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 :مقدمه

 ام، یپشت بام دلخوش یمن باال

 ...کنم ینگاه م میبادبادکِ آرزوها به

 که نخ ندارد؛ یبادبادک

 ...بود یگریتازه اگر هم داشت ، در دست د و

 !داند؟ یچه م یکس

 ...دمیبه تو چقدر نقشه کش دنیرس یمن برا که

 !داند؟ یچه م یکس و

 ِ  ...بر آب شد مینقشه ها تمام

 !داند؟یچه م یکس

 ...پر دردسر نباشد ندیگو یبه تو آنقدرها هم که م دنیراه رس دیشا

 !!...طناب از سقف است کیکردن  زانیاش آو یسخت ۀهم

 ...شتریب یکم دیشا

 ...داند یرا نم زیچ چیه یکس

 ...شود رصد کرد یرا م یقیابر است ، چه حقا یکه آسمان ب امشب

 "دنباله دار یستاره ا"

 ...گرددیمکان امن م کیتمام آسمان را به دنبال  ،یروسپ کی مانند

 !داند؟ یچه م یکه ، کس گفتم

 است؛ یماه خال یهر چند جا امشب

 ...کرد دایشود راه را پ یظلمات هم م نیدر هم اما

 !داند؟ یچه م یکس

 ...بگو میخودمان

 شب که مثلِ امشب بود؛ آن

 ...میگو یدرست است ؛همان شب را م یآر

 دوباره حسِ خساستش گُل کرده بود؛ راهنتیپ نیآست که
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 ...نبود تیحاضر به پاک کردنِ اشکها و

 را رتیشب که آن طرف شهر، خروار خروار غ آن

 ...کردندیگِرَم گِرَم هوس معاوضه م با

 ...بند، و باران، شهر را پر کرده بود یبندِ ب نهیس یکه بو یشب همان

 !!!...ها بند بود یلیدست خ و

 ...خانه تان رد شد یاز باال میکه بادبادکِ آرزوها یشب همان

 همان شب؛ درست

 ...یدیعطسه از خواب پر کیهمان شب که تو با  درست

 ...نه خودت را یخواست ینه مرا م گرید و

 داند، ینم یمن مطمئنم کس و

 بوسه ات، نیاول داستانِ 

 ...همان روز بود صبح

 ئن تر از آن،مطم و

 داند، ینم چکسیه که

 ...بوسه بود نیات همان اول یخداحافظ ۀبوس

 عشق و نفرت؛ نیداند که مرز ب ینم یهنوز هم کس و

 ...بوسه باشد و بلعکس کیتواند  یم

 م؛ی...خودمان ،یراست

 ...دمیهم درست نفهم من

 ...آن روز و نه آن شب را نه

 ..را داد یبوسه ات طعمِ بوسه خداحافظ نیدانم اول یم فقط

 ...یسادگ نیهم به

 !!!...یدانست یهم نم خودت
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 سرآغاز

حکم  میکه برا یو از مکان کنمیم یرا ط یدرب ورود یجلو یکه سراسر وجودم را فرا گرفته، پله ها یخشم با
 ...شومیقتلگاه را دارد، خارج م

ندارد...  یریتاث چی... باز کردن دگمه هبرمیم راهنمیپ یدگمه  نیاول ... دستم را به طرفکنمیم یخفگ احساس
 ...کندیکه دارم کم نم یاز حس خفقان یذره ا

: صبر کن... چرا انقدر... دیگویکه م شنومیرا از پشت سرم م غشینازک و ج یدگمه، صدا نیباز کردن دوم نیح
 !؟یریتند م

است که به چشمم  یکه در دست دارد، مثل خار یرنگ دیسف A4 ... دو برگچرخمیپا به طرفش م یپاشنه  یرو
 ...رودیفرو م

من  یعنی: دیگویم یو با سرخوش ردیگیسرش را باال م کند،یم نییرا باال و پا زینفرت انگ دیسف A4 که همزمان
 !االن شدم خانومِ رُهام؟

... پوزخند شودی.. لبخندش رفته رفته محو م.پاشمیو به صورتش م کنمیجمع م میچشمها ینفرتم را تو تمام
 ...زی... استهزا آمــظی... غلزنمیم

 !خانــــوم؟ _

 ...: خانوم... هــهمیگویلب م ریو با همان پوزخند، ز دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

صورتش را  ی... تک تک اجزاشومیم رهی... به چهره اش خرمیگیو سرم را باال م کنمینگاهش را حس م ینیسنگ
اش را که  یدرشت مشک یبرجسته اش را... چشمها ینسبتا بلندش را... گونه ها یشانی... پگذرانمیاز نظر م

 ...دیآ یمدتهاست به چشمم نم

عذاب  می... مدتهاست همراهش بودن، برادیآ یوجودش به چشمم نم یاز اجزا چکدامیه گریکه د مدتهاست
 ...است، نه آرامش

عوضش  ایدارم، که با دن یآرامش نجا،یبه هم کینزد ییجا ،یحوال نیاست... من هم یگرید یمن جا آرامش
 ...کنمینم

 کاری: چمیگویام، لبخند به لبش نشانده م رهیکه نگاه خ "او"و رو به  زمیریم رونیتکان دادن سرم، افکارم را ب با
 !خونه؟ یری! م؟یکنیم

 ...کندیبا غصه جمع م ست،ین لشیمطابق م یکه موضوع یوقت شه،یرا به عادتِ هم شیها لب

 ...ندارد میبر یتیجذاب شیلب ها مدتهاست

 !م؟یبخور یزیچ هی مینَر _

 ...: نهمیگویکالم م کی قاطعانه،
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 ...کندیاو اخم م و

 ...ندارد یتیاهم میبرا ش،یدو ابرو انیافتادن م نیکه چ مدتهاست

 ...من گرسنمه آخه _

... ایشرم و ح یمــــادر... ذره ا نیزن... ا نیدختر... ا نی... که امانمیو اخم کردن م دنیخند نیمن واقعا ب و
 ...خجالت در وجودش ندارد یذره ا

من  ی... برایستین یچیاسم که کنار اسم من نشسته، ه هیخانوم... تو به جز  نیغرّم: بب یم یو طوفان یعصب
فکر با من بودن هم به سرت نزنه... من  یدارم... پس حت رو دوست گهید یکیکه  یدونی... و میستین یچیه

 می... ننه م مرده بریشهر باز نما،یس رک،پا میبازار، حوصله م سر رفته بر میدارم بر دیرستوران، خر میگشنمه بر
ِ امیخودت تنها برو... من با تو بهشتم نم یری... هر جا ممیقبرستون هم ندار من نشو بد  زونیو آو ی... پاپ

 ...ینیبیم

خفه زمزمه  ییافتد و با صدا یفاصله م شیلب ها انیم ت،یبار... دو بار... ده بار... و در نها کیگزد...  یم لب
 !ابون؟ی... تو خیزنی: چرا داد مکندیم

... شهیم بتیکه نص ادهیفقط داد و فر ،یمن باش یدست و پا ی... تونمی: من همتوپمیتر از قبل م یعصب
 یکه حت کنمیرو باطل م یلعنت ی غهیاالن اون ص نی... همرونیمن بکش ب یهم از زندگ یخوایبخواه، نم یخوایم
 ...اسمت هم برام عذابه دنیکش دکی

 ...کنمیاشاره م م،یقبل ترکش کرد یقیکه دقا یبه ساختمان محضر و

... فقط یتو بگ ی: باشه... باشه هر چدیگویو التماس گونه م کندیرا مشت م راهنمیپ نیبه اطراف، آست ینگاه با
 ...... آبررمون رفتکننیهمه دارن نگامون م نیتر... بب واشیتو رو خدا 

 ی! تو مگه آبرو دار؟ی: آبـــرو؟! نگران آبروتمیگویو بلند م کنمیرا از حصار انگشتانش خارج م نمیانزجار آست با
 !؟یکه االن نگرانش یمن آبرو گذاشت یآخه؟! مگه برا

آرامشم نگاهم  ی هیما ی! به جهنم... وقتکنند؟ینداشته اش شده؟! مردم نگاهمان م ی... نگران آبروهــه
 !دارد؟ یتینگاه مردم چه اهم کند،ینم

 ..همه برود... به درک یجلو میآبرو شده ام، بگذار آبرو یب میایدن یجلو یوقت

تند و  یقی... موسزنمیاراده و با تمام وجود لبخند م ی... بکشدیم رونیزنگ تلفن همراهم، مرا از افکارم ب یصدا
 ...باشد تواندیآرامشم م یکه در حاب پخش است، تنها برا یجیمه

که  یشده... با وجود آنهمه غم و بغض رمیبانگیکه گر ی... دو باره و سه باره... با وجود حس خفقانزنمیم لبخند
 ...تینها یامشم و به وسعت بآر  ادیبا  ی... لبخندزنمیدر دل دارم... لبخند م

 رونیگرفتم، ب هیکه چند ماه قبل از آرامشم هد نمیشلوار ج بیرا از ج لمیموبا "او" ی رهیو خ نینگاه سنگ ریز
 ...کشمیم
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 !زم؟یعز _

 ...چدیپیگرفته و خش دارش در گوشم م یبعد، صدا یو لخظات شنومیکردنش را م نیف نیف یتنها صدا ابتدا

 !کارت تموم شد؟ _

 ...تصور کنم توانمیپف کرده و خون افتاده اش را هم م یدرد دارد... خش دارد... بغض دارد... چشمها شیصدا

 ...... نـفـــسامیزود م یلی... تموم شد... خزمی: تموم شد عزمیگویم یاهستگ به

 ...چدیپیگوشم م ی، توبوق بوقِ قطع تماس یصدا ده،ینکش هیو به ثان کشدیم یمقطع قِ یعم نفسِ 

 کیکه نزد یزرد رنگ یتاکس یو برا کنمیدور باز و بسته م کی میآورم... چشمها یم نییرا پا لیموبا ،یقیآه عم با
 ...: دربستدهمیدست تکان م شود،یم

 ...شودیجلوتر از ما متوقف م یاست، کم یکه مرد نسبتا مسن راننده

 ...: سوار شومیگویو م میگشایعقب را م در

 ...رحســــامی: امکندیو مبهوت زمزمه م مات

 ...کشمیپر اشکش باال م یرا تا چشمها نگاهم

 ...حسام ری: امزندیو باز لب م چرخاندیپارک شده، م ابانیخ گریکه طرف د لمیمن و اتومب نیرا ب نگاهش

... پس به یتنها بر یاونوقت مجبور رم،یمن م یمعطل کن نی: ببکنمیدردناکم را لمس م یشانیکف دست پ با
 ...ینفعته که سوار ش

 ...ردیگیجا م لیعقب اتومب یدر صندل ،یو با بغض و از سر ناچار لرزدیاش م چانه

 ...افتم یراه م نمیبه طرف ماش ه،یو پس از حساب کردن کرا دهمیمقصد را به راننده م آدرس

 ...شومیم نیسوار ماش کنم،یخودم حس م یبغضش را رو نگاه پر ینیسنگ کهیو در حال فشارمیرا م موتیر

*** 

 یدر است و فکرم هزاران جا یگل کوچک رو ی... نگاهم به حلقه ستمیا یآپارتمان م یدرب چوب یرو روبه
 ...گرید

 ...دهمیبه داخل قفل هلش م نهیو با طمأن فشارمیسرد ترم م یانگشت ها انیرا م یسر فلز دیکل

 ...کنمیو بعد از مدت ها... نام خدا را زمزمه م کنمیرا با فشار کف دستم باز م در

... دلم کنمیخارج م نهیاز س قیعم ی... نفسم را با آهخوردیو سرما به صورتم م یکیاز تار یمحض ورود، موج به
 ...ردیبگ کجایام را  یرا که تمام خستگ یاز آن، آغوش شتری... و البته بخواهدیو گرما م ییروشنا

 ...کنمیسوخته مکث م یِ در قهوه ا یو جلو گذارمیاتاق خواب ها م یبه راهرو پا
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در  ی رهیدست راستم را به طرف دستگ نحال،یرا ندارم... با ا دنشید یقابل کنترل است... رو ریقلبم غ تپش
 ...دهمیهلش م نییو به پا برمیم

 ...گذارمیپا به اتاق م شودیباز م یفیتقِّ خف یبا صدا در

 یو به نقطه  کندیآن صرف م یکه تمام مدت، وقتش را رو ییسرگردانم، ناخودآگاه به سمت تخت، جا نگاه
 ...شودیم دهیکش زند،یدر فضا زل م ینامعلوم

 ...اتاق یقد یبه پنجره  رهیتخت و خ ی... چمباتمه زده روابمشی یهمانگونه که انتظارش را دارم م و

ندارد...  ییحاالت آشنا نی... نگاه من با اشودیفشرده م نهیمچاله شده اش، دلم در س جسم در خود دنید از
... چقدر از آن روزها نشاندیلبم م یهم لبخند رو طیشرا نیکه حرکاتش، در بدتر خواهمیرا م یمن دختر شاد

 ...میدور شده ام... دور شده ا

را از دور  شی... دست هاردیگی... نگاهش را از پنجره مکنمینگاهش به پنجره را سد م ریو مس دارمیبرم یقدم
 ...دوزدیپف کرده و قرمز شده، به صورتم م ه،یرا که از شدت گر شیو چشمها کندیزانوانش آزاد م

 !: تموم شد؟پرسدیو خفه م گذاردیم نییرا از تخت پا شی... پاهازنمیزانو م نیزم یرو ش،یرو روبه

 ...گونه اش یچشم، رو یاز گوشه  یبا سر خوردن قطره اشک ودشیکه همزمان م دهمیتکان م سر

 !؟ی: چرا برگشت کندیم زمزمه

 !گشتم؟یبرم دی: نبازنمیبوسه م فشیظر یو به سر انگشت ها رمیگیزده اش را در دست م خی یدستها

 !د؟ی: نباکندیلب تکرا م ریز

رو  ی... ناهار عروسیخوردیبا زنت غذا م کیرستوران ش هی یرفتیم دی... اول بادی: نه... نبادیگویبلند تر م و
نه... اول  ای... یبعد شام، بعد شهرباز د،یخر نیرفتی... بعدش منیکردیخونه استراحت م نیرفت ی... مگمــایم

 ...بعد شام ،یشهر باز

 ری: کدومش درسته امکندیچشمانم و سرش را به طرف شانه اش خم م یاندازد تو یروحش را م یب نگاه
 ...یتجربه ندارم... تو وارد تر ادیموارد ز نیا ی! هوم؟! من تو؟یشهر باز ایحسام؟! اول شامه 

 ...... مثل ارامش قبل از طوفانترساندیلحن آرامَش را دوست ندارم... من را م نیا

: چسبانمیاش م یشانیام را به پ یشانیو پ گذارمیم شیگوشها یرا رو می... کف دستهاشومیزانوانم بلند م یرو
 ...چقدر دوست دارم یدونی! من مجبور شدم... تو که م؟یکنیم ینطوریچرا ا

 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه

 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه

 ...اتفاق امروز است نی.. بهترنیمرا دوست دارد... و ا هنوز

 ...برم خوامیکنارت بمونم... من... م تونمی... نمدمیبر گهید یصورتم: ول یتو کندیداغش را فوت م نفس
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 !؟ی: چـ.. چمیگویم دهی... بردوزمیاش م دهیو ناباورم را به صورت رنگ پر دهیو نگاه ترس برمیرا عقب م سرم

... طیشرا نیبا ا یاز وجودم شده... ول یدوست دارم... دوس داشتن تو جزئ: من دزددیم میرا از چشمها نگاهش
 ...ندارم بیحسام... من تحمل رق ریباهات بمونم ام تونمیمن نم

 ...کشمی: دارم عذاب مکندیته حلقش زمزمه م از

 ...رمیمی: دارم مزندیم ضجه

... من مقصر بودم... خودمم کنمیدرست م ویمن ... من همه چ نی... ببنی: ببرمیگیرا در دست م شیبازوها
که  یبکنم... بـ.. به شرط تونمیم ی... فـ.. فقط... حرف از رفتن نزن... من هر کاردمی... قول مکنمیدرستش م

 ...رمیمی... متونمیمن نم ی... تو نباشیتو کنارم باش

 !: بمون... باشه؟کنمیوارد م شیبه بازوها یفشار

 ...شودیسرم آوار م یرو ایدن دهد،یتکان م نیرا که به طرف... و سرش گزدیرا م لبش

که بدون تو  یدونی: تو رو خــدا... تو مکنمیو ناله م خوردیم ی... تکانشیبه زانوها چسبانمیام را م یشانیپ
 ...ارمی... کم متونمینم

است... با من...  ری... درگکشدیو بعد دستش را عقب م کنمیحس م میموها یکوتاه رو یلیدستش را خ ینیسنگ
 ...فهممیم یرا به خوب نیاست... ا ریبا خودش... با احساسش درگ

 ...از دست بدمت تونمی: من نممیگویو م کنمیبلند م سر

 ...خچالی... یهم بذارش تو یبخور، نخواست یگازه... خواست ی: غذات رودیگویتوجه به حال خرابم م یب

 ...... بـــرویعنی نیا و

 ...کنمیشتابزده اتاق را ترک م غلتد،یو پشت به من م کشدیسرش م یمالفه را رو یو وقت دهمیم رونیرا ب نفسم

 ...شرف را... نخواهد... حق دارد یآبرو را... من ب ی... حق دارد من را... منِ بخواهدینم مرا

 ...کشمیسقف باال م یها یو نگاهم را تا گچ بر کنمیمبل سر راهم پرت م نیاول یخودم را رو یکالفگ با

 ...اند دهیخانه هم رنگ غم پاش واریاست... انگار به در و د نیسنگ میخانه برا یهوا

 !ندارند؟ یها چرا تمام ی! بدبختشود؟ی... چرا تمام نمکشمیرا به چنگ م میموها

 ...پراندمیگفتنش از جا م ریام یو صدا کشمیم آه

 ...مشیبیم واریزده به د هیراهرو، تک یابتدا ...چرخانمیعجله سرم را به سمت صدا م با

 !ــــر؟ی: امزندیم میو دو مرتبه صدا کندیچپش خم م یرا به سمت شانه  سرش

که عمق احساس  " ی " یدگیصدا زدن اسمم، با کش نگونهیخطاب شدن... ا نگونهیا یبرا رودیمن... دلم م و
 ...کشدینهفته در تک تک حروفش را به رخم م
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 ...شومیجا بلند م از

 !: جانم؟میگویاز ته دل م م،یگشایم نیبه طرف دنشیدر آغوش کش یرا برا میهمزمان که دست ها و

 ...ترکدیاورد و بغضش با صدا م یآغوشم هجوم م به

 ...لرزانش یدور شانه ها چمیپیرا م میها دست

 ...ام نهیبه س زندیم چنگ

که اونقدر منو  یعوض هی... یهست یعوض هی: تو زندیام هق م نهیس یو تو کندیم سیرا خ راهنمیپ شیها اشک
 ...ازش دور بمونم تونمیبه خودش وابسته کرده... که اگه بخوام هم نم

 ...کنمیم شتریب شیرا دور بازو ها میدست ها فشار

 ...چسبانمیم شیرا به موها میها لب

 ..کوبدیام مشت م نهیس به

 ...زندیم هق

 ...کندیم گله

 :کنمیو فکر م زنمیبوسه م شیمن... فقط به موها و

 " !دم؟یرس نجایشد که به ا یچ "

 :فصل اول ♦

 بازگشت

 ...ستین یدور یاز فاصله  شنوم،یکه م یشتابان یگام ها یصدا

 ...آن است ی نهیکف ساحل، پس زم یبا شن ها ایبزرگ و کوچک در یبرخورد موج ها یکه نوا ییصدا

حس  توانمیبسته ام م یرا از پشت پلک ها دیخورش ی... و تابش پرتوهازندیام م ینیب ریخاک ز ینم و شور یبو
 ...کنم

 ...را از من سلب کرده یشکمم قرار دارد و قدرت انجام هر گونه حرکت یرو ینیسخت و سنگ جسم

متوقف و سپس  یظه الح ن،یزم یو درشت رو زیر یگام ها و خرش و خرش برخورد کفش با شن ها یصدا
 ...ردیگیشدت م

 ...کردم داشیپ ایمــامـــان... ب _

 ...دهمیم صیآوا را تشخ غینازک و ج یصدا

 ...دارم ازیزمان ن هیکامل به چند ثان یاریهش ی... اما برادارمیب
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 نیبب تشوی... وضعکشهیبچه آخرش منو م نیخدا... ا یتر است: ا فیآوا دور تر و و ضع یمامان، از صدا یصدا
 !دنه؟یخواب یجا نجایتو رو خدا... آخه ا

 ...شودیجابجا م یشکمم، اندک یرو ینیسنگ

 عایسر د،ی... که بالفاصله با برخورد نور خورشکنمیرا باز م میکامل چشم ها یاریبعد، با هش ی هیثان سه
 ...بندمشانیم

 ینطوری... شما ها چرا انیرو بب گهید یکی نیخدا... ا ی! واه؟یچه وضع نی... انمی! بلند شو ببرحسام؟یام _
 !ن؟یدیخواب

صورت و  یمامان رو ی هی... ساستیکه چشمم را زد، ن یدیاز نور شد یخبر نباری... امیگشایپلک م دومرتبه
 ...بدنم افتاده

 ...ری: صبح بخزنمیآلود لبخند م خواب

 یلبش را که سع یاست... تبسم محو رو یکه کامال مصنوع ی... اخمکندیدست به کمر و با اخم نگاهم م مامان
 ...دوست دارم شتریدر پنهان کردنش دارد، ب

 !م؟یگردیدنبالت م میچند ساعته دار یدونی! مرحسام؟یواقعا که... ام _

نگاه به  هیاتاقم،  یاز پنجره  دی... فقط بانی: الزم نبود چند ساعت دنبالم بگردکشمیدستم را به پلکم م پشت
 ...نینداختیم رونیب

 ...اوووومممم... سلــــام _

نگاه پر اخم و طلبکار مامان را از صورت، معطوف  ،یخواب آلودگ یو کشدارش با چاشن فیسالم ضع یصدا
 ...ریدلم... صبح بخ زی: سالم عزدیگویم ییو با خوشرو دهدیچهره م ریی... بالفاصله تغکندیشکمم م

 !تا چه حد؟ ضیقعا تبع... واردیگیم حرصم

 چد،یپیکمرم م یکه تو یو از درد شومیم زیخ می... با کمک آرنجم نشودیبرداشته م یشکمم ناگهان یرو ینیسنگ
 ...میگویم یآخ

 !؟یدیخواب نجایا تیوضع نی... چند ساعته با ایآخ و اوخ کن دمیمامان همچنان حرص زده است: با یصدا

 ...دونمی:نم کشمیم ازهیو خم نمینشیم سخت

 !م؟یدیکه ما نفهم رونیب نیاومد الیاز و ی! کن؟یدیخواب نجایا یچ یاصال برا _

 ...: نصفه شب بود فکر کنممیگویحوصله م یب

 ی: خانوم هوس تماشـــاکنمیمامان قرار دارد اشاره م تیکه به شدت مورد لطف و عنا یبا حرص به موجود و
 ...به سرشون زده بود دیطلوع خورش

 ...: طلوع آفتاب... چه غلطادیگویبا خنده م آوا
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 ...میفتیراه ب میخوای... مگهید نیخب... بلند ش لهی: خدهدیتکان م یختم قائله سر یبرا مامان

 ...ردیگیو از ما فاصله م دیگویرا م نیا

 ...شرتت چقدر خوشگله ی... ترحسامی: امدیگویو م شودیهم پشت سرش روان م آوا

 سِ یشکمم، خ یرو قایمتر، دق یسانت 5به شعاع حدودا  یا رهی... داکنمینگاه م شرتمیو به ت رمیگیم نییرا پا سرم
 ...است سیخ

 ...دهمیاندازم و با دو انگشت، همان قسمت لباس را از تنم فاصله م یام م ینیبه ب ینیچ

 ...کرده میخوردم... سرد شبیباشه که د یفکر کنم به خاطر دوغ _

 ...است سیخ ی رهی... نگاه شرمنده اش، معطوف همان داکنمیاخم سر بلند م با

 ...سر به سرش بگذارم یکم دیآ ی... اما بدم نمرمیگی... در هر حال دوش مشومیو از جا بلند م کشمیم یآه

بدنم نقش انداخته... دستم را به طرفش  یجا یجا یساحل رو یشن ها کنمیبدنم خشک شده و حس م تمام
 ...کندیرا به پا م دشیسف ی... صندل ال انگشتکنمیحرکت بلندش م کیراز کرده با د

: آب دهنت رد کشمیچانه اش امتداد دارد.. با انگشت به گونه اش م ریز ییلب تا جا یاز گوشه  ،یدیسف رد
 ...انداخته

 ...اریبه روم ب ی: حاال هکشدیتپلش م یگونه  یدستش را رو پشت

... چرا ی... نگو... هوورهیگیبد م یسرت بو ریچرا همه ش بالش ز گمی: مکشمیرا از دو طرف م میها دست
 !؟یزنیم

 ...گمیبهت نم یچیه ی... هر چتیترب یتو کالت... ب یهو _

! ؟یزنیم ی... امسال پس گردنیگرفتی: پارسال گاز مدهمیضربه اش، پشت گردنم را ماساژ م یدست، جا با
 ...ی... آآآیوحش

 ...راستم است یمحل ضربه اش پهلو نباریا

 ...یهم خودت یادب... خوب کردم اصال... وحش یساکت باش... ب _

 ...ییتو _

 ...یخودت _

 ...ییتو _

 ...یخودت _

 ...حســـــام ریام کوبدیم نیراستش را به زم یزده پا حرص
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 !!: جـــــان؟؟میگویم کشدار

 ...: کوفتردیگیو بعد، با دو فاصله م کوبدیام م نهیس یآرنج به قفسه  با

 ...کُشتمِت رمتی: غــــزل... بگمیگویزنان م ادیو فر کنمیتند م پا

*** 

منو  خوادیپسرت م نی: عمه ببدیگویو م ردیگیکنان در آشپزخانه پناه م غیج غی... غزل جمیشویم الیدو وارد و با
 ...بزنه

ِ یچ ری:امچرخدیکالفه دور خودش م مامان  ...جمع کن لتویبرو وسا ای... بیبچه دار نیا کار

 ...! بگو خَرچهه؟ی: بچه چزنمیلب م آهسته

دوش  خوامی: مامان من ممیگویزدن که تند م ادیفر یو آماده  کندیرا گرد م شی... غزل چشمهاشنودینم مامان
 !! کجاست اصن؟اد؟یم ی... بابا کرمیبگ

حواس  یبه ساعت، ب ینگاه میو با ن گذاردیرنگ م یسبد آب یا تودسته دار ر  یا شهیش یها وانیل مامان
 ...بزنن نیرفتن بنز تییبرسه... با دا دیاالنا با گهی: ددیگویم

حرکت  میخوای: آراااد... بلند شو لنگ ظهره... مدیگویو رو به پله ها بلند م ستدیا یآشپزخانه م یدرگاه یتو و
 ...میکن

... غزل همچنان پشت مامان سنگر گرفته..از پله دارمیبرم یکوچک سبز رنگ بیکانتر، س یرو ی وهیظرف م از
 ...میگویم یبلند یباشه  "کن  داریحموم آرادم ب یبر نکهیقبل از ا " دیگویو در جواب مامان که م رومیها باال م

 ب،یس نیزی... دهانم از طعم ترش و ششومیو وارد اتاق خواب مشترکم با آراد م زنمیدستم م یتو بیبه س یگاز
 ...شودیپر م

 دهیچیپ شیروشنش دور پاها یآب یرا در آغوش دارد... مالفه  دشیو بالش سف دهیتخت خواب یبه پهلو رو آراد
 ...کندیباز، خر خر م مهین یو با دهان

عکس  نیبار... کوچکتر بار... دو بار ... سه کی... زنمیم شی... صداشومیم کیو به تختش نزد زنمیم لبخند
 ...: آراااااد د د دزنمیم ادیو فر برمیگوشش م کی... سرم را نزددهدینشان نم یالعمل

 ...شوندیپنگ گشاد م نگیدو توپ پ یبه اندازه  ه،یدر صدم ثان شیو چشمها کندیصاف م یراستش را ناگهان یپا

... میحرکت کن میخوایبلند شو م گهی: مامان مزنمیاش لبخند م دهیو ترس ریمتح یو به چهره  کنمیراست م کمر
 ...رهید

 ...مال تو نمیا ای: بمیگویو م دهمیبازش جا م مهین یلب ها انیرا م بیس ی ماندهیباق

 ...رومیو به حمام م دارمی... حوله ام را برمکنمیاتاق را ترک م و

 ...حسام ریلرزاند: خدا لعنتت کنه ام یرا م الیآراد، کل و ادیکه فر کنمیآب گرم را باز م ریش
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*** 

 دهی... مامان، نرسمیرسیشمال، به تهران م یوحشتناک جاده  کیاز هشت ساعتِ کسل کننده و تحمل تراف بعد
 ...کندیرا از برگشتنمان خبر دار م لیو کل فام ردیگیتلفن به دست م

که با خانه  فهمیاول م ی... از سه شماره ردیگ ینرسانده، دو مرتبه شماره م انیتماسش با عسل را به پا هنوز
 ...ردیگیعمه فرناز تماس م ی

 ...داندیکه دارد، خدا م یا یتمام نشدن ی... واقعا مامان چه انرژرومیو به اتاقم م کنمیم یپوف

... سفر دو سه روزه مان به نوشهر، واقعا حالم را عوض رمیگیرا به دست م لمیتخت و موبا یرو شومیم ولو
و با  یسه شنبه و تو چهارشنبه دانشگاه را دو در کن فتدیو دو بهمن ها که ب ستیب نیکرده... خدا بدهد از ا

 ...به دل جاده یخانواده بزن

اسمش و  یرو زنمی... ضربه مکنمیرد م s به حرف دنیو نام ها را تا رس کنمیشستم کانتکت را باز م یضربه  با
 ...زنمی...به لبخندش لبخند مشودیصفحه ظاهر م یخندانش رو ریتصو

 !ن؟ی: هنوز برنگشتکنمیم پیتا امیپ جادیکادر ا یو تو کنمیتماس گرفتن مقابله م یوسوسه  با

تخت  یرا رو لیموبا شود،ینم یخبر قهیبعد از دو دق یو وقت لیگزارش تحو دنیرس یبه صفحه برا دوزمیم چشم
 ...اندازم یم

*** 

 بردیبه هوا م شانیکی ادیفر یصدا یو هر از گاه نندیبیفوتبال م ییساعت بعد، خانه غلغله است... بابا و دا دو
 ...آورند یاست، در م بتیآنطرف تر با مادرجون،عمه فرناز، غزل و آوا مشغول غ یو داد مامان را که کم

که  دارمیبه سمت آقاجون برم یزده... قدم بشیکجا غ ستیو آراد معلوم ن خواندیطبق معمول روزنامه م آقاجون
 ...شودیبلند م فونیآ نگید نگید یصدا

 ...: عسل هم اومددیگویم ینسبتا بلند یبا صدا غزل

: زنگ زندیو بابا با سر به در اشاره م کنمیرا کج م می... لب هاستادهیمنِ ا یِ رو شودیحضار، زوم م ینگاه همه  و
 ...زننیم

 ...کنمیو در را باز م رومیم فونیزده به طرف آ حرص

 ...رومیم رونیو ب کنمیدر سالن را باز م شنوم،یم اطیرا از ح یمان یصدا

 ...یـــــی: دارودیبه آسمان م زشیاعتراض آم غی... جکنمیرا گاز گاز م شیو لپ ها رمشیگیپل بغل م نیاول یرو

: بذار دهدیاندازد و جوابم را م یباال م یی... ابرودهمیسالم م دیآ یز پله ها باال مخندم و به عسل که ا یم
 ...بعد بچه مو بِچِلون میبرس

 ...بعد غر بزن ی: تو بذار برسبوسمیو گونه اش را م اندازمیآزادم را دور کمرش م دست
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 ...دیآ یم رونیرفتن به داخل ساختمان، از آغوشم ب یو برا کندینازک م یچشم پشت

 ...رومیاندازم و پشت سر عسل داخل م یبغلم باال م یرا تو یمان

سرده... سالم  رونیچقدر ب ی: وادیگویو م کشدیرنگش را از سر م یمحض ورود، عسل شال بافت خردل به
 ...نیگرفتیم یبعد مهمون نیبرس نیذاشتیسالم... عمه م

! دلم تنگ شه بود ه؟یچ ی: مهموندیگویو م ردیگیعسل را م ی.. شال و پالتوشودیبا خنده از جا بلند م مامان
 !ومده؟ین رضایخب... عل

 ...بود فتی: شدهدیو کوتاه جواب م کشدیم نییبلوزش را از دو طرف پا عسل

 !خاله؟ ی: عشخ من چطوره؟! خوبردیگیرا از بغلم م یو مان دیآ یجلو م غزل

 رمشیگیبغل م روزمندانه،یپ ی... با لبخنددیایتا باز به آغوشم ب کندیبغل غزل تقال م یو تو دهدیسر تکان م یمان
 ...برا من رهیگیم یا افهی: بچه سه ساله چه قزندیو غزل غر م

 ...نکن جوجه ی: حسوددهمیدو انگشتم فشار م نیرا ب شیعمل شده و سر باال ینیب

 !؟یکنیروشن م شنتویاست یپل یی: دادیگویم جانیبا ه یمان

 ...وروجک یپوکوند شیپ یرو که تو دفعه  شنمیاست یپل _

: دیگویبه سمت آوا و غزل م دودی... مگذارمشیم نیو زم کشمیم شیبه موها ی... دستشودیم زانیآو شیها لب
 ...دوست داره شنتیاست یتو رو هم به خاطر پل

 ...حسود ی... جوجه دهمیو جواب نم کنمیرا گرد م میچشمها

که  یوتریکامپ سیبا ک رسندی شش ساله اش از راه مِ طانیسر عمه فرناز و پناهِ شهم دیبعد، سع قهیدق چند
 ...شودیوصل نم توریقرار است من زحمت درست کردنش را بکشم... چرا که به مان

 یها لهیتمام وس رسد،یکه هر کس از راه م یبرق لیکار وسا ریتعم ای میمعمار ی... من دانشجودانمینم واقعا
 یاست و گوش فیضع شیکه صدا یمیس یعهد بوق، تلفن ب یویسوزشان اعم از هوا پز، راد میسوخته و ن

 !کنم؟ ریتعم شیتا برا سپاردیاش سوخته را به دست من م ید یکه ال س یلیموبا

 یرو یغاتیتبل امی... دو پدارمیرا برم لمیو باز موبا زمیبر سرش بر یخاک کیتا سر فرصت  برمیرا به اتاقم م سیک
 ...کندیم یصفحه بهم دهن کج

 یو منتظرم به محض برقرار رمیگیلبم را گاز م یگوشه  ی... عصبرمیگیصدف را م یو شماره  زنمیم ایبه در دل
 ...دو سه روز را سرش هوار بکشم نیا یها یخبر یتماس، تمام ب

 ختهیسرم ر یکه رو ستیپارچ آب سرد " باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م " دیگویکه م یزن یصدا
 ...شودیم

 !!ال؟؟یخ ی... آدم انقدر بزنمیزل م یخاموش گوش یزده به صفحه  بهت
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 ...برو ماست و نوشابه بخر ایب گهی: مامان مدیگویم یو آوا به آهستگ شودیباز م یبا تقه ا در

 !انجام بدم؟ دیکارا رو من با ی: آراد مگه مُرده که همه کنمیم یحرصم از صدف را سر آوا خال تمام

 ...! مامان گفت؟یزنی: چرا سر من داد مکندیبه سرعت بغض م شه،یمعمول هم طبق

 ...کوبدیو در را م رودیم رونیکنم، ب یعذرخواه نکهیاز ا قبل

 ...دهمیرا با دو انگشت فشار م میو پلک ها دارمیرا برم نکمی... عدهمیم رونیب یرا طوفان نفسم

 ...شامو بکشم خوامیحسام م ریکه ام زندیم میمامان صدا نباریا

 ...را که گفتم بخر یلیپاشو برو وسا یعنی نیا و

 ...دارمیو کاپشنم را برم کنمیعوض م یمشک نیام را با ج یورزش شلوار

است،  شیدست و پا یرا که به شدت تو ی... عسل هم مانمیتا با هم برو ستادهیغزل منتظرم ا روم،یکه م نییپا
 ...خدا ی... هدیخر میبرو یگَله ا دیماست و نوشابه با کی یتا هماهم ببرمش... برا کندیبه گردنم بار م

که  می... هنوز دو قدم هم نرفته ابنددیرا پشت سرش م اطیو در ح کشدیرا باال م دشیسف یتنه  مین پیز غزل
 ...بغل یی: داکندیرا به طرفم دراز م شیدست ها یمان

عوضش  ایزشته بغلت کنن... خودت ب گهید یجون االن بزرگ شد ییسرش: دا یرو کشمیاپشنش را مک کاله
 ...خرمیم لیمنم برات پاست

 ...دیآ یم میو پا به پا کندیقبول م یتینارضا با

 ...کنمی... کسل نگاهش ممیبه پهلو زندیبا آرنج م غزل

 !؟یپکر هیچ _

 ...ازش ندارم یخبر چیدو سه روزه ه نی... ادهیجواب نم شویصدف گوش _

 !خب؟ _

 ...اندازم: خب به جمالت یباال م شانه

 !؟یناراحت نیهم یبرا _

 زیچند روزو با پدر و مادرش برن تبر نیفکره... قرار بود ا یب یلیدلخورم... صدف خ شتری... بستمیناراحت ن _
 ...... سرش گرم شده منو فراموش کردهشیمادر یخانواده  شیپ

 یلیترک خ ی... پسراختهیرو هم ر الشونیاز فام یکیاونجا با  دمی: شادیگویم طنتیاندازد و با ش یباال م ابرو
 ...خوشگلن

 !: خوشگل؟کنمیرا کج م دهانم
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 ...هوم _

 دهینشون م یترک یاالیسر یوهستن که ت ییپسرا نیا یبه خوشکل نایصدف ا لیفک و فام یتو واقعا فکر کرد _
ندارن که شما هم انقدر  یتیجذاب چی! هر چند به نظر من اونا هم هن؟یریو تو و آوا براشون غش و ضعف م

 ...نیدوسشون دار

 !ه؟یاز چ تیخب پس ناراحت _

از صد  شتری... برهیم ادشیبعد  ی قهیدو دق گهیم یزیچ هیاالن  نکهی.. از اشهیفکر یمن از ب ی: ناراحتکشمیم آه
 ...االن چهار روزه انگار نه انگار یبهم خبر بده... ول دنیرس نکهیبار تکرار کردم به محض ا

اخالقش دستت  دیبعد از دو سال با گهی... دشیشناسیبابا... تو که م یخ ی: بزندیم میبه بازو یمشت آرام غزل
 ...اومده باشه

سفارش مامان را  ی... ماست و نوشابه میکنیسکوت م ،ابانیبه فروشگاه سر خ دنیو تا رس زنمیم یلبخند
... کنمیاضافه م میها دیاز آوا به خر ییدلجو یرا برا سیخودم و غزل و دو بسته ه یرا برا یی... دوغ نعناخرمیم

 ...مییآ یم رونیبو از فروشگاه  دهمیم یرا هم به دست مان ینوشابه ا لیپاست یبسته 

 کندیدرس ها گله م یدانشگاه... از سخت میبرو میشو داریب دیسحر با یکه از فردا باز کله  دیگویبا غر غر م غزل
 "یمن با کدوم عقلم گذاشتم که تو برام انتخاب رشته کن رحسامیام "به جان من که  نزندیو مثل هر دفعه نق م

 ...: با همون عقل نداشته تدهمیمن با خنده جوابش را م و

 ...ام را بکشم یبروم نقاش دی! من با؟یکه من را چه به معمار کندیناله م و زندیغزل نق م باز

قبول  کیکنکور هنر تا گراف یبرا خواندیو م دهدیبه محض تمام شدن ترم انصراف م کندیهم اضافه م تیدر نها و
 خواهدی... دلم مکندیعمل نم چکدامیکه صد بار تکرار شده و به ه یتو خال یادعاها نیاز ا ردیگیشود... حرصم م

 یتا برود رشته  دهدیتهران انصراف م اهدانشگ نیبهتر یاز معمار دیگویم یبکوبم فرق سرش وقت یدو دست
 ...بکشد یو نقاش کیگراف

 ...ردیگیم افهیق میو تا دو روز برا کندیقهر م "مغز یِخپِلِ ب" میگویهم بهش م یوقت

 یعاد ریغ ی... تکان هامیکنیعبور م ینوک مداد یایاز کنار زانت دهم،یغزل گوش م یبه غر غر ها کهیحال در
 ...کندیتوجهم را جلب م نیماش

 !؟یستادی: چرا واشودیجلوتر متوقف م ی... غزل کمگردمیو راه رفته را بر م کنمیگرد م عقب

چند قدم  ...دهمیهوا تکان م یو دستم را به عالمت ساکت باش تو نیماش یدود یها شهیبه ش دوزمیم چشم
 ...ستدیا یو شانه به شانه ام م داردیفاصله مان را برم

به گونه اش: خدا  زندیو بعد چنگ م کندی... مکث مزیرا ر شیو چشمها کندیاش جابجا م ینیب یرا رو نکشیع
 ...مرگم بده

 ...دارمیبرم میپا یاز جلو یکوچک ی زهی... سنگ رچرخمیدور خودم م یزیچ یا زهیسنگ ر ،یکردن سنگ دایپ یبرا
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 !م؟یریچرا نم یی: داپرسدیآهسته م یمان

 ...میری... االن م یی: صبر کن دافشارمیکوچکش را م دست

 ...... زشتهرحسامی: نکن امردیگیرا م میاندازم و غزل با دو دست بازو یم نییدستم باال و پا یدور تو کیرا  سنگ

 ...کننیدارن م نایکه ا هیزشت کار _

جا ندارن خب...  دی: گناه دارن بدبختا... شادیگویخنده اش بلند نشود و آهسته م یتا صدا ردیگیرا گاز م لبش
 ...حسام ریام

 ...کند شیتا غزل رها دهمیم میبه باز یتکان

... تکان کنمیپرتاب م نیعقب ماش ی شهیرا با تمام قدرت به طرف ش زهیو من سنگ ر ردیگیفاصله م یکم غزل
 ...شودیمتوقف م یناگهان نیماش یها

 ...حسام ری: خدا نکشتت امدهدیو غزل خنده اش را ول م زنمیم یمندانه ا روزیپ لبخند

 ..... بدوییدا میبر ای: برمیگیرا م یمان دست

 ...میدویکوچه م یبه انتها یسه نفر و

*** 

 ...... همچنان خاموش استرمیگیصدف را م یبار شماره  نیهزارم یمحوطه و برا یتو گردانمیم چشم

 ...ردیتماس بگ اممیکه به محض گرفت پ دهمیم امیچانه ام و پ ریز کشمیرا م دستم

 !تو همه؟ ینجوریکه اخمات ا دهیجواب تلفنتو نم یباز ک _

مقنعه اش  یو درز کج شده  کنمی... دست دراز مزنمیداغون غزل لبخند م ی افهیق دنیو با د کنمیرا بلند م سرم
 ...دانشگاه ومدهی: صدف نکنمیشده صاف م لیکه به سمت چانه اش متما را

 یازش خبر نداره؟! هر چ نیبپرس بب امنشیدختره آر نیاز ا یخوایامروز نبود... م دمی: فهمدهدیتکان م سر
 ...شهیمیباشه اون دوست صم

 ...نداره یازش... اونم خبر دمی: افروز؟! پرسمیگویحوصله نوچ م یب

 !گه؟ید یری: خونه مکنمیشانه جابجا م یام رو یو کول بمیج یتو دهمیرا سر م یگوش

 ...برم چند تا کتاب بخرم خوامی: مردیگیخنده ام م رد،یگیکه به خودش م یمظلوم ی افهیق از

 !: خب؟میدو ابرو نیب کشمیشستم را م ناخن

 ...خب به جمالت... فقط خواستم اطالع داده باشم _

ساله عالف تو جوجه  ستی... من که بمیبر ای: بدیایهمراهم ب کنمیو مجبورش م کشمیاش را م یکول زانیآو بند
 ...ام
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 ...روز کیو ستیماه و ب ازدهی: نوزده سال و  دیگویم یتینارضا با

 ...خردیچشم غره ام را به جان م و

*** 

 ...رومیکنار م ونیزیتلو یو از جلو کنمیرا محکم م سیپشت ک یها چیپ

 !: تموم شد؟پرسدیطاقت م یب آوا

 یو مشغول تماشا قاپدیزده کنترل را م جانیاندازم... ه یبغلش م یرا تو ونیزیو کنترل تلو دهمیتکان م سر
 ...شود یمورد عالقه اش م یترک الیسر

 ...رمیگیتلفن را به دست م یو گوش نمینشیست م مین یجلو زیم ی لبه

 ...زنمیبغل اواست اشاره م یکه نو یپاپ کرن یبا دست به کاسه  رم،یگیمنزل عمه را م یکه شماره  ینیح

 ...دارمیبرم یو مشت ردیگیرا به طرفم م کاسه

 !الـــو؟ _

 !: الو؟! بله؟دیگویباز م دیو سع جومیدهانم را تند تند م اتیمحتو

 ...: سالممیگویدهان پر م با

 ...حسامم ری: امفرستمیم نییپا میپاپ کرن ها را از گلو و

حرفش  یتو یادب یب تیو با نها شومیاش کالفه م یپر حرف نهمهی... از اشودیم یمشغول احوال پرس دیسع
 !خان عمه هست؟ دی: سعپرمیم

 ...هست... رفته حموم یعنی... ستشی: نه نکندیتازه م ینفس ،یمکث کوتاه با

 ... یهست یرفته حموم؟ عجب شوهر بد ییبابا... تنها یا _

 ...خنددیم زیو ر کندیچشم نگاهم م یاز گوشه  آوا

 !؟یچ یعنی _

 ...بابا ی... اییشامپو یا سهیک ،یفیل هیکمک بخواد...  دیشا نیرفتینداره... خب م یچ یعنی _

 ...خنددیم یالیخ یخان با ب دیسع

 ...پرمیاز جا م خورد،یکه به پشت کله ام م یمحکم یضربه  با

 ...را تمام کنم میچرت و پرت ها کندیو با چشم و ابرو اشاره م ستادهیپشت سرم ا یبرزخ یبا چهره ا بابا
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 گنیحرفش: واال همه م یتو پرمی! که باز م؟یشد ایح یبچه که انقدر ب یرفت ی: تو به کدیگو یبا خنده م دیسع
 ی... من براشهیمن وصل م تورینداره... به مان یمشکل سیک دیبه بابام رفتن... عمه از حموم اومد بهش بگ

 ...نداشت یمشکل چیهم وصلش کردم... ه ونیزیبه تلو اطیاحت

 ...... دستت درد نکنهگمیباشه بهش م _

 یسر هی... حاال شما بازم کنمی: خواهش ممیگویو آهسته م رمیگیفاصله م کندیبابا که همچنان با اخم نگاهم م از
 ...داشته باشه اجیاحت یزیچ دیبه عمه بزن شا

 یآخ کشدار یو صدا دزدمی... هول زده سرم را مکندیاش را با تمام قدرت به طرفم پرت م یرو فرش ییدمپا بابا
 ...شودیاز پشت سرم بلند م

خنده  ده،یاش را چسب یشانیمامان که با دو دست پ دنی... با دکندیهمچنان تشکر م دی... سعچرخمیعقب م به
 ...ردیگیام م

 ...... مزاحمتون نباشم... خداحافظدیبه عمه سالم برسون _

 !؟یدیشوهر عمه ت م لیتحو هیچرت و پرتا چ نیآورد سمتم: کره خر... ا یآورم... بابا هجوم م یم نییرا پا تلفن

 ...یکور کرد یبچه مو؟! منو که زد یدار کاری: چدیآ یدر صدد دفاع بر م مامان

 ...به تو بزنم که خواستمیمن نم زمی: عزکندیم ینیعقب نش بابا

 !؟یکرد دای... دست بزن پیبزن یخواستیم یبه ک کنهیم یبه کمرش: حاال چه فرق زندیدستش را م مامان

صورت  یروانه  یشخندی... نکشدیخط و نشان م میو با چشم و ابرو برا دهدیم رونیکالفه نفسش را ب بابا
 ...کنمیبرافروخته اش م

کتکم  ارنیب ریکه فقط منتظرن منو تنها گ هی... بقیخونه فقط تو به فکر من باش نیا یسلطان؟! مگه تو یپر _
 ...بزنن

اندازم... دور از چشم مامان  یبابا باال م یرا برا می... ابروهارودیو به آشپزخانه م کشدیبه گونه ام م یدست مامان
 ...رودیو به اتاقش م کندیم منگاهمینش یحواله  یلگد

هستند...  مارستانیب شانیهر دو ایو  یکی ای یعنیجزو محاالت است که بابا و مامان همزمان خانه باشند...  کال
روز هم که مثل امروز هر  کیبروند...  دیو با رندیگیتماس م مارستانیخانه، باز از ب ندیآ یهم که م قهیدو دق

 ...شودیمن م بیهستند، فقط کتک است که نص شانیدو

 ...دارن رتیرو خواهراشون غ نی: مردم همچرمیگیاتاق بابا م یآوا، چشم از در بسته  یصدا با

 ...ییدا یخونه  رمی: من مزنمیو رو به آشپزخانه داد م کنمینثارش م ییبابا برو

رج از خانه خا "! ؟یبرو یخواهیم یمردم خوابند، کدام گور یسر ظهر " دیمامان طبق معمول بگو نکهیاز ا قبل
 ...شومیم
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 ...ییقدم به جلو، پنجاه وسه قدم به راست... منزل دا دو

 !حسام؟ ریام یی: توردیگیم ونیزی... غزل چشم از تلوکنمیسالن را باز م در

 ...شودیبسته م یبلند یو خودش با صدا زندیدر را ببندم، باد م نکهیاز ا قبل

: از صدف پرسدیو م نمیتا بنش کشدیکاناپه کنار م ی... خودش را رورومیاندازم و به طرف غزل م یباال م شانه
 !نشد؟ یخبر

: نه... فقط دستم بهش دارمیبرم یپر پرتقال شیپا یرو ی وهیم یشدستیو از پ زیم یاندازم رو یرا م لمیموبا
 !ست؟یخونه ن یی... داالیخ یکه... ب ارمیبه سرش ب ییبرسه... بال

 یزیاومده... چ شیبراش پ یمشکل هی... حتما ری: خوابه... سخت نگشیرو شیپ زیم یرو گذاردیرا م یشدستیپ
 !؟یخوریم

 !ن؟یداشت ینهار چ _

 !برات؟ ارمیگوشت... خودم درست کردم... ب یراشکیپ _

 ...اریب ن،ی: اگه سس فلفل دارمیگویتعارف م یب

 یها ی... چشم بادامید یال ا یبه صفحه  زمدویکاناپه و چشم م یرو کشمیدراز م رود،یکه به آشپزخانه م غزل
 ی... از بس که چشمهایزشت نینه به ا یام... ول یکه غزل عاشقشان است... من هم چشم بادام یزشت

 شودیم دهیکش یکس تسم شهی... کال من معتقدم انسان همشودیم نهایاست، عاشق ا یخودش درشت و گاو
 ...طرف مقابلش باشد قایکه دق

 ...ی: مرسشومیم زیخ میو ن رمیگیم ونیزیچشم از تلو رد،یگیکه مقابلم قرار م یحلزون یها یراشکیپ بشقاب

 ...گرمشون نکردم گهی: خواهش... دزیم یرو گذاردینوشابه را هم م وانیسس فلفل و ل شهیش

 ستیمهم ن یو سرم را به معن بلعمیگاز، نصفش را م کیو با  یراشکیپ یرو کنمیم یفلفل محبوبم را خال سس
 ...دهمیتکان م

باال انداخته،  یو با ابروها دهدی... غزل سر خود تلفنم را جواب مکشمیدست از خوردن م لم،یزنگ موبا یصدا با
 ...منشِ  ای: آرردیگیرا به سمتم م یگوش

 !: افروز؟ رمیگیرا م لیو موبا زنمیم یسرفه ا تک

 ...ـــــری: امندکیم ریهق هقش هر چه حس بد است به دلم سراز یصدا

 !شده؟ یچ _

 ...صدف _

 !؟ی: صدف چپرمیجا م از
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 ...کندینگران نگاهم م غزل

 ...امروز زنگ زدم خونه شون... داداشش تلفنو جواب داد _

! رانه؟ی: داداشش مگه اکنمیو زمزمه م فشارمیام را م یشانی... پشومیجمالتش کالفه م نیب یطوالن یوقفه  از
 !خب؟

... صدف تصادف کرده... همون سه شنبه که از تهران حرکت کردن... مامان و ری: امردیگیاش شدت م هیگر
 ...باباش... هر دو شون

 !: مُردن؟میگویو از ته حلقم م کنمیرا حبس م نفسم

 ...زندیبه حدسم م دییاش مهر تا هیبلند گر یصدا

 !خّ... خّ... خود صدف چطوره؟ _

باال  میو صدا میموها انیزنم م ی... چنگ مشومیم یعصب دیآ یسراغم م تیموقع عصبان که یلکنت موقت نیا از
 !صدف چطوره؟ گمی! مستم؟ی: مگه با تو نرودیم

 ...براش رمی... بمعی... هیخوبه... اله شیحال عموم گفتی: داداشش مکندیم نیف نیف افروز

 !مارستانه؟یکدوم ب یدونی: ممیگویطاقت م یب

 ...یکنارش باش دی... بایای... فکر کنم بهتر باشه تو هم بششیپ رمیآره... من االن دارم م _

 !حالش خوبه؟ ی: افروز... مطمئنمیگویو نا مطمئن م پرسمیرا م مارستانیب نام

 !گه؟ید یای... مگفتیم نطوری... داداشش که ادونمیبه خدا نم _

 ...آره... آره معلومه _

شده  ی: چکشدیم رونیرا از مشتم ب یو گوش ردیگی... غزل مچم را مکنمیتماس را قطع م یکوتاه یخداحافظ با
 !حسام؟ ریام

 ...تصادف کرده نای: صدف اشیبه چشمها زنمیم زل

 ...: مامان و باباش فوت کردنمیگویلب م ری... زکندینگاهم م مات

 !؟یگیم ی: چدیگویو ناباور م ردیگیدهانش م یدستش را جلو دو

 ...کنارش باشم دی: بادهمیسر تکان م یعصب

شدن  دهیکوب ی... از صداکنمیم یدو ساختمان را با دو ط نیب ری... مسزنمیم رونیسرعت از خانه ب تیبا نها و
چنگ  یپاتخت یرا از رو چمی... سوکنمیو لباس عوض م رومی... به اتاقم مگرددیدر، سر مامان و آوا به سمتم بر م

 ...رومیم نییو پا زنمیم

 !موقع ظهر؟ نیا یری: کجا مپرسدیمتعجب م مامان
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 ...مارستانی: بمیگویم تند

 !شده؟ یچرا؟! چ مارستانی: بدیآ ی... مامان پشت سرم ممیآ یم رونیاز خانه ب و

 ...میدانشگاهمون تصادف کرده عمه... االن خبر دار شد یاز دوستا یکی _

 ...ستادهیکه کنار مامان ا نمیبیو غزل را م گردانمیبر م سر

 ...داردیبه مامان را از دوشم بر م حیکه بار توض شومیممنونش م واقعا

 !خدا مرگم بده... االن چطوره؟ _

 ...ستی: هنوز معلوم نکشدیگردنش افتاده، روس سرش م یو شالش را که رو بنددیرا م شیپالتو یدگمه ها غزل

 ...زود باش یای: غزل اگه با من مشومیم "لکنته ام "وششِ به قول آوا  ستیو سوار دو کنمیم یپوف

 ...ردیگیجا م نیماش یو کنارم تو کشدیمامان م یبه بازو یدست غزل

 ...دیخبر نذار ی: منو بشودیسمت غزل خم م یپنجره  یجلو مامان

 ...زنمیو استارت م دهمیحواس سر تکان م یب

 ...کنهیحسام... مامانت شک م ری: آروم امگذاردیم داشبرد یرا باال لمیموبا غزل

 ...رومیم رونیب اطیو دنده عقب از ح دهمینم یجواب

*** 

 !ستم؟ی: خانوم مگه من با شما نکوبمیم شخوانیپ یدستم را رو یو عصب کالفه

 ...رحسامیام واشتری: ردیگیرا م میبازو غزل

دارم با تلفن صحبت  ندیبیمحترم چه خبرتونه؟! مگه نم ی: آقاردیگیتلفن م یدهانه  یاخمو دستش را جلو پرستار
 !کنم؟یم

 ...اش بکوبم یبا مشت به صورت تماما عمل خواهدیم دلم

 ...می: خانم ما عجله داردیگویم یبه آرام غزل

 !ه؟یچ مارتونیتماسش را قطع کند: اسم ب دهدیم تیباالخره رضا پرستار

 ...ی: صدف صولتکنمیم یشدستیجواب دادن پ یتو

 یراهرو یبه پله ها، به انتها دنیرس یکه از چله رها شده باشد، برا یریمثل ت د،یگویاتاق را که م ی شماره
 ...دنبالم دودیم "واشتری: آروم...  کندیکه مدام تکرار م ی... غزل هم در حالدومیم دیسف
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حسام... مطمئنا برادرش  ری: اممیبازو یرو ردگذای... غزل دست مدیآ ینفسم باال نم رسم،یدر اتاق که م یجلو
رفتار کن انگار  یجور هیصدف دوست نداشته باشه برادرش متوجه رابطه تون بشه...  دیسرشه... شا یهم باال

 !صدف دوست منه... خب؟

 ...دهمیو سر تکان م فهمدیاز سنش م شتریجوجه بودنش، ب یکه با همه  یمانم به غزل یم رهیخ

چهارچوبش  یقرمز تو یو افروز با چشمها شودیگشودن در، در باز م یو قبل از هر حرکتم برا کشمیم یقیعم نفس
 ...ظاهر

 ...... بهش آرامبخش زدندهیتا نخواب نشی! برو بب؟ی: اومددیگویاتاق و افروز م یتو کشمیم سرک

... افروز نمیبیم ستادهیاتخت، پشت به در  یرا که روبه رو یو قامت بلند مرد کشمیدست م سمیخ یشانیپ به
 ...شومیپشت سرش روان م ی... به آهستگشودیو غزل جلوتر از من وارد اتاق م رودیدر کنار م یاز جلو

 !صدف جون؟ _

 ...خورمیقابل انکارش به صدف جا م ریو از شباهت غ گرددیبه سمت ما برم مرد

 ...و من هم کندیسالم م یبه آهستگ غزل

 ...گمیم تی: تسلکنمیسمت مرد دست دراز م به

که سه چهار روز است پدر مادرش را از  یبه کس یشباهت چی... هکندیتفاوت تشکر م یو ب فشاردیرا م دستم
 ...دست داده ندارد

 !رحسام؟یام _

دست  یشده اش را به طرفم دراز کرده... دست چپش تو یچی... صدف دست راست باند پگردانمیبر م سر
 ...رمیگیو دستش را م رومی... معذب از حضور برادرش، به سمت تخت مکندینوازشش م یزل است و به آهستگغ

 !؟ی: خوبکنمیو آهسته زمزمه م خوردیچشمش سر م یاز گوشه  یاشک قطره

 ...: نـــهکندیم ناله

... اما به خورمیاندازد... جا م یبفهمم چه شده، دو دستش را دور گردنم م نکهیو قبل از ا شومیخم م یکم
 ...کنمیکتفش را نوارش م یآهستگ

 ...گمیم تیصدف... من واقعا متاسفم... تسل _

بد بود...  یلی! من حالم خ؟یاومد ری! چرا انقدر د؟ی... کجا بودـــری: امکندیام خفه م نهیس یهقش را تو هق
نتونستم  یکار چیگرفتن... و من ه شیخودم آت یرو شیحسام... پ ریچشمام سوختن ام یمامان و بابام جلو
 ...براشون انجام بدم

دهنده  یوقت دلدار چی... هستیازم ساخته ن یکار چیه م،یگویکه م یا یدر پ یپ یجز نوازش و آرام باش ها به
 ...ستمیدادن را بلد ن یوقت... دلدار چینبودم... ه یخوب ی
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 ...گذارمیبالش م یسرش را رو یبه آهستگ رد،یگیرام مو هق هقش که آ شودیآغوشم شل م یکه تو تنش

 ...به صورتم: نرو دوزدیبازش را م مهین یچشمها

 ...رمی: نمکنمیوارد م شیبه سر انگشت ها یفشار

 ...افتد یهم م یآرامبخش رو ریاز تاث شیبعد، پلک ها یو کم کندیسکوت نگاهم م در

 ...شده سیخ شیافتد به غزل که پلک ها یو نگاهم م برمیمالفه م ریرا ز دستش

 !؟یتو دوست پسرش _

 یچه کار نیصدف؟! ا یبود که کرد یچه کار نینگاه کردن به برادرش را ندارم... ا ی... رودهمیم رونیرا ب نفسم
 !بود؟

از  یمهمتر یخوبه... من کارا یلیخ یبمون ششیتا مرخص شدنش پ یبرات مهمه... اگه بتون یلیظاهرا خ _
 ...از کارام عقب افتادم یچند روزم کل نی... همیبرگردم دب دیدارم... با یپرستار

 شیبرادر؟! آوا خار به پا ندیگوی... به تو هم ممیکه در جوابش بگو کنمینم دایپ یکلمه ا چی... واقعا هزندیم بُهتم
 ...ردیگیبرود من نفسم م

 ...کندیبه اصطالح برادر نگاه م نیبه ا رهیگرد شده، خ یاندازم... بد تر از من، با چشمها یبه غزل م ینگاه مین

 !؟یی: دانشجوزندیم هیتک واریو از کمر به د بردیشلوارش فرو م بیج یرا تو شیها دست

 ...رمیگیدارم ارشد م _

 ...ی... هنوز فِنچخورهیت نم افهیبه ق یخوبه... ول _

 ...میگو ینم یزی... فقط به احترام بزرگتر بودنش چکنمیدور باز و بسته م کیرا  میها چشم

 یایهست صدف ز یشما دو تا چه خبره... اما هر چ نیب دونمی: من نمدیآ یو جلو م ردیگیم واریاش را از د هیتک
... و هشی... صدف زود از آدما خسته متیببرش سر خونه زندگ رینشده دستشو بگ ریبهت وابسته ست.. تا د

 ...... اونوقتگهید یکیو رفت سراغ  یدلشو زد یوقت

 ...و حوضت یمونی: تو مکندیپاک م چیپشت دست سر شانه ام را از ه با

 ...رودیم رونیو از اتاق ب زندیبه شانه ام م ی... دستکنمینگاهش م مات

 یک گهید نی: اووف... اچرخاندیچشمش م یکاسه  یرا تو شیو مردمک ها رونیب کندینفسش را فوت م غزل
 !بود؟

 ...یعوض هیغرم:  یشده ام م دیکل یدندان ها یال از

 !؟یسرخ شد ینطوریگفت... چرا ا یچ هی اروی نی... االیخ یحسام... بابا ب ری: امکندیبا تعجب نگاهم م غزل
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 نیفعال تو رو برسونم خونه... ا میبر ای: ب میبرو رونیتا از اتاق ب رمیگی... دستش را میدانیزده کانال چاله م باز
 !زد؟ بشیافروز کجا غ

 ...میکنیاندازم و اتاق را ترک م یآخر را به صدف م نگاه

*** 

 !شه؟یم ی: خب حاال چپرسدیو رو به غزل م گذاردیرا مقابلم م یفنجان چا مامان

 !عمه؟ شهیم یچ یچ یعنی: دیگویو غزل م کنمیتشکر م آهسته

 یصورت خوش ادی... زنجایدختر تنها، اونم ا هیکه  نهیاندازد: منظورم ا یپا م یو پا رو ندینشیکنارم م مامان
 !نداره؟ یلیفک و فام چیه یعنینداره... 

هم  شیمادر یخارج از کشورن... از خانواده  شیپدر لیفام ی: همه بردیرا تا لب ها باال م شیفنجان چا غزل
 ...کننیم یزندگ زیفقط خاله و مادربزرگش هستن که تبر نکهیمثل ا

 !اد؟یاز دست ما بر م ی! کاره؟یبستر مارستانی:کدوم بردیگیم ونیزیچشم از تلو بابا

 ...شهیمرخص م گهی... تا چند روز دکنمی: نه فکر نمدهمیم هیمبل تک یپشت به

 ...بگو ادیاز دست ما بر م یبابات... اگه کار گهی: راست مچرخاندیصورت من م ینگاهش را از بابا رو مامان

 ...مخمصه نجاتم دهد نیتا از ا کنمیبه غزل نگاه م مستاصل

 ...میگیداشت بهتون م اجی: حاال عمه اگه به کمک احتدیگویو م زندیم یلبخند

 !؟یکنی: چرا لباساتو عوض نمگذاردیم میزانو یو دست رو دیگویم یباشه ا مامان

 ...قرارم یب مارستانیبرگشتن به ب ی... برازنمیملبخند  یزورک

 ...مامان جان ییبرم جا دیبا _

برو برگرد  یرا ب زیماند و همه چ یدلم نم یتو یزیچ داندی.. مدهدیو بعد سرتکان م کندینگاهم م هیچند ثان مامان
 ...بهم فرصت فکر کردن بدهد دی... فقط باگذارمیکف دستش م

 ..بخور توییشود: حداقل چا یم دهیو نگاه مامان همراهم باال کش شومیجا بلند م از

 ...ندارم لی: مدهمیهوا تکان م یتو یدست

 یکارت اعتبار میاز ده ها س یکی... کشمیم رونیام را ب یمیقد یگوش وتر،یکامپ زیم یو از کشو رومیاتاقم م به
 ...کنمیو بعد از برداشتن شارژر، اتاق را ترک م یگوش یاندازم تو یاست م تمیرا هم که مربوط به دوران جاهل

 :فصل دوم ♦

 ...کنمیو سر بلند م دهمیآوا را که سفارش ورق پاپکو داده م امیپ جواب
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... بنددیرا م شیمانتو ی... دگمه هارومیو به طرفش م شومی... از جا بلند مشودیتخت بلند م یاز لبه  صدف
 ...رمیگیشالش را به طرفش م

 ...چقدر گشاده نای: ادیگویاندازد و م یسرش م یرا رو شال

... تو الغر یدیپوشیم شهیکه هم دمیرو خر یزیاندازم: من همون سا یم شیشانه ها یشال را رو یها دسته
 ...یشد

 !: داداشت رفت؟دارمیو ساکش را برم زنمیم ی... لبخندکشدیم آه

 زیاموالو مسالمت آم گهی... اومده به من میبرگشت دب شبی: سامان؟! خبر مرگش پرروندیدر هم م شیاخمها
 !من دادخواست انحصار وراثت بدم؟ ای میکن میتقس

 ...شوندیگشاد نم نیاز ا شتریب میچشمها

کارخونه و شرکت  شهیما وقت نذاشتن... درسته هم یوقت برا چی: درسته که مامان و بابام هدهدیادامه م صدف
سامانو درک کنم... البته سامان  تونمیبود... اما به هر حال پدر و مادرمون بودن... من نم تیاولو یبراشون تو
 ...احساس و دل سنگ یهمون پدر و مادره... ب یهم بچه 

پول  زیهمه چ ندیگویام... راست م امدهین ایبه دن یخانواده ا نیهمچ یکه تو کنمیبار خدا را شکر م هزاران
 ...شودینم

 ...مییآ یم رونیو از اتاق ب رمیگیا مصدف ر  یبازو

که به  یبا وجود عالقه ا یعنیتو سخته...  یبرا گمیکه م ییزایچ نیدرک ا دونمی: مزندیلبخند م یبه تلخ صدف
... زنهیچشمهات برق م یاریاسم آوا رو م ی... وقتیزنیاونقدر با عشق از مامانت حرف م ی... وقتیخانواده ت دار

 ...گرد بشه اتچشمه ینجوریا زنمیمن از خانواده م حرف م یوقت دمیبهت حق م

 ...نکن تیحرف ها خودتو اذ نیآورم: انقدر با ا یم شیبه بازو یفشار

 میحسام... اما بعد از چهار سال داشت ریباورت نشه ام دی: شاشودیپر از اشک م شیچشمها هیاز ثان یکسر یتو
 ...سفر بعد از کنکورم بود میرفت یکه خانوادگ یبار نیمسافرت... آخر میرفتیخانواده م هیمثل 

 ...: بسه صدف جان... بسهکنمیرا پوف م نفسم

 ...کنمیکه باشه.. بس م دهدیتکان م سر

 ...دل کوچکش چه خبر است یتو داندیفقط خدا م اما

 ...دارمیصدف قدم برم یآهسته و هم پا مارستان،یب یبه محوطه  دنیرس تا

 ...زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیو ماش گذارمیعقب م یصندل ی... ساکش را روکنمیباز م شیرارا ب نیماش در

از اشکش،  سیو صورت خ گردانمی... سر بر مکندیتوجهم را جلب م نشیف نیف یمحض سوار شدن، صدا به
 ...کندیام م رتزدهیح



 

 
27 

 !ه؟یباز چ _

سوختن  یحسام... صحنه  ریاون صحنه رو فراموش کنم ام تونمیصورتش: من نم یرو کشدیدستش را م کف
... کاش اونا نییپا کردمیپرت نم یلعنت نیپدر و مادرمو... کاش منم کمر بند بسته بودم که خودمو از اون ماش

 ...دارم یچه حال یدونی... تو نمنمیبیخودشونو نجات بدن... شبا کابوسشو م تونستنیکمربند نبسته بودن که م

 !فکر کنم... بابا و مامان نباشند؟ یزیچ نیبه همچ توانمینم ی... من حتکنمینگاهش م یوزدلس با

 ...گذارمیشانه ام م یو سرش را رو رمیگیرا م شیبازو

... روز جشن کنهیغزل تصادف م یمدرسه  یجلو قایکه فوت کرد، غزل فقط نه سالش بود... دق مییزندا _
... دیپریدر مدرسه از خواب م یمامانش جلو یله شده  نیتا مدت ها غزل با کابوس ماش ادمهی... خوب فشیتکل

 "که به زبون آورد همه مون رو شوکه کرد  یجمله ا نیتونست حرف بزنه... بعد از اونم اول یو دو روز نم یتا س
ه دنبالش اون بال سرش مامانش چون اومد کردیهامون بود... غزل فکر م یتازه اول بدبخت نیوا "من بود ریتقص

 نیکه ا یستیفقط تو ن یرو گفتم که بدون نایاون نبوده... ا ریداشتن قانعش کنن که تقص یاومده... و همه سع
نه ساله که  یبچه  هیخب درد تو از  یداره صدف... ول یمشکالت هی شیزندگ یو... هر کس تیدردو تجربه کرد

 ...یخودتو عذاب بد یو تجسم اون لحظه، همه ش بخوا یادآوریکه با  ستیدرست ن نی... استین شتریب

و به طرفش  دارمیداشبورد برم یدستمال را از رو ی... جعبه ردیگیام و بعد ازم فاصله م قهیمالد به  یرا م صورتش
 ...کندیو تشکر م کشدیم رونیب نکسی... دو برگ کلرمیگیم

 !برسونمت خونتون؟ ایسر خاک  یری: مپرسمیو آهسته م زنمیم استارت

 ...خونه رمی: مکشدیرا پر صدا باال م دماغش

*** 

 ...شومیدرب خانه متوقف م مقابل

 !تو؟ یای: نمچرخاندیو سرش را به جانبم م ردیگینگاهش را از رو به رو م صدف

 کاریتنها چ ،یسه هزار متر یخونه  هی ی: توشودیم رهیخانه خ یروم یو صدف از پنجره، به نما زنمیلبخند م تنها
 !کنم؟

 !شت؟یپ ادیبه افروز زنگ بزنم ب یخوایم _

 ...بهش زحمت دادم یچند روزه کل نی: نه... ادهدیتکان م نیبه طرف سرش

 !دانشگاه؟ یگردیبرم یاز ک _

 ...احتماال از پس فردا _

 ...... صدفگمیم _

 !: بله؟گرداندیسربرم
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 ...... اگهینصفه شب یشب خونه؟! یتو یترسیتنها نم _

 ...بود گهید زیچ ییآورد: نگهبان و خدمتکارا هستن... منظور من از تنها یبه لب م یکمرنگ لبخند

حسام... بابت  ریام یبرد: مرس یم رهی... صدف دستش را به طرف دستگکشمیام م یشانیشستم را به پ پشت
 ...زیهمه چ

 ...نکردم که یکار _

 ...یفقط تو برام موند گهی... دی: خوبه که هستردیگیرا به دندان م نشیریز لب

 ...دهمیرا به چانه اش فشار م شستم

 یسخت یلیخ طیکه شرا دونمی... منمتیساکت و ناراحت بب ینطوریا خوادی: دلم نممیگویو م کندیرا آزاد م لبش
 خوادیدلم م یدرکت کنم... ول تونمینگرفتم نمقرار  تیموقع نیا یکنم، بازم چون تو ی... و منم هر چقدر سعیدار

سرمو  غاشیج غیکه با ج ی... همونیشگیهمون صدف شاد و سرخوش هم یشده باش نمت،یبیپس فردا که م
 !... باشه؟ادیتهران بگردونمش تا مد روز دستش ب یکل پاساژ ها یتو کردیو مجبورم م بردیم

 ...کنمیم ی: سعزندیم پلک

 ...خوبه یلیخ یکن یکه سع نی: خوبه... همزنمیم لبخند

 ...دارمیعقب برم یو ساکش را از صندل شومیم ادهی... من هم پکندیرا باز م در

 یسوال چیه ی... در بفشاردی... زنگ را مکندیو باز تشکر م ردیگی... ساک را از دستم مستمیا یصدف م یبه رو رو
 ...شودیباز م

 ...داخل برود شومیو منتظر م برمیشلوارم فرو م بیج یرا تو میها دست

 ...گهی: برو دزندیاشاره م نیسر به ماش با

 ...داخل یبر کنمیصبر م _

 ...شودیو داخل م اندازدیباال م شانه

 ...: مواظب خودت باشزنمیم لب

 ...: توام... خدافظدیگویم آهسته

 ...شودیبسته م میو در به رو کنمی... سرم را به سمت شانه خم مدهدیتکان م میرا برا دستش

*** 

 نای... ایتو گرفت هیچ نای... نگفتم؟! آخه اریحسام... من گفتم ورق پاپکو بگ ری: امزندیبه جانم نق م زیر کی آوا
 ...خورهیورق کالسوره... به درد من نم

 !تو؟ یگیم یاندازم: چ یکانتر م یرا رو لمیموبا یو گوش چیسو



 

 
29 

 !؟یچرا ورق پاپکو نگرفت گمی: مکندیم ناله

 !کنه؟یم ی: نداشت... مگه فرقکشمینفس سر م کیو  کنمیپر م خچالیاز  یآب وانیل

تو دفتر من  نایتا سوراخ داره... ا n سه تا سوراخ داره... ورق پاپکو نای! اکنه؟ی: فرق نمکندیرا گرد م شیچشمها
... نخند یستیذره به فکر من ن هیاصن  نی! ببسم؟یکجا بنو کمویزیآخر فصل ف ینای... من االن تمرشهیجا نم

 !؟یخندیم ی... برا چشعوریب

 یباش تییاالن به فکر امتحان نها نکهیا ی! جغله به جاخندم؟یم ی: برا چزمیریرا به هم م شیکف دست موها با
 !؟یدیم حیفرق ورق پاپکو و کالسورو واسه من توض

آورم... به ساعدم  یرا در م غشیو ج کنمی... دستم را دور گردنش حلقه مکندیرا مرتب م شیغر غر موها با
 ...دستم را باز کند یتا حلقه  زندیچنگ م

 ...یاز دستم خالص بش یتونیتقال نکن... تا من نخوام نم یالک _

درس دارم... اَه  یحسام کل ریرا به دستم برساند: ولـــممم کن ن ن ... ام شیتا دندان ها کندیرا کج م سرش
 ...! مـــــــامــــــانستم؟یولم کن... مگه با تو ن

 !: مگه مامان خونه ست؟کشمیرا عقب م دستم

... نمیبب ریدقه آروم بگ هی: دارمیهوا نگه م یرا رو شیافتد... مچ دست ها یمشت به جان سر و صورتم م با
 !!مگه مامان خونه ست؟؟

 ...: آره... خونه ستردیگیو فاصله م کوبدیشکمم م ریلگد ز با

 ...سمتش رمیگیم زیخ

 !به جون هم؟ نیشده شما ها افتاد یباز چ _

 ...شومیمامان متوقف م یصدا با

 !کنه؟یم تیچقدر منو اذ نی: مامان ببستدیا یپله ها م ریچهارچوب اتاق خواب ز یسمت مامان و تو دودیم آوا

 !شده مامان؟ ی: چرومیو به طرفش م گذرانمیمامان را از نظر م یخسته  ی چهره

 ...: باز آراد دسته گل به آب دادهدیگویو آوا م گذاردیاش م یشانیپ یرو دست

خودت و  یسفارش بده برا یزیچ هی... رحسامی: امدیگویاندازد و آهسته رو به من م یبه آوا م ینگاه تند مامان
تا  تییدا نکهی... مثل انجایا ادیزنگ بزن غزل هم ب یآوا... من اصال حال غذا درست کردن ندارم... هان راست

 ...مونهیوقت شرکت م رید

 ...میریشام، ورق پاپکو هم بگ یبرا میبخر یزیچ هی میبر ای: بدیگویبلند م آوا

 ...من بردار فعال ینه؟! برو از جزوه ها ای یساکت ش یتونیم قهیدق هی:  دهمیدستم را به طرفش تکان م کالفه
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 ...دارمی: پس همه شونو برمدودیاز پله ها باال م آوا

 ...ندینشی... مامان لب تخت مبندمی... در را پشت سرمان ممیشویو وارد اتاق م رمیگیمامان را م یبازو

 !کرده؟ کاریشده مامان؟! آراد باز چ یچ_

 یخرابکار هیباز  دمی... فهمنیایب دی: امروز از مدرسه ش زنگ زدن... گفتن حتما بادیآ یآهسته به حرف م مامان
هم درسش افت کرده، هم  گهیاز خجالت آب شدم... م رشونیمد یکرده باباتو نفرستادم... رفتم اونجا جلو یا

 یحال و هوا یس توسر کال گفتنیاونجا بودن همه شون متفق القول م رشانیسر به هوا شده... چند تا از دب
از  دونمینم گهی... من دشهیهاش دعواش م یاز همکالس یکیبار با  هی یخودشه... به طور متوسط هم هفته ا

 ...خدا یکه... وا زدیحرف م یجور هی رهیکنم... مد کاریبچه چ نیدست ا

 !: االن کجاست؟رمیگیدستم م یمامان را تو یمشت شده  دست

 ابونیکنه، وسط خ یعذرخواه نکهیا یبه جا زنم،یمن دارم باهاش حرف م رحسامیمادرجونت... ام یرفته خونه  _
 ...تا دو ساعت بعدش که مامان زنگ زد گفت آراد اونجاست، من مردم و زنده شدم یعنیشد...  ادهیپ نیاز ماش

 !؟یمامان: به بابا گفت یحلقه  یرو کشمیاشاره ام را م انگشت

امشب  مارستانیبار در طول عمرم دعا کردم بابات بمونه ب نیاول یمگه آراد االن زنده بود؟! برا گفتمینه... اگه م _
 ...خونه ادین

 ...کنمیم یدور پر و خال کیرا  میها لپ

به آرادم توجه  ،یکنیانقدر که به آوا توجه م شهیم یحسام... مامان جان چ ری: امچرخدیکامل به سمتم م مامان
به  یزنیشب تا صبح از خوابت م هی... هیمشکلش چ نیکنارش بب نی... بشدی! باالخره شما جفتتون پسر؟یکن

 ...دهم اونم صرف آراد کن کیخاطر امتحان حسابان آوا... خب 

... من خوادیچون خودشم م کنمیاوا م یبرا ی: مامان من اگه کارکنمیساتن م یروتخت زیر یرا بند گلها نگاهم
تشر بهش بزنم  هی ره،ینگ ادیمسئله رو  هی... آراد اگه کنهینم یاحترام یبلند کنم هم به من ب اوا دست یرو

 ...رهیم کنهیدفتر کتاباشو جمع م

 یسون گفتمیم شهی... همزنهیبهش تو بگم منو م گهیدو سال د ه،ینطوریکنم؟! االن که ا کاریخب پس من چ _
کنه؟! االن  تیبچه انقدر پدر و مادرشو اذ شهیاخالق گندش... اصال مگه م نیبا ا کنهیپارسا رو تحمل م یچطور

 ...ارهیخدا داره سر خودم م

 ...: خدا نکنه آراد مثل پارسا بشهمیگویم تند

 ...شهی: فعال که داره مکشدیاه م مامان

م... برو لباساتو حسا ری: برو امکشدیم میبازو ی.. مامان دستش را روکشمیام م یشانیچهار انگشت به پ با
 ...... پاشو مامانیخسته ا یاومد رونیعوض کن از ب

 ...شهیبگذره خوب م گهیکم د هی... هی: انقدر حرص نخور مامان... آرادم تو سن حساسشومیتخت بلند م یرو از
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 ...: خدا کنهدیگویم یدواریبا ام مامان

 !؟یرینم رونیب گهی... تا شب دی: راستکندیبا مکث اضافه م و

 !چطور؟ _

 ...یبراش لباس و کتاباشو ببر رونیب ی... گفتم اگه رفتنیآراد موند تو ماش یکوله  _

 ...... شما استراحت کنفرستمی: حاال اگه نرفتم هم با آژانس براش مدهمیتکان م سر

 ...رومیم رونیاورد و از اتاق ب یبه لب م یلبخند کمرنگ مامان

 ...دهمیم رونیو نفسم را ب دهمیم هیاتاق تک یکمر به در بسته  از

 !بکشم؟ دی... من جور چند نفر را بارسدیم یباغ بر نیدم از ا هر

*** 

 ...... غزل خانمدیلحظه صبر کن هیخانم پارسا... خانم پارسا  _

 ...غرم: غزل خانم و کوفت یلب م ریز

 ...نشده شیریتا س گهید ایکشم: زود باش ب یغزل را م یکمر مانتو و

 ...ها خارهی: غزل تنت مکنمیرا گرد م میکاهد... چشمها یم شیو از سرعت قدم ها خنددیم زیر غزل

 ...میریبعد م میکم بخند هی: بذار دیگویم اهسته

به  شیها هیهوا را به وسعت حجم ر ق،ینفس عم کیو با  رساندینفس نفس زنان خودش را به ما م شیریس
 ...: غزل خانمکشدیم نهیس

 !ش؟ی: فرماکنمیسپر م نهیس

 دی: بفرمائدیگویدر پنهان کردنش ندارد، م یوجه سع چیکه به ه یو با خنده ا ردیگیم میاز بازو یشگونین غزل
 ...یکاظم یآقا

 ....خورده اش: راستش... غزل خــ سیفرقِ کجِ خ یموها یرو کشدیدست م یکاظم

ّ ی... خواستمی: خانم پارسا... راستش من مخوردیحرفش را م ند،یبیام را که م یبرزخ نگاه خان  یبا اجازه  یعنی ـ
 ...داداشتون... من

 ...غزل میبر ای... بدهی: خان داداشش اجازه نممیگویم تند

خان  یشما... اجازه  دیخب؟! بفرمائ گنیم یچ نمی! بذار ببرحسام؟ی: امکندی... غزل اخم مرودیوا م یکاظم
 ...داداشم هم دست منه

 ...کرده یام... باز غزل هوس مردم آزار یشانیبه پ کوبمیدستم را م کف
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 ...من... من _

 !؟یکاظم یآقا یشما چ _

 ...نهار نیشما... اگه موافق باش یعنیبا شما...  خواستمی: من مکندیعرق پشت لبش را پاک م یکاظم

منو به  نیخوای... میکاظم یآقا ی: واکندیگرد م یتظاهر به خوشحال را با شیحرفش و چشمها یتو پردیم غزل
 ...! چه خــــــوبن؟ینهار دعوت کن

سر همه مان را به باد  شیکارها نی... غزل آخر با ادهدیو سر تکان م کشدیم یاز سر آسودگ ینفس یکاظم
حراست دانشگاه  یستون ها لشیکه تمام فک و فام یپسر حاج نی... آخر تو را چه به سر کار گذاشتن ادهدیم

 !دهند؟یم لیرا تشک

 !؟یبه تو اجازه داد بر ی... کی: غـــزل... هزنمیم شیو از پشت سر صدا میآ یبه خودم م شودیکه دور م غزل

 ...امی: تو برو خونه... من خودم مزندیم یو چشمک گرددیبرم

 ...مغز یاحمق ب ی... دختره کنمیرفتنش را دنبال م ریبـــاز، مس یدهان با

 ...غزل به خانه برســـد ی... فقط پاکنمینگاهشان م شوند،یخارج م دمید یکه کامال از محدوده  یزمان تا

 ...کنمیباز م راهیاز غزل را با هزار فحش و بد و ب دهیلرزد... اس ام اس رس یم بمیج یتو لمیموبا

 "خونه امیم کنمیهم تماشا م رکیس شینما هیو  خورمیم ینهار مفت هینگران نباش خان داداااااش...  "

 ...مردم آزار یشده بود... جوجه  دواریچقدر ام ی... بنده خدا کاظمزنمیم یشخندین

*** 

حد... اصال  نیّب ّب با مّ مّ مّ من ازدواج... تا هم گهی... اومده مشدیخدا... بنده خدا اصال باورش نم یوا _
 ...جمله شو کامل کنه تونستیزبونش بند اومده بود نم

 !شد؟ ی: خب بعدش چپرسدیم جانی... آوا با هرودیم سهیاز خنده ر غزل

 ...ی: وحششودیم زیمخیمبل ن یسمتش... غزل رو کنمیدستم را پرت م یتو پرتقال

 یخوایم یستی! خودت کم ننجا؟یتو رو راه داده ا ی... کنمی: پاشو برو خونه تون ببمیآ یم رونیآشپزخانه ب از
 !؟یندار یمیش زیی! آوا پاشو برو سر درست... مگه تو فردا کو؟یبچه رو هم از راه به در کن نیا

 ...نه من ییآوا رو از راه به در کنه تو یباو... اگه قرار باشه کس مینیب نیشی: بکندیم زیرا ر شیچشمها غزل

 ...: کامال مشخصهدارمیافتاده برم زیم ریپرتقالم را که ز شومیم خم

 ...ردیگیو نگاهش را م کندینازک م یپشت چشم غزل

 ینیبیها م یکره ا الیسر نیا یبه صورتش... تو دمیآبو پاش وانیگفت، ل نوی... تا ادمیآوا باالخره به آرزوم رس_
 یاونجا... نا سالمت مینداشت یدنیخب ما که نوش ی... ولگهیبه صورت همد پاشنیم یدنیچپ و راست نوش یه
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 یصحنه  یلیباهاش رفتم... خ حرکت نیاصال من به عشق هم یعنی... میکنیم یزندگ یمملکت اسالم یتو
 ...بود یقشنگ

 ...پردیشاخه به آن شاخه م نیدور لبم تا خنده ام مشخص نشود... چقدر از ا کشمیم انگشت

 ...من... بخند... اشکال نداره زیبخند عز _

: دیگویو با حسرت م شودیگوشش باز کرده... آوا از جا بلند م یرا تا حلزون ششی... غزل ندهمیام را ول م خنده
 ...خدا شانس بده

 ...خواهر جان شهینوبت تو هم م شاالیا _

 ...: خدا از دهنت بشنوهکشدیآه م آوا

 !: بله؟کنمیرا گرد م میچشمها

 ...: بله و بالدودیو از پله ها باال م کندیم یزبان دراز آوا

داداش بزرگترشون دراز  یمردم پاشونو جلو مای: قدمیگویو مات م شودیخارج م میاز گلو ییپر صدا هــه
 ...ایدهه هفتاد نی... امان از اکردنینم

 !ا؟یاهم اهم... دهه هفتاد _

 هی... جمع کن برو خونتون ما ایتو؟! آره دهه هفتاد یگیم یطلبکار غزل: چ یچهره  یرو دهمیرا سر م نگاهم
 ...... فتنهگهید مینفس راحت بکش

*** 

 ...کنمیناهنجارش را خفه م یبالش و صدا ریز دهمی... دستم را سر مشومیم اریهش یآالرم گوش یصدا با

دنبال صدف هم بروم، مثل فنر از  دیبا نکهیا یآورادیکه با  بندمیرا م میبالش و چشمها یتو برمیرا فرو م صورتم
 ...پرمیجا م

 ...دانشگاه دیایاز هشت روز قرار است ب بعد

 ...دارمیتخت برم یکنگره  یرا از رو شرتمیو ت گذارمیم نییرا از تخت پا میپاها

 ...شده ام و کم کم حاضر شود داریاندازم تا بفهمد ب یم سیغزل م یگوش یاز خروج از اتاق، رو قبل

پوکش، حس و حال رفتن  یکله  یتو کیزیبعد از هفت ساعت سر و کله زدن با آوا و فرو کردن مسائل ف واقعا
 ...به دانشگاه را ندارم

کف  خوردیدور م کیشب قبل، خواب نمانده باشد... فکم  یخواب یتا در اثر ب کنمیدر اتاقش را باز م یاهستگ به
 ...گرددیرمو ب نیزم

 ...... آوا... نمــــازهیو اتوب ال یاستغفرالله رب یاله
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و به  کنمیجمع م نیو بعد به زحمت دهانم را از کف زم کنمیبه قامت چادر پوشش نگاه م رهیخ رهیخ هیثان چند
 ...رومیم ییدستشو

 ...نمیبیم شیمانتو دنیآوا را در حال پوش م،یآ یکه م رونیب

 ...ی: مسلمون شدزنمیم هیپهلو به جدار در تک از

 ...سخته یلیگفته امتحان خ رمونیاندازد: نماز حاجت بود... دب یسرش م یاش را رو مقنعه

رو که به ذهنم  ی... منم هر چادیهر چقدرم سخت باشه خارج از کتاب که نم گهیاندازم: د یرا باال م میابروها
 !بود؟ یچ یسیغناطبهت گفتم... فرمول شار م دیرسیم

 ...تِتا نوسیآ کس یآورد: ب یم رونیتخت ب ریرا از ز شیو جوراب ها زندیزانو م نیزم یرو

 !؟یقانون فاراد _

 !بود؟ ی: اولش چردیگیو سرش را باال م کندیم مکث

 ...یسیبود؟! هر گاه شار مغناط یاولش چ یسیبنو یخوایسوال اومد تو امتحان م نیاالن هم _

اش با  یبزرگ شود،یکه در آن القا م یمحرکه ا یرویکند، ن رییتغ یسیاومد... هرگاه شار مغناط ادمی: پردیجا م از
 ...شار متناسب است رییآهنگ تغ

کنه...  رییتغ گذرهیکه از مدار بسته م یا یسی: آوا... آوا... هر گاه شار مغناطفشارمیرا م میدو انگشت پلک ها با
 !شه؟یمحرکه کجا القا م یروی... مدار نباشه نیبگ دیبامدار بسته رو حتما 

 ...رو ییزایچ هی ندازمیجا م گمیالبداهه م ی... االن چون فسمینوی: حاال اونجا مداردیاش را برم یکول

 ...دوارمی: امدهمیتکان م سر

پونزده  یباال دمی... قول می... خدافظ داداشادیاالن م سمی: من برم سروکندیشانه جابجا م یاش را رو یکول
 ...بشم

 ...و تو دونمیمن م یهجده بش ری: زدهمیصورتش تکان م یرا رو به رو انگشتم

 ...: باش تا بشم... فعالزندیدست انگشتم را کنار م با

 ...دهمیتکان م نیو سرم را به طرف زنمیم ی... لبخندکندیم یکیها را دو تا  پله

 ...... خانه غرق در سکوت استرومیم نییو پا پوشمیم لباس

 ...کدر جلو را دستمال بکشم ی شهیتا ش شومیم ادهیپ کنم،یرا که روشن م نیماش

 ...سمتم دودیو م دیآ یم رونیهم از ساختمانشان ب غزل

 ...بغلم یتو پردیو غزل م کنمیرا به دو طرف باز م میها دست



 

 
35 

 ...من... تولدت مبارک یساله  ستیب یجوجه  _

 !؟یدیبرام خر ی: چبردیرا عقب م سرش

 !بخرم؟ دیبا ی... چیچیاش: ه ینیب ریز زنمیانگشت م با

 !؟یچی: هدیآ یم رونیو از آغوشم ب دهدیرا جلو م نشیریز لب

 ...یچی: هکنمیم دییسر تا با

 !؟یچیه یِ چی: هکندیرا به طرف شانه اش خم م سرش

 ...هست که به دردت بخوره ییزایچ هیته کمدم  نمیبیم کنمی: حاال که فکرشو مکنمیم زیرا ر میچشمها

 ...دوست دارم یلی: االن بِدِش... من کادو خپردیم نییبچه ها باال و پا مثل

 ...نیسمت ماش دهمیپشت کمرش و هلش م گذارمیرا م دستم

 ...میدنبال صدف هم بر دی... بارهی... االن ددمیشب بهت م _

 !دنبالش؟ میچالغه که ما بر ای: مگه خودش َشله نیبه زم کوبدیراستش را م یپا

 !غزل؟ _

 ...: غزل و کوفترودیم نیبه طرف ماش کوبدیم نیزم یرو رو شیپاها کهیحال در

 ...... حسوددهمیم رونیرا پر شتاب ب نفسم

 ...: حداقل از سنت خجالت بکشمیگویپشت سر بلند م از

 !خودت از سنت خجالت بکش... مگه سنم چقدره؟ آورد: یم رونیب نیماش یرا از پنجره  سرش

 ...... نصفِ ــــستیگفتن بــ میاندازم: سنت؟! از قد یباال م ابرو

 ...تیترب یحسام... ب ری: خفه شو امکشدیم یبلند نیه

... دنده عقب از گرداندیاندازد و سرش را برم یبه جانبم م ینگاه می... نرمیگیراننده جا م یصندل یرو کنارش
 ...شومیخارج م اطیح

 ...نمیبی... نــع... اصال نمبرمیو سرم را جلو م کنمیم زیرا ر میچشمها

 ...کن... جعبه ش تو داشبورده زشیتم نوی: ارمیگیو به طرف غزل م دارمیرا از چشم برم نکمیع

 !: به من چه؟دهدیم هیتک یبه صندل نه،یبه س دست

روز  یبعد نحس میکنیتصادف م نمیبینم یچیزود باش... به خدا ه ری: غزل بگرمیگیم میرو شیپ ریاز مس چشم
 ...شــیجوونمرگ م رهیگیتولد تو منم م
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 ...: خــــــوب بابا... خوبقاپدیرا از دستم م نکیع

 ...دهدیم لمیبرق افتاده تحو یها شهیرا با ش نکمیبعد، غزل ع هیو چند ثان زنمیم لبخند

 ...کرده رییچشمم تغ ی... فکر کنم شماره یبرم چشم پزشک دیمنم دوباره با _

 ...برمتی: فردا مدهمیم سرتکان

 ...کنمیو با سه تک بوق پشت سر هم، آمدنم را اعالم م شومیمتوقف م نایخانه که نه.. عمارت صدف ا یبه رو رو

 !کنه؟یم یتنها زندگ نجایاالن ا یعنیاندازد:  یرا باال م شیابروها غزل

 ...دارن ادینگهبان و خدمتکار ز نکهی: نه... مثل اچرخمیو به سمتش م گذارمیفرمان م یرا رو آرنجم

... از رونیرو داشته باشه که باهاش حرف بزنه... بره ب یکی دی! آدم باخوره؟ینگهبان و خدمتکار به چه درد م _
 !اره؟یطاقت م ییتنها یاتفاقات طول روزش براش بگه... چطور

 ...بچه هاشون وقت نداشتن یبرا ادیداره... مادر و پدرش ز ییعادت به تنها یخب صدف از بچگ _

 ...: مثل مامان مندیگویم آهسته

 ...عاطفه ن یب ی... خانوادگزدیاونطور حرف م مارستانیب یکه داداشش تو نهیسمتم: هم گرددیبرم و

 ...شهیناراحت م یخودش نگ یودش اومد... جلو: خنمینشیآمدن صدف، صاف م رونیب با

 ...ستمی: خب... خنگ که نکندیغر غر م غزل

 !؟یمطمئن _

 ...عقب یبا سوار شدن صدف در صندل شودیکه همزمان م کوبدیمشت به شانه ام م با

 ...: تولدت مبارک غزل جاندیگویو صدف م میدهیسالمش را من و غزل همزمان م جواب

 !تولد منه؟ یکه به صدف گفت نهی! امممم... منظورم ا؟یگفت نمی: به اکندینگاهم م رتزدهیح غزل

 ...اندازم: خب آره یباال م شانه

 یو بعد هم دست صدف که با باکس پرتقال دیآ یاز عقب م یخش خش یاورم و صدا یرا به حرکت در م نیماش
ظهر  روزید رحساممینداشتم... ام دیخر یبرا یادیغزل جون من وقت ز دی: ببخشدیآ یجلو م یدو صندل نیاز ب

 ...ستیشرمنده... قابل دار ن گهیبهم گفت تولدته... د

 !: مال منه؟چرخاندیمن و صدف م نینگاه متعجبش را ب غزل

 ...: فکر کنمزنمیدور زدن راهنما م یبرا

 کندیزمزمه م یکنمی... صدف در جواب خواهش مکندیو آهسته تشکر م ردیگیشده را از صدف م چیکادوپ باکس
 ...ی: مرســـــکشدیم رونیرا از داخل جعبه ب نیکل نیشکل کلو رهیدا مین ی شهیو غزل ش
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 ...ادیخوشت ن دیشا دمیترسیهمه ش م _

 ...خوش بوئه... ممنون یلیخ نیمقنعه ش: نـــه... ا ریز زندیم یپاف غزل

 ...غزل را خودم بهش گفته بودم ی... هر چند اسم عطر مورد عالقه نمیبیصدف را م تیجلو لبخند رضا ی نهیآ از

 !آمدن صدف به نفعت شد؟ یول یانقدر غر زد یدیکه د میبه غزل بگو دیآ ینوک زبانم م تا

 ...تا غزل بر سرم آوار نشود میگوینم یزیو چ رمیگیزبان به دهان م یول

 ...را پارک کنم نیتا من ماش دشونیم ادهیسر در پ یو صدف جلو غزل

 یچهره  روم،ی... هر چه جلوتر مکنمیو همزمان به سمت هم حرکت م نمشانیبیاز دور م شومیمحوطه که م وارد
که تا وسط  شیمانتو یها نیآست یرو چرخدی... نگاهم مزندیذوق م یتو شتریغزل ب ی دهیو رنگ پر دیسف

 ...اش جلو آمده یشانیکه تا پ یشده و مقنعه ا دهیکش نییدستش پا یانگشت ها

 !شده؟ ی: غزل؟! چستمیا یم شیو رو به رو دهمیسرعت م میقدم ها به

 ...رحسامی: امورمیهفت پل ی قهیبه  زندیم چنگ

 !شده خب؟ یجانم؟! بگو چ _

 ...دارد تا اشکش روان شود اجیتلنگر احت کیبه  یعنی نی... و اشیدندانها نیب کشدیرا م نشییپا لبش

 ...کارتشو گرفتن _

 !: چرا؟کنمیصدف نگاه م به

 ...هیمشکلش چ نهیبره حراست بب دینگفتن... حاال بعد با یزی... چدونمیاندازد: نم یرا باال م شیها شانه

و به شکل اول  برمیزده باال م رونیب نشیآست ریکه از ز یرا با بند شیها نیو آست دهمیغزل را عقب م ی مقنعه
 !شده... خب؟ یچ مینیبب میری... بعد میفتیآورم: اشکال نداره... فعال برو سر کالست که از کالس ن یدر م

... فوقِ یهول کرد ینطوریکه... چون دفعه اولته ا ستین ی: بابا طوردیگویو صدف م کندیتنها نگاهم م غزل
 ...شهیکه تا سال بعد اگه تکرار نشه از پرونده ت برداشته م رنیگیتعهد ازت م هیفوقش 

 ...نکردم ی: تعهد چرا؟! من که کارلرزدیغزل م یصدا

اومده  شیاصال سوء تفاهم پ دیفوقِ فوقش... شا گهیمن صدف م زی: عزمیگویو م رومیبه صدف م یغره ا چشم
 ...الست غزلم... برو... برو سر کدنیم ریگ یعادت دارن به همه الک نایباشه... ا

 ...شودیو سالنه سالنه از ما دور م کشدیم رونیاش را از دست صدف ب یکول

پسر  نی: چقدر گفتم نکن غزل... چقدر گفتم سر به سر امیگویرفتنش در دل م ریبه مس رهیو خ کنمیم یپوف
 ...نذار هیحاج

*** 
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 ...اون تلفنو جواب بده یکی: زندیاز اتاقش داد م آراد

 !؟ی: خب جواب بده خودت... مگه چالقرمیگیآب م ریش ریام ز یکف یها دست

 ستیاتاق من تلفن ن یخدا... خب مگر تو ی... ارودیم نییکه از پله ها پا شنومیپرشتابش را م یقدمها یصدا
 رونیب و حوله به دست کنمیرا باز م ییآورند... در دستشو یخر از قبرس م روندی! هنوز مرود؟یم نییکه تا پا

 ...: مامان با تو کار دارهردیگیرا به طرفم م نتلف یو گوش دیا ی... آراد نفس نفس زنان از پله ها باال ممیآ یم

 ...دهدیگوش و شانه ام قرار م نیو آراد تلفن را ب کنمیاشاره م سمیخ یدست ها به

 ...سالم مامان _

 !ن؟یدادیمامان؟! چرا تلفنو جواب نم ی! خوبرحسام؟یام _

 ...: با اجازه تون رفته بودم دست به آبرومیخندم و به اتاقم م یم

 ...امیمامان؟! چون احتماال من شب خونه نم رونیب نیریم یخب... ک لهیخندد: خ یهم متقابال م مامان

 !؟یندار یکار مارستانیامشب ب ی: مامان مگه نگفترمیگیتختم و تلفن را به دست م یاندازم رو یرا م حوله

 ...ادیهم احتماال م تییاونجا... دا رمیمادرجونت باز فشارش رفته باال... از مطب م یچرا... ول _

 !؟یبابا چ _

 ...... از برنامه ش خبر ندارمدمشی... از صبح نددونمینم _

 !شده؟ ی... طوریزنگ زده بود شیدو ساعت پ یکی ی: راستدیگویومامان م کشمیم یقیعم نفس

 ...خبر بهت بدم هی خواستمینه... م _

 !بد؟ ایخوبه  _

 ...خوبه _

 !خب؟ _

 یارشد دعوت به همکار ی: از معدل باالهاکشمیم رونیب یرنگ یاسی یمردانه  راهنیو پ کنمیرا باز م کمدم
 ...کردن

 !کجا؟ _

نه که تازه  یعنی... سهیشرکت تازه تاس هیاندازم:  یتخت م یرو دمیرا به همراه کاور کت کتان سف راهنیپ
داشته... شنبه  شرفتیپ یلیمدت خ نیهم یخب تو یشده... ول سیهست تاس یباشه... دو سه سال سیتاس

 ...مصاحبه یبرا میبر دیبا

 !؟یمشغول به کار بش یخودت دوست دار _
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 ...کسب کنم یتجربه ا هی ادیخب بدمم نم ی... ولدونمی: نمنمینشیتخت م یو لبه  رومیعقب م عقب

 ...کارا با بابات مشورت کن نیا یندارم... برا ی: من مخالفتدیگویبا مکث م مامان

 ...دیامشب هردوتون خونه باش خواستمیم نیهم یخب برا _

 !؟یبا من ندار یمامان... کار زننیدارن صدام م رحسامی... اممیکنی... حاال فردا مفصل صحبت مگهینشد د _

 ...مامان: نه کنمیرا دست به دست م تلفن

 یواریکمد د یباال یغزل هم طبقه  یکادو یباشه؟! راست یخونه به من خبر بد نیکه برگشت یهر ساعت _
 ...اتاقمه

 ...باشه _

 ...مواظب خواهر و برادرت باش مامان جان... خدافظ _

 ...میبرو غزلم صدا بزن بر ی: آوا... اگه آماده امیگویاندازم و بلند م یتخت م یو تلفن را رو کنمیم یخداحافظ

 ...رمی: دارم مشنومیم یدور یآوا را از فاصله  یصدا

 ...پوشمیرا م میو لباسها شومیم بلند

... ـــــری: امکندیآوا گوشم را کر م غیج یتماس، صدا یو به محض برقرار شودیزنگ تلفن دومرتبه بلند م یصدا
 !!!گــــه؟؟؟یم یغزل چ نیا نیبب ایب

 !گه؟یم ی: چدهمیام فشار م یشانیت شست و اشاره ام را به پانگش دو

 ...دیشما ها بر امیمن نم گهیم _

 !م؟ی! بهش بگو تولد توئه ما کجا برد؟یشما ها بر یچ یعنی _

 ...خودت بهش بگو اصال ای... بگمیم نویساعته دارم هم کی: منم دیگوینق نق م با

 ...حسام تورو خدا ری: امسپاردیتلفن را به غزل م یو انگار دیآ یم یتق تق یصدا

 !: تو معلوم هست چته؟میگویحرص م با

فردا که از استرس کارت و حراست و کوفت و زهر  ی: به خدا اصال دل و دماغ ندارم... بذارش برادیگویم خشدار
 ...رونیب امیمارم ب

 !؟یخراب کنروز تولدتو  یخوایاون کارت مسخره م ی... براــــوانهید _

 ...حسام رینکن ام تمیتورو خدا اذ _

روز  هی یبرا میبذار شهیرزرو کرده... شام سفارش داده... مگه م زی... مدهیتدارک د ی! عسل کل؟یچ یعنی _
 !گه؟ید
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 ...رمیمیآخه؟! من دارم از استرس م دیکنیذره منو درک نم هی: چرا نالدیبغض م با

 ...بده آوا ویاصن به درک... گوش _

 ...رحسامیام _

 ...رو یبده به آوا گوش _

 ...به آوا دهدیو تلفن را م کندیم ینچ

ما... منم  یخونه  انیب نیبرن رستوران... با پارسا مستق خوادی: آوا زنگ بزن به درسا... بگو نممیگویم یعصب
 شهیآدم پا م ی... به اون غزل احمقم بگو مثل بچه نجایا ادیب رهیبگ کویسر راهش ک گمیم زنمیبه عسل زنگ م

 ...ارمشیم یبا اردنگ امی... وگرنه منوریا ادیم

 ...را تصور کنم زانشیآو یلب ها توانمیم دهی... نددهدیم لمیتحو یکسل و کشدار یباشه  آوا

 ...رمیگیعسل را م یخراب شماره  یو با اعصاب کنمیرا قطع م تماس

*** 

 !به شانه ام: غزل چشه؟ کوبدیش را مشانه ا پارسا

 ...: حراست کارتشو گرفتهکنمیزانوها م زانیرا از مچ آو میآورم و دست ها یرا باال م میزانوها

 !! چرا؟؟یجد _

 ...هیمشکل چ نهیبره بب دی... حاال فردا باستیاندازم: فعال مشخص ن یباال م شانه

 ...مسئله رو هم اشتباه نوشتم یکی نی... ارحســــامی: امگردانمیآوا سر بر م یناله  یصدا با

 ...اصال یشیده م یباال نی: مبارکه... چک کن ببزنمیم پوزخند

هجده  یکه مطمئنا باال فهممیلب درسا م یامتحانش و من از لبخند رو یبه برگه  دهدیبغض نگاهش را م با
 ...شودیم

انقدر  دیاست... سطحشان با یکی... معلمشان خوانندیکالس درس م کی... چرا دو نفرکه در فهمینم واقعا
مسئله  شیباشد و برا داریمثل من فلک زده ندارد که تا چهار صبح ب یتفاوت داشته باشد... تازه درسا برادر

. ..خوردیفرمول ها رمز و شعر بسازد تا بتواند حفظشان کند... دهن باز کند از پارسا کتک م یدهد و برا حیتوض
 ...درس ها کمکش کند یبخواهد تو نکهیچه برسد به ا

 ...گهید دنیکارتتو پس م رنیگیتعهد ازت م هیکُپُل... انقدر غصه نخور...  یه _

 ...دادنت یدلدار نی: ساکت شو توام با اکوبمیپارسا م یآرنج به بازو با

 ...تعهد حساس شده یکلمه  یچرا انقدر رو دانمیکردن است... من نم هیگر یآماده  غزل

 ...ارمیب کویک خوامیم نیزم یاز رو نی... بلند شنوریا نیایب نی: پسرا پاشزندیاز آشپزخانه داد م عسل
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 ...شودی... غزل هم کرخت از جا کنده مشومیبلند م ونیزیتلو یبزرگ جلو یکوسن ها یرو از

 کیموز یو آوا صدا گذارمیسرش م یرا رو ی... کاله بوقندیتا غزل بنش دهدیسه نفره را نشان م یکاناپه  عسل
 ...کندیرا تا آخر بلند م

 یچیپ یو شمع ها دارمی... فندک را برمزندیباالخره لبخند م ندیچیم زیم ریکه عسل ز ییها هیهد دنیبا د غزل
 ...خواندیدورگه اش تولدت مبارک م ی... آراد با صداکنمیرا روشن م کیک یرنگ رو یو آب

 ی... صداکندیفوت نصف شمع ها را خاموش م کیو با  پردیم نییپا رضایاز بغل عل یمان یاز هر حرکت بلق
 ...کتیک یرو ختهیشو فوت کن غزل تا نر هی: بقمیگویو م رودیاعتراض جمع باال م

: تولدت مبارک جوجه... میگویو اهسته م کنمینفر، بغلش م نی... اولکندیو شمع ها را خاموش م زندیم یلبخند
 ...انقدر غصه نخور

 ...: باشهدهدیم هیاش را به شانه ام تک یشانیپ

و مرغ  تزایپ یو بعد جعبه ها شودیباز م یکی یکیها  هی... هدندیگویم کیو تبر کنندیهم تک تک بغلش م هیبق
 ...رسندیاز راه م یسوخار

: کندیو ناله م دهدیُسر م نییمبل به پا ی... پارسا خودش را از از رومیبلند شدن ندار ینا چکدامیاز شام ه بعد
 ...مدرسه نی... درسا رو هم فردا با آوا بفرستخوابمیم نجایهم نیبالش به من بد هی... یوااا

 !خونه خاله ته؟ نجای... مگه انمی: پاشو ببزنمیم شیو با پا به پهلو دارمیبرم زیم یرا از رو تزایپ یخال یها جعبه

 ...مامانم هم هست یدختر عمه  ی: نه خونه دختر خاله بابامه... البته خونه کندیچشمش را باز م کی

 ...پارسا سرحال آمده یها ی... با دلقک بازنمیبیصورتش نم یتو یاز ناراحت ی... اثرردیگیخنده اش م غزل

: دست به میگویم عیبسته، سر شبندیو پ دهیعسل که دستکش پوش دنیو با د برمیها را به آشپزخانه م جعبه
 ...شوردشونی... آوا میظرفا نزن

 ...تو آب بکش زود تموم بشه زنمیمن کف م ای: اخه آوا آدم ظرف شستنه؟! بپاشدیدستش را به صورتم م آب

... آوا را صدا شودیمام مت کنمیکه فکرش را م یتر از آن عی... کار شستن ظرف ها، سررومیبه کمکش م ناچارا
 ...فرستمیم رونیو عسل را ب ندیبچ نتیکاب یتا ظرف ها را تو زنمیم

 ...: رفت تو اتاقت بخوابهدیگوی... درسا با خنده مکندیپارسا متعجم م نبود

 ...واقعا قصد کرده امشب را سرمان چتر شود نکهی.. بچه پررو... مثل اکنمیرا گرد م میچشمها

 ...کندیشب گذشته که عسل قصد رفتن م مهیاز ن ساعت

 ادیز دیگویو عسل م کندی... غزل از زحمات عسل تشکر مردشیگیبغل م رضایو عل بوسمیخواب آلود را م یمان
 ...کارتش را نخورد یغصه 

 !تا خونه مون؟ یایبا من م رحسامی: امپوشدیغزل هم شنلش را م رود،یکه م عسل
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 ...میرویم رونی... از ساختمان بدارمیبرمرا  شرتمیو سوئ دهمیتکان م سر

 !؟یترسیتنها نم _

 ...: بابا اومدهکندیدوم اشاره م یچراغ روشن طبقه  به

 ...بکنم یاعتراف هی خوامی: مدیگویو غزل با مکث م دهمیتکان م سر

 !شده؟ ی: چستمیا یحرکت م از

 ...کردم یکار هیحسام.. من... من  ری: امدزددیرا م نگاهش

 ترسمیرفتم... م رونیکه دنبالم بود، چند بار باهاش ب ی: اون پسره احمددیگویو تند م ردیگیرا به دندان م لبش
 ...کارتمو به خاطر همون گرفته باشن

 !؟ی: باهاش دوستمیگویزده م بهت

 میرفت رونیار که ب: نـــه... نه به خدا... بعد از سه چهار بزندیزل م میو به چشمها ردیگیسرش را باال م باالخره
بهش برخورد..  یلیبدون رودروايستي بهش گفتم... اونم خ نوی... نچسبه... بعد همادیازش خوشم نم دمید

 ...کرده باشه که یکار ایاون باشه...  ریتقص ترسمی... مبرمیگفت آبروتو م

 ...دونمی: نمدهدیتکان م نیرا به طرف سرش

 !!؟؟یبه من بگ نویا دیغزل االن با _

 ...اونقدرا مهم باشه کردمی: فکر نمکندینم نگاهم

باشه؟! واقعا  دهیپشتش خواب دیتهد تونهیجمله چقدر م هی نیهم یدونی... مرمیبیپسر بهت گفته آبروتو م هی _
 ...که

 ...یسرکوفتم بزن ینطوریبهت نگفتم که ا انوی: من جردیگویبغض م با

 ...: ولم کنکندیم یدستم شانه خال ریاندازم... از ز یرا دور شانه اش م دستم

پنهون  دیرو نبا یموضوع نیهمچ ی... ولزنمی: غزل... من بهت سرکوفت نمدهمیم رونیرا کالفه ب نفسم
 ...... در ضمنیکردیم

 !ه؟ی: چکندیو سرش را بلند م کنمیم مکث

 !!؟؟یریدوست پسر بگ یخواستی... بدون اطالع من مومدی: اگه ازش خوشت مکنمیم زیرا ر میچشمها

 ...به شانه ام: برو بابا توام زندیمشت م با

 ی.. حق ندارگمینم شتریبار ب هیحرفو  نی: غزل... امیگویم تیو با جد دهمیصورتش تکان م یرا جلو انگشتم
من رد شد، اگه مورد  لتریکنم... بعد که از ف دشییتا دی... اول من بایدوست بش یمن با کس یبدون اجازه 
 !... مفهومه؟شهنظر من با ریز دی... که اونم باز بایباهاش دوست بش یتونیقبول بود م
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 ...کندینگاهم م مات

 !نه؟ ای یدیفهم _

 ...دهدیرا به هم فشار م شیلبها

 ...کندیزده م رتیح کند،یمقدمه و با شدت از چشمش فوران م یکه ب یاشک

دوست شو... بعد که  کشهیعشقت م یجه؟! چت شد؟! خب بابا برو اصال با هر کجو ی: هرمیگیرا م دستش
 ...ها یدست به دامن من بش یاین یدوباره تو هچل افتاد

 ...رتیغ ی: بتوپدیصورتم م یو تو گزدی... لبش را مکشدیرا به شدت پس م دستش

 ...دودیبا سرعت به طرف ساختمانشان م و

 !رت؟یغ ی... چه گفت؟! بشومیم خکوبیزده سر جا م بهت

لرزش  ی... صداکوبدیو در تراس را با شدت پشت سرش م رودیباال م رسدیکه به اتاقش م یاضطرار یپله ها از
 ...شنومیها را از همان فاصله م شهیش

را  شیحال و هوا خواهمی! که مکنم؟یم یشوخ دینفهم... واقعا نفهم یچانه ام... دختره  ریز کشمیرا م دستم
 !کنم؟ عوض

 !اش؟ نهیس یرو گذارمیم برمیم خیتا ب خیرابطه دارد، سر خودش و طرفش را ب یاگر بفمم با کس فهمدینم

 ...شومیم رهیاتاقش خ یشلوارم و به پنجره  بیج یتو برمیرا فرو م میها دست

 ...تیترب یب یزر زرو ی... بچه دیایتا حالت جا ب ریبرو کارتت را بگ ییتنها فردا

*** 

 ...دیخسته نباش _

 یپشت کسیتا گردنم ف دهمیخشک و ناراحت کننده به جلو سر م یصندل یو کمرم را رو کشمیم یراحت نفس
 ...شود یصندل

 ...ردیگیکالس اوج م یتو همهمه

 ...گرفتن کارتش رفته یاندازم... حتما غزل تا حاال برا یام م یبه ساعت مچ یو نگاه دهمیرا باال م ورمیپل نیآست

 !؟یشونیپر هی: چدیگویآهسته م ایپو

 ...دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

... دیگویم میکه قرار است شنبه داشته باش یاز مصاحبه ا جانیو با ه شودیام م یشانیپر لیدل الیخ یب ایپو
 یها نهیاز هز یشتریسهم ب تواندیمشغول به کار شود، م ییمصاحبه قبول شود و بتواند جا یاگر تو دیگویم

پدر و  یهم اکنون هم خرج داروها وشد  ریگ نیپدرش با سکته زم شیکند... دو سال پ نیخانواده اش را تام
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... خواهر بزرگترش سال قبل ازدواج کرد و فقط استیپو یمادرو خواهر کوچکترش به عهده  یهم خرج زندگ
 ...کم شد ایپو یها تیاز بار مسئول یکم

 ...میبگو یزیچ ایکمک داد، من جرئت نکردم به پو شنهادیآنقدر عزت نفس دارد که هر بار بابا پ و

را با مادر و مخصوصا  یشتریوقت را هم رها کند و وقت ب مهین یآن کارها تواندیشود، م رفتهیاگر پذ دیگویم
 !هستند؟ شانیر برادرهااست که خواهر ها جان و عم یچه ِسرّ  نیخواهر کوچکترش بگذاراند... واقعا ا

 ...گوساله زدمی: داشتم حرف مدیگویباز م مهیبا دهان ن ایو پو رودیعقب م یکم ی... صندلشومیهوا بلند م یب

 ...کرد کاریغزل چ نمی: برم ببمیگویو آهسته م دارمیبرم یصندل یام را از پشت یکول

 !باهات قهره؟ یگیمگه نم _

 ...میکنیوقت قهر نم چیه ی... ولمیکنیاومد دانشگاه... ما دعوا م ییگفته قهره؟! گفتم صبح خودش تنها یک _

که تو رو آدم حساب نکرده و خودش  نی: خب اکشدیرا م پشیو ز فشیک یاندازد تو یو خودکارش را م کالسور
 ...گهیقهره د یعنیاومده  ییتنها

 ...امی... منم باهات ممیبر ای: بشودیبلند م ایو پو رونیب کنمیرا فوت م نفسم

 ...دهدیو هر سه بار جوابم را نم رمیگیغزل را م ی... سه بار شماره رومیاندازم و همراهش م یباال م شانه

 ...میرویم یقهر کرده باشد که واقعا بچه است... سالنه سالنه به طرف ساختمان مرکز اگر

 ...رد بشم شمیلومتریک کیاز  خوادی... دلم نمنجای: متنفرم از ازندیغر م ایپو

 ...نمینشیشمشاد ها م یجلو مکتین یو رو زنمیم یشخندین

که...  کننیم نیو نفر کشنیآه م نجایشده ست... انقدر دانشجو ها ا نیساختمون نفر نی: ادیگویبا نفرت م ایپو
 ...ستیاون غزل ن ری... امیه

 ...دیآ یم نییساختمان پا یبه غزل که کشان کشان از پله ها رسمیو م رمیگیرا م ایانگشت پو رد

: خورمیاز اشکش جا م سیصورت خ دنیو با د ردیگیحس سرش را باال م ی... برومیو به سمتش م پرمیجا م از
 !؟یشد؟! کارتتو گرفت یچ

... یکه گرفت نوی: خب اکشمیم رونیعرق کرده اش ب یانگشت ها ی... کارت را از الردیگیحرف مشتش را باال م یب
 !ه؟یت مال چ هیگر

 ...نمیبب ستای: وارمیگیرا م شیو از پشت بازو دومی... مگذردیتلو خوران از کنارم م تلو

 ...حراست یجلو هیکارا چ نیولش کن... ا ری: امدیگویآهسته نُچ م ایپو

 !گفتن بهت؟ ی... چنی: منو ببدهمیغزل را تکان م یتوجه، بازو یب

 !رحسام؟ی: من فاسدم امکندیشانه اش خم م یرا رو سرش
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 !! کارتتو چرا گرفته بودن؟؟یگیم ی: معلوم هست چشودیاز کله ام بلند م دود

 ...... با پسرا رابطهیدار ی: گفتن... مورد اخالقدیگویخس خس م با

 ...... باکینزد یافتد: رابطه  یهق هق م به

من  یفکر ناجور کردن... غزل بهشون گفت میبا هم دنیمنظورش من بودم... ها؟! همه ش د دی: شامیگویم تند
 !پسر عمه تم؟

گزارش  ی... کیبا ک نی... بگیگفتم ک ی: هخوردیصورتش قل م یو اشک رو دهدیتکان م نیرا به طرف سرش
 !؟یبا ... کّ کّ ک یدون یبهم پوزخند... زد... گفت خودت... نم یکرده اصال... ه

 ...خوردیشانه سر م یاش از رو یکول

 ...عادتشونه نایخب... اشکال نداره... ا لهی: خمیگویم زند،یم یصورتش به کبود دنیاز د نگران

 ...که نییشماها نی... همگهیم _

حسام... من  ری... امدیکشیدانشگاهو به گند م طیکه مح نییاش: شماها نهیسمت راست س کوبدیرا م مشتش
 ...عی... هعینشگاهو به گند.. هدا طیمح

 ...رسدیم نیبه زم شیزانوها

 یبا بچه ها نی: خدا ازشون نگذره.. ببدیگویکه اطرافمان اجتماع کرده اند م یانیدانشجو انیاز م یفیظر یصدا
 ...کننیم کاریمردم چ

 نیاش با صدا پخش زم ی... جزوه ها و جامدادکنمیحرکت برعکسش م کیو با  کشمیغزل را م یکول پیز
 ...دارمیاش را برم یو اسپر زنمیاش را کنار م یآفتاب نکیعطر و ع ی شهی... ششوندیم

 !رحسام؟یام _

اش  یو با دو پاف، راه تنفس ذارمیغزل م یلب ها انیرا م یاسپر ی... دهانه دهمیم صیصدف را تشخ یصدا
 ...شودیباز م

 ...نفس بکش غزلم... نفس بکش _

 !شده؟ یچ _

 ...دهمیاندازم و فقط... سر تکان م یکنارم نشسته م شیزانوها یبه صدف که رو ینگاه مین

 ...کنمیو بلندش م رمیگیم شود،یبه جلو و عقب خم م یغزل را که سرش هِـــ ی شانه

 ...بنددیرا م پشیو ز فشیک یتو زدیر یغزل را م لیوسا صدف

 ...تموم شد شی! نمان؟یکنینگاه م ی: به چمیگویم تیرو به جمع ادیا فرو ب دهمیم هیغزل را به شانه ام تک سر

 ...نجای: آروم چه خبرته؟! برو زودتر از ادهدیبه جلو هُلم م ایو پو بنددیرا م شیچشم ها ادمیاز فر صدف
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 ...شوندیبا پچ پچ از اطرافمان پراکنده م یبا غر غر و بعض یبعض

شد؟! کارتشو دادن؟! نگفتن مشکلش  ی: چپرسدی... صدف مدام مدارمیقدم برم نیبه ماش دنیآرام تا رس آرام
 !روز افتاده؟ نیبهش گفتن که به ا یچ 1بوده؟ یچ

و من به غزلِ  خواباندیرا م یصندل ای... پوکنمی... در سمت کمک راننده را باز مکشدیبا خس خس نفس م غزل
 ...لرزندیهنوز م شیچانه و لب ها... ندیبنش یصندل یتا رو کنمیشل و وارفته کمک م

 !درمونگاه؟ شیبری: مدهدیغزل را به دستم م یو صدف کول بندمیرا م در

 ...اندازم یعقب م یصندل یخودم و غزل را رو یو کوله پشت دانمیکه نم دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 ...خبر نذار ی: ما رو بدیگویم ایو پو زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیماش

 !... خب؟زنمی: بهت زنگ مشودیخم م نیماش یپنجره  ی... صدف جلوشومیو سوار م میگویم یا باشه

 ...: خبمیگویم آهسته

 ...آورم یرا به حرکت در م نیبه غزل، ماش ینگاه میو با ن خوابانمیرا م ی... دستزنمیاستارت م و

*** 

 ...کشمیغزل باال م یشانه ها یرا تا رو پتو

 !د؟ی: خوابپرسدیو م شودیوارد اتاق م یبه آهستگ بابا

 !شده؟ یچ یبگ یخوای: هنوز نمدیگویو بابا م دهمیتکان م سر

 ...: گفتم کهشودیم کیو اتاق تار زنمیبرق را م دیکل

کارت  هی باور کنم که به خاطر یخوایم یعنی: دیگویو م گذاردیباز م مهی... بابا در را نمییآ یم رونیاتاق ب از
 ...دهینشون نم یعکس العمل نیکارت همچ هی یبرا چکسیروز افتاده؟! ه نیبه ا ییدانشجو

 ...خرده حساس تره هی چکسی: خب غزل از اون هرومیم نییسر بابا از پله ها پا پشت

: تو شنومیگزارشگر فوتبال نا واضح م یها ادیفر یبابا را از البه ال یو صدا رومی... به آشپزخانه مخنددیم بابا
 ...دیاز زبونت حرف کش شهیبا انبر هم نم یحرف بزن ینخوا

 !خونه؟ ادی: مامان امروزم قصد نداره بکنمیو بحث را عوض م خندمیم

... مامانت هم ستیمساعد ن ادیمادربزرگت... حالش ز یپاش خونه  هی مارستانهیپاش ب هی... کنمیفکر نم _
 ...آوا هم زنگ زدم گفتم ببرتش همونجا سیاونجا... به سرو رهیعصر م

 ...میبخور یباز هم قرار است نهار، حاضر نکهی... مثل اکنمیرا باز م خچالیو در  دهمیتکان م سر

 !؟یخوری: بابا شما هم نهار ممیگویآورم و بلند م یم رونیناگت مرغ را ب ی بسته

 !ستم؟یمگه من آدم ن _
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 ...کشمیم رونیب نتیاز کاب یو تابه ا زنمیم یلبخند

 ...گهیم یچ دمینفهم ادی... زیزیچ نیهمچ هی ای... یمشغول به کار بش یخوایم گفتیمامانت م _

 نمیبب دی... باستیهنوز مشخص ن یعنی: آره... میگویحواس م یو ب چرخمیکردن روغن دور خودم م دایپ یبرا
 ...مصاحبه یبرا رمینه... شنبه م ای کننیاصال قبولم م

 ...تا داغ شود کنمیتابه وصبر م یتو زمیریرا م روغن

 !؟یبر شیتا کجا پ یخوایدختره... م نیبا ا _

 به دستم: آآآخ... کدوم دختره؟ پردیو روغن داغ م فتدیناگت از دستم م ی قطعه

 !شد؟ ی: چشودیآشپزخانه ظاهر م یتو ریالس عیسر بابا

 کاری: چستدیا ی... بابا شانه به شانه ام مشودیقرمز م دهینکش هی... پوستم به ثانرمیگیآب م ریش ریرا ز دستم
 ...ارتکاب جرم که مچت رو نگرفتم نی! ح؟یبر شیتا کجا باهاش پ یخوایم دمی! من فقط پرس؟یکرد

 ...: بــابـــامیگوی... با حرص مخنددیبلند بلند م و

 ...: سوووختزنمیروغن سوخته داد م یبا استشمام بو و

 ...خنددیام م افهیو بابا باز به ق بندمیآب را م ری... شکندیتابه را خاموش م ریبا هول ز با

 !؟ی! فرزاد خونه اد؟یبکش شیخونه رو به آت دیروز من نباشم با هی _

 ...کنمیرد و بدل م یاندازم و با بابا نگاه یرا باال م میابروها

 !!ن؟؟یسوزوند ی: چشومیم نهیبه س نهیدرگاه آشپزخانه با مامان س یتو

 ...... روغن سوختیچی: هکنمیم رونشیب بایشانه اش و از آشپزخانه تقر یرو گذارمیرا م دستم

 !شده؟ یخودتون غذا درســ... دستت چ نیبار خواست هیاندازد:  یم نییرا از شانه اش پا دستم

 ...رو دستم دیاندازم: روغن پر یبه پوست ملتهبم م ینگاه

 !شده؟ یچ نیحواست کجا بود؟! بب _

 قیمامان را عم یو گونه  شودیخم م ز،یتوجه به حضور منِ مترسکِ سر جال یو ب دیا یم رونیاز آشپزخانه ب بابا
 ...یخوایتا کجا م دمیپرسی: از بس که هوله.. داشتم ازش مبوسدیم یو طوالن

 ...کنمیرا گرد م میها چشم

 ی! قرار نبود بر؟یچرا خونه ا ی! راست؟یکار کن یخوایکجا م یعنی: تا کجا... دهدیبا مکث حرفش را ادامه م بابا
 !مامانت؟ یخونه 

 ...بردارم لهیوس یسر هی: اومدم کشدیاش را از سر م ی... مامان روسرکشمیم یراحت نفس
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 ...رودیبه اتاق م و

 ...نوا را سرخ کنم یب یتا ناگت ها گردمیو من به آشپزخانه برم زندیم یشخندین بابا

... رمی: من دارم مشودیمامان بلند م یکه صدا گذارمیبشقاب م یسرخ شده را تو یناگت ها یقطعه  نیآخر
نه؟!  ای نیخودتونو جمع و جور کن نیتونیم ستمیشب من ن هی نمی... ببنیحواستون باشه کار دست خودتون ند

 ...داره حواست باشه درسشو بخونه ستی... کالس داره... فردا هم امتحان زادیتر م ری... آراد امروز درحسامیام

 ...: باشهمیگویم بلند

را  گریبدهم، صد تا موضوع د زیچ کی! من حواسم را به کند؟یرا م زیمامان چطور فکر همه چ کنمیفکر م و
 ...کنمیفراموش م

و حرصم را در  کندیم وانهیان کج خند معروفش که مامان را دو با هم دیآ یبابا به آشپزخانه م رودیکه م مامان
 !...؟ی: نگفتدیگویآورد، م یم

 ...گذاردیبه دهان م یارشوریبرش خ و

 !ن؟یدی: از کجا فهمدهمیم رونیو نفسم را هوف هوف ب نمینشیم زیم پشت

خونه  یتو ریبه د ری! درسته که د؟یاندازد: منو دست کم گرفت یرا باال م شیابرو یتا کیلقمه گرفتن،  نیح
 ...که حواسم به بچه هام نباشه شهینم لیدل نیا ی... ولشهیم دامیپ

 !...؟ی: نگفتکندیتکرار م گذاردیم شیباز با همان کج خند که چال گونه اش را به نما و

 !نگفتم؟ ویچ _

 !؟یبر شیتا کجا پ یخوایدختره... م نی: با ادیگویشدن دهانش م یو بعد از خال ردیگیدستش را باال م کف

 ...غمبری: تا سنت پمیگویم مسخره

 !؟یباهاش ازدواج کن یخوای: مکندیباال رفته نگاهم م یبا ابروها بابا

 ...: فکر کنمکنمیو کنکاش گر بابا... احساس خجالت م رهیمضحک باشد... اما در مقابل نگاه خ دیشا

 !؟یدوسش دار _

 ...کنمیو به تکان دادن سرم اکتفا م شومیم مانی... اما پشیـلـــــی: خمیوبگ کنمیباز م دهان

 !نه؟ ای یجواب قاطع بهم بده... دوسش دار هیحسام...  ریسرتو تکون نده ام _

فرستم... و  یم نییخشکم... پا ی... آب دهانم را از گلوکشمیاش... باال م رهیسبز ت یرا تا مردمک ها نگاهم
 ...کنمیدهان باز م

 ...دوسش دارم _

 !چقدر؟ _
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 ...ادیز _

 !؟یاون چ _

 ...: اونم دوَسم دارهگفتم

 ...دانمیبود: نم نیا تیواقع اما

 !ش؟یشناسیچند وقته م _

 ...شده یکه... رابطمون جد هیسال و خرده ا کی... یسه ساله... ول _

 ...: غذاتو بخورکندیو به بشقابم اشاره م دهدیسر تکان م بابا

 ...خرد شده یگوجه ها یافتد... رو یم نییپا نگاهم

 !سوال بپرسم؟ هی _

 ...دیگویم یبا دهان پر هوم بابا

 !ن؟یدی: از کجا فهمکنمیبرش خورده را جابجا م یها ارشوریچنگال خ با

... به خاطر تصادف شناسمی... من پسرمو میآروم و قرار نداشت مارستانیرفتن به ب یکه برا یاز همون موقع _
غزل از تو  ی... ولیدوست غزل جا زد یافته... تو اونو به جا یبه جلز و ولز نم ینطوریساده... ا یهمکالس هی

 ...تر بود الیخ یب یلیخ

 ...بوده زیت شهیتعجب ندارد... بابا هم یهم جا ادیز نی... اخب

 ...دمی: فهممیگویم آهسته

باهاش ازدواج  یخوای: واقعا مزندیم هیتک یصندل یو به پشت شیرو شیبشقاب پ یتو اندازد یچنگالش را م بابا
 !؟یکن

که اول درسمو تموم کنم...  نهیا میزندگ تیاولو یعنیبه صورتم: خب فعال که نه...  کشمیم یرا با کالفگ دستم
کار ثابت داشته باشم...  هیاون شرکته محکم کنم که  یپامو تو یشنبه قبول بشم، جا یمصاحبه  یبعد اگه تو

 ...بعدشم

 !بود؟ یاون دختر... اسمش چ یکنیفکر م _

 ...صدف _

 !مونه؟یصدف انقدر منتظر م یآره... فکر کرد _

نگام  ینطوری! چرا اه؟ی: چکندیرا به دو طرف باز م شی... دست هاشیچشمها یاندازم تو یرا... م نگاهم
شغل ثابت  هیمدت تا گرفتن مدرکت و داشتن  نهمهیدوست داره که ا ی... اونقدردمیسوال پرس هی! من ؟یکنیم

 !منتظر بمونه؟
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 ...اون االن فقط منو داره _

 !؟یچ یعنی: شودیو به جلو خم م ردیگیم یاش را از صندل هیتک بابا

 یچندان محکم یعاطف یو رابطه  یکنیم یزندگ یاون تصادف فوت شدن... برادرش دب یپدر و مادرش که تو _
مادربزرگ و خاله داره  هیخارج از کشورن و از طرف مادرش هم فقط  شیاقوام پدر یهم با صدف نداره... همه 

 ...کننیم یزندگ زیکه تبر

 !رو نداره مجبوره با تو بمونه... درسته؟ یاگه دوِست هم نداشته باشه، چون کس یپس حت _

 !بابا؟ یبترسون منو یخوای: چرا مفشارمیرا م میکف دست پشت پلک ها با

 یزی... قبل از هر چشیخوایم یلیتو خ نکهیچشمهاتو باز کنم... مثل ا خوامی! من فقط م؟یکنیفکرو م نیچرا ا _
نصف  یحت ای ش،یخوایبه همون اندازه که تو م یدیاز احساسش نسبت به خودت مطمئن شو... بعد که فهم

بعد ها اگر به احساست لطمه خورد، اگه دعواتون  ینجوریبذار... ا شیاونوقت پا پ خواد،یاون... اونم تو رو م
 ...... بازم ته دلت گرمه که طرفت دوست داره... مثل من نباشنیشد... اگه قهر کرد

 !: مثل شما؟کنمی... پرسشگرانه تکرار مشودیبلند م یصندل یرو از

 ...هم بذار ییچا هی ی: اگه حوصله دارشنومیم منیرا از نش شی... صداگذردیو از کنارم م فشادیشانه ام را م بابا

 یو ظرف ها گذارمیم خچالی یآراد را تو یرا جمع کنم... سهم غذا زیتا م شومیاندازم و بلند م یباال م شانه
 ...کار ها را من بکنم که یکه همه  شودیتا بعدا آراد بشوردشان... نم ییظرفشو نکیس یرا تو فیکث

*** 

 ...رمیگیاران خورده مب ی شهیرا از ش نگاهم

 !؟یخوری: چرا نمدیگویآهسته م صدف

 ...خورمی: مکنمیجدا م یو با سر چنگال ذرت گذرانمیرا از نظر م تزایپ یمثلث یها برش

 !: غزل بهتره؟کشدیدست از خوردن م صدف

 ...براش گرون تموم شده یلیخ کهیحرف اون مرت ی: آره... ولکنمیبشقاب رها م یرا تو چنگالم

 ...حساسه یادیز _

براش مهمه... من  یلیخ هیبدشه... حرف بق یاز خصلت ها یکی نمیخب ا یبهش گفتم... ول نویمنم هم _
 یزیچ هیبودنش  یعقده ا ی! حاال اونم از رو؟یشیمثال به تو بگه خر، تو خر م یکیبهش گفتم... که اگه  روزید

 ...خب یگفته... ول

 ...دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 ...ی... راستارهیجامعه دووم ب یتو تونهینم ادیبده... ز یلیخ ینطوریا _
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 !براقش: هوم؟ یمشک یها لهیبه ت دوزمیم چشم

 ...غزل آسم داره ینگفته بود_

... ستیآسم ن یداره... به حاد یگفته آسم داره؟! مشکل تنفس ی: کمیگویم ظی... با غروندیدر هم م میها اخم
 ...رهیگینفسش م ادیبهش فشار ب یلیخ یفقط وقت

 !ه؟ی! مادرزاد؟یشیم یخب حاال چرا عصبان _

استرس داشته... و فشار  یلیخ مییغزل، زندا یموقع باردار نکهی: آره... مثل اکشمیجلو م یصندل یرا رو خودم
 ...دونمیحد م نیرو هم تحمل کرده... من در هم یادیز یعصب

که  یحرف تونهیکه غزل نم نیا کنمی... اما... فکر میاز حرفم ناراحت نش دوارمیام رحسامی... امگمیآهان... م _
که اون دوست داره  یطور یزندگ شهیبفهمه هم دیتوئه... غزل با ریهست رو هضم کنه... تقص لشیخالف م

 ...رهینم شیپ

 !منه؟ ریتقص یکنیحاال چرا فکر م _

 نی... و... ایایجلوش کوتاه م شهی... همنهیها رو بب تیاون واقع یذاریکه نم ییتو نی: چون ادزددیرا م نگاهش
 ...ستیاصال خوب ن

خواسته شو  ومده،یکه تا غزل حرف از دهنش در ن یی: منم اگه نباشم، هستن کسادهمیحوصله جواب م یب
 ...اجابت کنن

 !؟ی: صدف تو منو دوست دارپرسمیهوا م یو ب کندیبه تکان دادن سرش اکتفا م صدف

 !؟یدونی: خودت نمکندیماند... و با مکث... سر بلند م یهوا م ی... رورودیم تزایکه به طرف برش پ دستش

 "!؟یدونیخودت نم"

 ...: دارم... تو را دوست دارمدیقاطعانه بگو خواستینبود که انتظارش را داشتم... دلم م یجواب "اصال "... نیا

 ...ادیز یلی: صدف را دوست دارم... خ میگویث و بدون فکر کردن ممک یاز من بپرسد، ب یکه اگر کس همانطور

 ...از زبون تو بشنوم خوادیچانه ام: دلم م ریز زنمیرا م دستم

! وونه؟ید هیچه سوال نی: ادیآ ی... کش مــــضیعر یاش... به لبخند یگلبه یو لبها کندیرا گرد م شیچشمها
 ...که من دارم یهست یخب معلومه که دوست دارم... تو تنها کس

 » که من دارم یهست یتو تنها کس «

 » رو نداره مجبوره با تو بمونه یاگه دوِست هم نداشته باشه، چون کس یحت «

 ...سوال برده... امان ریرا ز میبابا... که تمام ارزش ها تی... امان از حرف هادهمیام را فشار م یشانیپ

 !ــــر؟یام _
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... لخت و نوازشگرانه... چشم چپش را شیها یرش را به سمت شانه خم کرده و چتر... سکنمیبلند م سر
 ...درخشد یدندانش... م یبراق رو نی... و نگزندیپوشانده... لبخند م

 !؟یدیسوالو پرس نیا هویچرا  _

 !دم؟یپرسیم دی: نباکنمیمشت م زیم یرا رو دستم

گاه  هیتک شودیم کند،یکه به هم قالب م شیو دستها گذاردیم زیم یرا رو شی... آرنج هاشودیپهن تر م لبخندش
 !گفته؟ یزیچ ی! کسه؟یچ یسواال برا نی... ارحسامیام شهیم تیزیچ هیچانه اش: تو امروز 

 !صدف... جواب دادن به سوالم انقدر سخته؟ دمیسوال ازت پرس هیجنبانم: من  یسر م یعصب

 !خندد: مگه من جوابتو ندادم؟ یم

 ...ردیگیم یرا شوخ زیهمه چ نکهیاز ا ردیگیم حرصم

 !؟یدادیبهم م ی! اون موقع چه جواب؟یبود چ نیاز ا ری... اگه غیرو ندار یچون به جز من کس یتو گفت _

 ...کندیم مکث

 ...نشاند یلبم م یمکثش... هر چند کوتاه... پوزخند رو و

بگم آره...  خوادیشده... دلم م تیزیچ هی: تو واقعا کشدیهم م یرا رو شیو لب ها کندیرا جمع و جور م لبخندش
آدم  نیقرار نگرفتم... فعال که تو مهم تر تشیموقع یچون تو دونمی... واقعا نمدونمیاما دروغ چرا؟!... نم

 ...یمیزندگ

 ...کندیکم م میاز دلخور ی... کمنی... قانع کننده است... وای... تا حــــدودجوابش

 نیبه ا هویشد  ی: حاال چکندیو دور دهانش را پاک م کشدیم رونیب زیم یرو یا شهیش یاز جعبه  یدستمال
 !؟یفکر افتاد

داشته  یهدف هی دی... بامیبر شیپ ینجوریکه ا شهی: باالخره نمکشمیم یدود ی شهیش یاشاره ام را رو انگشت
 ...میباش

 ...: هدف کندیم زمزمه

 !؟ی: خب...هدف... چه هدفدهدیرنگش سر م یشال مشک ریرا ز شیموها و

من  یبرا یتونی: تو چقدر مپرسمیمقدمه م ی... بشیابروها انیم فیبه اخم ظر رهیتوجه به سوالش... و خ یب
 !؟یبذار هیاز خودت ما

 !از چه نظر؟ _

 !؟یشغل ثابت صبر کن هیتا گرفتن مدرکم و داشتن  یتونیمثال م _

 !بشه؟ یصبر کنم؟! که بعدش چ _
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 ...میبشه؟! خب مشخصه... که ازدواج کن یخندم: که چ یزده م شگفت

 !؟یکنیم یاز من خواستگار ی: اال دارپرسدیم یاکشن خاص یر چیه بدون

 ...فکر کن آره _

که فقط  ی! اونم درست وقت؟یحلقه ا ایگل  چی! بدون هنجا؟یچرخاند: ا یشاپ م یرا دور تا دور کاف نگاهش
 !گذره؟یپونزده روز از مرگ پدر و مادرم م

 » گذاشته ریتو تاث یزندگ یچقدر هم که مرگ پدر و مادرت رو« :  میکه بگو دیآ ینوک زبانم م تا

رو قبول  تی: باشه... خواستگارمیچشمها یاندازد تو یم میو مستق ردیگ یکافه م وارینگاهش را از در و د که
که فقط پونزده روز  ی... اونم درست زمانیگل وحلقه ا چیکوچولو... بدون ه یکافه  نیا ی... تونجای... همکنمیم

 ...گذرهیاز مرگ پدر و مادرم م

 یرا از صندل فشیاندازد و ک یم شیرو شیپ یخورده  میبشقاب ن یماند... صدف دستمالش را تو یباز م دهانم
 ...داردیبرم یکنار

 !م؟یبر _

 !؟یی... کجاـــــری:امدهدیصورتم تکان م یو کف دستش را جلو کنمینگاهش م مسکوت

 !؟یگفت ی: تو االن چزنمیمحکم پلک م دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

گل وحلقه  چیکوچولو... بدون ه یکافه  نیا ی... تونجای... همکنمیرو قبول م تی: گفتم خواستگارزندیم لبخند
 !دوباره تکرارش کنم؟ ای... واضحه گذرهیکه فقط پونزده روز از مرگ پدر و مادرم م ی... درست زمانیا

 ...: نه... واضحه... فقطدهمیم رونیرا پر شتاب ب نفسم

 !: فقط؟کندیمنتظر نگاهم م صدف

 !؟یندار یطول بکشه... مشکل یهفت ماه-شیش هیکه... اگه  نهی.. منظورم ایعنی! گه؟ید یتو... مطمئن _

 اد؟یخوشش م یفیاز بالتکل ی: خب مشکل که دارم... کرودیعقب م یژیق یبا صدا ی... صندلشودیجا بلند م از
 ...خب مجبورم یول

 !؟ی: مجبورشومیکنده م یصندل ی... و از روکنمیاخم م بالفاصله

تو رو داشته باشم... مجبورم صبر  نکهیا ی... براگهیاندازد: خب آره د یساعد دستش م یرا رو فشیک ی دسته
 ...کنم

 ...ادیب یخونه مشتر یزودتر... امروز قراره برا میبر ای: بکندیو رو م ریرا ز فشیک اتیو محتو زندیم یچشمک و

 !خودتون؟ ی: خونه پرسمیزده م بهت
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 دونمیزمم... من نمپول ال گهیعجله داره... همه ش م یلی: آره... سامان خکشدیم فشیو رو کردن ک ریاز ز دست
 ...که اون داره یکنه... البته با اون زن کاریچ خوادیپولو م نهمهیا

خودم  یآپارتمان جمع و جور برا هیبه فکر  دیاصال... منم با الشیخ ی: بدهدیو ادامه م کشدیم یقیعم نفس
 ...باشم

 انیم قیو اخم عم رهینگاه خ م،یرویم یکه به طرف خروج ینیو ح دهمیسر سر تکان م شیحرف ها دییتا در
 ...گذارنمیپر پشت صندوقدار را از نظر م یابروها

 ...زندی... سر جا خشکم مشودیم زیخ میهمان اخم ن با

 ...: صدفکشمیصدف را م یمانتو نیو آست دیآ یم رونیب شخوانیاز پشت پ صندوقدار

 !بله؟ _

 ...حساب نکردم زوی: من پول مکنمیزده زمزمه م بهت

 :فصل سوم ♦

 رمید نطرفیا ایدقه ب هی: مامان میگویو م گذارمیکمرش م یکمدم فرو رفته... کالفه دست رو یتا کمر تو مامان
 ...شد

 ...ادیخوبه... رنگشم بهت م نی: اردیگیام م نهیس یآورد و جلو یم رونیب یرنگ یدود یمردانه  راهنیپ

 هیکنار من  ایش نخ کش شده... تو رو خدا ب قهیپشت  نی: مــامــــان... اکوبمیام م یشانیدستم را به پ کف
 ...بپوشم برم یزیچ

 ...یگی: راست مدیگویلب م ریاندازد و ز یم راهنیپ ی قهیبه  ینگاه

 ...رودیکمدم فرو م یباز تو و

 !؟یکنیم تی: مامان... چرا اذمیگویناله م با

 ...بپوش نویا ریبگ ای... بیزنی: بچه چقدر حرف مردیگیرا به طرفم م یدیسف راهنیپ نباریا

 ...آورم یشرتم را در م یو ت زنمیرا چنگ م راهنیپ

 !؟یاونجا باش دی: ساعت چند بادهدیرا هم به دستم م یرنگ یبافت نازک سرمه ا مامان

 ...بزنم نمیبرم بنز دی: ده... تازه باپوشمیم شیبافت را رو زینازک ر وریو پل بندمیرا م راهنمیپ یها دگمه

 ...برد نتوی: غزل ماشکندیرا مرتب م ورمیزده از پل رونیب ی قهیو  دیآ یجلو م مامان

 !؟ی: چـــزنمیم ادیفر بایتقر
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 ی... راستشهیم رشید ادیب نی... گفت تا به آژانس زنگ بزنه و ماشیخواب دی! صبح اومد د؟یزنیچرا داد م _
 یبهش بگ شبید یخواستیخودته خب... م ریبرداشت گفت شارژر خودشو گم کرده... تقص لتمیشارژر موبا

 ...یر یامروز دانشگاه نم

 !... خب؟ریطرف غزلو بگ ی: در هر صورتمیسایهم م یرا رو میها دندان

 ...الزم ندارم نیخندد: حرص نخور... من امروز ماش یم مامان

 !؟یگی: راست مشودیتا بناگوش باز م شمین

 !؟ی: آره... پول داردهدیو سر تکان م ردیگیخنده ام خنده اش م از

 ...حله یهمه چ یاون عروسکتو بد چیآره دارم... فقط سو _

 ...دارمیرا برم مینمونه کارها یو پوشه  دهمیام جا م یکول یرا تو مدارکم

 ...رحســـامی: امدیگویم غیبا ج مامان

 !باز؟ هیمامان... چ یگوش راستم: وا یرو گذارمیم دست

 !؟یبر یبا کوله پشت یخوای: روز اول کارت مکشدیام را از دستم م یکول

 ...افتم یم یدبستان یپسر بچه ها ادیکه  »یکوله پشت« دیگویبا غلظت م چنان

 ...! تازه از کجا معلوم اصال قبولم کننه؟یچ یمادر من کوله پشت _

 ...رونیآقا برو ب هیبرداز مثل  اتیسوسول باز نیبار دست از ا هی: زدیریم رونیب فیرا از ک لمیوسا مامان

 !رون؟یب رمیمگه االن دارم مثا خانوما م _

 دهیبابات خر یچرم برا فیک هی: دیگو یلب م ریو انگار با خودش حرف بزند، ز کندینثارم م یچشم غره ا مامان
 ...بودم... فکر کنم هنوز ازش استفاده نکرده

بودم... اونو  دهیبرات خر یدست فیک هی: فرزاد... فرزاد رسدیبلندش به گوشم م یو صدا رودیم رونیاز اتاق ب و
 !؟یکرد کارشیچ

 یادار فیبعد با ک قهیسپارم... چند دق یامروز خودم را به دست مامان م کیو  کنمیتخت پرت م یرا رو خودم
 ...دهدیداخلش جا م زیو مدارکم مرتب و تم دیآ یداخل م یرنگ یقهوه ا

 ...زنمیاز حدش م شیبه وسواس ب یلبخند

شلوارتم اگه عوض  نیاندازد: ا یاش م ینیبه ب ینیچ نم،یبه شلوار ج یگذارد و با نگاه یتخت م نییرا پا فیک
 ...یکن

عسل هم  یندارم اونم سرِ کُته... تازه مال عروس شتریب یشلوار پارچه ا هی: مامان من پرمیحرفش م یتو تند
 ...هست... عهد بوق
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... همراه مامان از اتاق دارمیو پوشه ام را برم فیو ک شومیتخت بلند م ی... از رودهدیسر تکان م یتینارضا با
 ...میرویم رونیب

 ...خوردیآشپزخانه صبحانه م یتو بابا

 ...یختیشهرو به هم ر ینجوریا یبر یخوایمصاحبه م هی ی: خوبه برادهدیو بد عنق جواب م میگویم ریبخ صبح

 ...دیآ یخندم و مامان قرآن به دست جلو م یم

 ...دهدیرا به دستم م چشیرا بپوشم... مامان سو میتا کفشها نمینشیم یکمد جا کفش ی لبه

 ...چسبانمیرا به جلد سبز قرآن م میو لب ها شومیم خم

: قبل از هر دیگویو آهسته م زندیبه شانه ام م ی... دستشومیدستش رد م ریو از ز ردیگیقرآن را باال م مامان
 ...مامان جان یاول بسم الله بگ یکار

 ...مامان ی: مرسبوسمیو گونه اش را م گذارمیرا پشت کمرش م دستم

 ...کنمیعروسک مامان پرواز م یکوتاه، به سو یخداحافظ کیو با  زنمی... لبخند مزندیم لبخند

*** 

 ...شودیم دهیکاغذ شن یخش خش برگه ها یگذارم... تنها صدا یم یمربع ینعلبک یرا رو میچا فنجان

به هم قالب  زیم یرا رو شیدستها بنددیرنگ را م دیسف ی... پوشه کنمیخب گفتنش سر بلند م یصدا با
 ...کندیم

 ...داره شرفتیپ یخوبه... جا ی... ولیعال گمیکارت خوبه.. نم _

 !اومده... راجع به سنت... چند سالته؟ شیسوال برام پ هی: فقط من دیگویو م زنمیم یلبخند

 ...و چهار ستیتو ب رمیم گهیو سه... دو ماه د ستی: بکشمیم نمیریلب ز یرا رو زبانم

: دبستانو دو سال زود تر موعد مقررش دهمیم حیبپرسد خودم توض یسوال نکهیاندازد و قبل از ا یباال م ییابرو
 ...شروع کردم

 ...ی: پس نابغه ازندیم هیتک استشیبلند ر یپشت یصندل به

 ...مامانمه یها نیتلق ریتاث شتریب _

 ...یهم که معاف شد ی: سربازدهدیبه طرفم سر م زیم یو پوشه ام را رو زندیم یکج لبخند

 !: حاال واقعا کف پات صافه؟دارمیو پوشه را برم شومیم زیخ مین

 ...ادیبه نظر م رنطوی: ادهمیو جواب م زنمیم یشخندین

 ...یکارتو شروع کن یتونیخندد: خوبه... از فردا م یم یبلند یصدا با
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 !... استخدامم؟یعنی: میگویزده م رتیح

 ...باش نجای... فردا راس ساعت هشت ارسهیبه نظر م نطوری: ادیگویاز خودم م دیتقل به

 ...هم دارم جنابِ  یمشکل هی... من یول _

 ...یتوالئ ژنی... بیتوالئ _

 ی... براخونمیکه من همزمان دارم درس م دیهست انی... حتما در جری: بله... جناب توالئزنمیم یسرفه ا تک
 ...تمام وقت تونمینم نیهم

 ...میزنیحرف م یراجع به ساعت کار ی... همون فردا که اومددونمیم دونمی: مدهدیهوا تکان م یرا تو دستش

 ی: مسئله کشدیم دشیو سف اهیپرپشت و س یها لیبه سب یو دست کنمینگاهش م رهی... ختیترب یب مردک
 !هم هست؟ یا گهید

 ...شومیکرم رنگ بلند م یمبل چرم یو از رو دهمیتکام م نیرا به طرف سرم

 ...یراست _

 !: بله؟ دارمیبرم میرو شیپ زیم ی هیرا از کنار پا فمیک

 ...رهام نیدکتر رهام... دکتر فرز _

 !خب؟ _

 !ش؟یشناسیم _

 ...: پدربزرگم هستنکنمیرا دست به دست م فمیک

 ...یمعاف شد یاز سرباز ستیکه صاف ن ییبا کف پا نهی: جدا؟! پس همکندیرا گرد م شیچشمها

 ...ردیگ یام م خنده

 شونیلی... نه؟! چون فامگهید یپدربزرگت استادم بود... منم قرار بود پزشک بشم... مثل بابات... تو پسر فرزاد _
 ...مونده ادمیخاص بود خوب 

 ...نجای... االن... انیبود یپزشک ی: پس... اگه دانشجوپرسمیم جیو گ دهمیتکان م سر

رو انتخاب کرده بودم... اما خب... نتونستم... انصراف دادم و رفتم  یانصراف دادم... به اصرار خانواده م پزشک _
 ...دنبال عالقه م

 !پرسد: دکتر رهام... االن کجان؟! تهرانن؟ یاندازم و م یرا باال م میهاابرو

آلوده  یبه پدرم و عمه م منتقل کردن و رفتن شمال... از تهران و هوا مارستانویرفتن... سهام ب نجاینه... از ا _
 ...ش خسته شده بودن
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 ...قابل تحمل شده ریواقعا غ گهیکردن... تهران د ی: کار خوبدیگویم یکشدار هوم

 ...داخل ادیهم بگو ب ی... به نفر بعدیبر یتونی: خب... وقت تو رو هم گرفتم... مدیگویو م کنمیم دییسر تا با

 ...میآ یم رونیکوتاه از اتاق ب یخداحافظ کیو با  کنمیاحترام خم م یبه نشانه  یسر

 !شد؟ ی: چرندپیم یمنش زیم یروبه رو یها یصندل یاز رو یو آرش خسرو ایپو

 ...اندازم: استخدام شدم یرا باال م میها شانه

 کندیمنصرفش م یمنش ی رهیاش بکوبد پس کله ام که نگاه خ شهیتا طبق عادت هم بردیدستش را باال م ایپو
 ...خر شانس کهیحسام... مرت ری: تو روحت امزندیلب غر م ریو فقط ز

*** 

 !؟ی: خپل هنوز خوابزنمیتراس م یا شهیبه در ش یپشت انگشت، ضربه ا با

پف کرده،  ادیکه از شدت خواب ز ییو صورت و چشمها ختهیبه هم ر یو غزل با موها رودیکنار م ییکشو در
 ...شود یچهارچوب در ظاهر م یتو

 !شده باز؟ یچ _

 !! هان؟؟یدمنو چرا صبح برداشته بو نیتو؟! ماش یخوابیشوم: چقدر م یو وارد اتاق م زنمیدست کنارش م با

 ...خاموش شد شمیاز پ شتری... ده بار بنتیماش نیتو هم با ا ریبرو بم _

لکنته رو  نیدلش سوخت ا دیبابام بگو شا یرو برو جلو نایخب... ا کنهیداره کار م کسیبدبخت پنج ساله ف _
 ...عوض کرد برام

 !ه؟یچ نایکشد: ا یپشت شانه ام کله م از

 ...استخداممه ینیری... شنیبش ایگذارم: ب یتختش م یها را رو ینون خامه ا یحاو بشقاب

 !: قبولت کردن؟کندیاش ها م شهیش یو تو داردیبرم یپاتخت یرا از رو نکشیع

 نیا یرو که برا ینون خامه ا شییخدا یخوردن داره... ول ینیریش نیپرد: پس ا یتخت م یجهش رو کی با
 ...رنیگیجور کارا نم

 ...اوردمین گهید ی: رولتم گرفته بودم... تو که دوست نداشتکنمیگونه اش را لمس م یانگشت رد مالفه رو با

 ...اندازد یظرف م یدستش را، تو یتو ینیریو بعد ش دهدیتکان م سر

 !؟ی! دوست نداره؟یچ _

 ...دهیمزه نم ینطوری... اارمیهم ب ییشود: بذار برم چا یجا بلند م از

 ...غزل... اوخ یپرم: راست یاز جا م ،یزیچ یآور ادیاندازم و با  یرا باال م میرود... شانه ها یم رونیق باز اتا و
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 ...: سالممیگو یو با خنده م کشمی... عقب مکنمیبرخورد م ییدر به دا یجلو

 !؟یسالم... باز تو از تراس اومد کی: علگذاردیاش م نهیس یدست رو ییدا

 ...باال امیاتاق غزل م یاز پله ها ن،ییپرم پا یخب سخته ساختمونو دور بزنم... از اتاق خودم م ییدا _

 دیساختمون چقدره؟! با یپله ها تا در ورود ی... مگه فاصله یکند: بچه چقدر تو گشاد یرا گرد م شیچشمها
غزل اتاقشو  یاتاقش... از وقت یپا بذاره تو یکس دادیدرو قفل کنم... تا عسل بود خوب بود... اجازه نم نیا

 یشن... آدم م یپشت سرت ظاهر م هویداخل بعد  انیاز تراس م شهی... همنهیوضع ما هم گهیصاحب شده د
 ...ترسه خب

 !خوبه؟ نیکه شما نترس امیبه بعد با سر و صدا ب نیاز ا دمیمن قول م ییخب دا _

 گهی.. مشهیتکرار نم گهیغلط کردم د دیجون ببخش یی: عجبا... نمگه باشه داچاندیپ یدور محکم م کیرا  گوشم
 ...یکه نترس امیبا سر و صدا م

 !به چه مناسبته؟ نایزند: اووه.. ا یبرق م شیها چشمها ینیریش دنیبا د ییو دا کشمیبه گوشم م یاخم دست با

 ...اونه یاستخدام شده بابا... برا _

 ...نمیب یبه دست م ینیا سو غزل ر  گردانمیبرم سر

 ...برم دیشده با رمی... من االن دنیرود: سهم منو نگه دار یم رونیو از اتاق ب داردیبرم یدو تا نون خامه ا ییدا

 !؟یخوای... چقدر مگهید ی: بابا سهمتو برداشتدیگویبا اعتراض م غزل

 ؟یخپل تر بش یکه هست ینیاز ا یبذارم همه شو تو بخور _

 ...... فقط پُرمستمیکوبد: من چاق و خپل ن یم زیم یرا رو یچا ینیس غزل

 ...اضافه ی... پر از چربی: آره... پُرکندیم یفیدانم که از سر به سر گذاشتن غزل چه ک یخندد... م یبلند م ییدا

 ...رود یم رونیممتد غزل، از اتاق ب غیکالفه از ج ییزند و دا یم غیاز ته دل ج غزل

 یکی رم،یهم خوبه... اصال من اگه خواستم زن بگ یلیمن خ یغزلم... جوجه  ای: بکنمیرا به طرفش دراز م دستم
 ...دستم حال کنم ریز ادیب اشیچرب نیا کنم،یبغلش م یمثل تو که وقت رمیگیم

... تازه شم... اون صدف یدور دور خودت بچرخ شیتو مالجت که ش کوبونمیم نیهمچ ،یچرب یبگ گهیبار د هی _
 ...یدست تو که حال کن ریز ادیداره که ب یچقدرم چرب یالغر مردن

 ...ندینش یتخت م یرو و

تو آموزش  شیپ ادیفشرده ب یدوره کالسا هی گمیچاق بشه... اصال م کنمی: حاال مجبورش مزنمیم یچشمک
 ...نهیبب

 ...داردیرا برم شیو فنجان چا دیگویم یکشدار ـــشیا
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 ...هم داره گهیمناسبت د هی ینیریش نیغزل... ا گمیم _

 ...گمیشو فقط به تو م گهیدهم: اون مناسبت د یو ادامه م کندیپشت فنجانش نگاهم م از

 !چسباند: خب؟ یم شیفنجان را به لب ها ی لبه

 ...کردم یپنجشنبه از صدف خواستگار _

 !؟یپاشد: چـــ یشرتم م یدهانش به ت یتو یچا

 !دهم: اَََََه... چته؟ یشرتم را با دو انگشت از تنم فاصله م یت

 !کند: قبول کرد؟ یرا گرد م شیچشمها

 ...کشد: خـــاک بر سرش یقطره سر م نیرا تا آخر شیو غزل چا دهمیتکان م سر

 ...دارم اجیگذرم... فعال به کمکش احت یم تیاهم یحرفش ب از

 ...یکمکم کن دیبکنم و ... تو هم با یکار هی خوامیم _

حرفا، من حوصله  نیو از ا یامتحانش کن یخوایاگه م نی! ببکار؟ی: چکندیگاه بدنش م هیرا از پشت تک شیدستها
 ...بگو قاتیاز دوست و رف یکیندارم... به 

 ...خوامی... مستی: نه نه... اون نمیگویم تند

 ...صدف حلقه بخرم یبرا خوامیاش: م یمشکدرشت  یبه چشمها زنمیو زل م کنمیم مکث

*** 

 ...جون ندارم گهی... تو رو خدا بسه... من درحسامیام ی: وادیگویبا نق نق م غزل

 ...ی... چقدر تو تنبلایکم راه ب هیچرخم: بابا  یعقب م به

 یبخر یخوایازدواج که نم ی... حلقه تونمینم گهی: به خدا دگذاردیم شیزانوها یرا رو شیو دست ها شودیم خم
 ...گهیبخر بنداز جلوش د یچ هی... یدیانقدر وسواس به خرج م

مغازه باشه...  نیآخر میریکه م یینجایا دمیبرمش: قول م یاندازم و به زور همراهم م یم شیبازو ریز دست
 ...طال انقدر گرون باشه کردمیغزل اصال فکرشو نم یبخوره... وا بمیبخرم که به ج یزیچ هی دیخب منم با

: انقدر نچسب به من خودم دارم خفه کندیرا از حصار انگشتانم خارج م شیو بازو دهدیبه بدنش م یتکان
! من موندم تو دهنت هنوز ه؟یراحت نیازدواج به هم یاولشه... فکر کرد نی! تازه ا؟یفکر کرد ی... پس چشمیم

 !؟یریزن بگ یخوایم یچطور دهیم ریبو ش

 یگرفت نجای: ادهدیهشدار م تی... قبل از ورود با جدمیرو یم یکشد و به طرف جواهر فروش یتم را مدس و
 !خونه... مفهومه؟ گردمیمن برم ی... نگرفتیگرفت

 ...شود یم یو غزل جلوتر از من وارد جواهر فروش دهمیخنده سر تکان م با
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 حیو خودش شروع به توض دهدیحرف زدن نم ی... غزل به من اجازه دیگویخوش آمد م ییبا خوشرو فروشنده
 ...گذاردیم مانیرو شیرا پ فیساده و ظر یحلقه ها ینی... فروشنده سکندیدادن م

و آهسته  برمیگوشش م کی... سرم را نزدکندیاشاره م شیرو نیبا تک نگ یفیو ظر دیسف یبه حلقه  غزل
 ...ساده بوده دمیحلقه د یچداره... من هر  نیکه نگ نی: امیگویم

دختره رو  یبر یخوایاالن نم نیازدواجه اَبلَه... تو که هم یکند: اون حلقه  یو پچ پچ م رودیم یغره ا چشم
 !؟یاریدر م ی! چرا منگل باز؟ینیبینم لمی... تو مگه فهینامزد یحلقه ها حلقه  نی... ایریبگ

 ...میگو ینم یزیاندازم و چ یابرو باال م متفکر

 !چطوره؟ نمی: بنداز دستت ببدهمیم یانگشتانم باز نیرا ب حلقه

 ...میبر ریبگ نویتو رو خدا هم رحسامی: من چرا بندازم دستم؟! امدیگویم کسل

 !؟ی... تو چرا امروز انقدر بدقلقهیانگشت چطور یتو نمیبب خوامی: فقط مرمیگیدستم م انیچپش را م دست

 ...انگشت نسبتا تپل غزل، تنگ است ی... برادهمیانگشت دومش سر م یحلقه را تو و

 کنمی: فکر مکندیهم قفل م یرا تو شیو انگشت ها گذاردیم شخوانیپ ی شهیش یرا رو شیدستها فروشنده
 ...نیباشه... اگه اجازه بد کیدست خانم کوچ یاون انگشتر برا

 ...خوامیخودم نم یبراممنون...  یلیحرفش: نه خ یپرد تو یپابرهنه م غزل

 ...دهدی... و با مکث... سر تکان مکندیرا گرد م شیجوان چشمها مرد

 !ر؟ی... نه امگهیخوبه د نی: همگذاردیم شخوانیپ یآورد و رو یانگشتر را در م غزا

 ...دهمیموافقت تکان م یبه نشانه  یسر

پشت شلوارم  بیپولم را از ج فی... ککشدیمخم سوت م د،یگویرا م متی... فروشنده که قردیگیازم فاصله م غزل
 ...کشمیآورم و کارت م یم رونیب

 ی هیبا رو یمربع یجعبه  ی... حلقه را هم تودهدیم لمیرا تحو دیو بعد کارت و رس پرسدیرمزم را م فروشنده
ه آرم فروشگاه را ک یقرمز مشک ییساک مقوا یو جعبه را به همراه فاکتور فروش، تو گذاردیم یمخمل سرمه ا

 ...دارد

 ...دهدیم لمیتحو "مبارک باشه"را با گفتن  ساک

... کنارش نمشیبیم ی... در حال امتحان کردن دستبندچرخمیکرن غزل به عقب م دایپ یو برا کنمیم تشکر
 ...: چه قشنگهرمیگیو مچ دستش را م رومیم

 ...آورد یستاره را از دستش در م زیساده با سه آو یو دستبند طال زندیم یلبخند

 !؟ی: دوسش دارپرسمیم آهسته
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 ...: خوشگل بودردیگیفاصله م نیتریاندازد و با تشکر از فروشنده، از و یاش را باال م شانه

 ...زرد ی... اونم طالیوقت طال دوست نداشت چی: تو که همییآ یم رونیب یجواهر فروش از

 ...راه رفتن ندارم ینا گهی! به خدا دگه؟یخونه د می... برالیخ یبچون ساده بود چشممو گرفت...  _

 ...نداد دیصبر کن... مَرده به من رس قهیدق هی: کنمیو متوقفش م میگریرا م دستش

 ...خب نداده باشه _

 ...امیم رمیگیبمون من م نجایهم هیثان هی! تو شه؟یاِ... مگه م _

 ...سپارم یساک حلقه را به دستش م و

 یو مجددا وارد جواهر فروش زنمیم یخسته اش لبخند ی... به چهره دهدیسر تکان م یحوصله و عصب یب
 ...شومیم

... 

 شیپا ریز تیداده و با پنجه به گران هیتک یواریو به طرف غزل که به د فشارمیدستم م یرا تو یلیمستط ی جعبه
 ...رومیم زندیضربه م

 !؟یشد؟! گرفت ی: چردیگ یم واریاش را از د هیتک دنمید با

 !ه؟یچ نی: اکندی... اخم مرمیگ یصورتش م یرا روبه رو جعبه

 ...مال توئه _

: دیگو یزده م رتیو ح شودیگرد م شیچشمها هیاز ثان یکسر ی... توکندیو بازش م ردیگیرا از دستم م جعبه
 ...خوامشی... برو پسش بده من نمـــنی.. هــنیحسام... ا ریام

 !؟یمو رد کن هیهد یخوایم _

 ...ــــری: امکندیم ناله

دستبند  یاندازم... به زرد یو دستبند را دور مچش م رمیگی... مچ دستش را مکشمیم رونیرا از جعبه ب دستبند
 ...ادیچه به دستت م نی: ببزنمیمچش لبخند م یدیسف یرو

 ...پولش نی.. اریام ی: ولگرداندیمرطوبش را دور تا دور صورتم م یمشک یها لهی... تکنمینگاهش م و

 ی... براستین شتریصدف که ب ی... پولش از حلقه ـــسی: هدارمیاشاره ام را با فاصله از لبش نگه م انگشت
 !؟یزیچ نیهمچ شهیجوجه م نخرم؟! م یاون بخرم برا

قبول  یلیچرب و چ یراشکیپ تزایپ هیدعوت منو به  ایخونه؟!  یبرگرد یخوای: حاال... مدهمیدستش را فشار م و
 !؟یکنیم

*** 
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... در نجایخوب است... در ا تینها یکه عــــاشق رشته ام هستم، ب یمن یشرکت خوب است... برا یتو کار
 ...یشدن... فرصت نو پرداز دهی... فرصت ددهندی... به همه فرصت جوالن مدهیفرا ا

 دهیا یخدا دمیکوتاه فهم داریان آشنا شدم و در همان دپنج نفر سهامدار دارد که من فقط با سه نفرش دهیا فرا
 ...نو هستند یها

 تیکنم... نقشه بکشم و لبخند رضا یطراح نکهینشان بدهم... ا یفرصت داشته باشم خود نکهیمن... ا یبرا و
 ...اوج یعنی... نمیبب

 دیکه با ینامه ا انیفشرده دانشگاه... با وجود پا یبا وجود کالسها گذرد،یهفته از کارم م کیحاال... بعد از  و
وجه  ـــچیبه ارمغان آورده، به ه میکه کار در شرکت برا ییها تیکار کنم... و با وجود کارها و مسئول شیرو

 ...کنم ینم یاحساس خستگ

 کی... نزدشودیم شانیادیخانه پ یتو شتریروز ها ب نیدور کند گذاشته اند... مامان و بابا ا یرا رو زیهمه چ انگار
مهمان ما هستند... فشار مادرجون  شتریآخر سال هستند... مادرجون و آقاجون هم ب یاست و به فکر کارها دیع

 ...اشدرا داشته ب شیباشد تا هوا دیبا یکیرود و  یباال م یهــ

کتبا ذکر کرده تا خودِ خودِ  نرشایمدرسه را دو در کنند... اما مد ستمیهستند تا از ب یو آراد به فکر راه حل آوا
 ...رسانده زین نیوالد یسر کالس ها حاضر شوند و ان را به امضا دیو هشتم با ستیب

همچنان نق  گذرد،یکه از دانشجو شدنش م یسال و خرده ا کیو بعد از  کندیهمچنان از درس ها ناله م غزل
 ...انجام دادم، پا برجاست شیکه من برا یانتخاب رشته ا یبرا شیزدن ها

 ...دیآ یاصال نم ای د،یآ یوقت به خانه م ریآخر سال شرکت، اغلب د یبه خاطر حساب و کتاب ها ییدا

 یشتریبزرگ تر است و فرصت جوالن ب یمعمول یاز تخت ها یآن موقع است که غزل تخت من را که فقط کم و
اتاق خواب مهمان و ته تهش  ایباال  یطبقه  منینش یپه کانا یو من را هم آواره  کندیتصاحب م دهدیبهش م

 ...کف اتاق ی چهیقال

ام، هنوز  دهیخر شیکه برا یحلقه ا ی... جعبه شرفتیو رو به پ یام با صدف هم خوب است... معمول رابطه
سهام  یشمار و واگذار یفروش خانه و ملک و امالک ب یکارها ری... صدف درگکندیم ینیام سنگ یکول یتو

 ...دمشیهفته به جز دانشگاه، ند کی نیا یپدرش است و تو یکارخانه 

دختر  کی ده،یکه بهش ارث رس ی... با اموالردیگیخنده ام م کنم،یوقت ها که به خودم و صدف فکر م یگاه
م، است که اگر حقوقم را تمام و کمال پس انداز کن نیمن ا یشود... آنوقت تمام دغدغه  یمحسوب م ونریلیم

 ...را بخرم رشمدل باالت کیرا بفروشم و  میپا ریز یلکنته  نیا توانمیسال م کیبعداز 

 ...ریبخ ادشی

پدر رفته بود...  یآقا بیتومان ناقابل بود که از ج ونیلیپانزده م متشیگرفتم، ق لیتحو یندگیرا که از نما نمیماش
 ...روزگار نامرد ی... هدهندینم یو شش را هم به کس ستیتومان، بوقِ دو ونیلیحاال با آن پانزده م

... 
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 ریز ینقشه  یسرش را از رو ای... پوگذارمیم زیم یهم گوشه  یو همه را رو کنمیکاره را لوله م مهین یها پالن
 !؟یریم ی: دارکندیدستش بلند م

 ...مینیخونه بب می: با صدف قرار دارم... قراره بردهمیوسر تکان م زمیریام م یکول یرا تو لمیوسا

 ...رمیمنم همراهش م نه،یخودش خونه بب یبره برا خوادی: مردیگی... خنده ام مکندیرا گرد م شیچشمها ایپو

 ...برد ینقشه فرو م یو باز سرش را تو دیگویم یآهان ایپو

 ی... کارت مگذارمیم یمنش زیم یرا رو یساعت یمرخص یروم... برگه  یم رونیاز اتاق ب یکوتاه یخداحافظ با
 ...کنمیتشکر م دش،یکشم و در جواب خسته نباش

 ...چسبانم یام را به گوشم م یاندازم و گوش یکه در حال بسته شدن است م یآسانسور یهول خودم را تو با

 !؟ییحسام کجا ریام _

 ...... تو ام کم کم اماده شورونیاالن از شرکت اومدم ب _

 ...کنمیو تماس را قطع م دیگو یم یباشه ا صدف

جلو که  ریبه تا یفشارم و با نگاه یرا م نیماش موتی... رمیآ یم رونی... بستدیا یم نگیپارک یتو آسانسور
 ...شومیم نیکم باد است، سوار ماش یکم

 ...صدف برسم یتا به خانه  کشدیطول م ساعت کیاز  شتریب د،یآ یکه م یدیباران تند و شد با

 ...... سالمهیسود: اوووه... چه بارون یسوار م عیو سر دیآ یم رونیسه تک بوق ب با

 ...آورم یرا به حرکت در م نیماش دهم،یو همزمان که جواب سالمش را م زنمیم لبخند

 !م؟یخب... کجا بر _

خونه  برهی... اون مهیامالک نیآقاهه... اسمشو فراموش کردم... هم نیدنبال هم میبر دی: بابنددیبندش را م کمر
 ...خسته شدم یفیبالتکل نی... من از امیامشب خونه رو قولنامه کن نی... کاش بشه همدهیرو نشونمون م

که دوست دارد طرف مقابلش سکوت کند، تا هر چه  دانمی... مدهمی... تنها سر تکان مشیجواب حرف ها در
 ...زدیبر رونیرد را بدر دل دا

اش، به ساختمان مورد نظر  ییو بعد هم با راهنما داند،یکه صدف اسمش را نم یمشاور امالک یدنبال آقا به
 ...میرویم

 ...طبقه ستیبرج ب کی ازدهمی یدر طبقه  ،یواحد هشتاد متر کی

 ...کندیآپارتمان را باز م یاندازد و درب چوب یم دیکل یمشاور امالک یآقا

 ...چدیپیم یواحد خال یتو مان،یقدمها ی... صدامیشو یتعارفش، ابتدا من و صدف وارد م با

 !خانوم؟ نیدیپسند _
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به  یو مارک دار متیگرانق یلباسها نکهی... با اگذرانمیرا از نظر م میرو شیپ یو مرد شکم گنده  زنمیم یچرخ
 ...را برده شیلباسها یشکمش بسته، تمام جلوه  یرو یوار یکه طرز دهات یتن دارد، اما کمربند

و  رومی... پشت سرش مشونمیباز و بسته شدن در اتاق خواب ها را م ی... صدازندیواحد م یتو یگشت صدف
 ...یستین شترینفر ب هیبرات؟! تو که  ستیبزرگ ن یلیخ نجای: اپرسمیاهسته م

 !ه؟یخب چاره چ ی... ولرهیگ یهم دلم م نجایه هم: نه... خوبه... تاز چرخدیپا به سمتم م یپاشنه  یرو

 ...نفر بمونم هی شهیهم ستی: تازه من که قرار نکندیو زمزمه وار اضافه م زندیم یچشمک

 ...کنم یکه مال توئه زندگ یتو خونه ا امیباش که بعد از ازدواج ب الیخ نیبه هم _

 ...: عزت نفست منو کشتهرودیباال م شیلب ها ی گوشه

 ...رمیبگ یو صندل زیدست م هی نجایا یبرا دی: بادیگویلب م ریو ز کندیدر تراس را باز م و

 ...شهیرو به پارک باز م رحسامیام نیبب ای: بدهدیکودکانه ادامه م یبا شوق و

 ...رومیرخش جلو م میبه ن رهیو خ فرستمیم نییخشکم پا یدهانم را از گلو آب

 ...رومیرخش جلو م میبه ن رهیو خ فرستمیم نییخشکم پا یدهانم را از گلو آب

...نگاهش را از وبه رو برمیم شیانداخته... دستم را به طرف بازو هیصورتش سا یکم جان دم غروب، رو نور
 ...دوزدیو اول به دست، و بعد به صورتم م ردیگیم

 ...دهمیم شیبه بازو یفشار

 ...کندینگاهم م مات

 ...کنمیداخل اتاق و نفس حبس شده ام را آزاد م کشانمشیحرکت م کی با

 ...یخوریسرما م یشیم سیخ رونیب _

 ...زنمیم رونیو از اتاق ب کنمیجمله ام م ی مهیضم یلبخند متزلزل و

 ...کنمیو با انگشت عرق پشت لبم را پاک م کنمیم یپوف

سر تکان  ،یمشاور امالک یآقا "پسند شد؟! "در جواب  دویآ یم رونیاز اتاق ب یا قهیدق کی یریبا تاخ صدف
 ...دهدیم

 یبرا دیاریب فی... انشاا... فردا صبح ساعت نه تشرستین یخب پس مبارکه خانوم... االن که وقت مناسب _
 ...داشته باشند فیقولنامه که جناب صدر هم تشر

 !: جناب صدر؟زندیم جیگ یکم صدف

 ...کنمیصاحب خونه رو عرض م _



 

 
66 

 ...میشویاز آپارتمان خارج م یو سه نفر دهدیسر تکان م صدف

... مردک رومیم دیباران شد نیا یتا آن سر شهر... تو س،یخس یشکم گنده  یمشاور امالک یرساندن آقا یبرا
 ...پررو

 !داخل؟ یای: نمکندیتعارف م شهیو صدف مثل هم شومیمتوقف م یدرب آهن یبه رو رو

... خورمتیداخل خب... نم ای: بکندیاصرار م شتریب یکم نباریو صدف ا زنمیدر جوابش لبخند م شهیهم مثل
 ...یخوریسرما م یتا خونه بر سیخ ینطوریا

 ...: صدفزنمیم شیصدا آهسته

 !بله؟ _

 ...دارمیعقب برم یو کوله ام را از صندل کنمیرد م یدو صندل نیتنه ام را از ب مین

 ...کندیکاتم را دنبال محر  یبا کنجکاو صدف

 ...کنمیحلقه را مشت م یو جعبه  برمیم فیک یرا تو دستم

 !گه؟ید ی... مطمئنیشاپ به من داد یکاف یکه اون روز تو یصدف؟! تو از جواب _

 !شده؟ یزی: خب... خب آره... معلومه که مطمئنم... چدهدیسر تکان م جیگ

 ...رمیگیصورتش م یکف دستم را روبه رو دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 !ه؟یچ نیا _

 ...کندیو درش را با فشار شستش باز م داردیرا برم یمخمل یجعبه  و

 ...افتد یکه به لکنت م ی... وزباننمیبیرا م شیشدن چشمها گشاد

 !منه؟ یبرا نی... ای... برانیحسام... ا.. ا ریام _

 فهیچقدر نازه... چقدر ظر نی: ادیگو یم یو با شگفت کشدیم رونیرا از جعبه ب دیسف ی... حلقه دهمیتکان م سر
 ...ی... مرسی... مرسریام ی... وا

: چه اندازه هم هست... ردیگیصورتش م یو دستش را جلو دهدیانگشت دست چپش جا م نیدوم یرا تو حلقه
 ...یمرس

 شهیم یهفته ا کی... یراحته که مال خودم المی. خدستت باشه.. یانگشتر که تو نی: ادهمیدهانم را فرو م آب
 ...بود که نیکه بهت بدم... هم تو سرت شلوغ بود، هم من... ا ومدین شیخب فرصتش پ ی... ولدمشیکه خر

 ...کنمیصدف نگاه م یو به چلچراغ چشمها دهمیم رونیرا ب نفسم

 ...زنندیاش برق م یمشک یها لهیت
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 ...شدم ریغافلگ یلیبگم... خ یچ دونمی: من واقعا نمدهدیفشار م شیدندان ها نیرا ب نشییپا لب

 ...ارزش یدستت برام کل یحلقه رو بنداز نیکه ا نی... همیبگ یزیچ ستی: الزم نزنمیم لبخند

 ...گذاردیتمام م مهیشود، جمله ام را ن یکه دور گردنم حلقه م شیها دست

 ...ردیگیو لبخندم عمق م گذارمیپشتش م یِ تخت یو تعلل، دستم را رو ریتاخ با

 ...تینها یبه وسعت ب یلبخند

*** 

 ...دارمیرا بر م لمیو وسا میگو یم دیهمکار ها خسته نباش به

 ...میگذار یرا پشت سر م دیقبل از ع یروز کار نیآخر یها قهیدق نیآخر

 ...گذرد ینوروز مانده... زمان چقدر زود م دیشود تنها پنج رو به ع ینم باورم

 ...میآ یم رونیساختمان شرکت ب از

 !؟یکن کایچ یخوایم ختنیکه به حسابمون ر یا یدیع نیپرسد: با ا یم ایپو

 ...هیبق یبرا رمیگیم یزیچ هی... احتماال دونمیچرخانم: نم یدست م یرا تو چمیسو

 ...کردمیفکر م نی: منم داشتم به همدهدیسر تکان م جانیبا ه ایپو

 ...رمی... من دارم همون طرف ممیبا من بر ایب دیخر یبر یخوای: اگه مپرسمیو م کنمیم ینیف نیف

 ...میشویم نیو سوار ماش کنمیم قبول

 ...زنمیاستارت م دیبلند و شد یعطسه  کی با

 !؟یکنیم نیف نیچته تو از صبحه ف _

 ...خوابانم: فکر کنم سرما خوردم یرا م یکشم و دست یرا باال م دماغم

 ...ینه... حتما سر ماخورد یفکر کن _

 ...باران ماندنم با صدف است ریز ی جهی... نتکنمیو حرکت م زنمیم یخندیل

که قبال داشتم، خرج خرت و پرت  یا یاز موجود یمین یکرده بعالوه  زیکه شرکت به حسابم وار یا یدیع تمام
 ...خرم یم هیو بق یوا و آراد و غزل و مانآ یشود که برا یم ییها

 ...نطوریهم هم ایپو

خرم و  یاش را م یشلوار کتان که من گچ کیشود  یدسترنجمان، م نیبه اصطالح اول نیتنها سهممان از ا و
 ...کِرِمش را ایپو

 ...کنمیخودمان حرکت م یخانه شان و به طرف خانه  رسانمیرا م ایپو
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به ساختمان باال  یمنته یاز پله ها د،یخر یپر از جعبه ها و ساک ها ییبرم و با دست ها یرا داخل م نیماش
 ...رومیم

 ...زندیماند... خشکم م یهوا م یمامان رو ی هیگر یرود، با صدا یباز کردن در جلو م یکه برا یدست

 ...کنمیو در را با هول باز م میایتا به خودم ب کشدیطول م یا هیثان

 ...روم یعقب م یو کم خورمیم یمحکم یگشودن در، تنه محض  به

 ...رود یم نییبا عجله از پله ها پا مامان

 !شده؟ ی: مامان چرومیو دنبالش م کنمیرها م یدستم را گوشه ا یتو لیوسا

هم سر  ییبال هیکه  یاگه بر ینجوریقربونت برم... ا ی: عمه الهکندیدود پشت سرم و مدام تکرار م یم غزل
 ...شهیاالن بابام آماده م ستای... عمه... عمه جونم وایاریخودت م

 ...... تونم م م یتونم صبر کنم م م ... نم ی: نمدیگو یکند و با هق هق م یرا باز م نشیدر ماش مامان

 !!!چه خبره؟؟؟ نجایبه منم بگه ا یکی: میگو یم یبلند یصدا با

 ...ردیگیو هق هقش شدت م کندینگاهم م مامان

 ...بد تر از مامان غزل

 ...کندیمتعجبم م کنم،یلباس هم حسشان م یکه از رو شیدست ها یشود و سرد یم زانیآو میبازو از

 ...شوم یام کالفه م یخبر یجود... از ب یرا م شیو ناخن ها ستادهیدور تر ا یهم کم آراد

 ...نمیب یو آوا را نم گردانمیم چشم

 !: اوا کجاست؟پرسمی... و به زحمت م کنمیم خی

 ...ماند یدر م یال دشیبندد... دامن سف یرا م نیدر ماش مامان

 !شده؟! آوا کجاست؟ یچ یی: داکنمی... راهش را سد مدیآ یم رونیبدو بدو از ساختمانشان ب ییدا

 ...اجازه بده رحسامی: امزندیکنارم م کالفه

 ...کنم ی... اجازه بده من رانندگامیجان... منم باهات م ایکند: پر یرا باز م نیماش در

 ...کشد یشاگرد م یصندل یو به زحمت خودش را رو هیبا گر مامان

 ...جوشد ی... مغــز ســـرم... دارد مکنمیم حس

 !به من ندارند؟ ی... چرا توجهمانمی... مات مرودیم رونیب اطیو از ح ردیگ یدنده عقب م ییدا

پرشتاب غزل را  یقدم ها ی... صدازنمیراه به آراد تنه م نی... بدومیو به طرف ساختمان م کنمیگرد م عقب
 ...... اَهـــریحسام... صبر کن... ام ری: امشنومیپشت سرم م
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 !! آوا جان؟؟ی: آوا؟! خونه اکنمیباز م یکی یکیاتاق ها را  در

 ...ستی... نستیکشد: آوا خونه ن یم ـــغیج غزل

چه خبره؟! مامان چرا  نجایگردد: پس کجاست؟! ا یو بر م واریبه د خوردی... مکوبمیدستم را به در م کف
 !بود؟ ینطوریا

 ...نشده... مادرجون شی... به خدا آوا طورنطرفیدقه ا هی ای: براهنمیبه پ زندیپشت چنگ م از

 ...چرخدیبا شــدت.... به طرفش م سرم

 ...کشدی.. و عقب م.ترسدینگاهم... م از

 ...دیآ یترسش... تند تند... به حرف م از

 ...زنمیو مبهوت... به دهانش زل م مات

 ...شنوم یو من... فقـــط... سه کلمه را م خوردیشده... تند تند تکان م دی... که از استرس سفشیها لب

 "... کمایمغز یفشار خون باال... سکته  "

*** 

 شهیم ی: حاال چردیگیکوبم... غزل ناخن انگشت اشاره ش را به دندان م یپشت سرم م واریرا آهسته به د سرم
 !رحسام؟یام

 !... حاال آوا کجاست؟دونمیدورم: نم یرا به سقف م میچشمها

 ...یمادرجون.. اونطور ی... وقتگهید مارستانهی... احتماال بدونمینم _

... بابات هم به زنهیبوده... بعد به بابات زنگ م ششیشده آوا پ یمادرجون اونطور یکند: وقت یم بغض
 زنهیبابات زنگ م مارستان،یب رسوننیمادرجون... مادرجونو که م یخونه  رسنیبا هم م نکهیاورژانس... مثل ا
 ...کنهیتکرار م مهع یرو که بابات پشت تلفن بهش گفته برا ییحرف ها نایخونه... آراد هم ع

 ...ردیگیام آراد را نشانه م یبرزخ نگاه

 !ه؟ی: چکندیرا گرد م شیچشمها

 !بچه؟ یادم بش یخوایم ی! تو کدن؟یم ینطوری: خبر بدو اتوپمیحرص م با

 ...دونمیتو رو نم یمن که آدمم ول _

 ...رودیشوم و آراد با دو از اتاق در م یم زیخ مین یعصب

 ...غرم: الدنگ یلب م ریو ز دهمیم رونیرا ب نفسم

 ...ارهی... من دلم طاقت نممارستانیب میبر ایگذارد: ب یم میزانو یکاسه  یکف دستش را رو غزل
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 ...پراند یرا از جا م مانیزنگ تلفن هر دو یجوابش را بدهم که صدا کنمیباز م دهان

 !: الو؟دهمیو تلفن را جواب م کنمیم یشدستیپ

 !حسام؟ ریام _

 !: سالم بابا... چه خبر؟! مادرجون چطوره؟شومیو بلند م دهمیفشار م واریرا به د کمرم

 ...چسباند یتلفن م یگوشش را به گوش غزل

 ...مثل قبله ی... همه چستین یخبر _

 ...کشم یاراده آه م یب

... تیی... نه ما، نه دامیایخونه نم چکدومیعمه ت... امشب ه یخونه  دیبر نیبردار لتونویحسام... وسا ریام _
 ...نیتو خونه تنها نمون

 ..امی: من نمدیگویو با اخم م ردیگیفاصله م غزل

 ...منزل عمه رساندیکه اوا را هم م دهدیم حیو بابا توض کنمیم اخم

 ...کشمی: من از شوهر عمه ت خجالت مزندیلب م غزل

 ...امیمن نم گهیبابا غزل م _

 ...شب تحمل کنه هی! بهش بگو اد؟ینم یچ یعنی: دیگویکالفه م بابا

 ...کشه یخجالت م دیاز سع _

 !: مگه خجالت داره؟کندیفوت م یگوش ینفسش را تو بابا

 ...: بهشون بگو برن خونه عسلشنومیرا م ییدا یصدا

 ...گهیم تییدا رحسامیام _

 !عسل... مامان خوبه؟ یخونه  میریبابا... باشه م دمیشن _

 ...آقاجونتو بکنه یپرستار ایحواسش به مادرجونت باشه  دونهیخوب باشه؟! نم تونهیبگم؟! مگه م یچ _

 !مگه آقاجون اونجاست؟ _

 ...دهدیتکان م نیو سرش را به طرف گزدیلب م غزل

 ...عسل... حواست بهش باشه یخونه  ارمیقطع کنم... آوا رو م دیبا گهیمن د رحسامی... امنجانیآره... ا _

 ...باشه... حواسم هست _

 ...جمع کن لتوی: برو وسامیگو یکنم و رو به غزل م یو تماس را قطع م کندیم یخداحافظ
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*** 

 ...کشم یآوا باال م یشانه ها یرا تا رو یالجورد ی مالفه

 ...اش رد انداخته قهیگونه ها و شق ی... اشک روکنمیپشت انگشت اشاره گونه اش را نوازش م با

 ...کندیم یخواب ناله ا یبوسم... تو یاش را م یشانیپ شومیم خم

 ...کار را دوست دارد نی... امیسا یو سر انگشتانم را به پوست سرش م برمیفرو م شیموها یرا ال به ال دستم

 ...شام ایب ری: امدیگو یم یبه آهستگ کشدویدر سرک م یاز ال عسل

 ...نی... شما بخورخورمی: من نمزنمیم لبخند

 ...بندد یشود و در را پشت سرش م یوارد اتاق م کامل

 ...شهینم داریآوا حاال حاال ها ب ای... پاشو بیکه شام نخور شهینم _

 ...کنهی... گلوم درد متونمی: االن نمزنمیم یسرفه ا تک

نباشه تا بهت  یبخور معده ت خال یزیچ هی ای... پاشو بیخرده تبم دار هی: چسباندیدستش را به گونه ام م کف
 ...دارو بدم... بلند شو

... من تونمیدهم: به خدا نم یم هیتخت تک ی هیو کمرم را به پا خورمیسر م نییبه پا یمان یِ نیتخت ماش یرو از
 ...که با تو تعارف ندارم

ام... حرف حرف حس ریام یرو دست ندار ی: از لجبازدهدیم رونیو نفسش را ب زندیرا به کمرش م دستش
 ...خودته

 !عسل؟ _

 !... مگه نه؟شهی: مادرجون خوب مدهمیو ادامه م کندینگاهم م منتظر

 ...شهی: معلومه که خوب مزندیزانو م میو رو به رو گزدیم لب

 ...کنمیرا حس م میگلو بیشدن س نیی... باال و پادهمیدهانم را فرو م آب

هفته... همه ش گله  کی... دمشیند گهیما بودن د یکه خونه  ی... از اون شبششیفردا برم پ خواستمیم _
حاال که هم دانشگاه  خواستمیحقوقم... م نیبودم... با اول دهیخر هی... براش هدیزنیچرا بهم سر نم کردیم

 ...دنشیبرم د مارستانیب دیحاال با یبمونم... ول ششیپ یهم شرکت، برم دو سه روز لهیتعط

 ...شهی: من مطمئنم مادرجون خوب مکنمیگونه ام حس م یست دست عسل را روپو ینرم

 ...است سیبراقش... خ یها یشکالت

 ...شهی: خوب مدیگویو مصمم... اما با بغض م دهدیتکان م سر

 ...ششی... چرا زودتر نرفتم پنکهیدارم... مثل عذاب وجدان... از ا یحس بد هی _
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 ...حرف نزن انگار مادرجون دور از جونش یجور هی... رحسامی: امکندیم اخم

 ...رودیو به طرف پنجره م کشدیم یقیعم نفس

 ...... بغـــض دارم... بــغـــــــضدیآ یم رونیبا خس خس ب نفسم

 ...کف اتاق ی چهیقال یافتد رو یو نور مهتاب م زندیپرده را کنار م عسل

 ...شهی... خوب مشهی... خوب مشهی: مادر جون خوب مکندیسر هم تکرار م پشت

 ...نمیب یرا از پشت سر م شی... لرزش شانه هاکندیهوا بغضش سر باز م یب و

 ...کنم هیشد... مـــن هم... گـر یم کــــاش

حسام... بلند شو... غزل و آراد منتظر  ری: پاشو امداردیفاصله مان را برم یبلند یو با قدمها چرخدیطرفم م به
 ...که میخودمونو کنترل کن میاگه نتون میتلنگرن... نذار اونام مثل آوا بشن... پاشو... من و تو که بزرگترشون هی

 ...گذاردیشانه ام م یو دستش را رو ندینشیم میرو روبه

 !: عسل؟رمیگیرا باال م سرم

 ...رحسامیجانم؟! بلند شو ام _

 ...چسبانمیرا به شانه اش م سرم

 ...تر ــــدیشد نباریلرزد... ا یاش م شانه بـــاز

 ...کنمیصدا... آزاد م ی... و بغضم را... بـــشیبه بازو فشارمیام را م یشانیپ

 :فصل چهارم ♦

 ینطوری: ادیگو یکشد و آهسته م یبه گوش و گردنم م یگذارد... دست یام م یشانیپ یرا رو سیخ یحوله  آوا
 ...دکتر یبر دیحسام... با ریام شهینم

 ...نگرانش کنم یالک خوامی... مامان بعد از چهار روز اومده خونه... نمستیدهم: الزم ن یبه دستش م یفشار

 !ه؟یالک یکه دار یتب نی! ا؟یالک _

 ...شمی... تا فردا پس فردا خوب مستین یمهم زیفرستم: چ یم نییدردناکم پا یاز گلو یدهانم را به سخت آب

 ...دهی: فردا عزندیم هیتک یو از کمر به پاتخت خوردیسر م نییبه پاتخت  یاز رو آوا

 ...یدی: اونم چه عکندیچند روز، به سرعت بغض م نیا یو مثل همه  ردیگیرا در آغوش م شیزانوها

 ...: آوا جانکنمیشوم و دستم را به طرفش دراز م یم زیخ میتخت ن یرو

 !!!کنم؟؟؟ ـــکاریمن االن چ یــــگیکنم؟! م کاریچ یگیتو م _
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 ...بابا بود یپرد: صدا یاز جا م آوا

 ...خورمیشوم... تا در اتاق تلو تلو م یتخت بلند م یاندازم و از رو یم نییام پا یشانیپ یرا از رو سیخ ی حوله

 ...کننی: مامان و بابا دارن دعوا مکندیشده و آهسته پچ پچ م زانیاز نرده ها آو آراد

 !کنند؟یآرام من... دعوا م شهیخوددار... و مامان هم یروند ته سرم... بابا یاز شدت تعجب م میچشمها

 ...چرخد یخانه دور سرم نم گری... دکنمیو باز م بندمیرا محکم م می... چشمهارمیگ یراه پله م یرا به نرده  دستم

 یبد تو ریکرده تا تاث یآرامشش را حفظ م شیدر برابر بچه ها شهیکه هم یشوم... مامان یم ریپله ها سراز از
 ...کشد یم غیپروا ج یما ب یرفتارشان نداشته باشد، حاال جلو

گرفت...  ینم یخبر چیسال ه نهمهی! ا؟یخوااام... چرا بهش خبر داد ی... نمـــنجایا ادیاون ب خوادیمن دلم نم _
 !افتاده؟ مارستانیتخت ب یحاال براش مهم شده که مادرش رو

 ایداداشت  دیاز اون دارم؟! شا یبرد: مگه من بهش خبر دادم؟! اصال مگه من شماره ا یرا باال م شیصدا بابا
 ...بابات بهش خبر دادن

... چرا یآره؟! معلومه که خوشحال گرده،یکه داره برم ی! خوشحال؟یالیخ ی: چرا انقدر بزندیضجه م مامان
 ! مگه بدتـــ؟ینباش

 ...... چرت و پرت نگوایکشد: چرت و پرت نگو پر یهوار م بابا

: رمیگیرا م شیلرزد... از پشت سر شانه ها یروم... مامان تمام تنش م یو جلو م دهمیم یخودم جرئت به
 ...مامان

 ...نکرده وونمونیاتاقش تا د یمامانتو تو نی: بردار ببر ادهدیدستش را به طرفم تکان م بابا

 ...ایدقه ب هیاورم: مامان...  یمامان م یازوهابه ب یکف دست فشار با

 ...کهنه شدم... از چشمت افتادم گهیکه د ی... منکنمیت م وونهیمن برم... من د دمیآآآآررره... با_

 ،ینیشکستن گلدان چ یبا صدا ادشیفر یو صدا کندیپرت م نیرا به زم یعسل یبا پشت دست گلدان رو بابا
 ...چدیپیهم م یتو

 ...نکــــن وونهیانقدر حرف مفت نزن... منو د _

مـــن  یخونـــه  لیکشد: به وســا یم غیگذارد و از ته دل ج یم شیگوش ها یرا رو شیدست ها مامان
 ...دســت نــــزن

 !؟یدیعذابم م ینطوریکه ا شترهیآشغاال از من ب نیکند: ارزش ا یرا وارونه م شیرو شیپ یبا لگد عسل بابا

 ...برمیرا کشان کشان به طرف اتاق خوابش م نماما

 ...عیه عیه عیه ه ه ه دهی... عذاب...مویداره...ک ی: معلومه... کّ کّ کدیگو یراه با هق هق م نیب



 

 
74 

آب  یوانیتا ل کنمیاشاره م دهیرنگ پر ی... قبل از بستن در، به آوابرمشیو داخل اتاق م شومیزور متوسل م به
 ...اوردیب

 ...کند یم هیپوشاند و از ته دل گر ینشانم... صورتش را با کف دست ها م یتخت م یرا رو مامان

 ...کشم یم نییرا از صورتش پا شیو دست ها ذارمیشانه اش م یرو دست

 !... آره؟گردهیداره بر م سایخاله پر دم،یکه من فهم نطوریا _

 !کنم؟ کاریکنم؟! چ کاریحسام من چ ری: امدوزدیرا به صورتم م سشیخ یها یطوس-یآب

 !ه؟یها مال چ یاشفتگ نینبوده؟! پس ا یاز طرف بابا عالقه ا یمامان مگه بهم نگفت _

به تخت، نصفش  دنیو تا رس دیآ یداخل م یآب ونی... آوا با لکندیباز شدن در اتاق، کالممان را قطع م یصدا
 ...زدیریم نیزم یرا رو

 ...کشد ینوشد و سرش را کنار م یم یچسبانم... جرعه ا یمامان م یو به لب ها رمیگیرا از دست آوا م وانیل

 ...رود یم رونیگذارم و با اشاره ام، آوا از اتاق ب یم یپاتخت یخورده را رو مین وانیل

 ...کنمیم یسوز نهیخلط دار و س ی سرفه

 !مامان؟ _

چرا  دونمی... اما نمکنمیم یو پنج ساله دارم باهاش زندگ ستی... بشناسمیحسام... باباتو م ریام دونمیمن م _
رفتار  نی... اکنمیدارم م کاریچ دونمی... اصال نمیجنون آن هی... مثل زمیریبه هم م ینطوریا اد،یم سایتا اسم پر

 ...کنه یم دیرو تشد میبابات هم ناراحت

 ...رفتارا نیپس ا ،یاسشنیبابا رو م یگیم یخودت دار یفشارم: مامان وقت یاش را م شانه

... اون حاضر شد به خاطر جلب توجه بابات رگشو یشناس یرو نم سایچون پر یفهم ی... نمیفهمیتو نم _
و دو سال  ستیکه ب ی... از خواهرترسمیبزنه... فقط به خاطر جلب توجه جون خودشو به خطر انداخت... من م

 ...ترسمیم نهیرو بب شیواقع یچهره  چکسیکردم و اجازه نداد ه یکنارش زندگ

چسبانم... هق هقش را  یو عرق کرده اش م سیخ ی قهیرا به شق میاندازم و لب ها یدور شانه اش م دست
 ...کند یام خفه م نهیس یتو

 ...گذاردیمن م ی نهیو حاال مامان سر بر س کردمیم ییپر مهر مامان عقده گشا ی نهیس یمن رو یروز

 ...دیآ یم رونیهوا از اغوشم ب یبعد، مامان ب یا هیو ثان میکنیدو سکوت م هر

 !مامان؟ کنهیخس خس م ینطوریت ا نهی! چرا سرحسام؟یام _

 ...ستین یزی: چزنمیم یدلگرم کننده ا لبخند



 

 
75 

! انقدر ؟یا ینطوریا یبهت دارو بدم؟! از ک ی! چرا نگفت؟یسرما خورد رحسامی... امنی: صداشو ببکشدیم ینیه
متوجه صدات نشدم... تنت چقدر  یزنیباهام حرف م یدار نهمهیازتون غافل شدم و سرم به کار خودم گرمه که ا

 ...دقه صبر کن االن هیداغه... صبر کن... 

