرفت پدرم از را کردن زندگی حق و مادرم از را ماندن زنده حق من، وجود نه؟ است، گونهاین. است کرده

 و گیرممی دست در را قاب مجدد و کشانممی هم در اخم. شنوممی صدایی شود،می وارد قاب به که تکانی با. گذارممی تخت

 .کنممی احساس عکس قاب داخل را ایشئ وجود و دهممی تکان را آن باری چند

 کنم پیدا اطمینان تا شوممی خارج اتاق از ایلحظه کنم، باز را عکس قاب پشت بخواهم آنکه از پیش اما شوم؛می کنجکاو

 کردن باز فرصت و است بازگشته خانه به پدرم گمانم به. رسدمی گوشم به پایین سالن از صدایی اما نیست؛ اطراف این کسی

 خیلی چیز حتماً. الی نباش بزدل». بازگردانم جایش به را آن تا گردممی باز اتاق به سرعتبه. کنمنمی پیدا را عکس قاب

 بیند اینجا در مرا نباید او که گویممی دل در مجدد و دهممی تکان سر« .شده جاساز که هست عکس قاب اون پشت مهمی

 .دهممی پاسخ خودم به خودم و

 .الی بجنب. بیرون برو و دار برش زودی. کنه کاری نیست ممکن اتاقش توی اومدی ببینه اگر حتی باباته، اون -

 در پشت از را پایی صدای که شوممی عکس قاب کردن باز مشغول سرعتبه و گرددمی باز دستانم به شجاعت فکر این با

 و روممی دیواری کمد داخل به ببیند مرا آنکه از پیش. شودمی داخل او و افتدمی لرزش به دستانم بار دیگر. کنممی احساس

 .چسبانممی امسینه به را قاب

 مبادا که بندممی ترس شدت از را هایمچشم درنهایت و کنممی حبس سینه در را نفسم دارد،برمی کمد سمتبه که هرقدمی

 پشت مرا او که هستم مطمئن دیگر حال و شوممی قایم لباسی پشت. برسد چشمش به کمد تاریکی در هایمچشم سفیدی

 از. کندمی برخورد دستم به هالباس از یکی الیالبه از سردی جسم که شودمی آسوده خیالم تازه. دید نخواهد هالباس این

 باریک یلوله به و گیرممی را است کرده برخورد دستم به که ایشئ رد کنممی باز چشم. آیدمی بند نفسم ایلحظه ترس
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 آن! کنممی فراموش را کمد از خارج دنیای حتی و اتفاقات دیگر. است زده بیرون کتش جیب لبه از که رسممی رنگی مشکی

 فلز جنسش و است سنگین. رسدنمی بازیاسباب نظر به که بیندمی را ایاسلحه چشمانم و کشممی بیرون جیبش از را جسم

 داخل گرمای. گیرممی را خودم جلوی سختی به اما کنم؛ گریه ترس شدت از خواهدمی دلم و گزممی لب! سخت و کامل

 را حواسم مجدد و گردانممی باز جایش به را اسلحه. کنم احساس توانممی را امپیشانی هایعرق و شودمی تعریقم باعث کمد

 عمیق نفسی آمدنم ییرون از پس بالفاصله. شوم خارج آن از کندمی مجابم کمد از خارج سکوت. دهممی کمد از خارج به

. شوممی قاب داخل جسم کردن خارج به تصمیم قبل از ترمصمم! آیدمی چشم به تازه کمد آن در اکسیژن کمبود و کشممی

 پایین. کنممی خارج را آنها باشم، داشته را قاب داخل هایبرگه زدن دید یحوصله آنکهبی و آورممی بیرون را قاب پشت

 پرتاب تخت سمتبه را آن و کنممی مرتب را قاب مجدد. گذارممی شلوارم کمر داخل را هابرگه و زنممی باال را پیراهنم

 پایین را کسی کنم باز را اتاق در اینکه از پیش اما روم؛می اتاقم سمتبه پاورچین. شوممی خارج اتاق از سرعت به و کنممی

 .زندمی صدایم که بینممی هاپله

 بودی؟ کجا دخترم النازجان، -

 .آیدمی بند نفسم اضطراب شدت از ایلحظه

 !سالم... الم...س -

 خوبی؟ -

 :گویممی نشود مشکوک امپریشانی به که پرانرژی حالتی با و زنممی ساختگی لبخند

 .خوبم من -

 .من پیش پایین بیا پس خب، -

 .میام االن چشم -

 .منتظرتم -

 ترس از. کنممی تماشا آینه داخل را امچهره خروجم از پیش. کنممی پنهان تختم زیر را هابرگه و روممی اتاقم به سرعت به

 یپریده رنگ روی ایرژگونه ام،چهره رسیدن نظر به عادی برای اما ندارم؛ را کاریهیچ دماغ و دل. است نمانده امچهره به رنگ

 .شوممی خارج اتاق از و کشممی عمیقی نفس. کنممی جمع رنگی کش با را هاآن و کنممی مرتب را موهایم. آورممی صورتم

 گردنم دور به دستی سپس و بنشینم کنارش که کندمی اشاره و زندمی لبخندی دیدنم با. است نشسته منتظرم مبل روی

 .اندازدمی

 بابا؟ کنیمی کاراچی -

 .اونام مشغول فقط تازگی، خریدم کتاب چندتا -

 !است خورده موقع به را هایشقرص حتماً رسد،می نظر به ترمهربان همیشه از حالتش
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 سفر؟ بریم هفته آخر خوایمی باشم، پیشت نکردم وقت بودم درگیر خیلی روزه چند این -

 .ببینم را او جراحی از پیش حتماً باید. است امیر جراحی عمل رسد،می ذهنم به هفته آخرین گفتن با که چیزی اولین

 دیگه؟ وقت یه بذاریم نمیشه نه، -

 چرا؟ -

 :گویممی سپس و گردممی ایبهانه دنبال به

 .سفر یواسه بهتره و میشه صاف هوا بعد هفته از. ابریه هوا هفته این -

 :دهدمی تکان سری

 .بگه دخترم هرچی -

 شنوم،نمی که صدایی تنها و بینمنمی که چیزی تنها. شوممی تلوزیون تماشای مشغول او آغوش در همراهش و زنممی لبخندی

 آن در چه یعنی. هستند دادن جوالن درحال ترواضح تصاویری و بلندتر صداهای درونم. است پخش حال در فیلم صدای

 است؟ زیاد قدرآن تعدادشان که شده نوشته هاکاغذ

 اتاق به رفتن دهم،می انجام شام خوردن از پس که کاری اولین و کنمنمی پیدا را هانامه خواندن و ماندن تنها فرصت شب تا

 بیرون تخت زیر از را هانامه کنم، عوض خواب مناسب و راحت هایلباس با را هایملباس آنکهبی و کنممی قفل را در. است

. کنممی باز را هانامه سپس. نشود بودنم بیدار متوجه کسی تا خاموش را هاچراغ و کنممی روشن را خواب چراغ. آورممی

 دست هاآن شوم متوجه تا بیندازم هانامه به نگاهی ستکافی تنها. کنممی رفتار هاآن با احتیاط با و هستند قدیمی هم هابرگه

 .کنممی خواندنشان به شروع فراوان هیجانی و ذوق با. است نوشته مادرم مهشید، که خاطراتی. است مادرم خط

 و خرهمی جنس ازش احتماالً. بینمشمی بابا کنار زیرزمین توی گردمبرمی مدرسه از که هربار رو پسر اون که وقتیه چند»

 اگه البته که توش، میاد و پایین ندازهمی رو سرش خوادمی که ایهرغریبه وقتی. کنم خراب رو زیرزمین اون تونستممی کاش

 جزبه خوردهمی بهم آدما این از حالم من اما بپردازم؛ تونمنمی هرگز دیگه رو تحصیلم مخارج و خرج احتماالً بکنم رو کاراین

 البته. باشم داشته حسابی و درست یآینده تونممی و میرم دانشگاهم. خودم واسه دارم رویی و برو من مامان قول به. باراین

 «!میشه دیوونه حتماً شده، پدرش مشتری عاشق دخترش بدونه اگر! نشه من گیردامن بابا کارای اگر

 .شوممی خواندن مشغول و کنممی رو و پشت را برگه

 رو ما مراعات اصالً  بابا و بود برداشته رو خونه تمام مواد بوی. دادممی گوش رو مامان هایغرغر داشتم مدام شد که عصر»

 اسپند مامان با بار چند. لرزهمی بدنم و تن هنوز بودن، داده مأمورا به رو بابا کار گزارش هاهمسایه که قبل یدفعه از. کردنمی

 دارم یواشیواش و کردم عادت کارا این به دیگه. بشه کم حیاط فضای تو بوش از کمی تا بستیم رو زیرزمین در و کردیم دود

 حرکتش این و گشتبرمی و رفتمی سفره نزدیک تا سرش و میزد چرت دائم بابا سفره سر شب! میشم اوسا خودم واسه

 به و کنم جمع رو نیشم که کردمی وادارم مامان یشده ریخته هایاخم اما خندوند؛می کنه، عصبی رو من اینکه از بیشتر
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 خوابم رخت توی ظرفا شستن از بعد هم من. نمونم خواب صبح تا بخوابم زودتر و کنم کوفت رو کتلتم زودتر خودش قول

 «...و کنه خاموش رو چراغ خوادمی مامان االنم نوشتن، به کردم شروع و پریدم

 .خوانممی را ادامه و کشممی دراز تخت روی و شوممی خاطراتش جذب

 دفعات مثل! پسر همون! بود خودش آره،. رفتمی بیرون خونه از داشت که کردم برخورد یکی با کردم باز رو خونه در تا امروز»

 دارم خدایا. نبوده تفاوتبی من به نسبت چندان هم اون اینکه مثل ولی توهمه؛ هربار کردممی فکر. شدیم چشم تو چشم قبل

 خیلی بعدش و باشه سرش پشت کسی مبادا که کرد نگاه رو سرش پشت گرفت چشمم از چشم اینکه از بعد! میرممی ذوق از

 پسر این خدایا. رفت هم بعدش و است مدرسه پشت که همونی آالله، پارک برم مدرسه از بعد فردا که گفت گوشم توی آروم

 نبود غذا از هم خبری. شد خراب بابا مامان دعوای با و نداشت دووم خیلی ظهرم سر خوشی البته خوام؟می که همونیه یعنی

 وقتی بود خوش دلم اما کردم؛ سیر بود شده الستیک شبیه و بود مونده دیروز از که سنگکی نون و مرغ تخم با رو شکمم و

 اون از و موندممی بیدار صبح تا داشتم خودم واسه جدایی اتاق اگه و برهنمی خوابم ذوق از االنم. کردممی فکر فردا به که

 فردا من و مرتبه همیشه لباساش و رنگیه چشاش اما داره؛ متوسطی تقریباً قد. دونمنمی اسمشم حتی که پسری. نوشتممی

 بپوشونم حسابی رو خودم شم مجبور تا بشه سرد هوا فردا امیدوارم. پیشش برم اممدرسه یپورهپاره و داغون هایلباس با باید

 «.دیده لباسا همون با رو من هردفعه گرچه. نشه معلوم رفته رو و رنگ لباسای اون تا

. بشم آروم تا بنویسم باید که دارم ذوق قدراین. درنیاردم تنم از هم رو مدرسه هایلباس حتی نویسممی رو اینا دارم که االن»

. اومدم غمزه و ناز جور هزار ولی نبودا؛ دلم تو دل راستش. کردم کج پارک سمتبه رو راهم خورد، مدرسه زنگ که همین

. جلوم گرفت رو اون و بود کرده قایم پشتش گل شاخه یه. شدم سینه به دست بالفاصله من و شد نزدیکم دید رو من که وقتی

 که اینجا کشوندی رو من چی؟ که خب» گفتم بهش شاکی خیلی و ریختم هم تو رو اخمام و ندادم نشون بهش خوش روی

 و نشست نیمکت روی بعدش. شدم پشیمون زدم که حرفی از سریع همین واسه خورد ذوقش تو خیلی که دیدم «بشه؟ چی

 هم من دل تو که گفت رو چیزی اون! وای. نشستم کنارش فاصله با و کردم رعایت. بشینم پیشش هم من کرد خواهش ازم

 کمییه. ندادم نشون بهش خوش روی باز من ولی شده؛ عاشقم دیده رو من وقتی از و داره دوست خیلی رو من که گفت! بود

 نیست بد نیتش که گفت بهم. وایسادم خواسته خدا از هم من و داد قسمم که برم پیشش از که شدم پا و قهر به چسبوندم ناز

 باشم داشته دوستش هم من اگه گفت. بدم نشون خوش روی بهش که خواست ازم. خوادنمی گذرونیخوش واسه رو من و

 سیاه روزگارم دوستم، پسری با من بفهمه کسی اگر! ترسممی خیلی خدایا وای. خواستگاری بیاد تا بگم بهش کافیه فقط

 بهش خواممی میشه؟ عاشق چندبار آدم مگه! باریه همین فقط ولی کنه؛می خاک رو من مامان و کشهمی رو من بابا. میشه

 با ولی کنیم، زندگی خوایممی فقط ما نیست بد هردومون قصد که ما. نگفتم چرا که نشم پشیمون بعداً تا دارم دوستش بگم

 خواستممی چون کردم ناامیدش من. بدم جواب بهش و بکنم رو فکرام من وقتی تا مدرسه در میاد هرروز گفت بهم تازه! هم

 رو چیهمه و میشم مطمئن ازش موقع اون دیگه بیاد بازم و نرم طرفش و مدرسه در بیاد فردا اگر. بشم مطمئن احساسش از
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 میگه که مامان کردنای غرغر صدای و گشنمه واقعاً هم حاال. ترسمنمی هم هیچی از و میاد خوشم ازش که میگم. میگم بهش

 االن نداره عیبی هیچ کنه،می اذیتم داره «دفترت؟ به چسبیدی اومدی حاال بخوریم، غذای باهم که بودیم تو منتظر االن تا»

 «!میرم قربونشم و کنممی حاضر براش خودم رو چیهمه

 .دهممی ادامه خاطرات خواندن به است دزدیده را هایمچشم آسایش خواب کهاین وجود با و گذارممی کنار را برگه

 اگه که گفت ولی دعوا؛ بگم ندارم دوست! کرد صحبت بابا با چندبار بلند صدای با امروز مامان! بدتره همیشه از خونه اوضاع»

 باورم من ولی گفته؛ رو این زیاد مامان. زنهمی رو بوده کنارش که مردی و آورده دنیا که ایبچه قید بده ادامه طوریهمین

 یا داره دوست رو من پسر فالن که اینم فکر به شرایط این توی که درستیه کار واقعاً یعنی. بذاره تنها رو ما بتونه که نمیشه

 داشت جا از قلبم. دیدمش مدرسه دم هم امروز عاشقمه، واقعاً  اون. میشه پیدا اشسروکله بدموقع همیشه عشق که واقعاً  نه؟

 «.کردم کج خونه سمتبه رو راهم و ندادم نشون خوشحالی از نشونی ترینکوچیک اما میشد؛ کنده

 مدرسه از وقتی ولی بخره؛ تازه نون رفته کردم خیال. نبود خونه مامان مدرسه، برم تا شدم بیدار خواب از که صبح امروز»

 چقدر دیگه بابا دست از طفلی. داره هم حق. بره نداره جایی که زریخاله یخونه جز. رفته قهر به گمونم. نبود بازم برگشتم

 یهمه من. نداره حامی ولی کنه؛ ترک خوادمی رو کوفتی این دلش خودش. سوزهمی هم بابا یواسه دلم حتی من ولی بکشه؟

 خودم به هرشب و هرروز! کنه ترک فقط. پیشش مونممی و کنممی ول رو مدرسه شده حتی! خرممی جون به رو درداش

. خوشه پسر اون به دلم که هم خودم. گردهبرمی مامان و کنهمی ترک بابا مهشید راحت خیالت. میشه درست چیزهمه میگم

 چیزهمه تا کن کمکم خدایا. داره دوست رو من اون. ندارم شک احساسش به. دیدمش مدرسه جلوی هم امروز حتی راستی

 «.تونممی من. کنم درست رو

. دادمنمی انجام شکایت و گله جز کاری و کردممی خالی شانه هاسختی هنگام در همیشه من. امنرفته او به اصالً بابت این از

 تا کنم بهتر مریم با را امرابطه درخوابگاه نکردم سعی گاههیچ. شدممی پدرم کردن پیدا خیالبی حتی نبود امیرسام اگر شاید

 زندگی برای جنگیدن هم او کنم کاری و ببرم لذت لیلی درکنار بودن از نکردم سعی گاههیچ. نشود تبدیل جهنم به برایم آنجا

 تالش، جای به که روزهایی از پشیمانم سخت. امنداده انجام زیستنم شاد برای کاریهیچ! بدهکارم امزندگی به من. بیاموزد را

 کامل شرایط و آسایش اندک و خوردن برای نانی. است بوده کمتر مادرم از امزندگی مشکالت الاقل. کردم انتخاب را گریه

 پس. بخوانم مادرم زندگی از بیشتر و بدانم دارم دوست. است گذشته دو از. اندازممی نگاه ساعت به... . اما داشتم، را تحصیل

 .گیرممی دست در را بعد یبرگه و اندازممی دور و کنممی مچاله ذهنم در را خواب

 خرم؛می جون به رو بالش و درد گفتم کردم، اصرار و التماس بابا به کلی صبح. شدم خونه توی خوندن درس مشغول خودم»

. خوشحالم خیلی من و نکرده مصرف که چندساعته االن. کرد مجابش اشکام راستش. بگیره ترک به جدی تصمیم اگه اما

 ندیدن نرفتن، مدرسه بابت نگرونیم دل تنها. شکرت خدایا. بندازم برق حسابی رو خونه. بپزم رو موردعالقش غذای خواممی
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 داشته دوست که کسی. نمیشه فراموشش عشقش ندیدن روز یه با بخواد رو من واقعا اگر هم اون اما دارم؛ دوسش که کسیه

 «.کن شک داشتنش دوست به نیومد اگر. باشی دنیا سر اون اگر حتی میاد، تو پی باشه

 از. دهممی ادامه و کشممی عمیقی نفس. امشنیده هم امیرسام زبان از این از پیش را حرف این. زنممی حرفش به لبخندی

 سر گشت که سختی هایروز از هایشفداکاری از مادرش، و پدر زندگی حفظ برای تالشش از و خوانممی هایشروزمرگی

 .بیاورد ابرو به خم آنکهبی گذرانده

*** 

 آسمان وسط به موقع چه آفتاب و رفتم خواب به زمان چه نشدم متوجه اصالً. پرممی خواب از هراسان و خوردمی در به ایتقه

 دیدن با و ایستاده در پشت پدر. کنممی باز را در قفل و کنممی جمع را تخت روی شده پخش هایبرگه سرعت به. تابیده

 :گویدمی نگران کمی امچهره

 قرمزه؟ چقدر چشمات خوبی؟ بودی؟ خواب االن تا -

 .نخوابیدم خوب خیلی دیشب... آخه... آره -

 .اندازدمی هایملباس به نگاهی

 خوابیدی؟ لباسا همین با -

 .نکردم عوض و بودم خسته -

 :کردم فکر خود با

 الی؟ میگی چی فهمیمی بودی؟ خسته یا نخوابیدی خوب باالخره -

 .دارم کار بیرون برم باید هم من. باباجان بخواب خوایمی اگر -

 پسری عاشق او! نیست روشن او هایچشم اما بوده؟ عاشقش مهشید که است کسی او. دهممی تکان سری و زنممی لبخند

 حیاط داخل تاب روی و روممی بیرون اتاق از راحتی خیال با صبحانه خوردن از پس من و رودمی او. بود شده رنگیچشم

 .شوممی مشغول و نشینممی

 کف به که نداختممی نگاه گهگاهی حیاط کنار نیکپیک روی هایکتلت به و بودم حیاط در خوندن کتاب مشغول صبح»

 از برق پسر اون دیدن با ولی مامانه؛ کردممی خیال. کنم باز رو در رفتم بدو بدو. شنیدم رو در زنگ صدای. نچسبه ماهیتابه

 :بود این بگیره رو بابا سراغ یا و بده سالم کهاین بدون گفت، که چیزی اولین. پرید چشمام

 نمیری؟ مدرسه ستهفته یه تو چرا -

 عابرای که طوری و نبینن باهاش رو من همسایه و در وقت یه که کردممی نگاه رو بیرون مدام و بودم خورده جا خیلی اولش

 :گفتم بهش بشنون کوچه توی

 .میاد االن تو بفرمایین دارین؟ کار پدرم با -
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 داشتم شرم. نیست کسی که گفتم هم من و نه یا هست خونه کسی که پرسید و تو اومد فوری و خبره چه که فهمید خودش