 ...هیجزئ یسرماخوردگ هیکه...  ستین یزی! چ؟ی: مامان.. مامــان... چرا انقدر هول کردرمیگیرا م شیها شانه

به فکر  دیتو خودتم نبا ستی! من حواسم ن؟یجزئ یسرماخوردگ یگی... بعد مادی! نفست به زور باال مه؟یجزئ _
 !؟یخودت باش

 ...شهیهست مامان... هم یحواست به همه چ شهی: تو همکنمیتمام وجود بغلش م با

غصه نخور مامان... : انقدر  بوسمیم یاپیسرش را دو بار پ یکشد... رو یم میبازو یرا نوازش گرانه رو دستش
 ...پشتتم ـــریمن مثل ش

چند جا با خودشون  هیو بابات  ییتو رو بدم دست دا دیخندد: مادرجونت که حالش خوب بشه با یم آهسته
 !که پسر انقدر بچه ننه باشه؟ یچ یعنی... یریبگ ادی یببرنت مردانگ

 !نکرده؟ یرییتغ چیحال مادرجون ه _

 ...خب هنوز یباال رفته.. ول شیاریکشد: سطح هش یم آه

 ...مامان دمیسخت است: فهم شیادامه دادن برا فهممیکشم... م یکمرش م یدستم را رو کف

 ...نیمادر و پسر خلوت کرد _

 ...گرداندیو با قهر رو برم شودیاز آغوشم جدا م مامان

 !به خلوتتون؟ نیدی: منم راه مدهدیم هی... بابا شانه اش را به در اتاق تکردیگیام م خنده

 ...دهدیهم فشار م یرا رو شی... لب هاکنمیمامان نگاه م به

 ...ت کنم بهت دارو بدم نهی: کجا؟ً صبر کن معاردیگی... مامان ساعدم را مشومیتخت بلند م یرو از

 ...بعد مامان ی: بذار برازنمیلب م اهسته

 ...کنمیبا چشم و ابرو به بابا اشاره م و

 ...حسام ریغرد: ام یزده م حرص

 ...رومیخندم و به طرف در م یم

 ...بچه شهیم یهات عفون هیحســـام... ر ری: امزندیبلند صدا م مامان

 ...گذرم: شب مامان... شب... فعال استراحت کن یکنار بابا م از

 !شده؟ ی: چپرسدیآرام م بابا
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 ...اری... از دلش در بیچی: هدهمیتکان م نیرا به طرف سرم

 ...با زنم رفتار کنم یچطور یبد ادیمونده تو به من  نیهم _

 ...من است که مامان را نرم کردم ری... تقصردیگیم حرصم

و آراد  شوندیظاهر م می... آوا و آراد همزمان رو به روبندمیو در را پشت سرم م میآ یم رونیحرف از اتاق ب یب
 !؟یپرسد: اعمال خاک بر سر یاتاق م یبه در بسته  یبا نگاه

 ...ومدهیبه تو ن ایفضول نی: برو بچه... برو ادمیو کمرش را به جلو هل م رومیم یغره ا چشم

*** 

 !!گوبد: چه خبـــررررر؟؟ یو محکم پشت کمرم م کندیتخت پرت م یخودش را رو غزل

 !افتم: اَه... چته؟ یبه سرفه م دایشد

بگذره  لیساعت از سال تحو هی! نذاشتن م؟یخانواده س ما دار نمیخندد: خل شدم به خدا... ا یم یدیق یب با
 ...بلند شدن رفتن

 ...بِکَنه مارستانیدل از ب لمیکه حاضر نشد سر سال تحو یدینگران آقاجون بودن خب... د _

ا بغض دار.. تو در حال فس فس... ... آوافهیپکر... عمه تو ق یی... بابا ناراحت... داشییبود خدا یدیعجب ع _
 !بود؟ ینطوری... حاال عمه چرا انتونیب میفقط من و آراد نرمال بود

 ...ساسی: به خاطر برگشت خاله پردارمیبر م یپاتخت یکلد استاپ را از رو ی بسته

 !گه؟ید نایو ا بی: ترس از رقدهدیچاک م شین غزل

 ...... دهنشون چفت و بست ندارهینگ یزیچ نایآوا ا یبار جلو هی: کنمیرا از لفافش خارج م قرص

 ...ستمیخب... من دهن لق ن لهی: خدیگویم یکشدار شیا

خود  ینطوریخودت... هم شی: انقدر فرت و فرت قرص نخور از پزندیو به ساعدم چنگ م داردیبرم یزیخ و
 ...شده یانقدر طوالن تیضیکه مر یکنیم یدرمان

مامان بهم  شبی... قرار بود دشمیخوب م نای... با همسینده حالم خوش ن ریکشم: غزل گ یرا عقب م دستم
 ...رفت ادشیبهش زنگ زدن کال  مارستانیاز ب یوقت گهیدارو بده د

 ...شهیم تیبخور بخور... بعدش که تموم تنت رو عفونت گرفت حال _

 ...شهیهم نم یطور چیکشم: ه یآب را سر م وانیاندازم و ل یرا باال م قرص

طالق  سایچون عمه پر کنمی... من فکر میدونی:مزندیچانه م ریرا ز شیو دست ها خوابدیشکمش م یرو غزل
حسام... عمه حق داره بترسه...  ریام ینبود... ول یترسه... اگه شوهر داشت مشکل یم نهمهیگرفته مامانت ا

 ...یدیخوشگله... عکساشو که د یلـــــــیخ سایپر
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 !: منظور؟کنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

 ...داره که بتونه باباتو تیو جذاب یانقدر خوشگل گمیم یعنی _

 ...غـــزل _

 !ه؟ی: اِه... خب چکندیم اخم

 ...گنده تر از دهنت حرف نزن _

 ...هر یتو رو بگ ومدیبود که نم یگفت اگه فرزاد دنبال خوشگل یبابام داشت به عمه م دمیآخه من خودم شن _

 ...یخوشگل نیتو دهنتا... مامان من به ا زنمیم _

 یو بابات چه برخورد سای... بچه ننه... به نظرت عمه پرکنهیم ی: خب بابا... چه مامانم مامانمخنددیغش م غش
عکسا  یعکسه... چون همه  یفقط تو ایانقدر خوشگله  کمیعمه از نزد نمیدوست دارم بب یلیبا هم دارن؟! خ

 !نه؟ گهید رسهی... قبل از رفتنش... امشب مشهیسال پ یو خرده ا ستیمال ب

 ...چرخانم یم لمیکردن موبا دایپ یو نگاهم را دور تا دور اتاق برا دهمیتکان م سر

 !؟یخوایم یچ _

 ...چشمم بود یاالن جلو نی... هممی:گوشدارمیرا بر م بالش

 یسفت زیچ هیاز اون موقع  گمی: مکشدیم رونیشکمش ب ریزرا از  لمیو بعد موبا کندیم کیرا بار شیچشمها غزل
 ...ها کنهیم تمیداره اذ

... البته با ولی! بابا ا؟یرو حس نکرد یگندگ نیبه ا زیچ نی: واقعا اکشمیم رونیانگشتانش ب انیرا از م موبابل
 ...که شکم تو داره یاونهمه چرب

 ...: خفه شوکوبدیرا به صورتم م بالش

... در دل زندیصفحه چشمک م یلرزد و عکس صدف رو یدستم م یکه تو کنمیرا باز م یخندم و قفل گوش یم
 ...چسبانم یرا به گوشم م لیو موبا "چه حالل زاده " میگویم

 ...سالم _

 ...مبارک دتیع ؟یسالم... خوب _

 ...توام مبارک دیع یمرس _

که  ییچند روزه کجا ستیمسخره... توام که معلوم ن یخونه  نیا یتو نجای! تک و تنها ا؟یدیکشد: چه ع یم آه
 ...یزنیزنگ به من نم هی یحت

: اوضاع خونمون دهمیگوشش را به پشت موبابل چسبانده به عقب هل م شه،یغزل را که به عادت هم یکالفگ با
 ...ستمیرو به راه ن ادی... خودمم زیدونیصدف... اوضاع مادرجونمو که م ختهیبه هم ر یلیخ
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 ...خرده به فکر منم باش... منم تنهام هی یآره خب... از صدات مشخصه... ول _

 ...نجایا ای: اصال پاشو بدیگویم جانیچسباند.. صدف با ه یباز گوشش را به موبابل م غزل

 !؟یخندم: چ یم

 !؟یاریدر ب ییمنم از تنها یایب شهیم یخب؟! مگه چ هیچ _

 ...رونیب میدنبالت بر امیشدم م: بهتر میگویم متیمال با

... شمیم وونهیخونه م... به خدا دارم د یایب خوامی... من مایاالن پاشو ب نی... همـــــری: نخـدیگو یم یلجباز با
 ...نفرم پاشو تو خونه م نذاشته هی نجا،یاومدم ا یاز وقت

 ...هیائیح ی: عجب بزندیو با اخم لب م ردیگیفاصله م غزل

 ...: صدف جانکنمیدردناکم را لمس م یشانیچهار انگشت پ با

 ...کنمی... خواهش مای... بری: امدیگویالود م بغض

 ...کنمیو سکوت م دهمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم

 !رحسام؟یام یای: مدیگو یم ملتمسانه

 ...امیکشم: م یم یقیعم نفس

 ...نهار منتظرتم ی: باشه... من برادیگو یم یشاد با

 !خونه ش؟ یبر یخوایپرسد: م ی... غزل شگفت زده مکنمیرا قطع م تماس

 ...... اونم تنهاس... گناه دارهگفتیم یکه چ یدیکنم؟ شن کاری: چشومیتخت بلند م یرو از

 ...کنهیآبروت م یبشه؟! ب یدختر مجرد که چ هی یخونه  یریم وونهی: دکندیرا گرد م شیچشمها غزل

آبرو کنه؟!... رو  یاورم: اون منو ب یم رونیبه همان رنگ از کمد ب یشرت یاندازم و ت یتخت م یرا رو یآب نیج
 ...تو بکن اونطرف

 شناسم،یکه من م ی... واال اون صدفدمیرو تو بکن اونطرف انگار تا حاال کم د گهیم نی: همچردیگیغر غر رو م با
 ...رو داره یانجام هر کار تیقابل

 ...کنمیکشم و شلوارم را عوض م یآرنج باال م کیشرت را تا نزد یجذب ت یها نیآست

 ...چاره صدف یب _

 ...کنهیم یی... از االن داره فرمانروایافتاد نیا ریتو که گ چارهی: بکندیم نگاهم

 ...کشم: خب حاال توام یباال م مهیرا تا ن پشیو ز پوشمیم شرتمیت یرو یدیکاله دار سف ی لهیژ

 !؟ی: برو اصال به من چدیگو یم یدهن کج با
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 ...دیبگو خواهدیهر چه دلش م دهمیخندم و اجازه م یم

اتاق  یگرفتم و از آن روز بال استفاده گوشه  ایبا پو دمیکه روز خر ییخرت و پرت ها انیصدف را از م یدیع
 ...بندم یغزلِ اخمو م یدر اتاق را به رو یکوتاه یو با خداحافظ دارمیافتاده بر م

*** 

 ...شود یزنگم، در به سرعت باز م نیچسبانم و با اول یآپارتمان م یداغم را به درب چوب یشانیپ

 ...حسام ریام _

 ...روم: سالم یتعارف صدف داخل م با

 ...بندد: سالم یرا پشت سرم م در

 ...سرخ شده ییصدا یب یچرخم... از خنده  یکند... به طرفش م یسالم و سکوت م دیگو یم

 !شده؟ یچ _

 ...پف کرده یسرخ.. چشمها ی... دماغ و گونه هاــــریباحال شده ام یلیت خ افهی: قدیگو یم دیبر دهیبر

 ...یکشوند نجایحال تو بازم منو تا ا نی... با استی: من بهت گفتم حالم خوب نردیگ یام م خنده

 ینطوریا کنمیو فکر م گذرانمیقرمز رنگ از نظر م یشلوار ساده آن بلوز و  ی... اندامش را توشودیم کینزد خرامان
 ...رسد یچقدر بچه تر به نظر م

 ...زنمیحسام... دارم باهات حرف م ریام _

 ...کشم: هان... بگو حواسم نبود یبه صورتم م یدست

به خدا دلم گرفته بود... درسته رابطه  ینکردم... ول یکه کار خوب دونمیکند: من م یرا با غصه جمع م شیها لب
بار  هیسامان هم هر چند سال  ی... حتمیبا هم بود لوینبود... اما حداقل سال تحو یمیم با مامان و بابام صم

 ...... انگار نه انگار من وجود دارمیدیمحل نم منباهامون بود... تو االن سه چهار روزه اصال به  لویسال تحو

 ...زنم: باشه.. قانع شدم یاورم و لبخند م یمدستم را باال  کف

 م،یگلو ریچسبد ز یشوم... سرش که م یکند... شوکه م یام حلقه م نهیرا دور س شیو دست ها دیآ یم جلو
 ...شوم یقدش م یتازه متوجه بلند

 !!دارم؟؟ ویمن دلم برات تنگ شده بود... مگه من به جز تو ک رحسامی: امدیگو یبغض م با

 ...مانند یهوا م یرو رند،یروند کمرش را در بر بگ یکه م ییاه دست

 ...اعصاب خرد کن را... تکـــرار نکـــن... نکن یلعنت یجمله  نی... انقدر ایصدف... وااا یوا

 ...تنگ شده چون دوستت دارم تیتنگ شده... بگو دلم برا تیرا ندارم دلم برا یچون کس نگو

 ...کندیو بهت زده نگاهم م خوردیاز احساسم جا م یحرکت خال نیکشم... از ا یو عقب م رمیگیرا م شیبازوها
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 ...رو حفظ کن تیمنیا ی... فاصله یخوری: سرما مزنمیلبخند م یزورک

و آهسته  ردیگی... ساک را می... مثل من... زورکزندی... صدف هم لبخند مرمیگیاش را به طرفش م هیساک هد و
 ...کندیتشکر م

 ...شودیاتاق خواب ها محو م یراهرو یو تو کندی... بهم پشت مردیگیمفاصله  و

شدن  دهی... و فس فس کششنومیبسته شدن در اتاق خواب را م ی... صداکنمیکاناپه ولو م نیاول یرا رو خودم
 ...پارکت یصدف رو یها یخرس

 ...ردیگیرا به طرفم م یرنگ یباکس مشک ستدویا یم میرو روبه

 !ه؟یچ نی: ارمیگیمبل م یام را از پشت هیتک

 ...تیدی: عدهدیتکان م میرو شیرا پ جعبه

 ...ی! مرس؟یدیخر یدیمن ع ی: تو هم برارمیگیاندازم و جعبه را م یباال م ابرو

 ...کشمیم رونیگاو را از جعبه ب یصورت فلک یبا حکاک ینقره ا یلیمستط پالک

 ...: گردنبند ماه تولدتهدهدیم حیوتوض کشدیم رونیانگشتانم ب انیرا از م ریزنج صدف

 ...کنمیو باز تشکر م دهمیتکان م سر

 ...برات بندازمش ای: بردیگیرا م ریطرف زنج دو

 ...اندازد یگردنم م یرا تو ریو زنج شودیبدنم خم م یکشم... صدف رو یرا باال م دماغم

: نکن کنمیلقم... گرفته... خشدار... دورگه... زمزمه مبه کمرش و از ته ح زنمی... چنگ مکنمیرا حبس م نفسم
 ...صدف... نکن

 ...ببندم رویکشد: من فقط خواستم قفل زنج یعقب م عایسر

 ...دست و صورتتو بشور ینهارو بکشم... اگه دوست دار خوامی: مرودیو به آشپزخانه م پردیاز جا م و

راهرو، دست  ی... انتهارومیم ییاندازم و به دستشو یکاناپه م یام را رو لهی... ژشومیرخوت از جا کنده م با
 ...راست

هوا صورت ملتهبم را  یو ب فشارمیدردناکم را با کف دست م یها قهی... شقپاشمیمشت به صورتم اب م مشت
 ...برمیاب م ریش ریز

 ...فشارم یرا م یی... دو طرف سنگ روشوزندیم میصدا صدف

که دلت بخواد هست... رابطه تو با  ی... اونجا هر جور ادمیشیوارد دانشگاه م ین دارحسام... بابا جا ریام )
باش... اما  ی... اجتماعنمایشاپ... س یبرو... کاف رونی... باهاش بریدوست دختر بگ یهمه حفظ کن... حت

 (...دارم املک نانی... هر چند من به پسرم اطمیآبرو نکن یرو ب یحواست باشه کس
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 ...ی... لعنتــــــی... لعنتی... لعنتدهمیم رونیرا هوف هوف ب نفسم

 ...کنمیاندازم و در را باز م یام م قهی یافتاده را تو رونیبندم... پالک ب یآب را م ریش

 ...زیتم ی: حوله زندیآورد و لبخند م ی... دستش را باال مخورمیجا م یشود... کم یظاهر م میرو به رو صدف

 ...ی: مرسرمیگیرا از دستش م حوله

 ...نهار ای: بردیگ یچرخد و فاصله م یم

 ...نمینش یاندازم و م یم یصندل یپشت یروم... حوله را رو یسرش به اشپزخانه م پشت

 ...کنهیصدف... گلوم درد م خورمی: سوپ ممیگو یو م داردیرا برم میرو شیبشقاب پ صدف

 ...داردیرا برم یو سوپ خور گذاردیم نیرا زم یحرف، بشقاب پلوخور یب

 ...یرو که خودت درست نکرد نای: اگذرانمیرا از نظر م سید یتو یزعفران یها و پلو جوجه

گرفتم... من فقط  ابونیسر خ یآشپزخونه  نی: نه بابا... از اگذاردیم میخندد و بشقاب سوپ را رو به رو یم
 ...دارم البته ادیهم  نایو ا ایانو الز  تزایبلدم تخم مرغ و املت درست کنم... پ

 ...گردانم: هوم یظرف سوپ م یرا تو قاشقم

 هیاون سوپ رو خودم درست کردما... مخصوص تو... درسته سوپ آماده بود... اما من با هنر خودم  یول _
 ...بهش اضافه کردم ییزایچ

 ...یهنرو دار نیخوبه باز هم _

 !!!رحســــام؟؟؟ی: امکندیدهان پر اعتراض م با

 ...ی: راستدیگویصدف م کنمیصورتش م یروانه  یکمرنگ لبخند

 !هوم؟ _

 ...نیبابت ا ی... مرسای: بدهدیبه طرفم سر م زیم یام را رو یمیو موبابل قد کندیم یرا خال دهانش

 ...شهیالزمت م یگوش _

 ...دمیبهت پس نم مکارتتویخودم... اما س یبرا دمی... خردونمی: مدهدیتکان م سر

 ...اِ؟! مبارکه... باشه... مال تو... من الزمش ندارم _

 ...ی: مرسزندیم لبخند

 زیفرستم... م یم نییخشک و دردناکم پا یاز گلو یصدف تکه جوجه ا ی... به زور و بالمیخوریسکوت نهار م در
سر هم خانه اش  ییرایپذ و به سالن هال و کندی... صدف نسکافه درست ممیکنیرا با کمک هم جمع م

 ...میگردیبرم
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و به شدت سرفه  گذارمیام م نهیس یقفسه  ی... دستم را روگذاردیم یا شهیش زیم ینسکافه را رو ینیس صدف
 ...کنمیم

که دور و ورتن چطور تا حاال خوب  یهمه پزشک نیحسام... تو با ا ریام یداغون یلی: خدیگو یآهسته م صدف
 !؟ینشد

 ...ستیکه حواسشون به من ن رنیروزا مامان و بابان انقدر درگ نیا _

 شمیگلو درد م ای خورمی! من هر وقت سرما م؟یاز اون بخور یخوایکم م هیدارم تو خونه...  یاهیشربت گ هی _
 ...شمیخوب م عیسر خورمیازش م

 ...گرددیبرم یدیوتشربت برونک ی شهیبا ش عیسر یلیو خ رودیو صدف به آشپزخانه م دهمیتکان م سر

 ...دیگویاش م ندهیآ یو از برنامه ها زندی... صدف آهسته حرف مخورمیم یشربت قاشق

... صدف دهمیم هیمبل تک یدرد اور شده... سرم را به پشت میپلک زدن هم برا یبندم... حت یرا م میچشمها
 ...زندیهمچنان حرف م

 ...شودیگرم م میها پلک

 یو گرما شیکه صدف به خوردم داد... تُن آرام صدا ییو هشت درجه... دارو یشب قبل... تب س یخواب یب
کرم رنگ  یکاناپه  یشش ساعت ... رو یدهند تا من...برا یدست به دست هم م یدلچسب خانه اش... همگ

 ...فرو بروم قیعم یخانه اش... به خواب

*** 

 ...میگشا یمپلک  ی... به سختکشدیدست م میبه موها یکس

 ...شودیاز کنار گوشم بلند م یآهسته ا دنیخند یصدا

 ...صورتم خم شده یکه رو دهمیم صیمات صدف را تشخ ریکشم و تصو یم ی ازهیخم

 !: ساعت خواب؟زندیصورت لبخند م یپهنا به

 !: ساعت چنده؟شومیم زیخ میهول ن با

 ...هشته کینشده... نزد ریبخواب بابا هنوز د _

 !هشت شب؟ _

 ...هوا چقدر روشنه نیخندد: نه هشت صبح... بب یم

ساعت هشت شب  یعنیروشن خانه  یاندازم... چراغ ها یام م یبه ساعت مچ یو نگاه نمینش یم کامل
 ...است

 !؟یگذارد: بهتر یشانه ام م یدست رو صدف
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 !؟ینکرد دارمی: آره... چرا بکنمیرا مرتب م میدست موها با

 ...ومدی... دلم نیبود دهیخواب قیعم یلیدهد: خ یم هیج مبل تکسه کن به

 ...زندی... لبخند مکنمیم نگاهش

 ...رمیگیصدف را م یو دست ها شومی... به جلو خم مکنمی... افکارم را منظم مدهمیم رونیرا ب نفسم

 ...کندیو مات نگاهم م جیگ

بهت بگم...  خوامیکه من م ییحرف ها نی: صدف... امیآ یو آهسته به حرف م کشمیم نمییلب پا یرا رو زبانم
حسام  ریام یخودت بگ شیپ ایبدن...  ریینظر تو تغ یمنو تو یوجهه  دینباشن... شا یخوب یحرف ها دیشا

من تو رو درک  نی... ببیعنیصدف...  میبر شیبا برنامه پ خوادیچقدر بچه ننه س... اما خب... من دلم م
خونه... به خونه  نیرفت و آمد من به ا ی... ولیهم پا دار هیهمراه... هم صحبت... هیبه  ازیو ن یی... تنهاکنمیم
من...  ی... و نه برایآپارتمان نیتو که ساکن ا ینداره... نه برا یخوب یدختر مجرد... اصال وجهه  هیتو...  ی

من بچه  یدم... مامان و باباآزاد بو یو بسته بزرگ نشدم... از بچگ یمذهب دایشد یخانواده  هی یصدف من تو
... شهیوعده ترک نم کینه اونقدر که از راه راست منحرف بشن... خودشون نمازشون  یهاشونو آزاد گذاشتن ول

... میخونینم زنما چکدومینه من نه اوا و آراد ه ی... ولکننیدرست م ینذر یمذهب یمناسبت ها یهر سال برا
رفت وآمد من به  نی... مثال همستیعرف ن ییزایچ هیما  یخانواده  ی... اما تورنیگیاونا هم بهمون سخت نم

 ...تو یخونه 

 ...یما اتفاق نیمگه قراره ب _

.. اما به ستمیاراده ن یافته... من اونقدرا هم ب ینم ی: نه... اتفاقدارمیانگشتم را با فاصله از لبش نگه م چهار
از  ریغ یی... اما جاامیمن پا به پات اومدم... هنوزم م یکه گفت ندارم... تو تا االن هر جا یارتباط حس خوب نیا
 ...نجایا

 ...گذرهیانقدر بهت سخت م نجایا دونستمیناراحتت کنم... اگه م خواستمیمن نم _

 ...من بد برداشت نکن ینه صدف... از حرف ها _

 ...خوامی... معذرت مکنمیو درت م یگیم یچ فهممی: نــه... من بد برداشت نکردم... مپردیحرفم م یتو

 ...کند یجمله اش م ی مهیضم یلبخند محو و

 ...که با حرفام ناراحتت کردم خوامیاورم: من معذرت م یبه انگشتانش م یفشار

... من به نظر تو احترام گهیداره د یا دهیعق هیاندازد: نه من ناراحت نشدم... خب هر کس  یباال م شانه
 ...ذارمیم

 میدنبالم و ببر یایفردا ب یقول بد دی: اما بادهدیبودنش کامال مشخص است، ادامه م یکه تظاهر یشوق با و
 ..یشهر باز

 ...خندد یم ی... مصنوعخندمیم یمصنوع
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 ...اورد یچشمش حلقه زده، دلم را به درد م یکه تو یاشک و

*** 

 ...شوم یم ادهیبرم و پ یم اطیرا داخل ح نیسر و صدا ماش یب

اندازم و کشان کشان خودم را به  یباال م ییخاموشند... ابرو یجز اتاق اوا همگ یساختمان همگ یها چراغ
 یدغدغه ا چیه یدو روز ب یکنم و برا دایرا پ ییجا خواهمیاست... فقط م نی... سرم سنگرسانمیساختمان م

 ...بخوابم

 ...کنم یساختمان را باز م یورود در

 ...ـــری.. ام.رحسامیام _

 ...گردانم یغزل سر بر م یآهسته  یصدا با

 ...ششیپ یموندی: شب هم مدیآ یو طلبکار جلو م نهیبه س دست

 ...شوم یو وارد ساختمان م کشمیم یکالفه ا یپوف

 ...ما ی... همه اونطرفن... خونه سیخونه تون ن چکسی: هدیآ یپشت سرم م غزل

 !شه؟یمن هم م یشامل مامان و بابا یگیکه م یهمه ا نیا _

و  سایمن و آقاجون و آراد... و البته عمه پر یبابا یعنی... همه مارستاننیدهد: نه بابا اونا ب یم هیجدار در تک به
 ...مصرفش یاون دختر تفلون ب

 ...ردیگ یخنده ام م "مصرف یدختر تفلون ب " یحرصش مو قع ادا از

ما  یانگار همه  کنهیرفتار م یجور هی... دختره با پونزده سال سن یکن هیخون گر دیبا شینینخند... اگه بب _
 ...بهش نندازه پا شد اومد خونه یزیچ هی نکهی... نچسب... اخرش آوا به خاطر امینوکرش

 ...... برو به مهموناتون برسیشیخب حاال... انقدر حرص نخور الغر م _

 !؟یاونور... شام خورد میبر ای... بیی: اونم چه مهمونادیگو یم یکشدار شیا

 ...امیواقعا دارم از پا درم گهیبخوابم... د خوامی... تو برو... مخورمی... نمیروم: نه مرس یطرف پله ها م به

 ...هم آشنا شو... فعال زتیعز یاونور با خــــاله  ایب ی... بازم اگه خواستیاندازد: خود دان یشانه باال م غزل

 ...رود یم رونی... غزل از ساختمان برومیو از پله ها باال م میگویم ی "فعال"

... کمربندم را باز شومیتخت ولو م یرو رونیب یرسانم و با همان لباس ها یخودم را به اتاقم م یحال یب با
 ...نطوریرا هم هم میاندازم... جوراب ها یتخت م نییو پا کنمیم

 ...: صدفکنمیلب زمزمه م ریغلتم و ز یشکم م به

 ...آورند یبه قلبم هجوم م ایخوب دن یحس ها یهمه  و
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*** 

 ...همهمه کالفه ام کرده یصدا

من  یتورو خدا... ناسالمت دی: بس کنمیگو یو بلند م کشمیم رونیبالش ب ریرا از ز نمیزحمت سر سنگ به
 ...مارمیب

 ...ردیگ یهمهمه اوج م یصدا

 ...میآ یم نییاز تخت پا یبدبخت با

 ...سایپر رونیمن ب یکند: برو از خونه  یبلند بابا شوکه ام م یصدا رسمیدر اتاق که م به

 م،یکنیم داینجات پ ساستیمسخره که مسبب همه شان خاله پر یبحث ها نیاز شر ا یصبر... ک ای... خدااووف
 ...خدا عالم است

 ...روم یم نییتلو خوران از پله ها پا تلو

 ...ردیگ یهم گارد رفته اند، خنده ام م یکه جلو سایمامان و خاله پر دنید با

 !؟یبلند شد ی: برا چدیگو یو نگران م دیآ یشود غزل است... جلو م یکه متوجهم م یکس نیاول

 ...خارانم یپلکم را م پشت

 !کنن؟یدارن دعوا م یباز سر چ _

 یبچه آورد هی گهی... برگشته به عمه مندازهیمتلک م یه ...سایپر زیباشه؟! سر زبون تند و ت یخوایم یسر چ _
 ...یخودت کن بندیکه خوب فرزادو پا یدو تا هم پس انداخت

 !؟یدو تا هم پس انداخت یآورد یکی یچ یعنی _

 ...دونمیاندازد: من چه م یشانه باال م غزل

 ...رونیمنو بندازه ب خوادیم یک نمیبب مونمیم نجایشهر منه... من هم نجایا _

که چشمم  ییجا هی... برو نطوریو بابا هم هم انیپو ی... خونه یبمون یحق ندار نجایا یشهرت... ول یبمون تو _
 ...فتهیهم بهت ن

 !من کجا بمونم کجا نمونم؟ یکنیکه مشخص م ییتو انیبابا و پو یمگه صاحب خونه  _

 ...کنمیکه راه انداخته اند نگاه م یتاسف به مهلکه ا با

آبرو رو  یب یتو دنیچشم د چکدومیاونا هم ه دونمیم ی... ولستمی: نه نزندیدست به کمر پوزخند م مامان
 ...ندارن

 ...کندیقد علم م شیو بابا جلو ردیگ یرا م شیشانه ها ییسمت مامان که دا بردیهجوم م سایپر خاله

 !آبرو؟ یب یگیابروئم؟! به من م یکشد: من ب یم غیج ییدا یپشت شانه ها از
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مامان )!!(  یبه عنوان نور چشم دیباز خودم با نکهی... مثل ارومیکشم و به طرفشان م یپشت گردنم م یدست
 ...وارد عمل بشوم و مامان را آرام کنم

 ...مامان... بسه... ارزش نداره ایکشمش: ب یعقب م یو کم گذارمیمامان م یرا دور بازو دستم

 !ن؟ییپا یایبه تو گفت ب یچرخد: ک یبه عقب م بابا

 ...کندیبلندش شوکه ام م یصدا

سر و  نجای! برو ان؟ییپا ی... مامان چرا اومدرحسامی: امدهدیو به جلو هلم م گذاردیدست پشت کمرم م مامان
 ...تییدا یصداست... با غزل برو خونه 

 ...کندیچهره اش نگرانم م یناگهان یدگیپر رنگ

 ...سکوت کرده اند یبیبه طرز عج یچرخانم... همگ یم نیضرحا یسرگردانم را رو نگاه

 هی... از آن التهاب چند ثانشومیلبش متعجب م یرو شخندیو ن سایارام و خونسر خاله پر یچهره  دنید با
 ...ستین یخبر ششیپ

 ...ردیگیدستم را م مامان

... یدهد: بهش نگفت یکند و رو به مامان ابرو باال م یبا سر به من اشاره م شخندشیبا حفظ ن سایپر خاله
 !نه؟

 ...شودیمُچم سفت م یمامان رو دست

*** 

 !؟یآخه؟! مامان جان چرا درو قفل کرد هیچه کار نیحسام... ا ری: امکوبدیبا تمام قدرت به در م مامان

 ی... همه را روکشمیم رونیرا ب ینوادگخا یالبوم ها ،یواریکمد د یباال یو از طبقه  شومیپا بلند م یپنجه  یرو
 ...زنمیو تند تند ورق م زمیریشکل کف اتاق م یضیفرش ب

 ...ستیعکس هم ن کی یمن... حت یدلخوش یخدا... برا ی... محض رضاستین

و کبودت  اهیکمر بند س ریز رمتیگی... به خدا قسم دستم بهت برسه مری: امپراندمیداد بابا از جا م یصدا
 ...! از سنت خجالت بکش؟یچ یعنیها  یادا باز نی... اکنمیم

به  شیصدا نکهیو قبل از ا کوبدی... مامان باز به در مشت مزنمیو تا در اتاق لنگ م زنمیبغلم م ریها را ز آلبوم
 ...کنمیگوشم برسد، قفل در را باز م

 ...رحســـامی: امکندیو با تمام وجود ناله م کشدیم ینفس راحت مامان

نکردم...  دایعکس هم پ هی ی: نبود مامان... حتمیگویاندازم و از ته حلقم م یم نیزم یرو شیپا یها را جلو لبومآ
 ...به بعده میعکس ها از سه چهار ماهگ یهمه 
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پر اشکش... تنها نگاهم  یگزد... و با چشما ی... لبش را مردیگیرنگ البوم م ینگاهش را از جلد سرمه ا مامان
 ...کندیم

 !: چرا مامان؟زنمیلب م خفه

 ...کند یریاندازد تا از افتادنش جلوگ یمامان م ی... بابا دست دور بازوردیگیرا به جدار در م دستش

 ...میزنیحرف م رونیب ای: بدیگو یو اهسته م کشدیاش م یشانیبه پ یدست

 !مامان؟ یمن ندار یعکسم از حاملگ هی یچرا حت _

از  ی... به آهستگکشدیکشم... بابا کالفه پوف م یآورد... سرم را عقب م ی... دستش را باال مزندیهق م مامان
 ...رومیفرو افتاده به طرف پله ها م ییو با شانه ها گذرمیکنارشان م

را باال  یا رهیدا مین ی... سالنه سالنه پله هاکندیمتوقفش م ییو دست دا دودیکه آوا پشت سرم م نمیبیم
 ...رومیم

... همه ییدا قیاز اشک آوا... نگاه پر بهت غزل... اخم عم سیخ یبابا... چهره  یمامان... آشفتگ یها التماس
 ...کوبمیو در را پشت سرم م گذارمیو همه را پشت در اتاقم جا م

هنوز  سایخاله پر ی... صدافشارمیرا با کف دست م میها قهی... شقشومیتخت ولو م ی... لبه زندیدل م مغزم
 ...زندیگوشم زنگ م یتو

 !مگه؟ نیبهش نگفته نگفته بود یوا یا _ )

 ...... من کارتونو راحت کردمدیفهمیبه هر حال که م _

 (...کننیانقدر هواتو دارن و مراعاتتو م یکه همگ نهیهم یبرا نیبب _

 ...فرستم یم نییرا به زحمت پا میگلو یتو یخفه کننده  ی... و توده کشمیرا باال م دماغم

تراس که به  یاضطرار یو از پله ها زنمیشرتم را چنگ م ییو سو لی... موباستمیا یم میپاها یرو یسخت به
 ...رومیم نییپا شودیم یمنته اطیح

*** 

 یم بمیج یبا تو نیهزارم یبرا لمیبارد... موبا یوقفه م یو ب ی... رگباری... باران بهاررمیگیپناه م یدرخت ریز
 ...لرزد

 ...لغزدیصفحه م یرو جکتیر یبرا شستم

 ...ردیگیامانش... آتش م یهق هق ب ی... و دلم... براگذرانمیخندان و چشمک زن آوا را از نظر م ریتصو

 ...کنمیاراده تماس را برقرار م یب

 ...کنهی! مامان داره دق م؟ی! کجا رفت؟ییحسام کجا ریام _
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 ...چسبانم: آوا جان یدرخت م زمخت یام را به تنه  یشانیپ

 یسایاون خاله پر دونمیحسام من که م ری! ام؟یبر شمونیاز پ یخوایتو رو خدا... م ی: داداشکندیهق م هق
... هر دو مون میهم هیچقدر شب نی... ببیخودم یاز حرصش اون حرف ها رو گفت... تو داداش یعوض

 !ست؟یمامانه... مگه ن یچشمهامون همرنگ چشمها

 ...رو ندارم برم یی... به مامان بگو نگران نباشه... خب؟! من که جاامیم گهیکم د هیخونه...  امیمن م _

 ...ایاالن ب نیهم _

 فعال _

 ...حســـام... قطع نکن ریکشد: ام یم غیج

 ...... خدافظنینگران من نباش _

 ...رهیبم سایخاله پر دوارمی: امشنومیاوا رو م یضجه  یلحظه صدا نیآورم و اخر یم نییرا پا یگوش

 ...رمیگ یصدف را م یدرنگ شماره  یب

صدف را دلخور کردم و از رسوم خانواده ام  یرحم یکه با ب یوجود اتمام حجت چند شب قبل... با وجود با
مجرد بگذارم...  یدختر تنها یتو یمن پا به خانه  ستیعمل... عرف ن یما با وجود ازاد یگفتم.. که در خانواده 

 ...طلبد یتمام وجودم صدف را م کردمیاما حس م

 ...رسدیهمهمه به گوشم م انیاز م شیاز شش بوق... صدا بعد

 !بله؟ _

 !: صدف؟زنمیم شیصدا گرفته

 !؟یسالم خوب _

 ...کنمیو سکوت م "سالم " میگو یم تنها

 !؟یدار ی: کاردیگو یبا عجله م صدف

 !؟ی: خونه اکنمیم سرفه

 !... چطور؟رونیشام ب میدانشگاه اومد ی: نه با چند تا از بچه هادیآ ینا واضح م شیصدا

 ...... ولش کن... خوش بگذره بهتیچی: نه... فقط... هکنمیم یریدرخت از افتادنم جلوگ یبر تنه  هیتک با

 یخشک و خال یافتاده  یچه اتفاق کی ی... حترساندیم انیتماس را به پا یکوتاه یو با خداحافظ کندیم تشکر
 ...پرسد یهم نم

را روشن کردم... روابطمان به طرز  نمانیب یبار پا به خانه اش گذاشتم و مرز ها نیاخر یهمان شب... که برا از
 ...سرد و کدر شده یآشکار
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 ...رمیگیپارسا را م یو با تعلل شماره  زنمیزل م یخاموش گوش نیبه اسکر هیثان چند

 !؟یرسا خونه اپا _

*** 

 ...رحسامیام سیکوبد: دهنت سرو یبا مشت به شانه ام م پارسا

 دمیمن گفتم چه مرگت شده... نفهم ایپاشو ب یگفت نی: همچکندیو پارسا در را باز م رمیگیم واریام را از د هیتک
 ...نه ایدر مغازه رو بستم 

آورم... پارسا ظرف  یرا با فشار به بغل پا در م میها ی... کتانشومیاش م یمجرد تییسر پارسا وارد سو پشت
 یو به آشپزخانه  داردیست برم مین یجلو زیم یو پفک و تخمه را از رو پسیبار مصرف و پوست چ کی یها

 ...برد یکوچک و به شدت شلوغش م

... کنندیدرد م می... تمام استخوان هانمینشیو م زنمیکاناپه کنار م یپخش و پال را از رو یدست لباس ها با
 ...شوندیم ریپوست داغ و تب دار بدنم تبخ یقطرات باران از رو کنمیحس م

 !شده؟ ی: چندینشیو کنارم م کندیرا روشن م ونیزیتلو پارسا

شده  ی: زر مفت نزن... مثل بچه آدم بگو چکوبدیم می... پارسا با کف پا به ساق پایچیکه ه دهمیتکان م سر
 !دعوات شده؟ نای... با مامانت ایحال و روز افتاد نیکه به ا

 ...دهمیو به دروغ... سر تکان م کنمیتر م یلب

حال  یلی... خیدیبار طعم دعوا و قهر از خونه رو چش هی... پس تو هم ــــولی: ازندیم یسوت کشدار پارسا
 !نه؟ دهیم

 ...یلی: اره خزنمیم پوزخند

 ...یخواره ا ریداشته باشه... نه که هنوز ش یحس خوب ادیبچه ننه فکر نکنم ز یتو یالبته برا _

 ...: ببند پارسابندمیو پلک م دهمیم هیمبل تک یرا به پشت سرم

 ...با بزرگترت درست صحبت کن... من دو سال ازت بزرگترم _

 ...کنمینگاهش م هیچشم عاقل اندر سف یو از گوشه  کنمیچشمم را باز م کی

 !ه؟یکه هـــان؟! چ کندیرا گرد م شیچشمها

... تلو تلو خوران از مبل فاصله کندی... پارسا با نگاه دنبالم مستمیا یپا م یرو یو به سخت کشمیم یکالفه ا پوف
 ...یبگو از من خبر ندار دیازت پرس یبخوابم... کس رمی: من ممیگو یو اهسته م رمیگیم

 ...تخت التی... باشه برو خهیجد یلیموضوع خ نکهیخندد: نه مثل ا یم پارسا
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 زانیلباس هم او کیخدا  ی... محض رضاکنمیباز م شودی... در کمد را که شتر با بارش درش گم مرومیاتاق م به
 ...شومیخم م یرنگ یبرداشتن کاور اب یکف کمد افتاده اند... برا ی... همگستین

 ینچ پر حرص نه،یس یمحل اتصال دو بندش جلو یرو ییطال ونیپاپ کیبا  یرنگ یمشک ریلباس ز دنید با
 ...خزمیپارسا م ی ختهیتخت به هم ر یرو سمیخ یو با همان لباس ها کوبمی... در کمد را با شدت ممیگویم

*** 

غلتم...  یدردناکم م یپهلو یو رو دهمیبدن خشک شده ام را تکان م ی... به سختدهدیبه شدت تکانم م یکس
 ...پاشو مامانت اومده یصورتم خم شده: گالب یپارسا رو

 ...مامانت اومده گمیپسره... پاشو م کنهی: باور نمکوبدی... پارسا به شانه ام مکنمیم پوف

 ...: برو حوصله ندارمزنمیدست کنارش م با

 ...هی: عجب خردیگوینچ م پارسا

 ...نیشما اومد گمیم کنهیمباور ن نیداخل... ا نیای: خاله بزندیم ادیرو به در اتاق فر و

 !نجام؟ینگو من ا یغرم: مگه نگفتم به کس یم یعصب

 ...: من فقط به غزل گفتمکندیرا گرد م شیچشمها پارسا

 ...: چقدرم که غزل دهنش قرصهمیگویزده م حرص

... پارسا اتاق را ترک شومیم زیخ میو ن کشمیم یکالفه ا قیچهارچوب در، نفس عم یظاهر شدن مامان تو با
 ...دیآ یجلو م یو مامان به آرام کندیم

و در سکوت،  ندینشی... مامان لب تخت مکنمیو سالم م دهمینشستن به تشک تخت فشار م یدستم را برا کف
 ...کندیاش نگاهم م یاشک یبا چشمها

خشک شده ام  یق استخوان هااندازم... با هر حرکتم، درد تا عم یم نییو سرم را پا شومینگاهش معذب م از
 ...کندیرسوخ م

 !رحسام؟یام _

خب شما  ی... ولزدمیم رونیخبر از خونه ب یب دیاشتباه کردم... نبا دونمی: مامان من ممیآ یتند به حرف م تند
 ...نیکردیرو از من پنهون م یمهم نیموضوع به ا دیها هم نبا

 !حسام؟ ریام _

که تو و بابا تا  یخب با اون رفتار یعنیصحت داشته باشه...  سایخاله پر یحرف ها شهیمن هنوز باورم نم _
 ...نیاالن با من داشت

 !حسام؟ ریام _
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 !: چرا؟پرسمیو اهسته م کنمیعقب رفته اش را لمس م ی... روسرگذاردیچانه ام م ری... مامان دست زگزمیم لب

حسام... اگه از همون اول بهت  ریام یشدیم تیذ: باور کن فقط خودت اردیگیم فشیظر یدستها نیرا ب صورتم
بزرگ  ی... تو بچه ستین ینطوریکه خدا شاهده ا ی... در صورتیذاشتیرو به حساب ترحم م یهر محبت میگفتیم

... یزیمن عز یکه چقدر برا یدونی... تو میبش تیتو اذ خواستمی... من فقط نمی... پسر سر به راه منیمن
هم دختر...  ی... تا االن برام هم پسر بودیزتریکه از اوا و آراد برام عز یدونی... مکنهیبابات چقدر روت حساب م

 ...نهیاز ا ری... اگه غذارمیم ونیباهات در م مویزندگ یراز ها نیهم بزرگتر کنمیم هیهم بهت تک

بهم حق  ینداشتم... ول میزندگ یتو یکمبود چی... من تا حاال هستین نیاز ا ریمامان... به خدا غ ستین _
 یواقع یتو بچه  گهیبهت م گردهیبرم شینیبیباره که م نیاول یکه برا یکیو چهار سال...  ستی... بعد از بنیبد

من وجود داره هم از موضوع  یزندگ یتو که یفرد نیکمرنگ تر یعنی! ؟یچ یعنی نی... خب ایستیپدر و مادرت ن
 ...تو دلم چه خبره دونهیکه آرومم... فقط خدا م نینب ینجوریخبر داره اما خودم نه... مامان منو ا

 ...رو لعنت کنه سای: خدا پرکندیو بار ها تکرار م لرزدیها مامان م شانه

را  شیو اشک ها گذارمیاندازم... دستم را پشت گردنش م یم نییو از صورتم پا رمیگیرا م شیدست ها مچ
 ...گذاردیشانه ام م ی... سرش را روبوسمیم

 ...خونه میبر ایب _

 ...باشه _

 ...هات عفونت کرده... خدا منو لعنت کنه که انقدر ازت غافل شدم هی... ریبش نهیمعا دیبا _

 ...خدا نکنه مامان _

 ...خدا ی... ایبش یبستر دیبا دمیشا _

 ...... باشهیشما بگ یهر چ _

... رحسامینرو ام ییخبر جا یوقت ب چیه گهی: درساندیم مو پشت کمرم به ه کندیبغلم رد م ریرا از ز شیها دست
 !...وقت چیه

اندازم:  یم فشیو دست دور کمر ظر زنمیصورتش کنار م یرا از جلو شی... موهاشودیاز آغوشم جدا م یآرام به
 ...مینهار بخور میبر ایب

 ...ندارم لیمن م _

 ...: بذار برم دست و صورتمو بشورم پسدیگویو اهسته م کندی... پوف مکنمیم زیرا ر میچشمها

 ...شود یلغزد و جدا م یم شیپهلو ی... کف دستم روردیگیفاصله م ی... کمزنمیم یکمرنگ لبخند

 ...رومیو به آشپزخانه م کنمیاتاق خواب ها دنبال م یراهرو یشدن تو دیرا تا ناپد حرکتش
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 یها یعمان مویل دنیو با د دارمیخورش را برم یمه ... در قابلزندیسرخ شده چشمک م یها ینیزم بیس ی تابه
 ...ندینشیلبم م یخوبمان رو یروزها ادیبه  یبدون لپه، لبخند ی مهیو اشتها آورِ ق یسطح نارنج یتپل و شناور رو

 ...اب دهن ادمو راه بندازه... لپه هم نداشته باشه یاز ده فرسخ دی... تـــــــرش... بوش بامویفقط با ل مهیق _ )

 یو سبز ایبدون لوب یلپه مثل قورمه سبز یب مهی... حرف نزن... ققهیدهد: کج سل یدهان پر جوابم را م با
 !اصال؟ شهی... ممونهیم

بدون لپه  رو مهی... قیکال حرف نزن مغز فندق یخوای: تو مدهمیاش را به عقب هل م یشانیانگشت اشاره پ با
 !شه؟یم یو سبز ایبدون لوب یقرمه سبز یخورد... ول شهیم

 (...دهدینگاهش را به بشقابش م یو با چشم غره ا دهدیاش را ماساژ م یشانیکف دست پ با

 !ر؟یام _

اش  هیو حاش رمیگیرنگ را از دستش م یپسته ا ی... حوله چکدیچرخم... از سر و صورتش اب م یعقب م به
 ...کشم یم سشیخ یگونه  یرا رو

 !؟یغذا رو گرم نکرد _

 ...نیبش ایچسبانم: هنوز گرمه... ب یبرنج م یکوتاه به قابلمه  یلیو کف دستم را خ گردانمیرا بهش برم حوله

 دارمیرا برم یکی... به سرعت گذاردیم زیم یرا رو ینیچ ی.... بشقاب هاکشمینشستنش عقب م یرا برا یصندل
 ...هیجفتمون کاف یبرا یکی: کنمیو در جواب نگاه متعجبش زمزمه م

 ...بغض ی... تلخ... با چاشنـــقیکشد... عم یم آه

 وانی... به همراه دو قاشق و دو چنگال... ظرف ماست و لگذارمیم زیم یرا رو یزعفران یپلو یمحتو بشقاب
با سر به  دهمیمشتش جا م یقاشق را به زور تو ...نمینشیکشم و م یاش را عقب م یکنار ینوشابه... صندل
 ...: بخورکنمیبشقاب اشاره م

 ...ردیگیو چگال را خودش به دست م کشدیاه م بـــاز

 ...شودیصرف م گاهیگاه و ب ـــقیعم یگلو و آه ها یبا بغض تو نهار

 دنیآب و کف پاش یدستم برا ی... هـــمییشو یم گریهمد یبا همکار میکرده ا فیرا که کث ییظرف ها اندک
را  یشگیهم یها طنتیش یکه دلش هوا کندیم یادآوریگرفته اش  ی... چهره یو هـــ رودیم شیبه صورتش پ
 ...کندیم شتریتکرار خاطرات فقـــط... بغضش را ب نیندارد... که ا

 ...بندد یاب را م ریش

 ...امیروشن کن تا من ب ونویزی: برو تلودهمیو به جلو هلش م گذارمیپشت کمرش م دست

 یدار یچه دل خوش ": دیگوی... نگاهش آشکارا مکندیحرف اطاعت م یاندازد و ب یم میبه سر تا پا یبیعج نگاه
 "...تو
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و مچ  دهدیم هی... به سه کنج مبل تکشومیآورم و پشت سرش روانه م یم رونیب خچالیرا از  السیگ ظرف
 ...بردیزانو ها م ریرا ز شیپا

 ...نجاستی... جات اایکه ب کنمیو اشاره م نمینشیم

 ...ام نهیس یبه قفسه  چسبدیراستش م یبعد... گونه  یو کم شودیمبل کنده م یپشت از

 یدرشت السی... گگذاردیام م نهیس ی... مشتش را رورندیگ یقرار م شیموها یکوتاه... رو یلی... خ میها لب
 ...رمیگیدهانش م یو جلو کنمیجدا م

 ...خوام ی: نمکشدیعقب م سر

... ردیگیم شیلب ها انیرا م السیگ یچسبانم... با نگاه چپ چپ یداغ و تَرَک ترکش م یرا به لب ها السیگ
چند وقته  یدونی: جـــونم... مبوسمیاش را م قهیو شق کنمی... سر خم مزندیخندم... لبخند م یآهسته م

 !؟یدینخند

 ...کندیاز اشک م زیرا لبر شینه طعنه است... نه دعوا... اما چشم ها ... نه تلخ است...حرفم

 !شد باز؟ یچ _

 !رحسام؟یام شهیم ی: جاال چگزدیم لب

 !شه؟یم یچ ی: چمیگویم کالفه

 یشیبابات بفهمه... بدبخت م هی: فقط کافکندیاورد سر باز م یکه به لبش م یاز فشار نشییلب پا انیم شکاف
 !! مامان و بابات؟؟یاونا چ ی... من کنار اومدم... ولمیشی... بدبخت مریام

 !ال؟یاز مرگ واو شی... پدنیکشم: هنوز که نفهم یم نشیلب خون یرا رو شستم

 ...فهمن... اونوقت یباالخره که م _

 ...حرف بزنم فتادهیکه هنوز اتفاق ن یزیراجع به چ خوادیاصال دلم نم _

! ره؟یم شیپ ینجوریتا آخر هم ی... فکر کردیحرف بزن دی: اتفاقا بامیچشمها یتو زندیو زل م ندینش یم راست
 یخوایاالنشم مشخصه.. اونموقع م نیباال.. البته هم ادیشکمش کامل م گهیماه د کی... حداکثر تا ــــرینخ
 !؟یکن کاریچ

 یزیکر کنم نه براش برنامه رنه بهش ف خوادیاالن دلم نم ی... ولزمیریتو سرم م یخاک هی: اون موقع میگویم بلند
 ...کنم

راه  دادیداد و ب عیدو کلمه حرف حساب بهت بزنم سر امی... تا مینیهم شهی: همکندیسرعت بغض م به
 ...یندازیم

کردم؟! فقط  دادیداد و ب یمن... من ک زی: عزرمشیاغوشم بگ یتا مجددا تو کنمیرا به طرفش دراز م دستم
 ...گمیم
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خودت و منو به  یزندگ ینطوریفقط فقط گفتنات ا نی... با همیگی: اره آره... تو فقط مدهدیتند سر تکان م تند
 ...یدیگه کش

 ....یکنیم یانصاف یب یلی... خمیخوبم کم نداشت ی! ما روزادم؟یتو رو به گه کش یبرد: من زندگ یم ماتم

 ...دی... ببخشالیخ یب... اصال نهیمنظورم ا یعنی: باشه... باشه... گذاردیدهانش م یرو دست

 ...لرزد یبـــاز چانه اش م و

و ناله  دهدیفشار م راهنمیرا به پ شیافتد... لب ها یام م نهیس ی... سرش مجددا رورمیگیرا م شیها شانه
 !آخرم خودشو بهت انداخت؟ یدیکار خودشو کرد؟! د یدی: دکندیم

 ...یدید

 یواریساعت د خیهمزمان م مانیو نگاه هر دو کندی... سر بلند مگذاردیتمام م مهیزنگ در، کالمش را ن یصدا
 ...شودیم

 !موقع ظهر؟ نیا هیک _

درب  یسست و متزلزلم تا جلو ی... قدم هاشومیمبل کنده م یاز رو نهی... و با طماندانمیکه نم دهمیتکان م سر
 ...جود یرا م شیکه با استرس ناخن ها کنمیو نگاهش م گردمی... ده بار به عقب برمستندیا یده بار م یورود

 دهمیهل م نییرا به پا رهی... دستگشومیم فشیتازه متوجه لرزش خف رد،یگیدر قرار م ی رهیدستگ یکه رو دستم
چسبم و  ی... با دو دست چانه ام را مرومیعقب م ندینش یفکم م یکه رو یاز ضرب مشت ده،ینکش هیو به ثان

 ...خوردیدرخشد ُسر م یکه از خباثت م یمشک ی لهیجفت ت کی یرو ،یعصبان دو مرد به شدت ینگاهم از رو

 :فصل پنجم ♦

اورد:  یدر داخل م یتنه اش را از ال می... آوا نبرمیسرم م ریو دست آزادم را ز گردانمیدر سر برم یصدا با
 !نه؟ ای یسلـــام... چطور

و خودش را با کمک  کندیتخت پرت م یرو میپا نییاش را پا ی... کولبنددیو آوا در را پشت سرش م زنمیم لبخند
 !کشد: چه خبرا؟ یباال م شیکف دست ها

 !برات داشته باشم؟ تونمیم یاتاق در بسته چه خبر نیا یواقعا تو _

 ...ی: اوووممم... چه عصبشودیصورتم خم م یو رو دهدیم نیاش را چ ینیب

 !؟یرو ببوس بهیغر هی یخوای: ممیگوینم و حرص زده مچرخا ی... سرم را مدهدیرا جلو م شیها لب

... بوسدیم یاپیرا چهار بار پ میو گونه ها ردیگیم شیدست ها انی... صورتم را محکم مکندیم زیرا ر شیها چشم
 ...یحرف مفت نزن ی: تا تو باشکندیسر بلند م شودیو دادم که بلند م ردیگیاز گونه ام م یهم گاز محکم تیدر نها

ادبت  نکهیبه خاطر ا یول زنهیچندشم م شاتی! از ر؟یخوای: بازم مکندیرا گرد م شیو آوا چشمها ردیگیام م خنده
 ...رمیگیمحکم تر گازت م ندفعهیو ا خرمیکنم دردشو به جون م
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: مادرجون به رودیاتاق م نییکوچک پا خچالیو به طرف  پردیم نییو آوا از تخت پا کوبمیبه شانه اش م یشینما
 ...هوش اومده

 ...... صبح غزل گفتدونمیم _

 ...شدم 17اورد: امتحان حسابانم رو هم  یم رونیب خچالیاز  یاب پرتغال پاکت

 ...یگیم ی: چـــــدهمیباال م ابرو

 ...: به خدا... بذار بهت نشون بدمخوردیاش را با سر و صدا م وهیو آب م ندینشیتخت م یمرتبه رو دو

: باشه... رمیگی... مچش را مشودیبرگه اش مشغول م یو به جست و جو کشدیکوله اش را جلو م یدست کی
 ...باور کردم

 !؟یخوری: مکندیاشاره م وهیآبم یو با چشم به قوط دهدیچاک م شین

لباس درست  هی... آوا پاشو برو به مامان بگو خورهیس حالم به هم م وهیکمپوت و آبم ینه بابا... از هر چ _
 ...ادیلباسا بدم م نی... من از اارهیمن ب یدرمون برا

 ...یومدیکه ن ی... عروسگهید مارستانهیبرات؟! لباس ب ارمیب یکت شلوار دوس دوس دار _

 ...سطل زباله یتو کندیاش را شوت م وهیآبم یخال یو قوط زندیم ی... آوا لبخند مسخره اکنمیم یکالفه ا پوف

 ...کشو بده یمنو از تو ی: پاشو گوشزنمیبه کمرش م یا زانو ضربه با

 ...یکمرم وحش شهیکبود م یزنیم ینطوری: ادیگویم غیج غیج با

 ...شودیکنار تخت به جلو خم م یفلز زیم یاز داخل کشو لمیبرداشتن موبا یبرا و

باز  ی... در به ارامکنمیبالش بلند م ی... سرم را از روستدیا یدست اوا از حرکت م خورد،یکه در م یتقه ا با
 ...کشد: سلــــام یگله م یو صدف از پشت سبد گل بزرگ شودیم

 ...بنددیو آهسته تر در را پشت سرش م شودی... آهسته وارد اتاق مکنمیو مبهوت به صدف نگاه م مات

 ...کندیم یو احوالپرس دهدیجوابش را م ییو صدف با خوشرو دهدیباز سالم م مهین یبا دهان آوا

مامان کجا  نمیبب رمیخاراند: اممم... من م یمقنعه م یو گوشش را از رو رودیم نییاشاره ام آوا از تخت پا با
 ...رحسامهیام یمونده... وقت داروها

 ...اندیم یباز م مهی... در پشت سرش نرودیمثل فشنگ از اتاق در م و

 ...دهمیم هی... به بالش پشت سرم تکگذاردیم زیم یو سبد گل را رو ستدیا یکنارم م صدف

 !؟یخوب _

 ...ستمی: بد ندهمیجواب م خشک
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 !شده؟ یزیپرسد: چ ی... آهسته مخوردیجا م صدف

 ...: نـــهزنمیم پوزخند

که از دستم دلخور  دمیمن بهت حق م رحسامی: امکندیصورتم فوت م یو بازدم گرمش را تو ردیگیم یقیعم دم
امروز روشن  نیرو که هم تی... گوشیمارستانیامروز خبر دار شدم که تو ب نی... اما باور کن من تازه همیباش
گرفتم و  یکارشناس یاز بچه ها یکیغزلو از  یازت نداشتم... امروز شماره  یا گهید ی... منم که شماره یکرد
 ...ستین داتیتو چرا پ دمیفهم

چقدر  رحسامی: حاال بخند بداخالق... امزندیاورد و لبخند م یجلو م ... صدف صورتش رامیگویم یکشدار هوم
 ...تنت دادن یمسخره ا ی! چه لباسانجا؟یا شهینم دایتراش پ شیر هی... یزشت شد

 ...یهست والیه یکاف یاندازد: اخم نکن پسرم... به اندازه  یهوا دست دور گردنم م یو صدف ب کنمیم اخم

 ...بندد یلبم نقش م ی... روی... به آهستگیکمرنگ لبخند

 ...کردمیم داتیزودتر پ یلیمن خ شدی: اگه جاهامون عوض مکنمیم زمزمه

 ...مینداشت ی: گله گذاردهدیام را فشار م شانه

 ...سلـام _

 ...فشارم یرو هم م یرا با کالفگ می... پلک هاردیگیبا هول فاصله م صدف

 ...چدیپ یهم م یکفش مامان به سنگ کف اتاق... تو یصدف و برخورد پاشنه  یسالم دستپاچه  یصدا

 ...کندیو خونسرد مامان با صدف متعجبم م یعاد یاحوالپرس یصدا

 ...شودیدست مامان فشرده و رها م یکه تو شودیدست صدف م خیو نگاهم م میگشا یم پلک

 ی.... جلو مکندیم ییرنگش خودنما یو گلبه کیبار یلب ها یرو شهیصورتش... مثل هم نفکیمحوِ ال لبخندِ 
 ....مامان؟! تبت که خدا رو شکر قطع شده ی: خوبگذاردیام م یشانیپ یو دست رو دیآ

... مامان زنمیرا باال م نمی... آستستدیا یسرم م ی لهیو کنار م زندی... تخت را دور مدهمیو گنگ سر تکان م مات
 ...کشد یم قیمحل تزر یرو یاورد و شست دستش را به آهستگ یم رونیم باز ساعد دست متیرا با مال دلین

 ...شومیپا و آن پا کردنش متوجه م نیبودن صدف را ا معذب

 !؟یحسام ریشما دوست ام زمی: عزبردیفرو م دشیروپوش سف یعمود بیج یدست راستش را تو مامان

 ...شود یم ثیسلطان خب ای: پرمیگو یدلم م یو تو زنمیم لبخند

 ...شود یمحو م شیلب ها انیآهسته و نا مفهمومش، م یو بله  کندیسر بلند م یناگهان صدف

... ذارمیگذارد: تنهاتون م یصدف م یبازو یرود و دست رو یوار... جلو م طنتیو ش ثی... خبزندیلبخند م مامان
 ...زمیعز تونییخوشحال شدم از آشنا



 

 
97 

 ...ردیگیو فاصله م شودیصدف کشده م یبازو ی... دست مامان روکندیبا دهان بــــاز نگاهش م صدف

 ...ی: چه مامان روشن فکردیگو یو زمزمه وار م زندیتخت را چنگ م نییپا ی لهیبسته شدن در، صدف م یصدا ای

که  ندیرا بب یاش پا به اتاق گذاشته تا البد دختر یرفع کنجکاو یمامان فقط برا خورمی... قسم مردیگیام م خنده
 ...دهن لق گزارش ورودش را بهش داده یآوا

 ...گهی: مامان منه دمیگویمالم و م یرا م ساعدم

 ...کشد یخودش را از تخت باال م یگشاد ترند وقت یصدف هنوز از حالت عاد یچشمها

 ...مامانو هر چقدرم دوست داشت بازم کمه نیا _

 رییتغ نی... صدف متعجب از اروندیدر هم م میافتم و اخم ها یصدف م یالیخ یب ادیو باز  کنمیم دییسر تا با
 !شد؟ یپرسد: چ یم ،یحالت ناگهان

 ...یخوایو کمبودات م ییرفع تنها یفقط منو برا ای یکه تو دوَسم دار کنمیاوقات شک م یصدف گاه _

که به  یردیگیم لیدل هی هر رفتار من دنبال یکه برا ادی: من کمبود ندارم... و اصال هم خوشم نمردیگیم حرصش
 ...من دوست ندارم یخودت ثابت کن

 ...دهینشون م نطوریاندازم: خب... شواهد که ا یم نییرا پا نگاهم

 ...با کننیشواهد غلط م _

 !: با؟برمیرا باال م میابرو یتا کیو  کنمیبلند م سر

 ...یشیخوشحال م دنمیاصال... منو بگو که فکر کردم از د الشیخ ی: اوووف... بکندیرا کالفه فوت م نفسش

... تا نوک کندینگاهم م "کن دییحسام... حرفمو تا ریزود باش ام " دیو انگار که بگو میبه چشمها زندیزل م و
 ...خورمیو باز حرفم را م "خوشحال شده ام دنتیمعلوم است از د " میکه بگو دیا یزبانم م

که هر وقت عشقش بکشد من  یوا بدهم... صدف عیابراز محبت صدف سر ایلمه حرف ک کیبا  شودینم لیدل
 ...کندیمحرومم م شیصدا دنیاز شن یو هر وقت عشقش نکشد حت خواهدیرا م

 ...کندی... خط نگاهمان را قطع مدیو صدف... نا ام شیبه چشمها شومیم رهیخ

اندازد: فکر کنم بهتره من برم... استراحت  یشانه م یشالش را رو یپرد و دسته  یم نییجست از تخت پا کی با
 ...کن

اندازد و  یساعد م یرا رو فشیک ی... دسته کشدیم شیمانتو نییبه پا یو صدف دست کنمیهم سکوت م باز
 ...: زودتر خوب شو... فعالزندیلبخند م یزورک

 ...: فعال دهمیخودش جوب م مثل
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 ی... در پشت سرش بسته مکندیسبک... اتاق را ترک م مینس کی صدف... سالنه سالنه و اهسته... مثل و
 ...کنمیبالش پرت م یشود و سرم را محکم رو

 ...حسام... خاک عالم تو سرت ریام یکرد یرو ادهیباز ز _

*** 

آورد  یخودش هم نم یبه رو یپرسد... حت یکلمه هم نم کیمامان  مارستان،یروز بعد و مرخص شدن از ب تا
 ...دهیاتاق د یتو یکه من و صدف را در چه حالت

بندد... از حالت چهره اش  یاورد به اتاق و در را پشت سرش م یبه خانه... هجوم م دنیبه محض رس اما
 ...چقدر بهش فشار آورده یکنجکاو فهممیم

از  یکل نکهیدانشگاه و ا رومیم یاز ک نکهیبه صورتم... صحبتش را با گفتن ا زندیو زل م ندینش یتخت م یرو
... نگاهش شودیساکت م یو بعد ناگهان زندیوقفه حرف م یب قهی... ده دقکندیدرس ها عقب افتاده ام شروع م

 ...کند ی... من من مکنمیم

 ...بپرس یخوایم ی: بپرس مامان... هر چنمینشیم وترمیکامپ زیگردان پشت م یصندل یخندم و رو یم

! خب معلومه باهاش ؟یدختره... باهاش دوست نیپرسد: ا یم جانیدهد جمله ام را کامل کنم و با ه ینم امان
 ینجوریفقط هم ای ر؟یام یتو رو بغل کرده بود... استغفرالله... دوسش دار تیبا اون وضع ی... وقتیدوست
 ومدیخوشم ن ادیاما زها...  ه! فکر کنم دختره دوِست داشته باش؟ی... چند وقته باهاش اشنا شدنیدوست

 ی... اگه تو دوسش داشته باشادیب نیریش یبه دهن بز دیخب علف با یبه نظرم جلف بود... ول یعنیازش... 
گفت  یشما خبر داره... م یوقته از رابطه  یلیگفت خ زدمیداشتم با بابات حرف م شبیندارم... د یمن حرف

دوست غزله...  یگفتیتصادف از دست داد بعد تو م یتو باشومامان با شیماه پ کیدختره همونه که  نیا
 نهی! ا؟یبه من نگفت یحسام؟! تو به بابات گفت ریعزادار باشه... ام نیاومد همچ یهمونه؟! آخه به ظاهرش نم

 ...ی... راستیخب باال خره لو رفت ی... ولیگفتیبه من م دیناراحت شدم... اول با یلیرسمش؟! واقعا که.... خ

 ...خب رینفس بگ هیمـــامـــان... مامان...  _

 ...تیترب ینگفتم... ب یزی: واه... من که چدیگو یم یو با دلخور کندینازک م یچشم پشت

... بعدشم ازش خواستم دیمن به بابا نگفتم خودش فهم نکهی: اول ادهمیرا م شیاخر به اول جواب سوال ها از
بهم  زیهمه چ هویمادرجون  یخب با سکته  یگم... ولمدت سکوت کنه تا خودم به وقتش موضوعو بهت ب هی
هم من صدفو دوس دارم هم اون  نکهی... دوم اکی نیمامان... ا گفتمیبهت م دی... وگرنه من تا قبل از عختیر

 یعنیداشتم...  دیبه خرده ترد نیهم یخب من که از احساسم مطمئنم... اما از صدف نه... برا یعنیمنو... 
که فوت پدر  نهیاومد عزادار باشه به خاطر ا یبه صدف نم یگیم نکهی! اهان... ا؟یدیپرس یچ گهیدارم... بعد د
 ...ش نداشتهیزندگ یتو یچندان ریو مادرش تاث

 !: وا؟کندیرا گرد م شیمامان چشمها
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اگه بچه  کننیکه فکر م یدار هیما ی... از اون خانواده هادنیکش یم دکیبه خدا... فقط اسم پدر و مادرو  _
 یصدف به پدر و مادرش وابستگ نیهم ی... برانهیهاشون تام ازین یهمه  گهیپول غرق کنن د یهاشونو تو

 ...نداشته یادیز

 !... خب؟ی... طفلکی: اخدیگویم یبا دلسوز مامان

 ...گهیسواالتو جواب دادم د یخب نداره... همه  گهید _

 !خب؟ هیادم بگو هدفت چ ی... مثل بچه یبدجنس یلیخ رحسامیام _

 !هدف کدوم هدف؟ _

 ...ـــــریام _

خب؟! فکر کنم بخوام باهاش  یدیقرار م ییتایچه موقع یآدمو تو نیخارانم : مادر من بب یگوشم را م ی باال
 !رفع شد؟ تیازدواج کنم... خوبه االن؟! کنجکاو

 ...امان... بگو به جون میگی: دروغ مزندیمبهوت به دهانم زل م مامان

 !بد؟ ایخوبه  نیبه جان خودم... حاال ا _

با اخالق  یعنیبخوام دامادت کنم....  یزود نیبه ا کردمی... معلومه که خوبه مامان... من اصال فکرشم نمریام _
 ...یمونیرو دستم م کردمی... فکر میکه تو دار یگند

 ...مونمیرو دستت م یچ یعنیمامان جان من پسرم مثال...  _

 ...زن تو بشه اخه ادیم ی... کگهیپسرم بشم... خب حرف حقه د یخندد: فدا یاز ته دل م مامان

مدت تمام فکرم را به خودش مشغول کرده...  نیا یکه تو یحرف ی... برااطیخندم و با احت یخنده اش م به
 ...کنمیم ینیمقدمه چ

 !رفته؟ سایخاله پر _

 !؟یدار کاری: به اون چشودیمامان به سرعت جمع م ی خنده

 ...بدونم خواستمیاندازم: فقط م یباال م شانه

 تیگفته واسش بل تییبه دا نکهیمادرجونه... رفته بست نشسته اونجا... اما خب مثل ا ینه نرفته... خونه  _
 ...رهیبگ

 ادی: پررو بلند شده بود بکندیرا گرد م شیچشمها یو ناگهان کشدیم یآسوده ا قیجمله اش نفس عم یانتها و
 ...سیبره دهنشو سرو خواستیشده بود... م ی... انقدر عصبانیدیدیم دیباباتو فقط با گهیتو... د دنید

: فکر کنم باز اون دیگویگذارد و اهسته م یدهانش م یدست جلو ند،یبیباز مانده از شدت تعجم را که م دهان
 ...با باباته ها یوارض زندگهمه از ع نایزد باال... ا میدونیرگ چاله م



 

 
100 

 ...هیبه حال بق یحرف بزنه وا ینطوریواقعا پزشک مملکت که ا _

زبونش از دستش در  اری! اختشه؟ینم ی! دل نداره؟! عصبست؟ی: پزشک مملکت ادم ندیگو یبه جانب م حق
 !ره؟ینم

 ...کنمیسکوت م یا هیخندم و چند ثان یم

 !سوال بپرسم؟ هیمنم  شهی... میکرد چیمنو سوال پ نهمهیمامان؟! ا _

 ...بپرس مامان _

 !؟یکن فیاز اول تا اخر برام تعر ویهمه چ شهیم _

 !؟ی! راجع به چ؟یهمه چ _

 ...شد که منو یچ یعنی... خب ... نکهیفشارم: راجع به ا یم زیم یدستم را به لبه  کف

 یکس نکهیا ی... برادونمیکه من م ییخب تا جا یعنی... نیقبول کرد یچرا منو به فرزند نکهی: اردیگیدرد م میگلو
 ...نیتونست یچطور یعنی... نیالزمه... اما شما آراد و آوا رو دار یعدم باردار یقبول کنن برگه  یرو به فرزند خوندگ

: دیگو یم یمامان... به آهستگ یصورت گرفته  یرو دهمی... نگاه مستاصلم را سر مشودیدادن سخت م ادامه
 ...ها یحال خوش ادمو خراب کن یوب بلدخ

 !ست؟ین نطوریسواال حقم باشه مامان... ا نیجواب ا دنیفهم کنمیفکر م _

 گذاردی... دستش را مکنمیبا نگاه دنبالش م رسدیبه در اتاق م ی... تا وقتشودیتختم بلند م یو از رو کشدیم آه
 ...گردمی: چند لحظه صبر کن... االن با جواب سواالت بر مدیگو یو م رهیدستگ یرو

بعد، مامان  یقیکشم... دقا یصورت عرق کرده ام م یرا رو می... کف دست هارودیماند و م یجوابم نم منتظر
 شوم... مامان دستش را با دفتر به طرفم یاز جا کنده م دی... با تردگرددیبر م یبا جلد قهوه ا یبا دفتر دکمه دار

 ...توئه نی: جواب همه سواالت اکندیدراز م

 ...کشد: فقط ی... مامان دستش را عقب مکنمیگرفتن دفتر دست دراز م یبرا

... یدیرو که راجع به من... بابات... گذشته مون... فهم ینوشته... هر چ نجایا ی: هر چدیگو یو م کنمیم نگاهش
 !کس حرف نزن... خب؟ چیشته ها با همغزت نگه دار... راجع به اون نو یفقط و فقط تو

 ...کشم یم رونیمامان ب ی دهیو کش فیظر یانگشت ها یو دفتر را از ال دهمیسر تکان م یآرام به

*** 

 ...کنمیباران نگاه م ادیبخار گرفته به فر ی شهیپشت ش از

 ...نیزند بر زم یتنــد... م تنــد

 ...کشم یم شهیش یچسبانم و شستم را رو یرا به گوشم م یگوش
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 ...یلحظه گوش هیسالم  _

 ...: الودیگو یمانم و صدف م یمنتظر م یکم

 !؟یسالم... خوب _

 !؟یتو خوب یمرس _

 !ن؟ییپا یای: صدف چند لحظه ممیگو یمقدمه م یب

 !؟ینییپرسد: تو االن پا یم یبلند تر ی! و با مکث و صدان؟یی: پادیگو یم آهسته

 ...چسبانم: اره یم نیام را به فرمان ماش یشانیپ

 ...: اومدمدیگو یم تند

 ...کندیبا عجله تماس را قطع م و

شود و به  یشانه ها انداخته، از ساختمان خارج م یرنگش را رو یمشک یکه مانتو یبعد، در حال قهیدق چند
 ...دیآ یم نیطرف ماش

 ...بندد یو در را م ندینش یم عی... سرمیگشا ینش مسوار شد یو در سمت کمک راننده را برا شومیم خم

 ...سلـــام _

 ...ضایاز تعجب دارد... چهره اش هم ا یرنگ شیصدا

 ...سالم _

 ...طرفا نی: چه عجب از ادیگو یطعنه م با

 ...ردیگیو رو م کندی... اخم مزنمیاش لبخند م یدلخور به

 ...: صدف گذارمیفرمان م یچرخم و آرنجم را رو یم

 ...دهدیاش را نشان م یلبش... عمق دلخور ریو ز دهیکش هوم

 ...: صدفزنمیم شیو باز صدا رمیگیرا م شیبازو

خرده بد  هی... مارستانیب یبهت بدهکارم... فکر کنم اون روز تو یعذرخواه هی: من میگو یو م گرداندیبر م سر
 ...حرف زدم باهات

 ...... واقعا از دستت ناراحت شدمیبد حرف زد یلـــیفکر نکن... مطمئن باش خ _

 ....دی: باشه ببخشزنمیم لبخند

 ...باال حداقل میبر ای! ب؟یبگ نویفقط هم نجایا یاالن اومد _
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 ...اومدنمه لیاز دل یقسمت هی نمیا _

 !ش؟ گهیقسمت د هیو _

 ...یعنینباشم...  یچند روز هی دیشا _

 !؟یبر یخوایپرسد: کجا م یم عجول

 ...فتهیب ییاتفاقا هیبعد که برگشتم قراره  یبماند... ول _

 ...ریام میترسون یم یدار _

وجود نداره... من  دنیترس یبرا یلی: دلدهمیشال سبزش هل م رینم دارش را ز یها یو چتر کنمیدراز م دست
دونست... بعد که برگشتم... اگه  یمرو راجع به تو و رابطه مون به مامانم گفتم... بابام هم که از قبل  یهه چ

 ...یخواستگار یبرا میایبره... با خانواده م م شیخوب پ یهمه چ

 !از من؟ ی: خواستگاردیگویم یعکس العمل خاص چیه یب

 ...: اره خبمیگو یخورم... و آهسته م یم جا

 !م؟یازدواج کن یعیپرسد:  یگانه م بچه

 !صدف حالت خوبه؟ _

 !چشه؟ میکه دار یرابطه ا نیخب مگه هم یعنی... گمیآره... اما م _

 !؟یچ _

 دیمن با یعنیکه هنوز زوده...  نهی: نـــه... بد برداشت نکن... منظورم ادهدیهوا تکان م یرا تو شیها دست
 ...برم دیمن با رحسامیام ی... وایموضوعو مطرح کرد نیمنتظره ا ریغ یلیهنوز فکر کنم... خب تو خ

 !؟یکنیم ینطوریچسبم: صدف... چرا ا یبرد و مچش را م یم رهیرا به سمت دستگ دستش

 یتو اقدام تیبدون رضا ستی: قرار نرمیگیم میدست ها انی... صورتش مخوردیسر م رهیدستگ یاز رو دستش
 یقیحقا هی یعنیبهت بزنم که ممکنه کال نظرت برگرده...  دیحرف ها رو با یسر هی یزیبکنم... تازه قبل از هر چ

 ...دمیکه خودم هم تازه فهم

 !؟یچ یعنی _

کن باهام تماس  یرو ول کن... فقط اومده بودم خبر رفتنمو بهت بدم... حداالمکان سع نای... اصال االشیخ یب _
کرده...  جمیافتاده که پاک گ یاتفاقات هیهفته ده روزه  کی نیا یتو یعنیکم تنها باشم...  هی خوامی... میرینگ
 ...امیبا خودم کنار ب دیبا

 !؟ییکه صورتش را در بر گرفته: چه اتفاقا میچسباند به پشت دست ها یرا م شیدستها کف

 !... خب؟خوامیوقت م یچند روز هی... فقط گمیهمه رو بهت م _
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 ...: خبزندیجنباند و لب م یم یسر

 ...شودیخشک م میمالد... گلو یهم م را به شیکشم... لب ها یم یقی... نفس عمزندی... پلک مزنمیم لبخند

 !رحسام؟ی: امدیگو یم نیریو ش فیظر

 ...راهنمیپ ی قهیبه  زندیبعد... چنگ م یافتد... و کم یم نییپا شی... دست هارسانمیمان را به صفر م فاصله

 ...نشییلب پا یکشد رو یو دست م کندی... نگاهم ممیریگیدو همزمان فاصله م هر

 ...: دوست دارمزنمیو لب م گذرانمیماتش را از نظر م ی چهره

*** 

 ...یسفارش نکنم... داروهاتو سر وقت بخور گهید رحسامی: امچدیپ یگوشم م یبلند مامان تو یصدا

 ...شودیم کتریمامان نزد یصدا دویآ یتق باز شدن در اتاق م ی... صدابرمیبالش م ریرا ز سرم

 !؟یهنوز خواب ای گمیم یچ یشنویم رحسامیام _

 ...... چشمشنومیمامان.... م شنومی: مدهمیرا به تشک تخت فشار م صورتم

 دیبا کهیوتیب یآمپولته... آنت نیها... ساعت ده نوبت آخر ینکن یتنبل رحسامی: امداردیزور و تقال بالش را برم با
 ...رونیهنوز از تختت ب نمیبب امیخب؟! ن شیریسر وقت بگ

کاود... رد نگاهش  یاز صورتم را م ریغ ییاش جا رهی... نگاه خمیگشا یمامان، پلک م یاگهانساکت شدن ن با
 ...یپاتخت یرو یِ به دفتر دکمه دار جلد قهوه ا رسمیو م زنمیرا م

 ...: هنوز نخوندمش مامانشومیم زیخ مین

 ...منظم کردن افکارش ی... احتماال برادهدیتکان م سر

برو دنبالش...  ی... اگه تونستشهیم لیآوا امروز ساعت دوازده تعط یبهت گفتم... راست ینره چ ادتیباشه...  _
 ...اون ساعت بره تونهیگفت نم سشیسرو

 ...ندیتخت بنش یرو کنمیو وادارش م رمیگیرا م مچش

 ...برم دنبالش مامان تونمینم _

 !چرا؟ _

دوسه  هی یعنیمامان...  ستمی: اون موقع خونه نکنمیام را با دست مرتب م ختهیو به هم ر شانیپر یموها
 ...یروز

 !؟یبر یخوایپرد: باز کجا م یحرفم م یتو یبلند یبا صدا مامان

 ...دور و ورا نیهم _
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 !؟یکنیم تی... چرا منو انقدر اذکنمیمن از دست تو دق م ی! وا؟یبر یخوایکجا م قایدق _

 !کم تنها باشم؟! خب؟ هی... بذار کنمینم ی... انگار شناورم... زندگجمیمامان... من هنوز گ رمینم یدور یجا _

 !؟یدیبگم؟! مثال بگم نرو به حرفم گوش م ی: چکندیاش را شل م یروسر گره

 ...: نهمیگو یخنده م با

 ...داروهاتم با خودت ببر یریها... هر جا م یسر به خود شد یلی: خزندیم میبازو به

 !گه؟ی: چشم... دزنمیم پلک

 ...رو هم بزن شاتیاندازد: اون ر یاش م ینیبه ب ینیچ

 ...اطاعت _

 ...روتم کم کن... بچه پررو _

 ریپرسد: ام یو با استرس م گرددیبرم یبه در اتاق... ناگهان دهی... نرسشودیخندم و مامان از جا بلند م یم
 !گه؟ید یگردیحسام... مامان بر م

 !دم کجا رو دارم برم؟: برنگر کنمیرا گرد م میچشمها

و بعد از شستن  رومیم رونی... با رفتن مامان، از اتاق بکندیم یو خداحافظ دهدیم لمیتحو یپر استرس ی خنده
 ...گردمیدست و صورتم مجددا به اتاق برم

 ...اندازم یتخت م یو رو کنمیخارج م یواریکمد د یباال یام را از طبقه  یورزش ساک

 داسیو سه خط اد یمشک یو شلوار ورزش یسرمه ا نی... جیپرتقال یگریو د دیسف یکیشرت سه دکمه  یت دو
 ...گذارم و در اخر هم دفتر خاطرات مامان یلباس ها م یداروها را رو ی سهیچپانم... ک یساک م یرا تو

... پوشمیاس م... لبدهمیبغلش جا م بیج یتو شودینم ازمیرا که مطمئنم ن لمیو شارژر موبا بندمیساک را م پیز
 ...اندازم یبه دور تا دور اتاق م یاجمال ی... نگاهگذارمیم نمیپشت ج بیج یمدارکم را تو فیک

 ...دارمیکنسول برم یام را از رو یآفتاب نکیو ع نیماش چیسوو

 ...کنمیم یط نهیها را با طمان پله

 ...کنمیخارج م اطیرا ح نی... ماشرومیم نییپا ازیبه ح یمنته ی... از پله هاپوشمیرا م میها کفش

 ...دهمیم امیبه مامان پ د،یایباال ب نیکه منتظرم تا آمپر ماش ینی... و حزنمی... استارت ممیگویالله م بسم

برم...  یذاشتینم گفتمیاتاقت برداشتم... اگه بهت م یتو دیرو با اجازه ت از دسته کل الیو دیشمال... کل رمیم "
 " ...دوست دارم مامان

*** 
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تماس  ستیهم به ل ییبعد بابا و دا ی... کمشودیمکرر مامان منفجر م یاز تماس ها لمیبرسم، موبا الیبه و تا
 ...شوندیها اضافه م رندهیگ

 ...شود یم یسپر ایدر یاول تماما به تماشا روز

 انی... عکس بابا از مزنمی... دفتر را بر مرمیگیه دست متپد دفتر را ب یکه به شدت م یدوم با استرس و قلب روز
 ...دهمیدفتر جا م یجلد داخل یو عکس را تو زنمیافتد... لبخند م یم نیزم یاش، رو یکاه یورق ها

 ...کنمیو نفس حبش شده ام را ازاد م رودیورق زدن جلو م یبرا دستم

*** 

که از آن خبر نداشتم فرزند خوانده  یزیچون تنها چ ردیگی... خنده ام مردیگ یاز خواندن دفتر خنده ام م بعد
که  نشیپرت شدنش از پله ها و سقط جن یدانستم و هم ماجرا یبودنم است... هم ازدواج ناموفق مامان را م

که خبر  ستین یرا هم کس سایپر لهعشق خانمان برانداز خا انیاز همسر اولش شده... جر ییمنجر به جدا
 ...شته باشدندا

نظر که نگفته بود به خاطر سقط  نیمتفاوت بود... متفاوت از ا یکرده بود کم فیکه مامان تعر یزیچ فقط
 ...معجزه بوده کیشده... و تولد آوا و آراد هم  یتا هفت سال بعد از ازدواج با بابا باردار نم نشیجن

که تا به حال از  یزیاست... چ انیپو ییو دا سایدو قلو بودن خاله پر کند،یکه شگفت زده ام م یگرید موضوع
 ...بردنش را داشته نیقصد از ب ییخبر بودم... و البته ناخواسته بودنِ غزل که زندا یآن ب

پر فراز و  یمامان عجب زندگ نمیبیم کنمی... حاال که فکر مفتادهیکه در گذشته ن یی... واقعا چه اتفاق هااوووف
 ...داشته یزیانگ جانیو البته ه بینش

بابا  ی... در واقع مامان را بزرگ کرده... اگر من به جاکردهیداشته که مامان را تحمل م یالبته بابا عجب صبر و
که که خود مامان هم بعد ها  یقابل تحمل ریبا آن اخالق غ کردمیاول سه طالقه اش م یبودم، همان هفته 

 ...بهش اعتراف کرده... واال

*** 

 قتیحق دنیفهم یعنیهم بد نبود...  ادیز نیوقفه... خب... ا یو ب ـــقی... عمکشمیو نفس م دمبنیرا م دفتر
 ...بد نبود کردمیآنقدر ها هم که فکر م

... چانه ام را کنمیحلقه م میآورم و دست دور زانو ها یرا باال م می... پاهاگذارمیشن ها م یرو میرا کنار پا دفتر
 ...ایدر یانتها یب یبه آب دوزمیو چشم م گذارمیزانو م یکاسه  یرو

چشمک  نیاسکر یکه رو ییزردِ تپل و اخمو یجوجه  ری... تصوچرخانمیسرم را م ی... کملرزدیوقفه م یب لمیموبا
 ...خوردینوشته شده به چشم م نیهم نام غزل که به الت ریتصو ریآورد... ز یلبخند به لبم م زند،یم

شانه کج  ی... سرم را رورسدیکال ها به پنجاه و هشت م سیو تعداد م دشویاز جانب غزل قطع م تماس
 ...هوادار داشته باشم نهمهیکه ا کردمیوقت تصورش را هم نم چی... هکنمیم
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... مامان، بابا، کنمی... نام ها را رد مدهمیصفحه حرکت م یرو ل،یباز کردن قفل موبا یاشاره ام را برا انگشت
 ...غزل و آراد ،ییعسل، آوا، دا

 !... آراد؟پرندیاراده باال م یب میابروها

 ...هم نگران من شده الیخ یآرادِ ب ی... حتخندمیم اریاخت یب

 ....رسدیبه آسمان م شیکه انتها ییایبه در دهمیو باز نگاهم را م کنمیرا رها م لیموبا

 ...وا نــــه یدام کرده اند...  ووانهی... دکندیکالفه ام م ام،یتک بوق پ یصدا

ِ یپ  ...کنمیاز جانب غزل را باز م دهیرس ام

که دو روزه  یرفت یخودم سنگ قبرتو بشوم.. باز کدوم گور ی... الهادیخبرت ب ی... الهیریگور مرگ بگ یاله "
 "نکبت ینقطه بفرست بفهمم زنده ا هیخاک بر سرت کنن حداقل  ؟یدیجواب نم تویگوش

 ...گذاشته امشیپ یانتها تیعصبان کونیاز ده تا آ شتریابراز احساساتش هستم... ب یمن کشته مرده  یعنی

 یبرا شودینقطه فرستاده م کیبفمم چه شده،  نکهی... و قبل از اکندیرا لمس م کی یاراده، شماره  یب شستم
 ...ردیگیاراده ام حرصم م یزشت تپل غرغرو انقدر ب یجوجه  نیدر برابر ا نکهیغزل... از ا

امانتش  دی... بادارمی... دفتر مامان را برمتکانمیو شن ها را م کشمیبه پشت لباسم م ی... دستشومیجا بلند م از
 ....رومیم الیبه طرف و ا،یشلوارم و پشت به در بیج یتو دهمیرا سر م لمیرا در اسرع وقت بهش برگردانم... موبا

ام آگاه شدم...  یزندگ قتیحق نی... از بزرگتریو چهار سالگ ستیب یرهام... در آستانه  رحسامیمن... ام »
به دستم  شمارم،یب یکه مامان، در جواب تمام سوال ها یدفتر نیکه در دست دارم... هم یدفتر نیتوسط هم

 "...یفهمیم زویبخون... همه چ "داد و فقط گفت 

هم فکر کردم... و بعد که  یبه خودکش ی... حتیو چهار سالگ ستیب یحسام رهام... در آستانه  ری... اممن
واقعا برازنده ام است... من واقعا خرم  دهد،یکه آوا در اکثر موارد بهم نسبت م یصفت دمیفکر کردم، فهم یکم

 ...فکر کرده ام یحت یزیچ نیکه به همچ

 یادیز زیچ نمیبیم کنم،یفکر م یکه عقالن ی... وقتیو چهار سالگ ستیب یحسام رهام... در آستانه  ری... اممن
 ...نکرده رییام تغ یهم در زندگ

 ...بابا پشتم است هنوز

... و من جانم یتر زیاندازه دوست دارم... اما تو عز کیرا به  میکه من بچه ها زندیبه گوشم م یمامان گاه هنوز
 ...کنمیم شیتار مو کی یرا فدا

 ...رودیام در م یاحساسات یآوا یجانم برا هنوز

از اندازه دوستش  شیتا حد مرگ آرادِ سر به هوا را کتک بزنم،اما ب خواهدیاوقات دلم م یگاه نکهیا با هنوزهم
 ...دارم
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 ...آورد یغزل با تمام حرکاتش لبخند به لبم م هنوز

 !!حسام؟؟ ریام یشویآدم م یکه پس ک زندیو غر م ردیگیحرصش م میعسل از کارها هنوز

قائل  ،ییدا یبه اندازه  یاحترام چکسیه یبرا ایو من در دن دهدیدر همه حال راه درست را نشانم م ییدا هنوز
 ...ستمین

دانشگاه... بعد مرا  یمحوطه  یتو گردانمیچشم م دنش،ید دیهنوز صدف را دارم... که صبح به صبح، به ام و
 ...فتدیها بهمان ن یاز حراست کیچیکه چشم ه ییبه جا میبری... و پناه مشودیو از جمع دوستانش جدا م ندیبیم

 ...کردمینکرده... البته کرده هــا... اما نه آنقدر ها که من در ابتدا تصور م رییتغ یادیز زیچ

در  یتا همه را از نگران گردمیو به تهران برم شومیم داریدارم...، بعد ب اجیاحت یخواب طوالن کیبه شدت به  االن
 ...... دفتر مامان را بهش برگردانماورمیب

 ...رمیروزانه ام را از سر بگ تیبعد فعال و

تفاوت عبور کنم... به من  یها ، ب یهمکالس یبعض یها هیاز کنار کنا شهی... مثل هممیایدانشگاه و ب بروم
 ...پسر ها نیارشد انشگاهم... البته ب یدانشجو نیفِنچ... چون کوچکتر ندیگویم

 یغذاها ی... به حبوبات تودیاینامه ام کار کنم که خدا را خوش ب انیپا یهم رو یول بچرخم... کم خانه یتو
 ...ارومی... سر به سر آوا بگذارم و جبغ غزل را دربرمیبگ رادیمامان ا

 ...کنم یاز ظهر ها را هم با صدف سپر بعد

شده...  یقلبم خال یسوراخ جوراب مورچه.... تو یکوچک... به اندازه  یحفره  کینکرده... فقط  رییتغ زیچ چیه
 ...ام عوض شده یدر زندگ ییها زیچ کیکنم، باز هم  نیهر چقدر هم به خودم تلق

 ...را دوست دارم و ندارم رییتغ نیا

 یکم شانینگاه ها کنمیهزار برابر شده و دوست ندارم چون حس م میدارم چون ارزش خانواده ام، برا دوست
 ...زارمیکه من از آن ب یزیترحم گرفته... چ یرنگ و بو

هنوز  یها... زندگ ینیریها و ش یتلخ یها... با همه  یو بلند یپست نیا یاحوال... با همه  نیا یبا همه  اما
 « ...دارد انیجر

*** 

اونم  یدیبرام خر یزیچ هی یبعد از سال نی: ببزندیرود سرم نق م یاش ور م یکه با گردنبند چوب ینیح آوا
 ...خرابه

 !؟یگیم ی: چرمیگیم لمیموبا یرا از صفحه  نگاهم

 ...: قفلش خرابهردیگ یرا باال م گردنبند

 ...نمیبب نجایا ایاندازم: ب یتخت م یرا رو لیموبا
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گذارم:  یشانه اش م یو دست رو کشمیم رونیانگشتانش ب انی... گردنبند را از مندینش یتخت م یرو کنارم
 ...برگرد

بنداز بعد قفلشو برات  ادمیبندم :  یو قفل گردنبند را به ضرب و زور م زنمیرا کنار م شیچرخد... موها یم یکم
 ...داره ریخرده گ هیدرست کنم... 

 ...اندازد: باشـــه یچرخد و دست دور گردنم م یم

 ...شودیبوسد و جدا م یام را محکم و پر صدا م گونه

 ...یگردیبرنم گهیتم دها... گف یرفت یوقت یعنی _

 ...یفشارم: بس که خنگ یاش م یشانیاشاره ام را به پ انگشت

ها... همه کلوچه ها رو من  ارهیب ییچا هیرفته  نیغزل... بب کنهیم ی: چه فس فسردیگ یو رو م دیگو یم شیا
 ...خوردم یخال یخال

 !؟ییدنبال چا یفرست یخودمون غزلو م یتو خونه  یکش یخجالت نم _

 ...بره الغر شه نییپله ها باال پا نیکم از ا هیخندد: بذار یم طنتیش با

 ...غرم: آواا یاخم م با

 ...شود یدر اتاق با ضرب باز م و

 ادیداره م یی... دارحسامی: امدیگویفشارد و نفس نفس زنان م یاش م نهیس یقفسه  یدستش را رو غزل
 ...بکشتت

روم و  ی... عقب عقب مکندیو هوارش را بلند م شودیم دهیپرم... در با شدت به کمر غزل کوب یاز جا م هول
 ...کنمیسمتم: من تو رو آدمت م ردیگیم زیبابا خ

 ...دومیم نییتراس پا یاظطرار یو از پله ها دهمیهل م نییدر را به پا ی رهیدستگ

 ...کره خر نمیبب سای: وادیگویزنان م ادیفر بابا

 سای... واکنمیم سیدستم بهت برسه دهنتو سرو ریدنبالم: ام دودی... بابا دور تا دور استخر را مردیگیام م خنده
 ...نمیبب

 ...رمیبابا به قران مامان خبر داشت دارم م _

 !افتاد؟ یداشت پس م یخبر یجون خودت... مامانت خبر داشت و از ب _

 ...رود: به خدا خبر داشت... به جون آوا خبر داشت یمخورد و نفسم بند  یم یبه تکه سنگ میپا

 ...من خبر داشتم گهیراست م _

 ...کشمیو تند تند نفس م شومیو خم م گذارمیم میزانوها یشود... دست رو یمتوقف م بابا
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 !؟یپرسد: خبر داشت یبهت زده م بابا

 ...دورو ورا نیهم رهی... مستین یدو روز هیحسام بهم گفته بود  ریام ی: آره خب... ولدیآ یم کینزد مامان

و تلفنشم  ارهیو سر از شمال در م زنهیم بشینگفته بود که پنج روز غ ی: ولدهدیو ادامه م کندیغضب نگاهم م با
 ...دهیجواب نم

 !؟یبرگشت ی: ککندیم زیرا ر شیخندم... مامان چشم ها یم شرمنده

 ...: صبحدهمیچاک م شین

 یخودشم گفت خبر داشته... شما ها الک نی: ببمیگو یو تند م رمیگیپشت مامان سنگر م د،یآ یم کیکه نزد بابا
 ...نیشلوغش کرد

غلطا  نیآخرت باشه از ا ی... دفعه ی: حاال هر چردیگیکند و گوشم را م یمامان رد م یشانه  یرا از باال دستش
 ...ارمیازت در م یچه پدر نیتا مستراح برو بب یخبر حت یب گهیبار د هی ی... جرئت داریکرد

 ...یی: پدرم که شمادیایبه گوشم ب یتا فشار کمتر رمیگیرا با دو دست م ساعدش

 ...دهدیبه گوشم م یتاب

 ...بهش بگو... گوشمو کند یزیچ هی: مامان  کشمیم هوار

 ...شومیولو م نیزم ی... روکندیم میوساطت مامان، بابا رها با

 فیو البته توق گریشرط و شروط د یحق ندارد بدون اجازه اش اب بخورد و کل یکس گرید نکهیبه ا دیبا تهد بابا
 ...گرددیآدم بشوم، به داخل ساختمان برم یتا وقت نمیماش

 !!داره؟؟ کاریچ گهید نمی: به ماشمیگوی... با ناله مستدیا یم میدست به کمر جلو مامان

 ی... اونوقت سر خود پاشدشومیو زنده م رمیمیمن صد بار م یگردیو برم یریشرکت م حقته.. تو تا دانشگاه و _
 !!!!شمـــــال؟؟؟؟ یرفت

و چهار سالم  ستی... داره بیکنیباهام رفتار م ینطوریا ستمی: مامان من بچه نشومیبه کف دستم بلند م هیتک با
 ...شهیم

 ...یکوبد: صد سالتم بشه بازم بچه ا یام م نهیانگشت به س با

تحملت  یبابا چطور شییمامان خانــــوم... خدا میدیخودتم شن یو چهار سالگ ستیب فی: تعرزنمیم شخندین
 !کرده؟ یم

رو فراموش  یاون دفتر خونده بود یتو یتو دهنتا... هر چ زنمیبرد: م یدستش را با فاصله از صورتم باال م پشت
 ینطوریخودتم ا یبگ یریبهت گفتم برام دست بگ یهر چ ایشد  یبه بعد هر چ نیاز ا ستین... قرار یکنیم

 ...یبود یاونطور یبود

 !: دفتر کجاست حاال؟رودی... مامان چشم غره مکنمیرا کج م دهانم
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 ...اتاق خوابت یکشو یگذاشتم تو _

 ...شومیاش م رهی... در سکوت خدیگو یم یا دهیکش هوم

 !ه؟ی: چدهدیتکان م نیرا به طرف سرش

 ...کندی... گنگ نگاهم مرمیگیدو دستم م نیرا ب دستش

رنگ چشمهام به تو رفته  کردمیفکر م شهی: همکنمیو آهسته زمزمه م گذارنمیبراقش را از نظر م یها یطوس-یآب
 ...مامان

*** 

 ...شو ادهی: پمیگویکشم و رو به غزل م یرا م یدست

 !: الـــــو.... غزل حواست کجاست؟دهمیبه صورتم... دستم را پاندول وار تکان م زندیم زل

 ...رحسامیکشد: ام یم نشییلب پا یرا رو زبانش

دندون  هیتو دهنت که  زنمیبا پشت دست م نیهمچ رحسامیام یبگ گهید یتوپم: به قران دفعه  یزده م حرص
 ...یشیبعد الل م حسامر یام یگیم یسالم برات نمونه... از اول صبحه ه

 !م؟یبرگرد یخوایم گمی... منیفشارد: بب یمشت م یاش را تو یگزد و بند کول یم لب

 ...شهیبرو االن کالست شروع م ای: بچه بکنمیرا گرد م میها چشم

 ...آخه _

 !غزل؟! هوم؟ یگذارم: باز چه گند یاش م یصندل یپشت یچرخم و دست رو یم

 ...بابا... اَه یچی: هدیگوینُچ م کالفه

 ...شوم یم ادهیو پ دهمی... با تاسف سر تکان مرودیم نییپا عایسر و

 ...افتد یو با تشرِ من مجددا راه م شودیمتوقف م هی... هر چند ثانکندیسالنه سالنه کنارم حرکت م غزل

 ...دهدیحرف زدن امانم نم یو برا دیآ یم شی... دوان دوان پنمیبیمحوطه م یرا تو ایپو

مفقود  یخانوادگ کردمیفکر م دمیدی... اگه غزلو نمنیتو زم یرفت ی! آب شد؟ییتو معلوم هست کجا کهیمرت _
 !؟یخبر بد هی دینبا زنهیم بتیغ ییهوی... نیدیتلفناتونو نم یجوا چکدومیکه ه نیاالثر شد

 ...بودم... همه هم خبر داشتن مارستانی: بمیگویطعنه م با

 امیب خواستمیم یعنی... دونستمیخاراند: خب آره اونو م یو پشت گردنش را م کندیرد و بدل م یغزل نگاه با
 ...زد تا االن بتی... بعدشم که کال غیخب مرخص شد ی... ولادتتیع

 ...یخب باشه دستت درد نکنه به فکرم بود لهیبا دست کنارش بزنم: خ کنمیم یو سع دهمیتکان م سر
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 ...گهید خورهیروزا م نیرفاقت به درد هم گهی: دکندیرا سد م راهم

 ...... باشهای: باشه پومیگویم یحوصله ا یب نچ

 !؟یریم یبابا... کجا دار ی: اردیگیگذرم... مجددا سر راهم قرار م یاز کنارش م و

 ...برم سر کالس خوامیبه شانه اش: تو معلوم هست چته؟! م زنمیدستم را م کف

 !؟یستادیوا نجایو چرا ا: تمیگویرو به غزل م و

 ...کند یپا و ان پا م نیو ا کشدیم یقیعم نفس

خوش گذشت؟! شرکتم که  یچوندیهفته کالسا رو پ هی نیا نمیکن بب فیتعر ای: خب بدیگویسرخوش م ایپو
 ...... کال خوش خوشانت شده بـــیومدین

 ...گهید دیبهش بگ ایخب آقا پو _

 ...دهدیرا تکان م میشاخک ها کند،ینثار غزل م ایکه پو یغره ا چشم

 ایو رو به پو کندیاش آزاد م یبند پهن کول ریدوزم... مقنعه اش را از ز یرا به غزل مظطرب وآشفته م نگاهم
 ...فهمهی: باالخه که مدیگویم

 !شده؟ ی: چکنمیم اخم

 ...گذاردیدهانش م یبه کمرش و دست چپش را رو زندیدست راستش را م ایپو

 !شده؟ یچ گمی... مای: با توام پومیگو یاز قبل م بلندتر

 ...زندیپلک م ی... غزل به آرامکندی... به غزل نگاه مخوردیسر م شیلب ها یاز رو دستش

 ...ــــای: پوردیگینامفهوم و مبهمشان حرصم م یاشاره ها از

 ...رودیاش ور م یو با گوش ردیگیضرب م نیزم ی... با پا روکشدیم رونیب بشیرا از ج لشیموبا

تند  کیموز ی نهیهمهمه با پس زم یقابل بداند جواب سوالم را بدهد که صدا دیتا شا کنمینگاهش م طلبکارانه
 ...رسدیبه گوشم م یجیو مه

 ...شودیتر م قیعم اخمم

 نشی... اسکرکنمی... با تعلل دست دراز مردیگیرا به سمتم م لیو موبا کندیبا دو انگشت پوست لبش را م ایپو
 ...شودیروشن و خاموش م

 ...نمیرا واضح تر بب ریتا تصاو کنمیگاه م هیاز عبور نور تک یریجلوگ یرا برا دستم

دست و سوت پسرها  انیکه م نمیبیرا م ی... و دخترشودیزوم م ریدوستانه است... تصو یپارت کی... ظاهرا خب
پر و خوش  یو ران ها خوردیدامن بنفش و کوتاهش موج م دهد،یکه به کمرش م یتابرقصد... و با هر  یم

 ...گذارد یم شیبه نما شتریرا ب بشیترک
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 ...افتد یم نیبا سر و صدا به زم یو کول خوردیشانه سر م یام از رو ی... بند کولزندیم بهتم

 !صدفه؟ نی... انی: امیگویچسبم و از ته چاه م یرا م لیموبا یدست دو

*** 

دستش  ری... از زگذاردیشانه ام م یدست رو ای... پوزنمیپس م ردیگیم میرو شیپ ایکه پو یمصرف کباری وانیل
 ...شومیم زیخ میو ن کنمیم یشانه خال

 !: کجا؟ردیگیرا م آرنجم

 ...با صدف حرف بزنم دی: بازنمیو خشدار لب م گرفته

 ...دانشگاه ومدهیچند روز ن نی... استی: ننمیبنش مکتین یمجددا رو کندیو وادارم م کشدیرا م دستم

 یسرم باهاش مهمون یموها ینبود... من به انداه  ینطوریفرستم: صدف که ا یرا با کف دست عقب م میموها
 ...حاال ی... ولخوردیاز همه ساده تر بود... از کنار من تکون نم شهیرفتم... هم

 شیمثل چند سال پ گهی... دادیدر م لمایف نیصد تا از ا ی... روزستی: مهم ندیآ یم مکث به حرف یبا کم ایپو
 ...یشده که کس ادیز لمایف نی... انقدر اننیکه پخش بشه رو همه بب یلمیهر ف ستین

مو  ندهیقوس کمر همسر آ خوادیبرام مهمه... دلم نم زایچ نی... من اایپو ستمین ی: من هر کسمیگویم یعصب
تنش لذت برده باشه...  یها یبرجستگ دنیاز د یا گهیتحمل کنم کس د تونمیباشه... نم دهید یهر کس

 !رو؟ نایا یفهمیم

 !!نده؟؟ی: همسر آکندیمات زمزمه م ایپو

... خوامیازدواج م ینالم: من صدفو برا یم میپا ریز نیبه زم رهیو خ زنمیم هیتک میام را به کف دست ها یشانیپ
که به  یبهشون بگم کس یی... به مامانمم گفته بودم... حاال با چه روشیروزا برم خواستگار نیهم خواستمیم

 ...انتخاب کردم میزندگ کیعنوان شر

 ...رحسامیام خورهیکند: صدف به درد تو نم یبه شانه ام وارد م یفشار ایپو

 ...دوسش دارم یو بکنکه فکرش یزیاز اون چ شتری... من صدفو دوسش دارم... بخورهی... مخورهیم _

 یکه با ک نهی... مهم ادهیاونجا رقص ای یکه صدف رفته مهمون ستیاحمق... مهم ن خورهیصدف به درد تو نم _
 ...رفته

 !رفته؟ ی: با ککنمیبلند م سر

 ...یدریح دی: با فرزندیپوزخند م ایپو

 !!؟؟ی: با کــــشودیاز کله ام بلند م دود

تو چشمت  ی! گفتخوره؟یگفتم صدف به دردت نم یبهت م لیاون اوا ادتهی: دیگو یم یهــه پر تمسخر ایپو
 یبه کس یدعوات شده بود... بهت نگفتم اون الک یدریح دی! اون دفعه که با فر؟یگیرو م نایدنبال صدفه که ا
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شک  قتیرف به من... به ادتهی! ؟یدبه پا کر  یچه الم شنگه ا ادتهی! ده؟یخودِ صدفه که بهش نخ م دهینم ریگ
 ...نیآخرش شد ا یو کور یبه کر ی! حاال بخور... خودتو زد؟یکرد

 ...... بسهایفشارم: بسه پو یم میدستم را به گوش ها کف

 تیعصب نیاز ا شتریکه ب گمیرو بهت نم نایحســـام... احـمـق... کــــودن... من ا ریبرد: ام یرا باال م شیصدا
هفته حداکثر ده روز  هی... تو فقط یرینظر بگ ریز شتری... صدفو بیباز کن شتریکه چشمهاتو ب گمیکنم... بهت م

... پس خودتو یدونیخودتم خوب م نویو ا زننیم دفوزود دل ص یلی... آدما خگهید یکی... زود رفت سراغ ینبود
 ...یببر شیرابطه رو پ نیا دیبا یبعد چطور نیاز ا نیفکر کن بب نینزن... بش یبه نفهم

هم وجود داشته  ی: اگه بعدشومیکنده م یفلز مکتین یاز رو یاندازم و با سست یشانه م یام را رو یکول بند
 ...باشه

که  ییها یرویتوجه به کجا م ی... و بدارمی... شکست خورده... برممیبهتر بگو ایرا آهسته آهسته...  میها قدم
 ...شومیپارک خارج م یاز محوطه  کشد،یم ادیپشت سرم فر ایپو

*** 

 دهدیم ی... دلداریتختم و هـــ یرو زندی.... دو ساعت تمام چمباتمه مگرددیبه خانه برم شهیزودتر از هم غزل
ادم  دیگوی... مرندیگیدست م نی... ده ها نفر دوربیرویکه م ی... مهمانگریاست د ی... مهماندیآ یم شیکه پ

 ...است... تو خودت را ناراحت کن ادیز فی... آدم کث ضیمر

 یران ها یآورم... قوس کمرش و پُر یصدف را به خاطر م یها نهی... لرزش سیو من... هـــ دیگویم یه غزل
 یم میرو شیپ لغزدیم زیم یا شهیسطح ش یبدون پوششَ ش را که رو یپاها ی... هکنمیرا تصور م دشیسف

کنند... آتش  یپوشش... رصد م یبدنش را... با پوشش و ب یجا یکه جا یفیآورم و از تصور صد ها نگاه کث
 ...شومیسوزم ... و خاکستر م ی... مرمیگیم

 ...بندم ینگرانش... م یچشمها یدرب اتاق را به رو زنمیرا چنگ م چمیکه سو زندیهمچنان حرف م غزل

*** 

 ...شود یم دیآورم سف یکه به فرمان م یاز فشار می... بند بند انگشت هاکنمیرا دور فرمان حلقه م میها انگشت

 !پرسم: چرا؟ یفشارم و م یهم م یرا رو میدندانها

 ...یشرمندگ ایخجالت  یخونسرد... بدون ذره ا ــتینها یصدف خونسرد است... بـــ یصدا

 !؟ی! چرا رفتم مهمون؟یچرا چ _

 !صدف؟ یکارو با من کرد نی: چرا اکنمیم تکرار

 ینجوریاشکال داشته باشه که تو ا یاونقدر کنمی... فکر نمیکردم؟! من فقط رفتم مهمون کاریمن باهات چ _
 ...یعکس العمل نشون بد
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... یرفتیانصـــاف... حداقل تنها م یب یجهنم... ول یگذاشت شیبه درک... خودتو به نما یرفت ی: مهمونگزمیم لب
 ...یرفتیم گهید یکیبا 

تو باهاش  شدینم داشیپ یا گهی!!! کس د؟؟؟یدریح دی: با فرچدیپ یم نیاتاقک کوچک ماش یبلندم تو یصدا
 من چقدر ازش نفرت دارم؟! آرررره؟؟؟ یدونیکه م ی! با کس؟یرفتیبا اون م دی!! حتما با؟؟یمهمون یبر

 ...... من که ندارمیتو با اون مشکل دار _

باهاش دشمن  ی: من چرا باهاش مشکل دارم؟! به خاطر کدیآ یفرمان فرود م یرو یمشت شده ام رو دست
کلمه حرف... فقط چون به تو متلک گفته بود من باهاش دست به  هیشدم... به خاطــــر تو... فقط به خاطر 

 !نه؟یشدم و به خاطرش ازم تعهد گرفتن... حاال جواب من ا قهی

 ...رحسامیچرخد: گوش کن ام یم مو از کمر به سمت زندیپلک م یاهستگ به

 ستیفقط ب یسال و خورده ا کی نیا ی: نه تو گوش کن... صدف من فقط هشت روز نبودم... توزنمیم ادیفر
! تو احساس ؟یهست ی! انقدر برات سخت بود؟! صدف تو چ؟یتحمل کن ینتونست نقدریروز کمرنگ شدم ... هم

... یآورد یش ماه طاقت میپدر و مادرتم که شده... حداقل ش! من به درک... به حرمت ؟ی! عاطفه دار؟یدار
 !؟یچ یعنیپدر و مادر  یفهمیرو؟! اصال م نایا یفهمیبوده اونا پدر و مادرت بودن... م یهر چ

و پا  یچشم ببند دتیعقا یمن... رو یدلخوش یبه خاطر من... برا یفشارد: مگه تو تونست یدندان م ریز لب
... مگه اونا تونستن به خاطر من از کارخونه و شرکت و ثروتشون دست بکشن و فقط دو یبه خونه م بذار

خودم بگذرم؟!  یخاطر شما ها از خوش هیساعت از وقتشون رو در روز به دخترشون اختصاص بدن که حاال من 
... نطوریهم ... در مورد تو هممیصدم اون پوال هم خوشبخت بود کینگو همه ش به خاطر خودم بوده که ما با 

... یکارو نکرد نی... اما ایمنو تحمل کن یدل من... خونه  یشاد یهم که شده... برا قهیده دق یبرا یتونستیتو م
لذت  میاز زندگ دیتو... من نبا دیبه خاطرتو... به خاطر تعصب تو... به خاطر باور ها و عقا یچرا از من انتظار دار

 !!ببرم؟؟

رفتن به  یتو... همه و همه تو یتو... لذت ها یها یخوش یعنینکن...  دیدت نا امصدف... انقدر منو از خو _
 !شه؟یهات خالصه م ییبایو عرضه کردن ز ییکذا یها یاون مهمون

 ...شد یخالصه م زایمن به اون چ یاون لحظه... خوش ی: آره... تودهدیو مطمئن جواب م مصر

 ...کیستریو ه یخندم... عصب یم

 ...ستیتو ن یحرف ها نای... اشناسمیصدفو نم نی... من اشناسمتینم _

 ...ارمشونیدلم مونده و نتونستم به زبون ب یمدت تو نهمهیکه ا ییِ حرف ها نایا _

 ...: صدفکنمیزمزمه م ناباور

رو مثل آب پرتقال سر  یدنی... نوشیهست یا یاهل هر کثافت کار فتهی! تو خودت پاش ب؟ی! صدف چه؟یچ _
 !؟یکن تیمنو به راه راست هدا یخوای... بعد میکش یم
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! ؟یکنیشنوم... صدف تو واقعا به من فکر م یم دیجد یخوبه... حرف ها یلیشود: خوبه... خ یام قطع نم خنده
رو که اگه من دو  ییتو تونمیم یقدم بشن... چطور شیپ یخواستگار یبه خانواده م بگم برا یمن االن چطور

 ...انتخاب میزندگ کیبه عنوان شر گهید کیسراغ  یریروز نباشم م

 یحسام... تو هنوز بدون اجازه  ری! ام؟ی: صبر کن صبر کن... خواستگارردیگیصورتم م یدستش را جلو کف
 !؟یخانواده ا لی... اونوقت به فکر تشکیبخور یتون یمامانت آب نم

 ...میگو یاراده م ی... و بردیگیحرصم م شیها هیکنا از

... یرو تجربه نکرد یرابطه ا نیهمچ هیوقت  چیچون ه یمن با مادرم نظر بد یراجع به رابطه  یتونیتو نم _
 ...... نه بچه ننه بودنذارمیکه مادرم م هیاحترام یشو... در ضمن... رفتار من نشونه  الیخ یبحثو ب نیپس ا

زود...  یلیکشد، خ یه مک یقیو با نفس عم دیگرا یم ی... رنگ صورتش به سرخکندیزده نگاهم م حرص
 ...ابدی یاش را باز م یخونسرد

وجود نداره... پس اگه  یتیمن... محدود یزندگ یکنم... تو یزندگ تیمحدود یتو تونمیبه هر حال... من نم _
رابطه رو  نی... بهتره ایکن نییتع دیو نبا دیمن با یزندگ یبرا ای... یمنو محدود کن یکه بخوا یفکر نیا یتو

 ...میکات کن نجایهم

 شیپا ری... چه راحت احساسم را ززندی... توان فکر کردن ندارم... چه راحت از قطع رابطه حرف مزندیم بهتم
 ...کندیلـــه م

 ...میآ ی... به خودم منیشدن در ماش دهیکوب یصدا با

 ...زندیمم را م... چشانشیبرل نیداشبورد... که برق تک نگ یرو دیو سف فیظر یبه حلقه  شومیم رهیخ و

*** 

 ...کوبم: سلـــام... من اومــدممم یرا پشت سرم م یا شهیش -یچوب در

 ...نطوریپرد... آوا هم هم یاز جا م غزل

 ...چرا جواب تویتو؟! گوش ییمعلوم هست کجا _

 !رحسام؟یام یکرد کاریاندازد: چ یاش م ینیب یرو ینی... چکندیسکوت م یناگهان

 ...یینجایچسبانم: جـــوجه... تو که باز ا یام م نهیاندازم و سرش را به س یدور شانه اش م دست

 !آره؟ یپارسا بود شیکشد: باز پ یم رونیدستم ب یزحمت سرش را از حلقه  به

 ...ـــــنیصدف بودم... حلقه رو پس داد... بب شی: نـــه... پمیگو یم یکشدار نچ

 !!تو کدومه؟؟ ی: اگه گفترمیگیم شیرو شیدستم را مشت شده پ دو

 ...وار وانهیخندم... بلند... د ی... مکندینگاهم م ناباور
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 ...نهیا ی... تونی... ببیبگــــ ینتونست _

 ...ناهاشی: امیگشا یاز هم م یدست راستم را به آرام یها انگشت

 !؟یمست کرد ینطوریکه ا ی: چقدر خورددهدیو به طرف پله ها هلم م ردیگیرا م راهنمیپ نیآست

 ...... چقدر مستم منی... هـــو... هـــیلـــی: خخورمیم یسکندر

 نینصفه شب با ا نهیفشارد: غزل تو رو خدا ساکتش کن بابا خونه ست... بب یکف دستش را به دهانم م آوا
 ...کشتش یوضع برگشته خونه م

 ...ــــرمی... به درد خودم... بمرمی... منم منیبخواب نی: بررمیگیرا به نرده م دستم

 یکنیغلط م یجنبه ندار ی: برو انقدر حرف نزن... وقتدهدیو به جلو هلم م گذاردیدستش را پشت کمرم م غزل
 ...نشده داریب یتو اتاق تا کس مشیببر ریبغلشو بگ ریز ای... آوا بیخوریتا خرخره م

 ...رومیزور و کشان کشان به اتاق م با

فشارم و از ته دل  یافتم... سرم را به تشک تخت م یتخت م یو به شکم رو زندیبه شانه ام م یتلنگر غزل
 ...ریگذارد: ام یشانه ام م ی... اوا دست روخندمیم

 ...حسام ری: امزندیم می... آوا دو مرتبه صدایسرمه ا یبه مالفه  زنمیم چنگ

 !از جونم؟ یخوایم ی! چه؟ی: هـــان؟! چکنمیبلند م سر

 !؟یکنیم هیحسام... گر ریگذارد: ام یدهانش م یرو دست

 ...ــــرونیبرو ب _

 !شده؟ یچ ری: امکندیبا تاسف نگاهم م غزل

 ی... خانواده م هم منو نخواستن.. براخوادیمنو نم چکسیکشم: صدف منو نخواست... ه یرا باال م دماغم
 ...ولم کردن نیهم

اشفته ام: ششش... اشکال  یموها انیکشد م یچسبانم... دست م ی... سرم را به شکمش مدیا یجلو م غزل
 ...حسام ریام یفتیحال ب نیا هینداره که به خاطرش  نوینداره... صدف ارزش ا

 ...زندیزانو م میو روبه رو رودیعقب م ی... به اهستگگزمیم لب

 ...ریدوش آب سرد بگ هیگونه ام: برو  یکشد رو یدستش را م کف

 ...کنمیافتد با حرکت چشم دنبال م یم نییچشمش پا یرا که از گوشه  یاشک قطره

 !؟یکنی: آوا... حمومو اماده مکشدیپلکش م ریپشت انگشت اشاره ز با

 ...پاشم درس بخونم خوامی: من فردا امتحان دارم... صبح زود مکندیناله م آوا
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 ...داخل ادین یخب... برو بخواب... درو هم قفل کن کس لهیخ _

من  ی: تا تو دوش بگبرندینش یم راهنمیپ ی قهی یدست غزل رو د،یآ یتق بسته شدن در اتاق که م یصدا
 !... باشه؟کنمیبرات شربت عسل درست م

دوم  ی... دگمه بی... و به ترتکندیباز م یرا به آهستگ راهنمیاول پ ی... دکمه کنمیرا به سمت شانه خم م سرم
 ...شوند یگشوده م یشتریبا سرعت ب نباریو سوم... ا

 رنگشیب یگونه ها یبلند و فرخورده اش را... نگاهم رو ی... مژه هاگذرانمیمرطوب غزل را از نظر م یها مردمک
 ...شود یم انینما دنیگردش... دو سوراخ کوچکِ دو طرف لبش که موقع حرف زدن و خند ی... چانه خوردیسر م

 ...کنمی... من لباساتو اماده مریبرو دوش بگ اریب : درش ردیگیرا م راهنمیپ ی قهیطرف  دو

 ...نییلب پا ی... به حرکت زبانش روشیبه تکان خوردن لب ها شومیم رهیخ

 ...کندیم رشیام... غافلگ رهیو نگاه خ کندیبلند م سر

 ...شود یبرهنه ام متوقف م ی نهیس یو رو خوردیسر م نییبه پا قه،ی یاز رو شیها دست

 ...برم گهی: من... بهتره من دکندیگزد و اهسته زمزمه م ی... لب مکشدی... عقب مزندیم پلک

 ...گذارد یماتِ لبش به جا م یصورت یرو یو رد براق نشیریلب ز یرو شودیم دهیباز... زبانش کش و

 ...کشد یم نیبه مچ دستش... ه زنمیبلند شدن... چنگ م یآستانه  در

 !: غزلم؟کنمیم زمزمه

 ...حسام رینالد: بذار برم ام یو م میبه چشمها شودیم رهیخ

 ...: نرو... االن نروگذارمیشانه اش م یافتد... دست رو یتخت م یکشم... رو یم نییپا مچش

 ...... تو رو خداـــری: امندازدیب نییشانه اش پا یرا از رو نمیدست سنگ کندیم تقال

رنگ  رییتغ یگچ دیروشن به سف یکه از صورت یی... به گونه هاشیچسبانم به گونه ها یرا م میدست ها کف
 ...داده اند

 ...لغزد یگونه م یپلکش رو ی... قطره اشکش از البنددیم پلک

 ...کشمیپوست نرم صورتش م یرا رو شستم

 ...چسبانم یبه لبش م لب

 ...بعد یا هیثان و

 ...شیلب ها یسیخ

 ...ردیگیرا م میلب ها یخشک
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*** 

 ...را باز کنم میتا چشمها کندیگذرد، وادارم م یکه از تنم م یفیخف لرز

... کندیم ارمیدرست کنار گردنم، هش یجسم دنیکشم... جنب یباال م میگلو ریچرخم و مالفه را تا ز یپهلو م به
 ...شوندیحد ممکن باز م نیتا اخر میچشمها

... کنمیشانه اش را لمس م یبهت زده و ناباور برهنگ ...روندیدر هم م شیو اخم ها خوردیم یتکان کوچک غزل
 ...از شدت ترس و تعجب رو به مرگم

 ...کَنَد یام را غزل م رهیبا پارکتِ کف... نگاه خ یبرخورد جسم ی... صداکشمیتخت عقب م یاراده خودم را رو یب

 ...گذرانم یو مات و گنگ چراغ خواب واژگون شده را از نظر م گردانمیبر م سر

... کندیکف دستم را تَر م یخنک یِ سی... خکشمیام دست م یشانی... به پزنمیو چند بار... محکم پلک م نیچند
امکان  نی: امکان نداره... اکنمیلب تکرار م ریفشارم و ز یکه امکان دارد م ییرا تا جا میها قهیبا کف دست، شق

 ...نداره... نداره

و سپس  کندی... ابتدا اخم مدهمیگذارم... محکم تکانش م یغزل م یشانه  یرو و دست رومیزانو جلو م یرو
 ...کند یچشم باز م دهیترس

و سرش  کندیگذارند... مکث م یاطرافش را از نظر م یفضا یچشم باز کردن خودم، با گنگ یمثل لحظه  درست
 ...چرخد یبا شدت به طرفم م

 یو دست رو شودیپرد... بالفاصله خم م یاز جا م یام و ناگهان دهیترس یبه چهره  زندیکامل زل م ی هیثان سه
 ...گذارد یشمکش م

 ...خودت رحم کن ای... خدارمیگینظر م ریتک تک حاالتش را ز ینگران با

کشد... نگاهش  یباال م نهیس یرنگ را تا رو یسرمه ا ی... و بالفاصله مالفه خوردیشکمش سر م یاز رو دستش
 ...شودیقفل م میچشم ها یوو ت دیا یباال م

 ...حسام ریام _

 ...جهد یم رونیشکافد و ب یام را م نهیس یقلبم هر آن قفسه  کنمی... حس مشودیحبس م نفسم

 !م؟یکرد کاری: ما چزندیصدا لب م یب

 !؟یکرد کاریشود: با من چ یپر م شیچشمها ی کاسه

 !با من؟ یکرد کاریحسام... تـ تو چ ری: تو... امشودیمالفه چنگ م یرو دستش

به  رود،یتنش کنار م یاز رو شیاز پ شتریکه هر لحظه ب یتوجه به مالفه ا یاورد سمتم و ب یهجوم م یناگهان
 یها حقم است... مشت ها نیاز ا شتریمانم... حقم است... ب یحرکت م یکوبد... ب یم میو شانه ها نهیس
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را دانه به دانه  میها ستخوانکند... ا زمیباشد حلق آو ی... کاش کسستین یزیجان غزل که چ یکوچک و ب
 ...شوم داریکابوس ب نیخرد کند... کاش از ا

 ری... کثافـــت... ازت متنفرم امیکرد کاری... با من چیعوضــــ یکرد کاری: چندینشیم میبازو یغزل رو مشت
 !؟یرذل... نامرد... چطور تونست ی.. عوضادیحسام... ازت بدم م

 ...یکنیگذارم: غزلم... آروم... االن همه رو با خبر م یدهانش م یرو دست

... گذارمی... دستم را پشت گردنش مکنمیگلو خفه م ی... ناله ام را توروندیفرو م میگوشت بازو یتو شیها ناخن
 ...افتد یام م نهیس یسرش رو

... غزل زجه ردیگی... عقم مشودیم ریتصو میرو شی... تک تک لحظات معاشقه مان پزندیام هق م نهیس یتو
 ...ردیگیآورم... عقم م یرا به خاطر م شی... حرارت لب هازندیم

 یها یلمس برجستگ یکه هرز رفتند برا ییآورم... دست ها یباال م دنشیدر آغوش کش یرا برا میها دست
 ...غزل... غزلم... خواهرم... غزلم... همخوابه ام

را به آتش  مینگاهش... که تک به تک سلول ها تی... با مظلومسشیخ یکشم... غزل... با چشمها یم عقب
 ...ـــــــــای... خداــای... خدامیبه چشمها زندیکشد... زل م یم

 ...اش... از شاهکــــارم نهیگردن و س یرو یها ی... از کبودرمیگیاز بدنش نم چشم

 ...شودیو باز دست به دامن مالفه م گزدی... لب مشودیام م رهینگاه خ متوجه

 ...ردیگ یرا م نگاهم

حسام... هم تو رو... هم اون صدفو... خدا لعنتتون کنه...  ریشنوم: خدا لعنتت کنه ام یزمزمه اش را م یصدا
 !بودم؟ کارهیوسط چ نیچرا من؟! مگه من ا

بچه آوردم... که دهانش  نیحسام را... من چه به روز ا ریکند... من را... ام ی... غزل مرا لعنت مکندیم لعنت
 ...باز شده نیبه لعن و نفر

 ...کشد یاعصابم خط م یهق هق خفه اش رو یصدا

... از مـــن... ... غزلکندیام م وانهیکشد... ترسش د ی... با ترس عقب مکنمیرا به طرف شانه اش دراز م دستم
 ...است ییچه بال گرید نیترسد... خدا ا یم

 ...: غزل جانرمیگیرا به چنگ م میموها

 ...... غزل مـُـــرررردرحسامیکشد: غزل مُرد ام یم غیج هیگر انیم

 ...: غزلمکنمیم ناله

... با ریام یمنو کُشت یصدف حلقه انتخاب کن یتا برا یشکند: همون موقع که منو برد یگلو م یتو شیصدا
 ...یخودت... جونمو گرفت یدستا
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 ریو انگار با خودش حرف بزند، ز چدیپیدور تنش م شتریاورم... غزل مالفه را ب یهوا کم م دنینفس کش یبرا
 ...وقت چیحسام... ه ریام یدیوقت منو ند چی: هکندیلب زمزمه م

که من خودم  یمن... غزل من... کس یم... غزل... جوجه کش یکه امکان دارد، از دو طرف م ییرا تا جا میموها
 ...رسدیم یباغ بر نیبزرگش کردم... اووففف... هر دم از ا

 ...کند یهق هق م یبه آهستگ غزل

 ...زنمیتخت چنگ م نییرا از پا راهنمی... پمیکردن لباس ها دایپ یبرا چرخانمیم چشم

و  کندیاندازم... مکث م یلرزانش م یشانه ها یرا رو یسرمه ا ی شهی... لحاف پشم شزدیریهنوز اشک م غزل
 ...کنمینم دایگفتن پ ی... برایجمله ا چی... هیکلمه ا چیکشد... ه ینگرانم باال م ینگاهش را تا چشمها

... دهمیهل م نییرا به پا رهی... به قصد ترک اتاق، دستگمیآ یم نییو از تخت پا کشمیبه صورتش م یدست تنها
 ...کندیزده ام م رتیکه نشان از قفل بودن در دارد، ح یتق یصدا

 شبی: گفتم آوا درو قفل کنه... دزندیگذرانم... آهسته لب م یغزل را از نظر م سیو نگاه خ گردانمیبر م سر
 ...شدیم یعصبان دتیدیخونه بود با اون وضع م ییدا

 ...یر خوب نباش لعنت... انقدر خوب نباش غزل... انقدزنمیم هیکمر به در تک از

 ...فشارد یرا به هم م شیگلو خفه کند... لب ها یناله اش را تو ی... و انگارکشدیبازو م یرا رو شیها دست

 ...حالت نیغزل در ا دنیجز د کردمیرا م یزیهر چ تصور

اندازم...  یم اطیبه ح یو نگاه زنمی... ساختمان را دور مرومیم رونیخراب، از تراس ب یآشفته و اعصاب یحال با
خودم هم احتماال هنوز رو  نیرا راحت... ماش المیحال، خ نیو در ع کندیم یبهم دهن کج ینیاز هر ماش یخال

 ...اش یلعنت یراهکار ها آنپارسا پارک شده... خدا پارسا را لعنت کند با  یخانه  یبه رو

 یتا پر شود و همراه ورق قرص تو رمیگیم خچالی ریرا ز یکیسرام وانی... لدارمیبرم یسبد داروها مسکن از
فشارم...  یام را م یشانیدارد... با کف دست پ اجیهم احت گریقلم د کی... احتماال غزل به ذارمیم یشدستیپ
 ...شومیاتاق خواب مامان م یراه ،یکردن پد بهداشت دایپ یکوبم و برا یکانتر م یرا رو یشدستیپ

*** 

 ...کنمیباز م میو درب اتاق را با فشار زانو چرخانمیقفل م یرا تو دیکل

 یلحاف را به دندان گرفته و صدا یگوشه  نباری... ازدیریهنوز به همان حالت، در خود جمع شده و اشک م غزل
 ...کندیزار زدنش را خفه م

... ستینه نخو ی: غزل؟! کسزنمیزانو م شیپا نییتخت، پا یو رو به رو گذارمیم یپاتخت یدستم را رو یتو ینیس
 !؟یریدوش بگ یخوایم

 یم یپد بهداشت یبسته  ی... نگاهش رودهمیم رونیب ی... نفسم را با کالفگدیگویم یهق هقش، نچ آرام انیم
 ...شودیم لیاش به ضجه تبد هیو گر ندینش
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 ...افتد یم نییپا شیدندان ها انیلحاف از م ی... گوشه کشمیم نییلحاف را پا ،یآهستگ به

 دونستمی... من نمدمیبخور... بعد بهت مسکن م یزیچ هی ای: غزلم... برمیگیدو دستم م انیزده اش را م خی دست
 ...دیبه ذهنم رس نیکنم... فقط هم کاریچ دیبا گهید

 ...ستین ی: غزل... االن وقت لجبازمیآ یو کالفه به حرف م یکشد... عصب یرا پس م دستش

ابرو شده  یکه ب ی... اونی... چون پسرکنهی! تو برات فرق نمه؟یمن چ فی! االن تکلر؟یکنم ام کاریچ دیمن با _
 ...منم

 ...ردیگیآتش م تشیمظلوم یبرا دلم

 دی... چرا تاوان پس زده شدن تو رو من باذارهیکنم؟! بابا اگه بفهمه زنده م نم کاریچ دی: باکندیبغض تکرار م با
 !بدم؟

 "تاوان پس زده شدن تو"شود :  یذهنم اکو م یاخرش تو ی جمله

که تاوان داده اند... منم و ...  یتاوان داده... کسان کهیپس زده شدم... از جانب صدف... و حاال... کس من
 ...غزل

... اما... ما هر یدار یبد طیشرا دونمی... مستیحرف درست ن نیگفتن ا دونمی: غزل... ممیگو یم یآرام به
... و بعدش هم... یشدیمن م کینزد دی... تو نباطیاون شرا یتو نکهی... اول امیاندازه مقصر بود هیدومون به 

 لیکه دل دمیاز تو ند یرفتار چی... من هادین ادمی یچیکه ه یغزل من مست بودم درست... اما نه اونقدر نیبب
 هیانصاف یب نی... به نظرم ایردهم نک کیاعتراض کوچ هی ی... حتیبر مخالفتت باشه... تو اصال مقاومت نکرد

 نی... خواهان ایحد هیتو خودتم... تا  کنمیفکر م ی... ولخوامی... من واقعا معذرت میکه فقط منو مقصر بدون
 ...یرابطه بود

احساسو دوست دارم... چون  یب یعوض ی: چون من دوست دارم.. من توشودیمشتش چنگ م نیب مالفه
من صدف بود... حال االن منو درک  ی! اگه به جا؟یفهمینتونستم... م ینتونستم... خواستم عقب بکشم ول

 ...یکردیم

 زیم ی هیبه پا یو با سست دارمیبرم میاطالعات وارده، واقعا از حد توانم خارج است... وزن بدنم را از پاها حجم
 ...زنمیم هیپشت سرم تک

 ...کشد یم ادیصورتش فر یتو یمانیگزد... پش یلب م غزل

 ...برم خونه مون خوامی: مکندینگاهم م یچشم ریز

 ...: لباس ندارمکندیو ناله م سشیخ یبه چشمها زنمیزل م تنها

 ...کند ی... غزل حرکاتم را با چشم دنبال مشومیبلند م ن،یفشار کف دستم به زم با

 ...... صبحونه تو بخورارمیبرات لباس ب رمی: مکنمیزمزمه م تنها

 ...کوبم یدر اتاق را پشت سرم... م و
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*** 

... امدهین چکسی... چهل و هشت که خواب به چشمان هامدهیو هشت ساعت است خواب به چشمانم ن چهل
 ی... و توشودیالزم م یاسپر یو ه رودیسوزد... که نفسش بند م یتب م یچهل و هشت ساعت است غزل تو

 یبرا ی... حتدهدیرا هم به تنش نم یبرخورد نوک انگشت ی... اجازه یاریهش مهیو ن یداریهمان خواب و ب
 ...دهدیعکس العمل نشان م عی... سرنهیمعا

 ...ندیتن و بدنش را بب یها یکبود یکس نکهیترسد از ا یهم م یهوشیب ی.. تودانمیمن م و

 ...گود افتاده شیچشمها ریاش آب رفته... و ز یبرجسته و صورت یچهل و هشت ساعت، گونه ها نیهم یط

 ...... طاقت هم ندارمنمیتخت افتاده بب یزار و نزار و تو نگونهیعادت ندارم غزل را ا من

 ...غزل را دوست دارم من

 ...... غزل را دوست دارمیکودک یروز ها یعمرم و به وسعت همه  یتمام سال ها یاندازه  به

و دم نزنم... حال و  نمشیحال و روز بب نیا یو دم نزنم... دل ندارم تو نمیروز به روز آب شدنش را بب انمتوینم
 ...مسببش تنها من هستم و من دانمیکه م یروز

 ...زنمیم میصدا مامان

 !شده؟ یزی: چرمیگیانجام نداده ام م شیرو یاتیعمل چیکه ه میرو شیرا از پالن پ نگاهم

 !پرسم: غزل بهتره؟ یم دوارانهیو ام دهدیسر تکان م نیطرف به

 ...کشد... از تــه دل یاه م مامان

 مشیببر شهیش کنه... نه م نهیبهش دست بزنه معا یکس ذارهینه...بدتر شده که بهتر نشده... نه م _
 ...رهیها... منتها نه من دلشو ندارم نه بابات... بچه داره از دست م شهی... البته به زور ممارستانیب

... واقعا دمیکه به عمرم د هیادم نیتر لکسی: غزل ردیگویو مامان م دهمیم یباز میانگشت ها انیرا م مداد
 ...باشه تونهیم یچ شیماریمنشا ب دونمینم

 !ه؟یتبش عصب یگیمگه نم _

 !باشه؟ یعصب دیچرا؟! چرا با یخب... ول هی: چرا... عصبکندیحواس پرت نگاهم م مامان،

 ...دونمی... واقعا نمدونمی: نمکنمیرها م زیم یو قلم را رو کشمیم یقیعم نفس

 ...دانمیهم م یگری... بهتر از هر کس ددانمیاست : من م نیا تیواقع

 !؟یری: کجا مکندی... مامان نگاهم مشومیجا بلند م از

 ...ییدا ینه خو رمیسر م هی _

 ...بهت بدم... حواس برام نمونده که نویبرسونش... اصال اومده بودم هم یتونیآوا کالس داره... گفت اگه م _
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 ...امیمونم... زود م ینم ادی: زگذارمیم رهیدستگ یرا رو دستم

 ...کنمیو من اتاق را ترک م دهدیموافقت سر تکان م یبه نشانه  مامان

* 

 !؟ییدا یکرد کاری: چکنمیسالن را تا انتها باز م یقد یو پنجره  زنمیرا کنار م پرده

 ...رهی: غزل داره از دستم مکندینگاهم م گارشیاز دود س یپشت هاله ا از

بندش  مینفس ن نیهم یخوای... میکن یدود م گاریس ینطوریو ا یدونیم تشوی: خوبه وضعمیگویزده م حرص
 !اد؟یهم کالً بند ب

 شیرو شیپ ستالیکر یگاریس ریز یسوخته را تو مین گاریو فورا س خوردیم ی... تکانشوندیگشاد م شیها چشم
 ...کندیخاموش م

 ...زحمت یراه پله رو هم باز کن ب یتو یحواسم نبود... اصال حواسم نبود... اون پنجره  _

 ...گذارمیم کانتر یرو ،ییدور از دسترس دا دارمیبرم زیم یرا از رو گاریس یفلز ی جعبه

 ...کنمیپاگرد را باز م یتو یمربع یو پنجره  رومیپله باال م شش

 !؟ییغزل چش شده دا یدونی... تو جدا نمری: امکندیرا صاف م شیصدا یبا تک سرفه ا ییدا

 ...نگفته یزی: نه... به منم چکنمیم یرا... اهسته تر ط ماندهیباق ی... و دو پله خورمیم جا

 هیتو  کنمی: پس چرا من حس مرسدیبه زور به گوشم م شیفشارد... صدا یاش را با کف دست م یشانیپ
 ...راحت باشه یزیاز چ الشیخ نکهیانگار غزل آرومتره... مثل ا یای... تو که میدونیم ییزایچ

. کنارم حس رو دارم.. نیبوده... منم نسبت به غزل هم ینطوریهم شهی: خب... همکندینم میوجدان رها عذاب
 !بوده؟ نیاز ا ریکه باشه آروم ترم... مگه تا حاال غ

 ...شودیخارج م شیاز گلو یو نه خفه ا دهدیسر تکان م نیبه طرف ییدا

 ...کشاند ینگاهم را به طرف پله ها م د،یا یباال م یتق بسته شدن در که از طبقه  یصدا

 ...: عسله... از صبحه اومدهدهدیم حیحوصله توض یو ب ندیبیام را م رهینگاه خ ییدا

 !نم؟یبرم غزلو بب شهیم _

... من شومیپاگرد با عسل دچار م ی... تورومیباال م یبرو...پله ها را به اهستگ یعنیجنباند که  یم یسر ییدا
 ...شودیم ریکه انگار تازه بند امده... مجددا از چشمش سراز یاشک ند،یبیرا که م

 !شه؟یشده؟! غزل طور یپرسم: چ یو هول م رمیگیرا م شیبازو

گه... به خدا دارم  یهم نم یچی.. هخورهینم یچی: هکندیکشد و آزاد م یم شیدندان ها انیرا م نشیریز لب
 ...بخوره یزیچ هی یکن شیراض یبلکه تونست ششیبرو پ ای.... بشمیم وونهید
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 ...کنمیم شی.. من راضدرست کن که موردعالقه ش باشه. یزیچ هی: برو شیبازو یرو کشمیم دست

 یمانده را ط یباق ی... هفت پله گذرمی... از کنارش مدهدیم لمیتحو یخفه ا یو باشه  کشدیرا باال م دماغش
 ...شومیاجازه وارد اتاق م یو ب کنمیم

 ه،یاز ثان یکسر ی... توکشمیحرکت م کیاتاق را با  یسر تاسر ی... پرده کندیباز م مهیرا تا ن شیچشمها غزل
 ...شودیاتاق غرق نور م

وسط  یو لوستر فانتز کشمیدست م زیپر ی... حرص زده روکشدیو پشت به پنجرا دراز م خوردیم یتکان غزل
 ...شودیاتاق روشن م

 ...: خاموشش کـــــندیگویم یآهستگ به

... یهمه رو حرص بد ادی... خوشت می: چه عجب باالخره زبون باز کردستمیا یسرش م یبه کمر باال دست
 !آره؟

 ...: با تواممیگویو م کشمیم نییکشد... مالفه را با شدت پا یسرش م یرا رو ینارنج ی مالفه

: غزلم چرا با خودت شومینرم م اریاخت یلرزاند و ب یتبدارش دلم را م یگونه ها ی... سرخکندیبغض نگاهم م با
 !؟یکنیم ینطوریا

دست  نهیشیسرم م یباال یبابام نگاه کنم... وقت یتو چشما تونمی... من نمیهمفی: تو نمکندیرا مشت م مالفه
 یکرده هم پدر یکه هم برام مادر یکس یبدم... نتونستم برا یلی... من خرمیبم خوادیبه موهام دلم م کشهیم

از  خوادیرو از چشمهام بفهمه... من دلم نم یبهش نگاه کنم همه چ ترسمیباشم... نتونستم... م یدختر خوب
 ...فتمیچشمش ب

 ...لرزد یشانه اش که به شدت م یرو گذارمیو دست م نمینش یتخت م ی لبه

 ...غزل _

 ...برد یبالش فرو م یرا تو سرش

 ...: غزل گوش بدهگردانمیو به سمت خودم برم رمیگیاش را م شانه

 ...خوامی: نمدیگویم خفه

 ...یکه گوش بد ی: مجبورکنمیحرکت بلندش م کیو با  دهمیگردنش سر م ریرا ز دستم

 ...کندیحوصله نگاهم م یو ب کالفه

من چقدر دوست دارم...  یدونی: تو ممیگویو م یبه روتخت شودیم رهی... خدهمیرا پشت کمرش هل م بالش
 !نه؟

 ...... انگار منتظر است حرفم را ادامه بدهمکندینگاهم م پرسشگرانه

 ...به خاطر تو حاضرم از جونم هم بگذرم یدونیم _
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 ...کندیاز حدش نگرانم م شیب ی... داغرمیگیدو دستم م نیرا ب دستش

 هیتو  ینفهمه... ول یزیچ چکسیکه ه یجمعش کنم طور انویجر نیزود ا یلیخ تونمی... من میاگه تو بخوا _
 ...من چقدر صدفو دوست دارم نکهی... ایدونیرو هم م گهید زیچ

 !؟ی: دارزندیلب م یآرام هب

 یکنم... که حت رونشیتا بتونم از فکرم... از قلبم... ب کشهیآره دارم... من هنوزم صدفو دوست دارم... طول م _
به خاطر حماقت  نمیبب تونمی... من نمیتیاولو یبرام تو شهیتو هم ینه... ول ایهست  یاصال شدن نکاریا دونمینم

 ...یشیچشمم اب م شیروز به روز پ یمن... دار

 !رحسام؟یام یبگ یخوایم یکند: چ یپر اشکش نگاهم م یچشمها با

... ستیهم در کار ن یاجبار چیممکنه برات سخت باشه... ه نی: غزل... ببدهمیبه انگشتان دستش م یفشار
 یتونیرم... ممن صدفو چقدر دوست دا یدونیکه م یبکنم فقط و فقط به خاطر توئه... تو... با وجود یمن هر کار

 !؟یو ... با من باش یتحمل کن نویا

*** 

 !کوبد: بـــــــه... آفتاب از کدوم طرف در اومده مهندس؟ یمحکم پشت کمرم م پارسا

 ...کوبمیبوکس م سهیو به ک زمیریمشتم م یقدرتم را تو تمام

 !!؟؟یشنو ی... نمری: با تو ام امشودیظاهر م میرو به رو نباریو ا ردیگیفاصله م یکم پارسا

 ...سالم کی: علکنمیلب زمزمه م ریو ز گذرانمیاز نظر م کشیو شلوارک مارک نا یرکاب یو قامتش را تو قد

 !در آورده؟ یت دوباره باز تهیاندازد: باز چه مرگته؟! اون دوست دختر عفر یباال م ییابرو

: خفه شو کوبمیبوکس م سهیک یچرم یبه بدنه  یمشت محکم تر نباریو ا میسا یهم م یرا رو میها دندان
 ...پارسا... فقط خفه شو

 ...با من خونه میبر ایبهت بدم... شب ب یحال هی دیباز با نکهینه مثل ا _

 !؟یچ یعنی یفهمیخفه شو م ی: معنکنمیاش را مشت م قهیچرخم و  یم یناگهان

 ...آرومت کنم خوامیخر... منو بگو م کهی! مرت؟یکرد رم هیاندازد: چ یم نییاش پا قهی یحرص دستم را از رو با

 یاروم کردن بدبختم کرد یمسخره ت برا یها وهیش نی: اروم کردنت بخوره تو سرت... با هممیگویم ادیفر با
 ...پارسا

 ...شود یقطع م یو همهمه، ناگهان یبدنساز یدستگاه و ها یو صدا سر

 کوبمیما زوم شده... با کف دست م یرو یچرخانم... نگاه همگ یم لیرا دور تا دور سالن بزرگ و طو نگاهم
 ...دست جفتمون ندادم یکار هیچشمم تا  ی: برو از جلورمیگیاش و فاصله م نهیتخت س
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 !: تو معلوم هست چه مرگته؟ردیگیشرتم را از پشت م یگرد ت ی قهی

اوضاع و احوال آشفته فقط  نیا ی.. تو.کنمیو راهم را به سمت رختکن کج م زنمیانزجار دستش را پس م با
 ...با پارسا را کم دارم ییارویرو

 !! چته تو؟ستم؟یمگه با تو ن ری... امی: هودیآ یجوجه اردک پشت سرم م مثل

 شیو دگمه ها کشمیرا به تن م راهنمی... پکنمیو از تن خارجش م گذارمیشرتم م یت یرو یرا ضربدر میها دست
 ...بندمیرا با حرص م

 ...هستا تیزیچ هی: تو زندیم هیاز شانه به در رختکن تک پارسا

 ...رمیمی... دارم مشمیشدم... دارم خفه م وونهی... دمهیزیچ هیکوبم: آره  یسکو م یرا با حرص رو شلوارم

 !؟یشیم یخفه چرا دار ی... ولیکه بود وونهی: ددیا یو جلو م ردیگیاز را از جدار در م هیتک

 ...کنمیکشم: چون دارم ازدواج م یم هوار

 یناراحت نکهی: خب... مبارکه... اکندیخنده اش گوشم را پر م ی... و صداکندیاندازد... مکث م یباال م ییابرو پارسا
 ...نداره

... اممم... صبر کن یبا صدف به هم زد ی... تو که گفتی: ولدیگو یو متفکرانه م کندیرا جمع م شیها لب
! هوم؟! خاک بر ؟یکرد مشیتقد یرو که پَِست داده بود دوباره مثل احمقا دو دست یحلقه ا یرفت ... نکنهنمیبب

 ...چلمن یسرت... پَخمه 

 ...: با صدف نه... با غزلمیگویو از ته چاه م شومیبرداشتن شلوارم خم م یبرا

هست که فکر  یف انقدر خنثاون صد ی... ولیفتیراه م یرود: نه بابا... دار یپارسا به هوا م یخنده  کیشل
 ...کن دایجلب توجهش پ یرو برا گهیراه د هینشون بده...  یعکس العمل کنمینم

که خال و حوصله  خورهیم یمن االن به آدم ی افهیدارم؟! ق یمن باهات شوخ یپوشم: تو فکر کرد یرا م شلوارم
 !داشته باشه؟ یشوخ ی

عقدش کنم... مجبورم...  خوامیبا غزل ازدواج ازدواج کنم... م خوامی: مکنمیو شمرده شمرده تکرار م کنمیم مکث
 ...بذارم ونیموضوعو با مامانم در م خوامیامشبم م

 یرو جد نای: تو... اکندیبا نگاهم م مهین ی... پارسا مات و با دهانکنمیاندازم و سر بلند م یکمربند را جا م سگک
 !؟یگفت

 ...میپروندم دور هم بخند یچ هی ینجوری: نه هممیگویمسخره م دهمیجا م یساک ورزش یرا تو لمیکه وسا ینیح

 ...یبا غزل... تو که صدفو دار یخوایحسام تو م ریواقعا... ام _

 ...ندارم گهی: ندارم... صدفو ندارم... دبندمیساک را م پیز
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سه روز که با صدف  نیظرف هم یبگ یخوایم یعنیرفتار نکن...  یرستانیدب یاحساسات یمثل پسر بچه ها ریام _
 ...حسام ری! منو نخندون ام؟ی... عاشق غزل شدیبه هم زد

 ...: نه عاشقش نشدم... باهاش رابطه داشتم... مجبورم عقدش کنمزنمیعجز داد م با

 وار،ید یشده تو هیتعب یو از کمر، به کمد ها راهنمیپ ی قهیبه  زندیپارسا چنگ م ،یاز هر عکس العمل قبل
 !؟یتو عوض یگیم یدار ی! چ؟یگیم ی: چشومیم دهیکوب

دست بذارم و  یدست رو تونمی... نمرهی... مجبــــورم با غزل ازدواج کنم... داره از دست میدیکه شن نیهم _
غزل  یجا یا گهی... اگه هر کس درمیبگ دهیغزل زدم ناد یرو که به زندگ یگند تونمیآثار حماقتمو نگاه کنم... نم

 ...از کنارش رد بشم تتفاو یب تونمیغزل.. نم یبرام راحت تر بود... ول دیبود شا

 ریام یخورد یفشارد: چه گه یمشتش م انیم شتریام را ب قهیو  دیسا یهم م یرا رو شیدندان ها پارسا
کارو  نیا یتونست یسالشه... هنوز بچه س... چطور ستی! غزل هنوز ب؟یکرد کاریهست چ تیحسام... حال

 ...کثافت یاریبال رو سرش ب نیدلت اومد ا ی! چطور؟یباهاش بکن

 ...: مگه من خودم خواستم؟! نشد... نتونستم خوددار باشم... من تو حال خودم نبودمکشمیم هوار

 ندارن؟! اگه آوا یغزل و آوا برام فرق یگفتیم ی! تو نبود؟یوا بد یزود نی! انقدر که به ا؟یاراده ا یانقدر ب _
 !! آرررره؟؟یکرد یکارو باهاش م نیغزل بود هم یجا

که منو  ی! تو بود؟ینداشت یریتو تقص یاش: حرف دهنتو بفهم پارسا... فکر کرد قهیاندازم به  یچنگ م متقابال
 ...خونه یمست فرستاد

رو  نی: معلوم هست شما ها چتونه؟! کل باشگاهو گذاشتدیا یداخل م یو مرب شودیرختکن با ضرب باز م در
 ...سرتون

حسام...  ریام یکثافت یلی: خزندیم ادیفر یمرب یکشد... پارسا از پشت شانه ها یزور و تقال پارسا را عقب م با
 ...یلیخ

 ...زنمیم پوزخند

مردم  خیببند به ر یفسادت آب شنگول یتو خونه  نی... بشیتو... تو الزم نکرده منو مواخذه کن ینه به اندازه  _
 ...بنشون اهیمثل من و غزلو به خاک س گهیکن صد نفر د فیرد یو جلوشون بطر

 !شده؟ یپرسد: چ یم یبا کنجکاو یمرب

 ...روم یم رونیو ساک به دست از رختکن ب کنمیزمزمه م یلب ریتوجه به سوالش، خداحافظ ز یب

 :فصل ششم ♦

 ...میگشا یدر را م یو به آهستگ زنمیاتاق م یبه در چوب یپشت انگشت، ضربه ا با

در  یگذارم به اهستگ یشود... پا به اتاق م یم میمهمان لب ها یمامان که به رکوع رفته، لبخند محو دنید با
 ...بندمیرا پشت سرم م
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دست  یچادرش را تو نیی... پارودی... مجددا به سجده مزنمیرود... کنار سجاده اش زانو م یبه سجده م مامان
 ...موقع سالم دادنش را دوست دارم یگفتن ها نیس نیس ی... صدارمیگیم

 ...زنمیبه سمتم... لبخند م گرداندی... سه بار... و سر برمشیپاها یرو کوبدیم دست

 ...سالم _

 ...یکرد ری: سالم مامان جان... چقدر دزندیلبخند م متقابال

 ...: باشگاه بودمزنمیم لب

 یخوایم ی: چدیگویو م زندیگفتن دارم... سجاده اش را تا م یبرا یحرف فهمدیم شهی... مثل همکنمیسکوت م و
 !؟یکنینگام م ینطوریحسام که ا ریام یبگ

 ...یبرام بکن یکار هی خوامی: مامان؟! ممیگو ی... و شمرده شمرده مکنمیتر م لب

 ...بزرگ یلیکار خ هی: کنمیو اضافه م کندینگاهم م پرسشگرانه

 !اندازد: خب؟ یباال م ییابرو مامان

 ...یباال بزن نیبرام آست خوامیم _

 !بله؟ _

 ...رمیگیلحن متعجب و نسبتا ناباور مامان خنده ام م از

 ..یخواستگار یبرام بر خوامیخب؟! م هیمگه چ _

 !منو؟ ی: دست انداختکندیم زیرا ر شیچشمها

 ...: نه مامان... نه به خدا... مرض که ندارممیگویم تند

 ی: چدیگویبرداشتن چادر از سرش م نیگذارد و ح یکنار تخت م یکشو یسجاده اش را رو کندیدراز م دست
 !؟یدفعه به فکر ازدواج افتاد هیشده که تو 

! همون موقع که ست؟ین ادتیبودم... باهات حرف زده  هیقض نیراجع به ا شیوقت پ یلیمامان؟! من که خ _
 ...مرخص شدم مارستانیاز ب

 !مامان؟ گمیم یچ یشنوی: مکنمیپرم و مثل جوجه اردک دنبالش م ی... مثل فنر از جا مشودیجا بلند م از

 !کنم؟ کاریچ دی... حاال من باشنومیبله م _

 ...گهیبذار د یخارانم: خب... قرار خواستگار یگوشم را م پشت

تصادف  یدختره خانواده ش رو تو یگفتیبذارم؟! تو که م یزنگ بزنم قرار خواستگار ی: به کندینش یتخت م یرو
 ...بده من بهش زنگ بزنم یکس ،یبزرگتر هیشماره از  هیاز دست داده... 
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 ...ستیاز صدف ن ی: نه مامان... منظورم خواستگارمیگویم ی... به اهستگزدیریدلم فرو م یتو یزیچ

 !؟یگیم یدار ی! حالت خوبه مامان؟! چرحسام؟ی: امکندیو با شدت سر بلند م یناگهان انمام

 گهید یکی.. ستیصدف ن یکن یازش خواستگار خوامیکه م ی... اون کسیعنیکنم: خب  یپا و ان پا م نیا یکم
 ...س

 !پس؟ هیکند: خب ک یپوف م یبا کالفگ مامان

 ...شیشناسیم _

 لیفام ی... تومیها اصال رفت و امد ندار هیهاس؟! ما که با همسا هی! از همساله؟ی! از فامشناسمش؟یمن م _
 ...تر کیکوچ یلیخ ایاز تو بزرگترن  ایهم 

 ...هاست یکینزد نینه مامان اونقدر دور نرو... هم _

... برو بذار رونیبرو بمنو سرکار گذاشته ها...  یبچه پررو چطور نیکوبد: بب یم میبه ساق پا یکف پا ضربه ا با
 ...منم به کارام برسم

 ...بغل دستمونه نیکم فکر کن خب... هم هی! بابا ؟ی: نه مامان... چه سرکارمیگویم دلخور

 ...خب؟! بغل دستمون فقط هی: بغل دستمون ککندیحرص زده نگاهم م مامان

اندازد  یفاصله م ،یا هیچند ثان ی... با مکثدوزدیم میو نگاه مات و ناباورش را به چشمها کندیسکوت م یناگهان
 !: غزل؟دیگو یکه انگار گفته اش را خودش هم باور نداشته، م یو طور شیلب ها انیم

 ...دهمیو با تظاهر به خجالت سر تکان م یآرام به

 !؟یگیم یحسام معلوم هست چ ریغزل؟! غزل خودمون؟! ام نیدهانش: هم یرو گذاردیدست م مامان

 ...مییغزل... برادر زاده ت... دختر دا نیمامان... همآره  _

 !ن؟یرو سر کار بذار یملت هی نیدیروزه از تخت بلند شده... باز نقشه کش هیدختره تازه  نیبب _

دوس  موییالناس... من دختر دا هایازدواج کنم... ا مییبا دختر دا خوامی... بابا من مینیاَه... مامان... چقدر بد ب _
 !بگم؟ یدارم... دردمو به ک

 !؟یپس صدف چ _

 ...یچیاندازم: صدف ه یباال م شانه

 !حسام؟ ریام _

 دهیچیپ یلیخ یعنیس...  دهیچیخرده پ هیمامان موضوع  نی: ببکنمیتند و مسلسل وار شروع به حرف زدن م تند
اصال از اول به لج غزل باهاش دوست  یعنیغزلو دوست داشتم...  یس... من با صدف دوست بودم... ول

... ادی... تا غزل به خودش بکنمبا صدف ازدواج  خوامیم یعنیقصدم ازدواجه...  گفتمیشدم... بعد به همه هم م
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کردم... نه که قصدم  تشیخرده اذ هی نیهم یلوس و حرص دراره؟! منم برا یلیبرادر زاده ت خ یدونیمامان؟! م
ترم تموم بشه  گهیانقدر مو حرص نده... بعد گفتم د ادیبه خودش ب خواستمیکردنش باشه ها... فقط م تیاذ
چند  نیاوضاع و احوال بد ا نیا یحالش بد شد... با عرض شرمندگ مبا صدف ازدواج کنم... غزل ه خوامیم

که من  ومدیباهام راه م خودش بود... اگه ریمامان به خدا تقص یمن بود... ول یوقتش هم به خاطر حرف ها
وقته دوسش دارم... منتها هنوز دهنم  یلیدوست دارم... خ یلیکنم... من غزلو خ تشیاذ ینطوریمرض ندارم ا

دختره رو عقدش کنم  نیا خوامیم گهیشغل ثابتم دارم... د هی... رمیگی... االن دارم ارشدمو مدادیم ریش یبو
 ...راحت بشه مال خودمه المیخ

دلم آشوب است... تا حاال  یتو م،یها یخندد... و با وجود لودگ یکه م می... بر خالف لب هاکنمیتازه م ینفس
 ...دروغ نگفته ام... البته گفتم ها... اما به مامان نگفته ام نهمهیعمرم ا یتو

 !حرفامو؟ یدی: مامان؟! اصال شنگذرانمیناباور مامان را از نظر م نگاه

 !پرسد: چند وقته؟ یکشد و ماتِ صورتم م یم یقی... نفسش عمخوردیم یتکان مامان

 !چند وقته؟ یچ _

 ...یدیچند وقته که فهم نهیمنظورم ا _

 ...اومد ایکه غزل به دن یپرم: از همون موقع یحرفش م یتو

 ...رحسامیام زنمیحرف م ی: دارم جددیگویم تیبا جد مامان

 ...یعنیکه هر دو تامون...  شهیم یدو سال هیخارانم:  یام را م نهیس یانگشت اشاره، رو با

 ...کنمیآورد... سکوت م یدستش را باال م مامان

 ...یبا صدف ازدواج کن یخوایکه م ی... تو به من گفته بودادیوسط جور در نم نیا یزیچ هی _

من از همون اول بهت ... اگه یگفتم که تو به گوش غزل برسون ی: آره خب... اتفاقا عمدمیگویسرعت م به
نقشه هام نقش بر  یمن همه  گهیکف دست غزل... بعد د یذاشتیتو صاف و پوست کنده م گفتمیراستشو م

 ...شد یآب م

 ستی: االن حقت ندیگو یو م ستدیا یم می... رو در روزنمیم ی... لبخند کجکندیبا حرص و غضب نگاهم م مامان
 !؟یگیرو به من م زایچ نیاالن ا یکشیگوشت؟! هان؟! خجالت نم ریبخوابونم ز یکی

بفهمه  یزیچ یبعد از دوسال نذاشتن کس نیکاه... بب ریآب ز ی: اِ اِ اِ... آدماردیگیدهانش م یرا جلو مشتش
. ..شنیتنگ بغل همن... از هم جدا نم شهیهم نمیبیم ی... من هدونستنیدو تا رو مثل خواهر برادر م نی...همه ا
 !لحظه هم شک نکردم؟ هی... چطور هیینگو خبرا

 ...گهید مینیما ا گهید _

 ...نکن ی: برو بچه انقدر زبون درازردیگیم میاز بازو یشگونین

 !گه؟ید یزنیحرف م یی: با داپرسمیم اطیاحت با
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آقاجون و  زنمیامشب زنگ م نی... اصال همزنمی: واه... معلومه که حرف مکندیرا گرد م شیچشمها مامان
 گهیاز غزل بهتر... د ی... من از خدامه که غزل عروسم بشه... کتییخونه دا میبر یدسته جمع انیمادرجونت ب

... ومدیبرنج، صدف خوشم ن ریش ی هبکنم... اصال از اون دختر  یاعتراف هی خوامیتموم شده م یحاال که همه چ
 ...یبهت نگفتم که ناراحت نش یول

 ...... با دل خونیه... تصنعخند ریز زنمیم بلند

 ...زنندیبرق م یاز خوشحال شی... چشمهاخنددیم میپا به پا مامان

 ...کنمیو من... اتاق را ترک م ردیتا با مادرجون تماس بگ ردیگیذوق و شوق تلفن به دست م با

*** 

 ی: چمیآ یم رونیب یبهداشت سیکشم و از سرو یم سمیصورت خ ی... حوله را روزندیم میصدا ادیبا فر آوا
 !تو جغجغه؟ یگیم

 ...بابا کارت داره نییبرو پا ای! بزنم؟یساعته دارم صدات م کی یشنوی: نمکندیقد علم م میبه کمر رو به رو دست

 !پرسم: بابا؟ یاندازم و آهسته م یرا باال م میابرو یتا کی

 ...شود یم ریو از پله ها سراز دهدیتکان م سر

 کندینگاهت م تیو جد ینیب زیتوان دورغ گفت... آنچنان با ر ی... به بابا نمدهمیم رونیب یرا با آشفتگ نفسم
 ...یدهیکه نا خودآگاه خودت را لو م

... اتاق را ترک قیعم یاندازم... و با نفس یم وترمیگردان کامپ یصندل یپشت ی... حوله را رورومیاتاقم م به
 ...کنمیم

 یتو یپوست کنده  یها بیس دانمی... چشم بسته مخوردیم وهیکنار مامان نشسته و م من،ینش یتو بابا
 ...کار مامان است ش،یپا یبشقاب رو

 کی یزیپوست گرفتن هر چ ی... کال برایچیکه ه وهی... مردیپوست بگ وهیم ستیکه هنوز است بابا بلد ن هنوز
را به پوست  وهیم یهمه  ایخودش را ناکار مکند،  ایپوست مرغ بِکَند...  خواهدیانگار م ردیگیچاقو دست م یجور

 ...ماند ینم یباق یچیو آخر سر ه دهدیم

 !با من؟ نیداشت ی: کارمیگو یو م نمینش یکنار دست مامان م یمبل تک یرو

 یپرسد: چ یمقدمه م یو ب گذاردیمقابلش م زیم یرا رو وهیم یدست شی...پردیگ یم ونیزینگاهش را از تلو بابا
 !حسام؟ ریتو سرته ام

 !تو سرمه؟ یچ یچ یعنی: کنمیجدا م وهیاز ظرف م یدرشت یتوت فرنگ شومیم خم

 !؟یتو ماها رو خر فرض کرد _

 !ن؟یپرسیم نویا یچ ی: بال نسبت... براکنمیرا گرد م میچشمها
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 نیبه ا میدو روز تصم یکی یکه ط رهگذیتو فکرت م ی! چه؟ی: هدفت چردیگیضرب م یراحت یچرم یدسته  یرو
سه چهار  نیرو به اون رو شد... ا نیغزل از ا مت،یکه همزمان با اعالنم تصم نجاستی! و جالب ا؟یگرفت یمهم

 !! معلوم هست؟ن؟یکنیم نیدار کاریشما دو نفر گذشته؟! چ نیب یروزه چ

را چشم بسته و  میحرف ها یکه همه  ستیاورم... بابا مثل مامان ن یبابا، کم م یمقابل رگ بار سوال ها در
 ...را اصال نکرده بودم شینجایبرو برگرد قبول کند... فکر ا یب

 ...میرو دوست دار گهی: ما همددهمیفرو م یدهانم را با سر و صدا و به سخت آب

چشمت بوده... بعد تازه  یسال غزل جلوهمه  نیحسام... ا ری: منو نخندون امدیگو یم یعصب یبا تک خند بابا
 ...خنده داره یلی! خ؟یبهش دار یکه چه حس یدیفهم

 ...وقته که یلی... خدمی: تازه نفهمرمیگیم یرا به باز نمیریلب ز ی دهیدو انگشت پوسِت خشک با

... و مطمئن ستمیمن نده... من مثل مامانت ساده ن لیتحو یرو که به مامانت گفت یفی: اراجپردیحرفم م یتو
 !؟یبکن یخوایم کاریآدم بگو چ ی... پس مثل بچه دارمیدست از سرت برنم ارم،یباش تا از ماجرا سر در ن

 یبدست آوردن تمرکز، دو بار باال م یرا برا می... ابروهاکنمیو پشت لبم حس م قهیشق یعرق را رو قطرات
 !داره؟ ی... چه اشکالیلیدواج فاماز  نهمهیبا غزل ازدواج کنم...ا خوامی: ممیگو یاندازم و م

بغل  ینداره... اتفاقا هم من هم مامانت آرزومونه که غزل بشه عروسمون... چون تو یاشکال یلیازدواج فام _
 ...... انقدر مشکوکی... ناگهانینطوری... منتها نه امشیشناسیم یا گهیاز هر کس د شتریخودمون بزرگ شده و ب

 !موضوع مشکوکه؟ نیا یکجا قایدق _

 !بابا جان؟ یستادیا نجایمشکوکه... شما چرا ا شیجوابم را بدهد: همه چ کندیدهان باز م بابا

با غزل ازدواج  خوادیحسام م ری: امدیگو یزده م رتیگردانم و آوا ح ی... سر بر مکنمینگاه بابا را دنبال م ریمس
 !کنه؟

ما  یبه شما اجازه داد به حرف ها یآوا... برو تو اتاقت... ک کشد: یاش دست م یشانیبه پ ،یبا کالفگ مامان
 !؟یگوش بد

 !گفت؟ یمامانت چ یدی: شندیگویکند... بابا م یبا دهان باز نگاهمان م آوا

 ...ردیگیم شیچرخد و راه پله ها را در پ ی... مدهدیسر تکان م یبا ناباور آوا

خونه زده  یکه تو ییحرف ها دی: حواست هست که نبادیگو یشود.. و بابا م ی... متوقف مزندیم شیصدا بابا
 !گه؟یبره د رونیب شهیم

 ...کندیم یکیو پله ها را دو تا  دهدیسر تکان م آوا

 ...دهیدستش گرفته داره به دُرسا اس ام اس م لیاالن موبا بندمی: شرط مدیگویبا تاسف م مامان

 ...دهدیم رونینفسش را با شدت ب و
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 ...دوزدیو نگاهش را به صورتم م زندیپلک م بابا

 ...جواب قانع کننده ام هیمن هنوز منتظر  _

 ...باشه تونهیم یجواب قانع کننده از نظر شما چ دونمیمنم هنوز نم _

 ...رحســـــامیام _

 ...رو گفتم گفتمیم دیبا یخب؟! هر چ هی: چمیگویم یعصب

 ...بگو یکنیپنهون م یها رو هم که دار دیاون نبا _

 ...کنمیرو پنهون نم یزیمن چ _

 دی... من اگه پسرمو نشناسم که بایکنیرو پنهون م زایچ یلیخ یدار یعنیلرزش پلکت  نی: همزندیپوزخند م بابا
 ...رمیبم نیسرمو بذارم زم

 ...اندازدم یبه خنده م د،یگو یکه مامان م یلب ریز یخدا نکنه  ت،یاوج عصبان در

 ...حسام... سوال من جواب نداشت ریکند: ام یرا بلند م شیصدا بابا

... میکرد... خردم کرد... از هم جدا شد انتی... صدف بهم خنیبشنو نیخوایم ی: چکنمیرا بلند م میصدا متقابال
 ...نیهم

 !کرد؟ انتی: بهت خکندیکشد و بابا موشکافانه نگاهم م یم نیه مامان

دانشگاه رفت  یاز پسرا یکی: با کنمیزمزمه م میپا ریپرز بلند ز ی چهیبه قال رهیاورم و خ یم نییرا پا میصدا
 نکهیبه صدف متلک گفته بود دعوامون شده بود... با ا نکهیبار سر ا هیمنه...  یکه دشمن خون یکی... یمهمون

رقصش پخش شد... دعوامون شد...  لمیکرد... ف شیهمراه اد،یمن چقدر ازاون ادم بدم م دونستیصدف م
کنه و به خاطر احترام به خواسته  یزندگ تیمحدود یتو تونهیمحدودش کنه... نم یکس ذارهیصدف گفت نم

 ...می... جدا شدمی... کات کردگهید نیهاش دست بکشه.. بعدش... اَه... هم یمن از خوش یها

 یانداز م نیگوشم طن یتو زند،یاسمم را صدا م بغض آلودش که ی... صداگذاردیدستم م یدستش را رو مامان
 ...شود

 ...خونسرد است تینها یبابا اما... ب یصدا

 ...فهممم یماجرا نم نیدرست... اما ربط غزل رو به ا نایا یخب... همه  _

 ...آورم یبه زبان م رند،یگیمغزم شکل م یکه تو ی... کلمات را به همان سرعتکنمیرا فوت م نفسم

وقته شکل گرفته... باورش برام سخت  یلیکه خ یخب... بعدش... صدف از احساسش گفت... از احساس _
چقدر  دیدونیبد... غزل هم که م یلیبود... با غزل هم دعوام شد... سرش داد زدم... باهاش بد حرف زدم... خ

 یروز گذشت و غزل تو هی یوقت ی... وللمشهیخودم گفتم ف شینکردم... پ یحساسه... حالش بد شد... توجه
 ...عمق فاجعه چقدره... بعدش دمیتخت افتاد، تازه فهم



 

 
134 

 ...یبهش ترحم کن یگرفت می: بعدش تصمدهدیو بابا حرفم را ادامه م کنمیم سکوت

رو که  یزیمن چ دوننیبهش ترحم کنم؟! همه م دی: نــه... چرا باکنمیم بیو به سرعت تکذ دهمیتکان م سر
ازدواج  هیکه بخوام به خاطر دل غزل،  ستمین یفی... اونقدرا هم آدم خوب و شرکنمیبه نفعم نباشه قبول نم

 دمیاز احساس غزل با خبر شدم، د وورفت  رونیب میکنم... منتها صدف که از زندگ لیرو به خودم تحم یاجبار
... در مونهیکه آره غزل برا مثل آوا م زدمیخودمو گول م یمدت الک نیا ی... توستمین لیم یبه غزل چندان هم ب

 دهیناد میداشت یچرا جفتمون سع دونمیبوده... که واقعا نم یاز بچگ یعالقه ا هی... ستین ینطوریکه ا یصورت
 ...دوسش دارم یلیغزلم... اصال... اما خب غزلو دوست دارم... خ شقگم عا ی... من نممیریش بگ

 ...دهیچی: چقدر پکشدیاش م به چانه یدست بابا

 ...کنمیم هیخون گر یو دل زنمیلبخند م یظاهر

... که یکه گرفت یمیتصم نی... اری: امدیگو یم کند،یم دادیب شیصدا یکه تو یشیو با تشو یبه اهستگ مامان
غزل چقدر حساسه... مبادا  یدونی! نه مامان؟! تو مست؟یبا صدف که ن ی... به خاطر لجبازیبا غزل ازدواج کن

 ...به خاطر در اوردن حرص صدف

ندونه  ی! تازه هر ک؟یشناخت نطوری! منو اه؟یچه حرف نی: نه مامان امیگو یم یو با تظاهر به دلخور یتند به
 ...من مهمه یغزل چقدر برا یدونیشما که خوب م

 ...کندیبه بابا نگاه م فیکسب تکل یو برا زندیم یلبخند متزلزل مامان

خاراند... نگاهش را از صورت مامان  یلبش را م ی... گوشه کندیسر بلند م ،یا قهیسکوت سه دق کیبعد از  بابا
 ...کنمیصحبت م تییکند: خودم با دا یمن ثابت م یو رو گذردیم

 ...کشمیم ییراحت تابلو نفس

تکان  میبرا دیتهد یکه به نشانه  یگشتبندد که با هشدار بابا و ان ینقش م میلب ها یرو یاراده ا یب لبخند
 ...شودی... به سرعت نور محو مدهدیم

 گهیکلمه از حرفات دروغ بوده... اون موقع د کی... بفهمم  یی... پس فرداییحسام... خدا نکنه فردا ریفقط ام _
 ...نهیحسابت با کرام الکاتب

 ...: تا اون موقع خدا بزرگهمیگویدلم م یو تو دهمیموافقت سر تکان م ینشانه  به

*** 

 ...شومینرده ها خم م یو از شکم رو کنمیحلقه م یآهن یرا دور نرده  میها انگشت

 !ن؟ییپا یای: نمدیگو یبلند م ی... با صدازندیطناب م اطیح یتو آوا

 ...دهمیسر تکان م نیو به طرف زنمیم لبخند

 ...ردیگ یو طناب زدن را از سر م کندینثارم م یذوق یب
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 ...شوم یم رهیرا روشن کرده اند خ اطیشکل که ح یکوتاه و قارچ هیپا یچراغ ها به

 یحلقه  شبید شودیشود با غزل نامزد کرده باشم... باورم نم ی... باورم نمجمیماتم... هنوز گنگم... گ هنوز
 دانمیکه نم ی... حلقه ایخواستگار یجلسه  نیاول یتو ،ینامزد یبه انگشت غزل نشانده باشم... حلقه  ینامزد

 ِ  ...کرده بود هیته یو با چه سرعت یمامان ک

 یمغز، عقل نداشته تان را رو یها را کنار بگذارم... گفت باز شما دو تا ب یمسخره باز نیزنگ زد... گفت ا عسل
 !سر کار گذاشتن ملت؟ یبرا دیختینقشه ر دیهم گذاشته ا

 ...خنده دار استگفت: تو و غزل؟!  یناباور با

 !؟یبا غزل ازدواج کن یخوای: واقعا مدیپرس یو فقط م کردینگاهم م رتیبا ح آوا

 ...زدمیمن در جوابش... تنها لبخند م و

تفاوت گفت مبارک  ی... نگاهم کرد و بییدا یموقع رفتن به خانه  شبیرفتار کرد... د یخنث شهیمثل هم آراد
 ...باشه

 ...بند نبود شیپا یرو ی... حال مامان هم گفتن ندارد... از خوشنطوریجون خوشحال بود... آقاجون هم هم مادر

 ریتا از ز کردیزدن استفاده م یدست کی یبرا ی... و از هر فرصتکردینگاهم م ینیهمچنان مشکوک و با بد ب بابا
 ...زبانم حرف بکشد

 ...شدم ییدا یاز همه شرمنده  شتریب

 !غزل چش شده؟ یدونیگفتم تو م یدی.. نگاهم کرد و گفت: د.فقط

از کنارم  مینس کی یبه شانه ام زد و به سبک یلبخند زدم... دست شیبه رو یمن سکوت کردم... و با شرمندگ و
 ...گذشت

انداختن...  ... نه موقع حلقهینباشد... اما به غزل اصال نگاه نکردم... نه قبل از مراسم خواستگار ریباور پذ دیشا
 ...بعداز مراسم یو نه حت

 ...مامان و بابا سر تکان دادم یحرف ها دییام زل زدم و در تا یروفرش ینوک صندل ها به

 ...میریگفت تا آخر بهار مراسم بگ مامان

 ...یدار یگفت چه عجله ا ییدا

بچه ها بروند سر  میریفردا مراسم بگ نی... اصال هممیکه ندار قیبه تحق ازیکه ما ن دیخند یبا سرخوش مامان
! گفت ست؟ین یشناخت کاف یخانه، برا کی یتو یسال زندگ ستیدارد؟! ب یشان... چه اشکال یخانه و زندگ

 ...دینکن تیبه غزلش عجله دارد... پسرم را اذ دنیرس یحسامِ من برا ریام

... نه دمیرا شن شی... نه صدادمیشنغزل را هم ن یخنده  یانداختم... صدا ری... من سر به زدیخند جمع
 ...دمیصورتش را د
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 ی... از پهلودمیراست به چپ چرخ یدنده به ان دنده شدم... از پهلو نیغلت زدم... از ا میجا یتا صبح تو شب
که  یآرام تر بودم... با وجود گرید یکه نسبت به شب ها ی... و خوابم نبرد... با وجوددمیچپ به راست چرخ

 ...امدیسبک شده بود... اما خواب به چشمانم ن میشانه ها

 یمحوطه... نگاهم کرد... نگاهش کردم... داشت برا ی... موقع برگشتن از دانشگاه... تودمیصدف را د عصر
غزل فرستادم  یسرد و عرق کرده  یانگشت ها یرا ال میرفت که انگشت ها یبا خودش کلنجار م یگفتن حرف

 ...ماز کنارش گذشت یو به آرام

جمله  کی... آن هم فقـــط... به خاطر نمیتا برنگردم و عکس العملش را نب دمیکش یچه زجر داندیفقط خدا م و
! ؟یچ یعنی یدونیو گفت : تعهد م می... زل زد به چشمهامیبرگشت ییدا یاز خانه  ی... وقتشبیبابا.. که د ی

 ...یتو االن متعهد

 ...دانمیمن مصمم گفتم که م و

 دنید یبرنگشتم برا شودیسرم منعکس م یتو یکه هـــ یکلمه حرف کی نیخدا شاهد است فقط به خاطر هم و
 ...بست خیصدف، تمام تنش  دنینظر د کیکه با  یصدف... که من حاال متعهدم... تعهد دارم به غزل

وجودش کاشتم و  یس را توتر  نیوجودش دارد... و منِ احمـــق... خودم... ا یترس را تا ابد الدهر تو نیا که
 ...پرورش دادم

تا صدف را از فکرم... از  کشدیطول م خواندمیگوش غزل نم یتو یاول کار نیو هم شدمیالل م دیمن با که
 ...نباشد یاصال شدن دیکنم... که شا رونیام ب یقلبم... از زندگ

 ...چشمم آب نشود شیغزلم روز به روز پ که

 ...متعدد کبود نباشد یبود، از رد سوزن ها میآرزو تیتپلش که گاز گرفتنشان نها یها ساعد

 ...نزند هیگر ریز یهر حرف با

 ...لرزان نباشد شهیاش هم چانه

 ...پر نباشد شیچشمها ی کاسه

وقتش را کنج اتاقش  شتریب نکهیاز ته دلش گوش فلک را کر کند و دو ساختمان را بلرزاند؛ نه ا یها خنده
 ...اوردیسکوتش در ب نهمهیبگذراند و داد همه را از ا

 ...از نو بسازمش ــــدی... بــــاسازمشیغزل را خرد کردم... خودم هم از نو م من

... رمیگیام را از نرده ها م هی... تکستادهی... غزل کنارش اکنمیو نگاهش م میآ ی... به خودم مزندیم میصدا آوا
 ...شکمم از فشار نرده ها درد گرفته یها چهیماه

... احتماال گرداندیم نمانی... آوا با دقت نگاهش را بمیآ یم یو کش و قوس کشمیبه پهلو ها و شکمم م یدست
 ...حرکت عاشقانه است کیمنتظر 

 !؟جوجه ی: چطورمیگو یرفتن از پله ها م نییپا نیو ح کنمیکج م یاضطرار یرا به سمت پله ها راهم
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 ...: خوبمدهدیجواب م یو به آهستگ زندیبغلش م ریرا ز شیها دست

... کردیامانش همه را کالفه م یب یها غیکه صبحت کردنِ توام با ج ی... غزلرسدیبه زور به گوشم م شیصدا
 ...آورد یبه زبان نم یحاال تا الزم نباشد، کلمه ا

 یکشد: اوووف... چه عرق یعرقش م سیخ یشانیبه پ یو دست داردیکوچکش را برم یطناب و دمبل ها آوا
 ...رمیدوش بگ هی رمیکردم... م

 ...شودیخارج م دمید یو از محدوده  زندیو به سرعت ساختمان را دور م کنمیم نگاهش

 ...تا به ساختمان خودشان برگردد کندیو بهم پشت م دهدیم رونینفسش را پر شتاب ب غزل

 !: کجا؟رمیگیرا از پشت سر م شیبازو

 ...برم خونمون خوامی: مدهدیبه بدنش م یتکان

 !؟یچ یعنیها  یبچه باز نی: تو معلوم هست چته؟! استمیا یم شیو رو در رو کنمیرا رها م شیبازو

 !چمه؟ ستی: واقعا معلوم ندیگو یو با بغض م دزددیرا م نگاهش

ازدواج تن  نیبغض نکن... من به خاطر تو به ا ینطوریغزل... ا نی: منو ببدهمیخشونت شانه اش را تکان م با
 ...یکن یم شتریعذاب وجدان منو ب ی... اما تو هر لحظه دارنمتینب تیوضع نیا یتو نکهیدادم... به خاطر ا

 !؟یذاریافتد: منت اشتباه خودتو سر من م یم نییشانه اش پا یرود و دستم از رو یم عقب

 !گردن منه؟ رایتقص یمن بود؟! همه  ... اما فقط اشتباهذارمیمن منت نم _

 !؟یدی: با تو بودم... شنمیگویم تی... با جدکندیم سکوت

 ...شودیم ریسراز شیرگبار اشکها د،یآ یو همزمان که به حرف م گزدیم لب

 ...یلحظه هم نگام نکرد هی یحت شبید _

... و تنها، دارمیبه عقب برم یاراده، قدم ی... بشوندیروم... تمام عضالتم شل م یکلمه... وا م یواقع یمعن به
 ...افتد یم رونیب میلب ها انیاز م یغزلِ خفه ا

... یدیذره هم حقو به من نم هی... اما تو دمی: من به تو حق مکندیو سر بلند م کشدیپلکش م ریرا ز انگشتش
دست  یمن دارم با چه عذاب یدونی... اما نمیکه ناراحت ی... فقط خودتیشیم تیاذ یدار یفقط خودت یکنیفکر م

 !!؟؟یچ یعنی یفهمی... مکنمیم یزندگ رانیا یتو میحسام ما دار ری... امکنمیو پنجه نرم م

ازدواج  می! ما دار؟یهست ی: االن نگران چرمیگیدست م یرا تو شیو بازوها رسانمیمان را به صفر م فاصله
 ...میکنیم یزندگ رانیچون ما تو ا ...یگیکه تو م هیزیچ نیهم قایهم دق لشی... و دلمیکنیم

 ...ستین نیمن... همه ش ا یبرا یباشه... ول ینطوریتو ا یبرا دی: شادوزدیشرتم م یت ی قهیرا به  نگاهش
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 شتریب شیرا دور بازو میکشد... فشار انگشت ها ی... غزل عقب مکنمینم دایجواب دادن پ یبرا یکلمه ا چیه
 !! ها؟؟یکن شتریعذاب منو ب ی: چرا اصرار داردارمیو بر جا نگهش م کنمیم

 ...که خوامی... نمخوامی: من نمدیگو یو م گزدیم لب

 ...زندیم مانیدوم صدا یطبقه  منیآراد از تراس نش کند،یهمزمان که بغضش مجددا سر باز م و

 ...داخل... شام اماده س انیب گهیبچه ها... مامان م _

* 

 ...گذارم یم هیو سر به سر بق زنمیلبخند م توانمیکه م ییشام، تا جا سر

گذارم...  یشده م یبرشته و سوخار یها سلیاز شن شیکشم... برا ینشستن غزل عقب م یرا برا یصندل
 شیرو شیبرنج را که عسل از پ سیاز د یمی... نکنمیبامجان را که دوست ندارد، جدا م مهیق یبادمجان ها

که من زن چاق دوست  زنمیجمع لبخند م ی رهیو با دهان پر به نگاه خ کنمیم یبشقابش خال یتو دارد،یبرم
 ...دارم... اصال غزل را هر طور که باشد دوست دارم

نامزد  توانمیبابا، تا م ینگاه موشکافانه  ریخندم و ز یبلند م یبا صدا رضایعل یگفتن ها لیها و زن ذل یشوخ به
 ...اورم یدر م یباز

 ...دهدیغزل... آخر کار دستم م یرو تشیحساس نینگاه بابا... ا نیا که

 !م؟یریمراسم بگ ی: خب کدیگویمقدمه م یب مامان

 ...کشد یبا چشم و ابرو خط و نشان م بابا

 !؟یزود نیماند: مراسم؟! به ا یمات م عسل

 !ه؟یچ یعجله برا نهمهی: خواهر من ادیگو یکالفه م ییدا

 ...زود تر بهتر ی: هر چکندیگل مام  یمن باز لودگ و

 !ه؟ی... حرف حساب شما ها چنیکه بفرما... خودشون راض ردیگ یجبهه م مامان

 ...نیاز دست ا یکش یم یکند به بابا: چ یرو م یبا کالفگ ییدا

 ...گنیبه درخت م نیآورد که ا یمامان را در م غیج د،یگو یکه م نیا

 ...دهدیو تنمان م دوزدیبرد و م یخودش م و

 یهفته ا ی... پنجشنبه نایشمعدون و ا نهیو آ سی... حلقه و ساعت و سرویعروس دیخر یبرا دیاز شنبه بر _
 یپسندش شد که چه بهتر... اگر هم نشد طرح یزیاگه چ میری... با غزل مشهیلباس برگزار م یشو هیهم  ندهیا

 ...رزرو تاالر و باغ یکارها الدنب رنیهم م تییبراش بدوزن... بابات و دا میدیکه مد نظر داره رو م

 ...کند یم شیحرف ها دییرا وادار به تا ییبابا و دا د،یآ یکه م ییبا چشم و ابرو و
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ال ... اصومدیهم ن ومدی... نادیب رمونیباغ و تاالر گ کنمی: البته االن فکر نمدهدیو ادامه م زدیریدوغ م وانشیل یتو
... هوا هم که خوبه... نه گرمه نه سرد... میریگیمراسم م نجای... همیبزرگ نیبه ا اطی... حستین ینگران یجا

مورد راحت بشه... بعد  هی نیاز ا المونیکه خ شیآزما یبرا دیحسام... شنبه اول از همه بر ریام یهان راست
 ...دیکارها رو جفت و جور کن ی هیبق

 ...خون هاشون به هم نخوره... آآآآآخ ستنین لیکه واقعا فام نای: ادیگو یبا دهان پر م آراد

 یزیم ریز یآراد به خاطر ضربه  ی دهیآخ بلند و کش نکهی... حدس اشودیساکت م ی... جمع ناگهانکنمیم خی
 ...ستیسخت ن ادیباشد ز شیعسل به پا

 ...ها یگه الل ینم یکس ی: تو حرف نزندیگو یحرص زده م آوا

 ...کنمیو سر بلند م دهمیم هیزاو می... به لب هاندینش یمشتم م یغزل، رو ستد

گفتن حرف راستو از بچه بشنو...  می... از قدشهیهامون رفع م یپنجاه درصد نگران ینجوریخب... ا گهیراست م _
 !نه؟

* 

 !شه؟ینوبتمون م گهیپرسد: چقدر د یکنم و غزل م یو رو م ریدستم را ز یتو شیف ته

 ...دونم ی: نممیگو یم یآهستگ به

 ...کندیتند و مقطعش، توجهم را جب م ینفس ها یصدا و

 !شده؟ یگذرانم: چ یعرقش را از نظر م سیو خ دهیو بهت زده، صورت رنگ پر کنمیبلند م سر

 ...کشد: حالت تهوع دارم یرا باال م دماغش

 !شد؟ ی... چی: تو که االن خوب بودرمیگیدو دستم م نیسردش را ب یها دست

خون رو فقط  شیآزما نیاصال هم ای! م؟یبش الیخ یکال ب شهیحسام؟! نم ریدونم... ام ی: نمدیگو یبغض م با
 !... هوم؟میچونیبپ

 ...ینداشت یخوب ی ونهیم زایچ نیبا ا ی: کال از بچگکنمیچسبانم و ها م یدستش را به لبم م کف

تموم جونش  نهیبیسوزنو م زی... ال مصب آدم همون نوک تستیند: خب دست خودم نک یرا جمع م شیها لب
 ...رهیگیدرد م

اون بروشوره  ی: تازه تودیگویکردن است م هیگر یدر آستانه  کهیخندم... غزل در حال یجان و اهسته م یب
 ...واکسن کزاز هم بزنن دینوشته بود خانوما با

که  هیی: اون مال کساکنمیحرکت را تکرار م نیرسانم و هم یشستم را از نوک انگشتان به کف دستش م فشار
 ...واکسنشو نزدن یبچگ یتو

 !؟یگیراست م _
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 ...هوم _

گذارم: پاشو  یکمر غزل م یو دستم را رو دوزمیدستم م یاز بلند گوها، نگاهم را به کاغذ تو ییبلند شدن صدا با
 ...رحم در انتظارته یب یشکارچ هینگ بزرگ با سر سوزن کلفت و سر  هی... میبر

 راهنمیپ نی... آسترومیو به طرفش م شومیاز جا بلند م د،یآ یم رونی!! ب "قتلگاه "که از به قول خودش  غزل
 ...فتمی... دارم می: وادیگو یو م کندیرا مشت م

 ...دهدیاش را به شانه ام م هی... تکرمیگیرا م شیبازو ریز

 ...میسالن شماره چهار حاضر شو یکه ساعت دو تو شودیو متذکر م دهدیبه دستم م یکارت شگاهیآزما یمتصد

 ...تهیمسخره و فرمال یها شینما نیاز ا ردیگیاراده خنده ام م یب

 ...شودیعکس من غزل تا بناگوش سرخ م بر

نشستنش باز  یرا برا نی... در ماشردیگیفاصله م ی... غزل به اهستگمییآ یم رونیب شگاهیسالنه از آزما سالنه
 ...یتا غش نکرد یبخور رمیبگ یزیچ هیمن برم  نی: بشمیگویو م کنمیم

 ...ردیگ یجا م نیماش یتو

 ...گردمیبرم وهیابم یها یقوط یمحتو لکسیبا نا عیسر یلیخ

 ینفس سر م کیو  ردیگیتعارف از دستم م ی... برمیگیو به سمت غزل م کنمیباز م یسیپ یهلو را با صدا یران
 ...کشد

 !؟یپرسم: خوب یو م زنمیم استارت

... شناسمی... تک تک حرکاتش را مکندیحلقه م یران یقوط یفلز یو دو دستش را دور بدنه  دیگو یم یهوم
 !؟یبگ یخوایم ی: چمیگویخوابانم و م یرا م یدست

 !سر خاک مامانم؟ یمنو ببر شهیکشد: م یم نشییلب پا یرو شهیرا به عادت هم زبانش

بهشت زهرا؟! سر  یبر یخوای: مزنمیامدن از پارک راهنما م رونیب یاندازم و برا یبه جانبش م ینگاه متعجب مین
 !صبح شنبه؟

 ...که تونمی... خودم مریام الشیخ ی... بیعنی... رمیکه من خودم م یآره... اگه کار دار _

 دهی... ترسگردانمیو با شدت به طرف خودم برم رمیگیرا م شیبازو رود،یم نیماش ی رهیکه به طرف دستگ دستش
 ...شودیام م رهیو بهت زده خ

... معلوم هست چته؟! چرا انقدر عوض یکنیم م وونهید ی: غــــــزل.... دارمیسایم یهم  یرا رو میها دندان
هفته  کیاجابت شدن خواسته هات  یه براک یهست یشناسمت... تو همون ادم ینم گهید کنمی! حس م؟یشد

که  ی! همونداشت؟یبر نم سرمرسوندم دست از  یبود نم لتیکه باب م یزیو تا تو رو به چ یشدیمن م زونیآو
شده که  ی! حاال چذاشت؟یم ونیداشت با من در م ی! هر حرف و درد دلگفت؟یرو به من م خواستیم یهر چ
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! خوره؟یبهت بر م ینطوریا هیچ یاول هفته بهشت زهرا رفتنت برا دمیسوال من... که فقط پرس هیبه خاطر 
... که میبود که با هم داشت یخوب یمن به رابطه  دیام تنها... یکنیم مونیکه کردم پش یمنو از کار یغزل دار

 یخونه  هی ی... توگهید یجا هی... فقط میتونیبازم م میکرد یسال با هم... کنار هم... زندگ ستیب گفتمیم
 ...... اما حاالیی... تنهاگهید

از حد...  شیب یها یکینزد نی: همکندیزمزمه م ردیبگ مانیرو شیپر تردد پ ابانیاش را از خ رهیآنکه نگاه خ یب
 اریکه اخت شدمینم کیوقت انقدر بهت نزد چیروابط تنگاتنگ کار دستم داد... کار دستمون داد... کاش ه نیهم

 ...بره... کاشعقل و احساسم از دستم در 

و کالفه کالچ را  ی... عصبرودیدستم در م ری... دنده از زدهمیو دنده را حرکت م کشمیم یپر حرص قیعم نفس
پر شتاب از جا کنده  نیو ماش فشارمیپدال گاز م یقدرت رو نیرا با آخر می... پازنمیو دنده را جا م رمیگیتا آخر م

 ...شودیم

 ...بهشت زهرا میریم _

* 

که به خاطر سر  ی... سنگکندیسنگ پخش م یکشم... غزل گالب را رو یم یمشک تیگران یدستم را رو کف
سر زدن به همسر مرحومش  یجمعه را برا یصبح ها شهیگرد و خاک ندارد... هم یذره ا ،ییمکرر دا یزدن ها

... میزنیپنجشنبه ها سر م کباری یههم ما ی.... گاهکباریسه هفته  ایدو هفته  م،ییای... ما ها اگر بکندیانتخاب م
زود که بهشت زهرا خلوت  ی... و معموال صبح هادیآ ی... هر هفته جمعه ها مدیآ یتنها م شهی... همییاما دا

 ...تر باشد

 ...شنوم یزمزمه گون غزل را م یچسبانم... صدا یفاتحه فرستادن به سنگ م یاشاره ام را برا انگشت

تولد و وفات...  خی...به اسمش... نام پدر... تارییخندان زندا ریتصوِ ی... به حکاکیبه سنگ مشک دوزمیم چشم
 ...شده یشکسته حکاک قیکه در وصف مادر با نستعل یشعر تیو در نها

شد... اما تا  یم شیدایخانه پ یشغلش کمتر تو ی... هر چند به اقتضاادیز یلیرا دوست داشتم... خ ییزندا
اندازه به من و غزل و عسل ابراز  کیشد... عشقش را به  یبود که شامل حالمان مبود، فقط محبتش  یوقت

 ...گوشم است یتو هنوز... شیگفتن ها یی... جانِ زندازدمیم شیصدا یمهربانش وقت ی... صداکردیم

 ...دمنشده باشم، کمتر هم ناراحت نش تیاز عسل و غزل اذ شتریو دور از تصورش... ب یرفتنش...رفتن ناگهان با

 ...است ریسراز شی... اشک هاکنمی... نگاهش مکندیکردن غزل توجهم را جلب م نیف نیف یصدا

 دی:کاش مامانم بود... اونوقت شادیگو یچرخاند و م ی... سرش را به سمتم مکندینگاهم را حس م ینیسنگ
 ...افتاد یاتفاقا نم نیاصال ا

که شده... چرا انقدر  هیو اگر ها رو ول کن... کار دیکاش و شا یا نی: غزل بسه... امیگویو م رمیگیم نفس
 !؟یدیخودت و منو عذاب م

 ...: مامانم به خاطر من مرددیگو ویبغض م با
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 !؟یغزل... باز شروع کرد یرسانم: وا یام م یشانیرا به پ دستم

ظلم بزرگ در حق بابام  هیبار دوم  یبرا کنمی... حس مشمیم وونهی... اما من دارم دیفهم یحسام... تو نم ریام _
 ...با سوء استفاده از اعتمادش نباریاول با گرفتن عشقش و ا یکردم... دفعه 

نه ساله  یبچه  هی: غزل... تو اون موقع فقط نه سالت بود...رمیگ یدست م یرا تو شیو بازوها کشمیم جلو
 !فهمه؟یم یچ

از دهنم در اومد بهش گفتم...  یه مامانم زنگ زدم و هر چکه از مدرسه ب دمیفهمی... مدمیفهمیمن م یول _
 وونهیهام کنار مامان هاشون هستن و من تنها... د یهمکالس یهمه  دمید ی... وقتیبهش گفتم مامان قالب

من با اون سرعت  ی... مامانم به خاطر حرف هادهیم تیاز من اهم شتریهاش ب ماریبه ب کردمیشدم... فکر م
شد که نتونستن  کهیت کهیمن... به خاطر من تصادف کرد... به خاطر من بدنش ت شیپ ادی... تا بکردهیم یرانندگ

 ...بکشن رونیب نیماش یاهن پاره ها یجنازه شو کامل از ال یحت

 ....غزل... به من گوش بده _

 ...زندیوقفه هق م یو ب دهدیحرف زدنم نم ی اجازه

من از شدت عذاب وجدان اونقدر از بابام  دیافتاد... شا یحقمه... اگه اون اتفاق نم ادیکه سرم ب ییهر بال _
بدوونه و  شهیبشه عالقه... ر یوابستگ نیکه ا شدمی... انقدر بهت وابسته نمکیو انقدر به تو نزد شدمیدور نم

راز  نیرگ ترچطور بز دمیحسام من... من خودمم نفهم ریبشه دوست داشتن و جفتمونو بدبخت کنه... ام
به خودم اومدم که  ی... وقتمیادم زندگ نیبزرگ تر یتو شد یچطور دمیفقط و فقط به تو گفتم... نفهم مویزندگ

 ...... من... منریکار از کار گذشته بود... ام گهید

 ...اندازم یلزرانش م ی... دست دور شانه هادهدیامانش نم هیگر

 ...کندیگردنم پنهان م یانحنا یرا تو سشیخ صورت

... که غزل کــامــلــــا رسمیم جهینت نیو تاسف... به ا یچسبانم و در کمال ناباور یاش م قهیام را به شق گونه
 ...دیگویراست م

*** 

 ...میگرد یغروب نشده که به خانه بر م هنوز

 ...رمیس بگگذاشته که حتما باهاش تما ادداشتی... مامان ستیکس خانه ن چیآراد ه جز

 ...روم یگزارش کار جامع و کامل به مامان، به اتاقم م کیاز  بعد

کار  یتو ینظم یهمه ب نی... ازنمیتمام زل م مهین یو به پالن ها نمینش یم زمیپشت م یهدف خاص چیه یب
گذرد، واقعا شرم اور است... امروز را هم به زور و  یکه هنوز سه ماه هم از استخدام شدنم نم یآن هم وقت

 ...گرفتم یمرخص یبدبخت
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... شومی... هر چند تا به خانه برسم جنازه ممیساعت چهار به بعد بگذار یرا برا میکه دار یهر کار دیبعد با مِن
 یواحد جبران یترم کلموجه، آخر  ریغ یها بتیبه خاطر غ لمیآخر تحص یماه ها نیاست که ا نیاما خب بهتر از ا

 ...بردارم یستانپاس کردنشان مجبور شوم ترم تاب یدستم بماند که برا یرو

 ...رسانم یم زیم گریخودم را به طرف د یلرزد... با صندل یم زیم یرو لمیموبا

روز  نی... اردیگی... خنده ام مکنمینگاه م یگوش نیاسکر یو به نام صدف رو زنمی... چند بار پلک ممانمیم مات
 ...ردیگی... خنده ام میزیها از هر چ

 ی هیثان کیشود...  یمتوقف م واریچرخد و با برخورد به د ی... مدهمیُسر م زیم یرا رو ینوک انگشت گوش با
 ...شود یاش هم قطع م برهیبعد، و

رسد...  یدانشگاه به گوش م یرقصش تو لمیپخش شدن ف یکرده؟! هنوز زمزمه  یبا خودش چه فکر صدف
نرود با  ادمیتا  کنمینگاهش م کند،یبودن با صدف را م یدارم و هر وقت دلم هوا لمیموبا یرا تو پشیهنوز کل

 ...من چکار کرد

... اعالم استقاللش... شیاورم... بچه ننه گفتن ها یروزش را به خاطر م نیاخر یو حرف ها بندمیم پلک
 "میکات کن نجایبهتره هم "تمام گفت  یرحم یبا ب یو کالمش وقت یو سرد یخشک

 یکم زیتنگاتنگ چ یصدف را از فکرم پاک کنم... دو سال رابطه  ادیتوانم  یاحوال، باز هم نم نیا یبا همه  و
 ...سپرده شود یهفته به فراموش کی یکه تو ستین

 ...کندیم ییاز صدف خودنما یادگاری کیهر گوشه از اتاقم،  یوقت

 ...پولم محفوظ است فیک یشش در چهارش که دور از چشمش کش رفتم، هنوز تو یسنلعکس پر  یجا یوقت

 !به صدف فکر نکنم؟ توانمیم یچطور

 ...گذاشت... کاش یم میپا شیراه حل پ کی یکس کاش

که پر از  ینی... دوربکنمیرا خارج م یتالیجید نیکشم و دورب یم رونیرا ب زمیم یکشو ،یحس نا شناخته ا با
 ...خاطرات مشترکمان است

 یصورتش م ینشاند... شستم را رو یلبم م یرو یداده... لبخند تلخ رونیکه ب ینوچ صدف و زبان یچشمها
 ...کشم

 ...صدف یه _

حسام قطعش کن اونو.. سر و  ری... امرینگ لمی... فــــریکشد: ام یسرش م یقرمزش را با هول رو یبافتن کاله
 ...رینامرد... االن نگ ری...از من نگسیوضعم خوب ن

 ...شود ی... هوارم بلند مخوردیم یدیتکان شد ریتصو

 !؟یزنیچرا م کهیمرت _
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 هیبرو  ایب یریگیم لمیاز دوس دخترت ف یدستت گرفت نیدورب نکهیا ی: به جادیآ یم رشیبدون تصو ایپو یصدا
 ...مینبست لیتا قند میدرست کن شیکن آت دایپ یچ

 !حسام؟ ریام _

 ...شودیتمام م نجایهم لمیچرخد و ف یصدف م یرو ریتصو

 ...کنمیحس م دیرا که صدف به صورتم کوب یا یبرف یگلوله  سیو خس ی... هنوز سردکشمیصورتم دست م یرو

 ...کنمیرد م یکی یکیرا  ریتصاو

 ...برف و باران است یتو شتریب مانیاست که عکس ها بیچه عج و

 یرحم یکه با ب ی... و روزدیآغوشم خز یبار تو نیاول یکه برا یباران است... روز یخاطرات پررنگمان تو ی همه
 ...پََسم زد

 ...تو رو هرگز دوباره گهید نمیب ینم نکهیا با

 ...گذاره ریتاث میتو تو زندگ نبودن

 .....یترم جــز وقتـــ آروم

 ..بارهیبارون م داره

 ...زندیگوشم زنگ م یبابا تو یصدا

 (...ی! تو االن متعهد؟یچ یعنی یدونیتعهد م )

 ...کنمینشستم خاطرات عشق سابقم را مرور م نجایمتعهدم... تعهد دارم و ا من

 ...... خــدا... خــــدااااامیکویم زیم یقلیام را به سطح س یشانیپ

 ...کشد تـــعـهـــد یکنار گوشم هوار م یی... صداکنمی... سر بلند مدهدیم یآالرمِ لو باتر نیدورب

 ...دارمیبرم زمیم یرا از کشو زهیطرحدار ال سیکشم... خودنو یم رونیرا ب نیدورب یزده مِمور حرص

 ...کشمیم رونیرا با شدت ب یذغال یمردانه  راهنیرسانم... پ یرا به کمد م خودم

 یو همه  دارمیکمد برم نییپا یبزرگش را از طبقه  یاندازم... جعبه  یم نییرا از کنسول پا ینییتز یچوب یکشت
 ...زمیریدستم را داخلش م یتو لیوسا

 ...گردانمیاتاق چشم م یتو

چرم... و  یشده رو یخطاط ی... شعر موالناوتریکامپ زیم یرو یا شهیش یچوب... گو یرو یسوخته کار یتابلو
 ...کنم یجعبه اضافه م اتیصدف را به محتو یها یگار ادی نیکوچکتر یحت
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 یبرداشتن عکس م یکشم... دستم برا یم رونیشلوارم ب بیپولم را از ج فی... کرومیم زیطرف رخت آو به
 ...دارمیو عکس صدف را برم فشارمیهم م یلرزد... لب رو

از فکر صدف... از فکر  دی... بــد بخت... باکندیها.. بـــد بـــخـتـــم م یادگاری نیچشم بودن ا شیپ
 یبتوانم هر چند کم و محدود... اما طعم ارامش و خوشبخت دیتا شـــا میایب رونیب انتشیخاطراتش... از فکر خ

 ...را بچشم

 ...ستیمثل قبل جور ن یهمه چ نکهیا با

 ...ستیهم دور ن یخوشبخت یول

 رهیدستگ ی... دست رودارمی... به طرف در اتاق قدم برمزنمیبغلم م ریفشارم و جعبه را ز یدستم م یرا تو عکس
 ...شومیم نهیبه س نهیو با غزل س گذارمیم

 ...ادینفر جات ب هیکه  یروز هی رسهیم

 ...ستیتو مغرور ن یاندازه  که

 !؟ی: اممم... چسبِ کاغذ داردهدیجعبه سر م یرا رو نگاهش

 ...دمیبهت م امیرم... صبر کن م: االن کار دا گذرمیاز کنارش م یآرام یتنه  با

 ی... صدادومیم اطیو به ح زنمیچنگ م نهیالکل را از کنار شوم ی شهیراه ش نی... بکنمیم یها را با سرعت ط پله
 ...شنوم یرا پشت سر م یشتابان یقدم ها

 ...کنمیو هر چه در دست دارم، کنار استخر رها م زنمیرا دور م ساختمان

 ...... و چقدر ممنونِ سکوتِ به موقعش هستمدیگوینم یچی... هشودیام متوقف م یکیدر نزد غزل

 یو سه سالگ ستیتولد ب ی هی... هدزهیال سی... پدال فندکِ ستِ خودنوکنمیم یجعبه خال یالکل را رو ی شهیش
 ...فشارم یام را م

 ...کنمیجعبه رها م یو فندک را رو بندمیم پلک

 ...ــشـمیپ ینبـاشـ

 ...شک یب گذرهیم تسخ

 ...تـحـمـل کــرد شهیبـــاز م اما

 میگشا ی... پلک مندینش یشانه ام م یرو ی... دستنمینش یدو پا م ی... رودهدیآتش صورتم را نوازش م یگرما
 ...کنمیو به خاکستر شدن خاطراتم نگاه م

 ...ایاز دن خستَم

 ...تـــو یمــنِ بـــ از
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 ...پر درد یمشت خاطره  هی از

 ...زندیذوقم م ی... لبخند محو صدف تورمیگیم میرو شیدست عرق کرده ام را پ کف

 ...ـشمیم وونهید

 ...ــواریرو د یوقـتـ

 ...داستیاز لبخند تو پ ینقش

شعله به انگشتم برسد... و بعد... به  کنمی... صبر مردیگ ی... شعله مرمیگیآتش م یعکس را رو ی گوشه
 ...کنمیم شیرها یاهستگ

 میرو شیپ خواهمیو حاال م دیطلب یتمام وجودم صدف را م ش،یپ ی قهیبه جانم افتاده... که تا ده دق یدرد چه
 ...باشد تا وجودش را به اتش بکشم

 ....... هــــــرزهینداشت اقتی... لیصدف... به جنونم رساند یام کرد ووانهید

 ..یشکـیتوه قـد

 ...نــرنجـــونـد مـنـو

 ..احساس ـنیا فیمن، ح فیح

 ...یدیخودتو عذاب م یاز من دار شتریتو که ب _

 رهیخ ری... از تاثسوزندیسوزند... به شدت م یم می... چشمهاکندینگاهم م ی... غزل با دلسوزگردانمیبر م سر
 ...آتش است هـــا یشدن به شعله 

... دست دیگشایاغوش م می... برادیآ ی... جلو مفهمدی... غزل مردیگیدرد م می... گلودهمیدهانم را فرو م آب
 ...چسبانم یو صورت به شکمش م کنمیرا دور کمرش حلقه م میها

 ...یچشامو تر کرد نکهیا با

 ...یکه برگرد خوامینم ازت

 ...دهدیحرکت م میموها یرا تو شیها انگشت

 ...کننیهاشون دخترا رو وجب مکه با نگا هیدریح دیصدف امثال فر اقتی... لریارزش نداره ام _

 ...شهیکه با تو دلخوش م یکس

 ...شهیخوش م نایبا هم دلش

غزل... صدف  دمیخندم... اما دارم جون م یدارم... به همه م یچه حال دونهینم چکسی: هدهمیرا فشار م کمرش
 ...بد کرد یلیبه من بد کرد... خ
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 ...جون از من یگرفت نکهیا با

 ...اصال یایب خوامینم ازت

 ...یکه برگرد خوادینم دلم

 ...یکرد کاریبا دلم چ نیبب

 ...... من مطمئنمنهیبیاونم سزاشو م _

 ...پام پذار شیپ یراه هی... تو شهیغزل... نم شهینم یبه صدف فکر کنم... ول یحت گهید خوادیدلم نم _

 ،یبکن یخوایم یهر کار دمیم حی... ترجدونمی: من نمدیگویم یگذارد و به آهستگ یسرم م یاش را رو چانه
 ...ی... تو حق انتخاب داریریبگ میخودت راجع بهش تصم

... پشِت شستم را کندی... غزل نگاهم نمکشمیگذارم و سرم را عقب م یم شیرا دو طرف پهلوها میها دست
 ...کشمیپلکم م ریز

 ...زمیخیو برم رمیگیغزل را م آرنج

 ...شودی... شعله خاموش مگذارمیخاکستر ها م یو پا رو رومی... جلو مزنمیمکم جان آتش زل  یشعله  به

 ...زندیدود دلم را به هم م ی... بوکنمیخاکستر را پخش م یکپه  یینوک دمپا با

 یم شیانگشت ها انیرا م میو انگشت ها رمیگی... دستش را مکندینگاهم م یچرخم... غزل با لبخند محو یم
 ...فرستم... دستم عرق کرده

 !!؟؟یخواستیکشم: چسب کاغذ م یو دماغم را باال م کنمیبه دستش وارد م یفشار

*** 

 .: عشق یبه نام نام :.

 حسام ریو ام غـزل

 مرا سبز کند یاینفر آمده دن کی

 مرا سبز کند یایو رو یداریو ب خواب

 عشق یینفس سبز و اهورا منیبه  و

 مرا سبز کند یایسرا تا به ثر از

 دیسرور ما باش یبا گل وجود خود محفل آرا میانتظار در

 و رُهام پارسا

 !ــــه؟یچ نیحسام؟! ا ریام هیچ نی: ادیگویم یبلند یو با صدا دهدیصورتم تکان م یزده کارت را جلو حرص
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 ...کنمیما شده اند نگاه م ی رهیکه مسکوت خ یاخم به دو دوختر با

 ...یکارت دعوت عروس گنی: تو دهات ما بهش مزنمیم هیتک نیکمر به ماش از

 کاریچ یدار تهیحال کهی: مرتشودیام م نهیبه س نهیو س دیآ یقرمز شده... جلو م تیاز شدت عصبان شیها گوش
 !؟یکنیم

 ...یآبرمونو برد نییپا اری: صداتو بمیگویلب م ریز

 ...کنمیبرو... من تو رو آدمت م ای: بدهدیو به جلو هلم م ردیگیرا م راهنمیپ ی قهیپشت سر  از

رو ول  قهیبابا  ی! اگه؟یم یچ نهیبب یکی! ؟یچ یعنیکارا  نی... زشته اای: پـــوردیگیفتار پدرانه اش خنده ام م از
 ...کن

 ...: ببند دهنتو... برو جلوکوبدیزانو به کمرم م با

 ...ها هی: عجب خرمیگوینُچ م کالفه

 ...ممکن یجا نی...خلوت ترکندیام را ول م قهیکنار شمشاد ها  مکتیبه ن دهینرس

 ...ی: چته تو؟! روانمیگویچرخم و م یسمتش م به

 !؟یکنیم کاریچ تیبا زندگ یتو؟! دار یخوریم یدار یچه گه _

 ...کنمی... دارم ازدواج مکنمینم ی: کار خاصمیگویم یلودگ با

 !... چته؟یقاپم: هووو یهوا م یرود تو یانه مکه به طرف صورتم نش یمشت

! آخه ؟یکن یخودتو بدبخت م یپرد: من چمه؟! تو چته؟! تو چته که دار یم نییآتش باال و پا یاسپند رو مثل
 !شد؟ینم دای... بهتر از غزل پیتو رو چه به ازدواج؟! اونم با کـــ

تو هم... در ضمن... اگه قرار به بدبخت شدن باشه...  رهیراجع به زن من درست صحبت کنا... کالهمون م _
 ...با اخالق گند من بسازه تونهینم چکسی... تجربه ثابت کرده هشهیغزله که بدبخت م کنمیفکر م

حسام؟!  ریگذره ام یتو فکرت م ی... چکنمیم ستیسرو زنمیکه م اریدر ن ی: مسخره بازکندیم یقروچه ا دندان
... یآروم ینطوریکه ا هیصدف چه کثافت یدی... فکر کردم فهمیفکر کردم آدم شد یومدآسه ا یدو ماه آسه رفت

 !؟یخودت و غزلو با هم بدبخت کن یخوایبا صدف م یهمه ش آرامش قبل از طوفان بود؟! به خاطر لج و لجباز

رداده... راست خ ستمیبود با صدف به هم زدم امروز ب نیدو ماه شده؟! آره اواسط فرورد ی: جدمیگو یم متفکر
 ...... دو ماه گذشتــایگیم

 ...زنمیحرف م یکشد: دارم جد یصورتم هوار م یتو

! کنم؟یبا صدفه که دارم با غزل ازدواج م یبه خاطر لج و لجباز کننیاندازم: واقعا چرا همه فکر م یباال م ییابرو
 هی... غزل که مغر خر نخورده به خاطر ارمیحرص صدفو در ب خوامیباشه... من م ینطوریحاال بر فرض هم که ا

 !زن من بشه... هوم؟ ادیمن و صدفه ب نیبچه گانه که تازه ب یلجباز
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 ...کندیمات نگاهم م ایپو

 هیدو قدم از بق شهیهم نیهم ی... برایزنی... بدون فکر حرف مایپو ینیهم شهی: همزنمیم یا روزمندانهیپ لبخند
 ...یعقب تر

 ...یعنی: دیگویم جیگ

ور به اون  نیمو گرفته مثل بچه ها از ا قهیمن حرف بزنم  ذارهیخر نم کهیو مرگ... مرت یعنیتوپم:  یزده م حرص
 ...محترم یاون دختر خانوما ی... آبروم رفت جلودهیور کش م

 ...بردار یدست از دلگ یریگیزن م یخاک بر سرت دار _

 ...از فرصت استفاده کنم تونمیهفته رو تا م هی نیا دی... بارمیخندم: اووو... هنو کو تا زن بگ یم

 فیکه... تکل نهی! خب منظورم اگه؟ید هیجد متی... تو واقعا تصمیعنی... ریام گمیخاراند: م یاش را م قهیشق
 !شه؟یم یصدف چ

 !چند؟ ییلویگذرم: برو بابا صدف ک یو از کنارش م زنمیم یا تنه

 !دقه صبر کن... بابا اصال چرا غزل؟ هیحسام...  ری: امدودیسرم م پشت

 !چرخم: چرا غزل نه؟ یعقب م به

 هی یتو و غزل رو یمکمل هم باشن... ول دیزوج با هی... خب دونمی: چه مشودیاندازد و هم قدمم م یباالم شانه
دو من دقت کردم  یکالم هاتون... همه مثل همه... حت هی... عادت هاتون... طرز حرف زدنتون... تکنیخط

 ...نیکن لیتکم ور گهیهمد نیتونی... شما دو تا نمنیریگیمدل خودکار دست م هینفرتون 

 یحرف بزن منم بفهمم چ پلمید ریبچه... ز یزنی: گنده تر از دهنت حرف مکنمینگاهش م هیاندر سف عاقل
 ...یگیم

رو انتخاب  یکردن صدفه، راه خوب تیحسام... اگه قصدت اذ ریام گمیبازم م یبابا... ولش کن... ول یچیه _
 ...... اصالینکرد

 ...کنمیکارو... نم نی... من... به خاطر در آوردن حرص صدف... اـــای: پــوکنمیتکرار م یکالفگ با

صدف  یرو یا گهیخبر داره... و نسبت به هر کس د یوسط هست... غزل از همه چ نیمشکل ا یخب بازم کل _
 ...پلکه یاز قبل دور ورت م شتریروزا صدف ب نیحساس تره... مخصوصا که ا

 !خب... منظور؟ _

صد دفعه با هم  ی... روزدیخونیدانشگاه درس م هی ی... شما سه نفر تویحواستو به صد جا بد دیاحمق... با _
 !رو تحمل کنه؟ نایا تونهی... به نظرت غزل مدیشیچشم تو چشم م

 ...گهیکه منو قبول کرده د تونهی: حتما ممیگو یم خونسرد

 ...بهت گفتم یک نی... حاال ببدیکن یبا هم زندگ دیخوره شما دو تا بتون یمن که چشمم آب نم _
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و صدف  شمیم لیدارم فارغ التحص گهینه با چشم... تازه من د خورنیآب رو با دهن م دونم،یکه من م ییتا جا _
 ...داداشت باش... بــلـــه یعروس یموعظه برو به فکر کت و شلوار برا یبه جا ... در ضمن شمانمیبیرو نم

 نهیو تخت س دارمیبرم نیزم ینوا را از رو ی... کارت بمیرسیم نیو همزمان به ماش زنمیبه شانه اش م یدست
 ...نره ادشیزمان و مکانش  ریبگ نمیکوبم: ا یاش م

 !: آخه سه شنبه... وسط هفته... موقع مراسم گرفتنه؟دیگو یم یتیو با نارضا ردیگیچشمش م شیرا پ کارت

... میبه زحمت جور کرد نمیاومد... هم ینم ری: بابا اصال باغ و تاالر گشومیام خم م یخاک یتکاندن سر زانو یبرا
 ...ادیامتحانا از تنمون در م یتا سه شنبه خستگ گهیامتحانه... د نیشنبه آخر

 !بگم؟ ی: چدهدیم به تاسف تکان یسر ایپو

 ...رو که بهت گفنم انجام بده یی... کارایبگ یزیچ خوادیکشم: نم یم رونیب بمیرا از ج چمیسو

 ...میبر نیبش ای: بکنمیفشارم و اضافه م یرا م موتیر

 ...چند جا کار دارم هی... رمی: نه خودم مدهدیسر تکان م نیطرف به

 ...یاندازم: باشه...هر طور راحت یباال م شانه

 ...شودیکند و از محوطه خارج م یم یخداحافظ

گردم  یکه دارم به خانه بر م دهمیچرخانم و قبل از سوار شدن، به غزل اس ام اس م یدست م یرا تو چمیسو
 ...و آماده باشد

 ...زندیم میصدف از پشت سر صدا دهم،یسر م بمیج یام را که تو یگوش

 !ه؟یچرخم: باز چ یو به عقب م کنمیم یکشدار پوف

 !حسام؟ ریام هیچ نی... انی: اردیگ یلرزانش، کارت مچاله شده را باال م دست

 ...کارت دعوت گنیخارانم: بهش م یلبم را م ی گوشه

گذرانم: هر چند که من دعوتت  یپشتش را از نظر م یکشم و نوشته  یم رونیانگشتانش ب انیرا از م کارت
 ...زنمیحدس م دی! ... هــــان... افروز... با؟یگرفت یاز ک نوینکردم...ا

 ...کشم یپر اشکش باال م ینگاهم را تا چشمها و

 ...حسام ریام یکن یکارو نم نی... ایکن یکارو نم نی: تو اگزدیم لب

 ...یفکر کن خوادیکه دلت م هر جور ی: تو مختارکنمیرا باز م نیچرخم و در ماش یم

 ...یکارو با من بکن نیا ی: حق ندارچدیپیهم م یتو غشیج یبا صدا ن،یبه زم شیکوبش پاها یصدا

 ...... من دارمیدانشگاه آبرو ندار ی... تو تونییپا اریگردم: صداتو ب یسرعت بر م به
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 ...خوادی: دلم نمدیگو یم غیج با

هولش  نیو به طرف در ماش رمیگیرا از بازو م شیمانتو نیچرخانم و ناچارا آست یرا دور تا دور محوطه م نگاهم
 ...برو سوار شو ای: بدهمیم

ام را با تمام قدرت  یصفر و دوست داشتن یایو در زانت شومی... حرص زده سوار مردیگیشاگرد جا م یصندل یرو
 ...کوبمیبه هم م

 ...شود یپر شتاب از جا کنده م نیفشارم و ماش یگاز م یرا رو میپا

را  ی... دسترمیگیپناه م یدرخت ریز د،یخورش میدر امان ماندن از نور مستق یتر از دانشگاه، برا نییمتر پا چند
 ...زنمیو پرسشگرانه به صدف زل م کشمیم

 !! آره؟؟یریو بگگرداند: بهت باج دادن که غزل یم نیو نگاهش را دور تا دور اتاقک کوچک ماش کندیم ینیف نیف

 ...مهیعروس ی: نه... کادوزنمیم پوزخند

 !؟یکنیم کاریچ یدار ری: امزندیو اهسته لب م کندیو مبهوت نگاهم م مات

 ...: ازدواجزنمیم یخند تک

 ...افتد یم رونیبازش ب مهین یلب ها انیاز م یخفه ا نهِ 

 یکار دارم... اسباب کش یشو من امروز کل ادهیپ یندار یخارانم: صدف اگه کار یرا م میابرو یحوصله گوشه  یب
 ...دیجد یببرم خونه  لیوسا یکل دی... بامیدار

 !د؟یجد یخونه  _

... منتها مییاز بابام... خونه رو از دا نویمن و غزل... به قول تو خونه رو هم باج گرفتم... ماش یاره... خونه  _
قسطش رو بدم... اطالعات  دیش رو خودم هر ماه با گهیوم دسوم پول خونه رو داده... دو س کیفقط  مییدا

 ...نیبرسم... آفر کارامشو من برم به  ادهی! حاال پست؟ین یجامع و کامل بود؟! سوال

کردم... گفتم اون روز تو حال  یازت عذرخواه نهمهیحسام من ا ری... امیتونیحسام... تو... واقعا چطور م ریام _
... حاال تو کارت یکن همیتا تنب یکنیم یباهام شوخ یدار کردمیگفتم... من واقعا فکر م یزیچ هیخودم نبودم 

 !؟یبرام اورد تویعروس

 تویمنم عذرخواه ،یکرد ی: تو عذرخواهمیگویم یو با تظاهر به خونسرد کنمیرا دور فرمان حلقه م میها انگشت
 ...یکش رفت گهید یکیم؟! خودت از آورد یگفته من برات کارت عروس یقبول نکردم... در ضمن... ک

 تیروزا وضع نی... استیحسام... من حالم خوش ن ریکشد: انقدر سر به سر من نذار ام یم غیگوشم ج کنار
 ...ندارم یخوب

 ...تنهام یلی! من... من خ؟یکارو با من بکن نیا ادیدلت م یلرزد: چطور یو چانه اش م کندیم بغض
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که تمام احساسات  تیها ییفشارم... لعنت به تو صدف... لعنت به تو و مظلوم نما یهم م یرا رو میها پلک
 ...کندیم داریخفته ام را ب

بود... هر وقت عشقم  یخر هی یخودت گفت شی... پیکه دوباره به من رو آورد تهییهم به رفع تنها قایو دق _
 ...گهید یکیسراغ  رفتمیم ذاشتمشیر مکنا شدمیحاضر بود... هر وقتم ازش خسته م نهیدست به س دیکش یم

 ...شنوم یرا م شیدندانها شیسا یصدا

 ...... من دوِست دارمخوامی... االن هم نمخواستمیهام... نم ییرفع تنها یمـــن تو رو برا _

 ...دوست ندارم گهیمنم که د نی... منتها ایگی: آره آره... تو که راست مدهمیخنده سر تکان م با

 ...یدار _

 ...ندارم _

 ...ی... داریکشد: دار یم غیج

 ...ندارم _

 ...یییییییدااااررر _

 !؟یگیم ی: اصال دارم... چزنمیم ادیفر

 ...رو به هم بزن یعروس نیبندد: ا یلبش نقش م یرو یا روزمندانهیاشک، لبخند پ انیم

 !گه؟ی... امر دی: باشه چون تو گفتردیگیاراده خنده ام م یب

چشم تو  گهیکه د میریم نجایاز ا ییافته... اصال دو تا ینم یاتفاق چیحسام... باور کن ه ری: امدیگویم جانیباه
ازش استفاده  توننیمن انقدر از بابام برام مونده که تا هفت پشتمون هم م ری... امیچشم خانواده ت هم نش

 ...نی! ببگم؟یم یچ یشنویکنن... م

 ...: بسه صدف... بسهزنمیخنده م ریز یبلند یصدا با

 ...گوش بده من حرفمو تموم کنم قهیدق هی _

نگاه  یگوش نی... به اسکرکندیرا پر م نیماش یفضا یجیتند و مه یقیو موس دهمیبه تاسف تکان م یسر
 ...زندیچشمک م یتپل و زرد ی... جوجه کنمیم

 ...گذارم یام م ینیب یسکوت رو یو انگشت اشاره ام را به نشانه  دارمیبرم یترمر دست ریرا از ز لیموبا

 یچسباند: چ یرا به گوشش م لیبه دستم و موبا زندیتماس، صدف چنگ م یبرقرار یبرا یاز هر اقدام قبل
 !!تو؟؟ یگیم

 ...دستش بنده رحسامی: امدیگویم یگوش یتو ی... صدف به تندشومیم خشک
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دو  نیو ب یصندل یکه رو یلیاندازد... بهت زده نگاهم را از موبا یبغلم م یرا تو لیباو مو کندیتماس را قطع م و
 ...کشم یافتاده، تا صورت صدف باال م میپا

 !م؟یگفتیم ی: خب... چزندیم هیتک یبه صندل یخونسرد با

 ...االن نیصدف... هم نییکشم: برو پا یته دل هوار م از

 ...گوش بده قهیدق هیحسام...  ریبندد: ام یرا م شیبلندم چشمها یصدا از

 ...دستت ندادم یکار هیشو تا  ادهی: پکنمیو درِ سمتش را از داخل باز م شومیتنه اش خم م یرو

 !؟یمنو بکش یخوایمثال م _

 ...از آرزوهامه یکیرو دارم... کشتن تو که  یهر کار تیاالن قابل _

 !؟یمن قرار گرفت یروبه رو ینطوری! به خاطر غزل ا؟ییتو نی! ار؟ی: امکندیگشاد شده نگاهم م یچشمها با

 ...رمیگیقرار م یهر کس یبه خاطر غزل روبه رو  _

 ...شو صدف ادهی: پکوبمیام م یشانیرا به پ مشتم

 ...فشارد یمشت م یرو تو فشیو بهت زده، بند ک دهیترس

 ...پرد یم نییپا نیدومم، به سرعت از ماش ادیفر با

 ...زنمیرا جا م دنده

چشمه  هیفقط  نیحسام... ا ریتظاهر نکن ام یزی: به چشودیسمت کمک راننده خم م ی شهیبه طرف ش صدف
 ...یگفتیم نویا شهی... خودت همیاز من دست بکش یتونیهام بود... تو نم ییاز توانا

 ...زنمیم پوزخند

 ی هیمثل بق نمیصدف... ا کنهیرو که تُف کرده نشخوار نم یزی... اما آدم چگفتمیم زایچ یلی... قبال خگفتمیم _
 ...بمونه ادتیحرفام 

 یرحسامیافتاد ام ادشیماه  کیکه بعد از  ی... صدفگذارمیو صدف را مات و مبهوت پشت سرم جا م رمیگیرا م گاز
کردن...  هیتوج یا... بر  یمعذرت خواه یپا لهش کرده... جلو آمد... برا ریهم هست که دلش را شکسته... که ز

 ...شدمیسابق نبودم... و هرگز هم نم رحسامیام گریاما من د

*** 

 یبه غزل آماده ام... اما بر خالف تصورم، ب یحیهر گونه توض ی... برارسانمیسرعت خودم را به خانه م تینها با
 سیتو؟! از فروشگاه زنگ زدن... سرو یی: کجادیگو یو با نق نق م دیآ یصورتش جلو م یتو یحالت خاص چیه

بار  نیزم ریرو هم از ز نایو ا ییلباسشو نیو ماش خچالیچوب رو فرستادن در خونه... االن معطل ما هستن... 
 !دم در؟ شونیدیزدن... د
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 ...نخواست حیکلمه هم توض کی ی... حتدیایتا حالم سر جا ب زنمیو چند بار پلک م نیچند

 ...می... خب پس زودتر بردمشونیآ... آره د _

 ...افتد یو جلوتر راه م زندیدستش م یتو یدایبه ها یگنده ا گاز

 ...اورد یم یناراحت است... به خوردن رو ای یعصب تینها ی... غزل هر وقت بدانمیمن م و

 ...افتم یو پشت سر غزل راه م کنمیموقعش م یلب چند فحش نان و اب دار نثار صدف و حضور ب ریز

 یانتقال بدهد، راه م دیجد یرا به خانه  لمانیکه قرار است وسا ینیو جلوتر از ماش نمینش یم نیماش یتو
 ...افتم

 ...زندیوقفه حرف م یب غزل

! عمه گفت ارن؟یسرم م ییبال هی ینگفت یخونه تنها گذاشت یدو تا اقا تو نیحسام... منو با ا ریواقعا که ام _
توجه به  ی... اونا داشتن بــدمی... انقده ترسومدیاونم ن یخونه ول ادیم شهیتموم مآراد تا ساعت ده امتحانش 

... شیاصال پ کردمیم ی... سعدمیلرز یم دیب نیگوشه ع هیمن  یها... ول کردنیم نیبار ماش لویمن وسا
 ..ـــــعیچشمشون... هــ

که دنبالت نکرده... همه  یتر... کس واشیکوبم:  یدو کتفش م نیو محکم ب کنمیدستم را از فرمان ازاد م کی
 !ش مال خودته... هزار بار بهت نگفتم با دهن پر حرف نزن؟

 ...یبعد یسرفه ها یبرا شودیم یمقدمه ا نیو ا شودیاش باز م یراه تنفس ،یدیشد یسرفه  با

را که به دستش  یطراب را از اخل داشبورد بردارم... ب یتا بطر کنمیو دست دراز م دهمیبه تاسف تکان م یسر
 ...کندی... در جا خشکم مـــچیزده که هـ رتیاشکش... ح سیصورت خ دهم،یم

 ....کشم یو عقب م رمیگیدر گردش است، شانه اش را م میرو شیپ یغزل و جاده  نیکه نگاهم ب یحال در

 !دفعه؟ هیغزل؟! چت شد  _

 تونمی... بازم نمیول ،یّت ّت تو خودت... چقدر تحت فشار دونمی... من... من مری: اممیگو یم دهیبر دهیبر
ّ کریم کاریصدف... چ شیحسام پ ری... امعیه عیه عیتحمل کنم م م... ه  ...عی! ه؟ی... دّ دّ د

 ...کندیپارک م نیوانت، بغل به بغل ماش ی... راننده شومیمتوقف م یو گوشه ا زنمیم راهنما

... من باهاشون دیریرو از نگهبان ساختمون بگ دیکل دیببر فی: شما تشر میگو یو م کشمیم نییرا پا شهیش
 ...هماهنگ کردم

 ...تا حرکت کند کندیو به راننده اشاره م دهدیسر تکان م یتیبا نارضا لویبیس مرد

 ...کندیانداخته و نگاهم نم نییچرخم... سرش را پا یو به سمت غزل م گذارمیفرمان م یرا رو آرنجم

رو و خودت  یهمه چ ینطوریا یپرس یکلمه از خودِ خاک بر سرم نم کیبگم؟!  یـــزل... اخه من به تو چغـــ _
 ...بابا ی... انیا شهیآخرش م یزیریم
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 ...هم شیلرزد... شانه ها یاش م چانه

 !! آره؟؟یکرد یدوباره با صدف آشت _

 یچرا دار گفتیبود... اومده بود م دهیرو د ی! کارت عروسه؟یچ یکشم: نه بابا... اشت یرا به چنگ م میموها
 !؟یکنیم نکارویا

 !؟یداده بود دیداره؟! مگه تو بهش ام ی: چرا؟ به اون چه ربطکندیسرعت سر بلند م به

 !؟یچ دِ ی: امکنمیرا گرد م میچشمها

 ...دونمیکشد : چه م یرا پر سر و صدا باال م دماغش

 ...ی: فِِستو جمع کن حالمونو به هم زددهم یبه دستش م یو دستمال میگویم یاَه

 ...میآ یبه حرف م یو بعد به آهستگ شودیسکوت برقرار م هیثان چند

گذاشت  شیپا پ یعذر خواه یکه صدف برا شیماه پ کی... از ادیکم و ز یرا تمام و کمال ... بدون ذره ا زیچ همه
 ...کنمیم فیتعر شی.. براشیساعت پ کی نیو من پسش زدم... تا هم

 ...هی: عجب اشغالکندیدهان باز نگاهم م با

 ...دانمیکه خودم هم مفهومش را نم دهمی... تنها سر تکان مبی... نه تکذکنمیم دییتا نه

 ...دی: ببخشدیگویم یبا شرمندگ غزل

 !آورم: تو چرا؟ یرا به حرکت در م نیو ماش زنمیم استارت

 ...کنمیزود قضاوت م شهیهم _

 ...گردمیبه صدف برنم گهیرو از خودم بپرس... و در ضمن... مطمئن باش من د یقبلش همه چ _

 ...دوارمی: امکندیزمزمه م نامطمئن

 !خب؟ هی: چکندیرا گرد م شی... چشمهاکنمیچشم و با اخم نگاهش م یگوشه  از

... حالت کنهی: اووف... مردم از بس که خوردم... دلم درد مزندیم هیتک یو محکم به صندل ردیگینگاهش را م و
 ...داره مییتر برو دستشو عیخرده سر هیحسام  ریتهوع هم دارم... ام

 ...تپل با نوشابه یدایها هی... یخورد ای... بذار حدس بزنم چیخوردیم شتریاندازم: ب یبه جانبش م ینگاه چپ مین

 ...ریبا ماست موس یسرکه نمک پسیچ هی: دهمیو ادامه م کندیم دییسر تا با

 ...: بدون ماست خوردمکندیم بیسرعت تکذ به

 ...ینوشابه ا لیپاست هی... سی: دو تا هردیگیام م خنده

 ...اوهوم _
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 ...نای... همدونمینم گهی... دـــــگهید _

 ...نیخوردم... هم یبا ی... دو سه تا هم هایرو جا انداخت یچ هی _

 !!ن؟؟ی: هممیگویم یبلند یصدا با

قبل  ی هیبه چند ثان یشباهت چیمسکوت به صورت خندانش که ه هیچرخانم... چند ثان یسرم را به طرفش م و
 ...خنده ریز میزنیبلند م یبا صدا یدو نفر تیو در نها زنمیندارد زل م

*** 

صبح را نشان  ی قهی... سه و چهارده دقدوزمیچشم م یپاتخت یرو یتالیجیو به ساعت د زنمیتختم غلت م یتو
 میگذارد خواب به چشمها ینم الیفکر و خ یعنی... بردیکه به شدت خسته ام، اما خوابم نم ی... با وجوددهدیم
 ...دیایب

و در  شومی... از جا بلند مضایهم ا ینقشه کش زیم یخال ی... جاکندیم یام بهم دهن کج لهیاز وس یخال کمد
 ...گذرانمیاتاق را از نظر م یو گوشه به گوشه  دهمیم هیکمد تک ی... و همانجا به در بسته بندمیکمد را م

ِ قبل وارد بم؟یخانه آمد نیساله بودم که به ا چند شدم... پـــانــزده  یو چهار سالگ ستی! نُه ساله... ماه
 ...ستین یسال... مدت کم

 ...رمیگیام را از در کمد م هیاندازم و تک یباال م ییتعجب ابرو یاز رو لم،یموبا ی برهیو ریز یصدا با

 !؟یدی: هنوز نخوابکنمیپچ پچ م یگوش یو تو کنمیصفحه نگاه م یبه نام غزل رو متعجب

 !؟یدی: نه... خوابم نبرد... تو چرا نخوابدیگویم یقیآه عم با

 ...برهیمنم خوابم نم _

 ...چراغ اتاقت روشنه... گفتم دمیاهان... د _

 ییپرسم: کجا یکنجکاو م ،یگوش یتو یژیق یصدا دنیچی... با پکندیسکوت م گذاردیتمام م مهیاش را ن جمله
 !تو؟

 ...اطی: حدهدیپاسخ م کوتاه

و از همان فاصله لبخندش را  گرداندیتاب نشسته... سر بر م ی... غزل روکنمیتراس را باز م ییعجله در کشو با
 ...نمیبیم

 !ه؟ی... االن وقت تاب بازیش داریب دیبخواب صبح زود با ریبرو بگ ایبچه ب _

 ...خب... مثل خودت برهیخندد: خوابم نم یم آهسته

بخوابم... بدبــخت، مامان داشت با  شتریب یسه چهار ساعت هی تونمی: من مکنمیفوت م یگوش یرا تو نفسم
 ...سراغت انیسحر ب یکله  کردیعسل هماهنگ م
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 ...عادت ندارم یاشکال نداره... من به کم خواب _

 ...: اره جون خودتمیگویم یدهن کج با

 !ر؟ی: امدیگویم یا هیچند ثان یریخندد و با تاخ یم

 !: هوم؟کنمیو نگاهش م دهمیم هینرده ها تک به

 !ن؟ییپا یایم _

 ...امی: مزنمیو لب م کشمیم یقیعم نفس

 ...دهمیشلوارم سر م بیج یاورم و تو یم نییرا پا لیموبا

 ...کندیجا باز م میتاب برا یو رو شودی... غزل جابجا مرومیم نییپله ها پا از

 ...کنمیمن بهت افتخار م نی... آفرشدیجامون نم نجایها... قبلنا من و تو با هم ا ی: الغر شدمیگویخنده م با

 ...کنمی... نگاهش مفهممیم مرخمین ینگاهش رو ینیرا از سنگ نی... اگرداندیبرم سر

 ...... نه منی: تو الغر شدگذاردیگونه ام م یآورد و با مکث رو یرا باال م دستش

 !برات سخته نه؟ یلی: خکندیبه صورتم وارد م ی... با شستش فشارکنمینگاهش م مات

 !تموم کن؟ نجایبحثو هم نیبهت نگفتم ا روزی! د؟یسخته غزل؟! باز شروع کرد یچ _

 نی... ایکرد رییتغ یلیخ ی... ولیخودت متوجه نباش دیحسام شا ری: امردیگیاندازد و رو م یم نییراپا دستش
که چقدر تحت  شهیمتوجه م ی... طرف مقابل به خوبی... پر خاشگر شدیپر ی... به همه میروزا اعصاب ندار

رو  یهمه چ ایب شهینم یکنینشده... اگه فکر م رید هنوزم نیمنه... بب ریتقص نایا یهمه  کنمی... حس میفشار
 !... خب؟کنمیم دایمشکل خودم پ یبرا یراه حل هی... من میبه هم بزن

 یکار چیو ه نمتیبب ینطوریا تونمیحسام من نم ری: امکندیو غزل با بغض زمزمه م دهمیبه تاسف تکان م یسر
 !؟یفهم ینکنم... م

 !م؟یاووف... مگه من چطور _

 ...ـــریام _

 یبرا یراه حل هیکه خودت  یک یچ یعنی... دهیمنو آزار م شتریب یزیتو از هر چ ی: حرف هامیگویپرخاش م با
 !مشکل تو مشکل منم هست؟ یدی! هنوز نفهم؟یکنیم دایمشکلت پ

 ...خوامی... من ترحم نمی... ولدونمیم _

 ...ــی... دارم تاوان حماقتمو مکنمیمن ترحم نم _

 ...شومیساکت م یناگهان
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 ...: تاوان... حماقت... خوبهزندیو لبخند م دهدیهم فشار م یرو رو شیلب ها غزل

! خب م؟ینکرد یسال کنار هم زندگ ستیمگه ما ب نی! بب؟یکنیم ی: غزل... چرا اوقات تلخرمیگیاش را م شانه
و فقط خودمون  کترهیکه کوچ گهید یخونه  هی یتو میری... ممیشیجابجا م میفرق نکرده... فقط دار یزیاالن هم چ

 ...مییدوتا

... ستین یسادگ نیبه ا یدونی... خودتم خوب مرحسامی: بچه نشو امردیگیپلکش را م ریز یسیانگشت خ با
به اون حال و روز  یدی... بعد از اون رابطه اگه دهیهر آدم یزندگ میتصم نی... مهمترستیبردار ن یازدواج شوخ
حاال  یرو جمعش کنم... ول ییرسوا نیا دیبا ی... که چطورکردمیخاطر بود که فقط به خودم فکر م نیافتادم به ا

 ...رمیحق رو ازت بگ نیا خوامی... من نمیتو هم حق انتخاب دار نمیبیم

که  ی... منم با کاری... همونطور که به قول تو من حق انتخاب ندارم، تو هم ندارکسانهیما االن  طیغزل شرا _
 ...عذاب وجدان داشته باشه منم غزل... نه تو دیکه با یکردم حق انتخاب رو از تو گرفتم... اون

 ...تو یانتخاب ندارم... ول یهم برا یا نهیمن اگه حق انتخاب ندارم، گز _

 ...کنمینگاهش م یکالفگ با

و دو  کندیم کشیشت سرش فپ یفلز ی لهیم ی... گردنش را رودهدیسر م نییتشک تاب به پا یرا رو کمرش
 ...رساندیشکمش به هم م یدستش را جلو

 ...س... حرف حرف خودته دهیفا یغزل؟! به نظرم حرف زدن با تو کال ب یدونیم _

اورد: من فقط خواستم بهت بگم هنوزم فرصت  یو تاب را به حرکت در م دهدیفشار م نیرا به زم شیپاها
 ...رم باشهس یبعد ها منّت خوادیهست... دلم نم

 ...به نفع هر دومون باشه یاعصاب خرد کن رو تمومش کن یبحث مسخره  نیاگه ا کنمیمنم فکر م _

درخشد... اوهِ  یچشمش م ی... برق اشک توزنمی... لبخند مزندی... لبخند مکندیو نگاهم م چرخاندیرا م سرش
 ...میگویم یکالفه ا

: بلند شو... بلند شو برو ندیصاف بنش کنمیو وادارش م کشمیبه شانه اش م یکشد... دست یم ازهیخم غزل
 ...عروس خواب آلود... برو یشیبعد م شهیبخواب... فردا چشمهات باز نم

 ...کندیزده ام م رتیح خورد،یصورتش قل م یافتد و رو یم نییکه از چشمش پا یدرشت اشک یها قطره

 !ه؟یمال چ گهیت د هیگردنتو بشکنم... گر خوادیدلم م یاوقات بدجور یتوپم: غزل گاه یم تیعصبان با

که... خود به خود از چشم هام اشک  کنمینم هی: خنگول گردهدیام را به عقب هل م یشانیانگشت اشاره پ با
 ...هیخواب ی... از بادیم

خواب  یمردمو ب ی... نصفه شبگهیبخواب د ریبرو بگ ای: خب بکنمیحرکت بلندش م کیو با  رمیگیرا م شیبازو
 ...یکرد

 ...ها... تو چراغ اتاقت از اول روشن بود هی: عجب آدمکندیرا گرد م شیچشمها
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 ...برو ای... بیگیخب بابا تو راست م لهیخ _

 !حسام؟ ریام _

 !ه؟یچ گهید _

 ...گمیهست... بعدا بهت م یزیچ هی... ولش کن.. یچی: هدیگویو م کندیم ینچ

 !؟یمرض دار _

 ...در من اثر کرد نیهوم... کمال هم نش _

 دوارمی... امری: شب بخدودیو به سمت ساختمانشان م چرخدی... عقب عقب مرود و بعد مبرمیرا باال م دستم
 ...اصال خوابت نبره

باال برود و و ارد اتاقش بشود . بعد، راه  یاضطرار یتا از پله ها ستمیا ی... آنقدر مدهمیتکان م یخنده سر با
 ...رمیگیم شیساختمان را پ یدر اصل

 ...بندمیم یگزم و در را به همان اهستگ یلبم را م ،یژیق ی... با بلند شدن صداکنمیدر را باز م یاهستگ به

پله ها، راهم را به همان  ریکم جان ز ییروشنا دنی... با درومیو به طرف پله ها م کنمیپر م خچالیاز  یاب وانیل
 !: مامان؟میگویو بهت زده م کنمیطرف کج م

 !؟یکنیم کاریچ نجایچه طرز اومدنه؟! ا نی... ارحسامیام ی: وادیگویم یا دهیترس نِ یه

 ...شومیم رهیخ زیم یپخش شده رو یو به عکس ها رومیم جلو

 !؟یکنیم کاریچ نجای: اپرسدیمجددا م مامان

 !ه؟یچ نای: انمینشیکاناپه م یو کنار مامان رو گذارمیم زیم ی آبم را لبه وانیل

 ...زنمیرا کناز م میعکس ها یبا دست کپه  و

 ...یش داریب دی: مامان جان برو بخواب صبح زود باگذاردیشانه ام م یدست رو مامان

 !؟یداری: خودت چرا هنوز برمیگیم میرو شیپ یِ را از آلبومِ جلد سرمه ا نگاهم

 ینطوریمامان؟! چرا ا هی: چدهمیتکان م نی... سرم را به طرفشودیصورتم م ی رهیو در سکوت خ زندیم یلبخند
 !؟یکنینگاه م

 !حسام؟ ریام یخانواده بد لیتشک یکه بخوا یانقدر بزرگ شد ی: ککندیدست چانه ام را لمس م با

 ...یشیازمون جدا م یدار شهی: هنوز باورم نمدیگویاشک م زیلبر یخندم و مامان با چشمها یم

 نیانگار کال دارم از ا یشیجدا م یدار یگیم نی: اووو... مامان همچشومیم رهیام خ یعکس تولد سه سالگ به
 ...ترم که نیی... دو تا کوچه پارمیشهر و کشور م
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... خرجت شهی... نهار و شامت جدا میریخونه م نیلرزد: خب به هر حال که از ا یجمالت م یموقع ادا شیصدا
 !ختم؟یبرنجم عدس ر یقاط ایرو با لپه درست کردم  مهیسرم غر بزنه که چرا ق یک گهی... دشهیجدا م

 ...هیگر ریز زندیو مامان م زنمیم یلبخند

 ...! ... مامان؟یکنیم ینطوریاندازم: اِ... مامان چرا ا یو دست دور شانه اش م کنمیزده نگاهش م بهت

 ...خب... بغضم گرفته سیدست خودم ن _

... من که چشمم یشیمن بابت غذا راحت نم ی: غصه نخور مامان... از دست غر غرابوسمیرا م شیموها یرو
 ...من بذاره... بازم ور دل خودتم یجلو یدرست و حساب یغذا هیغزل  نیا خورهیاب نم

راحته که گرسنه  المیبابت خ نی... از اهستیب شی: نگو مامان... ماشاال غزل خونه داردیگویو م کندیم ینیف نیف
 ...یمون ینم

 ...فکر نکنم _

 ...رحسامی: بدجنس نشو امشودیو از آغوشم جدا م خنددیم مامان

 هی... اومد دیجد یخونه  میببر لویوسا میرفته بود ی... اون روزگمی: به خدا راست مکنمیرا گرد م میچشمها
 ...بلند شد که نگو یگند یبو هیرو زد سوزوند  مروههیبپزه ... مامان ن مروین

 ...امکانات نداشته بچه م _

 ...تا مادر شوهر غزل یمادر شوهر من شتریار غزل دفاع کن مامان خب؟! تو ب یدر هر حالت _

 رمایدر ب یبراش مادر شوهر باز تونمیعروسم بشه برادر زاده م بوده ... خودم بزرگش کردم... نم نکهیقبل از ا _
 ...ارمیسر زن آراد در م شویتالف شاالیخب... ا

 ...از تصور زن گرفتن آراد سر به هوا ردیگیام م خنده

 ...یمنم به حرف گرفت نجایا ی: پاشو برو بخواب بچه... نشستکندیتند تند آلبوم ها را جمع م مامان

 ...بخوابم نجایا خوامی: مگذارمیم شیزانو ها یو سرم را رو شومیم خم

 ...لوس ی: پسره زندیبه گونه ام م یآرام ی ضربه

 نی... مامان اـــنیکه هست... هــ نهی: همکنمیافتد، دست دراز م یم نییپا زیکه از م یبرداشتن عکس یبرا
 !ه؟یچ

 !! عکسه؟ه؟یچ یدونی: نمکشدیم رونیانگشتانم ب انی... مامان عکس را از مزنمیدهان باز به عکس زل م با

 ...ستیتنم ن یچی! ه؟یدارینگه م هیعکسا چ نی: مامان اکنمیبه صورت مامان نگاه م نییو از پا چرخمیم

 ...سالته خب کیهنوز  نجایا _
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بابا... بده من  ی... انیریگیازش عکس م نیکنیکه آدمو لخت م یچ یعنیباشه...  خوادیهر چند سال که م _
 ...عکسو

 ...دمینم چکسیبه ه نوی: عمرا... ابردیدستش را عقب م مامان

 ...رمیم شمی... وگرنه پا مگهیفشارد: بخواب د یم میپلک ها یکف دستش را رو و

 یکاناپه رارد کرده نگاه یکه دسته  میبه پاها یاندازم... مامان نگاه یهم م یرا از مُج رو میو پاها میگویم ینُچ
 ...... بزنم به تختهستی: ماشاال ماشاال... قد که نکندیاندازد و زمزمه م یم

را گرد  شیچشمها تی... با تظاهر به جدکنمی... دلخور نگاهش مزندیام ضربه م یشانیبا پشت انگشت به پ و
 ...: بخواب بچهکندیم

 ...زندیکنار م یشانیرا از پ می... مامان موهابندمیرا م میچشمها

 ...رومیفرو م یقید که به خواب عمکش یطول نم یادیو مدت ز کنمیام حس م یشانیرا پ شیلب ها یتَر

 :فصل هفتم ♦

... دهدیاز حدش هم آزارم م شیب یبه شدت کالفه ام کرده... گرما د،یآ یگوشم م خیبلند سشوار که از ب یصدا
 ...مالم یو گوشم را به شانه ام م کنمیسرم را خم م

 ...سوزاند یام را م یشانیپ نباری... باد داغ سشوار، استدیا یم میو رو به رو دیآ یم رونیاز پشت سرم ب شگریآرا

 ...بندمیرا م میها چشم

منو  یخرده کوتاه کن... شما که زد هی: من گفتم بغل سرمو فقط زندیغر م شگریکه سر آرا شنومیآراد را م یصدا
 ...یکچل کرد

برو به مامان زنگ  ایادا اطوارا ب نیا ی: آراد به جامیگویبسته م یو با چشمها دهمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم
 !م؟یبکن دیبا کاریچ نیبزن بب

 ...کندیبا مامان صحبت م یکه تلفن شنومیرا م شیو بعد صدا کندیم یغرغر

 یم یو با کالفگ دیآ ی... آراد جلو مکشمیم یراحت یقی... نفس عمشودیسرم برداشته م یاز رو شگریآرا ی هیسا
کم نق زد بعد قطع  هی! منم گفتم نه... ن؟یگرفت لیتحو نویماش دیدارن... پرس ادیهنوز کار ز گهی: مامان مدیگو

 ...حسام من گرسنمه ریکرد... ام

 ...شودیجوره محو نم چیچرا... اما اخمم ه دانمی... نمکشمیم میابروها نیوسطم را ب انگشت

 ی... مامان بفهمه میکردینم ی: انقدر تابلو ابروهاتو دست کارزنمیو متفاوت آراد م دیجد یبه چهره  یشخندین
 ...کشتت

 !عس؟یضا یلی! خ؟یگی: راست مشودیخم م نهیچرخد و به طرف آ یم ریالس عیسر

 ....: افتضاحهشومیو از جا بلند م دهمیتکان م یسر
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 ...تابلو نباشه ادیبکن ابروهام ز یکار هی ای: آقا دستم به دامنت... بدیگویم شگریو رو به شاگرد آرا کندیم نچ

تابلو  یخواستی... تو که ممیبرو بچه هزار تا کار دار ای: بدهمیو به طرف در سالن هلش م رمیگیاش را م قهی
 ...یاز اول توش دست برد ینباشه غلط کرد

... 

 ...میرو یلباس به خانه م ضیتعو یبرا شگاهیآرا از

و کمر  پوشمی... شلوارم را مکندیزده به چهار چوب در نگاهم م هیکشم... آراد تک یم رونیرا از کمد ب میها لباس
 !ه؟ی: چدارمیبرم زیم یبندم را از رو

قراره با اخالق گند تو بسازه؟! مثل برج زهر  ی... چطورسوزهیغزل م ی: دلم برادیگویو با تاسف م کندیم ینچ نچ
 ...خوردت شهیمن عسل هم نم هی... با یمونیمار م

و  خوردیم واریبه د سی... توپ سبز رنگ تنکنمیو به طرفش پرت م دارمیرا برم دیا یدستم م ریکه ز یزیچ نیاول
 ...گرددیبر م

 ...ادیبا اخالقت کنار م یزن تو چطور نمیتو سرت به کار باشه... بب _

هم مثل  تیرینشونه گ ادیخوشم م یرود:خدا از دهنت بشنوه... ول یم رونیخندد و از اتاق ب یبلند م آراد
 ...اخالقت به درد نخوره

 یحال و حوصله م یرا ب راهنیپ ی... دکمه هاپوشمیرا م راهنمیو پ کشمیم تیعصبان یاز رو یقیعم ینفس
... کفش یدست مشک کی... کروات دارمیرمیتوالت  زیم یغزل را از رو ی قهیسل یبندم... دکمه سر دست ها

 ...کشم یم رونیکمد ب نییپا یکمد است... ان را هم از طبقه  یتو میها

 ...را کجا گذاشته زینو و تم یمامان گفت جوراب ها دیایب ادمیاروم تا  یمغزم فشار م به

 زیهمه چ الیخ یب خواهمی... و از ته دل مخوردیگلو گره م یتو کباری... نفسم هر چند لحظه زندیدل م مغزم
 ...وان اب سرد خفه کنم یبشوم و خودم را تو

 زیهمه چ کردمیفکر م شبید نیروز است... تا هم نی... امروز آخرشودیشود... دارد تمام م یباروم نم هنوز
 ...یکرده... ول رییتغ زیهمه چ شومیم داریخواب است.. صبح که ب

 ــــظیمه غل کی یتو ینا بلدم... انگار یادی... زدیجد یزندگ کیشروع  ی... گنگم... براجمی... گکنمیازدواج م دارم
 یاصال شوخ ،یزندگ میتصم نیو مهمتر نی... ازدواج به عنوان بزرگتردیگویشناور شده باشم... غزل راست م

 ...ستیبردار ن

 ...شومیجوراب، دست به دامن آراد م یو برا دارمیبرم یصندل یدسته  یرا از رو کتم

 ...منتظرتم نیی: من پامیگویم کشم،یکه پشت کفشم را باال م ینیح

 ...: من هنوز کار دارمدیآ یم رونیبرهنه از اتاقش ب یبه دست و با باال تنه  راهنیپ



 

 
163 

 ...ییبرو کمک بابا و دا ای! ب؟یدار کاریاندازم: چ یساعدم م یو کتم را رو کنمیراست م کمر

 ...... تو برو دنبال کاراترمی: خودم مدهدیجواب م یو سرسر گرددیاتاقش برم به

برسم دو  شگاهیو به آرا رمیبگ لیرا تحو نی... تا ماشکنمیم یکیو پله ها را دو تا  میگویم یتفاوت یب ی باشه
 ...کشد یطول م یساعت

 ...داده هیتک نشیبه در ماش فی... خودش هم عالف و بالتکلدهمیم صیرا تشخ رضایرنگ عل دیسف فانیدور ل از

 ...کندیبغل به بغلم حرکت م لمبردارهایف نیماش

: زندیو بغلم م دیا ی... با لبخند به طرفم مشومیم ادهیپ نی... از ماششودیمتوجهم م رضایو عل زنمیم یبوق
 ...بــــه... شاه دوماد

 ...شومیو جدا م کشمیبه پشتش م یدست

 ...کنمیو بغلش م شومیپرد... خم م یم نییپا نیاز ماش یمان

 ...یشد ی... عجب دومادیوف... ماناوو __

 ونیپاپ ریگذرانم... انگشت اشاره ام را ز یاش را از نظر م یمشک نیو شلوار ج دیسف راهنیخندد... پ یذوق م با
 ...بچه یشیخفه م ی: دارکنمیُشلش م یو کم برمیکوچکش م

 ...گذارمشیم نیزم و

 ...شود یباز م یا یزنبور یکارشان تمان شده، در ساختمان هم با صدا دیگویبا تماس مامان که م همزمان

هر  یو برا ندیا یم میکه پا به پا یلمبرداریدو ف ی... صداکشمیم یقیو نفس عم کنمیشل م یکراواتم را کم گره
 ...کندیاعصابم را متشنج م کنند،یصادر م یحرکتم دستور

 ...شومیفشارم و وارد ساختمان چند طبقه م یدستم م یگل غزل را تو دسته

 ...دیآ یدست و سوت م ی... صداگذارمیپله را پشت سر م چند

 ...مامان است نم،یبیکه م ینفر نیاول

 ...دیگویلب ماشاال ماشاال م ریو ز کندیپر اشک نگاهم م یچشم ها با

 ...دهدیم هیزاو میلب ها به

 ..... پشت سرش... غزلدیا یم رونیهم از ب عسل

 ...کنمیرا حبس م نفسسم

 ...کنمیاطاعت م یکنم... مثل آدم آهن مشیجلو برم و دسته گل را تقد دهدیدستور م لمبرداریف

 ...زنمیکنار م یسمج، کاله شنلش را کم لمبرداری... باز هم به دستور فکندیسر بلند م غزل
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 شهیش ریپنهان شدن ز یکه به جا کندیاحتماال خون افتاده ام نگاه م یو ترس به اخمم و چشمها یبا نگران غزل
 ...نشسته شیمردمک ها یرو یلنز طب نباریا نک،یع میضخ ی

 ...کندیو نامم را زمزمه م گزدی... لب مشوندیتر م شیچشمها هیاز ثان یکسر یتو

 ...زندیخودش است و کف م یال و هواح ی... عسل توینیب زی... عمه با رکندیبا لبخند و ذوق نگاهمان م مامان

 ...شومیغزل م ی رهیخ

 ...بردار لمینه به دستور ف نباریا

 ...مامان یذوق زده  یبه خاطر لبخند ها که

 ...خاطر غزل به

 ...زندیصورتش موج م یکه تو یو ترس یخاطر نگران به

 ...رودیشدن م زیکه رو به سر ر شیپُر چشمها یخاطر کاسه  به

 ...زندیذوق م یتو ظشیغل شیصورتش که با وجود آرا ی دهیخاطر رنِگ پر به

 ...آرامش به وجودش یخاطر القا به

 ...به خاطر دل خودم و

 ...بوسمیم یو طوالن قیرژ خورده اش را عم یو گونه  شومیم خم

*** 

به بنده  اینم غزل پارسا، آمکرمه، سرکار خا یمحترمه  ی زهی... دوشکنمیبار عرض م نیبارسوم و آخر یبرا _
 کصدیشاخه نبات و  کیو شمعدان،  نهیجام آ کی د،یجلد کالم الله مج کی ی هیکه شما را با مهر دیدهیوکالت م

رُهام در  رحسامیام یآقا داماد، جناب آقا یِ شگیو هم یبه عقد و نکاح دائم ،یتمام بهار آزاد یو چهادره سکه 
 لم؟یبنده وک ایآورم؟ آ

 ...دوزمیم میرو شیقرآن پ یها هیو به آ رمیگیعقد قرار دارم م یخنچه  یکه باال ییرا از از عکس زندا نگاهم

 ...شودیسرم اکو م یو چند بار تو نیعاقد، چند یجمله  هر

ِ یکه از ز کنمیدست غزل را حس م ی... حرکت اهسته فشارمیهم م یرا رو میها چشم دنبال  مان،یپا یقرانِ رو ر
 ...گرددیدستم م

 ...کنمینگاهش م میروبه رو ی نهیآ یو از تو فشارمیبسته اش را م خی یانگشت ها نوک

 یقران م یها هیآ یو باز نگاهم را رو زنمیم یبخش نانیهم که شده لبخند اطم یزند... زورک یدو دو م نگاهش
 ...اندازم

 ...خوادیم یلفظ ری: عروس زدیگویبلند م عسل
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 یتو یو تک پوشِ طال رمیگی... مچ غزل را مدهدیرا به دستم م یو جعبه ا گذاردیام م شانه یدست رو مامان
 ...اندازم یدستش م یجعبه را تو

 ...: بگوزنمیصدا لب م یو ب دهمیم هیزاو می... به لب هاکندیمطمئن نگاهم م نا

 ...افتد یفاصله م شیلب ها نیو ب دهدیم رونیرا مقطع ب نفسش

 ...جمع... بله یپدرم و بزرگتر ها یقابل انکار است: با اجازه  ریکلمات، غ یموقع ادا شیصدا لرزش

 ...نه ای رسدیم یبه گوش کس رد،یگیعاقد از من م یبله ا دانمینم یو حت شودیمنفجر م مجلس

 ...بوسمیبه دست عمه، بدهمش، جلدش را م نکهیو قبل از ا بندمیرا م قرآن

 ...میدهیامضا م میتوانی... تا مردیگیقرار م میپا یرو یبزرگ دفتر

 ...ردیگینفر مامان در آغوشم م نیاول شود،یبرداشته م میپا یدفتر که از رو ینیسنگ

و  شودیم زانی... آوا از گردنم اوبوسمشیو چند بار م نیو چند کنمیحلقه م شیرا دور شانه ها میها دست
 ...کندیصورتم را غرق بوسه م

 ...زندی... رگ حسادتم باال مداردیاغوشش نگه م یتو شتری... غزل را بزندیبغلم ممردانه  بابا

 نیتضم یبرا شیچشمها یکه به من دارد... از خواهش تو یاعتماد نهمهیاز ا شومیمعذب م کند،یکه بغلم م ییدا
 ...دخترش یخوشبخت

 ینیو ساده را از س دیسف یو حلقه  زنمیچرخم... تورش را باال م یبه سمت غزل م شود،یها که تمام م کیتبر
 ...دارمینگه داشته برم میکه اوا برا یشده ا نییتز

 ...کنمیاز حد دستش وحشت م شیب یو از سرد گردیدستم م یچپش را تو دست

 ...کندی... نگاهم نمکنمیم نگاهش

 ...دهدیانگشتم ُسر م یاندازم... حلقه ام را تو یانگشت دست چپش م نیدوم یاش را تو حلقه

 ...: بوسش کن... بوسش کنشودیآوا بلند م غیج یصدا

همچنان مرطوب است و  شی... چشمهادهدیلب غزل آزارم م ی... لبخند تلخ روکندیم ییصدا کیبا آوا  جمع
 ...شودیم ریهر آن اشکش سراز کنمیحس م

 ...رمیگیم میدست ها نیرا ب صورتش

اش  یشانیپ یرو می... لب هابنددیرا م شی... چشمهابرمی... سرم را جلو مکندیم دادیب شیچشمها یتو تعجب
 ...زندیم ییو سوت بلند باال بردیدهانش فرو م یآراد دو انگشتش را تو نمیبیچشم م یو از گوشه  ندینش یم

 ...افتد یم نییاز چشم راستش پا ی... قطره اشک درشتزندیو غزل پلک م رمیگیم فاصله

 ...... کــبــــابشومیکباب م دارم
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... به انگشتش بردیظرف عسل فرو م یگذارم... انگشتش را با چندش تو یانگشت کوچکم عسل به دهانش م با
 ...کشدی... زود دستش را پس مزنمیمک م

دستش را دور کمر  مانهی... بابا دستش را صمستدیا ی... مامان کنارم ممیشویعکس گرفتن از جا بلند م یبرا
 ...اندازد یغزل م

 ...رومیو به نا کجا آباد چشم غره م کندیحسادتم گل م باز

 ...شودیتند تند گرفته م یدسته جمع یها عکس

 ...کندیم رونیرا از اتاق ب هیدو نفره، بق یگرفتن عکس ها یبرا لمبرداریف

 غشینازک و ج یبا صدا لمبرداریاندازم... ف ی... به دستورش دستم را دور کمر غزل مستدیا یم مانیبه رو رو
 ...... عروس خانم نگاه به کف دست من کن... خبدیرخ عروس خانم نگاه کن می: اقا داماد به ندیگویم

 ...افتد یصورتمان م یکه رو ی... و نورنیدورب کی... چلردیگیصورتش م یرا جلو نشیدورب

ز خالِ کوچک سر شانه اش، تا صورت رنگ ... نگاهم را اردیگیو فاصله م دهدیدستش را به شانه ام فشار م غزل
 ...کشم یاش باال م دهیپر

 ...دزددیرا م نگاهش

مبل اشاره  ی... به دسته ندیمبل بنش یفشارد تا رو یغزل م یشانه  ی... دستش را رودیا یم کینزد لمبرداریف
 ...نیدورب کیو باز چل نمینشیمبل م یدسته  ی... روکندیم

 ...اقا داماد یشونه ها ی: عروس خانم بلند شو دست هاتو بذار روستدیا یسمت راست م نباریا

... دستم را به فشاردینگاهش کنم... کف دستش را به تشک مبل م شودیبلند شدن باعث م یغزل تو مکث
و به  کنمی... دستش را رها مشودیاز جا کنده م ی... با سستکنمیبلند شدن کمکش م یو تو کنمیطرفش دراز م

 ...دهمیگوش م لمبرداریف یحرف ها

 ...زندیچنگ م میبه بازو غزل

 ...شودیسرش به سمت شانه خم م کنمی... حس مگردانمیبرم سر

 ...بردیفرو م میگوشت بازو یرا تو شیها ناخن

 ...تا ثابت نگهش دارم زنمیبخورد، با هول کمرش را چنگ م نیزم نکهیاز ا قبل

 ...: مامان... عسلزنمیو بلند صدا م دارمیدستم را دور کمرش نگه م دو

... یوا یرساند : ا یو با دو، فاصله مان را به صفر م کندی... بهت زده نگاهمان مدیآ ینفر عسل داخل م نیاول
 !؟یشد ی... چنمتیغزل... غزل بب

 ...کنحسام کمکش  ریعمه... ام نیبش ایشده... غزل جان... ب یچ نمی: بذار ببزندیعسل را کنار م مامان
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آب  هی: آوا... برو زندی... مامان با دستش غزل را باد مرمیگیرا م شیو بازو کنمیدستم را از دور کمرش باز م کی
 ...اریقند ب

 !کنم؟ دای: االن آب قند از کجا پزندیغر م آوا

 هیفدات شم... چرا گر ی: عمه الهندینشیمبل م یو پا زندیرا باال م راهنشی... دامن پکندینم یتوجه مامان
 !؟یکنیم

 ...... رفتعی: آبروم... رَفـــ... هزندیهق م غزل

حلقه شده اش  ی... موهاکندیبه کف دست غزل وارد م یو با دو انگشت شست، فشار ردیگیدستش را م مامان
 ...ردیگیاش شدت م هیو گر کندی... نگاهم مزنمیرا از گردنش کنار م

 ...ماسهیم شینکن آرا هیگر ی: رواندیگویبا تشر م عسل

 ...دهدیشانه اش را ماساژ م و

 ...آراد تیهم پشت سرش... و در نها یی.. بابا و دادیآ یکرده داخل م یکه نصفش را خال یشربت وانیبا ل آوا

 !شده؟ یپرسد: چ یم یبا نگران ییدا

 ...نی.. زود باشمیایما هم االن م رونیب دی! برنجا؟یا نیهمه جمع شد هی: چشودیاز جا بلند م مامان

 !چش شده؟ نمیمامان را کنار بزند: خب بذار بب کندیم یسع ییدا

که سر ماندنش در اتاق، با مامان چانه  کنمینگاه م ییبه دا رم،یگیشربت را از دست اوا م وانیکه ل همزمان
 ...نشاند یم یمامان حرفش را به کرس شهیهم مثل هم تی... در نهازندیم

 ...بخور نیکم از ا هی: کنمیم کیغزل نزد یرا به لب ها وانیو ل نمینشیمبل م یدسته  یرو

 ...: غزل بخورش لج نکندهمیتکان م یرا با کالفگ وانی... لکندیو امتناع م کشدیرا عقب م سرش

 ...تونمی: نمدیگویم یآهستگ به

دختر  میگفتی: خوبه غزل جلو چشم خودمون بزرگ شده... وگرنه مدیگوی... آراد با خنده مروندیم ییو دا بابا
 ...شون رو بهمون انداختن یغش

 ...کندیم رونیو مامان به زور و بال آراد را از اتاقِ عقد ب رومیم یغره ا چشم

گ به رن کنمی... حس مدهدیآخر به خوردِ غزل م یو به زور هم که شده، تا قطره  ردیگیرا از دستم م وانیل عسل
 ...رمیگیلبش را با دستمال م یگوشه  یسی... خگرددیصورتش برم

 !ه؟یمال چ گهیت د هی: گردیگویبا لبخند م مامان

نخورده فشارش افتاده...  یچی: از صبح هگذاردیم میبازو ی... مامان دست رودهدیسر تکان م نیبه طرف غزل
 ...نگران نباش
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 ...: من که براتون نهار فرستادممیگویتعجب م با

 ...شهینذاشتن که بخوره... گفتن دور کمرش تنگ م یعنیاندازد: غزل نخورد...  یشانه باال م مامان

 ...میگویم ینچ

 ...... خب؟! زشتهرونیب نیایبعد ب ادیتا حال غزل جا ب نجایا نینیکم بش هی... مامان ریام _

 !ها... خب؟ ی: غصه نخوربوسدیو مامان غزل را م دهمیتکان م یسر

 ...روندیم رونیو از اتاق ب کندیبه عسل اشاره م و

: نمینشیکاناپه م یو رو زنمیرا کنار م نشی... دامن پر چکندیم نیف نی... غزل فدهمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم
 !؟یخوب

 ...ردیگی... خنده ام مدیگویکشد و نُچ م یرا باال م دماغش

به  یبخور یچیه یلباسه تو تنت نترکه نتون نکهی! بعد از ترس ا؟یانتخاب کن یتنگ نیلباس به ا یمجبور بود _
 !؟یفتیروز ب نیا

 ...توئه ریادب... همه ش تقص ی... بی: خودت بترکدیگویم نیف نیف با

 !به من چه مربوط؟ _

 ...حسام حوصله تو ندارم ریهم مربوط... برو کنار ام یلیبه تو خ _

 !اندازم: اِ؟! خرت از پل گذشت؟ یرا باال م میابرو یتا کی

 ...... اوپس... باز گند زدمکندیو باز بغض م دهدیهم فشار م یرا رو شیها لب

 ...بود که نیغزل... منظورم ا نیبب _

 یها زیچ یو همه  یسر کوفت بزن ی... فقط بلدینیهم شهیبوده... هم یمنظورت چ ستیاصال برام مهم ن _
 ...یاریآدم ب ادیبد رو به 

 ...رمیگیو نگاهم را م کنمیم ی... پوفکندی... سکوت مکنمیم سکوت

 ...زندیم میبا ارنج به پهلو غزل

 !هان؟ _

 ...خم شم تونمیها بده به من... خودم نم ینیریدونه از اون ش هی: دیگویم یتخس با

 ...: زود باشکندی... اخم مکنمینگاهش م شخندین با

 !؟یخوایاز کدوما م _

 ...که روش پسته داره یهمون _
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 ...دهمیاش را به دستش م یسفارش ینیریو ش شومیم خم

روز  کردمیوقت فکر نم چی: هکندیخنچه، به خودش نگاه م یبزرگ باال ی نهیا یو تو گذاردیرا به دهان م ینیریش
 ...انقدر کسل کننده و مسخره و عذاب اور باشه میعروس

 !؟یکشیعذاب م یاالن دار _

 !؟یکش یتو عذاب نم _

 ...از اونا یکی.. ما هم کننیازدواج م یآدم که سنت نهمهیاندازم: نه... ا یباال م شانه

 !؟یستیاصال ناراحت ن یعنی _

که مهمه  یزیناراحت نباشم... به هر حال چ کنمیم یچرخانم: دارم سع یانگشتم م یو ساده را تو دیسف نگِ یر
 ...بود ینطوریما هم ا ریداره... تقد نیی... باال و پاگهید هی... زندگرمیبه خودم سخت بگ دیبه بعده... نبا نجایاز ا

 !باشم؟ دواریام یزندگ نیا یبه ادامه  تونمیم یعنی _

 !ه؟ی: منظورت چکنمیو سر بلند م رمیگیرا از حلقه ام م نگاهم

افتاد، تو ازم  ابیمدت که آبا از آس هیبعد از  کردمیفکر م شهیهم یها... ول یلرزد: ناراحت نش یم شیصدا
 ...شدمیم وونهیموضوع فکر کردم... داشتم د نیبه ا یلیچند روز خ نی... امیاز هم جدا بش یکه توافق یبخوا

 ...یبس که خُل _

 ...ادب یب _

 یتعهد هی یکه باشم، وقت یمن هر آشغال کثافت یباش دهیفهم دیسال با نهمهیا ی... توگهید گمیخب راست م _
 ...زنمینم رشیز چوقتیبدم... ه یقول هیبدم... 

 ...نبود نیمن منظورم ا _

 ...بود نیمنظورت هم قایدق _

 ...خودمو بدونم فی! اگه آره که بگو منم تکل؟یاالن دعوا دار _

 !؟یکنیم کاریمثال چ _

 ...شمیمنم از در دعوا وارد م _

مصمم و سر تقش خنده ام  یچهره  دنیکرده و منتظر جواب است... از د زیرا ر شی... چشمهاکنمیم اهشنگ
 ی: به چشودی... فکش سخت مکندینگاه م ردیگیاز قبل رنگ م شتریکه هر لحظه ب ی... متعجب به لبخندردیگیم
 !؟یخندیم

دستمون  یکار هیتا  میبهت فشار آورده فرزندم... بلند شو بر ی: گرسنگکوبمیانگشت به سر شانه اش م با
 ...... بلند شوینداد
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 ...میکنیو همقدم، اتاق عقد را ترک م کنمیدستم را به طرفش دراز م و

*** 

 ...کشمشیم رونیب ییو به زور از اغوش دا رمیگیرا م شی... شانه هازدیریمثل ابر بهار اشک م غزل

 ...ستی... خوب نینطورینکن ا هیکشد: بسه عمه... گر یدماغش را باال م مامان

 ...: جونِ تو و جونِ غزلمدیگویو م کشدیپلکش م ریپشت شستش را ز ییدا

 ...زنمیم لبخند

 ...بوسدیو صورتم را م کندیبوسم... سر بلند م یرا م شیموها ی... رورودیاغوشم فرو م یو تو دیا یجلو م مامان

 ...کندیم یخوشبخت یآرزو مانی... از ته دل برازندیو غزل را بغل م دیا یم رونیآغوشم ب آز

... ستیدوستم ن نیبهتر گهی: غزل دکندیگوشم پچ پچ م ریو ز شودیم زانی... آوا از گردنم آونطوریهم هم بابا
 ... زدهبدجور باال میچپش کنم... رگ خواهر شوهر یلقمه  هیکرد بگو  تتیزن داداشمه... اذ

 یتفاوت یو خونسرد است... با ب الیخ یب شهی... آراد مثل همردیگیو فاصله م زندیم ی... اوا چشمکخندمیم
 ...ردیگیبابا جا م نیماش یو تو کندیم یخشک یخداحافظ

و  دهیکش یکه غزل را کنار کنمیبه عسل نگاه م دهم،یگوش م شیحرف ها هیکه  ینی... حزندیحرف م مامان
 ...زندیگوشش حرف م یتو

 ...مواظب دخترش باشم دیگویبار م نیصدم یبرا یی... دامیکنیتشکر م شانیهمراه یهمه برا از

 ...که مواظبش هستم دهمیم نانیاطم بهش

 ...دهدیدست تکان م ییدا یبرا هی... غزل با گررندیگیم یها جا نیماش یتو ی... همگمیکنیم یخداحافظ

نشسته اند و به رفتنمان  نیماش یتو یی... مامان و بابا و دامیشویساختمان م یو وارد الب رمیگیرا م دستش
 ...کنندینگاه م

 ...میشویو همره غزل وارد اسانسور م کنمی... تشکر مدیگویم کیتبر ییبا خوشرو انسالیم نگهبان

 !؟یکنیم هیچقدر گر گهی: بسه دمیگویو م کنمیبه دستش وارد م یفشار

 ...بابام تنگ شد یدلم برا کنمینشده حس م یچیکشد : هنوز ه یرا پر سر و صدا باال م دماغش

 ...لوس _

 ...دیگو ینم یزیو چ رودیم یغره ا چشم

 ...کنمیاندازم و در واحد را باز م یم دی... کلمییا یم رونیآسانسور ب از

 ...زندیلب نق م ری... غزل زکنمیاف پرت م یام د یجا کفش یرا تو می... کفشهاشودیجلو تر وارد م غزل
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 !ه؟ی: چمیگو یو م کنمیرا شل م کراواتم

 ...ارمیکفشهامو در ب تونمی: نمکندیبلند م سر

 ...نمی: بذار ببرومیم جلوتر

 یرا م زانیگره خورده... بند او یضربدر شی... بند کفشش تا ساق پاردیگیلباسش را با دو دست باال م دامن
 ...شود یکفشش باز م یونیکشم و گره پاپ

 ...کندیعوض م یپلنگ صورت یها یرنگش را با رو فرش دیسف یو صندل ها کندیتشکر م آهسته

 ...کندیحرکاتم را دنبال م ،یگذارم... غزل مثل جوجه اردک یم منیبه نش پا

 ...دانمیرا... خوب م لشیشدت کالفه ام و دل به

 ...کنمیو کنج مبل شوت م کنمیرا گوله م می... جورابهاضایاندازم... کراواتم را هم ا یکاناپه م یدسته  یرا رو کتم

 !ه؟یچرخم: چ ی... به طرفش مزندیم میاهسته صدا غزل

 !؟یزنی: چرا داد مداردیبه عقب بر م یقدم

 !شده؟ ی... حواسم نبود... چدی: ببخشدهمیام را با چهار انگشت فشار م یشانیپ

 ...خواستم بگم یم یعنی... یچیه _

 ...رمیدوش بگ خوامیپرم: م یحرفش م یتو

 ...جنباند: باشه باشه یتند سر م تند

... به دو دست لباس خواب مردانه و کندیتخت توجهم را جلب م یبزرگ رو ی... دو بسته رومیاتاق خواب م به
 ...زنمیشده پوزخند م چیروبان پ یزنانه 

 ...زنمیپوزخند م کندیم ییکه دورش خودنما یو باز به روبان قرمز دارمیبرم زیتم یکمد حوله  از

فرو  زند،یم یبه سرد شتریکه ب یآب یو تا گردن تو کنمیگرم و سرد را تا انتها باز م ری... ششومیحمام م وارد
 ...رومیم

 !؟ی! خوبر؟ی: امپرسدیو غزل م خوردیبه در م یکه تقه  مانمیوان م یچقدر تو فهممینم

 ...آره _

 ...نیهم ی... براادینم ییصدا چیساعته ه مین دمی: اخه ددهدیم حیعجله توض با

 !ساعت شده؟ میاندازم... ن یرا باال م میابروها

 ...امی: االن مکشمیم رونیآب ب ریتنه ام را از ز مین

 ...ردیگیکه از در فاصله م دیآ یم شیقدم ها یصدا
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شرت  یت ده،یکه مامان تدارک د ییتوجه به لباس ها ی... بمیا یم رونیو از حمام ب زنمیسرم را شامپو م فقط
 ...پوشمیم یو گرمکن

 ...ردیگیاش خنده ام م ینارنج یتاپ و شلوارک خرس یتو دنشی... از دشودیوارد اتاق م یبه اهستگ غزل

 !؟یخند یم ی: به چکندینگاهم م متعجب

 ...: به اوناکنمیتوالت شوت شده اند اشاره م زیم یگرد جلو یتخت، به صندل یکه از رو ییسر به بسته ها با

 ...بودنش کامال مشخص است یو مصنوع یکه ظاهر ی... خنده اکندیام م یهمراه دنیخند یتو غزل

 ...کشم یم میموها یرنگ را رو یآب ی حوله

اون  یتو یکرد رید دمی... ددی: چقدر دوش گرفتنت طول کشزندیرا کنار م یارغوان ی شهیلحاف پشم ش غزل
 ...حموم دوش گرفتم یکی

رنگ  دیسف یدسته  یب یکاناپه  یِ پشت یبه من دارد، حوله را رو یچه ربط نهایا کنمیکه با خودم فکر م ینیح
 ...اندازم یغزل شده، م یکه محل استقرار لباس عروس مچاله 

 ...کندیلپش زده و نگاهم م ریته... دستش را زلحاف فرو رف ریتا گردن ز غزل

 !ست؟ی: گرمت نزنمیلحاف را کنار م یو گوشه  رومیم جلو

 ...سرما بخورم ترسمی... کولر هم روشنه مسهینه... موهام خ _

ساتن سر  یروتخت یاست... و خودم را رو ستیخ یموها نیهم ستین دهیکه پوش ییتنها جا میگویدلم م یتو
 ...دهمیم

 یکشد... از گوشه  یام باال م نهیس ی... غزل لحاف را تا روزنمیو به سقف زل م برمیسرم م ریرا ز میها دست
 ...یخوری... سر ما مسهی: لباست خزندیم ی... لبخند لرزانکنمیچشم نگاهش م

 !؟یترسی: غزل از من مبرمیگوشم م ریچرخم و دستم را ز یپهلو م به

 !بترسم؟ دیبا یچ ی: براردیگیو نگاهش را م کندیچفت م شیگلو ریرا ز لحاف

 ...خورهیجور ترس به چشم م هیکار هات  یهمه  یتو کنمی: حس مکنمیلب زمزمه م ریز

 ...ستین نطوریا چمی: هدیگویکه به شدت مرتعش است م ییصدا با

 !؟یکنیم هیگر ی... دارنی... منو ببی: هرمیگیو چانه اش را م کنمیدراز م دست

 ...برگردم خونه مون خوامیکشد: م یرا باال م دماغش

 !! هان؟؟یکنیم هی: جوجه چرا انقدر گرکشمشیو به اغوش م دهمیسر م شیپهلو ریراستم را ز دست

 ...کنم هیگر خوامیهمه ش م ی... ولدونمی: خودمم نمگذاردیام م نهیس یرارو مشتش
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 ...بابا یا _

 میاورد و به چشمها ی... سرش را باال مزمیریو پشت کمرش م زنمیر مرا از گردنش کنا شیدست موها کی با
 ...کندینگاه م

 ...نکن با خودت غزلم ینطوری: اکنمیپشت انگشت گونه اش را نوازش م با

 !: من هنوز غزلتم؟دیگویبغض م با

 ...تو؟! معلومه یگیم ی: چکنمیدور باز و بسته م کیرا  میچشمها

 ...زندیم یبرجسته اش را که به کبود یگذرانم... لب ها یرا از نظر م سشیخ ی... مژه هازندیبار پلک م چند

... همسرم... همسر یشگی... نه همراه همیکودک یروزها ی... نه همبازیی... غزلم... همسرم... نه دختر داغزل
 ...من

 ...کوبدیگُرز م فمیکشد... وظا یم غیمشترک ج ی... زندگشودیهمسر تکرار م یسرم واژه  یتو

لب  یبندد... تَر ی... پلک مکنمیاورم... سرم را خم م ی... سرش را باال مبرمیچانه اش م ریاشاره ام را ز انگشت
 ...بخشد یم یخنک میلب ها یبه خشک شیها

 یتند و ب شیاندازد... اشک ها ی... دست دور گردنم مرمیگی... کمرش را مشودیصورتم آزاد م یرو بغضش
 ...چکد یصورتم م یهم افتاده اش، رو یرو یپلک ها یوقفه، از ال

... خوردیدلم تکان م یتو یزیچ کنمی... حس مزندیپشت گردنم چنگ م یدهم... به موها یبه بدنم م یتکان
 ...کنمیبه کمرش وارد م یفشار

 ...میپریهردو از جا م شه،یبا ش یبرخورد جسم سخت بیمه یو با صدا ...

 ...افتد یاتفاق م یتر نیبرخورد سنگ ه،یچند ثان ی... به فاصله شومیم زیخ میافتد. با هول ن یسکسکه مبه  غزل

 ...حسام ری: امکندیو با ترس زمزمه م زندیشرتم چنگ م یبه ت غزل

 ...شده یچ نمی... بذار ببستین یزی: چکنمیاش را نوازش م شانه

 ...: نه... نروگرداندیشانه بر م یتاپش را رو بند

 ...لحظه هی نجایهم نیبرم؟! بش خوامیرسانم: مگه کجا م یتخت م یرا به لبه  خودم

 ...افتد یسقف م یرنگش رو ی... نور صورتکنمیخواب را روشن م چراغ

 کندیاش را به پا م یرو فرش یها یی... دمپاشودیتخت بلند م یو همزمان با من از رو کندیرا رها نم میبازو غزل
 ...ی... نرو... بذار زنگ بزنم به نگهبانری: امدیگویو تند م

 ...شده یچ نمینشده که... بذار بب ی: غزلم طوردهمیم یفیرا فشار خف شیاندازم و بازو یدور شانه اش م دست

 ...شودینم دهیکوچه د یتو یجنبنده ا چی... هرومیو به تراس م کنمیرا باز م در
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 یکینبود... احتماال  چکسی: همیگویخودش جمع شده م یتخت، تو یو رو به غزل که لبه  گردمیاتاق باز م به
 ...ادهی... ادم کله خر ززهیرد شده خواسته مرض بر

 ...حسام ریام دارهی: صدف دست از سرمون بر نمردیگیلحاف را به دندان م ی لبه

 !موقع شب؟! حالت خوبه؟ نی: صدف کجا بود اکنمیازاد م شیدندان ها ینوا را از ال یو لحاف ب رومیم جلو

بره...  نییاب خوش از گلومون پا هی ذارهی... کار خودشه... نمدونمی: کارخودشه... من مکندیوار تکرار م وانهید
 ...ذارهیراحتمون نم

 !م؟یکنیم یما کجا زندگ دونهی! صدف از کجا م؟یگیم ی: غزل... چرمیگیرا م شیها شانه

 ...دونهی... به خدا مدونهی: مدلرز یاش م چانه

 یدوم زندگ یطبقه  یما تو فهمهیواحد... از کجا م نهمهیا نیپنج طبقه... ب نیب ی... ولدونهیباشه باشه.. م _
 ...اتاق خوابمون کدومه... غزل بچه نباش ای! م؟یکنیم

 ...ادیبرم یاز اون هر کار _

 !؟یلرز ی: باشه... باشه غزلم... کار صدفه... چرا مدهمیم یرا فشار مختصر شیبازوها

: چرا کندیاشک نگاهم م یتخت دراز بکشد... از پشت پرده  یتا رو کنمی... کمکش مکندیوقفه سکسکه م یب
 !حسام؟ ریام شهیم ینطوریا

 شهیه ش... تاز شهیخورده به ش یزیچ یسنگ هینشده که...  ی: طورزنمیکنار م یشانیمرطوبش را از پ یموها
داشته  یلیقرابت فام هی کننیاستفاده م ییفضا نهیساخت سف یکه تو ییها شهیما فکر کنم با ش یخونه  یها

 !گم؟یم یچ یشنویترک برنداشت... م یباشه... حت

: زندی... به ساعدم چنگ مشومیتخت بلند م یکشم و از رو یگردنش باال م ری... لحاف را تا زدهدیرا نم جوابم
 !؟یریکجا م

 ...در تراسو ببندم رمیم _

 ...: نرو... االن نرودیگویم ملتمسانه

 ...رمی: باشه... نمکنمیزده اش ازاد م خی یرا ا حصار انگشت ها دستم

را نوازش  شی... موهارودیبغلم فرو م یو تمام قد تو کندیشکمش جمع م یرا تو شی... زانوکشمیدراز م کنارش
 ...کنمیم

 !ر؟ی: امدیگویو م کندیبلند م سر

 ِ  !شده؟ یپرسم: چ یو م کندی... سکوت ممیگو یم یحواس یب هوم

 ...یچی: هکشدیم آه
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نگاه  میچشمها یتو کنمیو وادارش م رمیگیدزدد... چانه اش را م ی... نگاهش را مکنمینگاهش م موشکافانه
 ...کندیم دای... و سکوتش ادامه پزندیکند... پلک م

 ...افتد یم رومیلب هابش ب انیاز م یو نهِ خفه ا گذاردیم میلب ها یچهار انگشتش را رو کنم،یرا که خم م سرم

 ...اندازم یرا باال م میابروها

 ...حسام... لطفا ری: االن نه امکندیزمزمه م خفه

 ...یتو بخوا ی: باشه... هر چدهمیسر تکان م یارام به

 ...ی: مرسزندیلب م میبه چشمها رهیخ

.. اتاق کنمیچرخم و چراغ خواب را خاموش م یم ی... کمبنددی... پلک مکنمیرا دور شانه اش محکم م دستم
 یو روشن کیتار یهاله  وار،ید ی... نور مهتاب رودوزمیپشت سر غزل چشم م واری... به درودیفرو م یکیتار یتو
 ...کرده جادیا

 ...زنمیزل م واریبه د یهدف خاص چیه یب قهیدق چند

 ...فرو رفته یقی... غزل به خواب عمرمیگیم واری... نگاهم را از دکندیجابجا م میبازو یسرش را رو غزل

... پتو را از دور گردنش خوردیم ی... تکان محسوسزنمیو لبخند م دهمیکشدار و منظمش گوش م ینفس ها به
 ...... به شدت عرق کردهکشمیم نییو تا کمرش پا کنمیازاد م

اش شوره بسته... با نوک انگشت همانجا را لمس  قهیشق ی... رد اشک روزنمیرا پشت گوشش م شیموها
 ...بندمیپلک م کنم،یحسش م یباشد... اما هست و به خوب دیلحظه نبا نیکه در ا یو با آرامش کنمیم

 ...شودیخسته ام م یمهمان چشمها قیعم یکه مثل غزل... خواب کشدینم یطول و

*** 

را باز  میخارانم و چشم ها ی... گونه ام را مشومیم داریاز خواب ب خوردیدستم وول م ریز یجسم نکهیحس ا با
 ...شودیقفل م یبراق مشک ی لهیجفت ت کی ی... نگاهم توکنمیم

 ...ــــریصبح بخ _

 ...! ساعت دهه؟یبلند ش یخوای: نمدیگو یصورتم خم شده... آهسته م ی... غزل روزنمیاراده لبخند م یب

 ...شمیپا م گهیکم د هی: کنمیبالش قفل م ریرا ز میو دست ها خورمیساتن و خنک غلت م یمالفه ها انیم

 ...شهیم ری... بلند شو دمیعمه دعوت ی... نهار خونه ریپاشو ام _

 ...امی: برو منم مشومیم زیخ میو غر غر کنان ن میگویم ینچ

 یرا رو شیپاها شهی... مثل همشودیکه دور م دیا یاش با پارکت م یپلنگ صورت یها ییبرخورد سرپا یصدا
 ...ها یبخواب یری: باز نگکشدیم نیزم
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 ِ  ...میگویم یحوصله ا یب خُب

 ...شومیحرکت از جا بلند م کیفشارم و با  یبالش م یرا به نرم صورتم

وسط  یچهار نفره  زیم ی... غزل صبحانه را روروم یم رونیو حوله به دست از اتاق ب میشویو صورتم را م دست
 ....کنمیزده به کانتر، نگاهش م هیاندازم و تک یباال م یی... ابرودهیآشپزخانه چ

 ریکه کالسش د دیکشیم غیگوشم ج یشدم... قبل تر ها تو داریاز خواب ب شیاز صبح ها با صدا یلیخ مثل
 ...کرده دایپ یگرید یشده و زودتر از تخت دل بکنم... حاال بهانه 

تا با شکم گرسنه به  کردیبود، اماده م دهیو ند دیدیتدارک م دیرا که مامان با یتر ها تند تند صبحانه ا قبل
 ....کندیدل من... صبحانه آماده م ایدل خودش...  ی... حاال برامیدانشگاه نرو

 ...یکنی... صبحانه اماده میشد زیاندازم: سحر خ یبلندش م یپشت یو حوله را رو کشمیرا عقب م یصندل

هم صبحانه اماده  شهیبودم... هم زیسحر خ شهی: اوال که من همردیگیم ییظرفشو ریش ریرا ز شیها دست
 ...امروز استثنائا عسل صبحونه اورده یبابام... ول یبرا ایتو،  یبرا ای... کردمیم

عسل صبحانه فرستاده  یبرا یهم صبح بعد از عروس ... مامانزنمیچانه م ریو دستم را ز میگویم یا دهیکش آهانِ 
 ...را کندم شیها یبود... تا بروم صبحانه را برسانم و برگردم کلک کاچ

... ندینش یم میرنگش رو به رو دیسف ینی... غزل با فنجان چکنمی... سر بلند مردیگیقرار م میرو شیپ یچا وانیل
مثل  یبزرگ رییرخ نداده... تغ یرییتغ چیه ی... انگاری... غزل فنجانخورمیم یوانیل ی... من چاشهیمثل هم

عمر... مثل همسر  کی ی... مثل محرم شدن برادیجد یایدن کیمشترک... مثل وارد شدن به  یزندگ لیتشک
 ...شدن یکیشدن... همدم شدن... همدل شدن... 

 !نشسته خوابت برده؟ _

 ...: هان؟! نهخورمیم یتکان

 ...یخویتکونم نم یحرکت نشست یب ینطوریهم دمی: آخه دزندیبه فنجانش م یدد و لبخن یم غزل

 !؟ی... تو خوبکردمی: داشتم فکر مکنمیرا لمس م وانیل یانگشت اشاره لبه  با

 ...: آرهدهدیسر تکان م یجیگ با

از همون تراس شوتت  خواستمی... مثل بچه ها... میزرزو شده بود یلیخ شبی: دکنمیم کیرا بار میچشمها
 ...نییکنم پا

 کاریدارم چ دمیفهم یبد بود... اصال نم یلیحالم خ شبی: ددوزدیدر حال آب شدن م یرا به کره  نگاهش
 میحس خفگ کردمیم هیگر شتریب یکه هر چ نجاستیا یکنم... بدبخت هیگر خواستی... همه ش دلم مکنمیم
 ...شد یم شتریب

 !؟یاالن خوب _
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 ...ستمیبد ن _

 ...یافتضاح یلیخ یعنی ستمیبد ن یگیم یوقت _

 ...استثنائا راستشو گفتم ندفعهی: نه اشودیم شیمهمان لب ها یپهن لبخند

 ...: خوبهزنمیو متقابال لبخند م میگویم یهوم

 ...سر خاک مامانم هم برم خوامی... ممی: بخور زودتر برداردیو فنجانش را برم شودیجا بلند م از

 !م؟یبر یچرخد: م یو به سمتم م کندیم مکث

 ...: آرهدارمیبرم یو تُست جنبانمیم سر

 ...اماده بشم رمی: خوبه... من مزندیو لبخند م کشدیرا آب م فنجانش

... خورمیکه از خودم سراغ دارم صبحانه م یسرعت تی... با نهارودیم رونیو غزل از اشپزخانه ب میگویم یا باشه
 ...گذارمیم نکیس یرا تو فیکث یو ظرف ها کنمیرا جمع م زیم

 ...کردمیمن جمع م یذاشتی: مشنومیغزل را از پشت سرم م یصدا

به تن دارد... به  دیو شال و شلوار سف یازیپوست پ ی... مانتوکنمی... ظاهرش را بر انداز مچرخمیعقب م به
 ...هر حال تازه عروس است

 !!!: هـــان؟؟؟کندیرا گرد م شی... چشمهازنمیم یکج لبخند

 ...گذرمی... و از کنارش میچیکه ه دهمیتکان م سر

 !ه؟ی: چکنمیصورتش کج م دنید ی... سرم را براشودیم زانیاو میو از بازو دودیم دنبالم

 ...تخت رو بپوش یرو ی... اون لباس های: اگه دوس داشتدهدیرا نشانم م شیها دندان

 ...ردیگیو با دو فاصله م کندیرا رها م میبازو و

که غزل  رسمیم جهینت نیبه ا شتری... هر لحظه بمیگویم یا وانهیلب د ریو ز کنمیحرکات بچه گانه اش نگاه م به
 ...قابل انکار است ریچهار ساله غ یبچه  کیاوقات شباهت رفتارش به  یسال دارد و بعض ستیتنها ب

شرتم را  یو ت زنمیم یشخندی... نیرنگ و شلوار کتان گچ یاسی یمردانه  راهنیپ دنی... با دگذارمیبه اتاق م پا
 ...را هم ست کرده مانی... بچه لباسهاکنمیاز تن خارج م

کردن جوراب سر در  دایپ یو باز برا کنمی... لباس عوض مکندیبا مامان صحبت م یکه تلفن دیآ یغزل م یصدا
 ...معضل بزرگ است کیمن  یاب براجور  دنی... کال قسمت پوششومیگم م

 ...نمیبب نجایا ای: غزل... بستمیا یدر اتاق م یو در آستانه  رمیگیاز کمد فاصله م یکالفگ با

 !: بله؟ ستدیا یراهرو م یبه دست، ابتدا تلفن
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 !؟یمنو کجا گذاشت یجورابا _

 ...کمده ی: تودیگویمکث م با

 ...ستی: نمیگویم کالفه

 ...ینیبیچشمهاتو باز کن م _

 ...ستین گمی... مستمیبابا کور که ن یا _

سر خاک مامانم... باشه...  میری... آره... نه اول مزنمی: عمه من بهتون زنگ مکندیزمزمه م یگوش یتو یکالفگ با
 ...خدافظ

 ...زندیدر کنارم م یاورد و با دست از جلو یم نییرا پا میس یب یگوش

 ...نمیبب نجایا ای: بدیگویم یا هیچند ثان یریو با تاخ رودیکمد فرو م ی... تا کمر توکنمیبه کمر نگاهش م دست

: کندینو اشاره م ی... با دست به جوراب هاشومیخم م یکشد... کم یو م ردیگیام را م قهی... رومیجلو م طلبکار
 !ه؟یچ نایا

 گمی... مستمیاورد: کور که ن یرا در م میادا یو با دهن کج کندیرا باال م اندازم و غزل کمر راست م میابروها
 ...ستین

شرت و شلوارم را از  یو با غرغر ت گذردیاز کنارم م ینسبتا محکم یو با تنه  کندیم یشی... چزنمیم یکج لبخند
و پاش  ختیر فتمیدنبالت راه ب ستمیخان... منم عمه ن ریام ستین نیزم یلباسا رو ی: جاداردیبرم نیکف زم

 ...تو رو جمع کنم یها

 ...ردیگیو فاصله م چسباندیام م نهیرا به س میلباسها و

 ...ی: چه عصبکنمیلب زمزمه م ریز

 ...یگفت یچ دمیشن یعنی... که کوبدیو در را م رودیم رونیغزل ب و

اش را  یکه بسته بند ینیو ح دارمیجفت جوراب برم کی... زمیریرا کف کمد م میو لباس ها دهمیتکان م یسر
 ...شومیاز اتاق خارج م کنم،یباز م

 !؟ی! آماده ام؟ی: برگذاردیست م مین یجلو زیم یو کنترل را رو کندیرا خاموش م ونیزیتلو غزل

... پشت سرش رودیو به طرف در م داردیرا برم فشیاندازد... ک یبه اطرافش م یو غزل نگاه دهمیتکان م سر
 ...اندازد یم نیو با صدا زم داردیبرم یرا از جا کفش شی... کفشهاشومیروان م

 خوردیجوان که بهشان م یگریو د انسالیم یکیدو خانم  دنی... با دکنمیو در را باز م پوشمیرا م میها کفش
 ...کنمیمادر و دختر باشند مکث م

در  ی... غزل کنجکاوانه از الکنمیاراده سالم م یاندازد که تند و ب یم میبه سر تا پا یا رهینگاه خ انسالیم خانم
 ...دهدیسالم م عیو مثل من سر کشدیسرک م
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واحد رو به رو پر  زدمی! حدس مد؟یهست دیجد ی هیپرسد: همسا یو م کندیم یاحوال پرس ییبا خوشرو خانم
وگرنه  میخونه نبود نیاورد یم لیکه وسا یاحتماال موقع میمسافرت بود یروز ستیب هیشده باشه... منتها ما 

 ...رفت یاومد و ک یک میدیفهمن میانقدر خسته بود گهی... دمیدیعصر رس روزی... دمیشد یزودتر آشنا م

سال است  ستیب یزند... انگار یخارانم... چقدر حرف م یو پشت گوشم را م کنمیزحمت لبخندم را کنترل م به
 ...شناسد یما را م

 ...مین شدساک شبی: اتفاقا ما هم ددیگویخوشحال م غزل

 ...ی... مادر و دخترمیواحد رو به رو ساکن نی... من فائزه ام... دخترم هم ستاره... همی... به سالمتزمیعز _

 یوا ی: ادیگویو غزل م کنمیپا و آن پا م نیا یکند... با کالفگ یم یفشارد و اظهار خوشوقت یدستش را م غزل
 ...داخل دیی... بفرماستادمیوا ینجوریمن هم دیببخش

... رونیب میریم می... ما هم دارمیشیمزاحمتون نم رونیب نیری... دارن مزمی: نه عزدیگویخانم با خنده م فائزه
 ...فرصت مناسب هیسر  شاالیا

 ینم نییپنجم مانده و پا یطبقه  ی... چرا که آسانسور تومیرویم نییتعارف، همراه هم از پله ها پا یبعد از کم و
 ...دیا

 ...میکنیم یو از هم خداحافظ میشویم نگیپارک وارد

 ...شودیخارج م نگیو از پارک زندیم یخانم بوق فائزه

 ...زنمیو استارت م فرستمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم

با همه  خوادی... دلت میها... تو هم که اجتماع هیهمسا نی... خدا صبرمون بده با ازدیاوووف... چقدر حرف م _
 ...... خدا رحم کنهیارتباط برقرار کن

*** 

 یعنی: دیگویو مامان م کنمی... آهسته تشکر مگذاردیم میرو شیحلقه شده را پ یموز ها یمحتو یشدستیپ غزل
 !د؟یماه عسل بر دیخوایواقعا نم

 !؟یندارم... چه ماه عسل یمرخص شتری: نه مامان.. من تا شنبه بدهمیم هیمبل تک یپشت به

دو روز که  نیهم ری! دستشو بگ؟یببر یخوایمسافرت نم هیبچه رو  نیا یعنی: کندیرا گرد م شیچشمها مامان
 ...ینطوریشه که ا یببرش تا شمال... نم یدار یتا شنبه مرخص

 ...برمشیم نطورایا وری... شهرستین دهی... غزل هم شمال ندشهیبرنامه که نم یمادر من ب _

ماه نشد ماه بعد... نشد ماه بعد  نی... اشهینم ری: عمه حاال دپردیحرفش م یو غزل تو دیگویم ینچ مامان
 ...ومدهیکه ن هیترش... آ
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سرکار... تو هم  رهیم رحسامیعمه... از شنبه ام گمی: غزل جان من به خاطر خودت مکشدیم یقینفس عم مامان
 ...یعوض کن ییآب و هوا هی... حد اقل االن رهیخونه حوصله ت سر م یتو یمونیم یدانشگاه ندار

 ...ی: مرسزنمیو لب م کنمی... نگاهش مدیگو ینم یزیو چ زندیلبخند م غزل

 ...زندیحفظ لبخندش پلک م با

 !پارسا تصادف کرده؟ نی: خبر داردیگویاندازد و م یپا م یپا رو مامان

 !؟یپرسد: با چ یهول م غزل

کرده... من  ری: با موتور... واقعا پدر و مادرشو پدیگویاندازد و م ی... شانه باال مدوزمیبه مامان چشم م منتظر
قبول نداشتم  یرو به فرند یپسر نی... من اگه جاش بودم همچکنهیپارسا رو تحمل م یچطور ایسون دونمینم

 ...اصال

مراسم  یهم تو شبیرسا ندارم... داز پا یخبر میباشگاه داشت یکه تو یاندازم... از بعد بحث یرا باال م میابروها
طلبکار باشد منم  دیکه با یکس گفتمیدلم م ی... توامدهیمراسم ن یهنوز دلخور است که برا کردمینبود... فکر م

 ...تصادف کرده دیگوینه پارسا... اما حاال مامان م

 !پرسم: االن خوبه؟ یم

بچه  نی... واقعا ادم تو کار ادمیشن یسوناز  شبیدستش شکسته فقط... منم خبر نداشتم د نکهیمثل ا _
 ...مونهیم

نهار...  نیایب نیحرف هارو... بلند ش نیبابا... ولش کن ا ی: اشودیو از جا بلند م دهدیبه تاسف تکان م یسر و
 ...نیپاش

 ...نمیبچ زویم خوامیم ای: آوا... بکندیرو به پله ها صدا بلند م و

 ...کمک عمه رمی: مشودیاز کنارم بلند م غزل

 یکه شده... زندگ ستیبه پارسا بزنم... کار یدر اسرع وقت سر دیبا کنمیو فکر م دهمیحواس سر تکان م یب
 .شود ختهیدور ر دی... کدورت ها باستیبا غزل آنقدر ها هم سخت ن

*** 

 ینیو شب نش یحالم از از هر چه مهمان گریکه د یهم ادامه داشت... آنقدر گرید یرفتن ها تا دو هفته  یمهمان
 ...خوردیاست به هم م

 یدادن ها ری... با گمیها ی... غزل خوب است... مهربان است... با من... با بدخلقستیام با غزل... بد ن رابطه
 یمن بعض یوقت کندینم تیاش شکا یی... از تنهادیا یخرد است کنار م گرید یاعصابم از جا یام وقت یالک

اش را با رفتن  ییتنها ستیحاظر ن ی... حتشودینم میدایشرکت و تا شش بعد از ظهر پ رومیروزاها صبح زود م
 یمدت تو نهمهیمن را مواخذه نکند که چرا زن نو عروسم را ا یعسل پر کند که بعد ها کس ایمامان  یبه خانه 

 ...خانه تنها گذاشته ام
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که ممکن است سرش  ییو شب تا صبح از عذاب وجدان صدا مشویاز حد شرمنده اش م شیاوقات ب یگاه
 ...شومیدنده به ان دنده م نیبلند کرده باشم، از ا

اوقات سرش را با آن ها  یبابت خوشحالم که بعض نیشده و از ا یمیاش با فائزه خانوم و دخترش صم رابطه
 یلحظه هم از حرکت نم کیکه فکش  یغزل یبرا نیپر حرفند و ا یادیهستند... ز یخوب ی... آدم هاکندیگرم م

 ...راحت تر است المیبابت خ نیا ازخانه ندارند و  یتو ی.... و مهمتر از همه، مردیاوج خوشبخت یعنی ستدیا

نسبتا آرامم به هم  یزندگ خواهمی... نمشومیو با صدف چشم در چشم نم رومیکه به دانشگاه نم خوشحالم
 ...کنم رونیصدف را از فکرم ب جیبه تدر کنمیم ی... سعزمیبر

... ندیبب شیرو شیصدف را پ دیحساسش هر روز با ی هیروح نیکه با ا یترم بعد و غزل یاالن عزا گرفته ام برا از
و جز  ستمیمن هم در کنار غزل ن نکهی... از ادیبه غزل بگو یزیچ نکهیترسم... از ا یصدف م زیاز زبان تند و ت

 ...روم ینامه و بعد هم دفاعم به دانشگاه نم انیپا یکارها یبرا

 ...بگذراند ریخودش به خ خدا

... 

زنگ را  یرا انقدر بلند کرده که صدا کیموز یصدا شهی... مثل همریفشارم... نخ یبار زنگ را م نیپنجم یبرا
 ...گذارمیدر م یو مشتم را رو فشارمی... مجددا زنگ را مشنودینم

 دنیکه با د کنمیمواخذه اش با م ی... دهانم را براکندیدر را باز م ی... غزل الکشمیم یتنفس راح ،یتق یصدا با
... تند از شوندیگرد م میچشمها شیزانو یدو وجب باال نیو شلوارک ج داسیاد یورزش یتنه  مین یتو بتشیه

 ...بندم یو در را پشت سرم م زنمیدر کنارش م یجلو

 !در؟ یجلو یاومد ینجوریباز تو ا _

در... خودم حواسم هست... سوما تو چرا  ینبود جلو یسالم... دوما کس کی: اوال علکندیبه کمر نگاهم م دست
 !؟یانقدر زود اومد

 ...کنمیعوض م یچرم یها یرا با روفرش میو کفشها رومیم یغره ا چشم

 نی... خوب بود تو رو با اشدیرد م یکیهمون موقع  دی... دوما شادهیبه بزرگتر سالم م کتریکوچ شهیاوال هم _
 !؟یکردیخونه... چرا درو باز نم امی!... سوما کارامو زود تموم کردم بد؟یدیوضع م

 !؟یپشت در موند ادیآهنگ بلند بود... ز ی... صداکردمی: داشتم ورزش مردیگیرا م فمیک

 ...یا قهیهشت دقهفت  هی: رومیو به طرف اتاق خواب م کشمیم رونیرا از شلوارم ب راهنمیپ

 ...دی: ببخشکندیرا در اغوش گرفته پشت سرم حرکت م فمیکه ک ینیح

ماهه عادت  کی نیا ینداره جوجه... من تو بیفشارم: ع یدو انگشتم م نیاش را ب یعمل ینیو ب گردمیبرم
 ...کردم
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.. غزل حوله را به میشو یاتاق دست و صورتم را م سیسرو ی... تودیگوینم یزیو چ گذاردیتخت م یرا رو فمیک
 ...گردانمیو حوله را بهش برم کنمی... صورتم را خشک مدهدیدستم م

 !؟ینهار خورد _

 ...خوردم ییسر پا یزیچ هیشرکت  یتو _

را هم  راهنمی... پکنمی... شلوارم را عوض مدهدیو شلوارک گشاد چهار خانه ام را به دستم م دیگویم یهوم
 یکنیم کاری... چیکرد ی: اوووف... چه عرقداردیو با فاصله از صورتش نگه م ردیگیرا م راهنمی...غزل پنطوریهم

 !؟یزنیم لیشرکت... ب یتو تو

تا اخر  کویموز یکه تا لنگ ظهر بخوابن بعد بلند شن صدا ستنین ی! همه مثل جنابعال؟یفکر کرد یپس چ _
 ...شوهرشون بذارن... بله یسوخته جلو یشام ماکارون یبرقصن بعدش هم برا یبلند کنن با دل خوش عرب

بکوب  یبارو ه هی... تو همون سوزهیبار غذام م هیبار  ستیرذل... من از هر ب ی: عوضشودیم زانیاو میموها از
 ...تو سر من

 ...: حرف حق تلخهکنمیآزاد م شیانگشت ها یرا از ال میزحمت موها به

 ...اندازدیسبد رخت چرک ها ب یرا تو راهنمیتا پ رودیاندازد و م یبه صورتم م یزیت نگاه

 ...شومیتخت ولو م یرو ییصدا یب یخنده  با

 !؟ی: نهار خوردکنمیباز م مهیرا تا ن می... چشمهاخزدیبغلم م یدستم تو ریکه غزل از ز شودیگرم م میچشمها تازه

 ...ستمی: ساعت دوازده صبحانه خوردم... گرسنه ندیآ یباالتر م یدهد و کم یبه بدنش م یتکان

 !؟یشهر باز میبری: شب مکندیجابجا م میبازو ی... غزل سرش را رومیخوایو طاق باز م میگویم یکشدار هوم

 ...برمت ی: نه... پنجشنبه ممیگویالود م خواب

 ...اووه... کو تا پنجشنبه... امشب ببر پنجشنبه هم ببر _

 ...نکنه تیخندم: سرد یبسته م یچشمها با

... من همه ش تنهام... یمنو ببر ـــدی: اصن بـــادیگوی... سمج مذاردیام م نهیس یچرخد و چانه اش را رو یم
 !ه؟یبردن مگه چ یشهرباز هی... یخوابیزود م یانقدر خسته ا یای... تو هم که تا مرمیجا نم چیه

 !؟یمگه بچه ا _

 ...میگشایو پلک م میگویم ی... اخدهدیام فشار م نهیس یتخوان قفسه چانه اش را به اس یزیت

 ...کنمیبه عمه م تتویشکا زنمیزنگ م ایمنو ببر  ایاره بچه ام...  _

 ...یواقعا بچه ا نمیبیم کنمینه... حاال که فکر م _

 !م؟یبریپس م _
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 ...رمیگیم می: حاال بذار بخوابم بعد تصمزنمیخواب پلک م جِ یگ

 ...یبخواب ذارمینم ی: تا قول نددیگویم یلجباز با

: زنمیو غر م کشمیسرم م ی... پشت بهش مالفه را روخوردیم زیام ل نهیس ی... سر غزل از روزنمیپهلو غلت م به
 ...بابا... زور گو دمیقول م

 ...چسباند یدو کتفم م نیاش را ب یشانیو پ کندیاهسته اش گوشم را پر م یخنده  یصدا

*** 

دستم  ریکه ز یجسم تخت نیو اول کنمیدراز م لمیکردن موبا دایپ ی... دستم را براپرمیزنگ تلفن از جا م یصدا با
 ...عصر است می... شش و ندارمیرا بر م دیا یم

 ...ببرم یشهرباز دیدارم... تازه غزل را هم با لیتحو یتمام برا مهین ینقشه  ی... کلشومیهول از جا بلند م با

 ...زنمیخشدار غزل را صدا م یو با صدا رومی... تلو تلو خوران تا در اتاق مفشارمیکف دست صورتم را م با

 ...کندیو تلفن را پشت کمرش پنهان م چرخدیهول م با

 !بود؟ یپرسم: ک یو م شومیم اریهش

 ...مزاحم بود یچکی: هگذاردیم یعسل زیم یاورد و رو یم رونیرا از پشت کمرش ب میس یب یگوش

جــــــون... منم گفتم  ایالـــــــو.... ثر گهیبرداشتم م موی: گوشدهدیم حیاندازم... تند توض یرا باال م میابروها
 ...نگفت قطع کرد یچیجون شوهر ننه ته... ه ایثر

 ...رمیگیماجرا را نم ی... و پمیگویم یاهان

را  زیهمه چ ای دیگویدروغ م ای یعنی زند،یو حرف م تخم چشمت یتو زندیزل م ی... غزل وقتدانمیم خوب
تر  ریباور پذ تیحرف ها ،یطرف مقابل زل بزن یبه چشمها ،یگفتن حرف نی... چون اعتقاد دارد اگر حدیگوینم
 ...شودیم

 قتیدر اخر حق ی... ولشودیو زود م ری... دکندیرا از من پنهان نم زیچ چی... که غزل هدانمیرا هم خوب م نیا و
 ...دیگویرا م

* * * 

 ...دهمیم هیتک نتیو به کاب زنمیرا م سازیچا ی... دکمه دیا یپشت سرم به آشپزخانه م غزل

 ...میتازه دم دار ی... چااری: آب جوش ندیگویم یاهستگ به

که  ییها رهیاز گ یوانیو ل ردیگی... نگاهش را مکنمینگاهش م رهیخ رهی... خکندیگاز اشاره م یرو یِ قور یبه کتر و
 ...داردیمتصل است برم ییظرفشو یبه آبچکان باال

 ...دمی: امروز صدفو دکوبمیپشت سرم م نتیرا به کاب میپا پشت
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 ...یـــی: آکوبدیکنار گاز م نتیکاب یرا رو وانیل

 !با خودت؟ یکرد کاری: چرمیگیم نتیام را از کاب هیو تک میگویم ینچ

 ...نمشی: بذار ببکشمیم رونیمشت دست راستش ب انیدست چپش را از م یاشاره  انگشت

 ...روش ختیآب جوش ر _

... دقت کن... دمی: گفتم صدفو درمیگیآب م ریو انگشت ملتهبش را ز کشانمشیم ییظرفشو نکیطرف س به
 ...بغلش که دمی... نپردمشیفقط د

 !!خب؟؟ هی: چکنمیرا گرد م می... چشمهاکندینگاهم م دهیرنج

 ...ردیگیبندد و فاصله م یاب را م ریزده ش حرص

... صدفو تو اموزش ناینامه و ا انی... راجع به پایصحبت با استاد پناه ی: رفته بودم دانشگاه برادهمیم حیتوض
 ...... کار صدف نبودهشهیکه خورده به ش یهر چ دونمینم ایاون سنگه...  گهیبهم م یحس هی... دمید

 ...یکه چ نیفهمیخوب م گهید هیقو نتونی: آره خب... از بس که احساسات بزندیم پوزخند

 ...رو بذار کنار هیو کنا شی... طعنه و نمی... دعوا ندارزنمی: غزل دارم باهات حرف مپرمیحرفش م یتو

.. ... به هر حال.ستیتو ن ندیخوشا ادیرد و بدل شد ز نمونیکه ب یی: حرف هادهمی... ادامه مدهدینم جواب
 ...یعنیاون کارو نکرده...  یشخص خاص کنمیمن هنوزم فکر م

 ...شهیم _

 ...نگاهش کنم شودیجمله باعث م یادامه  یبرا مکثش

 !رد و بدل شد؟ نتونیب ییبپرسم چه حرف ها شهی: مپرسدیم یآرام به

 ــینم تی... من به حرف هاش اهمستیغزل اصال مهم ن نیبب _

 ...بدونم خوامیباشه... م _

 ...یعنی... کنهیرفتار م ینطوریصدف چرا ا دونمی: من واقعا نمکشمیصورتم م یدستم را رو کف

 ..... بگوکنمیحسام... خواهش م ریطفره نرو ام _

کرد... غزل باشه...  شهینم شی... کاری: گفت حاال که غزلو گرفتمیگوینگاه کنم تند م شیبه چشمها نکهیا یب
پست بوده و بروز  نقدریاز اول ذاتش هم ایشده،  ینطوریصدف ا دونمی... نمشهیبذار منم باشم... باورم نم یول
 دیدو سال از عمرم رو با صدف تلف کردم... شا یکه چطور شمیخودم متاسف م یاوقات برا ی... گاهدادهینم

 ...نبود یاگه از اول صدف

 !؟یگیمن م یدلخوش یرو برا نایا _

 ...: غزلکنمیزمزمه م رتیح با
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 ...نیبب ریام _

هم  یدلخوش کردن کس ی... براگمیکه حرفم رو رک م می! اتفاقا من ادمگم؟یم تیدلخوش یبرا یکنیچرا فکر م _
 ...یمدت هنوز منو نشناخت نهمهی... بعد از اگمیدروغ نم

 گفتمیبدون شک م ،یدیپرسیازم م شیماه پ شیسوال رو ش نی: اگه همکندیو به انگشتش فوت م کشدیم آه
 گذرهیمشترکمون م یکه از زندگ یماه کی نیهم یتو تو رحسامیحاال... ام ی... ولشناسمیم شتریتو رو از خودم ب

... رحسامی... امامیب کتینزد ترسمیم یحت ییوقتا هی... یاز خودت بهم نشون داد دیجد تیاز ده تا شخص شتریب
عاشق  ی... مثل آدمایشیمهربون م گهید یوقتا هی... ترسمیم یاهگاه من بودپن نیکه بزرگتر ییمن از تو... از تو

زن  نیکه خوشبخت تر یکنیحس رو بهم القا م نی... اونوقت اخوادیم ی... دلت عشق بازیکنیرفتار م شهیپ
 یکه همه  یدیبهم نشون م دیجد تیشخص هیکه دارم لذت ببرم  یحس خوب از خوامیکه م نیهم ی... ولامیدن

 نیا گهیبا خودش م نهی... هر کس از دور منو ببدمیخودمو شاد نشون م خندمیم گمی... من با تو مپرهیم میخوش
 ...حسام... من ری... من... امپوسمیاز درون دارم م یدختره چقدر سرخوشه... ول

 ینیبیمنو م ارنیمردانه ت بهت فشار م یازهایهر وقت ن نکهی: من از فکر اکندیو با بغض زمزمه م ردیگیم ینفس
 ...وونهی... دشمیم وونهید

 ...گذاردیم شیاش را به نما یو سرخوردگ صالیخش برداشته اش، اوج است یصدا

 ...کشدی... سرش را عقب مندینشی... دستم پشت گردنش مکنمیرا به طرفش دراز م دستم

و سر بار رو به  یاضاف ی دهیزا هیرو به من و حس حمل  یآغوش اجبار هیحرف ها رو نگفتم که  نینه... من ا _
کم خودمو سبک  هی... فقط خواستم کنهیم ینیدلم سنگ یماهه که رو کیحرف ها  نی... ایکن لیخودت تحم
 ...نیکنم... هم

سرد شد...  تمیی: چارودیکه دستش به سمت صورتش م نمیبی... مرودیو پشت به من به طرف گاز م چرخدیم و
 یخودت چا یبرا یاریاب جوش ب ذاشتمی... کاش همون اول مدهیجوش یچا شهیاالن دوباره بذارم داغ بشه م

 ...درست انجام بدم تونمیکار ساده رو هم نم هی... اَه... یدم کن

 ...ندارم ... حوصلهری: ولم کن امدهدیام فشار م نهی... آرنجش را به سرمشیگیو از پشت در آغوش م رومیم جلو

 ...شوندیدستم شل م ری... عضالتش زبوسمیگوشش را م ریو ز کنمیخم م سر

 !ولم کن؟ گمی: مگه نمکندیرفته زمزمه م لیو تحل مرتعش

من  یکنیتنگش و خالص؟!... فکر نم یزنیهم م نیهم هی یزنیدلتو م ی: جوجه؟! حرف هازنمیگوشش لب م ریز
چند بار  نیبعد از ا یبار هم با خودت فکر نکرد هی یمن راحته؟! حت یبرا ی! فکر کردشم؟یچقدر شرمنده م

 یخب برا ی... نه... ولیمونیم اوابرام مثل  گمی... نمیمن فرق دار ی! غزل تو براشم؟یم یرابطه مون چرا عصب
 مخوایولش کن... نم نیسخته که... بب یلی... حاال خدمید گهیچشم د هیعمر تو رو به  کیمنم سخته... من 

 !خوام؟یداشته باشم؟! نم یعاد یزندگ هی خوادیفکر کن که منم دلم م نیبه ا یکنم... ول یگرو کش
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ماهه رو دلم مونده... فقط خواستم  کیکه  هییحرفا نای: اکنمیاز خودش تکرار م دی... به تقلچرخدیآغوشم م یتو
 ...نیخودمو سبک کنم... هم

 ...اندازم یباال م ییابرو و

 یرو به باز یهمه چ شهیلوس... هم ی: مسخره کوبدیخندد و مشتش را به شانه ام م یپر اشک م یچشمها با
 ...یریگیم

 !پس؟ یستی! چرا اماده ن؟یشهرباز یبر یخواستی: جوجه خانم... تو مگه نممیگویو م زنمیم یلبخند

 ...دارمیبه عقب برم یو قدم کنمیدستم را باز م ی... حلقه کشدیرا باال م دماغش

 ...میو ن کی... ـــکی... ستین یخبر یاز شهر باز ی... نرفتیکه رفت ی... اگه رفتشمرمیتا سه م _

 ...دودیو به اتاق خواب م کندیفرار م میرو شیغزل از پ ده،یبه دو نرس شمارشم

 :فصل هشتم ♦

 ...... حتما کار واجب دارهگهی: خب جواب بده ددیگویبا غرغر م ای... پوخوردیبار زنگ م نیدوم یبرا لمیموبا

 ...کندیم ییصفحه خودنما ی... تماس قطع شده و دو تماس از دست رفته، روکنمیرها م زیم یرا رو یکشِ ت خط

ببره... پس فردا تولد  نوی: غزله... اومده ماشمیگویم رم،یگیغزل را م یکه شماره  ینیو ح دارمیرا برم لمیموبا
 ...دیبره خر خوادی... مهیمان

 ...شودیپهن م زیم یو رو دیگویم یآهان

 !؟ییکجا رحسامیالو... ام _

کن  ی... خودتو معرفیدادم به نگهبان نویماش چیسو نیاندازم: سالم... دستم بند بود... بب یبه ساعتم م ینگاه
 یساعت یرم بمون بعدش مرخصمنتظ یتونیخرده کار دارم... اگه م هی... من نگهیپارک یتو نی... ماشریازش بگ

 !که با هم برم... هوم؟ رمیگیم

 !؟یکار دار گهی: چقدر ددیگویم کسل

 ...کار دارم یساعت مین قهیدق ستیب هی _

 !باال؟ امیب شهی... ممونمیباشه منتظر م _

 ...اون یهست از رو یکروک هی یالب ی... توای: اره بکشمیبه گردن خشک شده ام م یدست

 ...بابا... فعال دونمی: مپردیحرفم م یتو

 ...کنمیو تماس را قطع م میگویم ی فعال
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... گذارمیم زیم یو گوشه  کنمیکامل شده را لوله م ی... پالن هادهمیمحاسباتم را انجام م قهیدق ستیب ظرف
برج ونک  ینقشه ها نی: ببمیگویم ایرو به پو شوم،یبلند م یصندل یکه از رو ینیو ح کنمیبند ساعتم را محکم م

 ...وامبا ت یرو بهش بده... خب؟! او نایسراغ گرفت ا بی... ادنجاستیا

 ...بیبرج ونک اونجاست بدم به اد ی... نقشه هاشنومی: هان بابا... مدهدینگاه سر تکان م یب

 !کجا؟ _

 ...گهیبرو د ای... بزیم ی: اون گوشه کندیزده سر بلند م حرص

... دهدیفقط سر تکان م ای... پوکنمیم یا یسر سر ی... خداحافظدارمیرا بر م فمیو ک دهمیبه تاسف تکان م یسر
از  یکی ی... غزل روکنمیراهرو را رد م چی... پرومیم رونیاز اتاق ب کنم،یرا صاف م نمینامنظم آست یکه تا ینیح

 ...زندیحرف م ینشسته و به اهستگ یمنش زیم یجلو یدو راحت

 ...کندیو سالم م شودیاز جا بلند م ریافتد... با تاخ یصحبتش وقفه م یتو زنم،یکه م شیصدا

و مجددا  شودیم زیخ میاش ن یصندل ی... رومیگویم یدیخسته نباش یو رو به منش دهمیسالمش را م جواب
 ...ندینش یم

 !م؟ی: برکنمیرا دست به دست م فمیک

 ...تیی: ستاره جونم خوشحال شدم از اشنادیگویم یو رو به منش دهدیسر تکان م غزل

 ی... انوقت غزل توشناسمیاندازم... هنوز که هنوز است من خانم فالح را به اسم کوچک نم یباال م ییابرو
 ...فرصت کوتاه نیهم

بس که  یشینم ریپ یکه شما دار یخانوم نیرهام با ا ی: ماشاال آقادیگویفشارد و رو به من م یغزل را م دست
 ...سر و زبونه خوش

کنار  یشانیپ یرنگش را از رو ییموج دار طال ی... خانم فالح موهاکندی... غزل ذوق زده تشکر مزنمیم یلبخند
مراسمتون باشم... اما  ی: هر چند من سعادت نداشتم تودیگویکشدار م شهیمثل هم غش،یج یو با صدا زندیم

 ...نمتیبب شتریب شمیبه بعد خوشحال م نیاز ا

... با خانم فالح شماره شودیچقدر ذوق زده م کنندیرا م فشیتعر یکه وقت دانمی... مشودیجمع نم ششین غزل
 ...مییآ یم رونیاز شرکت ب یکوتاه یو با خداحافظ کندیرد و بدل م

 !ه؟یرو دار یزیبراش بر تویکل زندگ دیبا یدیرو که د ی: تو هر کرمیگیرا م شیمانتو نیآست

... هیتو؟! من فقط ازش شماره گرفتم چون فکر کردم دختر خوب یگیم یکشد: چ یو دستش را پس م کندیم اخم
... اصن دوست دارم هر جا که واریزل بزنم به در و د نمیکه بش شهی... نمنجایا امیب شتریبه بعد قراره ب نیاز ا

 ...باشم هعـــالمه دوست داشت هی خوادیدوست داشته باشم... دلم م هی رمیم

 ...خانم کم کمش ده سال از تو بزرگتره... برو با هم سن و سال خودت دوست شو نیا _

 !؟یدونیحرکت کند: تو سنش رو از کجا م میتا پا به پا داردیتند قدم برم تند
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 ...: متاهلهرومیغره م چشم

 ...: خب متاهل باشهدهی... غزل دکمه را فشار مستمیا یدر اسانسور م یرو به رو و

 ...ها هیعجب آدم _

 ...جنبه یبابا... ب کنمیم ی: شوخکندیم میبازو یروانه  یخنده مشت با

 ...ردیگی... خنده ام مزندیم ییو لبخند دندان نما کندی... سرش را به سمت شانه کج مکنمیم نگاهش

 ...گردانمیماسد... سر بر م ی... لبخندش مردیگیشوند... غزل نگاهش را م یاسانسور از هم باز م یها در

 یمشک یورن یدست فیافتد دروغ نگفته ام... بهت زده به صدف که ک یتخم چشمم کف دستم م میبگو اگر
 ...کنمیچسبانده نگاه م نهیاش را به س

 نییاز باال به پا نطوریصدف... که ا نی... اگذردیو از کنارم م زندیم یاندازد و پوزخند صدادار یباال م ییابرو
: )غزل باشه... اما بذار کردیو تکرار م زدیزجه م میرو به رو ش،یکه دو روز پ ستین ینگاهمان کرد و رفت، صدف

 منم باشم...(

 ...کندیو صدف را نگاه م دهیکه امکان دارد، چرخ یی... سر غزل تا جادهمیم یرا تکان محکم سرم

 ...حسام ری: امکندی... با مکث نگاهم مرمیگیرا م شیبازو

 ...ای: بکشمیرا م دستش

 ...شده دیراهرو ناپد چیپ ی... صدف توچرخاندیسرش را به عقب م باز

 ...نجایا نی... انیا _

:  کنمی... تند تند تکرار ممیکویم P یدکمه  یو مشتم را رو کشانمشیبا زور به داخل اتاقک اسانسور م بایتقر
 ...شیدی... فکر کن اصال ندستی... اصال مهم نستیمهم ن

ِ گمیم _  !رفت و امد داره؟ نجایکه به ا هی... از ک

 ...نمشیبیم نجایباره ا نیچرخانم: من اول یسرم را م دنشید یبرا

 ...که به سرعت اضافه کنم: باور کن شودیباعث م نگاهش

 ...کنمی: باور مکندیم زمزمه

را که از  نیماش چی... غزل سومییآ یم رونیتاقک اسانسور بو از ا رمیگی... دستش را مستدیا یم آسانسور
 ...دهدیگرفته، به دستم م لیتحو ینگهبان

شرکت شما  یتو ادیب خوادی... نکنه مری... امگمی: مدیگویو غزل با استرس و شمرده م مینینش یم نیماش یتو
شرکتتون  ی... توریگوشمون... ام خیب ادیبکنه... اگه بخواد ب نکارویحسام... اگه بخواد واقعا ا ریام یکار کنه... وا

 !منم کار هست؟ یبرا
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 ی... مگه چی: غزل چرا انقدر خودتو باختدهمیتاسف تکان م یسرم را به نشانه  زنم،یکه استارت م همزمان
... خوادینم دیجد یوری... دوّماً شرکت ما نکی نینه؟! ا ایصدف با شرکت ما کار داشته  میدونینم یشده؟! ما حت

داره سهامشو  ییبرن... پرتو کننیم ردشونها رو هم کم کم  یشیآزما نیچه صدف... تازه دارن ا ،یچه تو باش
 ...که نگو هیخر تو خر هیچند روزه  نیکانادا... ا رهی... داره با خانواده ش مکنهیواگذار م

 !ه؟یک ییپرتو _

 ...از پنج تا سهامدار شرکت یکی: رومیم رونیب نگیپارک از

هست  یگفته من خودمو باختم... اصن مگه صدف چه پُخ یکشد: در ضمن ک یم غیج یو ناگهان دیگویم یآهان
 ...هم از صدف سر ترم یلیکه من خودمو ببازم... من خ

 ...میگویم یکشدار یاندازم و بله  یباال م ییابرو

 ...دهدیم هیتک یه صندلو بق کرده ب ردیگیبغل م یرا تو فشیک غزل

باشد، چشمش  یمان یبرا یمناسب ی هیبه فکر هد نکهیا ی... غزل به جامیگذار یپا م ریها را با هم ز پاساژ
و  کشمشیرنگارنگ کنار م یها نیتریو یرود... با خنده از جلو یتابستانه م یو کفش و مانتوها فیک یمدام پ

 ...میاولِ ماهِ بعد... فعال پول ندار یاها باشد بر  دیخر نیا میگویکه غزل باورش بشود م یاما طور ،یبه شوخ

... شودیمورد نظرش م یو با قهر وارد مغازه  کوبدیم میبه بازو فشی... با ککندی... اخم مکندیرا کج م دهانش
 ...شومیو پشت سرش روانه م خندمیدلم م یتو

و نهِ  گذرانمیمانتو را از نظر م یو بدن نما فیلط ی... پارچه گذاردیدست م یرنگ دینازک و سف یمانتو یرو
 کوبمیم شیرا ترک کند که با آرنج به بازو کیبوت خواهدیو م کندیرا جمع م شی... با غصه لب هامیگویم یمحکم

 یبغلم م یرا تو فشیو ک کندیم فراموشاش را  ی... ناراحتدهمیرا نشانش م یاسپرت سبز خوشرنگ یو مانتو
 ...پرو مانتو برود یاندازد تا برا

خندان مرد  یچشمها یو نگاهم تو گردانمیسربرم شود،ی... وارد اتاق پرو که مکنمیخنده حرکاتش را دنبال م با
نشان دادن  یکه را که برا ییها یو روسر دهدیتکان م ی... سرشودیتر م قی... لبخندم عمشودیفروشنده قفل م

 ...زندیبه غزل آورده، تا م

 ...دیایکه به مانتو ب ی... از چند مغازه آن طرف تر هم کفش سبک و راحتمیخریسبز رنگ را م یمانتو

... میامده ا یچه کار یکه برا دیآ یم ادشیگذرد و تازه  یست باشد، م شیکه با مانتو یو شال فیک ریاز خ غزل
 یبزرگ و طوس یشیخرس پول دنی... غزل با خرمیکنیم یداریرا خر یبزرگ و قرمز رنگ یکنترل نیبا توافق، ماش

 ...دیآ یاز خجالت خودش در م ،یرنگ

 ی... غزل خرسش را با عشق در آغوش گرفته... هر کس از کنارمان مزنمیبغلم م ریرا ز نیبزرگ ماش ی جعبه
 یجلف و کم سن و سال یهم متلک از دختر ها یی... چند تاکندینگاهمان م شخندیهم ر یگذرد، با لبخند و گاه
 ...میشنویکرده پاساژ هاست م نییکه کارشان باال و پا
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 نیبندد... ماش ینشاند و در را م یعقب م یصندل ی... غزل خرسش را رودهمیانتقال م نیها را به ماش دیخر
 ...زندیم می... از پشت سر صدازنمیسوار شدن دور م یرا برا

 !م؟یبگرد گهیکم د هی: کندیم... سرش را به سمت شانه خم کنمیو منتظر نگاهش م چرخمیم

 ...: هنوز سرِ شبهکندی... مظلومانه اضافه مکنمینگاهش م مستاصل

: تو که امروز منو شومیم کشیفشارم و نزد یرا م موتی... رزندیپلک م دوارانهی... امکنمینگاهش م هیثان چند
 ...میبر ای... بیمچل خودت کرد

 ...حسام ریکند: عاشقتم ام یحلقه م میکشد و دو دستش را دور بازو یم یاهسته و کوتاه غیج

... کندیمکث م یا هیچند ثان ن،یتریهر و ی... غزل رو به رومیگذاریپا م ریمتعدد را ز یدوباره طبقات پاساژها باز
سر در واحدمان ...  یبرا یو بامزه ا یخرد... چشم زخم اب یم فشیو ک لیموبا یو خنزل پنزل برا زیآو ییچند تا

 زیم یلبه  یبرا یبه قول خودش ببع ایگوسفند  وچکک یکانتر... مجسمه ها یرو یبرا یو کوچک یگلدان فانتز
 ...ید یال ا

 ادیحدود نه شب است، اما ز یزیو از هشت صبح سر کار... و االن چ دارمیاز ساعت شش صبح ب نکهیا با
 ...کنمینم یاحساس خستگ

کالفه  میاوردم و بعد از دو ساعت با غر غرها یم دیخر یصدف را برا یحت ایکه هر وقت آوا  یمن یبرا نیا و
 ...است بیعج یلــــی... نه... خیکم کردند،یصرف نظر م دشانیکه از خر یطور کردمیشان م

به ده شب  قهیاندازم... ده دق یام م یبه ساعت مُچ یو نگاه کنمیمجسمه ها را دست به دست م یکاغذ ساک
 ...است

 ...ستادهیا ینیتریو یعقب تر، رو به رو ی... کمگردانمیغزل کنارم حضور ندارد، سر بر م نکهیحس ا با

 ِ  !شده؟ ی: چستمیا یو کنارش م گردمیرفته را برم راه

 !کند: هوم؟ یفرو م یکیذرت مکز وانیل یبار مصرف را تو کیقاشق  ن،یتریبه و رهیخ

 ...کندیحواس نگاهم م یب و

 ...زندیآن همه لباس چشمک م نیب ،یرنگ دیکوتاه و سف یدخترانه  راهنی... پدوزمیم نیتریرا به و نگاهم

 ...دهی: اون سفمییگویو هر دو همزمان م کنمیانگشت اشاره به لباس اشاره م با

*** 

 هیو به درخت تنومند پشت سرمان تک ندینش یم نیزم ی... غزل کنارم روشومیولو م یدرخت ریز یچمن ها یرو
 ...دهدیم

 !؟یشد ی: چدهدیبه شانه اش م ی... تکانبندمیگذارم و پلک م یشانه اش م یرا رو سرم

 ...کشم ینم گهی: از هشت صبحه سرِ پام... دمیگویو خواب الود م خسته
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سرخ  ینیزم بی... سردیگیرا به سمت دهانم م یترد و نمک یها ینیزم بیاز س یآورد و برش یرا عقب م دستش
االن  نیپارک هم ی... اوجِ شلوغشومیم رهیخ میبلند و رنگ و وارنگ رو به رو یبلعم و به فواره  یشده را م

 ...است

 ...دهدیو به دستم م کندیخارج م مانیرو شیپ ی سهیاز ک یو نوشابه ا چی... غزل ساندوکنمیراست م کمر

 ...... نهارم نخوردمکنمیدارم ضعف م گهی: دکنمیرا باز م چیدور ساندو پوشش

 !وونه؟ید ینگفت یچی: خب پس چرا هکندیرا گرد م شیچشمها غزل

... از کشمیجرعه سر م کیو نصفش را با  کنمیباز م یسینوشابه را با پ یفلز یاندازم و در قوط یباال م شانه
 ...شودیجمع م میچشمها یگاز نوشابه، اشک تو ریتاث

 !؟یکندیتو از پاساژ ها و مغزه ها دل م گفتمیم _

 ...زندیم چشیبه ساندو یو گاز گنده ا رودیم یغره ا چشم

 ...یتو از من گرسنه تر نکهی: مثل امیگویتمسخر م با

: بازش کن دیگویو نامفهوم م کندی... به نوشابه اش اشاره مردیگی... خنده ام مزندیم یدهان پر لبخند گشاد با
 ...برام...خفه شدم

 ...رمیگیدهانش م یخودم را جلو ینوشابه  ده،یپوستم دو ریکه ز یحس نا شناخته ا با

 ...نوشد یم یو جرعه ا کندیچهره اش، سر خم م یتو یمحسوس رییتغ چیه یتفاوت و البته ب یب

 ...زنمیاراده لبخند م یب

 گاین یطوری... هــــــان؟! چرا اشدمیفرستد: اووف... داشتم خفه م یم نییلقمه اش را به زحمت از گلو پا غزل
 !؟یموکون

 !؟یمنو خورد یِ دهن ومدیبدت ن _

 !؟یا بهی! غر؟یهست یتو؟! تو مگه ک یِ : ببند بابا... دهنکندیم زیرا ر شیچشمها

 ...میگو ینم یزیو چ زنمیم لبخند

 ...خورد یهات داگ دو نون اش را م چیاخر ساندو یتا ذره  غزل

 ...گذاشت یم یرا باق شیغذا شنرینصف ب ژشیحفظ پرست یبرا شهیهم صدف

گذارد تا موقع  یم لکسینا یرا تو ینیزم بیس ییمقوا یو جعبه  یپپس یفلز یها یها، قوط چیساندو پوشش
 ی... ضربه اشودیدراز شده ام ولو م یپاها یو رو کشدیبه شکمش م ی... دستمیندازیب زهیسطل مکان یرفتن تو

 ...: بلند شو زشتهزنمیبه کمرش م

 ...ترکهیخب... مانتوم داره تو تنم م نمیبش تونمی! نمه؟یبندد: زشت چ یرا م شیچشمها
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 !چقدر شلوغه؟ ینیبی... نمننیبیفرستم: مردم م یزده از شالش را داخل شال م رونیب یموها

 یخب... به مردم چه؟! مگه من دارم برا ننیهم نداره... اَه... اصن بب یانچنان دِ ی... تازه دادیز ستینور ن نجایا _
 !کنم؟یم یمردم زندگ

... ندیپارک بنش یها مکتین یحاضر نبود با من رو ی... صدف حتکنمی... و فکر مشودیدهانم بسته م قتایحق
 گفتیم شهیبگذارد... هم میپاها یاطرافش... سر رو یایدن الیخ ینمدار... ب یچمن ها یرو نکهیچه برسد به ا

 ...دیایب نییو کالسش پا ندیبب یکس ییآشنا یممکن است دوست

 ...است اصال؟! اوووف ی... صدف چه خردهمیرا محکم تکان م سرم

 !؟یگفت یزیچ _

 !: هوم؟کنمیو سر در گم به غزل نگاه م گنگ

 !با خودت؟ یگیم یچ _

 ...گهید میبلند شو بر گمی... میچیها... ه _

و از پارک  میرویم نییتپه مانند پا یِ ... شانه به شانه از بلندشودیاز جا بلند م یا ازهیو با خم دهدیتکان م سر
... کندیرقم زده ام تشکر م شیکه برا یو از روز خوب زندیحرف م زیر کیغزل  م،ی... تا به خانه برسمیشویخارج م

 ...رقم زد میبرا یاست که روز خوب و متفاوت زلغ نی: اکنمیدلم اعتراف م ی... و توزنمیتنها لبخند م

 ...کندیرا باز م نیو در ماش بردیم رهی... غزل دستش را به سمت دستگکنمیساختمان توقف م یبه رو رو

 !؟یندار ازیخونه ن یبرا یزی: چپرسمیم آهسته

 ...میهم... فکر نکنم داشته باش ری.... پنمیندار فردا صبح نون ی: براگرددی... و به سمتم برمکندیم مکث

 ...میخب... درو ببند بر لهی: خدهمیتکان م سر

 ...خونه؟! خسته م میمن بر _

 ...هان... باشه برو _

 ...بردیعقب م یدو صندل نیتنه اش را از ب میچرخد و ن یم

 ...ارمشونی: بذار اونا باشن... خودم مکشمیدست م میچشمها به

 ...چند تا نی... همبرمی: همه رو نمدیا یجلو م ییچند ساک مقوا با

 ...اورم یرا به حرکت در م نیتا داخل برود و بعد ماش کنمی... صبر مشودیم ادهی... غزل پمیگویم یا باشه

... 

... اووف کندیدر را باز م ،یا هیچند ثان یریآورم... غزل با تاخ یبا آرنجم زنگ را به صدا در م ،یزور و بدبخت با
 ...کنمیرها م یدرب ورود یجلو یراهرو یو هر چه در دست دارم تو میگویم یکشدار



 

 
193 

 ...یآورد ی: خب همه شون رو با هم نمدیگویاز پشت سرم م غزل

 حوصله نداشـــ گهی: دگردمیو بر م کنمیپرت م یجا کفش یرا تو میها کفش

 رسد،یم شیزانوها یبه دامن لباس که تا رو ی... دستکنمیدور باز و بسته م کیرا  می... چشمهازندیلبخند م غزل
 !اد؟یپرسد: بهم م یو ذوق زده م کشدیم

 ...یلـــــی: خکنمیزمزمه م کشدار

ها و ساک ها را به همراه خرسش  سهی... چند تا از کشودیخم م نیزم یاز رو لیبرداشتن وسا یخندد و برا یم
 ...گذرد یو از کنارم م داردیبرم

 ...کنمیحرکاتش زوم م یاراده رو یب

شانه  یصورت و رو یرسد و تو یکتفش م ریکه تا ز ییتنش نشسته... موها یسبک و لخت لباس رو ی پارچه
 ...شده دیتجد یا قهیدق ستیب -ده یفاصله  نیهم یتو زندیکه داد م ی... برق لب و خط چشمختهیر شیها

روشن و  یآب زیر یدامن لباس با گلها دیلخت و سف ی... پارچه دیآ یم رونیاتاق خواب ها ب یاز راهرو غزل
 ...گذارد یم شیرا به نما دشیپُر و سف یو ساق ها خوردیبامزه اش، با هر حرکت موج م

برو لباساتو  ای! ب؟یستادیوا نجایها را بردارد: چرا ا دیخر ی هیتا بق شودی... از کنارم رد مرمیگیاز غزل م چشم
 ...عوض کن

 ...یگشاد و عهد بوقت رو کنار گذاشت یشرت و شلوارک ها ی: چه عجب اون تپردیهوا از دهانم م یب

را  شیابرو یتا کیچرخد... یرا در دست دارد به سمتم م یمان نیبزرگ ماش یجعبه  کهی... درحالکندیم مکث
... هر چه هست، گرددیم یصورتم دنبال چ یتو دانمید... نمدار  ینگاهِ کنکاش گرش چ دانمیاندازد... نم یباال م

 ...رستمموقعِ زبانم لعنت بف یب دنیو به چرخ رمینگاهم را بگ شودیباعث م

بدون پاشنه اش با پارکت...  یبند یبرخورد صندل ها یو بعد صدا رسدیآهسته اش به گوشم م یخنده  یصدا
 ...رودیمجددا به اتاق م

فرمند  یشکل شکالت صبحانه  یضیب ی شهیش ر،یبرم... قالب پن یاز سوپر را به اشپزخانه م میدهایخر لکسینا
... کنمیوسط اشپزخانه رها م زیم یرو فیتُست را بالتکل ی... بسته دهمیانتقال م خچالیو پاکت اب پرتقال را به 

 ...کنمیمرا روشن  یکتر ریو ز دارمیبرم نتیرا از کاب تیسکویب یجعبه 

تا وارد اتاق شوم... نگاهم با  کشدی... کنار مشومیم نهیبه س نهی... با غزل سرومیلباس به اتاق م ضیتعو یبرا
 ...فرستند یرا پشت گوش م شی... موهازندی... لبخند مدیآ یحرکاتش کش م

 یتو نایبرل زیر نینگ فیبا دو رد ییو طال دیسف ی... نگاهم از حلقه کندیحر کت دستش را دنبال م میچشمها
 ری... بعد گردنش... برق زنجندینش یو بلندش م یزیاو یتک گوشواره  یانگشت دست چپش، رو نیدوم
 ...درخشد یاش م نهیس شیپ یکه رو یپنج پر ی... و ستاره ییطال
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که هنوز که هنوز است  ینامزد نِ یتک نگ یگرفتم... و حلقه  شیصدف، برا یحلقه برا دِ یکه روز خر یدستبند
ِ  دانمینم  یدست راستش انداخته... نگاهم باز رو یکرده... هر دو را تو یداریخر یو با چه سرعت یمامان ک

 ...هم شی... چشمهادرخشدی... لبخندش مخوردیصورتش سر م

 یتوالت م زیم ی... ساعتم را روکندیم زانیکمد او یرا تو دشیجد ی... غزل مانتوکنمیلباس عوض م یکالفگ با
 ...شودیم ادیز ژنیانگار اکس د،یا یته شدن در اتاق که مبس یاندازم... صدا

... همزمان که کنمیم دایپ ونیزیتلو یغزل را زانو زده جلو روم،یم رونی... از اتاق که بمیشویو صورتم را م دست
 ...گذارد یم ونیزیتلو زیم یقد رو بیرا به ترت اهیو س دیسف ی)!!( ها یببع دهد،یتلفن گوش م یها غامیبه پ

 ...شومیم رهیخ یو به بخار چا گذارمیرا مقابلم م تیسکویب ی... جعبه کنمیپر م یچا یوانیو ل رومیاشپزخانه م به

... غزل به کنمیسر بلند م کند،یم جادیکه ا یگوشخراش یو صدا کیسرام یرو یصندل یها هیشدن پا دهیکش با
 ...کندینگاه م تییسکویب یجعبه 

 ...: هنوز گرسنمهمیگویم آهسته

 !املت درست کنم؟ ایبرات ناگت سرخ کنم؟!  یخوای: مکشدیباال م میرا تا چشمها نگاهش

 ...... دستت درد نکنهخوادی: نه نمکشمیرا جلو م جعبه

فرو  یرا با چا تیسکویب یاش، تکه ها رهینگاه خ ری... زکندیگاه سرش م هیو دستش را تک زندیم ینرم لبخند
 ...دهمیم

 !؟یخوریتو نم _

 ...کم کنم لویتا اخرِ ماهِ بعد ده ک خوامی: مدیگویخنده نچ م با

و تند تند  پردی... غزل از جا مپردیم میگلو یتو تییسکوی... بردیگی... خنده ام مکنمیچشم نگاهش م یگوشه  از
را به هم فشار  می... لب هاردیگیدهانم م یرا جلو یچا وانی... لشودی... سرفه ام قطع نمکوبدیدو کتفم م نیب
 ...نیکم بخور از ا هی بابا ی: اکندیم ی... غزل پافشارکنمیو از خوردن امتناع م دهمیم

 ...ووانهی: دشودیولو م یصندل ی... غزل روکشمی... تند تند نفس مشودیام باز م یراه تنفس یدیشد یسرفه  با

 ...بخورم تونستمی: داغ بود خب... نمرمیگیچشمم را با انگشت م ریز یسیخ

 ...یگی: هــه... راست مزندیم یچا وانیبه ل یلب

 !انقدر خنده داره؟ ی: چکندیخندم... اعتراض م یم باز

 ...یکم کن لویتو چند ساله قراره تا ماه بعد ده ک نکهیا _

 ...هدف دارم... میجد یجد گهید ندفعهیافتد: خودتو مسخره کن... ا یمشت به جانم م با

 !؟ی: چه هدفرمیگیهوا م یرا رو شیدست ها مچ
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 !؟یدار ی: بگو... چه هدفکنمیاش نگاه م ستادهیبه اندام ا یصندل یو رو نیی... از پاگزدیم لب

 ...گفتم... ولم کن یزیچ هیبابا...  یچی: هدهدیم شیبه دست ها یمحکم تکان

به طور  ه،یغزل در عرض چند ثان یدستها یدما کنمی... حس مخوردیچشمم تاب م شیپنج پر پ ی ستاره
تکرار  یام گرفته باشه... با لجباز ی... انگار که بازکنمینم شیحال رها نی... با اکندیم دایکاهش پ یریچشمگ

 ...کنمیولت نم یدار یچه هدف ی: تا نگکنمیم

 ...: غزلدهمی... مچش را فشار مخوردیوول م معذب

 ...: جــــوجـــــهکنمیقد علم م شیو رو به رو شومی... از جا بلند مکندینم نگاهم

 ...رحسامیام یکنیم تمیاذ یدار _

و راهش را  دهدی... مچش را ماساژ مخوردیسر م میانگشت ها انی... مچ غزل از مشودیانگشتانم کم م فشار
 !... کجا؟نمی: صبر کن ببچسبمیکه آرنجش را م کندیخارج شدن از آشپزخانه کج م یبرا

 ...کهیبرم لباسمو عوض کنم بخوابم... ساعت  _

که سر زانوشون قد توپ  ییگشاد بچه گانه و شلوارک ها یها شرتیباز اون ت یبر یخوایلباست که خوبه... م _
 !؟یفوتبال زانو انداخته و باد کرده بپوش

 ...: فکر کنم همونا برام بهتر باشهدیگویلب م ریز

 !گفتم که ناراحتت کردم؟ یزینگاهم کند: من چ کنمیو وادارش م گذارمیگونه اش م یآزادم را رو دست

 ...بخوابم خوامی: نه بابا... گفتم که مزندیو تند تند پلک م کندیرا گرد م شیچشمها

 ...: باشهکشمیو عقب م کنمیم شیرها

 !: هوم؟گرداندیو سربرم کندی... مکث مزنمیم شیاراده صدا ی... بچرخدیو م رودیعقب م عقب

 ...ادیبهت م یلیلباست خ _

 ...داردیبرم یو قدم زندیم لبخند

 ...: غزلزنمیصدا م باز

 ...شودیباز متوقف م و

 ...عوضش نکن _

 ...دیگویم یآرام خبِ 

 ...غــزل _

_ ... 
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 ...یخوب یلیخ ینطوری... همیوزن کم کن ستیبه نظر من اصال الزم ن _

_ ... 