 .خونمون تو دادم راه رو پسر یه اینکه از

 :پرسید. خودم به چسبوندم رو کتابم و برگردوندم ازش رو روم

 من؟ به نمیدی جوابی گذشته، هفته یه -

 ولی کنم؛ ناز بیشتر خواستم. زدممی جا داشتم ولی دارم؛ دوسش بگم بهش گرفت رو من پی اگه که بودم داده قول خودم به

 :گفتم و برگردوندم رو روم وجرأت دل با هم همین واسه متنفرم بزدلی از. بودم عاصی اومده پیش وضع از

 فهمیدی. باشم مخانواده فکر به باید. داره فرق من شرایط ولی داشتم؛ دوست دیدمت که وقتی همون از. دارم دوست هم من -

 آقاپسر؟

 و اومد خوشش که انگاری بعدش ولی شد؛ شوکه اولش. بود شده قاطی هم با ترسم و جرأت زدممی بهش رو حرفا این وقتی

 :گفت

 .ستمصطفی اسمم! مصطفی -

 :گفتم شده هل صدایی با بعدم و آوردم کم نکنه فکر تا انداختم باال رو ابروم تای یه

 آقامصطفی؟ فهمیدی -

. خواستگاریت بیام و بذارم پیش پا زودی میدم قول خدا به. وجرأتی دل پر و رک قدراین. مهشید شدم همینت عاشق من -

 !دارم دوستت خیلی من

 حس اصالً رو تابه توی کتلکتای سوختگی بوی که بودم خوشحال قدراین. بود شده آب دلم تو قند من گفتمی رو اینا وقتی

 «.کردمنمی

 است؟ شده دیگری پسر عاشق او قبل مادرم داندمی یعنی. خوانده را هانامه این حتماً پدرم. دارمبرمی هابرگه از چشم ایلحظه

 مهشید و مصطفی عاشقی داستان یعنی کرد؟ ازدواج پدرم با که شد چه پس. است داشتنی دوست برایم دو این عشق چقدر

 .شوممی داستان محو و کنممی رد هم سر پشت را کلمات درگیر، ذهنی با است؟ نرسیدن و دوری

 رو من وقتی و تو اومد بابا. ریخت یهو قلبم میشه، باز داره که در به خورد چشمم وقتی. نکشید طول اصالً احساس این ولی»

 .شد آتیشی یهو دید رو مصطفی و

 ها؟ اینجا؟ کنینمی غلطی چه دوتا شما -

 و شد سد جلوش مصطفی. خودم به چسبوندم رو کتابم ترمحکم و تو فرستادم رو مشکیم یشده باز فرق از موهای زودی من

 :گفت

 !من بودم شما منتظر آقافرج -
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 باید چرا تو خونه، تو نیست مرد وقتی ست؟طویله مگه. شده خراب این تو گذاشتی رو پات نیستم من وقتی یجا کردیب تو -

 من؟ دختر با شی کلوم هم و بیای

 :گفت و کرد نگام بعدشم

 .برسم حسابت به تا خونه توی برو و کن گم رو گورت تو -

. کردم نگاشون در پشت از و کردم پرت طرفی یه پام از درآوردن جای به ترس از رو دمپایی هایلنگه و خونه تو رفتم بدو بدو

. دادمنمی پس نم ولی بودم؛ ترسیده خیلی. من سراغ اومد و انداخت بیرون خونه از رو اون بابا آخرشم و شدن یقه به دست

 «.کرد کبود رو پام و دست خوب کمربند ولی بودم؛ نکرده بدی کار من

 هم را هاحرف این عاشقی اما بود؛ نکرده بدی کار او. کنممی احساس هایملب روی را اشک شوری شوم، متوجه آنکهبی

 .آوردمی پیشکش

 دوست رو من اون. بوده مواد کار تو هم مصطفی که نیست مهم برام من. کنهمی درد دستم که ازبس نویسممی دارم زور به»

! داریم دوست رو هم ما بفهمه اگه البته. کنه جدا خوامشمی که کسی از رو من تونهنمی بابا. خواستگاریم بیاد خوادمی و داره

 بابا. کشمنمی کارم از دست من ولی خواستگاری؛ حرف حال به وای. گرفت کتک باد به رو دخترش شدن، کالم هم یه سر

 کبودیای این و همه با شیرین و تلخ روزای مهشید که میگم دائم خودم به. نکرد مصرف و موند قولش رو هفته یه این تو هم

 .کنممی تحمل بدنمم روی

. مدرسه برم من نذاشت روز اون از بابا. نداره درد هم خیلی که مونده جاش وتوک تک. شده بهتر خیلی بدنم روی کبودیای

 که روزاست همین. نمیشم خیالشبی و خونممی خونه تو رو درسم من ولی کرده؛ حروم واسم رو خونه از رفتن بیرون کالً

 از خبری. میشه درست چیهمه بعدش و برگرده و نمیاد بیرون نمور زیرزمین اون توی از بویی هیچ دیگه بفهمه مامانم

 اشتباه آدم عاشق دارم، ایمان خودم دل به من! داره دوستم که میزد داد داشت چشماش اون دونممی من ولی نشده؛ مصطفی

 تو خیاالتی گمونم. داره نظرم زیر خیلی که روزه دو-یکی بابا. کردم تمیزش و رسیدم خونه به کلی صبح از امروز! نمیشه

 مجبور دلتنگی از دیگه امروز تازه. کنمنمی توجهی من. بگه بهم نمیشه روش و ناراحته کرده باهام که کاری از شایدم. سرشه

 رفته اون که وقتی از بابا که گفتم بهش. بزنم حرف مامان با تا بزنم زنگ زریخاله خونه به و همسایه خونه برم قایمکی شدم

 .تنگشه دلم خیلی. بیاد کاش. مامانم اومدن منتظر همش. خونه برگرده خواستم ازش التماس و اصرار با و نکرده مصرف هیچی

 رختی چوب روی و درآورد رو چادر مامان دیدم در سمت برم تا. اومد در صدای که گذاشتم گاز روی و کردم آبکش رو برنج

. بودمش ندیده بود ماه یک نزدیک. بود نشده طوالنی قدراین رفتناش وقتهیچ. کردم بغلش و رفتم بدو بدو. انداخت در کنار

 واسم که شدم شیرفهم کمکم. سراغش رفته بابا خود. داره فرق قضیه فهمیدم خب ولی اومده؛ من واسه کردممی فکر اولش

 سمت رفت فکرم شنیدم مامان زبون از رو خواستگار اسم تا! بود بعید بابا از وگرنه شده، کاراین به مجبور بابا و اومده خواستگار

 چی؟ باشه مصطفی این اگه ولی اومده؛ خونه این تو خواستگار. ترسممی که بس نمیره چشمام به خواب اونه؟ یعنی! مصطفی
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 شناسن؛نمی رو خواستگار کدومهیچ بابا و مامان. بخوابم و کنم بس رو نوشتن باید دیگه. بشه چراغونی کوچه که روزاست همین

 «.بشناسمش من کنممی دعا دعا ولی

 :پرسممی خود از دل در و شوممی خواندن مشتاق

 من؟ پدر یا ستمصطفی یعنی -

 زود خوادنمی دلم و خریدم نو لباس یه چندسال از بعد. بره روش از پرز که تکوندم رو دامن و کردم پام رو مشکیم جوراب»

 «.بشه خراب

 و کردم نگاه پنجره پشت از قایمکی. زدن رو زنگ بالفاصله و سرم روی انداخت و آورد رو چادر مامان که بودم آشپزخونه تو

 بابا واکنش ولی حیاط؛ تو رفتم و کردم پام دمپایی و بیرون اومدم خونه از. نمیشد باورم. درآوردم بال دیدم رو مصطفی وقتی

 ترسیدممی داشتم دیگه. خون کاسه بود شده چشماش که شد شکار چنان مصطفی دیدن با. کردممی فکر که نبود جوریاون

 .شد بلند بابا صدای که بود اونجا. شده عصبی قدراین بابا که قراره چه از قضیه دونستنمی مامانم و

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو -

 ...فقط. ندارم بدی نیت من خدا به آقافرج -

 آوردی،می جنس کلی من واسه. کنیمی مصرف فروشی،می خری،می مواد تو. بیرون من خونه از گمشو.  ببند رو دهنت -

 که ماهه یه االن. پاکم من بینیمی که حاال. کردم باز خونه این تو رو پات که منه تقصیر دخترم؟ خواستگاری اومدی حاال

 .کن گم رو گورت برو. ندارم نیاز کثافت توی به دیگه

 :گفت شد تموم که بابا حرفای ولی بود؛ مونده ساکت و بود گرفته خودش به مظلومی یچهره مصطفی

 ...آقافرج کنممی ترک قرآن به -

 بیرون! گمشو و بگیر گل رو دهنت -

 قلبم ناراحتی شدت از و بودم گذاشته دهنم روی رو دستم. افتاد دستش از شیرینی و گل و دادمی هل رو اون بابا بعدش

 .شده عصبانی بود معلوم. کرد عوض رنگ مصطفی یهو که وایمیستاد داشت

 خبر کردی فکر. کنممی مواظبت ازش تو از بهتر باشم هم هرچی من. کردی زندونیش خونه اون تو رو دختر اون تو! نمیرم -

 لگدته؟ و مشت زیر دائم ندارم

 :زد داد و زمین به چسبید سفت مصطفی که بیرون بندازه رو مصطفی که کرد باز رو در بود، شده عصبانی خیلی دیگه بابا

 .بگه خودش بزار. باشه راضی خودش شاید اصالً  بپرس خودش از! دارم دوستش من -

 تا کنه ساکت رو اون خواستمی فقط بابا. داد جرأت رو دل بهم کارش این با و زد جار بلند صدای با رو «دارم دوستت» اون

 .ماجرا وسط پریدم و نیاوردم طاقت من که نشه آبروریزی این از بیشتر

 !خوامشمی من. دارم دوستش هم من -
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 !خریدم خودم واسه رو مرگ دیدم رو بابا قیافه وقتی

 آره؟ کنی،می باز موقعبی رو دهنت آره؟ پری،می کج. رسممی هم تو حساب به سر! خیره یدختره بیخود کردی تو -

 من فریادای و داد که نکشید طولی ولی شنیدم؛می من خونه بیرون رو مصطفی فریادای و داد و کرد بیرون رو مصطفی بابا،

 تن خواست دلش که هرچی و کمربند با و زمین انداختم حیاط وسط. افتاد جونم به تونست که هرجور. شد اضافه بهش هم

 حتی. بخوره کتک هم اون و بیاد جلو خواستنمی دلم. فریاد و داد جز کردنمی کاریهیچ مامان. کرد داغون و له رو بدنم و

 ولی داد؛ نجاتم مامان آخرش. بودم زندونی زمین زیر توی چندساعت. میره خون داره دستم زخم از نویسممی دارم که االن

 !بودم دوتا این زندگی فکر به باش رو من. نشنیدم حرف اون از هم کم

 کاریهیچ و خونه یگوشه بودم افتاده. بنویسم تونستمنمی هم خواستممی گرچه،. نداشتم نوشتن حوصله و حال روزی چند»

 از بدتر حتی. کرد شروع رو مصرف دوباره و نموند قولش روی بابا که بود این من خوردن کتک اتفاق از بدتر. نمیومد بر ازم

 بود، نرسیده مواد به دستش که زمانی کاش. کنهمی هرکاری مواد به رسیدن واسه که میشه خمار قدراین وقتایی یه. قبل

 تنها هم من و نگهبان دوتا مثل شدن بابا و مامان فقط االن. نکنه رد رو مصطفی شده که هم خماری زور از تا میومد مصطفی

 منتظره فقط مامان. بشم دور چشم جلو از ندارم حق بیشتر هم در کنار دستشویی تا و دارم خوردن غذا حق فقط. شونمزندانی

 به و گیرهمی طالق دیگه باراین. بسته االن از چمدونشم و کنه ترکمون همیشه یواسه تا بشه بهتر کمیه من داغون اوضاع

 اتفاقاً ! میشه درست داره چیهمه کردممی فکر که من بودم خیالیخوش عجب. گردهبرمی زندگیش به نفس خودش قول

 «.نابودیه به رو چیهمه بینی،می شده درست رو چیهمه که وقت همون

 نسبت هاداستان این نویسنده اینکه به رسد چه باشد واقعی خوانم،می که خاطراتی شودنمی باورم. دهممی تاب به هلی

 ماجراست؟ این کجای پدرم پس نیست؟ قصه این در آشنایی نام هیچ مادرم جز چرا اما دارد؛ من با مادر یک قدر به نزدیکی

 بود کرده مصرف قدراین چون نگرفت، رو جلوش بابا. رفت اینجا از و کرد جمع رو وسایلش همه مامان امروز، نیم و نه ساعت»

 واسه سرباره یه زریخاله خونه هم خودش اون ولی برم؛ مامان با داشتم دوست. شناختنمی هم رو خودش حتی که

 وگور گم گوشه یه رو خودم و بدم موقع به رو غذاش کنممی سعی فقط! ترسممی بابا از برم؟ کجا من وقتاون. امشوهرخاله

 مالقاتی یه دیدن حق حداقل زندون این توی کاش. شده تنگ خیلی مصطفی برای دلم میاد؟ من سر به چی مامان از بعد کنم

 «.داشتم رو

 چشمم و کنممی رو و پشت را برگه. طاقتی و صبر چه. کنممی تصور او جای را خودم و شوممی عصبی ماجراها خواندن از

 .رودمی اولش خط سمتبه

 هنوزم که افتاد اتفاقی شد که عصر. کردم وجارو آب رو جاهمه و پختم رو غذا و دادم انجام رو خونه کارای یهمه امروز»

 کی به رو دردم خدایا! بخرم جنس براش و برم خواست ازم. داغون ایقیافه و آشفته وضعی و سر با اومد بابا. کنمنمی باورش

 کردن جور یواسه برم هامحله بدترین به تا کرد مجبورم ببینتش، خیابون تو وضع اون با کسی اینکه ترس از بابام بگم؟
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. کردم قبول نداشتم، رو طاقتش دیگه که هم من و بدم جون راستیراستی تا زنهمی رو من قدراون نرم اگه گفت. جنسش

 خوردم به سوپ یه الاقل که نیست هم مامان حاال. ندارم رو ایضربه هیچ طاقت مطمئنم که شدم جونبی و ضعیف قدراین

 مچاله دستام توی رو آدرس و بیرون زدم خونه از و باشم چشم تو کمتر تا کردم سر چادر. شدم حاضر مجبوری پس! بده

 .زد صدام کسی که بودم نرسیده سرخیابون به هنوز کردم رد که رو خونه نزدیک باریک هایکوچه. کردم

 !مهشید -

 رو ولی بیینه؛ رو من کسی میرم، بود شهر یآوازه هاشکاری خراب که محله اون به وقتی نداشتم دوست. ترسیدم یکم اولش

 کردممی شکر قشنگ تصادف این بابت رو خدا دلم تو و بهش بودم زده زل. شد عوض حالم مصطفی دیدن با برگردوندم، که

 .کرد نگام و اومد جلو که

 افتاده؟ گود چرا چشات پای شده، چی صورتت شدی؟ شکلی این چرا مهشید؟ -

 پیشونیم و گونه کبودی. گفتم براش رو قضیه و دادم نشون ضعف جلوش آخرم و بگیرم رو اشکام جلو نتونستم کردم، هرکار

 .بود بابا کمربند ضخامت اندازه دقیقاً 

 که بود اونوقت. شد ترعصبی هرلحظه از بذارم، پا کجا خواممی فهمید که هم وقتی و بود گذاشته تأثیر روش بدجور اشکام

 «!داد رو جسورانش پیشنهاد

 .میشه حل چیهمه باجنم؟ و قوی دختر اون کو پس. نکن گریه خدا رو تو مهشید -

 .نده تو به ولی بکشه؛ رو من حاضره بابا مصطفی؟ میشه حل چی -

 .زد زل چشمام تو بعدش و کرد سکوت کمی یه. شد ناراحت خیلی گفتم بهش که رو این

 هم آخرش و کنی جور واسش جنس حتی بپزی، غذا بشوری، رخت کنی؟ حمالی پیرمرد اون واسه خوایمی کی تا مهشید -

 باشه؟ کتک مزدت

 .نیست سرم باال دیگه هم مامانم که حاال خصوص به. بریدم دیگه هم خودم -

 ولی نمیشه؛ هم بودنم آدم ادعای. امکاری چه تو دونیمی هم خودت تو. نیستم خوبی خیلی آدم من راستش... من! مهشید -

. نوکرت میشم خودم. بشه بلند قشنگت صورت این روی اگه دستم بشکنه. کنم فراهم واست رو آسایشت که هستم مرد قدراین

 خونه اون از. بیا باهام داری ایمان داشتنم دوست به اگه! بریم باهم بیا مهشید،. کنی خوشبختی احساس تا میدم رو سرم

 بشیم؟ باید اون و این پاسوز ما کی تا آخه. خودمون واسه کنیممی جور زندگی یه کنجی، یه ریممی. میدم نجاتت جهنمی

 کنیم؟ فرار -

 .من پیش بیا! کن فرار تو -

 .داد کش رو حرفش مصطفی و گرفتم پایین رو سرم
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 دورشون ما بیا! قانونه هرچی به تف ای. بمیریم هم کنار و باشیم هم کنار اینکه جز به. مهشید خوایمنمی زندگی از هیچی ما -

 .بسازیم زندگی یه خودمون واسه و بزنیم

 بمیریم باید صدبار روزی که کنیممی زندگی چندبار خوایم؟می زندگی این از چی ما مگه واقعاً. بود قشنگ خیلی هاشحرف

 ذرهذره که حاال نیست بعید. نمیشه پناه دیگه هم بابا اون. نمیشه خونه من واسه دیگه خونه این دونممی من شیم؟ زنده و

! بزاره حراج و فروش به همونا الیالبه هم من فرداپس فروشه،می جنس کردن جور واسه رو پاش زیر فرش و خونه وسایل

 .کشیدم جلوتر رو مشکیم چادر

 .برم باید من -

 .دستم کف گذاشت بسته یه و گرفت چادر روی از رو دستم

 .جلوش کن پرت رو بسته برو. پیر کفتار اون به بده رو بسته این -

 :گفت و گرفت رو جلوم! نذاشت که بیفتم راه خواستم. بمونه دستم توی بسته تا کردم مشت رو دستم

. خوامنمی خدا از هیچی دیگه بیای اگه مهشید خدا به. مونممی منتظرت در دم من بیرون بزنه آفتاب اینکه از قبل صبح فردا -

 .بیرون بیارمت جهنم اون از خواممی

. کردممی فکر حرفش روی باید. افتادم راه بعدش و کردم جمعش پا زیر از و کشیدم جلو رو چادرم و انداختم بهش نگاه یه

 خودم؟ زندگی دنبال نرم چرا باشم؟ اونجا باید چرا. خورهمی بهم حالم دیگه اشهرروزه گند اتفاقات و خونه اون از هم خودم

 دستش به بسته که موقعی دیدم زرد و سیاه دندونای اون با رو زشتش لبخند وقتی. دادم بابا به رو بسته رسیدم که خونه به

 لحظه همون رو این چرا. کافیه برام مصطفی عشق. گرفتم رو تصمیم من و شده شب. شدم بیزار ازش راستی راستی رسید

 روشن جاهمه اینکه از قبل فردا،. گذاشتم توش رو شخصیم وسیله و لباس تیکه چندتا و بستم رو ساکم االن نگفتم؟ بهش

 .گردمبرنمی هرگز دیگه و میرم خونه این از من بشه

 یه. بیرون زدم خونه از پنج ساعت صبح دقیقاً،. بس و خودکاره و کاغذ همین برممی خونه این از خودم با که زبونیهم تنها

 خونه از رو پام بعدشم و بشناسه رو من کسی مبادا که کردم سر مشکی چادر و انداختم کوچیک ولی صفا؛ با حیاط به نگاه

 و زدههیجان دید رو من وقتی و نداشت رو دیدنم انتظار که انگار. بود وایساده خونه در جلوی دقیقاً مصطفی. گذاشتم بیرون

 بعدشم و آروم قدمای با اولش. برداشت رو چمدونم. زدیم هم به لبخندی حرفی هیچبی دوتایی و سمتم اومد. شد خوشحال

 هرجا و رهام یپرنده یه مثل کردممی حس. داشتم خوبی خیلی احساس لحظه اون. شدیم دور لعنتی یمحله اون از بدو بدو

 ولی ببره؛ رستوران به رو من که نداشت رو این پول مصطفی. دنبالمه حس این هنوزم. کنم پرواز تونممی بخواد دلم که