 !غـــــزل؟ _

 !ــــه؟یچ _

 ...امیم کنمیرو جمع و جور م نای... برو بخواب... منم ایچی: هنمینشیم یصندل یرو

 ...باز و بسته شدن در اتاق ،یا هیچند ثان یری... و با تاخدیآ یم شیدور شدن قدمها یصدا

 ...چسبانم یم زیخنک م ی شهیام را به ش یشانیو پ کنمیرا ازاد م نفسم

*** 

 ی: روانکشمیچسبم و هوار م یرا م یصندل یدست پشت کی... با دهدیرا به شدت تکان م میپا ریز یصندل آوا
 ...فتمیاالن م

 ...یفتی: خب بدهدیم یبه صندل یگرید تکان

 ...کارت یها... برو پ زنمتیم امی: آوا مرومیم یغره ا چشم

 ...نکن تیکشد: آوا انقدر شوهر منو اذ یاز پشت کانتر کله م غزل

 ...کنمینصب م واریرا به د یتیونولیو تولدت مبارک  زنمیلبخند م یپوست ریز

 ...: اول داداش من بوده بعد شوهر تو شدهکندیکل کل غزل و آوا روحم را شاد م یصدا

 ...من بوده... هه هه یباشه که اول پسر عمه  ینطوریاِ؟! اگه ا _

... من دی: دخترا... دخترا.... دعوا نکنمیکویرا به هم م میو کف دست ها پرمیم نییپا یهش از صندلج کی با
 ...متعلق به همه م

 !ه؟ی: چدهمیاندازم و سرتکان م یرا باال م می... ابروهاشوندیدو ساکت م هر

 ...: تــحـفــهندیگویو هر دو همزمان و هماهنگ، م کنندیبا هم رد و بدل م یو اوا نگاه غزل

 ...دیندار اقتی: لمیگویزده م حرص

که ما  دی... اصال هم خجالت نکشرونیب دیاریب فیتشر دیدونی: عسل خانم اگه صالح ممیگویرو به در اتاق م و
 ...دیکن یخودتون استراحت م نیبه کار گرفت نجایرو ا

 ...هیزی: واال... خجالت هم خوب چکندیزمزمه م غزل

: من رودیم یو به اتاق مان داردیکاناپه برم یو کاور لباسش را از رو یدست فی... کدیآ یم رونیاز اشپزخانه ب و
 ...برم آماده بشم
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 یکه رو یکیشده و کاله پالست دهیچیپ ی... عسل با موهاشودیچشمم محو م شیو غزل از پ زنمیم یلبخند
سرتون؟! من بدبخت از چهار صبحه  یرو نیه رو گذاشتخون هی: چدیآ یم رونیاز اتاق خوابش ب دهیسرش کش

 !ه؟... حاال دو تا بادکنک باد کردن انقدر نق و نوق دار کنمیشدم دارم کار م داریب

 ی: واقعا واقعا... فقط برامیگویم رومیسالن م یقد یکه به طرف پنجره  ینیح اط،یاز ح ییبلند شدن صدا با
 !؟یاعزام کرد رویهمه ن نیچهار تا بادکنک ا

 ...: با من بحث نکن بچهکشدیم غیاز پشت سرم ج عسل

 سهیشود... پشت سرش هم آراد با ک یبا سر و صدا وارد خانه م ی... مانرمیگیخندم و از پنجره فاصله م یم
 ...الیو پفک و پف پسیپر از چ دیخر یها

 ...: کچلم کردکندیگوشم زمزمه م ریز گذرد،یکه از کنارم م ینیح

را دورش  ششینشسته و لوازم آرا نیزم یرو ی... غزل با کالفگرمیگیم شیرا در پ یو راه اتاق مان زنمیم لبخند
 !نجا؟ی: چه خبره ارومیبندم و جلو م یپخش کرده... در اتاق را پشت سرم م

 ...شهینم نهی... خط چشمم قرــــریآورد: ام یم نییصورتش پا یدستش را از جلو یکالفگ با

 یو پاک کرد یدی: چند بار کشنمینشیم نیزم یرو شیاندازم و رو به رو یقرمز شده اش م یبه پلک ها ینگاه
 !؟یبال رو سر چشمهات آورد نیکه ا

 ...نمی: دراز بکش ببکشمیم رونیانگشتانش ب انیدهد... خط چشم را از م یرا جلو م شیبغض لب ها با

 ...بنددی... پلک مگذارمیاش م یشانیپ ی... شستم را رودگذار یم میزانو یچون و چرا سرش را رو یب

 !ن؟ییپا ایرو به باال  _

 ...: باالزندیبسته لب م یچشمها با

پلکش فوت  ی... رودهمیچشمش امتداد م یرنگ را از گوشه تا انتها اهیو نوک س میگویم یلب بسم الله ریز
 ...: تموم شدمیگویو م کنمیم

 ...یکی... حاال اون یچسباند: مرس یو سپس به گونه ام م زندینوک انگشتش را به لبش م غزل

را که  ی... خط چشم کج و معوجکنمیم دایپ شیو پاش ها ختیر نیو دستمال مرطوب را از ب گردانمیم چشم
 ...گذارمیم یو دستمال را کنار کنمیپاک م یبه آهستگ دهیکش

کف کنن که  ننیبیمنو م یوقت خوامی... میدینگو تو برام خط چشم کش ی: به کسزندیچشم بسته حرف م غزل
 ...در آوردم نهیدو تا خط رو انقدر خوب قر یچطور

 دنی... اصن خط چشم کششهیچرخانم: نم یدو انگشت شست و اشاره م انیرا م عیقرمز رنگ خط چشم ما در
 ...ستیکار خودت ن فهمنیمعروفه... م لیمن تو کل فام یها
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 دهیبلند و کش نیباز شدن در و متعاقبش، ه یکه صدا برمیصورتش م کی... دستم را نزدکشدیابرو در هم م غزل
 ...شودیاز پشت سرم بلند م یا

... غزل دستش را نمیبیدهانش گرفته م یدو دستش را جلو کهیدر در حال یو آوا را در آستانه  گردانمیبر م سر
 ...شودیم زیخ میو ن کندیبند شانه ام م

 !؟یبه خودت گرفت هیا افهیچه ق نی... اکشمیتوپم: هان؟! منحرف دارم براش خط چشم م یاخم رو به آوا م با

... اخه از پشت سر دی... ببخشیگی: اِه... راست مزندیم یاندازد و لبخند مسخره ا یم نییرا پا شیدست ها آوا
 ...دیببخشمن رفتم...  الشیخ ی... بیعنیکه... نه  هیجور هی

 ...منحرف تِ یترب ی... بکوبدیو در را پشت سرش م کندیبه سرعت عقب گرد م و

 ...یحسام چقدر بد باهاش رفتار کرد ریشود: ام یولو م میزانو یخندد و باز رو یم غزل

 ...اصال هم بد رفتار نکردم... ببند چشمتو _

 یو چشم غره ا گذرانمیرا از نظر م شیلب ها یبندد... برجستگ یو پلک م دهدیرا با غصه جلو م شیلب ها باز
 ...کنمیبسته اش م ینثار چشم ها

 ...گهی! زود باش د؟یکنیم کاری: چدیگویام م یکالفه از مکث طوالن غزل

 یباال یخط ،یحواس یو با ب دهمیم یدارد تکان محکم ی... دستم را که لرزش محسوسشومیصورتش خم م یرو
شکل بودن دو خط پهن  کی دنیاندازم و با د یبه چشم چپش م ی... بالفاصله نگاهکشمیزل مپلک راست غ

 ...کشمیم ینفس راحت ،یمشک

 !: باز کنم چشمهامو؟پرسدیآهسته م غزل

قرمز و براقش کش  ی... هنوز از صورتش فاصله نگرفته ام... لب هادیگشای... غزل پلک ممیگویم یواشی ی آره
 ...ی: مرســــدیگویو م دیآ یم

... و تا به خودش بجنبد، برق لب دهمیگردنش سر م ریتا بلند شود... دستم را ز ردیگیشرتم را م یت نیآست
 ...کنمیاش مزه مزه م یتوت فرنگ

 هی یخوای: نمرمیگیو فاصله م دهمیفشار م شیرا به لب ها میحد باز است... لب ها نیتا اخر شیها چشم
 !؟یهم به حال موهات بکن یفکر

 ی... می: دم اسبکندیزمزمه م یبا حواس پرت م،یبه چشمها رهیو خ دیگویم ینفس ی... اوهِ بزندیتند پلک م تند
 ...بندمشون

 ...منتظره بود ریغ یلی: خکندینگاه م میو باز به چشمها خوردیم ی... تکانرمیگیرا م شیبازو

 ی! مو؟یقرمزه رو بپوش رهنیاون پ یخوایموهاتو برات ببافم... مگه نم ای: بکنمیرا جمع م میو پاها زنمیم لبخند
 ...ادیبهش نم یدم اسب
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 !؟یخوب رحسامی: امکندیو گنگ زمزمه م مات

 ...ستمی... اصال خوب نستمی: نــــه... خوب نزنمیم ادیدلم فر یو تو میگویم یا آره

رنگش را به  یرخش به طرف صورتم باشد... بُرس پسته ا میکه ن ندیبنش میرو به رو یطور کمیرا وادار م غزل
 اریاخت ی... ببافمیو با حوصله م کنمیگوشش را جدا م یو باال قهیکنار شق یاز موها یو دسته ا رمیگیدست م

 ...بدرخشد رضایعل یافاده ا یهمه، مخصوصا خواهرها و زن برادرها نیدوست دارم غزل ب

و  برمیبافته شده را پشت سرش م یو دو دسته مو کنمیچپ صورتش را تکرار مسمت  یموها یکار را برا نیهم
 ی نهیو آ زنمی... لبخند مدیآ یدرشتش به دو طرف کش م ی... چشمهاکنمیمحکم م یقرمز پروانه ا ی رهیبا گ

 !خوبه؟ نی: ببرمیگیصورتش م یکوچکش را جلو

 ...یخوبه... مرس یلی: خدهدیاندازد و سر تکان م یم نهیبه آ ینگاه

... رسنیعسل از راه م ی: لباستو عوض کن االن مهمونامیگویو م شومیحرکت از جا بلند م کیخندم... با  یم
 ...رمیم گهیمنم د

... با اشاره اش خم شودیبلند م شیزانوها ی... رودهمیصورتش تکان م ی... دستم را جلوکندینگاهم م نییپا از
 ..: حاال بروخنددیو م کشدیم نمییلب پا ی... شستش را روشودیم

خندد... با  یو م کندینگاهم م یچشم ری... عسل زکنمیاتاق را ترک م یضیو با لبخند عر کنمیراست م کمر
 ...رومیبه طرف کانتر اشپزخانه م لم،یو موبا چیبرداشتن سو یو برا زنمیلبخند م شیبه رو ییپررو

 یدست م یرا تو چمی... سوشومیم می... باز لبخند مهمان لب هادیآ یم رونیبعد غزل از اتاق ب قهیدق چند
... روسونهیخودشو م شیش -میبابا... مامان گفت تا ساعت پنج و ن شیخونه پ رمی: من با آراد ممیگویچرخانم و م

 !دنبالت... خب؟ امیهر وقت جشن تموم شد زنگ بزن ب

 ...باشه _

 ...رمی... من دارم مگهید ای: آراد... بزنمیو بلند صدا م کشمیم شیبه بازو یدست

 یرا م شی... آراد کفش هادیا ی... غزل تا دم در همراهم مکندیتشکر م زیو بابت همه چ دیا یهم جلو م عسل
 ...اوردیب نیرا از ماش یمان ی هیتا هد دهمیرا به دستش م چی... سورودیم اطیپوشد و زودتر به ح

 ...یبوسد: مرســ یهوا گونه ام را م یو ب اندازد یدست دور گردنم م غزل

که  کهیرو کم کن... خب؟! مخصوصا اون کوچ رضایعل یخواهر ها یرو ی: حسابکشمیرا پشت کمرش م دستم
 ...رتشیمن لقمه بگ یبرا خواستیمامان پارسال م

 ...دیگویم یپر خنده ا یخندد و باشه  یم زیر زیر

 ...دهدیغزل م لیشده را تحو چیکادو پ ی... اراد جعبه دهدی... دست تکان مکنمیم ی... خداحافظشومیجدا م ازش
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که دست پسر کوچکش را  نمیبیرا م یخانم جوان روم،یم رونی... از در که بکنمیبرسم نگاهش م اطیبه در ح تا
به داخل  ییاست... با خوشرو یمهد کودک مان یاز دوست ها ی... انگارکندیاش م ادهیپ نیگرفته و از ماش

 ...بندم یو در را م کنمیتعارفشان م

 ...بندم یو کمربندم را م نمینشینشسته... کنارش م نیماش یتو آراد

االنِ االن با غزل به خانه  نیدر کار نبود و هم یکاش جشن تولد یکه ا کنمیفکر م زنم،یکه استارت م ینیح
 ...میگشتیبرم

... به دیا یم نیبه شانه ام تا ماش هی... با تکستیپا بند ن یروآنقدر خسته است که  روم،یغزل که م دنبال
 زنمیم ی... لبخندندینشیم یصندل یاورد و چهارزانو رو یرا در م شیکفش ها ن،یماش یشدن تو ریمحض جاگ

با  ی... زبانک فلزدوزدیبه صورتم م اتا کمربندش را ببندم... نگاه خمار از خوابش ر  شومیتنه اش خم م یو رو
 ...کشد تا راحت تر باشد یم یافتد... غزل کمربندش را کم یجا م یتلق

 !پرسم: خوش گذشت؟ یو م زنمیم استارت

 ...رمیمی: دارم از پا درد مکندیم ناله

 ...یدیرقص یکمتر م _

سر جام ثابت  تونمیکه ساز و اواز باشه من م یی: به نظرت جاکندینگاه م مرخمیچرخاند و به ن یرا م سرش
 !م؟بمون

 ...کشد یم ازهی... غزل خمکنمی... پشت چراغ قرمز توقف مردیگیاش خنده ام م یلحن توام با شوخ از

به دستش وارد  یفی... فشار خفشودیم اری... نگاهش هشرمیگیو دستش را م کنمیدستم را از فرمان جدا م کی
 یو سرش را به پشت فرستدیم میانگشت ها یرا ال شیحرف، انگشت ها یکه ب کندی... انگارحالم را درک مکنمیم

 ...دهدیم هیتک یصندل

 ی... آرنجم را لبه ندینش یدنده م یو رو شودیجدا م میها، انگشت ها نیسبز شدن چراغ و راه افتادن ماش با
 ...کنمیفرو رفته نگاه م یاهیو س یکیتار یاز صورتش تو یمیبه غزل که ن یو هر از گاه گذارمیپنجره م

تنها  کردمی... فکر مستیبلد ن یبچه گانه کار یها دنیپر نییو باال و پا یغزل جز دلقک باز کردمیفکر م شهیهم
 ...غزل مضحک است... بچه است کردمیاست... فکر م یادم ها در اوج ناراحت یهنرش در اوردن خنده 

 یکه با گشتن تو یبعد از روز خوب دش،یسف یحلقه ا راهنیبا پ یاست... درست از وقت یحاال... چند وقت یول
گشاد بچه گانه که  یشرت و شلوار ها یآن ت ریز دمید یجوالن داد... وقت میجلو م،یپاساژ ها به شب رساند

تواند  یتواند لوند باشد... م یهم م زلغ دمیدخترانه پنهان است... تازه فهم یاندام د،یپوش یخدا م ی شهیهم
که هم خودم  یا دهیغزل برخالف عق دمیتواند زن باشد... همان موقع فهم ی.. م... از همه مهمتر.کندیم یدلبر

چاق به نظر  شودیپوشد باعث م یکه م ییپُر است و لباس ها ی... فقط کمستیچاق ن م،یو هم خودش داشت
 ...دیایب
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بودم... اما در  دهیچسب و دخترانه د یها راهنیمختلف با پ یمجلس ها و جشن ها یاز آن هم غزل را تو قبل
 ...نشدن... نه توجه کردن قیو گذشتن... نه دق دنی... ددنیحد د

کرد... بزرگ شد...  رییکرد... حرکاتش تغ رییکرد... چون رفتارش تغ ریینظرم تغ یان شب به بعد، انگار غزل تو از
 ...زن شد

مشغول  ایبود،  اخوابیه موقع امدنم ماهِ گذشته ک کیهفته، هر وقت پا به خانه گذاشتم، بر خالف  کی نیا یتو
 ...غزل به استقبالم امد دهیکش هیبا عسل، به ثان یدر حال صحبت تلفن ایو  دنیرقص

که قبل  ییبه تن داشت... همان لباس ها یدیچهره اش نشانده بود... لباس جد یرو یمتفات شیدفعه آرا هر
دارم تا  نانیکه اطم ییکمد چپانده بود... همان ها یکرده و تو یداریخر شیعسل خروار خروار برا ،یاز عروس

 ...کامل نگاهشان هم نکرده بود یغزل حت ر،یچند روز اخ نیهم

با لباس  ،یکارتون یها تیبا طرح شخص یو صورت دیسبزو سف یبلوز و شلوار ها یشب ها به جا گرید حاال
 ...خزد یآغوشم م یفاده مانده، توو بال است شودیم افتیکشو ها  یکه باز هم به وفور تو ییخواب ها

چندان هم مهم  لشیرو به آن رو کرده... دل نیشده... که غزل را از ا رییهمه تغ نیباعث ا یدانم چ ینم
 ...مردها یرا دوست دارم... مثل همه  راتییتغ نی... چون من استین

 کنواختی یجبار بود... هر چند کما کی... هر چند شروعش شودیم ینسبتا گرم را که با آرامش سپر یزندگ نیا
 ...است... اما دوستش دارم

... در پشت سرم بسته شومیم نگیو با باز شدن در، وارد پارک کنمی... نگاهش مزندیم یچرت نق یتو غزل
تقال کمربندش را باز  ی... با کممیگشا ی... در سمت غزل را مشومیم ادهیو پ کنمیرا پارک م نی... ماششودیم
 ...کنمیم

 !م؟یدی: رسشودیم اریو هش خوردیم یتکان

 ...شو ادهی: اره... پکنمیپچ پچ م یآرام به

 گر،یو با دست د رمیگیرا م شیدست بازو کی... با شودیم ادهیپ نیاز ماش یپوشد و با سست یرا م شیها کفش
 ...دارمیرا برم نشیبزرگ و سنگ یدست فیک

 ...شودیانداز م نیطن نگیبزرگ و ساکت پارک یفضا یتو شیکفش ها یتق تق پاشنه  یصدا

و جمع و جور  کشدیم شیبه چشمها ی... غزل دستمیشویفشارم... وارد آسانسور م یرا م موتیو ر بندمیرا م در
 ...ستدیا یتر م

پاشنه بلند قرمز و  یکه به تن دارد، با صندل ها ینی... مانتو و شلوار جکنمیآسانسور نگاهش م ی نهیا یتو از
لباس را  ضیزحمت تعو یازش ساخته... حت یخنده دار ریزده، تصو رونیمانتو ب نییکه پا راهنشیپ یها نیچ

 ...را هم تن کرده شیو مانتو دهیکه به تن داشته، شلوارش را باال کش یراهنیهم به خودش نداده... با همان پ

 !؟یخندیم ی: به چکندینگاهم م میشانه ها یصدا یمتعجب از لرزش ب غزل
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 ...دهدیپاسخ دادن به سوالش نم یبرا یاسانسور، مجال یو باز شدن در ها دهمیتکان م نیبه طرف یسر

... اوردیرا با فشار به بغل پا در ب شیدارد صندل ها یسع ی... غزل با لجبازمیشویاندازم و وارد خانه م یم دیکل
 ...ردیگیم شیراه اتاق خواب را پ ،یو با تشکر کوتاه دیگویم یشی... آخکنمیو گره دور مچش را باز م شومیخم م

شلوارش  یباز کردن دکمه  یرا برا راهنشیاندازد... پ یکاناپه م یرا رو شی... مانتوشومیسرش وارد اتاق م پشت
 شودیشوت م شیمانتو ی... شلوارش هم رودارمیکمد برم یو شلوارکم را از کشو گذرمی... از کنارش مزندیباال م
 ...افتد یتخت م یشکم روو به 

 ی... موهاکنمیرا باز م پسشیو کل برمی... دست مرومیو به طرف تخت م پوشمیرا م داسیرنگ آد یآب یرکاب
 ...: غزل من شام نخوردماکنمیافتد... شانه اش را لمس م یبافته اش، دو طرف صورتش م

 !: تو رو خــدا؟کندیو ناله م داردیبرم شیبازو یرا از رو سرش

 ...به جان خودم _

 ...عمه گفت براتون غذا درست کرده و اومده _

 ...پلو درست کرده بود ایاندازم: لوب یام م یشانیپ یرو ینیچ

حسام...  ریام یها ببر برا هیها و الو یراشکیپ نیعسل گفت از ا نهمهیخـــدا... ا ی: اکوبدیرا به بالش م صورتش
 ...قبول نکردم

 ...یکردیقبول م دی: بامیگویم ینچ نچ

من گرسنه  دیای... و به همان اندازه دلش نمدیآ یدانم چقدر خوابش م ی... مردیگیم هیحالت گر صورتش
 ...بخوابم

 شیجابجا یبرم و کم یاش م نهیس ریکه دست ز دهدیشدن کف دستش را به تشک فشار م زیخ مین یبرا
 ...بخواب ری... بگستیگرسنه ام ن ادمیشوم: حاال ز ریتخت جاگ یتا رو کنمیم

... نُچ... بذار یخوری.. صبح ها هم که صبحونه نمیگرسنه بخواب ادی: نه دلم نمدیگویم یو با دلسوز کندیم نگاهم
 ...تونمیم یچ نمیبرم بب

 !شد؟ یاندازم: چ یاش، ابرو باال م یساکت شدن ناگهان با

 !؟یکالباس خورد ی... عوضدهیم ریس یاندازد: دهنت بو یاش م ینیبه ب ینیچ

 ...ی: نه... بندرمیگویباز م شین با

 ...منو دست انداخته نمیا رمیمیشرف... خودم دارم از خواب م یاورد: ب یام فرود م نهیس یفقسه  یرا رو مشتش

 ...کشدیسرش م یو مالفه را رو کندیبا غرغر پشتش را م و

 ...: برو اونطرفخوردیم ی... تکانکنمیرد م شیپهلو ریرا از ز دستم
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 ...کنم جوجه یشوخ خواستمیچسبم: م یپشت بهش م از

 ...یبخوره تو سرت نصفه شب تیچرخد: شوخ یاغوشم م یتو

 ...: نامردکندیگردنم پنهان م یانحنا یخندم و غزل سرش را تو یم

 !من نامردم؟ _

 ...یشعور من ی: نــه... تو عشخ بدیگویمکث م با

 ...ردیگیخنده ام م برد،یکه به کار م یاصطالح از

 ...ـــسی... هگهید می: بخوابکندیم یاوم اوم

 ...: دوِست دارمکندیزمزمه م یداریخواب و ب نیخندم... غزل ب ی... مکِشدیرا م سیه "نِ یس "

 ...نطوری: منم هم زنمیروز... لب م کیچهل و  نی... مثل تمام اشهیهم مثل

 ...کندی... تفاوت میبا دفعات قبل ی... فقط کمیگفتن... کم "نطوریمنم هم" نی... اانمدیخودم هم م کهیحال در

*** 

 ...خوابه تیی: نرو خاله... دادیگویکه م شنومیغزل را م یاهسته  یصدا

 ...شودیاتاق متوقف م یکیدر نزد ،یشتابان یقدم ها یصدا

 ...دارمی: بمیگویو م زنمیم یغلت

 ریز شهی... مثل همکندیتخت پرت م یو خودش را رو شودیبا دو وارد اتاق م یچرخد... مان یپاشنه م یرو در
 ...سالم کینشانمش: عل یشکمم م یو رو رمیگیبغلش را م

 ...دهدیخندد و سالم م یم نیریش

 !؟یکنیم کاریچ نجایپرسم: ا یو م دهدیم میاش را به پاها هیتک یآورم... مان یرا باال م میزانوها

 ...: مامانم آوردمدیگویاندازد و م یباال م شانه

اندازمش...  یتخت م یحرکت رو کیو با  رمیگی... آرنجش را مخنددی... آهسته مزنمیبه نوک دماغش م یا ضربه
 یو تو زنمیرنگش را باال م یشرت نارنج ی... تردیگیبدنش م یدارم که دو دستش را جلو یچه قصد فهمدیم

 ...کندیاز خنده ضعف م یکنم... مانیخندم و کارم را تکرار م ی... مرودیم سهیز خنده ر... اکنمیشکمش پوف م

 !شما ها؟ نیکنیم کاری: چپرسدیو م کندیدر را باز م یال یبه اهستگ غزل

 نی: ضعف کرد بچه... ادهدیتنه ام نجات م میدست و ن ریرا از ز یو مان دیآ ی... جلو مکنمیخنده سر بلند م با
 !؟یکنیکه م هییچه کارها

 یپوشیم راهنوی: شب کدوم پدیگویو م رودی... به طرف کمد مردیگیخندد... غزل هم خنده اش م یهنوز م یمان
 !برات اتو کنم؟
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 ...انتخاب کن یکی... خودت دونمی: نممیگویو م دهمیرا با کف دست باال م میموها

 ...کشد یم رونیاز کمد ب یرنگ یآب راهنیو پ دهدیتکان م یسر

 ...گذرمیشستن دست و صورتم، از کنار غزل م یو برا شومیتخت بلند م یرو از

 میبر ای: بمیگویو م رمیگیرا بغل م یاست... مان راهنمیغزل مشغول اتو زدن پ م،یا یم رونیاتاق که ب سیسرو از
 ...میکنیم دایخوردن پ یبرا یچ مینیبب

 ...دیبخور اریاگه خودشو گرفته ب نیژله هست... بب خچالی ی: تودیگویاز پشت سرم م غزل

 ...میگویم یا باشه

و چهره اش جمع  خوردیم یکم ی... مانگذارمیم زیم یو رو کنمیخارج م خچالیمحبوبم را از  یآناناس ی ژله
 ...... طعم اناناس را دوست نداردشودیم

 ...داردیاش را برم وونهید نیپرد و ماش یم نییپا یصندل یرو از

از نظر  نشیشرتِ چسبِ تک آست یفاق کوتاه و ت نیشلوارک ج ی... اندامش را تودیآ یم رونیاز اتاق ب غزل
 ...گذارنمیم

 !؟ی: همه شو دست خور کرددیگویاندازد و حرص زده م یبه ظرف ژله م ینگاه

 !باز؟ هیا غهیدست خور کردن چه ص نی... حاال اخورهینم نیاز ا ی: به جز من و تو که کسمیگویم یتفاوت یب با

: موهام چقدر بلند شده... برم همه زدیریو همه را سمت چپ شانه اش م کندیرا جمع م شیموها یکالفگ با
 ...مو دارم زشیر یلیخ دایشونو از ته بزنم راحت شم... جد

 ...ادیبهت م شتریکوتاه ب ی: اتفاقا موکنمیو نگاهش م زنمیچانه ام م ریرا ز دستم

... تو بخور... نوش خورمی: فعال نمزندیبا دست کنار م برم،یرا که به سمت دهانش م یو ژله ا زندیم یلبخند
 ...جون

 ...گذارمیو ژله را به دهان م اندازدمیباال م شانه

 ...اوردیسر خودش ن یینظر گرفته تا بال ریرا ز یمان غزل

 !تنها اومده؟ ی: چرا مانپرسمیو م زنمیم هیتک یصندل یپشت به

 !: هوم؟دیگویحواس م یو ب گردیم یرا از مان نگاهش

 !تنها اومده؟ یچرا مان گمی: مکنمیحوصله حرفم را تکرار م با

 ادیم گهی... دو ساعت دنجایرو آورد ا یبره باشگاه... مان خواستی: عسل مردیگیم یرا به باز زیم یرو نمکدان
 ...یبرم... تو نذاشت خواستمیگاه... تازه استحرم مدنبالش... منم برنامه داشتم برم باش

 !!: من؟؟میگویم متعجب
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تو دل  یخوشگل یخوب یلیخ ینطوریهم یوزن کم کن ستیالزم ن یگفت ستین ادتی: آره تو... کندیم نگاهم
 !!برات؟؟ رمیمیعاشقتم م ینطوریاصال من هم ییبرو

 !!رو من گفتم؟؟ نایا یخنده: همه  ریز زنمیبلند م یصدا با

من دلم  ی... ولی: نه تو نگفتدیگویقبلش، با پرخاش م هیبا حاالت چند ثان ریو مغا کوبدیم زیم یرا رو نمکدان
 ...یکنیحرفا رو برام تکرار م نیفکر کنم تو هر روز ا خوادیم

 ی وانهی... دشومیم خکوبیم یصندل ی... بهت زده روکندیو به سرعت آشپزخانه را ترک م شودیاز جا بلند م و
 !دفعه؟ کیشد  ی... چیریزنج

 ...پرمیاخ بلند و پر بغض غزل، از جا م یصدا دنیو با شن دهمیتکان م یسر

دست  یراستش را تو یپا ی... انگشت هارسمیم شیپا یراهرو نشسته... با سرعت، جلو واریکنار د نِ یزم یرو
 ...دهدیگرفته و فشار م

 !شد؟ یچ_

 ...خاله اوف شد ی: پاردیگیانگشت اشاره اش را به دندان م یمان

 ...شده یچ نمی: بذار ببزنمیغزل زانو م یو رو به رو کشمیم یبه سر مان یدست

 ...زی: پام خورد به مزندیاشاره م کندیم ییخودنما شیرو یکه گلدان استوانه ا واریکنار د زیسر به م با

 یی... تو هم لباسارمیدوش بگ رمینشده... م میزی: چستدیا یو م کشدیپا پس م عیکه سر برمیرا جلو م دستم
نود دنبال جوراب و کفش و ساعتت  ی قهیدق شهیجا دم دست بذار که مثل هم هیرو  یبپوش یخوایکه م
 ...ینگرد

 رهیسکوت، خ یکه تو شودیقفل م یمان ینگاهم رو کنم،یو تا دهن باز م رمیگیرا م شیبه در اتاق بازو دهینرس
 ...کندینگاهمان م

 !ت کو؟ وونهید نیماش یی: دامیگویو م زنمیم یلبخند

 ...دودیم منیو بعد به نش کندینگاهم م هیثان چند

 ...بندمیو در را پشت سرمان م کشانمیاتاق م یرا تو غزل

 ...ردیگیو فاصله م کندیرا از حصار انگشتانم خارج م شیحرکت بازو کی با

 !غزل؟ یشیم ینطوریدفعه ا هی: تو چرا کنمینگاهش م فیو بالتک برمیگرمکنم فرو م بیج یورا ت دستم

... فقط ستین میطور چی: من هبنددیم شیو کشو را با فشار زانو کشدیم رونیقرمز زنگش را از کشو ب ی حوله
 ...خورهیوقتا حالم از خودم و حرفهام و رفتارم به هم م یبعض

 ...بنددیم میو در مقابل نگاه متعجب و پرسشگرم، در را به رو رودیبه حمام م و
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... تا به حال حس کشمیم میو کف دستم را به صورت و چشمها دهمیم رونیب یعصب یرا با تک خند نفسم
 خواهدیچه م دمیفهمیم اورد،یبه زبان ب یکالم نکهیکه قبل از ا ی... طورشناسمیمثل کف دستم غزل را م کردمیم

 ...است ینیب شیقابل پ ریام که غزل به شدت غ دهیرس جهینت نیاما حاال... به ا ...دیبگو

رفتار  رییفشارم و به تغ یرا با کف دست م میها قهی... شقدیآ یخانه م واریبا در و د یمان نیبرخورد ماش یصدا
 ...شودیرو به آن رو م نیدفعه از ا کی ی... چطورکنمیغزل فکر م یناگهان

بازه  کیو پرخاشگر، آنهم در  یحالت عصب نیبار است که به ا نیچهارم ای نیسوم ر،یاخ یهفته  کی نیا یط
به همان سرعت عم  رد،یگی... و جالب است به همان سرعت که جبهه مشودیدچار م یا هیچند ثان یزمان ی

 ...فتادهین یاتفاق چیه گارکه ان کندیرفتار م یو طور گرددیبرم یو به حالت عاد کندیفرو کش م تشیعصبان

 ...زندیم میو صدا کوبدیبه در م یمان

 ...میکن یباکس باز کشیا ای: حوصله م سر رفت... بدیگویبا نق نق م ی... مانکنمیو در را با م شومیجا بلند م از

به دستش  گذاردیکنار تخت م یکشو یتو شهیکه غزل هم ییها یریاز شکالت ش یو بسته ا رمشیگیم بغل
 ...کندیباکس را فراموش م کسیو ا ردیگیشکالت را م ی. مان..دهمیم

 ...کندینمالد... وگرنه غزل پوست سر جفتمان را م ییاش را به جا ییکاکائو یکه دست ها مراقبم

: دیگویو م زندیم یبه مان ی... لبخنددیآ یم رونیغزل با تن پوش قرمز رنگش از حمام ب قه،یدق ستیاز ب بعد
 ...زنهیقرمز م یبدنت دونه ها یشیم ضیخاله انقدر شکالت نخور مثل اوندفعه مر

 ...گذرانمیسرخش را از نظر م یچشمها

را پر سر  یمان یو گونه  دیآ یاندازد... غزل جلو م یدستش م یتو یبه شکالت نصفه  یبا حسرت نگاه یمان
 ...شکالت نخور ادیز یاشکال نداره... ول ندفعهی: حاال ابوسدیو صدا م

 یو رو ردیگیرا م شی... با حوله، اب موهارمیگینظر م ری... حرکات غزل را زدیگویم یخوشحال یباشه  یمان
سرش جمع  یباال یکوچک ی رهیو با گ کشدیرا سشوار م شی... موهاندینش یتوالت م زیم یگرد جلو یصندل

 ...کندیم

 ...کندینگاهم م نهیآ یو از تو زندیم ونیلوس شیدست و صورت و پاها به

 !؟یمهمون یهستن تو ایامشب ک _

 !؟یچ یعنی _

خانواده ش هم  ایشرکتن  یبپوشم... فقط کارمندا یبدونم چ خوامیدعوت شدن... م ییچه آدما نکهیا یعنی _
 !هستن؟

 یخداحافظ یبرا یمهمون هیخانواده ش رو هم دعوت کرده باشه...  کنمی: فکر نمکنمیجابجا م میپا یرا رو یمان
 ...بپوش یدوست دار ی... هر چستیهم ن یانچنان یشرکته... مهمون یاز بچه ها
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و به طرف کمد  کندی... گره حوله اش را محکم مشودیبلند م یصندل یو از رو ردیگیبا مکث نگاهش را م غزل
 !خوبه؟ نی: ادهدیو نشانم م کشدیم رونیرا ب یرنگ یمشک ی... دکلته رودیم

 ...یزیچ نیهمچ هی گهینه د ی... ولیدوست دار یاندازم: من گفتم هر چ یرا باال م میابروها

 ...پوشمیهم م ی... جوراب شلوارخورهیکوتاه روش م نیآست یتنه  مین هی: دیگویحوصله م یب

 ...خوبه نی: باشه... همدهمیحوصله سر تکان م یب

 هیک نی: اکندیاندازم و غزل به ساعت نگاه م یرا باال م میهاابرو فون،یا یاندازد... با صدا یتخت م یرا رو لباس
 ...ادیبه بعد ب شی! عسل که قرار بود شگه؟ید

 ...کنمیو اتاق را ترک م شومیجا بلند م از

 ...بفرستم که عجله دارد نییرا زودتر پا یکه مان دیگویم فونیاز پشت آ عسل

شب قرار  نکهی... مثا ارودیو م کندیتشکر م ی... عسل سر سررومیم نییو پا پوشمیام م یرکاب یرا رو شرتمییسو
 ...امده یکه زودتر دنبال مان دیایمهمان ب شیاست برا

: عسل پرسدیو م کندیچشم نگاهم م ی... از گوشه کندیرا به گوش م شیغزل گوشواره ها گردم،یخانه که برم به
 !باال؟ ومدین

 !کنه؟ یرد نم: نه... عجله داشت... پات دمیگویم ینچ

 یها ناگهان یریجبهه گ لیدل دیا یتا نوک زبانم م ی... هدیگویم یو نه آهسته ا دهدیراتکان م شیپا یها انگشت
 ...کنمیسکوت م یاش را بپرسم و ه

 یباال دم،یاش خر یتولد نوزده سالگ یکه برا یجواهر نشان ی رهیو با گ کندیرا جمع م شیاز موها یمین غزل
 ...کندیسرش محکم م

 !؟یآماده بش یخوایتو نم _

 ...ادهیهنوز وقت ز _

 !م؟یاونجا باش دی... ساعت چند بامایمونیم کیتراف یتو _

 ...شهیاز ساعت هفت شروع م یمهمون_

 ...پس زودتر اماده شو _

 شی... غزل اراکشمیم رونیب یکه غزل اتو کرده، با کت و شلوار سرمه ا یراهنی... پرومیبه طرف کمد م ناچارا
 ...ستدیا یم میو رو به رو پوشدی... لباسش را مکندیم یمختصر

 ...بسته باشه بهتره نی: ابنددیرا م راهنمیدوم پ یو دکمه  شودیپنجه بلند م ی... روکنمیم نگاهش

 !؟یبندی: کراوات نمدیگویبا مکث م و
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 ...پوشمیرا م میو جوراب ها میگویم ینچ

 ...به دستش است مان،یعروسمشغول بستن ساعت  غزل

 ری... حاال قدش تا زنطوریپاشنه بلندش را هم هم ی... کفش هاپوشدیرا م شیو مانتو بنددیساعت را م قفل
 ...رسدیگردنم م

حاال حرکت  نیبه هفت است... اگر هم قهیدق ستی... بکنمیاندازم و به ساعت نگاه م یساعدم م یرا رو کتم
 ...میرسیم یربع بع هشت، به مهمان کی ای میتا هفت و ن ک،یبا احتساب تراف م،یکن

 !م؟ی: برپرسدیغزل که م یصدا با

و جلوتر از  زندیبغلش م ریکوچکش را ز یلیمستط فیجنبانم... غزل ک یم یو سر رمیگیرا از ساعت م نگاهم
 ...کندیمن، اتاق را ترک م

را  منینش یبلند گوشه  هیچراغ ها به جز آباژور پا یاندازم و همه  یبه دور تا دور خانه م یسرسر ینگاه
 ...کنمیخاموش م

 ...میرویم نییو از پله ها پا رمیگی... دست غزل را مدارمیبرم یرا از جا کفش میکفشها

 ...شودیم یسپر ریمس یکامل تو ی قهیساعت و ده دق کیحدسم،  طبق

: کندیزمزمه م مانیرو شیبه عمارت مجلل پ یو غزل با نگاه شومیمتوقف م یرنگ یمشک یدرب آهن یبه رو رو
 !نجاست؟یهم

 ...پارک شده نی... از اول تا آخر کوچه، ماشکنمیرا پارک م نیو ماش میگویم یهوم

 ...میرویباال م یدرب ورود یجلو یسنگ یو از پله ها میکنیم یرا ط ی... راه شنمیگذاریغزل، پا به عمارت م همراه

 مانییراهنما یبه سالن بزرگ ،ییو با خوشرو ردیگیغزل را م ی... شال و مانتودیآ یبه استقبالمان م یخدمتکار
 ...کندیم

 ...با هم مشغول صحبت کردن هستند ،یسه نفر ای... هر دو گردانمیسالن چشم م یتو

 کندیرا متوجه خودش م کنارش انسالیو با اشاره، خانم م زندیم ی... لبخندخوردیگره م یینگاه پرتو یتو نگاهم
 !نه؟یا یی: پرتودیگویگوشم م ری... غزل زندیآ یو به سمتمان م

 !عمارت دل بکنه و بره؟ نیاز ا تونهیم ی: چطورکندیو غزل باز پچ پچ م میگویم یهوم

سهامشو واگذار  خوادیاز سهامدارا هم م گهید یکیدر انتظارشه... تازه  نای: حتما اونور آب بهتر از امیگویم آهسته
 ...شده ییچقدر سود کرده، اونم هوا نیا دهیکنه... د

و خانم همراهش را، همسرش  دیگویفشارد و خوشامد م ی... دستم را مزنمیم یلبخند ،ییشدن پرتو کینزد با
 ...کندیم یمعرف

 ...: همسرم، غزلمیگویاندازم و م یرا دور کمر غزل م دستم
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راحت  " یا شهیو کل یتکرار یو با گفتن جمله  کنندیم یفشارند و اظهار خوشوقت یدو دست غزل را م هر
 ...برسند شانیمهمان ها ی هیتا به بق رندیگیفاصله م "دیکن ییرای... از خودتون پذدیباش

 ...ستین ای: پومیگویلب م ریو ز گردانمیچشم م ایکردن پو دایپ یبرا

 !؟یگفت ی: چکندینگاهم م غزل

 !؟یگردی: دنبال من مدیآ یشانه ام فرود م یرو یو همان موقع دست دهمیم تکان یسر

: سالم دیگویاندازد و رو به غزل م یرا باال م شیابرو یتا کی... نمیبیباز مقابلم م شیرا با ن ایچرخم و پو یم
 !؟یفتادی! هنوز به فکر طالق نگذره؟یعرض شد غزل خانم...چه خبرا؟! خوش م

 !تو؟ یگیم ی: چمیگوی... با اخم مپردیغزل م یاز چهره  رنگ

خالص شدن  یتا حاال غزل برا گهید کردمی... فکر مخوادیم وبیخندد: آخه کنار اومدن با تو صبر ا یهر هر م ایپو
 ...از دستت اقدام کرده

 ...را بکنم... احمق ایپو یکله  خواهدی... دلم مشنومیرا به وضوح م کشدیکه غزل م ینفس راحت یصدا

 ...گهی: خب حاال ترش نکن... حرف حق تلخه دکشدیبه پشتم م یدست ایپو

 ...میرویسالن م یگوشه  یها یبه اتفاق، به طرف راحت و

 ...ردیگیقرار م مانیرو شیها پ یدنیها و نوش یزود، انواع و اقسام خوراک یلیخ

 ...کشدینفس سر م کیرا  السشیگ ایپو

 ...ها یخوری: تو نمدیگویگوشم م ریو ز رودیم یره اچشم غ غزل

 ...شب هی نی: همکنمینگاهش م مظلومانه

 ...رحسامی: نه امکندیرا گرد م شیچشمها

 ...دونه هی نیفقط هم _

: کشمی... دستم را عقب مکندیدستم دراز م یتو السیگرفت گ یو دستش را برا دیگویم ینه کشدار ت،یقاطع با
 !غزلم؟

 ...ریبدش به من ام _

پر را  مهین السی... گکندیاندازم و غزل باز دست دراز م یبه جانبش م ی... نگاه چپکندیبا خنده نگاهمان م ایپو
 ...کندیگرفتنش تقال م یبرا ،ی... غزل با لجبازدارمیمحکم نگ م

 می... با دو انگشت، شلوارم را ازپازدیریشلوارم م یو رو زندیسرخ رنگ لب پر م عیو ما دهمیبه دستم م یتکان
 ...: اَه... غــزلدهمیفاصله م

 ...خوامی... معذرت مدیببخش دی: ببخشکندیم یتند معذرت خواه تند
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 !: کجا؟شودیم زیخ می... غزل همراهم نشومیو از جا بلند م کنمیچپ نگاهش م چپ

 ...یی: دستشومیگویپرخاش م با

 ...نشده که... سوسول یزی: خب حاال توام... چدیگویبا خنده م ایپو

 ...امی: بذار منم باهات بدیگویم یبه آهستگ غزل

و  دهدیرا نشانم م یری... مسرمیگیرا م یبهداشت سیو از خدمتکار سراغ سرو میگویم یحرص، الزم نکرده ا با
 ...شومیم سیوارد سرو

 ی... المصب چه جاشومیبودن رنگ شلوارم شاکر م رهیت یو خدا را برا کشمیشلوارم م یمرطوب را رو دستمال
 ...شده سیهم خ یعیضا

 ...شومیم نهیبه س نهیس یبا خانم جوان م،یآ یم رونیکه ب یبهداشت سیسرو از

و مجددا همزمان با  رومیبه راست م نباری... اردیگیقرار م میکه باز رو به رو رومیبه چپ م یرد شدنش کم یبرا
 ...ردیگیخنده ام م ...کندیمن حرکت م

و  زنمی... بهت زده پلک مشودیقفل م یجفت چشم درشت عسل کی یو نگاهم تو کندیزده سر بلند م حرص
 ...نیری: شزنمیصدا لب م ی... بشودی... باورم نمکنمیجابجا م ینیب یرا رو نکمیع

 ...بنددیبلندش نقش م یشانیپ یرو یقیعم اخم

 !منو؟ ی: نشناختمیگویم آهسته

 ...: بزغالهکنمیبا خنده اضافه م و

 ...حسام ری: امزندیو شگفت زده پلک م ماندیباز م مهین دهانش

 ...شهی! باورم نم؟ی... واقعا خودتی... وارحسامی: امکندیتکرار م یبلند تر یبا صدا و

 ...نازک و بچگانه است شی... هنوز صدازندیتند تند حرف م هنوز

 ...میرو یکنار م یبهداشت سیدر سرو یو از جلو زنمیم لبخند

 ...نجای... تو اشهی: هنوز باورم نمدیگویحفظ لبخندش م با

 ...کنمیکار م دهیفرا ا یمن برا _

 ...یاتفاقا... عجب تصادف کنهیکار م دهیفرا ا ی: شوهر منم برادیگویزده م ذوق

 !ن؟یبرگشت سیاز انگل ی! اصال ک؟ی: ازدواج کردپرسمیم رتیح با

 هیزنه شد و خب  هیکه ازدواج کردم... سه ساله برگشتم... راستش بابا اونجا عاشق  شهیم یسال کیآره...  _
 ...میاومد که من و مامان برگشت شیپ یمشکالت
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 ...رو... از خودت بگو نای: ولش کن ادیگوی... با خنده مکنمیرا گرد م میچشمها

 ...کلک... چقدر زود ی: تو هم که ازدواج کردکندیبه دست چپم اضافه م یبا نگاه و

 ...: هنوز دو ماه نشدهزنمیم لبخند

 ...بگم کیبهت تبر دیواو... پس با _

... عسل... غزل... آوا و آراد... ی! خاله پره؟ی: چه خبر از بقپرسدیوقفه سوال م یب نیری... شکنمیم یتشکر
 !شدن نه؟ یرستانی... دو قلو ها دبــــزمممیعز

 مهیپسر دو سال و ن هیگرفتن... سال بعد کنکور دارن... عسل و غزل هم ازدواج کردن... عسل  پلمیامسال د _
کرده...  لیبا سواد، تحص پ،یاومده... خوشگل، خوشت رشیگ یشوهر هیداره... غزل از همه خوشبخت تر شد... 

 ...مهنـــدس

 ...خوش شانس بود ینداره... غزل ار همون بچگ یتعجب ادیخندد: خب ز یم یبا سر خوش نیریش

که پشت سر  یصادق لیسه ینگاهم را تا چشمها "جان نیریش" دیگویکه م یبَم یو با صدا زنمیم یشخندین
 !نه؟ی! شوهرت ان؟یری: شکشمیباال م ستاده،یا نیریش

 !شده؟ یزیفشارد: چ یبا تعجب دستم را م لیو سه دهدیتکان م سر

 تیبچگ یعکس ها یهمه  یپسره که تو نیا یدیپرسیم شهیهم ادتهی... لی: سهدیگویم نجایبا ه نیریش
 ...نمشیبیم نجایا شهی! باورم نمه؟یهست، ک

... یچشمم ی: آره... آره... حسام تو هر روز جلوشودیم قیچهره ام دق یو تو کندیم زیرا ر شیچشمها لیسه
 !چطور از عکسا نشناختمت؟

 ...ادی: بهش نگو حسام... خوشش نمکندیاخم م نیریش

 ...که حرف گوش کنه هی: واقعا کمیگویحرص م با

 ...کننیم یرفع دلتنگ ستادنیدر توالت ا ی... جلونوریا میبر نیایخب بابا... حاال ب لهی: خخنددیم لیسه

 ...ییدستشو یبر یخواستی: فکر کنم ممیگویو م زندیم یلبخند نیریش

... خانمتو با ستیمهم ن ادیکنم... حاال ز دیتجد شمویآرا خواستمی: مدهدیهوا تکان م یرا تو شیها دست
 !؟یاوردیخودت ن

 ...با هم آشناتون کنم ای: چرا... اونجا نشسته... بمیرویو به سالن م میکنیرا رد م راهرو

 ...رومیبه طرف غزل م ،یپوست ریز یبا لبخند و

 ...: همسرم... غزلمیگویو با لبخند م ستمیا ی... کنارش مشودیم زیخ میو ن کندیم زیرا ر شیچشمها غزل
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و با لکنت  چرخاندیمن و غزل م نیحد بازمانده، نگاهش را ب نیکه از شدت تعجب تا اخر یبا دهان نیریش
 !در انتظارمه؟ یمنتظره ا ریچه اتفاق غ گهی... امشب دای: شـ شما دوتا... با هم... خدادیگویم

 ...نمتیبی... چقدر خوشحالم که مـــزمی: عزردشیگیاز جانب غزل، محکم در اغوش م یقبل از هر عکس العمل و

 !منو؟ ی: نشناختردیگیرا م شیو شانه ها شودیاز غزل جدا م نیریشده... ش خکوبیاز شدت تعجب م غزل

 !ن؟یری: شکندینا مطمئن تکرار م غزل

 یو رو دیا یغزل باال م یدست ها نباری... اردیگیو باز غزل را در اغوش م دهدیزده سر تکان م جانیه نیریش
 ...ندینشیکمرش م

 !ه؟یچ انی: جرپرسدیچشم م یبا اشاره  ایپو

 ...داره یمیقد ییاشنا هیبا خانمم  ری: حســ... امدهدیمن جواب م یبه جا لیسه

با  ایمبل ها، پو یشدن رو ری... به محض جاگدوزدیاندازد و نگاه مشکوکش را به صورتم م یباال م ییابرو ایپو
 !خانمِ معروف، عشق اولته؟ نیریهمون ش نی: ادیگویگوشم م ریو ز زندیم میارنج به پهلو

 ...نشسته نجای... شوهرش اایغرم: خفه شو پو یلب م ریز

 ...که کنار غزل نشسته دهدیم نیریو نگاهش را به ش زندیم یشخندین

 !؟یرانیچرا اپرسد: تو  یم غزل

 ...میبا مامان برگشت شی... سه سال پمینموند سیانگل شتریب میداستانش مفصله... ما سه سال و ن _

 !؟ینیدوباره ما رو بب یوقت نخواست چیواقعا که... اونوقت ه _

و دو سال  اوردیبود... اخرش هم طاقت ن ماریافسرده و ب یلیمامان خ میبرگشت ی: وقتزندیم یلبخند تلخ نیریش
 ...... فوت شدشیپ

مراسم  هی... بعد از سال مامان هم با مینامزد بود لی: اون موقع من و سهدهدیم رونیب یقیرا با اه عم نفسش
 ...مونیسر خونه و زندگ میسر و صدا رفت یو ب یخودمون

.. فوت کرده؟! : خاله مژده.شودیپر اشک م شیکه چشمها نمیبی... مردیگیدهانش م یدو دستش را جلو غزل
 !! کجاست؟؟ی... عمو احمد چشهیمن... باورم نم

 گهیهمد یبعد... بعد از شش سال و خرده ا یحرف ها رو بذار برا نی: غزلم اگذارمیغزل م یبازو یرا رو دستم
 !م؟یحرف بزن یبهتر یزایاز چ ستی... بهتر نمیدیرو د

واقعا غزلت شده...  گهیغزلم؟! البته االن د یگی: هنوز بهش مپرسدیبا خنده م نیریو ش دهدیتکان م یسر غزل
... اول و اخرش مال هَمَن... حاال سرنوشتو یجدا کن گهیاز همد یتونیدو تا رو نم نیا گفتیم شهیمامان هم

 ...رغهم یبهش بگ دیبا گهی! جوجه؟! االن د؟یگفتیبهش م ایچ گهی... دنیبب

 ...جوجه گهیخندد: نه بابا... هنوز بهم م یم غزل
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! اونجا ؟یکنیشرکت رو نم یخوشگلتو چرا تو رتیس نی: ادهدیتاسف تکان م یبه نشانه  یبا لبخند، سر لیسه
 ...یکشیم هیبه رخ بق تویمرغ زیفقط اخالق چ

 ...کنهیم جابیا طیاندازم: شرا یرا باال م میابروها

 ...کرده رییشده حرف زدنش هم تغ یدماغو کت شلوار ری.. چه لفظ قلم... ام: اوهو.زندیم میبه بازو نیریش

 ...خندد یصدا م کی جمع

 ...: تو نخند حداقلزنمیغزل م یبه بازو یپشت دست ضربه ا با

 ...خب گهی: راست مدیگویو با خنده م دهیبر

لحظه به اندام  کی ی... براشودیم دهیکش رهیت یبا لباس شب آب یو نگاهم پشت سر دختر رومیم یغره ا چشم
 ی: چپرسدیم ی... غزل به آرامدهمیتکان م نی... سرم را به طرفرمیگینگاهم را م عیو سر شومیم رهیموزونش خ

 !شده؟

 ...یچی: هدهمیخودش جواب م یِ و به اهستگ زنمیم پلک

 ...رودیو جلو م جودیفکر مزخرف، تا ته مغزم را م کی... دهمیم رونینفسم را ب و

 ...شودیم یبه خنده و گفت و گو سپر یساعت

 ...میشویاز جا بلند م خواند،یخودش فرام کیکه مهمانان را نزد ییپرتو یصدا با

و خودش را  رودیم ی... چشم غره اکنمیچشم نگاهش م یاندازد... از گوشه  یم میدستش را دور بازو غزل
 ...شده وانهیچسباند... خدا خودش رحم کند... غزل باز د یبهم م شتریب

 ...کندیم تیموفق یشرکت آرزو یکار ی ندهیکارمندها و آ یهمه  یبرا کند،یاز مهمانان تشکر م نکهیضمن ا ییپرتو

 شیسر جا یو ه کندیپا و آن پا م نی... غزل هم انگار کالفه شده که ادهمیگوش م شیحوصله به حرف ها یب
 ...خوردیوول م

 ...: انقدر وول نخورمیگویم تیو با جد کندی... نگاهم مدارمیاندازم و محکم نگهش م یرا دور کمرش م دستم

که دل کنده از  ،یا شهی... بعد از صحبت ها و تعارفات کلدوزمیم یینگاهم را به پرتو ،یبا لبخند فرو خورده ا و
 نیو از هم ستین شرفتیپ نجایبروم و ا دیم و باسخت است، اما مجبور  یلیمن خ یشرکت و مملکتم برا

به بعد، قراره به  نیاز ا نیبدون که نیشما کنجکاو یهمه  دونمی: مدیگویو م کندیم یخرعبالت... تک سرفه ا
 ...دیکار کن یمن با ک یجا

 ...ستمی: من که اصال کنجکاو ندیگویلب م ریز لیسه

شرکت تالش  شرفتیپ یهمونطور که تا حاال برا دوارمی: امدهدیادامه م ییو پرتو کندیم دییبا تکان سر تا ایپو
 ...دیداشته باش یرو با خانم صولت یهمکار تیبه بعد نها نیاز ا د،یگردیم

 ...شودیو با تقال از اغوشم جدا م خوردیم ی... غزل تکان سختخورندیتکان م میها شاخک



 

 
214 

 ...دیاریب فی. تشراورد: صدف جان.. یدست راستش را باال م ییپرتو

 یم ییپرتو یرا به دست دراز شده  شیو نوک انگشت ها دیا ی... صدف خرامان جلو مشودیحبس م نفسم
 ...سپارد

 ...کنمیمالم و به لبخند پهن صدف نگاه م یام را م یشانیشنوم... پ یغزل را م یخفه  یِ وا یصدا

گشاد شده  یبه چشمها میدرشت و براقش را مستق یگرداند و مردمک ها یرا دور تا دور سالن م شیچشمها
 ...دوزدیام م

.... 

خب؟! هنوز زوده  نیری: کجا مدیگویم دهیورچ یبا لب ها نیری... شکندیرا به تن م شیمانتو یبا سست غزل
 ...که

وم مسم کنمی... مامان تماس گرفت گفت آوا حالش به هم خورده... فکر مشهیجان نم نیری: شمیگویحواس م یب
 ...باشم بهتره ششونیشده باشه... بابا هم شهرستانه... من پ

 ...اندازد یسرش م یلرزد شالش را رو یکه به وضوح م یی... غزل با دست هادهدیسر تکان م یبا ناراحت نیریش

 ...زدیریبه هم م شتریاعصابم را ب ا،ینگران پو نگاه

و جواب حرف  کنمیسفره ام گذاشته لعنتش م یکه تو یدلم به خاطر نان ی... تودیآ یبا همسرش جلو م ییپرتو
 ...دهمیم یرا سرسر شیها

 ...میکنیعمارت را ترک م ،یکوتاه یو با خداحافظ دهدیشماره اش را به غزل م نیریش

... دزنیحرف نم یبه خانه، کلمه ا دنیکوچکم که تا رس یجرقه  کیمنفجر شدن منتظر  یبرا فهمدیغزل م انگار
 ...شنومیبغضدارش را م ینفس ها یاما صدا

سر و صدا پشت سرم  ی... غزل بکنمیپرت م یجا کفش یرا تو میو کفشها شومیداغون، وارد خانه م یاعصاب با
 ...اندازم یم ی... کتم را گوشه اکنمیمبل سر راهم پرت م نیاول ی... خودم را رودیا یم

 ...ضایلباسش را هم ا یرو یتنه  میو ن یاندازد... جوراب شلوار یکاناپه م یپشت یمانتو و شالش را رو غزل

 !حسام؟ ریام شهیم یپرسد: حاال چ یم یمرتعش یو آخر سر، با بغض و صدا رودیراه م میرو شیپ یکم

مشتش  یقلبم را تو یکس کنمیپر اشکش، حس م یلرزان و چشمها یچانه  دنیو با د کنمیرا بلند م نمیسنگ سر
 ...فشارد یم

 ،یو قطره اشک درشت گزدی... غزل لب مکنمیرا باز م راهنمیپ ییباال یدو دوکمه  شوم،یکه از جا بلند م همزمان
 ...افتد یم نییاز چشم چپش پا

 نهیاش را به س یشانی... پرودیاغوشم فرو م یو تو ردیگیطاقت دستم را م ی... بکنمیرا به طرفش دراز م دستم
 ...ــــــری: امکندیازاد م یبلند یبغضش را با صداچسباند و  یام م
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 ...حسام... تو رو خدا ریام رونیب ای: از اون شرکت بزندیام هق م نهیس یو تو کندیم یعیه عیه

 !غزل؟ یگیم ی: چردیتا از آغوشم فاصله بگ رمیگیرا م شیها شانه

 ری... امیدوست دار ی... تو رو خدا... تو رو جون هر ککنمیحسام... التماست م ری: امکندیرا مشت م راهنمیپ
 ...دوست دارم مویمن زندگ

 ...... آروم باشـــسی... هسی: غزلم... هرمیگیرا قاب م سشیدو دست صورت خ با

 ...رمی... آروم بگتونمیکنه نم ینیسنگ میزندگ یصدف رو ی هیسا ی... تونم... تا وقتیافتد: نم یسکسکه م به

کنم؟! شارژ  کاریخونه رو چ نیفکر کن... اگه من از اون شرکت استعفا بدم... قسط ا یزنیکه م یغزل به حرف _
 ...ساختمون... خرج خونه

 ...شرکت نهمهی... استخدام شو... اگهید یجا هی... یجا هی _

که مدرک  یی... کسایفهم یغزل.. نم یگیم یچ یفهمی: نمرمیگیاندازم و ازش فاصله م یم نییرا پا میدستها
 !ده؟یکه هنوز مدرک ارشدمو نگرفتم کار م یبه من ی... ککارنیرو دارن االن ب یمعمار یدکترا

 !م؟یکن کاری! چم؟یکن کاری: پس چزندیچنگ م راهنمیو به پ دیآ یجلو م باز

 !م؟یکن کاریچ بتیمص نی: با اکندیو تکرار م زندیگوشش را چنگ م یباال یاز موها یا دسته

 !حسام؟ ریکنم ام کاریچ داردهیمن برنم یکه دست از سر زندگ ی: من با صدفکشدیم غیوار ج ووانهید

ان را به  یشانیپ کنمی... سرم را خم مشودیم لیتبد ییصدا یاش به هق هق ب هی... گررمیگیرا م شیها شانه
 ...چسبانم: غـــزل یاش م یشانیپ

 ...کنه تییحسام... نذار صدف باز هوا ریتار مو وصله ام هیبه  مونی: زندگکندیزمزمه م میبه چشمها رهیخ

 ...کند یخودش را خال دهمیو اجازه م کنمیاما سکوت م شود،یگران تمام م میحرفش برا نکهیا با

 ...کشم یگردنش باال م یبرهنه، تا انحنا یرا از شانه ها میها دست

... کنمی... به خدا دق مریام کنمی: من دق مکندیآزاد مکشد و  یم شیدندان ها نیب یا هیرا ثان نشییپا لب
 ...دوِست دارم یلیکنم... من خ میتقس یتو رو با کس خوامینم

لحظه باشم،  نیکه انگار سالها منتظر ا ی... طوردهدیو دستش را پشت گردنم فشار م شودیپنجه بلند م یرو و
 ...کشمیاغوشم باال م یو تنش را تو دهمیکمرش را فشار م

 ...زندیپلک م میچشمها ی... توشودیجدا م نیرا زم شیپاها

 ...بوسمیرا با حرارت م شیبراق و لرزانش... و لب ها یها لهیبه ت شومیم رهیخ

*** 

 ...کندینم هیگر گریقبل آرامتر شده... حد اقل د ی... نسبت به ساعتکشدیآرام و منظم نفس م غزل
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... به طرز گرددیو برم خوردیکمرش سر م ی... از پشت گردن تا باالکندیستون فقراتش حرکت م یرو انگشتم
 ...حرکت را دوست دارم نیا یشگفت آور

 !شده؟ ی: چدهمیعکس العمل نشان م عیو سر خوردیم یآرام تکان

 ...یچی: هدیگویم فیو ضع کشدیم یآه

برهنه اش  یشانه ها یتا رو یدست کی... مالفه را شودیخودش مچاله م یکشد و تو یرا باال م شیشانه ها و
 ...رمیگیستون فقراتش را از سر م یانگشتم رو یو باز حرکت رفت و برگشت کشمیباال م

 ...شودیصورتم م ی رهیحرف خ ی... بکنمیچشم نگاهش م ی... از گوشه کندیجابجا م میبازو یسرش را رو غزل

 ...ستین یشدن یگیکه م ی: غزلم باور کن کارمیگویم متیمال با

 ...دونمی: مکندی... از ته دل... تلخ زمزمه مکشدیم آه

حفظ  یبرا یکه دار یفقط خودت یکنیدوست ندارم؟! چرا فکر م مونویمن زندگ یکنی: چرا فکر ممیگویمقدمه م یب
 !؟یکنیتالش م یزندگ نیا

... مونیاجبار یشقه ها... با معای... زن اجباری! منو چ؟یرو دوست دار یاجبار یزندگ نی! ا؟یدوست دار _
 !؟یاونا رو دوس دار

تو  نویکه دلم نخواد مجبور کنه... ا یمنو به کار تونهینم چکسی:آره دوست دارم... در ضمن همیگویم تیقاطع با
 ...تو سرت فرو کن نویرو خواستم... ا یزندگ نی... من خودم ایفهمیم یبهتر از هر کس

 ...یبخوا یمجبور شد یول _

 ...رو... تکـــرار... نکن یلعنت یکلمه  نی: انقدر... ادهمیهم فشار م یرا رو میها پلک

 ...: سر من داد نزندیگویم مرتعش

 ...یاعصابم یوقتا واقعا رو یغزل بعض ی... ولخوامی: معذرت مچرخمیپهلو م به

 ...دونمیخندد: م یبغض م با

لحظه، با وجود تموم  نیا یحالم خوبه غزل... االن، تومن االن واقعا  یباورت نشه... ول دی: شازنمیم یلبخند
 ...میزنیهام، کنار تو، حالم خوبه... حال خوشم رو خراب نکن... بعدا مفصل حرف م یدل مشغول

فکر کردن به  ی... حتریام کنهیسرم وز وز م یتو یزیچ هی... شهینم یبهش فکر نکنم... ول خوادیدلم م یلیخ _
... دلم خوش بود به کنهیم م وونهید نیکن تیفعال نیهم بخوا کیسقف... نزد هی ریتو و صدف دوباره ز نکهیا
 ...که رهیم شیپ یجور هی اون ی... ولینیبیدانشگاه صدفو نم یدرست تموم شده و حداقل تو نکهیا

چشم...  یگیمن بگم م ی... هر چیکنیهمه ش مالحظه م رو م گهیخوبه که... د ینجوری: امیگویم یلودگ با
 ...یکنینم تمیاذ

 ...فتهی: خودشکشدیام را م نهیس یحرص موها با
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و باز بغض  شودیم دیلبش نقش بسته نا پد یکه رو ی... لبخند محوشودیخندم... غزل ساکت م یرمق م یب
 ...کندیم

 ...کنه تمونیاذ خوادیحسام... فقط دلش م ریتو رو دوست نداره ام گهیمن مطمئنم صدف د _

 !که من گول صدفو نخورم؟ یگیرو م نای... ادونمیرو م نای! خودم بهتر از تو ا؟یخب که چ _

 ...یخر یلیغرّم: خ یو م فشارمیهم م یرا رو می... لب هادهدیتکان م نییرا به باال و پا سرش

 ...دونمیم نمیا _

: نکن قلقلکم کندی... سرش را به سمت شانه اش خم مدهمیم یو باز رمیگیدو انگشتم م نیگوشش را ب ی الله
 ...ادیم

 ...کشمیرا پس م دستم

 ینطورینکنه... فقط تو ا دیتهد مونویزندگ یخطر چیکه از جانب صدف، ه دمیبهت م یبخوا ینیغزل... هر تضم _
 ...خودم و خودت زهر نکن یرو برا یچونه ت نلرزه... زندگ یارزش یب زیبغض نکن... سر هر چ

 رهیم یآب ریز یجور هیصدف... مطمئنم  یدارم... ول نانیحسام... بهت اطم ریام خوامینم نیمن از تو تضم _
 ...به نفعته دهیکه انجام م ییکارا یتو فکر کن یحت

 !؟یبکنه چ ییکاها نیهمچ هینداشته باشم که بخواد  یبرخورد چیخب اگه من باهاش ه _

 ...یِ نیب شیقابل پ ریغ یلی... صدف خدونمی: نمدهدیتکان م نیرا به طرف سرش

 تی... االن حکادیبوس دیبا د،یبر شهیرو که نم ی... دستزنهیم یحرف هی شهیغزل... مادر جون هم نیبب _
 یجا هیاستعفا بدم و برم  ،یو موفق یمعتبر نیشرکت اونم به ا هیکه من از  ستین یالک ینجوریماست... هم

مثل صدف؟! تو  یارزش یب آدمرو از دست بدم، فقط به خاطر  یخوب تیموقع نیهمچ هیمشغول بشم...  گهید
 !...؟یخوایم نویا

 !ارزشه؟ یکه صدف برات ب یحسام تو مطمئن ری... امی: نه... ولکندیمطمئن زمزمه م نا

 نیکتریمن کوچ یبرا گهیبشه صدف دقسم بخورم که باورت  ی: به چزنمیگونه و گردنش را عقب م یرو یمو دسته
 !نداره؟ یارزش

حرف اول و آخرت باشه... دوست ندارم بعد از  نیا خوامی... فقط میقسم بخور خوامی: نمکندیزمزمه م ریتاخ با
 ...یبد دهیعق رییچند روز تغ

 ...... مطمئن باشدمینم دهیعق ریی... تغدمینم _

 ...دوارمیام _

 ...بده یلیاخالقت خ نیغزل... ا یستین میمستق یصراط چیبه ه _

 ...دونمیم _
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 ...یبد رییخودتو تغ یکنینم یو اصال هم سع یدونیرو م ی: خوبه که همه چکنمیاخم و خنده نگاهش م با

 ...ادیخوب و بدم هم کنار م اتیخصوص یمنو دوست داشته باشه، با همه  یبندد: هر ک یرا م شیچشمها

 !ام؟یباهات کنار ب ینطوریهم دیمن با یگیم میمستق ریغ یآره؟! پس دار _

 هی: من بوسمیرا کوتاه م شیو لب باال زنمیم ی... چشمکشودیم رهیخ میچشمها یو تو دیگشا یپلک م یناگهان
 !... افتاد؟هیدر حال گر شهیهم یِ زر زرو یجوجه  کنمیصدف عوض نم یاز ته دل تو رو با صد تا یخنده 

 ...کندیبازوانم جا خشک م انیو م کندی... با مکث دعوتم را قبول مکشمی.. دستش را م.زندیتند پلک م تند

 ...یعنی یخوشبخت

 را؛ شبیکن طوفان سخت د فراموش

 .زندیلبخند م بایامروز چه ز دیکن خورش ونگاه

 ... یعنی آرامش

 کوه پرتاب کن؛ نیرا به پشت بلندتر تیها یمشغول دل

 ...نجاستیهم یزندگ

 ...من باشم و تو یوقت

 ...با من باش تو

 !!!...فتدیکه ن رم،یگ یاتفاق ها را م یدست همه  من

 :فصل نهم ♦

 ...شودیپشت در اتاق متوقف م ن،یبا زم یکفش یتق تق برخورد پاشنه  یصدا

 زنمیدختره باشه م نیاگه ا ندفعهی: ادیگویو حرص زده م کندیرها م شیرو شیپ یکاغذ ها یقلمش را رو ایپو
 ...کنمایم سیدهنشو سرو

 ...چهارچوب در ظاهر یو اندام صدف تو شودیباز م یبا تق در

 ...زنمیلبخند م یپوست ریچرخاند... ز یچشم ک یکاسه  یرا تو شیمردمک ها ایپو

 !مرتبه؟ یپرسد: همه چ یم یبه آهستگ صدف

 ...شخندیاتاق حضور دارند، ن یکه تو ییاز مهندس ها گری... دو نفر دزندیپوزخند م ایپو

 ...هست یاندازد: مشکل یرا باال م شیابروها صدف

بده که  رحسامیبه ام زیم هیاتاق خودت  یتو یخوایخانوم مهنـــدس... م گمی: مدیگویم یبا تمسخر اشکار ایپو
 !... هوم؟یاتاق به اون اتاق بر نیاز ا نهمهیا کباری قهیدق 5الزم نباشه هر  گهید
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صورت  یهمکار ها تو یآن هم جلو ،یواضح نیموضوع را به ا نیا ای... انتظار نداشتم پوشوندیگرد م میچشمها
 ...صدف بکوبد

 !: منظور؟رودیم یصدف رو به قرمز دیکه پوست سف نمیبیم

 !ست؟یمشخص ن _

با من  ی: به چه حقساندر یم ایپو زیخودش را به م یبلند یو با قدمها کندیرا مشت م شیدست ها صدف
 !؟یزنیحرف م ینطوریا

اش  یذات متیبه بخش ما منتقل شده، با مال یبخش محاسبه که به تازگ یاز بچه ها یکی ،یدیسع مسعود
 ...شما یری... چقدر گیخانوم صولت الیخ ی: بدیگویم

 ...اورد: شما دخالت نکن یبابا م یدیکف دستش را به سمت مسعود سع ا،یبه پو رهیخ صدف

 ...کندیاخم م مسعود

 یبرا زمیبر یچا رمیرو که... من م یچا اوردی: احمد آقا نشومیو از جا بلند م زنمیم زیم یرا رو میدست ها کف
 !خوره؟یم یچا یخودم... ک

خودم  ی! پس من فقط براخوره؟ینم ی: کسرمیگیاش م دهیعلنا ناد وانمیچرخد... ل یبه سمتم م یناگهان صدف
 ...زمیریم یچا

که پشت  شنومیصدف را م یقدم ها ی... صدادهمیهل م نییرا به پا رهیو دستگ دارمیبه طرف در اتاق قدم برم و
صدف که مطمئنم  یپشت در مانده  یبه چهره  ده،یو ند کوبمیتوجه در اتاق را پشت سرم م ی... بدیآ یسرم م

 ...خندمیم زند،یم یبه کبود

 ...زمیریم یو چا کشمیرا آب م وانمی... لرومیابدار خانه م به

 یکرب و کفش ها یکت و شلوار رسم یبه اندامش تو ینگاه می... نشودیتق تق کنان وارد ابدار خانه م صدف
نگاهم را  یاندازم و با پوزخند صدا دار یم خورد،ینم شناسمیکه من نم یجوره به صدف جیکه ه یپاشنه بلند

 ...رمیگیم

 ...کنمی... با اخم نگاهش مکندیکه صدف راهم را سد م دارمیبه جلو برم یقدم

 ...رونیب یو بر نییپا یسرتو بنداز یمثل چ دیاتاقه نبا یتو ستیرئ یوقت یدونی: نمدیگویم یعصب

 ...ادی... هه... برو کنار بابا بذار باد بسی: رئکنمیتمسخر زمزمه م با

 ...یکن یاحترام یبه من ب یغرد: با من درس حرف بزن... حق ندار یشده اش م دیکل یدندان ها انیم از

 یلیتو خ نکهیمثل ا نی: ببگذارمیکنار دستم م نتیکاب یرا رو وانیسوزاند... ل یدستم را م وانیل یبدنه  یداغ
.. از خودم کار .ستمیمن مثل تو ن ی... ولیشرکت اومد نیبه ا یچه کار ی... البته خب کال مشخصه برایکاریب

 ...دارم... برو کنار بذار من به کارم برسم یو زندگ
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که من  یدیرو انجام م ی... پس کاریکنیمن کار م ی: تو برادهدیاشاره اش را هشدار دهنده تکان م انگشت
 ...بهت بگم

 ی رهیخ ،یو خونسرد و البته با لبخند کج برمیفرو م نمیشلوار ج یها بیج یشست هر دو دستم را تو انگشت
 ...شومیصورت برافروخته اش م

 !؟یدی: فهمدیگویمکث م با

 ...: نهخندمیم

 ...یبس که نفهم _

برات  یچیشدنت، ه ریکردن خودت و تحق کیو اون شدن جز کوچ یا یزندگ زونیاو یدونیکه نم یینفهم تو _
 ...نداره

 ...ستمین یکس یزندگ زونی: من اوکشدیم غیج بلند

 ...شومیاش، متعجب م ییپروا یب از

 یاز دستم بر نم یکار گرید نم،یاگر دمش را نچ یروز اول نی... هر چه بادا باد... همکنمیرا بلند م میصدا متقابال
 ...دیآ

 ...انـــگــــــل ــهیمـثـــل  قـــای... دقیمن یزندگ زونیفعال که او _

 ...برد یو دستش را باال م کشدیم یغیج

 ...کنمیپوزخند فقط نگاهش م با

 ...اندازد یم نییکند و پا یدستش را مشت م یا هیچند ثان یریتاخ با

 ...شودیدر آبدار خانه پر از آدم م یاستانه  ه،یاز ثان یکسر ی... توندیآ یکش م شتریب میها لب

: برات متاسفم کنمیصورتش پرت م ی... جمله ام را شمرده و مقطع تودیسایهم م یرا رو شیدندان ها صدف
 ...یخانوم مهندس صدف صولت

 ...خودت متاسف باش ی: برادیگویم غیج با

 یاگه مرگ و زندگ ی... حتیجمهور هم که باش سی... رئیچیکه ه نجایا سی: تو رئکندیاش م یعاص شخندمین
 ...بمونه ادتی نوی... اکنمیتو سر خم نم یمنم دست تو باشه... بازم من جلو

 ...یسر خم کن یمجبور _

تازه به دوران  یِ ... عقده اسوزهیپدرت؟! دلم برات م ی! به ارث باد اورده چاره؟یب یخوش کرد یدلتو به چ _
 ...دهیرس
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: چه خبره چدیپیگوشم م یتو ییمهندس توال یگوش خراش صدف، بلند شود، صدا غیج یصدا نکهیاز ا قبل
 ...سرکارتون دیی! بفرمان؟ی! مگه کار ندارن؟یجمع شد نجای! شما ها چرا انجا؟یا

و  کندیمهمان م ینان و آب دار یجفتمان را به چشم غره  یی... مهندس توالشوندیبا پچ پچ پراکنده م همکارها
اول با کار و  دیشما لطف کن یکارهاست؟! خانم صولت نیا یچه خبره؟! شرکت جا نجای: معلوم هست ادیگویم

 ...اتاقم ای... رُهام... بدیکن ینهو به کارمندا امر و  دیبخش ها سرک بکش یتو بعد دیاشنا بش فتونیوظا

اندازم و پشت سر  یبه صدف م ی... نگاه پر خشم و غضبرودیم رونیاز ابدارخانه ب یبلند یو با قدمها دیگویم
 ...رومیم ییتوال

دست، دعوت به نشستنم  یو با اشاره  ندینشیم استشیبلند ر یپشت یصندل یمحض ورود به اتاقش، رو به
 انی... رک و پوست کنده بگو جرخوامینم ینی: مقدمه چدیگویم ییو توال نمینشیم یچرم یراحت ی... روکندیم
 ...هیچ

 ...هیپررو و از خود راض یادیز دتونیجد کیکه شر نهیا انیاندازم: جر یراست م یچپم را رو یپا

تجربه س...  یخانم هنوز دانشجوئه... ب نیگفتم نکن... گفتم ا ییه پرتو: چقدر بدهدیبه تاسف تکان م یسر
سهامشو به  خواستیدلش م یقیهم بود، به هر طر گهیخب... هر کس د ی... ولستیکار مناسب ن نیا یبرا

 ...بفروشه متیدو برابر ق

 !مت؟ی: دو برابر قکنمیرا گرد م میچشمها

 ...حدود نیهم یتو یزیچ هی _

 ...... صدف احمقکنمیم یپوف

 ...مهمه یلیونظرتون خ دیی! به هر حال سهامدار عمده شمان؟یخب شما چطور موافقت کرد _

بحث عوض بشه... قرار  خوامی... نمالیخ یکه شده... ب هیکار یبود... به هر حا نیا رهیمد ئتیه یینظر نها _
 ...وسط هست نیا یمیقد ییااشن هی زنم،ی! اونجور که من حدس مه؟یماجرا چ یبود به من بگ

 ...یمیقد یعالقه  هی: و البته دهدیجنبانم و ادامه م یم یسر

... همه ینکن انکارش کن ی: سعکندی... به سرعت اضافه مندینش یصورت خونسردش م یزده ام رو رتیح نگاه
 خوادی... فقط دلم نمارمیشما در ب یسر از روابط گذشته  خوامی... من نمنیاز رفتار جفتتون مشخصه... بب یچ
... دیو البته خارج از شرکت حلش کن تونخود نیب د،یکه دار یبازده شرکت اثر بذاره... هر مشکل یگذشته رو نیا

هست شرکت به  یمدت هی... مخصوصا که گذرمیعملکرد شرکت اثر بذاره نم یکه رو یتنشِ بعد نیاز کوچکتر
 !سهامشو واگذار کنه؟ خوادیهم م یکه احمد یهست انیس... در جر ختهیخود به هم ر یخود

کرد... خدا  ییهوا ینطوریرو که همه رو ا یی: خدا لعنت کنه پرتوزندیلب به خودش غر م ریجنبانم و ز یم یسر
 ...بخره... اووف نویسهام ا ادیباز ب یتجربه ا یب یکدوم جوجه دانشجو دونهیم

 !ن؟یخر ی: چرا خودتون سهمشو نمپرسمیم یاهستگ به
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 !بود؟ یچه سوال گرید نی... ادیخر یکه م توانستی... خب اگر مدهدیو جواب نم زندیم یشخندین

 ...دهدیذهنم جوالن م یتو یفکر

 !بفروشه، هوم؟ متیکه قصد نداره سهامشو دو برابر ق ی... مهندس احمدگمیپرسم: م یمطمئن م نا

 ...بده یپول نیهمچ هی ادیدختره مغز خر خورده ب نیمثل ا یک گهی: نه... دکندیم نگاهم

: به هر حال من حرفامو کندیم یانگار تازه متوجه لحنش شده باشد، تک سرفه ا ییاندازم و توال یباال م ییابرو
 ...دیایکنار ب گهیبا هم د دیکن یزدم... اتمام حجت هم کردم... سع

 یعنی! د؟یکنیرو بخرم... شما کمکم م یم سهام مهندس احمد... اگه من بخواگمی: مکنمیم سیرا با زبان خ لبم
 !د؟یکنیرو جمع م رهیمد ئتیکه... نظر ه نهیمنظورم ا

رو  یتو و صولت یها یموش و گربه باز ننیکار کردن فقط بش یبه بعد همه به جا نی: که از ازندیم یشخندین
 !؟یمشغول شد نجایا ی... پس چرا اومدیداشت یپول نیهمچ هیتماشا کنن... بعدشم... تو که 

هم حساب  نمیماش یسهامه... البته اگه رو متیداشته باشم، نصف ق هیسرما یلیندارم... خ یپول نیمن همچ _
 ...کنم

 !خب؟ _

 !کنه؟یبه حال شما م یقرض کنم... چه فرق خوامیم دیاندازم: شما فکر کن یباال م یا شانه

 ...شودیصورتم م ی رهیخ متفکر

قسمت از شرکت رو به  هی یو اداره  ادیتجربه س م یکه ناشناخته و ب یکی دیستینگران ن گهید ینطوریتازه ا _
 ...رهیگیدست م

 !؟یبا تجربه ا یلیتو االن مثال خ _

 ...خودتونم یبوده... دست پرورده  نجایگرفتم هم ادی یبه هر حال هر چ _

 ...کنمینگاهش م یدواریاندازد... با ام یبه جانبم م یمردد نگاه

االنِ من مشغول  یجا ادیب تونهی: تازه خانمم هم ممیگویم جانیو با ه زندیم هیاش تک یبلند صندل یپشت به
 ...خونهیم یبشه... اونم معمار

 ...شومیو منتظر پاسخش م دهمیم رونینفسم را با صدا ب و

*** 

 ...کنمیسر و صدا اتاق را ترک م یو ب کشمیم سمیخ یموها یرا رو حوله

 دنشیکه با د کنمیصدا زدن غزل دهان باز م یاندازم و برا یباال م ییفرو رفته... ابرو یسکوت وهم آور یتو خانه
 ...به صفحه زل زده ،یقیدو دستش گرفته و با اخم عم یرا تو لمی... موباکنمیکنار کانتر مکث م
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... چرا یچسباند: وا یاش م نهیرا به س لیو موبا کندیورم سر بلند م... با حس حضشومیم کشینزد نیپاورچ
 ...یایم ینطوریا

 !؟یدار کاریمن چ ی: با گوشکشمیم رونیانگشتانش ب انیرا از م لیو موبا کنمیدراز م دست

 ...کندیو سکوت م گزدیم لب

 دهمیصفحه حرکت م ی... شستم را روکندیم ییصفحه خودنما یرو امیپ جادی... کادر ادوزمیرا به صفحه م نگاهم
بهت  یمعذرت خواه هیفکر کنم  "... کنمیاز جانب صدف، اخم م یامیپ دنی... با دگذرانمیو مکالمات را از نظر م

 "!م؟یحرف بزن شهیتند رفتم... م یلیبدهکارم... امروز خ

 ..."برو به درک "خبرم...  یاز جانب من ارسال شده و من ازش ب ایکه گو یامیپ و

 یکانتر م یرا رو لی... موبادهدیفشار م شیدندان ها نی... زبانش را بکنمیخندم و به غزل نگاه م یاراده م یب
 ...شودیبعد متوقف م یا هیلغزد و ثان یم یقلیسطح ص یاندازم... رو

 ...رحسامی: امزندیصدا م یبا شرمندگ غزل

 ..باتوام ری: امکندیدنبالم م ی... غزل مثل جوجه اردکرومیم ونیزیاندازم و به طرف تلو یشانه ام م یرا رو حوله

 یمن و صدف افتاد ب نیرو که امروز ب یاتفاقات ی: من همه رمیگیو کنترل را به دست م شومیکاناپه ولو م یرو
 !کردم، درسته؟ فیکم و کاست برات تعر

 ...غزل کنمیکاراتو اصال درک نم نیا لی: دلمیگویو م دهدیتکان م یسر

 ...خوامیمعذرت م _

 !: چرا؟میگویم رم،یدر حال پخش بگ یترک ینگاهم را از شو نکهیا یب

 !ه؟ی: چکنمیپرسشگرش نگاه م یو به چهره  چرخانمی... سرم را مکندیسکوت م غزل

 !چرا؟ یچ یعنی: کندینگاهم م گنگ

 ی... چون دفعه ستیکه خب مهم ن مهیگوش یتو دنی! اگه بابت سرک کشه؟یبابت چ تیمعذرت خواه یعنی _
... اما دونستیمنو م وتریو کامپ لیموبا یپسورد ها شهیکه هم یهست ی... به هر حال تو تنها کسستیاولت ن

... چون االن باز اون یداد دفوکه جواب ص یکرد ی... کار بدیزیچ هی نی... خب ایکه فرستاد هیامیاگه بابت پ
 ...دردسر ندارم غزل ی... من حوصله شهیماجرا دنباله دار م ینجوری... و همدهیم امیپ

به کارمون نداشته باشه...  یکار گهیبهش بربخورده د ینطوریا دی: خب من گفتم شاندینشیکنارم م اطیاحت با
 ...یعنی

 ...یقبول کن اشتباه کرد _

 ینگاه غزل را رو ینی... سنگدوزمیم ونیزیفرستد... مجددا نگاهم را به تلو یم رونیب یرا با هوف کشدار نفسش
 ...کنمیحس م مرخمین
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 ...شودیم ریاگر سکوت کنم، اشکس سراز گرید ی قهیتا سه دق دانمیم

و  دیا یکشد که خودش جلو م ینم ی... طولگردمیو دنبال دستش م کنمینگاهش کنم، دست دراز م نکهیا یب
 ...خزد یاغوشم م یدستم، تو ریاز ز

کارها  نیغزل... باور کن صدف ارزش ا ی: حاال اشکال نداره... ولش کن... ولرمیگیم یرا به باز شیموها نییپا
 ...یبد امیرو نداره که مثال از طرف من بهش پ

 ...دونمی: مکشدیته دل آه م از

 ...ییزنگ زد... توال تیرو گوش یکی... ی... حموم بودی: راستکندیبا مکث اضافه م و

 ...نایسهام و ا دیشرکته... گفتم که امروز باهاش حرف زدم راجع به خر ی... همون سهامدار اصلدونمیم _

 ...گهیخب بهش زنگ بزن د _

شرکت بهش  یشدم... فردا تو مونی: ولش کن... پشچمیپیرا دور انگشت اشاره ام م شیاز موها یا دسته
 ...بگم

 ...حسام ری: اِ...امدیا یم رونیبه سرعت از اغوشم ب غزل

هم بفروشم، بازم  نویکنم و ماش یمن اگه تا قرون اخر حساب پس اندازمو خال نیخب؟! بب هی: چکنمیم نگاهش
فروش گذاشته انقدر دندون  یهم که سهامشو برا ییاروی نیجور کنم... ا تونمیسهامو م متیکمتر از دو سوم ق
 ...ستین ی... شدنالیخ یگرده که... غزل ب

 !کنه؟! آره؟ یکه همه ش بهت امر و نه یدست صدف بمون ریز یخوایتا آخر عمرت م یعنی: کندیم اخم

 ...کنهیغلط م _

 ...دهیرو هم انجام م خوادیکه دلش م یخب... کار ی... ولکنهیاندازد: غلط رو که م یباال م یا شانه

 ...حسام ری: امدیگویو با مکث م زندیمتفکر به حلقه اش زل م یا هی... غزل ده ثانکنمیم یپوف

 !ه؟یچ _

 ...گمی: مکشدیم نشییلب پا یرا رو زبانش

 ...گردمیصبر کن االن برم قهیاندازد: به دق یباال م ییابرو

 ...دهیکش یباز چه نقشه ا داندی... خدا مکوبمیکاناپه م ی... سرم به به پشتشودیبه سرعت از جا بلند م و

 ...شودیظاهر م میرو شیپ یکوچک یشکل جواهراتش و دفترچه  یلوز یبعد، با جعبه  قهیدق چند

 ...فکرشم نکن ی: حتمیگویو با چشم غزه م رمیگیرا از جعبه م نگاهم

 ...گوش بده قهیدق هی ری: امندینشیکنارم م جانیه با
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 ...: نه غزلمیگویم محکم

 گهی... من که به جز حلقه و انگشتر نشونم انگشتر دگمیم یچ نیکشد: بابا خوب گوش بده بب یپوف م کالفه
 یدستبند نی... بعدشم هممونهیکه کادو گرفتم بال استفاده م ییانگشتر ها ی... پس همه ندازمیدستم نم یا

دوس دارم... تو که خودت بهتر  شتریبرو  یبدل یگردنبندم برام بسه... به خدا من جنسا نیو ا یکه برام گرفت
... ادیخوشم نم ادیاز طال ز گمی... هر چند من بازم میبهترشو برام بخر کنمی... اصال بعدا مجبورت میدونیم

 !هوم؟

دفتر چه پس اندازم هم  نیافته... تازه ا یکارت راه م نای... با انی: ببردیگیو به سمتم م کندیدر جعبه را باز م و
خونه  لیچوب و وسا سیسرو دیخر یکه بابا برا ییخرده ش هم پول ها هیخودمه و  یهست... پس انداز ها

 !گم؟یم یچ یشنویم ریو اضافه مونده... ام ختهیبه حسابم ر نایو ا

رو که سر جمع دو بار هم  یانیبرل سیسرو ادیواقعا دلت م یعنی: غزل دوزمیجعبه م اتیرا به محتو نگاهم
 ...کشهی! تازه مامان اگه بفهمه منو م؟یبفروش یاستفاده نکرد

 یبرا خوادیدارم... دلم م ارشویعمه قائلم، اما مال خودمه اخت یکه برا یاحترام ی: با همه دیگویو م کندیم ینچ
... کنهیکار استقبال م نیم ازش استفاده کنم... هر چند عمه اگه بفهمه مطمئنا خودش هم از ا ندهیا نیتضم

 ییزایچ هیاز  میسخت باشه... مثال از مجبور بش ردهخ هیحسام... ممکنه االن  ریام نی... ببشرفتهیجور پ هی نمیا
رو به اون رو  نیاز ا مونیکم که بگذره زندگ هیخب  یبشه...ول نترییچند مدل پا نمونیماش ای... میدل بکن

... میحساب باز کن یکل میتونیسود شرکت م ی... رویاز شرکت به اون بزرگ یبخش هیمالک  یشی... تو مشهیم
 !حسام؟ ری... باشه امکننی... حتما اونا هم کمکمون مکنمیهم صحبت م ییدا وتازه من با بابا 

 ...... بگو باشهگهی... بگو باشه دــــــری: امکندیحلقه م می... دستش را دور بازویو طوالن قی... عمکنمیم نگاهش

 یگرفت ادی یجوجه؟! هان؟! از ک یانقدر بزرگ شد ی: تو کمیگویلب م ریو ز دهمیم رونیصدا ب یرا ب نفسم
 !؟یو آدمو قانع کن یحرف بزن یمنطق ینطوریا

 ...حسام ریام کنهیم ری... پیچیآدمو بزرگ که ه طی: شرادیگویچسباند و م یم میرا به بازو سرش

، بهش با محرف کردن ذهنم کنمیم یدارد... اما سع میبرا یحرفش هزاران معن نیاندازم... ا یرا باال م میابروها
 ...دیاین شیپ یفکر نکنم تا باز دلخور

 !! قبوله؟ر؟ی: باشه امکندیباز تکرار م غزل

 !نه؟ ایخب؟! آره  یچ یعنی نی: ادیگوی... با اعتراض مزنمیپلک م یآرام به

 ...جوجه یتو بگ یهر چ یعنی: کنمیو زمزمه م چسبانمیم شیدو ابرو نیرا ب لبم

 !؟یکنیبگم قبول م یمن هر چ یعنی! ؟یراست یدنده  یاالن رو _

 !؟یکنینگاه م ینطوریخندد: چرا ا یم یچهره اش اشراف کامل داشته باشم... با تخس یتا رو برمیم نییرا پا سرم

 !تو فکرته غزل؟ ی: چکنمیم زیرا ر میچشمها
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ساعت هشت شب هم هست؟!  نکهیخونه؟! با توجه به ا یتو یکنیم یغذا ح یبو ی... توی... ولـــیچیه _
 ...کنمیو گنگ نگاهش م جیگ

 ...میبخور تزایپ میتو... شام بر یبابا چقدر خنگ ی: ازندیام م یشانیبه پ یشست و اشاره ضربه ا با

و نگاهم را با خودش باال  پردی... غزل از جا مردیگیو خنده ام م شومیاش م ینیهمه مقدمه ج نیمتوجه ا تازه
 ...کشدیم

 !اماده بشم... خب؟ رمی: من مدیگویباز م شین با

و  چدیپ یگوشم م یتو دنشیچلپِ بوس یچسباند... صدا یرا به گونه ام م شیو لب ها شودیهوا خم م یب و
 ی... دختره زنمیبار پلک م نیو چند گذارمیبوسه اش م یجا ی... بهت زده دستم را روکندیغزل به اتاق فرار م

 ...شکمو ی وانهید

*** 

... بر خالف خواسته ام، کشدیشرکت، کمتر از دو هفته طول م یانتقال سهام و مشغول شدن غزل تو یکارها
... به قول شودیبخش محاسبه مشغول به کار م یو فعال تو ردیمن را به عهده بگ یقبل ی فهیوظ تواندیغزل نم

 ...ردیرا به عهده بگ نیسنگ یرهاکا یاول کار نیشود که هم یتجربه... نم یبابا هنوز جوجه مهندس است و ب

 نی... و کمترییمقدار دا کیمقدار بابا کمک کرد...  کیاز حد به نفعم شد...  شیخواستن از خانواده ب کمک
نبود، با  میپا ریز شتریام را که جمعا سه ماه ب یدوست داشتن یایو زانت مینماند لهیوس یبود که ب نیا تشیمز

 ...اند دهیبر 206عوض کردم... به قول غزل ناف من را با  یرنگ دیسف 206

 ...ندازدیاست کار ادم را راه ب نی... مهم اگریاست د نیماش نیماش دیگویهم م مامان

از  یکیدادم  شنهادیندارد... من که پ دیجد یرویبه ن ازیشرکت ن گفتیبا استخدام غزل مخالف بود... م صدف
بخش محاسبه مشغول شود،  یو غزل تو یمن بفرستند بخش مهندس یا به جابخش محاسبه ر  یبا تجربه ها

 ...دهانش بسته شد

... دیچیپ ینم میدو هفته اصال به پر و پا نیا یتو یبیوجود مخالفتش با استخدام غزل، اما به طرز عج با
را که صدف از  یامیان پ یو نه کمتر... حت شتریساده بود... نه ب کیشر یبه قول ایروابطمان در حد دو همکار 

 ...اوردین میفرستاده بود را هم به رو شیبرا لمیموبا

محل کارم برقرار است را دوست دارم... فقط خدا کند که ارامش  یخانه و هم تو یکه هم تو یآرامش نسب نیا
 ...قبل از طوفان نباشد

... 

 !م؟ی: بردیگویزده م جانیو ه کندیم کسیشانه ف یرا رو فشی... غزل بند کبندمیرا م نمیسر آست یها دکمه

... واقعا فکر کرده شاغل زنندیبرق م یاز خوشحال شیاورد... چشمها یذوق زده اش لبخند به لبم م ی چهره
 !است؟ یشدن آش دهان سوز
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 !؟یایب یخوایم ینطوری: امیگویلحن ممکن م نیتر میو با مال دارمیبه طرفش برم یقدم

 !چرخد: بد شدم؟ یم نهیبه طرف ا عیسر

که من اصال  یدونیخب... غزل تو م ی... ولی: نه... بد نشدکنمینگاهش م نهیا یو از تو ستمیا یسرش م پشت
هاتو انقدر باال  نیاست دونمینم ایبدم که مانتوت چرا انقدر تنگ و کوتاهه  ریکه بهت گ ستمیکارا ن نیتو فاز ا

... اممم... نه که بد باشه یدیتو االن پوش هک یزیچ نیا کنمیخب... فکر م یرو بکش جلو... ول تینزن و روسر
 ...ها

 ...تلخ کنم... اما شیروز اول کارش را برا خواهمیفرستم... اصال نم یم رونیب ی... نفسم را با کالفگهوووف

 !ست؟یر مناسب نمحل کا ی: لباسام برادیگویآهسته م شود،یم ی... سکوتم که طوالنکندیمنتظر نگاهم م غزل

 دونمیاولمه... نم ی: خب... من دفعه کندینگاه م نهی... غزل باز به آدهمیم یو سرم را تکان محسوس زنمیم لبخند
... پوشنیلباس م یتا حاال اصال هم دقت نکرده بودم که خانوما سر کار چطور یبپوشم... راستشو بخوا دیبا یچ

 ...شدمید اماده مبع خواستمیاز تو نظر م دیفکر کنم اول با

روشن کوتاهش و چسبش  یآب ی... غزل مانتوکشمیم ی... نفس راحتکندیصورتم م یروانه  ینیلبخند دلنش و
... کندیشده عوض م یدوز یسنت شیها نیو سر آست نهیس یکه جلو یرنگ نسبتا معقول یمشک یرا با مانتو

 ...اش آزاد تر است یقبل یو نسبت به مانتو رسدیم شیزانو یمانتو تا رو یبلند

سفت  میرژ نیتنش بود... مشخص است الغر تر شده... البته با ا پیک م،یدیمانتو را خر نیا یاست وقت ادمی
شرکت حاضر شود، اگر  یوجه ممکن تو نیدو هفته گرفته تا به قول خودش به بهتر نیا یکه غزل ط یو سخت
 ...تعجب داشت یجا شدیالغر نم

را از دستم  ی... غزل با لبخند روسرکشمیم رونیب شیمتناسب با طرح و رنگ مانتو یساتن یکشو، روسر یتو از
 ...که انتخاب کرده منتقل کنم یدیجد فیرا به ک لشیوسا خواهدیوازم م ردیگیم

 یعروسک یچیو جاسو یافتاب نکیع یجعبه  س،یعطر، چند خودکار و خودنو ی شهیش ادداشت،ی یچه  دفتر
 دایپ اجیوقت غزل بهش احت چیه کنمیرنگ را که ارزو م یآب یاسپر ،یاندازم... با آه خفه ا یم فیک یاش را تو

 ...کشمیرا م پشیو ز کنمیاضافه م فیک اتینکند، به محتو

 یرا ال می... کف دستش عرق کرده... انگشت هارمیگی... دستش را مکندیو تشکر م ردیگیرا م فشیک غزل
 ...میکنیبه دستش، خانه را ترک م یفیو با فشار خف فرستمیم شیانگشت ها

 یزده است ه جانیه ی... وقتشناسمی... تک تک حاالتش را مزندیحرف م زیر کیبه شرکت، غزل  دنیرس تا
تمام و کمال باز است.. ناراحت که  ششیخوشحال است، ن ی... وقتزندیو تند تند حرف م دیگویچرت و پرت م

باشد... هر چه مواد  یعصبانکه  ی... امان از وقتکندیاش م یطرف را متوجه ناراحت شیها نیف نیبا ف شودیم
 ییدستشو یتو پردیکه بالفاصله هم م نجاستیو جالب ا شینوا یشکم ب یتو زدیریخانه باشد، م یتو یخوردن

 ...کند دایکه مبادا اضافه وزن پ اوردیتا هر چه خورده و نخورده باال ب کندیحلقش م یو انگشت تو
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زل زده...  لشی... غزل با اخم به موبارمیگیم میرو شیپ ابانینگاهم را از خ ،یجیاهنگ مه یبلند شدن صدا با
 !ه؟ی: ککنمیچشم نگاهش م یاز گوشه 

... عسله... حوصله چرت و پرت هاش رو ندارم... یچکیاندازد: ه یم فشیک یو تو کندیم لنتیرا سا لشیموبا
 ...استرس دارم یکاف یخودم به اندازه 

 ...رمیگیاندازم و نگاهم را م یباال م ییابرو

مالد  یم شیرا به مانتو شیدست ها ی... همیشو یو همراه غزل سوار اسانسور م برمیم نگیرا به پارک نیماش
 ...کندیکف دستش فوت م ای

 !؟یخندیتو م رم،یمی: نخند... من دارم از استرس مکندیو غزل حرص زده به لبخندم نگاه م زنمیم یلبخند

استرست از  دونمی: من واقعا نممیگویو م میکنیرا ترک م ی... اتاقک فلزشوندیاسانسور از هم باز م یها در
! صبح تا ؟یردیگی... غزل تو دنبال دردسر مکنمیاز حدت رو هم درک نم شیب ی! و البته علت خوشحاله؟یچ

از هشت  یدست بکش نایا یاز همه  دی... االن بانمایباشگاه س دیخر یرفتیم یه یبود کاریخونه ب یشب تو
 ...یسره کار کن هیصبح تا پنج بعد از ظهر 

سر کار، خسته  یرفتیم یاندازد: خب من تنوع رو دوست دارم... بعدشم اصال خوب نبود تو ه یباال م یا شانه
 ...یذاشتیمن وقت نم یاصال برا یومدیو کوفته م

 !؟ذاشتمیتو وقت نم یمن برا _

... بردیخوابت م دهیسرت به بالش نرس یشدیخب تو خسته م ی... ولی: نه خب... نه که وقت نذاردیگویم ینچ
... بعد از اون طرف تو صبح بردیصبح خوابم م کینزد کردمینگاه م واریبه در و د زدمیجام غلت م یتو یمنم ه
 یلی... اصال خدمیدیها هم تو رو نم حصب دمیخوابیبودم تا لنگ ظهر م دهیخواب ریمن چون شبش د ،یرفتیزود م

 ...افتضاح بود

 ...: خب بابا قانع شدمکنمیداخل شدنش باز م یرا برا یو در ورود زنمیم یلبخند

 ...گذارد یبسم الله... پا به شرکت م یو با زمزمه  کشدیم یقیعم نفس

همکار  ی هی... بقدیگویل خوش آمد مبه غز  ییخانم فالح است... با خوشرو شود،یکه متوجهمان م یکس نیاول
 ...ندیگویو به غزل خوشامد م کیهم به من تبر میکنیبه اتاق بهشان برخورد م دنیکه هم که تا رس ییها

... دوزدی... غزل نگاه نامطمئنش را به صورتم مدهمیهل م نییرا به پا رهیدستگ یو به اهستگ زنمیبه در م یا تقه
که  ی... سه خانمشودیچسبانم... با فشار دستم وارد اتاق م یو کف دستم را به کمرش م دهمیتکان م یسر
 ...شوندیاتاق حضور دارند از جا بلند م یتو

کار  یکم نی... هر سه نفر از غزل بزرگترند و ازنندی... متقابال لبخند مدهمیم ییو سالم بلند باال زنمیم یلبخند
 ...کندیغزل سخت م یرا برا

 ...کنندیخانمم را داشته باشند... با خنده قبول م یهوا میگویم تیو در نها کنمیالزم را م یها هیتوص
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 !خب؟ م،ینهار بخور میبر امی: وقت نهار ممیگویرو به غزل م اهسته

 ...کنمیو اتاق را ترک م دهدیتکان م یاسترس سر با

 ...گمیم کی: تبردیگویو م زندی... لبخند مکنمی... اخم مشومیم نهیبه س نهیصدف س با

 ...ـــــسیممنـــــون... رئ یلی: خمیگویپوزخند م با

: من که داردیچسباند و همزمان با من قدم برم یم نهیدستش را به س یتو ی... پوشه گذرمیاز کنارش م و
 ...کردم یمعذرت خواه

صدف؟!  یکنیمثا فتاب پرست رنگ عوض م قهیسرته که هر دق یتو ی: چکنمینگاهش م رهیو خ گردانمیسربرم
 ...کارا... دست بردار نیهوم؟! دست بردار از ا

و در را پشت سرم  رمیگیم شی... راه اتاقم را در پدهمیبه تاسف تکان م ی... سرماندیباز م مهین دهانش
 ...دهمیم رونی... هــو... نفسم را با شدت بکوبمیم

 ...من یتنها برا ،یکرم شکالت ونیمجزا با دکوراس ی... اتاقچرخانمیرا دور تا دور اتاق م نگاهم

فشارم و تا باال امدن  یرا م سیپاور ک ی... دکمه نمینشیم زیفشارم و پشت م یام را م یشانیکف دست پ با
 ارمیو عملکرد بهتر در اخت شتریب ییآشنا یبرا ییرا که مهندس توال یاطالعات دسته بنده شده ا ستم،یس

 یچهار ساعت چگونه سپر فهممیکه نم شومی... و انقدر غرق نوشته ها و اعداد و ارقام مکنمیگذاشته، مطالعه م
 ...شودیم

... 

 !س؟یی: اجازه هست رکشدیدر سرک م ی... غزل از الکنمیسر بلند م خوردیکه به در م یتقه ا یصدا با

 ...بنددیم و در را پشت سرش شودی... داخل مزنمیاراده لبخند م یب

 ...نهار تموم شد که می! تام؟ینهار بخور میکه بر یایم ی: مگه نگفتدیگویو غزل م میا یم رونیب زیپشت م از

 میچشمها دهند،یرا نشان م قهیدق ستیو ب کیعقربه ها که  دنیو با د ندینشیام م یساعت مچ یرو نگاهم
 ...شوندیگرد م

 ....... اصال متوجه گذر زمان نشدمنیاوه... ساعتو بب _

 ...اندازد: من گرسنمه یم میو دست دور بازو دیا یم جلو

 ...میبر ای: بکشمیبه کمرش م یدست

 ...میبخور نجای... همشمیجمع معذب م یمالد: نــه.. تو یم میگربه ها صورتش را به بازو مثل

 !: خب؟کندیاورد و نگاهم م یسرش را باال م و

 ...: خبزنمیلب م یا هیچند ثان یریو با تاخ شومیم رهیکودکانه اش خ یتا قسمت یو کم نیدلنش ی چهره به
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 ...شودیخندد و ازم جدا م یم

سفلرش دو پرس  روند،ینهار را به انجا م میدوم ساختمان قرار دارد و اکثر همکار ها تا یکه طبقه  یرستوران به
 ...: بد نگذرهنمینشی... کنارش مدهدیلم م یچرم یراحت ی... غزل رودهمیجوجه م

 !؟یهست یپرسم: از کارت راض یخندد... م یم

 ...رمیگیم ادی... دارم کنمینم ی: من که فعال کارکندیاش را شل م یروسر گره

سکوت به صورتش زل  یغذا ها، تو دنی... تا رسبنددیرا م شیو چشمها کندیگاه سرش م هیدستش را تگ و
 ...زنمیم

 ...کندیرا باز م شیو غزل چشمها خوردیبه در م یا تقه

 ...رودیو م دهدیاقا غذا ها رو م ی... علندینشیو غزل جمع و جورتر م میگویم یدییبفرما

 ...نمینشی... کنارش مندینشیاورد و چهار زانو م یرا در م شی... غزل کفش هابندمیرا پشت سرش م در

 ...فکر کنم نجای: محل کاره ادهمیو به دستش م کنمیاش را باز م نوشابه

 !؟یافتد: که چ یگردنش م یو رو خوردیاش سر م ی... رو سرکندیاش را باز م یروسر گره

 !اد؟یکه نم ی... کسگمیاندازد: م یاتاق م یبه در بسته  ینگاه اطیبا احت و

 ...هستن ی: بدون اجازه نه... تازه االن هم وقت نهاره همه مشغول شکم چروندهمیتکان م نیبه طرف یسر

 انی... غذا مزندیاش حرف م یچهار ساعتِ کار نی... همزمان هم با دهان پر از اشودیو مشغول م زندیم یلبخند
 ...شودیمن صرف م یغزل و خنده ها یها فیتعر

.. االن دلم دمیترک ی: وادهدیم هیاندازد و به شانه ام تک یخورده اش م میظرف ن یقاشق و چنگالش را تو غزل
 ...تخت گرم و نرممون تا شب بخوابم یبرم تو خوادیم

: خواب؟! هه... رمیگینوشابه ام را به دست م یاندازم و با دست راست، قوط یچپم را دور شانه اش م دست
 ....زمیعز میتا ساعت پنج در خدمتتون هست

حسام... من  ریشدم... ام نی... سنگادی: نــــه... من خوابم مندیچسباند و ناله م یم میاش را به بازو یشانیپ
 !شه؟یاالن استعفا بدم... م نیهم خوامیم

 یشده اش را به باز یدم اسب یموها نیی... پاکندیو با خنده نگاهم م یرکیز ریخندم... غزل ز یبلند م یصدا با
 ...کندیام م چارهیبرجسته و رژ خورده اش ب یز کرده گونه ها... هوس گاز گارمیگیم

و به نوازش گونه اش با پشت  زمیبر رونیمحل کار را ب یشرم اورم آن هم تو یها یتا فانتز زنمیپلک م محکم
 ...کنمیانگشت اکتفا م

و  شومی... از جا بلند مکندیشانه ام بلند م یکشد و سرش را از رو یم ینی... غزل هشودیهوا باز م یاتاق ب در
 ...کندیاش را سر م یکه غزل تند تند روسر نمیبیم
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و  شومی... از جا بلند مکندیشانه ام بلند م یکشد و سرش را از رو یم ینی... غزل هشودیهوا باز م یاتاق ب در
 ...کندیاش را سر م یکه غزل تند تند روسر نمیبیم

به  ینگاه هی یندار ینهار... گفتم اگه کار ی.. فکر کردم نرفت.دی: ببخشچدیپیگوشم م ینازک صدف تو یصدا
 ...ینقشه ها بنداز نیا

و نقشه  رودیم زیکه دهانش از تعجب باز مانده، تق تق کنان به سمت م یتوجه به حضور غزل یو ب ییبا پررو و
 ...گذارد یم یلوله شده را گوشه ا یها

استراحته و  میتا هی... ستیخوردن ن ی: وقت نهار لزوما برابرمیشلوارم فرو م بیج یرا تو میدست ها کالفه
 زیچ هیهدفت  ای یدار یوجدان کار یادیتو ز دونمی.... من نمکنهیکار نم یزمان یبازه  نیا یتو یمعموال کس

 ...داخل یایم نییپا یندازیسرتو م ینطوریهم ستین لهیطو نجایس... در ضمن ا گهید

 ...... شرمنده مزاحم نهار خوردنتون هم شدمزنمیدر م گهید ی... دفعه دی: خب ببخشدیگویبا لبخند م صدف

 ...غرم: درم پشت سرت ببند یجنبانم و حرص زده م یم یسر

: دیگویم یبلند ی... به محض بسته شدن در، غزل با صدارودیم رونیو از اتاق ب بخشدیرا وسعت م لبخندش
 ...ابوی

 ...... زشتهـــــسی: هــمیگویگرد شده م یها چرخم و با چشم یسمتش م به

 ادیم نییپا نداهیسرشو م ینطوریهم یچ یعنی... ابوی! تازه صد رحمت به گم؟ی: مگه دروغ مدیگویم یعصب
 ...داخل؟! احمق

 نجایخودتو ناراحت نکن... تو قراره ا یالک یزایچ ی... برانهیهم تشی: ولش کن بابا... شخصرمیگیرا م دستش
 ...ارهیو پوچ حرصتو در ب چیغزل... نذار صدف سر ه یکار کن

 رونیب خواهدیو م کندیم یفرستم... پوف یم یرا داخل روسر شیو موها زنمیم ی... لبخنددهدیاخم سر تکان م با
 ...کندی... منتظر نگاهم مرمیگیبرود که آرنجش را م

 ...یروز کار نی... به مناسبت اولرونیب متبر ی: شب ممیگویو م کشمیم میلب ها یدور رو کیرا  زبانم

 ...میعسل دعوت ی: شب خونه دیگویم کسل

 ...خب پس چه بهتر _

را مشت و  می... انگشت هادیگویم ی... هانِ کالفه ازنمیم شیبرود که باز صدا خواهدیو م زندیلبخند م یزورک
 ...باش ی: پر انرژکنمیدستم را از ارنج به سمت باال خم م

 رهیو خ کشمیبه گردنم م ی... دستداردیو به طرف در اتاق قدم برم دیگویم ی... باشه استیلبخندش واقع نباریا
 ...شومیرفتنش م ی

 !!دلم جا بدهم؟؟ یتو را کجا ضیضد و نق یمشغله، رفتار ها نهمهیا انی... من میصدف... وا یوا
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*** 

 رمیگیام را از تاج تخت م هی... تکرودیاتاق رژه م ی... غزل سرگردان، توگذارمیم یپاتخت یو رو بندمیتاپ را م لپ
 !؟یبخواب یخوای: نمدهمیخنک سر م یرو تخت یو خودم را رو

 ...لحظه هیچسباند: چرا چرا... صبر کن  یاش م یشانیدستش را به پ کف

 !شده؟ یزی: چکنمیغلتم و نگاهش م یچرخد... به پهلو م یباز دور خودش م و

: شومیم رهیاندازم و به حرکاتش خ یباال م ییکشد... ابرو یم رونیو لباس خواش را از کمد ب دیگویم یکالفه ا نهِ 
 !بود زنگ زد؟ یک میعسل که برگشت یاز خونه 

لنز  ی: خود عسل بود... جعبه کندی... دامن لباسش را مرتب مردیگیکارش را از سر م ر،یو با تاخ کندیم مکث
 ...هام رو جا گذاشتم خونه شون

به تن دارد از جنس ساتن با  ی... لباس خواب نسبتا بلندشودیم کی... غزل اهسته به تخت نزدمیگویم یاهان
دوست دارم... باب  شتریاست را ب نیاش قرمز اتش نهیکه زم یکی... آن یدرشت مشک یو گلها دیسف ی نهیزم
رو  ی... رودیایتخت ب یتا غزل رو کشمیو با خنده کنار م میگویدلم م یتو یبلند یتر است... خفه شو لیم

 !؟یخندیم یپرسد: به چ یو م خوردیسر م یتخت

 ...یچی: هشودیتر م دیام شد خنده

 !؟یخندیاندازد: به من م یبه خودش و بعد به اطراف م ینگاه یگنگ با

 ...یهست یخوردن شتری! تو ب؟ی: نه بابا... تو مگه خنده داردهمیگردنش هل م ریو دستم را ز رمیگیرا م شیبازو

 ...شنومیم دیجد ی: حرف هاگذاردیام م نهیس یرا رو مشتش

 ...دانمیخودم هم نم کنم،یفرار م یزی... از چه چکنمیبحث را عوض م یا انهیو به طرز ناش زنمیم یلبخند

همزمان با درس خوندن، شرکت اومدن  ینیبی... غزل اگه مشهیدانشگاهت شروع م یکالسا گهید یاز هفته _
 ...االن بگو نیبرات سخته هم

 یزود نیکه به ا ستمیاونقدرا هم تنبل ن گهی... دامیوقت م مهیکه کالس دارم ن یی: نه بابا... روزادیگویم ینچ
 ...جا بزنم

 ...نزدم یحرف نیمن همچ _

 ...: به هر حالخوردیبغلم تکان م یتو یکم

 ...رهیگی: نکن درد مدیگویم ی... آخدهمیدو انگشت شست و اشاره ام فشار م نیاش را ب ینیب

 ...لغزانم یگونه اش م یرو ،ینیب ی غهیرا از ت انگشتم

 ی... امشب باز امپر چسبوندادی: نکن قلقلکم مکشدیرا بابا م شیکه انگار مور مورش شده باشد، شانه ها یطور
 ...سر کار یبر دیبخواب صبح با ریها... بگ
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 !!!: غزل؟؟؟خورمیاز احساسش جا م ی... از حرکت خالکشدیگردنش باال م ریو مالفه را تا ز کندیبهم پشت م و

 ...ریام ادیهوم... به خدا خوابم م _

 !دارد، نه؟ یحس خوب یلیخ یمحل یحسام خان... ب ری... حاال بکش امکنمیم یپوف

 ...میگویم ی... هومزندیم میو صدا چرخدیکه به سمتم م شودیام م یگار متوجه دلخوران غزل

 !دفعه؟ هیشد  یپرسد: چ یم غزل

 ...... فقطیچی: هبرمیسرم م ریو دستم را ز کشمیبه سقف دراز م رو

 !: فقط؟کندیپرسشگرانه تکرار م غزل

 ...گمیبهت بگم... بعدا م خواستمیم یزیچ هی... یچیه _

 ...خب االن بگو _

 ...الیخ یب _

 ...نکن تی... اذری: بگو امدیگویم یلجباز با

 ...دیحسش پر گهینه د _

 ...یکن تیآدمو اذ یبرو گمشو با حست...مسخره... همه ش دوست دار _

 !کو آدم؟ _

 ...: کوفتکوبدیام م نهیس یمشت به قفسه  با

تو جوجه؟!  یهست یفشارم: با ک یم میانگشت ها انیرا م شیچرخم و مچ دست ها یبه سمتش م یناگهان
 !هان؟

 ...: ولم کندهدیرا به شدت تکان م شیها دست

 !بگم؟ خواستمیم یچ یبدون یخواستیمگه م _

 ...زندیو مشتاقانه به دهانم زل م ردیگیم آرام

بود،  دهیبهم چسب یگوش ماه هی... بعد داشتمیدوسش م یلیداشتم... خ یناز ی: جوجه میگویم یاهستگ به
جوجه م چقدر  دمیکه ول کرد رفت، دوباره من موندم و جوجه م... بعد د هیاز جوجه م غافل شدم... گوش ماه

داره...  خوامیرو که من م ییزایچاون  یخوبه... مهربونه... با گذشته... چقدر منو دوست داره... چقدر همه 
ِ  هیگر... طاقت لرزهیدلم براش م یچقدر من ه  ...هاشو ندارم... چقدر دوسـ

 ..... بسهـــسیه _
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فرستم و  یم نییخشکم پا ی... اب دهانم را به زحمت از گلوچسبدیم میسردش به لب ها یانگشت ها سر
 ...: غزلکنمیخشدار زمزمه م

 ...شودیگم م شیموها یو تو خوردیچشمش سر م یاشک از گوشه  ی... قطره هازندیتند پلک م تند

 ...: من دوست دارم غزلکشمیم نییلبم پا یو از رو کنمیرا مشت م شیدست راستم، انگشت ها با

 رستانوی! مگه کل چهار سال دبن؟یری! ش؟ی: صدف که فقط دو سال باهات بود... قبلش چکندیزمزمه م مرتعش
 !عشق اولت نبود؟ نیری! مگه به قول خودت ش؟ینبود نیریدنبال ش

 یادیمون که خب ز هی... به عنوان دختر همساومدیخوشم م نیری! من فقط از شن؟یریخندم: ش یم فیضع
عشق اولت بوده... بعدش هم که اونا  نیریکه ش نیدهن من انداخت یچشم بود.. وگرنه شما ها تو یهم تو

هست... نه صدف... فقط من  نیری... نه شنی... االنم ببیانگار از اول نبودن... بازم فقط تو بود سیرفتن انگل
 ...... من فقط تو رو دوست دارم... تو هممیو تو موند

 ...: منم فقط تو رو دوست دارم... از اولم فقط تو رو دوست داشتمکشدیرا باال م دماغش

 یاش را م قهیو شق زنمیرا کنار م شی... موهاهیگر ریز زندیبلند م یو با صدا خزدیآغوشم م یتو یناگهان و
 ...ینطورینکن ا هیسم: غزلم گزبو

ِ  دونمی: نمدمیو ادامه م کندیم یهق هق  دمید دمیفکر د یخب... هر چ ی... ولرمیبا خودم و احساسم درگ یاز ک
 ...یو تو... انگار از همون اول هم فقط تو بود ییفقط تو

 !ر؟ی: چرا؟! چرا انقدر دکندیو تند و پشت سر هم تکرار م دهمیام فشار م نهیرا به س صورتش

و  یخودش را خال خواهد،یهر چقدر که دلش م دهمیو اجازه م زنمیبوسه م شیمن به همان سرعت، به موها و
 ...دلش را سبک کند

*** 

شرکت  یتو یواشکی یها یریغافلگ ایخانه  یهستند... از روابط گرم تو یکلمه عال یواقع یبعد، به معن یروزها
زوج ها...  ی... مثل همه ندیآ یپروا به زبان م یکه ب ییاز ته دل و دوستت دارم ها یعالقه ها گرفته، تا ابراز
موقع صدف آرامشمان  یحضور ب یاجبار... گاه کی ارا با عشق آغار کردند... نه ب شانیکه زندگ ییمثل همان ها

 دیکه با آغاز ترم جد میدواری... من و غزل، هر دو امستی... اما خب... انقدر ها هم مهم نزندیرا به هم م
 ...چدیبپ مانیشرکت به دست و پا یصدف هم کمتر تو ،یلیتحص

که  یبر خالف دفعات قبل نباریو ا میکنیو رو م ریپاساژ ها را ز د،یترم جد یبرا د،یجد فیمانتو و ک دیخر یبرا
 ...شودیکه واقعا الزمش م دگذار یم یلیوسا یغزل فقط دست رو م،یامد یم دیخر یبرا

داده که من و صدف را به  بیترت رهیمد ئتیاست که ه یروزها افکارم اشفته کرده، سفر نیکه ا یموضوع تنها
 یموضوع را چطور نیا دانمیاصفهان بفرستند و نم یبا شعبه  ییو آشنا دیبازد یبرا د،یجد یعنوان سهامدار ها

کند... اما  یسفر همراه نیا یتو اراکسوت هم م شیپ یاز مهندس ها یکی... البته قرار است میبه غزل بگو
 ...کندینم جادیدر اصل موضوع ا یخب به هر حال فرق
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کم دارد.. و صحبت  یزیصدف چ یکه انگار جلو کندیرفتار م یبازم طور ش،یکه غزل با تمام ادعا ها مخصوصا
 یکه من به تو اعتماد کامل دارم، اما با هم حت کندیرار متک میمدام برا نکهیندارد... با ا یریتاث چیمن هم ه یها

... اگر کنمیرا درک م شیها تی... من حساسپردیکه رنگ از رخش م نمیبیاگر صدف از کنارمان عبور کند، م
 ...حساس است یو افراط یادیز گریبودم... اما غزل د ریترس درگ یمطمئنا من هم با نوع شد،یعوض م مانیجا

... 

باز  کی... شودیوارد اتاق م نگونهیتنها غزل است که ا دانمی... ندانسته مشودیباز م یاجازه ا چیه یاتاق ب در
 !: دلت تنگ شده جوجه؟میگویبرگردم م نکهیا یو ب زنمیم ی... لبخنددمیداخل امد، دمش را چ ینطوریصدف ا

 !رحسام؟یام _

 !شده؟ ی: چچرخمیو به عقب م رمیگیفاصله م ینقشه کش زیلرزانش، از م یاز صدا متعجب

 !؟یبر ییپرسد: تو با صدف قراره جا یمقدمه م یب

 !؟یدی: از کجا فهمکشمیرا به چنگ م میموها

 ...یبا صدف بر یخوای! م؟یعنیگزد: راسته  یم لب

 ...خوام برم... مجبورم که برم ینم _

 !؟یکه مجبور یچ یعنی _

 ...گرفته میتصم رهیمد ئتیمجبورم... ه یعنی _

 یکوفت ی رهیمد ئتیغلط کرد با هفت جدش... تو مگه خودت جزئ اون ه رهیمد ئتی: هدیگویخروش م با
 !؟یستین

 ...بابا ی... انییپا اری: چته تو؟! صداتو برمیگیرا م شیبازوها

 ...کندیم یپوف

 ...میخونه حرف بزن میریجمع و جور کن م لتوی: آخر وقته... برو وسامیگویاندازم و اهسته م یبه ساعت م ینگاه

باغ  نی... هر دم از اکوبمیم میرو شیپ یو با لگد به راحت میگویم یاَه نسبتا بلند رود،یم رونیکه از اتاق ب غزل
 ...آرامشمان را به هم نزند زیچ چیو ه میتنش داشته باش ی... به دلم مانده ده روز... فقط ده روز برسدیم یبر

 ادهیببرم... به سرعت پ نگیرا به پارک نیماش کندی... غزل صبر نمشودیم یسکوت ط یتا خانه تو شرکت ریمس
 ...رودیو به خانه م شودیم

تق و توق از اتاق خواب  ی... صدارمیگیم شیو راه واحدمان را پ برمیم نگیرا به پارک نیمشوش، ماش یذهن با
 ...کشدیطول نم ادی... انتظارم زدیایب رونیتا غزل خودش از اتاق ب مانمیو منتظر م زنمیم هی... به کانتر تکدیا یم

 !: خب؟دیگویمقدمه م یو ب دیا یم رونیاز اتاق ب یقیبا اخم عم غزل
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 ...: خب به جمالتمیگویم یتفاوت یتظاهر به ب با

 ...گمایبهت م یزیچ هی: به خدا کندیرا مشت م شیها دست

 ...رمیکار م ی... برارمینم حیتفر ی... برافمهیاز وظا یسفرو برم... جزئ نیا دی: غزل من بامیگویم کالفه

 ...رمیهمراه خودشون ببرن... بگو نم رنیدستتو بگ یستیبچه که ن _

 ...شهینم _

 ...امیپس منم باهات م _

 ...شمی... اتفاقا خوشحالم مایب یتونیاگه م _

 !!!مسافرت؟؟؟ امیدرس و دانشگاهمو ول کنم با تو پاشم ب ی: من چطوردیگویم غیج با

 ...امیمنم باهات م یگیم یها... خودت دار هی: عجب خرکنمیرا گرد م میچشمها

مسافرت؟!  یتو رو ول کنم که با صدف بر ی: من چطورکندیلب زمزمه م ریکشد و ز یرا از دو طرف م شیموها
 ...خدا یا

 ...گمیبهت م یزیچ هیرف زدنت باشه ها... : غزل حواست به حشومیم براق

بار اون صدف گور  هیبلرزه...  یکیتنم از حضور  دیکردم که هر لحظه با ی! مگه من چه گناهگم؟یمگه دروغ م _
 ...نیریبار ش هی... یبه گور

 ...شوهر داره نیری... شــوانهیغــــزا... خجالت بکش د _

 ...از شوهرش جدا شد نمیریش یدید هوی: خب شوهر داشته باشه... من که شانس ندارم دیگویم یلجباز با

 ای! ؟یبه من اعتماد ندار یکنیم یادآوریکه همه ش با حرفهات  یچ یعنی... خورهیغزل کم کم داره بهم بر م _
سفر  هی یتو خوامیبا صدف بفرستمت مسافرت... مگه من م یچطور یگیم ایعشق اولت بوده...  نیریش یگیم

تر از  نیی... دو کوچه پایدوست بود نهیبا اون آرمانِ بوز رستانتویبکنم... تو سه سال از دب یچه غلط یکار
سرم  یبا صدفو تو میدوست یرو به روت اوردم که تو ه نایبار ا هی... من ندتینب ییکه دا یشدیم ادهیپ نشیماش

 !! آره؟؟یکوبیم

رفتم...  یخونه ش که نم گهید یقرمز شده: من با آرمان دوست بودم... قبول... ول تیاز شدت عصبان صورتش
و اصال هم نگران  کردیدعوت م شیمجرد یتو رو به خونه  یشرم یب تیمسافرت که با نها یبر یتو قراره با کس

 ...ابروش نبود

 رفــــ یآرمان نم یپرد: از کجا معلوم تو هم وخونه  یهوا از دهانم م یب

 ...سوزاند یو صورتم را م پردیمثل برق از سرم م یزیچ

 ...یغزل خانوم... راه افتاد نی: آفرزنمیو پوزخند م کشمیرا به گونه و چانه ام م دستم
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 ...شد ییهویبزنم...  خواستمیحسام... به خدا نم ری: امردیگیدهانش م یدو دستش را جلو هر

 ...نمی: بذار ببدیگویو م دیا یجلو م و

 ...نبود ی... به جون خودت عمددی... ببخشرمیبم ی: الهزندیزور دستم را از صورتم کنار م با

اندازم... کامال مشخص بود  یام م یشانیپ یرو یو وحشتناک یو اخم مصنوع میگویم یدلم خدا نکنه ا یتو
 ...ام را برطرف کند یتا ناراحت دیایب نییاز موضعش پا ینبوده... اما خب غزل مجبور است چند ساعت یعمد

 ی... به خدا بنی... منو ببری: خدا منو بکشه... امگذاردیگونه ام م ی... غزل باز دست روزنمیرا پس م دستش
 !؟یشنویدستم بلند شد... م اریاخت

 نیبشم... اشتباه کردم... بب میشوهر یفدا ی: الهبوسدیگونه ام را م یاپیاندازد و محکم و پ یدور گردنم م دست
 !زم؟یحسام؟! عز ریچه سرخ شده صورتش... دستم بشکنه... ام

 ...ردیگیو فاصله م داردیدست از قربان صدقه رفتن برم یگزم تا نخندم... غزل ناگهان یرا محکم م نمییپا لب

 !؟یعوض ی: منو دست انداختدیگوی... حرص زده مکنمیاخم نگاهش م با

 ...یافتاد از چشمم گهیچشمم غزل... د یبرو از جلو _

 یازش معذرت خواه ینطوریکه من ا کنهیم یباز لمیساعته داره ف شیش کهیبه درک که از چشمت افتادم... مرت _
 ...کنم

 ...نخورده بودم تا حاال یلی... بچه پررو من از مامان بابام سیهم نکن یمعذرت خواه یخواستینه م _

 !ه؟یچ یدونی... اصال میشد نیبه الالت گذاشتن که ا یل یل ینطوریهم _

 !: اصال خوب کردم زدم... حقت بودستدیا یم میو دست به کمر روبه رو کنمیم نگاهش

 !: بله؟کنمیرا گرد م میچشمها

 ...گنیبار م هی: اخبارو رودیترسد که همانطور عقب عقب م یاز نگاهم م یانگار غزل

 ...فهیتکرار کن ضع گهیبار د هی ی: جرئت دارمیسا یهم م یرا رو میها دندان

... کندیاتاق خواب ها فرار م یبه سمت راهرو ،یگوش خراش غیو با ج پرخدیو همزمان، غزل م کنمیپا تند م و
... تاپش را شودیکه متوقف م ییتا جا شودی... حرکتش کند مزنمیو از پشت به تاپش چنگ م کنمیدنبالش م

 ...خوردیام م نهی... از پشت به سکشمیم

 می... در حمام را با زانوکشدیم غیوقفه ج ی... غزل بکنمیدست بلندش م یاندازم و رو یم شیزانواها ریز دست
 ...حسام ری... اموونهیاندازد: ولم کن د یچنگ م می... غزل به موهادهمیبه جلو هل م

م و آب گذار  یاش م نهیقفسه س س ی... کف دستم را روزندی... به شدت دست و پا مکنمیم شیوان رها یتو
 ...کنمیسرد را تا اخر باز م
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: زنمیم یثیگشاد شده اش، لبخند خب یبه چشمها رهی... خشودیلحظه دست و پا زدنش متوقف م کی یبرا
 !... مفهومه؟فهیضع یشوهرت دست بلند کرد یاول و آخرت بود رو یدفعه 

 د،یایب رونیاز اب سرد ب زیوانِ لبر ی... تا به خودش بجنبد و از تودارمیاش برم نهیس یقفسه  یدستم را از رو و
: کثافت رذل... دعا کن دستم کوبدیبعد، غزل با مشت به در م یا هی... ثانرومیم رونیو ب دومیبه طرف در م

 ...بهت نرسه

 ...کنمی: باشه... دعا مدارمیدر را از پشت نگه م ی رهیدستگ

 ...زنمیم خیحسام... باز کن درو دارم  ریعنتت کنه ام: خدا لزندیلگد به در م با

 ...آب گرم ریاحمق جان خب برو ز دیبگو ستین یکی... خندمیم تنها

 ...دیآ یم نیبا زم ینیگرومب برخورد جسم سخت و سنگ ی... صداداردیدست از تقال برم غزل

 ...دست خودت ی: کار ندکنمیم کیرا به جدار در نزد دهانم

را هم از دست  مانیزندگ یلیس نی... خب اولکندیصورتم گز گز م یاش رو یلیس یخندم... جا یاهسته م و
 ...مینوش جان کرد زمانیهمسر عز

 ...اخرت باشه یدفعه  یاز سرت گذشتم... ول ایجوجه... ب رونیب ای: برومیو عقب م کنمیرا رها م رهیدستگ

 یب یبابا... قهر کرد رونیب ای: غزل؟! بزنمیو صدا م کنمی... لبم را تر مدیا ینم یگذرد و جواب یم هیثان چند
 !جنبه؟

 ...اش گرفته ینفهم... باز ی... دختره دیا یشر شر اب م ی... تنها صداکنمینم افتیدر یهم جواب باز

کتک درست و  هی یتو... خودتو برا امی: غزل من دارم مگذارمیم رهیدستگ یو دستم را رو گردمیرفته را برم راه
 ...اماده کن یحساب

... با دو قدم بلند خودم زندیکه کنارش افتاده، بهتم م اریو دوش س نیزم یغزل رو دنی... با دکنمیدر را باز م و
گردنش  ری... دستم را ززنمیحمام زانو م سیسرد و خ نیزم یو رو رسانمیم دهیرا به غزل که رنگش به شدت پر

 ...! غزلم غلط کردم باز کن چشمهاتو؟یشنویم مو: غزل... غزل صداکشمیبغلم م یتنه اش را تو میو ن دهمیسر م

 ...: غزلم؟! جوجه؟! چشمهاتو باز کنزنمیدست به گونه اش م با

 ...: غزلزنمیم یا دهی... لبخند ترسلرزدیم شیپلک ها کنمیم حس

بسته  می... چشمهاخوردیگره م میگلو یتو دهینکش هیکه به ثان کشمیم ی... نفس راحتدیگشا یپلک م ریتاخ با
بدن  ینیسنگ کنمی... حس مشودیم دهیهوا به صورتم پاش یکه ب یخیاز اب  ماندیباز م مهیو دهانم ن شوندیم

 ...شودیدستم برداشته م یغزل از رو

 سیخ ی شهیبهتر شود... غزل را از پشت ش دمیتا د زنمیو تند تند پلک م کشمیم سمیبه صورت خ یدست
 قایسرم اورده باشه رو دق یکه کس یی: بالدیگویاندازد و با خباثت م یم یرا کنار اری... دوش سنمیبیتار م نکمیع
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... مونهیم ادمی یکه بهم زد یزشت رف... در ضمن... اون حیگیم شهیخودت هم نوی... اکنمیم یمثل خودش تالف
 ...کنمیم یبه موقعش اونم تالف

به گلو و گوشم، به خاطر  ینیاز ب ی... راهکنمیدهانم را تف م ی... آب تورودیم رونیسالنه سالنه از حمام ب و
 ...کشدیم ریام شده ت ینیکه وارد ب یحجم آب

به غزل،  راهیو با بد و ب گردانمیبرم شیبندم... دوش را سر جا یاب را م ریو ش شومیاز جا بلند م یسست با
 ...مکنیحمام را ترک م

*** 

 !: تب هم داره؟دیآ یمامان با خش خش م ی... صداکنمیتلفن را دست به دست م یگوش

 ...خرده داغه هیچسبانم: آره...  یغزل م یدستم را به گونه  کف

پاشم...  یبه صورتش م یلبخند دهم،یمامان گوش م یکه به دستور ها ینی... حدیگشایپلک م یحال یبا ب غزل
 ...افتد یهم م یرو شیپلک ها

 وانیل هی یتو زیبر شنینشه ها... آو شتریحسام حواست باشه ب ری... امیخور یدو تا قاشق چا یبه اندازه  _
 ...گهید هیچ یدونیکه م شنیدم بکشه بعد صافش کن بده بهش بخوره... او قهیده دق هیاب جوش... بذار 

 ...گهید شنهیاو میزیریم ایسس الزان یکه تو ینی... همستمی: آره مامان خنگ که نمیگویم یدلخور با

 !خندد: آره همونه... گلو درد هم داره؟ یم مامان

 !؟ی: غزل گلو درد هم دارکنمیبه انگشتان غزل وارد م یفشار

 ...رهیگی: فشارم نده دردم مکشدیم غیج

 !؟یگلو درد هم دار پرسهی... مامان مدیخب ببخش لهی: خکشمیدستم را پس م یفور

گلوش عفونت کرده... آب  نی: خب ادیگوی... مامان مکنمیمامان تکرار م یو جوابش را برا دیگویم یفیضع ی آره
 ...بهتون زنمیسر م هی ینمک بهش بده قرقره کنه... منم اگه بتونم عصر

 ...نوش جان کنه ستیو دو ونیلیم هی دینداره... با دهیفا نایا گهینه د _

 ...زنمی: خفه شو... من امپول نمزندیپتو داد م ریاز ز غزل

 ...نکن تیحسام بچه رو اذ ری: امدیگویم خگرانهیتوب مامان

 ...تحفه نیمنو بزن به خاطر ا ایخب بابا... ب لهیخ _

... من مارستانیب اریاگه حالش بدتر شد ورش دار ب نیخرده سرم شلوغه... بب هیدرست هم حرف بزن... من  _
 !؟یندار یربرم... فعال کا دیبا

 ...ینه.. مامان مرس _



 

 
240 

... کندیم نیف نیپتو ف ری... غزل زگذارمیم یرا کنار میس یب یو گوش کنمیتماس را قطع م یکوتاه یخداحافظ با
 ...: نکن... سردهزندی... به پتو چنگ مزنمیسرش کنار م یو پتو را از رو کشمیکنارش دراز م یبه اهستگ

 !: جوجه هنوز دلخوره؟کنمیگوشش زمزمه م ریاندازم و ز یم چشیرا دور تنِ پتو پ دستم

 ...: بــلـــــهدیگویناز، کشدار م با

 ...خندم یم آهسته

 !برطرف بشه؟ تیکنم دلخور کاریچ _

 ...ستمین یا نهی... من کشهی... خودش برطرف میبکن یتو کار ستی: الزم ندهدیجواب م یدماغ تو

 !؟یسرما بخور ی... دوست داریاونطرف خفه م کرد : اَه بروزندیغر م یبا کالفگ و

 !؟ینه پس بذارم همه ش رو تو بخور _

! بلند شو ؟یکه چ ینشست نجایخندد: االن ا یدارد و لبانش م هی... صورتش حالت گرکندیپتو نگاهم م یال از
 ...برو سر کارت

سر کار... امروز  میرینم چکدوممونی... جوجه رو تنها بذارم؟! تماس گرفتم خبر دادم امروز هیعجب حرف _
 ...ادینم شیپ ی... مشکلکهیتا  یپنجشنبه س ساعت کار

 ...پهیک پِ یک مینی... بشمیدارم خفه م ی: وازندیسرش کنار م یو پتو را از رو کشدیم یآه

 ...گردمی... صبر کن االن برمشنیپرم: اوه... آو یجا م از

و  کنمیمامان را اجرا م ی... دستور العمل هاکنمیاتاق را ترک م خورد،ینمغزل غر بزند جوشانده  نکهیقبل از ا و
 !ه؟یچ نی: اَه... ازندیم وانیبه ل یو لب ردیگیرا از دستم م وانیل ی... غزل با چندشوارگردمیباز به اتاق برم

 ...که مامان گفت هیهمون _

 ...توش بنداز یزیچ ینبات ،یقند هیبرو  ایب _

 ...از قند و نبات نبرد ینه... مامان اسم _

 ...خودم... برو دونمیمن م _

 ...چسبانم: بخور انقدر غزن یم شیرا به لب ها وانیل

 ...بنوشد یجرعه ا کنمیو وادارش م برمیرا باال م وانی... ته لکندینق نق م غزل

 ...گهید خورمی: نمکشدیاخم سرش را عقب م با

خوشکل  نیلیس یدکتر... تو تا چهار تا پن می: پاشو... بلند شو برکوبمیم یپاتخت یرا رو وانیو ل کنمیم یپوف
 ...... پاشو لباس بپوش... زووودیشیخوب نم ینوش جان نکن
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 ...وانوی... بده لخورمی: خب باشه مکندینگاهم م تیمظلوم با

 وانیرا تا ته سر بکشد... ل اتشیتا محتو ستمیا یسرش م یو دست به کمر باال دهمیرا به دستش م وانیل
 ...خزد یپتو م ریباز ز گرداند،یرا که بهم برم یخال

 ...یشیم ضیمر ری: برو اونطرف امزندیبسته لب م ی... با چشمهازنمیاش کنار م یشانیرا از پ شیموها

 ...مسافرت یبر یخوای: مکندیبا مکث اضافه م و

 !باالخره؟ یشد یراض _

 !هم دارم؟ یا گهید ی: چاره دیگویم یو با دلخور دیگشا یم پلک

 !؟یقراره بر یپرسد: ک یم فی... ضعزنمیم لبخند

 ...گردمی... پنجشنبه عصر برمرمیدوشنبه صبح م _

 ...گهیچهار روز د یعنی: کندیو زمزمه م دیگویم یاوهوم

 !ارم؟یبرات ب یدوست دار یچ ی: سوغاتکنمیگاه سرم م هیرا تک آرنجم

 ...میزنی... بعد حرف مادهیهنوز وقت ز _

اش نسبت به  یاعتماد یاورد، ب یکه به زبان م ی... تک تک کلماتدهدیازارم م شی... لرزش صداکنمیم یپوف
 ...دهدیآزارم م نیکشد و ا یم ادیمن را فر

 ...ی: تو منو ماه عسلم نبردکندیبغض زمزمه م با

: رمشیگیاغوشم م یو تو برمیم شیشانه ها ری... دستم را ززندیم پلک ی... به ارامزنمیزل م شیچشمها به
... کارامو راست و فتمیشرکت جا ب یخرده تو هیصبر کن...  گهیکم د هی... برمتیغزلم... ماه عسلم م برمتیم
 !خب؟ برمت،یم یکنم... هر جا بخوا سیر

 ...سکویبرم د خوادی... دلم مهیترک می: برکشدیرا باال م دماغش

 ...: جان... چه خوش اشتهاخندمیم

 ...لمایبفرستم هوا... مثل ف ریآرزو هم برام بگ یبالون ها نیبشم... تازه از ا خوامیهم م یحیتفر یسوار کشت _

 !گه؟یچشم... د _

 ...نایفعال هم _

به  سکوت ی... توکشدیخس خس نفس م ی... با کمکنمیگل انداخته اش را نوازش م یانگشت اشاره گونه  با
 ...رودیفرو م قیعم یو به خواب شوندیارام و منظم م شیکه نفس ها یی... تا جاشومیم رهیصورتش خ

*** 

 ...: خبکنمیگذارم و زمزمه م یغزل م یشانه  یرا رو دستم
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هنوز  یبعد از چهار رو نی... ببیخونه تنها نمون ی... توکنمیم دی: بازم تاکمیگوی... آهسته مزندیم یکمرنگ لبخند
 ...منم راحت تر باشه الی... بذار خنایمامان ا ایعسل...  یخوب نشده... برو خونه  تیسرماخوردگ

 !... خوبه؟مونمیاونجا م رمیشبا م _

 ...شرکت ایدانشگاهم،  ایروز رو که  ی هیبق وونهی: خب ددیگوی.. غزل مفرستمیم رونیب یرا با کالفگ نفسم

 یچند روز برو خونه  نیجمع کن ا لتوینکن... وسا تمی... انقدر اذستیبند ن یچیغزل من اونجا دستم به ه _
 !بمون... باشه؟ ییدا

 ...: چشمزندیم پلک

 ...کندی... غزل اخم مشودیم کی... صدف نزدنشانمیلب م یرو یپهن لبخند

 ...پروازمون رو اعالم کردن ی... شماره شهیم رید میبر دیحسام... با ریام _

 ...ستدیا یدور تر، منتظر م یجنبانم و صدف کم یم یسر

بوسم و  یاندازد... هر دو طرف صورتش را م یرا دور گردنم م شی... دست هاشومیغزل خم م دنیبوس یبرا
 ...: دوست دارمکنمیکنار لبش زمزمه م ییجا

 ...شهی: دلم برات تنگ مدیگویم یکشم... به آرام یعقب م و

 ...گردمیزود برم ی... ولشتری: من بکشمیم شیدستم را به بازو کف

فشارمش  یاغوشم م یتو یاندازم... کم یو دست دور کمر غزل م رومیم ی... چشم غره ازندیم میباز صدا صدف
 ...شومیو بعد جدا م

 ...... به سالمتشهیم رتی: برو دکندیلباسم را مرتب م ی قهی

... نگاهم را دهدیو دست تکان م زندیم ی... لبخندشومیازش جدا م ،ینسبتا طوالن یخداحافظ کیاز  بعد
از خانومت... سفر  ی: چه عحب دل کنددیگویو با خنده م دیا یشانه به شانه ام م یزدی... مهندس ارمیگیم

 ...یریقندهار که نم

 ...میشیباره که از هم جدا م نیاز بعد ازدواجمون، اول _

 ...دیجفتتون عادت کن یعنی... یسفر ها عادت کن نیبه ا دیبا گهید _

 ...ارمشیبا خودم م گهید ی: دفعه کنمیو زمزمه م کشمیم یآه

 !ه؟ی: چمیگوی... با پرخاش مخنددیم زیر زیر صدف

 ...یچی: هدهدیتکان م نیو سرش را به طرف گزدیم لب

 ...رمیتا ازش فاصله بگ دهمیسرعت م میو به قدمها کنمیچپ نگاهش م چپ

 ...وونهی: دشنومیپر خنده اش را پشت سرم م یزمزمه  یصدا
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... 

مغزم  یگرفته اش رو ی... صدارمیگیو اول با غزل تماس م کنمیرا روشن م لمیبه اصفهان، موبا دنیمحض رس به
افتاده عوارض  ادشیکردم حاضر نشد دارو مصرف کند... تازه  یاحمق... هر کار ی... دختره کشدیسوهان م

 ...شان است دهیاز فا ترشیب ییایمیش یداروها

 ...رسانمیم انیخانه تنها نماند و تماس را به پا یکه تو کنمیم دیبار تاک نیصدم یبرا

 ...کشدیطول م یدو ساعت یکی م،یاتاق ها ساکن بشو یو تو میبه هتل برس تا

 ...کشمیم رونیرا ب میها یگذارم و لباس راحت یتخت م یرا رو چمدانم

 ...شومیتخت ولو م یلباس رو ضیاز تعو بعد

 ...... احتماال سر کالس استدهدی... جواب نمرمیتا با غزل تماس بگ دارمیرا برم لمیموبا

 ...غزل تنها بماند گذاردیکه نم دهدیم نانی... اطمکنمیسفارش غزل را م یو حساب زنمیبه مامان زنگ م نباریا

 ...کندیم یکنارم، بدجور دهن کج یخال یغلتم... جا یو به پهلو م دهمیبالش سر م ریرا ز لیموبا

... 

 یرغم خستگ یشب است و عل مهین ی قهیدق ستیغلتم... ساعت دو و ب یچپ، به راست م یاز پهلو یکالفگ با
 ...ستیچ یخواب یب نیا لیکه دل دانمیخوب م یلی... و خدیآ یوجه خواب به چشمانم نم چیمفرط، به ه

 ...: غزل خوابهکنمیتکرار م یو با کالفگ کنمینگاه م یپاتخت یرو لمیموبا به

 لمیحرکت، موبا کیو با  شومیم زیخ می... نداردیدست از سرم برنم شیصدا دنیشن ی... وسوسه کشمیم یپوف
 !بکشم و غزل در خواب نار به سر ببرد؟ یخواب ی... به درک که خواب است... من بدارمیبرم یپاتخت یرا از رو

متعجب غزل  یو صدا شودیتماس برقرار م ده،یبوق اول به دوم نرس ،ی... در کمال ناباوررمیگیاش را م شماره
 !حسام؟ ری: امچدیپیگوشم م یتو

 ...سالم _

 !هنوز؟ یدی: سالم... نخوابدیگویمکث م با

 ...برهی: بدون تو خوابم نممیگویصداقت م با

 ...: منمدیگویم بالفاصله

 !؟ییپرسم: کجا ی... و منمز یم یخند تک

 ...شمهیخودمون... آوا پ یخونه  _

 !گذره؟یشکند: خوش م یبعد، غزل است که سکوت را م ی هی... چند ثانمیکنیو هر دو سکوت م میگویم یآهان

 ...: اصالکنمیمکث زمزمه م یب
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 ...میخندیهر دو با صدا م و

با پشت دست  ایتو شکمم  یبا لگد بکوب ادیشبا تا خواب به چشمهام م نکهیغزل... عادت کردم به ا یدونیم _
 میخوا نیهم یبه خوردم بده... برا دهیم یتوت فرنگ یموهاشو که بو ستیهم ن چکسیتو صورتم... تازه ه یبزن
 ...برهینم

و لگد رو اصال... قبول کنم... اما مشت  تونمیدهنت رو م یتو رهیحسام... حاال موهام که م ریام یبدجنس یلیخ _
 ...خورمیهم تکون نم لونیاپس کیخواب  یمن تو

 !بره؟ی... حاال تو چرا خوابت نمحی: بله بله صحمیگویخنده م با

 یبغلش فشارم بده... اما امشب فقط خر خر ها یتا صبح تو یکی: منم عادت کردم کندیزمزمه م متیمال با
 ...شهیم بمیآواست که نص

 ...فرستم یم رونیرا با صدا ب نفسم

 !؟ینصفه شب یزنیحرف م ی: با کدیآ یخواب آلود آوا از پشت خط م یصدا

 ...... تو بخوابیچکی: هدیگویم یبه آهستگ غزل

 ...دیآ یم یخش خش یصدا و

 ...یمونیدانشگاه... خواب م یبر یخوایغزلم برو بخواب... صبح زود م _

 !حسام؟ ریباشه... ام _

 !هوم؟ _

 ...یعنیبهت بگم...  خوامیم یزیچ هی _

 !شده؟ یزیچ _

 ...فکرتو مشغول کنم خوامی... نمگمیبهت م ی... برگشتالیخ ینه... فقط... ب _

 !افتاده؟ یاتفاق بد _

 ...بهت گمی! حاال مه؟ینه بابا... اتفاق بد چ _

 ...یباشه هر طور راحت _

 ...خنددیم یارام به

 !؟یندار ی... کاریبرو... برو بخواب صبح از کالست نمون _

 ...نه... مواظب خودت باش _

 ...غزلم... فعال بوسمتیم _
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سرم  ریرا ز میگذارم... دست ها یام م نهیس یرا رو لی... موبارسانمیم انیو تماس را به پا کندیم یخداحافظ
 ...بندمیبرم و با ارامش پلک م یم

*** 

 ...شومیو از جا بلند م کنمیرا با دستمال پاک مدهانم  دور

 !پرسد: کجا؟ یاندازد و م یپرم م مهین یبه بشقاب غذا ینگاه صدف

 !... اخر به تو چه؟! به تو چه؟کنمیم یکالفه ا پوف

 !؟یریکه... کجا م ینخورد یری: چدیگویم یزدیا مهندس

 ...نگران بشه رهیخانمم تماس بگ ترسمیاتاق جا گذاشتم... م یتو لمویاتاقم... موبا رمی: ممیگویو م کنمیم یتشکر

... باز مثل امروز صبح تیسا میبر میخوای: باشه... فقط حواست باشه فردا مدهدیسر تکان م یزدیا مهندس
 ...یخواب نمون

 ...نیاریبه روم ب یبابا... حاال ه ی: امیگویخنده م با

که ارم هتل  یبه ساعت گرد ی... با نگاهکنمیرا ترک م یسالن غذل خور ،یبلند یو من با قدم ها زندیم یلبخند
 ...شومیسوار اسانسور م دهد،یرا دارد و عدد نه را نشان م

 چی... هکنمیم دایتخت پ یرا رو لمیو موبا شومی... به سرعت وارد اتاقم مستدیا یهفتم م یطبقه  یتو آسانسور
بار آن  کینگرفته... من هم از صبح، فقط  یکه غزل از صبح سراغ است بیندارم... عج یتماس از دست رفته ا

 ...دو جلسه، باهاش تماس گرفتم که جواب تلفنم را نداد نیب یوقفه  یهم تو

باعث  "باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م " دیگویکه م یزن ی... صدارمیگیشماره اش را م گرید بار
 ...لبم را باحرص بکنم یپوست گوشه  شودیم

 ...ازش ندارد یخبر گریغزل، صبح آوا را به مدرسه رسانده و بعد از آن د دیگوی... مرمیگیمامان را م یشماره  نباریا

 ...فکر ی: مگه دستم بهت نرسه... بزنمیلب غر م ریکنم و ز یرا اشفته م میدست موها با

 ...افتد یم نیزم یو رو کندیچراغ خواب بر خورد م ی هی... به پاکنمیپرت م یپانخت یرا رو لیموبا

 ی... با اعصاب خردخوردیزنگ م زیم یرنگ رو دیفرستم... تلفن سف یم رونیب یرا پر شتاب و با کالفگ نفسم
 !: بله؟دهدمیو تلفن را جواب م کنمیدست دراز م

 ...جناب رهام ری: سالم... وقتتون بخچدیپیگوشم م یتو یزن میمال یصدا

 ...اندازم: سالم... ممنون یرا باال م میابروها

 ...! خانمتون منتظرتونن؟یالب یتو دیاریب فی: ممکنه تشردیگویم متیمال با

 !!: بله؟؟میگویم ینسبتا بلند یگرد شده و صدا یچشمها با
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 فیشر: عرض کردم همسرتون تکندیشود، با حوصله تکرار م جادیا شیولوم صدا یتو یرییتغ چیه نکهیا یب
 ...آوردن

 !همسر من االن اونجان؟ یعنی... شمی: من متوجه نمدهمیام را فشار م یشانیپ

 ...که دهیهتل اجازه نم نی... منتها قواندنیپرسیاتاقتون رو م یمنتظرتون هستن... شماره  یالب یبله... تو _

 ...نییپا امی: بله بله متوجه شدم... االن مپرمیحرفش م یتو

 !وانه؟ید نیا دیگوی... چه مشومیو از جابلند م کوبمیتلفن م یرا رو ی... گوشکندیم یتشکر

 ...رومیم رونیبندم و از اتاق ب یرا م راهنمیپ ییباال ی دودوکمه

 ...گذرانمیاطرافم را از نظر م شوم،یکه م یالب وارد

اندامش را در بر گرفته و چمدان  ،یکرم رنگ ی زهییپا ی... مانتوکنمی، مکث م ومیکنار اکوار ییآشنا بتیه دنید با
 ...کندیم ییخودنما شیکنار پا یکوچک قرمز رنگ

 !: غزل؟کنمیو نا مطمئن زمزمه م گزمیم لب

و تا به خودم  زنمیبار پلک م نیبه لب دارد... چند یچرخد... لبخند پهن یبه سمتم م یا هیچند ثان یریتاخ با
 ...شده زانیغزل از گردنم او م،یایب

 ...ـــــزی: سورپرادیگوی... غزل با خنده مکنمی... نفسم را آزاد مهوووف

 ...کندیو خندان نگاهم م کشدیسرش را عقب م و

 ...کشمی: من تو رو ممیسا یهم م یرا رو میها دندان

 !م؟یبکش یخوایمال عام م ینه... تو نجایا ی: باشه.... ولدهدیخندد و سرش را تکان م یم بلند

 !؟یکنیچقدر نگرانت شدم؟! غزل تو اصال فکر م یدونی! م؟یدادیخبر م هی دیتو؟! نبا یاومد یچطور _

 ...یدر اومد یخب حاال از نگران _

 ...میبر ایگردنتو بشکنم... ب خوادیدلم م یوقتا بدجور ی... بعضیواااااااا یوا _

 ...رومیم رشیو به سمت پذ دارمیبرم نیزم یچمدانش را از رو و

 ...کندیبا لبخند نگاهم م رزوشن

 !: شناسنامه ت همراهته؟پرسمیبه غزل م رو

 ...م هست نامهیو گراه ییکارت شناسا ینه... ول _
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سپارد... مشخصات غزل را  یو به رزوشن م کشدیم رونیپولش ب فیاش را از ک نامهیو گواه ییشناسا کارت
و  گرداندیرا بهمان برم نامهی... گواهدهدیشناسنامه ام درج شده مطابقت م یکه تو یو با نام همسر کندیچک م

 ...داردیغزل را نگه م ییکارت شناسا

 یو چشم غره ا خورمی... لبخندم را مکندیباز نگاهم م شی... با نمیشویو وارد اسانسور م کشمیغزل را م دست
 ...کنمینثارش م

 ...گهیبوسد: اخم نکن د یو گونه ام را م کندیردنم حلقه مرا دور گ شیمحض ورور به اتاق، دست ها به

! من که خبر مرگم پس فردا بر نجا؟یا یاومد یپا شد یچ یچسبانم: برا یم شیرا به پهلو ها میدست ها کف
 !؟یریخودت مچ من و صدفو بگ الیبه خ ی... مثال اومدگشتمیم

 ...چسباند: من فقط دلم تنگ شده بود یم میو چهار انگشتش را به لب ها کشدیرا عقب م سرش

 ...: باور کنزندیلب م میبه چشمها رهی... خزنمیزل م شیچشمها یتو

 ...وونهید ی... جوجه وونهیفشارمش: د یبغلم م یطاقت تو یو ب کشمیم یقیعم نفس

 ...کشمیتند نفس مو تند  چسبانمی... لبم را به بناگوشش مکندیگردنم پنهان م یانحنا یخندد و صورتش را تو یم

 یو دنبالش به طرف تخت م ردیگی... دستم را مکنمی... کمرش را رها مدیآ یم رونیبعد، از آغوشم ب ی هیثان ده
 ...کنمیکشد... با شست، پشت دستش را نوازش م

 ...کند یصورتم م یروانه  یچرخاند و لبخند یرا م سرش

که  ینشد... فکر کن همون کالس مهم لیکه اوا رو رسوندم مدرسه، رفتم دانشگاه... کالس اولم تشک یصبح _
کالس هام رو هم  ی هینشد... منم حوصله نداشتم برگشتم خونه... بق لیتشک امیبه خاطرش نتونستم باهات ب

 ...گرفتم... االنم که در خدمت شما هستم طیبه سرم زد بل هوی... چوندمیپ

: کنمیفرستد... حلقه اش را لمس م یم میانگشت ها یرا ال شی... انگشت هانمینشیتخت کنارش م یرو
 !سرعت؟ نیبه ا یگرفت طیبل یچطور

 ...با قطار اومدم _

 !؟ی: چـــــزنمیم ادیفر بای... تقرکنمیم کپ

 ...با قطار اومدم گمی! م؟یزنیچرا داد م _

 ...... اونم با قطـــاریاومد یپرم: غزل... غزل... تک و تنها بلند شد یجا م از

 ...یکشی: تو اخرش منو مگذارمیدهانم م یرا رو دستم

 ...... خطرناک بودریام امیب مایبا هواپ شدی: نمگذاردیام م نهیس یرا رو شیو کف دست ها ستدیا یم میبه رو رو

تو قطار  ینشست ییدختر جوون... تنها هیتو...  نکهی! خطر ناک تر از ا؟یچ یعنی: خطرناک بود؟! میگویداد م با
 !!! آرررره؟؟نجا؟یا یو اومد
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 ...... برام خطر داشتامیبا پرواز ب تونستمی: آره... خطرناک تر بود... نمدیگویو با آرامش م زندیم پلک

 ...رحسامی: من حامله م امکندیو غزل زمزمه م فشارمیم میدندان ها نیرا ب نمییحرص لب پا با

با قطار  نیهم یبرا" دیگویبکشم... غزل که م توانمینفس هم نم هیچند ثان ی... براکنمیزده نگاهش م بهت
 ...کنمینفس حبس شده ام را آزاد م "اومدم

 !؟یگفت ی: چ چپرسمیته چاه م از

 ...: من باردارمکندیتکرار م یبه اهستگ غزل

 ...زنمیرا چنگ م می... موهاخوردیام سر م نهیس یقفسه  یغزل از رو ی... دست هادارمیبه عقب برم یقدم

 ...! اصال... اصال ما کهشه؟ی! مگه م؟یگیم یدار یغزل... چ _

 ...: من خودم خواستمپردیحرفم م یتو

 ...... غزل اخهیخودت خواست یچ یعنی: خودت؟! کنمیام را با کف دست لمس م یشانیپ

 !؟یپرسد: خوشحال نشد یو با بغض م دهدیتکان م سر

 ...دونمی: نممیگویم صادقانه

کشد...  یم رونیب یبرگه ا فشیچرخد... از ک یو به سمت تخت م زندیم یکشد... لبخند تلخ یآه م غزل
 ،یکه شک کرده بودم... تو که رفت شدیم یهفته ا هی: دهدیم حیو توض ردیگی... برگه را به سمتم مرومیم کشینزد

خوشحال  کردمیبدم... فکر م بهت یخبرو حضور نیا خواستیدادم... دلم م شیرفتم آزما میاز فرودگاه مستق
 ...ی... ولیشیم

اندازم... نام مراجعه کننده:  یم یسرسر ینگاه شیو به نوشته ها کشمیم رونیب شیانگشت ها انیرا از م برگه
 ...20غزل پارسا... سن: 

 !اورم: من گفتم خوشحال نشدم؟ یم نییو برگه را پا کنمیم یهوف

 ...یدار یچه حس یدونینم ی: گفتدیگویبغض م با

 ...منتظره بود... خب ریغ یلیخ نیغزل... من... من شوکه شدم... ا _

 ...دونمی... مدونمیم _

 ...رمشیگیو به آغوش م شکمیرا م شی... بازوگرداندیسر برم و

 ...چسبانم یزده م رونیگردنش که از شال ب یرا به برهنگ می... لب هاکندیشانه ام را مشت م سر

 !اخه؟ شهیم ی... چطوریتو خودت هنوز بچه ا _

 ...رو محکم کنه مونیزندگ یها هیبچه بتونه پا هی دیفکر کردم شا _
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 !سسته؟ مونیزندگ یها هیاالن پا _

 ...ی... ولدونمیفشارد: نم یو پشت کتفم م کندیبغلم رد م ریرا از ز شیها دست

 !پرسم: چند وقتشه؟ یم آهسته

 ...: پنج هفتهدهدیپاسخ م کوتاه

 ...یعنی _

 ...شد یمعرف دیشرکت... که صدف به عنوان سهامدار جد یشب مهمون _

ّ ته ن تا : بوسمیاش را م یشانیو پ گذارمیرا دو طرف صورتش م میحال... دست ها نیخوانم... با ا یرا م ـتشی
 !ست؟یخرده زوده... ن هیبه نظرم  یکه شده... ول هیکار

 ...خب من _

 ...دی... شادونمی: نمدهدیتکان م نیفشارد و سرش را به طرف یدندان م ری... لب زکنمیم نگاهش

 !؟یدارو بخور یکردم حاضر نشد یهر کار نیهم یبرا_

 ...: اوهومکندیم نییو سرش را باال و پا کندینگاهم م یاشک یچشمها با

 ایاست  یواقع دانمیکه خودم هم نم ی... لبخندزنمی... تنها لبخند مکنمینم دایگفتن پ یبرا یکلمه ا چیه
 ...یتظاهر

و  گذارمیتخت م ی... چمدانش را روکندیرا خودش باز م شیمانتو ی... دکمه هاکشمیغزل را از سرش م شال
 !رم؟یدوش بگ شهی: مدیگویم و داردیاش را برم یراحت ی... لباس هاکنمیباز م

 ...زمی: آره... آره عزمیگویم عیسر

 ...رودیم یبهداشت سیو به طرف سرو زندیم یکمرنگ لبخند

حمام  یدر بسته  یرو ینا معلوم یغزل، نگاهم را از نقطه  لیزنگ موبا یکه با صدا کشد،یچقدر طول م دانمینم
گوش و  نیرا ب لیافتد... موبا یم رونیهم ب ی... پاکت سبز رنگکشمیم رونیب فشیرا از ک لشیو موبا رمیگیم

 !: بله؟کشمیم رونیپاکت را ب اتیو محتو دارمیشانه ام نگه م

 بگم بچه؟! معلوم هســ ی: اخه من به تو چدیگویم یبلند یبا صدا مامان

 !: الو؟کندیو نا مطمئن زمزمه م کندیم مکث

 ...سالم مامان _

 ...به غزل زنگ بزنم خواستمیحسام؟! فکر کنم اشتباه گرفتم... م ریام ییواه... تو _

 ...ی: نه مامان... درست گرفتدوزمیم یسنوگراف یماتم را به برگه  نگاه
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 !؟یاز کجا به من زنگ زد شیساعت پ کیتهران؟! تو...  ی! برگشتر؟یام _

 ...: نه... غزل اومده اصفهانکنمیمنگنه شده نگاه م یدیسف A4 سنو که به کاغذ دیو سف اهیس نتیپر به

 !؟یکشد: چـــ یم غیج بایتقر مامان

 ...شنومیشده گفتن بابا را از پشت خط م یچ یصدا

 ...کنهی... در لحظه هم اجرا مرهیگیم میکه... در لحظه تصم شیشناسیمامان... م گهیاومده د _

طلبت...  یکیبچه کجا رفته... از طرف من بهش بگو  نیکه ا زنمیبال بال م نجای: من دارم ادیگویبا حرص م مامان
 ...مگه دستم بهت نرسه

 ...گمیباشه بهش م _

 !مامان؟ ی! تو خوبر؟یام _

 ...خرده شوکه م هنوز هی: اره مامان... کنمیسنو را لمس م یانگشت شست کاغذ گالسه  با

حمام است و  میگویو در جوابش کوتاه م ردیگی... سراغ غزل را مچدیپ یم یگوش یمامان تو قینفس عم یصدا
... به محض اتمام تماس، کندیتماس را قطع م رسد،یبه حساب غزل م نکهیبر ا یمبن دیتهد یمامان بعد از کم

 !؟یزنیحرف م ی: با کپرسدیم یبلند یصدا ایو غزل  دیا یبسته شدن در حمام م یصدا

 ...: مامان زنگ زددهمیهوا تکان م یرا تو لشیکشم و موبا یگرد شده اش باال م یرا تا چشمها نگاهم

 ...هیاز دستم شاک یلیفرستد: حتما خ یم رونیرا پر شتاب ب نفسش

و  اهیس ی... توده هادوزمیم یسنوگراف ی... مجددا نگاهم را به برگه ردیگیرا از دستم م لیو موبا دیآ یجلو م و
 ...کندیلقا مرا بهم ا یگرد باد... حس ناشناخته ا کی... مثل دیسف

 ...یفکر یب یلیغزل... خ یفکر ی... برسهی... گفت حتما به حسابت میلی: آره... خدهمیحواس سر تکان م یب

 ...تو ام... فقط بزن تو ذوق آدم گهیخب د _

 ...قبول کن کارت اشتباه بود _

 !گه؟ید یبس کن شهی... اشتباه کردم... م یگیباشه... تو راست م _

 !به اون برگه؟ یساعته زل زد کی هی: چکندیبا مکث اضافه م و

 یرا جلو می... دست هاندینش یم میپا ی... رودیایب کینزد کنمیو وادارش م رمیگیتن پوش قرمز رنگش را م بند
 ...کنمینم دایپ یچیه کنمینگاش م ی: هر چمیگویو م کنمیشکمش به هم قالب م

 هی یسنو ی! تو؟یکرده ا لی: تو مثال تحصدهدیام را به عقب هل م یشانیو پ کندینگاهم م هیاندر سف عاقل
 !مثال؟ یکن دایپ یخوایم یچ یپنج هفته ا نیجن

 !م؟یشیبچه دار م می... واقعا ما داریعنی: پرسمی... آهسته مدهدیم هی... غزل به شانه ام تکزنمیم یلبخند
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 ...هه... فکر کنم _

 ...مالد... از برخورد نفسم با گردنش، قلقلکش آمده ی... غزل گوشش را به شانه اش مکشمیم یقیعم نفس

قرار داشته  یتیموقع نیهمچ هی یبود که سال بعد تو نیا کردمیکه فکر نم یزیموقع... به تنها چ نیپارسال ا _
قابل  ریغ یبرام اتفاقا میزندگ یسال ها یساله، ده برابر همه  کی نیا ی... من.. تو... ازدواج... بچه... تومیباش
 ...کردمیفکرش رو هم نم یافتاده که حت یباور

 !؟یمونیپش _

 !؟ی: از چکنمیم نگاهش

 ...از ازدواج با من _

... میشروع نکرد یخوب و معمول مونویوجه... هر چند زندگ چیلحظه؟! به ه نیا ی: االن... و تومیگویم نانیاطم با
 ...بچه نینسبتا آرومم رو دوست دارم... فقط ا یرو دوست دارم... زندگ ... تومیمن االن راض یول

 !؟یدوسش ندار _

 نیبه ا می... اونم تصمیگرفت میمنم تصم یبه جا ینکرد یتو کار خوب ینه که دوسش نداشته باشم... نه... ول _
سالته غزل... من  ستی... تو فقط بمیوقت دار یلینگرانم... به نظرم زود بود... ما هنوز خ یلی... من خیمهم

 ...میبچه ا یلیخ گهید یبه زوج ها بتما نس نمیبیم کنم،یوقتا که فکر م یو چهار سالمه... بعض ستیب

 ...اومد ایبه دن یعسل فقط دوسال از من بزگتر بود که مان _

سالش  یس رضایعلسال از من بزرگتر بود... اگه عسل کم سن و سال بود، در عوض  شیش رضایعوضش عل _
 ...که شده هیبود... به هر حال... کار

 !؟یکشی: چرا آه مکنمیشکمش را لمس م یکشد... با شست، رو یم آه

 ...ینجوریهم _

 ...وونهی: دمیگویلب م ریز

 ...یحس خاص داشته باش هی دیغزل؟! به نظرم با یدار ی: چه احساسکنمیاضافه م یبلند تر یبا صدا و

 ...دارم یچه حس خوب یدرک کن یتونیخوشحالم... از ته دل... نم _

 ...ی: خوبه که خوشحالبوسمیرا م گردنش

 ...گذاردیبه هم چفت شده ام م یدست ها یرا رو شی... دست هازندیم پلک

 !؟یخورد یزیچ _

 ...قطار یخوردم تو ییزایچ هی _
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! رم؟یبرات بگ یهوس نکرد یزی! چ؟یستیبزنم... گرسنه ن کتکت یحساب خوادیدلم م یاریهنوزم اسم قطارو م _
 !بهش؟ گنیم اریو

رو دارم که البته  یباردار میاز عال یکیدارم... نه حالت تهوع... فقط  اریاندازد: نچ... نه و یاش را باال م چانه
 ...همونه نشونیمهمتر

 !؟ی: چکنمینگاهش م گنگ

 ...دمی: آهان.. اون؟! فهممیگویم عیو سر زندیم یپهن لبخند

مرطوبش به صورتم  یموها نیی... پاشودیبلند م میپا یو از رو کندیرا باز م میدست ها یحرکت حلقه  کی با
 ...خوردیم

 !رون؟یب میبر یایپرسد: م یم کند،یرا از چمدان خارج م لشیکه وسا ینیح

 !موقع شب؟! کجا مثال؟ نیچرخم: ا یکمر به سمتش م از

 ...میبزن یدور هی میبر _

 !م؟یفردا بر شهی: مبرمیپشت گوشش م ختهیرا که دو طرف صورتش ر شیو موها کنمیدراز م دست

 !؟یگذارد: خسته ا یم وارید یگوشه  ن،یزم یو رو بنددیرا م یخال چمدان

برگشتم  تی... باشه فردا که از ساروقتهیجلسه بودم... االنم د یساعت قبل از اومدن تو تو کیاز صبح تا  _
 ...گردونمتیشهر م یتو برمیم

! م؟یبمون شتریکم ب هی شهی! مر؟ی: امزندیرا کنار م ختهیصورتش ر یکه باز لجوجانه تو ییو موها دهدیتکان م سر
 !.. خب؟میبرن فقط من و تو بمون هیبق یعنی

 !مثال چقدر؟ _

... ی... تو که منو ماه عسل نبردشتریروز ب هی... فقط میکشد: مثال تا جمعه بمون یم نشییلب پا یرا رو زبانش
 !بشه ماه عسلمون... باشه؟ نیا

 !ه؟یترک یبر یخواستی: مگه نمزنمیاش م ینیبه نوک ب یا ضربه

 ...... گاماس گاماسمیبری: اونجا هم مدیگویم ییپررو با

 !؟یستیمگه شاغل ن !؟ی! دانشگاه ندار؟یبچه تو مگه درس ندار _

 ادیوقته ز مهی... پنجشنبه هم که نرمیگیم یچهارشنبه پنجشنبه ها که کالس ندارم... از شرکت هم مرخص _
 ...لی... جمعه هم تعطستیمهم ن

فاتحه  دیشرکت مثل تو باشن با ی! غزل اگه فقط پنج نفر از کارمندا؟یراحت نی: به همکنمیرا گرد م میچشمها
 ...اون شرکت رو خوند ی
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... بهت قول گهینکن د تی... اذزمی... عزــــری: امشودیم زانیو از گردنم او داردیمان را با دو قدم بلند برم فاصله
 ینبرد انتقام یخودمو برا دیمن با نیبا جون و دل بچسبم به کار و درسم... خب؟! تازه بب میبرگشت یوقت دمیم

 ی... انرژرمیبگ هیقوا کنم... روح دیخرده تجد هی دیقسمت ماجراست... با نیت ترسخ نیعمه هم آماده کنم... ا
 ...گردمیهم برم ینطوریکه اومدم، هم ینطوریهم کنمیجمع م لمویاالن وسا نینه؟! نگو نه که هم ایجمع کنم 

 :میگویم تیحال، با جد نی... با ارودیضعف م شیها یزبان نیریش یبرا دلم

 یجماعت هی نکهیخبر اومدنت و ا یهستم بابت ب یاز دستت شاک یکاف ینکن جوجه... به اندازه  دیمنو تهد _
 ...... اصال بفرما برو... راه باز جاده درازیرو نگران خودت کرد

 !؟یراحت نی! برم؟! به همرحسام؟یصورتم لب مبزند: ام مات

 ...برو یتونیآره... اگه م _

 ...ینامرد یلی: خدیگویم یو با دلخور ردیگیم فاصله

 ...... شبه... خطرناکه... صبر کن فردا صبح برویاالن بر خوادی: حاال نمرمیگیخندم و آرنجش را م یم

 ...کوبدیام م نهیبا کف دو دستش، تخت س تیو در نها کندینگاهم م هیثان چند

... میمونی: غزل... غزلم... مکنمیمحکم بغلش م ش،یتوجه به تقال ها یو ب رمیگیهوا م یرا رو شیدست ها مچ
کم حضور باباش رو  هیجوجه مون  هی... نظرت چمیدار یمهمتر ی... اما فعال کارامیمونیم یهر چقدر تو بخوا
 !حس کنه، هوم؟

 ...اورد یام فرود م نهیسر و س یرا رو شیو مشت ها کشدیم غیحرص ج با

*** 

 ...: بله مهندس... حق با شماستمیگویها، م نیبه رفت و امد ماش رهیخ

... اما یحسام... درسته که تو سهامدار ری: امچدیپ یگوشم م یتو ،ییمهندس توال یعصبان تینها یب یصدا
 فتهیعقب م یکه خانمت هر وقت دلش خواست کارش رو ول کنه و بره... االن بخششون کل شهینم لیدل نیا

 تیکن که کار مسئول هیرو توج مت.. خانادیروز ن هی اد،یروز ب هی من... زیعز شهیکه نم ینطوریاز کارهاش... ا
 ...ستین یو سرگرم حیتفر ی... براارهیم

 ...کنمیم ی... از طرف خانمم هم عذر خواهکنمیم هشی: بله من توجکنمیم یرا از هوا پر و خال میها لپ

کن  یتماس را با گفتن سع تایو نها پرسدیاصفهان م یو بعد از روند کار تو کندیگله م گرید یکم ییتوال مهندس
 ...رساندیم انیبه پا یایکنار ب یبا خانم صولت

 !غزل چکار کنم؟ یها یبچه باز نی... من با اکنمیکنسول پرت م یرا رو لیو موبا کشمیم یقیعم نفس

 ...میبرو تیبه سا دیبا گری... دو ساعت دچرخمیو به عقب م رمیگیرا از پنجره م نگاهم
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تا  مانمیدوش م ریز یا قهیتا به حمام بروم... ده دق دارمیو حوله ام را برم کنمیرا با کف دست آشفته م میموها
سرم منت بگذارد...  یکس نکهیو ا دیا یاز بازخواست شدن بدم م ا،یدن یتو یزیاز هر چ شتریارام شوم... ب یکم

 ...کندیمواجهم م نهایا یو غزل هم خوب با همه 

 ...کنمیبعد، حمام را ترک م ی قهیدق ستیب

 ...ــــری: سلـــام... صبح بخدیگویو با لبخند م کندیچفت م شیگلو ریپتو را ز غزل

 !شده؟ ی: طوررساندیم نیرا به زم شیو پاها زندی... پتو را کنار مدهمیجوابش را م یسرد به

 ...کنمینثارش م یچشم غره ا رم،یگیرا با حوله م میکه آب موها ینیح

 !حسام؟ ریشده ام یزی: چکندیو باز تکرار م دیا یم کینزد

 کندیم یآور ادیکه به تن دارد، خباثت شب قبلش را  یلباس خواب کوتاه و الجورد دنیچرخم... د یطرفش م به
خشک  ریشب بخ کیآغوشش گذاشت و با  یخمار یمن را تو ،ی... در کمال بدجنسدیافزا یم تمیو بر عصبان

 ...دیخوابگونه ام گذاشت، پشتش را کرد و تــخـــت  یکه رو یکوتاه یو بوسه  یو خال

 ...زنگ زد ییبکشم... توال دیرو من با یزد یکه جنابعال ی... فقط باز جور گندیچیشده؟! ه یچ _

 !: خب؟دیگویم ینگران با

بکنه...  تونهیمزنت هر کار دلش خواست  یمنت سر من گذاشت که فکر نکن سهامدار یخب به جمالت... کل _
که  هیکارا چ نیدستشون مونده.. غزل ا یکار رو یخبر کارشو ول کرده رفته؟! بخششون کل یکه ب یچ یعنی
 ...نتو رو انجام بد فیوظا دیکه نبا هی... بقیجماعتو عالف خودت کرد هی! ؟یکنیم

 فیوظا هیبق یچ یعنیکارهامو انجام دادم بعد اومدم...  یتو؟! من همه  یگیم ی: معلوم هست چدیگویاخم م با
دست من...  ریز ادیچهارمش م کی شه،یبخش محاسبه، چهار قسمت م ادینقشه م یمنو انجام بدن؟! هر چ

هم  یزیچ هیانجام دادم... االن  روزنصفه  هی یسه روز انجام بدم، تو یکارمو ذره ذره تو نکهیا یحاال من به جا
و هزار  ییشرکت و توال یباشم... پس الک نجایمن ا یخوبه واقعا... تو از اولم دوست نداشت بدهکار شدم؟!

 ...گردمیبرم ریبگ طیاالن برام بل نیرو بهانه نکن... اگر هم تحمل کردنم برات سخته، هم گهیکوفت و زهر مار د

 سیسرو یو نگاهم را به در بسته  کشمیرا به چنگ م می... موهارودیم ییو به دستشو زندیم یمحکم یتنه  و
 ،یریگی! مردک کودن... بدون پزد؟یم یچه زر ییرا انجام داده، پس توال شی... اگر غزل کارهادوزمیم یبهداشت

 ...گذاردیآمده سر من منت م

و اهسته  رومی... جلو مدیا یم رونیب یبهداشت سیقرمز و متورم از سرو یبعد، غزل با چشمها ی قهیدق ده
 ...داردیرا برم لشیو موبا زندیتوجه کنارم م ی... بزنمیم شیصدا

 !؟یجون، خوب بایسالم فر _

_ ... 

 ...... غرض از مزاحمتستمی... منم بد نزمیممنون عز_
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_ ... 

 ...یکردم فرستادم مهندس لیتکم روزیمن د م،یدادیم لیشنبه تحو دیرو که با ییاون نقشه ها _

_ .. 

 ...نینمون رونیسراغ گرفت ح یکه اگر کس یباش انی... گفتم در جرزمیاره عز _

 ...آره _

 ...باشه... مزاحمت نباشم _

_... 

 !؟یندار یچشم... کار _

... 

 ...... قربانت... خدافظرسونمیم تویبزرگ _

 !ه؟یبهانه ت چ گهی: خب... ددیگویو با پرخاش م کندیتخت پرت م یرا با حرص رو لشیموبا

 ...زنگ زد گفت که یی! تواله؟یمن چ ری: غزل جان... تقصکنمیلب باز م ریتاخ با

 ...غلط کرد با ییتوال _

 ...کشد یاشفته اش م یبه موها یو دست کندیم سکوت

... رهیکار در م ریاومده صاف گذشته کف دست تو که زنت از ز ره،یو اونور بگ نوریخبر از ا هیبره  تونهینم کهیمرت _
 ...... واقعا کهیکرد دییمثل ماست حرف هاشو تا یدیکلمه از خود خاک بر سرم نپرس کیتو هم 

... حرص نخور برات دمیپرسیاز تو م دیخب... اشتباه از من بود... اول با لهی: خمیگویم متیو با مال کنمیم یپوف
 ...ستیخوب ن

 ...ی: تو هم که چقدر به فکر مندیگویپوزخند م با

 ...کشدی.... خودش را عقب مکنمیرا به طرفش دراز م دستم

 ت،یسا رمی... بعدش من ممیصبحانه بخور میبر ای... بخوامینکن... من معذرت م ی: اوقات تلخمیگویم کالفه
 !خوبه؟ م،یبگرد رونیب برمتیبرگشتم م

 ...رمیهم نم رونی... بخورمی: صبحانه نمدیگویم یلجباز با

 ...باال ارنیبرامون ب دمی... اصال راه نداره... سفارش میبخور دیصبحانه رو که حتما با _

 ...رمیگیو دستش را م رومیجلو م اطی... با احتکندینگاهم م رهیخ رهیخ

 !حسام؟ ریام یهست ینطوری: چرا ادیگویم یارام به
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 !اَم؟ یچطور _

را  قشینفس عم ی... صدارمیگیو ازش فاصله م بوسمی... گونه اش را نرم مدیگوینم یزیو چ زندیم یشخندین
 ...شنومیم

و به رفت و امد  ستادهیپنجره ا ی... غزل جلوگذارمیدستگاه تلفن م یرا رو یو گوش دهمیرا شفارش م صبحانه
 ...شده رهیها خ نیآدم ها و تردد ماش

 ی... گونه ام را به گونه اش مدیگوینم یزی... چارمگذیشانه اش م یو چانه ام را رو ستمیا یسرش م پشت
: میگویو م گذارمیشکمش م ی... دستم را روکنمیکنار دهانش را حس م یها چهیچسبانم... کش امدن ماه

 ...انقدر تابلو نخند بچه یقهر یوقت

 ...کردمیرو ادم م یکیقهر؟! کاش قهر کردن بلد بودم حداقل تو  _

 ...: اوهوم... کاشمیگویم مسخره

 ...: مسخرهکندیم یچانه ام شانه خال ریو از ز خنددیم زیر

 ...کندیرا زود فراموش م زی... خوب است که همه چکنمیو با لبخند نگاهش م گردمیبرم

 کیتا  کنمیم یادآوریو به خودم  رمیگیم دشیپر و سف ی... چشم از ران هاشودیمرتب کردن تخت خم م یبرا
 ...آماده شوم تیرفتن به سا یبرا دیبا گریساعت د

 ...دهمیبه خورد غزل م دیآ یو به زور، هر چه به دستم م خورمیم یکامل ی صبحانه

 ...تونمینم گهی: ددیگویو م زندیکره عسل به طرفش گرفتم کنار م یدستم را که با لقمه  یکالفگ با

 !؟ی: دکتر رفتپرسمیو با دهان پر م گذارمیرا به دهان خودم م لقمه

 ...یسنوگراف ی... رفتم براگهیجنباند: آره د یم یسر

 !گفت اصال؟ ینداد بهت؟! چ یزیچ ییدارو _

 ...هم داد یتیتقو یدارو یسر هینرماله...  زینگفت... همه چ یخاص زیچ _

 رمی: اوه... دشومید ماندازم و بالفاصله از جا بلن یبه ساعت م ی... نگاهخوردیبه در م ی... تقه امیگویم یآهان
 ...شد... حتما صدفه

 ...اندازد یرا باال م شیابرو یتا کی غزل

صبحش  زدم،یوقت با تو حرف م ریدو شب تا د نی: نه که ادهمیم حیو توض کشمیم نمییلب پا یرا رو زبانم
 ...بود که صدف نیخواب موندم... ا

 ...دمی: فهمدیگویم یلحن خاص با

 ...جوجه یکن مثبت فکر کن ی: سعکشمیبه گونه اش م یدست
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 ...بزرگه ت گوشت بود کهیکه ت کردمی: اگه مثبت فکر نمدیگویو م شودیبلند م یصندل یرو از

 !؟یری: کجا مکشمیرا م شی... از پشت سر بازورودیو غزل به طرف در م زنمیم یلبخند

 ...یشیآماده م یبه صدف بگم دار رمیم _

 ...در یجلو یسر و وضعت بر نی... الزم نکرده با ارمیخودم م خوادینم _

 ...ادیدر تا قشنگ حساب کار دستش ب یسر و وضع برم جلو نیبا هم خوامی: اتفاقا مخنددیخباثت م با

 یلباس خواب ساتن و کوتاه الجورد ی... از پشت اندامش را توزندیکنارم م شیرو شیگزم و غزل از پ یم لب
 یرا هم از پشت م طانیغزل دست ش یکنم... گاه یاز لبخند زدن خوددار توانمیمو ن کنمیرنگش برانداز م

 ...بندد

... کندیبا دهان باز به غزل نگاه م ه،یچند ثان یخندم... صدف برا ی... آهسته مکندیو در را باز م زندیم یچشمک
حسام  ری: اممم... س سالم... امدیگویو م کندیخودش را جمع و جور م تیو در نها زندیبار پلک م نیچند

 !ست؟ین

 ...شهی: داره آماده مدهدیم هی... غزل از شانه به جدار در تکدهیمرا ند هنوز

 ...دهدیصورتم سر م ی... صدف نگاهش را از غزل، روستمیا یو پشت سر غزل م رومیم جلو

 ...امیم شمیاندازم: االن اماده م یرا دور کمر غزل م دستم

آغوشم  یو خندان تو بنددی... غزل در را مرمیگی... لپم را از داخل گاز مرودیو م دیگویم یو باشه ا کندیم یاهم
 ...چرخد یم

 ...... بدبخت کپ کردی: بدجنس تر از خودت خودتبوسمیبا صدا م شیو لب ها رمیگیرا قاب م صورتش

 ...کنمی... برو آماده شو.... خودم برات لباس انتخاب مگهید مینیمالد: ما ا یام م ینیاش را به ب ینیب

 ...دیی: بفرمازنمیو به کمد اشاره م کنمیرا دراز م دستم

*** 

و زودتر از همه،  کنمی... به محض اتمام جلسه، بند و بساطم را جمع ممیهست ریدرگ تیسا ی، تو کیساعت  تا
 نیو بعد هم طن کندیم یخداحافظ نیکه از مهندس شنومیصدف را م ی... صداشومیاز سالن کنفرانس خارج م

پرسد: غزل  یو صدف اهسته م کنمیم ی... پوفدیآ یپرشتابش پشت سرم... شانه به شانه ام راه م یقدم ها
 !اومده؟! اصال چرا اومده؟ یک

 !: به تو چه؟دهمیجواب م یمعطل یب

 ...تیترب یغرد: ب یلب م ریو ز کندیم اخم

... قبال یحسام چقدر بداخالق و گند دماغ شد ری: امدیگویو صدف باز م کشمیپشت گردنم م یدست یکالفگ با
 !با غزله؟ یزندگ راتی... از تاثینبود ینطوریا
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 ...کنمیکه دوست دارم رو م ییکسا یخوبم رو فقط برا ی: من اخالقاکنمیتمسخر نگاهش م با

 ...: خوبهکندیچسباند و زمزمه م یم نهیدستش را به س یتو ی پوشه

 !م؟یریروابط دوستانه مون رو از سر بگ یخوای: چرا نمپرسدیو صدف م زنمیم شخندین

 !حسام؟ ری: چرا امکندی... صدف مصر تکرار ممیگشایسوار شدن م یشرکت را برا نیماش در

فکر  ی: چون ازت بدم اومده... ازت متنفرم... چون هنوزم وقتستمیا یو رخ به رخش م کوبمیرا به م نیماش در
... دست از سر من و خورهینفر مثل تو دل بستم، حـــالم از خودم و حماقتام به هم م هیبه  یکه چطور کنمیم

 ...بردار صدف میزندگ

تب تند بود تموم  هیتو باشم؟!  یزندگ یتو خوادیمن هنوزم دلم م یکنی: چرا فکر مدیگویم یدیبع یخونسرد با
وارد شرکت شدم...  یقبل تیکه اولش با قصد و ن کنمیممکنه شرم آور باشه... اما... اعتراف م نیشد رفت... ا

از تک تک رفتار هات مشخصه... غزل هم  نی... ایخب... تبم فروکش کرد... تو غزل رو دوست دار یول
 ..زمیرو به خاطر دل خودم به هم بر یزندگ هی... منم اونقدرا پست نشدم که بخوام نطوریهم

موجود  هی! ؟یفرض کرد یخدا صدف... تو منو چ یچرخانم: محض رضا یچشم م یکاسه  یرا تو میها مردمک
 !با دو تا گوش دراز؟

که اشنا  یلی... مثل اون اوایمعمول یلی... خمیبازم دوست باش خوادیخندد: نــه... فقط دلم م یم یسادگ به
... من یهم هست یخوب یحسام... حام ریام یهست ی... تو دوست خوبمیکه با هم بود ینه وقت ...میشده بود

هم به هم بخورده... اون موقع همکالس  مونیدوست خوامینم گهیاشتباه بچه گانه از دست دادم... د هیدلت رو با 
... باور کن من دنبال خراب کردن یبکش ریبرام شمش ینیبیهر وقت منو م خوادیاالن همکار... دلم نم م،یبود

 ...ستمین تیزندگ

 یکه به طرفمان م نمیبیرا م یزدیمهندس ا م،یگشا یو تا دهان م رمیگیزده کف دستم را به سمتش م حرص
.. شودیم ریو کنارم جا گ زندیم ی... صدف لبخندنمینش یم نیماش یفشارم و تو یهم م یرا رو می... لب هادیا

و به راننده  ندینش یجلو م یلصند یرو رش،یتاخ تیبا یکوتاه یبا عذرخواه یزدیدس ا... مهنکنمیم یپو ف
 ...دهدیدستور حرکت م

را از حالت سکوت  لمیآورم...دو تماس از دست رفته دارم... هر دو از غزل... موبا یم رونیب بمیرا از ج لمیموبا
انگشت اشاره اش را به  کهیخندانش در حال ری... مدت هاست، تصورمیگیغزل را م یو شماره  کنمیخارج م

اخمو و تپل را گرفته... پس از سه بوق جواب  یآن جوجه  ریتصو یجا زند،یگرفته و چشمک م نیسمت دورب
 ...دهدیم

 ...رسمیم گهیساعت د مین -قهیدق ستی: آماده باش من تا بمیگویم یچسبانم و به آرام یم شهیرا به ش سرم

 !؟یاستراحت کن یخوا ی! نم؟یستیخسته ن _

 ...... زود برو اماده شو... لباس راحت هم بپوشزمی: نه عززنمیم لبخند

 ...تنگ باشه ین ین یجا خوامی: نمدهمیو ادامه م رمیگیدهانم م یرا جلو دستم
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... گذارمیرانم م یاورم و رو یم نییرا پا لیرساند... موبا یم انیو تماس را به پا دیگویم یخندد و باشه ا یم
 ...کندیبــاز نگاهم م ی... با دهانخوردینگاه مبهوت صدف گره م ینگاهم تو

 !پرسد: غزل بارداره؟ ی... صدف بلند مکنمیرا گرد م میچشمها

پدر و مادر  یو چشم غره  میسایهم م یرا رو می... دندان هاکندیو نگاهمان م گرداندیسر بر م یزدیا مهندس
 ...... امممیعنی... دی: اوه... ببخشردیگیدهانش م ی... دستش را جلوکنمینثار صدف م یدار

 یزیچ کندیو وانمود م ردیگینگاهش را م یزدیرا جار بزند... مهندس ا زیهمه چ دیشعور با ی... احمق بگزمیم لب
 ...دهینشن

: پرسدیرد و پچ پچ وار ماو یم کی... صدف سرش را نردگذارمیدهانم م یو مشتم را رو دهمیم هیرا به در تک آرنجم
 !حسام؟ ریاره ام

 ...: با اجازه تونمیگویم یو به اهستگ کنمینگاهش م خصمانه

 ...برطرف شد دهنتو ببند و بتمرگ سر جات تی: اگر کنجکاومیگویلب م ری... زکندینگاهم م یشگفت با

نزاکت... به هر حال بهت  یادب ب ی: بدهدیم هیتک نیو به در ماش کشدیتنه اش را عقب م میو ن کندیم اخم
 ...گمیم کیتبر

... دهدیرا نشان نم یحالت خاص چی... صورتش هکنمیخونسردش نگاه م یو به چهره  گردانمیسر بر م متعجب
 ...کرده جمیپاک گ نی... نه حسرت... و اتینه خشم و عصبان

... نه صدف و نه احساسش، زنمیزل م رونیبو از پنجره به  میگویدلم م یتو یاندازم و به درک یباال م یا شانه
 ...ارزش ندارد میبرا یزیپش

 ...شودیم ادهیتر از هتل پ نییدو چهار راه پا ،یزدیا مهندس

صدف،  ایاز جانب من  ،یقیعم یصدا ،یبرقرار است و هر از چند گاه نیکوچک ماش یفضا یتو ینیسنگ سکوت
 ...شکند یسکوت را م

 ...شومیم ادهیو پ کنمیاز راننده تشکر م ی... سرسرشودیهتل متوقف م یورود یروبه رو نیماش

و بالفاصله غزل  شودیگشوده م نیبه طرف ی... درب وروددیآ یباال م یورود یسنگ یاز چند پله  میهمپا صدف،
 ...کندیمن و صدف، همراِ هم اخم م دنینشسته و با د یالب یتو یچرم یها یراحت یکه رو نمیبیرا م

را به  شیکه صدف هم قدم ها نمیبی... مرومی... به طرفش مشودی... غزل از جا بلند مرمیگیرا از داخل گاز م لپم
 ...داندیدارد فقط خدا م ی... چه هدفی... لعنتکندیطرف غزل کج م

و غزل را با  دیگویم کیتبر کند،یجلوه م یعیکه الحق طب یتظاهر یو با شاد کندیم یشدستیسالم دادن پ یتو
 ...رودیو به طرف اسانسور م گذاردیکه از شدت تعجب باز مانده م یدهان

 ...ـــتهی... عفرکشمیعرقم م سیخ یشانیرا به پ دستم
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 !گفت؟ یچ نی: اکندیپرسشگرانه نگاهم م غزل

لباس  گفتمیبهت م نیماش یتو یبگم وقت دیبا یبکن یهر فکر نکهی: قبل از ادهمیهوا تکان م یرا تو میها دست
 ...دیرو فهم یو همه چ دینشه حرف هامون رو شن تیاذ ین یراحت بپوش ن

 ...نگفتم یزیخب... من که چ یلی: خدیگویم یجیلبخند گ با

 اطی: احتفرستمیم شیانگشت ها یرا ال میو انگشت ها چسبانمیدستم را به کف دست نسبتا سردش م کف
 ....میکن یریشگیپ یاز هر بحث و جدل احتمال دیبا کمونهیصدف نزد یشرط عقله... تا وقت

بغل تو نشسته بود  ینکن... تازه... مگه صدف تو ی: انقدر بلبل زبونکندیشستش را پشت دستم فرو م ناخن
 !! هان هان هـــان؟د؟یکه حرف هاتو شن

 !!: غزل؟؟کنمیچرخانم و از باال نگاهش م یم یرا کم سرم

 ...کردم ی! شوخ؟ی: چرا زرد کردگذاردیم شیرا به نما کدستشی یدندان ها فیو رد دهدیچاک م شین

کردم  ی: گفتم شوخدیگویم یاهسته ا ی... آدهمیبه انگشتانش م یمحکم یو فشار کنمینثارش م یغره ا چشم
 ...جنبه یب

دست  م،یکنیعبور م یا شهیکه از در ش ینی... حمیخارج شو یتا از الب کشمیو دستش را م دهمینم جواب
 !!م؟؟یلباس بخر ین ین یبرا میچسبد: بر یو به تنم م کندیحلقه م میآزادش را دور بازو

 !حد خوشحال است؟ نیتا ا یعنی... کندیگفت زده ام م شیچشمها یتو چلچراغ

 !ست؟یمعلوم ن تشیکه جنس یبچه ا یلباس؟! برا _

 !که هم به درد دختر بخوره هم پسر... خب؟ میریگیم یطور هی: دیگویم جانیه با

فرستم...  یداخل م یکم خته،یر رونیاش ب یلختش را که لجوجانه از روسر یاورم و موها یرا باال م دستم
که از خودم سراغ دارم... با حس ناب  یلحن نیتر میو با مال زنمیمنتظر پاسخ، به دهانم چشم دوخته... پلک م

... یتو بخوا ی: هر چکنمی... زمزمه مکردهحد و اندازه اش بهم القا  یو ذوق ب جانیکه غزل با ه یو ناشناخته ا
 ...میبر

 :فصل دهم ♦

مغز سرم  کنمی... سرم از شدت درد رو به انفجار است... حس مدوزمیم ییبه چراغ راهنما میتارم را مستق نگاه
بروم... آرنجم را  نکیع ضیتعو یبرا کنمیشده و وقت نمتر  فیهم ضع میاست چشمها ی... مدتخوردیتکان م

 ...کندیسوال دارد مغزم را سوراخ م کی... شومیم رهیخ ینامعلوم یو به نقطه  گذارمیم یپنجره  یلبه 

صادقانه و از ته دل است؟! هـــه... معلوم است  شیباور کنم حرف ها دیبا یعنی! ست؟یصدف چ دیجد هدف
 ...پروراند یدر سر م یبـــاز چه نقشه ا داندیکه نه... خدا م

تنها گذاشت  دیکنم و به خانه بروم.... زن باردار را نبا لیبس است.. کار را تعط یاضافه کار گفتیم یوقت امروز
 یاز دو رنگ یاثر چیشدم... ه رهیخ شیبه چشمها میمستق کند،یترسد و وحشت م یم یزیچ نیچون از کوچکتر
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را از  تشیرساندم... حرف و ن انیبه پا دفبه دو سال، روزم را با ص کینزد یزی.. من چنکردم. دایپ یدیپل ای
 ..."خواندمیم"...میبهتر است بگو ایخوانم...  یم شیچشمها

 !... خوابت برده؟گهی: برو ددیگویاز پشت سر م یکلفت ی... صدامیآ یچند بوق ممتد، به خودم م یصدا با

 ...چرخانم یو فرمان را م کنمیم یپوف

 ختهیآو میبه پلک ها ییلویچند ک یکه دو وزنه  ی... انگارشوندیباز نم میچشمها گرید رسم،یخانه که م به
 ...باشند

واحد  یو نگاهم را از در بسته  دیآ یتق باز شدن در م ی... صدادهمیم هیکنار در تک واریفشارم و به د یرا م زنگ
 ...دهمیواحد فائزه خانون سر م یخودمان، رو

 ...: سالمدیگویم یو به آهستگ کندیرنگش را دور شانه اش محکم م یشمیشال بافت  فزل

 !؟یکنیم کاریچ نجایسالم... ا کیاندازم: عل یباا م ییو ابروو رمیگیم واریام را از د هیتک

 یو فائزه خانوم مشغول احوالپرس دهمی... به سرعت سالم مدیا یم رونیخانوم از پشت سر غزل ب فائزه
 یکی گهیاومده م ییهول و وال هی! با ؟یذاریموقع تنها م نیبچه رو تا ا نیچرا ا ری: امدیگوی... سپس مشودیم

 ...بود دلم براش کباب شد دهیرنگش پر نیتراس... همچ یاومده تو

اومد مجبور شدم بمونم شرکت... شرمنده  شیپ یبندم: امروز کار ی... چشم چپم را مکشدیم ریام ت قهیشق
 ...میمزاحم شما هم شد

خونه تنها گذاشت، چه برسه به شب...  یروز تو یحت دی! منتها زن حامله رو نباه؟یچه حرف نیمن... ا زینه عز _
 ...... ستاره هم که از خداشهشمی... من خوشحال منجایهم ادیپاشه ب یستیشما که خونه ن گمیمن به غزل م

 ...... اوووف... لعنت به صدفکندیصدف را تکرار م یحرف ها قای... دقکنمینگاهش م رهیخ

 ...: حق با شماستکنمیم دییسر تا با

 ...صدا کرد؟! سالم یصدا کرد منو؟! ک یکشد: ک یاز پشت سر مادرش کله م ستاره

 !؟ی: سالم... خوبزنمیم زشیبه جست و خ یلبخند

 ...تو نیاینگهت داشتم... ب نجایساعته سر پا ا کی: خدا مرگم بده دیگویو فائزه خانوم تند م کندیم یتشکر

... میشیمزاحمتون م گهیوقت د هیممنون...  یلیچسبد: خ یو به شانه ام م شودیم کمی... نزدرمیگیغزل را م دست
 ...اونور دیاریب فی... شما تشررمیمیمن واقعا دارم از سردرد م

 ...کندینگاهم م یو با نگران کندیلند مسر ب غزل

را  می... کفشهارودیهر کس به واحد خودش م تایو نها میکنیبا فائزه خانوم تعارفات معمول را رد و بدل م یکم
و بعد به سمتم  گذاردیکاناپه م یپشت یو رو کندی... غزل شالش را از دوز شانه اش ازاذ مگذارمیم یجا کفش یتو
 !؟یچرخد: سردرد دار یم
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 ...یلی: خکنمیو زمزمه م بندمی... پلک مرودیسوزاند، نفسم بند م یو تا گوشم را م کشدیام م قهیکه شق یریت از

 !شده؟ یزی: چداردیفاصله مان را با دو قدم بلند برم غزل

 ...شده باز فی... چشمهام ضعزمی: نه عززنمیصورت نگرانش لبخند م به

 ردیگیرا از سر شانه م ورمیو پل شودیپا بلند م یپنجه  یکشد... رو یم نییرا پا ورمیپل پیو ز دهدیتکان م یسر
 رونیو از شلوارم ب رمیگیرا م راهنمیپ یاورم... لبه ها یحرکت از تنم در م کیرا با  ورمیتا از تنم خارج کند... پل

 ...کنمیرا باز م راهنمیپ یادگمه ه روم،یکه به سمت اتاق خواب م ینیو ح کشمیم

و  ردیگیشرت را از دستم م ی... غزل تدارمیبرم یشرت ی... تکندیرا درست م وریپل یپشت و رو یها نیآست غزل
 ...یخوری: هوا سرد شده... تو هم زود سرما مدهدیبه دستم م یرنگ یبافت نازک طوس

را پشت  شی... موهابوسمیگونه اش را م شومیخم م رم،یگیکه بافت را از دستش م ینیو ح زنمیم یلبخند
 !؟یستی: گرسنه نزندیگوشش م

االن درسته  نیهم تونمی: چـــرا... اونقدر گرسنه م که مدهمیگاز گرفتن نشانش م یرا به نشانه  میها دندان
 ...قورتتون بدم یعنیقورتت بدم... 

 ...: مسخرهکوبدیام م نهیبه س یو مشت آرام زندیم یشخندین

: منو ول کن... دیگوی... غزل مکنمیها فرو م نیاست یرا تو میاندازم و دست ها یگردنم م یلباس را تو ی قهی
 ...فراوووون... بــــه بــــه ری... با پنیدرست کردم... لقمه ا ایبرات الزان میبر ایب

 !؟یغذا بد یخوای: به بچه مدهمیاندازم و محکم فشارش م یرا دور گردنش م دستم

 !؟ی: تو کم از بچه ها دارمیرویم رونیاتاق ب از

 ...دهمیاش را محکم فشار م ینیخندم و ب یم

را  ای... ظرف الزانرومیکشد... پشت سرش به آشپزخانه م یم رونیدستم ب یو سرش را از حلقه  کندیم اخم
که  یشکل دهان گشاد یحنمن یها وانی... و همراه لدارمیبرم خچالی... نوشابه و سس را از گذاردیکانتر م یرو

 ...گذارمیرنگ م دیسف یمربع یغزل عاشقشان است، کنار بشقاب ها

نشستن  یبلند را برا هیپا یو صندل زنمیم یکشد... لبخند یخودش را از کانتر باال م شه،یطبق معمول هم غزل
سس گوجه  کوبد،یکانتر م یپا به بدنه  یو با پاشنه  دهدیهوا تاب م یرا تو شیکه پاها ینی... حکشمیعقب م

داشته  هیالو ای یخانه ساالد ماکارون یما تو د... خدا نکنزدیریاش م یساالد ماکارون یرا همزمان رو ونزیو سس ما
 ...شودیم نیکه صبحانه و نهار و شام غزل، هم میباش

 !؟یبگ یبه کس یخوای: هنوزم نممیگویاندازم و م یم یخودش درست کرده نگاه یکه برا یمعجون بد رنگ به

 !: هوم؟دیگویو با دهان پر م کندیبلند م سر

 !؟یکه باردار یبگ یبه کس یخوایهنوز نم گمی: مدهمیو به دستش م زمیرینوشابه م وانشی یتو
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 !؟یدر بر یشرطبند ریاز ز یخواینه؟! م ای فهمنیخودشون م نمیاندازد: نــه... بذار بب یاش باال م چانه

 ...یکه حامله ا فهمهیبه نفع منه... من مطمئنم اول از همه مامان م زشیکه همه چ یشرطبند نیهــه... ا _

 ...نی... حاال ببفهمهی: اول مادرجون مدیگویم یکشدار نچ

 ...ساله که پزشکه یو خرده ا ستیمامان من به ب _

 ...شترهی: مادرجون تجربه اش بدهدیرا به طرفم تکان م چنگالش

 ...شودیو باز مشغول خوردن م زندیم یی... لبخند دندان نماکنمینثارش م ییبابا برو

تا  میگذاریم ییظرفشو یتو میکرده ا فیکه کث یاندک یو ظرف ها میکنیرا جمع و جور م زیاز شام، فقط م بعد
 ...میبه حالشان بکن یفکر کیبعدا 

دردناکم  یشانیپ ی... ساعدم را روکندیصحبت مبا عسل  ی... غزل تلفنکشمیدراز م ونیزیتلو یجلو یکاناپه  یرو
 ...کنمیگونه ام حس م یرا رو یکه جسم سرد شوندیم نیسنگ می... پلک هاگذارمیم

 ...ادی: خوابت مدیگویم یبه آرام غزل

 ...نجایا نیبش ایاورم: ب یو سرم را باال م میگویم یا "نه"

 یحاو یو بشقاب کندیرا کم م ونیزیتلو ی... صداگذارمیم شیپا یو سرم را رو شودیم ریکاناپه جاگ یرو غزل
 ...گذارد یشکمم م یحلقه شده را رو یموزها

 !دستات چرا انقدر سرده؟ _

 ...اندازد: هوا سرده خب یم میچشمها یبراقش را تو نگاه

چسبانم: دوست  یرا به شکمش م میچرخانم و لب ها یسرم را م ی... کمگذاردیبه دهانم م یموز یحلقه  و
 ...دارم

 !لغزد: به چه مناسبت؟ یم میموها یالبه ال شیها انگشت

 !خواد؟یمناسبت م _

 ...پاشد: منم دوست دارم یگرمش را به صورتم م لبخند

 یلیچسباند: خ یو به گونه اش م ردیگیبرم... با دو دست، دستم را م یلمس گونه اش باال م یرا برا دستم
 یکنی... فقط تو رو دوست داشتم و دارم... باور میکه فکرش رو بکن یزیاز اون چ شتریدوست دارم... ب یلیخ
 !حسام.. مگه نه؟ ریام

 !دفعه؟ هی یشد ی... چکنمی: معلومه که باور منمینش یو م کشمیدستم را پس م ش،یصدا یاز بغض تو متعجب

از کجا معلوم  ی... گفتی: اخه... اون روز که بهم گفتکنمی... کمرش را نوازش مرودیاغوشم فرو م یدعوت تو یب
 .....نکنهی... فکر کردم نکنه به من شک داریرفتیارمان نم یخونه 
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 ...دهمیازار م میبا حرف ها نگونهیبچه را ا نیمن را لعنت کند که ا خدا

 ...دیاز دهنم پر یزیچ هی... کننیدعوا که نقل و نبات پخش نم ینداشتم به خدا... خب تو یمن منظور _

 ...ادیفکر ادمو مشغول نکنه که به زبون نم یزیچ هیخب تا  _

 شتری! من از چشمام ب؟یزنیم هیچه حرف نی: غزل... اکشمشیو عقب م رمیگیرا م شی... شانه هاکنمیم یپوف
 ...به تو اعتماد دارم

 !؟یگی: راست مزندیپلک م یاهستگ به

 ...خورمیمعلومه... من چشم بسته رو سرت قسم م _

 ...درخشد یاز برق اشک م شی... چشمهاگزدیم لب

باشه که من فقط تو رو دوست  ادتیکه افتاد...  ی... هر اتفاقیا گهی: هر وقت دکندیزمزمه م میبه چشمها رهیخ
 ...دارم... فقِط فقط... تو رو

*** 

... غزل شودیم دهیکنارم کش یخال یو دستم به جا زنمیم ی... غلتمیگشا یزنگ تلفن همراهم پلک م یصدا با
 !!!...ستین

... زنمیچنگ م دیا یدستم م ریرا که ز یجسم سخت و مسطح نیو اول کنمیدراز م یرا به سمت پاتخت دستم
 ...اندازم یبه شماره م یو نگاه کنمیچشمم را باز م کی

 !...سالم مامان _

! دلم هزار راه رفت... تلفن خونه رو چرا جواب ؟یحسام خواب ری: امچدیپ یگوشم م یمامان تو یعصب یصدا
 !ن؟یدینم

 ی: خب خواب بودم مامان... جرم که نکردم... صدازنمیغر م ده،یکه از شب قبل امانم را بر یاز سر درد کالفه
 ...دمیتلفنم نشن

 !از دست تو... غزل هم خوابه؟ _

 !: غزل؟کنمیلب زمزمه م ریز

 ...رودیم رونیگفته بود که ب یداریخواب و وب انیم دیا یم ادمی و

 ...ستیغزل خونه ن _

 !! کجاست سر ظهر جمعه؟ست؟یخونه ن یچ یعنی _

... فکر یزیچ نیهمچ هی ای... دیخر رهی... من خواب بودم... گفت مدونمیمالم: نم یانگشت اشاره پلکم را م با
 ...تو خونه میندار یچیه گفتیکنم داشت م
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 !موقع؟ نیا ی... دختره رو تک و تنها کجا فرستادرحسامیاز دست تو ام ی... وااایوا _

گفت... فقط  یچ دمی... نفهمرمیمیدارم از سر درد م شبهیبودم اصال... از د جی: مامان من گمیگویم یبدخلق با
 ...جاستک نمیبهش بب زنمی... االن زنگ مدیبره خر خواستیکه م ادمهی

 ...هم هستن نای... عسل انجایا نیایخب... زنگ زدم بگم شام ب یلی: خکندیفوت م یگوش ینفسش را تو مامان

من اخرش از " یشگیهم یو با گفتن جمله  زندیسرم غر م میها یالیخ یبابت ب ی... مامان کممیگویم یا باشه
 ...رساند یم انیتماس را به پا "کنمیدست تو دق م

 ی... پوفشودیکنار سرم بلند م ییاز جا لش،یزنگ موبا جیمه یقی... موسرمیگیغزل را م لیشماره موبا بالفاصه
 ...فراموشکار یآورم... جوجه  یم نییرا پا لمیو موبا کنمیم

است که به جانم  یچه درد نیفشارم... اوووف... ا یکه ممکن است م ییرا تا جا میها قهیکف دست شق با
 !افتاده؟

بعد از ظهر است...  ی قهیبه دست و صورتم بزنم... ساعت سه و چهل دق یتا آب کنمیتخت را ترک م یسست با
 !!!!!نشوم؟ اینگرانش بشوم  ایاز خانه خارج شده که آ یغزل چه ساعت دانمینم یحت

... یزه افتادحسام... تو هم که مثل جنا ریخونه ام یتو میندار یچی: هگفتیچند جمله به خاطر دارم که م تنها
 "...بخورم ییهوا هیکنم، هم  دیخونه خر یهم برا رمیمن م

 ...برد یرا با خودش م لشی... کاش حداقل موباپوووف

بلند ولو  هیپا یها یصندل یو همانجا رو خورمیکانتر مانده، م یکه از شب قبل رو یقرص یاز بسته  یمسکن
 ...گذارمیکانتر م یو سرم را رو شومیم

 ...بروم یفردا اول وقت به چشم پزشک دیطور شده، با هر

صبحانه  کیک ی... تکه ارومیم خچالیو سراغ  شومیاز جا بلند م شود،یارام م یو سردردم کم کندیکه اثر م مسکن
 ...شومیولو م ونیزیتلو یبزرگ جلو یکوسن ها یاضافه نشود و رو میتا معده درد به دردها گذارمیبه دهان م

... کندیسرگرم کننده پخش نم یبرنامه  کیخدا  ی... محض رضاکنمیم نییزبان را باال و پا یفارس یها کانال
چسبانم... خانه بدون غزل  یم میام را به سر زانوها یشانیو پ کنمیرها م میکنار پا ییرا جا ونیزیکنترل تلو

 ...قابل تحمل است ریچــقـــدر سوت و کور و غ

شدنم هم خانه را ترک  داریقبل از ب قهیاگر غزل چند دق ی... حتشومیکم کم نگران م گذرد،یکه م یساعت کی
 !رد؟یگیرفتن، چقدر وقت م ابانی... مگر تا فروشگاه سر خگشتیرمی دیکرده باشد، تا حاال با

و  فیک دیخر دیخر یموضوع برا نی... اما خب ارودیگذر زمان از دستش در م رودیم دیغزل به خر یچند وقت هر
 ...یینه مواد غذا کند،یکفش صدق م

 ...کشمیم شودیکه م ییدستم را تا جا م،یس یبرداشتن تلفن ب یو برا کنمیم یپوف
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با  شبیبار د نیکه آخر دهدیدارد؟! و جواب م یاز غزل خبر پرسمیم یدواری... با امرمیگیعسل را م ی شماره
 !: بحثتون شده؟! غزل از خونه قهر کرده؟کندیغزل صحبت کرده... و به سرعت اضافه م

 ...دیباف ینه دعوامون شده، نه غزل از خونه قهر کرده... چقدر شما ها منف ری: نختوپمیحرص م با

 ...رفته و تلفن همراهش را هم جا گذاشته رونیمن خواب بودم غزل ب یکه وقت دهمیم حیتوض شیبرا و

به  دانمیکه از صد تا فحش بدتر است... م دیگویم یرا باور نکرده، آهان کشدار میکه انگار حرف ها یطور عسل
شده و غزل از  شانیحسام و غزل دعوا ریام دیگویو با اب ئ تاب م ردیگیمحض قطع تماس، با مامان تماس م

 ...داغ اضافه ازیپ یخانه قهر کرده... البته با کل

 !شده؟ میکه با غزل دعوا پرسدیو هول م ردیگیبعد مامان تماس م ی قهی... شش دقکنمیساعت نگاه م به

از  دیگویم ی... مامان عصبمیگویپشت سر عسلِ خاله زنک و دهن لق م یور یدر یو کل توپمیحرص بهش م با
 ...ها میشده ا ی... عجب گرفتارگذاردیرا م یکنم و تـــق... گوش تیرا اذ زشیاگر غزل عز گذردیسرم نم

 نیماش چیسو یخال ی... جاپوشمیشرتم م یت یهم رو یشرتییو سو کنمیعوض م یسرمه ا نیرا با ج شلوارکم
چقدر  ابانیرا هم با خودش برده... آدم انقدر تنبل؟! مگر تا سر خ نی... بحمدالله ماشکندیم یبهم دهن کج

 ...شکر ی... الـــهمیراه است؟! مردم زن دارند ما هم زن دار

 یچند ماهه رابطه  نیا یاست و ط یو از فروشنده که پسر جوان رومیم ابانیسالنه تا فروشگاه سر خ سالنه
را  فتشیاز ساعت دورازده که ش دیگویو بعد م کندیفکر م ی... کمرمیگیسراغ غزل را م م،یبهم زده ا ینسبتا خوب

 ...گرفته، غزل به فروشگاه سر نزده لیتحو

 یزبان را برا یتومان پول ب ونیلی... مگر دستم به غزل نرسد... واقعا چند مردمگیسالنه به خانه برم سالنه
 ...اش؟! هوووف یخانه جا بگذار یکه تو یداد لیموبا

وارد خانه  سیخ ی... با تن و بدنشودیتر هم م دی... تا به خانه برسم، شدکندیم دنیشروع به بار یزیر باران
 !: غـــرل؟زنمیصدا م یوار دیو با ام شومیم

ساعت بعد، به هر کجا که ذهنم  می... تا نکنمیبه ساعت نگاه م یکشم و با نگران یم ی... آهدهدینم یجواب
دارم که غزل روز  دیام رم،یگیاز دوستانش را که م کیهر  ی... شماره رمیگیو سراغ غزل را م زنمیبرسد زنگ م

 ...شودیم دینا ام دمیجمعه اش را با آن ها باشد... و هر باز ام

 ...قهیو پنج دق ی... پنج و سکنمیچسبانم و به ساعت نگاه م یرا به چانه ام م تلفن

 یعسل زیمحکم به م میپا ی... پنجه کنمیو به طرف در پرواز م پرمیزنگ، مثل فنر از جا م یبلند شدن صدا با
 ...رسانمیو لنگان لنگان خودم را به در م میگویم یا یاز شدت درد، لعنت دهیبر ی... با نفسکندیبرخورد م

 ...رومیوا م بایستاره پشت در، تقر دنیو با د دهمیهل م نییرا به پا رهیدستگ

داده بودم بهش... گفتم اگه  ندوزیو ید یس هی روزی: غزل خونه ست؟! ددیگویم یو به اهستگ دهدیم سالم
 ...الزمش نـــ
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 ...ستی: غزل خونه ننالمیو با عجز م دهمیم هیر در تکاورم و به جدا یراستم را باال م یپا

پس؟!  نییپرسد: کجا یو م ردیگیمامان تماس م شوم،یرفتن آماده م رونیب یبرا کهیبعد؛ در حال ی قهیدق ستیب
 ...... چقدر شما هاگهید نیفتیشب شد... راه ب

 ...: مامانپرمیحرفش م یتو

 ...چسبانم: غزل هنوز برنگشته یگردنم م ی... کف دستم را به انحناکندیم سکوت

 !: مامان؟زنمی... آهسته صدا مشودیم یطوالن سکوتش

 !هنوز بر نگشته؟ یچ یعنیحسام؟!  ریام یگیم یچ _

 ...گهیخب... بر نگشته د _

 خواستمیکه متوجه گذر زمان نشده... االن م دیمشغول خر ایبا دوستاشه،  ای: حتما میگویخودم م یدلخوش یبرا و
 ...با خودش برده نمیماش دمیبرم دنبالش... فهم

 ...خدا... نکنه ایبرده؟!  نمیخدا منو مرگ بده؟! ماش _

ِ میگویم یتند به  ...: خدا نکنه مامان... ا

! دعواتون رون؟یاز خونه بره ب ی! اصال چرا گذاشت؟یدیدستش م نیماش یچ یبگم بچه؟! برا یمن به تو چ _
 ...بدتر گهیعصاب خراب رفته دهم شده بوده با ا

دنبالش...  رمیبابا... من دارم م یما دعوامون شده؟! ا یشما که بگ یدار ی: مامان چه اصرارمیگویداد و هوار م با
 !؟یکار ندار

 نیا یخدا بچه م کجا مونده تو ی... ادیبا هم بر ادیبابات ب گمیدنبالش؟! صبر کن م یبر یدار نیماش _
 !!بارون؟؟

 ...یبفرستن مامان... وا ییجا یدلدار ی: خدا نکنه تو رو برامیگویزده م حرص

 دمی... کلدهمیسر م بمیج یرا تو لمیو موبا کنمیمامان باز بخواهد سرکوفت بزند، تماس را قطع م نکهیقبل از ا و
 ...زنمیم رونیو از خانه ب دارمیرا برم

 یراهم را به سمت نگهبان نوشد،یم ینشسته و چا گاهشیجا ینگهبان که تو دنیتر شده... با د دیشد باران
خانم من ساعت چند  یدونیشما م دریپرسم: آقا ح یمقدمه م ی... بشودیاز جا بلند م دنمی... با دکنمیکج م

 !ش؟یدی! درون؟یرفت ب

وضو  رفتمی... موقع اذان ظهر بود فکر کنم... آره آره... داشتم مستین ادمی قی: واال دقدیگویو م کندیفکر م یکم
 ...افتاد فشونیاز ک نمی... ادمشونید رمیبگ

: من صداشون زدم... اما گذاردیم میرو به رو زدیاو یم فشیکه غزل به ک یسبز رنگ یو بعد قورباغه  شودیم خم
 ...عجله داشتن که متوجه نشدن یلیفکر کنم خ
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 !؟ییغزل؟! کجا یی... کجازنمیو قورباغه را چنگ م کنمیکر متش یاهستگ به

و  کشمیم یبارد... آه یوقفه م ی... باران برومیم یو به طرف در ورود رمیگیفاصله م شخوانیاز پ یسرخوردگ با
... چهل دهمیم هیتک یکنار درب ورود یسنگ واریبه د ند،ینش یسر و بدنم م یکه رو یتوجه به قطرات باران یب

باال...  ای: بکندیاز داخل در سمت شاگرد را باز م و شودی... خم مردیگیترمز م میپا یبعد، بابا جلو ی قهیو پنج دق
 !؟یستادیبارون ا ریچرا ز

 ...: سالمبندمیو در را م کشمیم نیماش یصندل یرا رو تنم

 !حسام؟! غزل کجاست؟ ریشده ام یسالم... چ کیعل _

 ...نبود نیکجاست که حال و روزم ا تمدونسیمن اگه م _

: میگویم د،یایبه حرف ب نکهیو قبل از ا گذاردیفرمان م یرا از ساعد رو شی... دست هاکندیموشکافانه نگاهم م بابا
باز خوابم  شدمیم داریب یبودم... ه جیبه خدا نه بحثمون شده نه غزل از خونه قهر کرده... من سردرد داشتم گ

 ...نی... همدیخر رهیغزل گفت م ادمهیبرد... فقط  یم

 !... ؟ای! دوستاش ؟یسراغشو گرفت ی: از کسزندیو استارت م کندیم یپوف

 یخبر چکدومیبود زنگ زدم... ه شیگوش یکه شماره شون تو ییاونا ی: به همه کشمیم نمییلب پا یرا رو زبانم
 ...دهیقد نم ییعقلم به جا گهینداشتن... واقعا د

 !االن؟ میری: کجا مپرسمیآورد... خشدار م یرا به حرکت در م نیماش

 ...! تو بگوم؟یبر دیاندازد: به نظرت کجا با یبه جانبم م ینگاه مین

 ...کندیم خیمو به تنم س شانیبندد... دو تا یذهنم نقش م یسه مکان تو نام

 ...ی: کالنترمیگویحالت ممکن م نیتر نانهیو با خوش ب گزمیم لب

... 

 رسدیکه به ذهنش م ییاشنا مارستانیبا هر کس و هر ب یرانندگ نیبابا ح م،یبرس یکالنتر نیتر کیبه نزد تا
 ...دهدیو مشخصات غزل را م ردیگیتماس م

 یاورد، نفس راحت یکه بابا به زبان م یو با هر ممنون خدانگهدار کنمیتماس نفسم را حبس م یبرقرار با
 ...دهندیو بعد خبر م کنندیکه پرس و جو م ندیگوی... چند نفر از دوستان پزشکش هم مکشمیم

نشد؟!  یو خبر دییکجا پرسدیم ی... مامان که هکندیمکرر مامان و عسل کالفه ام م یاز همه تماس ها شتریب
 ...را هم دنبالمان بفرستد رضایو عسل که اصرار دارد عل

به ساعت گرد و سبز  ی... نگاهمیشویم یکالنتر یمیو وارد ساختمان نسبتا قد شومیم ادهیپ نیبابا از ماش همراه
 ...قهی... هشت و ده دقگزمیاندازم و لب م یترک خورده م وارید یرنگ رو
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که تا  ندیگویم ی... وقتشودیدادن م حیمشغول توض یکه خودش به اهستگ کندیبابا حال خرابم را درک م انگار
 ...سرشان خراب کنم یسقف را رو خواهدیدلم م کنند،ینم یچهل و هشت ساعت از گم شدنش نگذرد اقدام

و سرکه  ری... سر درد دارم... دلم مثل سدارمیبرم یرا با سست می... قدم هامیکنیرا ترک م یکالنتر یدینا ام با
 ...دهیامانم را بر یاز گرسنگ ی... و سوزش معده ناشجوشدیم

 گرددیراه رفته را برم کشم،یم نیزم یرا رو میکه به زور قدم ها دنمیچرخد... با د یو به عقب م شودیمتوقف م بابا
 !: چته تو؟ردیگیرا م میو بازو

 !: غزل کجاست بابا؟کنمیو بل عجز زمزمه م کنمیبلند م سر

 ی... نگاهشودیزنگ تلفن همراه بابا بلند م ی... صدادوزمی... نگاهم را به آسمان مزندی... رعد مگزدیلب م بابا
 !جان؟ ی: جانم احمددهدیاندازد و به سرعت جواب م یم لشیبه موبا

 ...کنمینگاهش م یدلواپس با

 !خب؟! سن و سالش؟ _

_... 

 !چطوره؟ تشیاوردنش؟! وضع یک _

... یعنی! ؟یدیغزلِ ما رو ند: خب... تو مگه کنمیفشارد... منتظر به دهانش نگاه م یهم م یرا رو شیها پلک
 ...که نهیمنظروم ا

 ...... ممنونامیخب... من االن م یلی: خکندیپچ پچ م یگوش ی... بابا به تورودیم میجان از پاها کنمیم حس

 ...می: بردیگویم ینگاهم کند به اهستگ نکهیا یب

 !: کجا؟پرسمیدو رگه م ییصدا با

 ...مارستانی: بزندیو لب م ردیگیم ینفس

... 

بابت چقدر خوشحالم...  نیو من از ا ستیاست غزل ن یبستر ژهیو یمراقبت ها یکه تصادف کرده و تو یدختر
بابا  یکه از شدت ضعف، به بازو شومیاش، آنچنان منقلب م یصورت و بدن کبود و زخم دنیحال... با د نیبا ا

 ...میریگیفاصله م یا شهیش یو از پنجره  ردیگیرا م میبازو ری... ززنمیچنگ م

 !؟ی: خوبپرسدیو بابا م زنمیم هیتک واریکمر به د از

دختر ها دچار  نیاز ا یکیغزل هم به سرنوشت  دیشا نکهیخوب باشم؟! فکر ا توانمی... مکنمینگاهش م تنها
ام  وانهیدستگاه و لوله افتاده باشد... د نهمهیا نیتخت ها... ب نیاز هم یکی یاو هم رو دیشده باشد... که شا

 ...کندیم

 !االن کجاست؟ یعنی: کوبمیم واریسرم را به د پشت
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دست بابا را هم ندارم...  ینیتحمل سنگ ی... انقدر سست شده ام که حتگذاردیشانه ام م یدستش را رو بابا
 ...خورمیُسر م وارید یو رو زنمیچنگ م میبا دو دست به موها

 ...غزل حامله س بابا... غزل حامله س _

*** 

... بخار دهانم، فرستمیم رونیب قیعم یو نفسم را با آه کشمیبخار گرفته م ی شهیش یاشاره ام را رو انگشت
 ...پوشاند یرا م شهیش یرد انگشتم رو

 ...گردانمیو سر برم رمیگیرو م ادهی... نگاهم را از پدیآ یبه هم خوردن در م یصدا

 ...بخور نویا ای: بردیگیو به طرفم م بردیفرو م ریپاکت ش یرنگ را تو دیسف ین بابا

 !!کجا دنبالش بگردم؟؟ گهیغزل االن کجاست؟! د یعنی: زنمیو لب م دهمیم هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 ...شبه ازدهی: ساعت کنمیوا رفته زمزمه م ن،یبه ساعت ماش یبا نگاه و

جون  دیو تا تهش رو بخور... با ریبگ نوی: ادیگویم تیبا جد م،یتوجه به عز و جز ها یو ب ردیگیشانه ام را م بابا
 !نه؟ ای یدنبال غزل بگرد یداشته باش

 نمی: اردیگیو آن را هم به سمتم م کندیباز م مهیرا تا ن کی... پوشش کرمیگیرا م ریو پاکت ش کنمیدراز م دست
 ...ریبگ

باران  ریز نیماش یخبر از زن باردارم، تو یب نکهیفرض کرده؟! ا ی... واقعا من را چکنمینگاهش م رهیخ رهیخ
 !بخورم؟ ریو ش کیک یو با خونسرد نمیبنش

تا نگاهش  کندیو وادارم م کندیبه شانه ام وارد م ی... بابا فشارگذارمیم میپا یرا رو ریو پاکت ش رمیگیم نگاهم
 ...کنمیکنم... سر بلند م

 یکاف ی: من خودم به اندازه دیگویم یس از مکث کوتاهفشارد و پ یاش را م ینیب ی غهیت یدو انگشت باال با
نگران غذا نخوردن و معده درد تو هم باشم... هر چقدر که تو غزل رو دوست  تونمیناراحت و نگران هستم... نم

 ...نذار میالیخ یبه حساب ب ونسبت به تو آرومترم ر نکهیمن ده برابر دوسش دارم... پس ا ،یدار

 ...نکردم یفکر نی: من همچمیگویم یاهستگ به

 ...ریاز طعم ش شودیو دهان تلخ و بد مزه ام پر م رمیگیم میلب ها انیرا م ین و

 ی ماندهیو با ق دهمیفرو م کیاز ک یمیرا با ن ریشده، ش ی... به هر ضرب و زورکندیسکوت نگاهم م یتو بابا
 ...گذارمیداشبورد م یرا رو کیک

 ...: غزلپرسدیو بابا م کشمیسکوت آه م ی... تودیگو ینم یزیو چ دهدیبه تاسف تکان م یسر بابا

 ...تا جمله اش را کامل کند مانمیو منتظر م کنمینگاهش م پرسشگرانه

 !چند وقتشه؟ _
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 ...: دو ماهدهمیپاسخ م یاهستگ به

 !اندازد: دو ماه؟ یرا باال م شیابرو یتا کی

خبر اومده بود اصفهان...  یب نیهم ی... برامیدیکه فهم ستیهفته ن هیفشارم:  یام م یشانیدستم را به پ کف
 ...کنه زمیسورپرا خواستیمثال م

... فهمهیاول مامان م گفتمی... من مفهمهیاول م یک مینیبب مینگ یبه کس می: شرط بستزنمیم یتلخ و کمرنگ لبخند
 ...مادرجون... اما حاال گفتیغزل م

 ...دهمیم رونی... نفسم را بهــــو

 !... خبر داره؟ییپرسم: دا یم یفشارد... به ارام یم یهمدرد یشانه ام را به نشانه  بابا

 یتو خونه؟! ... عصر نشستیم الیخ یاگه خبر داشت ب یجونشه و غزل... فکر کرد تیی: داکندینگاهم م مات
 ...گردهیاومد رفت کرج... احتماال تا فردا شب هم بر نم شیپ یکار

 ...دهمیتکان م دییتا یشانه به ن یسر

لب  ریو ز کشدیبه صورتش م یدست ی... بابا با کالفگچدیپیم نیکوچک ماش یفضا یبابا تو لیزنگ موبا یصدا
 ...کرد با زنگاش وونهیمامانتم ما رو د نی: ادیگویم

 دمیبشه بهتون اطالع م ینشده... خبر یهنوز خبر زمیچسباند: جانم؟!... نه عز یرا به گوشش م لشیموبا و
 ...گهید

 یشماره  دنی... با دکشمیم رونیرا ب لیو موبا شومیم لیما یلرزد... کم یم بمیج یتو لمی... موباکنمیم یپوف
 ...خونَه ست ی: شماره میگویو بعد با داد م زنمیبار پلک م نی... چندشودیخانه، نفسم حبس م

 ...زنمی: من بعدا بهت زنگ مدیگویم یگوش یو تو کندیگرد شده نگاهم م ییبا چشمها بابا

خط  یاز ان سو یو گرفته ا فیضع یتماس، صدا ی... به محض برقرارکشمیلرزان، نوار سبز رنگ را م یدست با
 !!حسام؟؟ ری: امدیگویم

... 

 یکه آن سو نمیبیرنگم را م دیو شش سف ستی... دوشودیمتوقف م نگیدرب پارک یو با سرعت جلو انهیناش بابا
 ...در خناه پارک شده یکوچه، درست رو به رو

: من دیگویبابا بدهم که خودش م لیتا تحو کنمیذهنم جمله ها را مرور م یو تو پرمیم نییپا نیجت از ماش مثل
 ...باال... خودت برو امینم

 یلیدل هی... حتما یبندازباز سرش داد و هوار راه  ی: نردیگویو بابا هشدار دهنده م زنمیلبخند م ده،یبر نفس
 ...داشته رشیتاخ یبرا

 ...برمیو به طرف در هجوم م کنمیتشکر م یو سرسر دهمیتکان م یسر
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 یکیدوم دو تا  یبه طبقه  دنیو پله ها را تا رس میگویم یا یکرده... لعنت ریچهارم گ یطبقه  یتو آسانسور
چرخانم و در را با صدا باز  یقفل م یرا تو دیلرزند... به زحمت کل یانداختن م دیموقع کل می... دست هاکنمیم
 ...کنمیم

مچاله شده، نفسم را با  ونیزیتلو یجلو یسه کنج کاناپه  یغزل که تو دنیدوم... با د یخانه م یکفش تو با
 ...نالم: غزل یفرستم و م یم رونیصدا ب

 ...کنمیسر بلند کند، با تمام وجود بغلش م دنمید یتا به خودش بجنبد و برا و

... زنمیبوسه م شیچشمها ی... روکنمیو غرق بوسه م رمیگیم میدست ها نی... صورتش را بکندینم یحرکت چیه
 برمیعقب م ی... صورتم را کمدیگویم یخفه ا یبوسم... آ یم ی... گونه اش را با دلتنگشیاش... موها یشانیپ

 ...... تــ .... ـویبود : کجا...کنمیو زمزمه م

 بیکه عج یا ی... کبودشومیلبش و الل م یکمرنگ گوشه  یبه کبود مانمی... مات مماسدیدهانم م یتو جمله
 ...شباهت دارد مانیبعد از معاشقه ها میبوسه ها یبه جا

... و گزدیو لب م شودیلبش م یام به گوشه  رهیمتوجه نگاه خ عیسر یلی... خکندیروح و سرد نگاهم م یب
 ...دهدیهم فشار م یرا از شدت درد رو شیبالفاصله هم پلکها

 نییساتن عقب رفته اش را هم با خود پا یو روسر خوردیسر م شیاز دو طرف صورتش، تا شانه ها میها دست
 ...کشدیم

 !ه؟یچ ی... جانیا _

سرش  یو به اهستگ کندیسکوت نگاهم م یخودم هم نا آشناست... باز هم تو یخشدار و گرفته ام، برا یصدا
... یشتریده ر یزلزله  کیمثل  یزی... چنباریماند و ا یدستم م یاش تو یسر روسر کی... کشدیرا عقب م
 ...دهدی... تمام وجودم را تکان مرانگریمخرب... و

که موقع دادن  ییها... تمام استرس ها یها... تمام نگران ی... تمام دلواپسشیگلو ریدندان ز یزخم... و جا رد
 یرو کجای... خوردیگره م میگلو یکه تو یینفس ها ی... همه دمیکشیم مارستانیب رشیمشخصات غزل به پذ

 ...کندیسرم اوار م

 ...میآ یفرود م میزانوها یو با شدت... رو رمیگیفاصله م ازش

چسبانم  یبه هم چفت شده اش م یزانوها یسه را به کا می... کف دست هازندیبه سر شانه ام چنگ م غزل
 !؟ی: کجا بودپرسمیو خفه م

 ...زنمیم ــــخینگاهش...  ی... از سرماکندیهم نگاهم م باز

 !؟یکجا بود گمیفشارم: با توام... م یو م رمیگیدست م یرا تو شیتمام قدرت بازوها با

 !!!؟؟؟یبود ی: کدوم گورکشمیو عربده م دهمی... محکم تکانش مشودیو باز ساکت م دیگویم یزیر آخ

 ...کندیام م وانهیبارد... سکوت و آرامشش د ی... اما نمشودیپر م شیچشمها ی کاسه



 

 
273 

 ...کشمش یهمراهم باال م شوم،یو همزمان که از جا بلند م زنمیچنگ م شیمانتو ی قهی به

 وونهید نیاز ا شتری... بوونهی! غزل من خودم د؟یبود ی! گدوم گور؟یزنی! هان؟! چرا حرف نم؟یچرا الل شد _
 ...م نکن

 ...لغزد یگونه اش م یافتد و رو یم نییچشمش پا یاز گوشه  یاشک قطره

 تتیاذ یتا االن؟! کس یشده؟! کجا بود یلغزانم: غزل چ یم میموها یرا ال میو انگشت ها کنمیم شیرها
 !کرده؟! آره؟

 ...دهدیم لرزد و سرش را تکان یم نشییپا لب

 !شده؟ یکرده؟! هوم؟! بگو به من... چ تییاذ ی: کرمیگیرا م شیبازوها یشتریب متیبا مال نباریو ا رومیم کینزد

 شیو اشک با قدرت از چشمها کندیمکث م میچشمها ی... روگرداندیصورتم م یتک تک اجزا یرا رو نگاهش
 ...کندیرا از حصار انگشتانم خارج م شیو بازوها دهدیبه بدنش م ی... تکانکنمیجهد... مات نگاهش م یم رونیب

 ...شومیم یسکوت عذاب اور غزل چه حال نیاز ا داندی... فقط خدا مکنمیم یپوف

... کشدی... سرش را عقب مکنمیرا لمس م شیگلو ریز یکبود گرم،یو با دست د رمیگیدست ارنجش را م کی با
 ...سر جات ستای: وامیگویم تیو با جد کنمیبه دستش وارد م یفشار

دکمه  نی... اولماندیاش ثابت م نهیس یو رو رودیتر م نیی... نگاهم پاشودیتند م مینفس ها تیشدت عصبان از
 !!!ستین شیمانتو ی

 ...ردیگیکشد و فاصله م یحرکت دستش را م کیو با  شودیام م رهیزود متوجه نگاه خ یلیخ غزل

 ...دارمیاندازم و نگهش م یم چنگ شیلحظه به کمر مانتو نیاخر یتو

 ...: تو رو خدا ولم کندیگویعجز م با

 ...ردیتا فاصله بگ کندیباز تقال م و

 ...کنمیرا باز م شیمانتو یدکمه ها یدست کیو  کندیرا دور کمرش محکم م دستم

 ..شودیو بالفاصله سرد م ردیگیرنگش، تمام بدنم گر م دیسف یتاپ ورزش یشده  دهیدر ی قهی دنید با

 ...ــــری: امگذاردیاش م نهیس یرا رو دستش

 ...: خفه شومیگویداد م با

 ...زنمیتاپش را کنار م یشتریبا شدت ب و

 ...شنومیسرم را م یها رگیجرجر پاره شدن مو یاش... صدا نهیس یو درشت رو زیر یها یکبود دنید با

 ...: تو رو خداردیفشارد تا فاصله بگ یدستش را به شانه ام م کف
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 !؟یغرم: کجا بود یشده ام م دیکل یدندان ها یال از

 ...لغزد یصورتش م یو قطرات درشت اشک رو زندیم پلک

غــــزل... حرف بزن... حرف بزن  یبود ی: کدوم گورکشمیو سرش را عقب م چمیپیرا دور دستم م شیموها
 ...کنمیچالت م نجایوگرنه هم

 ...کندیم یفیخف یچسباند و ناله  یم شیموها ی شهیرا به ر شیدست ها کف

 واریرا به د شی... شانه هافشاردیهم م یرا رو شی... لب هاکوبمشیکنار راهرو م واریچرخم و از کمر به د یم
! ؟ینذاشت برگرد گهی! د؟یهمونجا موندگار شد دیخر یآره؟! رفت د،یخر ی: رفته بودکشمیو هوار م دهمیفشار م

 !زم؟ی! آره عزخت؟یبرنامه هات به هم ر

 !کند؟یم انتیمن است... غزلِ من خ یایچشمها... دن نی... اکندینگاهم م مظلومانه

... تو کج ی... بگو... تو غزل منکنمی: بگو که اشتباه ممیگویو ملتمسانه م رمیگیم میدست ها نیرا ب صورتش
... مگه کنمی! غزلم؟! من اشتباه م؟ی! مگه بهش اعتماد ندار؟ی... بزن تو دهنم بگو چرا به زنت شک کردیرینم

 ...... بگوکنمینه؟! بگو اشتباه م

 ...... بگوی: بگو لعنتدهمیو تکانش م رمیگیتاپش را م یپاره شده  ی قهی

 ی... باال مکندیجوشد... قل قل م یوجودم م یتو یزی... چشودیسرم خراب م ی... و انگار خانه روبنددیم پلک
 ...کشدشیو باال م شودیکبود غزل حلقه م یاست که دور گلو ییو بازتابش دست ها دیآ

گفتم رو سرت قسم  شبید نیبه تو اعتماد دارم... هم شتریبهت گفتم من از چشمهام ب شبید نیهم _
 ...من فقط تو رو دوست دارم یگفت شبید نی... همخورمیم

 نی: همه ش همزنمیم ادیو من با تمام وجود فر زندیکبود دست و پا م یگشاد شده و صورت ییبا چشمها غزل
پا گذاشتم... حق  ریمو ز ندهیمن که تو رو دوست داشتم... من که به خاطـــر تو آ یبـــــود؟؟!! آره؟! عوض

 ...اتخابو از خودم گرفتم

و با تمام  زنمیرا چنگ م می... موهاخوردیسر م وارید یرو یدیشد ی... غزل با سرفه هاکشمیرا پس م دستم
 ...کشمیقدرت م

تنت جا  یها رو رو یکبود نیکه ا یبود یوثیکدوم د شی! دوازده ساعت پ؟یزنی! چرا حرف نم؟یچرا ساکت _
دو روز از حرفهات... دو روز از  یذاشتیهرزه حداقل م ی... لعنتی! احساس دار؟یگذاشته و ولت کرده؟! تو ادم

! تو رو مامان من بزرگ ؟یهست ییدا ی... تو دست پروده یدادیبگذره بعد خودتو نشون م یکه گفت ییدروغ ها
 ! هـــا؟! چــــــراااا؟؟یشد ینطوریکرده؟! پس چرا ا

 ...شودیخودش مچاله م یو تو گذاردیجمع شده اش م یزانوها یرا رو سرش

 ...لرزد یحالت م نیا یتو دنشیاحوال... باز هم با د نیا یبه من... و لعنت به دلم... که با همه  لعنت
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 یشانیقدرت پ تی... با نهادیآ یهق هق خفه اش م ی... صدانمینشیم میزانوها یو رو رومیجلو م یآهستگ به
 ...زنمیم شیفشارم و صدا یام را م

باشه من فقط تو رو  ادتیافتاد  یبهت گفتم هر اتفاق شبی: ددیگویم یاشک یو با چشم ها کندیبلند م سر
 ...یزدیم یدو روز بگذره بعد بهم انگ هرزگ یذاشتیدوست دارم... م

 ...دهدیم هیتک واریگردنش را نداشته باشد، به د یرو ینیتحمل سنگ یو انگار زندیبار پلک م نی... چندرومیم وا

 ی... وقتی... آخه لعنتیم کن هوونید یخوای... میکن وونهیمنو د یخوای: تو مرمیگیرا م زانشیاو یدست ها ساعد
... من با تو یکنیم دییو تا یزنیفقط پلک م کنم،یبزن تو دهنم بگو اشتباه م ایب گمیبهت م ی... وقتیزنیحرف نم

 پرسمیکه ازت م ییکه هر حرکتت پر از استرسه... تو یی... تویمشکوک دار یکه تلفن ها ییکنم؟! با تو کاریچ
 ...یدیچه مرگته بهم جواب سر باال م

دوازده شب با  رون،یب یکه دوازده ظهر از خونه رفت یی: من با تومیگویوبا داد م دهمیرا به طرفش تکان م دستم
 !کنم؟ کاریکنم؟؟؟!!! با تو چ کاری... چی... برگشتیمعمول یتن و بدن کبود... نه کبود

 !؟یبود یک شی! پ؟ی! کجا بود؟یزنی: چرا حرف نمدهمیم تکاش

... دستش را کندیام م وانهی... سکوتش دکندیداده نگاهم م هیتک واریکه به د یباز و سر مهین ییچشمها با
حال نگاهش را  ی... ببرمیو سرش را عقب م رمیگیرا م شیافتد... شانه ها یبغلم م یتو ی... با سستکشمیم
 ...اندازد یم میچشمها یتو

... دستم را کنار شودی... سرش به سمت شانه خم مخوردیم نیاش چ ینی... بدهمیرا فشار م شیشانه ها سر
 ...رمیگیو سرش را به سمت صورتم م گذارمیگردنش م

 ...زندیپلک م میچشمها یتو

 !؟ی: فقط بگو... کمیگویم یچارگیعجز... با التماس... با ب با

اغوشم از حال  یو تو دیگویکلمه م کیخش دار و گرفته...  یی... با صدارودیکه رو به بسته شدن م ییچشمها با
 ...رودیم

 ...کشدیکلمه که وجودم را به آتش م کی

 ...پار... سا_

*** 

 ...... پارسا... پار... ساپارسا

 ...غزل، پارسا من،

 ...ها... من... غزل... پارسا یمهمان یتو

 !!!...ها... من، غزل و... پارسا جشن
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که از  ینیدور از چشم خانواده با ماش ی... دور دور هایلیها... جشن فارغ التحص ی... دورهمرستانیدب دوران
 ...... برادر... پارساقی... سنگ صبور... دوست... رفمیکش رفته ا نگیپارک

 !... خجات اور است... خنده دار است ... مضحک است... پارسا؟هـه

 یرگ ها یکه قرار است تو یرنگ یب عیسرنگ از ماو به پرشدن  فرستمیم رونی... نفسم را پر شتاب باوووف
 ...شومیم رهیشود خ یغزل خال

 ...چهار صبح است کینزد ساعت

 ...داروها نی: ازنمیو گرفته و خشدار لب م رمیگیکنار تخت م واریام را از د هیتک

 ...اندازد یبه جانبم م ینگاه پر اخم مین مرد

 ...که نهینداره؟! منظورم ا ی: ضرردهمیادامه م یو به اهستگ کنمیرا تر م لبم

 ...: خانمم باردارهکشمیبه دور دهانم م یدست

... و به فرو کنمی... اخم مرمیبگ دهیرا ناد زشیپوزخند استهزا ام کنمیم ی... سعدهدیتکان م نیبه طرف یسر
 ...کندیم یفیخف یخواب ناله  ی... توکنمیغزل نگاه م یحد فاصل ساعد و بازو یرفتن سوزن تو

که در  یتخت افتاده... غزل یدفاع رو یمظلوم و ب نینچنی... غزل... غزل من... که اکشمیرا به چنگ م میموها
 ...ای! آنهم با پارسا؟؟!! خداکند؟یم انتی... خزندیم یبه هر در یزندگ نیحفظ ا یظاهر برا

و به  زنمیم هی... از کمر به در بسته تکبندمیو در را پشت سرشان م کنمیاورژانس را تا دم در بدرقه م نیمامور
 !؟یغزل؟! چکار کرد ی... چکار کردشومیم رهیام خ یروفرش ینوک صندل ها

سرم  ی سهی... نگاهم را به ککشدی... غزل با خس خس نفس مرمیگیم شیو راه اتاق خواب را پ کنمیم یپوف
 ی... کبودشومیصورتش خم م ی... روشومیم کیآرام و نا مطمئن به تخت نزد یی... و با قد هادوزمیتخت م یباال

 ...لبش محسوس است یگوشه 

... به روندیرو به تند شدن م می... نفس هازنمیاش کنار م نهیس یلرزان، مالفه را از رو یو با دست گزمیم لب
... کشمیم نییپا مهیاورژانس تنش داده ام را تا ن نیمامور دنیکه قبل از رس یرنگ یپسته ا وریپل پیز یارام

... زبانم را زنمیتاپش را کنار م یگوشه  ه... با نوک انگشت اشار شودیشده اش مات م دهیتاپ در ینگاهم رو
 ...رمیگیچپش م ی نهیس یواضح رو یرا از رد ناخن و کبود نمیو نگاه خشمگ فشارمیم میداندان ها انیم

وسط جور  نیا یزیچ کی... کشمیکه امکان دارد، م ییو تا جا کنمیگوشم را چنگ م یباال یخشم، موها تینها با
 ...دیایتا ابد هم جور در ن دوارمیکه از ته دل ام یزیچ کی... دیا یدر نم

... رودیعقب م یو کم شودیم دهیپارکت کش یرو شیها هی... پاکنمیرنگ پرت م دیسف یکاناپه  یرا رو خودم
 ...چسبانم یام را به مشتم م قهیو شق دهمیم هیشکل کاناپه تک یمنحن یآرنجم را به پشت

 ...دوزمیپنجره و در تراس را کامل پوشانده م یشده که جلو دهیکش یرا به پرده ها نگاهم
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... فقط ستیهوس باز بالفطره ن کی شناسمیکه من م یی... پارساخوردیذهنم چرخ م ی... اسمش توپارسا
بابت  د،یو عمو ام یخانه سون یاز ته دل برا دیا یکه به مذاق مامان خوش نم کندیم ییها طنتیش یگهگاه

 ...کندیصبر م یآرزو یپسر نیداشتن چن

رختکن  یتو ش،یداد ها یشد... هنوز صدا قهیکه سر غزل آورده بودم، با من دست به  ییبه خاطر بال پارسا
کارو باهاش  نیا یتونست ی: غزل هنوز بچه ست... چطوردیکشیگوشم است که هوار م یکوچک باشگاه، تو

 !؟یعوض یبکن

 ...خدا ی... هـــدهمیسر م یقیاورم و آه عم یبه خاطر م "سالشه ستیغزل فقط ب" زدیم ادیفر یرا وقت نگاهش

 یتر قیآه عم نباری... اداردیآبان ماه تنم را به لرز وام یاندازم... سرما یکاناپه م یپشت یرا رو میو بازو آرنج
 ...فشارم یم میبازو یا رور  میو چشمها یشانیو پ کشمیم

هجوم اورده اند و مغزم  یو سرم رو به انفجار است... افکار مسموم از هر سمت سوزندیم یخواب یاز ب میچشمها
 ...روندیجوند و جلو م یرا م

... کنمیسر بلند م ی... با سسترسدیبه گوشم م یفیضع یناله  یمانم که صدا یان حالت م یچقدر تو دانمینم
 ...کندیم یو باز ناله ا زندیبار پلک م نیغزل با اخم چند

من ثابت  یچرخاند و نگاهش رو یفرستم... غزل با مکث، سرش را به چپ م یرا با کف دست عقب م میموها
 ...حسام ری: امزندیو با بغض لب م شودیپر م شیچشمها یکاسه  هیاز ثان یکسر یکه تو نمیبی... مشودیم

 ...کنمیروح نگاهش م یو سرد و ب شومیم نهیبه س دست

 ...ـــری: امکندیو ملتمسانه تکرار م زندیم پلک

: بمون میگوی... سرد مکندیشدن تقال م زیخ مین یو برا ردیگیم یدی... نگاهش را با نا امکنمینگاهش م میمستق
 ...سر جات

 ...کندیبالش پرت م یسرش را رو دهد،یهم بدنش را تکان نم متریسانت کیکه  یا هودهیاز تالش ب خسته

... زندیدل م میها قهی... شقکنمیم کسیکاناپه ف یپشت یو گردنم را رو رومیعقب م نهیدست به س همانطور
 ...رودیرنگ اتاق جلو و عقب م دیسقف سف کنمیحس م

 !!!...شودی... سقف ثابت مزنمیپلک م محکم

 ...پارسا... اون _

 ...: دهنتو ببندمیگویم تیجد با

: بذار بگم... به خدا خسته شدم... خسته شدم شودیم لیاست که بهم تحم یعذاب نیخشدارش، بدتر یصدا
 ...ینفهم یزیاز بس حواسمو به هزار جا دادم که تو چ

 تمیامروز ظرف ی... برای... به هر حال بهتره ساکت شیکنیاعتراف م ی: خوبه خودت دارزنمیبه سقف لب م رهیخ
 ...لهیکمت
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 !؟یدوَسم ندار گهید _

 ...کنمیو نگاهش م کنمیاراده سر بلند م یانقدر بغض دارد... انقدر درد دارد... که ب شیصدا

همزمان شروع  نشیریچانه و لب ز مان،ینگاه ها ی...به محض تالقکندیباز نگاهم م مهیسرخ و ن ییچشمها با
 ...کندیم دنیبه لرز

 ...ارهیاشکاشو برا من م کنه،یم گهیجا د هی فشوی: ککنمیو زمزمه م میگویم یکالفه ا اوف

کاناپه  یکه مثل فنر از رو شود،یبلند م یاش، آنقدر ناگهان هیگر ی... صدازنمیم هیماناپه تک یمحکم به پشت و
 ...پرمیم

 انی... غزل با دو دست مالفه را مکنمینگاه م شود،یکه چنگ م یلرزد و مالفه ا یکه م ییزده به شانه ا بهت
: کشمیم میموها انیو دست راستم را با قدرت م زنمی... دست راستم را به کمرم مکندیمچاله م شیانگشت ها

 ...تکون نده دستتو

تکون  گمی! مستم؟ی: مگه با تو ندارمیو دستش را نگه م رمیگیبه سمت تخت م یزی... خکندیرا خم م آرنجش
 ...دردسر ندارم یدستته... من حوصله  ینده دستتو... سرم تو

 ...دارمیتخت نگه م یو دستش را با کف دست، رو نمینش یلب تخت م و

به شدت دلم  نکهی... با اکنمیفرستد... مات نگاهش م یم میانگشت ها یرا ال شیانگشت ها ،یاهستگ به
 ...دهمیم یفیزده را فشار خف خیر انگشتان اراده، س یدستم را پس بکشم، اما ب خواهدیم

 ...: هنوز برات مهممدیگویو خشدار م خوردیم یتکان نامحسوس لبش

 ...یاست، نه سوال ی... نه خبرکنمیجمله اش را درک نم مفهموم

 یرو یگریمرد د یکه رد بوسه ها یی... تویلعنت یمن یایدن یبزنم تو همه  ادیفر خواهمیحال، از ته دل م نیا با
که هنوز  ییکبود است... تو یگریبدنت از فشار انگشتان مرد د یجا یکه جا یی... توکندیم ییخودنما تیلب ها

 ...یکرده باش انتیخ شودیباورم نم

 ...حسام رینکردم ام انتی: من بهت خدیا یکه با بغض به حرف م خواندیرا از نگاهم م میتمام حرف ها یانگار

که تبرعه اش را  یکلمه ا نیکوچکتر یجمالتش... برا یادامه  دنیشن یبرا کنمیم یر... لحظه شمازنمیم پلک
... بگو تا بروم ینرفته ا رونیخودت ب ی... بگو با پااوریب هیبه دنبال داشته باشد... بگو غزل... حرف بزن... توج

 ...خدا حرف بزن ی... بگو... محض رضاندازمیب تیبه پاها اورمیرا که آزارت داده، ب یکس

 ...افتد یفاصله م شیلب ها انیو م کندیترک ترکش را با زبان تر م ی... لب هازنمیزل م یبه لب ها مشتاقانه

 ...کرده بود یپارسا... ازم خواستگار _

 !و بند ازدواج؟ دی! پارسا و ق؟ی... پارسا؟! خواستگارنمینشیم خیاراده، س یب

 ...فتهیمن و تو ب نیاون اتفاق ب نکهیهفته قبل از ا کی: درست دهدیادامه م کوتاه، زمزمه وار یبا مکث غزل
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 ...رومیوا م بایو... تقر شوندیشل م یکی یکی عضالتم

 !: خب؟زنمی...تند تند پلک مزندیماتم زل م یبه چهره  غزل

بود که از احساس من به تو خبر داشت... اما  ی... خب اون تنها کسیعنیکرده بودم...  دواریمن پارسا رو ام _
 ...دمیدیرو جز تو نم یکس یچهارده سالگ زدهیمن از همون س

 ...یگیم ی: مثل آدم حرف بزن بفهمم چمیگویم دنشیشاخه به ان شاخه پر نیاز ا کالفه

 ...حسام ریام افتد: من به پارسا بد کردم یم نییچشمش پا یاز گوشه  یگریپس از د یکیدرشت اشک،  قطرات

چرخاند و  ی... سرش را مخوردیجان غزل سر م یدست ب انیاز م می... انگشت هاشومیتخت بند م یرو از
 ...کندینگاهم م

تونستم... من تو  ی... من... خب من نمیبود... فقط دوست ی... پارسا دنبال دوسترستانیاز همون دوران دب _
... دمیترسی... من مستادیمیدر مدرسه وا ومدیکرده بود... هر روز م لهیرو دوست داشتم... پارسا هم پ

... دیبفهمه... آخرش انقدر از دستش کالفه شدم که بهش گفتم... اولش... اولش بهم خند یکس خواستمینم
 ...میکه جد دیبعد... فهم یحرفو زدم که از سرم بازش کنم... ول نیا کردیفکر م

حسام اصال تو رو  ریام ی... تو فکر کردچــــارهی: بهم گفت بدهدیادامه م فیعو بغض آلود و ض کندیتر م لب
... من دهیبچه د هیتو رو به چشم  شهی... همیمونیگرمه... تو براش مثل آوا م نیری! اون سرش با شنه؟یبیم

 ...پارسا بدجور شکستم یحرف ها ی... ولدونستمیرو م نایا یخودم همه 

مهابا  ی... غزل ببرمیبه پا دارم فرو م شبیکه از د ینیشلوار ج یها بیج یانگشت هر دو دستم را تو چهار
 ...زدیریاشک م

خوشحال  یلیکه رفتن من خ نایا نیری... شدادینم ری... گکردینم تیاذ گهیشده بود... د المیخ یمدت ب هیتا  _
 !؟یگفتیاز صدف برام م یبا چه ذوق و شوق ادتهی.. شد. دایصدف پ یمدت سر و کله  هیبودم... اما بعد از 

 نکهی... تا اگرفتمینم یجد ادی: اولش زدیگوی... غزل با خس خس مرمیگیو نگاهم را م گزمیلب م یشرمندگ با
از روز قبل عاشق  شتریچشم من... هر روز، ب شیعمق فاجعه چقدره... تو پ دمیخودم دانشگاه قبول شدم و فهم

 گهید یکیرفت  نیری! شکنه؟یفکر نم توحسام اصال به  ریام یدیکرد... گفت د لهی... باز پارسا پیشدیصدف م
صدف حلقه  یتا برا یکه منو برد یباور کرده بودم که تو قصدت ازدواجه... از همون روز گهیجاش اومد... من د

 کردمینم یسع گهی... دمیریگیر نمجوره کنار هم قرا چیکردم به خودم بقبولونم که من و تو ه یانتخاب کنم، سع
 ...دور کنم... من ودمپارسا... پارسا رو از خ

: من خسته شده بودم... از دوست داشتن خسته شده بودم... دلم دهدیو با نفس نفس ادامه م ردیگیم نفس
هم  یزیخب چ ینبود... ول ی... پارسا راضرفتمیم رونیبا پارسا ب یدوست داشته بشم... هر از گاه خواستیم

 ...هفته قبل از هی.. نکهیهفته قبل از ا هیگفت... تا  ینم

 ...شو بعدا بگو هی: باشه... بسه... بقنمینشی... لب تخت مزندینفس م نفس
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نبود اصال... من منظورشو  ی... رابطه ایعنی... میکن یرابطه مونو جد خوامی: پارسا گفت مدهدیتوجه، ادامه م یب
 شریبود... ب یجد ی... من شوکه شدم... پارسا ولیخواستگار ادیبه مامانم بگم ب خوامیگفت م ی... وقتدمینفهم

 دونمیجور کنه و بعد اقدام کنه... منم... نم وتا خودشو جمع  کشهیطول م ی... گفت چند هفته ایاز هر وقت
 ...مونمیگفتم باشه... گفتم منتظر م ی... ولدمیشد... نفهم یچ

 یاز قبل رو به کبود شتری... رنگ صورتش، هر لحظه بگذارنمیاش را از نظر م یشانیپ یدرشت عرق رو قطرات
 ...بسه... بسه گهی: درمیگیاراده و با دو دست، دستش را م ی... برودیم

... از اون طرف تو به پارسا ختیبه هم ر یکه... همه چ میکرد یاشتباه هینشد... من و تو... ما... ما  یول _
کـــرد...  هیمن گر شی... پارسا پی... ولشدی... باورم نمشمیافتاده... پارسا اومد پ نمونیب یفاقچه ات یگفته بود
 ...ی... ولرهیسر نگ یعروس نیبود ا دواریلحظه... ام نیتا... اخر

 ...حسام ریصدف نبوده ام شهیسنگ زد به ش مونیکه شب عروس ی: اوندیگویهق هق م با

 ...بنددیم خیکمرم  ی رهیت کنمیم حس

 ...یرنگ یرو به ب شیو لب ها رودیغزل رو به بسته شدن م یچشمها

 ریهنوز د گفتیوقتا در خونه... م یدم دانشگاه... گاه ومدی... مزندیم کرده بود... هر روز زنگ م وونهیپارسا د _
من بودم  گفتی. م... من هنوز پات هستم... پارسا عذاب وجدان داشت... من از اون بدتر..رینشده... طالق بگ

جدا شو... اون دوِست  ری... از امیفی... تو حودهمن ب ریحسام رو مست فرستادم خونه... تقص ریکه اون شب ام
... یبهت بگم... ول خواستمی... من می... طاقت نداریتحمل کن یتونینداره... هنوز صدف تو قلبشه... تو نم

 مونیزندگ خواستی... دلم نمکنهیم رییکه نگاهت داره بهم تغ دمیدی... من مرفتیم شیداشت خوب پ مونیزندگ
نشد...  ی... ولخواستمیمشکالتمو حل کنم... به خدا م تونمیم ییخودم تنها کردمیم ر... فکزهیبه هم بر
 ...نشـــــد

 ...ادامه نده گهی: باشه... دمیگویاز رنگ کبود صورتش م نگران

... عی... من رفتم چون... هنمتیبار بب نیاخر یبرا ایگفت کارامو جور کردم... ب... رهیم رانیپارسا گفت داره از ا _
 یرفتم خونه ش حالت عاد ی... وقتشهی... ترس از پارسا داره تموم مشهیداره تموم م گهید کردمیچون فکر م

 یلی... من خدیشنی... صدامو نمدیشنی... من التماسش کردم... اصال نمـــــعینداشت... من... من... هــ
 ...چشمم بود یتو جلو ی... به خدا همه ش چهره عیه عیالتماسش کرد م م م م... ه

... و من درست دوازده ساعت یاز چشمهات بهم اعتماد داد شتریب ی: تو شب قبلش بهم گفته بودزندیم ضجه
 ...بودم گهیمرد د هی یخونه  یبعد، تو

 ...... بسهزمیادامه نده... بسه عز گهیغزلم... د کنمی... باور ممکنی: من باور مرمیگیلززانش را م یها شانه

بهم نداشت...  یکار گهی... آروم شد... دیکه دوسم دار یگفتم تو بهم گفت یبهش گفتم حامله م... وقت یوقت _
 !نکردم... مگه نه؟ انتیکه من بهت خ یکنی... تو باور مـــعیتو... ه

 ...شودیرنگ گرفته م یِ ساتن و نبات یجنبانم و همزمان نگاهم ماتِ مالفه  یتند سر م تند
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 ...... غزل بس کنکنمی... به خدا باور مکنمیاره من بارو م _

 ...لرزدیم کیستری... غزل هزنمیرا کنار م مالفه

اگه دستش  کشتمیو منبودم... خودم نجای... من نذاشتم... من االن افتادین یاتفاق چینشد... ه یچیبه خدا ه _
 ...خوردیبهم م

 ...بس کن... بس کن دونمی: مزنمیم ادیبغض فر با

 ...یچی... هیچینشد... ه یچی: هکندیوار تکرار م وانهید

 ...کندیلب تکرار م ریرا ز یی... غزل حرف هاشودیخون چندشم م ی... از لرجکشمیم شیپاها نیدستم را ب کف

 ...کنمیتخت بلندش م یحرکت از رو کیاندازم و با  یم شیزانوها ریو دست ز میگویم یاز ته دل یِ وا

*** 

 چی... هزنمی... تند تند پلک مگزمی... لب مکشمیدست م میموها انی... مدهمیم رونیب یقیرا با اه عم نفسم
 !!!...شومیجوره ارام نم

 یشانیپ یدرشت اشکم، رو ی... قطره مشوی... دارم خفه مزنمیپلک م ی... آرام و طوالنشومیتخت خم م یرو
 یمرد باش دیکه فقط با ،یآنقدر بغض دار ی... گاهکندینم هیکه مــرد گر ستیربط یافتد... چه حرف ب یغزل م
 ...یکن هیگر یتا بتوان

رستنگاه  ی... انگشتم را روکنمیغزل پاک م یشانیاشکم را از پ یسیو با نوک انگشت، خ کنمیدراز م دست
 ...دهمیو بعد چانه اش سر م قهیو تا شق کشمیم شیموها

 ...شودیاز صورتش را پوشانده و با هر دم و بازدمش، کدر و شفاف م یمین ژن،یسبز رنگ اکس ماسک

 طیشرا نیا یچسبانم... تو یداغش م یشانیرا به پ میو لب ها کنمی... سرم را خم مکنمیاش را نوازش م گونه
عواقب  نیا ،یزییباران تند پا ریو گلو را کم دارد... البته ماندن ز هیتب چهل درجه و عفونت ر نیفقط هم م،یوخ

 ...را هم دارد

... دلخورم، درست... ناراحتم درست... ردیگیغزل را نشانه م یگل انداخته  یگونه  م،یلب ها نباریو ا کشمیم یآه
 ...پناهم بشوم یبغزل مظلوم و  الیخ یب توانمیام درست... اما نم یعصب

گوشم رخ داده  ریاتقاق درست ز نهمهیا شودی... هنوز هم باورم نمرمیگیو از تخت فاصله م کشمیرا باال م دماغم
 ...خبر باشم یباشد و من ب

موضوع به  داد،یبعد خودش را لو م ی هیسه ثان گفت،یدروغ کوچک بهم م کیاگر  یکه حت یغزل شودینم باورم
 ...مدت، ازم پنهان کرده باشد نهـــهیرا ا یمهم

انقدر  تواندیگرمابه و گلستان... چطور م قیاست؟! من برادرش بودم... به قول خودش رف یپارسا... چطور ادم و
 !به همسر من را داشته باشد؟ یرذل باشد که قصد دست دراز
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 میکنم... درست تصم درست فکر توانمیاست... نم دنی... سرم از هجوم افکار گوناگون در شرف ترکاووف
 ...درست است؟! چقدر را جا انداخته شی! چقدر از حرف هاد؟یگویدروغ م د؟یگوی... غزل راست مرمیبگ

 ...کرده فیبوده که غزل تعر ینیکه تمام ماجرا هم دهدیم نانیبهم اطم ،یدرون یندا کی یچرا... ول دانمینم

 ...کندینثارم م ی... لبخند دلسوزانه ادیا یداخل م یاندازم... پرستار یبه غزل م ینگاه مین

 !پرسم: حالش... بهتره؟ یو م کشمیدو انگشت دور لبم م با

با  کند،یم ادداشتیدستش  یدر چارت تو یزیکه چ ینیو ح کندیم یسرم خال یدستش را تو یسرنگ تو دو
 ...شهی: بهتر مدیگویصورتش م نفکیهمان لبخند ال

 دیآ ی... دلم نمشومیم رهیغزل خ ی دهیتک ی... مجددا به چهره رودیم رونی... پرستار از اتاق بکنمیم یهوف
 ...بگذارم، اما شیتنها

 ...اتاق جا گذاشته ام یدلم را تو کهیدر حال روم،یم رونیو از اتاق ب کنمیرا جزم م عزمم

 ...جوان یگریو د انسالیم یکیاند...  ستادهیا شخوانی... دو نفر خانم پشت پرومیم یپرستار ستگاهیسمت ا به

 !رم؟یتماس بگ هی تونمی: من... مپرسمیم یصبح نمانده... به اهستگ ازدهیبه  یزی... چدوزمیرا به ساعت م نگاهم

به همکارش  یزیو با عجله چ دهدیبه سمتم هل م شخوانیپ یو تلفن را رو دهدیتکان م یجوان تلفن سر پرستار
 ...کند شتاددایتا  دیگویم

 !د؟یی: بله بفرماچدیپیگوشم م یرگه دار اراد تو یو صدا خوردی... چهار بوق مرمیگیخانه را م ی شماره

 ...بده بابا وی: سالم... گوشمیگویحوصله م یب

 ...رحسامهی: امدیگویو سپس با داد م کندیلحظه مکث م چند

 !!؟؟یهست یلرزاند: مگه دستم بهت نرسه... کدوم گور یگوشم را م یکشد که هوار بابا پرده  ینم یطول

 ...: بابامیگویم آهسته

! شرکت هم رم؟یگیهاتون رو م لیخونه و موبا یکه دارم شماره  هیاز ک یدونیبگم به تو؟! م یبابا و ... من چ _
 !!؟؟یی... معلوم هست کجایکه نرفت

 ...مارستانیب انیب شهی: مکنمیپچ پچ م یگوش یو تو چرخمیم یکم

 ...چسبانم یجمله ام م یرا انتها مارستانینام ب یبا مکث کوتاه و

 !شده؟ یچرا؟! چ مارستانی! بمارستان؟ی: بکندیم دادیبابا ب یصدا یتو ینگران

 ...یعنی: بچه... نموند... فشارمیهم م یرا رو میو پلک ها گزمیم لب

دارم... هم من... و هم  اجی! االن... واقعا بهتون احتن؟یای: مدهمیو ادامه م شنومیبابا را م ینه خفه  یصدا
 ...غزل
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 !حسام؟! چرا آخه؟ ریشده ام ی: چدیگویتند م بابا

 ...تونمی... اما االن نه... نمکنمیم فیرو براتون تعر ی: همه چمیگویو م رمیگیم دهیپرستار جوان را ناد ی رهیخ نگاه

 !مارستان؟یکدوم ب ی... گفتامیاالن م نی... همامیباشه... م _

... با کنمیم ی... از پرستار تشکردهمیدستگاه قرار م یتلفن را رو یو گوش کنمیرا تکرار م مارستانینام ب مجددا
 ...دهدیتکان م یاش سر رهیحفظ نگاه خ

 م،یپا ریز نیبه زم رهیو سالنه سالنه و خ برمیفرو م میها بیج یرا تو می... دست هارمیگیفاصله م شخوانیپ از
 ...شومیخارج م مارستانیاز ساختمان ب

*** 

نم دارم را که  ی... با کف دست موهاکوبدیام م نهی... قلبم محکم به سستمیا یرنگ م دیدرب سف یرو روبه
 ...فرستمیعقب م کنند،یام را پر م یشانیلجوجانه پ

و التهابم کم شود... نشد که نشد... لباس عوض کردم...  یاز داغ یخانه رفته بودم... دوش گرفتم تا بلکه کم به
با شرکت گرفتم...  یراه هم تماس نیبرگشتم... ب مارستانیپولم را برداشتم و باز به ب فیو ک لیموبا یگوش

 ...قصد خفه کردنم را دارد رها،یو نگ ریبگ نیبا ا ییمهندس توال دانستمیم دهیند

... در دهمیهل م نییبه پا ،یدر را به آرام ی رهیو دستگ کشمیم یقینفس عم... گذارمیم رهیدستگ یرا رو دستم
کنار تخت نشسته و سرش را به طرفم  یصندل یکه رو نمیبینظر، مامان را م نیاول یچرخد و تو یپاشنه م یرو
 ...شودیم زیخ میو ن کشدیم ینیگرد شده ه ییچرخاند... با چشمها یم

 ...... سالمــسی: هکنمیو پچ پچ م گذارمیم ینیب ی... انگشت اشاره ام را روبندمیدر را پشت سرم م یآهستگ به

و بهت زده  شوندیگرد م شیمثل مامان چشمها قایچرخد... دق یو به طرفم م ردیگیاز کنار پنجره فاصله م بابا
 !شده؟ ی: چپرسدیم

 ...یچی: همیگویو م دهمیتکان م یسر

 ..اورم یخودم نم یرود... اما به رو ی... نفسم از شدت درد بند مردیگیرا م میو بازو دیآ یم کینزد مامان

 !ه؟یا افهیچه ق نیشده؟! ا ی! مامان جان چر؟ی: امپرسدیم یبا نگران مامان

 مارستانیاز پرسنل ب یکی... با ستین یزیاندازم: چ یم نییدست مامان را پا یو به آهستگ گزمیدرد لب م از
 ...دعوام شد

 ...کندیموشکافانه نگاهم م بابا

 !: چرا اخه؟دیگویم مامان

 یدگی: خوب رسشومیم رهیسرخ و متورم مامان خ ی... به چشمهارمیبگ دهیبابا را ناد زینگاه ت کنمیم یسع
 ...... منم اعصاب ندارمکردنینم
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اش را  یشانیو پ گذارمیسر غزل م یرنگ، باال دیبالش سف یرا رو می... بازورومیو به طرف تخت م چرخمیم و
 ...ستین ژنیاز ماسک اکس ی... اما خبرکشدی... هنوز با خس خس نفس مبوسمیم

: غزل پرسمیمخاطبم مامان است، م کهیغرق خواب غزل، درحال یبه چهره  رهی... خرد،یگیکنارم قرار م مامان
 !نشد؟ داریب

چند بار تو رو صدا  هیبود اصال...  جیشد... گ داریب شیساعت پ کی: چرا... گذاردیکمرم م یدستش را رو مامان
 ...زد دوباره خوابش برد

 !رحسام؟یام نی: چرا به ما نگفته بودکندیاضافه م یمرتعش یبا بغض و صدا و

 ای دیفهمیخودتون م نهیبب خواستی... خب... غزل مگهی: نشد دچرخمیپا م یپاشنه  یو رو کنمیراست م کمر
 ...نه

 ...کنمیکالمم م یچاشن یآلود لبخند تلخ و بغض و

 ...ردیگیو قطره اشکش را با نوک انگشت م کشدیآه م مامان

کجا  شبیاتفاق افتاد؟! اصال غزل د نیشده؟! چرا ا ی: چپرسدیو با اخم م دیا یجلو م بیدست به ج بابا
 !بوده؟

ساعت تمام  کیرا که  یو جمالت رمیگیرا به دندان م نمیی... لب پاکندی... مامان هم منتظر نگاهم مکنمیم یپوف
 ...آورم یکار کرده ام به زبان م شانیرو

 رمردهیخود پ ری... البته تقصرمردهیپ هیبه  زنهی... مومدهیبارون هم که م گشته،یکه داشته برم یخب.. غزل عصر _
... ادیه هوش بب رمردهیخونه تا پ ادیب ذارنیو نم دارنیاونجا نگهش م مارستان،یب رسونشیبوده ها... غزل م

 یریو بگه غزل تقص ادیبه هوش ب رمردهیتا پ کشهیطول م ی... چند ساعتدهیغزل هم هم شوکه بوده و هم ترس
 ...لرزه... تشنج کرد... بعدش هم که یداره م دمید هینصفه شب  یهم اومد خونه خوب بود... ول ینداره... وقت

هق هق خفه  یصدا هیو هر چند ثان زدیری... مامان اشکارا اشک مگذارمیتمام م مهیو جمله ام را ن کشمیم یآه
 !م؟یخبر بد انیبه پو ی: چطوردیگوی... با ناله مدیا یاش م

 !هنوز برنگشته؟ یی: داکنمیم نگاهش

 ...رسهی: تا غروب مدهدیمامان جواب م یجا بابا

 !فت؟از ما تماس نگر  چکدومی: چطور غزل با هدهدیکوتاه ادامه م یبا مکث و

 یشوکه شده بودم... حت گهی... مدونمی: منم نمکنمیزود خودم را جمع و جور م یلیو خ کنمیبه بابا نگاه م شوکه
 ...حرف بزنم تونستمینم یحت هیتا چند ثان گهیاومده، م سیپل یوقت

 ...ندینشیم واریمبل کنج د یرو یشانیو با پر رودی... عقب عقب مدیگو ینم یزیاندازد و چ یباال م ییابرو بابا

 !؟یروز افتاد نیکه به ا یدعوا کرد ی: مگه چطوردیگویو م ردیگیبا دو انشگت چانه ام را م مامان



 

 
285 

 ...کندیچشم راستم را لمس م ریکم رنگ ز یلبم و سپس کبود یزخم گوشه  و

 ...گهی: ول کن مامان... شد دکشمیرا عقب م سرم

 ...شودیم ریمبل، جاگ یو کنار بابا رو دهدی... مامان با تاسف سر تکان منمینشیتخت م یو لبه  رومیعقب م و

زده  جانیو ه زنمیلرزد... به صورتش زل م ی... پلکش مکنمیانگشت شست، پشت دست غزل را نوازش م با
 !: غزل؟میگویم

 !: غزلم؟زنمیم شی... مجددا صدادوزدیو به ما م ردیگینگاهش را از پنجره م مامان

... دیگشا یپلک م ی.. به آهستگگذارمیراستش م یگونه  یافتد... دستم را رو یم شیدو ابرو انیم یکوچک گره
 ...ندیا یم کیو نزد شوندیمامان و بابا همزمان از جا بلند م

 ...ری: امزندیصدا لب م یب غزل

 !؟ی: جونم؟! بهترکنمیخودش تکرار م یهمان اهستگ به

آورد... دستش را با هر دو دستم  یو باال م دهدی... دست آزادش را تکان مشوندیپر م شیچشمها ی کاسه
 ...چسبانم یم میو به لب ها رمیگیم

 !عمه؟ ی: غزل جان، خوبپرسدیلرزان م مامان

بود  ییچه بال نیفدات شم عمه... ا ی: الهدهدیسر م هیچرخاند... مامان مجددا گر یم یسرش را کم غزل
 !اخه؟

 ...که بس کند کندیو با چشم و ابرو اشاره م ردیگیان را ممام یبازو بابا

: کنمیگوشش زمزمه م ریو ز شومیگونه اش خم م دنیبوس ی... برادهدیصورت من سر م یباز نگاهش را رو غزل
 ...خبر ندارن یزیاز چ نایمامان ا

 ...زنمیم ی... لبخند تلخکندی... گنگ نگاهم مرمیگیفاصله م و

چه  نیا"منظور مامان از گفتن  فهمدی... انگار مشودیشکمش چنگ م ی... دستش روکندیم ریینگاهش تغ رنگ
 ...ستیچ "بود ییبال

 !: نموند... نه؟پرسدیگرفته و خشدارش م یو با صدا کندیم دنیشروع به لرز نشیریز لب

کتفش  ریو دستم را ز شومی... خم مدهدیرا به هم فشار م شی... غزل لب هاردیگیمامان اوج م ی هیگر یصدا
و محکم به  کنمیتخت بلند م یتنه اش را از رو میحرکت ن کی... با کندی... دستش را بند شانه ام مدهمیسر م

 ...دهمیخودم فشارش م

 هی... وقت گرستی... االن وقتش نکنمیباز م شودیکه م ییرا تا جا می... چشمهاشودیم سیخ ورمیپل ی قهی
 ...ستیکردن ن

 ...دیآ یبسته شدن در اتاق م یصدا
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 رمیگیفاصله م اطیآرام و با احت کند،یکه غزل م یسوز و خلط دار نهیس ی... با سرفه بوسمیگردنش را م یانحنا
 ...دهمیبالش قرار م یو سرش را رو

و دنبال دستم  کندیتخت جابجا م ی... غزل دستش را روکشمیم یقی... نفس عمشودیم رهیخ میچشمها به
 ...شودیفضا منتشر م یتو مانیبرخورد حلقه ها نی... طنرمیگی... دستش را مگرددیم

 !؟یدی: منو بخشکندیزمزمه م خشدار

 ...میزنیبعدا حرف م _

 ...: لبت کبوده... چشمت همدیگویم یخشک ی... با تک سرفه شودیم قیچهره ام دق یو تو کندیم اخم

سراغ پارسا...  یچسباند: رفته بود یانگشتانم م یا به بند زخمخشکش ر  یاورد و لب ها یدستم را باال م و
 !آره؟

*** 

که  شیاندازد... دو سال پ یراه م یو زار هیگر یخفه اش کنم وقت خواهدی... دلم مدیآ یبعد عسل م یساعت
حال عسل  یبا مسخره باز کردیم یبالعکس سع ایآورد؟!  یها را در م یادا باز نیعسل بچه سقط کرد، غزل هم

 !را بهتر کند؟

 یبا لبخند دلدار رضای... علردیگیشانه ام قرار م یرو ی... دسترمیگیو ناخن شستم را به دندان م کشمیم یپوف
 ...کنمیروزا رو تجربه کردم... درکت م نی: منم ادیگویم یدهنده ا

 طیه بهتر باشه... غزل محخون شی! فکر کنم ببرشه؟یمرخص م ی: کپرسدیم رضایو عل زنمیم یلبخند متقابال
 ...دوست نداره مارستانویب

... گلوش عفونت کرده... دونمی: نمکنمیبه عسل نگاه م رهیخ رهیو باز خ دهمیم هیکاناپه تک یرا به پشت سرم
 ...... احتماال امشب نگهش دارنکننیم قیتزر کیوتیب یدارن بهش انت

 ..: عسل جانزندیو صدا م شودیام به عسل م رهیمتوجه نگاه خ رضایعل

 ...بابا یمن... ا زیعز گهی: بسه ددیگویم یمحو یبا چشم غره  رضای... علگرداندیسر بر م عسل

و خودم  دهمیرا به عسل م می... جاشومیمبل بلند م ی... از روردیگیاز تخت فاصله م سیخ یبا چشمها عسل
 !؟یندار اجیاحت یزیپرسم: چ یو م رمیگیغزل پر خواب است... دستش را م ی... چشمهارومیبه طرف تخت م

 ...را به زور، باز نگه داشته شی... مشخص است چشمهادهدیتکان م نیرا نا محسوس به طرف سرش

 !عمه رفت؟ _

 ...بد رگ بوده ی... غزل از بچگشومیم رهیمتعدد خ یپشِت دسِت کبود و پر از ردِ سوزن ها به

 ...بهش زنگ زدن مجبور شد بره... بابا هم عمل داشت مارستانیآره... از ب _

 !دونه؟یبابام... م _
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 ...احتماال رسهیم گهیدو ساعت د یکی: نچ... کرجه... تا دهمیام را باال م چانه

 ...معذبم نجایبرم خونه... ا خوادی: دلم مدیگویلب م ریو ز دهدیبه بدنش م یتکان

 ...یریبگ کیوتیب یانت دی... باشهی: نمدیگویبلند م عسل

 ...کندیم یآور ادیرا  ییتلخ بعد از فوت زندا یروزها شیبرا مارستان،یب یفضا دانمی... مکندیاخم م غزل

 یو بالفاصله، صدا چدیپیکوچک اتاق م یفضا یتو یمیمال یقیموس ی... صداکنمیدستش را نوازش م پشت
 !م؟: الو جاندیگویکه م رضایکلفت عل

به  رضایکه عل ی... تنها وقتستمین ایدن نیا ی... انگار اصال توستی... حواسم نشنومیاهسته اش را نم ی مکالمه
 ...کنمیو نگاهش م میا یبه خودم م "رهیگیبهانه م یمان" دیگویعسل م

 ...دیدیخونه... زحمت کش دیبر رضای: علدیگویم یفیضع یبا صدا غزل

 ...مونمیبره، من م ی! علذارم؟ی: مگه من تنهات مکندیرا گرد م شیچشمها عسل

 ...: من هستممیگویم آهسته

 ...یبمون نجایشب ا ذارنی: تو رو که نمدهدیفرستد و جواب م یرنگش م یشال بافت قهوه ا ریرا ز شیموها

 ...میوقت تعارف نداشته ا چی... من و عسل هکنمیتعارف نم شتریو ب میگویم یآهان

 ...غزل شی... تو بمون پمونمیمحوطه م یباشه... من تو _

 ...: تو برو پسدیگویم رضایو رو به عل دهدیتکان م یسر

 یغزل، خداحافظ یبرا یسالمت یو بعد از ارزو شودیچرخاند و از جا بلند م یانگشت م یرا تو چشیسو رضایع
 ...رودیبدرقه اش م ی... عسل براکندیو اتاق را ترک م

 !شد؟ یپارسا چ شیپ ی: رفتپرسدیض بسته شدن در اتاق، غزل تند ممح به

 ...راجع بهش حرف بزنم خوامیبار گفتم نم هیاندازم:  یام م یشانیبه پ ینیو چ دهمیرا باال م میابروها

 !ش؟ی: زَددیگویم مرتعش

اون خونه  یسرت اورده؟؟!! آره زدمش... رفتم تو ییچه بال ینیبی! نمسوزه؟ی: دلت براش ممیگویزده م حرص
چشمم سبز بشه  شیهنوزم دلم خنک نشده... دوباره هم پ یفسادش آش و الشش کردم برگشتم... ول ی
 ..... حاال هم بس کن اعصاب ندارمزنمشیم

 ...دمیسوال پرس هینگفتم... فقط  یزی: من که چکندیم بغض

با من راجع به اون  شهی... اصال روت ماریمن ن یوال نپرس... اسمشو جلوپدر و مادر س ینپرس... از اون ب _
 !؟یحرف بزن

 !؟یدار کاری: به پدر و مادرش چگزدیلب م غز
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... ستیحالت خوش ن گمی... مارمیرو به روت ب یزیچ خوامینم یهرچ ی: هکشمیام م یشانیرا به پ دستم
 ...... اَهیذارینشده نم یچیوانمود کنم ه خوامیم

 !شده؟ یزی: چچرخاندیمن و غزل م نیو عسل نگاهش را ب شودیباز م ی... در اتاق به ارامرومیم نییاز تخت پا و

: من تو محوطه ام... میگویلب م ریز روم،یکه به طرف در م ینیو ح زنمیمبل چنگ م یو کاپشنم را از رو لیموبا
 ...بهم زنگ بزن یداشت اجیاحت یزیچ

 ...بندمیعسل، پشت سرم م یبهت زده  یچهره  یو در را به رو کنمیاتاق را ترک م و

 شیو رو رومیم یمکتی... سالنه سالنه به سمت نشومیخارج م مارستانیو از ساختمان ب کنمیرا به تن م کاپشنم
 ...اندازد یبه تنم م یفیلرز خف مکت،یاز حد فلز ن شیب یلحظه، سرما کی ی... براشومیولو م

 ...مغزم داغ است کنمیهوا، باز حس م ی... با وجود سرماکنمیو ها م دهمیباال مکاپشنم را  ی قهی

تخم چشمم  یکه تو یی... تویام افتاد یوسط زندگ ی... برادر... تو از کدام گورــــقی... رفیلعنت ی... پارساپارسا
 ...یدهیمن، مستانه قهقهه سر م یکه در برابر تمام عز و جز ها یی... توییگویو از عشقت به همسرم م یزنیزل م

 ...بگذارم میباور ها یهمه  یپا رو یکه باعث شد ییتو

 !؟یبود ی! ک؟یهست یتو ک پارسا

کردم... حاال تو چه  کاریبا غزل چ یدیفهم یوقت یکرد سیتو دهن منو سرو" کشمیسرت هوار م یکه وقت ییتو
... یتو غزل رو دوست نداشت"که  یخندیو م یزنیزل م میبه چشمها یشرم یبا ب "!؟یبا اون موقع من دار یفرق

 !؟یکثافتت را کجا پنهان کرده بود یرو نی... ا"من دوسش دارم

 یمبن شیپارسا... غرغر ها یدر اوردن ها ی... برادر بزرگتر بازگذردیچشمم م شیخوبمان از پ یتک لحظه ها تک
جذب  یاش برا یخاک بر سر یها دهی... ادادیکه با زور به خوردم م ییها یبر بچه ننه بودن من... اب شنگول

 ...دختر ها

چند ساعت، سخت است...  یو چندو چند ساله... و مهم تر از آن... برادرت... ط ستیب قیدست دادن رف از
 ...سخت یلیخ

 ...دیآ یم جیمس دنیرس کیت ی... صداشومیم رهیو به بخار دهانم خ کشمیم یآه

 ...کنمیاز جانب عسل را باز م دهیرس امیو پ کشمیم رونیکاپشنم ب بیرا از از ج ملیموبا

 "باال ایپاشو ب کنه؟یم هیسره داره گر هی یرفت یکه از وقت یبهش گفت یچ "

 !من؟! کجا را؟ رمی... کجا را بگکنمیرا الک م لیو موبا کشمیم یپوف

 زیغزل از همه چ ی هی... فعال بهبود روحشومیسرد بلند م مکتین یو از رو کوبمیم میرا به ران ها میدستها کف
 ...مهم تر است

 :ازدهمیفصل  ♦
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 گزدیشلوارش را ببندد... لب م یتا غزل دکمه  مانمیاندازم و منتظر م یساعدم م یرنگ را رو دیبافِت سف شنلِ 
 ...تونم ی: نمکندیپر اشک ناله م ییو با چشمها

 ایب گمیبهت م ی... هیاونطور یشیم تی: ولش کن بذار باز باشه... اذمیگویو اهسته م زنمیرا کنار م دستش
 ...گهید یدیرو بپوش گوش نم یشلوار ورزش نیا

شانه  ی... دستش را روشومیخم م شیبوت ها مین پیبستن ز یو برا دهمی... شنلش را تنش مدیگوینم یزیچ
 ...آورد یراستش را باال م یو پا گذاردیام م

... ری: خوب بپوشونش امدیگویو م کندیغزل از خانه اورده، دست به دست م یرا که همراه لباس ها یساک عسل
 ...سرده رونیب

 ...اندازم: حواسم هست یسرش م یرو یروشن یبافت اب شال

 ...میرویم رونیاندازم و از اتاق ب ی... دستم را دور کمر غزل مکندیباز م مانیدر را برا عسل

: بله خانوم فالح... دهمیو با دست آزادم، تلفنم را جواب م کنمیم ی... پوفخوردیبار زنگ م نیدهم یبرا لمیموبا
 ...امیب تونمیمن که عرض کردم خدمتتون امروز هم نم

 ...کندینگاه م مرخمیو به ن چرخاندیسرش را م غزل

کنم  دیو تاک رمیر داشتن باهاتون تماس بگاصرا یی... مهندس توالستیمن ن ری: واال تقصدیگویم یبا کالفگ فالح
 ...دیجلسه حضور داشته باش نیا یکه حتما تو

دستم  یو من حلقه  دیا یتا به غزل کمک کند... جلو م کنمیو به عسل اشاره م کشمیم یکالفه ا قیعم نفس
 ...کنمیرا شل م

هم مهمتر از اون جلسه ست... از مهندس  یلیاومده که خ شیپ یخانم... من مشکل دارم... برام گرفتار _
 ...خدمتشون رسمیدر اسرع وقت م دیبگ دیکن یعذر خواه ییتوال

 یدلخور شدن... گفتن بهتون بگم همه  یکل دیهم که نبود روزیها... د شنیم یمهندس... به خدا عصبان _
 ...کننیرو قبول نم یعذر چیجلسه حضور داشته باشن و ه نیا یتو دیسهامدارا با

... خانم، زن من بچه سقط کرده... کننیرو قبول نم یعذر چی: به درک که همیگویم یبلند یخروش و صدا با
 یحالش ولش کنم کدوم گور نیبه شما گفت؟! من با ا اتیبا جزئ زویهمه چ دی! حتما با؟یچ یعنی دیفهم یم
 ...دیهم برسون تونییبه گوش مهندس توال نوی! هان؟! اام؟یب

... سر بلند ردیگیقرار م میبازو یرو ی... دستدهمیام را فشار م یشانیو پ رسانمیم انیبا حرص تماس را به پا و
 ...برو... عسل هست یخوای: اگه مدیگویو غزل اهسته م کنمیم

 ...میبر ایخودم هستم... ب خوادی: نممیگویو م دیایتا حواسم سر جا ب کنمیم نییبار باال و پا نیرا چند میابروها

 ...میکن یتا راهرو را ط دهمیکمکش م و

 ...را کم دارم نی... فقط هممیگویم یاوه کالفه ا د،یآ یراهرو م یبابا که از انتها دنید با
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 ...یند یسوت دیازت پرس ی: حواست باشه بابا سوالزنمیگوش غزل لب م ریو ز کنمیسرم را خم م یکم

 !: چرا؟پرسدیم یهمان اهستگ به

 ...کلمه هم از حرف هامو باور نکرده کی نکهی... مثل ازنهیم یدست هیداره بهم  یبحه هاز ص _

 ...کندیو همزمان، به شدت سرفه م دیگویم یباشه ا غزل

 !شد؟یم یخب... چ یموندیم شتریهات در اومد... دو روز ب هی: پدر گلو و رمیگویو م کنمیم ینچ

 ...برم خونه خوامی... متونمی: نمدیگویاخم م با

و حال غزل را  دهدیجوابم را م ی... سرسردهمیو رو به بابا سالم م رمیگینگاهم را م یمحو یچشم غره  با
 ...غزل جان یموندیم شتریکم ب هی: کاش دیگویم یبا نگران "بهترم " دیگویو در جواب غزل که م پرسدیم

به تاسف  یو بابا سر کندیبابا هم تکرار م یرا برا "برم خونه خوامیرو تحمل کنم... م نجایا تونمینم" یجمله  غزل
 ...گمی: من به خاطر خودت مدهدیتکان م

 ...ما یخونه  میریرو انجام دادم... م صیترخ ی: کارادهدیرو به من ادامه م ،یبا مکث کوتاه و

 ...خودمون یبرم خونه  خوامی: من مزندیافتد... غزل با نق نق لب م یو بابا جلوتر راه م کنمیم یتشکر

 ...شهیاندازم: مامان ناراحت م یبه جانبش م ینگاه مین

 ...ریخونه... ام میتو رو خدا بر _

نشستن غزل  یرا برا نی... در عقب ماشمیرسی... به محوطه ممیگویم یحوصله ا یخبِ ب یلیو خ کنمیم یپوف
 ...ردیجا بگ یصندل یتا رو کنمیو کمکش م کنمیباز م

 !؟یجات خوبه؟! راحت _

 ...خودمون یخونه  می: فکر کنم بهتر باشه ما برمیگویمن و من رو به بابا م ی... با کمدهدیتکان م یسر

 !اندازد: چرا؟ یباال م ییابرو بابا

 ...راحت تره ینطوریخب... غزل ا _

کرده ناراحته؟! تازه اونجا من  یعمر توش زندگ هیکه  یخونه ا ی! تو؟یچ یعنیاندازد:  یبه غزل م ینگاه مین
... با موندیم مارستانیهم ب گهیروز د کی دیهستم... مامانت هست... حواسمون بهش هست... حداقلش با

 !ن؟یبر نیخوایکجا م تیوضع نیا

اونجا...  نیایشما ب اد،خبیپش م یمشکل نیکنیجون به خدا من خوبم... اگه فکر م یی: دادیگویم متیبا مال غزل
 ...خودمون راحت ترم یخب خونه  یشما ناراحت باشما... ول ینه که خونه 

عمه ت ناراحت  یبگم؟! حرف حرف خودتونه... ول ی: چدهدیسر تکان م ریو با تاخ کندیمتفکرانه نگاهش م بابا
 ...امیو م دارمیرو از مطب برم ایپر رمیمنم م د،یخب... شما ها بر یلی... خشهیم
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 یصندل ی... عسل روزنمیسوار شدن دور م یرا برا نیبندم و ماش ی... در عقب را مزندیم یخند محولب غزل
 ...ندینشیکمک راننده م

 ...: خدافظ بابابرمیم رونیرا از پنجره ب سرم

 ...: به سالمتدیگویو م دهدیتکان م یسر

خارج  مارستانیب یحرکت فرمان، از محوطه  کی... با کنمیرا روشن م یو بخار برمیرا تا انتها باال م شهیش
 !؟ی! درد ندار؟ی: خوبپرسمیاندازم و م یبه غزل م ینگاه نهیا ی... از توشومیم

 نیکوچک ماش یفضا یتو کیتانیتا لمیف تراژیاهنگ ت ی... صدادهدیتکان م نیسرش را به طرف ،یلبخند محو با
 ...شودیمنتشر م

به صفحه اش، با  یو با نگاه کشدیم رونیب شیپالتو بیرا از ج لشی... موباشودیم لیبه چپ متما یکم عسل
 ...باباست ی: وادیگویاسترس م

*** 

 نیآخر دیمن با شهی: همدیگویخشدار م یی... دازنمیهم گره م یو انگشتانم را تو گذارمیزانوها م یرا رو آرنجم
 !شم؟ینفر باشم که خبر دار م

نگرانت  نکهینداشت جز ا یا دهی: باباجون گفتنش به شما فادیآ یم رونینه باز اشپزخا یچا ینیبا س عسل
 ...... آالنم که خدا رو شکر غزل خوبهکردیم

 !مالد: چرا انقدر زود مرخصش کردن؟ یچپش را م ی نهیو با کف دست س کشدیم یآه ییدا

 !؟یخوب ییبمونه... دا خواستی: خودش نمکنمیفشارد نگاه م یقلبش م یکه رو یبه دست ینگران با

 !؟یاریاب م وانیل هیپرسد:  یو رو به عسل م دهدیتکان م یسر

به دسته  یارام ی... با کف دست ضربه دیآ یو همزمان زنگ در به صدا در م شودیاز جا بلند م مهیسراس عسل
 ...کنمی: من باز ممیگویکانتر متوقف شده م یو رو به عسل که جلو زنمیمبل م ی

 ...نی: خوش اومدستمیا یو کنار م کنمیرا تا انتها باز م ی... درب ورودرودیاشپزخانه مبه  عسل

 ...: سالمشودیظاهر م میرو شیمدرسه پ یو پشت سرشان هم آوا با روپوش خاکستر ندیآ یو مامان داخل م بابا

 !طرفا؟ نی: چه عجب از ابوسمیو گونه اش را م گذارمیرا پشت کمرش م دستم

 ...هستما ی: مثال من امسال کنکوربنددیو در را با آرنجش م دیآ یم رونیآغوشم ب از

 !: غزل چطوره؟پردیبا مکث م و

 ...... فعال خوابهستی: بد نکنمیم تشیاندازم و به طرف سالن هدا یباال م یا شانه
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و  سپاردیاش را به عسل م ی... مامان پالتو و روسرکندیعوض م یو ابر دیسف یها یرا با رو فرش شیها کفش
 ...چقدر گرمه خونتون رحسامی: امدیگویم

کم  جویپک یرسد: درجه  یو به صورت مامان م گذردیم کنندیپچ پچ م یکه به اهستگ ییبابا و دا یاز رو نگاهم
 ...کردم ادشیکنم؟! به خاطر غزل ز

 ...شهیخوب م یخرده اگه کمش کن هی: دهدیتکان م یرا به نرم سرش

 ...کن زونشیاتاق آو ی... بردار ببر توشهی: ننداز اونجا مقنعه ت رو... چروک مزندیرو به آوا تشر م و

و شلوار  یموس فسفر یکیشرت م ی... ترودیو به اتاق م داردیمقنعه و روپوشش را برم دهیبرچ یبا لب ها آوا
 ...ساخته شیبرا یمضحک بتیمدرسه، ه یخاکستر یمدرسه 

... گذاردیمبل ها م نیب زیم یرو ینیریش سیو با د زدیریم یچا گریدور د کی... عسل کنمیرا کم م جیپک ی درجه
 ...نمینشیمبل مجاور مامان م یو رو کنمیازش تشکر م یبا لبخند محو

 !پرسد: غزل بهتره؟ یم نیو در همان ح شودیخم م شیبرداشتن فنجان چا یبرا

 ...دهی... خوابستی: بد نگذارمیمبل م یسته د یاندازم و دستم را رو یپا م یرو پا

 !؟ی: خودت خوبگذاردیدستم م یکف دست نرمش را رو مامان

است؟!  ییبایز نیمن هم به هم ینگرانش... مردمک ها یها یطوس -ی... به آبشومیم رهیخ شیچشمها به
 ...ندارد ی... کِدِر است... حداقل حاال که برقستیمن مثل مال مامان شفاف و براق ن یها یطوس -ینه... آب

 ...ستمیآورم: بد ن یبه لب م یمحو لبخند

 ...بردیرا به لب م شیو فنجان چا کندیم یدستم را با کف دستش نوازش پشت

 ردیگیرا به دست م ونیزیمبل، کنترل تلو یو به محض نشستن رو دیآ یم رونینگاهم آوا را که از اتاق مهمان ب با
 ...: مامانمیگویو م کنمینبال مد

 ...کندیم رمیو موشکاف بابا غافلگ زیراه، نگاه ت انیکه م چرخانمیسرم را به طرف مامان م و

بره حموم... من اجازه ندادم... گفتم قبلش از  خواستی: غزل مدهمیو نگاهم را به مامان م زنمیم یمحو لبخند
 !نداره بره حموم؟ یبود... براش ضرر تیاذ یلیشما بپرسم... خ

 ی... فضاشهیکنه... اتفاقا خوبه سبک م تیکه رعا ی: نه... ضرر که نداره... اما به شرطکندیم یزیاخم ر مامان
 ...کنهیم ینیساعت هم توش باشه، احساس سنگ کیکه ادم  هیجور هی مارستانیب

 ...تدفیبابا ن ینگاهم به نگاه برّنده  کنمیم یو سع میگویم یآهان ریبه ز سر

 ...اب نمونه یتو ادی: خودت ببرش که حواست باشه زدیگویم مامان

 ...اندازم: مامان یم ییبه دا ینگاه میو ن گزمیم لب
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 ...یکمکش بد دی... بایخب؟! شوهرش هی: چدیگویم یبا خونسر مامان

 ...: مـــامانمیگویبلند تر م نباریو ا کنمیرا گرد م میها چشم

 تیاهم زهایچ نیاست... اصال هم به ا الیخ ی... اوووف که مامان چقدر بردیگیخندد و نگاهش را م یم زیر
 ...یکن دایوجود مامان پ یتو یتوانی... شرم و خجالت هم که اصــــال نمدهدینم

 میتماس گرفته بود و آوا صاف کف دستش گذاشته بود مامان و بابا یخاله سون شیسال پ ازدهیده  دیآ یم ادمی
! مامان د؟یحمام بود یدو نفر زدمیهست هر وقت زنگ م ادتی گفتیم یرفته اند حمام... تا چند سال بعدش ه

 ...است ادمیکه اره خوب  دیخندیم یالیخ یهم بدون خجالت و با ب

 ...همدیم یسرم را تکان نامحسوس ،یلبخند کمرنگ با

 یراحت ی... رووندندیکه به جمع مهمانان بپ کنمی... به غزل کمک مدیآ یبعد اقاجون و مادرجون هم م یساعت
 ...نمینشیدو نفره کنارش م

 !؟یریگیم رونی: شام از بدیگویگوشم م ریز آهسته

 ...دهمیمثبت بودن جواب سوالش تکان م یبه نشانه  یسر

 یدقه دل بکن از اون چشم بادوم هی: دیگویدر حال پخش شده م یکره ا الیبلند رو به آوا که محو سر مامان
 ...بــ ایب ختیر یب یها

 ستیها ن یچشم بادوم ی: مامان جان منظورم همه دیگویم کنمیو رو به من که با اخم نگاهش م کندیم مکث
 ...که

 ادیآراد م نیبرو زنگ بزن بب ای: آوا... بردیگیو صحبتش با آوا را از سر م خنددی... مامان ممیگویم یکشدار ی بله
 !نه؟ ای نجایا

 !... بگم سر راه بره دنبالش؟ادیداره م رضای: علدیگویتند م عسل

 ...نه ای ادیب خوادیدلش م نهی: بذار اوا زنگ بزنه ببدهدیبا مکث جواب م مامان

 ...ردیتا با اراد تماس بگ رودیو م کندیدل م ونیزیاز تلو یتی... آوا با نارضادهدیتکان م یسر عسل

 ...دارمیکانتر برم یرا از رو لمیو موبا شومیاز جا بلند م یکوتاه یبا عذرخواه لم،یموبا یبلند شدن صدا با

 ...جان نیریسالم ش _

! غزل بچه گه؟یراست م لی! سه؟یحسام؟! سالم خوب ری: امچدیپیگوشم م یتو نیریش ی جانزدهیه یصدا
 !سقط کرده؟

 !شرکت جار زده؟ یفشارم: خاک بر سر فالح کنن... اومده تو یام را م یشانیزده پ حرص

 !... االن غزل چطوره؟دهیهم گفت از خانم فالح شن لی... چون سهنکهیمثل ا _
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 ...مرخص شد یخوبه... عصر شی: حال جسمزنمیم هیکمر به کانتر تک از

 !اتفاق افتاد؟ نیا یمتاسفم... ک... من واقعا یوا _

 ...صبح روزی... دروزید _

 !موند؟یم شتریب دیمرخصش کردن؟! نبا یزود نی: دروغ... بعد به ادیگوینگران م نیریش

 ...دوست نداره مارستانویب طیکه غزل مح یدونیخب... م _

 !بهش؟ یدیرو م ی... گوشادمهیآهان... اره...  _

 ...آره... از من خداحافظ _

 ...نهیری: شمیگویو اهسته م سپارمیرا به غزل م یو گوش کندیم یخداحافظ

و در جواب  ندینشیتخت م ی... روکنمیاش م ی... تا اتاق همراهشودیو از جا بلند م ردیگیرا از دستم م لیموبا
 ...کندیتشکر م نیریش یها یاحوالپرس

 !!!... که صدف هم خبر دار شده؟؟؟کنمیموضوع فکر م نیمن... نا خودآگاه... به ا و

چه  نیباشد که خبر دار شده... فالحِ کودن...ا ینفر نیصدف اول کنمیفکر م ی... حتداندی... البته که میلعنت
 !گر؟یبودد یکار

 ...ریحسام؟!... ام ریام _

 !: هوم؟کنمیو به غزل نگاه م زنمیم پلک

 !؟یی: کجادهدیرا به طرفم تکان م لمیموبا

 ...نجامی: همرمیگیرا از دستش م لیو موبا رومیم جلو

 !شام؟ یبرا یریگیتماس نم _

 ...زنمی:چرا... زنگ مرمیگیرا م شیجنبانم و بازو یم یسر

 ...... عمل که نکردمشمی: بذار خودم بلند مکندیرا از حصار انگشتانم خارج م دستش

 ...دییاندازم: بفرما یمابرو باال  نهیو دست به س رومیم عقب

 ...ادیفردا ب دیگفت شا نیری: ششودیتخت بلند م یاز رو اطیاحت با

 ...میکنیو اهسته اتاق را ترک م میگویم یهوم

وقت  چی... عسل هکندیچند روز شگفت زده ام م نیو مثل تمام ا ماندی... تنها عسل مروندیبعد همه م یساعت
و کارش زده و خودش را  ی... اما حاال دو روز است که از خانه و زندگگذشتیخودش نم یاز راحت گرانید یبرا
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 ست،یچندان دوستانه و تنگاتنگ ن اهردو خو نیب یرابطه  ردمیکیکه فکر م یمن یبرا نیوقف غزل کرده... و ا
 ...است بیعج یکم

بود گذشت  یاتفاق هیمامان جان  "اخم و سکوتم گفت  دنیشام با د زیحرف مامان سر م یفکرم رفته رو تمام
.. بعد از ظهر دیکه مشکل دار دییفقط شماها دی... فکر هم نکندی... انقدر خودتون رو ناراحت نکنگهیو رفت د

افتاده سر پارسا، تا حد مرگ کتکش  یرخب یکدوم از خدا ب ستیمعلوم ن گفتی... مزدمیحرف م ایداشتم با سون
همه  یبگم که مشکل برا نویا خوامیم ی... ولگردهیبچه خودش دنبال دردسر م نیا دونمید من مزده... هر چن

 "س

 ...و نگاهش را گرفت دیمن و غزل همزمان به هم افتاده بود... غزل لب گز نگاه

من، دست اخر  یو در مقابل تمام خواهش و تمنا ها پردیم ییشدن خانه، عسل سر ظرفشو یمحض خال به
 شبندیو پ دهدیجا م نتیکاب یکند و من آب بکشم... با دقت ظرف ها را تو یاو ظرف ها را کف شودیم یراض

 ...کندیم زانیرا او یتوت فرنگ

 یریو با شب بخ دهمینو به عسل م یو به دستور غزل، از کمد پتو کنمیتخت اتاق مهمان را عوض م یتخت رو
 ...کنمیکوتاه، اتاق را ترک م

... در را پشت سرم کشدیدست م شیموها نیتخت نشسته و ب یغزل کالفه رو روم،یاتاق خوابمان که م به
 !شده؟ ی: چرومیم کیو نزد بندمیم

الکل و  یبو کلمیتموم ه کنمیبرم حموم... حس م خوامی... منی: موهامو ببدهدیرا نشانم م شیموها نییپا
 ...دهیم نیبتاد

 !تا صبح؟ یکنی! صبر نم؟یبر یخوایاالن م _

 ...تحمل کنم تونمی: نـــه... نمدهدیتکان م نیرا به طرف سرش

 ...کنمی: باشه... من کمکت مکنمیرا به طرفش دراز م دستم

 ...شودیو از جا بلند م گذاردیدستم م یمکث، دستش را تو با

... خودم تونمیم "و به  میشوی... سر غزل را دو بار با شامپو مکنمیباز م مهیگرم را تا انتها و اب سرد را تا ن آب
 ...کنمینم یتوجه د،یگویکه م ییها "تونمیم

... غزل دست چپش را باال آورده و کف دستش را سمت راست گردنش دارمیشده را برم یقالب باف فیل
 ...ادینکن من خوابم م تی: غزل اذندازمیب نییتا دستش را پا برمیچسبانده... دست ازادم را جلو م

 ...ـــری... امتونمی: خودم مزندیلب م مرتعش

و زخم  یکبود یرو می... مردمک هاردیگیو نگاهش را م گزدیاندازم... لب م یم نییفشار پا یرا با کم دستش
 ...یماند... لعنت یثابت م رود،یاش که رو به کمرنگ شدن م نهیس
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 یرا باال فیو ل بندمیگردنش... پلک م ی... روکشمیم شیسر شانه ها یرا رو فیو ل برمیلرزانم را جلو م دست
حسام بسه... بذار  ری: امداردیلرزد... غزل با دو دست ساعدم را نگه م ی... دستم مدهمیاش حرکت م نهیس

 ...دمیخودم انجام م

لعنتش کنه... خدا پارسا : خدا دهمیفشار م میدندان ها انی... زبانم را مردیگیلرزانش اتش م یچانه  یبرا دلم
 ...رو لعنت کنه

 یم سشیخ یموها یام را رو یشانی... پشودیم یچکد، قاط یم شیکه از صورت و موها یغزل با اب اشک
 ...لرزند یم شیگذارم... شانه ها

 ...کنمیحمام را ترک م یقرار یو با ب بوسمیرا م شیموها یرو

 ینیعبور ماش کبار،ی قهیکه هر چند دق یو ساکت کیتار یام و به کوچه  ستادهیبعد، پشت پنجره ا یساعت
 یغزل آرام و منظم شده... کم ینفس ها یهست صدا یا قهی.... چند دقکنمینگاه م زندیسکوتش را به هم م

توانم از  یشده که نم مانهمعصو یغرقِ خوابش به قدر یچهره  دنی.... دکنمیچرخانم و نگاهش م یسرم را م
 ...کنم یلبخند زدن خوددار

کاناپه  یدسته  یو رو کنمیرا باز م راهنمیپ یراه دکمه ها نی... برومیو به طرف تخت م رمیگیپنجره فاصله م از
 ...اندازم یم

و مشتش  خوردیم ی... تکان محسوسدهمیگردن غزل سر م ریو دستم را ز رمیگیتخت جا م یگوشه  یاهستگ به
چسبانم: منم... منم  یمرطوبش م یرا به موها میو لب ها رمیگیهوا م ی... مشتش را توکوبدیم مرا به شانه ا

 ...زمیعز

: کنمیگوشش پچ پچ م ریو ز دهمیاش تاب م نهیرا دور س گرمی... دست دکندیآزاد کردن دستش تقال م یبرا
 ...رحساممیمنم غزلم...ام

دستم  ری... تمام عضالتش زبوسمیرا م شیو لب ها برمی... سرم را جلو مکندیو نگاهم م دیگشایپلک م یجیگ با
 ...مظلوم من ی... جوجه زنمی... پلک مدیگو ینم یزیحال چ نی... با اشوندیمنقبض م

 !م؟ی: حرف بزنچدیپیگوشم م یارام، اما خشدارش تو یصدا

 ...: بخوابزنمیرا پشت گوشش م شیموها

 ...... لطفامیحرف بزن _

 هم مونده؟ ی! حرف؟ی: چه حرفنمیتا صورتش را واضح بب برمیرا عقب م سرم

 !؟یهست یهنوز از دستم عصبان _

 ..: نهزنمیاراده لب م یمظلوم شده که ب یاش به قدر چهره

 !؟یزنی: پس چرا باهام حرف نمکندیام پنهان م نهیس یرا تو سرش

 !کنم؟یم کاریاالن دارم چ _
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 !شه؟یرابطه مون مثل قبل نم گهیحرف زدن نه... د نیا _

 !تو؟ یگیم یغزل حالت خوبه؟! چ _

گند زدم  ینطوریکه ا ادی... از خودم بدم مستی: نه... حالم خوب ندهدیام فشار م نهیس یرا به قفسه  صورتش
 ...وسط نیگناهم ا یب یبچه  هی... زیبه همه چ

َ  شیپ یرفت یبا کدوم عقلت پا شد دونمیمن هنوزم نم تو نبود... هر چند ری... تقصششششیه _ ... ـــیاون د
کار ها  نیا یهمه  یگیم نکهی... اما خب ایرو ازم پنهون کرد یمهم نیمدت موضوع به ا نهمهیچطور ا اینُچ... 

 ...کنهیخرده ارومم م هی ،یانجام داد مونیرو به خاطر حفظ زندگ

 !؟یستیاز دستم ناراحت ن گهید یعنی _

به  میتو داره که ناراحت یبه کار ها ی... بستگستمیهم ن یمعلومه که هستم... اما نه به شدت قبل... عصبان _
 ...نه ایمرور رفع بشه 

 ...یبد جنس یلیخ _

 ..... حاال بخوابدونمی: ممیگویم تیجد با

تا دوباره به خواب  کنمیرا نوازش م شی... موهارودیاغوشم فرو م یتو یشتریب یو با راحت کندیرا جابجا م سرش
 ...کنمیتخت، و سپس اتاق را ترک م یبرود و بعد به آرام

غزل هم که شده،  ی هیبرپاست... اما به خاطر حفظ ظاهر خودم و روح یدلم چه اتش یتو داندیخدا م فقط
 ...دهمیخودم را خوب نشان م

و منتظر  دهمیم هیتک نتی... از کمر به کابکنمیرا روشن م رشیو ز گذارمیوسط م یشعله  یجوش را رو ریش
 ...شومیم ریگرم شدن ش

 ...شودیظاهر م میرو شیو بعد عسل پ دیا یم یخش خش یصدا

 !هنوز؟ یدی: نخوابمیگویم متعجب

 ...شب است مهیبعد از ن ی قهیاندازم... دو و چهل دق یاشپزخانه م یا وهیبه ساعت م یبالفاصله نگاه و

از  شیپ ی قهیدق ستیب هی... اما دمیکه خواب دنیفشارد: چرا... خواب یپلکش را م یبا انگشت اشاره رو عسل
 ...خوابم نبرد گهید دمیخواب پر

 !؟یخوریم ری... شنی: بشکنمیوسط اشپزخانه اشاره م یچهار نفره  زیو به م میگویم یآهان

 ...ادی: بدم نمکشدینشستن عقب م یرا برا یصندل

 !تا خوابت ببره؟ یخوریم ری: هنوزم شکندیلبخند اضافه م با و

 ...دارمیبرم نتیو بزرگ از کاب یکیسرام وانیو دو ل کنمیم دییخنده تا با
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 ...نمینشیمجاورش م یصندل یو رو گذارمیم شیرو شیعسل را پ وانیل

 !؟یپرسد: خوب یم یاهستگ به

 ...یکن ریتعب یداره خوب بودن رو چ ی: بستگکنمیحلقه م وانمیرا دور ل انگشتانم

 ...یستیپس خوب ن _

: کندیاورد... با شست، پشت دست و حلقه ام را نوارش م یو دستش را جلو م زندی... لبخند مکنمیم نگاهش
اماده م...  دنیشن یبرا شهیدلت مونده... من هم یو تو ینگفت چکسیهست که به ه ییزایچ هی کنمیفکر م

 !که نرفته؟ ادتی

بوده... هر چند بعد از ازدواجش حضورش  یسنگ صبور خوب شهی... عسل همکنمینگاهش م هیچند ثان یبرا
 ...بود شهیداشتم، هم اجیکمرنگ شد... اما باز هم هر وقت بهش احت یکم

هست... که نگه داشتنشون... نگفتنشون...  ییزایچ هی: اره.... میگویو همزمان با آزاد کردن نفسم م رمیگیم یدم
 ...کنهیداره خفه م م

... نمیهم ی... برامونهیخودمون م نیاالن بهت بگم ب یهر چ دونمی: ممیگویو م زندیپلک م نانیبا اطم عسل
 ...خوامیم

ِ ی... نگاهم را به شکندینگاهم م منتظر که  یدر کار بوده... نه کس ی: نه تصادفکنمیو زمزمه م دوزمیم وانیل یتو ر
و بعدش هم  یزیو خونر یشوک عصب نیداره، هم قتی... تنها قسمت ماچرا که حقمارستانیغزل برسوندش ب

 ...نهیسقط جن

 !: خب؟دیگویبا ارامش م عسل

 ...بال ها رو سر غزل اورده نیکه ا ی: کسکنمیچسبانم و زمزمه م یم نمییرا به لب پا شستم

 ...: پارسا بودهکندیاوردن اسمش هم منزجرم م ی... حتکنمیم مکث

 ...کشدیم ینیه عسل

 !!!!هم که زده پارسا و اش و الش کرده... من بودم ی: و کسدهمیدرد ادامه م با

 !؟یگیم یدار یحسام... چ ریام_

 !پارسا... غزلو دوست داره؟ یدونستی... تو مقتهی: همه ش حقدهمیتکان م یسر

 انیجر نمیحسام درست بگو بب ریام ی! وا؟یزنیحرف م یجد ی: نــــه... تو... تو االن داردیگویدهان باز م با
 !ه؟یچ

 ...اورم یکم و کاست به زبان م یو هر چه در دل دارم را ب نوشمیم رمیاز ش یا جرعه

 ...است سیعسل از اشک خ یچهره  م،یا یخودم که م به
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 ...اشک تو رو هم در اوردم ی... ولرهیدل خودم اروم بگحرف ها رو زدم که  نی: ازنمیم یتلخ لبخند

 نیهمچ هیپارسا... انقدر پست بود؟! غزل چرا  یعنی... شهی: من باورم نمکشدیدستش را به گونه اش م کف
 ...خدا یکه بهش قول ازدواج داده؟! وا شناختهیپارسا رو نم یعنیکرده؟  یحماقت

 کردمی... فکر مدونمیچسبانم: من خودم هم نم یام را به کف دستم م یشانیو پ گذارمیم زیم یرا رو آرنجم
 ...یپارسا رو بدون یخواستگار یحداقل تو ماجرا

 یوقت با من درد دل نم چی... اون هیبود تیتو در اولو شهیغزل هم یکشد: من؟! برا یاش را باال م ینیب
 !نگفته، به من گفته؟ یزیبه تو چ یوقت یکنیکرد... فکر م

پارسا...  یعنی... دمیمن االن درست نفهم نی: ببدیگویم یو به اهستگ شودی... عسل به سمتم خم مکشمیم یهآ
 ...به غزل

 ...شودیام م رهیو خ فرستدیم رونیب یرا با کالفگ نفسش

 ...گهی... نتونسته دیعنی: نه... قصدشو داشته... دهمیتکان م نیرابه طرف سرم

 ...فهممی: مکندیدلسوزانه نگاهم م عسل

 ...باور نکردن ادیتو رو ز یهم حرف ها ییبابا و دا نکهیحسام... راستش مثل ا ری: امدهدیادامه م ریبا تاخ و

 !: خب؟کنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

غزل دست بلند کرده؟! اخه  یرو ریکه ام دیپرسیم ییبابا داشت از دا دمیشن روزی: آخه ددیگویو م کندیتر م یلب
 ...کننیم یرو از ما مخف یزیچ هیدو تا دارن  نیا ی... ولکنمیگفت فکر نم ییخرده کبوده... بعد دا هیصورتش 

 یبزنه... ول یدست هیبهم  خواستیفشارم: اره... بابا که شک کرده... مدام م یکف دو دوست صورتم را م با
دو تا خانواده به خاطر اون  یطه راب خوامی... نمنطورینفهمه... خودم هم هم یزیچ یخب غزل اصرار داره کس

 ...الدنگ به هم بخوره یپارسا

به خاطر  یکاف ینکردن... به اندازه  یکه گناه نای... خاله ایکنیم یفشارد: کار خوب یدلدارانه دستم را م عسل
 ...شنیپارسا شرمنده م یها یسبک سر

 ...سرد شد یهم نخورد رتی: شمیگویو م کنمیم دییتکان سر تا با

 ...: اشکال ندارهدیگویو آهسته م نوشدیم یا جرعه

 ...یسبک شدم... مرس کنمی: حس مکشمیم یو نفس راحت زنمیم هیتک یصند یپشت به

 دهدیم ی... شانه ام را فشارکشدیرا اب م وانشی... لشودیبعد از جا بلند م یا هی... و ثانکندیلبخند نگاهم م با
 ...دارم ازین ییبه تنها ،ییراز گشا نیکه بعد از ا داندی... انگار مرودیو م
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قرار خواهد  مانیرو شیکه چه پ نی... به اندهی... به آکنمی... و فکر مکشمیرا جرعه جرعه و آهسته سر م رمیش
حساس غزل...  ی هیداشته... به روح یراتییباز هم تغ م،یاوریخودمان ن یکه هر چه به رو یا یگرفت... به زندگ

 ...هم هست یمستعد افسردگ دیگویکه مامان م

و خفه  زیهق هق ر ی... صداکنمیرسم، اشپزخانه را ترک م ینم یا جهینت چیبه ه یو وقت کنمیو فکر م کنمیم فکر
 ...دیا یاز اتاق خواب مهمان م یا

راه دستم را پس  نی... برودیم شیباز کردن در پ یفشارم... دستم برا یدردناکم را م یشانی... پکنمیم یپوف
 ...شومیو وارد اتاق خواب خودمان م کشمیم

*** 

... غزل من که هنوز بچه است... دهمیگوش م شینفس ها یو به صدا کنمیغزل را نوازش م یموها متیمال با
به خواب  تیبشود و در نها نیو سنگ فتدیکه به هق هق ب یانقدر دهد،یسر م هیگر نینچنیدرد امپول ا یکه برا

 د؟ینگو یچیرا به دوش بکشد و به من ه یتنه بار زندگ کی خواستیبرود... م

 ...شودینم داری... اما بخوردیم ی... تکانبوسمیگونه اش را م

 ...: بلند نشو... بلند نشودهدیو عسل کف دستش را نشانم م شومیم زیخ می... نشودیباز م یبه اهستگ در

 !شده؟ یزیروم: چ یم نییو از تخت پا کشمیم رونیسر غزل ب ریخواب رفته ام را از ز دست

... ساعت دوازدهه... ی: وادیا یبروم... خودش هم پشت سرم م رونیتا از اتاق ب رودیو کنار م کشدیم یا ازهیخم
 !؟یتو هم مثل من خواب موند

دوباره گرفت  میو بزنه... برگشت: نه بابا... من صبح غزلو بردم درمانگاه امپولشکنمیرا با دست مرتب م میموها
 ...دیخواب

 رینشدم... خ داریب نیهم یبرا دم،یدبر خواب شبیاالن خواب بودم... نه که د نی: من که تا همزندیم یلبخند
 ...دمیخوابیم یزنگ زد وگرنه تا ک رضایسرم اومدم مواظب غزل باشم... االنم عل

 !داشت؟ کاریچ +

و با  نجایا ارهیرو ب یوقت نکرده مان گهیصبح خواب مونده، د نکهی... مثل ارمیرو بگ یبرم مان تونمیگفت اگه م _
 ...گفت برم دنبالش کنهیم تیاذ یخودش بردش سر کار... مان

 ...سر برم شرکت و برگردم... غزل تنها نمونه هی خوامی! چون من م؟یگردیبرم ی: کشومیاشپزخانه م وارد

 ...... تو به کارت برسگردمیو زود برم رمی... مامینه بابا م _

 گهیشرکت مونده... از طرف د یکارام تو یطرف همه  هیکنم... از  کاریزنم: واقعا موندم چ یرا م سازیچا ی دکمه
 ...غزلو تنها بذارم خوادیدلم نم

کارهاتو انجام بده... چون  ی: امروز و فردا همه گذاردیم زیم یاورد و رو یم رونیب خچالیو کره را از  ریپن قالب
 ...راحت بمون کنار غزل الیبا خ گهی... دلهیتعط یسه روز هی یعنیاز پس فردا تا اخر هفته، 
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 ...یاز کارهات عقب افتاد ی... کلمی: باعث زحمت تو هم شدزنمیم یلبخند

 ...خواهر و برادرم بوده یکردم برا ی: هر کارکشدیم میبه بازو یدست

 ...ندیچ یصبحانه را م زیبه سرعت م و

صبحانه اش را کامل  کنمیم دیو تاک گذارمیم یپاتخت یرو یادداشتیغزل  یو من هم برا رودیم یدنبال مان عسل
 ...افتم یبخورد و به طرف شرکت راه م

تا در خانه  گذارمیم فمیو کنار ک کنمیتمام را لوله م مهین یو پالن ها دهمیرا سر و سامان م میسرعت کارها به
 ...کنم لشانیتکم

 یحال غزل را م کند،یم یحضورم در جلسه عذرخواه یو بابت اصرارش برا دیا یم ییمهندس توال نیب نیا در
 ...تا به غزل سر بزنند خواهندی... چند نفر از خانمها هم ادرس منزل را مرودیپرسد و م

 ...میگویم یدییبفرما کنم،یا خاموش مر  زیم یرو ستمیکه س ینی... حخوردیبه در اتاق م یا تقه

 ...میگویپاسخ م یو سالمش را به سرد کنمیم ی... پوفدیا یچرخد و صدف داخل م یپاشنه م یرو در

 ...رسد یم زمیم یبندد و با چند قدم بلند، رو به رو یرا پشت سرش م در

 !؟یدار ی: کارمیگویاور کتم م دنیپوش نیو ح میا یم رونیب زیپشت م از

 ...افتاده... واقعا متاسف شدم یچه اتفاق دمیفهم روزی: من ددیگویم یآرام به

 ...: هـــه... ممنونکنمینگاهش م شخندین با

... ری: امداردیو نگهم م ردیگیرا م می... با دو دست بازوگذرمیو از کنارش م دارمیرا به همراه نقشه ها برم فمیک و
 ...لحظه هی

اندازم... دستش از دور  یرا باال م میابرو یتا کیکشم و  یباال م شیتا چشمها ش،یرا از حصار دست ها نگاهم
 ...افتد یم نییپا تیو در نها خوردیساعدم سر م ی... از روشودیشل م میبازو

 !غزل بهتره؟ _

 !؟یبپرس نویکه هم نجایا ی: خوبه... منو نگه داشتبرمیفرو م بمیج یازادم را تو دست

 ؟یدونیمنو دشمن خودت م ایخوشحال شدم؟!  یلیمن خ یکنیاالن فکر م _

 ...... مطمئنمکنمی: فکر نممیگویو محکم م شمرده

دوست  هی... اما به عنوان یزیکه برام عز شمینم نیمن هنوز چشمم دنبال توئه؟! منکر ا یکنیچرا؟! فکر م _
 ...ستمیتو ن یرو کنار بذار... من دنبال گرفتن خوشبخت یکه نسبت به من دار یا یمنف دید نیخوب... ا

 ...حسام ریام کنمی:من دارم ازدواج مدهدیو ادامه م ردیگیم ینفس

 !دته؟یجد یباز نیا _
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دو  ی... پنجشنبه کنمیهمکارا رو دعوت م ی... همه ینیو بب یایخودت ب یتونی! م؟یکنیفکر م ینطوریچرا ا _
 ...مهیجشن نامزد گهید یهفته 

 ...کنمیزده نگاهش م بهت

 ...ستمین یادم بد یکنی: من اونقدرا هم که فکر مکندیاضافه م یآهستگ به

 !شناسمش؟یپرسم: من م یاراده م یب

 !برات مهمه؟ _

ً میگویفکر و بالفاصله م بدون  ...: ابدا

 ...یدریح دی... فردی... فرشیشناسی... آره میاینم نیی: اصال از موضعت پازندیم یتلخ لبخند

 ...... شوک دومخوردیتکان م میپا ریز نیزم کنمیم حس

 ...کردمیکه فکرشو م یزیاز اون چ شتری... بیلیصدف... خ یپست یلی: خزنمینفرت لب م با

: تو دیگویم ی... به آرامکنمی... کالفه نگاهش مکندی... راهم را سد مدارمیبرم یخارج شدن از اتاق قدم یبرا و
 ...ستیبرات مهم ن یکه گفت

دوست  یخوایم یگی... میزنیم یدم از دوست ی... اما تو مدام دارستی: معلومه که مهم نمیگویبه جانب م حق
صدف؟!  یهست یشد... تو ک مونیکه باعث خراب شدن دوست یکنینامزد م یبا کس یری... اما همزمان ممیباش

رو هم  گهیخودت و چند نفر د یندگبچگانه ز  یلجباز هیبه خاطر  یکارات... دار نی! دست بردار از ا؟یهست یچ
 ...یکنیخراب م

 ...کنمینم یلجباز ی: من با کسدهدیرا به هم فشار م شیها لب

 ...یکنیم _

 ...کنمی: نمدیگویم مصر

 ...نمیبیهم م تیمونیسر خودتو کاله بذار... پش ینطوریهــه... باشه... هم _

خونه  یشرکت و بعد هم بچپم تو امیبرم دانشگاه و ب نکهی... از ایی. خسته شدم از تنها..شمینم مونیمن پش _
که  یبزرگ شد یخانواده ا ی! تو توستم؟یتحمل ندارم... مگه من آدم ن گهیزل بزنم... د وارشیو به در و د

... نمیهفته به هفته پدر و مادرمو نب ... من ممکن بودیمورد توجه بود شهیاطرافت شلوغ بوده... هم شهیهم
... بعد از اون تصادف هیچه شکل رفتیم ادمیوقتا  یکار و سفراش غرق کده بود که بعض یبابام انقدر خودشو تو

 ...... افروز باهام قطع رابطه کردرونیب یرفت میدفعه از زندگ هیکال تنها شدم... تو هم  گهیهم... د

... یکنیحرف ها رو درک نم نیاز ا چکدومی: تو هدیگویاز اشک م زیلبر ییو چشمها و با بغض زندیتند پلک م تند
اسانسور  یتو هیتنها شدن با پسر همسا یدونی... نمیچ یعنیخودت مچاله شدن  یشبا از ترس تو یدونینم

 هیساختمونه و تو  ریباباش مد نچون او یشیخودشو به تو بماله و تو خفه م کنهیم یسع یبه هر نحو یوقت
 یعنی ارنیاز هر حرکتت برات حرف در ب یترسینگات کنن... که م گهیچشم د هیبه  خوانیدختر تنها... که همه م
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سر خوشم که  یلیخ ای کارمیمن ب یکنی... فکر میمن نبود یچون جا یفهمیرو نم نایاز ا چکدومی... تو هیچ
 یرفتم... هر گه یکردم... مهمون یافتاد... اگه من کار یاتفاق ... اگه هرتو یخراب کردن زندگ یبرا فتمیدوره ب

... دوست داره... ی... دوسش داری... تو که غزلو داریخوردم... دودش به چشم خودم رفت... تو که خوشبخت
 ...متنها تر شد شهیدانشگاه بدنام شدم... من بودم که از هم یکرده؟! من بودم که تو یتو فرق یمگه برا

 !؟یگیرو به من م نایا ی: خب االن چرا دارمیگویم آهسته

که  یکنیرفتار م یطور نکهی: چون متنفرم از طعنه زدنات.... از ادیگویم غیو با ج کندیاور کتم را مشت م ی قهی
 ...تمیزندگ زونیانگار من او

 کشدیم دکیبودن را  قیتنها اسم عا دانمیاتاق است که نم یو تمام حواس من به در چرم کندیم غیج غیج صدف
 ...شودیاتاق م رونیصدف به ب یواقعا مانع از درز صدا ای

... به صورتش کشدی... صدف تند تند نفس مدارمیبه عقب برم یاندازم و قدم یم نییام پا قهیرا از  شیها دست
 ...چانه اش امتداد دارد یکیچشمش، تا نزد ریاز ز یرنگ اهی... رد سکنمینگاه م

... دستمال دیآ یصدف م نیف نیف ی... صدادارمیبرم زیم یرو یاز جعبه  یو دستمال چرخمیپا م یپاشنه  یرو
 ...صورتتو پاک کن ری: بگمیگویو آهسته م دهمیرا به دستش م

 یاشتباه بزرگ ی: دارمیگویاراده م یدانم چرا... اما ب یکشد... نم یم رونیب مین انگشت ها ایرا از م دستمال
 ...ستیازدواج ن یبرا یآدم مناسب دی... فریکنیم

 ...کنهی: دوَسم داره... بهم محبت مدیگویو خشدار م کندینم نگاهم

 !؟یتو چ _

غزلو دوست داشته  یکرد یمنم دوسش داشته باشم... مثل تو که سع کنمیم ی: من؟! سعکندینگاهم م باالخره
 ...یباش

مسخره باعث شده بود فکر  ناتیتلق یسر هیداشتم... دوست  ینکردم... غزلو از همون بچگ یهه... من سع _
باور غلطه... آدم به جز  هی نی... استین ینطوریاصال ا کهیکنم غزل رو مثل خواهرم دوست دارم... در صورت

 ...رو مثل خواهر دوست داشته باشه چکسیه تونهیخواهر خودش، نم

خنده  ی... صدادارمیرا برم لمیو وسا فیبعد مجددا ک یا هی... ثانکنمی... من هم سکوت مدیگوینم یزیچ صدف
 ...کندیصدف متعجبم م ی

 یسر لج و لجباز یگیبه من م یجالبه... تو دار یلی: خدیآ یبپرسم، خودش به حرف م یسوال چیه نکهیا یب
ازدواج  منتظره با غزل ریغ یلی... خیکرد نکارویتو خودت هم ش،یهفت ماه پ قایخراب نکنم... بعد دق ویزندگ
 ...یکرد

 !خب؟ _

 ...وجه تشابه جالب بود نیاندازد: خب نداره... فقط برام ا یاش را باال م شانه
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 !؟یبر شهی: مرمیگیلبم را به دندان م یگوشه  یعصب

 !م؟یدوست باش شهیم _

 ...نه _

 ...برم شهیپس منم نه... نم _

 ...دهدیمتفاوت از خودش نشانم م تیشخص کی ه،یافتاده ام... صدف هر ثان یری... عجب گهوووف

... تو یکم مثبت تر فکر کن هیکن  یحسام... سع ریام ی... ولرمیکردم... م ی: شوخکشدیم یقیعم نفس
 ...ستیاصال قشنگ ن یکنیکه راجع به من م ییفکرا نیتاهل... ا ی... من در استانه یمتاهل

حداقل  ،یکنیکارو نم نی... تو اگه اکنمیم یخوشبخت یارزو: من برات رودیجنبانم و صدف به طرف در م یم یسر
 ...نکن بمیتخر

 ...کندیاتاق را ترک م یبه آرام و

 ...!!! واقعا مزخرف است؟؟؟یدریح دی... صدف و فری... لعنتکوبمیمبل م ی هیبه پا یلگد یکالفگ با

رفع  یرا هم مثل من برا دیصدف... فر ایاز هوس دوست داشته باشد؟!  یِ را جدا یکس تواندیم دیفر اصال
 !خواهد؟یم شیها ییتنها

فراموشم  یراحت نیصدف به هم یعنیبه خانه، فکرم مشغول است...  دنی... تا رسکنمیاتاق را ترک م یکالفگ با
 !کرده؟

 ...مثل حسادت ی... حسخوردیدلم تکان تکان م یتو یزیچ کنمیم حس

ظاهر  میرو شیاما آراسته پ ده،یپر ی... غزل با رنگشومیاندازم و وارد خانه م یم دی... کلدهمیرا تکان م سرم
 ...شودیم

 ...شودیسرم خراب م یسقف خانه رو کنمی... حس مرومیلحظه وا م کی یبرا

 ...و صاف و ساده ام لهیپ لهیش یغزل را دارم... غزل ب من

 !کنم؟یو من به صدف فکر م ستادهیا میرو شیپ غزل

 !شده؟ یزی: چزندیم یجیو لبخند کمرنگ و گ ندیبیام م رهیخ نگاه

ِ یچه در دست دارم را کنار د هر  ...کشمیو غزل را با تمام وجودم در آغوش م کنمیرها م یورود یراهرو وار

 ...: عسل خونه ستگذاردیکمرم م یآورد و رو یرا باال م شیدست ها ریتاخ با

 ...یچینگو... ه یچی... هـــسی: هبوسمیو گوشش را م رمیگیم شیاز موها یقیعم دم

تقال  دنینفس کش یبرا نکهی... ادهدیآزارم م شیخس خس نفس ها یماند... صدا یاغوشم م یتو ثابت
 ...کندیم
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 ...کنمیو پشت سر هم تکرار م یاپیچسبانم و پ یگردنش م یرا به انحنا می... لب هادهمیرا فشار م کمرش

 "...دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم "

*** 

 شانیتنها ی... چند ساعتندیآ یخانم شرکت به خانه م یبه همراه چند نفر از کارمند ها نیریاز ظهر، ش بعد
 یچرخم تا موقع یها م ابانیخ یتو یتا راحت باشند و به اصطاح جمعشان زنانه باشد و خودم هم کم گذارمیم

برگردم... بعد از سه ساعت گشتن  انهبه خ توانمیکه مهمان ها رفته اند و م دیگویو م ردیگیکه عسل تماس م
شده، به  یام به همان نسبت، خال یشده و حساب بانک نیچپ اور کتم سنگ بیج کهیها، در حال ابانیخ یتو

 ...گردمیخانه بر م

 ...کنمیرا ترک م نگیو پارک گذارمیداشبورد م یرا تو یمخمل یسرمه ا ی جعبه

 ...رودیخودش م یبماند، به خانه  شتریب تواندینم نکهیبابت ا یعذر خواه یو عسل با کل دیا یم رضایشب عل آخر

 ...دهدیاز حد آزارم م شیکه سکوتش ب یو غزل مانمیباز هم من م و

کامل شده  یپالن ها روم،یبه شرکت م یغروب، دو ساعت کی... تا نزدشودیم یمنوال سپر نیبعد هم به هم روز
راه  م،یدار شیدر پ یلیسه روز تعط نکهیو خوشحال از ا کنمیرا جمع و جور م میکارها یو کم دهمیم لیرا تحو

 ...رمیگیم شیخانه را پ

اورم و از همان  یرا در م می... کفش هادیا یهم نم ونیزیتلو یصدا یاز حد ساکت است... حت شیب خانه
 ...زنمیورود غزل را صدا م یابتدا

 ...کنمیو همزمان در اتاق خواب را باز م زنمیم شی... مجددا صدادهدینم یجواب

لرزد، با هول به سمتش  یم شیتوالت نشسته و شانه ها زیم یپشت به در، رو به رو نیزم یکه رو دنشید با
 ...برمیهجوم م

 !شده؟ یغزل؟! چ _

 ...یچی: هدیگویو گرفته م کشدیم سشیخ یگذارم... با پشت دست به گونه  یشانه اش م یرا رو دستم

 ینطوری: تو امیگویم یقیو با اه عم کشمیم رونیب شیانگشت ها یرا از ال یسنوگراف یمچاله شده و گالسه  کاغذ
 !شه؟یدرست م یزیچ یخودتو ازار بد

 ...من بود ری: تقصدیگویهق هق م با

هم  یکنیم تیخودتو اذ ی... هم دارگهیتو بوده؟! غزلم بسه د ریگفته تقص ی: ککشمیگونه اش م یرا رو دستم
 ...منو

انقدر با مالحظه باهام  ی! چطور؟یکنیمنو تحمل م یدار یحسام تو چطور ری: امدیگویو م کندینگاهم م رهیخ
 ...... اونوقت توشمیم وونهید شهیتو رد م یقدم هیصدف از  نمی... من اگه ببیکنیرفتار م
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 ...کندیرا دور گردنم حلقه م شیو دست ها شودیبلند م شیزانوها یرو یقرار یو غزل با ب زنمیم یکمرنگ لبخند

رو  یاتفاق نینکنم... کوچکتر یرو ازت مخف یچیه گهید دمی: قول مدیگویمالد و م یاش را به گردنم م ینیب
 !! آره؟؟یمنو ببخش یتونیحسام... م ریناراحتم ام یلی... من خذارمیم ونیباهات درم

 ...زمی: عزکنمیو زمزمه م کنمیرا نوازش م کمرش

 ی... وقتیخوابیشبا که کنارم م فهممی... فکر نکن نمی... بگو مثل قبال دوستم دارریام یدیبگو که منو بخش _
بشه... من... من فقط  ینطوریا خواستمی... به خدا من نمیشیکبود م یچطور فتهیچشمت به بدنم م

 ...خواستمیم

دوست دارم... انقدر خودتو عذاب نده... تو  یا گهیاز هر وقت د شتریشششش.... من دوست دارم غزلم... ب _
 !دفعه؟ هیشد  ی... چیخوب بود روزیکه د

 یخاطر من دار... به وونهیکرده... د کاریبا چشمهاش چ نی: ببردیتا از آغوشم فاصله بگ رمیگیرا م شیبازوها و
 !؟یکنیم هیگر ینطوریا

اخرت باشه به  ی... دفعه نمیبب ایتا از جا بلند شود: ب رمیگیبغلش را م ریو ز بوسمیهر دو چشمش را م یرو
 ...... خنگولایکنیم هیگر ینطوریا ادیاز دستمون بر نم یکار چیبرگردوندنش ه یکه گذشته و برا یزیخاطر چ

نشانمش و  یم ونیزیتلو یجلو یکاناپه  ی... رومیکنیو با هم اتاق را ترک م زندیم یلبخند کمرنگ هیگر انیم
 ...دهمیبه دستش م یا وهیآب م وانیرا به همراه ل شیداروها

 ...رومیلباس به اتاق م ضیتعو یهم به بهانه  خودم

و  چپانمیکشو م یرا تو یسرمه ا یرنگ و سرهم دیسف یکاله دخترانه  ،ینارنج نیحرص تاپ و دامن پر چ با
 !غزل بردارم؟ دید یرا از جلو لیوسا نی... چطور فراموش کرده بودم ابندمیکشو را با لگد م

 ...اندازم یسطل م یو تو کنمیم زیر زیر شودیکه م ییرا هم تا جا شیآزما یو برگه  یسنو گراف کاغذ

و  دهمیم هیزاو میبه لب ها یزورک... و ــــقی... چند نفس عمکشمیم میبه موها ی... دستکنمیعوض م لباس
 ...کنمیاتاق را ترک م

اندازم: چرا  یپرش م مهین ی وهیآب م وانیبه ل یو نگاه نمینشیسه کنج مبل مچاله شده... کنارش م یتو غزل
 !ش؟ینخورد

 ...ندارم لی: مرودیاغوشم فرو م یتو داوطلبانه

 ...... حوصله ام هم سر رفتهادی: خوابم مدهدیام فشار م نهیس یگونه اش را به قفسه  و

 ...یدیاصال نخواب شبی: حواسم بود که دزنمیرا کنار م شیموها

 ...یدی... تو هم نخواببردیخوابم نم _
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 یباد هی میگردیم ابونایخ یکم تو هی... بعدش هم یآمپولتو بزن می: برو اماده شو... برکنمیرا نوازش م شیبازو
 !... خوبه؟یایدر ب یکسل نیبه سرت بخوره از ا

 ...خوب شدم گهی: نـــه... دکندیچرخاند، ناله م یانگشتانش م انیم بیشرتم را به ترت یت یکه سه دکمه  ینیح

 ری... اونهمه زستیکه ن ی... شوخیدوز استفاده ش کن نیبه موقع و تا اخر دیبا کهیوتیب ی... آنتیخوب نشد _
 ...شهیبه ضرر خودت تموم م یکن یسهل انگار هات عفونت کرده... هی... ریبارون موند

 رید میگذارم: پاشو... پاشو بر یفرقِ باز شده اش م یرا درست رو میو لب ها زنمیم ی... لبخنددیگویم یشیا
 ...شهیم

 ...یخسته ا ی... تازه اومدشهینم ریحاال... د نیبش _

 ...جغله... بلند شو ستمیخسته ن _

 ...زنمیرا پشت گوشش م شی... موهاکندیام بلند م نهیس یو سرش را از رو دیگویم ینچ یحوصلگ یب با

 ...رودیو به اتاق م بوسدیهوا گونه ام را م یب

 ...یواقع نباری... ازنمیم لبخند

 دیگوی... با غر غر مچمیپیبپوشد و شال بافتش را محکم دور گردنش م ینیگرم و سنگ یپالتو کنمیرا وادار م غزل
... کندیتخت پرت م یبا چشم غره و حرص رو رم،یگیرا که به سمتش م یا ی... و کاله بافتنشودیکه دارد خفه م

 ...شومیکاله م الیخ یو ب خندمیم

 ...: بپوشزنمیو با ابرو اشاره م گذارمیم شیپا یساق بلندش را جلو یبوت ها شیتوجه به غرغر ها یب

دستم  یمحکم تو نگ،یبه پارک دنی... دستش را تا رسپوشدیرا هم م شیندارد... کفش ها یتمام شیزدن ها نق
 ...رمیگیم

 کیو غزل خواب آلود و  زنمی... من حرف ممیگردیهم م ابانیخ یتو یکم نیو بعد هم با ماش میرویدرمانگاه م به
 ...دهدیجوابم را م یکلمه ا

... و همزمان ماندیباز م مهیو دهانم ن چرخانمیسرم را به سمت غزل م کنم،ینم افتیدر یو جواب گذردیکه م یکم
 ...شودیم میمهمان لب ها یقیلبخند عم

 تیهدا ابانیرا به کنار خ نیداده، با ارامش به خواب رفته... ماش هیتک شهیسرش را به ش کهیدر حال غزل
 ...دکشی... آرام و منظم نفس مخوابانمیم یرا کم یو صندل شومیتنه اش خم م مین ی... روکنمیم

 ...: ملوسکِ منزنمیو اهسته لب م کنمیشل م یرا کم شالش

 !غزلم؟ ییایحالت کسل و افسرده در ب نی... چکار کنم که از اشومیاش م رهیسکوت خ یتو یا قهیدق چند

... رمیگیفرمان ضرب م یو رو دهمیامتداد م میرو شیپ ابانی... نگاهم را از صورت غزل، تا خکشمیم یقیعم نفس
 ...رودیسرم رژه م یتو یفکر
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 نیو راهم را به سمت پمپ بنز زنمیآمدن از پارک راهنما م رونیب ی... براکنمیاز فکرم استقبال م یخوشحال با
 ...کنمیکج م

*** 

 !کجاست؟ دیکل نی... پس ای... لعنتدهمیگلدان سر م ریو دو انگشت اشاره و وسطم را ز زنمیزانو م نیزم یرو

... لبخند کنمیم دایرا پ دیکل یشتریب یبا راحت نباریو ا کنمیکج م یرا کم نی... گلدان بزرگ و سنگکنمیم یپوف
 ...کنمیرا باز م یدر و سپس درب چوب یجلو یزنم... حفاظ آهن یم یا روزمندانهیپ

 ...رومیم نییو از پله ها پا کنمیگرد م عقب

 شومیخم م یو کم دهمیغزل سر م یکتف و شانه ها ری... دست چپم را زکنمیسمت کمک راننده را باز م در
 ...دیگشایو وحشت زده پلک م خوردیم یبلند کردنش که تکان یبرا

 ...شوندیگرد م شیچشمها هیاز ثان یکسر یکه تو نمیبیم

 ...: منم غرلم... نترسمیگویو م میگشایلب م عیسر

 ...کنمیو کمر راست م کشمی... دستم را پس مدهدیم رونیب یرا با اسودگ نفسش

 !؟یکنیم کاری! چر؟یام _

 ...ساختمون یببرمت تو خواستمینکنم... م دارتیب گهیگفتم د قه،یخوابت عم دمی... دیچیه _

 ...خوابم برد یک دمی! اصال نفهمم؟یدی: رسپرسدیو خواب الود م کشدیدستش را کنار لبش م پشت

 !هنوز؟ میدی: نرسکندیو بالفاصله اخم م گذراندینا آشنا را از نظر م یو فضا کشدیاز کنار شانه ام سرک م و

 ...میگوینچ م طنتیش با

 !پس؟ میی: کجاپرسدیم جیو گ زندیپلک م یبا خواب آلودگ غزل

 ...شمــــال _

 !!؟؟ی: چـــــکشدیم غیج بایتقر

 !؟یزنیم غی... چرا جـــسیهــ _

 !باهام؟ یکنیم یشوخ ی: دارکندیم زانیآو نیرا از ماش شیچرخد و پاها یم

 ...نیخودت بب ای: بکنمیاشاره م میرو شیپ یو با دست به محوطه  رومیکنار م شیرو شیپ از

: ساعت چنده؟! چند ساعته کندی... با دهان باز نگاهم مرمیگی... دستش را مشودیم ادهیپ نیاز ماش یآرام به
 !؟یروند

که مطمئنم گذشته.. خب زمستونه... جاده هم نسبتا خلوت...  کی: ساعت؟! از کشمیبه پشت گردنم م یدست
 ...میدیزود رس
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 ...ـــوااانهیفرستد: د یم رونیو نفسش را پر شتاب ب زندیبار پلک م نیچند

خونه به در  یتو می... بمونلهیتعط یسه چهار روز هی: گفتم کنمیم کیرا به هم نزد شیپالتو ی قهیخندم و  یم
 هیبه سرمون بخوره... خانمم هم روح یباد هیمسافرت...  می... اومدگهی! االن خوبه د؟یکه چ میزل بزن واریو د

 ...میرو شروع کن دیجد یهفته  هی یش عوض بشه... بعد با انرژ

 ...ـــری: امزندیم یپهن لبخند

 !؟یدیبه روم نخند ینطوری: چند روزه اکنمیزمزمه م شیچشمها هی رهیخ

 ...کشدیم یقیعم نفس

 ...... بروامیو م کنمیجابجا م نوی... برو منم ماشیکرد خیساختمون  ی: بدو برو توزنمیکف دست به کمرش م با

تا از پله ها باال برود و بعد به  کنمی... صبر مداردیو به طرف ساختمان قدم برم دهدیرا تند تند تکان م سرش
 ...رومیم نیطرف ماش

تا  نیماش ریو مس رمیگیکرده ام به دست م یداریخر ریمس یرا که تو ییها یخوراک کنم،یرا جابجا م نیماش
 ...کنمیم یرا با دو ط الیساختمان و

 ...ریاتاقا قفله ام ی: در همه دیگویمالد و آهسته م یرا به هم م شی.. کف دست هادیا یم نییاز پله ها پا غزل

 ...اندازم: دروغ یباال م ییابرو

 ...: به خدادهدیرا تکان م سرش

 ...تا صبح میزنیم خیخندد:  یم زیر و

 ...غم نخور ی: تا منو دارکنمیسپر م نهیس

 رهی... دستگرومیپله ها م ریو به طرف اتاقک ز کنمیکاناپه رها م یها را رو دیخر لکسی... ناشودیم قیعم لبخندش
 ...بازه نی: امیگویاندازم و م یباال م یی... ابرودهمیهل م نییرا به پا

 ...گذارمی... پا به اتاق مکندیم یبهم دهن کج لهیاز وس ی: اتاق خالدهمیدر را به جلو هل م یبه ارام و

 لیاتاق را تشک لیتنها وسا کند،یم ییخودنما شیساک پتو و چند بالش که رو نیو چند یمیچمدان قد کی
 ...دهدیم

خرت و پرت به درد  یسر هی نجای... امیبر ای: بمیگویچرخم و م ی... به سمتش مستدیا یدر م یدر استانه  غزل
 ...بخور هست

 ...میریگیو از اتاق فاصله م رمیگیدستش را م و

چرخانم و  یاطراف بوده چشم م نیهم شهیکه هم یالکل ی شهی... به دنبال شزنمیزانو م نهیشوم یرو روبه
 !هست؟ تیاشپزخونه کبر یتو نی: ببمیگویم
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 ...دهدیرا به دستم م یرنگ یاب یبعد، فندک آشپزخانه  یا قهیو دق دیا یم شیدور شدن قدمها یصدا

 ...شومیو از جا بلند م کنمیرا روشن م نهیشوم

 ...لی! اوم... پاست؟یگرفت هیچ نای: اکشدیها سرک م دیخر نیو ب کندیشالش را باز م غزل

 ...: اول شاممیگویو محکم م دارمیبرم شیرو شیها را با هم از پ لکسینا ی همه

 ...بهتره یسحر ی... بگینصفه شب یِ : شام ساعت دوکندیباز نگاهم م شین با

 ...: حاالمیگویم یو با دهن کج بوسمیرا م لبخندش

 ...رودیفرو م ینیدلنش یگرما یکوچک خانه، تو منیبعد، آشپزخانه و نش ی... کممیرویاشپزخانه م به

 یاشپزخانه م یتو یسرمه  نیو ج یمشک یو خودم با رکاب دهمیو قرمزم را به غزل م دیسف یچهارخانه  راهنیپ
 ...چرخم

 شیخوش تراشش را به نما یران ها کهیو در حال پوشدیرنگش م یسرمه ا یورزش یتنه  مین یرا رو راهنیپ
 ...دهدیچشمم جوالن م شیگذاشته، پ

 یچسبد و دستش را جلو ی... از پشت به کمرم مزنمیخودش درست کرده م یکه برا یمضحک پیبه ت یلبخند
 !نا؟ی: مگه نگفتم االن نخور از امیگویو م کشمیشکل را به دندان م یقلب لی... پاستردیگیدهانم م

 ...رودی...آخش به هوا مرمیگیاز گونه اش م یچرخانم و گاز محکم ی... سرم را مزندیلبخند م میبه رو تنها

 ...گذاردیگونه اش م ی... با اخم دستش را رونشانمشیم نتیکاب یو رو کنمیرخم و از کمر بلندش مچ یم

 !پ؟یخوشت هیمالم: چ یاش م ینیام را به ب ینیب

 ...: دردم گرفتدهدیهوا تاب م یرا تو شیپاها

تو دهنم بـــــود...  لی: پاستزانیآو شیو لب ها شودی... چهره اش جمع مگذارمیبه دهانش م یارشوریخ برش
 ...اَه

 ...گهی: بسه دگذارمیم زیم یو پشت سرم رو رمیگیرا از دستش م لیپاست ی بسته

 ...ری: اِ... امکندیم اعتراض

... غزل ستین شیغزل، غزل چند ساعت پ نی... ازنمیبشاشش زل م یبه چهره  یا هی... چند ثانزنمیم یلبخند
سفر  کی دانتستمیام است... اگر م یو نوجوان یکودک یغزل، غزل تمام سالها نی... استیهم ن شیچند روز پ

 ...کردمیزودتر اقدام م گذارد،یاش اثر م هیروح یحد تو نیتا ا

 !؟ی: خوبزمیریو پشت کمرش م کنمیرا جمع م شیموها

 ...یلـــی: خدهدیسر تکان م یشاد با

 ...منم خوبم ی... تو خوب باشی: خوبه که خوبزنمیم پلک
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خوشحال  یلیمسافرتو نداشتم... خ نی... اصال انتظار ای: مرسگذاردیم میشانه ها یرا از ساعد رو شیها دست
 ...شدم

... وبا ردیگی... با وجود غزل وسعت مردیگیبخشم... لبخند من تنها با وجود غزل شکل م یلبخندم وسعت م به
 ...من است تینها ی... غز لبخند برسدیم تینها یوجود غزل به ب

 گذارمیم زیم ینوشابه را به همراه نان باگت و سس رو یشور و بطر اریبخشم... کالباس و خ یکارها سرعت م به
 نیدونی: اگه صالح ممیگویم کوبدیم نتیپا به کاب ینشسته و با پاشنه  نتیکاب یو رو به غزل که همچنان رو

 ...شام دیاریب فیتشر

 ...ایبهمون شام بد یخوایشب م هی نیرد: ببپ یم نییپا نتیکاب از

 ...نمینشیمجاورش م یصندل یو رو کشمینشستنش عقب م یرا برا یصندل

 !ست؟ی: سردمه... تو سردت نگذاردیم شیگونه ها یرا رو شیدست ها کف

 یدو دکمه  برمیو دست م کنمینگاه م شود،یم دهیباز لباس د ی قهیتنه اش که از  مین یبند پهن سرمه ا به
 ...شدیتو بودم سردم م ی: منم جابندمیرا م راهنیپ ییباال

 ...کندیرا با غصه جمع م شیها لب

 ...: لــوسمیگویلب م ریز

 ...ردیگی... لقمه را از دستم مدهمیخودم درست کرده ام به دستش م یرا که برا یلقمه ا و

 ...کنمیو نگاهش م نمینشیم خی... سکشدیم میپنجه به پشت ساق پا با

: کشدیساعدم م یو با انگشت اشاره به پوست دون دون شده  کندیفرو خورده نگاهم م یو با لبخند یرکیز ریز
 !!سردت شـــد؟؟

 ...ــــری: نخمیگویچشم غره م با

 ...کنمیم ی... پوفکشدیم میو باز با پنجه به ساق پا دیگویم یشیا

 زیم یرا که برداشته ام، رو یوتکه نان کنمیاز ته دلش نگاه م ی.. با لذت به خنده دهدیخنده اش را ول م غزل
 ...آدم باشم یذاریخودت نم نی: ببکنمیپرت م

 ی... توشوندیگرد م شیکه چشمها نمیبیچسبانم... م یاندازم و لب به لبش م یدست دور کمرش م و
 ...گرددیبرم یرفته رفته به حالت عاد شی... مردمک هازنمیپلک م شیچشمها

 ...بنددیرا نم شی... چشمهابندمیرا نم میچشمها

 ...کنمیرا مزه مزه م شیو طعم لب ها زمیریعشق م شینگاهم، به چشمها با

 ...مییشویهم!! م یرا با همکار میکرده ا فیکه کث ییظرف ها اندک
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را  شیو لب ها رمیگیام م یکف یدست ها انیپاشد... صورتش را م یبه صورتم آب و کف م طنتیبا ش غزل
 ...بوسمیم یو طوالن قیعم

 ...گذارم یم شیو دو بالش رو کنمیپهن م ییپتو ون،یزیتلو یو رو به رو منینش یتو

 ...که میشی! تا صبح خشک مم؟یپتو بخواب ی: قراره روکشدیم شیبازو یدستش را رو غزل

 !ه؟ی: چاره چکنمیور خارج مهم از کا یگرید یپتو

 ...اریخودت ب یبرا گهیبالش د هی: ردیگیاش را به بغل م یو بالش کنار کشدیپتو دراز م یرو یلیم یب با

 ...رومیپله ها م ریبرداشتن بالش، به اتاق سردِ ز یو برا کنمیم یپوف

اندازم..  یکاناپه م ی... شلوارم را روگذاردیم شیپا ریو بالش را ز کندیشکمش جمع م یرا تو شیپا کی غزل
 ...خزمیپتو م ریو ز گذارمیسرمان م یباال زیم یرا رو لمیموبا

 یو دستم را رو زنمیم ی... لبخندگذاردیگونه ام م یو دست چپش را رو بردیلُپش م ریدست راستش را ز غزل
 !؟ی: خل تر از خودمون سراغ دارگذارمیدستش م

 ...یخوب نی! به اه؟یخندد: مگه چ یم

 ...ایدر می: صبح برکندیاضافه م جانیبا ه و

خرده خرت و پرت و  هی می: اول برخوردیگونه ام سر م ی... دست غزل از روخوابمیغلتم و رو به سقف م یم
 ...پوش... تو با لباس من ریبا شرت و ز ینطوریخنده... من ا یبهمون م نهیما رو بب ی... هر کمیلباس بخر

 ...متفاوت باشه دیم باآد _

 ...خوابدیو مثل من رو به سقف م زندیم ی... لبخندکنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

... میموندیم نجایتهران... کاش تا اخر هم میوقت برنگرد چیه شدی: کاش مکنمیشکمم قفل م یرا رو میها دست
 ...میذاشتی... تهرانو با خاطرات خوب و بدش جا ممیگردیم یزندگ گهیشهر د هی میرفتیمدت م هیاصال  ای

 یزیچ میکن یکه هرچقدرم سع فیح یاتفاقات بد رو فراموش کرد... ول شدی: کاش قبل از اون مدیگویم یاوهوم
گوشه از ذهن و قلبمون رو کدر کرده... و اون لکه  هیاون خاطرات... اون اتفاقات بد،  م،یاریخودمون ن یرو به رو

 ...شهینم پاک ی... ممکنه کمرنگ بشه... ولمونهیتا اخر همونجا مکدر...  ی

 !؟یسفرو داشت نی: از اول قصد ادیگوی... غزل خواب الود مکشمیم یآه

 ...زدم و بعدشم زدم به جاده نیدفعه به سرم زد... رفتم بنز هی: نه... میگویم ینچ

 ...میکنی... ما بد تر مدینر ییخبر جا یب گهیم ی... هر چکشتمونیعمه م گهید ندفعهی: ادیگویم کشدار

 نیماش یهنوز؟! اونهمه تو ادی: خوابت مپرسمی... اهسته مکشدیم یا ازهی... غزل خمزنمیلبخند م یپوست ریز
 ...یدیخواب



 

 
313 

 ...اووممم... اره... کسلم _

و چند  کنمی... باز هم سکوت مکشدیم ازهی... غزل باز خمشودیسکوت برقرار م یا قهی... چند دقمیگوینم یزیچ
 !: غزل؟زنمیصدا م یبعد، به اهستگ ی قهیدق

 ...دیگویم یهوم

 یچیه گهید ی: تو قول دادمیگویم کیسقفِ تار یلوستر، رو ی هیبه سا رهیو خ برمیسرم م ریراستم را ز دست
 ...دلم نگه دارم یرو تو یچیه خوادیدلم نم نمیهم ی... برانطوری... منم همینکن یرو از من مخف

 ...غزل است ی دهیهم جوابم هومِ کش باز

... اول حال تو رو یعنی... دمیکه رفته بودم شرکت... صدفو د روزی: ددهمیو ادامه م کشمیم یقیعم نفس
... اولش باروم کنهیکه گفت داره ازدواج م دیبحث به جا کش دونمینم یعنیشد...  یچ دونمی... بعد نمدیپرس

 ...یل... وشدینم

سره...  یلیخ دی! صدف واقعا از فرکنه؟یازدواج م یدریح دیداره با فر شهی: غزل باورت ممیگویو م کنمیتر م یلب
 ییجورا هی... درسته که صدف به من بد کرد... اما خب انیدو تا اصال به هم نم نیا م،ینگاه کن نانهیاگه واقع ب

شد  یاومد چ ادمیکه... هان  زدیم ییحرف ها هی روزیغزل... د یدونیهم به نفعم شد... من االن تو رو دارم... م
... کنهیمن نباشه... اونم گفت که داره ازدواج م یزندگ زونی... من بهش گفتم که آوکنهیکه گفت داره ازدواج م

تنهاس...  یلیدلم براش سوخت... صدف خ ی... ولیبد برداشت نکن دوارمی... خب... امروزشید یحرف ها
 ...یدونیم

 ...خوابدیو پشت بهم م زندیچرخانم... غزل غلت م ی... سرم را مکندیو کالمم را قطع م دیا یم یخش خش یصدا

 ...: خوبه بهت گفتم بد برداشت نکنکنمیم یپوف کافه

 ...دهدینم یجواب

 ...! غزل؟یبابا... االن مثال قهر کرد یا _

 ...: غـــشومیارنجم بلند م ی... روکشمیم کشیرا نزد خودم

حرف  یدارم با ک نی: منو ببکنمیو زمزمه م میگویم یی... هــه پر صداندینش یم میلب ها یرو یقیعم لبخند
 ...زنمیم

 شیلب ها انیانگشت شستش را م کهیچسبم... در حال یو از پشت به غزل م کنمیگاه سرم م هیارنجم را تک و
 ...گرفته، با ارامش به خواب رفته

 ...اورم یم رونیانگشتش را از دهانش ب مت،یو با مال زنمیگونه و کنار دهانش، کنار م یرو را از شیموها

اورد و گونه اش را  ی... با اخم دستش را باال مکنمی... گونه اش را نوازش مدیگویم یخواب اوم اوم یتو
 ...دهدینشان نم یعکس العمل نباری... ابوسمیاش را م قهی... شقخاراندیم
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ازادش  یو کم برمیم یبند کش ریشانه اش فرو رفته... انگشت اشاره ام را ز یکه تو نمیبیتنه اش را م مین بند
 ...شودیگردنش زوم م یکمرنگ انحنا یکبود ی... نگاهم روکنمیم

 !!روند؟؟یم نیاز ب یک یلعنت یرد ها نی... ادهمیرا به هم فشار م میها دندان

گوشه از ذهن و  کیکه خاطرات تلخ هر چقدر هم که کمرنگ بشوند، باز هم  دیگوی... غزل راست مکنمیم یپوف
 ...قلب ادم را کدر کرده اند

و از پشت  دهمیگردن غزل سر م ریگاه سرم شده را ز هیکه تک ی... دستگردانمیگردنش برم یرا رو راهنیپ ی قهی
 ...رمشیگیدر اغوش م

 !ر؟ی: امکندیزمزمه م فیالود و ضع خواب

 !: جونم؟گذارمیم شیپهلو یرا رو گرمید دست

 شیبعد، مجددا نفس ها یا هی... ثانگذاردیشکمش قرار دارد م یساعدم که رو یو دستش را رو دهدینم یجواب
 ...شوندیکشدار م

 !چقدر دوست دارم؟ یدونی: مزنمیگوشش لب م کنار

 ادتی ارم؟ین ادمیرو  یزیکه چ زنمیم واریدارم خودمو به در و د یدونی: مدهمیسکوت است و ادامه م جوابم
 !ارم؟ین

رو که تنتو  ییبشکنم دست ها خوامیم یدونی! م؟یزیچقدر برام عز یدونی: ممیگویکه با خودم حرف بزنم م انگار
 !!چقدر فشار رومه؟؟ یدونیلمس کرده؟! م

 ...کشمیم یآه

 ...چونه نلرزون ... فط تو خوب باش... برام بخند... بغض نکن...کنمیهمه رو تحمل م _

... تا میزمان بمون نیمکان... و هم نیهم یلحظه... تو نیهم ی: کاش توکنمیپنهان م شیموها انیرا م صورتم
که حضورش تو  یکنه... و نه صدف وونهیاسمش منو تا سر حد مرگ د دنیشن یباشه که حت ییابد... نه پارسا

 ...و خودت... کاش بشه... کـــاش مرو آزار بده... کاش فقط من باشم و تو و... نه... فقط من و تو... خود

*** 

 ...میگشایغزل آغوش م یو برا دارمیشانه و گوشم نگه م نیرا ب یگوش

و  دارمیکنار گوشم نگه مرا  لی... با دست چپ موبادهدیم هیام تک نهیو به س رودیاغوشم فرو م یلبخند تو با
 کنمیشکمش محکم م یدست راستم را جلو

 !ش خوبه؟ هیحاال حالش خوبه؟! روح _

 ...: اوه... مامان حالش از من و شما بهترهمیگویم یگوش یخندم و تو یم
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 دیاز من کل یاومد یکاش حداقل قبلش م ی: خب خدا رو شکر... ولشنومینفس راحت مامان را م یصدا
 !! سرد نبود؟ن؟یدیخواب یچطور شبی.. دیگرفتیم

 ...زندیو لبخند م کندیم لیچسبانم... سرش را ما یغزل م ی قهیشق هیرا  میمواج، لب ها یایبه در رهیخ

 یبرا یزادیاجاق گاز آدم هی دیفرصت با نیاول یمامان تو ی... ولمیبرداشت یانبار یتو ینه خوب بود... از پتوها _
 ...میشد ریس یاز زندگ میبذار ییچا هی میخواستی... صبح میریبگ نجایا

بر  یاجاق بدم؟! همون خوبه... ک یپول باال یسه چهار بار برم کل یسال یخندد: اووو... حاال برا یم مامان
 !ن؟یگردیم

 ...به دانشگاهش برسه دیغزل هم با گهی... دمیکنیپس فردا... جمعه صبح حرکت م _

 یباد هی یبرد یبچه رو برداشت نیدفعه عقلت خوب کار کرد ا هی نیخب... خوبه... استثنائا هم لهیآهان... خ _
 ...به سرش بخوره

 ...: اِ... مامانکنمیم اعتراض

 !شده؟ ی: چپرسدیچشم م یاندازد و اشاره  یباال م ییابرو غزل

... دی: پس مواظب خودتون باششنومیمامان را م یجمله  یو فقط انتها یچیه یاندازم به معنا یباال م چانه
 ...با غزل صحبت کنه خوادیم تییبه دا دمیرو م یگوش

 ...باهات حرف بزنه خوادیم ییسپارم: دا یرا به غزل م لیو موبا میگویم یا باشه

 ...کندیفاصله، شروع به قدم زدن در امتداد ساحل م یو با کم دیا یم رونیو از اغوشم ب ردیگیرا م لیموبا

 یی... به ست سوکندی... غزل با لبخند، با تلفن صحبت مرمیگیم یشرتم را به باز ییاز کاله سو زانیآو یها بند
 قهیباز است و  نهیس یکه تا رو یپی... و زشومیم رهیکه اندامش را در بر گرفته خ یرنگ یشرت و شلوار ارغوان

 ...گذاشته شیرا به نما دشیجذب سف شرتیهفِت ت ی

 یمن مشک یشرت و شلوار، برا ییلباس بود... دو ِست سو دیخر تمانیاولو نیبعد از خوردن صبحانه، اول صبح
من...  یبرا یکی... یو طوس یبا خط و خطوط مشک دیشرت هم شکل سف یبه همراه دو ت ،یغزل ارغون یو برا

 ...غزل یبرا یکیو 

... هوا نسبتا خوب است... میبرگشت الیبه و ،یاد خوراکخرت و پرت و مو دیو بعد از خر میبازار گشت یهم تو یکم
 ...بهتر است یلیمزخرف تهران خ یحد اقل از هوا

را به دستم  لمی... موبارمیگیم نیماش یام را از بدنه  هی... تکدیا یو به طرفم م رساندیم انیتماس را به پا غزل
 بیدفعه غ هی! ن؟یهست ینطوریشما ها چرا ا گهی: بابا مدیگویبپرسم، خودش م یزیچ نکهیو قبل از ا دهدیم
 ...نیاریدر م گهیشهر د هیبعد سر از  دیشیم

 ...دیایکشم تا به اغوشم ب یخندم و دستش را م یم
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و مجددا به  کنمیشکمش به هم قالب م یرا جلو میچسبند... دست ها یام م نهیاز پشت به س شیها شانه
 ...دهمیم هیتک نیماش یبدنه 

... میداشته باش یتیوضع نیهمچ هیام،  ندهیروز با شوهر ا هیبود که  نیهام ا یاز فانتز یکیخندد:  یم زیر زیر
 ...بدم هیتک یکیم که به  نهیاصال کال عاشق ا

 !؟ی: با کمیگویگوشش م ریز خشن

 ...یم... آآآ ندهیبا شووَر ا _

 گهیبار د هی ی: جرئت دارکنمیم شتریب شیاپهلوه ی... فشار دستم را روگذاردیم میساعدها یرا رو شیها دست
 ...بگو

متعصب  یمردا پیریمن ت ی... برایندار رتیکال غ زایچ نیا یتو رو دونمیندونه من که م یاووو... حاال هر ک _
 ...ییم تو ندهیشوهر ا گفتیبهم م یحس هی لیبر ندار... تازه از همون اوا یرانیا

 ...یزیچ هیشد  نی: ابوسمیو گردنش را م کنمیرا خم م سرم

 یدونیبودم... اما م ریبا احساسم درگ ی: من از پونزده شونزده سالگگذاردیگونه ام م یاورد و رو یرا باال م دستش
 ِ  !ست؟یو بچگانه ن هیکه احساسم جد دمیفهم یاز ک

 ...تا جمله اش را کامل کند مانمیو منتظر م گذارمیم شیموها یام را رو چانه

 !شده بود؟ دایخواستگار پ هیبرام  ادتهیاز دوماه بعد از کنکور...  _

 ...: اوووف... نگوبندمیم پلک

 نکهیهنوز بچه ست... با ا نیا یگفتی... صدات هنوز تو گوشمه که مرهیم ادمیوقت هوار هواراتو  چیخندد: ه یم
 ...خنده ریزد ز "بدم ادی یبهش رانندگ خوامی: من تاره م یگفت یوقت یشده بود، ول یاز دستت عصبان یلیخ ییدا

 ...بدم ادی یبهت رانندگ خواستمیهم تازه م ،یبود؟! تو هم بچه بود نیاز ا ریخندم: خب مگه غ یصدا م با

 ...یحس متقابله... ول هی یعنی... یتو هم مثل من کردمیمن فکر م _

 ...کنمیم اخم

 میبار که داشت هی دونمیمدت که گذشته بود، نم هی: کندیبحث را عوض م یکشد و با تک خند یم یقیعم نفس
 دادیسرم داد و ب یجور هی ریام"شد... بابا بهم گفت  دهیشد که بحث به اون ماجرا کش یچ م،یزنیبا بابا حرف م

ش هماهنگ کنم که باها یازش معذرت خواه خواستمیدارته... م اریلحظه فکر کردم اون بابات و اخت هیکه  کردیم
 ..."نشده

بذارم تو رو  دینبا گفتیبهم م یحس هیچرا تا اون حد عکس العمل نشون دادم... فقط  دونمیخودمم نم _
 ...شوهرت بدن و از من دورت کنن

 ...دمیترش یخونه م یوگرنه من تو ،یکه... خوبه تو بابام نبود دشمی... حاال منم همون موقع زنش نمشیا _
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 ...نکن یطونی: شدهمیسرش فشار م یام را رو چانه

ازدواج کردم، هر چند ماه  یبود که وقت نیاز آروزهامم ا گهید یکی: دیگویو م خوردیتکان م میدست ها انیم یکم
 نیبزرگ هم از ا زیم هیخونه م پر از عکس باشه... بعد  واری... در و درمیعکس بگ هیبار با شوهرم برم اتل هی

 ...نمک یمیو قد یبچگ یوشو پر از عکس هاها داشته باشم، ر یمیقد

 ...اغوشم بچرخد یتو کنمیوادارش م م،یو با فشار دست ها کشمیرا عقب م سرم

 !؟ی: چرا تا حاال بهم نگفتگذارمیم شیرا دو طرف پهلوها می... دست هازندیو لبخند م ردیگیبه رخم قرار م رخ

 ...ومدین شیدونم... خب... بحثش پ یاندازد: نم یباال م شانه

 !؟یاز من بخوا یزیچ هیکه تو  ادیب شیبحثش پ دیحتما با یعنی _

ماد: االن  یام م ینیاش را به ب ینیاندازد، ب یرا دور گردنم م شیدست ها کهیو در حال شودیپنجه بلند م یرو
 ...هیببرم اتل میبرگشت یوقت ،یناراحت یلیبهت برخورده؟! خ

 ...: باشهمیگویم محکم

 !؟ی: جدکندیزده نگاهم م شگفت

 ...: اوهومدهمیتکان م سر

 !؟یسر کارم که نذاشت _

 !سر کارت بذارم کودن؟ دیبا ی: برا چدهمیاش را به عقب هول م یشانیانگشت اشاره پ با

 ...ادیخوشت نم ایسوسول باز نیاز ا کردمی: خب فکر مزنندیبرق م شیچشمها

چون  یخواسته هات ب یهمه  ی! اون موقع که زنم نبودارم؟یمن نه ب بخواد و یزیجوجه چ شهی: مزنمیم لبخند
 ...یمیزندگ کیشر گهی... حاال که دشدیو چرا اجرا م

 ...دارم من یخوب یمالد: اوووم... چه همسر یوار صورتش را به شانه ام م گربه

... کندیرا پر م شیحرکت شانه و پشت کتف ها کیلختش با  ی... موهاکنمیرا باز م پسشیکل برمیم دست
 !؟یخوری: نهار جوجه مپرسمیو م دهمیحرکت م شیموها انیدستم را م

 ...کندیم نییام باال و پا نهیس یرا رو سرش

 ...کوچولو ین ی... نشودیم میمهمان لب ها یطرفه ا کی لبخند

 ...کنمینوک انگشتان، پوشت سرش را نوازش م با

 !بگم؟ یزیچ هی _

 ...: بگورمیگیم ایرد یِ را از آب نگاهم
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 !م؟یشروع کن دیجد یزندگ هی... میبرگشت یوقت شهیم _

 !د؟یجد یزندگ _

شون گرفت...  دهیناد یحد هیتا  شهی... اما... خب مشنیفراموش نم چوقتیهوم... درسته خاطرات تلخ ه _
رو  گهی... همدمیلحظه دار نیا یکه االن و تو یحس خوب نی.. با هممیتصور کنم تازه ازوداج کرد خوادیدلم م

 دید هی یاونطور دی... تازه شایرد... تو از صدف ضربه نخوفتادهیبرام ن یاتفاق بد چی... من همیدوست دار
 نیبهتر یتو یچند ماه... حت نیا یکنم... من تو یواقعا زندگ خوادیکنم... دلم م دایهم نسبت به صدف پ یبهتر

 ...ی... ولینفهم یزیهم نگران بودم... که تو چ میکه با هم داشت یلحظات

 ...گذارمیم شیلب ها یرا رو دستم

 ...... فقطهیشدن یهمه چ م،ی... اگه خودمون اراده کنشهیم _

 !!: فقط؟؟کندینگاهم م پرسشگرانه

 ...داره یشرط هی _

 ...سرم برخورد کندمحکمِ دستش، به سمت چپ  یضربه  شودیباعث م شیگلو یام به برامدگ رهیخ نگاه

 ...زنمیباهات حرف م یشعووور.... دارم جد یب _

 ...ام ی: منم کامال جدکشمیاش باال م یعصبان یرا تا چشمها نگاهم

 ...... خل وضعنمی: برو ببردیگیو فاصله م دهدیام فشار م نهیرا به س شیدست ها کف

 ...خوامینم یبد زیبابا من که چ ی: ارمیگیرا م دستش

 ...حوصله تو ندارم... اه نمیبرو بب _

را هدف  شیگلو م،یدندان ها ،ی... قبل از هر عکس العملدارمیبغلم نگهش م یو محکم تو کشمیرا م دستش
 ...رودیگوش خراشش به آسمان م غیو ج ردیگیم

*** 

 ...را نه گرید یمیو ن شنومیاز صحبت ها را م یمی... ندهمیم یانگشتانم باز انیرا م خودکار

 ی... لبخند کمرنگکنمیم ریصدف را غافلگ ی رهیو همزمان نگاه خ دهمیم هیتک یصندل یو به پشت کنمیم یپوف
 ...ردیگیو نگاهش را م زندیم

 ...رمیگیانگشتانم م انیخودکار را م مجددا

پروژکتور را خاموش  نیاز مهندس یکیاندازم...  یبه اطراف م یو نگاه خورمیم یفضا، تکان یروشن شدن ناگهان با
 ...کندیم

 ...شومی... از جا بلند مکنندیسالن کنفرانس را ترک م انیگو دیها خسته نباش همکار
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 ...ی: امروز اصال نبود زندیبه پشتم م یدست ییتوال مهندس

 ...ستین یزیخرده فکرم مشغوله... چ هی: زنمیم یکمرنگ لبخند

 ...گذردیو از کنارم م زندیلبخند م متقابال

 ...اتاقتونه ی: غزل تودیگویو م شودیم زیمخی... خانم فالح نرومیم رونیسالن کنفرانس ب از

 ...شومیو وارد اتاق م دهمیتکان م یاندازم و سر یباال م ییابرو

 ...رو نجای: امیگویو بلند م زنمیم یچرخد... سوت کشدار یبه سمتم م یهمراه با صندل غزل

 !: سلــــام... خوب شدم؟دیا یلبخند به طرفم م با

 ...نی... موهاشو ببی: محشر شدکشمیو مقنعه اش را از سرش م دارمیمان را با دو قدم بلند برم فاصله

: فکر کنم صبح زدیریشانه اش م یرنگش که پله پله کوتاه شده رو یبلوط یو موها کنمیرا باز م پسشیکل و
 ...یتا ساعت دوازده کالس دار یگفت

.. دیشد فقط... منم گفتم برم خر لی: کالس اولم تشکردیگیرا از دستم م پسشیاندزد و مقنعه و کل یباال م شانه
 ...در اوردم شگاهیبعد سر از ارا یول

 یهم رو یو کمرنگ میمال شی... اراگذرانمیرنگ شده از نظر م شیدرجه روشن تر از موها کیرا که  شیابروها
 ...از اون حالت بچه گونه در اومده افتی... قیصورتش نشانده: هوم... خوب کرد

 ...ادیخوشت ن دمیترس یاندازد: همه ش م یسر م یاش را رو مقنعه

 !؟یخرده زودتر کارو تموم کن هی یتونی: امروز مندینش یبلندم م یپشت یصندل یو مجددا رو کندیعقب گرد م و

 !به چه مناسبت؟ _

 ...... عمه هم دعوتمون کردههیی: امشب تولد دادهدیم یبه صندل یچرخ

هم چشم بازارو کور کردن با عشق و  نای... ایگی: هان... آره راست مدهمیم هیتک زیاز کمر به م ش،یبه رو رو
 ...شونیعاشق

 ...رنیبگ ادی! مردم ه؟ی... مگه چیخوب نی: به اکندیاخم م غزل

 ...رنیبگ ادیدم : بله مر میگویبه جانب م حق

اول زنگ زد از من  یعنیرو هم دعوت کرده...  نایا نیری: عمه شدهدیادامه م جانیو سپس با ه دیگویم یشیا
موندم اصن... گفتم چرا ناراحت  ینطوریمن دعوتشون کنم؟! من هم یشیاجازه گرفت گفت تو ناراحت نم

بود... بعد  نیجمله ش هم قایبوده... دق زیچ نیریحسام با ش ریقبال ام نهیبشم؟... بعد عمه گفت به خاطر ا
 میشیاونا تلپ م یما خونه  ایاخر هفته ها  یعمه... خبر ندار یکار یتا ته حرفشو خوندم... گفتم کجا گهیمن د

که رابطه شون با مادر شوهراشون خوب بود  یینایا ومدیحسام... انقدر خوشم م ریام ییما... وا یاونا خونه  ای
 ...خودم شده بیزنونه... االن نص یها ی... دور همرفتنیم دیرفتن... خریاونور م نوریهم ابا  یبعد ه
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 نجای... من از اگهید یکن لی: اوووف... چقدر حرف زدم... پس زودتر کارو تعطدهدیو ادامه م ردیگیم نفس
 ...سابهیعمه... از صبحه داره خونه رو م شیپ رمیم میمستق

 ...میری... با هم مگهیبمون کمک من د یاومد نجای: تا اکنمیرا با دو انگشت لمس م شیها یچتر

 !؟یبکش یگاریازم ب یخواینشده م لیروز کالسم تشک هیکه...  سین می... من امروز روز کاریاهک _

 ...یمخمو خورد یاومد قهی... دو دقی... اصن همون بهتر که برایکنیم یبلبل زبون یلیکشم: خ یرا م شیها یچتر

 ...دلتم بخواد _

 ...یجاش ن نجای... اخوادیدلم که م _

 ...: کوفتدیگویزده م حرص

 ...چرخد یپاشنه م ی... در روچرخمیو به عقب م میگویم یدیی... بفرماخوردیبه در م یهمزمان تقه ا و

 ...یسالن کنفرانس جا گذاشته بود یتو نوی: ادهدیهوا تکان م یرا تو لمیموبا صدف

: زندیو رو به غزل لبخند م گذاردیم زیم یرا رو یرنگ یاسیو پاکت  لیموبا ی... گوشدیا یتق تق کنان جلو م و
 ...یچه خوشگل شد

 ...کندیاتاق را تر ک م یو صدف به همان ارام دهدیتنها سر تکان م غزل

 !گه؟ید هیچ نی: ازندیرا چنگ م زیم یو پاکت رو شودیخم م غرل

 نجایحســـام... ا ری: امکندیرنگ نگاه م ییطال ی... با دهان باز به نوشته هاکشدیم رونیرا از پاکت ب یکارت و
 ...رو

ازدواج  یدریح دیدختره داره با فر نی... انی... ادی... نوشته صدف و فرنیبب ری: امدیگوی... غزل مکنمیم یپوف
 !کنه؟یم

 ...میبر ستی: به ما چه... ما که قرار نکنمیپرت م زیم یو رو کشمیم رونیانگشتانش ب انیرا از م کارت

 !؟یدونستیتو م _

 ...: خب... آرهزنمیپلک م ریو با تاخ کنمیم نگاهش

 !!آرررره؟؟ _

 !؟یآره اره... که چ -

! اصال از کجا ؟یبعد به من نگفت یدونستی: مستدیا یام م نهیبه س نهیو س شودیبلند م یصندل یرو از
 !؟یدونستیم
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 دیچرا با کنمینباش اونم گفت دارم ازدواج م میزندگ زونیاوووف... خودش بهم گفت... من بهش گفتم او _
که  یخوابت برد... همون شب اول زدیتو باشم؟ منم بالفاصله بهت گفتم... داشتم باهات حرف م یزندگ زونیاو

 ...رفت ادمیشمال... بعدشم کال  میرفت

... بعدشم حتما برات مهم نبوده دمی... من نفهمگهید ی: خب... خب گفتکندیلب زمزمه م ریو ز کشدیم عقب
 ...رفته ادتیکه 

: اوهوم... برام مهم نبود و کشمیبه گونه اش م یدست متی... با مالشودیم رهیخ میبه چشمها دییمنتظرِ تا و
 ...رفت ادمی

 ...: باور کنزنمیخند ملب ی... زورکزندینا مطمئن پلک م غزل

 ...کنمی: باور مزندیم لب

 ...رمیم گهی: من دبوسدیو نرم گونه ام را م شودیبلند م شیپنجه ها یرو و

 !؟ی: ناراحت شدرمیگیرا م آرنجش

صدف هم شرش کنده شد... تازه خوشحال هم  نی: نه بابا... چرا ناراحت بشم؟... اکندیرا گرد م شیچشمها
 !؟یدریح دیخب... فر یشدم... ول

 ...رودیم فشیو به طرف ک زندیم یو لبخند کندیرا کج م شیلب ها و

: کندیازاد م یکول یبند ها ریاندازد و مقنعه اش را از ز یشانه م یاش را رو ی... کولرمیگینظر م ریرا ز حرکاتش
 ...انگار منگلم کردنینگاه م یجور هیهمه  شگاهیرفتم ارا ینطوریا

 میمستق شمیم یسوار تاکس نجایالزم ندارم... از ا نوی... ماشای: بردیگیرا به طرفم م نیماش چی... سوزنمیم لبخند
 ...خونه عمه رمیم

 ....رمی: صبر کن برات آژانس بگرمیگیرا از دستش م چیسو

 ...رمیم رمیگیم ی: بابا تاکسدهدیهوا تکان م یرا تو دستش

 ...رمیگی: برات اژانس مرومیغره م چشم

.... کنمیم نیماش یو تقاضا رمیگی... با آژانس تماس مندینشیم یچرم یراحت یو رو دیگویم یپر خنده ا شِ یچ
 ...شومیغزل م ی رهیمتوجه نگاه خ دهمیدستگاه قرار م یتلفن را که رو

 !ه؟ی: چدهمیتکان م سر

 !عقد؟ ایبود  یکارته مال عروس دمی... نفهمیچیهوم؟! ه _

 ...هفته نیهم ی... پنجشنبه هیاندازم: نامزد یم زیم یبه کارت ولو شده رو ینگاه مین

 !؟یبا من ندار ی... کاررسهیم نی: برم االنا ماششودیو از جا بلند م دیگویم یاوهوم
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 ...خرده کار کنه هی... بذار آوا یکار نکن ادمی... مواظب خودت باش... ززمی: نه عزرمیگیو دستش را م رومیم جلو

و در اتاق  شومیرفتنش م ی رهی... خرودیم رونیاز اتاق ب یکوتاه یخندد... با خداحافظ یو م دیگویم یبدجنس
 ...شودیبسته م

 یهدف خاص چیه ینامزد نیپشت ا دوارمیفشارم.... ام یرا م میها قهیو با دو دست شق گردمیبر م زمیم پشت
 !صدف؟ یکنیچکار م ینباشد... اوووف... دار

و چشمم  کنمیو رو م ریاش را ز ختهیبه هم ر اتی... محتوکشمیم رونیرا ب زیم یکشو ،یکردن مسکن دایپ یبرا
 ...شودیخشک م یرنگ یمخمل سرمه ا یجعبه  یرو

 ومیبلند و مدال ری... زنجکنمیاورم و درش را با فشار شستم باز م یم رومیو جعبه را ب میگویم ییصدا یب یِ وا
 ...درخشد یچشمم م شیپ یبنفش و سرمه ا زیر یها نیشکل با نگ یضیب

.... شومینفره ولو م کی یِ راحت یو همانجا رو دهمیجا م فمیک ی... جعبه را توشومی... از جا بلند مکنمیم یهوف
 ...لعنت به حواسِ پرت من... لعنت

*** 

 صینا واضح غزل را تشخ ریو تصو زنمی... چند بار پلک مپرمیصورتم از خواب م یرو یفیلط یحس خنک با
 !: ساعت خواب؟گذاردیچشمم م یرا رو نکمیو بعد ع خوردیم ی... تکاندهمیم

 !: اووم... ساعت چنده؟کشمیم یا ازهیخم

 ...پنج و ربع _

 !دم؟یساعت خواب هیفرستم: فقط  یبالش م ریرا ز دستم

! از کمد ؟یریدوش بگ یخوای... پاشو کم کم اماده شو... نمگهی: بسه دبردیفرو م میموها انیدستش را م غزل
 !؟ی! خونه نرفتنجا؟یا یاومد میاتاقت برات لباس اوردم... از شرکت مستق

: تختت اصال راحت میگویم ی... با بدخلقنمینشیتخت م یرو تایو نها رومیبا خودم کلنجار م ی... کممیگویم ینچ
 ...ستین

 !؟یدیرس جهینت نیسال تازه به ا ستیخندد: بعد از ب یم

 ...خوبه یلیخارانم: هوم... قبلنا انقدر سفت نبود... تخت خودمون خ یام را م گونه

گاه  هیتک میچسبانم تا دست ها یو به تشک تخت م برمی... کف دو دستم را عقب مدیگویم یکشدار ی بله
و مرتب...  زیمانده... تم یهمانطور دست نخورده باقگذارنم...  یاتاق غزل را از نظر م ونیبدنم بشود... دکوراس

 ...از هفت ماه است بال استفاده مانده شتریانگار نه انگار که ب

 نی: همچدیگویم یدست بردارم... به اهستگ واریاز کنکاش در و د شودیشانه ام باعث م یسر غزل رو ینیسنگ
 !د؟یرسیبه فکرت هم م یحت یزیچ
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 !؟یچ _

 !؟یاریپناه ب نجایساختمون به ا یکیاون  یفرار از سر و صدا یاتاق سابق زنت باشه... بعد برا نجایا نکهیا _

اتاق  نجایا نکهیا یاوردم... ول یپناه م نجایخودمون به ا یخونه  یفرار از سر و صدا یبرا شهیمعموال من هم _
 ...زنم باشه... نُچ

 ...یخوایم اگه ری: برو دوش بگزندیو لبخند م کندیبلند م سر

 ...یسر جاش... هان... راست ادیحاال... بذار حواسم ب رمیم _

 !شده؟ یچ _

 ...بده فمویک _

 !کجاس؟ فتیک _

 ...انداختمش نجاهایجا هم هی دونمینم _

 ...: شلخته... اوناهاش... اونجاسکوبدیم میمشت به بازو با

... غزل سرش را به سرم چسبانده کنمیرا باز م فی... کدهدیبه دستم م یرا از از کنار پاتخت فمیو ک شودیخم م و
 !؟یبکن یخوایکار م ی: چکشدیسرک م یو با کنجکاو

 می! تقدگن؟یم یوقتا چ نجوری: ارمیگیغزل م یرو شیو کف دستم را پ کنمیرنگ را مشت م یسرمه ا ی جعبه
 !با عشق؟

 !: مال منه؟دیگویزده م جانیه

حسام...  ریام ی... مرسی... چه خوشگله... مرسیــــی: واندیرا گرد م شیو ذوق زده چشمها ردیگیرا م جعبه
 ...زمیعز یقشنگه... مرس یلیخ

 ی: از کبوسدیگونه ام را م یاپیافتم... محکم و پ یتخت م ی... از پشت روکندیاغوشم پرت م یخودش را تو و
 ...ال شدمخوشح یلیکادو نگرفته بـــودمممم.... خ یبود از کس

همکارا اومدن بودن  ادتهی... زیچ انِ ی... بعد از اون جریعنیوقته برات گرفتم...  یلیخ نوی: ازنمیرا کنار م شیموها
گم  دی... گفتم شانیداشبورد ماش ی! همون موقع... اول گذاشته بودمش تورون؟یبعد من رفتم ب دنتیخونه د

رفت... خوبه که  ادمیشد... اما کال  یچ دونمی... بعدش نمزمیم یکشو یبشه برش داشتم گذاشتمش تو
 ...خوشت اومده

هوا  یتو ومی... مدالردیگیرا م ری... دو طرف زنجشودیام بلند م نهیس یو از رو زندیرا پشت گوشش م شیموها
 ...خوردیتاب م

 ...بندازش گردنم ای: بدیگویزده م ذوق
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و  بندمیرا م ری... قفل زنجکندیدست جمع م کیرا با  شیو موها ندینش ی... غزل پشت بهم مرمیگیرا م ریزنج
 ...بوسم: مبارکت باشه غزلم یگردنش را م

 ...طلبت یکی: کندیرا دور گردنم حلقه م شیو مجددا دست ها گرددیبرم

برام  ی... لباس چرمیگیدوش م رومی: مرمیگیو سپس فاصله م کنمیرا نوازش م شیخندم... موها یم یارام به
 !؟یاورد

 ...یو شلوار ل راهنیهوم؟! پ _

 ...کنمیاتو م راهنتویمنم پ یایکمد حموم هست... تا ب یتو زیتم ی: حوله دیگوی... غزل ممیگویم یا خوبه

 ...کنمیچسبانم و با لبخند اتاق را ترک م یو به لبم م رمیگیهوا م یفرستد رو یم میکه برا ی... بوسزنمیم یلبخند

*** 

... پشت سرش داخل شودیو وارد م زندیم یکشم... لبخند یورود غزل عقب م یرا برا یا شهیش-یچوب در
 ...دی: چه عجب قدم رنجه فرمودزندیم ی... آوا سوترومیم

 ی: کلوچه کنمیم نییاندازد... دستم را پشت کمرش باال و پا یو دست دور گردنم م دیا یبپر بپر کنان جلو م و
 !من چطوره؟

 کیزی: چند تا اشکال فکندی... و با مکث اضافه مستمی: بد ندیا یم رونیو از اغوشم ب دهدیاش م ینیبه ب ینیچ
 ...دارم

 ...دادن ندارم حی... االن حس توضارشونیبعد ب _

 ...... منم حس درس خوندن ندارمارمیخندد: اخر شب م یم

 ...اوردن فیتون تشر ی: مامان خانوم نور چشمزندیبلند رو به پله ها داد م و

 !؟ی: باز شروع کردشنومیغزل را از سمت راستم م یو صدا دهمیدو انگشتم فشار م نیاش را ب ینیب

: مگه دروغ کندیرا گرد م شی... چشمهاشودیآزاد م میانگشت ها انیاش از م ینی... بکشدیرا عقب م سرش
رو بچش  یقرمه سبز نیا ای... آوا بادیقراره ب رمیم امدرست کن ریرو پُر پن ایالزان گهیداره م ی! از صبحه هگم؟یم
 زیبر ادیساالد کاهو ز یدوست داره... تو ترشرو  ی! بچه م قرمه سبززم؟یبر مویبازم ل ایاش خوبه  یترش نیبب
 ...حسامم عاشق کاهوئه... حال ما رو به هم زد ریام

 ...یو دوست یخندم: دور یلذت م با

بود... نه که چقدر هم از ما دور  نیوضع ما هم یهم بود کیاورد: واال تو نزد یاشاره اش را باال م انگشت
 ...... طفلکیافتاد

 دیآ یم نیی... مامان از پله ها پاردیگیخندد و فاصله م ی... غش غش مبرمیزدنش باال م یدستم را برا یشینما
 !؟یدیمامان؟! خوب خواب ی: اومددیگویو با لبخند م
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 ...... بدک نبودی: ازنمیلبخند م متقابال

 ...: گشنمهشومی... پشت سرش روان مرودیبه آشپزخانه م مامان

 !ارم؟یمامان برات ب یخوریم یچ _

 ...خوامیم یکرد شهیکه به خاطرشون خون آوا رو تو ش یا یو قرمه سبز ای: از همون الزانمیگویباز م شین با

 ...اونا مال شبه ری... نخیمونده که غذامو دست خور کن نی: همزندیبه گونه ام م یشینما

 نی: رابطه ت با غزل خوبه؟! تونستپرسدیم کندیخارج م خچالیرا از  هیکه ظرف الو ینیو مامان ح کنمیم یپوف
 !کنه؟یهم م یقرار ینه؟! ب ای نیبه حالت قبل برگرد

نشون  ینطوری: نه بابا... حالش خوبه... کال فراموش کرده اون موضوعو... حداقل امیگویم ینوچ یالیخ یب با
 ...دهیم

 !!شرف؟؟ یچه خوشگل شده ب شینیبی: ممیگویم یوقت شودیتا بناگوش باز م شمی... ندیگویم یخوبه ا مامان

ِ  یگرد شده به سمتم م یبا چشمها مامان  ...چرخد: درست صحبت کن... ا

وقته  یلیاره... خوشکل شده... خ ی: بچه م به خودم رفته... ولدیگویاورد و اهسته م یم نییرا پا شیصدا و
 هیبرو  شگاهیآرا هی... باالخره مجبورش کردم گفتم ادیتو خوشت نم کردیموهاشو رنگ کنه... فک م گمیبهش م
 ...شد یراض گهی.... دیبر یتونینم شهیمحرم شروع م گهیهفته د

 ...کنه یموهاشو شراب گهیبهش بده خب؟! بگو دفعه د شنهادایپ نیاز ا شهیهم _

 !؟یاندازد: شراب یاش م ینیبه ب ینیچ مامان

 !ست؟ی: هوم... خوب ندهمیتکان م سر

 ...ادی... من که خوشم نمدونمینم _

 ...ومدنیهم ن نایا ایشد... کجا مونده بابات؟! سون شیاندازد: ساعت ش یبه ساعت آشپزخانه م ینگاه و

 !ـــا؟ی: کمیگویبلند م بایتقر

 ...گهید نایا تی: خاله سونکندیاخم م مامان

 !! تنها؟ان؟یاندازم: مگه اونا هم م یم زیم یکه برداشته ام را رو ینان تکه

 !تنها؟ یچ یعنی _

 !با... بچه هاشون؟ ای انیتنها م یعنی _

... کنهیم کاری... چرهیکجا م ستی... اون پارسا که اصال معلوم نادی... احتماال فقط دُرسا باهاشون بدونمینم _
... دونمیم دیمن بع یمسموم شده بوده... ول گفتیم یشده بود... سون یبستر مارستانیدوباره ب شیپ یهفته 
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پارسا  یدونستیحسام م ری... امدهیکش مارستانیمصرف کرده که کارش به ب یزده و چ یباز چه گند دونهیخدا م
 !!کنه؟؟یمواد مصرف م

 !؟ی: چپرسمی... بهت زده مشودیهوا خشک م یرو دستم

 !عمه؟ یخوایم یزی: چرودیکه نگاهش پشت سرم م کندیجواب دادن به سوالم دهان باز م یبرا مامان

 ...چرخانم یو سرم را به عقب م خورمیم یتکان

 ...کند یو بهت زده به مامان نگاه م ستادهیا باز مهین یو دهان یچند متر یپشت سرم، با فاصله  غزل

همراهم از اشپزخانه  کنمیو مجبورش م رمیگیرا م شی... بازورومیو به سمت غزل م شومیبلند م یصندل یرو از
 ...دیایب رونیب

 !گرسنته؟ یحسام مگه نگفت ریشد؟! ام ی: واااا... چدیگویکه م شنومیمامان را پشت سرم م یصدا

 ...امی: االن مدهمیجواب م یسرسر

 ...فرستمیو اول غزل را داخل م کنمی... در اتاقم را باز مرومیاز پله ها باال م و

قبلش مواد مصرف  یعنی! ؟یدیگفتم پارسا اون روز تعادل نداشت؟! د یدی: ددیگویگشاد شده م ییچشمها با
 ...اونجا نموندم... پارسا شتریکرده؟! خوب شد.. خوب شد... که من ب

 ...غزل ـــــــسی... هسیه _

 ...ردیگیو نگاهش را م گزدی... لب مزندیحدقه دو دو م یتو شی... مردمک هارمیگیرا م شیبازوها

 !: غزل؟کنمیوارد م شیبه بازوها یفشار

 ...: منو نگاه کندهمی... محکم تکانش مدیگویم ینگاهم کند، هوم ارام نکهیا یب

... مونهیپارسا وسط زندگ ینخوا یغزل... بخوا گمیبار بهت م نیاخر یبرا نوی: امیگوی... اهسته مکندیبلند م سر
حال و روزت بشه  یشنویهر بار که اسمشو م ستیهست... قرار ن شهی! خودشم نباشه اسمش هم؟یفهمیم
انواده دو تا خ یبفهمه که رابطه  یزیچ دینبا یکس یکه به من گفت ی... تو بودیاریدر ب یو انقدر تابلو باز نیا

 !خراب نشه... درسته؟

 یکه... ب گذرهیچشمم م شیاز پ ییصحنه ها هی... ادیاسمش که م ی... ولخوامی: به خدا من مدهدیتکان م سر
 ...یتو بگ ی... باشه هر چالشیخ

 ...اندازم یم نییپا شیرا از بازوها میو دست ها کنمیم یهوف

 !!حسام؟؟ ری: امزندیبغض صدا م با

 ...گمی: جانم؟! به خدا من به خاطر خودت مزندیاتشم م شیصدا تیمظلوم

 ...یعنی... ستی... من دست خودم ندی... ببخشی... ولدونمیلرزد: م یم شیها لب
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 ...سخته یلی... سخته... خدونمیچسبانم: م یام م نهیاندازم و سرش را به س یدستم را دور شانه اش م کی

 ...کنمیرا نوازش م شی... موهادیآ یکردنش م نیف نیف یصدا

لرزد... بهت زده از  یغزل م ی... شانه هاشنومیاوا و بعد هم تولد مبارک خواندنش را م ی دهیکش غِ یج یصدا
 !: غزل؟کنمیم شیخودم جدا

 ...یکنیم هیگر یفکر کردم دار وونهی: دکشمیم ی... نفس راحتردیگیرا باال م سرش

 ...خل چل یآوا رو؟! دختره  یصدا یشنویبودنش کامال مشهود است: م یکه تصنع ی... لبخندزندیم لبخند

 ...... حتما بابا اومدهنییپا میبر ای... بشنومیکشم: اره... م یپلکش م ریو شستم را ز زنمیم یلبخند

 یخوش گذاردیکه نم فرستمیدم هزاران بار به پارسا لعنت م یو تو میبرو رونیتا از اتاق ب کشمیدستش را م و
 ...ساعت دوام داشته باشد کیحد اقل  مانیها

 :فصل دوازدهم ♦

... دیا یاتاق م رونیاز ب یبلند جاروبرق ی... صداکنمیو لپ تاپم را روشن م کشمیم میموها یرا رو سیخ ی حوله
خنکِ  یمالفه ها انی... مشومیتخت ولو م یرو ستم،یاندازم و تا زمان باال امدن س یتاج تخت م یحوله را رو

 ...برمیسرم م ریرا ز میو دست ها زنمیساتن رو به سقف غلت م

 یو کتاب کوچک زنمی... با دست مالفه را کنار مشومیم زیخ میکمرم، ن یگود ریز قایدق یسفت یحس کتابچه  با
 ...کشمیم رونیکف دست را ب کی یدرست به اندازه 

خنده ام به آسمان  کیشل یکِشم تا صدا یرنگش، خودم را م یدرشت و مشک تریت دنیو با د گردانمیرا برم کتاب
 ...نرود

شده،  تیالیها یفسفر کیکه با ماژ یجمالت دنیاندازم... با د یبه صفحاتش م یو نگاه کنمیرا باز م کتاب
 ...شوندیپنگ گشاد م نگیدو توپ پ یبه اندازه  میچشمها

 ...توبه ای... خداگزمیو لب م کنمیخنده ام را خفه م یصدا

 ...خوردیدلم تکان تکان م یتو یزی... چشومیم رهیلپ تاپ خ یصفحه  یرو فلیبرج ا ریتصور به

 رونیو از اتاق ب دارمی... کتاب را برمبندمی... لپ تاپ را مزنمیم ی... لبخند مرموزشودیقطع م یجاروبرق یصدا
 ...زنمیم

 ...کشدیکانتر را دستمال م یو رو ادهستیرنگش، پشت بهم ا یریفرو رفته در ربدوشامبر ش غزل

 ...کنمیو دست راستم را از پشت دور کمرش حلقه م رومیم کشینزد نیپاورچ نیپاورچ

 ...رحســـــامی: امدیگویم غیو با ج کشدیم ینیه

 ...: جـــانبرمیفرو م شیموها انیرا م سرم
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 ...... اهدینشو... زهره م ترک کیهوا به من نزد یب ینطوریهزار باز بهت گفتم ا _

 ...یبزن غیکه ج شتیپ امیب ینطوریهم خوادیفرستم: دلم م یم میها هیشامپو بدنش را به ر میمال یبو

 ...وونهی: ددیا یم رونیو از حصار دستم ب خوردیم یتکان

 !جوجه؟ یانقدر بزرگ شد ی... تو کزنمیم لبخند

 ...ی: خوب موهاتو خشک کن سرما نخوردیگویو همزمان م زندیکانتر را دور م غزل

جلد زنانه  یاست تو یجوجه، چند روز نی... پس بگو چرا اگزمیو باز لب م کوبمیم میرا از بغل به کنار پا کتاب
 ...فرو رفته یریگ

 !غزل؟ _

 ...دیگویم یهوم

 !ه؟یچ نی: ادهمیم هیرا به کانتر تک آرنجم

 نوی: اشوندیگرد م شیچشمها ه،یصدم ثان یچرخد... و تو یزل به سمتم ماورم... غ یهمزمان کتاب رو باال م و
 !؟یاز کجا اورد

اندازم: اول تو بگو  یرا باال م میابرو یتا کیو  کشمیاورد... دستم را پس م یگرفتن کتاب جلو م یرا برا دستش
 ...یاز کجا اورد نویا

 ...: عسل بهم دادهدیگویم تند

عسل نداده... خودم ازش  یعنی: نــــه نـــه... ذاردیدهانش م یو دو دستش را جلو کشدیم ینیه وبالفاصله
 ...کشهی... فضول... به همه جا سرک منمیبدش به من بب ؟ًیدار کاری.... اصن تو چیعنینه...  یگرفتم... وا

 کرد؟یشد زودتر رو م یمنابع با ارزشش رو نم نیعسل... ا ولیخندم: ا یم بلند

 ...... اسغفرا"ییآموزش و بهبود زناشو"... گذرانمیدرشت کتاب را از نظر م ریتیتهمزمان  و

: بده کتابو... دیگوی... غزل حرص زده مبرمیباال م شودیکه م یی... دستم را همراه کتاب تا جادیا یجلو م غزل
 ...امانته

 ...که خورمشیبخونمش... نم خوامی: منم ممیگویخنده م با

 ...گمی... بده به من بهت میرقص یالزم نکرده... تو خودت نزده م _

 ...ردیپرد تا کتاب را از دستم بگ یباال م و

 !رسه؟ی: جوجه اخه تو قدت تا اونجا مخندمیخوش م سر

 !حســــام؟ ریکشد: ام یم غیو ج دیکویم نیراستش را به زم یپا
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 !هوم؟ م،یارزشمند کتاب بهره ببر اتیهم از محتوبا  هیغزلم... نظرت چ گمیجــــان؟؟!!... م _

کار سرم  یبخوابم... امروزم کل ینذاشت شبمی: برو بابا تو هم دلت خوشه... ددیکویرا به شانه ام م مشتش
 ...... مهمون هم دارمختهیر

رقصه؟!  ینزده م ی... حاال کمیکتاب ارزشمندو مطالعه کن نیبود که با هم ا نیاندازم: من منظورم ا یباال م ابرو
 ...خودت قضاوت کن ییخدا

 ...شرف یخنده: ب ریز زندیم تیو در نها کندیخره نگاهم م رهیخ

... من خودم زمیعز میبر ای: بکنمیم تشیهدا ونیزیتلو یجلو یاندازم و به طرف کاناپه  یرا دور کمرش م دستم
 ...ب تـــ... فعال کار واجیکاراتو انجام بد یسه سوته همه  کنمیکمکت م

 ...حسام ریدهنتو ببند ام _

که دست غزل  نمیبیو م گردمیم ونیزینشانم... دنبال کنترل تلو یم میپا یو غزل را رو شومیکاناپه ولو م یرو
 ...خزد یاهسته اهسته به طرف کتاب م

نوک انگشتت هم به اون کتاب  خوامیدهم: تا من نم یم لشیتحو یو لبخند ژکوند رمیگیهوا م یرا رو مچش
 ...نیدلم؟! آفر زیسر جات و خودتو چس نکن... باشه عز نیبا ادب بش یجوجه  هی.... پس مثل خورهینم

 ...دیگویم یظیکشدار و غل شی... غزل اکنمیرا روشن م ونیزیو تلو بوسمیاش را م ینینوک ب و

 نیکرده... هم تیالیخودش ها یرا هم برا یه جمالت پر بار... بــــه بــــه... چکنمیخندم... و کتاب را باز م یم
 ...کتاب را بخوانم خواهدیاست که دلش نم

... با شومیو از خنده منفجر م زنمی.. صفحه را ورق مدیگو ینم یزیداده و چ هیام تک نهیمثال با قهر به س غزل
 ...دهدیام فشار م نهیو پس سرش را به س "درررد " دیگویحرص م

همسرش را برهنه  یگفته... از امام صادق )ع( پرسدند اگر کس یچ نیرو بب نجای: غز غز... امیگویم دهیبر دهیبر
 ...ما میدار یباحال ی... جــــان... چه امامانیباالتر از ا یدارد؟! حضرت فرمودند چه لذت یمشاهده کند چه حکم

 میلگد زدن به ساق پا یرا برا شیپا رد،یله بگخواهد فاص یو همزمان که م خوردیسر م میپا یاز رو یماه مثل
 ...کندیمحکم به کاناپه برخورد م شیو نوک انگشت ها کشمیرا پس م می... پابردیباال م

 ...ندینش یم نیزم یکشد و همانجا رو یاز سر درد م یغیج

 !شد؟ ی: چزنمیزانو م شیخنده ام را کنترل کنم، رو به رو توانمینم کهیپرم و درحال یاز جا م هول

 ...نه ای یننداز هیروز منو به گر هی یتونیم نیشد و زهر مار... بب یچ _

 ...کندیم یو ناله ا دهدیرا با دست فشار م شیپا یانگشت ها و

 ...خب یشد یچ نمی: بذار بببرمیرا جلو م دستم

 ...خوامینم _
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 ...نمیها... دستتو بردار بب یریفرو م تیتو جلد لوس باز یباز دار یول یدو سه روز ادم بود نیبب _

 ...یستی: خودت ادم ندیگویلب م ریو ز داردیرا برم دستش

در  یمسخره باز یشده الک تیچی... های: بکنمیرا لمس م شیپا یالک خورده  یو انگشت ها کنمینم یتوجه
 ...... بلند شونمی... پاشو ببیاریم

 ...میگردیبر م یقبل شنیو مجددا به پوز رمیگیبلند شدن م یدستش برا و

 ...خودتو یبابا... کشت ای: بمیگویو م دهمیکتاب را به دستش م ی... با کالفگدودیکتاب م یپ نگاهش

 تیانقد منو اذ ی: برا چکندیرا دور گردنم حلقه م شیو دست ها گذاردیم یعسل یرا پشت سرش رو کتاب
 !؟یکنیم

 ...میگوینم یزیو چ کنمیلباسش را لمس م فیخنک و لط ی پارچه

منو نزن  گمیم یزیچ هی: دیگویو اهسته م دهدیم رونی... نفس گرمش را بکشدیگردنم نفس م یگود یتو غزل
 ...یمراسم نامزد میرفتیم شبید خوادیدلم م یلیخ یخب؟! ول

 !: بله؟کنمیم اخم

 ...برگزار شده یمراسم صدف چطور نمیکرمم گرفته بب ینجوری: همخنددیم زیر

 ...ها شهیم تیزیچ هیتوبه... غزل تو  ایخدا _

اصن... حاال که  الیخ یخب... ب ینشده... ول میزی: چکندیام نوازش م قهیکنار شق یسر انگشت موها با
 ...مینرفت

عالمه کار دارم...  هیکمک من  ای: پاشو پاشو... پاشو بزندیم میو با دست به بازو کشدیسرش را عقب م و
 ...حسام ریساعت دوازده شد... بلندشو ام نی... ببــــنیهــ

 ...: شرط دارهدارمیو سر جا نگهش م گذارمیم شیرا دور طرف پهلوها میها دست

 یهر چ دینداره... با دهیفا نایخندم: نـــه... ا یم یکی... شلکندیرا غنچه م شیو لب ها بنددیرا م شیچشمها
 ...ینشونم بد یرو عمل یگرفت ادیاز اون کتابه 

 ...برمیگوش خراشش، به اشپزخانه پناه م غیو قبل از بلند شدن ج کنمیبلندش م میپا یحرکت از رو کی با

*** 

 ...رسمیتر به شرکت م رید یچند ساعت ،یشنبه به خاطر رفتن به شهردار صبح

 ...شومیباشد که در راه است، وارد شرکت م یا یاز سرماخوردگ یناش کنمیکه حس م یسردرد با

 ...شما اومده یبرا نی: اردیگیرا به طرفم م یکوچک یبسته  یو بعد از احوالپرس شودیفالح از جا بلند م خانم

 !هست؟ ی: چگذرانمیاندازم و بسته را از نظر م یباال م ییابرو
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 ...فکر کنم هیشیآرا یمجله ها نیاندازد: از ا یباال م شانه

 میبسته خونه نباش لیغزله... چون ممکن بود موقع تحو یبرا نای: اهان... امیگویو م دهمیام را فشار م یشانیپ
 !ست؟ی... مگه غزل نبرمشونیآدرس شرکتو داده... باشه موقع رفتن م

گرفت و  یساعت یشما مرخص یپا شی: چرا... اما پدیگویو با مکث م دهدیموافقت تکان م یبه نشانه  یسر
 ...گردهیرفت... گفت زود برم

 !ره؟ی: نگفت کجا مپرسمیاخم م با

 ...هم نداره نیبنز نی: کجا رفته؟ ماشکنمیلب زمزمه م ری... زدیگویم یفالح نه ا خانم

 !شده؟ یزیچ _

 ...: نهکنمیبلند م سر

 !ه؟ی: خبرکنمیاشاره م زیم یبرزگ رولت رو یبا سر به جعبه  و

 ...دی... بفرمائشهینامزد ینیری... شنجایاورده گذاشته ا ی: خانم صولتدیگویو م زندیم یلبخند

 ...اتاق من ادیب دی: نه ممنون... غزل اومد بهش بگدهمیهوا تکان م یرا تو دستم

... همزمان با روشن نمینشیم زیو پشت م گذارمیمبل م یرا رو فمی... کرومیو من به اتاقم م دیگویم یا باشه
 ...شودیبلند م لمیزنگ موبا یصدا ستم،یکردن س

حرف  توانمیم قای.... دقفرستمیم رونیب یو نفسم را با کالفگ شومیم رهیخ یگوش یصفحه  یبابا رو یشماره  به
 ...کنم ینیب شیپ اتیرا با جرئ دیکه قرار است بگو ییها

 ...چسبانم: جانم بابا؟! سالم یرا به گوشم م یو گوش کنمیتماس را لمس م یبرقرار ریشست مس با

 ...سالم کی: علچدیپ یگوشم م یدلخور بابا تو یصدا

 یچه کار نی: ادیگویم ریتا بابا صحبتش را ادامه بدهد... با تاخ مانمیو منتظر م دهمیم هیرا به مشتم تک سرم
 !؟یبود کرد

پسش  دیپوله که به هر حال با کردم باز؟! اگه منظورتون اون کاری: من چرمیگیضرب م زیم یانگشت رو با
 ...ختمیر ییهمون مبلغ رو هم به حساب دا قای... دقخوامیشده که خب معذرت م ریهم د یلی... تازه خدادمیم

... مادر و شدینم ری.... حاال دیدار اجیپول احت نی... خودت به ایگذار جوون هیسرما هیآخه بچه... تو االن  _
 ...چندرغاز باشن نیمن گرسنه نموندن که محتاج ا یخونه  یخواهر و برادرت هم تو

 گهیباز شده... د یدستمون... دست و بالم کل ریبرج اومده ز هی یاالن پروژه  یبابا... ول دونمی: مزنمیم لبخند
 ...دادمیقرضمو پس م دیبا
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نداره  ی! به من ربط؟یچ یعنی! قرض ؟یفهمیکلمه رو تکرار کن... من باباتم... م نیا گهیبار د هی یجرئت دار _
 یشرکت جا افتاد یکه خوب تو گهی... بذار چند وقت دگردونمیکنه... اما من پولو بهت برم کاریچ خوادیم تییدا

 ...پسش بده

سهام ازتون کمک نگرفتم؟!  دیخر یندارم... مگه برا ازی: بابا واقعا من االن به اون پول نمیگو یو م کنمیم ینچ
 ایصاف کنم که بازم اگه پول الزم داشتم روم بشه ازتون کمک بخوام  مویبده دیقرضمو.... نه ببخش دیخب با

 !نه؟

 انیو بعد تماس را به پا کندیصحبت م یهم با دلخور گرید ی... کمچدیپیگوشم م یبابا تو یپوف بلندباال یصدا
 ...کندیم مثل بابا گله قایو دق ردیگیتماس م ییرساند... بالفاصله هم دا یم

لوله شده و سپس صدف  ی... ابتدا نقشه خوردیبه در م یتقه ا ٬دهمیگوش م ییدا یکه به حرف ها همزمان
 ...دیا یداخل م

و  دهدیراحت باش تکان م یبه نشانه  ی... سرکنمیدستم اشاره م یتو یآورم و به گوش یدستم را باال م کف
که صدف به اتاق منررفت و امد دارد، من هم  یانقدر کنمی... با خودم فکر مندینش یم زمیم یجلو یصندل یرو

 ...رسدیکه به اتاقش رفته ام به انگشتان دست هم نم یتعداد دفعات کنمیدارم؟! فکر م

 ...حسام ری: واقعا ناراحت شدم امچدیپیگوشم م یتو ییدلخور دا یصدا

شما و بابا رو  تونمیمن اصال نم ییبابا... دا ی: امیگویو م کنمیم یاش پوف رهیاز حضور صدف و نگاه خ معذب
 ...درک کنم

... موندم کشهیدخترم سر به فلک م شیو کفش و لباس و لوازم ارا فیدر ماه فقط خرج ک دونمیاخه من که م -
 ...یچند ماه خودتو جمع و حور کن نیا یتو یتونست یتو چطور

 ...میزنی... حاال باشه سر فرصت مناسب با هم حرف مستین نطورامیا یینه دا -

 ...من هستم یبدون بازم اگه کمک خواست ی... ولشمیتو نم فیخب... من که حر یلی: خکشدیم یقیعم نفس

 ...... ممنوندونمی... مییدا دونمی: مکنمیم یرا خط خط میرو شیپ ادداشتی کاغذ

حتما  یداشت ازی... اگه بهش نزنمیمن دست به اون پول نم«فتن با گ تیو در نها کندیتعارف م گرید یکم ییدا
 ...کندیقطع م» بگو

 !اومده؟ شیپ ی: مشکلپرسدیم ی... صدف به آرامدهمیام را ماساژ م یشانیچهار انگشت پ با

 شده؟ یزی: نه... چکنمیم نگاهش

داره برگشت  یاشکال محاسبات هیتوئه...  یاز طرح ها نی: ادهدیدستش را تکان م یتو یلوله شده  ی نقشه
 ...خورده بخش محاسبه

 !مال منه؟ یاندازم: مطمئن یرا باال م میابروها م،یآ یم رونیب زیکه از پشت م ینیح

 ...: وا... معلومهکندیباز م ینقشه کش زیم یو نقشه را رو ستدیا یم کنارم
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پهن و  ی... ابروهاشومیصورتش م یبارز تو راتییو تازه آن موقع است که متوجه تغ کنمیرخش نگاه م مین به
 ...مبارکه ی: راستمیگویاراده م یو ب گذرانمیرا از نظر م شیهمرنگ ابروها یکوتاه و رنگ خورده و موها

 ...ی: مرسزندیلبخند م میبه چشمها رهیو خ گرداندیبرم سر

 !چرا؟ یومدی: نکندیبا مکث اضافه م و

 !...؟ادیاز اون شوهر چلغوزت خوشم م یلینه که خ -

 ...خورمیلفظ شوهر، خودم جا م ٬و بدتر از آن میصدا یحرص تو از

 ...یکن نیبهش توه یحسام... حق ندار ری: امکندیاخم م صدف

... یدرستش کن عتریهر چه سر دیرو... با نجایا نی: ببزندیم زیم یرا رو شیپر پهنا یبه حلقه  نیدست مز و
 ...میوقت ندار ادیز

بدهم... و همزمان فکر  میرو شیپ یحواسم را به نقشه  کنمیم یاندازم و سع یرا باال م میبار ابروها نیچند
 ...کرده باترشیو ز دیآ یم شتریب یلیخ یلیرنگ شده به غزل خ یابروها و موها کنمیم

 ...بنددینقش م میلب ها یرو یکمرنگ لبخند

: کندیغزل گوشم را نوازش م ینشان بدهم، صدا یهر عکس العمل نکهیو قبل از ا شودیهوا باز م یاتاق ب در
 ..یی... فکر کردم تنهادیامممم... ببخش

 !؟یچرخم: سالم... اومد یبه عقب م یضیلبخند عر با

نه هنوز تو `` دادیبود بالفاصله جواب م یگری... اگر هر وقت ددهدیو سر تکان م کندیرا مشت م فشیک بند
 ``راهم

 ...شهیاالن کارم تموم م نی: بشزنمیاشاره م یچرم یسر به راحت با

 دمینقشه رو بذار باشه دوباره محاسباتشو انجام م نی: امیگویو رو به صدف م چرخمی... مکندیحرف اطاعت م یب
 ...دمیم لشیخودم تحو

 ...یهر میگویم میمستق ریغ

 ...عتری: هوم؟! باشه فقط سرردیگیاش را از غزل م رهیخ نگاه

: چه رومیبرود... به محض بسته شدن در خندان به سمت غزل م رونیتا از اتاق ب مانمیو منتظر م میگویم یخب
 ...امروز یخوشگل شد

 ...اندازد یم شیرو شیپ زیم یرا رو شیو دستکش ها زندیم یلبخند

 !موقع؟ نیا یکجا رفته بود _
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زنگ  هی: از اتلدیگویزده م جانیکشد و ه یکه از شدت سرما گل انداخته م شیرا به گونه ها شیدست ها کف
 ...رمشونیرفتم بگ یزود گهیزدن که عکسامون حاضر شده... منم طاقت نداشتم صبر کنم د

 !! االن کجاست؟شون؟یگرفت _

 ...ینیرو اوردم که بب ید ی... سنهیماش ی: قاب ها و آلبوم که توکندیرا باز م فشیزده ک ذوق

 ...نمیبذار بب اینداره... ب بیع ی.. ولادهیاندازم: امروز کارام ز یبه ساعت م ینگاه

 دهدیموس حرکت م ی... دستش را روستمیا ی... کنارش مندینش یم زمیو پشت م شودیاز جا کنده م خندان
 ...کندیدسکتاپ را باز م یو فولدر ظاهر شده رو

 ...ی: اووو.... چه خوشکل افتادشومیخم م ورتیبه سمت مان یکم

 ...شهیم دهیچقدر بلند د نیرو ول کن... قدم رو بب یخندد: خوشکل یزده م دوق

لژ دار  یزانو به تن دارد با صندل ها یتا رو یدیسف یحلقه ا راهنی... پگذرانمیعکس از نظر م یرا تو اندامش
 ...گره زده یزانو ضربدر ریکه بندش را تا ز ینقره ا

شدم و  فشیمن کمرش را در بر گرفته... آخر هم حر یگذاشته و دست ها میشانه ها یرا رو شیها دست
 ...ام را بپوشم یمجبورم کرد کت و شلوار داماد

-یست و طوس یدوست دارم... هر دو لباس ها شتریاسپرتمان را ب ی... عکس هاکندیرد م یکی یکیها را  عکس
 ...میبه تن دار یصورت

 ...کنار راهرو خوبه وارید یبرا نی... ایی: واکوبدیرا به هم م شیکف دست ها غزل

 !!: بله؟؟میگویم خشن

 ....ررررری: امدیگویم مظلومانه

 ...یکنیاتاق خواب نصب م یهمه رو تو یگفت -

 ...گهینکن د تیس... اذ دهیکه لباسم پوش نجایا نیحسام؟؟!! بب ریام -

 ...یزنیقولت م ریز یدار -

 ...براااات کنمیم کیج کیحسام؟! من که ج ریخواااااهش... ام -

 ....دونه هی نی: فقط همکنمینگاهش م یفرو خورده ا یخنده  با

... انقدر خوشگل یت گرفت قهیاون عکسه که دستتو به  ادی! دلت مر؟ی... امنیییی: هکندیرا گرد م شیچشمها
افتر  ی... خوشبو... اصن بوغیت شیداره ماه نداره... ش یشوهر دارم شاه نداره صورت هی یتو دل برو شد یشد
! نه نه؟ینب یتو اتاق کس میبزن رو... تازه من چقدر توش قد بلند افتادم شهیعکس هم حس م یاز تو وتیش

 !اد؟یواقعا دلت م
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ارام موندم... در ضمن شاه شوهر ک یکه از همه  ی: خب خب خر شدم... بزن بعددهمیهوا تکان م یرا تو دستم
 ...نداره... زن داره

 ...کنهینم جادیا یرییاصل موضوع تغ ی: حاال... توکندیرا کج م دهانش

 !خر شدن من؟ یعنیاصل موضوع  -

 !؟یکنیم نیبه عشق من توه یواه... بالنسبت... برا چ -

 !عشقت خره؟ -

 ...کودن ییعشقم تو -

 ...من خرم؟؟!! واقعا که یگیم یدار یعنی: کنمیرا گرد م میچشمها

 ...حسام ریام یتو سرتا... خلم کرد زنمی: مدهدیو حرص زده مشتش را نشانم م کندیم یقروچه ا دندان

 !!عشق من خله؟؟ یعنی -

 ...جنبه یباهات ب کنمیم ی... شوخدیببخش دیخندم: ببخش ی... از ته دل مکشدیم یخفه ا غیج غزل

 ...وونهیغزد: د یکشد و م یم شیدندان ها انیرا م نشیریاز بروز خنده اش لب ز یریجلوگ یبرا

 ...بگو یزیچ هیباز  یاورد: جرئت دار یکتک زدنم باال م یدستش را برا ٬یشینما و

 خوادی.. دلم میشیبامزه م یلیخ یخوریحرص م ی: وقتبوسمیخندم و گونه اش را محکم و پر سر و صدا م یم
 ...رمیگازت بگ

 ...ییییی: راستدیگویزده م جانیه یا هیچند ثان ی... با مکثگرداندیو رو بر م دیگویم یشیا

 !بزرگش کنه؟ ی... تو گفته بودنیبب نوی: اکندیتند تند عکس ها را رد م و

 ..کنم یاز لبخند زدن خوددار توانمیو نم کنمیعکس نگاه م یتو یساله و غزل هفده ساله  ستیحسام ب ریام به

 !زده؟ یخراب نشه بزرگش کنه... حاال چه اندازه ا تشیفیکه ک ییاره گفتم تا جا -

 !د؟یعکسه رس نیبه فکرت به ا یبزرگش کرد... چطور شهینم گهید نیاز ا شتریدر چهل زده... گفت ب یس -

عکس را  یاندازم و پوشه  یغزل که از پشت سر دور گردنم حلقه شده م ینگاه را به عکس و دست ها نیاخر
 ...دهیم یحس خوب هیدوسش دارم... بهم  یلی... خودم خینطوریبندم: هم یم

 ی: پاشو... پاشو برو سر کارت منم از کار و زندگزنمیبه پشت کتفش م یو ضربه ا سپارمیرا به غزل م ید یس و
خب  ینداره... ول یاشکالاتاق... اگه من تنها باشم  یتو ایب نییسرتو ننداز پا ینطوری... در ضمن... همیانداخت

 ...گمیخودت م یاتاق بود... بزا یتو یکی یدید هوی

 ...رفت در بزنم ادمیبودم  جانزدهیه ندفعهی... ازنمیدر م شهیمن هم -
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 ..رونیب می: امشب برکشدیرا به دو طرف م شیو دست ها شودیبلند م یصندل یاز رو و

... موقع طرح زدن حواسم را کدام کنمیکه صدف اورده نگاه م یو به نقشه ا رومیم ینقشه کش زیطرف م به
 !!دارد؟؟ یاشکال محاسبات نهمهیطرح ا نیفرستاده بودم که ا یگور

 !؟یدیبا تو بودما.... شن ریام -

 ...شهیهوم؟! نه امشب نم -

 ....حساااااام ریام -

اصال  ایفردا شب...  یخودمو تموم کنم هنر کردم... بذارش برا ی: غزل من بتونم تا اخر شب کارهاکنمیم یهوف
 !... خب؟لهیراحت باشه فرداش تعط المومیاخر هفته که خ

چرخم و تند و  یبه عقب م عی... سرشودیکه دور م شنومیرا م شیقدم ها یو صدا دیگویم یباشه ا یتینارضا با
 !: غزل...؟میگوینسبتا بلند م

 !!چرخد: هوم؟؟ یپاشنه م یرو

 ...: دوست دارممیگویم اهسته

 ...کندیفرستد و اتاق را ترک م یم میهوا برا یرو ی... بوسه ازندیم یضیعر لبخند

 ...کنمیم میرو شیو حواسم را جمع طرح پ دهمیتکان م نیبه طرف یلبخند سر با

..... 