 بهترین امروز. کردیم پذیرایی خودمون از سنتی بستنی دوتا با نهایتش و گذاشتیم پامون زیر رو تهران کل ظهر تا عوضش

 بودم عروسی من. جشنی حتی نه و ماشین نه و لباس نه و داشت خونه نه که عروسی! بودم عروس من. بود من زندگی روز

. نداشتم هم پدر یاجازه چون نشد، هم ثبت حتی که ازدواجی! بخت یخونه رفتم دستم توی چمدونم و شناسنامه با که
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 من طرف؟ دو خود یا بخونه عاقد یه مهمون عالمه یه با رو عقد یصیغه کنهمی فرقی چه. شد ثابت عشقمون از ما محرمیت

. اشزندگی محل برد رو من مصطفی هاگذرونی خوش تموم از بعد شب،. نمیده تغییر رو این هیچی و اممصطفی همسر االن

 دونستمنمی ولی نداره؛ خونه مصطفی دونستممی. کنه اجاره اتاقی یه بتونه مصطفی تا بمونم مدتی بعد بود قرار که جایی

 واسه گوشه یه هرکی و سرپناه بود شده حاال که قدیمی داغون کارخونه یه تو هم اون. کنهمی زندگی گروه یه با و اکیپی

 شرطی به کردم، قبولش من این وجود با. نمیره هم این از بیشتر انتظار و مواده کار تو مصطفی. کردمی رو زندگیش خودش

 و کرده وصل هم به وضعیت این تو رو ما که عشقه نداریم، زندگی برای شرایطی هیچ ما. کنم کمکش هم من و کنه ترک که

 !بس

 زور از که آدمایی. دارم دوستشون و شناسمشونمی ساله خیلی که کردم حس شدم، آشنا مصطفی گروه با و شدم وارد وقتی

 دختری تنها من از غیر به. بود بابام یخونه از بیشتر خیلی شونصمیمیت ولی مواد؛ فروش و پخش به بودن آورده رو بدبختی

 دور مونهمه که وقتی همون. شدم دوست شهره با. بود مصطفی دوستای از دیگه یکی زن هم اون که بود شهره بود اونجا که

 بگو و بودیم هم دور شب هاینیمه تا! ومصطفی من ازدواج مناسبت به شدیم، جشن و بخند بگو مشغول و شدیم جمع آتیش

 اهمیتی ولی کردم،می رو فکرش که چیزیه از ترخراب وضعیتش. داد نشون بهم رو اتاقمون مصطفی نهایت و کردیممی بخند

 «.عاشقم فقط من ولی امدیوونه من کنهمی فکر باشه هرکی. ذارممی بالش رو سر کامل آرامش با که شبیه اولین این! نداره

 داخل به که کندمی مجبورم و آیدمی سرم باالی آفتاب... مادرم او از پیش یعنی! است سعید نامش من پدر! شوممی گیج

. افتدمی لیلی هایهدیه به چشمم اتاق در. گذارممی کنار را آن مدتی و شوندمی خسته خواندن از هایمچشم. بروم عمارت

. کنم ارسال برایش را هاآن گیرممی تصمیم لحظه در و رسدمی ذهنم به فکری. ببرم برایش را هاآن که نیامد پیش فرصتش

 تا گیرممی تماس پیکی با. هستم فکرش به بداند خواهممی اما بروم؛ دیدنش به هازودی این به که نیاد پیش فرصتش شاید

 نگیرد نظر زیر مرا مزاحمی هیچ چشم و بروم باغ در تا ستکافی تنها. برساند لیلی دست به را هدایا این و بیاید آدرس این به

. بزند را خانه زنگ پیک مبادا تا. بروم باغ در سمتبه تا کنممی تن به لباسی. ندارم را کسهیچ به دادن پاسخ یحوصله چون

. کنممی باز را در سرعتبه در پشت از موتوری صدای شنیدن با و برسد زودتر پیک که کنممی دعا دعا و ایستممی در پشت

 مرا کسی که کنممی شکر را خدا و گردممی باز باغ به تندی به و کنممی حساب را هزینه و دهممی او به را آدرس و پاکت

 باشم؟ داشته احساسی چنین خودم خانه در باید چرا. ندید

 ممکن. کنممی خارج صدابی حالت از را آن و کنممی چک را تلفنم و روممی اتاقم به مجدد و گردممی باز عمارت به دواندوان

 من هایش،انداختن سنگ تمام با که بداند دارم دوست. بگیرد تماس من با و شود کنجکاو بسته این دیدن با محبوبه است

 روم،می اششماره سراغ به. دهم پاسخ را تماسش اتفاقی هم من و بگیرد تماس من با دارم دوست و کردم پیدا را پدرم

 متوجه که بشناسم را تماسش تا بگذارم تماسش برای را متفاوتی زنگ خواهممی. همراهش تلفن و پروشگاه اش،خانه یشماره
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 دستم به تماسش و است گرفته تماس من با باری چند او و اندشده سیاه لیست وارد محبوبه، هایشماره تمام! شوممی چیزی

 !است نرسیده

 !داغون گوشی این به لعنت اه، شده؟ طوریاین چرا این -

 .شودمی خاطرات خواندن به نوبت هم باز. کنممی پرتاب تخت روی را تلفن و آورممی بیرون لیست از را اششماره

 خاکی و کهنه فرش. کنم گیرش غافل حسابی برگشتنش از قبل تا موندم من بیرون بود زده کارخونه از مصطفی که امروز»

 اتاق اون و زدم رنگ رو هادیوار و خریدم رنگ کمیه داشتم، جیبم تو که پولی اندک با و تکوندم و بیرون بردم رو اتاق وسط

 نگهمون خوشحال تونهمی موقت جای یه عنوان به حداقل. شده قشنگ خیلی. کردم عوض سکونت قابل اتاق یه با رو کوچیک

 باز رو در وقتی ولی باشه؛ شهره داشتم انتظار. زد رو اتاق در یکی. افتاد اتفاقی بردممی بیرون رو فرش داشتم وقتی ولی داره،

 آستینام و بود پیچیده دهنم دور دستمالی و بودم پیچیده موهام دور رو روسریم که هم من. دیدم رو مصطفی دوست کردم

. نمیاد خوشم ازش. عجیبیه جور یه نگاهاش. کردم باز رو دهنم دور دستمال دیدمش تا. نداشتم وحسابی درست وضع بود، باال

 رو کارم خودم بودم مصمم ولی کنه؛ کمکم بدم اجازه خواست ازم. بهزاده هم اسمش و داره مشکی وابروی چشم و بلند قد

 بهم رو حالم داشت کارش این و میزد دید کار موقع رو من دائم اون ولی بکنه؛ برام کاری ترینکوچیک نذاشتم. بدم انجام

 با رو محبتش و بود شده زده ذوق حسابی بودم، کرده درستش که اتاقی دیدن با خونه اومد مصطفی که وقتی شب. میزد

 تربیش باید. کنه اجاره رو جایی تونهنمی داره که پولی با که گفت. شد گرفته کمی بعدش ولی جونم؛ توی انداخت نگاهش

 کافیه کنارشم کههمین گفتم و گذاشتم صورتش دور رو دستام. برممی رو کافی آرامش کنارش بودن از که هم من. کنیم صبر

 «.ایناست از بیشتر لیاقتم که میگه! ببره اینجا از رو من که داره اصرار اون ولی نیست؛ مهم جاش و

 و شودمی تاریک هوا و آیدمی آسمان وسط ماه که دوزممی هابرگه به را هایمچشم قدرآن و خوانممی را مادرم هایروزمرگی

 .بروم پایین به شام صرف برای مجبورم

 :گویدمی دیدنم با و است نشسته منتظرم میز پشت پدر

 اتاق؟ اون تو کنیمی کارچی تاشب صبح از کجایی؟ دختربابا، -

 :گویممی و نشینممی میز پشت. زنممی لبخندی

 .میشه چی بفهمم زودتر خوادمی دلم. قشنگه اشقصه. خونممی رمان -

 .زندمی لبخندی

 هست؟ چی مورد در -

 .کنممی نگاه را حرکاتش دقت با و خوب گفتن، از پیش و کنممی فکر کمی

 .کننمی شروع رو زندگیشون اتاق یه توی و کننمی فرار هم با که پسر و دختر یه -

 .گرددمی باز خود قبل حالت به سریع اما شود؛می کند حرکاتش کمی
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 !عجب -

 که پیام آن. دانمنمی که دارد پدرم به ارتباطی داستان بهزاد. کنممی دقت جزئیاتش تمام به من اما زند؛نمی دیگری حرف

 و خورممی را شام شماست؟ زندگی میان چرا مصطفی آیی؟می قصه این کجای تو پدر؟. شد فرستاده تلفنش به شبنیمه

 از که ماهی چند. بخوانم را هاماجرا صبح تا توانممی حال. گردممی باز اتاق به سپس و نشینممی پدر کنار ستدقیقه چند

 کنار کامالً را اشتفریحی مصرف هم مصطفی. رودمی جلو خوب زندگی و است شیرین چیزهمه گذردمی مهشید ازدواج

 .است مهشید برای خانه خریدن فکر به و است گذاشته

. دادمی دست بهم تهوع حالت دائم. بمونم اتاق توی نتونستم و ریخت هم به حالم یهو که پختممی غذا مصطفی واسه داشتم»

 اومد و دید رو من که بود طرفا همون هم شهره قضا از. بیاد سرجاش حالم تا بمونم حیاط توی ایدقیقه چند شدم مجبور

 .دنبالم

 .نیس صورتت به رنگ مهی؟ چته -

 .پختممی غذا داشتم. شد بد حالم یهو... دونمنمی -

 کرد؟ بد رو حالت غذا -

 !بود طوری یه کردنیش سرخ بوی -

 :پرسید متعجب

 شدی؟ طوریاین باز ببینم، شدی؟ حساس غذا بوی به -

 .پیشم روز دو -یکی آره -

 .یاال. بریم بپوش! کنم سرت تو خاک -

 .شدم بلند

 میگی؟ چی چته؟ -

 شهره دیدم و زدم صورتم سرو به آبی. دویدم دستشویی تا و داد دست بهم تهوع حالت دوباره یهو که بزنه حرفی خواست

 .کنهمی نگام افسوس با و وایساده سینه به دست

 شهره؟ چته -

 !احمق ایحامله -

 :گفتم زده بیرون هاییچشم با

 ها؟ -

 .فهمیدی زود کنم فکر. باشه نشده بزرگ بیاری شانس بریم شو حاضر االنهمین! بندازیش باید -

 .شهره نمیشه باورم حامله؟ میگی؟ داری چی تو -
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 .گذاشتم شکمم روی دست و نشست لبام روی لبخند

 .رسیدی قانونی سن به تازه هم خودت تو! بچه کنه جمع رو نیشت -

 هست؟ امکانش واقعا یعنی شهره؟ میگی راست -

 .زنممی رو خودم حرف فقط و فهمیدمنمی رو حرفاش اصال

 .داشتم سقط دودفعه حاال تا خودم من. ممکنه آره! میگم چی من ببین کن وا رو گوشات -

 !میگم رو حاملگی! دیوونه نمیگم رو سقط -

 :گفت و شد نزدیکم

 مصطفی و تو قانونی ندارم، کاری شرعش به سرته؟ باال سقف یا کنیمی ذوق بچه اسم با که شناسنامته تو شوهر اسم تو! بچه -

 .نیستین شوهر و زن

 .کنهمی جعل فوت گواهی گفته مصطفی. گیریممی هم شناسنامه داره؟ بچه این به ربطی چه خب خب، -

 کنه؟ جور خوادمی قبرش سر از! خوادمی پول جعل -

 :گفتم دلخور

 .بزن حرف درست -

 .خوبه خیلی کارش که شناسممی رو یکی من بریم، بپوش -

 .کشیدم بیرون دستش تو از رو دستم عصبانی من و کشید رو دستم بعدش

 !کنمنمی ایاحمقانه کار همچین من. بببینم کن ولم -

 .داشتنشه نگه احمقانه -

 اینا دارم که االن. اتاق توی رفتم بدوبدو بعدش و بزنم حرفی بهش راجع خوامنمی دیگه که گفتم و برگردوندم ازش رو روم

 مصطفی به هنوز ولی دارم؛ دوسش خیلی رو کوچولو این کنممی حس حاال همین از. لرزهمی دستام شوق از نویسممی رو

 «.ترسممی بابت این از کنه؟ زهرمارم رو شدن مادر حس خوادمی شهره مثل یا میشه خوشحال هم اون یعنی. نگفتم چیزی

. نیست داستان کجای هیچ در سعید از ونشانی رد هیچ چرا پس هستم؟ من کودک آن. زندمی حلقه هایمچشم میان اشک

 سعید من پدر. نیستم من او شکم در کودک! نه است؟ من پدر مصطفی پس هستم، من است مهشید شکم در که کودکی اگر

 از اصالً،. دانممی محبوبه هایگفته از. دانممی دارم بیاد کودکی از که تصوراتی اندک از را این. ندارد رنگی هایچشم. دارد نام

 ذهن تسکین برای و شودمی مشوش ذهنم دارم؟ هم دیگری خواهر یا برادر من یعنی. دانممی هستم کنارش که شخصی

 .شوممی خاطرات ادامه خواندن به مجبور پریشان
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. دیدم رو بهزاد که شمب مطمئن قضیه از و برم دکتر پیش تا کردممی آماده رو خودم داشتم! زده حرفی بهزاد به شهره گمونم»

 بدهکار گوشش ولی باشه؛ برم و دور ندارم دوست و میاد بدم ازش که بودم گفته بهش رک خیلی قبالً. گرفت رو راهم جلوی

 .برگشتم من و زد صدام. نیست که نیست

 مهشید؟ -

 :گفتم شد که نزدیکم

 !مهشیدخانم -

 .نگرفت جدی رو حرفم و بود عصبی کمی

 بدی؟ ادامه مصطفی با خوایمی کی تا -

 بله؟ -

 ...بندازیش رو بچه اون باید! گفت رو چیهمه بهم شهره -

 داره؟ ربطی چه شما به. گفت که کرد اشتباه شهره -

 ...مهشید -

 :گفتم تحکم با بلندی صدای با

 !مهشیدخانوم -

 یه دارم من. میشی حیف که خدا به. میشی حیف مصطفی پای به تو! دارم دوستت من... من... مهشیدجان مهشیدخانوم، -

 ...نداره هیچی مصطفی. خرممی ماشین خرممی خونه بیرون میرم دخمه این از. روغنه تو نونم کنممی جدید کار

 .بودم شده عصبی خیلی. گوشش تو خوابوندم محکم سیلی یه و بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 این که وشوهریم زن ما فهمیمی تو. کنمنمی عوض تو صدتای با رو مصطفی موی تار یه من عوضی، بفهم رو دهنت حرف -

 میدی؟ تحویلم رو مزخرفا

 :گفت که برم کشیدممی رو راهم داشتم. بزنه حرفی نذاشتم دیگه

 هیجده زور به هم تو و ایوخورده بیست اون! ایبچه هم خودت تو ست،بچه مصطفی ها؟ شده؟ ثبت کجا وشوهر؟ زن کدوم -

 .سالته

 !گمشو. دوستن باهاش گرگایی چه میگم مصطفی به وگرنه برو. نداره ربطی تو به اینا -

 بعد چندساعت شدن حاضر تا کردم التماس کلی و دادم آزمایش رفتم. بیاد دنبالم نتونه تا بیرون رفتم کارخونه در از بدوبدو

 گفت بهم دکتر که وقتی. برگردم و جواب دنبال بیام ماشین با هم فردا که نداشتم پول قدریاون. بدن تحویلم رو آزمایش

 باید ولی پسر؛ یا دختره بچه بفهمم تونستممی کاش. برم هوش از که بود مونده کم خوشحالی از باردارم من و مثبته جواب

. شکممه توی اشبچه و اممصطفی کنار. نکردم خوشبختی احساس اندازه این تا عمرم تو وقتهیچ من. کنم صبر دوماهی یکی
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. بود شده عصر برگشتم و گرفتم که رو آزمایش جواب. کافیه برام همینا. گذروندن واسه سقف یه و داریم خوردن واسه نون یه

 باهام بار اولین واسه و بود شده نگرانم حسابی مصطفی برگشتم که وقتی. بودم مشغول ساعتی چند و برم شدم مجبور صبح از

 بیدادش و داد. نداشت وجود نبخشیدنش واسه چیزی. کرد عذرخواهی و اومد جلو بودم دکتر فهمید که بعدش ولی کرد؛ دعوا

 گذاشتم سینی توی آزمایش یبرگه با و ریختم چایی واسش که بود نشسته زمین روی! بخشلذت من واسه و بود عشق روی از

 چسبونده بهم رو دستام کف. خوندش و داشت برش. بود برگه کرد توجه که چیزی اولین به هم اون. گذاشتم جلوش رو اونا و

 .شد خیره بهم ذوق با دیدم که داشتم اضطراب واکنشش از. بود گرفته صورتم جلوی رو دستم و بودم

 ...نوشته این... این مهشید؟ -

 :گفتم و زدم لبخند

 !مصطفی شدیم بابا مامان -

 خونه یه بیاد دنیا به مونبچه که وقتی تا داد قول بهم بعد. شد زده ذوق من از بیشتر شد. حتی ترعمیق و عمیق لبخندش

 به من. کنه درست رو چیهمه داد قول. بشه درست هم هامونشناسنامه تا کنهمی جور پول گفت. بریم اینجا از تا کنه جور

 «.میگه راست که دونممی و دارم ایمان حرفاش

 که گفت. خوردم جا دنبالم اومد ماشین با که وقتی. بیرون برد رو من پس باشیم، هم با رو امروز گرفت تصمیم مصطفی»

 هایسلول تکتک با دارم رو خوشبختی دیگه. بگردیم هم خونه دنبال و باشیم هم با کمیه تا کرده قرض و دوستشه مال ماشین

 من داره دوست. باشم درسم فکر به کردن، کار جای به میشم سنگین که زمانی تو داره اصرار هم مصطفی. کنممی حس بدنم

 کرایه به حتی ما یبودجه ولی گشتیم؛ و رفتیم خونه واسه جایی چند! کنه دکترم خانم خودش قول به و دانشگاه بفرسته رو

 گفتمی. زد حرف بود گرفته ماشین ازش که دوستی با و وایساد تلفنی باجه کنار مصطفی. رسیدنمی هم خونشون زیرزمین

 که شد طوراین و بده قرض بهمون پول مقدار یه که کرد قبول هم اون. برادرن دوتا مثل بیشتر و رفیقن هم با ساله چند که

 «.بود سعید هم اسمش و بود ایچهارشونه و بلند قد. بود بیشتر مصطفی از سنس. پیشش رفتیم و گذاشتیم قرار

 بیرون ابر پشت از ماه کمکم. شودمی خارج دستم از نامه و شودمی سست هایمدست! لرزدمی قلبم رسممی که نام این به

 فهمشان که شوممی روروبه حقایقی با پدرم آمدن امید به گذراندم پرورشگاه در را عمری که دخترکی الناز؛ من، و آیدمی

. برممی سر به عمرم یلحظه بدترین در که کنممی احساس. افتممی گریه به ناخواسته. نیست آسان هضمشان و سنگین برایم

 ماجرا کنول و شوندمی جاری هایماشک آمد؟ مصطفی سر به چه نیست؟ من پدر هستم درکنارش اکنون که کسی یعنی

 دارم نیاز وجودت به کجایی؟ تو امیرسامم. شدمی مرهم برایم کمی فرسا طاقت هایلحظه این در و بود کسی کاش. نیستند

 امیرسام! نیست پدرم بودم نشسته آمدنش منتظر سال دوازده قریب که کسی گفتممی برایت تا بودی کاش. خبرمبی حالت از و

 دنیا دست روی کنممی احساس که راستی به. امکرده شک خودم وجود به من و بردندمی پیش دیوانگی مرز تا مرا هانامه این

 من دیدن با سعید، یعنی پدرم. نوشممی آب کمی و روممی بیرون اتاق از. دارم تعلق کسی چه به دقیقاً  دانمنمی و بود مانده
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 را او امنشده متوجه کامل را قضیه تا خواهمنمی. دهمنمی او به درستی پاسخ اما شود؛می نگرانم امشده قرمز هایچشم و

 .ببینم

 او. است بیان غیرقابل حس این و ندارد من با نسبتی بودم ساخته مهربان پدری او از و کردم سر او با را امکودکی که مردی

 خوب را خاطره این. دادمی سواری من به و گذاشتمی کمرش روی مرا و گشتمی باز خانه به کارها از خسته که بود مردی

 یادامه و باشم آرام کنممی سعی و زنممی کنار را هایماشک. است شده جانم بالی خوب هم لحظات این در و دارم یاد به