که  یتا کارها جمع و جور بشود... الک ستندیا یم یاز ساعت مقرر اضافه کار شتریب یهمکارها چند ساعت اکثر
 ...برج به گردنمان افتاده کی ی... پروژه ستین

و خانم فالح و صدف به همراه دو نفر از بخش  میمن و غزل هست کنند،یکه شرکت را ترک م ینفرات نیاخر
 ...یمهندس

 ...کنمیغزل را متوجه م یو با تک بوق برمیب رونیب نگیرا از پارک نیماش

 !دنبالتون؟ انی: شما ممیگویو رو به همکارها م کنمیباز م شیو در را از داخل برا شومیچرخد... خم م یسمتم م به

 ...دیببر فی: نه... ممنون... شما تشردیگویاز جمع م یندگیفالح به نما خانم

 ...شده کی... هوا هم تارمتونیرسونیما م انیم رید دیکنیچسبد: خب اگه فکر م یرا م نیجدار در ماش غزل

 ...ی... مرسانینه فدات شم... م -

: اه... دیگویکه صدف م شنومیو م دیآ یم یتک بوق ی... صداندینشیم نیماش یو غزل تو دهمیتکان م یسر
 ...هم اومد... بچه ها خدافظ دیفر

 ...دهمیم صیرا تشخ یدریح دیفر سیو بالفاصله جنس گردانمی... سر برمدیگویم ییصدا کیخداحافظ  جمع
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 ...بوسد یکه به محض سوار شدن صدف، گونه اش را م نمیبیو م کندیرا از داخل باز م در

 ...: کمربندتو ببندمیگویو رو به غزل م کنمیم یپوف

 یخودشو بدبخت کرد... هر چند دل خوش یدست یاحمق دست ی: دختره کندیبه رو به رو زمزمه م رهیخ غزل
 ...خورهیپسره به دردش نم نی... اسوزهیدلم براش م یازش ندارم ول

 ...: به ما چه مربوطکنمیو حرکت م زنمیحرکت جا م کیرا با  دنده

 ...اندازد: واقعنم یشانه باال م غزل

به گوشم  اهویه انیاز م شی... بعد از پنج بوق صدارمیگیمامان را م یو شماره  دارمیفرمان برم یرا از باال لمیموبا
 ...جان ری: جانم امسدر یم

 !؟یسالم مامان... خوب -

 !! غزل خوبه؟؟یخوبم مامان جان... تو خوب -

 ...مامان میخوب -

کمدم کتابا و  ی! از تو؟یبرام بکن یتونیم یکار هی: مامان چرخانمیو فرمان را م کنمیرا دست به دست م یگوش
 !ببرمشون... خب؟ امیجا دم دست بذار من فردا ب هی اریو ارشدمو درب یکارشناس یجزوه ها

 !؟یکن کاریچ یخوایاونا رو م -

 ...خوادیمامان غزل م خوامی: من نمزندیکه مامان را صدا م دیا یخط م یاز ان سو یاهسته ا یصدا

 ...کنار ذارمشونیبکن من برات م یاداوری هی... اخر شب ستمیباشه... االن که خونه ن -

 !با من؟ یندار ی... کارزننیصدات م یممنون... مزاحمت نباشم مامان... کار هم دار -

 ...دیشیم ضیهوا سرده شماها هم جفتتون زود مر نینه مامان جان... مراقب خودتون باش -

 ...خورمی: اتفاقا فکر کنم دارم سرما ممیگویخنده م با

 ...پاشمیبه صورت نگرانش م ی.... لبخندگذراندیو چهره ام را از نظر م چرخدیبه سمتم م عایسر غزل

 ...شودیو تماس قطع م کندیم ی... با عجله خداحافظزنندیم شی... مجددا صداکندیسرزنشم م مامان

 !ه؟ی: چپرسمیاندازم و رو به غزل م یم یترمز دست یفرورفتگ ریرا ز لمیموبا

 گهی.... دیبش ضیخدا نکنه مر گمی... میکشد:تب ندار یو پس م گذاردیم گونه ام یکوتاه رو یلیرا خ دستش
 ...یزنیتحملت کرد بس که نق م شهیاصال نم

 ..دونمیههه... م -

 ...دهدیم هیتک یبه صندل نهیدست به س غزل
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 !خونه؟ ی: شام دارپرسمیم آهسته

 ...دیگویم یغصه نوچ با

 !؟یخوریم تزای: پکنمیو دنده را عوض م زنمیم یلبخند

 !؟یدار ادیکار ز یمگه نگفت ی: آرررررهههه... ولکندیباز نگاهم م شین با

پا  ریخانوممو ز یخواسته  نکهیا یشرکت موندم؟! برا یموقع تو نیتا ا یچ یبرا یداشتم... فکر کرد ادیکار ز -
 !رم؟یبگ دیخواسته ش رو ند شهیرفتن کرده... م رونینذارم... جوجه م هوس ب

 ...حساااااام ری: امدیگویم غیج با

 !خندم: جاااان...؟ یم

 ...اتمیریغافلگ نی: عاااشق اکشدیم ادیزده فر جانیه

*** 

 ...داردی... غزل تند تند پشت سرم قدم بر مکنمیم یتا ساختمان را به سرعت ط یدر ورود ریمس

 ...ده اروم باشخر  هی... یتا به جلسه برس یحسام... هنوز دو ساعت وقت دار ریام _

هم  گهیانقدر غر نزن... تا همون دو ساعت د ای: ببرمیو همراه خودم م کشمیچرخم... دستش را م یعقب م به
 ...میرسیمطمئنم نم

 ...: مــامـــانزنمیو به محض ورود بلند صدا م کشمیرا عقب م یچوب در

گزم و  ینشسته اند، لب م ییرایپذ یمبل ها یو جوان که رو انسالیدو خانم م دنیکشد... با د یم ینیه غزل
 ی: خوش اومددیآ یو به طرفم م شودیاز جا بند م یکوتاه ی... مامان با عذر خواهکنمیسالم م یبه اهستگ

 ...بردار یکارتن... هر کدوم رو الزم دار یمامان جان... برو کتاب هاتو گذاشتم تو

 ...میبر ای: بمیگویو رو به غزل م کنمیم یتشکر

 ...من عمه شی... غزل تو بمون پگهی: خودت برو برشون دار ددیگویتند م مامان

که با دقت  یهمراه مامان به طرف همان دو خانم نهی... با طمانکنمیاندازم و دست غزل را رها م یباال م یا شانه
 ...رمیگیم شیرود و من راهِ پله ها ر در پ ینظر گرفته اند م ریما را ز

جدا کنم...  گرید یصد ها کتاب و جزوه  انیکشد تا کتاب ها و جزوات به درد بخور را از م یطول م یساعت مین
و  زمیریام م یساک ورزش یکتاب ها را تو تای... نهاکنمینم دایپ یچیچرخم... ه یدور خودم م لونیبه دنبال نا

 ...کنمیاتاق را ترک م

گذارم: چه  یدستم را کنار کاناپه م یاندازم و ساکِ تو یاال مب ییمامان و غزل بلند است... ابرو یخنده  یصدا
 !خبره؟
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 ...... سر خوش هاکنمیم یرود... پوف یم سهیاندازد و غرل ر یبا خنده شانه باال م مامان

 ...غزل میپاشو بر _

 ...بخور حداقل یچا هی نی... بشی: واه... تازه اومددیگویتند م مامات

 ...میبر دیمامان... با رمهید _

 ...شهینم رتید یبخور ییچا هیحاال  _

 ...نیعمه... شما بش رمیپرد: من م یکه غزل به سرعت از جا م شودیم زیخ مین و

ها  گی: چه خبره از االن دپرسمیو آهسته م کنمیغزل را کنار مامان پر م ی... جارودیبه سرعت به اشپزخانه م و
 ...اول محرمه! هنوز تازه فردا اط؟یح یتو نیرو اورد

هر  یکه رو شیشناسی... مگهیباباته د ی... کارهادونمی: چه مدیگویم شودیم دهیشن شیصدا یکه تو یحرص با
 ...چقدر وسواس داره یزیچ

 ...خنده ریز زندیو باز م شودیم رهیخ میبه چشمها و

 ...!: مامان.. چه خبره امروز؟کنمیزده نگاهش م حرص

 ...دهدیو سر تکان م ردیگیدهانش م یرا جلو مشتش

 ...ندینشیبه من م دهیمبل، چسب یدسته  یو رو دیا یم رونیاز اشپزخانه ب یچا ینیبا س غزل

 !؟یزود نی: مهموناتون رفتن به اپرسمیو م دارمیرا برم میچا فنجان

 دهیبار هم ند هی یوقت صبح اومده بودن... من حت نیبودن حاال ا ی: کمیگویو باز م دهدیسر تکان م مامان
 ...بودمشون

 ...بودمشون دهیواال مامان جان من خودم هم تا حاال ند _

 !: ها؟پرسمیم خنگ

 ...یاومده بودن خواستگار _

 ...کنن ییمونده دختره رو موقع کنکورش هوا نی: بله؟؟؟!!! همپرسمیو با خشم م شوندیگشاد م میچشمها

 !: چته تو؟زنمیو لب م کنمیاهش مخندد... با چشم غره نگ یبلند بلند م غزل

 ...بودن که ومدهیآوا ن ی: خواستگاردیگویم دهیخنده بر انی... مکنمیباز به مامان نگاه م و

 ...دمی! من که نفهم؟یگیم یاندازم: مامان معلوم هست چ یام م ینیبه ب ینی... چشودیم رهیبا خنده به غزل خ و

 ...ریام یهمون بهتر که نفهم _

 ...خندند یم زیر زیو هر دو ر کندیمجددا به غزل نگاه م و
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 !!!؟؟؟یپرم: چ یاز جا م یو ناگهان کنمیمات و مبهوت نگاهشان م هیچند ثان یبرا

 !غزل اومده بودن؟ ی: غزل...؟! براپرسمی... از ته حلقم مشوندیدو همزمان ساکت م هر

 ...زنمیلبخند م یالیخ یبا ب غزل

 !!!!!زن مـــــن؟؟؟؟؟ ی: اومده بودن خواستگارشومیم منفجر تیعصبان از

کردن و  یعذرخواه یزن توئه... من بهشون گفتم... کل دونستنیبنده خدا ها که نم نیا ری... امــــــسیهـ _
 ...رفـ

 دنیفهمی... بعد نمکنهیم یزندگ نجایکه غزل ا دونستنی... چطور مدونستنی: غلط کردن که نممیگویم ادیفر با
 !!شوهر داره؟؟!! هـــان؟؟

تو و غزل  کردنینشده... اونا فکر م یزیخب... حاال که چ لهی: خدیگویم متیو با مال شودیاز جا بلند م مامان
اومده...  شیبراشون پ یمشکل هی یچند ماه هی... بعدشم گفتن نیهمراه هم هست شهیکه هم دیخواهر و برادر

خونه  نیمدته که غزل از ا هی دونستنیهم نم نیهم ی... برایخواستگار یبرا ایب شیچند ماه پ خواستنیوگرنه م
 ...رفته... بعدش هم

و سر  نجایا نیکردن.. شما ها هم نشست یهم داره؟! زن منو از مادر شوهرش خواستگار یبعدش؟! مگه بعد +
 ...نیخندیخوش م

 ...حسام ریلحظه گوش بده ام هی: ردیگیرا م میبازوها مامان

 ...گوش بدم خوامی: نممیگویو با داد م کشمیم عقب

حق نداره ازش  ی: غزل مـــال منه.. زن منه... از اول مال خودم بوده... کسکوبمیام م نهیمحکم به س و
! مال ؟یفهمی... زن منه... مال خودمه... مال منه مال منه... مــــال منه... مچکسیکنه.... ه یخواستگار

 ...خودمه... فقط من من من

... حاال یکرده بود... پارسا هم... لعنت یچسبم... پارسا هم از غزل خواستگار یرا م میها قهیدو دست شق با
 !زن من؟ یشده؟! برا دایخواستگار پ کیباز 

 ...اریاب ب وانیل هی: غزل دیگویبلند م مامان

من  ری! ببخشد... تقصر؟یمامان؟! ام نمتیحسام؟! سرتو بلند کن بب ریگذارد: ام یشانه ام م یدستش را رو و
... نیبش ایدقه ب هیحسام؟!  ریبرن... ام کردمیسر و صدا ردشون م یب دی... باگفتمیم یزیبه تو چ دیبود... نبا

 ...جان ریام

را که نصفش را  یاب وانی... غزل لنمینشیمبل سر راهم م نیاول یرو دهیرا چسب میزور مامان که محکم بازو با
 !حسام؟ ری: امزندیو با بغض صدا م ردیگیم میرو شیراه چپه کرده پ نیب

چسباند... دستش را  یم میو به لب ها ردیگیرا از دستش م وانی... مامان لگزدی... لب مکنمینگاهش م دلخور
 ...: ولم کن مامانزنمیپس م
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 ...شودیام م رهیو خ گذاردیم زیم یرا رو وانیل

اغشته به بغض  یو صدا ردیگیشانه ام قرار م یرو ی... دستکشمیام م یشانیرا به پ و چهار انگشتم کنمیم یپوف
 ...نداشتم... به خدا من روحم هم خبر نداشت یری: من که تقصچدیپیگوشم م یغزل تو

 !: کجا؟شودی.... مامان هول بلند مشومیمبل کنده م یاز رو یجنبانم و به سخت یم یسر

 ...شرکت... امروز جلسه دارم رمیم _

 ...میبر ای: بکنمیدستم را به طرف غزل دراز م و

 ...ردیگیو به سرعت دستم را م زندیم یکمرنگ لبخند

 ...ــــری: امزندیصدا م یبا دلخور مامان

 ...مامان الیخ ی: بشومیبرداشتن ساک کتاب ها خم م یو برا دهمیم یاش را فشار مختصر شانه

 ..امحس ریام _

 ...دیمامان... االن عجله دارم... ببخش میزنی: بعدا حرف مرمیگیرا دست م ساک

... شودیم دهیو پشت سرم کش کندیم یخداحافظ عی... غزل سرکشمیدست غزل را م یکوتاه یبعد از خداحافظ و
 ...دی: مواظب خودتون باشدیگویکه م شنومیبغض دار مامان را م یاخر صدا یلحظه 

و  رودیجلو م یخواباندن ترمز دست ی... دستم برانمینشیم نیماش یو تو کنمیعقب پرت م یصندل یرا رو ساک
 !حسام...؟ ری: امندینش یدستم م یبالفاصله دست غزل رو

 ...تو که نبود رینداره.... تقص بیباشم: ع میمال میصدا کنمیم یو سع کنمیم نگاهش

 یپارسا هیفکر کردم که  نیلحظه به ا هی: میگویاراده م یافتد و ب یم نییچشمش پا یقطره اشک از گوشه  کی
 ...شده دایپ گهید

 !؟یشد یانقدر عصب نیهم یفشارد: برا یدستم را م غزل

 چی... دستم را به سوکشمیم رونیدست غزل ب ریو دستم را از ز زنمیپلک م ی... به ارامزنندیدل م میها قهیشق
 ...زندیچشمم چشمک م شیروشن پ ی... ستاره هارسانمیم نیماش

 ...ریام ی: وادیگوی... غزل هول مکنمیدور باز و بسته م کیرا  میها چشم

 ...کندی... با دهان باز به صورتم اشاره مکنمیم نگاهش

 کنمیشدن دستم را حس م سی... خکشمیم هیو پشت لبم، کف دستم را به همان ناح ینیب ریز یحس خارش با
 ...کندیکه هست بدتر م ینیخون، حالم را از ا یو سرخ

*** 



 

 
342 

 ییکلمه حرف چه بال هیبه خاطر  نی: ببدیگویلب م ریکند و ز یم یکشد... پوف یبا پنبه پشت لبم م مامان
 ...درست شد

 ...کلمه حرف هی: هه... زنمیم پوزخند

 ...داردینگه م و دستش را همانجا دهدیم یام را با دو انگشت فشار مختصر ینیب ی غهیت

 ...جودیرا م شیناخن ها یو عصب ستادهیا میرو شیافتد که پ یبه غزل م نگاهم

 ...: نخور ناخناتومیگویم یدماغ تو

 !مارستان؟یب میعمه... نر گمیاندازد: م یم نییو دستش را پا زندیم یپر استرس لبخند

 ...: نترس سرطان نگرفتممیگویم شخندین با

: حرف مفت نزن... عزل جان... دستگاه فشار سنجو زندیبه گونه ام م یآرام یو مامان ضربه  دیگویم ینیه غزل
 ...یاز تو

 ...کجاست دونمی: مدودیو به سرعت به طرف اتاق م پردیحرف مامان م یتو غزل

 ...دهمیم هیکاناپه تک یرا به پشت سرم

 !؟یانقدر غزلو دوست دار یعنی: کندینجوا م یبه آهستگ مامان

 ...زندی... لبخند مکنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

 ...دیآ یم رونیبدو بدو از اتاق ب غزل

 ...ستینه... اصال خوب ن ی: چهارده رودیگویلب م ریو ز ردیگیفشارم را م مامان

 !ه؟یچه کار نی: اواااا... ادیگوی... مامان تند مکنمیباز م میسنج را از دور بازو فشار

 !حسام؟ ری: امردیگیرا م می... غزل بازوگردمیو دنبال اور کتم م شومیحرکت از جا بلند م کی با

 !جلسه باشم...نه؟ نیا یچقدر مهمه که تو یدونی: تو مکشمیبه گونه اش م یدست یسر سر

 ...آخه... حالت -

 ...شما ها... مامان من رفتم نیریگیبابا... چقدر سخت م ستین میچی:هزنمیلبخند م یالیخ یب با

 ...بعد برو رمیصبر کن دوباره فشارتو بگ قهیده دق هیوا...  -

 یریآژانس بگ یتونیرسم... غزل م یتر به جلسه م رید قهیاالنم حرکت کنم چند دق نی... همشهیم رمینه د -
 !سره برم شرکت؟ هی نجایدانشگاه من از ا یبر

 ...شرکت که بالفاصله بعد از جلسه برت گردونم خونه امیدانشگاه... م رمیکند: نم ینگاهم م نهیبه س دست

 ...هیت خون قهی: کندیرا لمس م راهنمیپ ی قهی و
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 ...شانس... اه ی: بخشککشمیم یلک شده ام آه ی قهی دنیو با د رسانمیم نهیآ یخودم را جلو بالفاصله

 ...مامان نی... بشکنمیاتو ملباس  هیبرات  یمن زود نی: بشدیگویبالفاصله م مامان

 ...رودیاز پله ها باال م عیو مامان سر کنمیم یپوف

 یو به آرام کندی... با شستش گونه ام را نوازش مکنمیو نگاهش م کنمیگونه ام حس م یدست غزل را رو یگرم
 ...دی: ببخشدیگو یم

 ...تو نبود که ریخورد: تقص یگونه ام سر م ی... دستش از رورمیگیاندازم و فاصله م یباال م شانه

 ..بودا ومدهیبدت هم ن نیهمچ ی: ولدهمیادامه م یپس از مکث کوتاه و

 !!!...حسام ری:امدیگویگرانه م مواخذه

... لباس گرددیبرم یرنگ یسرمه ا راهنیبعد مامان با پ ی قهی... ده دقکنمیبار به ساعت نگاه م کی هیچند ثان هر
لب  ریاندازد و ز یغزل کراواتم را دور گردنم م ٬بندم یرا م راهنیپ یکه دکمه ها ینی... حکنمیرا عوض م میها
 ...: چشمات چه قرمزهدیگویم

 ...هی: از کم خوابدهمیجواب م یهمان آهستگ به

 ...پوشم یرا م ورمیپل و

 ...یرفتی: کاش نمدیگویو نگران م دهدیاورکتم را به دستم م مامان

رو حواله کن به خودم من قشنگ خر فهمشون  ییموردا نیهمچ هی گهید ی... دفعه یزیچ هیخوبم مامان... فقط  -
 ...کنن یخواستگار دیکه از زن شوهر دار نبا کنمیم

 ...جفتمان بهتر است یها جوابم را ندهد برا تیموقع نیا یداند تو ی... مکندیسکوت م مامان

 ...میکنیخانه را ترک م یکوتاه یخداحافظ با

 ...ردیگیرا به عهده م نیماش تیبا اصرار هدا غزل

 ...بکوبم واریسرش را که نه... سرم را به د خواهدیراند که دلم م یآهسته م آنقدر

: جلسه شروع پرسمیم یسپارم و رو به منش یو کتم رابه غزل م فی... کرسمیبه شرکت م ریتاخ قیدق ستیب با
 !شده؟

 ...کنمی... فکر نمدونمی: نمدهدیمکث جواب م با

 ...کندیگوشم را پر م یچرخم و آخ بلند یکشم و به عقب م یم ینسبتا راحت نفس

 !: حواست کجاست؟توپدیو با اخم م دهدیاش را با کف دست ماساژ م ینی... صدف بکشمیعقب م عیسر

 ...نیبود ستادهیپشت سر من ا یکه جنابعال خوامی: واقعا معذرت ممیگویزده م حرص
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 !: خانم فالح جلسه شروع شده؟پرسدیم یبا حفظ اخمش از منش صدف

 ...ی: چه تفاهمکندیو زمزمه م زندیم یلبخند پهن فالح

 ...االن شروع شده باشه گهید کنمی: فکر مدیگویم یو فالح با تک سرفه ا رودیواضح چشم غره م غزل

 ...دومیو به طرف سالن کنفرانس م میگویم یاوه

 ...نیگفتیتوپد: خب زودتر م یکه صدف م شنومیم

 ...دودیپشت سرم م دهدیکفشش که نشان م یبعد تق تق پاشنه ها و

 ...... اهقیعا یدر ها نیچسبانم... لعنت به ا یم یرا به در چرم گوشم

! باز کن درو ؟یکنی: استخاره مدیگویم ی... صدف از کنار گوشم با پرخاشگرگذارمیم رهیدستگ یرا رو دستم
 ...گهید

 ...گمایبهت م یزیچ هی: کنمیرا گرد م میچشمها

و با  کندی... در را باز مکشمیم رونیدستش ب ری... با اخم دستم را از زگذاردیدر م ی رهیدستگ یرا رو دستش
 ...یروان کهی... زنرودیداخل م یچشم غره ا

... نمینشیم ییکنار مهندس توال یکوتاه ی... با عذرخواهبندمیم یو در را به آهستگ شومیسرش داخل م پشت
 ...رهام یکرد ری: باز که دکندیگوشم پچ پچ م ریز یبه آهستگ

 ...اومد شیدفعه خواب نموندم... مشکل پ نیا نی: باور کندهمیپاسخ م یهمان آرام به

هم قفل  یرا تو میو انگشت ها دهمیطرف قرار داد م ی... نگاهم را به مسئول پروژه دیگویم یکشدار آهان
 ...کنمیم

 یب نطوریفکر؟! هم یاست که به خانه آمده بودند... آدم انقدر ب یمدت جلسه فکرم مشغول همان دو خانم کل
 !!دختر مردم که نه... زن مردم؟؟ یخواستگار ندیآ یخبر م

 ...حسام ری: امدیگوی... صدف تند مشومیآخر از همه از جا بلند م بایتقر شودی... جلسه که تمام مکنمیم یپوف

سرش  یرا رو شیمحل کار است... صدا نجایا کندیلحظه هم که شده فکر نم کی ی... کودن براکنمینم یتوجه
 ...کندیحسام م ریحسام ام ریانداخته و ام

 ...دقه... آخ هی ری: امدیگویاز قبل م بلندتر

 ...کشاند یند به طرف صدف مسالن حضور دار  یرا که تو ینگاه سه چهار نفر یواژگون شدن صندل یصدا

 ...رودیاز خانمها به کمکش م یکی... شودیخم م یبلند کردن صندل یو برا دیگویلب م ریز یا یلعنت

 ...لطفا دیلحظه صبر کن هیمهندس  یغرد: آقا یحرص زده م نباریو صدف ا رومیتفاوت به طرف در م یب

 ...کن یهمکارا آبرودار ی: حداقل جلودیگویو اهسته م شودیم کیکنان نزد یل ی... لکنمیم یپوف
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 ...گهیم یبه ک یک نی: ببمیگویم ییبا صدا هه

 !؟ی: تو چرا همه ش با همه دعوا داردهدیم هیتک واریو به د دهدیرا ماساژ م آرنجش

 ...که خارش مزمن دارن ییبا همه نه... فقط با اونا -

به  یخوایکه م یزیلحظه به چ هی....واقعا که... اصن یتیبتر  یب یلی: خکندیرا گرد م شیو چشمها کشدیم ینیه
 ...زبون

حرف هاست... اگه  نیوقت من با ارزش تر از ا نیپرم: بب یحرفش م یو تو رمیگیصورتش م یدستم را جلو کف
 ...من برم یچرت و پرت بگ ینجوریهم یخوایم

داره  شیهما هیبگم  خواستمی... میشد تیترب ی: تو واقعا بشنومیهم را م یرو شیدندان ها شیسا یصدا
... مهندس یدو روز هیاصفهان  میبر دیشرکت... دوباره با یمرکز ینظر شعبه  ریاصفهان... ز یتو شهیبرگزار م

 ...غرغرات رو نداشته یخواست خودم بهت بگم... چون حوصله  ییتوال

 !منو نداره؟ یغرغر ها یخودش بهت گفت حوصله  -

 ...امی: من نممیگویو بالفاصله م دهدیسر تکان م صدف

 !؟یچ یعنی -

 ...امی... نمنیهم یعنی: کنمیاندازم و به صدف پشت م یباال م شانه

 ...یحضور داشته باش دیافتد: مگه دست خودته؟! حتما با یپشت سرم راه م یجوجه اردک مثل

 !؟یمنو به زور ببر یخوایپس دست توئه؟! مثال م ستیدست خودم ن -

 ...حسااااام ری: امکوبدیم نیراستش را به زم یزده پا حرص

 ...کنمیپوزخند نگاهش م با

 !حسام؟ ریام -

 ...چرخم یغزل به عقب م یصدا دنیشن با

 !م؟ی! جلسه تموم شد؟! برزم؟یعز ی: بهترگذاردیگونه ام م یتوجه به صدف دست رو یو ب دیآ یم کینزد

 !م؟یکجا بر ی: جلسه که تموم شد... ولفرستمیم شیانگشت ها یرا ال میو انگشت ها رمیگیرا م دستش

 ...یامضاش کن دیپر کردم... فقط با تویمرخص یخونه... خودم برگه  میبر -

که... خونه  سیمحل کار ن نجای: اردیگیاز ما فاصله م کوبدیم نیزم یرا رو شیپاها کهیغر غر کنان در حال صدف
 ...رهی... هر وقت عشقش بکشه مادیهر وقت دلش بخواد م یخاله س... هر ک ی

 ...کوبدیو در را تررررق م رودیبه اتاقش م و
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 ...گرفتیباز؟! از صبح پاچه م تهیعفر نی: چش بود ادهدیو دستم را فشار م دیگویم یشیچ غزل

 ...اصفهان دوباره میبابد بر گفتی... داشت میچیاندازم: ه یباال م شانه

 ...رود: نه یوا م غزل

 ..سگ شد نیهم ی... برارمیبهش گفتم من نم -

 ...میرو امضا کن که بر یمرخص یبرگه  ی... زودی: سگ رو خوب اومددیگویخندد و م یآهسته م غزل

 ..کار دارم ی! من کلم؟یکجا بر -

 ...خونه میری... میندار یکار چینه من پرس و جو کردم... ه -

 ...نیاوف... غزل بب -

 ...خونه میری: مکندیرا گرد م شیو چشمها پردیحرفم م یتو

 !؟یبندیم شمیو عشقم به ر زمیعز یشیصدف باشه مهربون م ی: فقط وقتفشارمیهم م یرا رو میها لب

 ...کشمیکه به سمتم گرفته خودکار م یبرگه ا یپا و

 ...سپاردیو برگه را به خانم فالح م زندیم یا روزمندانهیپ لبخند

 ...دلمممم زیعز یعشق من یطیاندازد: تو در هر شرا یم میو دست دور بازو دهدیرا به دستم م فمیک

 ...: عر عرکنمیو خفه زمزمه م کنمیرا کج م دهانم

*** 

 ...چدیپیگوشم م یتو یزیر یخنده  یو صدا زنمیم ی... غرشودیم دهیکش میگلو ریبه گونه و ز ینرم جسم

 ...شمیپا م گهید قهی: پنج دقگذارمیسرم م یورو دارمیرا برم یکنار بالش

 قهیپنج دق یهم گفت شیساعت پ می: نشودیصورتم ها م یتو یخزد و نفس داغ یباال م یبالش به نرم ی گوشه
 ...گهیهم گذشته... بلند شو د گهید ی قهیو پنج دق ستیب ٬قهی... از اون پنج دقیشیپا م گهید

را لمس  شیپهلو یگود ٬دستش ی... به جاگردانمیخنک م یمالفه ها انیکردن دستش م دایپ یرا برا دستم
 ...شمی... بعد بلند ممیبمون ینطوریهم قهی: پنج دقرمشیگیاندازم و در آغوش م ی... دست دور کمرش مکنمیم

 ...ها شهیم ری! د؟یایماساژت بدم سر حال ب یخوای: مردیگیآرام م میدست ها انیم

 ...بمون ینطوریفعال هم -

 ...ــــرررری: امدیگو یم کشدار

 ...: غــــزللللزنمیتر لب م کشدار

 ...کنمیکمرم حس م یبدنش را رو ینیسنگ ٬بعد یا هی... و ثانزنمیم ی... نقخوردیدستم سر م ریخندد و از ز یم
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رفته را  ریو مس رودیم می... با فشار دستش به طرف کتف و بعد بازوهاگذاردیدو دستش را دو طرف گردنم م هر
 ...گردد یبر م

 ...... دستت درد نکنهــــشی: آخمیگویلذت م با

 ...ندینشیکمرم م یدو کتف و رو نیدستش ب یکناره  یضربه ها ٬... و بعدمیفشارد... بازوها یرا م میها شانه

 ...خسته شدم گهی: پاشو دزندی... غزل نق ممیآ یبعد کامال سر حال م یکم

 میپتو بخواب ریز نجایا ای! نصفه شبه... هوا هم سرده... بم؟ینر شهیاخ... به جان غزل اصال حال ندارم... نم -
 ...ای... انقدر گرم و نرمه... بمیحالشو ببر

کشد: پاشو پاشو... ولت کنم تا صبح  یو با تمام قدرت دستم را م شودیکمرم بلند م یحرکت از رو کی با
 ...نمی... بلند شو ببیزنیو کله م با من سر ینطوریهم

آماده شو  یپسرم... زود نی: افردیگویکشد و م یبه گونه ام م ی... با لبخند دستنمینشیتخت م یزور غزل رو با
 ...میبر

 ...گشنمه -

 ...یبخور ارمیم یزیچ هیبرو دست و صورتتو بشور من  ایخب ب -

 ...دیآ یبسته شدن در اتاق م یصدا شومیکه م یبهداشت سی... وارد سروشومیرا از جا بلند م میگویم یخب

 ییصرفه جو یبرا ٬را که آماده کرده یکتلت چیغزل هم ساندو ٬کنمیعوض م یمشک نیکه شلوارکم را با ج همزمان
: گذارمیغزل م یگونه  یرو یو همزمان بوسه ا پوشمیرا هم م یمشک یاسک قهی وری... پلدهدیدر وقت به خوردم م

 ...یشدم... مرس ریغزلم... برو خودتم آماده شو... من س هگیبسه د

 یرا رو دیسف یبا رگه ها یپوشد و شال بافت مشک یم یمشک نی... پالتو وجرودیو به طرف کمد م زندیم لبخند
 ...اندازد یسرش م

 ...نوبپوشی: ادیگویو م دهدینشانم م یسوخته ا یچرم قهوه ا کت

 ...اوردمیکه با خودم ن ییجزء لباسا کردمی! من فک منجاست؟یکته ا نیاندازم: اه... ا یباال م ییابرو

عمه  یکه رفتم خونه  شی: خب جز همونا بود... دفعه پداردینگه م دنمیپوش یو کت را برا ستدیا یسرم م پشت
 ...ادیبهت م یلیبا خودم آوردمش... خ

 ...گهید هیچرخم: اون ور آب یو به طرفش م پوشمیرا م کت

 ...ادینداره... چون به آراد اصال نم یاندازد: نه... ربط یاش م ینیبه ب ینیچ

 یآورده بود... برا هیکه بابا سال قبل از روس یی... کت هادیآ یکه به پارسا هم م گذردیلحظه از ذهنم م کی یبرا
 ...من و آراد و پارسا... مثل هم

 !م؟ی: برزنمیو رو به غزل لبخند م کنمیم یپوف
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 ...می: بردهدیسر م فشیک یرا تو لشیموبا

 یخانه  هیزود  یلیها نسبتا خلوت است و خ ابانی...آن موقع از شب خمیکنیو اتاق را ترک م رمیگیرا م دستش
 ...میرسیمامان م

 ...شومیبه طرف داشبورد خم م موتیبرداشتن ر یو برا کنمیدر متوقف م یرا جلو نیماش

 ...دیآ یم نیکه آوا بدو بدو به طرف ماش نمیبیو م برمیم اطیرا داخل ح نیماش

 ...نیکرد ری: چقدر ددیگویکه از شدت سرما قرمز شده م ییو آوا با گونه ها شومیم ادهیپ نیماش از

 !ن؟یکار نکرد چی: هنوز هگردانمیم اطیرا دور تا دور ح نگاهم

 ...میبر ای... ب: همه پشت ساختموننکندیها م شیدست ها یتو

و با دو موجود به شدت  دهمیغزل قرار م اریرا در اخت گرمید ی... بازوکندیحلقه م میرا دور بازو شیدست ها و
 ...میافت یراه م یپشت اطیام به طرف ح یزندگ یدوست داشتن

 گرددی... سر ها به طرفم برمدهمیم ییاند... سالم بلند باال ستادهیا گید یکه پا نمیبیرا م یینگاه اول بابا و دا در
 دیو عمو ام یخاله سون ی... نگاهم از رورودیو به طرف عسل م شودی... اوا ازم جدا مرمیگیو جواب سالمم را م

! به زور از شد؟یم داری: مگه بدیگویم میغزل به جا ٬میکرد ریپرسد چرا د یو در جواب مامان که م گذردیم
 ...دمشیکش رونیرختخواب ب

 ...گهینکن د یزی: حاال آبرورکنمیبه کمرش وارد م یخندم و فشار یم

 ...میروینشسته اند م شانیکه عمه و عسل رو ییها یبه طرف صندل و

 !پتو بسازه؟ ای ارهیآراد رفت پتو ب نی: اکندیآهسته زمزمه م مامان

 !؟یآرادو صدا بزن یریجان م ی: علدیگویم رضایبلند تر رو به عل و

 ...به سرعت به عقب بچرخم شودی... باعث ممیخاله... اومد می: اومددیگویکه م یبلند یصدا

 ...دیگویم یآرام یو وا شودیمحکم م میغزل دور بازو دست

 !کنه؟یم یچه غلط نجایا نیغرم: ا یلب م ریو ز میسا یهم م یرا رو میها دندان

 ...... به سکسکه افتادهکنمی... نگاهش مکندیم یعیه عیه غزل

که باال  ییابرو یکه در دست دارد و تا ییها ی... پارسا با پتو مسافرتشومیم رهیو باز به رو به رو خ کنمیم یپوف
 ...خان... حال شما؟! پارسال دوست امسال آشنا ری: بـــــــه... امدیگویبلند م ٬انداخته

 شنومیرا م شینجوا یو صدا گذردیاز کنارمان م یارسا به آهستگچسبد... پ ی... غزل از بغل بهم مدیآ یجلو م و
 !!!مامان کوچولو؟؟؟ ی: چطوردیگویکه به غزل م

 ...تو رو خدا ری: امردیگیرا م میچرخم... غزل با هر دو دست بازو یبه عقب م یتند به
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... ــــشی: هکندیو زمزمه م رودیم نییباال و پا میبازو یرو یفشارم... دستش به نرم یهم م یرا رو میها لب
 ...... به خاطر منزمیعز

 ...مونه ی... وگرنه دهنم بسته نمارهیدر ن یباز ی: خدا کنه امشب عوضزنمیلب م کنمیم یپوف

 ...بشه یزیتو محل نده... نذار آبرور _

همراهش  کندیفرستد و مجبورم م یم میانگشت ها یرا ال شیکشم... غزل انگشت ها یناخن شست به لبم م با
 ...قدم بردارم

 ...یکرد خیعمه...  نجایا ای: غزل... بردیگیشانه اش انداخته باال م یرا که رو ییپتو یگوشه  مامان

 ...ستادهیا گیکه دست به کمر سر د رومیم ییشود و من به طرف دا یازم جدا م غزل

 !پرسد: چه خبرا؟ یو م زندیم لبخند

 ...ستین یمالم: خبر خاص یرا به هم م میدست ها کف

 ...یامن و امانه؟! هنوز از دست دختر من کچل نشد یهمه چ _

 ...... ماهییفرستم: کچل؟!دخترت ماهه دا یرا باال م میابروها

 ...فرستد یم رونیب یپاشد و نفسش را به آسودگ یبه صورتم م یپدرانه ا لبخند

 !شد؟ میبه حل لیشد تبد ی! چد؟ی: قرار نبود غذا درست کنمیگویم آهسته

 ...میغذا هم هست... فعال فقط مرغ ها رو بار گذاشت _

 ...رو ببندم گیدر د خوامیم نیایب نی: حاجت دارا پاشزندیو بابا از کنار گوشم داد م میگویم یاهان

 ...پرندیاز جا م یهمگ

 ...یستادیا نجایا ینطوریهم یزنیبرو کنار تو که هم نم ای: بزندیاز پشت به شانه ام م عمه

 ...غزله یجا نجای: من جا گرفتم... اخورمیتکان نم میهم از جا لونیاپس کی

 ...نشی: اَََِِِِ... داداش ببکندیاعتراض م غیبا ج عمه

 ...زنش جا گرفته یخب برا گهی: راس مدیگویبا خنده م بابا

فرستمش و خودم و پشت  ی... جلو مردیگیخندند...غزل کنارم قرار م یم کصدای ییانطرف تر مامان و دا یکم
 ...رمیگیسرش قرار م

 گذارمیم یچوب یدور دسته  شیدست ها نییرا باال و پا می... دست هاردیگیمالقه را به دست م یچوب ی دسته
 ...شنوم یصلوات فرستادنش را م یزمزمه  ی... صدادهمیهم زدن کمکش م یو تو

 !؟یکنیزو مار ی: چکنمیم کیرا به گوشش نزد میها لب
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 ...... حواسمو پرت نکنــــسیه _

... کندیم رمیپارسا غافلگ ی رهیو خ زی... و همزمان، نگاه تکشمیو سرم را از بغل گوشش عقب م خندمیم زیر زیر
 ...میریگیفاصله م گیو همراه غزل از د رمیگینگاه از نگاهش م

در  ییو بابا و دا رندیگیفاصله م گیهم از د هیو کم کم بق مینینش یرنگ م دیسف یفرفورژه  یها یصندل یرو
 ...گذارند یرا م گید

 !قبول بشم؟ نجایدانشگاه هم نیمن دعا کرد ی: براکندیجا م یصندل یبه زور خودش را کنار غزل رو آوا

جز حاجت  دی: واقعا که... من بادیگوی... آوا مگزدیافتد... غزل با خنده لب م یهم م یمن و غزل همزمان رو نگاه
 ...معرفتا یتون باشم... ب هیاول یها

 ی: اختصاصدیگویو م دهدیران مرغ سرخ شده را به غزل م ی... بشقاب محتودیآ یم کمانی... بابا نزدزنمیم لبخند
 ...عروس گلم یبرا

تونم  یپِرِسم کرده نم نجایخم شو... دخترت ا یی: داردیگیرا باال م شیو دست ها کندیزده تشکر م جانیه غزل
 ...بلند شم

... بابا هم با محبت بوسدیاندازد و گونه اش چاالپ چلوپ م یو غزل دست دور گردنش م شودیخم م بابا
 ...بوسد یاش را م یشانیپ

 ...دیدیواسه ما خواب م یکی! کاش ؟ی: پس من چکندیاعتراض م آوا

 !پرسم: خواب؟ یو من متعجب م زندیم یاوا بوسه ا یموها یرو بابا

 یبچه ها چطورن... ه نیزنگ بزن خونه بب گفتیبه مامان م یبلند شده بود ه ی: سر صبحدهدیسر تکان م اوا
 ...رفت یخوابن به گوشش نم نایساعت چهار صبحه ا گفتیمامان م

 !ن؟یدید ی! چه خواب؟یپرسم: جد یبابا م از

 ...شاالیا رهی... خستی: مهم نردیگیو فاصله م زندیبه شانه ام م یدست

 ...شهیم یباشه عمرت طوالن دهی: نترس خواب مرگت رو هم دداردیبشقاب غزل را برم یچنگال تو آوا

 ...کوبد: دست نزن همه ش مال خودمه یدست اوا م یروم و غزل رو یم یغره ا چشم

 ...یشد یکیخ ینطوریکه ا یخوریم ادیم رتیگ یببند بابا... هر چ _

 ...نشیحسام؟؟!! بب ریکشد: ام یم ینیه غزل

 !؟یدید نهی: اوا جان خودتو تو امیگویخنده م با

 ...! باشه باشهن؟یطرف ا ی: تو هم رفتدیگویدهان پر م با

 ...ی: اصال نخواستم... همه شو خودت بخور بترکرودیو به طرف مامان م شودیاز جا بلند م و
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تو  یدوره ا هی... یالغر نیبخور... اَه... من به اهمه شو خودت  گهی: نصفشو خورد بعد مدیگویحرص زده م غزل
 ...نهیبیم یچاق شده بودم هنوز منو همونطور ادیز رستانیدب

اورد... انگشتش  یو به طرف دهانم م کندیمرغ جدا م یاز قسمت برشته  یبا انگشت شست و اشاره تکه ا و
خندد  ی... خجالت زده مبوسمیکشم و همزمان با به دندان گرفتن مرغ، نوک انگشتش را م یم میلب ها انیرا م

 ...اندازد یبه اطراف م یو نگاه

 ...: چه سردهمیگویاندازم و م یبه اسمان م ینگاه

 !م؟یکن کاریماه رمضون... اون موقع چ یتو فتهیمحرم م گهی: چند سال ددهمیو ادامه م دیگویم یهوم غزل

 !؟یریگیروزه م یلیال نه که تو خحا _

 !االن؟ یگفت ی: چدیگویبعد بهت زده م یا هیو ثان کندیمکث م و

 !گفتم؟ ی: چکنمیتعجب نگاهش م با

 ...خدا یماه رمضون؟! وا یتو فتهیمحرم م یگفت _

شب  هی... ساکت... چسی: هدهدیخندد... عسل تذکر م یو بلند بلند م ردیگیدهانش م یدستش را جلو و
 ...! زشتهره؟یخنده ت به آسمون م یتاسوعا صدا

 ...ماه رمضون یتو فتهی... محرم مگهیچند سال د گهی: آخه... آخه مدیگویم دهیبر غزل

 ...کردنم تیبچه ترب نی: خاک بر سر من با ادیگویخنده و بابا بلند م ریز زندیپق م عسل

 !مگه؟ هی: چمیگویم جیگ

هستن...  ی: کودن محرم و رمضان هر دو تا شون ماه قمردهدیام را به عقب هل م یشانیبا انگشت پ غزل
 ...فتهیمحرم ب ینوروز تو دیکه مثال ممکنه ع هیشمس ی! اون ماه هافتن؟یهم ب ای شهیم یچطور

 ...شده یاوووو... من چه بدونم خب؟! انگار چ _

برو برنج ها رو از  ای: بدیگویو م کنمینگاهش م ...زندیم میو مامان بلند صدا دهدیبا تاسف سر تکان م غزل
 ...بخوره سی... گذاشتم خیشاهکار نکرد شتریتا ب اریاشپزخونه ب

رو  یپرسم: مان یکمک... آهسته م یبرا دیا یهمراهم م رضای... علشومیو از جا بلند م دهمیتکان م یسر
 !ن؟یاوردین

 ...خوابش برد شیساعت پ کی... مشیچرا آورد _

 ...میبر یم رونیو ب میداریاشپزخانه گذاشته برم یکه مامان تو یپر از برنج و آب ی... تشت هامیگویم یهوم

 !پرسم: غزل کو؟ یگردانم و م یم اطی... نگاهم را دور تا دور حکندیتشکر م مامان

 ...رهیگیدود م یرفت لباسشو عوض کنه... گفت پالتوش بو _
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 !!!ستیپارسا هم ن" دهدیمغزم آالرم م یا هیثان یو برا دهمیتکان م سر

که  ییشد ها ی... به چدومیو به طرف ساختمان م کنمیدور و ورم را نگاه م یشتریبا دقت ب ندفعهیو ا عیسر
 ...زنمیو ساختمان را دور م کنمینم یتوجه دیگویمامان م

... زندیریم میرگ ها یسرب داغ تو کنمیو پشت سرش هم پارسا، حس م داردیغزل که تند تند قدم برم دنید با
 ...ردیگیو از پشت آرنجش را م رسدیپارسا به غزل م

 !؟یخوریم یچه گه ی: دارزنمیم ادیو از ته دل فر دهمیسرعت م میقدم ها به

 یرو میافتاده و مشت ها نیزم یپارسا رو میا ی... به خودم که مکنمیو از غزل دورش م رمیگیاش را م قهی و
 ...دیا یصورت و بدنش فرود م

... شیکشت ــــــریحسام زشته... ام ریحسام... تو رو خدا... ام ری... امری: امکندیو التماس م ردیگیرا م میبارو غزل
 ...... بابـــــــایــــــیخدا... دا ای

 !؟یخوایم یمن؟؟!! چ یاز زندگ یخوایم یتو چ یفشارم: عوض یمشتم م انیپارسا را م ی قهی

 نکهی... قبل از اشودیم دهیشکمم کوب ریز شیزانو یکه ضربه  برمی... مشتم را باال مکندیترم م یجر پوزخندش
 ...شومیم دهیاز پشت دور کمرم حلقه و به عقب کش ینشان بدهم دست یهر عکس العمل

 !؟یکنیم یچه غلط یحسام؟! دار ری: چته امزندیم ادیفر بابا

 یشرف ب یب کشمی... من امشب تو رو مکشمی: من تو رو ممیایب رونیب شیدست ها یاز حلقه  کنمیم تقال
 ...ناموس

 !شده؟ یامام زمان... چ ای: کوبدیبه گونه اش م مامان

 دیبا یکن یبه زن من دست دراز یو خواست یپا گذاشت ریرو ز ی: همون موقع که برادرزنمیم ادیته دل فر از
 !؟یفهمی... مکشتمتیم

 ...شودیحاضر است بلند م یاز خانم ها کیکدام یبرا دانمیکه نم یغیهمراه با ج یخدا ای یصدا

بهش  نکهی... قبل از ابرمیجهم و به سمت پارسا هجوم م یم رومیبابا ب یحرکت از حلقه دست شل شده  کی با
 !اندازد: چته تو؟ یام م نهیرا دور س شیو دست ها کندیقد علم م میرو شیبرسم اراد پ

... گفتم عمو ختمیخودم ر یرو تو یدهنمو بستم... خفه شدم... همه چ ی: هزنمیآراد عربده م یپشت شانه  از
 یتو انقد ب یخانواده ها به هم نخوره... ول نیب یکرده... رابطه  یبرام مادر یبه گردنم حق داره... خاله سون

! ؟یسرش اورد ییچه بال یفهمی! م؟یخوایاز جونش م ی... چیداریکه هنوزم دست از سر زن من بر نم یشرف
از جاش  رمیگیو دستشو م ستیحواسش ن یتو بچه ش سقط شد... هنوز که هنوزه وقت یبه خاطر هوس باز

 !اخه؟ یهست ی... تو چه موجودترسهی... از من مپرهیم

 !پارسا؟ یکرد ی: تو چه غلطچدیپ یگوشم م یتو دیخشن عمو ام یصدا



 

 
353 

باشم  ی: من هر چدیگویصورتش م نفکیو با همان پوزخند ال کندیلبش را پاک م یبا شست خون گوشه  پارسا
 ...شیبعد گرفت یآبرو کرد یشرف دارم به تو که اول دختره رو ب

 !؟یپرسد: چ یپر بهت م یی... داشودیمنجمد م میرگ ها یو انگار خون تو دیآ یم ینیه یصدا

آبرو شده؟! زن من؟! زن من از  یب ی: کمیگویم شخندیبه سرعت خودم را جمع و جور کنم... با ر کنمیم یسع
 کیاز  گهید ی... به خدا قسم... دفعه دهیچیهمه جا پ تییکه کوس رسوا ییآبرو تو ینجابت لنگه نداره... ب

... اصال گذرمینم ندفعهی... اکنم پارسایت م چارهیب یخانواده م رد بش یلومتریک کیمن و زنم... از  یلومتریک
 ...گذرم ینم

به اون  نیکه مجبور شد نیقبل ازدواج کار دست خودتون داد نیهم ی... برایگیهه... آره خب... تو که راس م _
 ...بود گهید یکیکه...  یابرو کرد تو نبود یمن رفت و غزلو ب یکه مست از خونه  ی... کسنیسرعت ازددواج کن

 ...زیهمه چ یشرف ب یغرم: دهنتو ببند ب یشده ام م دیکل یدندان ها یال از

 نی... آخه به ایپارسا که همه جا منو سر افکنده کرد نمیبه داغت بش ی: الهدیآ یم یخاله سون ی هیگر یصدا
 ...خدا یبچه مونده بود که... ا نی! فقط هم؟یداشت کاریغزل چ

 ...کردم یقم بودم... من بودم که اول از غزل خواستگار: من فقط دنبال حدیگویحق به جانب و بلند م پارسا

که  یمحکم یلیس یکه صدا کنمیاراد تالش م یدست ها یهجوم بردن به سمتش و در امدن از حلقه  یبرا
 ...شود یانداز م نیفضا طن یتو کوبدیعمو به گوش پارسا م

 ...ردیگیاوج م یخاله سون ی هیگر یو صدا دیگویم ییبا ناله وا مامان

! من نون حروم به خوردت ؟یاز آب در اومد ینطوریبگم بچه؟! تو چرا ا ی: آخه من تو چدیگویم ادیبا فر عمو
 !؟یانقدر حروم لقمه شد یدادم؟! برا چ

سخت شده  یکه پرسا با فک نمیب ی... مدهدیو محکم تکانش م ردیگیم شیانگشت ها انیپارسا را م ی قهی و
 ...شودیم رهیعمو خ یبه چشمها

... با دهدیعکس العمل نشان م عی... آراد سرخورمیم یفرستم و تکان یم رونیام ب نهیاز س یرا طوفان نفسم
 !وسط؟ نیا یگیم ی: تو چمیگویپرخاش م

 ...اندازم یم نییرا پا شیکوبم و دست ها یم شیساعد ها هیبا کف دو دست  و

 !ستم؟یکشد: مگه با تو ن یم ادیمجددا فر عمو

خورد... عمو باز دستش را باال  یتکان نم شیاز جا یکوبد... پارسا ذره ا یمحکم تر به صورت پارسا م ارنبیا و
 ...: دکتر... بسهردیگیاز پشت شانه اش را م رضایعل نباریبرد و ا یم

به اسم  یپسر گهی: ددهدیگرانه رو به پارسا تکان م دیو انگشتش را تهد دیسا یهم م یرا رو شیدندان ها عمو
 ...ی! نداااار؟یفهم ی! م؟یمنو ندار یحق پا گذاشتن به خونه  گهیپارسا ندارم... د

 ...: برو گمشودیگویو م دیکویپارسا م ی نهیکف دست تخت س با
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 ...خانم می: برکندیاهسته زمزمه م و

 ...دی: امکندیبا هق هق زمزمه م خاله

 ...خونه میری: مدیگویمحکم م عمو

 ...یخاله سون چارهیعمو... ب چارهیجوم.. ب یلبم را م پوست

 ...منو یو پالتو فی: آوا جان... کدیگویهق هق کنان م خاله

زود با پالتو  یلیو خ رودیافتد... اوا به سرعت به طرف ساختمان م یم هیو به گر دهدیمجال حرف زدن نم هیگر و
 ...گرددیبرم یو شال خاله سون

 ...خوامی... فرزاد... من معذرت مانیجان... پو ای: پرکندیزمزمه م ریسر به ز عمو

 ...دیو بگذر دیحسام... من شرمنده تونم... ببخش ری: غزل جان عمو... امکندیسر بلند م و

 ...جان دی: امکندیافتد... مامان ناله م یافتاده به طرف در راه م ییبا شانه ها و

 ...دیندار یری: شما که تقصکندی... بابا خفه زمزمه مردیگیدستش را باال م عمو

 ...: خدافظزندیتلخ لبخند م عمو

فقط تکان خوردن  دیگویکه م یفتد و از خداحافظ یکنان پشت سرش راه م نیف نی... خاله هم فکندیدر را باز م و
 ...نمیب یلرزانش را م یلب ها

من برو  ی: از خونه دیگویم دیا یانگار از ته چاه در م یگه ادو ر  یبا صدا ییکشم... دا یام م یشانیبه پ یدست
 ...اآلن نیپارسا... هم رونیب

 ...کندیو سپس به سرعت خانه را ترک م کندیجود... با نفرت نگاهم م یلبش را م پارسا

 ...دیآ یم اطیبه هم خوردن در ح بیمه یصدا

بندد:  یم خیکمرم از ترس  ی رهیت ییدا یصدا دنیفرستم و همان لحظه با شن یم رونیب یرا با اسودگ نفسم
 ...گفتیم یپسره... چ نیا

 ...است یتازه اول بدبخت نی... هنوز تمام نشده... امیگویم ییخدا ایدلم  یتو

 ...یعنیکه پارسا گفت...  ستین یاونطور هی... قضنیبب یی: دامیگویو شمرده م رمیگیبابا م زیاز نگاه ت نگاه

 ...حسام رینکردم ام از تو سوال _

 ...و خشن حرفم گفته باشد یجد نگونهیا ییندارم تا به حال دا ادی... به زندیخشکم م میجا سر

: غـــزلللل... با توام... سرتو بلند کن و جواب منو گزدیگذارد و لب م یچپش م ی نهیس یدستش را رو کف
 !بود؟ یپسره منظورش چ نیبده... ا
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 !!!!!ستم؟؟؟؟ی: مگه با تو نکشدیم ادیفر ییلرزند... دا یم هیغزل از شدت گر یها شانه

 !!!...: با... بازندیهق م غزل

 !؟یکرد ی! هان؟؟!! چه غلطن؟یا گفتیم یچ _

 ...ییدا _

 !گفت؟ی... پارسا راست مخوامیحسام... غزل من ازت جواب م ریخفه شو ام _

 ...خوردیگونه اش قل م یاشک با شدت رو فشارد و یهم م یرا رو شیپلک ها غزل

 یغزل انقدر محکم است که غزل را رو سیخ یگونه  یرو ییدست دا نیسنگ ی... ضربه شودیحبس م نفسم
 ...کندیپرت م نیزم

من بود... همه ش  ری! تقص؟یدار کاری... به اون چییدوم: دا یو به طرف غزل م کوبمیام م یشانیبه پ محکم
 ...من بود ریتقص

 ...... تو چرایرفت یچرا؟؟!!! تو که کج نم گهی: تو دکشدیهوار م یی... دازنمیزانو م نیزم یغزل رو کنار

 ...: دختر بابادهدیو گرفته ادامه م رودیم لیتحل شیصدا و

 ...زندیاز ته دل زار م غزل

 یریلحظه غزلو ول کن... به خدا اون تقص هی یی... دایی: داستمیا یم ییدا یو رو به رو شومیجا بلند م از
 ...یی... دانیمنو بب ییمنه... دا رینداره... همه ش تقص

ندارم.. طرف حساب من اصال  ی: من به تو کارزندیگذارم با قدرت پس م یم شیشانه ها یرا که رو میها دست
مادر... جونم در اومد تا بعد از  که هم براش پدر بودم هم ی... من به دختر خودم کار دارم... به کسیستیتو ن

فاسد آشغال  هی! که نه؟یجواب من ا مرگ مادرش جون گرفت... خودمو کشتم تا لکنت زبونش خوب شد... حاال
 !بود جواب من؟؟!! آرررره؟ نیابرو؟! آره غزل؟! سرتو بلند کن و جوابمو بده... ا یبه دختر من بگه ب ادیب

تو رو  یی! داده؟یفهم یزیچ یابرو شده؟! اصال کس یب ی! ک؟ییابرو یدوم بابرو؟! ک ی: برمیگیرا م شیبازوها
 !داره؟ یکه گذشته و رفته چه سود یزیچ یاور ادینه ماه...  -تموم شده... بعد از هشت یخدا... حاال که همه چ

 !که گذشته و رفته؟ یزی! چ؟یراحت نی: هه... به همکندینگاهم م یبهت.. با ناباور با

که  یستیتو... پدر ن یاسونه... ول یلیتو اسونه... خ ی: آره خب... گفتنش برادهدیو ادامه م رودیم عقب
 ...یفهم ی... نمیفهم ی... نمیبفهم

 ...ردیگیم شیو راه ساختمان خودشان را پ کندیو بهم پشت م دهدیتکان م نیسرش را به طرف و

 ...یـــی: دامیگویناله م با

آوا و عسل به  ،یی... با دور شدن دارمیگیبه به کمرم م گرمیو دست د یشانیدستم را به پ کیو  میگویم یاوف
 ...شوندیغزل م کیو نزد دهندیم یخود جرئت
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 !مامان؟ نیکرد کاری... چری: امکندیلرزان زمزمه م ییبا لب ها مامان

 ششیمامان جان مامان جان به ر ی. هپسرتو... پسر ارشدتو.. ریبگ لی: هه... مامان... تحودیگویبا تمسخر م بابا
 نیگفتم ا ی... هریبگ لی... حاال تحونیکه شد ا یبهش بگم پشتش در اومد یزی... هر دفعه خواستم چیبست

... یسنگ جلو پاش بنداز یخوای.... مهنه، پسرم عاشق یبه کفشش هست که انقدر عجله داره... گفت یگیر هی
 ...پسر عـــاشقتو... گند باال اورده بوده که عجله داشته نیحاال بب

 ...انیلحظه صبر کن... پو هی انیافتد: پو یراه م ییو پشت سر دا زندیم ییپوزخند پر صدا و

و به  کندی... اشکش را پاک مگزدی... مامان لب مدهدیسرعت م شیو بابا به قدم ها شودیوارد ساختمان م ییدا
 ...رود یطرف غزل م

 !...؟یگیم ی: تو چزنمیتشر م ی... عصبکندینگاهم م رهیخ آراد

 ...اعصاب یگفتم االن؟! ب یزی: من چکندیرا گرد م شیچشمها

صورتت  نیفدات بشم عمه... بب یکشد: اله یغزل م یدستش را به گونه  اطیچرخم... مامان با احت یعقب م به
 ..شد یچ

دوسم  گهی... بابام دعیه عیه عی... هگهی: عمه ه ه ه... بابام دکندیم یو زار زندیمامان چنگ م نیبه آست غزل
 ...نداره

 نی... بلند شو فدات شم... بلند شو نشرهیم ادشیگفت... فردا  یزیچ هیبود  یگفته؟! عصبان ی... کــسیه _
 ...... پاشویکرد خی نیرو زم

بهتر  نی: فکر کنم شما ها بردیگویو با بغض م کندیاهم م... مامان نگدهدیرا به من م شی... آوا جارومیم جلو
 ...نینباش تییچشم بابات و دا یاگه جلو گمیکنم... م رونتونینه که بخوام ب یعنیباشه.. 

 ...: مامان مرغ ها سوختکندیاراد کالم مامان را قطع م ادیفر یصدا

 ...خاموش کن رشوی: سوخت که سوخت... فدا سرم که سوخت... زدیگویم یعصب مامان

 ...ری: امدیگویرو به من م و

 ...... باز خوبه که توفهممیمامان... م یگیم یچ فهممی: مزنمیم پلک

: پاشو کنمیبلندش م یو به سخت رمیگیغزل را م یبازو ری... زکشمیم یو پوف کنمیتمام رها م مهیام را ن جمله
 ...غزلم

 ...بابام شیبرم پ خوامی: مدیگویم هیگر با

 ...یزنیتکاند: حاال االن برو... بعدا باهاش حرف م یغزل را م یبافتن کیخاک پشت تون عسل

 ...... بعدا... بعدازمی: اره عزکندیم دییتا عیسر مامان

 ...ارمیم فشوی: من کدیگویم آوا
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 ...نهیمنو بب خوادینم گهی: دکندیم ینیف نیف غزل

 هی تیعصبان ی! باباته ها... جونش به جونت بسته ست... حاال توه؟یچه حرف نیعمه؟! ا شهیوا؟! مگه م _
 !خب؟ ششیپ یایب گمیبعد م کنمیگفت.. االن برو... من خودم ارومش م یزیچ

 ...رسد یغزل از راه م فیو همان موقع آوا با ک دیگویم یبا بغض باشه ا غزل

*** 

 ...: غزل بس کن... بس کنمیگویفشارم و کالفه م یرا م میها قهیکف دست شق با

 !؟یدار کاریکنم... تو چ هیگر خوامی: مدیگویکشد و گرفته م یرا پر سر و صدا باال م دماغش

 گهی... بابام ددونمی... من مینخورد یلینشد... تو که از بابات س یزند: تو که باهات بدرفتار یبلند تر زار م و
 ...دوسم نداره ه ه ه

 یبند دار هی: میگویو م رمیگیرا م شی... دست هازنمیکاناپه زانو م یجلو ش،یرو شیو پ رمیگیکانتر فاصله م از
 !؟یکنیم تی... چرا انقدر خودتو اذگهید زنهیحرف م یی... مامان گفت با دایکنیجمله رو تکرار م نیهم

دلش با من صاف  گهیکه بابام د نهی!... مهم اشه؟یحل م یزی! عمه با بابا حرف بزنه چ؟یراحت نیبه هم _
 ...دونمی... من مشهیرابطمون مثل قبل نم گهی... دشهینم

 ...یزنیحرف خودتو م ی... باز که داریم کرد وونهی... دیوا _

که  خواستمیبفهمن... اگه م یزیچ هیکال بق ایکه بابام  خواستمی... اگه مخواستمی: من اگه مدیگویهق هق م ای
 !!داشتم زن تو بشم؟؟ یاجی... چه احتادیافتضاح به بار ب ینطوریا

 !: غزل؟کنمی... بهت زده زمزمه ممانمیم مات

 ...کندیو نگاهم نم کندیدستش را تکه تکه م یتو دستمال

زن  یداشت یاجیممنون واقعا... چه احت یلی: خمیگویفرستم و با خشم م یم رونیام ب نهیاز س یرا طوفان نفسم
 ...! هــه... جالبه؟یمن بش

 ...... به درکادیکن که جونت در ب هی: اصال انقدر گررمیگیو انگشت اشاره ام را به طرفش م شومیاز جا بلند م و

... رو دیا یم یا شهیش یغزل و متعاقبش شکستن جسم غیج ی... صداکوبمیو در را م رومیاتاق خواب م به
... انقدر کنمیاتاق بکشاند مقابله م رونیمن را ب خواهدیکه م یو با تمام وجود، با قدرت کنمیرا مشت م یتخت

 !!پاره شود... به من چه اصال؟؟ شیبزند تا گلو غیج

 ...فشارم یم میدندان ها انی... لبم را مدیا یغزل م ی هیتوام با گر غیج یصدا باز

است که  یهمان غزل زند،یاتاق ضجه م رونیکه ب ینیحسام... حواست هست ا ریام یکه ه زندیم بینه ییصدا
 یتوجه به حال بدش خودت را تو یب یخواه ی!! مد؟؟یا یم ادیاگر آه بکشد عرش خدا به فر یگفت یم شهیهم

 !؟یاتاق پنهان کن
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داشت زن  یاجی... چه احتستی... اصال مهم نستی... مهم نستی: مهم نکنمیو زمزمه م شومیتخت ولو م یرو
 ...من بشه؟! هه

قطع  تیتر و در نها فیو ضع فیغزل ضع ی هیگر یبندم... صدا یذارم و پلک مگ یام م یشانیپ یرا رو ساعدم
 ...کنمیخارج شدن از اتاق دست دست م ی... همچنان براشودیم

تخت  ی... روشودیصبح م گرید یاست... کم شی... هوا گرگ و مدوزمیاتاق م یو نگاهم را به پرده  زنمیم غلت
 ...دوزم یاتاق م یو نگاهم را به در بسته  شومیم زیخ مین

خاک بر سر  " زنمیسر خودم غر م کهیرسانم و د حال یم نیرا به زم میکشم... پاها یم نمییلب پا یرا رو زبانم
 ...کنمیاتاق را ترک م "خودت و دلت با هم

رم... نگاهم دنبال غزل س یم منیو به نش کنمی... راهرو رد مدیا ینم ییصدا چی... هکنمیراهرو مکث م یتو
 یقیو بالفاصله سوزش عم دارمیبه طرفش بر م یخودش مچاله شده... قدم یکاناپه تو یکه رو نمیبی... مگرددیم

 واری... از کمر به درسانمیم واریکنان خودم را به د یل یو ل کنمیگلو خفه م ی... آهم را توکنمیحس م میکف پا
که پوست کف  یشکل یکوچک و مثلث ی شهیش یخرده  دنیاورم... با د یراستم را باال م یو پا دهمیم هیتک
 ...زندیم رونیب یدگیکشم... خون از محل بر یم رونیرا ب شهیو ش میگویم یا یرا شکافته، لعنت میپا

طول  قهیدق کی... کمتر از فشارمیم یزیمحل خونر یرو ی... دستمالگردمیکنان به اتاق خواب بر م یل یهم ل باز
را  میها یاندازم... رو فرش یاتاق م یگوشه  یسطل سرمه ا ی... دستمال را تودیایبند ب یزیتا خونر کشدیم
 ...کنمیو مجددا اتاق را ترک م پوشمیم

واقعا  نکهی... مثل ارمیگینظر م ریغزل را ز فیو بالتکل زنمیم یدگیبه محل بر ی... چسب زخمرومیاشپزخانه م به
 ...به خواب رفته

... کنمیمتورمش وحشت م یرنگ و پلک ها یب یچهره  دنی... از درومیم کشیراخانم و نزد یگوشم را م کنار
 ...فرستم یگردنش م ریو دستم را ز شومیصورتش خم م ی... و رو"احمق یدختره  "غرم  یلب م ریز

 یحرکت از رو کیفرستم و با  یم شیزانوها ریرا ز گرمی... دست ددیگشا یو وحشت زده پلک م خوردیم یتکان
 !حسام...؟ ری: امکندی... خواب الود زمزمه مکنمیکاناپه بلندش م

 !ر؟ی: امکندیافتم... با بغض تکرار م یحرف به طرف اتاق خواب راه م یب

 !ه؟ی: چمیگویم سرد

نبود  یزیمنظورم از اون جمله... چ ی... ولیاز دستم ناراحت شد دونمیاندازد: م یرا دور گردنم م شیها دست
 ...یکنیکه تو فکر م

 !؟یدی! جوابمو نمر؟ی: امدیگوی... غزل باز مدهمیبه جلو هل م میاتاق را با زانو در

را  شیو مچ دست ها کنمیم یکند... پوف ی... غزل گردنم را رها نمشومیتخت، خم م یقرار دادنش رو یبرا
 ...رمیگیم

 ؟یکنیرفتار م ینطوریبا من ا ی: برا چزندیم لب
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 ...زنمیو تخت را دور م کنمیرا از دور گردنم باز م شیها دست

 !ستم؟ی: مگه من با تو ندیگویو بلند م شودیم زیخ مین غزل

 ...بخواب ریبحث کردن ندارم... بگ ی: االن واقعا حوصله زنمیلحاف را کنار م ی گوشه

 دیاز دهنم در رفت... با یزیچ هیکردم؟!  کارتی! مگه من چ؟یکنیم ینطوریخوام بخوابم... چرا با من ا ینم _
... تو کنهینگام نم گهید ییتو گوشم.. دا زنهیکن... بابام که م تمی! باشه... تو هم اذ؟یریبگ افهیبرام ق ینطوریا

!.. ؟یشد زندگ نمیکه دارم... ا یوضع نیبا ا گهید رمی... اصال من برم بمیکنیم یمحل یبهم ب ینطوریهم ا
 ...خــیال دلم م! اصه؟یچ یدونیم

 ...: اَََََََََََََََََََه... سرم رفتگذارمیدهانش م یچرخم و کف دستم را رو یطرفش م به

 رمی... اصال من می.. تو که خوب بلدگهیبگو خفه شو د یبارک هی: زندیکشد و با خودش غر م یرا عقب م سرش
 ...بشه؟! برج زهر مار یتو بمونم که چ شیپ نجای... اخوابمیم رونیب

 ...رونیاتاق بذار ب نیپاتو از ا ی: جرئت دارمیگویم تیجد با

 !؟یکنیم کاریچ رونیمثال برم ب _

 ...یامتحان کن یتونیم _

 ...گهی: برو دکنمی... با سر، به در اتاق اشاره مکندیحرص زده نگاهم م غزل

 نیکشد: خاک بر سر من... بب یسرش م یو لحاف را رو کندیتخت پرت م یلرزد... خودش را رو یم شیها لب
 ...خوش کردم... خاک تو سرم... خـــــاک یدلمو به ک

 ...دیآ یکردنش م هیگر زیر یصدا و

 !: معلوم هست چته تو؟زنمیصورتش کنار م یرا از رو لحاف

 ...یکنیهمون کارو م قایو دق ادیبدم م یتوجه یچقدر از ب یدونی: من چمه؟! تو چته؟! مدیگویم غیج با

 !کنم؟ کارتی: خب االن من چمیگویحوصله م یب

بغلم  دی... بـــایبه دردام اضافه کن یدرد هیخودتم  نکهی... نه ایبد میدلدار دیکشد: االن با یم غیج هیگر انیم
 ...یکن

انقدر با  یاورد وقت یدر م یدارد مسخره باز گفتمیم نانینبود، با اطم شی... اگر اشک هاکنمینگاهش م رتزدهیح
 ...یبغلم کن دیبا دیگویم تیجد

 ...بغلت کنم ای: خب برمیگیو شانه اش را م کنمیرا به طرفش دراز م دستم

 یعنیخودم بگم؟!  یداره وقت یا دهیچه فا گهیخوام... االن د ی: نمردیگیو از اغوشم فاصله م زندیو پا م دست
 !کشه؟یخودت عقلت نم
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: میگویاندازم و م یم شیدو پا یراستم رو ی... پاکندی... تقال مکنمیو باز بغلش م رمیگیهر دو دستش را م مچ
 ...ی... سرمو بردغویج غیتکون بخور... ج یتونیحاال اگه م

به خودت پناه  یریزنج ی وانهید نیاز دست ا ای: خدامیگویدلم م یو تو کنمیم ی... پوفشودیارام م یناگهان
 ...برمیم

 ...یبد یلیخ یلی... خیبد یلی: تو خزندیام هق م نهیس یتو

 ...... لطفا بخواب بذار منم بخوابمدونمیآره خودم م _

 ...یکنیذره منو درک نم هیاصال  _

 !؟یزن من شد یبود ضی... مرکنمیرو درک نم چکسیهوم... من ه _

 !: من غلط کردم اصال که اون حرفو زدم... خوبه؟دیگویم یخفه ا غیو با ج ردیگیام م نهیاز س یشگونین

 ...گهید ی... حرف دلتو زدستینه خوب ن _

 ...کشد: حرف دلم نبود... اون... حرفِ... دلم... نبــــــود... انقدر تکرار نکن یم غیج سرم

 ...سرم صدا هست یتو یکاف ینزن... به اندازه  غیخب باشه... ج یلیخ _

 ....یبخشیبگو م _

 !مرگمو بذارم؟ یکپه  یدیم تیبخشم رضا یبگم م _

 ...: اوهومکندیام فوت م نهیس یتو

 ...دمیبخش _

 ...خوبه... حاال بخواب _

 ...ندارد ی... غزل واقعا تعادل روانکنمیم یپوف

که به زبان  یجمله ا دانمیم کهیدرحال دهمیبغلم فشارش م ی... توکندیام حقله م نهیرا دور س شیها دست
 ....از احساسم نسبت بهش را لکه دار کرده یاورد قسمت

 زنمیم یکنم... غلت ییکشد تا مکان و زمان را شناسا یطول م یپرم... کم یاز خواب م یزیهق هق ر یصدا با
 ...زنمیکنار م میپاها یو پتو را از رو

 ...یـــیبابا _

 ...شوم یم زیخ میتخت نشسته... با کمک ارنجم ن یرو به رو یکاناپه  یکه رو نمیبیو غزل را م زنمیم پلک

چقدر کارمون اشتباه بوده.... به خدا انقدر  دونمیدقه به من گوش بده... من م هی: بابا دیگویم یبه اهستگ غزل
ما االن ازدواج  نیخب بابا... بب یشد... ول یم نیا دیاعتمادت نبا ی جهیکه نت دونمیشرمنده م که حد نداره... م

 یزیچ ی... به جز خودمون هم که کسمیدار سرو دو گهی... همدمیخوبه... خوشبخت مونی... زندگمیکرد
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 کیحسام نزد ریبه ام یلیبود که قبال خ نیزد به خاطر ا یزر هی... اگر هم پارسا دهن گشادشو باز کرد و دهینفهم
 ...... خبنمیهم یبوده... برا

بدهد... خودم را به  ییدا لیحرف ها را تحو نیکه ا کشدیچقدر خجالت م دانمی... مکندیگزد و سکوت م یم لب
پر اشکش نگاهم  یو با چشم ها شودیرسانم... غزل متوجهم م یم نیرا به زم میکشانم و پاها یتخت م یلبه 

... من دوس ندارم رابطه مون ومدهین امتا حاال خواب به چشمه شبی: بابا... از ددیگویم یگوش ی... و توکندیم
از دستم  خوادیندارم... دلم نم تویمن چقدر دوست دارم... نه؟! به خدا طاقت دلخور یدونیباشه... تو م ینطوریا

 ...یناراحت باش

 ...ردیگی... غزل با دست آزادش، دستم را مرومیکشم و به طرفش م یم یقیعم نفس

نگاه کردنم سرش را باال  یبوسم... برا یرا م شیموها یرو شومیو خم م کنمیبه انگشتانش وارد م یفشار
 ...امیم شورمی: دست و صورتمو مزنمیلب م ی... به آرامردیگیم

 ...... بابا جونـــــمیــی: بابادیگویبا بغض م یگوش یو باز تو دهدیتکان م سر

 یکند... پوف یرا راض ییدارد دا یکه سع شنومیغزل را م ی... هنوز صداشومیاتاق م یبهداشت سیسرو وارد
 !دلم بگذارم؟ یشد، بابا را کجا یراض یی: داگذردیو از ذهنم م کنمیم

 ری: امگفتیگوشم است که م یاز غزل قانعش کنم تو یخواستگار یبرا خواستمیکه م یموقع شیصدا هنوز
حسابت با  گهیکلمه از حرفات دروغ بوده... اون موقع د کی... بفهمم  یی... پس فرداییحسام... خدا نکنه فردا

 ...نهیکرام الکاتب

... سرم درد پاشمی... مشت مشت به صورتم اب مکنمیرا باز م ییروشو ریو ش دهمیتکان م یخودم سر یبرا
 نی... واقعا ادهدیغزل آزارم م یبغض و ناراحت یاست... از طرف یکنواختیسوت  یگوشم صدا ی... توکندیم

دغده مان به  یو ب وبخ ی... واقعا تعداد روزهایکه من دارم؟! همه ش تنش... همه ش دلخور ستیزندگ
 !رسد؟ یدست م یانگشت ها

من رقم  یهم سرنوشت بود برا نیا ای... خداکشمیو آه م گذارمیم ییروشو یرا دو طرف کاسه  میها دست
 !؟یزد

... غزل را با کنمیرا ترک م یبهداشت سی... با عجله سروپراندمیغزل از جا م غیج ی... صداکشمیم یقیعم نفس
 ...نمیبیم میرو شیاز اشک پ سیخ یچهره ا

 !شده؟ یچ _

 نجایا نیای... هول نکن... بابا گفت.. گفت بیچیه یچیکشد: ه یو تند تند به صورتش دست م زندیم لبخند
 ...خودتون یبرا نیببر شبید یها میاز حل ...شبید یها می... بعدش هم از حلمینیبب ئتیبا هم ه میبر

اش  یشانی... پکنمیرا دور کمرش حلقه م میآورد... دست ها یو به آغوشم هجوم م زندیم هیگر ریخنده ز مبان
هست که اراده  ی: کارکنمیچسبانم و زمزمه م یم شیرا به موها میفشارد... لب ها یام م نهیس یرا به قفسه 

 !؟یانجامش بد یو نتون یکن
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 ...: نهدیگویم یو تو دماغ کندیم یعیه عیه

 خوامی: ممیگویاندازم و م یباال م یی... ابروکندی... دلخور نگاهم مردیتا از اغوشم فاصله بگ رمیگیرا م شیبازوها
 ...باز مونده ینطوریآبو ببندم... هم ریش

... دستم را رودیبغلم فرو م یبندم و غزل باز تو یرا م ییروشو ری... شگرددیبرم شیبه سرعت به لب ها لبخند
 !منو؟ یدیبخش ای ارمی: الزمه از دل تو هم دربدیگویو غزل اهسته م گذارمیپشت کمرش م

 ...دمی: نه... بخشمیگویو م کشمیم ی... اهروندیهم م یتو میحرفش اخم ها یادآوری از

 !ل حال منم شده؟لطفش شام ای دهیفقط تو رو بخش ییپرسم: دا یبا مکث م و

دختر  یکارها تیمسئول یدلخورم... ول ری: گفت از دست امزندیرا پشت گوشش م شیو موها ردیگیفاصله م ازم
 نیمن تضم یول نیایب تونییکنن... گفت دو تا کاریبا پسرشون چ دوننیخودشون م تییخودم با منه... عمه و دا

 ...حسام داشته باشه ریبا ام یرفتار خوب تییدا کنمینم

 ...کنه ری... خدا بخی: بــلـــــه... به سالمتمیگویم دهیاندازم و کش یباال م ابرو

 !... خب؟میو بر میآماده کنم بخور یزیچ هی: بذار برم دیگویآورد و م یبه لب م یذوق زده ا لبخند

نشان بدهد  یقرار است بابا چه رفتار دانمی... واقعا نمدهمیسر تکان م یلیم یجدا حوصله ندارم، با ب نکهیا با
 ...دهدیواقعا آزارم م نیو ا

 :زدهمیفصل س ♦

ِ ی.. زدهمیحرکت م یکاغذ کاه یرا رو قلم ... درست دهمیلب سر م ی... دستم را تا گوشه زنمیم هیلبش را سا ر
 ...زنمی... به لبخندش لبخند مشودیسوراخ م دنیکه موقع خند ییهمان جا

پوشه  نیسر بدهمش... اول زیم یکاغذ را لوله و به گوشه  یبا دستپاچگ شودیباعث م خورد،یکه به در م یا تقه
 ...کنمیرا صاف م میصدا یکشم و با تک سرفه ا یم شیپ د،یا یدستم م ریرا که ز یا

 ...دییبفرما _

 ...نمیبرگه رو امضا کن بب نیا ای: بدیا یغرغر کنان داخل م ایچرخد و پو یپاشنه م یرو در

 ...سالم کی: علزنمیچانه م ریرا ز دستم

 ...حوصله ندارم ری: امکشدیم ششیبه ته ر یدست کالفه

 !شده؟ یزی: چرمیگیرا از دستش م یساعت یمرخص A5 ی برگه

اتاق جدا  یاز فضا یرا دارد و با کانتر کوتاه یکوچک یکه حکم اشپزخانه  یشرق ضلع 2×2 یطرف فرو رفتگ به
 ...فشارد یرا م سازیچا یو دکمه  رودیشده م

 ...ادیخواستگار ب ایرو یقراره برا _
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 ...ی: خواهرت؟! به سالمتکشمیبرگه خودکار م یاندازم و پا یرا باال م میابرو یتا کی

 رونیاز جعبه ب یبگ یو ت داردیبا طرح دلقک را برم یکیسرام وانیل ای... پودیآ یم سازیتق آف شدن چا یصدا
 ...خونه یکنم برا دیخر خردهیبرم  خوامیکشد: هوم... م یم

 ...غزله وانی: اون لمیگویسرعت م به

 ...: برو باباکندیم زیرا ر شیها چشم

 ...لب بزنه وانشیبه ل یکس ادیغزله... خوشش نم وانیل گمیم کهی: مرترومیو به طرفش م شومیجا بلند م از

 ...ریبگ نویا ای: بدهمیبه دستش م یگرید وانیل

 !پرسم: طرف آشناست؟ یم ی... به اهستگدهدیم یفحش ریز

مدرسه  ایکه رو شیهم هست... تا دو سال پ ای... برادر دوست رومونهی: آره... همساکندینگاهم م وانیپشت ل از
 ...اوردشیو م بردیم رفت،یم

 ..ری... امگمی: مکندیزمزمه م ایو پو میگویم یاهان

 !: هوم...؟گردمیبرم زیم پشت

 ...دختره... صدف نیا _

 ...باز شروع نکن ایپو _

 ..یعنیمشکل داره..  دیپسره فر نی: فکر کنم با ادهدیتوجه ادامه م یب

 ...ستیبه من مربوط ن _

 ...ومدمیامروز صبح که داشتم م _

 !شه؟ینم تیحال زادیزبون ادم _

 ...ت پارک بود... بعدشرک یپسره دم ورود نیماش _

 ...ـــایپــو _

 ...بذار حرفمو بزنم ریخفه خون بگ نیمرگ... دو م _

فک  یعنی... نه... کردنیبود... فک کنم داشتن دعوا م نشی: صدف هم تو ماشدهدیادامه م ایو پو کنمیم یپوف
 ...کباب شد گرمیکه ج دیدر اون عروسکو کوب یشد طور ادهیپ نی... مطمئنم... چون بعد صدف از ماشکنمینم

 کنمیکه من فکر م یزی: تو هم به همون چشودیخم م یو کم گذاردیم زیم یرا رو وانی... لکنمینگاهش م متفکر
 !؟یکنیفکر م

 ...کنمینم یفکر چی: من هدهمیرا تکان م سرم
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به  دیردن چرا باعقد ک یکه انقدر عجله ا نایکم فک کن... ا هی: خاک تو سرت... دهدیبه تاسف تکان م یسر
 !کنن...؟ دایبا هم مشکل پ یزود نیا

 ...... به سالمتیکن دیخونتون خر یبرا یبر یخوایم ی: فکر کنم گفترمیگیرا به طرفش م یمرخص ی برگه

 ...خب توام لهیکشد: خ یم رونیب میانگشت ها انیرا از م برگه

 ...زحمت یبشورش ب نمی: اکندیاشاره م وانیبا سر به ل و

 ...رود یو م دهدیتکان م یو دست زندیم ی... لبخندکنمیزده نگاهش م حرص

 ...کشمیم شیغزل را پ یچهره  یکاره  مهین ریو تصور دهمیتکان م یسر

 ...اش هر دو بروند به درک یو آن شوهر عوض صدف

... شودیبرگزار م یاتاق خــــانم صولت یجلسه تو کندیاعالم م غشیج یو با صدا ردیگیتماس م یبعد منش یساعت
 متیاعصابم است... خانم فالح بهتر بود... مال یرو یاش بدجور یتو دماغ ی... صدامیگویم یحوصله باشه ا یب

زودتر از  یلیرا خ مانشیزا یدارد و مرخص یسخت یبودم باردار دهی... از غزل شندادیاش به ادم آرامش م یذات
 ...موعد مقرر آغاز کرده

 تمیآورم تا اذ یدر م ی... حلقه ام را که به خاطر چپ دست بودن، اکثرا موقع طراحکنمیساعتم را محکم م بند
 ...کنمیاندازم و اتاق را ترک م یانگشتم م ینکند را تو

تا داخل شود...  کنمیکشم و با دست اشاره م ی... عقب مرسمیپشت در اتاق صدف م ییبا مهندس توال همزمان
 ...رودیو داخل م کندیم یتشکر

 یجلو یچرم یها یراحت یرو ،یبه همراه معاون مال گریو ما چهار نفر سهامدار د ندینش یم زشیپشت م صدف
 ...زشیم

 !...؟می: شروع کندیگویم یو تو دماغ کندیم ینیف نیف صدف

بازده شرکت گوش  شیافزا یاش برا یتکرار یحوصله به حرف ها ی... بکندیبحث را آغاز م ییتوال مهندس
 ...دهمیم

 ...کشد یاعصابم خط م یخشکش رو یسرفه ها یکردن صدف و هر از گاه نیف نیف یصدا

نظر من  خواهدیکه م ییو در جواب سوال مهندس توال دهمیم یانگشتانم باز انیدستم را م یتو یفشار خودکار
هم به کارمندا تعلق  یاضافه و کار و پاداش هیماه عالوه بر حقوق  نیاگه ا کنمی: من فکر ممیگویرا هم بداند م

به خاطر تالش همکار ها بود...  میبدست اورد رآخ یپروژه  یکه ما تو یتیبهتره... به هر حال موفق یلیخ رهیبگ
 ...تالش کنن به نفع خودشونه شتریب یهر چ فهمنیخودشون هم م ینطوریا

 ...دی... ببخشیپـچــ... هـَــنهی... همــی: نظر منم همکندیم دییتا صدف

چکد... من  ی... به قولِ آقاجون اب از دستش نمکنندیموافقت م هیشکم گنده بق سیجز مهندس رادِ خس به
 !با خودش به گور ببرد؟ خواهدیپول را م نهمهیا دانمینم
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... صدف شومیو از جا بلند م دهمیقرار م زیم یرا رو می... فنجان چاشودیجمع م یا قهیچهل و پنج دق جلسه،
 ...دیآ یدر اتاق م یتا جلو

و  ییگفتند... توال یگفتند، کوچکتر یاتاق را ترک کنند... هر چه باشد بزرگتر هیتا بق مانمیمنتظر م یکالفگ با
 یبیمه ینگذاشته ام که با صدا رونی... هنز قدم از اتاق بروندیم رونیراد اخر از همه و مشغول پچ پچ و گفتگو ب

 ...رفت جیلحظه سرم گ هی: دیگویم ستهو اه کندی.. صدف دستش را به در بند مچرخم. یبه عقب م

 نی: خوبدیا ی... مهندس رادِ شکم گنده جلو مکنمیکه خوشبختانه نشکسته نگاه م یگلدان واژگون شده ا به
 !خانم مهندس؟

 ...دیی: خوبم ممنون... شما بفرماکندی... صدف تشکر مکنمیاراده اخم م یو ب شودینگاهش چندشم م از

اش  یذات یو بهنودِ معاون با مهربان کشدیعقب م ی... راد با دلخورکندیرا با حرص ادا م دییبفرما کنمیم حس
 ...ستیخوب ن ادیحالتون ز نکهیمنزل... مث ا دیبر نیخوایپرسد: اگه م یم

 ...فقط... سرما خوردم کنهیخرده سرم درد م هینه... ممنون...  _

 ی... سرش رورمیگیرا م شیبازو ریو ز رومیاراده جلو م ی... بخوردیدر سر م یدستش دارد از رو کنمیم حس
 ...ننیمبل بش یببرشون رو ریآب قند درست کن... ام هی بی: خانم اددیگویبلند م ییافتد... توال یشانه ام م

 ...ی: مرسزندیلب م میبه چشمها رهیو خ ندینشیمبل م ی... صدف رودهمیرا که خواسته انجام م یاکراه کار با

... دیا یکرده داخل م یراه خال نیرا ب اتشیکه نصف محتو یآب قند وانیبا ل بی... خانم ادکشمیعقب م فورا
 ...کنمیم یپوف

جواب  یو به بهانه  کشمیم رونیب نمیج بیرا از ج لمی... موباشودیشلوارم، اخمم باز م بیج یتو یحس لرزش با
 ...کنمیاتاق را ترک م یخفه کننده  یدادن تلفنم، فضا

 !: بله؟کنمیتماس را برقرار م دیصفحه نگاه و با ترد یناشناس رو یشماره  به

 !حسام؟ ریام _

 !: آوا؟میگویم متعجب

 !دنبالم؟ یایب یتونیسالم... م _

 !دنبالت؟ امی! کجا ب؟یفشارم: سالم خوب یام را م یشانیپ

 ...سهمدر  _

 !؟یزنی: از مدرسه زنگ مرمیگیدر اتاق صدف فاصله م از

 ...دوستم ی: اره با گوشکندیپچ م پچ

 !؟یای: مکندیوارانه تکرار م دیام و
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 !شده؟ یزیچ _

 ...خونه برهیو منو م دهیبگم گوش نم سمیبرم خونه... اگه به سرو خوادینه... فقط دلم نم _

 !فتاده؟ین یاتفاق یمطمئن _

 ...گمیبهت م امیحاال م _

 !؟یشیم لیساعت چند تعط قایدق _

 ...رونیاز کالس اومدم ب ییدستشو ی... االن به بهانه گهیساعت د مین هی _

 ...امی... مزمیباشه عز _

 ...دهمی... بعد خودم بهش خبر مینگ یزیدنبالم به مامان چ یومدی... تا نیمرس _

 ...: باشهرونیب کنمیرا فوت م نفسم

 ...فعال _

 توانمیم گریساعت د میاالن حرکت کنم، تا ن نی... اگر همرومیاورم و به اتاقم م یم نییرا از کنار گوشم پا لیموبا
 ...آوا برسانم یخودم را دم مدرسه 

* 

... دوزمیو به سمت راست م رمیگیشلوغ و پر سر و صدا م یرستانیدب یباز شدن در، نگاهم را از دختر ها یصدا با
زده به درخت  هیکه تک ییمدرسه درس خوانده... چه روزها نیهم یبر لب دارم... غزل هم تو یاراده ا یلبخندِ ب

 ...ماندم یمدرسه منتظرش نم یقطور جلو

 ...کندیگرفته سالم م یبا چهره ا آوا

 !ه؟یا افهیچه ق نیسالم... ا کیاندازم: عل یباال م ییابرو

 ...: با درسا دعوام شددیگویمقدمه م یبو  دهدیرا جلو م شیها لب

 !: خب؟گذارمیاش م یرا پشت صندل دستم

 ...... دعوامون شدنیخب به جمالت... هم _

 !خونه؟ یبر یخوایچون با درسا دعوات شده نم _

که چته... بعد اگه  شهیم چیخوددار باشم... مامانم سه پ تونمی... من اصال نمدهیم ریآره... چون مامان بهم گ _
... بهم گفته بود حق ندارم از اون زیچ انی... چون بعد از اون جرشهیشده، با مامان هم دعوام م یبهش بگم چ

 ...فتادهین ی... انگار اتفاقارمیدرسا ب یبه رو یزیموضوع چ

 !خب؟! پس چرا دعواتون شد؟ _

 ...بهت گمیمدرسه... م یحاال فعال برو از جلو _
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و  کندیعقب پرت م یصندل یاش را رو یکمربندش را ببندد... کول دهمیو رو به اوا تذکر م زنمیجا م را دنده
 ...بندد یکمربندش را م

تنها  یتونیبرگردم شرکت... م دی... منم باستیخونه ن ی... اول بگم غزل دانشگاهه... کسیزیقبل از هر چ _
 ...گردهیبرم گهیخونه؟! غزل دو ساعت د یبمون

 !ام؟یبا تو ب شهی: مدیگویم یا هیچند ثان یریتاخ با

 !شرکت؟ یایخارانم: ب یپشت شست چانه ام را م با

 ...: اوهومدهدیسر تکان م بچگانه

کار بزرگترا  یتو نیچرا دعواتون شد؟! مامان راست گفته حق ندار نمیبا من... حاال بگو بب ایخب... باشه... ب _
 !... درسته؟یکرد نکارویتو ا ی... ولنیدخالت کن

 ...کارو کرد نی... درسا ارمینخ _

 ...تا ادامه بدهد مانمیو منتظر م کنمیم سکوت

 ینطورینگفتم... آخه درسا هم یزیچ ی.... ولرهیگیم افهیهست همه ش برام ق یده دوازده روز هی دمیدیمن م _
امروز اعصابم از دستش خرد شد... بهش گفتم  گهی... دشهیبعد خودش خوب م یول شه،یم وونهید ییوقتا هی

 ...چه مرگته

 !؟یبهش گفت ینطوریهم _

 یهمه  یاحمق جلو ی... دختره هیحرف حسابش چ نمیبب خواستمیم گهیخب د یشدت... ول نیحاال نه به ا _
هم از پارسا  شهی... حاال همدمیبچه ها برگشت گفت به خاطر داداش توئه که من سه هفته س داداشمو ند

بزنم لهش کنم  خواستیدلم م یعنیزده باشه...  یزر هی خواستیم یو به خونش تشنه س... ول خورهیکتک م
 رونشیشدم از دهنم در رفت گفتم داداش تو اگه آدم بود که بابات از خونه ب یانقدر عصبان گهیهمونجا... د

که داره تو کار بزرگترا دخالت  هینشه... حاال ک یزیابرو ر شتریتا ب رونی... بعدشم از کالس اومدم بکردینم
 !ته؟یاون عفر ای! من کنه؟یم

 ...گهیبه اون داداشش رفته د نمیبگم؟! ا ی: چریگیفشارم و نفس م یم میانگشت ها انیرا م فرمان

حاال سه هفته  دم،یدیکه روز به روز داداشمو م یمن گفتمیشر به پا بشه... وگرنه بهش م خواستمیکه نم فیح _
 یو هر غلط کنهیتو که دهن گشادشو باز م یبه خاطر اون داداش عوض دمشیس سر جمع چهار بار هم ند

بگم  خواستمیخونه... م ادینم تونهیکه م ییتا جا شی... داداش منم به خاطر بابام و دلخورکنهیم خوادیدلش م
جدا  یسر به تنش نباشه... داداشت که خونه  یخواستیو م یدینال یم تیاز دست داداش عوض شهیتوکه هم

حسام بستَـست و  ریناراحت باشم که جونم به جون ام دی... من باشیدید ینم ادیهم ز ینطوریداشت و هم
... فقط هم به خاطر اون نمشیب یحاال هفته به هفته نم یولکم دارم...  یزیچ هیانگار  نمشیروز نب هیاگه 

 ...شعور یب یپارسا

 ...گذرهی... اشکال نداره... مــــزمیفشارم: عز یو دستش را م زنمیم یلبخند
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 ...ادیتو گوشش تا حساب کار دستش ب زدمیم یکیشعور... حقش بود همونجا  ی: بزندیلب غر م ریز

گفت بعد از  یمامان داشت به بابا م شبی... دی: راستــــدیگویزده م جانیچرخد و ه یبه سمتم م یناگهان و
! بابا گفت مگه رفتارم چش بود؟! بعد ؟یبود باهاش داشت یچه رفتار نیده روز بچه م اومده بود خونه... ا

... بابا یاریالش هم باال ب دینبا گذشتبود و  یزیچ هی... یکنیکه انقدر سرد و خشک رفتار م نیمامان گفت هم
از  گهید یدفعه  رهیبگ ادی دیپسر دسته گلت با ی! ولرفتار کنم؟ ینطوریا ادیخودم خوشم م یهم گفت فک کرد

گفت پسر دسته گلت دلم براش کباب  یلحن هیبا  ر،یام یعنیرو هم خر فرض نکنه...  هیغلطا نکنه و بق نیا
 ...ریتو به دل نگ زنهیم یا هیو کنا شین هیچند وقته  نیا ینیبی... اگه مستینتو دلش  یچیبابا ه یشد... ول

 ...کشدیجمله اش م انیهمزمان با پا یقینفس عم و

 ...بچه... سرم رفت ی: چقدر حرف زدکنمیخنده نگاهش م با

 ...احمق ی: درسارودیجلد پکرش فرو م یو بالفاصله تو زندیم یلبخند

به تو  زایچ نی... بهش فکر نکن... االشیخ ی: بزنمیبه شانه اش م یو دست کنمیشرکت پارک م یورود مقابل
 ...نیی... بپر پایخوب قبول ش یرشته  هی نجای... حواستو بده به کنکورت همهشیمربوط نم

را  موتی... رشودیم ادهیپ نی... بعد هم از ماشداردیاش را برم یو کول کندیرد م یدو صندل نیتنه اش را از ب مین
 ...دارمیفشارم و همقدم با آوا قدم برم یم

 ...کنمیم تشیو به داخل اتاقک اسانسور هدا گذارمی... دستم را پشت کمرش مکندیبه اطرافش نگاه م یکنجکاو با

 ...: من گرسنمهدیگویو م دهدیم هیتک یفلز ی وارهید به

 !چ؟یساندو ای! چلو ؟یخوریم یوقت نهار گذشته... چ گهی: االن که دکنمیام نگاه م یساعت مچ به

 ...برگر زیفشارد: چ یدندان م ریاشاره اش را ز انگشت

 ...: باشه شکموووووکشمیو گونه اش را با دو انگشت م کنمیدراز م دست

 ...شهی: ول کن لپمو... دهنم گشاد ممیگویو م خنددیم

 !؟ی: چخندمیم یکیشل

 ...یچیکشد: ه یبه گونه اش م یدست

 ...ستدیا یمورد نظر م یطبقه  یتو آسانسور

 ...دمیبرات سفارش م نجایهست... از هم تزایکافه پ هیساختمون  نیهم یتو _

با خروج صدف...  شودی.... ورود ما همزمان مکشمیوارد شدنش عقب م یرا برا ی... در وروددهدیتکان م یسر
 ...کندیاندازد و به سرعت شرکت را ترک م یهم به جانبمان نم ینگاه مین یحت

 !کنه؟یم کاریچ نجای... انیدختره... ا نی: اکندیزمزمه م رتزدهیچرخد و ح یکه امکان دارد م ییآوا تا جا سر



 

 
369 

 ...کنهیکار م نجای: اگذارمیکمرش م یگود یدستم را رو کف

 ...شودیو وارد اتاقم م دهمیتکان م یشده سر زیخ مین یِ منش ی... براکندیزده نگاهم م بهت

 ...دونهیم ! اونوقت غزل هم؟یهمکار نی... تو با ایعنیپرسد:  یزده م جانیه آوا

بعد صدف  کنهیکار م نجای: نه غزل کوره... خودش اکشمیسفارش غذا جلو م یو تلفن را برا نمینشیم زیم پشت
 ...نهیبیرو نم

 ...شی: اَهههه... چه روشن فکر... من اگه شوهرم با دوست دختر قبلستدیا یو کنارم م زندیرا دور م زیم

... برادر هم رمیگیو نگاهم را م رومیم ی... چشم غره اشودیگزد و ساکت م یلب م ند،یبیام را که م یبرزخ نگاه
 دیگویو م زندیچشمانم زل م یداشتند... صاف تو یارج و قرب شانیخواهر ها شی... حد اقل پمیقد یبرادر ها
 !!!شوهرم

 ...: نوشابه... نوشابهدیگوی... آهسته مدهمیبرگر سفارش م زیآوا چ یبرا

 ...رسانمیم انیو تماس را به پا کنمیرا هم اضافه م نوشابه

 ...ها یخوریم خوادیدلت م یهر چ یدیخوب چشم مامانو دور د _

 ینطوریو فست فود بخورم... منم ا وهینوشابه و ابم دهیمامانه... اصال به من اجازه نم ریخب همه ش تقص _
 ...شدم یعقده ا

 ...ردیگیام م خنده

 !!ه؟؟یچ نی: اکشدیکه امکان دارد م ییو دستش را تا جا شودیپهن م زیم یرو آوا

 ...کندیو بازش م داردیلوله شده را بر م یبه خودم بجنبم، کاغذ کاه نکهیاز ا قبل

 !؟یدار کاریمن چ لی: به وساگذارمیام م یشانیپ یو کف دستم را رو کنمیم یهوف

 یوقت بود نقاش یلی... خــــــنیبب نوی: اَهههه.... ادوزدیغزل چشم م لیسه رخ و رو به تکم ریزده به تصو بهت
 ...یدیکش ینم

 !آره؟ یسرک بکش دی: به همه جا باکنمیکشم و لوله م یم رونیانگشتانش ب انیرا با حرص از م کاغذ

 ...چشمم بود برش داشتم ی... جلودمیاندازد: سرک نکش یشانه باال م یتفاوت یب با

 ...: فضولزنمیم جگاهشیکاغذ لوله شده به گ با

 !؟یرو آورد یشده به نقاش یکشد: حاال چ یباال م زیم یرا از رو خودش

 ...تولد غزل بهش کادو بدم یبرا خوامیم _

 ...مونده یلی... تازه تا تولد غزل که خــــایباز کیرمانت نیاز ا ادیاورد: انقدر بدم م یعوق زدن در م یادا
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ماه و پنج روز هم از اون طرف... با هم  کیطرف،  نیده روز از ا هینمونده... از االن تا پنج اسفند...  یلیخ _
 ...انقدر زود تموم بشه کردمی... فکر نمرشیتصو دنیزود شروع کردم به کش خردهی... البته میماه و ن کی شهیم

 !؟یشروع کرد یمگه از ک _

 ...شهیم یده روز هی: زنمیچانه م ریرا ز دستم

 ...دیگویم یاوهوم

 یمن و از کار و زندگ یروز اومد هی نیمن کار دارم... بب زیم یاز رو نییپا ای: بزنمیم شیپشت دست به ران پا با
 ...یانداخت

 ...یاووو... دلتم بخواد در جوار من باش _

 ...اندازم یام م ینیب یرو ینیچ

 ...ریام گمی: مدیگویمتفکر م غزل

 !هوم؟ _

 !دختره ندارد؟ نیبا حضور ا یمشکل چیواقعا غزل ه _

 ...ردیگیفاصله م زیخندد و از م ی... آوا بلند مبرمیزده دستم را باال م حرص

به  کاری... اصال تو چیو حساسش نکن یدهنتو ببند ی: فعال که مشکل نداره... البته اگه جنابعالمیگویخشم م با
 !بچه؟ یکارا دار نیا

... ارهیتو ن یبه رو یهم مشک داشته باشه... ول دی: البته شابردیفرو م شیمانتو یها بیج یرا تو شیها دست
 ...بهتره از خودش بپرسم

 سِ یو خودنو دهدیم ی... آوا قهقهه زنان جا خالکنمیبه طرفش پرت م دیا یدستم م ریرا که ز یجسم نیاول
 ...افتد یم نیزم یو رو کندیبرخورد م یچرم یپرتاب شده، به راحت

* 

 ...فرستم: سالم... من اومدم یچرخانم و اوا را داخل م یقفل م یرا تو دیکل

 ...یکرد ری: دشنومیم یدور یغزل را از فاصله  یصدا

 ...: اِه... سالمشودیظاهر م میرو شیبعد، پ یا هیثان و

 ...یبوسد: خوش وامد یاوا را م یو گونه  دیآ یم جلو

 ...ی: خسته نباشردیگیرا م فمیو ک دیا یم شی... غزل پکندیراهرو را رد م آوا

 ...ی: مرسشومیگونه اش خم م دنیبوس یبرا _

 !؟یکنیدرست م یدار ی: چکندیشامه ام را نوازش م یخوب یاورم... بو یرا با فشار به بغل پا در م میها کفش
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 ...... فقط به خاطر تویراشکیپ _

 ...زنمیملبخند  شیرو به

 ...بهم لباس بده ای: غزل بدیآ یاوا از اتاق خواب م یصدا

 !چرخاند: عمه خبر داره؟ یاتاق م یمن و در بسته  نینگاهش را ب غزل

 ...هوم _

 !شده؟ یطور _

 ...اومده ینطورینه.. هم _

آن  یتا به واسطه  مینگو یزیاوا و درسا چ یاز دعوا دهمیم حی... ترجرودیو به طرف اتاق م دیگویم یاهان غزل
 ...دانمیم دی... البته اگر اوا دهانش را بسته نگه دارد که بعردیو حال همه مان را بگ دیایاسم پارسا وسط ن

 ...دیآ یم رونیرنگ غزل از اتاق ب یبعد آوا با بلوز و شلوار آب یا قهیدق

 ...میشویو دست و صورتم را م کنمی... لباس عوض مرومیاتاق م به

 ...: جانم... اومدمکنمی... اتاق را ترک مزندیم میصدا غزل

 ...موز درست کردم ریش ای: بدیا یم رونیاز آشپزخانه ب یکوچک ینیس با

 ... و یراشکیموز و پ ری: چه خبره امروز؟! شدارمیبرم ستادهیرا ا وانمیاندازم و ل یباال م ییابرو

 ...تعجب کرده ینطوریکه ا یداد یبخت من گرسنگچقدر به داداش بد نی: ببدیگویبا خنده م آوا

 !دم؟یم یحسام من به تو گشنگ ریگفته؟! ام ی: کخوردیواضح حرص م غزل

 ...هم کدبانوئه یلیگفته؟! خانوم من خ یک ریاندازم: نخ یرا دور کمرش م دستم

 ...نمیکنار هم بب ینطوریشما دو تا رو ا کردمیوقت فکر نم چی: هزندیم شخندین اوا

 ...زندی... غزل هم لبخند مزنمیم لبخند

 !! چه خبره امشب؟؟ینگفت _

... دسر و ساالد دمیبه خونه کش یدست هی... دمی... از دانشگاه که اومدم نخوابیچیاندازد: ه یشانه باال م غزل
 ...موز درست کردم... بعد هم به فکر شام شدم ریو ش

 ...شمنویم رموزیاز ش یو جرعه ا میگویم یهوم

 !؟یندار یمشکل کنهیشرکت کار م یدختره... صدف... تو نیا نکهیغزل... تو با ا گمیم _

 ...شعور یب ی... آواکنمیم یبلند یسرفه  تک
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بوده  یزیچ هیداشته باشم...  ی: نه... چرا مشکلگذاردیام م نهیش یچسبد و دستش را رو یبهم م شتریب غزل
 ...حسام اعتماد کامل دارم ریو تموم شده... تازه من به ام

 ...صابون زده یزن و شوهر یدعوا کی یو تماشا طنتیش ی... احتماال دلش را براماندیمات م آوا

 ...ردیگیو نگاهش را م دیگویم یشیاندازم... ا یباال م ییو ابرو کنمیاوا نگاه م به

 ...من یچسبانم: جوجه  یغزل م ی قهیرا به شق میاز چشمش لب ها دور

 ...کندیم میچشمها یو لبخند مهربانش را روانه  کندیرا بلند م سرش

 ...دلم را گرم کرده ی... حرفش بدجورکنمیدستم را دور کمرش محکم م ی حلقه

*** 

 !؟یدی: خوابگذاردیم زیم یمرطوب کننده را رو یاستوانه ا ی... غزل قوطبرمیسرم م ریرا ز دستم

 ...: نهکنمیگاهش مچرخانم و از پشت سر ن یرا م سرم

 هی... فردا از دوازده تا دو فقط موندیچرخد: کاش آوا م یو به طرفم م شودیرنگ بلند م دیسف مکتین یرو از
 ...رونیب میرفتیکالس دارم... قبلش با هم م

رو کجا بزنه... خوب شد بابا اومد دنبالش  یفهمه چه حرف ی... نمتیترب ی: همون بهتر که رفت... بکنمیم اخم
 ...شدیوگرنه دعوامون م

بوده  ضیکم مر هیبعد از تولدش هم  نکهیدونه س... به خاطر ا هی یکیلوسش کرده...  خردهیخب عمه  _
 ...خب بچه س هنوز ی... ولکنهیحرف زدنش هم اصال دقت نم یمرکز توجهه و تو شهیهم

 فیکم ضع هیبوده؟! فقط  ضیگفته مر یلوسش کرده... بعد هم ک یلی... مامان خیلیو نه و خ خردهیاوال که  _
... بذار هر کننی... گفته همه مراعاتمو مگهیاز خودش باور کرده د نمیحرف تو دهن همه تون افتاده ا نیبود... ا

 ...بکنم خوادیکار دلم م

... رهیاوا در م یخب حاال... تو جونت برا لهیکشد: خ یم شیساعد و پشت دست ها یرا رو شیدست ها کف
 ...نمی! برگرد بب؟یزنیازش حرف م ینطوریشده ا یحاال چ

 !؟یبکن یخوایم کاری... چزنمیحرف م تشیجداست... دارم راجع به ترب یمسئله  هیمن اوا رو دوس دارم  نکهیا _

 ...به دستات کرم بزنم خوامی: مداردیکرم را برم یقوط مجددا

 ...ادیاندازم: نه موقع خواب بدم م یام م ینیب یرو ینیچ

خزد: اتفاقا  یتخت م یاندازد و با بلوز و شلوار خوابش رو یتخت م یکنگره  یرا رو دشیساتن سف روپوش
 ...کنهیم تیموقع خواب خوبه... پوست دستات زبر شده صورتمو اذ

و دست آزادم را  خوابمی... به پهلو مکشدیو پشت دستم م زدیریکرم کف دستش م یو وغزل کم زنمیم لبخند
 ...همه حظ کنن کنمیم تشیترب یجور هیدختر دار بشم  ی: من وقتبرمیسرم م ریز
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 !؟یگفته تو قراره دختر دار بش یخندد: حاال ک یم شیچشمها

 !؟یمن شک دار ییبه توانا _

 یکی: نه جنـــاب... بچرخ اون گرددیرا برم ریکشد و همان مس یباال م میرا تا ارنج و بعد بازو شیدست ها کف
 ...دستت

دست  فی... حرکت توام با فشار خفردیگیپشت کمرم قرار م نباریچرخم و غزل ا یچپ به راست م یپهلو از
 ...کندیرا القا م یحس خوب ش،یها

 !... از ته دلت بود؟یکه به اوا گفت ی... اون حرفگمیم _

 ...یپرس یم ییسواالنه از نوک زبونم بود... چه  _

 خودت اعتــ یکه زد یبه اون حرف یعنی _

 ...شده؟! کبوده یاوه... ارنجت چ _

 ...بحث را دوست ندارد: خورده به در نیکشم... ا یم یقیعم نفس

 !کنه؟ی: حواست کجاست؟! درد هم مدیگویم یو با دلسوز کندیم ینچ

 !نه ... تموم شد؟ _

 ...اوهوم _

 هیخزد:  یلحاف م ریاندازد و ز یم یپاتخت یکرم را رو یگذارم... غزل قوط یبالش م یچرخم و سرم را رو یم
 !نشو... خب؟ یپرسم عصبان یم یزیچ

 !؟یکرد کارشونی: اون لباسا رو چردیگیچرخد و رخ به رخم قرار م ی... به پهلو مکنمینگاهش م منتظر

 !: کدوم لباسا؟زنمیرا پشت گوش م شیموها

 ...... لباس بچهمیدیکه... اصفهان خر ییهمون لباسا _

 ...یکنیفک م ییزایاوف غزل... به چه چ _

... تازه به میپولشونو داده بود یدور؟! کل شونی: فقط کنجکاوم بدونم... انداختگذاردیم میبازو یرا رو دستش
 ...خوردیهم م یکه قراره داشته باش یدرد دختر

 !!؟؟ی: حامله انمینش یتخت م یو رو پرمیر از جا مفن مثل

هفت پشتم بسه...  یکردم برا تیدفه خر هیبخواب... نه بابا مگه احمقم...  ریکشد: بگ یخندد و دستم را م یم
 کار؟یچ خوامیدرسم تموم شه... بچه م کشهیطول م یمن هنوز دانشجوام... کل

گرفتم و با اون چند  یلباس و اسباب باز یسر هی... یستیون بهز: دادمشگذارمیبالش م یسرم را رو یاسودگ با
 ...یستیدادم بهز میبود دهیکه خودمون خر یدست لباس
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 ...یکرد یخزد: کار خوب یاغوشم م یو داوطلبانه تو دیگویم یآهان

 ...: اون حرف از ته ته ته دلم بودکندی... غزل زمزمه مبوسمیرا م بناگوشش

 ...زنمیم یکمرنگ لبخند

که  یکرده بود، آنهم به اجبار... خدشه ا هیبه من تک هیچند ثان یامروز صدف برا نکهیا "نپرسم  دهمیم حیترج و
 " !...؟کندیبه اعتمادت وارد نم

 ...یشویکه تو اصال متوجه گذرش نم گذردیم عیاوقات زمان آنقدر سر یگاه

 ...چدیپ ینم تیخودش است و به پر و پا یاز حد تو شیکه صدف ب ییوقت ها همان

 ...ادشیآزرده کردن خاطرت وجود ندارد... نه خودش و  یبرا ییکه پارسا ییوقت ها همان

موضوع را  کندیم یرابطه ات با پدرت مثل قبل شده و سع ینیب یمدت م کیکه بعد از  ییهمان وقت ها و
لبخند  یرویدخترش م یاز ته دل قربان صدقه  ندیبیم یوقت یی... که دااوردین تیبه رو یزیفراموش کند و چ

 ...دارد فراموش کند یبزند و او هم انگار سع

 ...دهیروز ها به سرعت برق و باد گذشته اند و تولد غزل فرا رس ینیبیوقت است که م آن

که سر موضوع که همه انگشت به دهان بمانند... به جبران تولد پارسالت  رمیبگ یجشن تیبرا خواهمیم گفتم
 ...حراست خراب شد

 ...و خودم یفقط خودت باش خواهمیکالم و قاطع گفت که نه... م کی

 ...عروسش سنگ تمام بگذارد یبرا خواهدیکرده... مامان م یزیبرنامه ر یعسل کل گفتم

 "...فقط خودم و خودت": امدین نییموضعش پا از

 ...حرف زد شودیحرفش نم ی... روگریقبول کردم... غزل است د تینها در

... 

 ...چرخم یو به راست م کنمیمحکم م نهیا یکراواتم را جلو گره

 یکشم... با سر انگشت ست سه تکه  یم رونیشکل را ب یضیب یدراور جعبه  یکشو ینقطه  نیتر ییانتها از
 ...کنمیرا لمس م دیمروار

 ...چرخم یو به عقب م دهمیکتم جا م یداخل بیج یتق باز شدن در، به سرعت جعبه را تو یصدا با

 !؟ی: اماده شدزندیلبخند م غزل

 مشیمحو و مال شی... اراینقره ا ی هیبه همان رنگ با حاش یا یبه تن دارد و روسر یخوشرنگ یساتن آب یمانتو
 ...را دوست دارم

 ...کنمیو دستم را به طرفش دراز م دهمیتکان م سر
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شکمش به هم قالب  یرا جلو میچرخانمش و دست ها ی... مگذاردیدستم م یو دستش را تو دیا یم جلو
 ...یبرنامه داشتم برات... نذاشت ی: کلکنمیگوشش زمزمه م ی... توکنمیم

تنها  میروز تولدم رو که با هم هست نیاول خواستیگذارد: دلم م یگونه ام م یاورد و رو یرا باال م دستش
 ...میباش

 !م؟ینبودقبل با هم  یسال ها _

 ...ریام یمنظورمو خوب گرفت _

 ...کنمیدستم را باز م یخندم و حلقه  یم

کشد... اخر هفته است  یطول م یساعت کی م،ی... تا به رستوران برسمیکنیدر دست هم خانه را ترک م دست
 ...نیهم سنگ کیو تراف

 ایجنتلمن باز نی: اگذاردیدستم م یخندد و دستش را تو ی... مکنمیغزل باز م یرا برا نیو در ماش شومیم ادهیپ
 ...ریام ادیاصال بهت نم

 ...برات متفاوت کنم میتولدت رو که با هم نیاول خوادی: دلم ممیگویاز خودش م دیتقل به

 ...خنددیتر م بلند

 ...میشویو وارد رستوران م گذارمیم ارشیرا در اخت میبازو

 !پرسد: جناب رهام؟ یو با احترام م دیا یجلو م یشخدمتیپ

 ...طرف نیاز ا دیی... بفرمانیخوش اومد یلی: خکندیاشاره م یو با دست به گوشه ا کنمیم دییتا

 ...مینینشیم یسرتاسر یکنار پنجره  یزیاش پشت م یهمراه با

 ...زندیو لبخند م کندیهم قالب م یرا تو شیدست ها غزل

 ...سالش شد کیو  ستیمن ب ی: جوجه رمیگیو هر دو دستش را م مکنیدراز م زیم یرا رو دستم

 ...رفت میشد ری: پگذاردیم شیرا به نما شیها دندان

تو منو با  لمایرستوران... بعد مثل ف میریم کردمیبا خودم فکر م میاومد یم می: االن داشتکندیبا مکث اضافه م و
 ...ی... واااای... وایشکالت کیک هی

 کینزد یروان زیکه با م نمیبیرا م شخدمتیو پ گردانمیکاود... سر برم یپشت سرم را م ییاش جا رهیخ نگاه
 ...کندیم ییروشن خودنما یشکل با دو فشفشه  یقلب یشکالت کیک شیکه رو یزی.... مشودیم

 ...دهانش گذاشته یکف دستش را رو غزل

 ...تو رو از برم جوجه ی: من آرزوهامیگویو م زنمیم یچشمک
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 اجیاحت یگرید زیپرسد که چ ی... و سپس مدیگویم کیو با لبخند به غزل تبر گذاردیم زیم یرا رو کیک شخدمتیپ
 ...رودیم شخدمتیو پ کنمیم ی! تشکرم؟یندار

 !؟یچ لمایف یتو یگفتیم ی: خب؟! داشتگذارمیم زیم یرا رو میدست ها کف

 ...ری: امزندیم لب

شام خشک و  هی میایشد که ب ینم ینطوریهم زمی: عزنمینشیاش م یکنار یصندل یو رو شومیجا بلند م از
 ...کتیک یرو زهیشد؟! فوت کن شمعتو نر ی... ممیو بر میبخور یخال

و شمعش را فوت  ردیگیم یبراقش افتاده... نفس یمشک یها لهیت ی... نور شمع تونمیبیبغض دارش را م لبخند
 ...شوندیبعد فشفشه ها هم خاموش م یا هی... ثانکندیم

... تکه دهدیرا برش م کیدستش گذاشته ام ک یکه دستم را رو ی... درحالدهمیشده را به دستش م نییتز کارد
 ...گذارمیرا به دهانش م یشکالت کیاز ک یا

 ی... مرسکردمیتشکر مازت  ی... وگرنه درست و حسابمیهست یمکان عموم یکه تو فی: حدیگویو م گزدیم لب
 ...ی... مرسزمیعز

 ...فشارم یرا م دستش

 ....کنندیحاضر در رستوران با لبخند نگاهمان م افراد

... لبخند کندینگاهم م ی... غزل با کنجکاودارمیگذاشته ام بر م یصندل یپشت یکتم را که رو کنمیدراز م دست
 ...من ی: تولدت مبارک جوجه گذارمیم شیرو شیشکل را پ یضیب یو جعبه  زنمیم

 یکه هفته  ستین یِ ست میداشتم... همون ن گهیرو د یکی نی: انتظار ازندیو همزمان لبخند م کندیبغض م باز
 !بهت گفتم ازش خوشم اومده؟ شیپ

ن منم خوب بلدم افکار تو رو بخونم... اصال چو ،یمنو از بر یخندد: اگه تو ارزوها ی... مکنمینگاهش م رتزدهیح
 ...خوشم اومده سیسرو نیبود گفتم از ا کیتولدم نزد

 ...غزل یناکس یلیکنم: خ یخوددار دنیاز خند توانمینم

 ...کندیو جعبه را باز م زندیم لبخند

... میخوریبعد هم شام م یو کم ردیعکس از ما بگ ییجند تا میخواهیم شخدمتیو قهوه، از پ کیاز صرف ک بعد
است... وسعت  تینها یاز ته دل است... ب مانی... لبخند هامیتمام مدت، هم من و هم غزل لبخند بر لب دار

 ...ندارد

 ...میقدم بزن دهدیم شنهادیغزل پ م،ییا یم رونیرستوران که ب از

 کنمیباز اعتراف م نیهزارم یدوستم دارد... برا دیگوی... از ته دل مکندیصحبت م جانی... غزل با هکنمیم موافقت
 یبار بود گفت نی: اولدیگویم یطوالن یعاشقش هستم... و غزل با مکث میگویاندازه دوستش دارم... م یب

 ...دوِست دارم یگفتیم شهیعاشقتم.... هم
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: تابلو رو خوانمیاز جانب اراد را م دهیرس امی... پزنمیاراده لبخند م یب دیا یکه م امیپ دنیتک بوق رس یصدا
 ....نصب کردم

 !بود؟ یپرسد: ک یم یبا کنجکاو غزل

 ...یتبلبغات امیفشارم: پ یرا م دستش

 ...هم درد گرفته شیاست... خسته شده و پاها زانیاو میغزل از بازو میرسیخانه که م به

 ...میرویچرخانم و داخل م یقفل م یرا تو دیکل

 ...کندیپرت م یاورد و گوشه ا یدر م یپاشنه بلندش با بدبخت یکفش ها غزل

 ...بندمیرا م در

 ...زنمیلبخند م شنومیغزل را که م غیج

 ...شومیاورد که به عقب خم م یبه طرفم هجوم م یچرخم... غزل طور یعقب م به

 ...حسام... عااااشقتم ری: عاشقتم امکندیاز صد بار تکرار م شتریب

ِ ید یِ و رو دمیکه از چهره اش کش یبه پرتره ا رهیو خ نمرسایرا پشت کمرش به هم م میها دست  یِ رو به رو وار
 ...خوشگلم نطوری: منم همکنمینصب شده، زمزمه م یدرب ورود

 "...پارسا رفت"

 ...مات و مبهوت نگاهش کنم هیچند ثان یاز دهان مامان باعث شد برا دنشیکه شن یا جمله

 ...واگذار کرده و رفته لیباز کرده بود، با تمام وسا شیرا که عمو برا ینتیکاف ایگو

 !کجا؟ دمیپرس

 کیچشمش اشک است  کی چارهیرفته... گفت ب رانیفقط گفته از ا ی... گفت خاله سونداندیگفت نم مامان
 ...کمرش خم شده یاورد ول یخودش نم یبه رو نکهیچشمش خون... گفت عمو با ا

 !شد؟ ینطوریبه خاطر ما ا یعنی: دیغزل پر بغض پرس میخانه که رفت به

... ادشی... حاال که رفته... اوردیاز پارسا ب یحق ندارد اسم گریلبش گذاشتم و محکم گفتم د یرو دست
 ...برود دیاسمش... خاطرات بد و خوبش هم با

... 

 چیبه ه دیجد یمنش نی... خط ارانمگذیکاغذ را از نظر م یو خطوط رو کنمیم کینزد مینسکافه را به لب ها ماگ
 ...شودیوجه خوانده نم
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را در  شیداده و زانوها هیبه سه کنج مبل تک کهیمات، درحال یکه ناراحت و کم کنمیپشت کانتر به غزل نگاه م از
 ...چشم دوخته است ونیزیتلو یاغوش گرفته، به صفحه 

 ...بار... دوبار کی... زنمیم شیصدا آهسته

 !؟ی: بله؟! با من بودگرداندیو سر بر م خوردیم ی... غزل تکانبرمیرا باال م میسوم صدا بار

 ...دارمیرا هم بر م میرو شیپ یو ماگ نسکافه و برگه  شومیاشپرخانه بلند م زیپشت م از

 ...فشارد یاش را م یشانیپ غزل

 !شده؟ ی: چکندینگاهم م جیگ ی... مات و کمگذارمیم زیم یو ماگ را با صدا رو ستمیا یم شیبه رو رو

 ...یبگ دیاندازم: تو با یباال م ابرو

 !تو...؟ یگیم ی: چزندیو با دست کنارم م شودیجا بلند م از

 !؟یگیم ی: تو چدارمیو بر جا نگهش م رمیگیرا م آرنجش

 ...حوصله ندارم ریکشد: ولم کن ام یباال م میحوصله نگاهش را تا چشمها یب

 ...دمی... فکر نکن نفهمیخودت یتو میمامان برگشت شیاز پ یاتفاقا منم حوصله ندارم... از وقت _

 ...... فقط خسته مستمی... تو خودم نستمیفشارد: ن یاش م یشانیدستش را به پ کف

 !سوزه؟یم یاون عوض یشده؟! دلت برا یهه... اره کامال مشخصه... چ _

 ...شم داریب دیبرم بخوابم... صبح زود با خوامیحسام... ولم کن م ریام یا وونهی... تو دیوا _

غزل... دوست  یبه پارسا فکر کن خوادی: دلم نمرمیگیانگشتانم م انیرا م شیکشم و هر دو بازو یرا م دستش
 !؟یفهم یندارم... م

 ی! جن؟یکنیم یطورنیبهش... چرا ا کنمیفشارد: فکر نم یام م نهیفاصله گرفتن به س یدو دستش را برا کف
 !؟ینصفه شب یشد

 دنیست... چرا قبل از شن گهید یجا هی... فکرت یبازم پرت ارم،یبه روت نم ینشدم... از سر شبه هر چ یجن _
 !هان؟ ینبود ینطوریاون خبر ا

 !نبودم؟ یچطور _

 ...: خودتو به اون راه نزنکنمیم شتریب شیانگشتانم را دور بازو فشار

 ...: دستمو ول کن... دردم گرفتشودیاش جمع م چهره

 ...یبه اون کثافت فکر کن خوادیگفتم؟! دلم نم یچ یدی: غزل شندهمیتکانش م محکم

 ..تونم ی: نمدیگویهوا م یب
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 ...کند یحرفش را ماست مال کندیکه قصد م فهممی... مکندیبهت زده نگاهم م و

 ...یعنی... میما هم مقصر بودداره... خب  یاالن خاله چه حال کنمیفکر م نیبه ا _

نداره...  یربط چینداره... به من و تو... مخصوصا تو... ه یغرم: به ما ربط یشده ام م دیکل یدندان ها یال از
عذابشون نشه... من  ی هیما ینطوریکه ا کردنیم تیخودشون بچه شون رو درست ترب دی! اونا با؟یفهم یم

بازم براش دل  یتونیم یهمه برد... چطور یآبرومونو جلو یفهمم... اون بال رو سرت اورد... اونطور یواقعا نم
 !...؟یبسوزون

 ...... تو رو خدا ولم کنکنمینم ی: من براش دلسوزدیگویو بادرد م کندیم یا ناله

 کیو سرم را نزد کنمیم انگشتانم را شل تر ی... حلقه شومیم کنمیکه به بازوانش وارد م یمتوجه فشار تازه
 ...زندیدو دو م شی... مردمک هابرمیصورتش م

 ...بمونه ادتی نویتوش... ا ادیب یا گهیرو که به جز من فکر مرد د یسر کنمی: منفجر مکنمیصورتش پچ پچ م یتو

... وونهی: دزندیو لب م دهدیرا ماساژ م شی... با دست بازورودیعقب م ی... کمکنمیم شیحرکت رها کیبا  و
 ...وونهید

 ...یوحش ی وونهی: دبردیرا باال م شیصدا

 ...دیآ یشدن در م دهیکوب ی... صدادودیبه اتاق م و

 ...کوبمیم میرو شیپ واریبه د یلگد

شده ام...  وانهی... امشب ددیگوی... غزل راست مشومیو به جلو خم م برمیفرو م میموها یدو دستم را تو هر
 ...... خدا پارسا را لعنت کند... بود و نبودش دردسر استوانهید

 !....؟کندیم ی... دلسوزشودی... به خاطرش ناراحت مکندیچرا به پارسا فکر م غزل

 ...دیا یم شهیشکستن ش یکشم... صدا یرا م میموها

 ...خانه افتاده لی... باز به جان وسااحمق

 ...شـیم شهی: چته باز شمیشاگ یو در اتاق را با شدت م کنمیگرد م عقب

 ...کنمیغرق خونش وحشت م یپا دنید با

 ...... پـ... پاااامی: آزندیاورد و هق م یرا باال م نگاهش

... 

 یپوش از پا دی... غزل چهره اش را از درد جمع کرده... پرستار سفدهمیم هیسمت راستم تک واریشانه به د از
 ...رودیالزم م یها هیو بعد از گفتن توص شودیتخت بلند م

 ...: ول کن دستمودیگویم یفیخف غِ ی... آخِ توام با جرمیگیرا م شیو بازو رومیم جلو
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 ...کمکت کنم خب خوامی: بذار مکشمیدستم را پس م فورا

 !؟یدیبعد همونجا رو دوباره فشار م یدستمو کبود کرد ی... زدیالزم نکرده کمکم کن _

 !لت خوبه؟من دستتو کبود کردم؟! حا _

 ...دهدیو کف دستش را به تشک تخت فشار م دیگویم ییبابا برو

پانسمان شده  یو پا دیا یم نییتخت پا یاز رو ی... به سختکنمینگاهش م نهیو دست به س ستمیا یم کنار
 ...داردینگه م نیاش را با فاصله از زم

 یچند قدم واریکف دستش به د ی هیو با تک زندیرنگ را کنار م دیسف ی... پرده رودیم واریکنان تا کنار د یل یل
 ...کندیم یرا ط

 ...کشدیم ینی... هکنمیو دستم را دور کمرش حلقه م دارمی... فاصله مان را با دو قدم بلند بر مکنمیم یپوف

دلت خواست  یر... بعدش هر کارونیب میبر نجایزبونتو نگه دار و ساکت باش تا از ا قهیدق 5: کنمیپچ م پچ
 ...بکن

 ...خوام ی: نمخوردیبغلم تکان م یتو

 ...یکه بخوا یفعال مجبور _

 ِ  ...خوردیو کمتر تکان م دیگویم یحرص زده ا اوه

 ...یتحمل کن ینطوریمنو ا یگلدون مجبور یتو یکوبیپاتو م ی: وقتزنمیلب غر م ریز

 ...پام شکست یتو گلدون... زدم به کنسول گلدون افتاد رو دمیپامو نکوب _

 ...یحاال هر چ _

 ...دیگویم یشیا

... ندینش یم نیماش ی... توکنمینشستنش باز م یفشارم و در جلو را برا یرا م موتی... رمیکنیرا ترک م کینیکل
 !؟یراحت ینطوری: خوبه اخوابانمیم یرا کم یو صندل شومیتنش خم م یرو

 ...ردیگیو نگاهش را م کندینازک م یچشم پشت

 ...شودیم یسکوت سپر یتو ریاز مس یمی... نزنمیسوار شدن دور م یرا برا نیو ماش کوبمیرا محکم م در

 ...ی! مگه من زدم ناکارت کردم؟! خودت کرد؟یگرفت افهیق ینطوریا هی: حاال چمیگویم آهسته

 ...خوبه یلی... واقعا خرهیم ادتیزود  یلیرو خ یمه چ: خوبه که هکندیو زمزمه م زندیم پوزخند

 ...رفتار نــ ینطوریبا من ا نیتا به طرفم بچرخد: غزل بب رمیگیرا م شیو بازو کنمیدستم را از فرمان جدا م کی

 ...... اَهکنهیدست نزن به بازوم... درد م گمیم یفهم ینم یعوض _
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 ...کنمیاندازم و باز بند فرمان م یم نییرا پا دستم

سرتو  گهیبه من م ی: هدیا یبه حرف م یبه آهستگ ه،یو بعد از چند ثان دهدیم هیسرش را به پنجره تک غزل
 !؟ییحرفا نیاخه؟! بعدشم تو ادم ا گذرهیم یتو سر من چ یدونی... تو اصال مکنمی... سر تو منفجر مکنمیمنفجر م

 ...کنمیم یپوف

 وونهید ینطوریو ا یزنی... فقط حدس مکنمیفکر م یمن به چ یدونینم ی: تو حتدهدیتر ادامه مبلند  غزل
 یضیو مثال از شدت مر زنهیخودشو به غش م یصدف خانوم تو بغل جنابعال ی... اونوقت به نظرت وقتیشیم

 نشون بدم؟! ها؟ یچه عکس العم دیمن با کنهیضعف م

 !... از کجا خبر دار شده؟میگویم ییخدا ایدلم  یتو

من راحته که  یبرا ی... فکر کردشهیپخش م یکه فکرشو بکن یحسام خان؟! خبرا زودتر از اون ریام ینیبیم _
شده بود...  زونیبه شوهرت او یدختره چطور ی... اگه بدونیکنه که واااا فیبا آب و تاب برام تعر ادیهمکارم ب

رفتارم  ای دمیپرس یروت اوردم؟! ازت سوال بهبار  هی یموضوع خبر دارم... حت نیماهه که از ا کیاز  شتریمن ب
 !کرد...؟ رییباهات تغ

به گوِشت  ای یکنینبود که تو فکر م یماجرا اصال اونطور نیفشارم: غزل... بب یم میانگشت ها انیرا م فرمان
 ...دهیرس

و  زونهیصدفه که او نیا دونمیتماد دارم... چون مبهت نگفتم... چون بهت اع یزیچ نیمنم به خاطر هم قایدق _
 ...حد اقل ای... یخوا ینم نویتو خودت ا

 ...فکر کنم ینطوریخودم ا شیپ خوادی: حد اقل من دلم مدیگویو نجوا گونه م رودیم لیتحل شیصدا

الف  هی نی.. ببری: خاک عالم تو سرت ام کنمیفشارم... در دل هزار با تکرار م یم میدندان ها انیرا م نمییپا لب
 ...کنهیکار م شتریبچه س عقلش از تو ب

 ...تند رفتم یادی... فکر کنم زخوامی: معذرت مکنمیزمزمه م آهسته

... االن شرمنده شو... شرمنده شو... یتند رفت یلیخ یلی... خیتند رفت یادی: معلومه که زدیگویبه جانب م حق
 ...ت نهی... چونه ت بچسبه به سشتری... بشتریکمه... ب.... هنوز شتــــریب

کنترل فرمان  هیچند ثان یو برا گرددیو برم رودیفرمان م یکی... سرم تا نزدکوبدیبا دست پس کله ام م یناگهان و
 ...شودیاز دستم خارج م

 ...گذردیپر شتاب از کنارمان م یبا بوق کشدار یرنگ یمشک نیماش

 !مون؟یبکش یخوای! مه؟یچه کار نی... اــــوانـــــهید _

! البته فکر کنم؟یمن دارم به پارسا فکر م یبگم اخه... واقعا چرا فکر کرد یشعور... من به تو چ یاحمق ب _
که از خانواده ش جدا شده... کشورشو ترک  کردمیآدم فکر م هینه به خودش... من فقط به  ی... ولکردمیم

به گردن منه... چون من بودم که  رایتقص نیو حداقل نصف ا کنهیبر رفتنش دق مخ یکرده... مادرش داره از ب
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و به  رهیبگ نهیو بعد که با تو ازدواج کردم باعث شدم اون ازمون ک کنمیازدواجشو قبول م شنهادیبه پارسا گفتم پ
 !؟یچ یعنیعذاب وجدان  یفهمی... تو اصال مفتهیب یفکر تالف

... وگرنه رو زنت یفهم ی: معلومه که نمزندیو با خودش غر م دهدیم هیتک یصندل یبه پشت نهیدست به س و
 ...یشد یو بعدم تازه ازش طلبکار نم یکردیدست بلند نم

 یتو دست بلند کردم که دفعه  یتا حاال رو ی... من کیدست بلند کرد یدست بلند کرد یه یگیم یاَه... چ _
 !دومم باشه؟

 یهمه چ کنمیم یسع ستمین یا نهی... برو خداتو شکر کن من آدم کتیترب ی... بگهید یبازومو کبود کرد یزد _
 ذاشتمیرو م یهمه چ رفتمی... دوما مگهید یمثل زنا کردمیرو برات جهنم م یرو زود فراموش کنم وگرنه اوال زندگ

 ...به حسابت برسه یچطور دونستیکف دست عمه اون خوب م

 ...: بــعلــــهمیگویم کشدار

 ...یهم از من نکرد یمعذرت خواه هیبله و بال... خودتو مسخره کن...  _

 ...خوامی: عجب... من که گفتم معذرت مکنمیرا گرد م میچشمها

 ...امشب که انیجر یاون دختره فتنه بود... برا یبرا ینه اون معذرت خواه _

 ...بانو دییباه کردم... عفو بفرما... اشتخوامی... معذرت مدیخب باشه ببخش یلیخ _

 ...بشم تیتقو دیخون از دست دادم... با یکن... کل دایپ یگرکی... فعال بگرد به جکنمیحاال روش فکر م _

امشب تحمل  هیکنم؟!  دایاز کجا پ یگرکینصفه شبه.... من ج کیبه ساعت بنداز...  ینگاه هیخانوم خانوما  _
 !... خب؟میکباب کن نایخونه مامان ا میببر رمیگیتازه م گریکن فردا ج

 ...... دوماهیجور هی... ادیاندازد: اوال که به من نگو خانوم خانوما خوشم نم یاش م ینیب یرو ینیچ

 ...کنمی... منتظر نگاهش مکندیم مکث

 ...ی... وگرنه با عمه طرفخوامیامشب م نی: همدیگویو م دهدیاشاره اش را به طرفم تکان م انگشت

... 

 ...شد رید گهی: بجنب دزنمیکشم و غر م یغزل را م دست

 ...تونم بدوم که یچالقم نم یپا نی... من با ایزنیچقد نق م _

حالت از منم  ی... دو روزه پانسمانتو باز کردیپات همه رو مچل خودت کرد نیحرف مفت نزن به خاطر هم _
 ...ساعت هفت شد ایبهتره... بدو ب

و با هم شرکت را ترک  دهدیتکان م یمنش یبرا یکشد... دست یچپاند... کارت م یم فشیک یرا تو لشیوسا
 ...میکنیم



 

 
383 

 ...ریام ی: وادیگویغزل با ناله م م،یشویکه م یالب وارد

 ...یجا گذاشت یزینگو چ یدوس دار یجان هرک _

 ...می: گوشکندینگاهم م یچشم ریو ز شرمنده

 ...ارشی... خودت برو بامیمن گهیخدا... من د یا _

 ...میکردم بابا... بر ی: شوخزندیخنده به شانه ام م با

نجس  رمی... فک کنم لباس زینطوری: اوه اوه... نکن اگزدی... با خنده لب مکنمینثارش م یوحشتناک یغره  چشم
 ...شد از ترس... اووووخ

 ...چرخانم یکه به غزل تنه زده سرم را م یکس دنید ی... برارمیگیرا م شیاز افتادنش، بازو یریجلوگ یبرا

 ...... من عجله دارمدیببخش دی: ببخشدیگویتند م صدف

 ...: کورِ مُنافقزندیرود... غزل با خودش غر م یکشد و م یراهش را م و

 !؟یخنده: چ ریز زنمیم پق

 ...نهیب ینم بتیه نیا اهم شده منو ب نایخدا صدف خانوم ناب دی... به اممیبر ایبابا... ب یچیه _

 ...بــتیجونــم ه _

 ...ندازهیبا من کل م نجایا سادهیوا گهید میبر ایشد؟! ب رید یگی: کوفت... مگه نمکوبدیبه شانه ام م یمشت

قهقهه  یشده... صدا زانیاو یمشک سیجنس ی شهیکه صدف به ش نمیبی... ممیرویم رونیساختمان ب یالب از
 ...شودیبعد سوار م یا هیو ثان کندیاش فضا را پر م

 ...میکنیعبور م یمشک سیجنس یاز جلو ن،یبه ماش دنیرفتن به آن طرف کوچه و رس یو برا رمیگیغزل را م دست

 یلحظه متوجه نگاه بهت زده  نیاخر ی... توزنمیرا دور م نیو سپس ماش کنمیسوار شدن غزل باز م یرا برا در
 ...کندیباز نگاهم م ی... با دهانشومیم یدریح دیفر

با شتاب از جا کنده و  نشیو بعد ماش روندیدر هم م شیکه اخم ها نمیبیم کند،یرا لمس م شیکه بازو صدف
 ...شودیم دیکوچه ناپد چیپ یتو

: خدا خوب در دیگویآسفالت م یرو نیماش یها کیبه رد الست رهی... غزل خبندمیو کمربندم را م شومیم سوار
 ...ن وونهیو تخته رو با هم جور کرده... زن و شوهر د

 یدو موجود به شدت دوست داشتن نی... کال حرف زدن راجع به ادییو نه تا کنمیم بی... نه تکذدهمینم یجواب
 ...را دوست ندارم

 !سر راه؟ میریبگ یپرسم: مامان گفت چ یو م زنمیم استارت

 ...موی: آبلزندیو لب م کندیشکافانه نگاهم ممو یو از نظر من کم رهیخ
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... 

 ...: خفه شدمخوردیوول م شیجا ی... غزل توبرمیسرم م ریازادم را ز دست

 !؟یکه راحت باش نیزم یمن برم رو یخوایم _

قبلنا  ی... ولینطوری: نه... خوبه همدیسا یو گونه اش را به شانه ام م کندیحلقه م میدستش را دور بازو دو
 !تختت بزرگتر بود، نبود؟

رو  ییکه خواب زندا یده سالت بود... همون شب یدیتخت کنار من خواب نیا یکه رو یبار نی: اخرزنمیم لبخند
 ...ینشده تو بزرگ شد کی... تخت کوچی... االن دو برابر اون موقع شدیبود دهید

 !ادته؟ی: هنوز کنمیصورتش را حس م یها چهیامدن ماه کش

 !ره؟یم ادتیتراس...  یاتاقت، اونم از تو ینصفه شب بپره تو یکیتو  _

 ...: نهزندیخنده موج م شیصدا یتو

 نجایا گهید یکردم... ول یزندگ نجایخودمون... پونزده سال ا یخونه  میرفتی: کاش شب رو مکنمیزمزمه م آهسته
 ...ستیقبل ن یبرام به راحت

بهتره... صبح زود تر کارهامون رو  میجا باش هیخب هممون  ی... ولمینطوری: اره... منم همدیگویالود م خواب
 ...میکنیو حرکت م میکنیجمع و جور م

 !کرد؟ینگات م یچطور یدریپسره ح نیا یدی! در؟ی: امکندیبا مکث اضافه م و

 ...کنمیم یپوف

 !ه؟ی... هوم؟! نظرت چکنهیار مجا ک هیهم صدف بهش نگفته با تو  دی... شادهی: انگار جن ددهدیادامه م غزل

 !اخه؟ یاونا به ما چ یغزل... زندگ دونمینم _

 ...... بد عنقشیچسبد: ا یبهم م شتریو ب کندیتنگ تر م میدستش را دور بازو ی حلقه

 ...دعوا کرده باشه یرفتن خونه صدف رو کل یوقت دوارمیخندد: ام یو اهسته م زیر زیر و

 ...نباش ثی: بخواب جوجه... بخواب... انقدرم خبمیگویو م دهمیزخم م می.... به صداردیگیخنده ام م نباریا

پاشد  ینمک م یاتورینیکوچک و قرمز م یگوجه  یکه رو ینیکشم... غزل ح یم خیرا به س یزعفران یها جوجه
 !م؟یرو نگاه کن گهیهمد یواریاون چهار د یتو میبمون نجایا میایکه ن ومدیهوا چه خوبه... دلت م نی: ببدیگویم

 !اد؟یدلت م یی: هوم؟! خدادیآ ی... لپ چپش باال مبردیدهانش فرو م یگوجه را تماما تو و

بخوابم... هنوز چشم  خواستمیرو م لیروز تعط هی: دارمیبرم یگرید خیو س گذارمیم ینیس یپر شده را رو خیس
 ...کردم یهم رانندگ یشم... کل داریهم نذاشتم مجبور شدم ب یرو

 ...ذوقِ غرغرو ی: بدهدیو سرم را به عقب هل م زندیام م قهیانگشت به شق با
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 ...مینیبچ یسبز میبر ای: غز غز بشودیظاهر م مانیرو شیکه در دست دارد پ یبا سبد زرد رنگ عسل

 ...نجای: برو تو... فعال نشستم اشودیم لیو به عقب متما کندیگاه تنش م هیرا از پشت تک شیدست ها غزل

 ...شهیم بتینص یچ نیبرج زهر مار بب نیبمون ور دل هم _

 ..ی: اووومیگویاعتراض م با

 ...رودیو به طرف باغچه م دیگویم یشیچ عسل

 ...تیگوش ری: امزندیساختمان داد م یاز تو آراد

 ...نجایا ارشی: بکنمیرا بلند م میهمان نسبت صدا به

 ...گوشِ آدمه ها یکشیکه توش هوار م ینی: اکشدیسرش را عقب م غزل

 ...: من دستم بندهزندیباز داد م آراد

 ...دستت بنده شهی: هممیگویلب م ریاندازم و ز یبه اطرافم م ینگاه

 !؟ییدا یاریمنو ب یگوش یری... می: مانمیگویبلند م و

 !خاراند: کجاست؟ یو ساعدش را م دیآ یم جلو

 ...ریبرو از آراد بگ _

 ...گرددیبرم لمیبعد با موبا یا قهیو دق رودیبدو به داخل ساختمان م بدو

 ...فهیازش غزل... من دستام کث ریبگ _

 ...: ناشناسه... اسم ندارهکندیم یزیاندازد و اخم ر یم یگوش یبه صفحه  ینگاه غزل

 ...ستی... شماره اشنا نردیگیصورتم م یرا جلو لیموبا و

: بذار اگه کار واجب شومیجوجه از جا بلند م یها خیس یمحتو ینیاندازم و همزمان با برداشتن س یباال م شانه
 ...زنهیداشته باشه دوباره زنگ م

 ...کنمیم ی: باشه... من فعال حکم بازدهدیلپش جا م یگوشه  یگرید یگوجه  غزل

 ...می: شارژ نداره گوشپوشمیرا م میها صندل

 ...شارژر آوردم _

 ...رومیم رضایو به طرف عل میگویم یا باشه

 ...نجایبذار ا اری: اِ... آماده شد؟! بدیگویم

 !: چه خبرا؟دهدیدستش را تکان م یتو یریباد بزن حص رضای... علستمیا یو عقب م نمیچیها را کنار هم م خیس
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 ...ی: سالمتدهمیم هیتک یمانیس وارید به

 !امن و امانه؟ یهمه چ _

 ...بایتقر... یا _

 ...: خوبهزندیم لبخند

 ...: هوا چقدر خوب شدهکندیاضافه م و

... به چدیپیبه هم م شیام پاها یقدم کی ی... تودیا یم شیکه دوان دوان پ نمیبیو غزل را م میگویم یهوم
 ...رمیگیرا م شیبخورد بازو نیزم نکهیو قبل از ا رومیسرعت جلو م

 ...زنهی... دوباره... داره زنگ... مای: بردیگیرا باال م لمینفس نفس زنان موبا غزل

 ...چسبانم: بله یرا به گوشم م لیکشم و موبا یسبز رنگ را م فلش

 ...: الومیگویو م دیا ینم ییصدا

 !رون؟یب یکش یمن نم یچرا پاتو از زندگ کهیمرت _

 !: بله؟رومیدور م یو چند قدم کنمیم اخم

 !ه؟ی: کزندیو لب م کندیاردک وار دنبالم م غزل

 **ـیمن د یاز زندگ رونیمال منه... بکش ب گهی! صدف زن منه... د؟یداریچرا دست از سرمون برنم _

 !؟یدریح دی... فرشودیروشن م یسرم چراغ یتو

 !به زن تو کار داره؟ یتو؟! ک یکنیخودت بلغور م یبرا یدار یچ _

 ی... برایناموس... اون االن شوهر داره... تو خودت زن دار یاخه بپدر و مادر...  یب ی: تو... توکشدیم هوار
 !؟یکنیهنوز دنبالش موس موس م یچ

 ...دونمینه که نتونم... تو رو در شان خودم نم دمیحرف دهنتو بفهم... اگه جوابتو نم _

 !شده؟ ی! چه؟یک ری: امردیگیرا م میو با دو دست بازو گزدیلب م غزل

بخور...  یادیگه ز ایبعد ب هیبه چ ی... اول برو بفهم چنی: ببرمیگیکشم و فاصله م یم رونیرا از دستش ب میبازو
که به من  کنهیاستفاده م یمنه... هنوز از هر فرصت یدنبال زن توئه؟! من؟! اونه که هنوز وسط زندگ یک

 ...بچسبه

 !!! آررررره؟؟؟یهمکارش شد یکه رفت نهیهم یبرا _

 ...بندم یرا م میچشم ها ادشیفر یصدا از
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دانشگاه پرس  یتو یبر یتونیاون شرکت مشغول به کار شدم... م ی: من بودم که اول تومیگویم یخونسرد با
شده بود... منم جزوشون بودم... صدف خانوم پاک و  یارشد دعوت به همکار یکه از معدل باالها یو جو کن

 شیداره پ یمن باشه... حاال ک کیکه فقط نزد دیخر متیمنزه شما بود که اومد سهام شرکت رو به دو برابر ق
 !! هوم؟کنه؟یموس موس م یک

 ...یعوض یگی... دروغ میگی: دروغ مدیگویداد م با

حرف هاست  نیبه من زنگ نزن... وقت من با ارزش تر ا گهی... دیکنیفکر م یکه تو چ ستیاصال برام مهم ن _
 ...مثل تو تلف بشه ییکه به حرف زدن با کسا

لرزاند: خدا لعنتت کنه... خدا  یگوشم را م یپرده  ادشیفر یبخواهم تماس را قطع کنم صدا نکهیاز ا قبل
 ...دیکن میروان نیخوای... شما ها مدیکن وونهیمنو د نیخوایلعنتتون کنه... م

 ...چدیپیگوشم م یبوق بوق قطع تماس تو یو صدا دیزنیم ینعره ا و

اومده  رهیشو بگ ***اون نامزد ج یبره جلو نکهیا یقرمساق... به جا کهیغرم: مرت یآورم و م یم نییرا پا لیموبا
 ...گهیم یور یبه من در

 ...شنوم یرا هم م دیگویکه م یلب ریادبِ ز ی... بگزدیلب م غزل

 !بود؟ یدری: حدیگویم آهسته

 ...لغزانم: آره یم میموها انیرا م انگشتانم

 !گفت حاال؟ یم یچ _

 شعر ** _

 ...تو یادب شد یچه ب _

... رهیگیمنو م ی قهی رسهیاز راه م یداره... هر ک یحد هیخب؟! بابا منم آدمم... تحملم  هیتوپم: چ یم کالفه
 ...اَه

ارزش  یآدم ب هیخب... آروم باش... به خاطر  لهی... خــشی: هگذاردیام م نهیس یرا رو شیدست ها کف
 ...نیکنیجا کار م هیکه تو و صدف  دونستهیخودتو ناراحت نکن.. حتما نم

 ...شیبه زندگ زنهیم یداره چه گه ارهیاون صدف پت دونهیدونسته... خدا م یمعلمومه که نم _

باغ  میروز اومد هی نی: ولش کن... بهش فک نکن... ببزندیو لب م کندیام را نوازش م نهی... سدیگویم ینچ غزل
 ...بذار بهمون خوش بگذره

 !آخه؟ ذارنی: مگه ممیگویناله م با

اندازم... و تازه آن  یبه اطراف م یو نگاه دهمیم رونی... نفسم را بکندیام حلقه م نهیرا دور س شیها دست
 ...میپشت ساختمان قرار دار ومشیموقع است که متوجه م
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 ...چسبانم یرا به کمرش م گرمیاندازم و کف دست د یدستم را دور شانه اش م کی

 ...میداشته باش مونیزندگ یروز خوش تو هی ذارنی: خدا ازشون نگذره که نمکندیبغض زمزمه م با

 ...کشد یام آه م نهیس ی... توگذارمیم شیموها یرا رو میها لب

 ...که زودتر بگذره میدعا کن دیبا یعنی... گذرهیم نایا ی: همه میگویو م کنمیرا نوازش م کمرش

 ...دهدیم رونینفس را تکه تکه ب غزل

 ...میسفره بنداز میخوایم نیایب گهیو مجنون مامان م یلی: لدیگویکه م شنومیآوا را م یصدا

 ...گس معرکه لعنت: بر خر ممیگویآوا بشنود م کهیو بلند، طور کشمیم یهوف

... 

به سالن  ایاشپزخانه هستند و  یتو ایگردانم... وقت نهار است و همکار ها  یخلوت م یراهرو یرا تو نگاهم
 ...دوم رفته اند یطبقه  یغذا خور

 شیو بازو دارمیشود... با دو قدم بلند فاصله مان را برم یفضا منعکس م یکفشش تو یتق تق پاشنه ها یصدا
 ...بندم یو در را پشت سرم م رومی... تا به خودش بجنبد داخل اتاق مرمیگیرا م

 !؟یکنیم کاریحسام چ ری! امر؟یاِ اِ... ام _

 ...کنمیرا رها م شیشدت بازو با

 !حسام چته؟ ری: امکندیها تعادلش را حفظ م یوسط راحت یا شهیش زیبه م دهیو نرس رودیعقب م عقب

 یکنیم کاریچ یغرم: من چمه؟! من؟؟!! تو چته؟! دا یبه هم چفت شده ام م یدندان ها انیو از م رومیم جلو
بدبخت شدن  متی! به ق؟یمتی! به چه ق؟یدوونیمن موش م ی! تو زندگ؟یکنیم یدار یصدف، ها؟! چه غلط

 !؟یهست یچ ؟یهست یخودت؟! تو ک

 کندیمبل برخورد م ی هیبه پا شیپشت ساق پا یوقت تیو در نها داردیبه عقب برم یهر قدمم، صدف هم قدم با
 ...یکنیکه تو فکر م ستین یریموضوع اصال اون چ نی... ببدمیم حی... من بهت توضری: امشودیمتوقف م

 ...ـــری: امبنددیو پلک م دیگویم ی... اخرمیگیمشتم م انیاش را م چانه

 تونمیکه م می... اونقدر از دستت عصبانمی... از زندگتیاز زندگ یخوایم یزهر مار... تو چه مرگته صدف؟! چ _
تو؟!  ای! من کنه؟یموس موس م یک شیداره پ ی! ک؟یداد تیاون شوهر عوض لیتحو یبکشمت... چ نجایهم

 !!!!هـــــان؟؟؟؟

 ...... جون غزلدمیم حی: تو رو خدا ولم کن... برات توضزندیساعدم چنگ م به

 ...ردیگیدو دستش م انیافتد و فکش را م یم لیم ی... از پشت روکنمیرا رها م حرکت چانه اش کیو با  یناگهان
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جا کار  هیدونست من و تو  یشد... نم وونهید دیتو رو د ینگفتم... وقت دیبه فر یچینگفتم... ه یچیمن ه _
 ...میکنیم

 !رو راجع به تو و کارات بدونه؟ یهمه چ دی! مگه نباست؟ی! مگه شوهرت ن؟یبهش نگفت یچ یبرا _

 دیبا یچ یس... برا وونهید شینطوریهم دیبدونه... فر دی: نه... نبادیگویسفت شده م یو با فک کندیبلند م سر
 !گفتم؟یبهش م

 ...کنمی... من صد تا مثل تو رو رنگ مینکن خانوم صولت اهیهه... منو س _

خوبه... باهام خوبه...  یعنیس...  وونهید دی... به خدا فرکنمینم اهی... تو رو هم سگمی: دروغ نمدیگویم غیج با
... یکنیحسام فکر م ریتو هنوز به ام گهی... بهم مرهیگیو مثل سگ پاچه م کنهیتو م ادی ییهویوقتا  یبعض یول

 ...کنه مکه در جا خفه  میکنیجا کار م هیبود بفهمه ما  یفقط کاف

 !؟ی: آره... کامال مشخصه... االن مثال تو خفه شددهمیرا با تمسخر به طرفش تکان م دستم

همه مثل تو و غزل جونت  یمن... فکر کرد یها یمن؟! از ناراحت یاز زندگ یدونیم ی: تو چدیگویآلود م بغض
 !خوشبختن؟

 ...خورمیکه جا م کندیادا م یرا با چنان حسرت خوشبخت

 میدیکرده... تا رس کاریباهام چ نیبب ای... بای: بدیگویو م دهدیاش را از قسمت گوشش عقب م یروسر ی گوشه
 یآدم روان نیهمچ هی تونمیم یگوشم شکست... من چطور یگوشم که گوشواره م تو ریخوابوند ز نیخونه همچ

مثال بهش گفته  ایشم؟! تو پُر کرده با هیآخر بر عل میبه س زنهیم ینطوریا ادیاسم تو م یحت یرو که وقت یا
 !؟یزیچ نیهمچ شهی... اصال میباشم که تو دنبال منو دار

 ...دارد یو زخم واضح یو نگاه مات من گوشش را نشانه گرفته که کبود زندیهمچنان حرف م صدف

 !کنه؟ی: روت دست بلند مدهمیم رونیب یرا طوفان نفسم

اولش بود... تا حاال روم دست بلند نکرده بود...  یدفعه  نی: ادیگویم یو به آرام کندیاش را مرتب م یروسر
 ...خوب و عشقوالنه هم نبود نیرفتارش همچ یول

... واقعا یتر وونهی: هه... هــــه... تو که از اون دمیگویچسبانم و ناباورانه م یام م یشانیدستم را به پ کف
 !؟یجواب مثبت داد یادم نیهمچ هیبه  یمرض داشت

 یانتظار چیه نکهیبدون ا کردینبود... بهم محبت م ینطوری: اول اچالندیم شودیکه م ییرا تا جا شیها انگشت
 دیبا دونمینم گهیبهش ابراز عالقه کنم... من د کنهیشده... به زور وادارم م یجور هیمدته  هیازم داشته باشه... 

 ...شمیم وونهیکنم... دارم د کاریچ

مراسم عقدمه... گفتم نکن...  گهید یدو هفته  یو بهم گفت یکه اومد یمن بهت گفته بودم... همون روز _
به  یدوسم داره... خودتون دو تا رو بدبخت کرد دیدوسم داشته باشه... فر یکیدارم  اجینه... من احت یگفت

 ...دارم یتا بدبخت آخه؟! به خدا من خودم هزار نیدار کاریمن چ یبه زندگ گهید یدرک... ول
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درست نکنه...  یدردسر چیبرات ه دیفر گهید دمی... من قول مری: امستدیا یام م نهیبه س نهیو س دیآ یم جلو
سر من  ادیبه هم... بعد م نیگیم یور یدر یدیتو فقط اگه دوباره بهت زنگ زد جوابشو نده خب؟! تو جوابشو م

 !... باشه؟کنهیم یخال

 ...چرخم یو م رمیگیپر آبش م یاز چشم ها نگاه

فک  یس... ه وونهید ینطوریهم دی: خب؟! قبوله؟! به خدا فردیگویو ملتمسانه م ستدیا یم میرو به رو مجددا
 ...کنمیم انتیمن دارم بهش خ کنهیم

 ...: حق دارهمیگویباال رفته م ییابروها با

 !حسام...؟ ری: امکندیزمزمه م مبهوت

مورد کامال بهش حق  نیا یتو یول ادیازش خوشم نم نکهی! بهت برخورد؟! با اه؟ی: چدارمیبه عقب برم یقدم
 یکیبا  یول ،یبا اون نکهی! حق داره ه فکر کنه االن با ا؟یهنوز با من بود یوقت یمهمون ی... مگه با اون نرفتدمیم
! عاشق چشم و ابروت خوره؟ینمن ادم به درد تو یبود که بهت گفتم ا یچ یبرا ی... فک کردیختیرو هم ر گهید

 ...بود نیهم ی... براینبودم که دلم نخواد ازدواج کن

 ی... چطورمیاالن شوهر منه... با هم عقد کرد دی... اما فرمیما اون موقع فقط دوست بود ری: امدیگویم ناباور
 !؟یبزن یحرف نیهمچ هی یتونیم

 ...شد یم جادیبرام ا یتیذهن نیهمچ هیاون بودم  یچون اگه منم جا تونمیم _

بود که به خاطر ندونم  یاول و آخر یصدف... دفعه  نی: ببدهمیصورت ماتش تکان م یحوصله دستم را جلو یب
 ...کنمیبرخورد نم ینطوریمطمئن باش ا گهید ی... دفعه یرو به رو کرد وونهیمنو با اون د هاتیکار

 ..رومیو به طرف در م زنمیدست کنارش م با

 ...ری: امزندیدا مص آهسته

 ...رومیم رونیب شیتوجه به صدا زدن ها یو ب کنمیاتاق را باز م در

 دای... اوووف... پس بدبخت تر از من هم پکنمیرا لمس م بانمیکشم و گلو و گر یام م یشانیرا به پ دستم
 ...شودیم

 ...کنمیم یبه اتاقم ط دنیرس یرا برا راهرو

 !؟یپرسد: کجا بود یو نگران م دیآ یم کیکه نزد نمیبیرا م غزل

 !؟یکنیم کاریچ نجایا _

درست کرده  هیالو بای... فرارمینهار... گفتم برات ب یبرا یومدین دمی: دردیگیدستش را باال م یتو ینوشابه  وانیل
 ...تو هم اوردم یبرا یبود... گفتم دوست دار

 !؟یصدف بود شی: پدوزدیراهرو م ینگاهش را به انتها و
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 ...ای: برمیگیرا م مچش

 ...مانتوم یرو زهیری... نکن... اِ... االن نوشابه مری: امدیگویم هول

 ...بندم یو در را پشت سرم م رومی... به اتاقم مدیایهمراهم ب کنمیم وادارش

 !شده باز؟ یچ _

 ...گذارمیم زیم یو رو رمیگیاست از دستش م هیالو چیساندو یرا که حاو ینوشابه و ظرف وانیل

 ...شده یپرسد: خب جون بکن بگو چ یم کالفه

 ...زندیبال بال م یو البته فضول ی... از کالفگکنمیم نگاهش

 شیواو برا کی یمن و صدف رد و بدل شده را بدون جا انداختن حت نیب شیپ قهیکه چند دق ییحرف ها تمام
 ...کنمیبازگو م

 ...توبه ای: خدادیگویو م گذاردیدهانش م یرا رو دستش

 ...دهمیم هیتک زیکمر به م از

 ...به کارمون نداره اون شوهرش شروع کرده ی: حاال که خودش آدم شده و کاردیگویم غزل

 ...دهمیبه تاسف تکان م یسر

رو که با تو کرد پس  ی... به نظرم صدف داره تاوان کارگمیبندد: م یام را م قهی یباال یو دکمه  دیا یجلو م غزل
 ...دهیم

نازل  یصدف عذاب اله یبرا نیهم یو معصومم... برا سی: هه.. نه که من قدرمیگیو دستش را م زنمیم پوزخند
 ...شده

... به خدا دل شکستن ریفرستد: نه ام یم میانگشت ها یرا ال شیو انگشت ها دهدیتکان م نیبه طرف یسر
 !؟یکرد هیگر یسوزوند لشویوسا یوقت هادتی... یداشت ینرفته تو چه حال ادمیبده... من هنوز  یلیخ

 !؟یراجع بهش حرف نزن شهیم _

 ...یتو بخوا ی... هر چزمی: باشه عزدهدیم یاندازد و حلقه ام را باز یناخن پشت دستم خط م با

 :فصل چهاردهم ♦

... ستدیا یو کنار م کندی... غزل به سرعت در را باز مگذارمیم یدر ورود یو هن کنان چمدان ها رو جلو هن
چمدان به چهار  ی... گوشه برمیو داخل م دارمیو قرمز را برم یکوچکِ مشک یگریبزرگ و د یکیمجددا دو چمدان 

 ...چدیپ یخلوت م یراهرو یتو یبلند یو صدا خوردیچوب در م

 زشونیتم خوامیرو مراه یتو نجایها خوابن... بذارشون هم هیتر همسا واشی ری: امکندیو پچ پچ م گزدیلب م غزل
 ...کنم
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غزل به پارکت  یعروسک یها یخش خش برخورد روفرش ی... صدارومیو داخل م کنمیها را همانجا رها م چمدان
 ...دیآ یاز پشت سرم م

 ...شهیخود ادم نم یجا خونه  چی... هـــشی: آخکشمیم یو نفس راحت کنمیمحبوبم پرت م یکاناپه  یرا رو خودم

 !سحر؟ یکله  یزنیزنگ م ی: به ککندیعبور م میتلفن به دست از جلو غزل

 ...: به عمهدهدیم یدو انگشتش باز انیرا م نشیریز لب

 ...: بابا ساعت پنج صبحهکنمیچرخانم و به ساعت نگاه م یسرم را م عیسر

.... الو دارمیمن ب نیحتما خبر بد نیدی: عمه خودش گفت هر وقت رسدیگویحواس م یب یریشماره گ نیح
 ...سالم عمه

که به  شنومیغزل را م یچسبانم... صدا یرا به دو طرف گردن دردناکم م میاندازم و کف دست ها یباال م شانه
 ...میدیاالنِ االن رس نیهم دهدیمامان خبر م

 یند شلوار ورزش... بکندیم ی... غزل خداحافظمیآ یفرود م یپوست ی چهیقال یو رو دهمیرا به جلو سر م خودم
 ...گذارمیسرم م ریو ز دارمیاز کاناپه برم یو کوسن کنمیام شل م

 !؟یدیخواب ی! گرفتـــر؟ی: اِ امشودیسرم حاضر م یو بالفاصله باال دیا یم رونیاز اتاق ب یبا لباس راحت غزل

 ...: هومدهمیرا به بالش فشار م صورتم

 ...حسام ری... امرهینخواب... من حوصله م سر م ریام _

 ...پاشو ری: امدهدیو تکان م گذاردیکمرم م یرا رو شیکف پا و

برو  رهیکردم... حوصله ت سر م یشبانه روز رانندگ کی... من بدبخت یبابا تو تموم طول راهو خواب بود _
 ...اریها در ب یسوغات دونمی... چه منیماش یرو بنداز تو فایچمدون ها رو باز کن... لباس کث

... دادمیم سیداشتم به تو سرو ایها... من که همه ش چشمم به جاده بود  یهست ی... عجب ادمـــنیهـ _
 ...میحرف بزن ایکار ها رو ندارم... ب نیا ی! در ضمن حوصله دم؟یخواب یاونوقت ک

 ...ساعت چشم رو هم بذارم می: بابا ساکت شو بذار نمیگویناله م با

و غزل  کنمیتنم حس م یمالفه را رو یبعد خنک یا هی... ثاندیا یم شیدور شدن قدم ها یو صدا دیگویم یشیا
 ...یریگیسرت گردن درد م ریبذار ز نویا ایاندازد: ب یم نیزم یرو یبالش

 ...تو هم بخواب ای: برمیگیغزل را م یو ساق پا دهمیسرم هل م ریرا ز بالش

 ...ادیمن خوابم نم _

 ...من تا من خوابم ببره شیپ نجایا ای: خب برسانمیم شیو به زانو برمیرا باال تر م دستم

 ...جوجه گهید ای: بمیگویم تیو من با مظلوم کندیم یپوف غزل
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و غزل سرش را کنار سرم  کنمیبالش جابجا م ی... سرم را روردیگیم یو سپس کنارم جا کندینگاهم م یا هیثان
 ...گذاردیم

 ...عشق من نیآفر _

 ...خندند یبا هم م شیا و لب هاه چشم

 ...بهم خوش گذشت یلی... خی: مرسکندیرا نوازش م میو غزل موها گذارمیم شیپهلو یرا رو دستم

 ...خوب بود یلیامسال خ میداشت یگند دی: برعکس پارسال که عدهدیو غزل ادامه م زنمیلبخند پلک م با

 انیمادرجون... بعدشم که اون جر یضی... اول مرادیب ادمیپارسال  دیع خوامی: اصال نممیگویو م کنمیم اخم
 ...رو به اون رو کرد نیاز ا موی... کال زندگزیچ

 ...کنمینم یتنم بود، امسال اصال احساس خستگ یسفر تا چند روز تو یبرعکس هر سال که خستگ _

 ...گهید یامسال با من بود _

 ...هر سال با تو بودم _

 ...: امسال فرق داشتبندمیو پلک م خندمیم

 ...شنومیغزل را هم م یاهسته  یخنده  یصدا

آغاز شد واقعا حالم را جا اورده...  نایمامان ا یبا همراه لیروز بعد از سال تحو کیکه  یسفر دو هفته ا کی
و  میمشهد شد یاصفهان و ما راه یو بعد از سه روز، عسل راه میرا همراه آنها شمال ماند یابتدا چند روز

 ...گذراندند ایرا کنار در التشانیکل تعط هیبق

... 

 ...شومیم اریهش یقیبلند موس یصدا با

 ...وامونده رو جواب بده... غـــزل یغرم: غزل بلند شو اون گوش یو م زنمیم یغلت

 ...خودته ی: گوشدیگویآلود م خواب

 ...ندارم بلند شو یمن که گوش _

 ...شهیگذارد: بذار خودش قطع م یم میرا دور پهلوها شیپشت دست ها از

 یچشم م لشیکردن موبا دایپ ی... براشومیم زیخ میو ن کنمیرا باز م شیدست ها یو حلقه  میگویم یاوف
 !انتخاب کرده...؟ لشیموبا یزنگ است که برا نیچرخانم... آخر ا

 ...پشت سر غزل بردارم یکاناپه  یرا از رو لیتا موبا کشمیکه اماکن دارد م ییرا تا جا دستم

 ...یلهم کرد ی: آدیگویم بلند

 ...اندازم یصفحه م یرو یبه شماره  یو نگاه دارمیغزل برم یتنه ام را از رو میو ن رسدیم لیبه موبا میها انگشت
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 ...ما رو نمیبا با ا _

 ...... حرف بد نزنشیه _

 !حرف بد بزنم؟ خوامیم یدینگفتم... از کجا فهم یری! تازه من هنوز که چدار؟یب ای ی: تو خوابگردیام م خنده

 ...دهدیهوا تکان م یتو یمعن یرا ب دستش

 بذارم خودش دوباره زنگ بزنه...؟ ای: به نظرت بهش زنگ بزنم زنمیزل م یگوش نیو به اسکر شومیولو م کنارش

 !بود؟ یک _

 ...ییتوال _

 ...میهم بمون گهیهفته د هیچسباند: آره بهش زنگ بزن بگو قرار شده  یاش را به شانه ام م گونه

 ...کنهیبدبخت سکته م _

 !: الو بله؟کنمیرا صاف م میصدا یلرزد و با تک سرفه ا یدستم م یتو لیموبا

 !حسام؟ ریام یبرگشت _

 ...سالم جناب مهندس _

 !؟ی: سالم خوبدیگویم ییو توال کنمیادا م دهیرا کش سالم

 !؟ی: برگشتکندیباز تکرار م و

 ...: بله برگشتمدهمیحوصله جواب م یب

 !شرکت؟ یومدیخب چرا ن _

 !شرکت؟ ومدمی... بعد ساعت هشت مدمی: من ساعت پنج صبح رسمیگویو نسبتا بلند م کنمیرا گرد م میچشمها

 ...یرسیم شبید ی: خب گفته بوددیگویم متیمال با

 ...بخوابم خوامی: ساکت شو مدزنیبا اخم به شانه ام م غزل

 ...یبه من داد یری: شما چه گمیگویم یگوش یتر تو آهسته

زن و بچه م رو بردارم ببرم مسافرت... شدم پاسوز شما ها...  خواستیبابا خب منم مشکل دارم... منم دلم م _
رو کال  تی... تا هفتم هشتم که گوشنهیتا االن که پونزدهم فرورد یگرفت یمرخص دیهفته مونده به ع هیتو که از 

افتاده  تیگوش یکه گفت رمیبا خانمت تماس بگ دی... بعد از اون همه مدت تازه به فکرم رسیخاموش کرده بود
من  گهیم میریگیباهاش تماس م یرفت و تا االنم هر چ دیهم که دو هفته مونده به ع یآب... اون صولت یتو

 ...امینم گهیمشکل دارم د

 !اد؟ینم گهید یچ یعنی: شومیم زیخ میو ن زنمیام کنار م نهیس ی... دست غزل را از روخوردیتکان م میاه شاخک
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 ...امینم نیاومده احتماال تا اخر فرورد شیمشکل برام پ گهی... مادین گهینه که د _

 ...میگویم یآهان

 !سر کار...؟ یایم گهیانشاا... از فردا که د _

 ...امیچرخانم: بله م یچشم م یکاسه  یرا تو میها مردمک

 یسر و سامون هی دیکار ها مونده... با یتو هم منو درک کن... همه  یسر به تنم نباشه... ول یخوایم دونمیم _
 ...بهشون میبد

 ...... بله حق با شماستدیدار اری: اختکنمیزمزمه م اهسته

 ...رساندیم انیو تماس را به پا کندیله ماش گ یناگهان بتیو از صدف و غ کندیتعارف م گرید یکم

 دهیبه شش ساعت خواب کینزد یزی... چقهیدق ستیو ب ازدهیاندازم...  یبه ساعت م یو نگاه کنمیم یپوف
 ...میا

 ...شو من گرسنمه داری: جوجه بکنمیگوشش زمزمه م یو تو زنمیغزل را از صورتش کنار م یموها شومیم خم

فرصت  ختیانقدر کار سرم ر ییبعدش، توال یپا به شرکت گذاشتم تا دو هفته  التیکه بعد از تعط یروز از
 ...نداشتم دنینفس کش

که  کردمیکرده بود و من چرا فکر م میتقس گریما چهار سهامدار د نیصدف را به اصطالح خودش ب یها کار
 !تر است؟ نیام از همه سنگ فهیوظ

ماندم تا تمامشان کنم... غزل  یاتاقم م یتو شتریب یده و شب و حتبود که تا ساعت  ادیکار ها آنقدر ز یگاه
 یوجه قبول نم چیخسته است و به خانه برود را به ه نکهیبر ا یمبن میو اصرار ها زدیماند و دم نم یم میپا به پا

 ...کرد

 یو خبر زندینم یشده و سر نیتان سنگ هیبودند که سا یبه خصوص مامان و مادرجون از دستمان شاک همه
 ... و دیریگ ینم

 ...گفتن نداشتم یبرا یمن واقعا حرف و

روز ها انقدر خسته است  نیحسام ا ری! ام؟یکار یگفت عمه کجا یغزل به شوخ کردیبار که مامان گله م کی
گله نکرد... و انگار  گری... و مامان از ان روز دبردیدهانش است خوابش م یکه شب هاموقع شام هنوز لقمه تو

 ...هم اطالع داده بود که آنها هم دست از طعنه زدن برداشتند هیه بقب

تمام شد، بالفاصله  یو خوش یکه نفس همه را گرفته بود به خوب یبرج یپارت دوم پروژه  یروز بعد، وقت هفده
 ...دمیبعد از اتمام جلسه به خانه رفتم و به مدت هجده ساعت فقط خواب

 ...بودند امدهیاز کارمندان هم ان روز زا ن یبعد هم به شرکت نرفتم و جالب بود که بعدا خبر دار شدم نصف روز

... 
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 ...رمیگیفاصله م زیاز م یفشارم و با صندل یم زیدستم را به م کف

 ...شومیم رهیخ میپا ریبه شهر ز یطوس یکرکره ا یو از پس پرده  کنمیم کینسکافه را به لبم نزد ماگ

 ...چرخم یصندل م یو رو دیآ یم لمیموبا ی برهیو یصدا

 ...: جونمزنمیدرب و داغانم لبخند م ییکشو یاینوک نیاسکر یغزل رو یشماره  به

 !خب؟ یای... کارت تموم شد بهم زنگ بزن بگم کجام که برمی: عشقم من دارم مدیگویمقدمه م یب

 !باز؟ یریکجا م _

 ...ادیتولد بخرم... عسل هم م یبرات کادو خوامی... صبح بهت گفتم... مگهیبازار د رمیم _

 ...دمتیحداقل بعد برو... از صبح ند نمتیبب ایخب ب _

 ...منتظرمه نییعسل پا شهینم _

 ...من منظرتم ایبمونه... ب شتریب قهیحاال دو دق _

 ...کنمیبدهد تماس را قطع م یجواب نکهیاز ا قبل

بندد: به  یو غزل در را پشت سرش م میآ یم رونیب زمی... از پشت مشودیباز م یفیدر با تق خفبعد  یا قهیدق
 ...ادیکه از معطل شدن بدش م یدونی... مکشهیخدا عسل منو م

 !: برم؟بوسدیرا کوتاه م میو لب ها شودیپنجه بلند م یرو و

 ...لحظه بمون سر جات هی: بابا رمیگیرا م کمرش

 !کن... االن برم... خب؟ یشب... شب رفع دلتنگ _

 ...: برو بابا... برورمیگیو فاصله م کنمیرا رها م کمرش

 ...یبا ی... من رفتم... باشمی: عسل منو بذاره و بره بدبخت مکندیم کسیشانه ف یرا رو فشیک بند

 ...دهمیتکان م شیبرا یدست یدلخور با

 زیبخرم... هر رنگ و مدل و سا یتولد برات گوش یکادو خوامیم ی: آهان راستدیگویو م گرددیبه در برم دهینرس
 یا هیهد ادیبده چون خوشم نم امیبهم پ یدوست دار ی... هر چدونمیو حافظه و نم ییو کارا نیدورب تیفیو ک

 !... خب؟یعوض کن یرو ببر خرمیکه برات م

 ...گهید امیخودم م شهیتموم م یساعت کار گهیساعت د کی: برمیفرو م نمیج بیج یرا تو میها دست

 ...زمی...باشه عزیگیآهان... راست م _

 !؟یامروز چندمه مگه تو انقدر هول _

 ...نکردم یکار چی: هشتـــــم... پس فردا تولدته من هنوز هکندیرا گرد م شیها چشم
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 ...شدم رفت ریو پنج سالم شد؟! پ ستیب یجد ی: جدمیگویو م کنمیم ینچ نچ

عسل رو تحمل کنه االن؟!  یغر غر ها ی... من رفتم... کیگیچرت و پرت م ینگه داشت نجایمنو ا نیاوف... بب _
 ...خدافظ

 ...: خدافظرمیگیهوا م یفرستد رو یم میرا که غزل برا یو بوسه ا زنمیم یلبخند

 ...کشم ینفس سر م کیسرد شده را  ینسکافه  گردمیبرم زمیم پشت

 یقسمت مهندس یکارمند ها دانمی... واقعا نمدیا یو باز هم درست در نم دهمیرا مجددا انجام م حاسباتمم
 ...است نگونهیا شیمحاسبات سه تا یکه از هر پنج پالن کنندیچکار م قایدق

 ...ردیبگ میرا برا یبخش مهندس میبگو بیتا به خانم اد کشمیرا جلو م تلفن

 یک ای... خداستین ی... اصال خبرــــری... نخمانمیفشارم و ممتظر م یصفر را م دی... مجددا کلدهدینم جواب
 ...میراحت شو جیگ یمنش نیباشد خانم فالح برگردد ما از شر ا

که  دنشیسرش بکوبم که با د یتلفن را تو خواهدی... دلم مکنمیو اتاق را ترک م کوبمیدستگاه م یرا رو تلفن
که بهش سوزن زده  یتلفن است، مثل بادکنک یها چیا دقت مشغول باز کردن پدستش گرفته و ب یگوشت چیپ

 ...رومیباشند وا م

 !ن؟یکنیم کاری: چشومیخم م زیم یو رو رومیجلو م اطیاحت با

 ی: واشودیم لیکشد و به عقب متما یم ینیاز صورتش ه یکم یفاصله  یصورتم تو دنیو با د کندیبلند م سر
 !چه طرز اومدنه؟ نیمهندس... ا

 !شده؟ یخواستم بترسونمتون... چ ی... نمدی: ببخشمیگویو م کشمیرا عقب م سرم

 یصدا یمگه کر زننیسر من غر م انی... بعد همه مخورهیتلفن وامونده از صبحه که زنگ نم نی: ادیگویناله م با
 !نه؟ ای زمیبه سرش بر یخاک هی تونمیم نمیهاشو باز کنم بب چیپ خوامی! م؟یشنو یتلفنو نم

 !ن؟یداشت ی: حاال شما کاردیگویم یو با شرمندگ گزدیلب م ندیبیگرد شده ام را که م یچشمها

 ...تلفن مشکل داره دمیاالن فهم گهی... دنیدیبگم چرا تلفنو جواب نم خواستمی: واال منم مزنمیم لبخند

 ...ردیگیو نگاهش را م دیگویم یکشد و آهان یبه مقنعه اش م یدست

 ...شومیم یشرق یوارد راهرو یبه بخش مهندس دنیرس یو برا رمیگیفاصله م زیم از

 نمیبیچرخم و صدف را م یبه عقب م یهدف خاص چیه ی... بدیآ یبه هم خوردن در اتاق از پشت سرم م یصدا
 ...دیا یاش چسبانده و به طرفم م نهیرا به س یرنگ یاب یکه پوشه 

 ...نیکجا؟! راه گم کرد نجای... شما کجا ای: به خانم صولتمیگویاندازم و با تمسخر م یرا باال م میابرو یتا کی

 ...: سالمدیآ یسالنه و اهسته جلو م سالنه
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 ...یگردن ما و رفت یکارهاتو انداخت ی: واقعا خوب همه میگویزده م حرص

کارها  یسر هی... امروزم فقط اومدم ریبودم ام ری: به خدا درگشودیپر اشک م شیچشم ها هیاز ثان یکسر یتو
 ...خونه انجام بدم... به زور سر پام یرو ببرم خونه که اگه بتونم تو

 ...شمیجدا م دی: دارم از فردیگویم میبه چشمها رهیو صدف خ زنمیم یشخندین

... ردیگیگشت مافتد را با نوک ان یم نییکه از چشم چپش پا یو صدف قطره اشک شوندیگشاد م میچشمها
 ...افتد یچشمم به ساعد کبودش م

که ماهرانه با کرم پودر پوشانده شده...  نمیبیلبش را م یو زخم محسوس گوشه  شومیم قیصورتش دق یتو
 ...اش را پوشانده یشانیاز پ یو کامال چشم و قسمت ختهیچشم راستش ر یهم رو شیاز موها یدسته ا

 ...است دیها کار فر نیا یهمه  یکه بفهم ستیسخت ن اصال

 !کنه؟ی: هنوز روت دست بلند ممیگویم آهسته

 ...شهیداره تموم م گهی: درسدیبه زحمت به گوشم م شیلرزد و صدا یاش م چانه

 ...میاصال مناسب هم نبود دی... من و فریگفتی: تو راست مدیگویم یوقت کندیم دادیب شیصدا یتو بغض

 یتو شی... مردمک هاگذرانمیرا از نظر م شیچشم ها ریز ی... کبودردیگیال م... صدف سرش را بازنمیم پوزخند
 ...زندیحدقه دو دو م

 ...دهیطالقم هم نم یول خوادی... منو نمکنهیم تمیبشه طالقم بده... اذ یدعا کن راض _

 ...: خودم خودمو بدبخت کردمدهدیو ادامه م ردیگیاش م یشانیرا به پ دستش

 ...یمسببش خودت ادیسرت ب ییحداقل... که هر بال یدونیم نوی: واقعا خوبه امیگویم یبا تمسخر هه

 ...دونمی... مدونمی: آره... مزندیم لب

 !نه؟ ایصدف بسوزد  یدلم برا دیبا دانمیچرخم... واقعا نم یپاشنه م یو رو دهمیبه تاسف تکان م یسر

چرخم و  ی... به سرعت به عقب مدیآ یمثل واژگون شدن از پشت سرم م یبیمه یصدا دارم،یقدم که برم دو
 ...افتاده نیزم یرو واریکه کنار د نمیبیصدف را م

 ...: صدفکنمیزده زمزمه م بهت

 ...رسانمیسرش م یقدم بلند، خودم را باال کیبا  و

... 

 ...کنمیاه منگ شودیکه دور م یشکنم و به پزشک یانگشت اشاره ام را با صدا م مفصل

 ...دست و گردن و چشمش هم کبود بود یهمه  نیدی... دچارهی: بدیگویم یبا دلسوز بیاد خانم

 ...... ضعف... غشی: فشار عصبچدیپیگوشم م یپزشک صدف تو ی... حرف هاکنمیم یپوف
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 لمیاز صد بار با موبا شتریعصر است... حتما تا به حال غزل ب ی قهی... هفت و ده دقکنمیساعت نگاه م به
 ...تماس گرفته

 !همراهتون هست؟ لیموبا بی: خانوم ادمیگویو خسته و کسل م کشمیبه گردنم م یدست

خانوم  لیموبا ی... ولاوردمیبا خودم ن یچیدنبال شما اومدم... ه ی: نه واال... من زودکشدیم شیبه مانتو یدست
 ...د دست منمانتوش بود پرستاره دا بیج یهست... تو یصولت

 ...کار دارم ییبرم جا دی! من بااد؟یتا به هوش ب یمونیفرستم: شما م یم رونیرا کالفه ب نفسم

 گهیبرم حتما مامانم نگرانم شده... به همسرشون خب دادم االنا د دیبا گهی... منم ددینداره... شما بر بیع _
 ...رسنیم

 !؟یبه همسرش خبر داد یچ یعنی: کنمیرا گرد م میچشمها

 ...نداره یچ یعنی: وا... دیگویم متعجب

 ...با خودت یندار یگوش ی: شما که گفتمیگویم بلند

مانتوش بود... خانم پرستاره دادش به من... منم زنگ زدم به  بیج یتو یخانوم صولت لیخب گفتم که موبا _
 ...درمانگاه مشیهمسرشون اطالع دادم که خانمش از حال رفته ما هم اورد

! شما بمون شوهرش که اومد برو... منم االن ؟یبه من بگ دی: اونوقت االن باکشمیم میرا سر پنجه ها میموها
 ...رمیم

 !: اِوا... مهندس...؟کندیرا نازک م شیصدا

 ...: خدافظدهمیتکان م شیبرا یدست

 ...شنومیرا م کندیادا م ظیکه با غ یشیا

 ...شودیهراسان وارد م یدریح دیکه فر نمیبیو همزمان م رومیم یطرف ورود به

 ...شانس... اَه نیغرم: بخشکه ا یو در دل م کنمیم یپوف

 !!؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا کهی: مرتدودیو خون به صورتش م شودیزود متوجهم م یلیخ

 ...: دستتو بندازکوبمی... با کف دست محکم به ساعدش مردیگیمشت م یام را تو قهی

 !... آره؟رهیکه از من طالق بگ یگوشش خوند ی... تو تویپاش نشست ری: پس تو زکشدیم هوار

 ...نپرد رونیاز دهانم ب یربط یحرف ب یمکان عموم کی یتا تو دهمیرا به هم فشار م میها دندان

 ِ  ...تر واشی: آقا چه خبرته... دیگویو م دیا یجلو م یمرد پرستار

سراغ تو؟! تو مگه  ادیجدا شه که ب یخوای! م؟یپلک یهنوز دور و ورش م یچ ی: برادهدیمحکم تکانم م دیفر
 !؟ی! ناموس ندار؟یخودت زن ندار
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به  یزنتو نگه دار یننشسته... تو خودت عرضه ندار یکس یپا ریز ی: حرف دهنتو بفهم... کسمیگویحرص م با
 ...تهمت نزن هیبق

 ...ی: کثافت عوضــــکشدیو هوار م بردی... سرش را عقب مرودیم یرو به کبود صورتش

 ...شودیم اهیچشمم س شیپ ایدن کنمیحس م ند،ینش یام م ینیاش که به ب یشانیپ ی ضربه

... 

 !حسام؟ ریفشارد: ام یم شیانگشت ها انیدست راستم را م غزل

 ...: جونم؟! من خوبم به خدامیگویم یدماغ تو

 نیا ؟یگردیهمه ش دنبال دردسر م یچ یبگم؟! برا ی: اخه من به تو چچدیپ یم مگوش یهق هقش تو یصدا
به خون تو تشنه  شینطوریهم یپسره روان نیصدف به تو نگفته بود ا کنه؟یرو ادم عاقل م یکه تو کرد یکار

 !هست؟

و هر بار هم من بهت  یحرف ها رو تکرار کرد نیتا االن هزار بار ا شیساعت پ کی: غزل از میگویحوصله م یب
انسان بهش نگاه کردم  هیهمکارمه... به عنوان  یحت ایکه از حال رفته صدفه  یگفتم اون لحظه نگاه نکردم ادم

 ...و رسوندمش درمانگاه

 ...: آررره جون خودتکندیحرص زمزمه م پر

صدف سوخته بود  یدلم برابود؟!  نیهم قتی... واقعا حقکنمیکه گفتم فکر م ی... و به صداقت حرفبندمیم پلک
 !...؟ای

 ...صدف سوخته بود یوجود نداشت... تنها دلم برا یگرید ی نهی... گزدهمیم رونیب یرا طوفان نفسم

 !؟ی! درد داره؟ی: چپرسدینگران م غزل

 ...: نهزنمیو لب م دوزمیسرم م یپر باال مهیرا به سرم ن نگاهم

 یتو دی! االن روز تولدتو با؟ینطوریچسباند: خوب شد ا یآورد و کف دستم را به گونه اش م یرا باال م دستم
 !م؟یباهاش ارتباط داره راحت بش یصدف و هر ک نیما از دست ا شهیم یخدا ک ی... ایباش مارستانیب

 ...خشک شده میام گلو دهیکشم... بس که از راه دهان نفس کش یرا به سقف دهانم م زبانم

 ...دیآ یداخل م یو پزشک جوان رودیتخت کنار م یرنگ جلو دیسف ی پرده

 ...دکتر ی: اقادیگویپرد و ملتمسانه م یاز جا م غزل

 تخت؟ یرو یدرمانگاه خودت افتاد یرو برسون گهید یکی ی: اومددیگویم یو به شوخ زندیجوان لبخند م پزشک

 ...دهدیم یام را با دو انگشت فشار مختصر ینیب ی غهیو ت کندی... دست دراز مزنمیم یمحو لبخند

 ...گلو خفه کنم یفشارم تا ناله ام را تو یرا به هم م میها لب
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 ...اشکال نداره یداد بزن یخوایکشد: اگه م یخندد و دستش راعقب م یم

 ...کندیپشت دستم را نوازش م غزل

کامل بخوابه  تینیکه ورم ب گهیدو سه روز د متخصص... تا هیبه  کنمیم تی... معرفیسرمت تموم بشه مرخص _
 ...انجام داد یو بشه عمل جراح

 ...خدا ای: دیگویهول م غزل

... مثل عمل ستی! عمل قلب باز که ن؟یدیخانم... چرا ترس هی: چکندیمردانه اش فضا را پر م یخنده  یصدا
 ...ی... شما خودت هم که تجربه ش رو دارهییبایز

 ...تیترب یب ی... مردک پررورودیم شیسر باال ینیو دست غزل بالفاصله به طرف ب کنمیم اخم

استفاده کن...  خی ی سهیدو سه روز از کمپرس سرد و ک نیا یآورد: تو یخودش نم یو به رو ندیب یرا م اخمم
 ...کنهیرو محدود م یزیدرد و خونر

 !ست؟ین یا گهیراه د ی: به جز جراحپرسمیحفظ اخمم م با

 !؟یتا حاال اتاق عمل نرفت ای یترس یاندازد: کال م یباال م ییابرو

شما عالوه بر در  ینیب یجا انداخت... ول شدیبود م ی: اگه فقط در رفتگدهدیو ادامه م شودیاراده کج م یب لبم
 ...هم داره یشکستگ یرفتگ

 ...کنمیم یپوف

 ...رودیو م کندیم یسالمت یو آروز زندیم یلبخند

 یراض یکه انجام داد ی! از کار انسان دوستانه ا؟ی! خوشحال؟ینطوری: االن خوبه ارودیوا م یصندل یرو غزل
 !؟یهست

 ...کندیدوستانه را با حرص ادا م انسان

 ...غزل بسه تو رو خدا _

 یمن چه خاک یریعمل بم رینکرده ز یی... تا فردا هم سر کوفتت بزنم کمه... اگه خداکنمی... بس نمخوامینم _
 !زم؟یتو سرم بر

 ...: دور از جونم البتهکنمیرا گرد م میچشمها

 !شده نکنه؟ وبی! گوش هاتم مع؟یدینکرده... نشن یی: اول جمله م گفتم خداتوپدیزده م حرص

 ...ای: خداگذارمیام م یشانیپ یدسِت آزادم را رو کفِ 

 خوادی... تازه متیترب یب ی... پررویت تجربه دارشما که خود گهیبه من م کهی: مرتزندیبا خودش غر م غزل
 !س؟ کارهیخودم پس چ یکنه... عمه  یمتخصص معرف
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 !؟یخبر داد نایفرستم: به مامان ا یم نییخشکم پا یدهانم را از گلو آب

 ...نه هنوز _

 !! اون خبر دار شد؟؟یعسل چ _

خورده... اونم  نیبهش زنگ زده گفتن زم یاز مهد مان د،یخر میرفت نکهیساعت بعد از ا کیکشد: عسل  یم آه
 ...به من خبر دادن عسل باهام نبود یرفت... وقت یزود

 ...دمیخر ی: برات گوشکندیبا بغض اضافه م و

 شیرا سر جا فیو ک شودیم مانیبعد پش یا هیکشد و ثان یرا م پشیو ز داردیبرم یفلز زیم یرا رو فشیک
 ...پرهیم جانشی... هدمی: نچ... ولش کن بهت نشون نمگرداندیبرم

 یم میانگشت ها یرا ال شیو انگشت ها دهدیدستم سر م ریگردم... دستش را ز یتخت دنبال دستش م یرو
 ...فرستد

 !: غزلم؟کنمیم زمزمه

 !چکد: جونم؟ یو قطره اشکش پشت دستم م بنددیم پلک

 !ه؟یمال چ گهیت د هی: گرمیگویم مستاصل

 ...تو رو از صدف دور نگه دارم تونمیبکنم بازم نم یهر کار نکهی: مال اکشدیپلکش م ریانگشت اشاره ز با

 ...رومیم وا

پرستارو  رمی... مشهی: سرمت داره تموم مدیگوینگاه به صورتم م یکشد و ب یم رونیدستم ب ریدستش را از ز غزل
 ...صدا بزنم

... 

و چهار سال  ستیب": کندیاز صد بار تکرار م شتریتوان جمعش کرد... ب ینم گرید شودیکه خبر دار م مامان
 "!؟یاریسر خودت م ییچه بالها یدو روزه از ما جدا شد نی... حاال ببفتهیپوستت ب یخش رو هینذاشتم 

 !؟یپرسد: اصال چرا دعوا کرد یم بابا

رسانده درمانگاه و شوهر شکاکش فکر را  شیاز همکار ها یکیکه  کندیم یشدستیدادن پ حیتوض یغزل تو و
 ...شده قهیدست به  ریناجور کرده و با ام یها

و بعد  دهدیرا جواب م لمی... در اخر غزل موباکندیام م وانهیمکررش د یبعد از حادثه!!! صدف با تماس ها روز
 ...کندیتماس را قطع م "دست از سرمون بردار و انقدر برامون دردسر درست نکن کنمیخواهش م "از گفتن 

 !نه؟ ایاند  دهیبه توافق رس ییاش سر جدا وانهیفهمم با ان شوهر د ی... نمردیگیتماس نم گریصدف د و

 !کجا گم و گور شد؟ دیبعد از دعوا فر دانمینم اصال
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 یاز ب ،یافتاد نیزم یکه به صورتت زد و رو یکه همانجا حضور داشت، بهم گفته بود بعد از ضربه ا یپرستار
 ...زد رونیپرسنل استفاده کرد و از درمانگاه ب یحواس

 یدردسر ندارم و غزل هم اصرار یحوصله  گرید دهمی... جواب مدیایتا حالش جا ب میکن تیشکا دیگویم غزل
 ...کند ینم

غزل  یرو خودش انجام دهد... مامان اما در مقابل اصرار ها یجراح خواهدیم به شدت از مامان مه یطرف از
کارش به شدت وارد  یکه تو شیاز همکار ها یکیبا  شودی! و قرار مد؟یا یمگر دلش م دیگویو م دیا یکوتاه نم

 ...ردیرا او به عهده بگ یاست،صحبت کند و جراح

 هی... غزل کمکم کرده بود تا به توصشومیم یبستر مارستانیب یروز قبل از عمل تو یعنیاز ظهر دو روز بعد،  بعد
 ...پزشک حمام کنم و صورتم را اصالح کنم ی

استرس نداشته باشم... و با امدن اسم اتاق  ای یاتاق عمل حضور دارد و اصال نگران یخودش تو گفتیم مامان
 ...کرد یبغض م عیعمل، غزل سر

 ...دیآ یبا هم همراه مامان مروز بعد با صبح

 ...ردیگیو نگاهش را م گزدی... لب مگذارمیپوشم و حلقه ام را کف دست غزل م یاتاق عمل م لباس

 ...دستش گرفته یدستم را تو شوندیاتاق عمل بسته م یلحظه که درها نیاخر تا

 !که؟ یترس یپرسد: نم یو آهسته م شودیسرم حاضر م یباال مامان

رسد:  یبم تر به گوشم م شیبندد... صدا یاز پشت ماسکش را م ی..پرستاردهمیتکان م نیرا به طرف سرم
 ...سرتم یباال نجای... منم تا اخرش همشهیتموم م یهم بذار یخوبه... چشم رو

 ...: خبزنمیم پلک

 ...: آروووم نفس بکشگذاردیصورتم م یرا رو یماسک پرستار

 یبه هوش اومد نکهیبمونه بعد از ا ادتی دیفکر کن که با نی: به اکندیم زمزمه مگوش ریو ز شودیخم م مامان
بگه بالفاصله ازش جدا  یا گهید زیبه جز اسم من چ ری... بهم گفت اگه امیاول از همه اسم غزلو صدا بزن

 ...شمیم

 ...پوشاندیچشمانم را م یجلو یاهیس یزود پرده  یلیو خ زنمیم لبخند

 ...دهیچیمشامم پ یعطرش تو نیریش ی... بوشودینوازش م یو گرم فیدست لط انیچپم م دست

 ...سوزدیم یاز خشک می... دهانم تلخ است و گلوکنمیخشکم را تر م یزبان لب ها با

 !: غزل؟زنمیرا به هم م میها لب

 ...زمیمنم عز _

 !ر؟ی: امشودیصورتم خم م ی... صدف رومیگشا یزحمت پلک م به
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 !ر؟ی: امدیگوی... باز مکنمیم اخم

: کندینگاهم م یاشک ی... غزل با چشمهامیگشا یو با مکث، مجددا پلک م دهمیهم فشار م یرا رو میها پلک
 !حسام؟ ریام

 !: غزل...؟زنمیلب م دیترد با

 !؟یدلم... خوب زی: عززندیتند پلک م تند

 ...کشم یم ی... نفس راحتنمیبیم میرو شیو باز غزل را پ زنمیپلک م محکم

 ...بگو یزیچ هیحسام...  ریام یفشارد: خوب یدستم را م غزل

 ...: تشنمهمیگویو به زحمت م خشدار

 یتونی... خب؟! میبخور وهیآب و آبم یتونیدو ساعت صبر کن بعد م یکی: گذاردیگونه ام م یدستش را رو کف
 !؟یتحمل کن

 ...نفس بکشم و به شدت کالفه ام ینیتوانم از راه ب ی... نمدهمیسر تکان م ناچارا

 ...اورد یم رونیب یآب یو بطر رودیاتاق م یکوچک گوشه  خچالیکه به طرف  نمیبیرا م غزل

 ...کنمیصورتم را لمس م یاورم و گچ رو یرا باال م دستم

 !کنم... باشه؟ سیخرده لب هاتو خ هی: فعال بذار داردیرا کنار صورتم نگه م یدستمال غزل

 ...کشد یم میلب ها یرو اطیو غزل دستمال نمناک را با احت دهمیتکان م سر

 ی... البته مشخص نبود چیگفت یم ونی... همه ش هذیتب داشت ی: از اتاق عمل که اومددیگویم اهسته
 ییدا ی... ولدمیترس یلیدو باره خوابت برد... من خ یشد داریب یدو بار یکی... یزدیلب حرف م ری... زیگیم

 ...هیعی... طبهیهوشیب یگفت از عوارض داروها

 !ساعت چنده؟ _

 ...به ده قهی: ده دقداردیکنار تخت برم زیم یرا از رو لشیو موبا کندیدراز م دست

 !شب؟ _

 ...اوهوم _

 !خونه؟ یاصال نرفت _

 ...که نه دهدیتکان م سر

 ییاومدن... بعد به زور عمه رو با خودشون بردن که استراحت کنه... اما دا نایبابا و آقا جون ا یخواب بود _
 ...گردهیو برم زنهیکه عملشون کرده م ییها ماریسر به بخش و ب هیرفت گفت  شیپ قهیهست... چند دق
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 !؟یاجازه دادن بمون یسره؟! چطور هی ی: خسته نشدزنمیلبخند م شیرو به

 ...! خسته هم نشدم اصال؟یدفک کر  یکلفته... چ میمن پارت _

 هیچسباند:  یو به گونه اش م ردیگ یاورم... خودش دستم را م یلمس صورت خسته اش باال م یرا برا دستم
 ...کنمیبه خدا که سکته م فتهیب یاتفاق نیهمچ گهیبار د

 ...: خدا نکنهمیگویم تند

 ...زمیچسباند: تولدت مبارک عز یام م یشانیرا به پ شیو لب ها شودیصورتم خم م ی... روزندیم یتلخ لبخند

 ...کشد یپلکش م ریو انگشت اشاره اش را ز ردیگی... غزل با مکث فاصله مکنمیرا نوازش م شیبازو

 ...تونم نفس بکشم ی: نممیگویم یکالفگ با

 ...ینفس بکش یتونیراحت تر م ینطوریگفت ا ییباال... دا ارمی: بذار تختو بدیگویو م پردیجا م از

 ...شود یتنفسم راحت تر م ردیگیام که باالتر قرار م باالتنه

 ...ستمیخوب ن میگویم یحوصگ یو با ب پرسدی... حالم را مدیآ یبعد بابا م یا قهیدق

 ...: من منتظرمشودیم رهیاش خ یو به ساعت مچ گذاردیمچ دستم م یانگشت اشاره و وسطش را رو دو

 !؟ی: منتظر چکنمیم نگاهش

و  مارستانیب یمثال حـــالم داره از بو ای! ن؟یلباسا روتنم داد نیچرا ا یبگ یخوا ی... نمگهیمنتظر غر غرات د _
 !! هوم؟خوره؟یفضاش به هم م

 ...ـــری: نخمیگویم ظیغ با

 ...نازمو بکشه سی: آهان... بگو مامانم نکندیخندد و دستم را رها م یم

 ...ستم: من که هدیگویحق به جانب م غزل

 ...... برویی... از هشت صبحه که سر پاشهیکم بخواب که چشمهات باز نم هیتو فعال برو  _

 ...دهدیآن طرف اتاق هلش م یِ و به طرف تخت خال گذاردیدستش را پشت کمر غزل م و

 ...بابا ی... اادیمن خوابم نم ییخب دا _

_  ِ  ...برو بچه با من بحث نکن... ا

 ...ییدا گهیبخوابـــم... ول کن د خوامی: من نمرودیدست بابا در م ریبا نق نق از ز غزل

 ...میتخت بخوابون نیا یتو رو رو دیبا ریبعد از ام یبر شیپ ینجوریهم _

 ...حواسم به خودم هست رمینخ _
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 ...گهی: اوف... بسه دمیگویم یحوصله و با کالفگ یب

 ...بهش بگو یزیچ هی: تو بردیفرو م دشیروپوش سف بیج یدستش را تو بابا

 ...سوزهیحرف بزنم گلوم م ادیز تونمیمن نم _

 ...خب اب بخور _

 ...تونمیغزل گفته فعال نم _

 !دکتر شده؟ یاندازد: غزل از ک یرا باال م شیابرو یتا کیبا تعجب  بابا

 یزیچ دیتا چند ساعت بعد از به هوش اومدنش نبا یخودت گفت یی: داردیگیدهانش م یمشتش را جلو غزل
 ...بخوره

 !تو دهن من؟ یذاریبچه من گفتم چند ساعت بعد از عمل... چرا حرف م _

 ...بعد از بهوش اومدن یبه خدا گفت _

نخور... برو کنار... تو حواست  ی: قسم الکرودیم خچالیو به طرف  زندیبا دست غزل را از سر راهش کنار م بابا
 ...یبریسوال م ریمنم ز یکار یسال سابقه  یس یدار گهیبهت م یچ یک ستین

 ...یی: دادیکویم نیراستش را به زم یپا غزل

منو  یابرو دیگفتم... با یزیچ هیبار حواسم نبود  هیخب... من  لهیچرخد: خ یبه دست م یبا خنده و بطر بابا
 ...! واقعا که؟یهمه جا ببر

... 

 ...کندیبالش را پشت کمرم صاف م غزل

 ...خودت هم گهید نیبش ای: بمیگو یکشم و م یرا م دستش

 ...امیلحظه صبر کن االن م هی: زندیچرخد و دستش را به کمرش م یدور دور خودش م کی

 ...برد یو به اشپزخانه م گذاردیهم م یو تخمه را رو وهیپوست م یحاو یها یشدستیپ و

 ...به شش بعد از ظهر نمانده یزی... چکنمیرفته اند... به ساعت نگاه م نایکه مامان ا شودیم یساعت مین

 ...ندینش یدستش، کنارم م یتو یکوچک یبلور یبا کاسه  غزل

 !وان؟یل یتو زمیبر یخوریبخور... آب کمپوت رو م نویا ای: بردیگیو به طرفم م زندیبه سر چنگال م یآناناس

 ...رمیگیو چنگال را از دستش م دهمیتکان م نیبه طرف یسر

 ...ذاردیشانه ام م یسرش را رو اطیو بعد با احت کندینگاهم م هیثان چند

 !؟یاندازم: خوب یرا دور شانه اش م دستم
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 !...؟گهید ی! درد ندار؟یهوم... تو خوب _

 !ر؟ی: امگذاردیام م نهیس ی... غزل دست چپش را رومیگویم ینچ

 !هوم؟ _

 !بگم؟ یزیچ هی _

 ...بگو _

 ...کندیم مکث

 ...گهیبگو د _

 !بگم؟ یجد _

 ...منو یگرفت _

 ...دیا یزنگ در م یصدا کندیدهان باز م نکهی... به محض اکندیم یپوف

 !ه؟یک گهید نی: ادیگویاندازم و غزل با ناله م یباال م ییابرو

 ...که اومده باالحتما آشناست  ی... ولدونمیچه م _

 ...رودیو به طرف در م شودیازجا بلند م زانیاو ییبا لب ها و

 ...گردانمیبرم شودیکه م ییرا تا جا سرم

 !!: تو...؟؟دیگویکه م شونمیپر بهت غزل را م یصدا

 !تو؟ امیب تونمیم _

 ...شومیکاناپه بلند م یرا داشتم به جز امدن صدف... از رو یزیهر چ انتظار

 !نجا؟یا یاومد یچ یلرزش دارد: برا یغزل کم یصدا

... شما ستیکرده واقعا قابل بخشش ن دیکه فر یکنم... کار یعذرخواه یدونم چطور یغزل... من واقعا نم _
 ...و دینکرد نکارویا ی... ولدیکن تیشکا دیتونستیم

 ردیگیدهانش م ی... هر دو دستش را جلوگذاردیتمام م مهیصدف جمله اش را ن ستم،یا یسر غزل که م پشت
 ...حسام ری: امدیگویو بهت زده م

 ...میندار دویدردسر جد هیطاقت  گهیبرو... واقعا ما د نجای: از ادیگویم غزل

 ...کنمی: خواهش مکندیبا عجز اضافه م و

چند روز  ی دهیفِ تکبه صد یشباهت چیکه ه کنمیو با اخم به صدف نگاه م گذارمیغزل م یشانه  یرا رو دستم
 ...ندارد شیپ
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 ...دوی: خدا لعنتش کنه فردیگویم یو به آرام گزدیلب م صدف

... با محبت دیا یم رونیو فائزه خانوم ب شودیباز م یی... در واحد رو به روشنومیغزل را م یپوف کالفه  یصدا
 ...کند یپرسد و نگاه کنجکاوش صدف را اسکن م یحالم را م

 ...تو ای: برودیدر کنار م ینشاند و از جلو یلب م یرو یتصنع یلبخند غزل

 یت نیبندد... آست یو در را م دهدیفائزه خانوم تکان م یبرا ی... غزل با حفظ لبخندش سردیآ یداخل م صدف
 یعکس ها یغزل، رو یچهره  یپرتره  یکه نگاهش از رو شودیم رهیو به صدف خ ردیگیمشتش م یشرتم را تو
ماند:  یمن ثابت م یرو تینها درو  خوردیرا پوشانده سر م منینش یشرق واریزرگ دو نفره مان که دکوچک و ب

 ...دیدار یقشنگ یخونه 

 ...رودیفرو م میبازو یغزل تو یها ناخن

 ...: حرفتو بزن و برومیگویم خشک

که  یاول یمن دفعه  دی: ببخشگذاردیرا کنارش م فشیو ک ندینش یم ییرایپذ یاز مبل ها یکی یتعارف رو یب
 ...کردم که درو یاومدم... راستش اصال فکر نم یدست خال نجایا امیم

 ...صدف... حرفتو بزن و... بروو _

 ....ندینش یراست م ،یو با تک سرفه ا شودیکه به لب دارد، رفته رفته پاک م یمحو لبخند

 ...زمیعز ایاندازم: ب یرا دور کمر غزل م دستم

 ...مینینش یمبل دو نفره م یصدف رو یبه رو رو

جدا  دیبگم از فر نکهیدونم از کجا شروع کنم... اول ا ی: خب... نمزندیهم گره م یرا تو شیانگشت ها صدف
 ...شدم

 ...اندازم یرا باال م میو ابرها خورمیم یتکان

 میتونست یو نم شدیتار مگرف دیشد... فر یباز دردسر درست م ن،یکرد یم تیشکا دیراستش اگه شما از فر _
درمانگاه فکر کرده که من دارم بهش  یحسام تو ریام دنیکه اون با د ستیمن اصال مهم ن ی... برامیجدا بش

واقعا شرمنده  یاز طرف ی... ولبشمتونستم ازش جدا  یکه من به راحت نهی... مهم ایزیهر چ ای کنمیم انتیخ
 ....کنم یعذرخواه دیبا یدونم چطور یاومد... نم شیشما ها پ یمشکالت برا نیشدم که ا

: واقعا ممنونم که گذاردیم شیزانوها یرا رو شیو کف دست ها زندیم ی...لبخندکنمیو مسکوت نگاهش م رهیخ
 ...نیگذشت کرد

 !؟یبر شهی: مدیگویاز ته حلقش م غز

دستش وحشت  یعاد ریغ یاز سرد... گذارمیدستش م یرو برمی... دستم را جلو مخورمیجا م شیلرزش صدا از
... تشکر هم یکرد ی... عذرخواهی: حرفهاتو زدگذاردیاش م یشانیپ یکشد و رو ی... دستش را پس مکنمیم

 ...برو گهی... حاال دیکرد
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 دهی... نگاهم همراه باهاش به باال کششودیو از جا بلند م داردیرا برم فشی... کزندیمجددا لبخند م صدف
 ...شودیم

 ...تونییرایوقتتون رو گرفتم... و... ممنون بابت پذ دی: ببخشدیگویو م کندیم کسیشانه ف یرا رو فشیک بند

 ...رومیم یغره ا چشم

 ...دیآ یبسته شدن در م یبعد صدا یا هیو ثان شودیرد م میاز جلو صدف

 ...کندیپوست لبش را با حرص م غزل

 !: غزل؟زنمیصدا م یآهستگ به

 ...دیآ یفرود م نیزم یرو یو به نرم خوردیمبل به جلو سر م یرو

بندد،  یو همزمان که پلک م دهدیم هیاورد... سرش را به مبل تک یرا باال م شی... زانوهازنمیم شیصدا مجددا
 ...افتد: باز شروع شد یم نییچشم چپش پا یاز گوشه  یقطره اشک

... 

نفس بکشم... اما خب نسبت به  یتوانم عاد ی... هنوز هم نمکنمیاز مام را ب ینیب یرو یروز بعد، گچ طب پنج
 ...قبل راحت ترم

... اخر سر از دستش کردیام م ووانهیخودش فرو رفته بود... باز داشت با سکوت آزار دهنده اش د یباز تو غزل
 !که باز چه مرگت شده؟ دمیکالفه شدم و سرش هوار کش

 کیداوطلبانه به آغوشم آمد و به مدت  تینگاهم کرد و در نها دیلرز یکه م یبا بغض و چانه ا هیچند ثان یبرا
 ...ستیام گر نهیس یساعت رو

 ...شد لیتبد یشگیداشت که باز به همان غزل هم شیرا برا یروان ی هیتخل کیحکم  هیساعت گر کیانگار آن  و

چون  ستین یخبر ییتوال یدفعه از غر غر ها نیخوشبختانه ا... رومیبه ده روز به شرکت م کینزد یزیاز چ بعد
 ...خبر داشته طمیاز شرا

 کهی... بطورمینداشته باش یکنم و حد االمکان برخورد یاز صدف دور توانمیکه م ییتا جا کنمیم یروز ها سع نیا
 ...چرخانم ینگاه کردنش سرم را نم یاگر از کنارم عبور کند هم برا یحت

 یبا صدف هستم که گاه میبرخورد ها ینحوه  ریکه هست نکنم، آنقدر درگ ینیغزل را حساس تر از ا نکهیا یبرا
... و جالب کنمیگذشته و من فقط دارم به صدف فکر م یادیمدت زمان ز نمیبیو م میا یاوقات به خودم م

 ...دهدیسرم جوالن م یتو یتو شتریمان هم ب ییاول جدا یاز روزها یروز ها فکر صدف، حت نیکه ا نجاستیا

 ...شودیمامان شروع م یسالگرد ازدواجمان مانده که تذکر ها نیماه به اول کیحدود  یزیچ

فراموش کردن  یبه اندازه  زیچ چیحسام، مبادا سالگر ازدواجتان فراموشت شود... ه ریکه ام کندیتکرار م مدام
 ...کندیم یمهم زن ها را ناراحت و عصبان یمناسبت ها
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! نه که بابا ؟یموارد را دار نیا یناراحت شدن تو یتجربه  یلیکه مامان جان نه که خودت خ زنمیدلم غر م یتو
نرفته که تا  ادمیو کوفت و زهر ما را فراموش کرده؟! هنوز  دارید نیو تولد و اول یتا حاال سالگرد ازدواج و نامزد

 ...مادرجون یخانه  دیکرد یه ها را شوت مهر سال موقع سالگرد ازدواجتان ما بچ ش،یچند سال پ نیهم

 نیاول ری! ام؟یاصال خودت برنامه دار ری! ام؟یکن یفراموش نم یمطمئن ری: امدیگویم یبیعج تیبا حساس مامان
من خودم به فکر  رودیم ادتی یکنیاگر فکر م ری! ام؟یخریم یچ هیهد ریها... ام ستین یساگرد ازدواج شوخ

 ...باشم هیهد

 یبگذارم وقت ابانیاز دستشان سر به ب خواهدی... دلم مونددیپ یعسل هم به مامان م گذردیکه م یدو روز یکی
 ...کنندیمن را انقدر خنگ و فراموشکار فرض م

شده که  یدر حال پخش و مسخره ا یترک الیکنار غزل نشسته ام و او با تمام وجود، محوِ سر یشب وقت همان
 ...خوردیمغزم وول م یتو یو فکر شودیذهنم زده م یتو یست، جرقه ااول و آخرش کامال مشخص ا

ذوق زده  دهد،یرا م دشیخر شنهادیکه مامان پ ینیسنگ انیبرل سیاز سرو شتریب یلیغزل را خ دانمیکه م یفکر
بار هم ازش  کی یرا هم بخرم، غزل ممکن است حت سی... و البته مطمئنم که اگر ان سروکندیو خوشحال م
 ...استفاده نکند

 ...بگذارد ارمیرا در اخت ییشماره تماس چند آژانس هوا خواهمیم یاز منش رومیبعد که به شرکت م روز

تشکر و  یو از منش گذرانمیبرگه را از نظر م یرو ی... شماره تلفن هادیآ یداخل م یA4 یزود با برگه  یلیخ
 ...کنمیمرخصش م

 تیساعت بعد، با رضا مین قایو دق شومیکشم و دست به کار م یرا جلو م زیم یرو رود، تلفن یکه م یمنش
 ...خوردیزنگ م لمیو همان موقع موبا دهمیدستگاه قرار م یکامل تلفن را رو

را با چهار روز  لیکه موبا ی... همان روززنمیلبخند م یگوش نیاسکر یخندان و چشمک زن غزل رو ریتصو به
 ...عکس را از خودش گرفت نیتولدم بهم داد، ا ی هیبه عنوان هد ریتاخ

 !جانم غزلم؟ _

 !؟یسالم خوب _

 !؟یزنی! چرا نفس نفس م؟یخوبم... تو خوب _

عسل که  یخونه  رمی... من میگرمش کن دیفقط با کنمیآره خوبم... تازه از دانشگاه اومدم... غذاتو درست م _
 ...برم باشگاه خوامیاز اونجا م

 ...سر راه رمیگیم یزیچ هی... خودم ستیالزم ن یته ااگه خس _

 ...نه... مرغ رو بار گذاشتم، فقط مونده برنج _

 !؟یکرد کاری... امتحانتو چیباشه... مرس _

 ...شمیاممم... بد نبود... پاس م _



 

 
411 

 ...کندیم دادیصورتش ب یتو یتیجمله اش نارضا یرا کج کرده و موقع ادا شیتصور کنم که لب ها توانمیم دهیند

 ...یشی... باز خوبه که پاس میچرخیخونه ول م یابنهمه تو _

 !ر؟ی: اِ... امکندیم اعترض

 ...کشد: خاک به سرم یم غیج یناگهان و

 !!شددددد؟؟ یچ _

 ...! فعال خدافظ؟یغذام سوخت... کار ندار ی: وادیگویم هول

 ...کندیماند و قطع م یمنتظر جواب من نم و

 ...وونهی: دزنمیلبخند م لیخاموش موبا ی صفحه به

... 

 ...کنمیرد م یکی یکیحوصله کانال ها را  یب

 یلیدوش گرفت و خ عیهشت شب است و غزل خواب... از باشگاه که آمد، آنقدر خسته بود که سر ساعت
 ...زود به خواب رفت

افتاده  یاز خانه اتفاق رونیبود با ب یبه خاطر خستگ دانمیحوصله است... حاال نم یهم ب یکردم کم حس
 !است...؟

 ...اندازم... از سکوت متنفرم یم میرو شیپ زیم یرا خاموش و کنترل را رو ونیزیتلو

 ...زنمیصفحه ضربه م یو با شست رو شومیخم م میبرداشتن موبا ی... برادیا یم امیپ دنیتک بوق رس یصدا

 ...شوم رهیخ یچند مات به گوش یبرا شودینام صدف باعث م دنید

 میسر خودم و زندگ ییبودم چه بال دهیکردم... تازه فهم هیعمرم گر یتمام روزها یموقع به اندازه  نیپارسال ا"
 "اوردم

 نیپارسال ا نمیاورم تا بب یموقع؟! به ذهنم فشار م نیاست؟! پارسال هم یامیچه پ گرید نی... اکنمیم اخم
 !ه؟ی: منظورت چکنمیم پیاراده تا یشود، ب ینم رمیدستگ یچیه یبوده و وقت یموقع چه روز خاص

 ...رسد یم یدیجد امیکشد که پ ینم یطول

 ...شود یم بلند “ خاک ” یبو زند،ی: باران که مندیگویم"

 ...اما

 "...شودیم بلند ” خاطره ” یبو زند،یباران که م نجایا

 شیجلو ریحر ی... پرده شودیم دهیسالن کش یقد ی... نگاهم به پنجره خورمیم یاراده ا یو تکانِ ب زندیم رعد
 ...بشنوم توانمیرا م یشرشر باران بهار یرا پوشانده... صدا
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بوسه ات طعم  نیباران... اول ری: زشودیذهنم تکرار م یجمله تو کیکشم و تنها  یم میلب ها یرا رو دستم
 ...را داد یخداحافظ یبوسه 

باز سر از ذهنم در  یصدف؟! چطور یکنیام چکار م یبا من و زندگ ی... داردهمیهم فشار م یا رور  میها چشم
 !؟یلعنت یاورد

و غزل را  گردانمیافتد... به سرعت سر بر م یسرم م یرو یا هیکه سا سمیبنو شیبرا یراهیبد و ب خواهمیم
 ...ستادهیسرم ا یکه کنار کاناپه و باال نمیبیم

 ...اصال دوست ندارم شهی... غزل لبخند بر لب دارد... لبخندش را بر خالف همزنمیبار پلک م چند

 ...حسام... دستت درد نکنه ری: دستت درد نکنه امرودیبخشد و عقب عقب م یرا وسعت م لبخندش

... 

 ...: غزلکنمیپرت م زیم یرا رو لیموبا

 ...یلی... خریام ینامرد یلیخ _

 ...: غزلشومیجا بلند م از

 ...حسام ریتوپد: ازت متنفرم ام یصورتم م یتو

 یچ ی: برادهمیو در را به جلو هل م گذارمیدر م یرا ال میپا ی... قبل از بسته شدن پنجه دودیبه طرف اتاق م و
 !؟یکنیقضاوت م یالک

 !! هان؟دم؟یکه ند دمیدیم دیبا یچ گهی! دکنم؟یقضاوت م ی: الکستدیا یام م نهیبه س نهیس

اتاقت اونم بود... تو بغلت  یرود: هر وقت اومدم تو یکوبد و خودش عقب م یام م نهیکف دو دستش به س با
... مارستانیکه خــانومو برسونه ب شهینم دایکس جز تو پ چیه گهید یشرکت به اون بزرگ ی... توکنهیغش م

 ...دیفرست یعاشقانه م امیهم پ ی... برایپاشو به خونه م باز کرد

 !... هــــان؟یکه نکرد یکردیم دیبا کاریچ گهیکشد: د یم غیته دل ج از

 ...: غــــزل... حرف مفت نزنبندمیم پلک

 نیاز ا یکیاز حرف هام مفته؟ دروغه؟ کدوم  یکی: حرف مفت؟؟!! کدوم کوبدیچپم م یرا به شانه  مشتش
بود؟! اگه  یعکس العمل تو چ کردمیکار ها رو م نیشون؟! اگه من هم یکی... کدوم یرو که گفتم نکرد ییکارها

 ...ــی... تو چزدمیهمه ش ور دل پارسا بودم؟ اگه باهاش الس م

 ...تو دهنتا زنمی: مدارمیدستم را با فاصله از صورتش نگه م پشت

دلمو  خوامی... مبندمیدهنمو م یرذل... هر چ یدستت به من بخوره... عوض یکنی: غلط مزندیدستم م ریز محکم
احترامتو  ارم؟یبه روت نم یچیمن احمقم که ه ی... فکر کردیشی... تو پررو تر مستین یچی... بگم هرمیصاف بگ
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تو آدم  یو چکت کنم... ول ارمیدر ب اهتویزاغ س گهید یراه به راه مثل زنا خوادیبدبخت... دلم نم دارمینگه م
 ...یشینم

 ...یسازیه کوه ماز کا یچطور نیحرف دهنتو بفهم غزل... بب _

بار مثل ادم... مثل مرررد  هی! چرا ست؟ین یچیه نتونیب یکن یبهم ثابت نم یچ یکاه؟! کدوم کاه؟! برا _
 !؟یجلوش ُشل و وارفته ا شهیهم یچ ی! برارون؟یبکشه ب تیپاشو از زندگ یبگ یابست یجلوش وا نم

ساعت از شب به شوهر من  نیا دیبا کهیکشد: چرا اون زن یم غیاندازد و از ته دل ج یسرش م یرا رو شیصدا
 !!عاشقانه بده؟؟ امیپ

 ...شود یباالخره اشکش روان م و

 عاشقانه؟ امیبرم: اخه کدوم پ یرا باال م میکشم و متقابال صدا یرا م میتمام قدرت موها با

خوبه که اصال خودتو  یلی: خدهدیتکان م نیکشد و سرش را به طرف یصورتش م یدستش را محکم رو پشت
 ...خوبه یلیحسام... خ ریام یباز ینم

آشغال از  هیخردت کرد... مثل  یاونطور ؟یهنوز دوسش داشته باش یتونیم یکشد: چطور یرا باال م دماغش
 !حسام؟ ریام ی! چطور؟یهنوزم دنبالش موس موس کن یتونیم ی... چطوررونیانداختت ب شیزندگ

 ...یبش مونینزن که بعد از گفتنش پش ی: حرفدهمیاشاره ام را به طرفش تکان م انگشت

 !مون؟ی: هه... پشردیگیرا رو به سقف م سرش

از ازدواج با  یمونیاز عشق احمقانه م... پش یمونی... پشهیمونیمن پر از پش ی: تموم زندگکندینفرت نگاهم م با
به تعداد  میکه داشت یبدون تنش ی... تعداد روزهامیکه داشت یخوب یسال، تعداد روز ها کی نیا یتو... تو

باختم... واقعا اگه االن زن توئه  موی... کنار تو من زندگیتن منو لرزوند شهی... همدهیدست نرس یانگشت ها
 ...خوشبخت تر بودم یلیخ ییالنفس نبودم خ فیضع

باشم که مبادا  دیمن مثال خوشبخت دو عالمم؟! مواظب هر حرکتم با ی: اره واقعا... فکر کردمیگویزده م حرص
 !؟یبا خودت فک کرد یخانوم فکر بد بکنه... تو چ

و  یعشق کن یمن ادعا یو هم برا یهم با اون صدف باش یتونیم ی... چطوردمیند میاز تو نامرد تر به زندگ _
 !!! ها؟؟؟یببند شمیدوستت دارم به ر

که  ی! هر زنه؟یچ یدونیآقا ندارم... اصن دوست ندارم... غلط کردم... دروغ گفتم... اصال م : ندارمکشمیم هوار
 !هان؟ یکن کاریچ یخوای... مرمشیبگ خوامیرو باهاش رابطه دارم... م ینیبه بعد کنار من بب نیاز ا

 !؟یگفت ی: تو... تو االن چکندیباز نگاهم م مهین یدهان با

... من هوس یداشت یدوست ندارم... اون اوال برام تازگ گهی: دوست ندارم... دمیگویم یلجباز یحرص و از رو با
اول بود... االن  یمال روزا تتیهستم... تو هم جذاب یکه فکرشو بکن یبازم... تنوع طلبم... هرزه ام... هر کثافت

 ...یایبه چشمم نم گهید
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 !؟ی: دوسم ندارزندیلب م مرتعش

دوست  یدوست ندارم... حاال هم برو هر غلط کنمیو تکرار م ستمیوام نجای: آرررره... تا فردا هم شده ازنمیم داد
 ...بکن یدار

 ...کشم یم رونیرا از کمد ب نمیو شلوار ج زنمیکنارش م یتنه ا با

 ...لجن ی ارهیهمون پت شی: آره برو... برو پکندیم غیج غیو ج ستدیا یم میبه رو رو

 !ترسم؟ یازت م ی... فک کردرمیغرم: اره م یخشم م با

... غزل پشت زنمیرا چنگ م چمیو سو پوشمیشلوارک چهار خانه ام م یرا رو یزغال نی... جزنمیم رونیاتاق ب از
به  یکرد دایعاشقانه پ امیپ یهر چ ای: بمیگویو با تمسخر م کنمیبغلش پرت م یرا تو لمی... موبادیا یسرم م

 ...منم خبر بده

... فقط صبر کن و دمیفشارد: به خدا که اون دختره رو جرش م یلب م ی... غزل لب رورومیبه طرف در م و
 ...نیبب

 ...کوبمیو در را پشت سرم م دهمیبرو بابا به طرفش تکان م یرا به نشانه  دستم

... 

 یزندگ یغزل، صدف تو ی...اگر به جاکردمی... که اگر با غزل ازدواج نمکنمیموضوع فکر م نیبه ا یلیروزها خ نیا
 !افتاد؟ یم یسال چه اتفاقات کی نیهم یحداقل تو ای... گرفتیقرار م میرو شیپ یام بود، چه سرنوشت

 !مان؟یزندگ یتو میدغدغه داشت نهمهیا ای! م؟یرا تحمل کن یتنش و دل نگران نهمهیکه ا میهم مجبور بود باز

 !کرد؟یم رییپارسا نگاه خانواده بهمان تغ یکردم، با حرف ها یبا غزل ازدواج نم اگر

 !شد که بخواهد آن حرف را بزند؟ یاصال پارسا با ما دشمن م ای

 !!!را کامال مطمئنم یکی نیکردم، آن وقت پارسا هنوز برادرم بود... ا یبا غزل ادواج نم اگر

اش را...  یاش را تحمل کنم؟! تنوع طلب یو بار بند یب نهمهیتوانستم ا ی! م؟یغزل بود چ یصدف به جا اگر
 ...معقولش را ریغ یبر خواسته ها یپافشار

 ...گرفت یدهانم را م یبود که موقع دعوا ها جلو ی... کاش کسکوبمیم نیکف دست به فرمان ماش با

از دست  میاش را برا ی! غزل تازگرد؟یگیبرود نفسم م شیکه خار به پا یغزل را دوست ندارم؟! من؟! من من
 تیذره موقع عصبان کیذره... فقط  کیخدا هم که شده  یداده؟! غزل از چشمم افتاده؟! چرا من محض رضا

حسام... خاک عالم بر سرت با حرف  ری!! خاک بر سرت امکنم؟؟یاورم فکر نم یکه به زبان م ییبه حرف ها
 ...زدنت

... میکه دار میام است؟! حاال تنش دار یزندگ یغزل تو یگفته من صدف را دوست دارم، وقت ی... اصال کاووووف
 ...کنم یغزل را با صد تا مثل صدف عوض نم یمو کی... من میبه درک که دار
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 ...بودم... اما االن نه دی... دوستش داشتم... عاشقش هم... شامیتمام شده... دو سال با هم بود میبرا صدف

را کامال قبول  نیعقده شد و ا کی میو برا دیکه به سر انجام نرس یام بود... عشق یعشق زندگ نیولا صدف
 ...شود یم دهیکش شیفکرم به سو یاست که گاه نیهم یدارم... برا

 ...شود یدر کنار صدف چگونه م یتصور کند زندگ خواهدیو م کندیم طنتیش یفکر گاه نیهم و

که به صدف داشتم،  ی... حسادیز یلیبدهم، اصال... غزل را دوست دارم... خ حیغزل را به صدف ترج نکهیا یول
 ...کردیبود که تبش هم زود فروکش م جانیعشق تند و پر ه کی

 ...کنمیعوضش نم ایرا تجربه کردم که با دن یآرام یغزل عاشقانه  با

... 

 ...کنمیبرج متوقف م یرا روبه رو نیماش

افتم و باز به  یخروجم از خانه م یلحظه  نیاخر ادیکشم و  یم میها بیبه ج لمیکردن موبا دایپ یرا برا دستم
 ...فرستم یلعنت م میخودم و چرت و پرت ها

 ...نشده باشد خوب است وانهیتا حاال د غزل

 ...دارمیکوبم و به طرف ساختمان قدم برم یرا م نیماش در

: چدیپ یگوشم م یصدف تو یبهت زده  تینها یب یبعد صدا یا هیفشارم... ثان یزنگ م یشاس یرا رو انگشتم
 !؟یکنیم کاریچ نجایحسام؟! ا ریام

 ...نییپا ای: بشومیو به جلو خم م دهمیم هیتک واریدستم را به د کف

 !؟یچ یعنی _

 ...نییپا ایب گمی: بهت ممیگویخشم م با

 ...باال ایکوچه... زشته... تو ب ی: داد نزن توکندیپچ م پچ

چرت  گاهشیجا یروم... نگهبان تو یو داخل م دهمی... فورا در را به جلو هول مدیآ یتلق باز شدن در م یصدا
 ...شومیو وارد آسانسور م کنمیعبور م شیرو شیاز پ عی... سرزندیم

 ...است کیتار مهی... خانه نکنمیدر را باز م یباز است... به اهستگ مهیدر ن رسمیواحد صدف که م یجلو

 !ر؟یشده ام یبندد: چ یپهلو م یکه گره روبدوشامبرش را رو نمیبیو صدف را م کنمیرا رد م راهرو

و  دهیکشد و ترس یم یغی... جکوبمشیپشت سر م واریو به د رمیگیرا م شی... شانه هابرمیطرفش هجوم م به
 !شده؟ ی: چدیگویمنگ م یکم

که  هیچ امایپ نی! ا؟یداریبرنم می: تو چه مرگته که دست از سر من و زندگدهمیمشتم فشار م یاش را تو چانه
 !! ها؟؟یفرست یمن م یبرا
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 ...ری: آ... آخ... امزندیلب م یسخت به

 ...کندیشگفت زده ام م کنم،یکه از دهانش استشمام م یالکل یبو

 ...... بارون و خاطره و کوفت و زهر ماریبافیم یور یکه در ی: پس بگو... مسترومیو عقب م کنمیم شیرها

 ...کشد یم شیفک و گونه ها یبغض دستش را رو با

 !تموم شده؟ یهمه چ یقبول کن یخواینم یچ ی: صدف برازنمیچنگ م میچرخم و به موها یم

... االن یکه تموم کرد ی: تو خودت بوددهمیافتد و با مکث ادامه م یم زیم یپر رو مهیو جام ن یبه بطر نگاهم
 !؟یهست یدنبال چ

 مونیپش یزیاز چ تیزندگ یشدم... تو تا حاال تو مونی: خب پشکنمیسرشانه ام حس م یدستش را رو یگرم
 !؟ینشد

: رمیگیروپوشش محکم م زیل یپارچه  یرا از رو شیافتد... بازوها یم نیی... دست صدف پاگردمیعقب برم به
 !؟یمتیبه چه ق یمونیپش

 من؟! آره؟ یخراب کردن زندگ متی: به قمیگویو بلند م دهمیتکانش م محکم

! ؟یاصال نگاهم نکرد ادتهیدانشگاه از کنارت رد شدم؟!  یتو ادتهیموقع ها بود...  نی: پارسال همدیگویربط م یب
ا نامزد به گوشم رسوند شما دو ت یرحم یب تیهم با نها ای! پو؟یو رد شد یدست غزل رو محکم گرفت ادتهی

 ...اول تو غزل بود تا من تیهم اولو میبود همکه با  یاون زمان یمان مانع بود... حت نیب شهی... غزل همنیکرد

ذارم  ی... نمذارمی! من نم؟یکن تیکاراهات غزل رو اذ نیبا ا یخوایبشه؟! م یکه چ یگیرو م نای! ا؟یکه چ _
 ...یناراحتش کن

 !!!کنمیم تیاذ یگریاز هر کس د شتری: من خودم غزل را بگذردیاز ذهنم م و

 ...خوامیغزل رو ناراحت کنم... من تو رو م خوامیگذارد: من نم یام م نهیس یدستش را رو کف

 یبا زندگ یدار یفهمی: بابا آخه مگه من تحفه م؟! صدف مخوردیتلو تلو م ی... کمرومیو عقب م کنمیم شیرها
اعتماد  یبه زن تونهیم گهید ،یکه تو باهاش کرد یبا کار ی... فکر کرددیاون فر ای! ؟یکنیم کاریمن و خودت چ

 !؟یتو ادم بش هخراب بشه ک دیبا گهید یبده؟! چند تا زندگ لیکنه و خانواده تشک

 ...تونهیهم م دی! فر؟یبد لیتشک یزندگ ی: چطور تو تونستکندیم یا سکسکه

دو تا رو  نی... ای... فقط دوست دخترم بودیزن من نبود ی! ول؟یفهمی. م..ی: احمق تو زن اون بودزنمیم ادیفر
 !؟یکنیم سهیبا هم مقا

 لمی... کاش موباشومیسر راهم ولو م یکاناپه  نیاول ی... روکندیکشد و باز سکسکه م یدماغش را باال م صدف
باز  ،یبا وجود آنهمه حرمت شکن دمیفهمیگرفت... کاش م یتماس م ینگران یهمراهم بود... کاش غزل از رو

 ...هم دوستم دارد
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صدف  یها ییشدن سرپا دهیخرش خرش کش یکشم... صدا یپر م مهیجام ن یلبه  یاشاره ام را رو انگشتم
 ...دهمیدردناکم را با دست محکم فشار م یشانی... پدیآ یبه پارکت م

 ...در یگیقرار م دمیصدف در معرض د انیعر یبعد، ساق ها یا قهیدق

 ...رودیو عقب م گذاردیم زیم یرا رو یدنینوش یبلند محتو هی... جام پارومیو چشم غره م کنمیبلند م سر

 !ه؟یچ نی: امیگویپوزخند م با

 ...یبدون دیتو بهتر با _

 ...غزل جونت شیپاشو برو پ ی: بخور آروم که شددهدیو ادامه م ندینش یفاصله کنارم م با

 ...که برات آوردم بهتره ینی... اخورهی: اون به درد تو نمزندیم شخندیو ن ندیبیم زیم یرو یام را به بطر رهیخ نگاه

 ...کندیو جام خودش را پر م ردیگیرا به دست م یبطر و

ننوشم  یاگر کم کنمیهستم که حس م ی... واقعا آنقدر سر درد دارم و عصبدوزمینگاهم را به جام خودم م مجددا
 ..قرار دارند دنیسرم در معرض ترک یها رگیمو قتای... حقشومیهوش م یب یاز شدت فشار عصب

 ...سوزدیم می... گلوکنمیم کیرا به لبم نزد جام

 یمی... نفتدیلباس خوابش ن یهم انداخته و روپوش کنار رفته از رو یرو ینگاهم به صدف و پاها کنمیم یسع
 ...کشم یمنفس سر  کیرا  یدنیاز نوش

آرام شوم... به خانه بروم و با  دیکه با کنمیفکر م نی... به اکنمی... من هم نگاهش نمدیگو ینم یزیچ صدف
 تیعصبان یاز رو میحرف ها یهمه  میکه چقدر دوستش دارم... بگو میو بگو رمیتمام وجود غزل را در اغوش بگ

 ...ندارم یگریزن د چیه ایبه صدف  یحس چیبوده و من ه

پلک  ی. کم دهمیم هیکاناپه تک ی... سرم را به پشتکنمی... احساس رخوت مکشمیرا سر م یدنینوش ی ماندهیباق
 میچشمها شیلحظه هم از پ کی "! ؟یدوسم ندار" دیپرس تیبا مظلوم یغزل وقت یبهت زده  ری... تصوبندمیم

 ...رود یکنار نم

 ...میگشا یپلک م ی... با سستدهیچیمشامم پ یعطر غزل تو یبو کنمیلحظه حس م کی ی... براگزمیم لب

 !: غزلم؟کندی... دستم را به طرفش دراز مزندیلبخند م غزل

 نهیس ی... سرش رودیایکشم تا به آغوشم ب یو دستش را م نمینشی... صاف مگذاردیدستم م یرا تو دستش
 ...ردیگیام قرار م

 ...: دوست دارم عشق منکنمیو از ته دلم زمزمه م ندینش یگردنش م چانه و ریاز فرق سر تا ز زمیر یها بوسه

*** 

 خواهدیفشارم... دلم م یم میدست ها نی... سرم را بزدیریاعصابم را به هم م شینفس نفس زدن ها یصدا
 ...را منفجر کنم یسر لعنت نیا
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 !حسام؟ ری: امدیگویم آهسته

 ...: خفه شو... فقط خفه شوزنمیم ادیتمام وجود فر با

: گمشو برو کوبمیاش م نهیو با تمام قدرت به س گردمیبرم کند،یکه شانه ام را لمس م شیانگشت ها نوک
 ...اونطرف صدف... از من دور شو

 !؟یحاال از من طلبکار ی! سوء استفاده هاتو کرده؟ی: چدیگویزده م حرص

 شنومیناله اش را که م ی... صدارمیگیدستم م ینه اش را توبره یچرخم و بازوها یکاناپه به سمتش م یرو
 !تو کثافت هرزه؟ یخورد ی: چه گهکنمیم شتریرا ب میفشار انگشت ها

 !؟یداره که تو جنبه ندار ی: به من چه ربطندینشیبه اشک م شیچشمها

چه  یدنیاون نوش ی! توفتم؟یحال و روز افتاده که من ب نیبه ا یدنینوش کیپ هیتا حاال با  ی: کزنمیم عربده
 !!؟؟یبود ختهیر یآشغال

 ...یچی: هدیگویته حلقش م از

 یفرض کرد ی: به من دروغ نگو... تو منو چکنمیم شتریب میبازو یرا تا شکستن استخوان ها میانگشت ها فشار
 !؟یعوض

 ...آرامبخش که بـ... دو تا یآروم بش خواستمی: فقط... فقط مکندیناله م شیو از درد بازو گزدیم لب

 ...شودی... اشکش روان مکوبمشیکاناپه م یتمام قدرت به پشت با

 ...دارمیکاناپه برم ی هیرا از کنار پا شلوارم

 ...یبر یتون ی: نمکندیهق هق م صدف

دارم که  نویا تی... چون من االن قابلری: فقط دهنتو ببند و خفه خون بگزنمیانطرف تر چنگ م یرا از کم راهنمیپ
 ...دفنت کنم نجایبکشمت و هم

 ...یو بر یول کن نجایا ینطوریمنو هم ی: حق ندارکندیزر زر م هیگر با

 ی... روشودیمچاله م دهیباال کش شیها نهیتا س یروپوش لباس خوابش که رو ری... زبرمیطرفش هجوم م به
... تازه رمیعذاب وجدان بگ یکه کردم ذره ا یکه من بخوام بابت کار یدختر هم نبود ی: تو حتشومیتنش خم م

 ...خوش باش ادشی! برو با ؟ینبود نیمگه تو دنبال هم

 ...دهییگرا یصورتش به کبود پوست

 ...کنمیواژگون م شیرو اتِ یرا با تمام محتو زیحرکِت پا، م کیچرخم و با  یم

 !؟یکنیم یقلدر یرنطویبه غزل گوش غزل جونت هم برسه هم یوقت نمیکشد: بب یم غیج صدف
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... گمی: من بهش مکندیو داد م غی... صدف هنوز پشت سرم جرومیبه طرف در م راهنمیپ یبستن دکمه ها نیح
 ...ــــری... امیبر ینطوریهم یتون یحسام... نرو... نم ری... امکنمیبدبختت م

: زنمیکشم و لب م یرا به چنگ م می... موهاکنمیآسانسور پرت م ی. و خودم را توبندمیرا پشت سرم م در
 !...؟ایخدا

 ...... خدا؟! هــهشودیخودم از خودم چندشم م و

 ...خاموشند یهمگ یبلند هیبه جز آبازور پا یالب ی... چراغ هاشوندیاسانسور از هم باز م یدرها

 ...کنمیم یساختمان را ط یتا ورود یالب ریسرعت مس به

 شیها ریتا ریمن را ز نجایو هم دیایب ینیکاش ماش یکه ا کنمیاز ته دل ارزو م ،گذارمیکه پا م کیتار یکوچه  به
 ...له کند

... 

 ...شومیچرخانم و وارد خانه م یرا داخل قفل م دیسر و صدا کل یب

 ...فضا را روشن کرده منیاز نش ی... تنها نور کمرنگکندیرا القا م یخاموش خانه حس بد یها چراغ

کاناپه  یغزل که رو دنی... با درومیبلند روشن م هیو به طرف آباژور پا کنمیپرت م یرا کنار جا کفش میها کفش
 ...شودیخودش مچاله شده آه از نهادم بلند م یتو ونیزیتلو یجلو ی

 ییصورتش خودنما یسرش برده و رد اشک رو ری... هر دو دستش را ززنمیزانو م شیپا نییو پا زنمیرا دور م کاناپه
 ...خوابش برده هی... با گرکندیم

 ...اورد یمتورم و قرمزش دلم را به درد م یپلک ها دنید

 ...... احساس خفقان دارمزنمیبه گونه و گردنش را کنار م دهیچسب یموها یو به نرم کنمیدراز م دست

 ...شود ینم اردیب یول خوردیم یفیچسبانم... تکان خف یرا به گونه اش م میو لب ها رمیرا جلو م سرم

 ...و چانه اش را ینیب ی غهی... تشی... پلک هایشانی... پبوسمیاش را م قهیشق

 ...ری: امندینش یخشدارش به گوشم م یصدا

 ...: جونم؟! جون دلممیگویته دل م از

 ...: ولم کندهدیدستش را به شانه ام فشار م کف

 ...ـــشی... هــشیه _

 ...: ولم کندیگویتر و البته گرفته تر م بلند

 ...رمشیگیو با تمام وجود در آغوش م کندیافاقه نم شی... تقال هادهمیگردنش سر م ریرا ز دستم

 ...کشد: ولم کـــن یم غیو ج دیآ یام فرود م نهیشانه و س یرو شیها مشت
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 ...... غزلم... آرومشیچسبانم: ه یرا به گردنش م میها لب

 ...... به من دست نزنستمیتو ن یچی... من هستمی: من غزل تو نزندیکتفم چنگ م به

 دونمیمنه... م ریتقص ی... اشتباه کردم... همه چ خوامی... من معذرت مدیکشم: ببخش یگردنش نفس م یتو
 ای... من فقط تو رو دوست دارم... فقط تو رو... تو رو با دندی.... ببخشدی... غزلم... ببخشیدار یتحمل هیتو هم 

 ...کنم یعوض نم

 ...مثل سگ... ولم کن یگی: دروغ مکندیم ناله

 ...... اشتباه کردم... غلط کردمزمیکن... عز یکمترم... تو بزرگ وونی... من از حستمیمن سگم... من آدم ن _

 ییالچه ب نیا ایلرزد... خدا یم شی... غزل هم شانه هازدیریشانه اش م یرو می... اشک هازنمیتند پلک م تند
 !بود...؟

 ...یکنیم تیمنو اذ شهیهم _

تو رو با صد تا مثل  یمو هیمن  یدونی! تو م؟یبخش ی... غزلم؟! منو نمکنمینم تتیاذ گهیاشتباه کردم... د _
 ...یمن یدلم... تو تنها عشق زندگ زی! عز؟یدونی... نمکنمیاون صدف هرزه عوض نم

 ...ستمی: نکندیهق م هق

 ...ی: هستکنمیرا نوازش م شیو موها گذارمیدستم را پشت گردنش م کف

 ...کم آوردم یزندگ نیحسام... به خدا تو ا ریام یکنیم م وونهید ی... داردمیبر گهیمن د _

 ...: منم کم اوردمکنمیدلم زمزمه م ی... و توگزمیم لب

 ...... منمی... خودت گفتیمنو دوست ندار گهیتو که د _

 ...جمله اش را کامل کند دهدیمان نما هیگر

... یبودم... تو جونم ی: دروغ گفتم... به خدا عصبانشومیم رهیخ سشیخ یچشمها یبرم و تو یرا عقب م سرش
 دوست نداشته باشم؟ شهی... مگه میبود شهی... همینفسم

 ...ی... وقتیدوسم ندار یگیتا فردا صبحم که شده م یتو چشمام و گفت یزل زد یاونجور ی... وقتیوقت _

 ...اریاشتباهاتمو به روم ن نیاز ا شتری: بسه... بگذارمیم شیلب ها یانگشتم را رو چهار

 !به خاطر تو عذاب بکشم؟ دیمن با یآورد: تا ک یم نییپا شیلب ها یو دستم را از رو ردیگیرا م مچم

 ...فرستم یم رونیب نهیو نفسم را اه مانند از س بندمیم پلک

 !: غزلم؟کنمیحلقه م شیرا دور زانو می... انگشت هاشودیاز جا بلند م غزل

 ...نکن دارمیرم... ب ی: من فردا شرکت نمدهدیهوا تکان م یرا تو دستش
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 ...رودیم و

 یوقت با من صاف نم چیه گری... دل غزل درومیوا م نیزم یو من همانجا رو دیآ یشدن در اتاق م دهیکوب صدا
 ...شود

 ینطوریرا ا گرانید یکه زندگ ییصدف ها یفشارم... لعنت به صدف... لعنت به همه  یام م یشانیرا به پ مشتم
 ...رندیگیم یبه باز

 نیخانه اش دست به همچ یمرد متاهل تو کینگه داشتن  یپست باشد که برا تواندینفر تا چه حد م کی واقعا
 !بزند...؟ یکار

 !افتد... قرص ارامبخش؟ یکشم و تازه آن موقع است که فکرم به کار م یکه امکان دارد م ییرا تا جا میموها

 ...کنمیم دایپ زیم یرا رو لمیو موبا گذارنمیرا از نظر م اطرافم

 ...رمیگیصدف را م یشماره  تیحرص و عصبان با

 !ه؟یچ گهی: ددیگویم یگرفته ا یو با صدا خوردیبوق م چند

 !؟یبود ختهیر یچه کوفت یدنیاون نوش ی: توکنمیو پچ پچ م شومیم رهیاق خات یدر بسته  به

 ...کنمیگلو خفه م یرا تو ادمیو فر دیگویم ییبابا برو

 ...کنمیت م کهیت کهیت امیم شمیبه خدا صدف... به جون غزلم پا م _

 ...منم گفتم ارامبخش یدیبار پرس هیکشد:  یم غیج

... خوابونهیکله م هیرو هم حداقل تا فردا  لی... فیچیالکل... من که ه ی... دو تا ارامبخش... اونم تویآخه عوض _
 ...مثل آدم جواب سوالمو بده

 یبوق بوق قطع تماس تو یاست، صدا یچه کوفت گرید نیبپرسم ا میآ یو تا م کندیرا زمزمه م یبیغر بیعج نام
 ...چدیپ یگوشم م

 ...اندازم یم نیزم یرو میرا کنار پا لمیو موبا میگویم یلب ریز یلعنت

... دیآ یغزل از داخل اتاق خواب م زیهق هق ر ی... صداشومیو از جا بلند م رمیگیکاناپه م یرا به دسته  دستم
 ...برمیباز کردن در جلو م یدستم را برا

 ...شومیم یکشم و وارد اتاق کنار ی... دستم را پس مکندیآخر خودش را خفه م غزل

 ...کنمیو لپ تاپ را روشن م نمینش یم زیم پشت

بر  یزیچ کی... دیا یم ادمیاخرش را  نیکه تکرار کرد فقط م یبیغر بی... از نام عجیچه گفت؟! لعنت صدف
 ...نوفنیوزن استام

 ...کنمیم پیدارم تا ادیرا که به  یزیلغزد و همان چ یم دیصفحه کل یرو میها انگشت
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 ...دیا ینفسم باال نم کنمیرنگ حس م یدرشت و آب یها تریت دنید با

 ...یاحساس سرخوش -

 ...یجنس لیم کیتحر _

 ...خارج شدن از مکان و زمان _

 ...بندمیفشارم و لپ تاپ را با خشونت م یام را م یشانیپ

 !؟یجنس محرک

 !؟یاورد یها را از کدام گور نیتو ا صدف

کشم... دلم  یرا م میموها یو ه کنمیم یکوچک اتاق را ط یدور تا دور فضا شتری... صد بار بشومیجا بلند م از
 ...مشت بکوبم واریبه در و د خواهدیم

 !!بر سر من و عقل ناقصم... آخر حماقت تا چه حد؟؟ خاک

 ...فرستم یلعنت م ایدن یو به خودم و صدف و همه  رومیاتاق رژه م یصبح تو تا

 ...پرم یاز جا م یگرومب یو بالفاصله با صدا شودیگرم م میه تازه چشمهاهفت صبح است ک کینزد ساعت

 !: غزل؟کنمیو در اتاق مجاور با با هول باز م کنمیسرعت اتاق را ترک م به

 ...رومیم یبهداشت سیو به طرف سرو گذارمیشنوم... پا به اتاق م یرا م دشیشد یسرفه ها یصدا

 !شده؟ ی: چمیگویو اهسته م رومی... جلو مزندیخم شده و به شدت عق م ییروشو یجلو

 ...کندیو سرفه م گذاردیم ییرا دو طرف روشو شیها دست

 !شده؟ یچسبانم: غزلم چ یدستم را به کمرش م کف

خوبه  نی... ببیخودتو خفه کرد روزهی: از دزنمیصورتش کنار م یرا از جلو شیپاشد... موها یصورتش اب م به
 !؟یاریصفرا باال ب ینطوریا

 ...زندیبندد و با حرکت دستش کنارم م یآب را م ریش

 ...صبحانه بخور میبر ای... بروزیاز د ینخورد یزی: چرمیگیرا م شیروم و بازو یسرش م پشت

 ..حسام منو ولم کن ری: امدیگویم غیو با ج کندیگوشش را مشت م یباال یموها

 ...کنمی... من همون کا رو میکنم که منو ببخش کاریچ دیخب بگو من با _

 !؟یتونیرو از ذهنم پاک کن... م یزد شبیکه د یی: حرف هاکندینگاهم م زیت

 نوی... خودت اتیموقع عصبان ادیاز دهن ادم در م یحرف هی... کننینم راتیدعوا که حلوا خ یاوووف... تو _
 ...یگیم شهیهم
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 !که نرفته؟ ادتی... ارهیبه زبون نم ادیرو که به فکرش ن یآدم حرف یگفت یم شهی:تو هم همدیگویم شخندیر با

 ...کنمیو درمانده نگاهش م مستاصل

 ...کشد یم رونیرا ب نشیرود و مانتو و شلوار ج یطرف کمد م به

 !: کجا؟میگویاخم م با

برم  وامخیکشد: م یم رونیب یرنگ یاز کشو شال آب شودیاندازد و خم م یکاناپه م یپشت یرا رو شیها لباس
 ...به بابام سر بزنم

 ...یخوایآخه ساعت هفت صبح م _

 ...صداتو سر من بلند نکن _

 هی ایاخه سر صبح؟! ب یری... االن کجا مزمیاورم: باشه عز یم نییرا پا میو صدا کشمیم قیتند نفس عم تند
 !... خب؟برمتیبخور بعد خودم م یزیچ

 ...رمی... هر جا بخوام خودم تنها مامیجا نم چی: من با تو هرودیو به طرف کنسول م شودیکنارم رد م از

 !! مگه دست توئه؟رم؟یکه تنها م یچ یعنی: کنمیم اخم

 یپرسم کجا رفت یمگه من ازت م یگردیسه صبح برم رونیب یری: تو که ساعت نه شب از خونه مدیگویطعنه م با
 ...یتو کار من دخالت کن ی! تو هم حق ندار؟یکجا نرفت

 ...: من شـــوهرتــممیگویم بلند

 ...باش یخوایم ی: هر کدیگویتفاوت م یب

 ...فرو برود یتفاوت یجلد ب یکه غزل لج کند و تو یامان از وقت و

 !لغزانم: غزل؟ یم میموها انیرا م دستم

 ...دهدیبندد و جواب نم یرا م شیمانتو یها دکمه

 رونیخونه ب نیپاشو از ا تونهیم یتا من نخوام ک نمیخب... بب یلی! خه؟ینطوری: ارومیزده به طرف در م حرص
 ...بذاره

 ...کنمیو در اتاق را از پشت قفل م دارمیرا بر م دیکل و

 !؟یکنیم کاریکوبد: چ یدر مشت م به

 ...نمی: درو باز کن ببدهدیرا محکم تکان م رهیدستگ و

 ...رومیاندازم و به آشپزخانه م یکانتر م یرا رو دیکل
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کشد...  یغزل من و خودش را با هم به آتش م گریخدا نکند صدف دهان گشادش را باز کند... آن موقع د فقط
 ...دهدینشان م یتوانم بکنم اگر غزل از موضوع خبر دار شود چه عکس العمل یفکرش را هم نم یحت

 ...زمیریخشک م یچا یقور یو تو زنمیرا به برق م سازیچا

 خچالیمربا را هم از  ی شهیو ش ریو پاکت اب پرتقال ش ریقالب کره و پن د،یایآب جوش بکه منتظرم  ینیح
 ...اورم یم رونیب

تا هر کدام را خواست بخورد و  زمیریم ریش یگرید وانیل یو تو کنمیدهان گشاد غزل را از اب پرتقال پر م وانیل
 فی... حضایو کره ا ریبرش خورده را هم به همراه مربا و پن ی... نان سنگک هاگذارمیم یبزرگ ینیس یهمه را تو

 ...اورمیکه با آن دل غزل را به دست ب میندار یکه خامه شکالت

 ...کشد که در را باز کنم یم غیو ج کوبدیبه در م یمشت کباری هیهر چند ثان غزل

 ...زمیریم ینیچ یفنجان ها یکنم و تو یدم م یچا

 ...دارمیاتاق را هم برم دیو کل کنمیحرکت بلند م کیا به دار بزرگ ر  هیپا ینیس

 ...درو باز کـــن نیا ایکشد: ب یم غیغزل ج رسمیدر اتاق که م به

 ...چرخانم یقفل م یرا تو دیرا نگه دارد و کل ینیآورم تا س یراستم را باال م یپا

سر  نی: برو بشکنمیو راهش را سد م ستمیا یدر اتاق م یبه دست، جلو ینیاورم... س یبه طرفم هجوم م غز
 ...جات

 !؟یقلدر یلیخ یبگ یخوای: االن مکندیرا مشت م شیها دست

 ...رو دستم یفتیب یصبحانتو بخور تا غش نکرد ایبندم: ب یو با پا در را م دهمیارنجم به داخل اتاق هلش م با

 ...ردیگیم زیحرکت به طرف در اتاق خ کی با

به در خانه، از پشت در آغوش  دهی... نرسدهمیم رونیو از اتاق ب گذارمیم یپاتخت یرا رو ینیسرعت س به
 ...کنمیدست بلندش م یو رو رمشیگیم

 ...نی: بذارم زمزندیدست و پا م غیج با

 ...ـــسی: هکنمیم زمزمه

 !؟یکنیم تمیانقدر اذ یافتد: برا چ یم هیترکد و به گر یم بغضش

 !: غزل؟میگویو بهت زده م ذارمشگیم نیزم یدر اتاق رو یجلو

از دهنت در اومد بهم  یهر چ شبیانگار نه انگار د یکنیرفتار م یطور هیکشد:  یپلکش م ریدستش را ز پشت
مثا احمقا وانمود کنم  دی... منم بایدادیعاشقانه م امیپ یبه اون گور به گور ی... انگار نه انگار که داشتیگفت

 !؟یخوایم نوینشده و به روت بخندم... آره؟! تو ا یچیه
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در کار نبود...  یعاشقانه ا امی: به خدا پندینش یام م نهیس یکشمش... سرش رو یو جلو م رمیگیرا م شیبازو
 ...بهش ندادم یکه منم جواب یدی... ددادیم امیبار بود که بهم پ نیاول

 !؟یکنم که منو ببخش کاریکردم ازت... تو بگو چ یهکشم: من که معذرت خوا یکمرش م یدستم را رو کف

 ...یاریرو هم م هیسر و ته قض یمعذرت خواه هیبعدم با  یکنیم خوادی... هر کار دلت مینیهم شهیهم _

 ...دی: حق با توئه... ببخش گذارمیم شیموها یام را رو چانه

اش را  یشانیو پ رمیگی... صورتش را با دو دست قاب مکندینگاهم م یاشک یاورم و با چشمها یرا باال م سرش
... باز دوباره حالت بهم رهیبخور ته دلتو بگ یزیچ هی میبر ایمگه؟! ب ی... تو چقدر اشک دارگهی: بسه دبوسمیم
 ...ایها... ب خورهیم

 ...شودیو بدوم مقاومت همراهم م رمیگیرا م مچش

 یتند تند و پشت سر هم رو شیکه اشک ها نمیبیاندازد و م یم نیینشانمش.. سرش را پا یتخت م یرو
 ...چکد یم شیمانتو

: کشمیم شیپلک ها ری... دستمال را زکنمیو سرش را بلند م برمیچانه اش م ری... دستم را زدارمیبر م یدستمال
 ...خودتو ی... کشتگهیبسه د

 ...کندیا پاک مر  شیکشد و خودش اشک ها یم رونیانگشتانم ب انیرا از م دستمال

 ...نشانمش یم میپا یو رو رمیگیو کمر غزل را م نمینش یتخت م یرو

 ...بخور نویا ای: بدهمیرا به دستش م ریش وانیکشد... ل یرا باال م دماغش

 ...شوند یبخار گرفته حلقه م وانیدور ل شیها انگشت

چقدر  یدونیزدم... واقعا غزل نم یبد یچه حرف ها شبید دونمیبوسم: من خودم م یاش را م قهیشق
 ...یکه تو منو ببخش کنمیم یهر کار ی... ولمونمیپش

 یکه شدن دونمی... میرو فراموس کن یاالن همه چ نیتو هم خوامی: من نمدیآ یکردنش م نیف نیف یصدا تنها
 یدوس دارم... فقط سع شتریب یکه فکرشو بکن یزیتو رو از هر کس و هر چ ایغزل من تو دن ی... ولستین

 !... خب؟یو منو ببخش یاون حرف ها رو فراموش کن یتونیکن... اگه م

 ...یدلم... مرس زی: عزگذارمیشانه ام م یو سرش را رو کنمی... دستم را بلند مدهدیسر تکان م ینرم به

 :فصل پانزدهم ♦

 ...ه امشد داریاز خواب ب یجاروبرق یشود که با سر و صدا یم یساعت کی

 ...ستیپنج روز غزل ن نیا ی... مثل همه شودیم دهیکنارم کش یخال یو دستم به جا زنمیم یغلت

 نیاست و سر سنگ ری... اما هنوز دلش صاف نشده... هنوز ازم دلگدهدیو جوابم را م زندیکه گرچه حرف م یغزل
 ...کندیرفتار م
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... گهیصبح د هیشود و غر بزند کهَ ه... بازم  یاغوشم مچاله نم یتو گریو د کندیها قبل از من تخت را ترک م صبح
 !شرکت...؟ میتر بر ریامروز دو ساعت د شهیم

تا  ر،یدو ساعت تاخ نیآغوشم فشارش بدهم و هم یرا خمار کند و مظلومانه پلک بزند و من تو شیچشمها و
 ...دو بعد از ظهر طول بکشد

 داندی... وگرنه خدا مشیشرکت و نه تماس ها ینه از حضورش تو... ستیاز صدف ن یاست حداقل خبر خوب
 ...میداشت یا یچه زندگ

 ...نمینش یحرکت سر جا م کیو با  کنمیم یپوف

 ...شود یبعد مجددا بلند م هیقطع، و چند ثان یا هیثان یجارو برق یصدا

و  دارمیافتاده، برم نیزم یتخت سر خورده و رو نیی... روپوش لباس خواب غزل را که از پارومیم نییتخت پا از
 ...شومیم یبهداشت سیو سپس وارد سرو کنمیم زانیکاناپه او یپشت یرو

 ...زندیکه نامم را صدا م شنومیغزل را م یشستن دست و صورتم صدا موقع

 !شده؟ ی: چمیگویو م کنمیرا باز م در

 ...ری: صبح بخدیگویو زمزمه وار م کندیم نگاهم

 !با من؟ یدار ی... جانم؟! کارزمیعز ری: صبح تو هم بخزنمیم لبخند

 ...رونیب رمی: دارم مداردیاز کمد برم یخنک یمانتو

 !روم: کجا؟ یم رونیو ب بندمیآب را م ریش

 ...ادینهار م یخونه... عسل زنگ زد گفت برا یخرت و پرت بخرم برا یسر هیاندازد:  یباال م شانه

 !م؟یراحت باش میتون یروز جمعه هم نم هیاندازم: خودش خودشو دعوت کرده؟!  یرا باال م میابرو یتا کی

 ...رمیگیم رمیکن خودم م ستیل یخوایم ی: هر چمیگویو م کنمیم ی.. پوفکندیاخم م غزل

 ...بهت اطالع داده باشم خواستمی... فقط مرمی: خودم مکندیپولش را چک م فیک اتیمحتو

 ...یخوایم یچ سیبنو پوشمی... تا لباس مرمی: خودم ممیگویم محکم

اندازد و  یتخت م یدست دارد رو یرا که تو یی... مانتودهدیرا به هم فشار م شی... لب هاکندیاخم نگاهم م با
 ...رودیبه طرف در اتاق م

 ...فرستم یلعنت مو زمان  نیفشارم و به خودم و زم یرا رو هم م میچشم ها د،یا یشدن در که م دهیکوب یصدا

... 

 ...خانه را پر کرده یفضا یقرمه سبز یبو
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را  ییها جیکه هو کنمیشنوم... از پشت کانتر به غزل نگاه م یرا م یچوب یتق تق برخورد چاقو با تخته  یصدا
 ...کندیسوپ اضافه م یکه خرد کرده به قابلمه 

 ...کنمیبه هم قالب م شیها نهیس ریرا ز میو دست ها رمیگی... پشت سرش قرار مزنمیرا دور م کانتر

 ...: برو کنارکندیو غزل زمزمه م بوسمی... گردنش را مخوردیم یتکان

 ...چسبانم یچانه اش م ریرا ز میها لب

 ...برو کنار ری: امکندیم ینُچ

 !! هوم...؟؟ی: چرا انقدر سردمیگویم دلخور

 ...ستمیچرخد: ن یو م کندیدستم را باز م یحلقه  کالفه

 !ه؟ی: چکندینگاهم م ی... با کالفگکنمیرا سد م راهش

 ...نگاهتو دوس ندارم نیا _

 !ه؟یمگه نگاهم چطور _

 ...ستین شهی: مثل همکنمیم اخم

 ...تا کنار بروم: هست... برو اون طرف دهدیام فشار م نهیدستش را به س کف

 ...گذارمیم شیرا دو طرف پهلوها میها دست

 !ر؟ی: امدیگو یناله م با

 !؟یدوسم ندار گهید _

 ...دوزدیام م قهینگاهش را به  معذب

 ...: غزلکنمیوارد م شیبه پهلوها یفیخف فشار

 ...لرزند یرنگش م یمشک یها لهی... نگاهش پر آب است... تکندیبلند م سر

 !شه؟ی: مگه مزندیم لب

 ..یدوسم ندار گهی: چرا... دکنمیتکرار م مصر

 ...ــــریام _

 ...است خگرانهیتوب لحنش

 ...کشد ی... گردنش را عقب مکنمیرا خم م سرم

 ...ی: ثابت کن هنوز دوسم دارکنمیصورت فوت م یتو
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 ...دوست ندارم که حاال بــ گهید یسی: مگه من گفتم تا فردا هم جلوم وادیگویطعنه م با

 ...بوسمشی... با حرارت مماندیتمام م مهین حرفش

 ...کندینگاهم م رهیگرد شده و خ شیها چشم

 ...بندمیم پلک

 ...شود یدور گردنم حلقه م شیبعد دست ها یا هیثان

 ...کندیم دایپ انیجر میرگ ها یتو یاز حد شیب یو حس خوش شوندیشل م عضالتم

 ...نکرده یفرق چیه شیها بوسه

 ...دیآ یدر م یصدا

 ...رمیگی... محکم کمرش را در بر مخوردیتکان م غزل

 ...: عسل اومدهدیگویزده م جانیکشد و ه یم عقب

 ...شه ینم یچیکم پشت در بمونه ه هیصورتم اخم دارد:  یاعضا تمام

 ...چسباند: زشته... گناه داره یدستش را به سمت چپ گردنم م کف

 ...کنمیدستم را شل م یحلقه  یتینارضا با

 ...کندیو آشپزخانه را ترک م ردیگیکه گل انداخته فاصله م ییگونه هابا لبخند و  غزل

شانس... اَه...  نی: بخشکه ازنمیو غر م کوبمیم ینهار خور زیم ی هی... با پنجه محکم به پازنمیرا چنگ م میموها
 ...بر خر مگس معرکه لعنت

... 

 ...گردانم یکشم و سر بر م یرا م یدست

 ...برد یم رهیدستش را به طرف دستگ غزل

 ...یکشم: جوجه بوس نداد یو به سمت خودم م رمیگیرا م شیبازو

 ...شهیم نیهم یکند: به بچه که رو بد یرا گرد م شیچشمها

 ...نشه رتیبوسد: برو د یکشد و گونه ام را م ی... سرش را جلو مکنمیم اخم

 نییسمت کمک راننده را پا ی شهی... شزندیم شهیشود... با پشت انگشت به ش یم ادهیو غزل پ زنمیم لبخند
 ...کشم یم

 !؟یگرد یبر م یگذارد: ک یپنجره م یلبه  یو پنجه اش را رو شودیم خم

 ...شهیساعت کار دارم... حساب کن با رفت و بر گشت چقدر م مین هی... اونجا یبرم شهردار دیبا _
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 ...دیگو یم یآهان

 ...کنمیرا سر و ته م نیخارج شدن از کوچه ماش یو برا کنمیم یو خداحافظ دهمیتکان م یسر

 ...شود یبروم، غزل هم وارد ساختمان م رونیاز کوچه ب تا

 یمعطل م،یبهتر بگو ای یدوندگ میساعت و ن کی شود،یساعته م میکردم ن یکه فکر م ی... کاررومیم یشهردار به
 ...داشت

 یرا انجام م میها را به شرکت فرستاده اند... بدو بدو کارها طیکه بل ندیگو یو م رندیگیتماس م ییآژانس هوا از
 ...رانمیدهم و به طرف شرکت م

شود...به  ینقش بر آب م مینقشه ها یرا به غزل ندهد که همه  یپست یبسته  جیگ یخدا کند منش فقط
 ...زنم ینفس نفس م رسم،یشرکت که م

 !مهندس؟ یشده آقا یپرسد: طور یشود و متعجب م یبلند م یصندل ی... از روشومیخم م یمنش زیم یجلو

 !اورده؟ین یزیمن چ یمن... پست برا یکشم: برا یم یقیو نفس عم دهمیهوا تکان م یرا تو دستم

 ...ومدهین یزیاندازد: نه واال... از صبح که چ یرا باال م شیابروها

... به غزل نیبد لشیفرستادن فقط به من تحو انای: خوبه... اگه احدهمیکشم و سر تکان م یم یراحت نفس
 !هم نه... خب؟

 ...دیا یروم... اوووف... نفسم باال نم یوبه اتاقم م دهدیتکان م یسر

 ...رمیگیقرار م زمیکشم و پشت م یآب سر م یوانیل

 ی... لبخند کمرنگدهیقرمر دور سالگرد ازدواجمان کش کیکه غزل با ماژ یافتد و قلب یم یزیرو م میبه تقو نگاهم
 ...سال گذشت کی یزود نینمانده... واقعا به هم شتری... دو هفته بزنمیم

 یمورد را مطمئنم که چه تو کی نی... و البته عشق.... ای... دعوا... گاها خوشحالیسال پر از تنش... ناراحت کی
 ...ها وجود داشته یشاد یدعوا ها و چه تو

 ...دهمیرا به عقب هل م میکشم و تقو یبه چانه ام م یدست

 ...شومیحوصله مشغول ورق زدنش م یکشم و ب یم شیرا پ زیم یرو کارتابل

 ...دیآ یبه خودم م خورد،یکه به در م یگذرد که با تقه ا یدانم چقدر م ینم

 ....دییبفرما فشارم: یرا م میپلک ها یو رو داردیرا بر م نکمیع

 ...شمیو با صدف مواجه م رمیگ یچرخد... سرم را باال م یپاشنه م یرو در

 ...دیآ یبندد و تق تق کنان جلو م ی... در را پشت سرش مکنمیاخم م بالفاصله

 !باز؟ یخوایم ی: چشومیاز جا بلند م یعصب
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 !ه؟یچ نای: اکندیپرت م زمیم یرا رو یرنگ یکاه پاکت

 !کند؟یم کاریها دست صدف چ طیاندازم... بل یرا باال م می... ابروهاکنمینگاه م شیپاکت و آرم رو به

 ...رونیداشته باشه...برو ب یکنم به تو ربط یچرخم: فکر نم یسمتش م به

 !شرکت؟ ی ختهیاوضاع به هم ر نیا یمسافرت؟! تو یغزل جونتو ببر یخوای: مدیگویو م دیا یم جلو

 یدر قبال کارها یتیاحساس مسئول چیخودت ه یداشته باشه وقت یکنم به تو ربط ی: فکر نممیگویحوصله م یب
 ...من واقعا حوصله تو ندارم رونیبرو ب ایب نی... ببیشرکت ندار

 ...حسام ری: لعنت به تو امدیکویم نیراستش را به زم یپا

هنوز زنده  یکه کرد یبابت اون غلط اضافه ا یاتو شکر کنخد یبر دی: برو رد کارت صدف... بارومیکوره در م از
که دوست داره... به  ییسالگرد ازدواجمون عشقمو ببرم جا یبرا خوادی... پس منو بازخواست نکن... دلم میا

 ...نداره یربط چیهم ه یا گهیهر خر د ایتو 

 یتا بفهم ذاشتمیرو کف دست زنت م ی... حقت بود همه چیکثافت یلی: خدیسا یهم م یرا رو شیها دندان
 ...عـــاشق یآقــــا دهیمن ماست چقدر کره م هی

من قرص به  یگیم ؟یگیبهش م یچ یری... دوما می! اوال که عرضه شو ندار؟یبه زنم بگ ی: برزنمیم شخندین
 !کنم؟ ییشب کنار من بمونه و عقده گشا هیخورد شوهرت دادم که فقط 

 ...نبودم یی: من دنبال عقده گشادیگویم یخفه ا غیبا جبندد و  یرا م شیچشمها

زر زر هاتو  ی... واقعا حوصله یو گورتو گم کن ی... بهتره زودتر بری: حاال هر چدهمیهوا تکان م یرا تو دستم
 ...ندارم

سرم  یبخوا ییهر بال هیراحت نیبه هم یحسام... فکر کرد ریام کنمیت م چارهی! به خدا که بکنم؟یمن زر زر م _
که  ستمی... من مثل اون زنت احمق نکنمیم یمسافرت؟! به وقتش تالف یو بعدم خوش و خرم با زنت بر یاریب

 ...ســ یخواست ییهر بال

 ...کوبمشیپشت سر م واریفرستم و به د یم شیگلو ریام را ز پنجه

 ...دهنتو آب بکش یاریاسم زن منو ب یخواست گهید یدفعه  _

 !!؟؟یدی: فهمکنمیم شتریب شیرا دور گلو میو فشار انگشت ها برمیال مرا با میصدا

 ...ری: اَ... مکندیخر خر م رودیم یکه رو به کبود یو با صورت زندیساعدم چنگ م به

 !نه؟ ای یدیغرم: فهم یصورتش م یتو

 ...افتد یبه سرفه م دایو شد خوردیسر م وارید یو صدف رو دارمی... دستم را بر مدهدیتکان م سر

 یگردنتو م یاریاسم زن منو ب گهیبار د کی: دهمیگرانه تکان م دیو انگشتم را تهد شومیصورتش خم م یرو
 ...رونیشکنم صدف... حاالم گمشو ب
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 ...ی: عوضکندیپر اشک نگاهم م ینفرت و چشم ها با

 ...ــرونیکشم: ب یم کنار

 ...... ازت متنفرمیکشد: وحش یم شیبه مانتو یو دست ستدیا یپا م یرو

 ...... به نفرتت ادامه بدهخوامیم نویبرم: چه خوب... منم هم یشلوارم فرو م بیج یرا تو میها دست

 ...بندشه میناقص با نفس ن ی کهیهمون زن اقتتیفشارد: ل یلب م یرو لب

 ...دکوب یو در را م رودیم رونیو از اتاق ب کندی... پا تند مدارمیبرم یسمتش قدم بلند به

از شعبه  یکیکه سهامم را به  کنمیفکر م نیبه ا ی! گاهم؟یشویاز دست صدف راحت م ی... واقعا کمیگویم یاوف
 ...میشهر را ترک کن نیشرکت منتقل کنم و کال ا گرید یها

 !ندارد؟ کریشرکت در و پ نی... اکنمیو اخم م دارمیها را بر م طیبل ی... پاکت باز شده رومیم زیطرف م به

 !!دهند؟؟ یم یگریرا به کس د یهر کس یامانت

روز بعد از سالگرد ازدواجمان  یاندازم... برا یها م طیبل خیبه تار یکشم و نگاه یام م یشانیدستم را به پ کف
 ...است

که بدون  یجمع کند؟! از کار لیتواند وسا ی! غزل مست؟یزود ن یلی... خشومیم مانیلحظه پش کی یبرا
 !شود؟یاش انجام شود ناراحت نم یهماهنگ

 !مانده که من نخورده باشم؟ یزیچ ی... واقعا غصه اوووف

... 

 ...که وقت سر خاراندن ندارم ختهیکار سرم ر یشود... انقدر یم یهفته به سرعت برق سپر دو

 ...کرده ریهمه را درگ یهمزمان حساب یپروژه  چند

قصد  یزدم و نه غزل... انگار هر دو به نوع میرو دار شیکه پ یراجع به برنامه ا یدو هفته نه من حرف نیا یتو
 ...میکن ریرا غافلگ یگرید میدار

خشک و  کیتبر کی یشدنمان گذشت و من حت داریاز ب یچند ساعت یوقت یعنیصبح غزل کسل است...  از
 ...ه امرا فراموش کرد یمهم نیبهش نگفتم، حتما فکر کرده مناسبت به ا یخال

دانم  یزودتر به خانه بروم... فقط نم یتا بتوانم چند ساعت دهمیتر انجام م عیرا سر میکارها توانمیکه م ییجا تا
 خواهدیو م ستیحالش خوب ن دیگویم یحوصلگ یو با ب دیا یغزل را به خانه بفرستم که خودش م دیبا یچطور

 ...به خانه برود

ادم به  یغزل... خب مثل بچه  یزیغافلگ یمسخره اش برا یتز ها نیعسل را چکار کند با ا نی... خدا ااوووف
 ...گریدهم د یاش را م هیو هد میخوریم یشام کی... رومیخانه م



 

 
432 

 ...کنمیصورت غزل نگاه م به

 !: من برم؟دیگویم کالفه

شرکت  ی... منم بخرده کار دارم توگهیبرو د ستیحالت خوب ن یگی: اگه مدهمیم یانگشتانم باز انیرا م دیراپ
 ...امیتر ب رید دیشا

 ...شرکت... من رفتم یبخواب تو نجایفشارد: اصال هم یلب م یرو لب

 ...رمی: بذار برات آژانس بگخورمیرا م لبخندم

 ...یافت یخواد... از کارات عقب م ی: نمدیگو یو با طعنه م رودیطرف در م به

 ...یعصبان ی... جوجه بندد یدر را پشت سرش م و

 ...رودیغزل از ساختمان شرکت خارج م نمیتا به چشم بب مانمیروم و انقدر منتظر م یپشت پنجره م یفور

 قاینه... دق ایسفارشم اماده است  نمیتا بب رمیگیتماس م یو همزمان با گلفروش کنمیرا جمع و جور م لمیوسا
 ...صد شاخه گل رز سفارش داده ام

 ...گذارمیم فمیک یو تو دارمیبرم زمیم یها را از کشو طیبل

 ...زنمیم رونیو به سرعت از شرکت ب پوشمیرا م کتم

 !: گلت کو پس؟دیگوی... مامان تند مرسمیزود به خانه م یلیخ

 ...رمیگی: سر راه ممیگویباال رفتن از پله ها م نیح

 ...اتو کردم راهنتمیتختت گذاشتم... پ ی: لباسات رو اماده رودیگویو م دهدیسر تکان م مامان

 ...روم یو باال م کنمیم یتشکر

 ...سپارم یها را به دست آوا م طیاز رفتن به اتاقم بل قبل

که مامان  یرنگ یروشن و کت و شلوار سرمه ا یآب راهنیکشم و پ یرا سشوار م می... موهارمیگیتند دوش م تند
 ...اندازمش یتخت م یاندازم و همانجا رو یبه کراوات م ینگاه یتیپوشم... با نارضا یآماده کرده م

 غیقرمز ج یو برجسته  زیر یبا گل ها یرنگ براق یریو پاکت ش دیآ یاندازم... آوا داخل م یبه اطرافم م ینگاه
 ...زندیو غر م ردیگیبه سمتم م

هناق بشه  ینیبب کیمهند رو از نزد یکوفتش بشه... بهش بگو اگه بر شاالیبده به اون زنت... ا ری... بگایب _
 ...بمونه تو گلوت

 ...ادب ی: اِ... بکنمیخنده اخم م انیم

 ...آورد یدر م یشکلک



 

 
433 

 ...کنمیگذارم و اتاق را ترک م یکتم م یداخل بیج یرا تو پاکت

 ...یینجای: بچه تو که هنوز اکندیرا گرد م شیچشمها دنمی... با ددهیهم از را رس عسل

 !؟یسالم... تو کجا راه افتاد کی: علمیگویخنده م با

 گهید میایب میتا ما هم پاش گهیبرو خونتون د ای: اوهو... من خودم مجلس گردونم... بزندیرا به کمرش م دستش
 ...دیماس شمیآرا یهمه 

 ...رفتم بابا رفتم _

 ...ها یرینره گال رو بگ ادتی: کندیکتم را صاف م ی قهیو  دیآ یجلو م مامان

 ...ی: باشه باشه... من رفتم... خدافظ همگدهمیتکان م سر

 ...ـــگهیکشد: برو د یم غیو عسل ج دهدیتکان م یدست یی... داکندیبا خنده نگاهم م بابا

 ...بغل گل را دارد کی... واقعا مصداق رمیگیم لیرا که سفارش داده ام تحو یدسته گل یراه از گلفروش سر

نگاه  نگیپارک کیتار یدارم... با تعجب به فضا یعقب برم یو دسته گل را از صندل برمیم نگیرکرا به پا نیماش
 ...کنمیم

 ...رومیم یدوم، به الب یطبقه  یو به جا شومیآسانسور م وارد

 ...نشسته گاهشیجا یتو نگهبان

 !پرسم: برقا قطعه؟ یو م رومیم جلو

 ...شهیم ی: آره دو ساعتدیگویاندازد و م یبغلم م یبه دسته گل بزرگ تو یلبخند نگاه با

 ...کنهیاندازم: آسانسور که کار م یرا باال م میابروها

 ...هی: آره اون برق اضطراردهدیتکان م سر

 بیوحشت ندارد... عج یکیاز تار شتریب زیچ چی... غزل از هدومیبه سمت آسانسور م بایو تقر کنمیم یتشکر
 ...س نگرفتهاست که تا به حال تما

 ...کند یکه ندارم... برق هم رفته و زنگ کار نم دی... کلستمیا یدر واحدمان م یجلو

 !: غزل؟کنمیم کیرا به نزد میو لب ها زنمیبه در م یپشت انگشت ضربه ا با

 ...: غــزنمیو پچ پچ وار صدا م زنمیو باز به در م دیا ینم ییصدا چیه

 ...چدیپ یمشامم م یتو یخوش ی... بوشودیباز م یفیبا تق خف در

 !: غزل؟شومیو وارد م دارمیبرم یفرو رفته... قدم یکیتار یتو خانه

 ...یشرمنده ت کنم... ول خواستمیرفته... م ادتیچسبد: فک کردم  یاز پشت به کمرم م ییخوشبو جسم
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 ...: غزلمنمیبیرا م شیچشمها فقط برق یکیتار یچرخم... تو یو به عقب م دارمیشکمم برم یرا از جلو دستش

 !: مال منه؟دیگویزده م جانیه

 ...ی: چقدر رز... مرســـکندیدست دراز م جانی... با هرمیگیگل را به سمتش م دسته

 ...: سالمدهمیاغوشم جا م یو خودش و دسته گل را با هم تو رمیگیرا م شیبازو

 !: هوم؟دیگویم جیگ

 ...می: سالم... به هم سالم نکردزنمیگوشش لب م ریز

 ...کشد: سالم یخندد و سرش را عقب م یم زیر

 ...میکنیاندازم و راهرو را رد م یرا دور کمرش م دستم

 ...معلوم بود از کجا نشات گرفته یدر ورود یکه از جلو یچشمک زن ینور ها فهممیم تازه

 ...است نیروشن عطر آگ یخانه پر از شمع ها یجا یجا

دسته  یاورم و رو ی...کتم را در مکندیم ییخودنما ییرایپذ یگوشه  ینهار خور زیم یاز نور هم رو یبزرگ حجم
 ...دهدیو رز ها را درونش جا م گذاردیم ینهار خور زیم یرو یستالیگذارم... غزل گلدان کر یکاناپه م ی

 ...شن کنمشمع رو ینطوریکه ا دیبد نشد... به فکرم رس نمیبرقا که رفت همچ _

بلندش را هم  شی... موهاشومیکه به تن دارد م ینور شمع ها تازه متوجه لباس قرمز کوتاه یو تو رومیم جلو
 ...ختهیچپش ر یشانه  یفر کرده و رو

 ...افتد یم ریاغوشم گ یچرخد و همزمان تو یکشد و م یبه گل ها م یدست غزل

 یتو یرفتار کرد یجور هی: امروز گذاردیم میشانه ها یرا از ساعد رو شیو دست ها زندیصورت لبخند م یپهنا به
 ...رفته ادتیفک کردم  یجد یشرکت که جد

 ...: بدجنسکندیبا اخم اضافه م و

 !؟ی: کجا لباس عوض کردکندیرا گرد م شی... چشمهازنمیم لبخند

 !؟یزن ی: خو چرا حرف نمکندیو غزل اعتراض م کنمیرا خم م سرم

 ...شودیچنگ م شیانگشت ها انیپشت گردنم م ی... موهاشودیو غزل هم ساکت م بندمیم پلک

 ...یکشد: اللهم صل عل یو غزل سرش را عقب م شودیروشن م یناگهان میپلک ها پشت

 ...کشم: بعدا صلوات بفرست یو جلو م رمیگیرا م کمرش

 ...شود یساکت م میلب ها انیم دنشیخند زیر یصدا

 !و من خبر نداشتم جوجه؟ ی: تو انقدر خوشگل بودمیگویو م رمیگیفاصله م تیبعد با رضا یا هیثان
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 ...دور بچرخد کی کنمیو وادارش م برمیو باال م رمیگیخندد... دستش را م یته دل م از

 !م؟یبود دهیبود؟! نخند دهیاز ته دل نخند ینطوریبود ا ی... از ککندیخنده اطاعت م با

 !م؟ی: شام بخورکندیحلقه م میدو دستش را دور بازو هر

 ...بخورم یجوجه سوخار دمیم حیترج شتری: بدهمیرا نشانش م میها دندان

 ...: مسخرهزندیو با کف دست به گونه ام م آهسته

 ...: دلم برات تنگ شده بوددهمیبه خودم فشارش م توانمیاندازم و تا م یرا دور شانه اش م دستم

 !؟یچ _

خنده...  یبهانه م یکه ب یغزل نیهم یتو... برا ی: دلم برات تنگ شده بود... براکنمیشمرده تکرار م شمرده
 ...ریدو ماه اخ یکی نیچشمم بوده... نه غزلِ ا یسال جلو ستیکه ب یغزل

 ...فرستد یم رونیرا آه مانند ب نفسش

لباس خوشکله ت رو عوض کن... شام خوشمزه ت رو هم بذار  نیبرو ا ایکشم: ب یم شیبازو یدستم را رو کف
 ...زنگ بزنم شام سفارش بدم دی... االن بامیکن یبعد کلکش رو م ییخودمون دو تا

 !: چرا؟کندینگاهم م پرسشگرانه

 ...... قوم مغول قراره خراب شن سرمونمیعالمه مهمون دار هی: گذارمیم شیموها یام را رو چانه

 ...: نــــهکندیناله م غزل

 !م؟یخلوت دو نفره داشته باش کی میتوانستیم یبا کدام عقلم مهمان دعوت کردم وقت کنمیمن فکر م و

 ...هوش از سرم بپراند نگونهیغزل قرار است ا دانستمیکه من نم دهمیم یبه خودم دلدار و

... 

 رمیمیکه م یدونیتو، م یب غزل

 رمیگیدستاتو م ،یباش اگه

 نهیریش میبا تو، زندگ غزل

 نهیمن هم خواستمیکه م یعشق

 ...برمیسرش م یو باال رمیگی... دستش را مخنددیته دل م از

 ...دیآ یچرخد و باز به اغوشم م یدور م کی

 خوبه، که تو رو دارم غزل

 زارمیتو باشم، از همه ب با
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 رو به راهم من ،یعنی غزل

 غـــم الیخ یبا تو، ب غزل

... بابا دست مامان را گرفته و بهتر زدیریعشوه م رضایعل ی... عسل جلودیا یآوا م یکر کننده  یوت هاس یصدا
 ...رقصند یتر از ما م یو حرفه ا

 ...زندیداده و لبخند م هیبه کانتر تک ییدا

 هیچه حال یدونینم یرو داشتن وا تو

 هیتو هر، زمستونم بهار با

 یرو دوس دارم، به دلم نشست تو

 یکه چشمهامو بست یهمون تو

 یکه چشمهامو بست یهمون تو

را لگد  میرود و پا یجلو و عقب م ی... با مسخره بازرمیگیکر کننده است... هر دو دست غزل را م کیموز یصدا
 ...کندیم

 ...زندیو قهقهه م بردیسرش را عقب م کنمیاخم که نگاهش م با

 بدونن ایدن یتا، همه  خوامیم

 یتو فقط مال خودم هست زم،یعز

 رو بهم دادن ایتموم دن ،یانگار

 یمن نشست شیکه عشق من پ یوقت

 ...خندمیبهانه م یو ب کنمینگاه م شیلب ها یرو ضیلبخند عر به

 ...زنمیغزل خوشحال است، من هم چه ساده لبخند م یها، وقت یبا تمام دغدغه ها و دل مشغول کنمیفکر م و

 مونم یتو م شیپ شهیمن، هم غزل

 خونمیعشق تو م یابد واسه  تا

 ییتو مهربون مهربونا غزل

 دونمیم نویا ،یخوایهم منو م تو

 ...ستمیا ی... نفس نفس زنان بر جا مشودیتمام م کیموز

 ...کشد: دوباره یم غی... آوا جزنندیغزل برق م یچشمها
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 ...... بسهگهی: نه ددهمیهوا تکان م یرا تو دستم

 !؟یخوای: آب ممیگویشنوم... اهسته م یغزل را م ی نهیخس خس س یصدا

 ...دهدیتند سر تکان م تند

اندازد و با  یو بابا دست دور کمر مامان م شودیکاناپه ولو م یرو رضایکه عل نمیبیو م رومیطرف اشپزخانه م به
 ...نای: مثال جوونن ادیگویتاسف م

دهم و با نوک انگشت  یرا به دستش م وانی... لدیا ی... غزل جلو مرمیگیم خچالی ریرا ز وانیو ل زنمیم لبخند
 ...رمیگیاش را م قهیشق یعرق رو یاشاره، قطره 

 ...کشد ینفس سر م کیو آب را  زندیم لبخند

 ...اندازد: غذا ها رو اوردن یرا باال م شیگرداند و ابروها یرا بهم برم یخال وانی... غزل لدیآ یزنگ م یصدا

 ...را جواب داده فونی... اراد زودتر از من آرومیم رونیاشپزخانه ب از

 ...رومیم رونیو ب کنمیرا مرتب م میو با کف دست موها دارمیپولم را برم فیک

 ...دهیشام را چ زیو برگردم، غزل هم م رمیبگ لیغذا ها را تحو تا

بزرگه رو  سی: اون ددیگویو م کندیا را باز مکباب ه یرو لیفو عیسپارم... سر یغذا ها را به دستش م لکسینا
 ...نتهیرسه... اون تهِ ته کاب یبده من دستم نم خچالیکنار  نتیاز کاب

 ...شوند ی... مامان و آوا داخل اشپزخانه مدهمیو به دستش م دارمیرا برم سید

 ...زیسر م نیکارهامو کردم فقط مونده غذا رو بکشم... شما بر ی: عمه به خدا همه دیگویتند م غزل

 ...من حرف بزنم بعد یذاشتی: بچه مکندیباز نگاهش م مهیبا دهان ن مامان

 ...بذار کمکت کنم، من حرفمو بگم یبگ شهیمثل هم نکهیخندد: گفتم قبل از ا یم غزل

 ...رود یو م دهدیتکان م یسر مامان

 ...خوامیم کی... من کمیبخور کی: اول کدیگویبا ناله م آوا

 ...که میندار کیاندازم: ک یرا باال م میابروها

 ...میکوچولو موچولو گرفت یشکالت کیک هی: چرا ما سر راهمون زندیم هیتک نتیکمر به کاب از

 ...میهم گرفت کی: تازه شمع کندیو اضافه م دهدیچاک م شین

 ...ــوانهی: دردیگیام م خنده

 ..صد بار نیبعد شام خورده بشه اوا خانوم... ا دیدسره با کی: کدیگویم غزل

 ...پارچ یکن تو یبردار خال خچالیدوغ رو از  ری: امدیگویو م داردیجوجه و کباب برگ را بر م یمحتو سیدو د و
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 یهم به شکالت رو یناخنک خچالیاورم... قبل از بستن در  یم رونیدوغ را ب یو بطر رومیم خچالیطرف  به
 ...زنمیم کیک

 ...ادب ی: ناخنک نزن... بدیگویاز پشت سرم بلند م آوا

 ...رومیم یخنده چشم غره ا انیم

 یمزه  یب یبلند و از ته دل غزل و عسل، در جواب جوک ها یخنده ها انیخانواده و م یمیصم طیمح یتو شام
 ...شود یاراد صرف م

 ...شوندیکنند و همان موقع ظرف ها شسته و خشک م یم یبه قول مامان همت انیاز شام هم آقا بعد

دست  یرا تو نیالت کیبه شکل خرس که عدد  یاورد با شمع یم کیو اوا ک نمینش یکاناپه کنار غزل م یرو
 ...کندیم ییخودنما کیک یدارد و رو

 !ه؟یچ ایمسخره باز نیاندازد: ا یاش م ینیب یرو ینیچ ییدا

 ...: اِ... باباکندیاعتراض م غزل

 !م؟یبگو واقعا... مگه ما بچه ا نوی: هممیگویمن م و

 ...کندیساکتم م یمحو یبا چشم غره  غزل

 ...: من فوت کنمشودیخم م رضایبغل عل یاز تو یمان

 ...دست به کار نشده ی: زود باش فوت کن تا مانزندیشانه ام م یرو غزل

و سوت  غیدست و ج یشود با بلند شدن صدا یدادن نفسم همزمان م رونیو ب بندمیو پلک م زنمیم لبخند
 ...آوا یبلند باال

 ...میدهیرا برش م کیک

 ...دهدیکتم را قورت م شی... غزل با چشمهادارمیکاناپه برم یدسته  یرا از رو کتم

 ...آورم یم رونیکت ب بیو پاکت را از ج ردیگیام م خنده

 !ه؟یچ نی: اکندیو به پاکت نگاه م ودشیم یجا خال کی بادش

 ....ــــــری: امدیگویکشد و م یم یغیکشد... ج یم رونیها را ب طیو بل کندیرا باز م پاکت

 !: جـــان...؟میگویخندم و از ته دل م یم

 ...شهی... باورم نمی... مرسییااندازد: وا یرا دور گردنم م شیها دست

 ...جامعه دادم لیتحو یخندد: عجب خل چل یم ییدا

 ...ارمیپرد: بذار برم کادوتو ب یاز جا م غزا
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 ...کنندیخندان نگاهم م ی... همگدودیبه اتاق م و

 ...من یکادو نمی: ادهدیرا به دستم م یرنگ یو باکس طوس گرددیزود بر م یلیخ غزل

 !: ساعته؟کنمیم زیرا ر میو چشمها دهمیرا کنار گوشم تکان م جعبه

 ...رهیخنده: شک نکن... حالل زاده به عمه ش م ریز زندیپق م بابا

 ...دیمردا خر یبرا شهیم یآت و اشغاال چ نیپول و ا فی... خب به جز ساعت و کمربند و کییاِ... دا _

 ...داره یهم حد ییپروو گهی: واقعا هم... دکندیم تیاز غزل حما مامان

 ...غزلم ی... مرسمی: باشه بابا... من تسلبرمیرا باال م میها دست

جعبه قرار دارد...  یتو یو خوش دست یمشک ی... ساعت رادوکنمیو جعبه را باز م زندیم تیرضا یاز رو یلبخند
 ...یت خوبه... مرس قهیاندازم: نه سل یرا باال م میابروها

 ...کنمیخودم جابجا م یرا با ساعت مچ ساعت

 !هست؟ یمال ک خشیشه... حاال تار یباورم نم یفشارد: وا یاش م نهیها را به س طیپاکت بل یبا خوشحال غزل

 ...عصرِ فردا شیساعت ش _

 !!!؟؟؟ی: چـــــدیگویم غیو با ج کندی... سر بلند مشودیخشک م یا هیثان یبرا

... 

به انگشتانش  یفیفشار خف ،یفرستاده... هر از چند گاه میانگشت ها یاش را ال دهیکش یانگشت ها غزل
 ...هستم شیفهمانم که متوجه حرف ها یو بهش م کنمیوارد م

 مینشسته ا یتاکس ی... تودهدینشانم م دیا یم یا که به نظرش جال یزیزده و با انگشت اشاره، هر چ جانیه
 ...میاستراحت کن یتا کم میرویبه هتل م یطوالن دیخر کیو بعد از 

و  کندیباز م مانیرا برا نی... هم در ماشدیا ی... دربان هتل جلو مشودیهتل متوقف م یورود یرو به رو یتاکس
 ...میرا داخل ببر مانیها دیتا خر دهدیهم کمکمان م

 ...بازم بگردم خواستی... دلم مستمیکشد: اصال خسته ن یعضالتش را م غزل

 !بچه؟ یر جون دارانقد ی... تو چطورستمیپام با یتونم رو ینم گهیمن واقعا د یول _

 ...میشویاندازد و وارد آسانسور م یرا باال م شیابروها

 ...شودیو در باز م دیآ یم یتک بوق ی... صداکشمیم کارت

 ...فرستم یم تیکشم و اول غزل را داخل سو یم عقب

 ...گذارد یکاناپه م یرا رو دیکوچک و بزرگ خر یها ساک
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شود و با  یام م رهی... غزل متوجه نگاه خکنمیشکار م میرنگ را با چشمها ییو ساک براق طال گردانمیم چشم
 ...کم هم بخوابم هیو  رمیبرم دوش بگ خوامیپوشمش... م ی: االن نمدیگویم یمحو یچشم غره 

 ه؟یتنت چطور یتو نمیبب ای: بکنمیرا از ساک خارج م یمشک راهنیو پ زنمیم یخند کج

و کالفه  گرددیافتم... برم ی.. مثل بچه ها دنبالش راه مرودیاندازد و به اتاق م یساعدش م یرا رو کشیتون
 ...حســـام ری: امدیگویم

 ...گهیبپوشش د ایخندم: خب ب یم

 راهنی...پکندیو از تن خارجش م گذاردیدو طرف تاپش م یرا ضربدر شی... دست هاکشدیرا از دستم م راهنیپ
 ...پوشاند یرا م شیو تا وسط ران ها ندینش یتنش م یرو یس به نرملخت لبا یپوشد... پارچه  یرا م

و انگشت شست و اشاره  زنمیم یی... سوت بلند باالزندیم یچرخ ی... به اهستگرمیگیو دستش را م رومیم جلو
 ...چسبانم: محشره یام را به هم م

 ...کنهینگاه م یچطور نی... ببـــزیکوبد: کثافت ه یبه شانه ام مشت م یشینما

... بذار ری: ولم کن امدیایب رونیدستم ب یاز حلقه  کندیم یو سع خوردیاندازم... تکان م یرا دور کمرش م دستم
 ...رمیبرم دوش بگ خوامی... مشهیم یلباسمو عوض کنم عرق

 ...یریدوش بگ یتونی: بعدش هم مزنمیلبخند م ثانهیاندازم و خب یرا باال م میابرو یتا کی

... 

 یاش برا زهی... واقعا انگمیزنیم رونیو باز به درخواست غزل از هتل ب میخوریم ینه شام مختصر و سبک ساعت
 !!!است یستودن حیگردش و تفر

 ...آورم یم ریمعروف را گ یسکوهایاز د یکیهتل آدرس  یاز رزوشن ها یکیکمک  با

 یها شهیکنه که بشه هنرپ یرو معرف ییجا هی: بهش بگو کندیو زمزمه م زندیم میبا انگشت اشاره به پهلو غزل
 ...کرد دایرو هم توش پ یترک

 ...ها گمیبهت م یزیچ هی: رومیو چشم غره م بندمیرا م بروشور

 ...کرد دایپ شهی: پس فقط بپرس مهند رو کجا مکندیو مظلومانه نگاهم م یچشم ریز

 ...و تو دونمیمن م یاریمن ب یرو جلو یاسهال یپسره  نیاسم ا گهیبار د هی: میگویم تیتظاهر به عصبان با

 کیو  ستیکه غزل هنوز بچه است... ب رسمیم جهینت نیبه ا شتریو من ب کندیرا جمع م شیغصه لب ها با
 ...کندیرفتار م یرستانیدب یسالش شده اما هنوز هم مثل دختر ها

 ...دهدیصورتش جواب م نفکی... با لبخند براق و ال کنمیرسپشن تشکر م از

 ...میرویم یو به طرف ورود رمیگ یغزل را م دست
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 ...: چقدر گرمهزندیو خودش را باد م ردیگیرا از دستم م بروشور

 ...به تن دارد یرنگ یسرمه ا یو بلوز مدل مردانه  دیسف نی... جکنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

 ...بــله... من حجاب دارم یعنیانداخته که  شیموها یرو یدیق یو نازکش را هم با ب کیبار شال

 ...پارک شده اند بیزرد رنگ، به ترت یها ی... تاکسمیرویم رونیو ب شوندیباز م نیهتل به طرف یدرها

را که رسپشن هتل  ی... بروشور و قسمتشودی... اول غزل سوار مکندیرا باز م نیو در ماش دیا یجلو م یا راننده
 ...نمینش یعقب م یصندل یو کنار غزل رو دهمینشانش م دهیدورش خط کش

 !... خب؟یعثمان ب می: فردا برزندیگوشم حرف م یتو غزل

 !؟یب یچ یپرسم: چ یم خنگ

 ...مرکز پوشاک زنانه س اصال بهشته گفتیم بای... فریعثمان ب _

 !ه؟یک بایفر _

: خانم کندیو پچ پچ م ردیگ یم میاز بازو یزیر شگونیچرخاند و ن یچشم م یکاسه  یرا تو شیها مردمک
 !؟یشناس ی... همکارتو نمیاحمد

 طیکه من بهت بل شیشناسم... بعدشم تو از دو روز پ یکه نم کیخارانم: خب به اسم کوچ یام را م قهیشق
 !م؟یبر یخوایکه کجا م یرو خبر کرد ایدن یهمه  م،یعصر که پرواز داشت روزیها رو دادم، تا د

 ...دهدیباز سر تکان م شین با

 ...شودیتر م قیپرانم و لبخند غزل عم یم یدیپد دیلب ند ریز

 ...میرسیده است که به کالب مورد نظر م کینزد ساعت

 ...کندیم یشدستیحرف زدن پ یتو غزل

1 _ ?Ucret ne kadar 

 !نه؟ ای یساکت باش قهیدو دق یتونی: مزنمیم شیآرنج به پهلو با

 هی دیجمله حفظ کردم... با نهمهی: ازندیغزل غر م میشویم ادهیپ نیکه از ماش ینیو ح کنمیرا حساب م هیکرا
 !نه؟ ایازشون استفاده کنم  ییجا

 ...کندیحلقه م میو غزل دو دستش را دور بازو ردیگیام م خنده

 ...میشویو وارد کلب م کندیورودمان باز م یدر را برا دربان

 یتیال کیو موز کیتار مهی... فضا نندازمیام ب ینیب یرو ینیچ شودیمختلف باعث م یو عطر ها گاریتند س یبو
 ...در حال پخش است

 !س؟ین لمایف یمثل تو شیچیچرا ه نجایچسبد: ا یاز پهلو بهم م غزل
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 ...لماتیف نیمنو با ا یغزل کشت _

... دهمی... بدون نظر خواستن از غزل اب پرتقال سفارش ممینینشیم یرنگ یمشک یراحت ی... روکندیم یپوف
 ...ــری: امزندیم میمحکم به پهلو

 ...یبزن یا گهید زیدرصد فک کن بذارم لب به چ هی _

 ...فشارد یهم م یرا رو شیها لب

پخش  یجیتند و مه کیو بالفاصله موز ردیگیقرار م کروفونیپشت م بیعج یو لباس ها شیبا آرا یجوان دختر
 ...شودیم

 ...زندینور کم فضا برق م یتو شی... چشمهاکندینگاهم م غزل

 ...میشویو از جا بلند م رمیگی.. دستش را مردیگیذوق زده اش خنده ام م یچهره  دنید از

رقصد که  یو م کندی... انقدر ورجه وورجه ممیکنیم یانرژ هیو به قول غزل تخل میمانیکالب م یتو یساعت چند
 ...دیا یناله اش در م یصدا

 ...میکنیو ر امتداد ساحل شروع به قدم زدن م میکنیشب گذشته که کالب را ترک م مهیاز ن ساعت

 ...دهدیم هیسرش را به شانه ام تک غزل

 ...دهمیبه بازوبش م یفیاندازم و فشار خف یرا دور شانه اش م دستم

 از کجا شروع شد قصه

 گل و باغ و جوونه از

 ...مهربون و یصدا از

 سالم عاشقونه هی

 ...درد گرفته شی... پاهاداردیرا کوتاه برم شیها قدم

 !م؟ینیکم بش هی یخوای: مکنمیقرمز رنگ اشاره م یها مکتین به

 ...: نهدهدیتکان م نیو سرش را به طرف ردیگیفاصله م یکم

چهره اش را انقدر دوست  شوند،یخمار م یاز خستگ شیچشمها ی... وقتزنمیلبخند م نشیدلنش یچهره  به
 ...صورتش را غرق بوسه کنم خواهدیدارم که دلم م

 یبه مهربون اومدم

 رنگم هیبگم با تو  که

 ینیبگم چه نازن تا
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 قشنگم یشکوفه  تو

 !شده؟ ی: چزندیو لبخند م ندیب یام را م رهیخ نگاه

 ...: دوست دارمزنمیم لب

 ...: منمکندیزمزمه م یو به همان اهستگ زندیبرق م شیچشمها

 سالم عاشقونه یا

 ونهیآش زیعز یا

 بمونه ینجوریهم یکاشک عشقمون

 بمونه ینجوریهم یکاشک عشقمون

 ...زمی: عزکنمیاش را نوازش م گونه

 ...ریام ایکشد: ب یزده دستم را م جانیو بعد ه کندیدقت م ی... کمکندیچرخاند و به روبه رو نگاه م یرا م سرش

 !شده؟ یچ _

 ...حرکت کنم یشتریبا سرعت ب کندیم وادارم

 ...نمیبیاسمان را م یروشن و چشمک زن تو ینور ها م،یرویتر م کیکه نزد یکم

 ...مشغول روشن کردن بالن آروز هستند یجوان، همگ یها زوج

 ...خوامیم نای: منم از ادیگویبا ذوق م غزل

 ...خوامیم نای: دو تا از امیگویم یسیو به انگل کنمینگاه م دهیچ نیزم یکه بالن ها را رو یرمردیپ به

 ...دهد یبه دستم م یو با مکث بالن کندینگاهم م یجیبا گ یکم

 ...دهدیبا انگشت عدد دو را بهش نشان م غزل

 ..دهدیبه غزل م یگریو بالن د زندیم یمهربان لبخند

 ...شوم یاش شاد م ی... از شادکندیزده بالن را روشن م جانیه غزل

 نهیو آخر نیقلبم، اول یتو برا عشق

 نهینازن شهیتنها هم زبونم، که هم ییتو

 ...شومیم رهیصورتش خ به

 ...... دوووو.... ســــهــــکی: کندیباز م یکی یکیرا  شیو انگشت ها ردیگیذوق مشتش را باال م با

 ...میکنیبالن ها را رها م همزمان
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 ...روندیشوند و باال م یدور م یاهستگ به

 ده سال اگه صد سال شب و روز با تو باشم اگه

 ینیتر زیکه برام عز یواسم هنوز همون تو

 !؟یدی: باالخره به آرزوت رسزنمی... لبخند مدوزدیو به من م ردیگیروشن م ینگاهش را ا آسمان و بالن ها غزل

را پشت گردنم فشار  شی... دست هاشومیپرد... شوک م یهوا به اغوشم م یو بعد ب کندینگاه م هیثان چند
 ...: غزلمزنمیو کنار گردنش لب م شوندیدور کمرش حلقه م می... دست هادهدیم

 سالم عاشقونه یا

 ونهیآش زیعز یا

 بمونه ینجوریهم ،یکاشک عشقمون

 ... کامــ میخوش گهیکه د نمیمهند رو بب میاگه ببر گهی... دیکشد: مررررســـ یم غیگوشم ج کنار

 ...گذاردیتمام م مهیجمله اش را ن کنمیوارد م شیکه به پهلوها یفیخف فشار

 ...کردم ی: خب بابا... شوخخنددیام م نهیس یتو

 ...: عشقمکندیبا مکث اضافه م و

 سالم عاشقونه یا

 ونهیآش زیعز یا

 بمونه ینجوریهم ،یکاشک عشقمون

 بمونه ینجوریهم ،یکاشک عشقمون

 ...یکاشک عشقمون

 ...ینجوریهم

 ...بمونه

... 

عمرم  یخوب بود که جز روزها یها یو پر از روزها و لحظه  جانیده روزه مان به استانبول، آنقدر پر ه سفر
 ...حساب نشد

 ...نشست یلب ها م یرو یخاص لیدل چیه یکه ب یقیعم یها لبخند

 ...شدیبهانه ادا م یکه ب ییدارم ها دوستت

 ...ابانیو وسط خ ییهوی یعشق ها ابراز
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 ...میداشته باش یماندن ادیو همه باعث شد که دو روز خوب و به  همه

کرده و  رییاش تغ هیبه وضوح متوجه شدم که چقدر روح کردم،یو غزل را نگاه م میفرودگاه که نشسته بود یتو
 ...تپل تر شده بود یکم یحت

 ...میکاش برنگرد یکرد که ا یشد و مدام تکرار م یلبش پاک نم یاز رو لبخند

 ...میگشت یکاش بر نم یواقعا ا و

کلمه  یواقع یو به معنا دیپر کش هیثان کی یپا به شرکت گذاشتم، تو یچند روزه، وقت نیا یهمه  یها یخوش
 ...زهر مارم شد

 !!!حامله بود صدف

 ( !شه؟یچقدر م هیکرا . 1 )

... 

: امکان نداره... امکان نداره... کنمیوقفه تکرار م یو بارها و بارها و ب کنمینگاه م میرو شیپ یبه برگه ها ناباورانه
 ...امکان نداره

: امکان میگویبلند تر از حد معمول م نباریو ا زنمیپس م زیم یامکان ندارد... با پشت دست برگه ها را از رو واقعا
 ...نداره

 !؟یمن زد یکه به زندگ یامکان نداره؟! گند ی: چشودیبراق م صدف

 ی! ها؟! من خام تو نم؟یکه چ یفشارم: خفه شو صدف... فقط خفه شو... فکر کرد یام را محکم م یشانیپ
 ...شم

 ...حسام ریام یاشغال یلی: تو خدیگویم یخفه ا غیو با ج کندیرا مشت م شیها دست

 ...رود ی... بالفاصله عقب مبرمیم ورشیو به طرفش  شومیبلند م یصندل یاز رو یهانناگ

چرخم: تو با خودت فک  یو به طرف صدف م کنمی... در اتاق را از پشت قفل مکنمیرا به طرف در کج م راهم
 !؟یگردن من بنداز هاتویهرزه باز یتونیم یکرد

! ؟یهست ی: تو... تو چجور ادمدیگویشده اش م دیکل یدندان ها انیو از م دیسا یهم م یرا رو شیها دندان
 !؟یکرد کاریرفته با من چ ادتی یزود نی! به ا؟یاصال آدم

 طانیدر کار باشه... تو ش یباشه... البته اگه واقعا بچه ا یبچه ممکنه مال هر کس نی: امیگویم شخندیر با
 ...یبود گهید یکی یته دست خورده نرف ادتی...تو هم که دیازت ترس دیصدف... با یمجسم

 ...پراند یمحکمش برق از سرم م یلیس

... دمیند می... از تو اشغال تر و رذل تر به زندگییکثافت به تمام معنا هیفشارد: تو  یهم م یرا رو شیها لب
 !؟یو تهمت بزن یانقدر راحت راجع به من نظر بد یتونیچطور م
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... یبیغر یکشم: تهمت؟! هــه... چه واژه  یلبم م یاندازم و انگشت شستم را به گوشه  یرا باال م میابروها
 ...اونم در مورد تو

 ...گمیبه غزل م رمی: مکندیاش دود از کله ام بلند م جمله

 ...دمی! نشن؟ی: چدارمیبه جلو برم یقدم

 ...گمی: به غزل مرودیم عقب

 دمی: نشنرمیگیو پشت سرش قرار م چانمیپ یرسانم... دستش را م یم چیقدم بلند فاصله مان را به ه کی با
 ...یگفت یچ

 ...گمی: به غزل مزندینفس م نفس

 ...گمی: به غزل مکندیو باز تکرار م کندیم ی... ناله اچانمیپیرا م مچش

غزل  کلمه به گوش کیکلمه... فقط  کی خوادیچسبانم: فقط دم م یبه گوشش م یروسر یرا از رو میها لب
 ...ارمیسرت م ییچه بال نیبرسه... اون موقع بب

 !کشم: مفهومه؟ یرا عقب م سرم

 ...جوابتو دمی: نشندهمیو دستش را فشار م کندیم سکوت

 ...کندیدرد ناله م از

 ...: با توام صدفدهمیتکانش م محکم

 ...کنمی: ثابت مدیگویته حلقش م از

 ...کندیرا سست م میجمله اش دستم را شل و پاها یتو نانیاطم

 ...کنمی: بهت ثابت مکندیتکرار م یشتریب نانیبلند تر و با اطم نباریو ا ردیگیحرکت فاصله م کی با

 گهید یبابا هی... برو دنبال ینیبینکن صدف که بد م ی: با من بازکنمیم دشیو تهد میموها انیم زنمیم چنگ
 ...باش تیحروم یبرا

 ...هیان ا ید شیآزما هیلرزه؟! خرجش  یم ینطوریچرا صدات ا یدار نانیاگه انقدر به خودت اطم _

به خوردم  یچ دمیمن؟! همون موقع که فهم یاز زندگ یخوایم یکشم: تو چ یم میدندان ها انیرا م نمیریز لب
 ...یکن دمیو تهد ینسیمن وا یجلو ینطوریکشتمت تا االن ا یم دیبا یداد

که  یکار یپا دیبا گمیکنم... فقط م ینم دی: من تهددیگویم صالیاست تیو با نها کندیزود رنگ عوض م یلیخ
 ...یسیوا یکرد

 ....... نکــردممممیغلط چینکردم... مـــن... ه یکار چیبرم: من ه یرا باال م میصدا

 ...نکردم انتی: من به غزل خکنمیتوانم زمزمه م یفشارم و با ته مانده  یصورتم م یرا رو میدست ها کف
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 یواژه تو نیو منفور تر نیتر فی... کثانتی... خدیآ یفرق سرم فرود م قایو دق شودیم یپتک انتیخ یواژه  و
 ...فرهنگ لغت ذهنم

تا  دمیانجام م یکه تو بخوا ی... هر کارشیآزما میبر ایحسام... ب ری: امشودیوارد م متیاز در مال نباریا صدف
 ...بهت ثابت کنم

 فتیکث یبار منو وارد باز هی... ینکن لعنت نییتع فیمن تکل ی: برادهمیاشاره ام را به طرفش تکان م انگشت
 کمتیبدبخت تر از خودت تو ش هیرو که  یتخم حروم یوادارم کن یتون یهفت پشتم بس بود... نم یبرا یکرد

 ...رونیمن بکش ب ی! ا زندگ؟یفهم ی... مرمیمن به عهده بگ تشویکاشته مسئول

 ...شیازما میبر ایب گمیکوبد: خب من که بهت م یم نیراستش را به زم یپا

 !؟یبنداز یکیتو تار یریت هی یخوای! م؟یچه دوغ ی! چه کشک؟یچ شیهــه... ازما _

 ...نیدنبالم... حاال بب یایخودت م یرابطمون خبر دا شد اونوقت خودت با پا یغزل از تک تک لحظه ها یوقت _

 ...رودیطرف در م به

 ...فهمه ینم یچیگذارم: غزل ه یم رهیدستگ یو دستم را رو رسمیچند قدم بلند، زود تر کنار در م با

 ...فهمه یاگه من بخوام م_

 ...یبکن نکارویا یکه بخوا ینشد ریتو از جونت س _

 ...ترسم یلحظه، واقعا از صدف م نیا یترساندم... تو یم شیچشمها ی... برق خباثت توکندیزل نگاهم م زل

 ...ترسم ی... از خاموش شدن برق نگاهش مترسمیاز دست دادن غزل م از

 ...ترسم یاز مجازات شدن م من

 ...شیآزما میریو سرم را خم: م کنمیرا تر م لبم

 ...زندیم یمحو لبخند

به حالت اگه بعد از اون،  یبه حالت صدف... وا یبستن دهنت... و وا ی: فقط برامیگویخشم . حرص زده م با
... از من دور یکنی... خودت گورتو گم میکه به ما ربط داره رد بش یمن و زنم و هر کس یلومتریک کیاز شعاع 

 !؟یدیهمشرکت... ف نیاز ا ی... حتفتهیکه چشمم بهت ن ییجا هی یریو م یشیم

 ...و اون روز نمیب یم تمیمونیخان... دور دورِ توئه... پش ریام : فعال بتازونکندیپچ م پچ

 ...ستی: اصال دور نزندیم چشمکس

و  کنمیصدف رد م یکشم... دستم را از کنار پهلو ینفس م ینیفشارم و پر حرص از ب یهم م یرا رو میها لب
 ...کنمیقفل در را باز م

 ...رونیگمشو ب _
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 ...از اتاق من رونیغرم: گمشو ب یرا باال نبرم م میدارم صدا یبه شدت سع کهیو در حال کندیترم م یجر لبخندش

 ...کندیچرخد و اتاق را ترک م یم

 ینقشه کش زیم ی هیرنگ به پا ی... زونکن مشککنمیبا تمام قردت پرت م دیا یدستم م ریرا ز یزیچ نیاول
 ...افتد یو کف اتاق م کندیبرخورد م

 ..کشم یرا با تمام قدرت م میموها

 ...اندازم یسطل م یو تو کنمیم زیر زیر شودیکه م ییرا تا جا شیاآزما یو برگه  برمیهجوم م زیطرف م به

 ...شومیولو م یصندل ینفس زنان رو نفس

 ...دیا یم امیپ دنیتک بوق رس یصدا

 ...کنمیدست دراز م یسست با

 ...کندیم یغزل بهم دهن کج نام

 "خونه... بوووس دمیمن رس زمیعز "

 ...لرزند یم میگذارم... شانه ها یم زیم یگزم و سرم را رو یم لب

... 

 !؟یخور یچرا نم _

 !: هوم؟دوزمیو به غزل م رمیگیم زیم ینامعلوم رو یماتم را از نقطه  نگاه

 !؟یخوری: چرا نمکندیپرم اشاره م مهیبشقاب ن به

 ...ندارم لی: مدهمیم هیتک یصندل یو به پشت کنمیبشقاب رها م یرا تو چنگالم

 ...خورش... خودم که دوس ندارم یتو ختمیاندازد: خوشمزه نشده؟! به خاطر تو لپه ر یرا باال م شیابروها

 ینیریشرکت ش یشدم... تو ریخوشمزه شده... من س یلی: نه خکنمیشست چانه و گونه اش را نوازش م با
 ...خوردم نایا

 ...ادیبهت م یلیکوتاه خ ی: موکنمی... پرت زمزمه مدیگویم یآهان

اوندفعه  ی... ولادی! آوا گفت کوتاه نکن موهاتو... بهت نم؟ی: جددیآ یکش م نیاش به طرف یشاتوت یها لب
خود موهامو گذاشتما...  ی... رنگ موهام خوب شده؟ رنگ اصلادیبهم م شتریکوتاه ب یمو یتو بهم گفته بود

 !؟یدیفهم

 ...لغزاند یگوشش کوتاه شده م یرا تا باال شیموها ریرا ز شیانگشت ها و

 ...بهتر شده یلی... خدمی: آره فهمزنمیلبخند م یزورک
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بهتره... تازه گفت  ینطوریا گفتیهم م شگرهی: اتفاقا ارادیگو یگذارد و با دهان پر م یبه دهان م یبرنج قاشق
 ...یشیخوشکل تر م یلیکوتاه خ یچون صورتت گردِ گرده با مو

 ...راست گفته _

 ...زدیر یاب م وانشیل یو تو زندیم لبخند

 ...زنمیپشت انگشت به نمکدان ضربه م با

 یکه صدف برگه  یبه دو روز گذشته... از همان روز کنمیو من فکر م کندیم فیاز اتفاقات روزش تعر غزل
نکرده ام... هنوز  شیازما یبرا یاقدام چیز هخواب راحت نداشته ام... هنو کیرا نشانم داد  ششیآزما

 ...شومیم داریکابوس ب نیکه هر آن از ا دهمیم یدواری... منگم... به خودم امجمیسردرگمم... گ

... کنمیتعلقاتش دل م یو همه  یشهر لعنت نیشده از ا یمتیو به هر ق رمیگیوقت است که دست غزل را م آن
که تازه نسبت به  ییاول ازدواجمان... همان وقت ها ی... مثل ماه هاخواهدیآرام بدون تنش م یزندگ کیدلم 

 ...دا کرده بودمیبا هم بودنمان بهش داشتم، پ یسال ها یکه همه  یاحساس یفرا یغزل حس

من باشد... اگر غزل بفهمد... بابا بفهمد...  ی... اگر آن بچه واقعا بچه دیاگر صدف راست بگو کنمیفکر م
 !د؟یآ یسر غزل م ییچه بال د؟یآ یام م یسر زندگ یی... واقعا چه بالییز همه بدتر دامامان... ا

 ...خوردیم یو تکان کنمیمشِت بسته ام حس م یرا رو یجسم یو گرم ینیسنگ

... فکر نکن ریها ام یخودت یدو روزه همه ش تو یکی: کندیبه مشتم وارد م یفیبا کف دست فشار خف غزل
 !شده؟ یزی... چدمینفهم

: میگویم یبم شده ا یفشارم و با صدا یکشم و با کف دو دست صورتم را م یم رونیدستش ب ریرا از ز دستم
 ...میشرکت به مشکل برخورد یتو خردهینه بابا... 

 !شده؟ ی... چدمینفهم یزی! من که چ؟یچه مشکل _

 ...شه ی: به بخش شما مربوط نمزنمیم پلک

 ...دهدیتکان م سر

 ...خوشمزه شده بود یلی... غذا خزمیعز ی: مرسشومیو از جا بلند م دهمیرا عقب م یصندل

 ...یخورد یلیاندازد: نه که خ یاش م ینیب یرو ینیچ ند،ینش یم شیموها یرو میکه لب ها همزمان

: مسکن کنمیو رو م ریقرص را ز یکشم... ورق ها یم رونیداروها را ب یریحص یو جعبه  رومیم نتیطرف کاب به
 !م؟یندار

 !: مسکن چرا؟گذاردیم نکیس یو تو ندیچیهم م یها را رو بشقاب

 ...کنهیسرم درد م _

 ...چشمت بود یجلو نجای... همایدهد: ب یدو رنگ نوافن را به دستم م یزود کپسول ها یلیو خ دیا یم جلو
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 ...کنمیلب تشکر م ریو ز دهمیجا م نتیکاب یجعبه را تو یحوصلگ یب با

 ...اندازد یباال م یشانه ا تایو نها کندینگاهم م رهیخ رهیخ هیچند ثان غزل

 ...بلعم یو قرص را م کنمیپر م زیم یاز پارچ رو یآب وانیل

که پشتش با دو  یتاپ نارنج یکشد... اندامش را تو یظرف ها اسکاچ م یبندد و تند تند رو یم شبندیپ غزل
 ...دهمیقرار م زیم یپر را رو مهین وانیو ل گذرانمیاز نظر م دیچسب سف به هم وصل شده و شلوارک یبند ضربدر

کانتر هست  یرو ستیل هی نی... ببییو هم دستشو یی... هم ظرفشومایبخر دیهم با عیما ری: امدیگویم تند
 !ـــر؟یدو قلم رو هم بهش اضــ... ام نیخودکار هم کنارشه... ا

 ...ــــشیهــ _

 ...حسام ری: امکندیتکرار م فی... ضعکنمیکشمش چفت م یلغزانم و جلو یم شیپهلو یرا رو دستم

 ...گذارم: دوست دارم یشانه اش م یگود یام را رو چانه

 ...: منم دوست دارمدیسا یام م قهیاش را به شق گونه

دوست دارم غزل... فقط تو رو دوست دارم...  یلی: دوست دارم... دوست دارم... من خکنمیوار تکرار م وانهید
 ...من عاشقتم

 !شده؟ یزیچرخد: چ یآغوشم م یو غزل تو شودیقطع م زدیریظرف ها م یکه رو یشر شر آب یصدا

 ...دهمیتکان م نیفشارم و سرم را به طرف یلب م یرو لب

 ...گه ینم نوی! چشمهات که ا؟ی: مطمئنردیگیکوچکش م یدست ها انیرا م صورتم

 !گه؟ید یگیاومده باشه به من م شیپ ی: مشکلدیگویو با مکث م زندیکشم... پلک م یصورتش نفس م یتو

 ...دهمیچند به دروغ... اما سر تکان م هر

 ...دیآ یپا فرود م یپاشنه  یرو یو به نرم کندیچانه ام را تر م شیلب ها یسی... خشودیپنجه بلند م یرو غزل

 ...رمشیگیو محکم بغل م رمیگیکمرش را در بر م ردیفاصلع بگ نکهیاز ا قبل

 ...سرانم یکوتاه و پرپشتش م یموها ری... دستم را زکندیام آزاد م نهیس یرا تو نفسش

که  یدونیشده و م یزیچ هی دونمی: مکندیشرت نوازش م یت یچپم را از رو ی نهیس شیسر انگشت ها با
 !آماده ام... نه؟ دنیشن یبرا شهیکه من هم یدونیم نمی... و اخونمیهات م... من از چشمیانکار کن یتونینم

 ...: آرهکنمیبندم و با درد، خشدار زمزمه م یرا با درد م میچشمها

 ...: خوبهردیگیدستم فاصله م یو با شل شدن حلقه  خوردیم یتکان

 ...کندیجمله اش م ی مهیضم یلبخند و



 

 
451 

ظرفو  کهیدو ت نی: تا من اکندیظرف ها باز م یآب را رو ریچرخد و ش ی... مدهمیرا به زور کش م میها لب
از  یروز زود اومد هی... خب؟! میبزن یدور هی میبر یبخواب عصر اگه حوصله داشت خردهیتو هم برو  شورمیم

 ...یاستراحت کن یشرکت حداقل درست و حساب

 ...کنمیو آشپزخانه را ترک م میگویم یفیضع ی باشه

 !غزل را دارم؟ یو درک و شعور باال یمهربان نهمهیا اقتیکه من ل کنمیفکر م نیبه ا و

 ...زنمیو به خودم و سوال مزخرفم پوزخند م دهمیتکان م سر

 ...قاطع است "نه" کی جوابم

 ...شود یلزرد و صفحه اش روشن و خاموش م یم یپاتخت یرو لمیبندم و همزمان موبا یاتاق را پشت سرم م در

 نینوبت گرفتم و فقط به خاطر تو تن به ا شیآزما ی: براخوانمیاز جانب صدف را م دهیرس امیو پ رومیم جلو
 ...یرو انکار کن یهمه چ یخوایم یتا ک نمیخفت دادم... بب

 ...یخوام بازم دورم بزن ی... نمکنمی: هم مکان و هم زمانش رو خودم مشخص مکنمیم پیزده تا حرص

سوخته  یقهوه ا یو مستاصل به پارکت ها نمینش یتخت م ی... روکنمیپرتش م یپاتخت یرا الک و رو لیموبا
 ...شومیم رهیخ

 !دارد؟! سخت است؟! درد دارد؟! عذاب دارد؟ یچه حس مردن

 یو آروز خرمیعذاب به جان م کیرها شدن از  یعذاب ها را فقــط برا یلحظه همه  نیاالن و در ا نیهم من
 ...کنمیمرگ م

 ...افتد یکف اتاق م ی چهیقال یغزل رو ی هیو سا شودیباز م یاتاق با تق در

 ...یدی! من فک کردم تا حاال خواب؟یداریپرسد: اِ... ب یم یآرام به

 ...کشم: نه... نتونستم بخوابم یم یقیعم نفس

 !؟ی: چرا نتونستندینش یتخت م یو کنارم لبه  دیآ یم جلو

 ...کنهیدرد م یلیفشارم: سرم خ یام را م یشانیپ

 !حسام؟ ریام _

 ...هوم _

 ...منو نگاه کن _

 ...شده ی: به من بگو چدیگویکمتر ازش سراغ دارم م یتیچرخانم... غزل با جد یرا م سرم

 ...نشده یزی: چزنمیم پلک
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 !؟یگیبه منم دروغ م _

 ...گمیدروغ نم _

 ...حسام ریام _

 ...گم یدروغ نم _

 ...ریام _

 ...نشده غزل یزیچ _

 ...شناسمیمن تو رو م _

 ...کنم هیگر خوادیدلم م _

 !!!؟؟؟؟یامــ..... چ _

 !شده؟ ی... چنیمنو بب ریگذارد: ام یرا رو شانه ام م دستش

 ...گذارد: بگو به من یگونه ام م ینگاهش کنم... کف دستش را رو کندیم وادارم

 ...ستیحالم خوب ن _

 !... چرا؟دونمیکه خودم م نویا _

 ...دهمیتکان م نیفشارم و سرم را به طرف یهم م یرا رو میها لب

 ...ردیگیشانه اش قرار م یبعد سرم رو یا هیکشد و ثان یجلو م یکم

چقدر ناراحت  نمتیبیم ینطوریا یوقت یدونیدهد: م یپشت گردنم حرکت م یموها انیرا م شیها انگشت
 !شم؟یم

 ری: امدهدیچرخد و نفس گرمش گوشم را قلقلک م یم یفشارم... سرش کم یرا به شانه اش م میچشمها
 ...حسام

 ...: غزلکنمیم ناله

 ...جونم... بگو _

 ...: صدف حامله سرمیگیم نفس

 ...خوردیگردنم سر م یو دستش از رو شودیهم متوقف م شی... حرکت انگشت هاکندیم سکوت

کش  نیبه طرف شی... لب هاکنمیو همزمان من هم کمر راست م رودیکشد که عقب م یطول م یا هیثان چند
 ...: بازم صدفزندیلب م یو با لبخند تلخ دیآ یم
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 یاز صدف تو یرد هی دی... حتما بایاریطاقت ب یتون ی: تو اصال نمشودیپر اشک م شیبالفاصله چشمها و
 ...باشه مونیزندگ

 ...: نه غزل... گوش بدهرمیگیرا م شیها دست

 ...االن ی... ولیبه صدف ندار یحس چیه گهیکه د شدی: هه... داشت باروم مدهدیحرف زدن نم ی اجازه

 ...غزل _

 ...رندیگیم هیزاو یظیبه پوزخند غل شیکه لب ها نمیبیم

تو رو به طرف  قیطر نیبچه ش... بعدم از ا یدنبال بابا یازت خواسته که بگرد لمایف ی! حتما مثل توه؟یچ _
 ...خودش بکشونه

حالت ممکن  نیتر نانهیکشد... غزل خوشب یسوت م میبه صورتم خورده باشد، گوش ها یمحکم یلیکه س انگار
 ...را در نظر گرفته

! تا کجا ش؟یبا زندگ کنهیم کاریدختر داره چ نینه؟! واقعا ا ای هیبچه ش ک یبابا دونهی: حاال مدیگویپوزخند م با
 ...تو لجن فرو رفته

 یو همزمان قطره اشک دهدیتکان م نیتاسف به طرف ی... سرش را به نشانه کندیگزم... غزل نگاهم م یم لب
 ...خوردیچپش سر م یگونه  یرو

خانوم  ی! دو روز باال سرش نبود؟یا ختهیانقدر بهم ر میکه از مسافرت برگشت یچند روز نیکه ا نهیهم یبرا _
 ...یدسته گل به آب داده؟! آخ

در حقت  ی... واقعا چه ظلم بزرگزمی... شوهـــر عزـــزمی: عزکندیآورد و صورتم را نوازش م یرا جلو م دستش
 ...یحسام... آخ ریام ی... طفلکیبچه ش کن یبابا میصدف جونو تقد دیبا گهی! د؟یناراحت یلیشده... االن خ

و همزمان لبخند  زدیر ی... زبانم بند امده... غزل تند تند اشک مشودیباعث بهتم مشوهر  یکلمه  یرو دشیتاک
 !! هوم؟؟یاریکه تو رو بفرسته سراغش دخلشو ب هیبچه ش ک یبابا دونهی: حاال مزندیم

 ...کنمیرا محکم مشت م دستم

 کندیغزل نگاهم م ی... وقترمیگیو نفس م کنمی... از فرصت استفاده مندینش یمشت بسته ام م یغزل رو نگاه
 ...را ندارم یکار چیانجام ه ییتوانا

 ...کندینگاهم م زیکشد و ت یباال م میرا از مشت تا چشمها سشیخ یها لهیت

 ...نمیبیاز غزل م یگرید ریتصو کنم،یرا باز م میبعد که چشمها ی هیو چند ثان زنمیم پلک

 ...: غزلمزنمیلب م یرا ندارم... به اهستگ شیشمهانگاه کردن به چ ی... روکندینگاهم م موشکافانه

گشاد  شیکه انگار جا خورده باشد، چشمها یو طور کندیرنگ عوض م یکه به آن ندیبیم یصورتم چ یتو دانمینم
 ...شوندیم
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 !ر؟ی: امکنندیم دنیشروع به لزر شیزود چانه و لب ها یلیخ

 !: جونم؟دهمیجواب م یهمان ارام به

 ری: امدهدیتکان م نیرا انکار کند، سرش را تند تند به طرف یموضوع خواهدیم یو مثل وقت زندیپلک م محکم
 ...حسام... تو... نه... نه

 ...غزل _

 !حامله س؟ یپرسد: صدف از ک یمقدمه م یب

 ...دی... غزل فهمرودیو نفسم بند م کنمیرنگش نگاه م یصورت ب به

 !تو که...؟ ریکشد: ام یتخت جلو م یرا رو خودش

... حرف بزن... تو رو ری: بگو امکندیشرتم را از سر شانه مشت م ی... با دو دست تکنمیحس نگاهش م یب
 ...خدا

 ...گفتن ندارم یبرا ی... حرفکنمینگاهش م معذب

 ...حرف بزن ی: لعنتدهدی... محکم تکانم مشودیتر م دیصورتش هر لحظه سف رنگ

 ...لحظه گوش بده به من هی: غزلم.. آروم... رمیگیرا از ساعد م شیها دست

 !؟ییبچه ش... تو یافتد: بابا یم نییو پا خوردیشانه ام سر م یاز رو یبا سست دستش

 ...هماناجا خودم را دار بزنم خواهدیکه دلم م کندیجمله را با درد ادا م نیا آنقدر

 ...غزل _

 ...ییپس تو _

 ...من نبود... من فقط ری: تقصرمیگیمچش را م و بالفاصله شودیتخت بلند م یرو از

 !؟یکنیم دییتا یعنی: کندیزده و از سر شانه نگاهم م بهت

 ...کندیو غزل مچ دستش را آزاد م شوندیشل م میها انگشت

بهتر  نیاز ا گهیخوبه... د یلی: خوبه... خوبه... خکندیرود با خودش تکرار م یکه به طرف در اتاق م ینیح
 ...شهینم

 ...... من نگفتم... خودش از نگاهم خوانددی... غزل فهمکنمینگاه م میرو شیپ واریبه د ناباورانه

 ...دومیم رونیپرم از اتاق ب ی... از جا مدیآ یاتاق م رونیاز ب یگرومب یصدا

 یتند تند رو شیاست و اشک ها نییکه سرش پا نمیبی... مدهدیرا ماساژ م شینشسته و زانو نیزم یرو غزل
 ...چکد یپارکت م
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 ....: غزلم.. اجازه بــرومیم کینزد اهسته

 ...ایطرف من ن _

 ...خب لهی: باشه... باشه... خرمیگی... کف دستم را باال مدیگویم هیو گر غیرا با ج نیا

: کشدیم غیار جو ب دارمیبه جلو برم ی... قدمردیگیلنگ لنگان فاصله م یو کم یو به آهستگ شودیجا بلند م از
 ...ایگفتم طرف من ن

 ...ی.... آآآآآتی: مگه زبون آدم حالرودیکشد و همزمان عقب م یم غی... از ته دل جرومیو جلو م کنمینم توجه

مواظب باشِ  ادیبلندش و فر یناله  یشود و صدا یم نیو از پشت نقش زم ردیگیمبل ها م انیبه فرش م شیپا
 ...چدیپ یهم م یمن تو

... 

 !؟یکنی... استخاره مگهید فتیبرم: آقا راه ب یم رونیفشارم و سرم را از پنجره ب یبوق م یدستم را رو کف

 ...روند... بزرگراه قفل شده یجلو م یمتریلیها م نیماش

 ...... خب؟! نخوابمیرسی: نخواب غزلم... االن مکنمیفشارم و زمزمه م یپنجه ام م انیسرد غزل را م دست

ها کالفه ام  نیبوق بوق ماش ی... صداکنمیاش نگاه م قهیشق یرو ی... به خون خشک شده کندیم یا ناله
 ...غزل ی دهیرنگ پر یچشمم به چهره  کیچشمم به جاده است و  کیکرده... 

 ...کنمیها عبور م نیماش انیو با سرعت از م شودیباز م راه

 ...رسانم یم مارستانیب نیتر کیغزل را به نزد ،یقابل باور ریسرعت غ با

 ...برنش یاسکن م یت یس یکنند و برا یرا پانسمان م سرش

 ...... خدادیایسر غزلم ن ییبال ایکوبم... خدا یم میرو شیپ واریبه د یآرام یپنجه ضربه  با

 ...کنم یلبم را م یخشک شده  پوست

: حال خانمم داردیبه عقب برم یکه قدم برمیبه طرفش هجوم م عی... آنقدر سردیآ یم رونیاز اتاق ب دکتر
 !چطوره؟

 نجای... منتها بهتره امشب رو ادهیرو نشون نم یاسکنش که مورد یت یاندازد: س یرا باال م شیابرو یتا کی
 ...بمونه تا خطر کامال رفع بشه

 !نمش؟یبب تونمی: مدهمیتکان م سر

 شیپلک ها فی... غزل پلک بسته... از لرزش خفومشی... به سرعت وارد اتاق مکندیدست به اتاق اشاره م با
 ...ستیفهمم که خواب ن یم

 ...کشد یو دستش را به شدت پس م خوردیم ی... تکانرمیگیروم و دستش را م یم جلو
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 !: غزل؟زنمیصدا م ملتمسانه

 !: غزلم؟نمینش یکنار تخت م یصندل یرو ی... با سستدهدینم جواب

_... 

 ...من نبود ریتقص _

_... 

 ...رونیمن بکشه ب ی... من فقط رفته بودم که بهش بگم پاشو از زندگگمیبه جون خودت راست م _

_ ... 

داد...  یدنیصدف گولم زد... به نوش یبار دوم... ول ی! قبول دارم که اشتباه کردم... اونم برا؟یشنو یغزل م _
 ...یبود... محرک جنس ختهیر یضد افسردگ یدارو یتو

 ..برو _

 !غزل؟ _

 ...برو _

لحظه هم اسمت  هیانقدر درک داشتم که بدونم  یول ستین ادمی یادیز زی... من چیگوش بد دی... بارمینم _
که اون بچه مال من باشه...  ستی... االنم هنوز معلوم نیچشمم بود یاز زبونم پاک نشد... همه ش تو جلو

 یغزل داشتم م یداد... ول مشانجا شهیهجدهم م ی... بعد از هفته یان ا نید شیآزما یبرا دمیرفتم پرس
 ...هم بهت گفتم نیهم یتونستم تحمل کنم... برا یمردم... نم

 ...برو... تو رو خدا... بسه _

 ...نیغزلم بب _

 ...بشنوم خوامینم _

 ...یکن فیتحمل کنم که از رابطه ت با صدف برام تعر تونمی: نمدیگشا یپلک م باالخره

 !!کنم؟؟یبار هم که شده قبل از حرف زدن فکر نم کی یخدا برا یگزم... لعنت به من... چرا محض رضا یم لب

 رمیم تیاز زندگ شهیهم یکه مرخص شدم برا نجایبرو... بذار از ا یدوست دار یتو رو خدا برو... جون هر ک _
 ...کارم یرفتم پ یاالن م نیارم وگرنه هم... به خدا االن جون ندیکه دوست داشت یاونوقت برو با هر ک

 !؟یگیم ی: غزل چکنمیم خی

 گمیانگار اصال از اول نبودم... باشه پسر عمه؟! به همه م رمیم یجور هی... کنمیبرات درست نم یدردسر چیه _
 گهید خردهی یتحملم کرد نهمهیکه خودم خواستم... من بودم که مشکل داشتم و نتونستم بسازم... خب؟! ا

 ...هم روش
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 یخوای! کجا م؟یچ یعنیحرف ها  نینه؟! ا یکن وونهیمنو د یخوای: تو مشومیصوروتش خم م یو رو پرمیجا م از
 !؟یبر

 ...کشد: به من دست نزن یم غی... جگذارمیگونه اش م یدستم را رو و

 ...خب... باشه... آروم باش لهی: خکشمیدستم را پس م دهیترس

 ...: بروشودیم ریسراز اشکش

 ...... من فقط تو رو دوست دارمیو بر یمنو بذار یتونینم _

 ...: بروزندیم لب

 ...رمی: مکنمیو زمزمه م رومیعقب م عقب

... و از ته دل خودم را دهدیبلندش تکانم م ی هیگر یصدا بندم،ی... در را که پشت سرم مکنمیاتاق را ترک م و
 ...هستم شیها ینا آرام نیا ینم... که من احمق... خودم مسبب همه آرامش ک توانمینم یکه حت کنمیلعنت م

 ...کشم یرا م می.. موهایو هـــ رمیگیضرب م نیزم ی... با پا رونمینشیبد رنگ پشت در م یها یصندل یرو

 یراه برگشت گریکه د یمن بودم که گند زدم... باز غزل را ناراحت کردم.. طور نیهم گند زدم... باز هم ا باز
 ...دمیبخش یبخشد... همانطور که اگر من بودم نم یبخشد... هرگز نم ی... غزل من را نمستین

... 

 داریدانم غزل خواب است... ب ی... نمستمیا یو پشت در اتاق م کنمیغذا ها را دست به دست م ی سهیک
 خواستیو با هق هق م دیلرز یم شیهابود و شانه  دهیسرش کش یاست... هر وقت در را باز کردم مالفه را رو

 ...بگذارم شیتنها

از  دانمیجوجه گرفتم که دوست دارد... م شی... براکنمیو در اتاق را باز م دهمیغذا را به دست چپم م لکسینا
 ...دیآ یبدش م مارستانیب یغذا

و با  شودیغذا از دستم رها م ی سهیچسبد... ک یم نیبه زم میو پاها زندیمبهوت سر جا خشکم م یا هیثان یبرا
 یافتاده بهم دهن کج دیسف یمالفه  یکه رو مارستانیب یو لباس صورت یافتد... تخت خال یم نیزم یصدا رو

 ...کندیم

 !!ست؟؟ی... غزل چرا نشودیتار م میچشمها شیپ یگزم و تخت خال ی... لب مرومیو جلو م خورمیم یتکان

 ...رودیم رونی... تا در کمد را باز کنم، جان از تنم برومیاتاق م یچرخم و به طرف کمد گوشه  یم

گذاشته بودم... ... با دست  نجایغزل را هم یکه لباس ها خورمی... قسم مکنمینگاه م یزده به کمد خال بهت
 ...ستین چکدامیاز ه یکمد جا دادم... و حاال... اثر یخودم لباس ها را تا زدم و تو یها

 ...خورمیسرد کف اتاق سر م یسنگ ها یو همانجا رو رمیگیفرستم... از کمد فاصله م یم رونیرا تکه تکه ب نفسم

 !!!...ترکم کرده... رفته غزل
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 !!نداره؟؟ کریدر و پ مارستانیب نی: اکوبمیم شخوانیپ یدستم را با تمام قدرت رو کف

 ...خدا آرومترگزد: آقا تو رو  یلب م ستادهیا شنیاست یکه تو یپرستار

چه  نی! اد؟یدیآرومتر؟! زن من با اون حالش بلند شده رفته اونوقت شما نفهم یچ یعنی: میگو یداد م با
 !ه؟یوضع

 ...مارستانهیب نجایرسد: چه خبره آقا؟! ا یدستش از راه م یتو میس یبا ب یو کت و شلوار پوش یکلیه مرد

 ...! چه جالبمارستانه؟ی: نه بابا؟! بستمیاش م ا نهیبه س نهیس

 ...: احترام خودتو نگه دارزندیام م نهیبه س مشیس ینوک ب با

 ...رفتن مارستانیخبر از ب ی... خانمشون بیاحد ی: آقادیآ یجلو م پرستار

 !؟یبود کارهیچ نجای! پس شما ا؟یچ یعنی _

 !ما؟ میدیفهم یم دیز کجا بانتشون نبوده... ا مارستانیمن که نبوده... بعدم لباس ب فتی: شگزدیم لب

 ...زنمیجوم و پوزخند م یلبم را م پوست

 ...میکن یم یدگیما رس دیداشته باش فی: شما تشردیگویم یبه اهستگ مرد

 ...دینوبر گهی! بابا شما ها دن؟یکن یدگیرس نیخوای: هه... تازه ممیگویم مات

 ...نی... حاال ببکنمیم تی: از همتون شکاگذرمیاز کنارش م یبا تنه ا و

 ...کنمینم یتوجه شیگفتن ها دیو به صبر کن کنمیپا تند م یبه سمت خروج و

... 

 ...گذارمیفرمان م یسرم را رو یکالفگ با

 یدنبالش بگردم؟! اگر تو دی... کجا را باستیعسل هم ن ینرفته... خانه  ییمامان و دا شیخانه نرفته... پ غزل
 ...دیایسراغش ب جهیحالش به هم بخورد... اگر سر گ ابانیخ

 !؟یی! کجا؟یی... غزل کجاکوبمیم نیو چند بار به فرمان ماش نیام را چند یشانیپ

 !: الو؟! عسل؟زنمیچنگش م یکنار یصندل یو به سرعت از رو دیا یم لمیزنگ موبا یملود یصدا

 !بچه؟ نیبا ا یکرد کاریچ :دیگویدارد م هیکه نشان از گر ییو با صدا یدماغ تو

 !توئه؟ شی: غزل پمیگویزده م جانیه

 !؟یکرد دایدست بزن پ یتو از ک _

 ...نیکرد خورد زم ری! من؟! به قرآن پاش گ؟ی: ککنمیرا گرد م میچشمها

 !؟یدی... فهمرسمیحسابتو م یکن تشیحسام به خدا اگه اذ ری: اره جون خودت... امدیگویم نیف نیف با



 

 
459 

 امی! بگو غزل آماده باشه مد؟یداشت فیشده؟! تا حاال کجا تشر داتونیشما تازه پ دی: ببخشمیگویزده م حرص
 ...دنبالش

 ...نجایکه بلند شده اومده ا یکرد کاریباهاش چ دونهی... خدا مذارمی... من نمادیجا نم چیغزل ه _

 ...کجا بمونه کجا نه... بگو اماده باشه کنمیم نییمن تع _

 ...حسام ریام _

 ...امیدارم م _

 ...دهمیدهم... نم ی... من غزل را از دست نمزنمیاندازم و استارت م یم یترمز دست ریز یفرورفتگ یرا تو لیموبا

... 

 ...کندی... عسل در را باز نممانمیفشارم و منتظر م یزنگ را م یباز شاس نیدهم یبرا

 خوادی: بابا نمدیگویبعد از دو بوق م نباری... ارمیگی... دوباره مدهدیاب نم... جورمیگیخانه را م یزده شماره  حرص
 !؟یفهم ی... نمادیبا تو ب

 ...راه ننداختم یزیدرو باز کن تا آبرو ر نیا ایب _

 ...کارت یبرو پ ایب ریام _

 !!نه؟؟ ای یکنی: باز ممیگویداد م با

 ...شود یباز م یفیخف زیبا و یبعد در اهن یا هیو ثان دیگویم یظیغل شیا

 ...کنمیم یرا با دو ط یتا ساختمان اصل اطیدر ح نیب ریو مس گذارمیخانه م اطیبه ح پا

 ...کندیرا به کمرش زده و طلبکار نگاهم م گرشیداده و دست د هیدستش را به جدار در تک کی عسل

 !کاسه داغتر از آش؟ ی: تو شدمیگویزده م حرص

 !با خواهرم؟! ها؟ یکرد کاریدهد: چ یورد نم ی اجازه

به جز  ی! وقت؟یاومده خواهر دار ادتیکشم: تازه  یم میدندان ها انیرا م نمییو لب پا میگویم یپر تمسخر هه
 یتو کجا بود میاونقدر بهم وابسته شد که جفتمون بدبخت شد ی... وقتدیدور و برش ند چکسویمن ه

 !!خـــواهـــر؟؟

 !؟ی: تو با غزل بدبختدکنیزده نگاهم م بهت

 ...برو کنار حوصله ندارم اینزدم... عسل ب یحرف نیمن همچ _

 ...زنمیدست کنارش م با

 ...ذارمیمن نم ادی! خودش هم بخواد به؟یچ یدونی: اصال مدیآ یکنان پشت سرم م غیج غیج
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 ...... همه ش دردســ... غزلتونینه دوست خورهیتون به درد م ی: نه دشمنکنمیباز م یکی یکیاتاق ها را  در

 یپا به اتاق م یبه خواب رفته... به اهستگ یمچاله شده و به آرام یتخت کوچک مان یروم... غزل تو یم وا
 ...: غزلکنمیگذارم و زمزمه م

 ...دهیخواب شودیم دهیاش د یروسر ریکه از ز یو پانسمان ی... با همان مانتو و شلوار و روسرزنمیتخت زانو م یپا

 ...می: غزلم؟! پاشو بردهمیم یو تکان ارام گذارمیم شیبازو یدستم را رو کف

 ....روند یدر هم م شیو اخم ها خوردیم یتکان

 !؟یخبر رفت ی... چرا بیخونه مون... تو که منو کشت می... پاشو برزمی: پاشو عزدهمیگردنش سر م ریرا ز دستم

 !؟ی: خوبکنمیگاه کمرش م هیو دستم را تک ندیبنش کندی... وادارش مکندینگاهم م مات

 !افتاده؟ین یاتفاق چیانگار ه یکنیرفتار م یجور هی: چرا شودیپر م شیچشمها ی کاسه

 ...میریشهر م نیروشن بشه، اصال از ا یاون حروم فی... بذار تکلکنمیجبران م _

! ن؟ی: همدیگویممکن م یصدا نیگردد و با آرام تر یصورتم بر م یو باز رو دهدیرا تا در اتاق امتداد م نگاهش
! ؟ینیبی! فقط ظاهرمو مکشم؟یم یمن االن دارم چ یفهمی! تو مشه؟یتو از قلب من پاک م انتیدرد خ ینطوریا

 !! هان؟؟یچ یعنی انتیخ یفهمی... تو مشمیمن دارم کباب م

 ...کندیفکر آبرو را مهم  تیموقع نیا یتو یشباهت دارد و غزل من حت یبه زمزمه ا شیصدا

برام در نظر  یدوست دار یهی... هر تنبکنمی: به خدا جبران مکنمیچشمش را لمس م ریز ینوک انگشت کبود با
 ...مونه ینم یچیازم ه گهید یتنهام بذار یبخوا تیموقع نیا یغزل تو ی... ولریبگ

تو  یبرا یزحمت چی... هیامضا کن یایب دی... فقط بادمیدادخواست طالق م رمی: فردا صبح مدیگویمربوط م نا
 ...دمیکاراشو خودم انجام م ی... همه ستین

 !!؟؟یگیم یدار یچ یفهمی: تو مزنمیم ادیته دل فر از

 !رو سرت؟ یصداتو انداخت هی: چشودیدر استانه در در ظاهر م عسل

 ...زمیخونمون... پاشو عز میاروم: تو دخالت نکن عسل... غزلم؟! پاشو بر یدستم را باال م کف

 ...حسام منو ولم کن ریفشارد: ام یم شیگوش ها یدستش را رو کف

 !؟یکنیم تشیاذ یبرا چ _

 ...: گفتم تو دخالت نکنزنمیم داد

 !؟یچه به روزش آورد نیدخالت نکن؟! بب یچ یعنی: دیآ یجلو م عسل

 ...غزل اندازم: به خودمون مربوطه... پاشو یغزل م یبازو ریز دست
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 ...کشد: ولم کن... ولم کن... ولم کــــن یم غیته دل ج از

 !!از جونم؟؟ یخوایم ی! چ؟یداری: چرا دست از سرم برنمکوبدیدست به صورتش م با

 ...رفتم... رفتم نی... غزلم نکن... ببینطوری... نکن ارمی: خب خب... مرمیگیهوا م یرا تو شیدست ها مچ

 شیانگشت ها انیم شیاز موها ی... دسته اکندیجدا م شیو به زود دست غزل را از موها دیا یجلو م عسل
 ...ماند یم

 ...کوبد... من چکار کردم؟! چکار کردم؟! با دست خودم، خودم را... غزل را بدبخت کردم یمحکم م قلبم

 ...زند: بهش بگو بره یاغوش غزل زار م یتو غزل

 ...رهیدلم... داره م زی.. رفت عز: رفت.زدیریاشک م شیهمپا عسل

 ...شودیم واریکه کمرم مماس با د ییتا جا رومیعقب م عقب

 ...: بروزندیبا بغض لب م عسل

 ...کنمیچرخم و اتاق را ترک م یم

 یو از ته دل هوار م گذارمیم میزانوها یو دست رو شومیو به محض خروج از خانه خم م دومیم اطیدر ح تا
 ....کشم: خداااااااا

 :فصل شانزدهم ♦

 ...چرخم یدور خودم م کالفه

 ...کنمیم یرا ط منیو عرض نش طول

 ...ستمیا یهدف پشت پنجره م یب

 ...کنمیمتر م میرا با قدم ها واریو د در

 ...ماند یم رهیغزل خ یچهره  دیو سف اهیس یکه به پرتره  شودیم ینگاه حسرت بار میکارها یدر اخر، همه  و

را  یقیخواهد و راست و دروغ آمار مو به مو و دق یمامان است و م دانمی... مخوردیوقفه زنگ م یخانه ب تلفن
 ...که عسل کف دستش گذاشته بداند

 ...دهم یپشت سرم م یام را به کاناپه  هیو تک نمینش یخنک م یپارکت ها یحس رو یب

 ...شود یزنگ تلفن بلند م یصدا باز

بعد چراغ چشمک زن تلفن، تنها  یا هیچسبانم... ثان یزانو م یام را به کاسه  یشانیو پ شومیتوجه خم م یب
 ...شودیم دهیاست که شن ییمامان تنها صدا یخانه وجود دارد و صدا یزده  خیو  کیتار یفضا یاست که تو ینور
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با غزل  ریجواب بده تلفنو... الو؟! ام ای... بیونه اخ دونمیحسام... م ری... امیدیچرا تلفنو جواب نم ریالو؟! ام _
 دیبگو شا اینه غزل؟! خب ب یدیدرسته که نه تو جواب منو م نی! آخه مادر من ا؟یدعواتون شده؟! سر چ

 !حسام؟ ریام یشنویتونستم کمکتون کنم... الو... م

 ...رسانم یو خودم را به تلفن م رومیدو زانو جلو م یرو

 !!بله؟؟ _

که زنت از خونه قهر  یکرد کاریاز خودت؟! چ یکش ی! تو خجالت نم؟یدیو تلفنو جواب نم یخونه ا ریالو؟! ام _
 !کرده و رفته؟

شما ها؟! تا  نیکنیمن دخالت م یانقدر تو زندگ یچ یکردم به خودم مربوطه... برا ی: هر کاررومیکوره در م از
 ادیب ادتونیافتاد که  یاتفاق ممکن م نیبدتر دی! حتما بان؟ین بشاومده که نگرا ادتونی! تازه ن؟یحاال کجا بود

 !!!! آرررره؟؟؟ن؟یبپرس شیو از زندگ نیدار یبچه ا هی

 !چه طرز حرف زدنه؟ نیا ر؟یمبهوت؟! ام تینها یمامان مبهوت است... ب یصدا

به  نیدار کاریندارم... چ اقتی... لستمیبلد ن تی... انسانستمی... حرف زدن بلد ننمیکشم: من هم یم ادیفر
 یکه تو یاز من بپرس یبار اومد هیسال،  کی نیا ی! تو؟یمن بد ادیاومده حرف زدن  ادتیمن؟! االن تازه 

کشه؟!  یم یداره از دست منِ خاک بر سر چ ینیبب یدرد دل غزل نشست یبار پا هینه؟!  ای یمشکل دار تیزندگ
 !آره؟

 ...شده مامان یجان.. به من بگو چ ری: امکندیتر است... انگار تازه دارد عمق فاجعه را درک م میلحنش مال نباریا

ندارمش... از من  گهیغزلو ندارم... د گهیبشه؟! بد بخت شدم... بدبخخخخخت.... د یخواستیم یچ گهید _
... خوامیآروم م یزندگ هی... من خوامیجان... من جان گفتن سر زبون تو رو نم ریبدش اومده... به من نگو ام

غزل  یبرا یگیکه م یی... تویدار وسد شتریمنو از همه بچه هات ب شهیکه ادعات م یی... توخوامیمن غزلمو م
و راه و رسم  یغزلو کنار خودت بنشون یومدیبار هم که شده ن هی یخدا برا یچرا محض رضا ،یکم از مادر نبود

من  دیبار نفهم هی مونهیاز چشمش پنهون نم یچیه کنهی! چرا اون به اصطالح پدر که ادعا م؟یبد ادشی یزندگ
... غزلو دارم از نیمن تا خرخره تو لجن فرو برم و حال و روزم بشه ا نیگذاشت را... چمیدارم تو زندگ یچه مشکل
 ...مهیزندگ یبازم... غزل همه  یم مویمامان... دارم زندگ دمیدست م

 ...کندیرا پر م منیکوچک نش یهقم فضا هق یصدا

 ...حسام ری: امکندیتنها زمزمه م مامان

 ی.. درست به من بگو چریفهمم منظورتو... ام ی: به خدا من اصال نمدیگویم یگزم... مامان به اهستگ یم لب
کنم برگرده  شیضمن تونستم را دیغزل از خونه رفته... بگو شا دوننیهنوز نم تییشده مامان جان... بابت و دا

به آخر  نیوقت دعواتون شد فک کن هرکه  ستی... درست نادیم شیپ یا یهر زندگ یخونه... قهر و دعوا تو
 ...نیدیراه رس
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... خود مونی... من گند زدم به زندگمیدیبه اخر راه رس گهیمامان... ما د میدی: رسکنمیبچه ها هق هق م مثل
 ...خودم یمن... با دست خودم... به اراده 

 ...کنمیم شی... راضزنمینکن با خودت... من خودم با غزل حرف م ینطوری... مامان ارحسامیام _

عسل ببرش... نذار تنها  یخودت... از خونه  شی... فقط ببرش پیکن شیراض خوامیکشم: نم یرا باال م دماغهم
 یزیاز من چ ی. باهاش حرف بزن... ول... تنهاش نذار..خورهی... غصه مکنهیم یبمونه... تنها باشه خودخور

 ....شهیم تینگو... اذ

 !ها؟ ؟یکرد کاری! تو مگه چشه؟یم تی! از تو حرف بزنم اذشه؟یم تیاذ _

رو که گفتم  یکار نی... همی... غزلو دوس داری... اگه منو دوس داریکمکم کن یخواینپرس... اگه م یچیه _
 ...یچیمامان... ه خوامیازت نم یچیه گهی... دنیانجام بده... فقط هم

 ...کنمیتماس را قطع م یوقت ماندیتمام م مهیحسام گفتنش ن یام ی زمزمه

 ...گذارمیباال آمده ام م یزانوها یاندازم و سرم را رو یرا کنارم م تلفن

 ....ام دهی... من بدون غزل، به اخر خط رسنجاستیخط هم آخر

... 

کشم و غلت  یگوشم م ی... کف دستم را روکشدیاعصابم خط م یدرست کنار گوشم، رو یزیو زیو یصدا
 ...زنمیم

 ...کندیو ناله ام را بلند م چدیپ یکتف و کمرم م یتو یوحشتناک درد

 ...شودیچشمانم رد م شیکوتاه از پ لمیف کیاتفاقات روز قبل مثل  یو بالفاصله همه  میگشا یرخوت پلک م با

 دنیساعت خواب نی... چندمیگویم یو بالفاصله از درد گردنم آخ بلند شومیم زیخ میفرستم و ن یلب لعنت م ریز
 ...سخت و سرد، تمام تنم و بدنم را خشک کرده یپارکت ها یرو

با  شودیغزل گفتم همزمان م یکشم و زمزمه  یاراده آه م یچسبانم و ب یرا به گردن درناکم م میدست ها کف
 ...غزل است یضبط شده  یکه صدا لمیبه صدا در آمدن آالرم موبا

 ...شو داریشو ب داریشو... تنبل ، خوب آلو، ب داریشو... تنبل ب داریتنبل ب _

 ...کیتمیر انشیمشهود است و ب شیصدا یتو خنده

 ...میزدیهم م یسر و کله  یتو کردیزنگ آالرم را عوض م یواشکیموضوع که  نیسر ا چقدر

 ...شومیکاناپه از جا بلند م یو با کمک دسته  کنمیم یپوف

 ...رومیلنگان تا اتاق خواب م لنگ
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تخت  یو لباس خواب غزل را از پا یو دو کوسن رنگ شومی... خم مزدیریروانم را به هم م ختهیبه هم ر یروتخت
 ...دارمیبرم

لخت و خنک  ی... پارچه کنمیم زانیکمد او یو لباسش خواب و روپوشش را تو گذارمیکاناپه م یها را رو کوسن
 ...کنمیم کیام نزد ینیارداه به ب یو ب کنمیدامن لباس را لمس م

 ...دهدیتن خودش را م ی... بوگری... نه عطر و ادوکلن و مام و هزار کوفت و زهر مار ددهدیتن غزل را م یبو

قاب عکس بزرگمان  یچرخم... نگاهم رو یو م بندمی... در کمد را مخوردیم زیو پارچه از دستم ل رومیم عقب
 ...ماند یم رهیخ

را از ارنج  گرشیدستش را به کمرش زده و دست د کیبه تن دارد...  یرنگ یو صورت یکوتاه طوس راهنیپ غزل
 ...من گذاشته یشانه  یخم کرده و رو

 ...روم یو حمام م دارمیو حوله ام را برم کشمیم یلبخند براقش را ببوسم... آه خواهدیم دلم

 ...کنمیمرور م یکی یکیرا  میکارها

که اطالعات گرفته ام بعد از  یرا بپرسم... اگر همانطور یان ا ید شیآزما طیبروم و شرا شگاهیبه ازما دیبا اول
 ...مانمیبه دو ماه، عالف صدف م کینزد یزیهجدهم انجام شود، چ یهفته 

 ...سندیبنو خیتار یآورم که تو یبه سرش م ییدروغ باشد... بال شیخدا کند که ادعا فقط

لحظه هم صدف را  کی یبداند که من حت دینه... غزل با ای دیکه صدف راست بگو کندینم یبه هر حال فرق اما
به خوردم  یبداند که صدف چه کوفت دیو با تصور غزل بوده... با ادیو هر چه اتفاق افتاده، با  دمیند میرو شیپ

 زیهمه چ دیغزل با یاست... ول یکه من هم مقصر بودم، انقدر که گناهم نابخشودن شومینم نیداده... منکر ا
 ...را بداند

 ...میآ یم رونیب چیحوله پ عیسر یلیو خ دهمیدوش هل م ریام را ز یو بدن کف تن

 ...دارمیکنسول برم یرا از رو لمیکشم و موبا یم میموها یکوچک را رو ی حوله

 ...شومیعسل مردد م یتماس گرفتن با خانه  یو برا ماندیهوا م یرو شستم

که غزل  یبا وجود دانمیهر دو سر کار هستند... حاال نم رضایعسل و عل یعاد طینه صبح است و در شرا ساعت
 ...کرده رییتا چه حد تغ طیهم حضور دارد، شرا

 ...رمیگیکشم و شماره م یم میدندان ها انیرا م نمییپا لب

 !: الو؟دیگوینفس نفس زنان م یو مان شودیتماس برقرار م ده،یاول به دوم نرس بوق

 !؟ییدا ی... خوبی: الو؟! مانرمیگیم نفس

 ...یــی: سالم دادیگویو ذوق زده م بلند

 !پرسم: مامانت خونه ست؟ یم اطیو با احت کنمیمکث م یا هیثان چند
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 ...نه... سر کاره _

 !؟یکشم: خاله غزل چ یم یراحت نفس

 ...دهیاممم... خواب _

 !چسبانم: حالش خوبه؟ یام م یشانیدستم را به پ کف

آقاهه اومد  هیکرد، بعد  هیکرد گر هیکرد گر هیکرد... انقدر گر هیهمه ش گر شبی: امم... نه... ددیگویم ریتاخ با
 ...کرد هی... بعد مامانم هم همه ش گردیبهش آمپول زد خواب

 !خونه؟ ادیم ی... مامانت نگفت کیگزم: مان یم لب

 ...خونه ادیم شیش یو عقربه بزرگه رفت رو کی یکه رفت رو کهی: اوهوم... گفت عقربه کوچکندیمکث م یکم

 ؟یدرو برام باز کن یتونیخونتون... م امی... من میاندازم: مان یبه ساعت م یمطمئن نگاه نا

 ...... آدامس هم بخرکنمیدرو باز م یرو صندل رمیخندد: آره... م یزده م ذوق

 ...کنمیرسانم و حوله را از دور کمر باز م یم انی... تماس را به پامیگویم یا باشه

 ...کنمیسرعت ممکن خانه را ترک م نیشتریو با ب پوشمیزود لباس م یلیخ

... 