 :کنم دنبال را ماجرا

 :گفت و رفت جلو مصطفی»

 .گفتم تواسه که دختریه همون هم ایشون سعید،! کسم همه رفیقم، دوستم، آقاسعیده، ایشون مهشیدجان -

 .نگه من پیش شما از که نیست روزی. کنهمی تعریف شما از خیلی مصطفی. مهشیدخانم خوشبختم -

 .من به نگفته چیزی شما از االن تا که کرده نامردی خیلی مصطفی. ممنونم خیلی -

 .داداش نامردی چقدر ببین: سعید

 ...که نداره کسی با آشنایی وقت. مهشیدجانم پلیسه ما دوست این: مصطفی

 .شوندمی گرد هایمچشم

 پلیس؟ -

 :گفت و انداخت سعید گردن دور دست مصطفی

 حاال؟ تا ندیدی وپلیسی دزد دوستی -

 :گفت و کرد نگاش غمگین ولی خندید؛ سعید که دیدم

 چیه؟ دزد مصطفی -

 :گفت و انداخت سعید گردن دور از رو دستش مصطفی. کردم نگاه بهشون

 .کنممی شوخی -

 کار فکر به راهت تو یبچه جون به رو تو. کنممی پا و دست خونه تواسه و فروشممی رو ماشین این باشه الزم مصطفی -

 .باش

 فهمیدم فقط. میگن چی دارن دوتا این که بودم مونده مات من و بده ادامه رو بحث خوادنمی دیگه که گفت کالفه مصطفی

 یه و نگرفت پس ازمون رو ماشین. تربزرگ برادر یه مثل داره، رو هواش خیلی و مرده خیلی میگه مصطفی که سعیدی که

 وقتی شب. بیایم بیرون کارخونه از که کنیم هم سر رو جایی یه وقتش به و کنیم اندازپس تا داد قرض بهمون پول هم مقدار

 اون حال به وای و نمیومد خوششون ازهم خیلی مصطفی و بهزاد. بود نشسته آتیش پای بهزاد گشتیمبرمی کارخونه به که
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 کار حساب تا گرفتم رو مصطفی دست شدیممی رد که هاشچشم جلوی از! داره نظر من به بهزاد بفهمه مصطفی که روزی

 .پرسیدم سعید حرفای از ازش که بخوابیم تا کردمی پهن رو جاها مصطفی و بودم نشسته زمین روی. بیاد دستش

 دونه؟می چیزی کارت از پلیسه؟ واقعاً آقاسعید مصطفی، -

 :گفت و کرد تخت زمین روی رو پتو

 فهمیدم و دیدیم رو هم وقتی. بدبختیام پی هم من و افسری دانشکده اون. بودیم دور هم از چندسال ما! دونهنمی که معلومه -

 !گفتم دروغ هم چیزایی یه حتی. نگفتم واسش زندگیم از هیچی پلیسه،

 .بامعرفته خیلی -

 :گفت و خندید گفتم، که رو این

 واسش خیلی ارتباطه، در من با بفهمن و بشناسن رو من همکاراش اگه. گرفته ازش رو زندگی معرفتش همیشه ولی آره، -

 .مهشید میشه بد

 نمیگی؟ بهش رو چیهمه چرا. کنهمی کمکت داره اون که خب -

 :گفت و کرد مکث کمییه

 خوادمی اون. میشه دیوونه نشه، و خوادمی که چیزی اگه. نداره رفتار ثبات اون. بترسین بهزاد از باید! مهشیدم افتادم گیر -

 اینجاییم، بینیمی که هم ما. میشه رواون به رواین از وضعش! روغنه تو نونش بشه اگه که کنه وارد محموله یه دیگه وقت چند

 یه تونیممی رسه،می بهمون کار این از که پولی با مهشید. بکشم پس پا تونمنمی االن. بریم باهاش ته تا کردیم قبول همه

 بشه وارد محموله بگیرن، رو بهزاد اینکه قبل و بیاریم شانس اگه. نداره خبر محموله این شدن وارد از هیشکی. بسازیم زندگی

 وقتی. نشیم دردسر سعید واسه هم و بشیم راحت بهزاد شر از هم تا. کنار ذارممی رو کار این همیشه واسه بگیرم رو دنگم و

 که بشه طوریهمین خداکنه. دارم اعتماد بهش که گفتم همیشه مثل ولی بود؛ آشوب دلم گفت،می رو حرفا این مصطفی

 مصطفی و من. میاد دنیا به دخترم هم دیگه چندماه. شممی ترسنگین دارم و جلوتر میاد داره شکمم روز به روز. میگه مصطفی

 «.الناز بذاریم رو اسمش داریم دوست

 !شدیمی پشیمان آوردنش دنیا به از آمد خواهد دخترک این سر بر چه بدانی اگر مهشید،. خوانممی و ریزممی اشک

 رو راه. بخورم مقوی غذاهای و برم راه بیشتر باید گفته بهم. برسم خودم به بیشتر باید ضعیفم، خیلی گفته بهم دکترم چون»

 و خورد خرج رو اندازش پس هایپول حتی اون. بیارم فشار این از بیشتر مصطفی به نمیاد دلم ولی کنم؛ کاریش یه تونممی

 چیزی هم من. مهمه بچه و من سالمتی فقط االن. بخره خونه تونهمی بیاد دستش به که پولی با میگه و کنهمی من خوراک

 . ندارم رو بهزاد طاقت دیگه. بیرون بریم کارخونه این از تا بشه انجام کاراین زودتر خداکنه. نمیگم بهش

 ...پدرش که بچه این حیف. نداختمی رو بچه این بود تو جای هرکی. شدم جرأتت همین عاشق من مهشید -

 ...خدا به بدی ادامه -
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 رسی؟می خودت به هستی؟ خودت مواظب. نشو عصبی. باشه باشه، -

 :گفت و کوبید خودش پیشونی به مشتی. نذاشت که بزنمش کنار خواستم

 !نفهم دارم دوستت من، لعنتی د. نگیر نادیده رو من قدراین -

 مهربون چندشی طرز به دوباره و کرد عوض رو حالتش سرعت به. گرفتم فاصله ازش که بود ترسناک و عصبی لحنش قدراون

 :گفت و شد

 !عزیزم ببخشید -

 جایی تا ولی بودم؛ سنگین. برم راه تند تند تونستمنمی. زدم کنارش دستم با. دادمی دست بهم داشت تهوع حالت لحنش از

 کاش. کرد اذیتم خیلی امروز شکمم توی کوچولوی این. بستم رو در و اتاق توی رفتم و شدم رد ازش سریع بود توانم که

 «قراری؟بی چرا من، الناز» بپرسم تونستممی

 میگه مصطفی که طوراون ولی ترسم؛می خیلی راستش. بگیره دردم هفتههمین یا روزاهمین شاید... آخرمه هایماه دیگه

 از بهزاد، حرکات از مصطفی، کار از. ترسممی خیلی. ترسممی. بشه تموم چیهمه و بدن انجام رو عملیات که روزاستهمین

 دختری و کنهمی آرومم مصطفی کنار بودن فقط روزااین. نیستم قوی باشم، باید که قدرااون دیگه کنممی احساس. زایمان

 تنها. قشنگم شنیدیمی رو صدام کاش مامانی، دیدنتم مشتاق چقدر که بگم میشد کاش. منن زندگی اینا. شکممه توی که

 «.تویی روزهام این امید

 کنارش که کسی که است رفته این به شکم تنها حال! است واضح کامالً  ماجرا. بگیرم آرام و بخوانم را کلمات این توانمنمی

 سعید؟ یا است بهزاد هستم،

 گریه به شروع و کنممی بغـل را هایمزانو و شوممی کالفه. بود شده ارسال بهزاد برای پیغام آن. مشکوکم روز آن پیغام به

 وجودم بندبند با اکنون را تو اما مهشید؛ ندیدم را تو گاههیچ. ریزدمی هم به امگذشته به نسبت باورم تمام. کنممی کردن

 دوش به را زندگی بار تمام و نداشتی بیشتر سال هجده که زمانی هم آن! بودی داشتنی دوست تو چقدر. کنممی احساس

 و نیست ایبرگه دیگر. هستم کجا من، گفتیمی و بودی کاش. آموختیمی من به هم را طاقت این و بودی کاش. کشیدیمی

 اوضاعت اگر نه؟ مگر. رنجاندم خیلی را تو کردیمی حمل خودت با مرا که آخری روزهای. ندارد وجود خواندن برای ایخاطره

 صدایی تا کنم خفه را صدایم مجبورم که شرایطی در هم آن. دهدنمی امانم گریه آمد؟ سرت بر چه نوشتی؟می باز بود مناسب

 .ببرد غریبه از پر یخانه این از مرا و بیاید امزندگی مصطفی کاش امیرسام،! نرسد خانه این اهالی از گوشی به

 چندان حالم. است شده تاریک هوا کنممی باز که چشم. روممی خواب به و شوممی مچاله تخت روی و کندمی امخسته گریه

 مشغول. آیمنمی بیرون مهشید فکر از ایلحظه. کند بهتر را حالم کمی گرفتن دوش شاید تا روممی حمام به. نیست مساعد

 و کنممی تن به شرتیسوئی. برسانم پایان به را کاراین گیردنمی امحوصله حتی و شوممی حوله با موهایم کردن خشک

 تلویزیون به و نشینممی کاناپه روی. نیست خانه در کسی فرید و طوبی جز. روممی پایین به و گذارممی سر روی را کالهش
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. امشده وابسته تو به مدت این در چقدر امیر، بیاورم؟ طاقت چگونه. است مانده امیرسام جراحی به روز دو. زنممی زل خاموش

 به. بکشم راحتی نفس و بنشینم کنارت بیایم افکار، این تمام از فارق دارم دوست. شوممی متوجه نیستی که هاییزمان را این

 خانه وارد او گذرد،می که ایدقیقه چند. را تو جز خواهم،نمی هیچ دیگر که من زندگی؟ از خواهیممی چه ما مگر مادرم قول

 :گویدمی و آیدمی سمتمبه دیدنم با بهزاد؟ سعید؟ پدر؟ بنامم؟ چه را او. شودمی

 بابا؟ خوبی الناز؟ -

 سری اجبار به. تو از بیزار قدرهمان و مهشیدم دختر هم من باشی، قصه بهزاد اگر تو. خوردمی هم به گفتن «بابا» این از حالم

 .دهممی تکان

 .خوبم -

 .میگذارد امپیشانی روی را دستش و نشیندمی کنارم

 !داری تب -

 او از را مهشید داستان یادامه توانستممی کاش. باشم تنها که دارم دوست. دهمنمی پاسخی و کنممی دور او از را خودم

 نباید اکنون باشد، کرده هم گیریکناره شغلش از اگر سعید! کمد داخل یاسلحه از حقیقت، شنیدن از! دارم واهمه اما بپرسم؛

 بروم اتاقم به تا شوممی بلند کنارش از. ترسید باید باشد اگر هم بهزاد لباس جیب در اسلحه! باشد اسلحه لباسش جیب در

 :شنوممی صدایی که

 مرگته؟ چه تو -

 سمتشبه. کند دیوانه حد همین تا را او توانستمی محلیبی با هم مهشید! است بهزاد او آری،. زندمی فریاد بلند صدای با

 .کندمی عوض را حالتش. گردمبرمی

 .طوریاین هم االن. اتاق تو رفتی روزه چند. دخترم نگرانتم... خب. شم فدات ببخشید -

 .امخسته فقط. خوبم من -

 چگونه دانمنمی. است ریختن فرو درحال قلبم ترس، شدت از. روممی اتاق به و گویممی را این احساس هر از عاری صدایی با

. رسدنمی ذهنم به فکریهیچ زنم،؛امامی قدم اتاق در. دانممی را هویتش که شود متوجه نباید او. بروم بیرون خانه این از باید

 اگر خدایا. آیدبرنمی دستم از این جز کاریهیچ. دهممی شدن جاری یاجازه هایماشک به و کشممی دراز تخت روی! پوچ

 !بودی کاش امیرسام. بیا کمکم به بینیمی مرا هم هنوز

*** 

 گذردمی هانامهپایان از روزی دو. ببیند چهره این با مرا عمل از پیش نباید امیر. پوشانممی پودری کرم با را چشمانم زیر گودی

 غیر چون بروم دیدارش به باید امروز اما دارد؛ شباهت هاگنجشک به خوردنم غذا و است نیامده هایمچشم به خواب من و
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 ساکت جاهمه. شوممی خارج اتاق از پاورچین و اندازممی سر روی را شالم. کنم پیدا کجا از باید را او که دانمنمی دیگر امروز

 .شودمی شنیده سرم پشت از عصبی صدایی که بروم بیرون و کنم باز را سالن در خواهممی. است

 صبح؟ موقع این سالمتی به کجا -

 :افتممی لکنت به ترس از. است بهزاد. گردمبرمی ترس با

 .گردمبرمی زود جایی برم باید... بابا... باب -

 .شودمی نزدیکم

 کجا؟ -

 ...می قول گردمزودبرمی -

 کجا؟ پرسیدم -

 :دهممی پاسخ و بندممی هم روی چشم اشعصبی صدای از

 .بیمارستان -

 :دهممی ادامه من و گیردمی خود به سوالی حالتی اشچهره

 .ببینمش عمل قبل خواممی. داره جراحی امروز دوستم -

 .کنم برخورد آرامش با نشود مانعم اینکه برای مجبورم

 دوستت؟ -

 .هامیشه دیر برم بذار بابا. خدا به میگم راست -

 !نمیری جایی تو -

 گم ته و سربی شهر این میان را او است ممکن نروم اگر. داندنمی را دیدار این اهمیت او. پرممی جا از کلمه این شنیدن با

 .کنم

 .برم باید من -

 باید؟ -

 :گویممی کالفه و کشممی عقب موضعم از

 خوبه؟ میرم، فرید با اصالً. برگردم زود میدم قول. مهمه خیلی توروخدا، بابا -

 نه؟ پسره، اون پیش بری خوایمی -

 .کنممی سکوت

 .اتاقت تو برو برگرد. نمیری جاهیچ امروز تو -

 .شوندمی مشت عصبانیت شدت از هایمدست
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 !بشی مانعم تونیمی بکشی رو من اگه فقط االنم! نیستم تو زندانی من -

 رد از مانع. بینممی را فرید آن پشت کنم،می باز که را در. است گرفته فرا را وجودم تمام ترس اینکه با روممی در سمتبه

 .شودمی شدنم

 .کنار برو -

 .کنممی نگاه بهزاد هایچشم به و گردمبرمی. خوردنمی جم جایش از او و گویممی را این

 .دقیقه چند فقط. برم بذار توروخدا -

 به تمسخرآمیز حالتی با. ریزندمی بیرون کیف وسایل. اندازدمی زمین روی و داردبرمی امشانه از را کیفم و شودمی نزدیکم

 .کندمی نگاه وسایل

 .گرم لباس شخصی، وسایل پول، عیادت؟ یه واسه وسیله همه این -

 دیگر. شوممی کالفه. گردم باز خانه این به امیرسام با دیدار از پس که نداشتم قصد آری،. است خوانده را دستم که گویی

 .داندمی را قضیه او. ندارد ایفایده هیچ تظاهر

 .کنهنمی فرار زندانیت شی مطمئن که بیا هم خودت اصالً . گردمبرمی باشه، -

 !تو برو -

 .شود اجرا که خواهدمی و دهدمی دستور. است واضح کالمش جدیت

 داشتی؟ نگه اینجا رو من چرا اصالً  ترسی؟می چی از. بیمارستان برم باید من -

 .زندمی فریاد و ریزدمی بهم ناگهان

 .گفتم تو بیا. زنیمی حرف خیلی داری دیگه -

 برای راهی است ایستاده فرید که خالی فضای بین از. کنمنمی پیدا را ماندن طاقت افتممی که امیرسام یاد به اما ترسم؛می

 کنار را او سرعتم و کندمی برخور فرید یشانه به امشانه. کنممی دویدن به شروع سریع و گیرممی گارد. کنممی پیدا خروج

 .بدهم نجات مخمصه این از را خودم بتوانم شاید بدوم توانم تمام با اگر. زندمی

 گذاردمی امشانه روی را دستش و رسدمی من به. است من از باالتر خیلی سرعتش فرید اما شوم؛می دور کمی بلند هاییگام با

. است گرفته زورش پر های دست با مچ از را دستم هردو و چسبانده خود به کامال مرا اکنون. کشاندمی خودش سمت به مرا و

 یگوشه لبخندی. بینممی چشمانم با را مرگ من و شودمی نزدیک بهزاد. است فایدهبی اما کند؛ رهایم که کنممی تقال

 .هست هایشلب

 !شقکله مامانتی، مثه -

 :گویممی کنم، جدا فرید از را خودم کنممی تقال که طورهمان. فشارممی هم به را هایمدندان حرص از

 !بهزاد متنفرم ازت اون مثل هم دقیقاً. خودشم مثل آره -
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 شناختیش؟ حاال بود؟ خودخواهی احمق چه پدرت که دیدی خوندیشون؟ پس. داشتم هم انتظارش -

 رو تو وقتهیچ وقت هیچ اون. نشد عاشقت وقتهیچ مهشید. بودی تو هم اون و داشت بازنده یه فقط خوندم من که ایقصه -

 .بود متنفر ازت و نداشت دوست

 .کشدمی بلندی فریاد سپس و گذاردمی سرش روی را دستش. کنممی تکرار مدام و دهدمی آزار را او هایمحرف که دانممی

 !رو دهنت ببند -

 .دهدمی نشان را اشچهره از دیگری روی هرلحظه

 .تو ببرش رو این فرید -

 و هابازو میان خوردن تکان توان هایمدست. کشممی زمین روی را پاهایم و زنممی وپادست مدام من و کندمی حرکت فرید

 .ندارد را اشقوی هایمچ

 .برم باید کن، ولم! عوضی کن ولم -

 .آیدمی حرف به فرید که زنممی فریاد و کنممی وارد ضربه اشسینه به آرنجم با و کنممی تکرار را هاحرف مدام

 .نخوردی کتک تا نخور وول قدراین و ببند رو دهنت -

 .دهدمی هل مرا و کندمی باز را در. کشاندمی اتاقم سمتبه هاپله از مرا

 .نمیاد در صدات -

 .کندمی قفل را در و شودمی خارج اتاق از. داردبرمی را کلید هم بعد

 خودم هایدست درد باعث بیشتر که کنممی در یحواله را هامشت دستم با و کوبممی در به پاهایم با. روممی در سمتبه

 .شودمی

 .شنوندنمی را صدایم که گویی اما بیاورند؛ ییرون اتاق این از مرا خواهممی و کنممی التماس

 .کن باز رو در. بیمارستان برم باید من. بیرون بیام خواممی. کن باز رو لعنتی در این کن، باز رو در -

 .افتممی زمین روی و ماندنمی باقی بدنم در رمقی تا کنممی تکرار را هایمحرف قدرآن. زنممی فریاد

 .منتظرمه االن. آخه دادم قول بهش. باشم امیر پیش باید من. کن باز رو در توروخدا -

. ببینم را او باید. کنممی نگاه را ساعت. شودمی زخم گلویم فریاد شدت از. شودنمی خارج گلو از دیگر صدایم. ریزممی اشک

 بتوانم اگر. است اتاقم یپنجره نزدیک باغ انتهای دیوار. کرد کاری بتوان که است آن از بیشتر ارتفاعش. روممی پنجره سمتبه

 تکان جرأت. نشینممی پنجره یلبه روی. یابممی خالصی جهنم این از کنم، عبور هامیله از و بیندازم دیوار روی را خودم

 عمیقی نفس و بندممی را هایمچشم. بخشدمی من به جرأت و دل که است امیرسام به کردن فکر تنها و ندارم خوردن

 .شودمی حبس سینه در نفسم. شودمی درباز و چرخدمی در قفل ناگهان که کنممی دراز دیوار سمتبه را پایم. کشممی
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 سمتبه را دستم دهم، انجام کاری نکهآ از پیش. آیدمی سمتمبه و شودمی خون از پر هایشچشم پنجره، یلبه دیدنم با بهزاد

 .شودمی اشک از پر چشمم و کشممی بلندی آخ و کنممی احساس امشانه در بدی درد و افتممی زمین روی. کشدمی داخل

 کردی؟می داشتی غلطی چه -

 جان و شوندمی جاری اشکم. کردمی نوازش را موهایم و نشاندمی پاهایش روی مرا که ستمردی همان این، شودنمی باورم

 به تا دهد اجازه خواهممی دیگر باریک هایماشک میان. کشدمی را پرده و بنددمی را پنجره. ندارم را زمین روی از شدن بلند

 تخت روی است، گرفته دستش در که را کیفم. آوردنمی رحم به را دلش هایمزجه نه و هایماشک نه اما بروم؛ بیمارستان

 .کندمی نگاهشان و نشیندمی تخت روی. کندمی خاج آن از را مهشید هاینامه و کندمی پرتاب

 .نه هنوز دوتا شما ولی داد؛ پس رو تقاصش مصطفی. گرفتین ازم رو اون سعید و تو -

 .زنممی کنار را اشکم

 شد؟ چی مصطفی مصطفی؟ -

 .دهدنمی را پاسخم

 .بودمت کشته هزاربار االن تا وگرنه مهشیده، شبیه چشمات که حیف -

 را اسلحه و آیدمی کنارم. افتممی زدن نفسنفس به ترس از. کندمی خارج را اشاسلحه و بردمی کمرش سمتبه را دستش

. کنممی باز چشم دیگر بار. کندمی نوازش را امگونه دستی که شود کمتر ترسم تا بندممی را هایمچشم. گذاردمی گلویم زیر

 !است دیوانه مرد این. کندمی نوازش را امگونه دیگر دست با و گذاشته گردنم روی را اسلحه دست یک با

 .شودمی خیره هایمچشم به مهربان هاییچشم با و زندمی کنار را هایماشک کند،می نوازشم. زندمی کنار را اشکم

 .بمیری نمیاد دلم -

 :گویدمی عصبی و فشاردمی گلویم روی ترمحکم را اسلحه سپس

 .شدی مرگش باعث لعنتی توئه. دادی بهم مهشید مرگ با که زجری! بکشی زجر باید ولی -

 خاطری تعلق هیچ هم من اگرنه نبود، خودم دست که خدا به آمدنم دنیا به. نکش رخم به را بودنم قاتل قدراین. ریزممی اشک

 !نداشتم دنیا این به

 :گویدمی کنانخنده بعد اندکی و گیردمی دستش میان را سرش

 رو خودش که حیفه آره،. بگیرم ازت فیلم و عکس باید حتماً. میبینه روز و حال این توی رو تو وقتی دیدنیه سعید قیافه -

 .بیارم تونمنمی

 :زندمی فریاد سپس

 .فرید فرید، -

 .ایستدمی در کنار او بعد لحظه چند
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 ...سعید مخصوص! بسازم خوب خیلی فیلم یه خواممی! دوربین طناب، چسب، -

 عقب سمتبه زمین روی را خودم مدام ترس از من و آیدمی سمتمبه دستش در وسایل همراه فرید بعد، یلحظه چند

 کامالً  دیگر. کندمی هایمدست بستن به شروع و زندمی زانو کنارم. دهدنمی نشان واکنشی هیچ ترسم به نسبت او و کشانممی

 او به را اوضاع وخامت که بود کسی کاش رساندم،می خبر او به تا بود کسی کاش. شوممی ناامید بیمارستان به رسیدن از

 گذارد؟می چیزی چه پای را نبودنم او. دادمی اطالع

 شوندمی اشک به تبدیل و شوندمی رد هایمچشم جلوی امیرسام یچهره مدام و کنمنمی فرید دست از نجات برای تقالیی هیچ

 سخت کمی برایم کشیدن نفس و زندمی دهانم روی چسبی. شودمی تمام که هایمدست بستن. خورندمی لیز هاگونه روی و

 این از من آمدن بیرون و عمل اتاق از تو آمدن بیرون احتمال اکنون امیر،. دهمنمی نشان واکنشی هیچ هم باز اما شود؛می

 هایمگریه و ریختن اشک از. آورمدرنمی سر کارهایشان از! هستیم نزدیک مرگ به درصدپنجاه هردویمان. کندمی برابری زندان

 چه او برای بفرستد؟ سعید برای را اینها خواهدمی. کندمی بیشتر را زجرم هایشخنده با مدام بهزاد و کنندمی تصویربرداری

 انصافبی ریزد؟می اشک صورت پهنای به و است شده بسته دهانش و دست شهر، یگوشه فالن در دختری فالن دارد اهمیتی

. داشتم دل به را دیدارش آرزوی سال، دوازده. بود نشانده ذهنم در که کوتاهی خاطراتی با که ستمردی سعید نه؟ ام،شده

 به کارشان. دید خواهد کمتر را اماشکی هایچشم الاقل. باشم داشته او رنجش در سهمی خواهمنمی. اندازممی پایین را سرم

 همه آن که شد چه کرد؟ پیدا مرا بهزاد که شد چه شد؟ چه. گذارندمی تنها ناامیدی از دنیایی با مرا و روندمی. رسدمی اتمام

 ذهنم نباشم؟ پدرم دنبال به که گفتمی همین برای یعنی بود؟ باخبر بهزاد وجود از محبوبه افتاد؟ محبوبه و من میان فاصله

 دادن قرار که دارم اطمینان حاال. نیست نجات به امیدی دیگر و برد خود با را همراهم تلفن بهزاد. شودمی پر هاچرا این از

. پذیرفتم آسانی این به را محبوبه مورد در هایشحرف که من بر وای. است بوده او کار هم سیاه لیست در محبوبه هایشماره

 بسته پشت از که هایمدست. کردم حماقت چقدر من که برممی پی این به پیش از بیش گذرد،می بیشتر زمان هرچقدر

 آن. آوردمی برایم غذا از ایسینی و شودمی اتاقم وارد فرید که گذردمی ساعتی چند. کنندمی امخسته بسته دهان و اندشده

 .کندمی باز را دهانم و دست و گذاردمی زمین روی را

 فهمیدی؟. زنهنمی سر ازت هم اضافه غلط. داری وقت دقیقه ده فقط -

 هیچ من و رودمی بیرون اتاق از! کردمی رانندگی برایم احترام نهایت در و کردمی خطاب «شما» مرا که ستکسی همان این

 را نخورده دست غذای سینی و گرددمی باز اتاق به مجدد فرید و شودمی تمام امدقیقه ده. ندارم غذا خوردن برای میلی

 :آیممی حرف به بینممی را او تا. زندنمی حرفی اما بیند؛می

 .ببینمش خواممی بگو بهش -

 .است بوده جدی صحبتم بردمی پی لحظه همان که محکم چنان اما گویم،می خونسردی با

 ببینی؟ رو کی -
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 .رو بهزاد -

 .زندمی پوزخندی

 !رو بهزاد عجب، -

 .دهدمی هل سمتمبه کفش با را آن و آیدمی غذا سینی سمتبه

 .کن پذیرایی خودت از پس بمونی، زنده قراره فعالً -

 از خواهممی. نیست ای چاره اما دهد؛می آزار مرا کنارش در بودن. مانممی بهزاد آمدن منتظر من و رودمی بیرون اتاق از و

 .بیایم بیرون بالتکلیفی این

 وارد و کندمی باز را در. دهدمی خودش به را دیدنم افتخار نهایت در و مانممی منتظر داشتم را انتظارش که چیزی از بیشتر

 .خیزمبرمی زمین روی از شودمی که

 !نخوردی رو غذات -

 زندونیم؟ اتاق این توی کی تا من -

 .گذاردمی جیبش داخل را هایشدست

 .نمیاره دووم خیلی هم خودش. داد پس رو کارش تقاص کافی اندازه به. تمومه سعید با کارم -

 .شومنمی متوجه را منظورش

 .میای هم تو برم هرجا بعد به این از. ریممی کشور این از! میای من با تو -

 .زندمی حلقه هایمچشم در اشک

 میشه؟ زنده مهشید مگه چی؟ که آخرش -

 .شودمی خارج آرامش حالت از و فشاردمی هم به دندان

 !نمرده مهشید مهشید؟ -

 .شودمی نزدیکم

 !نه؟ مهشیده، مال چشما این -

 مهشید خاطر به مرا واقعاً  یا است عصبی لحظه در بدهم تشخص توانمنمی و دارد حالت یک هرلحظه. ترسممی رفتارش از

 .کنممی استفاده فرصت از بینممی دور عصبانیت از را او تا. دارد دوست

 شد؟ چی روز اون از بعد! بنویسه رو خاطراتش جایی یه تا تونسته فقط -

 .گرداندبرمی من از را رویش

 شد؟ چی -

 .نشیندمی آن روی و رودمی تخت سمتبه
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 !شد چی بدونی خوایمی که -

 .گیرممی نظر زیر را او و دهممی تکیه دیوار به. گذاردمی زانو روی را آرنجش

 خیلی شکمش. دستش کنار مهشیدم و بود من رویروبه آشغالت بابای. بودیم شده جمع آتیش دور معمولی، خیلی شب یه -

 .کردمی بزرگ شکمش تو داشت قاتل یه. جلو بود اومده

 .کنم ابراز را امناراحتی توانمنمی اما شوند؛می مشت هایمدست. کندمی نگاه من به سپس و

 .اومد مأمور و شد شلوغ. میاد صدا دیدیم افتاد، اتفاق سریع خیلی -

 .گیردمی طرفم به را اشاشاره انگشت و آیدمی سمتمبه. شودمی بلند تخت روی از

 .کنم دور اونجا از رو اون فقط چی،همه بابای گور گفتم. بود مهشید به حواسم فقط من. بود مأمورا همون جزو سعیدم -

 :دهدمی ادامه اشخنده میان و کندمی ایخنده سپس. کشید تیراندازی به کار نهایت و نشد تسلیم کسی

 !خورد تیر مصطفی -

 .لرزدمی بغض از امچانه و کشدمی تیر قلبم. زندمی قهقهه بلند صدای با و

 !نیومد. نیومد باهام کردم هرکاری ولی کنم؛ بلندش رفتم. زاری و گریه بود نشسته سرش باالی مهشید -

 :زندمی فریاد باعصبانیت سپس و

 !نیومد -

 چند تا که او. کنممی پنهان دیوار کنج در بیشتر را خودم. نبیند را آنها لرزش تا کنممی پنهان سرم پشت را هایمدست

 شد؟ چه! بود آرام پیش یدقیقه

 جون هنوز مصطفی. بود خورده جا بود دیده اونجا رو رفیقش خب. چیهمه به زد گند و شد پیداش سعید اون که بود اینجا -

 .نیاورد دووم دیگه. اون به سپرد رو مهشید و داشت

 .آیدنمی بند امگریه و اندازممی پایین را سرم

 دیگه مهشیدم خود حتی. بدم فراریش نذاشت چیزهمهبی سعید اون! نخواست رو من هم مصطفی مرگ بعد حتی مهشید -

 فهمی؟می. نیاد من با ولی کنه؛ دستگیرش سعید شد حاضر. کنه فرار خواستنمی

 :پرسدمی و آیدمی نزدیکم! شوندمی کر هایمگوش که زندمی فریاد چنان را آخرش کلمه

 شد؟ چی بعدش دونیمی -

 .شودمی آسان برایم کشیدن نفس و گیردمی فاصله من از او و دهممی تکان منفی نشانه به سری

 در به سالم جون اینا همه از مهشید. بیرون آوردش رو اون. بمونه زندان تو زیاد نذاشت سعید ولی بردن؛ رو مهشید! بردنش -

 .رفت مهشید و رو اومدی تو! چیهمه به زدی گند و اومدی تو اینکه تا برد

 .دهدمی ادامه باز اما رسد؛نمی نظر به خوب چندان حالش هم او و شودمی جاری اشکم
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 .ایدیوونه گفتنمی من به هاعوضی اون. نبودم من و کردن خاک رو مهشید -

 .خنددمی بلندبلند

 !آره. کشتین رو اون سعید و تو. نبودم من خاک زیر کردن رو مهشیدم وقتی چون ام؛دیوونه آره -

 :کندمی تکرار لب زیر و رودمی راه کالفه

 .وسعید تو... وسعید تو. کشتینش وسعید تو آره، -

. است من انتخاب تنها لحظه این در اما ترس؛ یا است ناراحتی روی از امگریه دانمنمی. گیردمی فرا را جانم ترس حالتش از

 :گویدمی خیره هایمچشم به دیگربار. ایستدمی حرکت از او

 خودش زندگی از که اونی. بود سعید بابا، گفتیمی بهش و گرفت شناسنامه خودش اسم به و کرد بزرگت رو تو که اونی. آره -

 بود، کرده قایم رو تو سال همه این که اونی. بود سعید کرد، گیریکناره تو خاطربه شغلش از که اونی. بود سعید تو، واسه زد

 .امتشنه دوتا شما خون به دونستمی چون. بود سعید

 به آرامی یخنده با و کنممی فراموش هم را کشیدن نفس حتی. کنممی رها را گریه من که زندمی فریاد عصبانیت با چنان

 .دهدمی پایان عصبانیتش

 رفتم شب نیمه یه. سراغش رفتم باز و بیرون اومدم زندان از ولی کشید؛ طول سالی شیش -پنج. نیاوردم کم من خب، ولی -

 .کرد وگور گم گوشه یه هم رو تو و کرد فرار دستم از! تو! اشبچه و خودش سروقت. وقتش سر

 :پرسدمی خونسرد و کشدمی عمیقی نفس

 باالخره و میدم جواب من بانک طرف از رو گوشی تماس فهمهمی وقتی باشه دیدنی اشقیافه باید ببینیش؟ االن خوایمی -

 بازی خودش جون با داشت گفت،نمی رو تو جای و بود افتاده من گیر که مدتی تمام. کنممی پیدات سال همه این بعد

 !خودشه االنش وضعیت مقصر. کردمی

 منکر توانمنمی کنم،می هرکار راستش است؟ آورده سرش بر بالیی چه او کجاست؟ سعید یعنی. شومنمی هایشحرف متوجه

 برایم را کارهمین نیز او کند؟می فرزندش وقف را خودش تمام پدر یک که است این از غیر مگر. شوم او به نسبت احساسم

 دستش. است کرده من وقف را اشزندگی تمام او. است کرده پدری من برای پدر یک از بیشتر او. بیشتر حتی است، داده انجام

 اشرحمیبی ترسم،می هم آینه در انعکاسش از! ترسممی او از. شودمی خیره آینه در خودش به و گذاردمی توالت میز روی را

 و کندمی پرتاب گلویش انتهای به را آن آب، نوشیدن بدون و کشدمی بیرون شلوارش جیب از قرصی! شودمی چندان دو

 آرام خیلی صدایی با. اندازدمی من به دیگری نگاه. است آشفته وضعش و سر. کشدمی موهای در دستی. دهدمی قورت

 :گویدمی

 نداره زحمت خیلی که درجریانی. مونیمی جاهمین بشه آماده هابلیط که فردا تا ولی نیست؛ کردن وزنجیر غل به نیازی -

 !بگیر فاصله هم پنجره از پس نه؟ بچکونم، ماشه رو رو دستم
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. پیچدمی هایمگوش در در شدن قفل صدای و رودمی بیرون اتاق از بببند، را دهانم و پای و دست قبل لحظه چند مانند آنکهبی

 سعید مصطفی؟ و مهشید سرنوشت بریزم؟ اشک یک کدام برای. ریزممی اشک و شوممی مچاله آن در و روممی تخت سمتبه

 اضافی یبنده این با باید دانینمی نه؟ ام،مانده دستت روی! خدایا. ندارند دلسوزی به نیاز من، قدر به کدامهیچ! نه امیرسام؟ یا

 مبادا که اندازممی سرم بر روسری عمد به. مانممی دراتاق شب تا کنم خارج تن از را هایملباس آنکهبی کنی؟ چه زمینت در

 بوسه من گونه بر او و نشستم پاهایش روی و کشیدم آغوش در را غریبه یک من و ندارد من با نسبتی هیچ او شود، وارد کسی

. بشویم را صورتم و ببندم کش با محکم را موهایم کندمی مجبورم و کندمی امدیوانه احساس این کرد؟ نوازش را موهایم و زد

 .شودنمی پاک هاکار این با و است شده تزریق او دروغین محبت

*** 

 .کنممی باز چشم بهزاد صدای باشنیدن

 .بیار رو بلیطا زودتر فقط تو آره، -

 :گویدمی من به خطاب و کندمی قطع را تلفن. کندمی باز را اتاق در

 .کن جمع داری هرچی زودتر پاشو -

 و سمیه محبوبه، جاست،این لیلی جاست،این امیرسام. دارم تعلق اینجا به من. بمانم اینجا باید من. بروم او با خواهمنمی من

 رودمی بیرون بماند جانبم از پاسخی منتظر آنکهبی. دارم اینجا در هاکار خیلی هنوز من! مهشید و مصطفی مزار! سعید حتی

 برسی؟ دادم به خواهینمی خدایا، نیست؟ فراری راههیچ یعنی. نشینممی تخت روی. کندمی قفل را در و

 شدن خارج و روممی پنجره سمتبه. کنندمی نوازشم و شوندمی جاری اند،شده هایمگونه همدم روزها این که هاییاشک

 که بود ایاحمقانه فکر. اندازممی است اتاق یپنجره سمت که باغ انتهای دیوار به کوتاهی نگاه. کنممی نگاه باغ از را بهزاد

 پاک گونه روی از را هایماشک. بود کاراین بودن عاقالنه کردم،نمی فکر که چیزی تنها به روز آن اما بپرم؛ دیوار روی بتوانم

 .کوبممی در به چندباری و روممی در سمتبه کنم،می

 آهای؟. دارم کار نیست؟ بیرون اون کسی نیست؟ کسی -

 و کوبممی زمین روی پا نهایت در و دهممی تکان را در یدستگیره چندبار. شنومنمی صدایی. چسبانممی در به را گوشم

 سمتبه عجله با کنم؟ بازش توانممی یعنی. شوممی خیره هایشپیچ به و گذراممی دستگیره روی را دستم. شوممی کالفه

 است مشخص. آورممی بیرون را فلزی کشخط و ریزممی بیرون را کشوها. کنم پیدا مناسبی یوسیله تا روممی تحریم میز

 هایشپیچ کشخط انتهای با بتوانم کنم تالش کمی اگر شاید. است قدیمی و نشده عوض که هاستمدت در یدستگیره که

 کشخط و است سفت. بچرخانم را آن که کنممی سعی و گذارممی پیچ وسط را قائمش یگوشه. نیست آسانی کار. کنم باز را

 کمی که هرپیچ. کنم شل را هاپیچ کمی توانممی تا کنممی صرف را زیادی زمان مدت. کشمنمی کار از دست اما پرد؛می دائم

. یابممی خالصی جهنم این از هاپیچ این کردن باز با باشند داده تضمین که گویی. شودمی چندان دو امخوشحالی شود،می شل
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 هادر مبادا تا شوم نگران خوابگاه به رسیدن دیر برای توانستممی نهایتاً نکردم، تجربه را شرایطی چنین امزندگی در گاههیچ

 .برسد محبوبه به رسیدنم دیر خبر و ببندند را

 به نباید که ستچیزی تنها ترس خطر در آدم وقتی. زنممی کاری چنین به دست که امآورده کجا از را شجاعت این دانمنمی

 اما است؛ گلوله یک شدن حرام بهزاد قول به نهایتاً. هستم هرکاری انجام به حاضر خانه این از نجات برای من. کند فکر آن

 شوق و نشیندمی هایملب روی لبخند شوند،می شل در دستگیره هایپیچ که هنگامی. دهممی ترجیح او با رفتن به راهم آن

 را کار باید. بردنمی پیش را کاری تنهایی به دستگیره شدن شل. است شده قفل پشت از در اما جوشد؛می وجودم در آزادی

 باز که سمتیبه را در. است فایدهبی شود، جدا در از و بشکند شاید تا کوبممی دستگیره روی به دست با هرچه. کنم تمام

 چند. دارمبرمی را آن و روممی سمتشبه. افتدمی میز کنار صندلی به چشمم نهایت در. دهممی هل مرتبه چندین شود،می

 در قفل و کوبممی در یشدهشل یدستگیره روی به صندلی با سپس و کنممی متمرکز را حواسم و کشممی عمیق نفس

 کنممی شکر را خدا دل در و زنممی زل دستگیره به. امشده موفق که شودنمی باورم. افتدمی زمین روی دستگیره و شکندمی

 یطبقه به و نگرممی را اطراف احتیاط با نیست، درخانه کسی دانممی اینکه با. کنممی باز را در. کنممی کوتاهی یخنده و

 چفت هم باال اتاق مثل. است قفل در! شانس این بخشکد ،...و دوممی سالن در سمتبه شودمی راحت که خیالم. روممی پایین

 بهزاد اتاق سمتبه. است غیرممکن خانه این از فرار و دارند نرده هاپنجره. کرد بازش بتوان که نیست قدیمی و کهنه بستش و

 هرکدام. است کرده پنهانش و کشیده برق از را خانه تلفن. خودم همراه تلفن هم شاید کنم، پیدا تلفنی کنممی سعی و روممی

 را هاکابینت و روممی آشپزخانه سمتبه اضطراب با. نیست کدامشان هیچ از اثری اما دهد؛ نجات مرا تواندمی وسایل این از

 !نیست که نیست اما را؛ هاکشو تمام گردم،می

 انداختن از پیش. گذارممی دهانم یگوشه و دارمبرمی کوچکی شکالت و کنممی باز را یخچال در. کنممی گرسنگی احساس

 روی! است من همراه تلفن. کنممی نگاهش بیشتر. کندمی جلب را توجهم سطل داخل جسمی زباله، سطل داخل اشبسته

 :گویممی لب زیر. آورممی بیرون را آن کنم،می جاجابه دهانم در را شکالت که طورهمان و زنممی زانو زمین

 !شکرت خدایا شکرت، خدایا -

 را دستم هردو شوممی محبور. است کارتسیم فاقد اما است؛ مانده باقی اشباطری در شارژ اندکی و کنممی روشن را آن

 کردمنمی هم را فکرش حتی. شودمی جدی برایم موضوع. آورممی بیرون را کارتسیم بار این و کنممی زباله سطل داخل

. است شانس نهایت برایم این و کردم پیدا را همراهم تلفن بلکه ام،آمده بیرون آنجا از تنها نه اما شوم؛ خارج اتاق از بتوانم

 اما زنم؛می شارژ به را تلفن و روممی سمتشبه. است افتاده شارژی میز روی جاهمان. رسدنمی گرفتن تماس برای تلفن شارژ

 خارج خانه از ماشین با او زودی؟ این به. برسد لحظه این نباید او! نه. شنوممی بیرون از صدایی بگیرم تماسی خواهممی تا

 نظر به که فرید صدای و قفل در کلید چرخیدن صدای. است سالن در پشت از صدا. برسد هازودی این به نباید پس شد،

 .کندمی صحبت تلفن با رسدمی
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 .مواظبم. رسیدم االن همین آقا، چشم -

. بزند بیرون حدقه از است مانده کم هایمچشم. گزممی را لبم گوشه و شودمی نامنظم هایمنفس ترس، شدت از و کنممی هل

 به فکری. ایستممی جاهمان. روممی باال طبقه به دواندوان و شوممی بلند جا از چرخد،می قفل داخل کلید که دوم بار برای

 .شودمی نزدیک پا صدای که شوممی محبوبه یشماره کردن پیدا مشغول رسد،نمی ذهنم

 با. بگیرم تماس محبوبه با بتوانم ایلحظه فقط تا شوم پنهان جایی باید. نیست فرار برای راهی دیگر گردم، باز اتاق به اگر

 آنجا به را خودم. است بهزاد اتاق دیواری کمد همان رسد،می ذهنم به که جایی تنها. شوممی دور اتاق در کنار از عجله

 باز را کمد در. است اتاق یگوشه در سفر، ی آماده ایشده بسته چمدان و نیست آن در لباسی و است خالی کمد. رسانممی

 تماس محبوبه یشماره با. کندمی روشن را صورتم تلفن نور. بندممی را در سپس و کنممی پنهان آن گوشه را خودم و کنممی

 محبوبه طرف از تماس. لرزدمی هایمدست و گزممی لب مدام که گیردمی فرا را وجودم ترس و اضطراب چنانآن. گیرممی

 .برممی گوشم سمتبه سرعت به را گوشی. شوممی متعجب کمی ابتدا. شودمی داده پاسخ

 الناز؟ الناز؟ الو؟: محبوبه

 :زنممی صدایش دارد شکستن امکان هرلحظه که بغض از مملو و لرزان صدای با

 !محبوبه -

 را خودم. است بسته را گلویم راه سنگی مثل اما نزند؛ سرش به ترکیدن هوس مزاحم بغض این تا فشارممی هم روی دندان

 آن در محبوبه هایحرف به توجهبی و کنممی باز لب. نیست ریختن اشک و کردن بغض زمان حال. کنممی سرزنش مدام

 :گویممی گوشی، سمت

 .محبوبه. برس دادم به توروخدا. کنن خارج کشور از خوانمی رو من محبوبه -

 .کن همکاری باهاشون نترس، النازم -

 آمدنش حرف به باعث من ایلحظه چند سکوت است؟ خبر با برایم آمده پیش اتفاق از او. مانممی ساکت حیرت شدت از

 .شودمی

 ...دیگه چندساعت کن، گوش -

 و کمد در شدن باز با که است نکشیده هم دقیقهنیم به هم با تماسمان تایم حتی و است نرسیده پایان به حرفش هنوز و

 هیچبی و شودمی خارج دستم از تلفن فرید، یچهره دیدن با. پردمی سرم از هوش کند،می برخورد صورتم به که روشنایی

 دستم، در تلفن دیدن با! کشدمی مرا او. لرزدمی امچانه و کنممی نگاه هایشچشم به کشیدن نفس بدون حتی و حرکتی

 شودمی خم. است نیاورده زبان به حرفیهیچ هنوز. کندمی خارج کمد داخل از مرا حرکت یک با و کشدمی را دستم عصبی

 به سپس و گذاردمی گوش کنار ایلحظه را تلفن. بشنوم را محبوبه هایگفتن «الو» صدای توانممی. داردبرمی را تلفن و
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 صورت و کشدمی هم در ابرو. امشده الل ترس شدت از که اندازدمی من به نگاهی خشم با. کندمی خاموش را آن سرعت

 .دهدمی نشانم را تلفن. شودمی ترسناک کمی شکلش مربعی

 زدی؟می حرف داشتی -

 ...من... م... م -

 روی که محکم چنانآن. کندمی وارد صورتم چپ سمت به محکمی سیلی گوشی همان با که است نشده کامل امکلمه هنوز

 او اما کنم؛می صورتم سپر را هایمدست شود،می نزدیکم تا. شودمی اشک از پر هایمچشم نرسیده، ثانیه به و افتممی زمین

 بلند جا از اختیاربی که کشدمی چنان و گیردمی زورش پر و قوی هایدست در را دستم. ندارد زدن سیلی یا دعوا قصد

 تلفنم عصبانیت شدت از و کشدمی سرم بر بلندی فریاد و کنممی امتناع او با همراهی از که بردارد قدمی خواهدمی. شوممی

 .شودمی ناامید امیدم تنها! شودمی خرد تلفن. کوبدمی زمین روی را

 آمدهپیش اتفاق گزارش و گیردمی تماس بهزاد با بالفاصله. اندازدمی مبل روی و بردمی پایین طبقه به مرا و کشدمی را دستم

 مرگ به مرا خودش هایدست با او. بداند ایبیهوده کار را اشگلوله کردن حرام دهممی احتمال بفهمد بهزاد اگر. دهدمی را

 توانمنمی دیگر من و نشیندمی رویمروبه تنها. کندمی دریافت بهزاد از پاسخی چه تماسش در فرید دانمنمی. کرد خواهد دعوت

 .بخورم جم جایم از

 !بچه کندی رو خودت گور. رسونهمی رو خودش االن بهزاد -

 دور به را دستم و کنممی جمع شکم در را پاهایم آمد؟ خواهد سرم به بالیی چه. داردمی نگاه حرکت از را قلبم حرفش

. شودمی خانه وارد خودش هیکلهم تقریباً و وسالسنهم دیگری مرد و کندمی باز را سالن در فرید،. کنممی حلقه هایمزانو

 .شناسمشنمی اما ام؛دیده بهزاد کنار را او ایمرتبه چند. کنندمی نگاهم خیره ورودش با

 :کندمی صحبت به شروع مرد. گیرندمی من از را نگاهشان باالخره

 ...مشخص رو یار اون تکلیف باید فقط. ستآماده هابلیط -

 !هیس -

 .اندازدمی من به نگاهینیم. پردمی حرفش میان فرید

 فهمیدی؟. هست بهت حواسم پنجره پشت از. خورینمی جم جات از و تمرکیمی جاهمین -

 را در و شوندمی خارج پذیرایی سالن از. دهم انجام توانمنمی کاری اطاعت جز من و گویدمی بلندی صدای با را آخرش کلمه

 احساس. ندارم جنگیدن توان دیگر کنممی احساس. گذارممی زانو روی سر. کنندمی صحبت به شروع پنجره پشت و بنددمی

 کاش! آخ. امقدمی چند در تنها هم آن کنم،می احساس را مرگ. ندارم ماندن زنده به امیدی حتی دیگر. کنممی شدید ناتوانی

 گرفتم،می آغوش در باریک را او کاش. فهماندممی او به زبان به باید. دارد ارزش چقدر برایم او که بودم گفته امیرسام به

 صدای با و رفتممی محبوبه دیدار به باریک کاش کنم؟ حمل خود با چگونه را حسرتش اکنون. شرع و هاقانون تمام خیالبی
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 خوش یخاطره و روز نداشتن رفتم،می تفریح به او با و گرفتممی را سمیه دست باریک کاش. زدممی فریاد را امدلتنگی بلند

. گذراندممی خوش دوستانم کنار هم کمی خوابگاه، از شکایت همهآن جایبه کاش ای! بود نشده نوشته اشپیشانی در که

 هم را قهوه طعم داغ، شکالت جای به باریک کاش. نداشت را اشکم قطرات از کدامهیچ ارزش زندگی شوممی متوجه حال

 !چشیدممی

*** 

 کنترل در سعی. هستم من بیند،می که چیزی تنها شودمی باز که سالن در. رسدمی عمارت به بهزاد هایم،کاش ای در غرق

 رسدمی سرم باالی به که هنگامی و آیدمی سمتمبه. گذارممی زمین روی را پایم و اندازممی را هایمزانو. کندمی عصبانیتش

 .گذاردمی امچانه زیر را دستش. بندممی را هایمچشم

 !مونهنمی طوریاین ولی ندارم؛ باهات کاری فعالً . رسیده گوشم به کردی که غلطی -

 اهمیتی چه دیگر. گویدمی هم راست. باشد فهمیده را ماجرا او که شودنمی باورم و کنممی باز چشم. رودمی عقب هم بعد و

 دانستم،نمی قدر و داشتم که هاییخوشبختی رنگ دیگر من و کندمی خارج کشور از همیشه برای مرا دیگر ساعت چند تا دارد؟

 است ایستاده که گویی ساعت و بگذارم چمدان داخل را هایملباس تا شودمی ناظرم خودش. بردمی اتاق به مرا. بینمنمی

 .گذاردمی خودش اتاق در هاچمدان همراه هم مرا و را آن شودمی حاضر که چمدان! است کنارم در بهزاد که لحظاتی

 تا کنممی کز ایگوشه من و شودمی سیگار کشیدن مشغول و اندازدمی میز روی را پایش و نشیندمی میزش پشت خودش

 که دارم دل در احساسی. رودنمی پایین گلویم از چیزی حال عین در اما است؛ بریده را امانم هم گرسنگی. بگذرد ساعت

 جانم حفظ برای حتی. کرد بزرگ و گرفت امانت مهشید از مرا و گذشت خودش زندگی از سعید،. نداشتم را اشتجربه گاههیچ

 این تمام. بود داده دست از را محبوبه عشقش، آن، خاطربه که شغلی. کرد گیریکناره شغلش از باشد مراقبم اینکه برای و

 چقدر او داشتم؟ ارزش برایش چقدر من مگر اصالً بیفتم؟ نباید که کسی دست به من نهایت که گذاشت سر پشت را اتفاقات

! عزیزم پدرم سعید، دارد؟ دوست مرا محبوبه از بیش یعنی بگذرد؟ شغلش از برایم شد حاضر که داشت احساس من به نسبت

 جا از بهزاد که شوممی افکارم در غرق. دهی نجات مرا آخر بار برای تو شدمی کاش. هستم شهر این در دیگر ساعت دو نهایتاً

 .کندمی تن به را کتش و گرددبرمی بعد ایلحظه چند. رودمی بیرون اتاق از و شودمی بلند

 .رفتنه وقت پاشو، -

 و شوممی خارج اتاق از او همراه و خیزمبرمی جا از است، رسیده فرا اعدامش وقت باشند گفته او به که زندانی یک مثال

 .ریزممی اشک پنهانی

 آشپزخانه به بهزاد. بیفتیم راه به فرودگاه مقصد به ما و بگذارد ماشین داخل تا بردمی خود با را ما هایچمدان و آیدمی شخصی

 .رسدمی گوش به صدایی حین همین در درست و کشدمی سر را آب بطری و رودمی

 !مأمورا. آقابهزاد آقابهزاد، -
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 را زندمی نفسنفس که خبررسانی. افتدمی زمین روی به و کندمی رها جاهمان را بطری و رودنمی پایین گلویش از آب

 :گویدمی و نگردمی

 چی؟ -

 :گویدمی پرتنش و هول صدای با

 .دیدم اتاق یپنجره از االن همین. دره پشت مأمور عالمه یه -

 .شودمی شنیده بیرون از صدایی که کنممی نگاهشان گرد هاییچشم با من،

 .بیاین بیرون دارین فرصت دقیقه پنج فقط. کامله یمحاصره در خونه -

 .شودمی احساس پنجره کنار از شخصی عبور عبور، همزمان

 :زندمی فریاد بهزاد

 ؟گوریه کدوم احمق فرید این کو؟ فرید -

 .شنوممی هاپله باالی از را فرید صدای گردم،می فرار برای فرصتی ترینکوچک دنبال به که من

 .بریم باید بوم پشت از کنیم فرار باید آقابهزاد، -

 کنن؟می غلطی چه اینجا اینا. احمق شو خفه -

 .دهندمی آزاد را هایمگوش شودمی شنیده بلندگو از که صدایی با دعوایشان هیاهوی و زنندمی فریاد هم سر بر

 .نیست فراری راههیچ این، محاصره تحت کنممی تکرار. دارین فرصت دقیقه دو فقط -

 بالفاصله! فرار بگیرد، پیش را فرید حرف خواهدمی. ببرد باال هاپله از تا گیردمی مرا دست حرف، این شنیدن با بهزاد بالفاصله

 .زنممی فریاد و کنممی تقال گیردمی را دستم که

 ...کن ولم عوضی،. بیام تو با خوامنمی من کن، ولم -

 :زندمی فریاد من از بلندتر او و

 .ببر رو صدات -

 پایین سمتبه هاپله از خواهممی و کنممی خارج دستش از را دستم ایلحظه تکان یک با من، و کشاندمی هاپله باالی تا مرا

 تمام آخر بار برای. ایمایستاده هاپله یلبه هنوز. کنم خارج را دستم که افتممی تقال در. گیردمی را دستم مجدد که برگردم

 هاپله پایین سمتبه کوتاهی جیغ با و خوردمی لیز هایشدست در دستم و اندازممی هاپله به رو و او مخالف جهت در را وزنم

 افتممی پایین که هرپله. کنممی احساس را شودمی وارد سرم و پا به که ایضربه تنها و شنومنمی صدایی دیگر. شوممی پرتاب

 هایمچشم. گیردمی فرا سکوت را جاهمه. ماندنمی باقی بدنم در جانی دیگر هاپله شدن تمام با و گیردمی فرا را بدنم دردی

 نسبت کنممی سعی هرچه. است فایدهبی جنگیدن و تقال دیگر اینجا! است من سرنوشت این. بینندمی ترتیره و تیره را جاهمه

 .فهممنمی هیچ دیگر و شوندمی بسته هایمچشم نهایت در و دارد عکس تأثیر و است فایدهبی کنم توجه اطرافم به
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*** 

 است؟ محبوبه او. شود واضح تصویرش تا کشدمی طول کمی. بینممی خود سر باالی را زنی. گشایممی چشم امگونه نوازش با

 .زندمی صدایم و کندمی نوازش را صورتم نگرانی با

 خوبه؟ حالت شدی؟ بیدار النازم؟ الناز؟ -

 بودم؛ ندیده را او که شدمی سالی یک. بودم تنگش دل چقدر. خورندمی تکان سختی به هایملب اما بدهم؛ پاسخی خواهممی

 را هایشدست. رودمی بین از بهزاد یادآوری با کندمی منتقل من به او صدای که آرامشی و هانوازش که کشدنمی طولی اما

 :گویممی و زنممی نفسنفس. فشارممی شدت به

 محبوبه؟ -

 ترسیدی؟ چرا شد؟ چی شم؟ فدات جانم -

 .میاد االن. کن کمکم محبوبه. کشهمی رو من بهزاد بهزاد، -

 .گیردمی آغوش در مرا و ریزدمی اشک محبوبه

 .بشه فدات محبوبه الهی. رسهنمی بهت دستش دیگه. کردن دستگیر رو بهزاد. آرومه چیهمه. النازم نترس -

 :گویممی آلودبغض صدایی با. کندمی جدا آغوشش از مرا محبوبه. گیرممی آرام

 سعید؟ -

 :پرسممی ترس با. شودمی سرازیر چشمم گوشه از اشکی بالفاصله

 کجاست؟ بابام -

 .بیمارستان همین هایاتاق از یکی تو. خوبه حالش نترس، -

 :پرسممی و اندازممی نگاهی اطرافم به. شوممی گیج

 بیمارستان؟ -

 بقیه و بهزاد و رسیدن موقع به خداروشکر پلیسا. شدی هوشبی موقع همون پایین؟ افتادی هاپله از نیست یادت. عزیزم آره -

 .اینجا آوردن روهم تو. گرفتن فرار موقع رو

 :دهدمی ادامه او. نیست آشنا برایم محبوبه هایحرف از چیزهیچ

 خیلی هم سمیه حتی حرفم؟ به ندادی گوش چرا. کنممی پیداش برات خودم گفتم. بگردی دنبالش نباید گفتم که بهت -

 همین اینکه تا کردی پیدا رو سعید واقعاً کردممی خیال. ندادی جواب و گرفتم تماس چندبار. شده چی که داد خبر بهم دیر

 زد زنگ من به بود، شده که سختی و زحمت هر به بودن فرستاده واسش رو تو فیلم وقتی. گرفت تماس باهام پیش روز چند

 .بگم پلیس به و کنم کمکت خواست ازم و

 :دهدمی ادامه و کندمی مکث کمی
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 .فهمیدیم فرستادی لیلی برای که ایهدیه از رو تو آدرس -

 خیلی اوضاعت که فهمیدیم گرفتی تماس وقتی ولی بدن؛ نجاتت خونه اون از و بیان تریمناسبش فرصت بودن منتظر پلیسا

 .بده

 شدن خارج تهدید نه و بهزاد از خبری نه دیگر. رسدمی نظر به آرام چیزهمه ظاهر به. کنممی سکوت کمی اتفاقات شنیدن با

 .شوممی خیره محبوبه هایچشم به. کنارم محبوبه و است من قدمی چند در سعید. است کشور از

 .ببینمش خواممی -

 :گویدمی و اندازدمی پایین سر محبوبه

 .پیشش ریممی شد بهتر که حالت. هوشیبی که دوروزه االن. کنی استراحت باید فعالً تو -

 :دهممی پاسخ بلند کمی صدایی با

 .االن همین! نه -

 .ببینم خواهممی را کرد هایمکشیدن نفس فدای را اشزندگی که کسی. ببینم را او باید. ندارم کردن صبر طاقت دیگر

 .کنممی صحبت پرستارت با من. باش آروم باشه، -

 .شودمی بلند جا از

 .میام االن. کن صبر -

 سرم روی. پیچدمی سرم در دردی. کنم جدا تخت از را خودم تا بخورم تکانی کنممی سعی. مانممی تنها من و رودمی محبوبه

 گچ که شوممی متوجه کردنش نگاه با و دهم تکان توانمنمی هم را پایم. است شده بسته که شوممی متوجه و کشممی دست

. کشدمی تیر مدام که سری و رفته فرو داخلش سرم که دستی شکسته، پای. است ریخته بهم اوضاعم چقدر. شده گرفته

 سرعت به اما شود؛می سرازیر چشمم از اشکی قطره او یادآوری با. ندیدم را تو که هاستسال کنممی احساس! امیرسام راستی،

 پرستار، کهآن از پیش. است همراهشان به ویلچر یک. آیندمی سرم باالی پرستاری همراه. زنممی کنار را آن محبوبه آمدن با

 :گویدمی و آیدمی نزدیکم محبوبه کند، آماده ویلچر روی نشستن برای مرا

 .بدونی باید که هست چیزی یه ببینیش، اینکه از قبل -

 !دهممی گوش دل و جان با را شود او به مربوط که هرچیز. سپارممی گوش

 باالی دکتر یه فقط و نداده بهش معالجه یاجازه بهزاد. نداره خوبی اوضاع که ساله چند میگن دکترا. مریضه کمیه اون الناز، -

 .بیمارستان آوردنش و فهمیده رو جاش پلیس تازه. کرده سر رو مدت این بخشآرام با و بوده سرش

 محبوبه و ریزممی اشک است؟ کرده سکوت او و بداند مرا جای تا داده عذاب را او بهزاد. آوردمی درد به را قلبم هایشحرف

 .زندمی کنار را هایماشک

 .ببینه رو تو اشکای که نداره دوست اون! باش قوی -
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 تابیبی قلبم دیدنش برای. کنیممی طی را بیمارستان هایراهرو. کنندمی خارج اتاق از و گذارندمی ویلچر روی مرا سپس و

 .کندمی

 لبم پوست مدام اضطراب شدت از. دهدمی من به را پدرم به رسیدن ندای که ستصدایی سالن کف ویلچر هایچرخ صدای

 آن روی یو.سی.آی کلمه قرمز، رنگی با که بینممی ایشیشه درب رویمروبه. کنممی فکر آینده یلحظه چند به و کنممی را

 چادر که طوری نشیند،می کنارم محبوبه. دهممی تکان را راستم پای مدام و دهممی قورت را دهانم آب. است شده نوشته

 !عروس لباس یک تور مثل درست شود،می کشیده زمین روی رنگش مشکی

 .مونممی منتظرت جاهمین من -

 شخصی اتاق، انتهای. بینممی آن در خالی تخت چند و شوممی اتاق وارد. کندمی امبدرقه لبخندی با او و دهممی تکان سری

 خبری نه اما است؛ خوابیده تخت روی مرد یک. کندمی تخت نزدیک مرا ویلچر دادن هل با پرستار. است خوابیده تخت روی

. باشد رفته تحلیل او تمام که گویی. باشد هاقهرمان همانند که بازویی و زور نه است، چهارشانه و ورزیده هیکل از

 .کندمی زمزمه گوشم در و رساندمی تخت کنار را ویلچر پرستار. نیست بدنش در جانی و است زده بیرون هایشاستخوان

 .گردمبرمی دیگه دقیقه ده -

 اشگونه هایاستخوان. شوندمی مزاحمم مدام هااشک! است تار نیست، واضح مرد این تصویر. کنمنمی حرفش به توجهی

 روی کمی صورت به ابروهایش و مو. است پوشانده را صورتش نیم که دارد قرار صورتش روی بزرگ ماسکی. اندزده بیرون

 کرد؟ بزرگ را فرزندش و داد نجات زندان از را مهشید که کسی من؟ زندگی قهرمان است؟ سعید او. شودمی دیده سرش

 سمتشبه را دستم آرام، کند؟می نرم پنجه و دست ترسناک بیماری این با هم اکنون و کشید درد من خاطربه هاسال که کسی

 ماسک این زیر صورتش. گرداندبرمی سمتم به را سرش آهستگی به. دهممی قرار ضعیفش و جانبی هایدست روی و برممی

 از بیش هایماناشک که گویی. شوندمی خیس اشک از هایشچشم سپس و کندمی نگاهم کمی. نیست دیدن قابل خوبی به

 نیستم حاضر. شکندمی بغضم. دهند پایان فراق این به تا افتندمی پایین سمت به چشم هایگوشه از و اندکشیده فراق رنج ما

 .بردارم او کردن نگاه از دست ایلحظه حتی

 .زنممی صدا را نامش لرزان صدای با و کنممی جمع را بدنم قوای

 !بابا -

 خش، از پر صدایی با سپس و زندمی لبخند هایشاشک هجوم میان. داردبرمی صورتش روی از را ماسک حرف، این شنیدن با

 :دهدمی پاسخ هایشسرفه میان

 !النازم -

 هایشدست روی را سرم تا برسد هایمگوش به بیمارش و خسته صدای ستکافی. اندازدمی زجه به را قلبم مالکیتش، میم

 که لعنتی باند این. گذاردمی سرم روی و کندمی بلند را دستش اش،ناتوانی باتمام هم او. بریزم اشک بلند صدای با و بگذارم
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 من! کنیممی صحبت هم با ریختن اشک با. ببرند ایبهره اشپدرانه نوازش از موهایم گذاردنمی است شده پیچیده سرم دور

 روی از را سرم. سپاردمی فراموشی به اشک قطرات با را هایشتنگی دل تمام او و ریزممی اشک را او بدون هایسال این تمام

 دریافت لحظه چند همین در او از که ایپدرانه حس. هایشدست روی بر زدن بوسه به کنممی شروع و دارمبرمی دستش

 حرف به او تا بوسممی را دستانش مدام و ریزدمی اشک و کندمی نگاهم لبخند با او. کرد نخواهم عوض چیزهیچ با را کنممی

 :گویدمی گلویش خسخس با. آیدمی

 خوبی؟ من، کوچولوی دختر -

 :آیممی حرف به. است تلخ تراژدی یک برایم هایشحرف یکلمه به کلمه

 .ببخش رو من. کردم هدر رو عمرت همه من. سعید بابا! دارم دوستت خیلی بابا، -

 .کشدمی خیسم یگونه روی دست و زندمی تلخی لبخند

 ...منی زندگی همه تو -

 :دهدمی ادامه و کندمی سرفه

 .بابایی نکن گریه -

 طول سال هزاران ببینم را او اگر کردممی فکر. شوممی بلند ویلچر روی از زحمت به و اندازممی سالمم پای روی را وزنم

 امکودکی زندگی شیرین هایلحظه تمام آغوشش در. ندارم گفتن برای چیزهیچ حال اما شود؛ تمام او با هایمحرف تا کشدمی

 کنم،می احساس وجودم اعماق از را خوشبختی ناب حس. شودمی تداعی برایم

 .بودی نخوابیده تخت روی و نبودی بیمار کاش. تنم به دردهایت و زجرها تمام

 .برم پیشت از خوامنمی دیگه. بود شده تنگ برات دلم خیلی بابا -

 .گویممی لرزان و بلند باصدایی را هاحرف این

 :گویدمی و کندمی ایسرفه

 .باشه راحت خیالم بذار. بمون محبوبه پیش -

 :گویممی باشد، ترسیده شدن گم ترس از که کودکی مثل

 تو... شی بلند تخت این روی از باید. خواممی رو تو فقط من بابا. من پیش برگردی باید بشی خوب باید تو. نه توروخدا نه، -

 .بابا بشی خوب باید

 ویلچر روی شوممی مجبور. کنممی ضعف احساس که گویممی ناله با و کنممی صرف انرژی هایمحرف گفتن برای قدرآن

 .کنممی اطاعت من و شوم آرام که خواهدمی و کندمی باز گردنم دور از را دستانش. بنشینم

 .شوممی ترآرام هرلحظه من و زندمی حرف مانندش خسخس صدایی با. دوزممی چشمش به چشم و شوممی آرام

 !منی دختر ولی مهشیدی؛ و مصطفی یادگار تو -
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 .دهدمی ادامه و گیردمی را دستم

 سالی یک این از حتی. موندم مسافرخونه تو سال یازده اگه نیستم پشیمون. محبوبه پیش گذاشتمت اگه نیستم پشیمون -

 این وقتهیچ نذار. داشت رو تو مشکی هایچشم ارزش چون. نیستم پشیمون هم کرد عود بیماریم و موندم بهزاد پیش که

 .بشه اشکی هاچشم

 .بگذارد صورتش روی را اکسیژن ماسک شودمی مجبور و شودمی ضعیف صدایش و افتدمی سرفه به و

 و گیرممی آغوش در اورا دیگر بار و کنممی ممانعت. بروم بیرون اتاق از که خواهدمی و شودمی داخل پرستار بالفاصله

 باالی دکتری و بردمی بیرون اتاق از مرا پرستار و نیست من دست به اختیارش اما شوم؛ دور او از ایلحظه حتی خواهمنمی

. است ایستاده در پشت محبوبه. شویممی خارج کامالً  اتاق از اینکه تا کنممی نگاه را او و گردانمبرمی سر مدام. آیدمی او سر

. نیست ماندنی او که دانممی. گیردمی آغوش در مرا محبوبه و زنممی گریه زیر بلند صدایی با من و آیدمی سمتمبه دیدنم با

 .زنممی فریاد و برممی فرو محبوبه آغوش میان را سرم. است وخیم شدتبه اوضاعش

 .کنن کمکش بگو توروخدا محبوبه. بمیره نباید اون محبوبه، نه -

 ما سرگذشت از خبر اطراف پرسنل گویی. است کرده جلب را همگان توجه و است برداشته را سالن تمام هایمگریه صدای

 بگیرم آرام که خواهدمی محبوبه. کوبممی پاهایم روی و کنممی مشت را هایمدست. گذارندمی پاسخبی را هایمفریاد که دارند

 خواهمنمی دیگر من و نشیندمی سرم باالی محبوبه. گردانندمی باز اتاقم به مرا. کنممی ضعف گریه، شدت از نهایت در من و

 .کنم صحبت کسی با کام تا الم

 اون حس یعنی این. نه من خاطر به ولی بگذره، عاشقشه که شغلی از شد حاضر تو خاطر به سعید الناز؟ چیه دونیمی -

 میشه؟ خوشحال ببینه، رو تو وضعیت این االن اگر کنیمی فکر. عشقه یه از فراتر چیزی تو به نسبت

 من اوضاع کند،می نرم وپنجه دست مرگ با او که وقتی دارد اهمیتی چه. دهمنمی پاسخی اما کنم؛می فکر هایشحرف به

 :دهدمی ادامه را هایشحرف محبوبه باشد؟ چگونه

 .کن توکل خدا به و نباش ناامید قدراین. داره درمان راه سرطان االن النازم، -

 مورفین! کنندمی تزریق مورفین او به که داندمی هم او حتی وگرنه گوید،می خاطرم آرامش برای را هاحرف این که دانممی

. کنندمی آمدورفت ذهنم در واریدیوانه طرز به پریشان، افکار. ترآسان دادن جان برای تنها است، سرطان یمرحله آخرین

 در که پدری. امکرده پیدا تازه را پدرم من. ندارند اهمیتی برایم یکهیچ سرم، نه و پا درد نه. ریزممی اشک صدابی و تنها من

 فرا او از زودتر من مرگ کاش. بیاید هایملب روی به لبخند تا چرخاندمی خانه دور و گذاشتمی کمرش روی مرا کودکی

. آیدمی سرم باالی پرستاری لحظه همین. زندمی هایمدست بر ایبوسه و زندمی کنار دستش با را هایماشک محبوبه! رسد

 چشمم از اشک یقطره آخرین. کنممی آرامش احساس کمی. است آورخواب گمانم به کند،می تزریق سرم داخل به ایماده

 .روممی خواب به و شودمی سرازیر
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. است شده بهتر کمی حالم اما شده؛ زخم امکشیده که هاییفریاد از گلویم. است شده بهتر سرم درد کنممی باز که چشم

 مشغول. شوممی غذایم خوردن مشغول و نشینممی تخت روی کنم،می گرسنگی احساس. است شده داده قرار غذایی میز روی

 .شودمی وارد محبوبه خوردن، حین در! مزه از عاری غذایی خوردن

 بهتری؟. دخترم سالم -

 .خوبم. سالم -

 .گردانمبرمی سمتشبه را سرم. کندمی نگاهم محبت با و نشیندمی کنارم. گذارممی دهانم داخل را غذا قاشق و

 محبوبه؟ -

 جانم؟ -

 بدی؟ بهم رو تلفنت میشه -

 .دهدمی دستم به و آوردمی بیرون جیبش از را تلفن اما شود؛می سوالی اشچهره

 بگیری؟ تماس خوایمی کسی با -

 گوشم به را تلفن و شوممی گرفتن شماره مشغول بود؟ چند امیرسام یشماره. دهممی تکان مثبت ینشانه به را سرم

 .دهدمی پاسخ و داردبرمی را تلفن کسی. چسبانممی

 بله؟ -

 :پرسدمی دیگر باریک. دهد پاسخ کسی نداشتم انتظار! تپدمی قلبم و شوممی متعجب کمی

 بفرمایید؟ -

 این نه،. اندازممی نگاهی را شماره و کنممی قطع را تلفن. آیدمی نظر به ناآشنا برایم صدایش گوید،می که ایبعدی یکلمه با

 .دهممی فشار را رنگ سبز یدکمه دیگر بار و دهممی شماره در تغییری. کنممی فکر کمی! نبود امیر یشماره

 .باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه -

 سر هستی؟ منتظرم کجا تو لعنتی شهر این میان کنم؟ پیدا را تو چگونه حاال کجایی؟ تو امیر،. کنممی قطع را تلفن ناامید

 او من بگویم اگر شودمی باورش کسی چه. نیست من امیر از خبری. گردانمبرمی محبوبه به را تلفن سپس و اندازممی پایین

 .شودمی برچیده هایشلب روی از خنده. شودمی نگران امچهره دیدن با محبوبه ام؟کرده گم را

 الناز؟ شد چی -

 .کنممی بغض

 !هیچی -

! بهزاد بیاید تو به لعنت. است شده سنگ گلو در بغضم. کنم گریه باید کدام حال به دانمنمی که بس از. است فراوان هایمدرد

 .بودم شده زندانی تو جهنم در ولی بودم؛می کنارش روز آن باید من. کردی جدا امیر از مرا تو
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 امیر هایدست در و گرفت خواهد را دستم باالخره او. بیندمی را روزهایم این خدا دانممی. دهممی قورت غذا همراه را بغضم

 کردممی باید کاری چه رفتم؟ اشتباه را راهم کجای. رفتنمی پیش گونه این کاش. شدنمی طور این کاش. گذاشت خواهد

 کاش اصالً. برود سعید دنبال به او گذاشتممی و کردمنمی لجاجت محبوبه با قدرآن کاش نرسد؟ پایان به تراژدی امقصه که

 من با حق همیشه کردممی احساس چرا آمد،نمی هم بدش کار این از که امیر. کردممی آشنا محبوبه یا سمیه با را امیرسام

 مسیر هایمخواسته به باید من! امشده هایمخواسته قربانی شاید ام؟گرفته پیش در را درست راه کردممی تصور چرا است؟

 توانستممی کاش. بود اشتباهم ترینبزرگ این شاید! کشاندندمی خود مسیر به مرا که بودند هاخواسته این اما دادم؛می درست

 پیدا دیگری راه حتماً. است کرده پیدا برایم را سمیه گفت محبوبه که ایلحظه به و تولدم شب به. گردم باز امسالگی هجده به

 از. برد اتاقش به خود با مرا و آمد محبوبه. دادممی هل تاب روی را لیلی که گردم باز روزی به کاش اصالً نه، یا کرد خواهم

 یزدانی سعید کردن پیدا برای پا یک من مرغ اما شوم؛ اشخوانده دختر که خواست من از! نکنم لج او با که خواست من

 پدرت الی؟ خبر چه االن». زنممی خودم به ایکنایه. شدمی تلقی غریبه برایم محبوبه و کنم زندگی او با خواستممی! داشت

. پذیرممی را اشتباهاتم «نه؟ یا هست غریبه محبوبه یاندازه به پدرت االن کنی؟ زندگی باهاش تونیمی االن کردی؟ پیدا رو

. است آورده ارمغان من برای را دلتنگی که است من اشتباه ترینداشتیدوست او. را امیرسام ام،زندگی قشنگ اشتباه حتی

 از گذر درحال خواب یک مانند امزندگی تمام. هستند گذر درحال سنگینی هایساعت. نشیندمی هایملب روی تلخی لبخند

 قلبم. بینممی را پرستاری دویدن است، سالن راهروی سمتبه که اتاقم یشیشه از خواب، این میان. هستند هایمچشم جلوی

 و بینممی عبور درحال را کسی که هرلحظه دوان؟دوان چرا آید؟می من اتاق سمتبه او خدایا،. کندمی عزاداری و کوبدمی

 پرستار آن به. بدهند را تلخی خبر خواهندمی کنممی فکر کنم،می احساس بینممی را محبوبه و کنممی باز چشم که هربار

 سکوت. دارد خبری گویی. شودمی اتاقم وارد. کندمی حرکت آهسته خیلی دودمی اینکه با کنممی احساس دوزم،می چشم

 پرستار است؟ شده متوقف زمان چرا اند؟ایستاده هایعقربه چرا بگوید؟ خواهدمی چه. دوزممی هایشلب به چشم و کنممی

 مانند برایم ساعت تاکیکت. است وقوع درحال اتفاقی که گویی. دهدمی تکان را سرش و نگردمی محبوبه به نگران ظاهری با

 !شوندمی شنیده گلوله شلیک

 که کند، نوازشم او که زنم، بوسه هایشدست بر که ببینم، اورا آخر بار برای که بگیرم، را هایشدست که است رسیده آن وقت

 از شود،می کشیده یو.سی.آی سمتبه سالن کف ویلچرم که همزمان. است رسیده فرا هاآخرین وقت کند، خطاب دخترم مرا

 هایمدست و چکندمی لباسم روی قطرهقطره باشم داشته را هایماشک اختیار آنکهبی. لرزدمی امچانه ناراحتی و ترس شدت

 حتی. شودمی اتاق وارد من با هم محبوبه باراین. رسممی یو.سی.آی به سرعتبه و است زیاد ویلچر سرعت. افتندمی رعشه به

 را دستگاه مدام و است ایستاده او سر باالی در پزشکی رویم،می سمتشبه. ندارد هم مخصوص لباس تعویض برای فرصتی

 با کردن نرم پنجه و دست درحال تخت روی مظلوم چنانآن. رودمی عقب و دهدمی تکان سری ما آمدن با. کندمی چک

 از و است افتاده خسخس به گلویش و زندمی نفسنفس. زندمی چنگ را گلویم بغضی، دیدنش با بالفاصله که است بیماری



 

 

انجمن نودهشتیاکاربر   mahsa.s _ سالگیجده ه  WWW.98IA3.IR 377 
 

 وقتی! نبیند حال این در را پدرش دختری هیچ کاش. است شده گود شدت به چشمانش زیر و است شده کبود رنگش شدتش

. کنی پیدا نجات لحظات این دیدن از که خواهیمی مرگ خدا از تنها است، کشیدن زجر درحال طوراین اتزندگی قهرمان

 روی لبخندی و کندمی نگاهش سعید. زندمی صدا را نامش لرزان صدای با محبوبه. من یلحظه این احساس مانند درست

 کنممی تصور امیرسام را سعید و محبوبه جای را خودم. امدیده عمرم در که است لبخندی ترینتلخ این. نشیندمی صورتش

 قدرآن هستیم؟ تو هایبنده هم ما هست؟ حواست. باش داشته را ما هوای کمی خدایا. برممی پی محبوبه، قلب زخم عمق به و

 گیردمی صورتش ینیمه جلوی را چادرش محبوبه. کنممی احساس گلویم در فراوان عظمت با بغضی که است سنگین لحظات

 مبهوت. ندارد ترکیدن قصد لعنتی بغض این. هستم شدن خفه درحال من،. کندمی زاری پنهانی و نبیند را هایشاشک او تا

 امچانه لرزش تنها. بشکند را گلویم بغض تواندنمی هنوز اما لرزاند؛می را وجودم تمام که نگاهی. کندمی نگاهم پدر که اممانده

 .داردبرمی را ماسک تنفس، برای مشکلش وجود با. شودمی بیشتر

 .خودم دخترکوچولوی سالم -

 گویی که است زیاد قدرآن هایماشک شدت و نیست خودم دست امگریه صدای کنترل. زنممی گریه زیر ناگهان حرفش، این با

 امگریه میان و گذارممی صورتش روی را ماسک. کنممی نگاهش ترسان ایچهره با. هستند هایمگونه و صورت شستن درحال

 :گویممی

 .بکشی نفس بتونی تا صورتت روی بذار رو ماسک. نگو هیچی بابا، نه -

 پربغض صدایی با و ریزممی اشک. داردبرمی صورتش روی از را ماسک مجدد. زندمی رنگیکم لبخند کشیدنش، درد میان

 :گویممی بلند و کنممی التماسش

 .ندار برش توروخدا. ندار برش بابا -

 .دهدنمی من به را صحبت یاجازه هقهق دیگر و

 تر هایشچشم هم خودش و زندمی پس را هایماشک و کندمی دراز را دستش. دهدنمی هایمزدن زجه و هاحرف به گوش

 آخ،. کندمی نوازش را دستم. است لمس قابل الغری شدت از هایشرگ. گیرممی دست در را گرمش هایدست. شوندمی

 :گویدمی کند پنهان را لرزانش صدای کندمی سعی که درحالی. نشیندمی جان به هایتنوازش چقدر

 .ببینه رو شدنت بزرگ و کنه بغلت! ببینه رو تو داشت دوست خیلی... مصطفی -

 تلخش، قصه یادآوری با و شودمی خالی ناگهان اندوه شدت از قلبم ته که اندازدمی قلبم به چنگ کسی گویی حرفش این با

 و ریزممی اشک. نیاور زبان به را تلخ هایحرف این! نگو خدا به را تو. آیدمی باال سختی به نفسم که طوری به. زنممی هقهق

 :دهدمی ادامه جانشبی باصدای. سپارممی گوش هایشحرف به

 .بودی خواب بغلش توی... تو. سرش باالی رفتم من. نداشت رو کسی... آورد دنیا به رو تو وقتی... وقتی هم مهشید -

 .آوردمی درد به را قلبم هایش،حرف شنیدن. دهدمی قورت را بغضش
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 .بود شده ضعیف خیلی. نمیاره طاقت که دونستمی -

 :دهدمی ادامه غمگینی صدای با اما زند؛می سرفه

. باشه محکم النازش داره دوست گفت... آرزو و رویا از پر. کنه زندگی شاد دخترش... که اینه... اینه آرزوش آخرین گفت -

 .ببینه خوشحال رو اون داره دوست... داره دختر یه توش که کنهمی نگاه زمینی به دیگه دنیای یه از وقتی خوادمی دلش گفت

 .آورممی زبان زیر مدام را نامش تنها و آیدنمی زبانم به حرفی گریه شدت از و است بریده را امانم اشک دیگر

 .زیاد خیلی. بابا دارم دوست... بابا -

 .شود کاسته اندوهم از تا زنممی بوسه دستش به

 شاد رو تو همیشه دارم دوست هم من... هم من. بینهمی رو تو مصطفی. بینهمی رو تو داره مهشید من، دل عزیز نکن گریه -

 باال اون نفر چند نیستی، تنها تو باشه یادت. برم راحت خیالت با بتونم... باشه لبات رو خنده بندممی رو چشمام وقتی و ببینم

 .هستم هم من! توئن لبخند دیدن منتظر فقط که هستن

 .شوندمی هایشگونه یروانه هایشاشک هم خودش حرف، این گفتن با

 ...بمو من پیش باید. بری نباید جاهیچ تو. نگو طوریاین توروخدا بابا -

 احساس از سرشار و نافذ نگاهی با است زده حلقه آن در اشک که هاییچشم به و کندمی نوازش را امگونه حرف، بدون

 و زنممی زجه شدید، هایگریه با. شوممی زدن حرف به وادار من و کندمی باز سر پرغمم قلب هایم،هقهق میان. نگردمی

 :گویممی

 یه بابا. تو بدون میرممی من. بذاری تنهام دیگه نباید تو. بابا بود سخت خیلی پیشت؟ بیام موندم منتظر چقدر دونیمی بابا، -

 من بابایی؟ کردیمی بازی باهام خونه تو که وقتایی یادته بخونمشون؟ واست میشه فرصت کی پس نوشتم نامه برات عالمه

 .پاشو... پاشو... دارم حرف کلی باهات بشین کنارم پاشو آخه؟ بره یادم رو اینا جوری چه

 امگونه روی که را دستی و بندممی را هایمچشم ایلحظه. آورممی زبان به را آن هم باز اما است؛ دارخنده حرفم که دانممی

 .فشارممی محکم است گذاشته

 انگشتانش نوک با توانش آخرین با او و بماند امگونه روی هایشدست و شود متوقف لحظه این در زمان ابد تا که دارم دوست

 پس سپرد، تو به مرا مهشید. شوی بلند لعنتی تخت این از باید تو پدر،. است بسته هایمچشم هنوز. کندمی نوازش را امگونه

 هایمدلتنگی از کنم، تعریف نبودنت هایسال از برایت تا شو بلند! میردنمی قهرمانی هیچ هاقصه پایان در. کنی ترکم نباید

 گرم هایشنوازش از که هایمگونه ناگهان گذاری؟می تنها احساسبی هایانسان این میان را دخترکت چطور. بگویم برایت

 کردن باز برای. کندنمی نوازش را امگونه دستی دیگر کنممی احساس و ایستدمی قلبم ایلحظه. شوندمی سرد اند،شده

 را امگونه دیار خواهدمی و شودمی سنگین دستش ناگهان کند؟نمی نوازش را امگونه هایشدست چرا. دارم واهمه هایمچشم

 .گذارمنمی من که کند ترک
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 !بابا نذار تنهام... کن نوازشم بازم توروخدا بابا! نه نه، -

 را محکم گاهتکیه یک نبود قلبم اعماق از لحظه همین از اما است؛ نیفتاده اتفاقی هیچ که گویممی دل در مدام و گریممی

 با بازگرداند، من به را او خواهممی خدا از لب زیر که طورهمان و فشارممی امگونه به را دستش شدت با! کنممی احساس

. افتدمی لرزه به بدنم. شودمی خالی قلبم ته ناگهان دیدنش با! است شده دیر دیگر اما کنم؛می باز را هایمچشم ترس وجود

 زند،می فریاد محبوبه و است شده خسته تپیدن از دیگر او قلب شوممی متوجه دستگاه ممتد بوق شنیدن با. زنممی نفسنفس

 دست در دست آنکه جای به محبوبه. افتدمی زمین روی محبوبه. است شده بسته هایشچشم دیگر او و زندمی فریاد را نامش

 خرامان سفیدش تور آنکه جای به و کندمی زاری و گذاردمی تخت روی را سرش و کندمی خم کمر. بگذارد اشـوقه*معشـ

 محبوبه. شوندمی خیس هایماشک از سعید هایدست. کشدمی صورتش روی را اشمشکی چادر شود، کشیده زمین روی

 بلند خواب یک به و ایخسته تو که دانممی. کنممی نگاه را سعید و اممانده مات مات روان، هاییاشک با من و گریدمی

 با کشیدی، من زندگی برای که زجری مثل و شو بلند شو، بلند. نیست اشچاره ابدی خواب اما کنم؛می درک. داری احتیاج

 :گویممی و دهممی امداشته نگاه را آن محکم هنوز که دستش به کوچکی تکان. درآور پای از را آن و بجنگ اتبیماری

 !شو بلند -

 .زنممی لبخندی. کندمی نگاهم سخنم با محبوبه

 بابایی؟ بابا؟. میترسونی رو من داری شو بلند بابایی؟! عه -

 بریدهبریده لرزانم، و بغض پر صدای با و کنممی نگاهش ملتمسانه. کشد آغوش در مرا تا شودمی نزدیکم گریان محبوبه

 :گویممی

 .بشه بیدار بگو بهش... بهش... محبوبه -

 :گویممی بلندتری صدای با. کندمی سکوت محبوبه

 !شه بیدار بگو -

 .گذرممی سرم روی را اتاق تمام و زنممی فریاد مدام و

 .کنه بیدارش یکی.... بگو تو محبوبه! شه بیدار بگه بهش یکی شه، بیدار بگو.... شه بیدار بگو -

 باز چشم و شود بلند تخت این روی از و دهد پایان را تلخش شوخی که خواهممی او از مدام و دهممی تکان را جانشبی تن

 .کند

 .نذار تنهام. باهات دارم حرف کلی هنوز من پاشو. پاشو بستی؟ رو چشمات چرا شو بلند بابا بابا، -

 گریه احساسش تمام با خود که حالی در محبوبه و کوبممی تخت روی هایممشت با. کندمی کر هم را خودم گوش هایمفریاد

 .فشاردمی آغوشش در مرا کند،می

 ...ازت کنممی خواهش بابا. نرو خدا رو تو. پاشو بابایی. بذاره تنهام نباید اون. کنید کاری یه توروخدا -
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 .کنممی التماس هاآن به و کنممی نگاه را هادکتر پریشانی، با

 .کردم پیداش تازه من. ندارم اون جز رو کسهیچ من بره، نذارید. بدید نجاتش خدا رو تو -

 اشسینه روی را سرم و اندازممی آغوشش در را خودم. بینمنمی او از حرکتی هیچ و دهممی تکان را جانشبی جسم دیگر بار

 .است ایستاده تپش از قلبش. گذارممی

 .کشممی آغوشش در را جسمش ترمحکم

 .بری نباید تو... نذار تنهام نذار، تنهام. دارم نگفته حرف کلی... کردم پیدات تازه من... پاشو ازت کنممی خواهش... پاشو بابا، -

 فایدهبی هایمتقال. است بسته را هایشچشم دیگر او اما ریزم؛می اشک. زنممی هقهق کنم،می التماس خدا به کنم،می ناله

 :کندمی باز دهان دکتر! آرام آرام من، هایفریاد و من خالف بر است، آرام او. است

 .میگم تسلیت. دقیقه 13:11 فوت ساعت. رفت دنیا از بیمار متأسفانه -

. آزرده خاطرش و رنجور تنش دوشش، بر عمر یک خستگی اشک، خیس صورتش صورتش، روی بر رنگآبی اکسیژن ماسک

 بگذارید نریزد، اشک کسی! است گرفته آرام زمانه خستگی از اینجا پدری! نزند فریاد کسی هیس،. رودمی خواب به گونهاین او

 .بخوابد آرامش در

 

 

 

 نیستی تو که میگن همه رفتی تو که میگن همه

 شکستی تنگمو دل دوباره که میگن همه

 ...دروغه

 ببینی؟ اینجوری منو اومد می دلت چجوری

 ببینی؟ دوری تو منو نزدیک چه ها ستاره با

 ...دروغه که گفتم ولی رفتی تو که گفتن همه

 

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 مونم می اینجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 کوره و سوت خیلی اینجا عزیزم اسمت و تو بی

 صبوره خیلی من دل نداره عیبی خب ولی

 ...صبوره
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 مردی تو که گن می همه نیستی تو که گن می همه

 سپردی ها فرشته به رو تنت که گن می همه

 ...دروغه

 

 ...کشد می آه دریچه کنم می نگاه در به ام نشسته#

 :)بود پذیر دل چه هایتان نظردادن خیال

 شد پیر امید این در جوانیم

 :)شد دیر ندادید نظر

#174 

 آخر_پست#

 روند روی افتادکه برام زیادی اتفاقات کردم می تایپ رو رمان که مدتی. بگم آخرو کالم اومدم بخونید آخرو پست اینکه از قبل

 :(باشید داشته دوسش شمام امیدوارم و دارم دوسش و دارم خاطره باهاش خیلی همین برای تاثیرمیذاشت سالگیم هجده

 رمان نرسیده پایانم حتی که شد چی دونم نمی ولی بشم قلم به دست دیگه سالگی هجده بعد نمیخواست دلم راستش

 .ببرم ـذت*لـ باهاش تکتون تک ازحضورت دارم دوست و کردم شروع رو جدیدی

 بازمیمونه ویرایش برای تاپیک روزی چند کنم، برطرفش کامل بتونم امیدارم. میدونم هست رمان داخل هایی کاستی و کم

 .میشه طی دانلود مراحل بعدم

 عده و موندین شدین رفیق شدین دوست اومدین. کردین انتقاد دادین نظر که عزیزان شما همراهی از ممنون اینکه درآخر و

 :(باشید موفق همیشه. دارم دوستون شدن خاطره و رفتن که هم ای

 :(خدانگهدار

*** 

 شدتبه هوا و است تیرماه اواسط. افتدمی صورتم روی دستم یسایه. گیرممی خورشید نور زیر و کنممی دراز را هایمدست

 سوزان آفتاب. امدوخته سوزان آفتاب به چشم و امنشسته شودمی منتهی پرورشگاه حیاط سمتبه که هاییپله روی. است گرم

 الیالبه از نور،. کنممی بسته و باز را انگشتانم چندبار. کشدمی هایمچشم رخ به را درخشش و تابدمی رحمبی تابستان

. است کرده پر را فضا یهمه بازی، یمحوطه شلوغی و هیاهو صدای. کندمی برخورد صورتم به و کندمی عبور هایمانگشت

 هاتابستان که تابی همان. اندازممی نگاه حیاط انتهای خالی تاب به. گیرممی آفتاب به شدن خیره از چشم و زنممی لبخندی

 .دارم یاد به را هایشحرف یکلمه به کلمه هنوز. شدممی کتاب خواندن مشغول خودم و نشاندممی آن روی را لیلی

 .خوامنمی اصالً  کنی،می اذیت رو من شهمه. کشتیمی رو من داشتی میگم جونمحبوبه به. ترمحکم تر،محکم... الی -
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 تاب به مجدد و دهممی قرار امچانه زیر را دستم و گذارممی زانو روی را آرنجم. نشیندمی لبم روی لبخندی لیلی یادآوری با

 .روممی فرو فکر به و شوممی خیره خالی

 رسیدن؟ هم به -

 کیا؟ -

 .دیگه کردی تعریف واسم رو داستانشون که همونایی -

 .بود شده دیر خیلی دیگه که رسیدن هم به وقتی -

 .میاد بدم غمگین هایقصه از خوام،نمی -

 .تلخن هاقصه بعضی. دیگه طوریهاین خب -

 !بخونش و بخور عسل خب -

 .کشممی عمیقی نفس. آیدمی هایملب به خنده

 اینها همگی و تقدیر و سرنوشت به و رفتم هایمپروازی بلند برای. بسازم خود برای جدیدی زندگی تا رفتم من عزیزم، لیلی

 نرسیده آرزویم به تنها نه بازگشتم، که هنگامی. نبود طوراین اما دانستم؛می خیلی کردممی خیال جوانی، اوج در. کردم پشت

 زمانی! امزمینی یفرشته من، زبان شیرین! تو مثل بودم، داده دست از هم را هاچیز خیلی آنها به رسیدن راه در بلکه بودم،

 اولین آمدم، بیرون بیمارستان از گچ در رفته فرو پایی و خسته تنی با و بود نشسته آن بر عمیق زخمی که رنجیده قلبی با که

 کرده پیدا مدت آن در که هم دوستانی. کرد تنهایم از تنهاتر و رفت پیشم از که سعید. بودی تو گرفتم را سراغش که کسی

 نیاورم درد را سرت را؟ امروزه هایارتباط عجیب دنیای بینیمی بینی؟می! رفتند بین از همراهم تلفن شدن شکسته با بودم

 جاآن در که دخترکی خاطر به. بودم دلتنگش که بود جایی اولین پروشگاه این شدم، خارج بیمارستان از که روزی. جانم لیلی

 جهنم با تفاوتش تنها پروشگاه این کردی،می میزان تو را پرورشگاه این ارزش. جاستآن در که کردممی فکر الاقل یا بود

 دادم دست از آرزوهایم به رسیدن راه در که کسی آخرین و بودی تو دخترک آن بله،. دیدممی آنجا در را تو که بود این خارج،

 تو اما چسبید؛نمی من تن به که بود ایوصله آرزوها با وصلت اصالً. بودند بـرده خود با را تو و آمدم دیر من. بودی تو هم

 با اکنون تو احتماالً. مطلعم خوبی به شودمی گرفتن سرپرستی به برای که هاییگیریسخت از. ایشده خوشبخت اکنون

 قدم دو آن میان ای،گرفته را هایشاندست کوچکت هایدست با که درحالی هستی، زدن قدم حال در پارک در پدرومادرت

 کثیف هایتلباس و ایکرده یکی بستنی یخامه با را سرخت و گرد هایلپ و هستی بستنی خوردن درحال هم شاید. زنیمی

 دلم و بیایم کنار تو دوری درد با توانممی. نیستم ضعیف قبل مانند دیگر چون. نیستم نگران خودم بابت از جانم،لیلی. اندشده

 این از نکند. شوی دلتنگم و بیفتی یادم به مبادا که توست جانب از من نگرانی تمام! دلم جان اما است، قرص بودنتت شاد از

 یک و افتادیم دور هم از ناگهانی گونههمین هم امیرسام و من. است طبیعی امر یک دنیا این در جدایی ببینی؟ آسیب دوری

 خبری هیچ و سادگی همین به! کردم گم را او من و شد دورتر و دور او و شدم پیاده ماشینش از روز یک! کردیم گم را دیگر
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 راستش. محبوبه از و سعید از گفتم،می بهزاد از برایش و آمدمی کاش. دارم او با ناگفته حرف هزاران و ندارم هم احوالش از

 هم حرفی اندک جان،لیلی دهم تغییر را مخاطبم بگذار! است امیرسام آن و دارم پروشگاه به آمدنم برای دیگری دلیل تو جز

 امید به زنممی زل در به و نشینممی پروشگاه این هایپله روی و آیممی هرروز من که بدانی کاش عشق جان،. دارم امیر با

 مشقتی و هرسختی با باریک راستش امیرم،. شناسیمی تو که ستجایی تنها اینجا آخر. شوی وارد در این از تو، روزی اینکه

 از او که گفتند اما کنم؛ پیدا تو از ردی بتوانم شاید تا کنم مالقات را پزشکت تا رفتم بیمارستان به امشکسته پای با بود که

 .است رفته ایران

 به باشد داشته دوست مرا که کسی آموختم، مهشید و تو از چرا؟ دانیمی. نشدم پیگیر دیگر هایم،دلتنگی هجوم وجود با

. بود گفته خاطراتش در هم مهشید. آموختی من به را این خود تو داری؟ یاد به! نیست وجوجست به نیازی. آمد خواهد دنبالم

 که داشتنی دوست. بزنم محک و بسنجم را داشتنت دوست کمی بگذار اصالً . بردارم گشتن و لجاجت از دست باراین بگذار

 را بهزاد. خبریبی چیزهایی چه از! امیر آه کنم؟نمی زندگی بهزاد قصر در دیگر من که دانیمی! است عذاب تنها نشود، یقین

 اکنون من. کردند آسایشگاه یروانه را او روانی اختالالت خاطر به بلکه نیست، مرگ و زندان او مجازات اما کردند؛ دستگیر

 کنار. کردممی رد را اشخواسته من و خواستمی من از هاسال محبوبه که چیزی. آیممی حساب به محبوبه یخوانده فرزند

. زنممی غلت ثروت میان بزرگی قصر در نه و اممانده خانواده و خانهبی قبل مانند نه اکنون. کنممی زندگی گرمش یخانه در او

 خوب حالت که رفت؟ پیش خوب اتجراحی که کنممی فکر تو به و مانممی بیدار صبح تا هاشب آن میان و دارم کوچکی اتاق

 دختر من بداند محبوبه که کردمنمی هم را فکرش دانی؟حتیمی امیر، آه آیی؟می دنبالم به شوی؟می دلتنگم که است؟

. بداند دشمنش مرا پس زین شاید گفتممی خود با گاهی حتی! کند من خرج را محبتش هم باز و نیستم سعید حقیقی

 داردمی دوست مرا قبل از بیش حتی بلکه ندارد، دل به من از نفرتی تنها نه او اما شد؛ اشمعشــوقه مرگ باعث که دشمنی

 یقیناً  باشی داشته دوست را کسی چنین این سعید، پدرم مانند هم تو اگر کنممی احساس گاهی دانی؟می. هست مراقبم و

 .باشد داشته من به احساسی چنین نیز محبوبه شاید پس! شد خواهم هم او عاشق من

 طورهمان دقیقاً . پذیردمی پایان تو آمدن با که رویایی. رویا از پر و شاد هستم، شاد کنارش در و کنممی زندگی او با اکنون من

 .امگرفته درآغوش را امزندگی و است خوب من حال امیر،. خواستمی دلش مهشید که

. هستم تو نگران و دلتنگ سخت اما است؛ خوب من حال آری،. بروم دانشگاه به و دهم ادامه را درسم خواهممی راستش

 که روزی برای بماند هایمحرف باقی عزیزم، امیر. بیایی دنبالم به تو که روزی امید به زنممی زل در به و نشینممی هاساعت

 نگاه در به قدرآن و امنشسته انتظارت در هاپله این روی همچنان من. شده دوخته لب و است حرف از پر سینه. دیدم را تو

 آخرین باید یا آییمی تو. مکن زدهخجالت را آنها این از بیش و بیا! کشدمی خجالت من از در چهارچوب گاهی که کنممی

 بخوابانم؟ وارالالیی راهم دلم آرزوی

*** 
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 چشم با دیدی را پسری روزی اگر خدا به را تو. خوانیمی را امقصه که تویی هستم، تو با! دهم قسمت را تو خواهممی راستی

 جان مثل و است صورت پهنای به هایشلبخند دیدی اگر شکل، بیضی صورتی و پهن هاییلب با کشیده، و مشکی یابرو و

 را او اگر بود، چهارشانه و بلند قدش اگر شدند، بسته کوتاه خط دو یاندازه به هایشچشم و خندید اگر نشیند،می تنت به

 است نشسته منتظرت پرورشگاه همان در الناز که بگو او به. است من یشده گم عشق. است من امیرسام او که بدان دیدی،

 .دهید نجات حال این از مرا و بدهید من به را خبرش و بیایید خدا به را شما و

 

 «پایان»

 .1397 مهر24 شنبه، سه: شروع

 .1398 اردیبهشت 4 دوشنبه،: پایان

 02:14: ساعت

 .فداکار پدران تمامی به تقدیم

 28تاریران، شقایق نیک نام، سادات : بررسی کنندگان
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