 ...مانمیفشارم و منتظر م یزنگ را م یشاس

 ...شودیکشد و در باز م یطول م یا قهیدق چند

را به جلو هل  یو در ورود دارمی... به طرف ساختمان قدم بر مگذارمیعسل م یخانه  یکوچک و تقل اطیبه ح پا
 ...دهمیم

 ...آورد یپرد و به طرفم هجوم م یم نییگذاشته پا فونیا ریکه ز یرنگ یپرتقال یکیپالست یصندل یاز رو یمان

 ...کشم یبه سرش م یدست

 !؟یدی: آدامس خرکندیحلقه م میرا دور زانو شیها دست

 !برات... خاله ت کو؟ رمیگی: مزمیریرا به هم م شیموها یسر سر

 ...: اونجاسکندیو با دست به در اتاق اشاره م ندیچ یور م لب

 !: خوابه؟کنمیپچ م پچ

 ...کنه یباهام باز ادینم یخاراند: نه... ول یو گونه اش را م دهدیتکان م سر

 ...دارمیکشم و به طرف اتاق قدم برم یبه پشتش م یدست



 

 
466 

 کیتخت  یکشم... غزل پشت به در رو یم یقینفس عم دهم،یهل م نییدر را به پا ی رهیکه دستگ همزمان
 ...رنگ مچاله شده دیسف ینفره 

... گذارمیم شیبازو یروم و دست رو یم کشیفشارد... آهسته نزد یمشتش م یقلبم را تو یکس کنمیم حس
 ...پرد یو مثل برق گرفته ها از جا م خوردیم یتکان

 ...بترسونمت خواستمینم دی... ببخشدی: ببخشبرمیرا باال م میو دست ها دارمیبه عقب برم یقدم

 نجا؟یا یاومد یچ ی: برازندیو محکم پلک م ندینش یجا م بر

 ...ردیگیگرفته اش آتش م یلحن خسته و صدا یبرا دلم

 ...نمتی: اومدم ببرومیجلو م اطیاحت با

 !شه؟یم بتینص یچسباند: از عذاب دادن من چ یاش م یشانیدستم را به پ کف

 ...چسبد یو به تاج تخت م رودی... غزل عقب منمینش یتخت م یلبه  ینرم به

 !عذابت بدم؟ تونمیم یجونم در اومد... چطور یشب خونه نبود هیتو رو عذاب بدم؟! غزل  خوامیمن م _

صدف جونت  یزدیچسباند: هوم... خب زنگ م یزانو م یچپش را به کاسه  یکشد و گونه  یرا باال م شیزانوها
 ...دادیبهت جون م ومدیم

 ...ی... ولیحق دار یبزن هیکنا ی: هر چبرمیلمس صورتش جلو م یرا برا دستم

 ...ماند یتمام م مهیکشد و جمله ام ن یرا عقب م سرش

 ایتو بغلت؟  امیبا صدفو و دوباره ب تیهمخوابگ رمیبگ دهیند یکنم؟! ول یزندگ امیببخشم و ب ی! ول؟یچ یول _
 ...وم؟ کدومشه ر؟یبرات بزرگ کنم؟! کدومش ام یرو که پس انداخت یو اون توله ا امیب یحتما ازم انتظار دار

 ...شومیم رهیخ کندیم ییساعدش خودنما یکه رو یچسب پهن به

 ؟یرو دوس دار نایاز ا یکیحسام... کدوم  ریجواب بده به من ام _

 ...نیکشم: دوست دارم بازم تو رو داشته باشم... فقط هم یلرزانش باال م یرا تا مردمک ها نگاهم

 ...حسام ریام یفشارد: هه... تو واقعا فوق العاده ا یم شیکف دست ها یرا تو صورتش

 ...کنمیسکوت نگاهش م در

و  ادیاگه من صدام در نم یکنی... فکر می... هنوز پرتهیبه چ یچ یدی... تو هنوز نفهمیدونی: مدیگویمکث م با
 هی... مثل بقزنمینم ی... اگه من حرفیکرد یتو چه غلط ستیکه برام مهم ن نهیا لشیمثل احمقا خفه شدم، دل

خودم... به حرمت پدر و مادرت...  یخاطر ابرو به... به خاطر خودمه... ستی... به خاطر تو نارمیدر نم یباز یکول
که عاشقش شدم...  یحسام ری... به خاطر همون امیکرد تمیحما شهیکه هم مونیبچگ یبه خاطر تموم ساال

رو؟! حاال  نایا یفهم یشناسه... م یخودش رو نم گهیکه جلوم نشسته و فکر کنم خودش هم د یکثافت نینه ا
 نویبره... من ا نیهم باز بشه و حرمت ها از ب یرومون تو رو نیاز ا شتریو نذار ب نجای... برو از اریهم برو ام
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تو رو رو کنم  انتینداره که خ یارک چیمن ه ی... وگرنه برامیجدا بش یزیبا ابرو ر خوادیدوست ندارم... دلم نم
و  ادیخط زدن من با کله م ی... خرجش کشوندن صدف به دادگاهه... که مطمئنم برارمیو سه سوته طالق بگ

 ...دهیشهادت م

 ...شودیسرم تکرار م یطالق تو ی واژه

مــن... تکرار  شیرو... پ یلعنت یکلمه  نی: انقدر نگو طالق... انقدر امیگویم یفشارم و عصب یرا م میها قهیشق
 ...نکن... نکن

 ...ـــدمی! طلـــاقت نم؟یفهمی... مدمی: طالقت نمدهمیو تکانش م رمیگیرا م شیبازوها

 ینطوری: صدفم همزندیکشد و پوزخند م یباال م میشده تا چشمها شیکه چفت بازو میرا از انگشت ها نگاهش
 !... هوم؟یکنیرفتار م متینه... با اون با مال ای! ؟یدیفشارش م

 !بسته؟ ای! چشمات باز بود ش؟یدیکشد: چند بار بوس یلبم م یآورد و با انگشت رو یرا باال م دستش

فک کنم با  ی... خواسته و ناخواسته... ولریام یکردیگردنمو کبود م شهی: همدهدیرا تا گردنم امتدا م انگشتش
 ...یکردیصدف بهتر رفتار م

 !کنه؟! هوم؟ یباز رتیاونم با زنج یبرد: دوست داشت یگردنم م یتو کیبار ریزنج ریرا ز دستش

 ...یشد وونهیغزل... د یشد وونهی: تو دکنمیم شیشدت رها با

فکر  نایاز هزار بار به ا شتریب قهیهر دق یمن تو ،یدونی... مزمیعز یباهوش یلیخندد: واو.. تو خ یم کیستریه
 !ه؟یعیشدنم طب وونهی... به نظرت دکنمیخودم مجسمشون م شی... پکنمیم

 ...شده وانهید قتایقیشده... ح وانهی... غزل دکنمینگاهش م مبهوت

 !کردم...؟ کاریکردم... من با تو چ کاری: من چزنمیصورتش لب م مات

 ...انتی: خکندیشانه خم م یرا رو سرش

 ...نکردم انتیکلمه رو نگو... من بهت خ نی: نگو... امیگویم بلند

 یلی... تو خریام ی: هکندیرا گرد م شیچشمها د،یآ یبعد که خنده اش بند م یا هیو ثان زندیخنده م ریز یناگهان
 ...بخندم ی... واقعا ممنونم.. بعد از دو روز باعث شدیریبشر... اصال از رو نم یباحال

رفتار نکن...  ینطوری... تو رو خدا اینطوری: غزلم... نکن امیگویم صالیاست تیو با نها رمیگیرا م شیها شانه
 ...یترسونیغزل منو م

 ؟یترسیاز من م یبدبختم... چطور یلیحسام... من خ ری: از من نترس امزندیم یتلخ لبخند

 ...کشد یم رونیب یزیخوشخواب، چ یگوشه  نیتر ییو از انتها کندیرا دراز م دستش

 نوی... انی: ببدیگوی... کودکانه مزندیرنگ چشمم را م ینقره ا غیو برق فلز ت ردیگیم میرو شیدستش را پ کف
... دمیتو گوش م یو دارم به چرت و پرت ها نجامیهنوز ا یعسل برداشتم... ول شیلوازم ارا فینصفه شب از ک
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! از من نترس ؟ینیبیخالص کنم... م ارنکبت ب یزندگ نیندارم که خودمو از ا نویا یعرضه  یچرا؟! چون حت
 ...حرفام نی.. من بدبخت تر از ا.ریام

 ...کنمیقاپم و به ناکجا اباد پرتش م یحرکت م کیرا با  غیت

لحظه  هی گهی... دیشد وونهیاز جا بلند شود: پاشو... تو د کنمیکشم و وادارش م یخندد... دستش را م یم غزل
 ...یبمون نجایا ذارمیهم نم

... بپوش ای: بزنمیرا چنگ م زیرخت او یرنگ رو یمشک یچسبم و با دست آزادم پانچو یدستش را محکم م مچ
 ...میبر

 ...دستش را ازاد کند: ولم کن کندیم تقال

! خودم خراب کردم خودم هم درستش ؟یداریبرم غی! برا من ت؟یبدبختم کن یخوایاندازم: م یسرش م یرو یشال
 ...کنمیم

 ...کنحسام ولم  ریکشد: ام یم غیج

... یفک کن یبه خودکش یحت یکنی: تو غلط مزنمیگره م یاندازم و بندش را به تند یم شیشانه ها یرا رو پانچو
 !؟یدیفهم

 ...!! ولم کنستمممم؟؟ی: مگه با تو نزندیساعدم چنگ م به

 ...ندینش یکتف و کمرش م یکم جانش رو ی... مشت هارمشیگ یشانه ام م یو رو کنمیکمر بلندش م از

و بهت زده  شودیبلند م ونیزیتلو یاز جلو ی... مانرومیم رونیو ب کنمیباز اتاق را با پا تا انتها باز م مهین در
 ...امیجا نم چی... من با تو هنی: منو بذارم زمکشدیم غی... غزل جکندینگاهمان م

 ...زنمشانیخوابانم و پا م یرا م میها یکتان پشت

 ...کشد یم غیهمچنان ج غزل

 ...زدنات ادامه بده غیشر درست بشه به ج یخوای: اگه مکنمیرا باز م اطیدر ح یسخت به

 یم نیماش یغزل را تو هیاز ثان یکسر یاندازم و تو یخلوت م یکوچه  یبه ابتدا و انتها یسرعت نگاه به
 ...نشانم

 ...زنمیرا م یو قفل مرکز شومیو سوار م زنمیرا دور م نیبه خودش بجنبد و در را باز کند، ماش تا

 ری! ازت بدم اومده... متنفرم ازت ام؟یفهم ی... نمامی: من با تو بهشتم نمکوبدیم شهیبا مشت به ش غزل
 ...حسام

 یبدن؟ کور خوند لمیکه پس فردا جنازه تو تحو ستیحواسش بهت ن چکسیکه ه نجای: بذارمت ازنمیم استارت
 خوادیدلت م ی... هر چشهینم دایپ ای... اصال پررو تر از من تو دنیهر کار دلت خواست بکن ذارمیم یاگه فکر کرد
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 ندازمیخونه م ارمی... اون صدف آشغالم میلحظه از من دور بمون هی ذارمینه م دمیبزن... من نه طالقت م غیج
 ...یکنیرفتار م یچطور نمیکنه... اون موقع بب فیرو برات تعر یپات تا همه چ یجلو

 ...شودیپر شتاب از جا کنده م نیفشارم و ماش یپدال گاز م یرا رو میپا

..... 

 ...کوبد یبه در مشت م هیبا گر غ،یبا مشت، با لگد، با ج غزل

 ...توجه باشم یب شیو داد ها غیدارم نسبت به ج یگرفته ام سع میدست ها انیرا م سرم

و داد کردن  غیاورده ام و ج رونیخطرناک را از داخلش ب لیوسا یکه همه  یهمانیاتاق خواب م یتو ماندنش
 ...دست خودش بدهد یبماند که من نباشم و کار ییاست جا نیبهتر از ا یلیخ

گذرد که  یاز ذهنم م یلحظه ا یآورد... برا یفکر کردن بهش هم خونم را به جوش م ی! حتغ؟یبا ت یخودکش
 ...بندد یم خیکمرم از ترس نبودنش  ی رهیغزل نباشد و ت

 ی... با پا رومیسا یهم م ی... دندان روخورمی.. ننو وار تکان مگذارمیم میران ها یرا رو میو آرنج ها شومیم خم
 ...: غزل ساکت شومیگویبلند م تایکشم و نها یدست م میموها انی...مرمیگیضرب م نیزم

 ...ــــایحسام... ب ریرو باز کن ام یلعنت نیدر ا ای: بشودیبلند تر م شیها غیج یصدا

بمونم... ازت بدم  نجایا خوامیباز کن درو... من نم ایکشد: ب یم غی... از ته دل جخورمیجلو و عقب تکان م به
 !؟یفهمی... مرهیگیتحملت کنم... ازت عقم م تونمی... ازت متنفرم... نمادیم

 ...کندی... غزل همچنان ابراز تنفر مکوبمیمشت کف دستم م با

بر سر دل و قلبم  یکشد چ یکه م یغیبا هر ج داندی... فقط خدا مرومیخانه قدم رو م یو تو شومیجا بلند م از
 ...دیا یم

... من با تو بمون یبه زور نگهم دار یتونی: منو نمدیا یم یبا در چوب شیگرومب گرومب برخورد مشت ها یصدا
 ....... خائن... خائن... خــــائـــــنشومیازت متنفرم م شتریمن ب یکن ینطوریا ی... هر چستمین

 ...: غزل بس کن... بس کنشومیراهرو م وارد

کردم؟ مگه من رفتم  انتیگوش خراشش: اصال مگه من بودم که خ یها غیج یو مجددا صدا گرید یگوم گوم
 ...کــ یمنو زندان نجایا ینطوریکه ا دمیخواب گهیمرد د هیبغل 

 ...: ساکت شوکوبمیدستم را به در م کف

 ...فرصت هی: نکن غزل... نکن... فقط زنمیچسبانم و لب م یام را به در م یشانی... پشودیساکت م یناگهان

 میپاها یو رو خورمیدر، سر م یسو نیچرخم و من هم ا ی... مدیا یلباسش به در م یپارچه  شیسا یصدا
 ...میآ یفرود م
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من درده...  یتو آسونه... برا ی... گفتنش براتونمی... نمشهیمکشد: ن یپر بغضش وجودم را به اتش م یصدا
 ...عذابه

 ...ی: تو اگه بخواکنمیم زانیو مچم را از زانو او دهمیم هیسرم را به در تک پس

که باز طرفش  ی... اگه دوسش نداشتی... بذار برم... تو هنوز صدفو دوست دارشهی... نمشهی... نمشهینم _
که  کنمیم یکار هی یکن... اگه من حرف زدم... حت یباهاش زندگ اری... بذار من برم... صدفو بیشدینم دهیکش

 من بوده... خب؟! باشه؟ ریتقص یهمه فکر کنن همه چ

 ...کشم: غزل یم میدندان ها انیرا م نمییو لب پا بندمیم پلک

 ...بذار برم _

 ...غزل _

 ...طالقم بده _

 ...غزلم _

 ...ولم کن _

 ...جوجه _

 ...منِ خر هنوزم دوست دارم _

 ...فرصت هیلرزند: غزل...  یم میها شانه

 ...فراتر از تحمّلمه یکه تو کرد یکار _

 ...یدوسم دار یگیم _

 ...شهی: نمزندیم هق

... شودی... عصر مشودیها... ساعت ها... ظهر م قهیها... دق هی... هر دو... ثانمیکنیکشم... سکوت م یم آه
 ...رود یفرو م یکیتار ی... خانه توشودیغروب م

حق نداشته  دیگویکشد و م یم غیو ج گذاردیم امی... پدهمی...جواب نمردیگیبار تماس م ستیاز ب شتریب عسل
به انجام  کنمیکه به زور وادارش م کنمیغلط م خوادیخودش نم یوقت دیگویام غزل را به زور از خانه ببرم... م

کنم تا  تیکه اگر جرئت دارم غزل را اذ دکش یخط و نشان م میبرا هیت ندارد... و در اخر با گرکه دوس یکار
 ...آورد یسرم م ییعسل چه بال نمیبب

از در اتاق فاصله نگرفته ام...  یلحظه ا یخواب رفته... اما برا میدرد گرفته... کمرم خشک شده... پاها گردنم
 ...است یدلگرم میخودش برا شنومیرا م شینفس ها یکه صدا نیکه غزل هست... هم نیهم

 ...کنمیپارکت دراز م یرا رو میپاها
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 !: غزل؟کنمیحال زمزمه م ی... بدیآ یاز پشت در م یژیق ژیق یصدا

 ...باز کن درو ایب _

 ...ـــذارمی... نمیبر ذارمی... نمگهیم ی... هگهیم ی... هیزنیباز که حرف خودتو م _

 ...کشم یاز دست تو مآخرش خودمو  _

 ...نترسون یخطرناک... منو الک ی لهیاتاق نه پنجره داره نه وس نیا _

 ...ای! ب؟یکن یخودمو... باور نم کشمیم _

 ...پرم: غزل ی... از جا مدیا یم یگرومب یصدا

 ...رمیبم نجایتا هم کوبمیم واریانقدر سرمو به د _

 ...کشم یدست م دیکردن کل دایپ یشلوارم برا یها بیبه ج دستپاچه

 !نه؟ یکن یباز نم _

 ...گرومب

 ...کنمیرود: نزن... نکن... باز کردم... دارم درو باز م یقفل فرو نم یتو دیلرزد و کل یم میها دست

 ...ینطوریباز کردم... نکن با خودت ا نیدهم: بب یچرخانم و در را به عقب ها م یقفل م یرا تو دیکل

 برمتیخودم م ایغزلم... ب ای: بکنمیاش قرمز شده... دستم را به طرفش دراز م یشانی... پرودیعقب عقب م غزل
 ...نجایا ای... بیکه بخوا ییهر جا

 ...در یبرو کنار از جلو _

 ...دهمیاش را محکم فشار م یشانیپ د،یای... تا به خودش بزنمیو به مچش چنگ م دارمیبرم یزیخ

 ...ی: بازم دروغ گفتخوردیم تکان

 ....یتحمل کن بعد برو هر جا که خواست قهی... دو دقوونهید کنهیورم م تیشونی: بمون سر جات... پمیگویداد م با

... رودیبه طرف کمد م ندازد،یبه جانبم ب ینگاه مین یحت نکهی... بدون اکنمیم شیبعد، رها ی هیثان ستیب قایدق
 ...کندیعوض م یزیرا با مانتو و شلوار تم شیلباس ها

 ...نمینش یتخت م یحس لبه  یو ب رومیعقب م عقب

 امشب،

 بري بدون من ميخواي

 خيــسه،
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 نيمه جون من چشاي

 حــرفام،

 ...باورت چيكار كنم خدايا نميشه

گذرد... واقعا  یکشد و چند دست لباس داخلش م یم رونیاز کمد ب یرنگ یسرمه ا یسکوت ساک ورزش یتو
 ...رود یبرود... م خواهدیم

 راااحت،

 ميري كه بشكنم داري

 عشقم،

 نگات كنم يه كم بذار

 شـــايد،

 بمونه دستاي ما باهم

.... کامال ییجدا ی... قصدش برامیآ یو واقعا از پا در م دهدیساک جدا م یکه شناسنامه اش را هم تو نمیبیم
 !!!ستیجد

 ...شومیبلند م یو به آهستگ رمیگیم میرا به زانوها دستم

 ..هم نگو... لطفا یچی... های... جلو نریآورد: نه ام یکف دستش را باال م غزل

 ...شودیم دهیکه دلم... قلبم... وجودم به آتش کش کندیرا آنقدر ملتمسانه ادا م لطفا

 جون تو، به

 نفس نمونده واسه ي من، ديگه

 ه دلم رو نشكن،توهم ديگ نرو

 !جلو چشات داره ميميره دلم

رو  نای: ولش کن... ادیگویو اهسته م کندیرها م نیزم ی... ساک را همانجا روندیب یام را به ساک م رهیخ نگاه
 ...خوامینم چکدومویبرم... ه ینم

 ...بسه برام نای: همداردیپولش را برم فیو تنها شناسنامه و ک شودیم خم

 ...رمیگیاست م میایو دن نید یاش که همه  یمشک یها لهی... نگاهم را از تزندیزل م میبه چشمها و

 ...شودیراهش م ی... نگاه حسرت بارم بدرقه رودیسالنه سالنه به طرف در م غزل

 نكــن نگام



 

 
473 

 دلم بمونه روي پاهاش بذار

 يه ذره آخه مهربون باش فقط

 ببين چه جوري داره ميره خدا

 ...رومیکشم و دنبالش م یرا دنبال خودم م میپاها

 ...کندیقاب عکس ها مکث م یچرخاند و رو یرا دور تا دور خانه م نگاهش

 ...بد یلیحسام... خ ریام ی: بد کردکندیلب زمزمه م ریز

 ...آره

 راست ميگي كه بد شدم تو

 ...آروم

 كه جون به لب شدم ميگي

 ...امشب

 اگه بري چيزي درست نميشه بمون

... ببخش یبلد دنی... بخشیخوب بود شهی... تو همی: من بد... من لجن... من کثافت... تو خوبزنمیم پلک
 ...غزل

 !؟یشدن بلد دهیبلد باشم، تو هم بخش دنی... تــلـــخ... مثل زهر مار: من بخشزندیم لبخند

 ...شودی.... نگاهم تار مگزمیم بل

! بمون خودم صبح ؟یبر یخوایغزل االن شبه... کجا م نی: ببکنمی... اردک وار دنبالش مرودیدر م به طرف غزل
 !؟یراحت نی! به هم؟یبر یتونی! اره غزل؟! اصال م؟یمونی... خب؟ باشه؟! میهر جا که بخوا برمتیم

 ساده،

 بي خبر بري نميشه

 عشقم،

 نميشه بگذري، از من بگو

 ...كنارمي هميشه بگو

خونه مون... اونقدرم  رمیم رمیگیرو ندارم برم... آژانس م یی: نترس... جاشودیخم م شیبرداشتن کفش ها یبرا
 ...و پارک سر نکنم ابونیخ یشب تا صبح رو تو هی لما،یف یترسو هستم که مثل تو
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نشده...  ریهنوزم د ؟ینیبی! حالمو نم؟ینیبیمنو نم ؟یری: غزل؟! واقعا مرمیگیو مچش را م کنمیرا دراز م دستم
 ...تونم یتونم... به خدا نم یغزلم... من بدون تو نم

 ...خدا تورو

 چه حالي ام نگو كه ميري ببين

 ميخواد كه دستامو بگيري دلم

 بدون تو شكنجه ميشم نرو

 ...حسام بس کن ریام گهیکشد: بس کن د یرا پس م دستش

 ...دهدیتکان م نیسرش را به طرف و

 ...کندیچرخد و در را باز م یم

 ...ماندیهوا م یرو دستم

 ...کنمیرا با چشم تماشا م رفتنش

 ...شودیپشت سرش بسته م در

 ...: دوست دارم غزلمزنمیم لب

 ...میا یفرود م میزانوها یرو و

 بمــون پيشم

 چيزي نميگم، آخريشه ديگه

 واسم شبيه تو نميشه كسي

 الهي من واست بميرم بمون

... 

 !: حالش چطوره؟کنمیتلفن را دست به دست م یگوش

 کاری... چادینم رونمیاتاقش ب یکه اومده بست نشسته تو شبی... از دستیبگم؟! معلومه که خوب ن یچ _
 ...حســ... اِ... اِ... فرزاد اجازه بده ریبچه تو ام نیبا ا یکرد

 فیخونه تا من تکل یایم یشیامروز پا م نی: همشنومیبابا را م یمامان، صدا یو به جا دیآ یم یتق تق یصدا
 ...شما ها رو روشن کنم

 ...: سالمزنمیم پوزخند



 

 
475 

 ؟یکرد ی! باز چه غلط؟یبزن دیگند جد هی دیبار با هیبه تو بگم بچه؟! هر چند وقت  یسالم و... اخه من چ _
طاقتش تموم  گهیکه د یکرد کارشیچ نهدوی... خدا مدهیرو بروز نم یچی... انقدر صبوره که هشناسمیمن غزلو م

 ...شده

کم  هی دیاومده با ادتونیپابرجاست: هه.... خوبه که همتون تازه  میلب ها یبا همان غلظت هنوز رو پوزخندم
 یو بعد هم انگار نه انگار که اتفاق نیافتاد تا چند روز سر کوفت زد یاتفاق هی... هر وقت دیما باش یبه فکر زندگ

منو  ینه؟ چند بار اومد ایمشکل دارم  میزندگ یتو یبپرساز من  یخود شما چند بار اومد ییافتاده... بابا... خدا
 ؟یکنیبازخواست م ینطوریکه حاال منو ا یداد ادمی یکنار و چم و خم زندگ یدیکش

دارم  دیفکر کن خواستمینم ی: من خواستم... هزار بار قصد کردم... ولدیگویو بعد م کندیکوت م یا هیثان چند
 ...کنمیدخالت م تونیزندگ یتو

 هی... نیما دخالت نکن یزندگ یو تو نیبه بعد هم لطف کن نی.. دستتون درد نکنه... پس از ایآره بابا... مرس _
 ...نیداغونش نکن نیاز ا شترینشده ب یشده و چ یو با سواالتون که چ نیغزل هم کار نداشته باش

... بعدشم مثل آدم از زنت معذرت یکرد یچه غلط نمیبب نجایا ای... پاشو باریمنو باال ن ی... اون رورحسامیام _
 !؟یچ یعنیکارا  نیکن بردار ببرش خونه... ا یخواه

 ...: خدافظکنمیو تنها زمزمه م زنمیم یتلخ لبخند

 ...ردیگیتماس م گریبار د ستیاز ب شتریبعد، بابا ب ی قهیده دق تا

 ...گذارم یم یدست فیک یرا تو لمیپوشم و وسا یجه لباس متو یب

 شیبه شرکت بروم و خودم برا دیاوضاع بهتر شود... با م،یاگر به غزل فرصت بدهم و بعد حرف بزن دیشا
 ...کندیها فکر نم زیچ نیانقدر داغون و خراب و افسرده است که خودش به ا دانمیرد کنم... م یمرخص

 ...افتد یصفحه م یرو ینکبت یلرزد و شماره  یم لمیموبا

 !!: بله؟؟میگوی... پرخاشگر مکنمیتخت رها م یرا رو فمیکشم و ک یم یپوف

 باشم؟ یعالف جنابعال دیبا یخان... من تا ک ریام یجناب اقا _

 یبراقدم هم  کینه، من  ایمن هست  یبرا ی: صد بار بهت گفتم تا مشخص نشه اون حروممیگوینفرت م با
 ...... زبون نفهم... اَهمیاقدام کن شیآزما یبرا می... بتمرگ سر جات تا چهار ماهت تموم بشه و بتوندارمیتو برنم

خودم خفه کنم...  یشد صدف را با دست ها یفشارم... کاش م یمشتم م یرا تو یو گوش کنمیرا قطع م تماس
 ...کــاش

 ...بدهم یچه جواب دیبا مانمیو من واقعا م رندیگی... همه سراغ غزل را مرومیشرکت م به

 ....دیآ یکسالت دارد و فعال نم یکم میگویو م کنمیسر هم م یدروغ

 ...زنمیم رونیو باز از شرکت ب کنمیعقب مانده ام را به سرعت نور جمع و جور م یکارها
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 ...نشان نداده یعکس العمل چیتا االن ه ییاست که چطور دا نیاست، ا بیعج میکه برا یزیچ

که غزل ارام  دهمیم یدواریو به خودم ام دارمیفعال دست نگه م یغزل به خانه بروم... ول دنید یبرا خوادیم دلم
 ...میحرف بزن یاجازه داد کم دیو شا شودیآنوقت دلتنگ م شود،یتر م

 ...دیرا بگو زیخودش همه چ کنمیاندازم و وادارش م یغزل م یدارم... صدف را به پا ییآن روز نقشه ها یبرا

 ...دارم ییسرم فکر ها ی... توگردمیسرعت به خانه برم تینها با

 ...خانه خراب کن را به خوردم داده یلعنت یثابت کنم صدف آن قرص ها دیبا یچطور دانمینم فقط

 ...فرستمیشانس بدم لعنت م به

 تیو همان موقع از صدف شکا رفتمی! وگرنه مافتد؟ یاتفاق ها م نیکه ا دانستمیم دیاحمق از کجا با من
 ...کردمیم

 ...کشم یرا م یو دست کنمیرا متوقف م نیماش

... کنمیساختمان پارک شده، نفسم را حبس م یوروود یکه درست روبه رو ییرنگ دا یام مشک یام و دنید با
 ...کرده فیرا تعر زیشک ندارم غزل همه چ

 ...یی: سالم دارومیو جلو م شومیم ادهیپ نیبسم الله بسم الله گفتن از ماش با

 ...دهدیو جواب سالمم را م داردیاش را برم یآفتاب نکی... عردیگیم نیماش یاش را از بدنه  هیچرخد و تک یم

 ...شومیم یبفهمم، عصب یزیاز لحن صحبت کردنش چ توانمینم نکهیا از

 !م؟یکم حرف بزن هی یپرسد: وقت دار یفشارد و م یرا که به طرفش دراز شده م دستم

 ...نی: بشکندیاشاره م نیبه ماش ییو دا دهمینگفته... سر تکان م یزیکشم... پس غزل چ یم یراحت نفس

 ...نجایباال... گرمه ا میبر نیایچرخانم: ب یدستم م یخانه را تو دیکل

 ...میفشارد: بر یرا م نیماش موتیاندازد و ر یبه ساختمان م ینگاه

و  میکنیکوچک را رد م اطی... حکنمیتعارف م ییو به دا رومیاندازم و بعد کنار م یم دیو کل کنمیحرکت م جلوتر
 ...میشویساختمان م یوارد الب

به واحد هر دو سکوت  دنی... تا رسمیرویو به طرف آسانسور م دهمیتکان م یشده سر زیخ مینگهبان که ن یبرا
 ...میکرده ا

و داخل اتاق خواب  دارمیمبل ها برم یانداخته ام تند تند از رو میرا که شب رو یشرت و شلوار و مالفه ا یت
 ...روز کیشده... فقط  دهیبه گند کش ینطوریو خانه ا ستیروز است که غزل ن کی... فقط کنمیشوت م

 ...حرف دارم باهات نیبش ای: بدیگویم ییو دا کنمیرا تعارفش م یمبل
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خشک را  یچا یغزل قوط دیایب ادمیفشارم تا  یام را م یشانیچرخم و پ یدور دور خودم م کیاشپزخانه  یتو
 ...شودینم رمیدستگ یزیو چ کنمیو رو م ریها را ز نتیکاب ی... همه گذاردیکجا م

 ...آورم یم رونیرا ب وهیو پاکت آبم رومیم خچالیفرستم و به طرف  یم لعنت

 میافتاده کف پا نیزم یکه رو یچنگال یچرخم و همان لحظه دندانه ها یو م دارمیرا هم برم ینیریش ی جعبه
 ...کنمیو چنگال را شوت م کنمیگلو خفه م یرا تو ادمی... فررودیفرو م

 ...خوردیسر م نتیکاب ریچرخد و ز یم

 ...رومیم رونیب ینیریو با ظرف ش زمیریم وانیل یرا تو وهیآبم

 ...گذارمیم ییدا یاورم و رو به رو یم رونیو چنگال ب یشدستیست هم پ مین انیم زیم نییپا یطبقه  از

 ...کشد یباال م میو نگاهش را تا چشم ها کندیتشکر م یاهستگ به

تو  یجا یحسام... هر کس ریام خوردمی: من به سرت قسم مدیگویمقدمه م یو ب کندیسکوت م یا هیثان چند
 ...تو یسپردم... ول یغزل، اصال به اون سرعت دخترمو دستش نم یاومد خواستگار یبود و م

 یافتاده که غزل صبور منو از خونه فرار نتونیب یچه اتفاق دونمی: من نمدهدیم رونیو نفسش را ب کندیم یمکث
و  زدیصورتش داد م یتو یخوشحال دمش،یدیوقتا که م ی... بعضشناسمیغزلو م یداده... من تک تک حالت ها

 یناراحت کنمیبزرگ شده که فکر م یجور هی یعنی... گهیناراحته و به من نم یزیاز چ دمیفهمیوقت ها هم م یبعض
 ی... چنمشیحال بب نیا یوقت نشده بود که تو چیبذاره... اما ه ونیدرم تونهیکس به جز تو نم چیهاشو با ه

به من بگو  رون؟یدل کنده و از خونه زده ب ،یتو دلش دار ییچه جا دونمیکه م ییشده که دختر من، از تو، تو
 ...رو بدونم یچ مهه خوادیحسام... دلم م ریام

 یواژه ها از مغزم فرار کرده اند... واقعا چه حرف یو انگار همه  دهیدهانم خشک ی... زبانم توکنمینگاهش م رهیخ
 !!گفتن دارم؟؟ یبرا

 ...... خبییفرستم: دا یم نییخشکم پا یودهانم را از گل آب

گه...  ینم یزیخودش مقصره که چ دیزنه... شا ینم یکلمه هم به من حرف کیبحثتون شده؟! غزل  یسر چ _
 !هوم؟

 ...نداره یریتقص چی... نــه... اصال... غزل هیی: نه داکنمیسرعت انکار م به

 !اندازد: خب؟ یرا باال م شیابرو یتا کی

من بود...  ریآورم: تقص یبه زبان م رد،یگیذهنم شکل م یکه تو یو کلمات را به همان سرعت زنمیپلک م محکم
خرد  گهید ی... منم همون روزش اعصابم از جایموضوع جزئ هیمن بود... بحثمون شد سر  ریهمه ش تقص

 ...دلخور باشه دستمکه از  دمیبد حرف زدم... بهش حق م یلیخ یعنیبود... با غزل بد حرف زدم... 

 ...ستین یدختر نی... غزل همچبهیاز خونه گذاشته رفته؟ برام عج یچون باهاش بد حرف زد _
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 یاز همکارا یکیسر  یعنیبود...  یجد خردهی... بحثش ییدا نی: نه خب... ببرمیگیو موشکافش م زیاز نگاهِ ت نگاه
 هیاومد که غزل  شیپ یاتفاقات هیکم حساسه...  هی... غزل روش هیطور هیخانم  نیشرکت بحثمون شد... ا

 ...کرد و ییفکرا

 !کنم؟یسر هم م ی... دارم چه چرتاوووف

 ...دهدیگوش م میافتاده به حرف ها شیابروها انیکه م یو اخم کمرنگ تیبا جد ییدا

 ...کشم یم یقیو نفس عم کنمیهم قفل م یرا تو میها انگشت

 !ه؟یچ فیپرسد: خب؟! حاال تکل یم ییدا

اون  فیاول تکل دمیم حی: خب... من ترجندینش یکف دستم م یکشم... رطوبِت خنک یام م یشانیبه پ یدست
 ...یمنت کش یبخشکونم، بعدشم خدمت برسم برا شهیمشکل رو از ر نیا شهیهم یخانم رو روشن کنم و برا

 بود؟ نیهمه ش هم یمطمئن _

 ...: فک کنمشومیم رهیروشنش خ یمردمک ها به

 !؟یفکر کن _

غزل هم حساسه...  س،یمن بوده... اخالقم خوب ن ریشده تقص یبود... هر چ نی... همه ش همگهیآره د _
 ...کردم... غزل ناراحت شده... دلش گرفته... حق داره یکردم... کم توجه یکوتاه

 یزیروز، غزل نصف شده.... نه چ هی یگیم یکه تو به سادگ یروز هی نیهم یبشه؟ تو یخب... حاال قراره چ _
همکارت که  نیا ی هیجا... مگه قض هیبه  زنهیزل م نهیشی... مرونیب رهینه م زنهیحرف م ینه با کس خورهیم
 ه؟یچقدر جد یگیم

همکار هرزه تمام  نی... ایلیاز خ شتریب یلی... خهیجد یلینالم: خ یتپد... در دل م یقلبم نم یلحظه ا یبرا
 ...تباه کرده ام را یزندگ

نباشه... غزل  ایباشه  یکه بخواد جد ستیدر کار ن یا هیقض چیه یعنی... ستین ی: اصال جدکنمیرا تر م لبم
 ...کنهیفکر م ینطوریا

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م _

غزل آروم گرفت  ینطوریا دی... شاشهی... احتماال از شرکت اخراج مکنمیصحبت م رهیمد ئتیدونم... با ه ینم _
 ...دیو منو بخش

 !تو رو ببخشه؟ دی... چرا غزل باینکرد یتو که کار _

 ....خدااااااا یا

 ...گمیم نیهم یباهاش بد حرف زدم.. برا خردهی: گفتم که... کنمیم یو تک سرفه ا رمیگیدهانم م یرا جلو مشتم

 ...که از صد تا فحش بدتر است دیگویم یآهان
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 یخوایپرم: اِ... م ی... از جا مشومیزند و از جا بلند م یم شیران ها یبا کف دست آهسته رو یی... داگزمیم لب
 !؟ییدا یبر

 ...برم شرکت دیسر با هی: آره... داردیو کتش را برم دهدیتکان م سر

 ...یهم نخورد یزیخب آخه... چ _

 ...ادهی: فرصت زداردیاش را هم برم یآفتاب نکیو ع لیو موبا چیسو

 ...باشه یگیکه م یساذگ نیبه هم هیقض دوارمی: امدیگویمقدمه م یچرخد و ب ی... مرومیسرش تا دم در م پشت

 ...که گفتم نهیرود: هست... هم یبند م نفسم

 ...پوشد یرا م شیو کفش ها دهدیتکان م یسر

 ...یی: دازنمیصدا م آهسته

 ...کندیکتش نگاهم م دنیپوش نِ یح

 ...: مواظب غزل باشکنمیزمزمه م یآرام به

 ...دهدیسر تکان م ریو با تاخ کندینگاهم م رهیخ رهیخ

دروغ به  نهمهی... خدا آخر و عاقبتم را با ادهمیم هیچرخم و از کمر به در تک یم بندم،یرا که پشت سرش م در
 ...کند ریخ

و چهار ساعت دلم  ستیمدت زمانِ کمتر از ب نیهم ی... توکنمیغزل نگاه م یچهره  دیو سف اهیس یپرتره  به
 ...از حد تنگ شده شیب شیبرا

 ...آورد یبهانه لبخند به لبم م یکه ب شیخنده ها یبرا

 ...شیها یلوس باز یبرا

کرد آنقدر  یرا غنچه م شیو لب ها دیخز یآغوشم م یداشت و تو یخواسته ا یحرکات بچگانه اش وقت یبرا
 ...شدمیواسته اش، هر چند نا معقول مخ رفتنیکه مجبور به پذ

 ...تک تک رفتار ها و حرکاتش تنگ شده یبرا دلم

 ...غزلم تنگ شده یدلم برا من

..... 

 ...گذارم یصورتم م یچرخم و بالش را رو یو م زنمیم یلب غر ری... زدیآ یم لمیزنگ موبا یصدا

 ...شودیدوباره بلند م دهینکش قهیو به دق شودیقطع م شیصدا

 ...میگویم یاه
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 ....... اَهادیرو قطعش کن خوابم م یلعنت نی: ادیگویاز کنارم م یخواب آلود یصدا

 ...صورتم قرار دارد ی... هم بالش روخوردیزنگ م لمیپرم... هم موبا یبرق گرفته ها از جا م مثل

 ...است الیخ کیغزل تنها  فقط

 ...تم قرار داردصور  ی... هم بالش روخوردیزنگ م لمیموبا هم

 ...است الیخ کیغزل تنها  فقط

 ...... از ته دلــقیکشم... عم یم آه

 !!دارد؟؟یخانه خراب کن چرا دست از سر من بر نم یلعنت نی... اکنمیصدف نگاه م یحرکت به شماره  یو ب رهیخ

 ...بد است یلیکه جواب بده... حالم خ دیآ یصدف م امی... چند لحظه بعد پشودیقطع م تماس

خوب  اهیتا صد سال س خواهمیندارم... حالش بد است که بد است... به درک که بد است... م یحس چیه
 ...نشود

 ...... سه باره... چهار بارهردیگیتماس م دوباره

 !تو؟ یگیم ی: چمیگویو با داد م دارمیرا برم یگوش تاینها

 !ر؟ی: امکندیزمزمه م فیضع

 یعنی کنمیمشخص م فتویبه موقعش تکل گمیم یوقت یفهم ینم ؟یفهم دار ؟یشعور دار ؟یها؟ صدف تو آدم _
 ؟یچ

 ...ری: امکندیپچ م پچ

 ...و زهر مار ریام _

 ....سیحسام... من حالم خوب ن ری... امای: تو رو خدا بدیگویم ملتمسانه

 ...: به درکمیگویتنفر م تینها با

 ...کنمی... خواهش مایگم به خدا... ب یدروغ نم ریام _

 ...دارم یزی: خونردهدیو اهسته تر ادامه م کندیم یمکث

 تا چه حد؟ یشرم ی... واقعا بزنمیم پوزخند

 چسبانم: خب به من چه؟ یو گردنم را به تشک مبل م خورمیپارکت سر م یرو

 نی... به خاطر ارمیمی... دارم میبال رو سر من اورد نیتوئه... تو ا ریتقص نایا یکشد: به تو چه؟ همه  یم غیج
 !به توچه؟ یگیراحت بخوابم... حاال م تونمیبرم... شبا نم تونمینم رونیبخورم... ب تونمینم یچیه یلعنت

 ؟یرابطه رو تجربه کرد نی: از کجا معلوم؟ مگه با من اولکنمیزمزمه م سرد
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 ...یآشغال یلیخ _

 ...ی... عقده ایرو به خاطر خودت خراب کرد گهیچند نفر د یکه زندگ یی: آشغال تومیگویمکث م یب

که  یتیوضع نی... استیحالم خوب ن گمی... مزدمیبه تو زنگ نم تونستمیاگه خودم م یافتد: لعنت یم هیگر به
 ...سیمن دارم نرمال ن

 !خب؟ _

خانواده  شیرفتم پ یراست م هی دیمن احمقم که تا حاال سکوت کردم... با ه؟یچ یدونی: اصال مکندیهق م هق
 شیاون آزما یکه تو بخوا گهی.... تا دو ماه دیریبه عهده بگ یرو که کرد یکار تیت تا اونا مجبورت کنن مسئول

بهتره... من با مامانت  یچیاز ه ی... ولدهش ریجهنم دست و پا بزنم؟ د نیتو ا دیمن با یرو انجام بد یکوفت
 ...اونا دی... شاکنمیصحبت م

 ...یکنی: تو غلط مکشمیم ارهو

 ...خوادیدلم م _

 ...یبش مونینکن که بعدا پش یصدف کار _

توئه  یبچه  نیا ؟یبشه... باالخره که چ ستیبدتر که قرار ن نیاز ا تمی... وضعشمینم مونی: پشکندیم نیف نیف
 ...گهیدو ماه د یکیخودته... چه االن، چه  یبچه  یایب نییپا یحسام... باال بر ریام

 ...ترساندم یم زند،یکالمش موج م یکه تو ینانیو اطم تی... جدرمیگیام م یشانیرا به پ دستم

 !: چته؟میگویم آهسته

 ...منو ببر دکتر ایبارگفتم... ب هی ؟یدینفهم _

 ...یعوض یهرزه  کیانجام بدهم... نه  دیغزل با یکارها را برا نیفرستم... من ا یم رونیرا پر شتاب ب نفسم

 ...امی: آماده شو مزنمیپلک م محکم

بهتر از ان است که خبر  یلیصدف خ ی... تحمل چند ساعته کنمیتماس را قطع م دیبگو یزیچ نکهیاز ا قبل
 ....برسد ییکه زدم به گوش مامان و بابا و از همه بدتر دا یگند

 ی... حتزنمیم رونیکه به تن دارم از خانه ب یشرت خانگ یو با همان ت کنمیعوض م یمشک نیرا با ج شلوارم
... لــه میپاها ریکه صدف را ز یبه انتظار روز کنمیها را تحمل م نیا ی... همه میشو یدست و صورتم را نم

 ...کنم

* 

 یاراده لبخند رو ی... حالت صورتش بکنمیکشم و صورت غزل را نوازش م یم یگوش یصفحه  یشست رو با
 یرا پروانه ا شی... دست و پاهایمشک یو کاپشن قرمز به تن دارد و شلوار ورزش ینشاند... کاله بافتن یلبم م

 ...گذاشته شیتا آخر به نما یباز سخرهکه با م یگشاد شده و زبان ی... چشمهادهیبرف ها دراز کش یباز کرده و رو
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 نیزد... همان روز و همان ساعت، و ااندا یم نیچ میچشم ها یگوشه  ،یو عکس بعد دهمیرا حرکت م شستم
 ...را به گونه ام چسبانده شیکه دست دور گردنم انداخته و لب ها یبار غزل

 ...شودیواضح م ریو تصو زنمی... تند تند پلک مشودیتار م ریتصو

 ...ردیگیچشمم قرار م شیپ ،یصورت دیسف یها یو کتان دیآ یم یخش خش یصدا

 ...می: برکندیزمزمه م دهیپر یی... صدف با رنگ و روکنمیبلند م سر

... ردیدهد تا شانه به شانه ام قرار گ یسرعت م شیبه قدم ها ی... کمکنمیو جلو تر حرکت م شومیجا بلند م از
 گفت؟ یدکتر چ یبپرس یخوای: نمدیگو یپا و ان پا، م نیاهن و اوهون کردن و ا یبعد از کم

 ...ستیبرام مهم ن _

هفته بعد  ی... برارمیبگ دیدارو ها رو با نی: اردیگیرا به سمتم م یفرستد و کاغذ یم رونیرا پرشتاب ب شنفس
 ...یسونو گراف یدوباره بهم وقت داد برا

 ...رمیگیو کاغذ نسخه را م کنمیچشم نگاهش م یاز گوشه  کالفه

را  میجلو جا گرفته... دندان ها یصندل ی... صدف از قبل رونمینشیم نیماش یو تو کنمیم یداریها را خر دارو
 ...غزل است ی...آنجا جامیسا یهم م یرو

 شد؟ ی: چخوردیو تکان م کشدیم ینی... صدف هکوبمیو در را با صدا م دهمیرا تکان م سرم

 یزرد و قرمز رنگ امپول ها یها شهیبرخورد ش یاندازم... صدا یم شیپا یداروها را رو ی سهیحرف، ک یب
 ...دیآ یم یتیتقو

 ...زنمیبندم و استارت م یرا م کمربندم

 ...سیخوب ن ادیز نیجن تیاسترس داشته باشم... وضع دی: دکتر گفت نبادیگو یم یبه اهستگ صدف

 ...غرم: به درک یلب م ریز

 ...شومیمتوقف م یآژانس یبعد تر رو به رو یافتم... کم یراه م و

 نجا؟یا یدار یپرسد: کار یم صدف

 ...گردمیو برم رمیگیم نیزود ماش یلی... خشومیم ادهیو پ دهمیهم جوابش را نم باز

گذارم: برات آژانس  یم نیسقف ماش ی... دستم را روکندی... کنجکاوانه نگاهم مکنمیسمت صدف را باز م در
 ...شو ادهیگرفتم... پ

 !؟ی: چکندیرا گرد م شیچشمها

 ...برات آژانس گرفتم... برو خونه ت... من کار دارم گمی! م؟یدی: نشنشومیسمتش خم م به

 !؟یکنیم کاریچ یدار یفهم یم چیتو ه _
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 ...... بجنبکنمیمزاحمو از سرم باز م هیآره دارم  _

... شودیکشم و صدف از کنارم رد م ی... عقب مشودیم ادهیفشارد و پ یهم م یرا رو شیزده لب ها حرص
 شودیصدف سوار آژانس م نمیکه بب کنمینگاه نم یو حت رمیگیم یراننده جا یصندل یو رو زنمیرا دور م نیماش

 ...نه ای

*** 

 ...مانم یانداختن مردد م دیکل یو برا ستمیا یم یآهن یدر مشک یرو روبه

 ...بسته خی میانگشت ها نوک

 یبزرگ خانه م اطی... نگاهم را دور تا دور حدهمیچرخانم و در را به جلو هل م یقفل م یرا تو دیمطمئن کل نا
 ...چرخانم

 ...ستین اطیح یتو چکدامیو مامان ه ییبابا و نه دا نیماش نه

را  میو قدم ها کنمینگاه م یسمت چپ دیسنگ سف یفرستم و به ساختمان با نما یم رونیب یرا با کالفگ نفسم
 ...شودیتر م دیشوم، تپش قلبم شد یم کینزد ییدا یکه به خانه  ی... با هر قدمدارمیبه همان سمت برم

 ...اش را ندارم یطاقت دور گریرا ندارد، اما واقعا د دنمید یغزل آمادگ دانمیم نکهیا با

 نیزم میروم... قدم ها یسر و صدا باال م یب ،یکی یکی شودیم یرا که به تراس اتاقش منته یاضطرار یها پله
 ...کنمیو نفسم را حبس م کندیتراس را لمس م یسنگ

 ...قفل است ی... لعنتکنمیتراس تالش م ییباز کردن در کشو یو برا گذارمیم رهیدستگ یرا رو دستم

... کنمیدقت م ی... کمشومیاتاقم م یمتوجه تکان خوردن پرده  هیاز ثان یکسر یچرخم... تو یو م میگویم یاَه
 ...رقصاند یهوا م یرا تودر تراس اتاق رو به رو باز است و باد، پرده 

رسد  یرا که به تراس اتاق خودم م ییسرعت، پله ها تیدوم و با نها یم نییاز پله ها پا ،یحس نا شناخته ا با
 ...روم یباال م

و همزمان با کنار رفتنش،  کندیکنار زدن پرده جلو حرکت م ی... دستم برازنمیسرم نفس نفس م یتراس که م به
 ....روم یوا م

 ...دوست ندارم نمیب یم میرو شیکه پ یاز صحنه ا شتریرا ب زیچ چیلحظه، ه نیا یتو

 ...کشد یبغلش گرفته و آرام و منظم نفس م یتختم مچاله شده و بالشم را تو یکه تو یغزل

 ...روم یو جلو م کنمیباز رها م مهیرا ن در

 دنیبوس یبرا میکنند... لب ها یم یقرار یتن در خود مچاله شده اش ب دنیدر آغوش کش یبرا میها دست
 ...اش را پر کرده یشانیکه لجوجانه بالش و پ شیموها دنییبو یام برا ینیصورتش... ب

 ....دهمیتخت م ی هیام را به پا هیو تک میآ یفرود م میپاها یرو
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 قهیو شق شومیصورتش خم م یدور بالش حلقه شده... رو گرشیگونه اش برده و دست د ریدستش را ز کی
 ...بوسم یاش را کوتاه م

 ...کندیام را نوازش م یشانی... بازدمش پدهمیم هیکنار صورتش تک ییتخت و جا یرا به لبه  سرم

 ...گذارم یاز نظر م یو با دلتنگ صانهیصورتش را حر یو تک تک اجزا شومیم رهیبسته اش خ یپلک ها به

 له له بزنم؟ نگونهیدوباره داشتنش ا یل... براداشتن غز  یمن برا یکرد روز یفکرش را م یک

شود... ان وقت  داریترسم لمسش کنم و ب ی... مکنمیرود را مشت م ینوازش صورتش باال م یکه برا یدست
 ...دهم ینگاه کردن از دورش را هم از دست م نیهم

 ....ساعت... دو ساعت.. سه ساعت کی... کنمیوقفه نگاهش م یب

و  زندی... خواب آلود پلک مکنمینگاهش م رهی... خشوندیم انینما شیلزرد و مردمک ها یم شیپلک ها یوقت تا
 ...کندیباز نگاهم م مهین یبا چشمها

 ...آورد یدستش را باال م نباریو ا زندی... باز پلک مکنمی... فقط نگاهش ممیگو ینم یچیه

 ...ام ی: واقعزنمیلب م یبه نرم کند،یانگشت اشاره اش که با گونه ام برخورد م نوک

 ...کندینگاهم م گنگ

 ...: دلم برات تنگ شده بوددهمیادامه م یهمان آهستگ به

 یسخت پاتخت یگاهم بدنه  هیتک نباریو ا رومی... عقب مندینش یو بر جا م کندیگاه تنش م هیرا تک آرنجش
پرسد: از کجا  یلب م ریو ز دهدیم هی... به تاج تخت تکنطوریآورم... غزل هم ه یرا باال م می... زانوهاشودیم

 نجام؟یا یدیفهم

 ...گهید دمی: فهمگذارمیزانو م یام را رو چانه

اندازد...  یکردنم داد و هوار راه م رونیب یکشد و نه برا یم غیفرستد... نه ج یم رونیرا پر شتاب ب نفسش
 ...غزلم خسته است

 ؟یکن تمیاذ یباز اومد _

_... 

 ...گردم یبه اون خونه بر نم گهیمن د _

 ...برت گردونم... فقط دلم تنگ شده بود ومدمین _

 ...تعجب هم دارد یچاشن ی... نگاهش کمکندیحس نگاهم م یب

 ...دونمیتو هم دلت تنگ شده... م _

 ...هیهه... اعتماد به نفست ستودن _
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 ...تخت من... اگه دلت تنگ نشده پس یاتاق من... رو ی... تویینجایتو االن ا _

 ...محض تنوع _

تخت،  یبلند شدن از رو یو برا ردیگی.... نگاهش را مکنمیو نگاهش م زمیریم میچشمها یعشقم را تو تمام
 ...کشاند یتخت م یخودش را تا لبه 

 یخارج نم شیگلواز  ییاما صدا خوردیتکان م شیکند... لب ها ی... نگاهم مکندیاز بلند شدن مکث م قبل
فرستد و به طرف در تراس  یم رونی... اما غزل نفسش را ر شتاب بشیصدا دنیشن یبرا مانمیشود... منتظر م

 ...زندیو پرده را کنار م پوشدیاش را م یانگشت ی... صندل هاکنمی... تک تک حرکاتش را حفظ مرودیم

 ...شهیعشق من بهت کم نم ،یکه از خودت نشون بد ی: هر رفتارمیگویم یآرام به

عاشقتم بعد فردا  یگی: آره... به من مشنومیپر تمسخرش را م یگردد... صدا ی... اما بر نمستدیا یحرکت م از
 ...یدیخواب گهید یکیبغل  یرسه رفت یخبرش م

 ...ام نسبت بهش کم نشده یاز دلتنگ یذره ا کهیرود... درحال یفشارم... غزل م یهم م یرا رو میها پلک

* 

 ...گذارم یکشم و پا به ساختمان م یم یقیاندازم... نفس عم یم میرو شیپ یبه تابلو ینگاه

که در آن مشغول به کار هستند انتخاب کرده ام  یمارستانیرا نسبت به مطب مامان و بابا و ب هیناح نیتر دور
 ...ام من را بشناسد یلیفام یاز رو یکه مبادا کس

 ...شومیناخودآگاه غرق آرامش م ونش،یبه کار رفته در دکوراس یرنگ ها بیو از ترک شومیواحد مورد نظر م وارد

 ...رومیم یمنش زیبه طرف م ندازم،یب ینگاه مین یبه افراد حاضر حت نکهیا بدون

 ...دیی: بفرمادیگویم ییو با خوشرو کندیدستش بلند م ریز یرا پرونده ها سرش

 ....خواستمیوقت م هی... هی: میگویم یو به آهستگ کنمیم یسرفه ا تک

 شهیپونزدهمه... م یبرا ،یوقت خال نی: اولدوزدیچشم م شیرو شیپ توریبه مان ت،یو در نها کندینگاهم م یکم
 ...دوشنبه عصر

 ...است رید یلی!! خگر؟؟ید یهفته  کی... کنمیذهنم حساب و کتاب م یتو

 شه؟ی: زودتر نمکنمیرا تر م لبم

 ...: من واقعا عجله دارمدهمیو ادامه م کندیم نگاهم

 ی... اگر کسدیداشته باش فی: تشرکندینگاه م توریروشن مان یاندازد و باز به صفحه  یرا باال م شیابرو یتا کی
 ...داخل دیبر دیتونیقرارش رو کنسل کرد شما م

 ...دیمعطل بش یلی: اما ممکنه خدهدیو او تذکر م میگویم یا باشه
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 ...نداره ی: اشکالدهمیتکان م سر

 ...دهدیبه دستم م یپرسد و کاغذ یرا م لمیو فام اسم

پر  میرو شیپ زی... منمینش یروم و م یم یکرم رنگ ضلع شرق یها یکشم و به طرف صندل یم یقیعم نفس
 ...گذرانم یرا از نظر م شانیحوصله عنوان ها یاز مجله است... ب

 ...چرخانم یانگشت م یاندازم و حلقه ام را تو یپا م یرو پا

 ...به حالم داشته باشد یمشاوره، نفع نیکاش ا فقط

به  یکه زن باردار دمیاتاق دکتر، منتظر صدف نشسته بودم، شن رونیب یها یصندل یرو یصبح وقت امروز
 ...کرده را برطرف شیها یو افسردگ یاز مشکالت دوران باردار یگفت مشاوره کل یهمراهش م

 !من هم باز کند؟ یاز گره ها یگره ا تواندیمشاور م شیخودم گفتم رفتن پ با

هشت شب است  کی... ساعت نزدمانمیاز سه ساعت منتظر م شتری... بکنمینگاه م میرو شیساعت گرد پ به
 ...شومیفرستد... با تعلل از جا بلند م یمن را داخل م یکه منش

پنج سال از من  -فقط چهار دیشا نم،یبیم میرو شیراهنما پ کیمشاور...  کی.. پزشک. کیکه به عنوان  یمرد
 ...کندیراحت تر م یکارم را کم نیبزرگتر باشد و ا

 ...کنمیم فیتعر شیازدواجم با غزل، برا یرا با فاکتور گرفتن از نحوه  زیو همه چ زنمیم ایبه در دل

 ...پا افتاده، رخ داده شیساده و پ تینها یاتفاق ب کیکه انگار  کندیبرخورد م یخونسرد و عاد آنقدر

 !؟یپرسد غزل را دوست دار یم

 شتریب میگو ی... مطمئن و بدون مکث مردیگیحرصم م کندیم یبر زبانش جار یراحت نینام غزل را به ا نکهیا از
 ...از جانم

 پرسد صدف را چطور؟ یم

 ...ذره... اصال کی یحت میگویو م کنمیجواب دادن مکث نم یهم تو باز

 یکه خودت هم با همه  دانمیتوست و م یهر چه باشد آن بچه برا دیگوی... مییایبا صدف راه ب دیبا دیگویم
 ...یا دهیباور رس نیبه ا تیانکار کردن ها

 ...دیگویکه در کمال تاسف راست م نمیبیمن م و

 ...شودیخوب م یلیخ اورمیب ششیو غزل را هم پ نمیبچ یاگر بتوانم برنامه ا دیگویم

 د؟یآ یمشاور م شیزند، آن وقت همراه من پ یم ریام را با ت هیکه غزل سا ردیگیام م خنده

 ...خانواده اقدام کن قیاز طر دیگویم

 ...زندیکه پدرم اگر بفهمد گردنم را م رودیبند م نفسم
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 ...دیآ یاست که به نظر م یتر از آن دهیچیموضوع پ کندیماند و اعتراف م یخودش هم مستاصل م تاینها

دور بمانم...  دی... بادیایبه غزل فرصت بدهم تا با خودش و احساساتش کنار ب یبهتر است چند وقت دیگو یم
 ...یتماس تلفن یاز همه نظر.. حت

 ...مورد از توانم خارج است کی نی... اکنمینگاهش م یتینا رضا با

که هست سردرگم تر بشود...  ینیغزل از ا شودیباعث م یحت چ،یکه ندارد ه دهیها فا دارید نیا کندیم دیتاک
 ماتشیکوتاه، تمام تصم یها، حت دارید نیو هم ردیبگ میاش تصم یزندگ یممکن است ساعت ها فکر کند و برا

 ...زدیرا به هم بر

در  شیکه پا یبچه ا نیشد... اما هم یاوضاع بهتر م دیبود شا نی... اگر همستین انتیموضوع خ دیگو یم
را داشته باشد... و البته  انتیخ نیعذاب ا شهیشود غزل هم یو باعث م کندیرا خراب م زیاست، همه چ انیم

 ...مان یزندگ یاش رو هیسا ینیصدف و سنگ یشگیحضور هم

 زیاگر غزل ببخشد و برگردد، همه چ کردمی... من چقدر احمق بودم که فکر مکنمیمات نگاهش م یلحظه ا یبرا
من باشد،  یآن بچه، اگر برا فیموضوع فکر نکرده بودم که تکل نیبه ا ی... حتشودیتمام م یو خوش یبه خوب

 ...چه خواهد شد

 ...کشم یرا به چنگ م میموها

 ...کندیرا اشغال م میرنگ روبرو دیسف یو راحت شودیبلند م زشیپشت م از

 ...صدفو مجبور کنم اون بچه رو بندازه دی: بانمکیلب زمزمه م ریز

از شما  یراه ممکن!!! من شناخت درست نیکند: بدتر ی... با اخم نگاهم مکنمیگرفتن نگاهش م دییتا یبرا و
 ... هوم؟یکن یگرفتن اصال فکر نم میکه موقع تصم یهست یآدم کنمیندارم اما فکر م

 ...دیگوی... باز هم راست مکنمینگاهش م رهیخ

 کنم؟ کاریچ دی: پس من بامیگویم صالیاست تیدهم و با نها یمبل م یام را به پشت هیتک

 نهینشه... مهم ا دایپ یوجود نداره ه که براش راه حل یمشکل چی: هدیگو یاندازد و م یرا باال م شیابرو یتا کی
 ...یفکر یب یو از رو ی... نه احساسیریبگ میکه درست و به جا تصم

 ...: به من اعتماد کندهدیو جمله اش را ادامه م ردیگیم ینفس

 هم دارم؟ یگرید یکشم... چاره  یباال م شیرا تا چشمها نگاهم

 ینم ایشود،  یم ایام کال از هم جدا نشده...  ینازک چنگ بزنم تا طناب زندگ یرشته  نیبه هم نیهم دیبا فعال
 ....است یدیام یمن کورسو یهم برا نیشود... هم

....... 

 ...شد زمان را به عقب برگرداند یوجود داشت که م یراه کاش
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 ...نبود... عقده نبود... خشم نبود... نفرت نبود نهیک کاش

 ...شد اشتباهات را جبران کرد یم کاش

 ...پاک کرد انیرا از دل اطراف یشد غبار دلخور یم کاش

 ...شد یگلستان م ایه دنکاش وجود نداشت... آنوقت بود ک نهمهی... کاش اکاش

 ...کنمیم یاحساس سبک ی... فقط کمیکم م،یآ یم رونیساختمان پزشکان که ب از

شانه  یاز رو یشد... انگار بار یکه دلم خال نیگذاشته ام... هم انینفر در م کیرا با  میکه تمام حس ها نیهم
 ...برداشته شده میها

همان _را سر و سامان دهد  زیشبه همه چ کیحل مشکلم ارائه نداده که  یبرا یچند هنوز راه حل معجزه گر هر
جلسه باز هم  نیا کنمیاما حس م _روانشناس انتظارش را داشتم ایمشاور  کیکه من قبل از برخورد با  یزیچ
 ...بود دیمف میبرا

 یو ب رمیگیم شیرو را پ ادهیساختمان پزشکان پارک شده، راه پ یتر از ورود نییپا یکه کم نمیتوجه به ماش یب
 ...زنمیقدم م یهدف مشخص چیه

و انجام دادم  دادمیانجام م دیکه نبا یی... به کارهاستی... به اشتباهاتم... که کم هم نکنمیو فکر م زنمیم قدم
 ...بالعکس ایو 

 ...و انجام ندادم دادمیام انجام م یبهبود زندگ یبرا دیکه با ییکارها

 ...ها یها... گرفتار طنتیها.. ش هیها... خنده ها... گر یبه قهر ها... آشت ..کنمیغزل فکر م به

که  یاز همه ضرر کرده غزل است... با عشق شتریب یباز نیا یکه تو یکس رسمیم جهینت نیمتاسفانه به ا و
که حواسمان به خودمان  میکه مقصر ما بود دانمیکرد... و واقعا من نم دایکرد و پ یم داینسبت به من پ دینبا

دختر و پسر... دو جنس  کیکرد و اصال به فکر  یما خوشحالشان م نیب تیمیکه صم ییخانواده ها اینبود، 
 ...رسند، نبودند یو از همه مهمتر به بلوغ م شوندی... بزرگ مکنندیمانند... رشد م یبچه نم شهیمخالف... که هم

 ...بلوغ مسخره نی... همکندیکار را خراب م یآخر نیا و

... یخوشبخت ی... که چه خانواده خوردیحسرت م کندیگود نگاه م رونیپارسا و رهام را از ب یکس خانواده  هر
 ...یسر به راه ی... چه بچه هایتیمیچه صم

 یوجود دارد...که تنها هر وقت جشن و سرور تیمیها صم یما تنها در خوش یخانواده  یاعضا نیب دانندینم
 ...شوند یم جیبس یکمک رسان یبرا یبرپا باشد همگ

 یخوشبخت خبر یخانواده  نیبرگشت، هم یبه روال عاد یو زندگ دیرس انیبه پا یکه خوش نیدانند هم ینم
 مرده؟ ای یکه بپرسند زنده ا رندیگ یهم از هم نم
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 د،یایبه بار ن ی... تا گندمینکن شانیخودشان هستند که تا صدا یکارها ریدانند پدر و مادر من آنقدر درگ ینم
 حتیو تازه نص ندیگشا ی... هر وقت هم که کار از کار گذشت، لب به سرزنش مرندیگ ینم یاصلـــا سراغ

 ...شودیشروع م شانیها

هم پدر بودم و هم  میدختر ها یاست که من برا نیا شیها یکم کار یمن، تنها شعارش برا ییِ دانند دا ینم
 ...مادر

ها باعث شد غزل روز جشن  یسهل انگار نیرا ازش گرفت... که هم ییکار مسخره زندا نیفهمد هم ینم
 دیو به او بگو رهیتماس بگ ییبشود که با زندا ریتنها بماند... غصه بخورد... و آنقدر سرخورده و دلگ فشیتکل

غزل  یمدرسه  یاز جلو نش،یماش یآهن پاره ها انیرا از م ییزندا یبعد، جنازه  ی... هه... و ساعتیمادر قالب
 ...بکشند رونیب

 مقصر است؟ یچه کس واقعا

 یلیبه خ دی... بامیو داد میدادیرا انجام م ییکارها دی... همه نبامی... همه تقصر کارمیمقصر یما به نحو ی همه
 !است؟ زیجا یواقعا خطا تا هر حد یالخطاست... ول زیانسان جا ندیگوی... ممیو نکرد میکرد یها توجه م زیچ

از  میکه کف پاها میآ یبه خودم م یگذارم و وقت یپا م ریآن طرف تر از ساختمان پزشکان را ز ابانیچند خ تا
 ...کندیشدت درد گز گز م

 ...دستم عرق کرده یتو چمیو سو لیشده... موبا کی... هوا کامال تارکنمیآسمان نگاه م به

 ...به ساعت ده شب نمانده یزیکشم... چ یم یگوش یصفحه  یرا رو شستم

و به راننده آدرس  رمیگی... در بست مکنمیدست بلند م نمیبیکه م ینیماش نیاول یکشم و برا یم یقیعم نفس
 ...را بردارم نمیساختمان پزشکان برساند و ماش یتا من را جلو دهمیم

 ؟یحاال که چ کنمیو فکر م شومیم رهیخ میرو شیخلوت پ ابانیبه خ یلحظه ا یبرا نم،ینشیکه م نیماش یتو
 اند؟ دهیپاش وارشیسوت و کور و سرد که رنگ مرگ به در و در و د یچکار کنم؟ به خانه بروم؟ همان خانه  دیبا

 ...صبح کنم و به آن خانه برنگردم نیماش یشبم را تو دهمیم حیترج

 ...رمیگیم شیرا پ نهایمامان ا یخانه  ریمس ،یفکر چیه یو ب زنمیم استارت

** 

 زنمیتار است... تند تند پلک م میرو شیپ ری... تصومیگشا یخورم و پلک م یم ی... تکاندیآ یم یتق تق یصدا
 ...خوردیم شهیبه ش ی... باز تقه ادارمیرا از چشمم برم نکمیو ع

 ...چسبانده شهیاش را به ش ینیه و بخم شد نیماش یپنجره  یکه جلو نمیبیو آوا را م خورمیم یمحسوس تکان

 ...دهم یم نییرا پا شهیچرخانم و ش یرا م چیو سو کنمیدراز م دست

 ...اندازد: سالم یرا باال م شیابروها
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 ...: سالمکنمیزمزمه م خشدار

 ؟یکنیم کاریچ نجای: اندینش یم نیماش یتعارف تو یو ب کندیرا باز م در

 ...ی: رفع دلتنگزنمیم یتلخ لبخند

 ؟یبود نجایتموم شبو ا _

 ...: آرهکنمیچرخانم و نگاهش م یخشک شده ام را م گردن

 شهیپا م یواشکیواقعا... اون از غزل که شبا  نیا وونهیدهد: شما دو تا د یرا نشانم م شیخندد و دندان ها یم
... یخوابیم نیاز تو که شب تا صبح تو ماش نمیفهمه... ا ینم یفکر کرده ملت خرن کس خوابهیتو اتاق تو م ادیم

 ...تونیسر خونه زندگ نیبر نیش یواقعا معلومه شما ها چتونه؟ چرا مثل آدم پا نم

 ...یکن حتیمنو نص یایمونده بود که تو ب نیکشم: هم یم ازهیفشارم و خم یرا به صورتم م میدست ها کف

 ون شده؟دعوات یهم دلت بخواد... حاال سر چ یلی... خشیا _

 ...: دعوامون نشدهکنمیم زمزمه

 ...اصال الیخ ی... بمیآره خب کامال مشخصه... منم که بچه دبستان _

 ...... شش صبح استکنمینگاه م نیگردد... به ساعت ماش یم یزیکشد و دنبال چ یاش را م یکول پیز

 وقت صبح؟ اونم جمعه؟ نیا یریپرسم: کجا م یاندازم و م یرا باال م میابروها

 ...شهر رونیب میری: با دوستام مکندیو رو م ریرا ز فشیک اتیمحتو

 ؟یاجازه گرفت _

 ...رمیدارم م ی: نه دزدکدیگویم مسخره

: اِ اومدن... دیگویو آوا تند م دیآ یم یتک بوق یصدا رد،یشماره بگ نکهیکشد... قبل از ا یم رونیموبالش را ب و
 ...من رفتم

ذره بزرگ شو... هم تو هم  هی... ی: خدافظ داداشدیگو یو م بوسدی... ناغافل گونه ام را ممیگویم یآرام ی هباش
 ...اون زن خل و چلت

 ...شودیم ادهیو آوا پ کنمیم اخم

دختر هستند... واقعا  نانشیسرنش یکه همه  یرنگ دیسف یای... زانتکنمینگاه م شودیکه سوارش م ینیماش به
از چند ماه نگذشته باشد،  شتریگرفتنشان ب نامهیاز مدت گواه دیسن و سال که شا نیبه ا ییدست دختر ها

 دهند؟یم نیماش

کشم و از ذهنم  یم میدندان ها انیرام نمییگذارم... لب پا یفرمان م یرا رو میو ساعد دست ها کنمیم یپوف
 !کند؟یاتاق من سر م یگذرد: غزل شب ها را تو یم
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 ...باشم دواریتوانم ام یبندد... پس م یلبم نقش م یهر چند کمرنگ رو یخوابانم و لبخند یرا م یدست

 ...کوچه خلوتِ خلوت است رسم،یخانه که م به

چشمم ستاره  شیهم رو به موتم... پ یبرم... واقعا حوصله ندارم... از شدت گرسنگ ینم نگیرا به پارک نیماش
 ...زندیدرخشان چشمک م یها

 ...: مهندسدیگویاز پشت سر م یی... صدارومیو به طرف آسانسور م شومیم یالب وارد

 ...ری: صبح بخمیگویم ی... به آهستگدیآ یم رونیب گاهشیچرخم... نگهبان از جا یم

 یپاکت قبل از ظهر برا نی... ایومدین گهید یاز صبح که شما رفت روزی: ددهدیو ادامه م دیگو یم یریبخ صبح
 ...شما اومد

 ...ردیگ یرنگ را به سمتم م دیسف پاکت

 ...شودیسرم خراب م یرو ایدن کنمیحس م ،یآرم دادگستر دنیو با د کنمیگرفتنش دست دراز م یبرا

**** 

 ...نمینش یمبل سر راهم م نیاول یرو یو با سست شومیکفش وارد خانه م با

 ...ندرقص یچشمم م یجلو کلمات

 ...حسام رهام ریغزل پارسا... خوانده ام خواهان

 ...هم گرفته لیوک ی... غزل حتی... لعنتدهمیم هیام را به کف دستم تک یشانیپ

 نیچطور ا یهفته ا کیمدت کوتاه  نیا یتو رد،یگ یکار کوچک از صد هزار نفر کمک م کیانجام  یکه برا یغزل
 !کارها را انجام داده؟

 ...کرد دایپ شیرو توانیدار هم نم یمعن یکلمه  کی یآنقدر که حت کنمیم زیر زیزده کاغذ را ر حرص

 !...؟خواهدیم یجد یجد یعنیاست؟  یکنم... غزل واقعا جد یو پوست لبم را م کنمیم یو عرض سالن را ط طول

 ...لرزاند یفکر کردن به طالق هم تنم را م یمشکالت را لعنت کند... حت نیا یباعث و بان خدا

 میرو شیغزل پ یحرص زده  یماند و بالفاصله چهره  یثابت م میها یکتان یکوبم و نگاهم رو یم واریپا به د با
 !!حسام با کفش؟؟ ریبندد: ام ینقش م

 یداد... وقت یهلم مبه طرف در  یوقت اورمیدو کتفم به خاطر ب نیتوانم فشار دستش را ب یبندم... م یم پلک
دوباره با  یکه: جرئت دار شدیانداخت و غر کنان دور م یم میپا یام را جلو یروفرش یشد و صندل ها یخم م

 ...من... اَه یخونه  یکفش پا بذار تو

 نیا کندیکه ادعا م یتواند؟ غزل یجدا شود؟ م خواهدیافتم... غزل واقعا م یم میپاها یو رو خورمیسر م همانجا
 !دلش پروش داده...؟ یقبل تر از من تو یلیخ یلیعشق را خ
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 نیدهد... مطمئنم... با ا ی... جوابم را نمکنمیغزل مکث م یشماره  ی... روشومیم رهیخ لمیموبا یصفحه  به
 ...رمیگ یحال، باز هم شماره اش را م

: زودتر از دیگو یم کیسالم و عل و غزل بدون شودیتماس برقرار م دهیبوق اول به دوم نرس ،یکمال ناباور در
 ...منتظر تماست بودم نایا

 غزل؟ مونیبا زندگ یکنیم کاریچ یدهم: دار یم هیتک واریرا به د سرم

 ...وجود نداره یمشترک زیچ چیه گهیمن و تو د نیمون؟؟؟!! ب یشنوم: زندگ یهه گفتنش را م یصدا

 ...دمیطالقت نم _

به هر حال ما  یجدا بشم... ول تونمیراحت م یلیخ انتتیبار هم گفتم... با رو کردن خ هی... ستیدست تو ن _
 ...میشی... به هر حال چشم تو چشم ممیاز هم دور بمون میتونیبازم نم میکن ی... هر چقدر هم سعمیلیفام

 رونیپنبه رو از گوشت ب نی... اــــدمی... مـــن، تو رو، طالقت، نمدمی: من طالقت نمزنمیم ادیپرم و فر یجا م از
 !؟یفهم ی... میکن که بذارم جدا بش

 ...خدافظ _

 ...: غــــزلمیگویداد م با

آورم که  ینم ادیبه  ی... حتکنمیخانه را ترک م یمعطل ی... بچدیپ یگوشم م یبوق بوق قطع تماس تو یصدا
 ...نه ایدر را بستم 

 یرفتنش م نییو منتظر پا زنمیم هیآسانسور تک یفلز ی وارهیرود... به د یم جیآسانسور سرم به شدت گ یتو
 ...مانم

 ...کنمینصف زمان معمول م یرا تو ییدا یخودمان تا خانه  یخانه  ریمس

توانم  ینم م،یدوم... از شدت لرزش دست ها یو به طرف در خانه م کنمیدر پارک م یجلو انهیرا ناش نیماش
 ...دوم یم ییبه طرف ساختمان دا شود،یبا مشقت باز م قفل بچرخانم... در که یرا تو دیکل

 ...نطوریقفل است... در تراس اتاق غزل هم هم در

و بلند  ندینش یم میلب ها یرو یشخندی... نکنمیو در را با شدت باز م رومیطرف ساختمان خودمان م به
 ...: به به... جمعتون هم که جمعهمیگویم

 ...ستیزده... آراد هم طبق معمول ن رتیو بابا با اخم... آوا ح یی... داکندیبا تعجب نگاهم م مامان

 یروم و دستش را م یرا در آغوش گرفته م شیسه کنج مبل مچاله شده و زانوها یبه طرف غزل که تو کراستی
 ...نمیکشم: پاشو بب

 !: چه خبره؟دیگو یبا تحکم م بابا

 ...: برو جلوهمدیو به جلو هلش م رمیگ یغزل را م یها شانه
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 !؟یکنیم کاریچ یحسام معلوم هست دار ری: امشودیاز جا بلند م ییدا

 ...قهی... فقط پنج دقنیبهم وقت بد قهیآورم: فقط پنج دق یدستم را باال م کف

 ...: ولم کندیگویم غزل

 ...فتی: ساکت شو و راه بمیسا یهم م یرا رو میها دندان

 ...حسام ریام _

 ...بابا اجازه بده _

 ...ولم کن گمی: مدهدیدستش را تکان م غزل

 ...: خفه شوزنمیم ادیفر

 !سمتم: چته تو؟ ردیگیم زیخ بابا

 ...کنمیشوم و در را قفل م یپله ها م ریبه خودشان بجنبند وارد اتاق ز تا

 ؟یگرد ی: تو چته ها؟ دنبال دردسر مکندیحرص زده نگاهم م غزل

مگه من مرده باشم  ؟یفرست یم هی... تو... برا من احضاریگرد یکشم: تو دنبال دردسر م یوار مصورتش ه یتو
 ؟یفهم ی... میجدا بش یکه بتون

 !جدا شه؟ خوادیم یدرو باز کن مامان... ک ر؟یزند: ام یبه در م مامان

 ...جدا بشم... مـــن خوامیکشد: من م یم غیج غزل

 ...یکنیتو غلط م _

 ...وونهی... احمق دیکنی: خودت غلط مدهدیکوبد و با دو دست به عقب هلم م یام م نهیتخت س محکم

 ...در را باز کنم خواهدیم ییدا نباریرود و ا یم نییباال و پا رهی... دستگشومیپشت در را م یهمهمه  یصدا

... شمیازت جدا م یکه فکرشو بکن یزی: آسون تر از اون چزندیو آهسته لب م شودیم رهیخ میچشمها یتو غزل
 ...ینیب یحاال م

 ینم میحال یزیبشم چ وونهید یوقت یدونی... مارمیسر جفتمون م ییمن چه بال نیکارو بکن اونوقت بب نیتو ا _
 ...شه

 ...کندیغزل جدا م یباز شدن در، نگاهم را از صورت برافروخته  بیمه یصدا

 نییپا یشهر هرته سرتو انداخت ی... فکر کردنمیبب رونیبرو ب ای: بدهدیرا با کف دست ماساژ م شیبازو بابا
 ...من حرمت داره یخونه  ؟یکش یداخل شاخ و شونه م یاومد

 ...: حرمت... ههکنمیپوزخند نگاهش م با
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 یخوایپرسد: غزل... م یم شیقابل صدا ریو با لرزش غ کندیقد علم م شیاورد و مامان جلو یسمتم هجوم م به
 ؟یجدا بش ریاز ام

 ...دوزد: آره یم یگرید ینگاهش را معذب به گوشه  غزل

 ...کنه ینم یغلط نی: غزل همچمیگویکشد و من م یم ینیه آوا

 ...حسام ری: احترام خودتو نگه دار امکندیبا غضب نگاهم م ییدا

 ...شده یکن بگو چ فیتعر ای: مثل بچه آدم بدیگو یفرستم و بابا م یم میموها یرا ال میها انگشت

هنوزم  یبرا چ ؟یستینکردم؟ مگه ازم متنفر ن انتی: مگه من بهت خکندیم یدست شیجواب دادن پ یتو غزل
 ؟یمنو نگه دار یخوایم

 ...تو دهنتا زنمیم _

روز ازدواجمون  نیکردم... بگو از همون اول انتیبگو که من بهت خ ؟یگ یچرا راستشو نم ه؟ی: خب چشودیم براق
 ...کردم یم انتیداشتم بهت خ

 ...شک عقلش را از دست داده یشده... ب وانهی... غزل دماندیباز م مهین دهانم

 یهجوم م ییکشد و به طرف دا یم یغیسرم را بچرخانم... مامان ج شودیباعث م ،یواژگون شدن جسم یصدا
 ...اش گذاشته نهیس یفرود آمده و دستش را رو شیزانوها یبرد که رو

 ....شنوم یناباورِ بابا گفتن غزل را م یافتد و زمزمه  یهم م یرو شی... پلک هاکنمیزده نگاهش م بهت

***** 

 ...دومیم کندیکه همراه با تخت روان حرکت م یسرعت پشت سر غزل به

 یریز ورود غزل جلوگو ا شوندیم یشود... دو پرستار همراه تخت وارد اتاق یقطع نم یاش لحظه ا هیگر یصدا
 ...کنند یم

 ...داخل امی: خانوم تو رو خدا... بذار بزندیرنگش چنگ م یبه روپوش سرمه ا غزل

 امیکشد: عمه... بهش بگو بذاره ب یپرستار کله م یشانه  یو بابا زودتر وارد اتاق شده اند... غزل از رو مامان
 ...تو

 ...کندینم یچرخد و توجه یدور خودش م یکه با کالفگ نمیبیرا م مامان

 ...میما کارمون رو انجام بد نیاجازه بد دیداشته باش فیتشر رونی: خانم بدیگویبا عجله م پرستار

 ...ردیگ یاش اوج م هیگر یبندد... صدا یغزل م یدر را به رو و

 ...بــ ای: غزلم برمیگ یرا م شیپشت سر شانه ها از

 ...کند: تو حرف نزن یحرفم را قطع م غشیج یصدا
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 ...خب... باشه... آروم لهیبرم: خ یرا باال م میو دست ها دارمیبه عقب برم یقدم

روم...  یپشت سرش م اطی... با احترودیسبز بد رنگ م یها یکشد و به طرف صندل یم نیزم یرا رو شیپاها
 ...شودیو به جلو خم م ندینشیم یصندل یرو

 یو مانتو دیسف ی... شلوار راحتیصورت یروفرش یگذارم... پاپوش ها ینوک پا تا فرق سرش را از نظر م از
و شال کج و کوله اش را که  کنمیم یباز است.. پوف شیو دکمه ها دهیاش پوش یشرت خانگ یت یکه رو یسبز

 ...کشم یافتادن است جلو م یدر آستانه 

 یخوای: غزل تو چته؟ ها؟ چرا نمدهمیام را ماساژ م یشانیو پ کنمیم یکشد... پوف یرا با خشونت عقب م سرش
 !؟یچ یعنی ایبچه باز نیا م؟یو حرف بزن مینیبار مثل آدم بش هی

 ...حسام بابام ریلرزند: ام یم شیشود و لب ها یپر م شیچشمها ی کاسه

 ؟یکرد فیبود رد یچرت و پرت ها چ نیغزل... احمق... ا ی: احمقکنمیتاسف نگاهش م با

 ...من حرف از حماقت نزن یبرا یکیچرخاند: تو  یو سرش را م ردیگ یرا م نگاهش

 ...دهمیم هیتک واریو به د کنمیم یپوف

نگاه  کبار،ی هیو هر چند ثان دهدی... خودش را به جلو و عقب تکان مردیگ یضرب م نیزم یرو شیبا پا غزل
 ...ردیگ یتاق را نشانه ما ینگرانش در بسته 

 یشانیپ یرو یقیکه اخم عم بردیپرد و به طرف بابا هجوم م یچرخد، غزل مثل فنر از جا م یپاشنه م یکه رو در
 ...اش دارد

 ...یی: دازندیصدا م ملتمسانه

: بعدا غزل... بعدا دیگو یحواس م یکشد و ب یم رونیلرزان غزل ب یانگشت ها انیرا از م راهنشیپ نیآست بابا
 ...میزنیحرف م

 ...اندازد یهم نم ینگاه مین یدود... به من حت یراهرو م یبه انتها و

... کف دستم کندیچرخد و نگاهم م یم یگذارم... با سست یغزل م یشانه  یبرم و رو یدستم را جلو م نامطمئن
 ...رمیگ یگذارم و با شست قطره اشکش را م یگونه اش م یرا رو

... شانه شودیاش م یشانیگاه پ هیام تگ نهیس یبعد، سمت چپ قفسه  یا هیکشد و ثان یرا باال م ماغشد
 ...لرزد یم شیها

 ...ندینش یو پشت کمرش م دیآ یباال م ریتاخ ای میها دست

 ...من بود ری: همه ش تقصدیگو یگذارم و غزل م یم شیموها یام را رو چانه

 شود گفت؟ ی... چه مگریغزل بوده د ریکنم... خب تقص ینم دایدادنش پ یدلدار یبرا یجواب
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 یاگه عمه م ؟یجدا ش یخوایچرا م دیپرس یازم م یی: اگه داکندیخودش حرف بزند زمزمه م یکه انگار برا یطور
به گردنم حق  یاز هر کس شتریکه ب ییبدم به آدما تونستمیم یمن چه جواب ت،یگفت برگرد سر خونه زندگ

و برگردوندن من  یاشت یاشدن بر  یدادخواست طالق دادم واسطه م دیرس یکه به گوششون م نیدارن؟ هم
و تازه برعکس...  کننینم یتالش چیه گهیو حداقل اونا د فتمیاز چشمشون م ینطوریبه خونه... من گفتم ا

 ...رونیپسرشون برم ب یاز زندگ خوادیدلشون م

دختر چقدرررر  نیمانم... ا یم رهیخ وارید یرو ینامعلوم یباور به نقطه فرستم و نا یم رونیب ینیرا از راه ب نفسم
 ...کند یفکر م یبچگانه... چقدر احمقانه و احساس

 ...یا وونهیغزل... واقعا د یا وونهیکردم... تو د یم دییو حرفاتو تا کردمیآره منم بر و بر نگات م _

 ...شهیم ینطوریا دونستمیکند: من چه م یم بغض

 ...باشد دهیو از خواب پر دهیکه ترس یخورد... مثل کس ی... تکان مکنمیرا نوازش م کمرش

 ...ردیگ یفشارد و فاصله م یام م نهیدستش را به س کف

 ...اش برگردد یقبل تی... با التماس... که به موقعکنمیم نگاهش

 ...رمی... مات و مبهوت... که هر چه زودتر فاصله بگکندیم نگاهم

 ...فرستد یشال م ریرا ز شیکشد و موها یرا به صورتش م شیها تدس

 ...ییرساند: دا یم چیرا به ه ماندهیباق یکند و فاصله  ی... غزل پا تند مدیآ یراهرو م یاز انتها بابا

 ...: غزل جان اجازه بدهزندیدست کنارش م با

 ...یـــی... دانمشیتورو خا بذار بب ییدا _

 ...: حال بابات خوبهدیگویم یروم... بابا تند و سرسر یم کشانی... نزدکندیمکث م بابا

 ...ششیپس بذار برم پ _

... بهتره اول مشخص یعنی... نهیبهتره که تو رو نب یبگم... ول نویا دینبا دونمیکشد: م یدست م شیموها به
 ...یپرت و پرتا رو برامون سر هم کرد نیبشه چرا ا

 ...کند یصورتم م ینگاه غضب آلودش را را روانه  و

 یم یصندل یرو عانهیبرود... غزل مط یها م یو به طرف صندل ردیگیم ستادهیا ریغزل را که سر به ز یبازو بابا
 یاگه کس یعنی... یگیدروغ م یگذارد: غزل کامال مشخص بود که دار یم شیشانه ها یو بابا دست رو ندینش

تحفه به در  نیکه ا یکرده بود یکار نینکرده همچ یی... اگه تو خداشدیموضوع م نیمتوجه ا کردیکم فکر م هی
حال افتاد... اگه چند  نیبه ا نمیهم یدفعه شوکه شد... برا هیزد تا برت گردونه خونه... اما بابات  ینم واریو د
 ... و دونهیفقط خدا م یچه قصد ی... ولیدار یقصد هیکه تو  دیفهم یکرد، م یفکر م هیثان

 ...ابدی یتمامش، به نگاه پر خشمش به من خاتمه م مهین ی جمله
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 ...رمیگیو رو م کنمیم یپوف

 جون... بگو تا من برم باباتو آروم کنم... خب؟ ییپرسد: بگو به من دا یباز از غزل م بابا

 شما ها؟ نیشده ب یچ : بگو غزل...دیگویو بابا مصر م دیسا یرا به هم م شیکف دست ها غزل

کلمه  ی... و باز هم حتکندیبابا تکرار م یبه من گفت، برا شیچند لحظه پ نیکه هم یمسخره ا لیها و دال حرف
 ...آورد یکه من زدم به زبان نم یاز گند یا

 ...فتدیبابا از شدت تعجب کف دستش ب یمانده تخم چشم ها کم

 !!!؟؟؟یا وانهی: دختـــر... تو دکندیمن و البته کشدار تر تکرار م شِ یپ قهیبا همان لحن چند دق قایدق

 ...نمیشده... بگو بذارن بابامو بب ی: حاال که گفتم چدیگویم یقرار یگزد و با ب یلب م غزل

 ...افتاده یشما دو تا چه اتفاق نیکه ب یهنوز بهم نگفت _

 ...ییآخه دا _

 ...ندینش یم یصندل نیاول یو با ضعف رو شودیمان از اتاق خارج م... مادیآ یباز و بسته شدن در م یصدا

 ...کندیاخم م کندیکه نگاهش م غزل

 ...کند یعشق و با محبت نگاهش نم یاز رو شهینگاهش به غزل را دوست ندارم... مثل هم ی نحوه

 ...کندیو باز بغض م ندیب ینگاه مامان را م غزل

 ...نگاش نکن ی: مامان اونطورمیگو یم یعصب

 ...شماها نیم کرد وونهیکند: تو حرف نزن... د ینازک م میبرا یچشم پشت

 !؟ییرود: غزل شما یبه طرف غزل م کراستیو  دیآ یم رونیب ییاز اتاق دا یپرستار

 ...ننیشما رو بب خوانی: مدیگو یو پرستار م دهدیتند تند سر تکان م غزل

 دهمیبه تاسف تکان م یشنوم... سر یمامان را م یپوف بلند باال ی... صدارود یمثل فرفره به طرف اتاق م غزل
 ...روم یو پشت سر غزل م

 ...کندینگاهم م گنگ

 ...کنمیفرستم و با دست چپ، در اتاق را باز م یم شیانگشت ها انیدست راستم را م یها انگشت

 ...کند یکنار هم اخم م دنمانیبا د ییدا

 ...رود: بابا جونم یقرار به طرف تخت م یکشد و ب یدستش را پس م غزل

 ...ردیگ یاتش م شیبغض و لرزش صدا یبرا دلم
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کند: به خدا  یو تند تند و پشت سر هم تکرار م ندینش یم ییدا یسر و وصورت دست ها یرو شیها بوسه
 ...بپرس اصال حسام رینکردم... از ام یکار چیگفتم... من ه یدروغ گفتم بابا... به جون خودت الک

 ...بگو بهش ری: امدیگو یچرخد و م یم

 ...یعنیگه... خب...  یراست م یی: دادارمیبه جلو برم یقدم دیترد با

فکر کردن  یبگم که حت یزیچ هی خواستمیبودم... فقط م یعصب ری: از دست امردیگ یحرفم را م یدنباله  غزل
 آخه؟ شهیم ینطوریکه ا دونستمی... اشتباه کردم... من چه مدیببخش یی... باباارهیبهش هم حرصشو در ب

 ...ردیگ یهق هقش اوج م یصدا و

 !؟ی: چرا از خونه ت قهر کرددیگو یم فیضع ییدا

 خونه م خب؟ باشه؟ گردمیکه ما دعوامون بشه؟ بابا تو خوب باش من برم شهیخب دعوامون شد... نم _

که به زبان آورد شگفت زده شدم...  یلرزد... از جمله ا یم شینه هاگذارد و شا یاش را لب تخت م یشانیپ و
 !گردد؟ یواقعا بر م

 ...دی: ببخشزنمیصدا لب م یشوم و ب یم کیبه تخت نزد نم،یب یرا که م ییدا ی رهیخ نگاه

چرخاند و  ی... غزل سرش را مندینش یسر غزل م یرو دیفرستد و دستش با ترد یم رونیرا آه مانند ب نفسش
 ...چسباند یم ییرا به دست دا شیلب ها

 ...: ببرشکندیزمزمه م یآرام به

 ...مونمیم نجای... همرمی: نه... من نمکندیسر بلند م یناگهان غزل

 ...چسبانم: غزلم یکمرش م یدستم را به تخت کف

 ...افتد یم نیی... دستم پاردیگ یو بدون جلب توجه فاصله م خوردیم یتکان

 ...استراحت کنه دیبا ماری: وقت مالقات تمومه... بدهدیتذکر م یو پرستار شودیباز م در

 !فقط من بمونم؟ شهی: نمکندیملتمسانه نگاهش م غزل

 ...میاتاق را ترک کن عتریکه هر چه سر شودیو باز متذکر م دهدیسر تکان م تیجد با

 ییفهمم حرف ها یکه م نیهم ی... ولیکه گفت ستین یاون زیکه همه چ دونمی: مدیگو یم ییو دا کنمیم یپوف
 ...کنهیراحت م المویبوده... بازم خ یاز سر بچگ یکه زد

 ...خوامیچکد: معذرت م یم نییتند تند پا شیو اشک ها زندیپلک م غزل

 ...کندیاتاق را ترک م ،یو دلتنگ یتیو با نارضا کندیرا غرق بوسه م ییباز صورت دا و

 ...روم یم رونیسرش ب پشت
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... کنمیم زیرا ر می... چشمهادیگشا یغزل آغوش م یو برا دیآ ی... جلو مشودینفر متوجهمان م نیاول مامان
 ...مخش را زده یمشخص است بابا حساب

 ...کندیمامان گذاشته و باز هق هق م یشانه  یندارد... سرش را رو یغزل تمام یها اشک

 ...ها یناراحت بودم... از من دلخور نباش فدات بشم عمه... من اون موقع یاله _

 ...... تمسـی: نـّـ.... نزندیهق م دهیبر دهیبر

 ...نشد که یطور نینکن... بب هی: جــانم... گرکندینوازش م یروسر یسرش را از رو مامان

کم استراحت  هیبرو خونه لباس عوض کن...  ایبوسد: ب یاش را م یشانیو پ کندیغزل را از آغوشش جدا م و
 ...ارتتیحسام باز م ریکن بعد ام

 !ر؟ی: مگه نه امکندیمن نگاه م به

 ...ارمشی: آره... آره مزنمیهوا م یخدا خواسته، حرف مامان را رو از

 ...مونمی: نه... مدهدیمصمم سر تکان م غزل

 ...نکن یلجباز _

کجا  دانمیو نم کنمینم شیدایپ ی... ولداندیکردن بابا... او گ خواب غزل را بهتر م دایپ یبرا گردانمیم چشم
 ...رفته

 ...ساعت هم که شده به خانه برود کی یتا برا کندیم یباالخره غزل را راض مامان

 !خودمان؟ یخانه  ای ییدا ی... خانه دانمیرا از خانه نم منظورش

 ...دیآ یخودمان نم ی... مشخص که غزل به خانه کنمیم یدلم به افکارم دهن کج یتو

 ...می: برکنمیو نگاهش م رومیم جلو

 ...شودیهمراهم م یلیم یو با ب کندیم یمامان خداحافظ از

و جلو تر از  زندیهم بهم م یو دور از چشم مامان تنه ا زندیبا شدت پسم م رم،یگیدست م یرا که تو دستش
 ....داردیمن قدم برم

 :صل هفدهمف ♦

 ...شد دینا ام دمیام تمام

 ...بعد و نه دو هفته بعدش یبه خانه برنگشت... نه آن روز، نه روز بعد، نه هفته  غزل

 ...امدیهمانجا ماند و به خانه ن ییاز دا یپرستار یبهانه  به
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کرده  لهیحاال آوا هم پ ،ییبود که عالوه بر بابا و مامان و دا زیبازنگشتن به خانه، آنقدر شک برانگ یبرا ممانعتش
 ...بود تا موضوع را بداند

 ادتیع یزبانم حرف بکشد و هر وقت به بهانه  ریکرد تا از ز یزدن استفاده م یدست کی یبرا یاز هر فرصت بابا
غزل را وادار  یو البته ه کندیکه مامان چطور موشکافانه نگاهم م دمیدیرفتم م یغزل م دنیو در واقع د ییدا
 ...ردیگیرا در نظر م شیرفتار ها ینیب زیبا ر موقعبدهد و آن  سیپوست بکند و سرو وهیو م ندیتا کنارم بنش کندیم

 ...میده ینم پس نم چکدامیخب... نه من و نه غزل ه یول

 ...را بالکل فراموش کرده ییکردم غزل طالق و جدا یداشتم که فکر م یا هودهیب دیمن چه ام واقعا

که چهار روز  دمیفهم یرا وقت نیرا...ا ییجدا یبرا مشیمن را، و نه تصم انتیفراموش نکرده بود... نه خ غزل
 ...دیبار به دستم رس نیدوم یطالق برا ی هیاحضار ش،یپ

 ...ردیاز سر بگ طالق گرفتن یرا برا شیمساعد شود و دوباره تالش ها ییغزل فقط صبر کرده تا حال دا که

 ...از جلسه ها هم حاضر نخواهم شد چکدامیه یجلسه حاضر نشدم... و تو نیاول یتو

 ...کنم یاز غزل فکر نم ییبه جدا یا هیثان یبرا یحت من

بار تکرار کردم که چقدر دوستش دارم... گفتم آن  نیهزارم یحرف زدم... برا شیبهش زنگ زدم... برا روزید
 ...و بس دمید میرو شیرابطه... به خواست من شکل نگرفته... گفتم که فقط و فقط تورا پ

صدف رو  یرفتنت به خونه  م،ی: اگر از اون رابطه هم صرفنظر کندیپرس یحالت تمسخر داشت وقت شیصدا
 حسام؟ ریام یکنیم هیتوج یچطور

 ...جواب دادن ماندم یا تومن واقع و

 ...که من کردم حماقت محض بود یگفت... کار یراست م غزل

 ...بکشم رونیام ب یرا از زندگ شیگفتم که صدف را چطور خفتش کردم و خواستم پا شیبرا

از ان  شیاز صد بار گفتم من فقط تو را دوست دارم غزلم... فقط تو را... حس کردم نرم شد... صدا شتریب
 ...آورم یسر خودم م ییبال کی... یجدا شو ی... بخواهیدر آمد... گفتم تو نباش یاحساس یو ب یکخش

 ...کنمیکار را م نیباور کن ا یبگذار... ول میرو یو احساسات یرستانیاسم پسر بچه دب یخواهیم گفتم

 ...ریو بعد زمزمه کرد: ام دمیرا شن قشینفس عم یصدا

 ...ینه عاطف ینه خبر ی... نه سوالنیهم

 نزده بود؟ میصدا ینطوریو من غرق لذت شدم... چند وقت بود ا ریزمزمه کرد ام نرم

 !ته دل گفتم: جانم...؟ از

 نه؟ ای یهنوز هم دوستم دار دمیپرس یکرد... و وقت سکوت
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 ...تماس را قطع کرد یحرف اضافه ا چیه بدون

 .کنمیحسام... ازت خواهش م ریزنگ نزن ام بهم گهیکه گفته بود: د دیرس امشیبعد پ یا هیثان

.. محمد... دیایگفته بود غزل را به حال خودش بگذارم تا با خودش کنار ب یمحمد افتادم وقت یحرف ها ادیمن  و
و  دمیدیم شتریرا ب گری... همدزدمیبهش سر م شتری... که حاال بانیشا ی... محمد علدهیهمان مشاور اتو کش

 ...را به خاطر بسپارم شیتک تک راهکار ها کردمیم یمن سع

 ...اوری... گفتم ابداااا... اسم صدف را هم نندیصدف را هم بب خواهدیم گفت

اول صدف را  دیبا ،یغزل را دوباره داشته باش یخواهیطرف ان رابطه صدف است... اگر م کیحسام  ریام گفت
 ...ینگه دار یراض

نگه داشتن زنم... نگه  یام که حاال برا دهیبه کجا رس می. با حماقت هامن فکر کردم خاک عالم بر سرم.. و
 ...صدف چنگ بزنم ی دهیبه طناب پوس دیام.. با یداشتن زندگ

 ...کنمیو فکر م کنمیوفکر م کنمیگذارم وفکر م یپا م ریاطراف خانه را ز یکوچه ها تمام

 ...کنم ینم دایمشکلم پ یبرا یبرا یراه حل چیه

 !؟یبه خانه برگردانم خدا؟ چطور یرا چطور غزل

تابد و تنم هم داغ است... نه از آفتاب  یبه فرق سرم م مایشده... آفتاب مستق سیشرتم از عرق خ یت ی قهی
هم  یعمرم را رو ی... تمام فشار هادیگو یسر ظهر... که به قول محمد از غصه تب کرده ام... راست هم م

 ...شودیوارد شده نم جسممکه به روح و  ریاخ یدو ماهه  نیا یفشار ها نصف یبگذارند، به اندازه 

و من هنوز کوچه پس کوچه ها را با قدم  رندیگیرا از سر م تشانیو مردم فعال شودیها کم کم شلوغ م ابانیخ
 ...کنمیمتر م میها

 ...گذرانم یمغازه ها را از نظر م یحواس یبا ب یو گاه شومیم رهیبه آسمان خ یگاه

 ...خوردی... سرم داغ شده و حالم دارد به مرمیگیام را با نوک انگشت م یشانیپ یو عرق نشسته رو کنمیم یپوف

 ...دارمیبرم یقدم ابانیرد شدن از عرض خ یو برا زنمیپلک م دمیبهتر شدن د یبرا

 نیدست راستم زم یتر، روان طرف  یو کم کندیم یرا خال میپا ریز یکشد که برخورد جسم سخت ینم یطول
 ...شنومیآسفالت را م یرو نیماش ریشدن تا دهیکش ی... صداخورمیم

بر جا  کنمیم یو سع گزمی... لب مردیگیو تمام بدنم را در بر م شودیشروع م میدرد از نوک پا ،یا هیثان یبرا
 ...نمیبنش

 !آقا... حالتون خوبه؟ _

 ...کندینگاهم م یاست که با نگران یانسالی... مرد مکنمیبلند م سر

 ...: خوبمکنمیزمزمه م یاهستگ به
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از شدت درد نفسم بند  دهم،یفشار م نیکه دستم را به زم نیبلند شوم... هم نیزم یاز رو کنمیبا تقال م و
 ...رودیم

من  ریبه خدا تقص شه؟یشده؟ دستتون طور ی: چدیگویم یکه مرد با نگران شودیم انیچهره ام نما یدرد تو انگار
 ...من نیماش یجلو یدیپر هوینبود شما 

 ...شومیکه اطرافمان جمع شده اند را م یچند نفر یهمهمه  یصدا

 ...نداشت یبابا بنده خدا اصال سرعت _

 ...نیماش یکرد خودشو انداخت جلو یم ریپسره کجا س سیمعلوم ن _

 ...دم بود... شرمندهخو ری... تقصدونمی: مدهمیو سر تکان م کنمیم یپوف

شلوارم  یداد، خاک رو یکه درد کمتر ی... با دستشومی... از جا بلند مکندیاندازد و کمکم م یم میبازو ریز دست
 ...تکانم یرا م

 ...ادی: دستتون داره خون مدیگو یم هول

شرتم غرق خون  یکوتاه ت نِ ی... آستکنمیاندازه اش را درک م یسوزش ب لیاندازم و تازه دل یم میبه بازو ینگاه
 ...است

 ...ها ینر ییاز سر راه بردارم... جا نویدقه صبر کن من ماش هی: دهدیهوا تکان م یراتو دستش

 ...روم یرو م ادهیو لنگ زنان تا پ دهمیتکان م یسر

 درمانگاه؟ می: بردودیو به سمتم م کندیزود سمند زرد رنگش را پارک م یلیخ

 ...خوبم ممنون: نه... کنمیم نگاهش

 ..رو ندارم دیدردسر جد تیظرف گهیدارم... د یراحت بشه... خودم هزار تا بدبخت المیمن خ می: بردیگویم یزار با

 ...دیببر فیتشر دیتونیخودم بود... شما م ری: نه تقصزنمیپلک م یکالفگ با

 شیو بالفاصله پ دارمیبرم یرد شدن از کنارش، قدم یکشد... برا یپهنش دست م لیو به سب دیگویم ینچ
 ...شودیم اهیس میچشم ها

 ...راحت بشه المینکن... بذار من خ تیاذ میبر ای: آقا بردیگیسالمم را م یو بازو کندیم یپوف

 ...دهمیموافقت سر تکان م یشوم و به نشانه  یصورت آفتاب سوخته اش م ی رهیخ یکالفگ با

**** 

 ...کندیم لیام را تکم یخوش ه،یساعد، آن هم از دو ناح یشکستگ

 ...بزند هیگر ریکم مانده ز یتاکس ی راننده

 ...خورمیو حرص م کنمیکه از انگشتان دست راست تا آرنجم را در بر گرفته نگاه م یآتل به
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 !گذاشته بودم؟ یکورم را کدام گور یچشمها ابانیموقع رد شدن از خ واقعا

 ...دیآ یپانسمان زخمم داخل م یبرا یو پرستار رودیمقابل تخت کنار م ی پرده

زحمت  یکل نجاشمیتا هم ی... مرسدیببر فیتشر دیتونیشما م گهی: دمیگویو آهسته م نمینشیم یسخت به
 ...دیدیکش

 خردهی: کندیکشم... پرستار نگاهم م یو ناخودآگاه دستم را پس م کنمیرا سر شانه ام حس م یسوزش
 ...سوزونهیم

 ...کنمیفشارم و تحمل م یهم م یرا رو میها پلک

 از خانواده تون خبر بدم؟ یبه کس نیخوای: مدیآ یجلو م مرد

 یذهنم م یتو یو همان لحظه جرقه ا دهمیتکان م نی... خانواده... هه... سرم را به طرفزنمیاراده پوزخند م یب
 ...درخشد

 ...ادیب دیری: با خانمم تماس بگکنمیرا با زبان تر م لبم

 ...افتاده یچه اتفاق دهدیم حیغزل توض ی... براکنمیتکرار م شیغزل را برا ی شماره

 ...دهدیرا م مارستانیحالم خوب است و بعد آدرس ب دهدیم نانیکه مرد اطم دیگویم یدانم غزل چ ینم

 ...خوشحالم که غزل نگران شده یاست، ول یبدذات تینها دانمیم

 یتیاصال شکا دهمیم نانیبار اطم نیدهم یبرا نکهیبعد از ا یتاکس یو راننده  شودیپانسمان دستم تمام م کار
 ...رود یندارم، م

دست راست که  ی هی... از ناحکنمیام فکر م یتمام نشدن یها یکشم و به بدبخت یتخت اورژانس دراز م یرو
 ...شده یکال ساقط شده ام... هم موبرداشته و هم به شدت زخم

 ...کنمیها نگاه م یمهتاب فیو به رد گذارمیام م یشانیپ یدست سالمم را رو ساعد

 ..نمیبیو غزل را م رودیتخت با شدت کنار م یرنگ جلو یآب یکشد که پرده  یساعت هم طول نم مین

 تک تک ی... غزل نگاهش را روشومیم زیخ می... نشدمیاندازه خوشحال نم نیتا ا زدندیرا به نامم م ایدن اگر
 ...: سالمکنمیزمزمه م یچرخاند... به نرم یبدنم م یاعضا

و غزل مشتش را به شانه ام  رمیگ یم یقیغزل دور گردنم حلقه شده... دم عم یدست ها م،یایتا به خودم ب و
 ...: احمق... احمق... احمقکندیو سه بار پشت سر هم تکرار م کوبدیم

احمق گفتنش را  نیا لیهنوز فلسفه و دل کهیدر حال برمیگردنش فرو م یانحنا یو سرم را تو زنمیم لبخند
 ...دانمینم

*** 
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 ...طرف نیا ای... بواریتو د یرفت ؟یریکجا م ری... مواظب باش... امایب _

 ..رهیم جی: سرم گرمیگ یام م یشانیرا به پ دستم

 ...ازداند یم فشیتن نح یکند و وزنم را رو یحلقه م میرا دور بازو دستش

 ...تمارض واقعا الزم است نیا ی... ولمیمن را ببخشد بابت کارها خدا

 ...نشده باشه یطور ؟ی... از سرت عکس نگرفتیشد یچکاپ کامل م هی یموندیکاش م _

 ...میمانیفشارد و منتظر م یآسانسور را م ی دکمه

 ...... آرومای: بردیگیغزل بازوم را محکم م شود،یباز م نیاسانسور که به طرف یدرها

 ...فرستد یاندازد و من را جلوتر داخل م یم دیکند... کل یلحظه هم دستم را رها نم کیبه واحدمان،  دنیرس تا

و  فیکث یسر راه را از لباس ها یکاناپه  نیزود، اول یلیآورم و غزل خ یرا با فشار به بغل پا در م میها کفش
 ...کندیم یبار مصرف خال کیظروف 

 بمیج یرا تو دیگردد، به سرعت کل یکه بر م نیچرخانم و هم یقفل م یرا تو دیکل یاز چشمش، به آهستگ دور
 ...دهمیسر م

 ...نیبش ایب _

 !!!ستیواقع گرید دنمیلنگ نی... خدا شاهد است ارومیلنگان جلو م لنگ

 نیماش یرا تو فیکث ی... لباس هاکندی... غزل سر سه سورت دور و بر را جمع و جور مشومیکاناپه ولو م یرو
 ...کندیو غذا درست م دیشو یاندازد... ظرف ها را تند تند م یم

 ...ندیچ یم نتیکاب یگردنش افتاده و ظرف ها را تو یاش رو ی... روسرکنمیچرخانم و نگاهش م یرا م سرم

 !شرتمو عوض کنم؟ یت یکنیپرسم: کمکم م یم آهسته

 !؟یاندازد: هنو لباساتو عوض نکرد یرا باال م شیچرخد و ابروها یسرعت م به

 ...تونم یدهم: نم یاز گردنم را نشانش م زانیآو دست

 ...آورم یم رونیشرت ب یت نیدستم را از آست یگردد... به سخت یبر م یرنگ یشرت آب یرود و با ت یاتاق م به

 ...... اووفهدیم نیالکل و بتاد یاندازد: اه... بو یاش م ینیب یرو ینیچ غزل

 ...پوشم یاش را خودم م یکند و باق یرا از سرم رد م دیشرت جد یت

دور... پر از خونه  ندازمشیم نوی: اداردیشرت را برم یکه به صورتش داده، ت یدو انگشت و حالت چندشوار با
 ...خورهیبه درد نم گهید

 ...: غزلشومیو مانع بلند شدنش م رمیگیرام مچش
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را گود  شیچشمها ریز یا رهیت یکشد.... هاله  یباال م میقفل شده ام تا چشمها یرا از انگشت ها نگاهش
 ...کرده

 ...نمانده یباق یزیبود، چ میآرزو تیپُر و برجسته اش هم که گاز گاز کردنشان نها یگونه ها از

 !؟یکه بمون ی: برگشتکنمیزمزمه م متیمال با

 ...ردیگیلبش شکل م یاز پوزخند رو یطرح

 حسام؟ ریام گذرهیتو فکرت م ی: واقع چکندیو غزل زمزمه م رمیگینگاهم را م یدینام با

 ...کنم دایبرگشتن تو پ یبرا یراه حل هی نکهی: فقط امیگویم صادقانه

 ناکار کردن خودت؟ ؟یمتیبه چه ق _

 هیبرم  تیاگه از زندگ یبهم گفت ی: وقتکندیاندازد و زمزمه م یم نیی... غزل نگاهش را پاکنمینگاهش م متعجب
 ...ی... ولیبگ یکردم جد یفکر نم یاریسر خودت م ییبال

 ...نوکرتم ای... خداخورمیو لبخندم را م زنمی... پلک مماندیباز م مهین دهانم

ذوقم  یتو یازدواج و نامزد یحلقه  یخال ی... جاکنمیرا لمس م شیبرم و نوک انگشت ها یرا جلو م دستم
 ...و از آن روز از دور مچش باز نشد دمیخر شیکه برا یدستبند ی... حتزندیم

 ...یگرفت یم یحرفمو جد دیبا _

ذره سرعتش  هیفقط  نیکه اگه اون ماش یفکر نکرد نیلحظه به ا هی ی... حتی: واقعا احمقکندیزده نگاهم م حرص
 !؟یاوردیسر من م ییچه بال !ومد؟یسرت م ییبود چه بال شتریب

 ...به زبان آورده اریاخت ی... انگار قسمت آخر جمله اش را بخوردیجا م یناگهان

 ...گهیاز دستم د یشدی: راحت مکنمیدستش را نوازش م پشت

 ...وونهی: خفه شو... ددیگویم تیجد با

 تواَم ی وونهید _

 ...: آره مشخصهدیگو یطعنه م با

 ثابت کنم؟ یخوایم _

 ...یاز صد بار ثابت کرد شتریهه... تاحاال ب _

 ...هیامتحانش مجان _

 ...ونیکام یجلو ینداز یخودتو م ندفهیالبد ا _

 !؟یدیاز کجا فهم _
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 ...یفشارد: روان یهم م یرا رو شیها لب

 ...غذا بخور تا داروهاتو بهت بدم ایکشد: ب یدستش را پس م و

 نجا؟ینامحرم هست ا ؟یاری: حاال چرا لباساتو در نمرومیمن هم پشت سرش م و شودیجا بلند م از

 ...کوبد یم زیم یرا رو یو بشقاب سوپ خور دهدیرا نم جوابم

 ...کشد یسوپ و غذا م مینشنم و غزل برا یم یصندل یرو

 !؟یخور یخودت نم _

 ...: نهدیگویپرخاش م با

 ...خورمی: پس منم نمکنمیبشقاب رها م یرا تو قاشق

 ها؟ ؟یچ یعنی ایبچه باز نی: اوف اوف اووووف... ابندیو پلک م ردیگیاش م یشانیرا به پ دستش

 ...کندیو آشپزخانه را ترک م شودیبلند م لشیزنگ موبا یجوابش را بدهم صدا میآ یم تا

نگو... سالم  یچیدقه ه هی... سی: هگذاردیم ینیب یانگشت اشاره اش را رو لش،یموبا ینگاهش به صفحه  با
 ...عمه

 ...نیدونیکه... خب م رونی: اممم... خب نه اومدم بدیگویاندازد و غزل م یرا باال م میابروها

 ...کرد خیغذا  ایب زمی: عزمیگویم بلند

 ...کوبد: خب نه... آره اومدم خونه یم نیراستش را به زم یو پا کندیگرد م میرا برا شیها چشم

... رسونمیم تونوی... باشه چشم بزرگمیزنی... حاال بعدا حرف مگهید ینطوریکند: هم یگزد و زمزمه م یم لب
 ...فعال

 ...کندیبه طرفم پرت م دیآ یدستش م یرا که جلو یزیچ نیآورد و اول یم نییرا پا یگوش

 نتیکاب یرفته جمعش کنم، به لبه  ادمیکه احتماال بعد از کامل کردن نقشه  ییراندو کیدزدم و ماژ یرا م سرم
 ...... خوبه بهت گفتم ساکت باششعوری: بکندیبرخورد م

 !؟یشوهرت شیبفهمه پ یبرات اف داره کس _

 ...حرف نزن... اَه _

 ...نهار... من گشنمه ای: بمیگویم تیمظلوم با

 خب بخور... مگه جلوتو گرفتم؟ _

 ...خورمیمنم نم یگفتم تو نخور _
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 خوادی: واقعا دلم مندینش ین زیپشت م یصندل یو رو دیآ یکوبد به آشپزخانه م یم نیرا به زم شیپاها کهیدرحال
 ...یکنیدو ساله هم بدتر رفتار م یخفه ت کنم... از بچه ها

 !!: خوب شدددد؟؟دیگویو با دهان پر و نافهموم م بردیدهانش فرو م یلز برنج را تو زیقاشق لبر و

 ...گوشم ینم یزیکشم و چ یم یقیعم نفس

 ...دیآ یبرخورد قاشق و چنگال به بشقاب است که م یبعد، فقط صدا ی قهیده دق تا

 ...خودتو یخواستی... میخواستیحسام واقعا م ریپرسد: ام یم یشکند و به آرام یاست که سکوت را م غزل

 ...پر است شیچشمها یکنم... کاسه  یگذارد... نگاهش م یتمام م مهیاش را ن جمله

 زنده بمونم؟ یتو رو نداشته باشم... برا چ ی: وقتمیگویو م کنمیدل از خدا طلب بخشش م در

کردم تا  یمن که داشتم تموم تالشمو م ؟یبا من کرد نکارویگذارد: پس چرا ا یدهانش م یدستش را رو کف
 ...یدنبال آرامش و عشق نگرد یا گهید ی... که جاارمیباشم... عشق بدم... آرامش ب نیبرات بهتر

 ...دنبال آرامش و عشق نرفتم غزل یا گهید یمن جا _

 !پس اون بچه رو لک لکا از اسمون آوردن؟ _

 ...گذارم: غزلم یدستش م یرا رو دستم

سر خودت  ییبال نیهمچ یخواستیکه م یانقد منو دوست دار یکنیحسام... جواب منو بده... ادعا م رینه ام _
 ...طرفم همزمان با اون صدف نکبت رابطه هیاز  ی... ولیاریب

به که به خوردم داد...  ینداشتم... تازه اونم به خاطر کوفت یرابطه ا چیمن به جز همون شب با صدف ه _
 ...وگرنه

 ...یکرد انتیبه هر حال خ ؟یوگرنه چ _

 ...کلمه رو تکرار نکن نینکردم... انقدر ا انتیخ _

 ...یکرد انتیخ _

 ...نکــــردممم _

 ...کوبد: سر من داد نزن یم زیدستش را به م کف

 ...دیخب... ببخش لهی: خدهمیم هیتک یصندل یو به پشت زنمیرا پس م بشقابم

 ...دهدیم هیاش را به کف دستش تک یشانیو پ گذاردیم زیم یرا رو آرنجش

 ...ددار یبلند شدن بشقابم را بر م نِ یو ح دهمیرا عقب م یصندل

 ...... برو استراحت کنکنمی: بذار خودم جمع مدیگو یم آهسته
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 یرا م شیموها یشوم و رو یگرفته... خم م شیدست ها انی... غزل سرش را مگذارمیم نکیس یرا تو بشقاب
 ...ی: مرسمیگوی... آرام مخوردیم یبوسم... تکان

 ...کنمیآشپزخانه را ترک م و

 یو غزل م شومیم زیخ میتخت ن ی... رودیآ یبه اتاق م میداروها ی سهیآب و ک وانیبعد، غزل با ل قهیدق چند
 !؟یستین تیشلوار اذ نیپرسد: با ا

 ...: نهکنمیخانه مشت م دیشلوارم و البته کل بیج یرا رو دستم

 ...گذارد یدو رنگ را کف دستم م یها کپسول

 ...کشم یو به پهلو دراز م دهمیها را با آب فرو م قرص

 ...کشد یرا باال م شیو پاها دهدیم هیهم به سه کنج کاناپه تک غزل

 ...: لباساتو عوض کنکنمیم زمزمه

 ...: راحتمدهدیجواب م کوتاه

 !؟یپرسد: درد ندار یکشم و م یم یآه

 ...بون جوابش یمنف یبه نشانه  دهمیتکان م سر

ولو  یگذراند... کوسن ها یاتاق را از نظر م یها یختگیگذارد و بهم ر یم شیزانوها یکاسه  یاش را رو چانه
پاره شده... و قاب عکس  گرید یمیو ن زانیاو یمیکه ن یهستند... پرده ا نیکه پخش زم ییشده و لباس ها

 ...کج شده وارید یدونفره مان که رو یازدواج و عکس ها

 ...کنمی: خودم همه رو مرتب مکنمیروند و زمزمه م یرو به بسته شدن م میساکت شده... چشم ها دردم

 ...شود یم میزود... خواب مهمان چشمها یلیو خ بندمیکشم و پلک م یکند... آه م ینگاهم هم نم یحت

* 

 ...کند یتنم حرکت م یرو یجسم

بعد، کامال کنار  یرسد و کم یم میجسم به ران پا ینیهوا معلق باشم... سنگ یکنم... انگار تو یو درک نم جمیگ
 ...ودریم

 ...میگشا یپلک م یخواب آلودگ با

 ...کندیدر اتاق عبور م یاز جلو یا هیکه سا نمیبیم

 ...کنند یدرد م می... تمام استخوان هاشومیم زیخ میآرنجم ن یرو

 ...کندی... مرتب بودن اتاق شگفت زده ام ممیآ یم نییو از تخت پا میگویم یآخ

 ...: غزلزنمیصدا م رومیکه به طرف در م ینیح
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 ...چرخاند یقفل م یرا تو دی... غزل کلزندیبه راهرو خشکم م دهیو نرس کنمی... اتاق را ترک مرمیگ ینم یجواب

 !: کجا؟رسانمیو به سرعت خودم را به در م زنمیم لنگ

 ...دارمیدر برم یرا از رو دی... کلکندیکشد و نگاهم م یم ینیه غزل

 ؟یدرو قفل کرده بود ی... اصال برا چنمیبده بب دوی: کلکندیطلبکار دستش را دراز م غزل

 ...یبر یحق ندار گهی... دیخودت برگشت یخودت هم با پا ،ی: خودت رفترمیگیدر فاصله م از

 ...یکن فیتکل نییمن تع یکه برا یستین یرم... تو کس یهر جا دوست داشته باشم م _

 ...یاز اول برنگرد یخواستیم _

... بد کردم اومدم از کف یهست یی: عجب بچه پرروکندیزند و شگفت زده نگاهم م یرا به کمرش م دستش
 ...دویجمعت کردم؟ بده من کل مارستانیب

 ...دمیاندازم: نم یباال م شانه

 ....... اَه ه ه هدویحسام... بده به من اون کل ریبده... ام دویکل گمیبا دو دست مشتم را باز کند: م کندیم یسع

 ...خوردیکشد، به شانه ام م یرا که پس م دستش

 ...میگو یم یآخ بلند و کشدار یالک

 !شده؟ ی: چکندیکشد و هول نگاهم م یعقب م غزل

 ...به زخمم ی: زدکنمیم اخم

 ...شد یچ نمینبود... بذار بب ی... به خدا عمددیگزد: ببخش یم لب

 ...... اشکال ندارهخوادی: نمدارمیبه عقب برم یقدم

 ...کارم... لطفا یبده من برم پ دویاون کل ری: امکندیم یپوف

 ...رهینم ییجا یکس _

 !بمونم که ازش متنفرم... ها؟ یادم شیپ دیبا یچ یبرد: برا یرا باال م شیصدا

 ؟ی: از من متنفرکندیمبهوتم م شیصدا یتو نفرت

تونم  یتو نفرت نداشتم... نم یبه اندازه  چکسیعمرم از ه ی: آره آره آره... ازت متنفرم... تودیگویم یلجباز با
 ...تحملت کنم

 ...غزل _

 ...غزلو کوفت _
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بر  نیزم یرا از رو فشی... کزندیرا از کف دستم چنگ م دیبه خودم بجنبم کل نکهیو قبل از ا هیاز ثان یکسر یتو
 ...رودیو به طرف در م داردیم

 ...: غزلدهمیم هیتک واریبه د یسست با

 ...چرخاند یقفل م یرا تو دیکل

هر کس  ،یپارسا برگشت شیبا اون سر و وضع از پ یمن و تو عوض شده بود... وقت یجا شیغزل چند ماه پ _
ببخش و فراموش  ی... گفتدونستمیو من نم ی... تو دوماه با پارسا در ارتباط بودذاشتیمن بود زنده ت نم یجا

... حاال نوبت توئه... نه اوردمین وتبار هم به ر هی یهم فراموش کردم... و تا امروز حت دم،یکن... هم بخش
 ...نرو یببخش، نه فراموش کن... ول

 ...افتد یم نییدر پا یاز رو دستش

 ...: غزلمزنمیو باز صدا م دهمیرا فرو م بغضم

 ...فهمم یم شیرا از برق چشمها نیاست... ا سیخ شیچرخد... مردمک ها یم

 ...ری: امکندیفهمم که نجوا م یم شیتکان خوردن لب ها از

 ...فرصت... تو رو خدا هینرو... فقط  _

 ....افتد یم نیزم یو با صدا رو خوردیاز سر شانه اش سر م فشیک

 ...من فقط تو رو دوست دارم _

_... 

 ...غزل _

 ...داردیبه جلو برم یقدم

 ...رمیگیم واریام از د هیو تک کنمینگاهش م دوارانهیام

 ...روم یآورد... جلو م یسمتم هجوم م به

 ...بخشند یرا بهم م ایتمام دن کنمیشوند، حس م یکه دور گردنم حلقه م شیها دست

** 

 ...دوِست دارم _

_.... 

 ...دوست دارم _

_ .... 

 ...دوست دارم _
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 ...بوسم: دوِست دارم یاش را م قهی. شقندینش یگونه ام م یو رو دیآ یباال م دستش

 ...ــزمیفشارم: عز یرا به بنا گوشش م میو لب ها زنمیرا کنار م شیدو انگشت اشاره و وسط موها با

 ...گذرانم یاز نظر م صانهیصورتش را حر ی... تک تک اجزاردیگیچرخاند و رخ به رخم قرار م یرا م سرش

 ...ادیفشارد: دردم م یم میزانو یرا به کاسه  دستش

نگه داشته ام که قدرت تکان خوردن  میپاها انینشسته ام و غزل را آنقدر محکم م واریداده به د هیتک نیزم یرو
 ...هم ندارد

 ...بوسم: دلم تنگ شده یلبش را م ی گوشه

 ...کندیرا کنار گوشم آزاد م آهش

 ...دهدیم هیام تک نهیبه س ی... غزل با راحتدهمیم هیتک ارویکشم و سرم را به د یم عقب

 ...ی: حلقه تو در آورددهمیاش جا م دهیکش یرا حد فاصل انگشت ها میو انگشت ها برمیرا جلو م دستم

 ...ی... نه سوالمیگویم یخبر

حلقه  یکردم... ول دایپ مویجا پرتشون کردم.. حلقه نامزد هیدهد: اعصابم خرد بود...  یم رونیرا ب نفسش
 ...کردم هیشب تا صبح نشستم برا حلقه م گر هینکردم... بعدشم مثل احمقا  دایگشتم پ یازدواجمو هر چ

 ...کنمیم داشیگردم پ یم امی: بعد مکنمیشانه اش چفت م یام را رو چانه

 ...: خبدیگو یم آهسته

 ...ریکشد... قلقلکش آمده: سسسس.... ام یرا باال م شیفشارم... شانه ها یبه گردنش م لب

 ...جونم _

 ؟یفرستد: درد ندار یم رونیب یرا هوف نفسش

 ...دهیکم بدنم کوفته س... اون موقع داغ بودم... االن تازه داره خودشو نشون م هینه...  _

 ...گهید یا وونهید _

 پرسم: کجا؟ یو م خوردیم یتکان

دوش  خوامی... بعدشم مرمیفشارد: برم خبر بدم به بابام که خونه نم یم میبلند شدن به زانو یرا برا دستش
 ...رمیبگ

 ...: خبکنمیم شیرها

 ...غزلم ی: مرسکنمینگاهش م نییو از پا شودیم بلند

 ...زی: به خاطر همه چدهمیاندازد و ادامه م یرا باال م شیابرو یتا کی
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 !؟یزنی: اول زنگ مشومیو از جا بلند م رمیگ ی.... دستش را مدکنیرا به طرفم دراز م دستش

 ...فرستد: اوهوم یرا پشت گوشش م شیموها

 ...داردیرا برم میس یب یکشم و غزل گوش یکمرش م یدستم را به تخت کف

 ...برگشته خانه دهدیم حیتوض ییکه به دا شنومیغزل را م یو صدا رومیاتاق خواب م به

مثل  نیایم نیشی: بابا گفت سر فرصت جفتتون پا مدیآ یرساند و به اتاق م یم انیبعد تماس را به پا یا قهیدق
 ...گذرم یموضوع نم نیچتون شده بود... من راحت از ا نیدیم حیبچه آدم توض

 ...حاال کنمیبراش م یفکر هی: میگویو آهسته م کنمیم یپوف

 ...گذاشتم: برات لباس کنمیبا دست به تخت اشاره م و

 ...رود یبه حمام م داردیو حوله اش را برم کندیتشکر م یآرام به

زده از آتل را به  رونیب یو انگشت ها کنمی... بند دور گردنم را آزاد منمینش یتخت م یروم و رو یعقب م عقب
 ...کنمیباز و بسته م یاهستگ

ساعت به چهل  می... نکنمیم دایساعت ادامه پ میتا ن کشد،یربع طول م کیحد اکثر  شهیکه هم یگرفتن دوش
 ...انجامد یساعت به طول م کی تایو نها قهیو پنج دق

 ؟ی: غزل خوبزنمیبه در م یو تقه ا شومیجا بلند م از

 ...: غزلدهمیهل م نییرا به پا رهی... دستگدیگو یم یفیضع ی آره

 ...تو ایکشد: ن یم غیو ج ندینشیوان م لب

 ...کندیم دایحمام انعکاس پ یبخار گرفته  یفضا یتو غشیج یصدا

 ...حسام ری: برو امگرداندیو غزل سرش را به سمت مخالف برم دارمیبرم یقدم

 !ه؟یچ نی: اکنمیمشتش نگاه م یتو اهیس یتوده  به

 ...شهیم سیگچ دستت خ رونی: برو بکندیهق م هق

 ستم؟یبا تو ن بندد: مگه یروم... حرص زده دوش را م یتوجه جلو م یب

 ...: غزلکنمیزمزمه م مبهوت

 !!!شیافتد... خدا موها یم نییپا اهیس یو توده  کندیرا باز م مشتش

تو دستم... جرئت  ادیمشت مو م هیکشم بهشون  ی... دست مزهیریلرزد: موهام همه ش م یم شیها شانه
 ...ریام شمیحموم... دارم کچل م رمیکنم موهامو شونه کنم... با ترس و لرز م ینم
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 کینزد ادینم ادتیهمه ش از استرسه...  ؟یشیکچل م یعنی... زمی: نه عزکنمیصورتش را نوازش م یدست کی
 ؟یشده بود ینطوریکنکورت هم ا

حســـا  ریشدت نبود... االن سه هفته س که دوره هم عقب افتاده... ام نی: اون موقع به ادیگویم دهیبر دهیبر
 ...ا ا ام

هوم؟ قبل از سفر.. شب سالگرد ازدواجمون،  یستیدکتر... حامله که ن میریدکتر... خب؟ م میریششش.... م _
 ...میمواظب نبود چکدومیه

 ...ستمین ینع... خودم هم شک کرده بودم... ول _

 ...من است... من احمقِ کله پوک ریها تقص نیا ی... همه کنمیسکوت م یناراحت با

 ...... بروامی: برو منم مکندیم نیف نیف غزل

... با صورت دیا یم رونیبعد غزل حوله پوش ب ی قهی... ده دقکنمیکشم و حمام را ترک م یبه صورتش م یدست
 ...اش به رنگ خون در آمده یدیپف کرده که سف یملتهب و چشمها

 ...نجایا ای: بزنمیخوشخواب م یکف دست رو با

 ...دیآ یتخت فرود م یرو ینرم به

 ...رمیگیاسمشو بگه من خودم وقت م ایدکتر...  هیاز  رهیبه مامان بگو برات وقت بگ _

 ...گرفتم یزیچ یمرض هیترسم برم بعد بهم بگه  یدکتر... م رمینم _

 !: غزل؟میگویم مبهوت

 ..دهیاش چسب نهیکند... چانه اش به س یم یکمربند تن پوشش باز با

 ...برم: غزلم یچانه اش م ریز دست

 دنیصدف و هر کس چشم د یبه درک... گور بابا گمیوقتا به خودم م ی: بعضزندیبندد و بکسره حرف م یم پلک
 یتا امثال صدف تا عمق وجودشون بسوزه... ول کنمیحفظ م موینداره... شده با چنگ و دندون زندگ مویخوشبخت
 یموضوع برا نیهضم ا یدونیشه... تو نمیو نم خوامیمن واقعا م یعنی شه،ینم گمیم نکهی... اریام شهیواقعا نم

 ...من چقدر سخته

 بگم؟ ی: چکنمیاش را نوازش م شانه

 ...شرکت رمی: از فردا مدیگویمقدمه م یفشارد و ب یهم م یرا رو شیها لب

 واقعا؟ _

از من بترسه...  دی... اون بافتهین رمیه گاز من فرار کنه ک دیبا یفرار کنم؟ اون صدف نکبت دیآره... چرا من با _
 ...نیشد ا میو کوتاه اومدم که زندگ دمیمن بودم که مثل احمقا عقب کش شهیهم
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 ...میر یدست به شرکت سر نزدم... با هم م یمدت به تعداد انگشت ها نیخوبه... منم ا _

 ...کندیتکان سر موافقت م با

 دکتر، هوم؟ یپرسم: زنگ بزنم به مامان برا یم یآهستگ به

 ...دهدیسر تکان م یتینارضا با

 مشاور؟ شیپ میبر یایپرسم: م یو با مکث م زنمیم لبخند

 : مشاور؟کندیم نگاهم

 .مشاور شیرفتم پ یمدت سه چهار جلسه ا نیاوهوم... من ا _

 : جدا؟کندیزده نگاهم م شگفت

 ...آره _

که  هیکنن دردش چ یابی شهیمشاور که ر شیپ شیببر یاول اون صدفو بردار دی: من فکر کنم بازندیم پوزخند
 ...ما یزندگ یمثل بختک افتاده رو

 ...خوردیزنگ م لمی... موباکنمیم یهوف

 ...کنمیبه غزل نگاه م عینام صدف، سر دنی... با دکنمیدست دراز م یپاتخت یبرداشتنش از رو یبرا

: حالل شودیتخت بلند م یبخشد و از رو یشده... پوزخندش را وسعت م رهیخ یگوش یپوزخند به صفحه  با
 ...زاده هم هست

 ...کشم یرا به چنگ م میو موها کنمیتخت پرت م یرا رو لیموبا

 !گرفت؟ یتماس م دیاالنِ االن با نیامروز... هم نیازش نبود، هم یدو هفته که خبر بعد

 ...شانس نداشته ام با هم به من و لعنت

 ...غزل _

 !؟یدیجوابشو نم یبرا چ _

 ...بره به درک _

 ...میدیرس ینم نجایکه االن به ا یزدیحرفو م نیکاش قبال ا _

را  لمی... موبازندیرود... صدف همچنان زنگ م یم رونیکند و از اتاق ب یکنم... لباس عوض م ینگاهش م رهیخ
 ...کنمیخاموش و اتاق را ترک م

 ...کنمیو نگاهش م دهمیم هیآشپزخانه مشغول است... به کانتر تک یتو غزل

 ...شام ای: غذا رو گرم کردم... بدیگو یم آهسته
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 ...یخوریچکه... سرما م ی: از موهات آب مرمیگیقرار م شیو روبرو زنمیرا دور م کانتر

 ...... بذار سرما بخورمشهیخشکشون کنم نصفشون کنده م _

 ...کنمیو با شست نوازشش م ذارمیگونه اش م یرو دست

 ...شام ایرود: ب یاندازد و عقب م یم نییرا پا دستم

 ...کشم ی... اه مکنمیم نگاهش

...... 

 ...یکرد خیچه  زمی: عزدیگو یم یبا مهربان پرستار

 !شده؟ ی: چرمیگ یدو دستم م انیچپ غزل را م دست

 نیچشمش چ ی... گوشه شودیم رهیرود خ یرگش م یکه تو یو به سوزن دهدیتکان م نیرا به طرف سرش
 ...مالم یرا م شیانگشت ها مت،ی... نرم و با مالخوردیم

مو و عقب افتادن  زشیر نیا ینباشد و همانطور که دکتر گفت، همه  یمشکل خاص چیه کنمیته دل دعا م از
 ...داشته باشد یدوره اش، فقط منشا عصب

گذرد،  یکه م یاخر سر بکشد... کم یپرتقال را تا قطره  ی وهیآبم کنمیوادارش م شود،یکه تمام م یریخونگ کار
 ...گردد یرنگ صورتش بر م

 ...دهم یاش را به شانه ام م هیو تک گذارمیم شیبازو ریز دست

 ...ششونیپ می: عمه گفت نهارو بردیگو یضعف م با

 دیکه مامان تا منو د یدی: حوصله سوال جواب ندارم... دکنمینشستنش باز م یفشارم و در را برا یرا م موتیر
 ی... ولیاریحواسش بهت نباشه بال سر خودت م یکس گهیم زنهیسرکوفت م یبه پا کرد... ه یچه الم شنگه ا

 ...میریم یاگه تو بخوا

 ...پس می: نه... نردهدیم هیتک یصندل یبه پشت سرش

 ...زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیو ماش بندمیرا م در

: غزلم من میگو یبرم و م یها را باال م دی... خررمیگ یم وهیو م یمقو یخوراک یغزل و مقدار یراه داروها سر
 گردم، خب؟ یو برم ییتا جا رمیم

 شود: کجا؟ یمانتو خشک م یدکمه  یرو دستش

 ...گردم یدو ساعته برم یکیچرخانم:  یرا دور انگشتم م چمیسو

 ...کنمیم یدزدم و آرام خداحافظ یکند... معذب نگاهم را م یزل نگاهم م زل
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 یکنم... دستم رو ینگاه م لمیموبا ی... مردد به صفحه شومیم نیگذارم و سوار ماش یتند پله ها را پشت م تند
جواب تلفنامو  یچ ی: برادیگو یطلبکار م دهدویجواب م دهیلغزد... بوق دوم به سوم نرس یصدف م یشماره 

 ؟ید ینم

 ...سالم کیعل _

تونم از جام تکون بخورم...  یداشتم... خودم انقد حالم بده که نم یوقت سنوگراف روزیزند: من د یتوجه غر م یب
 ...داروهام هم تموم شده

 ...را انجام بده تی... چشمت کور خودت کارهایستی: چالق که نمیکه بگو دیآ ینوک زبانم م تا

 ...دنبالت امیب تونمیم ی: االن اگه بخوامیگو یو م رمیگ یبان به دهان مز  یول

 ...کند یو حق به جانب قبول م یطلبکار با

به سه ماه  کینزد یزیماند... بعد از چ یشکمش ثابت م یتخت ینگاه اول، چشمم رو یروم و تو یم دنبالش
 ...ستیمعلوم ن یزیهنوز چ

 ...کنم یم هیرا که دکتر نوشته، ته یدیجد یبرمش و نسخه  یم یسنو گراف یبرا

: خب من االن برم کندیم تیشکا زیام، از همه چ دهیکه اطرافم د یباردار یزن ها یغرغر، درست مثل همه  با
 قراره به دادم برسه؟ یبار حالم بد شد افتادم مردم ک هیکنم؟ اگه  کاریاون خونه چ یتو

 ...ــر: زودتــمیگویدلم م یتو

 ...حالت بهتر بشه یمن تا وقت شیپ یایب یتونیم یکنم: اگه بخوا یآرام زمزمه م و

 !؟یکند: چ ینگاهم م ناباورانه

 ...من... غزل که گذاشته رفته یبمون خونه  ای: بکنمیرا دور فرمان مشت م دستم

 کهیچند ت رمی... میبندد: پس باالخره متوجه اشتباهت شد ینقش م شیلب ها یرو یا روزمندانهیپ لبخند
 ...لباس بردارم

 ...کندیدر را باز م و

 ...غزل هست ی: لباسامیگو یسرعت م به

 ....اون دخـ یلباسا امی: من بدیگویاندازد و با انزجار م یاش م ینیب یرو ینیچ

 ...حرف دهنتو بفهم _

 ...نگفتم یزی: من که چکندیام که به طرفش نشانه رفته زمزمه م بلندم و انگشت اشاره یاز صدا متعجب

 ...شو ادهیدرو ببند، اگر نه هم که پ یای: اگه با من ممیگو یو خشک م زنمیم استارت

 ..بندد: برو یکند و در را م یم یپوف
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 ...شودیم ادهیبرم و صدف پ یم نگیرا به پارک نیشود... ماش یم یسکوت سپر یخانه تو تا

 ...میآسانسور هم سکوت کرده ا یتو

 !خونه س؟ یپرسد: مگه کس یفشارم... صدف متعجب م یزنگ را م دیو کل ستمیا یم یدرب ورود یرو روبه

 ...داردیبه عقب برم یکه غزل ناباور قدم نمیبی... مشودیجوابش را بدهم در باز م نکهیاز ا قبل

 ...زنم برو تو یمکند... با سر به اخل اشاره  ینگاهم م جیگ صدف

 ...ری: امزندیزده لب م بهت

 ...: برو توکنمیگذارم و با خشونت تکرار م یرا پشت کمرش م دستم

 !نجا؟یا یاورد یکنم: منو برا چ یبندم... صدف اخم م یرود... در را پشت سرم م یفشار دستم داخل م با

 ...رو بهش بگو ی: همه چدهمیو به صدف م رمیگیکند... نگاهم را م یروم... غزل دلخور نگاهم م یم جلو

 !؟یشود: چ یتر م قیعم اخمش

 ...رو.. بگو یکنم: به غزل... همه چ یاندازم و شمرده تکرار م یرا باال م میابروها

 ...رونیمن ببر ب یاز خونه  نویا _

 ...لحظه هیآورم: غزلم اجازه بده  یدستم را باال م کف

 ...... دروغگوینشو عوض کی: به من نزددیگو یو م رودیعقب مروم... عقب  یطرف صدف م به

 ...ردیگی... غزل نگاهش را با انزجار مستدیغزل با یروبه رو کنمیکشم و وادارش م یرا م دستش

: مثل بچه آدم ستدیبا شیگذارم تا سر جا یشانه اش م یچرخد... دستم را رو یفاصله گرفتن م یبرا صدف
 ...شمیوارد م گهیدر د هیکن... وگرنه از  فیرو براش تعر یهمه چ

 ...گفتن ندارم یبرا یحرف چی: من هزندیرا با شدت پس م دستم

 ...دیا یفرود م شیزانوها یغزل، رو یپاها یکند و جلو ی... از درد ناله مدهمیرا پشت گردنش فشار م دستم

 ...ولش کن ری: امزندیپلک م غزل

 ...نکن یدلسوز نیا ی: برامیگو یداد م با

 ...: بگوکنمیم شتریگردنش ب یدستم را رو فشار

 !!بگـــم؟؟ یکشد: چ یم غیج

 ...اون شب اتفاق افتاد ی: هر چبرمیگوشش م کیو سرم را نزد شومیم خم

 ...یگفتن ندارم.. آآآ یبرا یمن حرف _
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 ...بدونم... ولش کن یزیچ خوامیحسام من نم ریام _

 ودم خونه ت؟اومده ب یمن برا چ _

 ...کشم: با توام یم ادیکند و فر یم سکوت

 ...رونیبکشم ب تیپامو از رندگ یبگ ی... اومده بودیافتد: اومده بود یم هیگر به

 گه؟ید _

 ...یفقط غزلو دوست دار یگذارد: گفت یپارکت م یو مشتش را رو شودیم خم

 ...شودیپر م شیچشمها یکه کاسه  نمیبیکنم... م یغزل نگاه م به

 ازت حرف بکشم؟ دی: با انبر بامیگویداد م با

دادم... توش دارو  یدنی: من نگهش داشتم... من بهش نوشدیگو یکند و رو به غزل م یرا بلند م سرش
 ی... به من ماوردی... گفت فقط تو رو دوست داره... گفت عاشقته... اون شب... همه ش اسم تو رو مختمیر

 ...اوردیاسم منو... ن بار کیگفت دوست دارم غزلم... فقط تو رو صدا زد..  ی... ولدیگفت غزل... منو بوس

 ...بشنوم خوامی... نمگهیبندد: بسه د یلرزد... غزل پلک م یم شیها شانه

 ...: بگو ولم کنهکندیهق م هق

 ...ری: امگزدیکند و لب م ینگاهم م غزل

 ...چکد یسوخته م یپارکت قهوه ا یرو شی... اشک هاکندی... صدف کمر راست مدارمیدستم را بر م فشار

 ...ی: هررستمیا یم نهیو دست به س رومیم عقب

 ...کثافت ؟یکن رمیکه فقط تخق نجایا یکند: منو اورد ینفرت نگاهم م با

 ...من ی.... پاشو گمشو تن لشتو جمع کن از خونه می: نه آوردمت نهار در خدمت باشمیگویتمسخر م با

 رحسامیکند: ام یگذارد و پچ پچ م یم میبازو یدست رو غزل

 ...شودیبلند م نیبا فشار دستش، به زم صدف

 کی... فقط یریگیم نکارتوی: تقاص ادیگو یابستد و م یراه م ی انهی... مرودیو به طرف در م داردیرا برم فشیک
 ...حسام رهام ریام دمیانجام بشه... دودمانتو به باد م یکوفت شیصبر کن تا اون آزما گهیماه د

پشت سرش بسته  یبلند ی... در با صدادودیکشد و به طرف در م یم یغیکنم... ج یطرفش پا تند م به
 ...شودیم

 ...کند یو بدون پلک زدن نگاهم م رهیچرخم... غزل خ یفرستم و م یم رونیب یرا با خستگ نفسم
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... فقط سیببره برام مهم ن ایدن یهمه  شیاگه االن صدف بره و آبرومو پ یحت میگو یو م دهمیم هیتک وارید به
 ...ندازمشیبهت ثابت کنم... گفته بودم به پات م زویچ هی خواستمیم

 ...ریلرزد: ام یاش م چانه

 ...چسباند یرا به گردنم م گرشیگذارد و کف دست د یگونه ام م یدستش را رو کیاورد...  یسمتم هجوم م به

 ...شود یم شقدمیغزل است که پ نباریکنم و ا یشود... سرم را خم م یبلند م شیپنجه ها یرو

*** 

استرس آماده شدن  یکه تو یهفته ا کیطرف، ان  کیگذشت  یکه از برگشتن غزل به خانه م یماه کی تمام
 ...گریطرف د کی میزدیدست و پا م DNA شیآزما ی جهینت

بودم که صدف راست  دهیباور رس نیبه ا زد،یصدف موج م یحرف ها یکه تو ینانیچند خودم با آنهمه اطم هر
 ...بود یدیام یباز هم کورسو شیآزما نی... اما ادیگو یم

 یمشغله ها ریبه ظاهر دلسوز و نگرانمان، باز هم درگ یجالب بود... که خانواده  زیچ کی میمدت برا نیا یتو
 ...برده بودند ادیخودشان شده و ما را از 

امن و امان است و  زیهمه چ دیپرس یم یگرفت و ه یهر روز سراغمان را م بایمدت تقر نیا یکه تو یکس تنها
 .بود دهیبود... بنده خدا چشمش ترس ییدا ره،یو غ دیندار یمشکل

بود و  یکه باالخره مشکل چ دندیپرس یبودند... هر چند پنج شش بار سییسفرشان به سو ریو مامان درگ بابا
شدند...  الیخ یدارد، آن هم هم ب چاندنیحکم پ شتریما ب یجواب ها دندید یغزل چرا قهر کرده بود، اما وقت

پنج و  ستیندارد... و حاال بعد از ب جودو ایدن یکردم که از پدر و مادر من بهتر تو یو پنج سال فکر م ستیب
 ...سرم آوار شده بود یرو میسال، تمام باور ها

به  یتخت نشسته و عصب ی... غزل روفتمیکم کم راه ب دیکنم... با یچرخانم و به ساعتم نگاه م یرا م مچم
 ...کوبد یپنجه م نیزم

 ...ام دهیلبش ند یلبخند رو کی یماه، حت کی نیا یتو

 یم رونیآماده کردن صبحانه و شام نهار، از اتاق ب یگذراند... فقط برا یاتاق خواب م یو شبش را تو صبح
 ...چپد یاتاق م یربات... و کارش که تمام شد باز تو کی... درست مثل دیآ

 ...شنود یرا نم میو صدا زنمیم شیاز ده بار صدا شتریو ب شودیم رهینقطه خ کیساعت ها به  یگاه

 کباریحد اقل  میگویکند... م یدکتر... قبول نم میبرو میگویقبل از ازدواجمان... م یشده مثل همان روزها باز
 ...کند یهمراهم... باز هم قبول نم ایمشاور ب شیپ

نکند، ممکن است  یریشگیاگر پ دیگو یشود... م یگرفته و خودش متوجهش نم یغزل افسردگ دیگویم محمد
 ...خطرناک باشد

 ...شومیفشار، دارم لـــه م نهمهیبار ا ریمن ز و
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 ...جود یرا م شیاندازم... غزل ناخن ها یو سگک کمربندم را جا م بندمیرا م راهنمیپ یها دکمه

 ...زندیو پسم م کوبدیام م نهی... با خشونت به سرمیگیروم و دستش را م یم جلو

 ...حواسم نبود دی... ببخشدی: ببخشدیگویو غزل تند م دارمیبه عقب برم یقدم

 ...رمیم گهینداره... من د بیگذارم: ع یام م نهیس یضربه اش رو یدستم را جا کف

 ...جنباند: به سالمت یافتد و سر م یم شیبه جان ناخن ها دوباره

 ...چسبانم: دوست دارم یم شیرا به موها میو لب ها شومیم خم

اتاق را  یکوتاه یچرخم و با خداحافظ یپا م یپاشنه  یکشم و رو ی... عقب مشنومیرا م قشینفس عم یصدا
 ...کنم یترک م

 ...حواس شده ام یو ب ی... بس که عصبشودیسه بار خاموش م نیماش شگاه،یبه ازما دنیرس تا

 ...یعجله دار یلی: خزنمیو پوزخند م کنمیبراندازش م ری... با تحقدهیرس شگاهیزوتر از من به آزما صدف

را آشکار  زیبارش، همه چ طنتیش یرود... چهره  ی... نفسم بند مردیگ یم میرو شیرا پ یو پاکت زندیم شخندین
 ...کندیم

اورد تا اعماق مغزم رسوخ  یکه به زبان م یکه هر کلمه ا یو آهسته و شمرده شمرده، طور داردیبه جلو برم یقدم
 یبرا یحاال چه حرف نمیحسام... بب ریتو ام یان ا یبا د نیان ا جن ید ی: مطابقت نود و نه درصددیگویم کند،یم

 ...یگفتن دار

 ...شودیسرم خراب م یرو ایدن

...................... 

 ...کوبم یام را به فرمان م یشانیپ

 ...ختمیآماده کرده بودم، باز هم تماما بهم ر یفاجعه ا نیهمچ یخودم را برا نکهیا با

 ...کشد یم ریام ت قهیو شق کنمیدستم نگاه م یتو یمچاله شده  یبرگه  به

 ...کمک راننده نشسته یصندل یکه رو نمیبیو صدف را م کنمی... سرم را بلند مدیآ یباز و بسته شدن در م یصدا

 م؟یکن کاریچ دی: حاال باکندیشود و زمزمه م یم میچشمها ی رهیخ

 ...دهم یم میرو شیپر تردد پ ابانیتوجه نگاهم را به خ یب

 ...میهر چه زودتر عقد کن دی: بادیگو یم یخشک و جد صدف

 ...کنمیو خبرت م رمیگی: باشه حتما... از محضر وقت ممیگویم یچرخانم و هه پرتمسخر یرا م سرم

 هیاون ساختمون و کنار همسا یتو تونمیبازم م تم،یوضع نیبا ا یحسام... فکر کرد ریندارم ام یمن باهات شوخ _
 کنم؟ یفضولم زندگ یها
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 ...باشم یجنابعال یها هیهمسا یها ثینگران حرف و حد تونمیمن نم _

 ...یمن درست کرد یرو برا تیوضع نیکه ا ییرفته تو ادتی نکهیمثل ا _

 ...یخودتو به من انداخت یرفته با چه ترفند ادتیتو هم  نکهیمثل ا _

 ...که ضرر کرده منم یکند: فعال اون یزمزمه م خونسرد

فقط به خاطر منافع خودت  یخوایکه م ییتو ؟یتو ضرر کرد ؟یصدف؟ آدم یهست ی: واقعا تو کمیگویانزجار م با
 یچطور فهممی... واقعا نمیشکنیبا دمت گردو م یتو دار ؟یکثافت باز کن یایدن نیگناهو به ا یموجود ب هی یپا
درکت  تونمی... واقعا نمشهیباورم نم صالکه ا ی... نگو منو دوست داریکن یتحمل م رویو تحق نیتوه نهمهیا

 ...یدار یحدس بزنم که چه هدف تونمینم یکنم. حت

نشده اون بچه رو  ریتا د دی... باکنمیم دایدکتر پ هی گردمی: برو خونه... منم مکنمیو اضافه م زنمیم استارت
 ...یبنداز

 !؟یچ _

 هیسا ای خوام؟یمن اون بچه رو م ی... نکنه واقعا فکر کردیدیکه شن نی: همکنمیو نگاهش م خوابانمیرا م یدست
خودم بچه دار  گهیدارم... تا چند وقت د یمن خودم زن دارم... زندگ کنم؟یتحمل م میزندگ یعمر تو کیتو رو  ی
 کار؟یچ خوامی... تو و بچه تو مشمیم

تو هم هست... در  یبچه بچه ت... اون  یبگ ی: حق نداردهدیصورتم تکان م یاشاره اش را جلو انگشت
ماه سوم هم خطر مرگ وجود داره...  یسقط کنم؟ باوجود که چهارماهه باردارم؟ تو تونمیمن م یضمن... فکر کرد
 چهارماهه رو بندازم؟ یبچه  هی یخوایبعد تو از من م

... محکم... انقدر که دلم زندیم یلیبه صورتم س قتیکشد... حق یم ریو مغزم ت شودیدنده خشک م یرو دستم
 یام داده و من چه احمقانه تو یمدت گولم زده... باز نیکنم... صدف تمام ا هیامانش گر یاز درد ب خواهدیم
اش از زمان مقرر بگذرد  یکه مدت باردار دبو نیا ی... تنها براشیآزما یبرا دشیشرکت کرده ام... تاک یباز نیا

 ...و امکان سقط وجود نداشته باشد

 ...نیی: برو گمشو پامیگویو م کنمیرا خاموش م نیرود... ماش یم نییام از شدت خشم باال و پا نهیس ی قفسه

 ...یکن نیبه من توه یحق ندار _

 ...یعوض یچشمم گمشو... هرزه  یبرو گمشو صدف تا نزدم نکشتمت... از جلو _

 دفعه؟ هیچه مرگت شد  _

 ...رسمی... سقط برات خطر مرگ داره؟ به درک... حداقل من به آرزوم میداد میکثافت... باز یداد میباز _

 ؟یخونه م نگهت داشتم؟ مدرک دار ی... من به زور تویکه تو زد هیگند نیحرف دهنتو بفهم... به هر حال ا _
 ...و بهم یبا زور وارد خونه م شد نکهیکنم... به جرم ا تیازت شکا تونمیمنم که م نیتازه ا



 

 
522 

به خوردت دادن...  یحروم ری... چه شیبزرگ شد یو صدف... فقط خفه شو... من موندم تو چطورخفه ش _
چه  دونستنی... اونا بزرگت کرده بودن و میاز مهر و محبت پدر و مادرت نداشت یسهم چیبود که ه نیهم یبرا

 ...چارهیب کردنیکه تو رو از خودشون دور م نهیهم ی... برایدار یو لجن فیذات کث

و باز  دهدینشان نم مینسبت به حرف ها یعکس العمل خاص چی... هخوانمیگوش خـــر م یتو نیاسی انگار
 ...می: به هر حال... همونطور که گفتم بهتره زودتر عقد کنکندیحرف خودش را تکرار م

 ...صدف زر مفت نزن _

 ی... چطورشهیشکمم داره بزرگ م نیبب ؟یمن گذاشت یلحظه خودتو جا هیتو  ه؟ی: چکندیرا گرد م شیچشمها
 کنن؟ینگام م یبه چه چشم هیدر و همسا یدونیرفت و آمد کنم؟ م دیبا

 ...یکه واقعا هست یآره... به همون چشم _

قراره اسمش وارد شناسنامه ت بشه...  ؟یفهم یبچه با توئه... م نیا تیمسئول ینخوا یحسام بخوا ریام _
 ...کنم یزندگ تونمیع نموض نی... من با امیعقد کن دیبا

تو صورتش؟ من خودم  یبهت حرف زد بکوب یهر ک فتیتو ک یبشه؟ عقد نامه رو بذار یکه چ میعقد کن _
دستت  ی چهیمنو باز نیاز ا شتریب ذارمی... نممیبه زندگ یگند زد یکاف یدارم صدف... تا االنم به اندازه  یزندگ

 ...یکن

 ؟یزنیبازم که حرف خودتو م _

 ...کشم: فقط برو صدف... االن فقط برو یم شودیکه م ییرا تا جا میموها

 ...کنمی... مات حرکاتش را دنبال مشودیم ادهیپ نیاندازد و از ماش یاش را باال م شانه

که کار  ی... چون دوس نداریریگیرو م میتصم نیحسام... مطمئنم تو بهتر ریام ی: راستشودیپنجره خم م یجلو
 ...هیچ یکه تو انجام داد یکه تو مملکت ما حکم کار یدونیکشه... و مب تیبه شکا

دوس  یلیرو خ تییدا یبار بهم گفته بود هی ی: راستدهدیو صدف ادامه م میسا یهم م یرا رو میها دندان
 ست؟ین نطوری... ایکرد انتیناراحت بشه اگه بفهمه به دخترش خ یلینه؟ فکر کنم خ یدار

 ...کند یم یرا ط ابانیو عرض خ ردیگیفاصله م نیو از ماش زندیم یچشمک

پاک  نیزم یو وجود منحوسش را از رو رمیبگ ریصدف را ز نیماش نیاگر من با هم شودیچه م کنمیمن فکر م و
 !!کنم؟؟

 ...کنمیو هشدار را قطع م رمیگینگاهم را از سقف م ٬لیآالرم موبا یصدا با

 ...بالش فرو برده ی... غزل صورتش را توشومیم زیخ میآرنجم ن یچرخم و رو یپهلو م یرو

 ...زنمیگونه اش را کنار م یرو یمو دسته

 .دهیمثل من تا صبح نخواب دانمیلرزد. م یم شیها پلک
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 .رمی: غزل من دارم مکنمیشست گونه اش را نوازش م با

 .دهدینم جواب

 یبرا ایدن یتو یچیه دونمیبه جون خودت مجبورم. م یمنم سخته غزل. ول ی... برایداریب دونمی: مکنمیم زمزمه
حرفا رو  نیا یوقت یدونیکنم.نم یکارو نم نیا یهوس و سرخوش یباور کن از رو ی... ولستین نیتو بدتر از ا

هم تحمل کن تا اون بچه  گهیماه د پنج ٬یمدت تحمل کرد نهمهیتو که ا یول ٬شمیچقدر شرمنده م زنمیبهت م
 .کنمیم یفکر هی. اون موقع ادیب ایبه دن

 .است میها یدبختیتازه اول  دیایب ایچرت است... آن بچه که به دن میحرفها یهمه  دانمیهم م خودم

 .خوابدیو پشت بهم م زندیغلت م شیپهلو یرو

کردم.  یصدف دورم زد... انقدر راحت که فکرشم نم یول ٬بذارم اون بچه رو نگه داره خواستمیکشم: من نم یم آه
 ییدا ایندارم که ثابت کنم مقصر صدفه... اگه به گوش بابا  یمدرک چیچون ه شمیکنه بدبخت م تیاگه ازم شکا
 !حرفامو؟ یشنویبدتر از بدتر... غزلم م گهیهم برسه د

 ...گذارمیبازوش م یکشم و دست رو یخوشخواب جلو م یرا رو خودم

 ...کشد یرا کنار م دشخو

 ...راهه نیبهتر نیفعال ا ینکن غزل... خودم دلم خونه...ول ینطورینالم: با من ا یعجز م با

 ...نشه رتی: دکندیزمزمه م گرفته

 .کشد یسرش م یمالفه را رو و

 ...میآ یم نییاز تخت پا یقیو بعد با نفس عم کنمینگاهش م هیچند ثان یبرا

 .پوشم یلباس م یحوصلگ یو با ب زنمیبه دست و صورتم م یآب

 .مالفه سنگر گرفته ریهمچنان ز غزل

 ...کشم یم رونیکنسول ب یام را از کشو شناسنامه

 ...شدم ینم میحاضر به عقد دا دوختیو زمان را هم به هم م نیصدف زم اگر

 ...است ادیهم از سرش ز نیهم

 .رمی: من دارم مشومیم رهیو باز به غزل خ کنمیرا صاف م نمیآست یتا

 .رمیگ ینم یباز هم جواب و

 .زمی: خدافظ عززنمیلب م ینرم به

 ...کنمیافتاده اتاق را ترک م ییسست و شانه ها ییبا قدم ها و

**** 
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حکم  میکه برا یو از مکان کنمیم یرا ط یدرب ورود یجلو یکه سراسر وجودم را فرا گرفته، پله ها یخشم با
 ...شومیقتلگاه را دارد، خارج م

ندارد...  یریتاث چی... باز کردن دگمه هبرمیم راهنمیپ یدگمه  نی... دستم را به طرف اولکنمیم یخفگ احساس
 ...کندیکه دارم کم نم یاز حس خفقان یذره ا

ن... چرا انقدر... : صبر کدیگویکه م شنومیرا از پشت سرم م غشینازک و ج یدگمه، صدا نیباز کردن دوم نیح
 !؟یریتند م

است که به چشمم  یکه در دست دارد، مثل خار یرنگ دیسف A4 ... دو برگچرخمیپا به طرفش م یپاشنه  یرو
 ...رودیفرو م

من  یعنی: دیگویم یو با سرخوش ردیگیسرش را باال م کند،یم نییرا باال و پا زینفرت انگ دیسف A4 که همزمان
 !االن شدم خانومِ رُهام؟

... پوزخند شودی... لبخندش رفته رفته محو مپاشمیو به صورتش م کنمیجمع م میچشمها ینفرتم را تو تمام
 ...زی... استهزا آمــظی... غلزنمیم

 !خانــــوم؟ _

 ...: خانوم... هــهمیگویلب م ریو با همان پوزخند، ز دهمیتکان م نیرا به طرف سرم

صورتش را  ی... تک تک اجزاشومیم رهی... به چهره اش خرمیگیو سرم را باال م کنمینگاهش را حس م ینیسنگ
اش را که  یدرشت مشک یبرجسته اش را... چشمها ینسبتا بلندش را... گونه ها یشانی... پگذرانمیاز نظر م

 ...دیآ یمدتهاست به چشمم نم

عذاب  می... مدتهاست همراهش بودن، برادیآ یوجودش به چشمم نم یاز اجزا چکدامیه گریکه د مدتهاست
 ...است، نه آرامش

عوضش  ایدارم، که با دن یآرامش نجا،یبه هم کینزد ییجا ،یحوال نیاست... من هم یگرید یمن جا آرامش
 ...کنمینم

 کاری: چمیگویبه لبش نشانده مام، لبخند  رهیکه نگاه خ "او"و رو به  زمیریم رونیتکان دادن سرم، افکارم را ب با
 !خونه؟ یری! م؟یکنیم

 ...کندیبا غصه جمع م ست،ین لشیمطابق م یکه موضوع یوقت شه،یرا به عادتِ هم شیها لب

 ...ندارد میبر یتیجذاب شیلب ها مدتهاست

 !م؟یبخور یزیچ هی مینَر _

 ...: نهمیگویکالم م کی قاطعانه،

 ...کندیاو اخم م و
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 ...ندارد یتیاهم میبرا ش،یدو ابرو انیافتادن م نیکه چ مدتهاست

 ...من گرسنمه آخه _

... ایشرم و ح یمــــادر... ذره ا نیزن... ا نیدختر... ا نی... که امانمیو اخم کردن م دنیخند نیمن واقعا ب و
 ...خجالت در وجودش ندارد یذره ا

من  ی... برایستین یچیاسم که کنار اسم من نشسته، ه هیخانوم... تو به جز  نیغرّم: بب یم یو طوفان یعصب
فکر با من بودن هم به سرت نزنه... من  یرو دوست دارم... پس حت گهید یکیکه  یدونی... و میستین یچیه

 می... ننه م مرده بریشهر باز نما،یس رک،پا میبازار، حوصله م سر رفته بر میدارم بر دیرستوران، خر میگشنمه بر
ِ امیخودت تنها برو... من با تو بهشتم نم یری... هر جا ممیهم ندار قبرستون من نشو بد  زونیو آو ی... پاپ

 ...ینیبیم

خفه زمزمه  ییافتد و با صدا یفاصله م شیلب ها انیم ت،یبار... دو بار... ده بار... و در نها کیگزد...  یم لب
 !ابون؟ی... تو خیزنی: چرا داد مکندیم

... شهیم بتیکه نص ادهیفقط داد و فر ،یمن باش یدست و پا ی... تونمی: من همتوپمیتر از قبل م یعصب
 یکه حت کنمیرو باطل م یلعنت ی غهیاالن اون ص نی... همرونیمن بکش ب یهم از زندگ یخوایبخواه، نم یخوایم
 ...اسمت هم برام عذابه دنیکش دکی

 ...کنمیاشاره م م،یقبل ترکش کرد یقیکه دقا یبه ساختمان محضر و

... فقط یتو بگ ی: باشه... باشه هر چدیگویو التماس گونه م کندیرا مشت م راهنمیپ نیبه اطراف، آست ینگاه با
 ...... آبررمون رفتکننیهمه دارن نگامون م نیتر... بب واشیتو رو خدا 

 ی! تو مگه آبرو دار؟ی: آبـــرو؟! نگران آبروتمیگویمو بلند  کنمیرا از حصار انگشتانش خارج م نمیانزجار آست با
 !؟یکه االن نگرانش یمن آبرو گذاشت یآخه؟! مگه برا

آرامشم نگاهم  ی هیما ی! به جهنم... وقتکنند؟ینداشته اش شده؟! مردم نگاهمان م ی... نگران آبروهــه
 !دارد؟ یتینگاه مردم چه اهم کند،ینم

 ..همه برود... به درک یجلو میآبرو شده ام، بگذار آبرو یب میایدن یجلو یوقت

تند و  یقی... موسزنمیاراده و با تمام وجود لبخند م ی... بکشدیم رونیزنگ تلفن همراهم، مرا از افکارم ب یصدا
 ...باشد تواندیآرامشم م یکه در حاب پخش است، تنها برا یجیمه

که  یشده... با وجود آنهمه غم و بغض رمیبانگیکه گر یجود حس خفقان... دو باره و سه باره... با وزنمیم لبخند
 ...تینها یآرامشم و به وسعت ب ادیبا  ی... لبخندزنمیدر دل دارم... لبخند م

 رونیگرفتم، ب هیکه چند ماه قبل از آرامشم هد نمیشلوار ج بیرا از ج لمیموبا "او" ی رهیو خ نینگاه سنگ ریز
 ...کشمیم

 !زم؟یعز _
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 ...چدیپیگرفته و خش دارش در گوشم م یبعد، صدا یو لخظات شنومیکردنش را م نیف نیف یتنها صدا ابتدا

 !کارت تموم شد؟ _

 ...تصور کنم توانمیپف کرده و خون افتاده اش را هم م یدرد دارد... خش دارد... بغض دارد... چشمها شیصدا

 ...... نـفـــسامیزود م یلی... تموم شد... خزمی: تموم شد عزمیگویم یاهستگ به

 ...چدیپیگوشم م یبوق بوقِ قطع تماس، تو یصدا ده،ینکش هیو به ثان کشدیم یمقطع قِ یعم نفسِ 

 ... کی میآورم... چشمها یم نییرا پا لیموبا ،یقیآه عم با

 ...چدیپیگوشم م یبوق بوقِ قطع تماس، تو یصدا ده،ینکش هیو به ثان کشدیم یمقطع قِ یعم نفسِ 

که  یزرد رنگ یتاکس یو برا کنمیدور باز و بسته م کیرا  میآورم... چشمها یم نییرا پا لیموبا ،یقیآه عم با
 ...: دربستدهمیدست تکان م شود،یم کینزد

 ...شودیجلوتر از ما متوقف م یاست، کم یکه مرد نسبتا مسن راننده

 ...: سوار شومیگویو م میگشایعقب را م در

 ...رحســــامی: امکندیو مبهوت زمزمه م مات

 ...کشمیپر اشکش باال م یرا تا چشمها نگاهم

 ...حسام ری: امزندیو باز لب م چرخاندیپارک شده، م ابانیخ گریکه طرف د لمیمن و اتومب نیرا ب نگاهش

... پس به یتنها بر یونوقت مجبورا رم،یمن م یمعطل کن نی: ببکنمیدردناکم را لمس م یشانیکف دست پ با
 ...ینفعته که سوار ش

 ...ردیگیجا م لیعقب اتومب یدر صندل ،یو با بغض و از سر ناچار لرزدیاش م چانه

 ...افتم یراه م نمیبه طرف ماش ه،یو پس از حساب کردن کرا دهمیمقصد را به راننده م آدرس

 ...شومیم نیسوار ماش کنم،یخودم حس م ینگاه پر بغضش را رو ینیسنگ کهیو در حال فشارمیرا م موتیر

**** 

 یدر است و فکرم هزاران جا یگل کوچک رو ی... نگاهم به حلقه ستمیا یآپارتمان م یدرب چوب یرو روبه
 ...گرید

 ...دهمیبه داخل قفل هلش م نهیو با طمأن فشارمیسرد ترم م یانگشت ها انیرا م یسر فلز دیکل

 ...کنمیو بعد از مدت ها... نام خدا را زمزمه م کنمیرا با فشار کف دستم باز م در

... دلم کنمیخارج م نهیاز س قیعم ی... نفسم را با آهخوردیو سرما به صورتم م یکیاز تار یمحض ورود، موج به
 ...ردیبگ کجایام را  یرا که تمام خستگ یاز آن، آغوش شتری... و البته بخواهدیو گرما م ییروشنا
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 ...کنمیسوخته مکث م یِ در قهوه ا یو جلو گذارمیاتاق خواب ها م یبه راهرو پا

در  ی رهیدست راستم را به طرف دستگ نحال،یرا ندارم... با ا دنشید یغابل کنترل است... رو ریقلبم غ تپش
 ...دهمیهلش م نییو به پا برمیم

 ...گذارمیپا به اتاق م شودیباز م یفیتقِّ خف یبا صدا در

 یو به نقطه  کندیآن صرف م یکه تمام مدت، وقتش را رو ییسرگردانم، ناخودآگاه به سمت تخت، جا نگاه
 ...شودیم دهیکش زند،یدر فضا زل م ینامعلوم

 ...اتاق یقد یبه پنجره  رهیتخت و خ ی... چمباتمه زده روابمشی یهمانگونه که انتظارش را دارم م و

ندارد...  ییحاالت آشنا نی... نگاه من با اشودیفشرده م نهیجسم در خود مچاله شده اش، دلم در س دنید از
... چقدر از آن روزها نشاندیلبم م یهم لبخند رو طیشرا نیکه حرکاتش، در بدتر خواهمیرا م یمن دختر شاد

 ...میدور شده ام... دور شده ا

را از دور  شی... دست هاردیگی... نگاهش را از پنجره مکنمید منگاهش به پنجره را س ریو مس دارمیبرم یقدم
 ...دوزدیپف کرده و قرمز شده، به صورتم م ه،یرا که از شدت گر شیو چشمها کندیزانوانش آزاد م

 !: تموم شد؟پرسدیو خفه م گذاردیم نییرا از تخت پا شی... پاهازنمیزانو م نیزم یرو ش،یرو روبه

 ...گونه اش یچشم، رو یاز گوشه  یبا سر خوردن قطره اشک شودیکه همزمان م دهمیتکان م سر

 !؟ی: چرا برگشت کندیم زمزمه

 !گشتم؟یبرم دی: نبازنمیبوسه م فشیظر یو به سر انگشت ها رمیگیزده اش را در دست م خی یدستها

 !د؟ی: نباکندیلب تکرا م ریز

رو  ی... ناهار عروسیخوردیبا زنت غذا م کیرستوران ش هی یرفتیم دی... اول بادی: نه... نبادیگویبلند تر م و
نه... اول  ای... یبعد شام، بعد شهرباز د،یخر نیرفتی... بعدش منیکردیخونه استراحت م نیرفت ی... مگمــایم

 ...بعد شام ،یشهر باز

 ری: کدومش درسته امکندیچشمانم و سرش را به طرف شانه اش خم م یاندازد تو یروحش را م یب نگاه
 ...یتجربه ندارم... تو وارد تر ادیموارد ز نیا ی! هوم؟! من تو؟یشهر باز ایحسام؟! اول شامه 

 ...... مثل ارامش قبل از طوفانترساندیلحن آرامَش را دوست ندارم... من را م نیا

: چسبانمیاش م یشانیرا به پ ام یشانیو پ گذارمیم شیگوشها یرا رو می... کف دستهاشومیزانوانم بلند م یرو
 ...چقدر دوست دارم یدونی! من مجبور شدم... تو که م؟یکنیم ینطوریچرا ا

 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه

 ...شودیم ری: منم...!!! و آرامش است که به قلبم سرازکندیم زمزمه

 ...اتفاق امروز است نی.. بهترنیمرا دوست دارد... و ا هنوز
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 ...برم خوامیکنارت بمونم... من... م تونمی... نمدمیبر گهید یصورتم: ول یتو کندیداغش را فوت م نفس

 !؟ی: چـ.. چمیگویم دهی... بردوزمیاش م دهیو ناباورم را به صورت رنگ پر دهیو نگاه ترس برمیرا عقب م سرم

... طیشرا نیبا ا یاز وجودم شده... ول ی: من دوست دارم... دوس داشتن تو جزئدزددیم میرا از چشمها نگاهش
 ...ی... ولتونمی... مارمیطاقت م کردمیندارم... فکر م بیحسام... من تحمل رق ریباهات بمونم ام تونمیمن نم

 ...کشمی: دارم عذاب مکندیته حلقش زمزمه م از

 ...رمیمی: دارم مزندیم زجه

... من مقصر بودم... خودمم کنمیدرست م ویمن ... من همه چ نی... ببنی: ببرمیگیرا در دست م شیبازوها
که  یبکنم... بـ.. به شرط تونمیم ی... فـ.. فقط... حرف از رفتن نزن... من هر کاردمی... قول مکنمیدرستش م

 ...رمیمی... متونمیمن نم ی... تو نباشیتو کنارم باش

 !: بمون... باشه؟کنمیوارد م شیبه بازوها یفشار

 ...شودیسرم آوار م یرو ایدن دهد،یتکان م نی... و سرش را که به طرفگزدیرا م لبش

که بدون تو  یدونی: تو رو خــدا... تو مکنمیو ناله م خوردیم ی... تکانشیبه زانوها چسبانمیام را م یشانیپ
 ...ارمی... کم متونمینم

است... با من...  ری... درگکشدیو بعد دستش را عقب م کنمیحس م میموها یروکوتاه  یلیدستش را خ ینیسنگ
 ...فهممیم یرا به خوب نیاست... ا ریبا خودش... با احساسش درگ

 ...از دست بدمت تونمی: من نممیگویو م کنمیبلند م سر

 ...خچالی... یهم بذارش تو یبخور، نخواست یگازه... خواست ی: غذات رودیگویتوجه به خال خرابم م یب

 ...... بـــرویعنی نیا و

 ...کنمیشتابزده اتاق را ترک م غلتد،یو پشت به من م کشدیسرش م یمالفه را رو یو وقت دهمیم رونیرا ب نفسم

 ...شرف را... نخواهد... حق دارد یآبرو را... من ب ی... حق دارد من را... منِ بخواهدینم مرا

 ...کشمیسقف باال م یها یو نگاهم را تا گچ بر کنمیمبل سر راهم پرت م نیاول یرا روخودم  یکالفگ با

 ...اند دهیخانه هم رنگ غم پاش واریاست... انگار به در و د نیسنگ میخانه برا یهوا

 !ندارند؟ یها چرا تمام ی! بدبختشود؟ی... چرا تمام نمکشمیرا به چنگ م میموها

 ...پراندمیگفتنش از جا م ریام یو صدا کشمیم آه

 ...مشیبیم واریزده به د هیراهرو، تک ی... ابتداچرخانمیعجله سرم را به سمت صدا م با

 !ــــر؟ی: امزندیم میو دو مرتبه صدا کندیچپش خم م یرا به سمت شانه  سرش
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که عمق احساس  " ی " یدگیصدا زدن اسمم، با کش نگونهیخطاب شدن... ا نگونهیا یبرا رودیمن... دلم م و
 ...کشدینهفته در تک تک حروفش را به رخم م

 ...شومیجا بلند م از

 !: جانم؟میگویاز ته دل م م،یگشایم نیبه طرف دنشیدر آغوش کش یرا برا میهمزمان که دست ها و

 ...ترکدیاورد و بغضش با صدا م یآغوشم هجوم م به

 ...لرزانش یدور شانه ها چمیپیرا م میها دست

 ...ام نهیبه س زندیم چنگ

که اونقدر منو  یعوض هی... یهست یعوض هی: تو زندیام هق م نهیس یو تو کندیم سیرا خ راهنمیپ شیها اشک
 ...ازش دور بمونم تونمیبه خودش وابسته کرده... که اگه بخوام هم نم

 ...کنمیم شتریب شیرا دور بازو ها میدست ها فشار

 ...چسبانمیم شیرا به موها میها لب

 ..کوبدیام مشت م نهیس به

 ...زندیم هق

 ...کندیم گله

 :کنمیو فکر م زنمیبوسه م شیمن... فقط به موها و

 " !دم؟یرس نجایشد که به ا یچ "

** 

اندازم:  یم فشیو دست دور کمر ظر زنمیصورتش کنار م یرا از جلو شی... موهاشودیاز آغوشم جدا م یآرام به
 ...مینهار بخور میبر ایب

 ...ندارم لیمن م _

 ...: بذار برم دست و صورتمو بشورم پسدیگویو اهسته م کندی... پوف مکنمیم زیرا ر میچشمها

 ...شود یلغزد و جدا م یم شیپهلو ی... کف دستم روردیگیفاصله م ی... کمزنمیم یکمرنگ لبخند

 ...رومیو به آشپزخانه م کنمیاتاق خواب ها دنبال م یراهرو یشدن تو دیرا تا ناپد حرکتش

 یها یعمان مویل دنیو با د دارمیخورش را برم ی... در قابلمه زندیسرخ شده چشمک م یها ینیزم بیس ی تابه
 ...ندینشیلبم م یخوبمان رو یروزها ادیبه  یبدون لپه، لبخند ی مهیو اشتها آورِ ق یسطح نارنج یتپل و شناور رو

 ...اب دهن ادمو راه بندازه... لپه هم نداشته باشه یاز ده فرسخ دی... تـــــــرش... بوش بامویفقط با ل مهیق _ )
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 یو سبز ایبدون لوب یلپه مثل قورمه سبز یب مهی... حرف نزن... ققهیدهد: کج سل یدهان پر جوابم را م با
 !اصال؟ شهی... ممونهیم

رو بدون لپه  مهی... قیکال حرف نزن مغز فندق یخوای: تو مدهمیه عقب هل ماش را ب یشانیانگشت اشاره پ با
 !شه؟یم یو سبز ایبدون لوب یقرمه سبز یخورد... ول شهیم

 (...دهدینگاهش را به بشقابش م یو با چشم غره ا دهدیاش را ماساژ م یشانیکف دست پ با

 !ر؟یام _

اش  هیو حاش رمیگیرنگ را از دستش م یپسته ا یحوله ... چکدیچرخم... از سر و صورتش اب م یعقب م به
 ...کشم یم سشیخ یگونه  یرا رو

 !؟یغذا رو گرم نکرد _

 ...نیبش ایچسبانم: هنوز گرمه... ب یبرنج م یکوتاه به قابلمه  یلیو کف دستم را خ گردانمیرا بهش برم حوله

 دارمیرا برم یکی... به سرعت گذاردیم زیم یرا رو ینیچ ی.... بشقاب هاکشمینشستنش عقب م یرا برا یصندل
 ...هیجفتمون کاف یبرا یکی: کنمیو در جواب نگاه متعجبش زمزمه م

 ...بغض ی... تلخ... با چاشنـــقیکشد... عم یم آه

 وانی... به همراه دو قاشق و دو چنگال... ظرف ماست و لگذارمیم زیم یرا رو یزعفران یپلو یمحتو بشقاب
با سر به  دهمیمشتش جا م ی... قاشق را به زور تونمینشیکشم و م یاش را عقب م یکنار ینوشابه... صندل
 ...: بخورکنمیبشقاب اشاره م

 ...ردیگیو چگال را خودش به دست م کشدیاه م بـــاز

 ...شودیصرف م گاهیگاه و ب ـــقیعم یگلو و آه ها یبا بغض تو نهار

 دنیآب و کف پاش یدستم برا ی... هـــمییشو یم گریهمد یبا همکار میکرده ا فیثرا که ک ییظرف ها اندک
را  یشگیهم یها طنتیش یکه دلش هوا کندیم یادآوریگرفته اش  ی... چهره یو هـــ رودیم شیبه صورتش پ
 ...کندیم شتریتکرار خاطرات فقـــط... بغضش را ب نیندارد... که ا

 ...بندد یاب را م ریش

 ...امیروشن کن تا من ب ونویزی: برو تلودهمیو به جلو هلش م گذارمیپشت کمرش م دست

 یدار یچه دل خوش ": دیگوی... نگاهش آشکارا مکندیحرف اطاعت م یاندازد و ب یم میبه سر تا پا یبیعج نگاه
 "...تو

و مچ  دهدیم هیتک... به سه کنج مبل شومیآورم و پشت سرش روانه م یم رونیب خچالیرا از  السیگ ظرف
 ...بردیزانو ها م ریرا ز شیپا

 ...نجاستی... جات اایکه ب کنمیو اشاره م نمینشیم
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 ...ام نهیس یبه قفسه  چسبدیراستش م یبعد... گونه  یو کم شودیمبل کنده م یپشت از

 یدرشت السی... گگذاردیام م نهیس ی... مشتش را رورندیگ یقرار م شیموها یکوتاه... رو یلی... خ میها لب
 ...رمیگیدهانش م یو جلو کنمیجدا م

 ...خوام ی: نمکشدیعقب م سر

... ردیگیم شیلب ها انیرا م السیگ یچسبانم... با نگاه چپ چپ یداغ و تَرَک ترکش م یرا به لب ها السیگ
چند وقته  یدونی: جـــونم... مبوسمیاش را م قهیو شق کنمی... سر خم مزندیخندم... لبخند م یآهسته م

 !؟یدینخند

 ...کندیاز اشک م زیرا لبر شی... نه تلخ است... نه طعنه است... نه دعوا... اما چشم هاحرفم

 !شد باز؟ یچ _

 !رحسام؟یام شهیم ی: جاال چگزدیم لب

 !شه؟یم یچ ی: چمیگویم کالفه

 یشیبابات بفهمه... بدبخت م هی: فقط کافکندیاورد سر باز م یکه به لبش م یاز فشار نشییلب پا انیم شکاف
 !! مامان و بابات؟؟یاونا چ ی... من کنار اومدم... ولمیشی... بدبخت مریام

 !ال؟یاز مرگ واو شی... پدنیکشم: هنوز که نفهم یم نشیلب خون یرا رو شستم

 ...فهمن... اونوقت یباالخره که م _

 ...حرف بزنم فتادهیکه هنوز اتفاق ن یزیراجع به چ خوادیاصال دلم نم _

! ره؟یم شیپ ینجوریتا آخر هم ی... فکر کردیحرف بزن دی: اتفاقا بامیچشمها یتو زندیو زل م ندینش یم راست
 یخوایاالنشم مشخصه.. اونموقع م نیباال.. البته هم ادیشکمش کامل م گهیماه د کی... حداکثر تا ــــرینخ
 !؟یکن کاریچ

 یزینه بهش فکر کنم نه براش برنامه ر خوادیاالن دلم نم ی... ولزمیریتو سرم م یخاک هی: اون موقع میگویم بلند
 ...کنم

راه  دادیداد و ب عیدو کلمه حرف حساب بهت بزنم سر امی... تا مینیهم شهی: همکندیسرعت بغض م به
 ...یندازیم

کردم؟! فقط  دادید و بدا یمن... من ک زی: عزرمشیاغوشم بگ یتا مجددا تو کنمیرا به طرفش دراز م دستم
 ...گمیم

خودت و منو به  یزندگ ینطوریفقط فقط گفتنات ا نی... با همیگی: اره آره... تو فقط مدهدیتند سر تکان م تند
 ...یدیگه کش

 ....یکنیم یانصاف یب یلی... خمیخوبم کم نداشت ی! ما روزادم؟یتو رو به گه کش یبرد: من زندگ یم ماتم
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 ...دی... ببخشالیخ ی... اصال بنهیمنظورم ا یعنی: باشه... باشه... گذاردیدهانش م یرو دست

 ...لرزد یبـــاز چانه اش م و

و ناله  دهدیفشار م راهنمیرا به پ شیافتد... لب ها یام م نهیس ی... سرش مجددا رورمیگیرا م شیها شانه
 !آخرم خودشو بهت انداخت؟ یدیکار خودشو کرد؟! د یدی: دکندیم

 ...یدید

 یواریساعت د خیهمزمان م مانیو نگاه هر دو کندی... سر بلند مگذاردیتمام م مهیزنگ در، کالمش را ن یصدا
 ...شودیم

 !موقع ظهر؟ نیا هیک _

درب  یسست و متزلزلم تا جلو ی... قدم هاشومیمبل کنده م یاز رو نهی... و با طماندانمیکه نم دهمیتکان م سر
 ...جود یرا م شیکه با استرس ناخن ها کنمیو نگاهش م گردمی... ده بار به عقب برمدستنیا یده بار م یورود

 دهمیهل م نییرا به پا رهی... دستگشومیم فشیتازه متوجه لرزش خف رد،یگیدر قرار م ی رهیدستگ یکه رو دستم
چسبم و  ی... با دو دست چانه ام را مرومیعقب م ندینش یفکم م یکه رو یاز ضرب مشت ده،ینکش هیو به ثان

 ...خوردیدرخشد ُسر م یکه از خباثت م یمشک ی لهیجفت ت کی یرو ،یدو مرد به شدت عصبان ینگاهم از رو

 !شده؟ یچ یوا یپرد: ا یم شیاز جا غزل

 غیجو غزل  شومیم دهیپشت سرم کوب واریشود. به د یدست بابا مشت م یام تو قهی ٬یاز هر عکس العمل قبل
 ...ییکشد: دا یم

 ؟یکرد کاریتو؟! هاااان؟ چ یکرد ی: چه غلطدهدیمحکم تکانم م بابا

 .کندینگاه م شیرو شیپ ی... با لذت به منظره رمیگ ینگاهم صدف را نشانه م با

 ...میتوپد: جمع کن بر یکه رو به غزل م شنومیرا م ییدا یصدا

 ...بابا _

 گفتم؟ یچ یدینشن _

 .کشد یم ادیرا فر نیا

 من توضـ ییکنم: دا یرا تر م لبم

 .آبرو ی: خفه شو... فقط خفه شو... بزندیم یلیس بابا

 شه؟یم دایگذره سر و کلتون پ یکار از کار م یوقت شهی: چرا هممیگو یبندم و با تمسخر م یم پلک

من و  نیرا ب فشیکشد و بدن نح یم یغی... غزل جندینش یام م نهیس یقفسه  یدستش رو نیسنگ ی ضربه
 ...ی... دارعی... هکارشیچ یی: داکندی... هق هقش دلم را خون مدهدیبابا جا م
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 انتیبهت خ ن؟یبرا ا ؟یسوزونیدل م یدار یکشدش: بدبــخت... برا ک یو عقب م ردیگیدست غزل را م ییدا
 ..ازش حامله س ینیبیکه م یخانوم نیمن... ا یکرده دختر ساده  انتیکرده غزل... بهت خ

: دهمیم صیرا تشخ یسنوگراف نتیتنها پر نشانی.. از بکندیپرت م نیزم یغزل رو یپا شیرا پ یبرگه ا دسته
 ..یاریکثافت ب نیا یاز خونه  یزیچ سینه.. اصال الزم ن ای... لتویبرو جمع کن وسا

 .امی: من... من نمردیگیدهانش م یدستش را جلو غزل

 !؟یایمبرد: ن یماتش م ییدا

 یش کرده... م غهی... رفته صنی: ببدهدیصورت غزل تکان م یو جلو داردیبرم یبرگه ا نیزم یاز رو شودیخم م و
 !! آره؟؟یفهم

 ...دونمی... خودم مدونمیجنباند: م م م یتند سر م تند

 ..: غزلزندیو لب م شودیم دیگشا شیگذارد... چشها یدهانش م یکف دستش را رو ییدا

 ..بابا.. تو رو خدا دونمیمن م _

 ... برومیبرو بپوش بر ؟یگیم یچ یفهمیم ؟یشد وونهیتو... غزل د _

 ...امی: نمزندیهق م غزل

 ...رونیخونه بذازه ب نیپاشو از ا ذارمیزن منه.. نم _

 ..یستی... احمق... تو پسر من نیافتد: تو حرف نزن... ابرومو برد یبا مشت و لگد به جانم م بابا

نکن... تو رو خدا.. نزنش  یی: داداردیهوا نگه م یبابا را رو یکند... مچ دست ها یم هیکشد.. گر یم غیج غزل
 ..یـــینه... تو رو قرآن..دا یی... گچ دستشو تازه باز کرده... داییدا

... حقم برمیلذت م دنیبرم... از عذاب کش یضربه ها لذت م نی... خودم هم از اکنمیم لیساعدم را حا تنها
 ...ها حقم است نیاز ا شتریاست... ب

 یدختره  م؟یگم بپوش بر یکشدش: مگه به تو نم یم رونیدست بابا ب ریو از ز ردیگیغزل را م یبازو ییدا
 !ن؟یبه خاطر ا ؟یکنیفدا م یاحمق... خودتو به خاطر ک

 ..کند یمن اشاره م یبه سر تا پا ریتحق با

 یقرا یماه ب کی... یکنیم یقرار ی... االن بیبمون نجایا ذارمیلحظه هم نم هی گهی... درمیگیخودم طالقتو م _
لرزه که شوهرت  یتنت م یتا عمر دار یباش نجای... اشهیباالخره تموم م ی... ولیخوریسال غصه م کی.. یکنیم

 ...پره یهرز م یداره کجا و با ک

 ... ذا... رم... بــــی: زن.. منه.. نممیگویم دهیبر

 ...برد یدستش را باال م بابا
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 ...نداشته باش شی..کارامی... به خدا ماااامیکشد: م یم غیج غزل

 ...: غـــ... زلزنمیبهت لب م با

 ...دود یتوجه به طرف اتاق م یب

 ...اش بر جسته شده یشانیپ ی... رگ روکندیخون افتاده نگاهم م یو چشمها یبرزخ یبا چهره ا بابا

 ..بندمیدرد پلک م با

 ...شنومیشدن در اتاق را م دهیکوب یبعد صدا یا قهیدق

 ...می: برزندیاش را گره م یو روسر دیآ یم رونیب غزل

 ..: غزلزنمیصدا م ملتمسانه

 ...میبر می: برکندیم تشیگذارد و به طرف در هدا یدو کتف بابا م نیدستش را ب کف

 گهی...تو دارمیاسمتم نم گهی: ددهدیگرانه تکان م دیره اش تهدچرخد و انگشت اشا یبابا م ٬رفتن رونیاز ب قبل
 ...ی... هر چند از اولم نبودیستیپسر من ن

 ...آورد میبه رو یرحم یرا با ب زی... همه چشویگران تمام م میبرا یزیاز هر چ شتریحرفش ب نیا

 ...کنم یبازم نگاهش م مهین یپلک ها ی... از الستدیا یم میرو شیپ ییدا

 ...کندیتف م میپا یو آب دهانش را جلو دهدیبه تاسف تکان م یسر

 ...کنمینگاهش م شرمنده

 ...رود یو م ردیگیرا م نگاهش

 ...گردد یفرستد و بر م یم رونیبابا را ب غزل

 ..غرد: غـــــزلللل یبا خشم م ییدا

 ..: نروزنمیکشد... لب م یزند و با کف دست به صورتم م یزانو م میپا یجلو

 !.. خب؟امی.. آروم که شدن مامی: مکندیپچ پچ م آهسته

 ...نرو _

 ..دمی.. قول مامی... زود مارهیسرت م ییبال هی ییدا ریام _

 ...بردش یاندازد و کشان کشان م یغزل م یبازو ریدست ز ییدا

 ..شود یگزم... دهانم پر از طعم خون م یم لب

 ...کندیصدف مکث م یرو به رو غزل
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 ..غرد: کثافت یاندازد و م یم شیبه سر تا پا یزیآم ریتحق نگاه

 ...زند یکوبد و از سر راه کنارش م یاش م نهیبا کف دست تخت س و

 ...گذارد یغزل م یضربه  یکند و دستش را جا یاخم م صدف

 ...... غزلم رفت... غزلم را بردندرودیجان از تنم م کنمیحس م ٬شنومیبرخورد کفش با پله ها را که م یصدا

 ...حسام خـــان... بازم من موندم و تو ریچرخد: خب ام یبه سمتم م یضیبندد و با لبخند عر یدر را م صدف

 ...درخشد یتوزانه م نهیک شیچشمها

 ...کشم یاش کامال مشهود است باال م یبرجستگ گریرا تا شکمش که حاال د نگاهم

 !حاال با لگد به شکمش بکوبم؟ نیاگر همافتد  یم یاتفاق چه

 ...رونی: گمشو بمیگو ینفرت م با

... یکنیم یاحترام یبه من ب یاندازد: اوه... هنوز که دار یرا باال م شیابرو یتا کیو  شودیم نهیبه س دست
 !!درس عبرتت نشد؟؟

 .***ج رونی: گمشو بمیسایهم م یرا رو میدندانها

 ...دهدیتفاوت قهقه سر م یب

 .زمیخ یبرم یو به سخت دهمیفشار م نیدستم را به زم کف

 ..کندیرا تمام م دنشیخند صدف

 ...برم یو به سمتش هجوم م زنمیم لنگ

 ...یروان یکشد: او یعقب م دهیترس

 ...کشانمش یو به طرف در م رمیگیرا م شیبازو

 ..کشد: ولم کن یم غیج

 ...دهمیهلش م رونیحرکت به ب کیو با  کنمیرا باز م در

کند:  یاش گل م یباز یو کول شودیراه پله متوقف م یو با برخورد کمرش به نرده ها رودیعقب م عقب
 ...... چه مرگتهییییوحش

 ...چشم من گمشو یاز جلو _

 ...نی... حاال ببکنمیم تی: از دستت شکاردیگیم شیرا به پهلو دستش

از دست دادن ندارم:  یبرا یزیچ گری... از ته دل... من که دزنمیم ادیفرو  کنمیرا هم نم هیدر و همسا ی مالحظه
 ...یابونیبخور.. آشغال خ ینخورد یبرو هر گه
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 ...کوبم یو در را م رومیداخل م و

 ...شودی... چون واق واقش قطع مرودیو بعد انگار م کندیم دیپشت در تهد یکم صدف

 ...: غزلم رفتکنمیو زمزمه م زنمیم هیدر تک به

 ...میآ یفرود م نیزم یخورم و رو یزده به در سر م هیتک و

تکان نخورده  میداده و از جا هی. هنوز به همان حالت به در تکدیآ یزنگ خانه مجددا به صدا در م ٬ساعت بعد دو
 ...ام

 ..مبند یو پلک م دهمیم هی. سرم را به در تکداردیزنگ گذاشته و بر نم یدستش را رو یکس

 .درو باز کن ای... بیخونه ا دونمیحسام م ریام _

 !... آوا؟کنمیم اخم

 ...بمونم تونمینم ادیباز کن درو ز ری: امزندیتق به در م تق

 ...شومیباز کردن در بلند م یو برا کنمیم یپوف

 ..کند: اوه اوه... چه خبره یاخم م دنمیبا د آوا

 ...گردم یتفاوت بر م یگذارم و ب یرا باز م در

که بابا  ییزایحسام چ ری: امستدیا یم میو رو به رو دودیشنوم. آوا م یبسته شدن در را پشت سرم م یصدا
 !راسته؟ گهیم

 .فرستادت برو بهش بگو اره همه شون راسته... به سالمت یجاسوس یاگه مامان برا _

 .کندی. درد تا عمق استخوانم رسوخ مردیگ یرا م می. بازوشومیکنارش رد م از

 .دی: آخ ببخشکندیرا رها م میشود و بازو یدرهم شدن چهره ام م متوجه

... گفتم رونیب ادیاز خونه ب تونهیکند: منو مامان نفرستاده... غزل نگرانت بود. خودشم نم یبا مکث اضافه م و
 .رونیدوستم از خونه زدم ب شیبرم پ خوامیم

 !تون کجاست؟ هیاول ی: جعبه کمک هادیگویاندازد و م یکاناپه م یشالش را رو و

 .نتی: تو کابکنمیدست به آشپزخانه اشاره م با

 .شومیکاناپه ولو م یجلو یپوست ی چهیقال یرو و

... بابا شهی: کار باباس؟ اصال باورم نمدیگویزند... با نچ نچ م یزانو م میو رو به رو دیآ یجعبه به دست م آوا
 !دست بزن هم داشته؟
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 یچیپدر و مادرت به ه یکنیهم باورت بشه چون فکر م دینبا ٬نه یخونه ش هست یتو ی: تا وقتزنمیم پوزخند
به  تیتجربگ یب یو تو رو با همه  یمستقل شد یوقت ی... ولدنینم تیاهم ایدن یاز بچه هاشون تو شتریب

 ...دست بزن هم داشته باشه تونهیکه بابات م شهیحال خودت رها کنن باورت م

 !بگم؟ یکند: چ یجدا م یگزد و تکه پنبه ا یم لب

 !؟یسرکوفت بزن یخوایتو نم _

بار به غزل گفتم  هیکنم...  یکه بهم مربوط نباشه دخالت نم یآورد: من تو کار یرا به طرف صورتم م دستش
 ..رونیاز خونه ت ب یجا کار کنه منو انداخت هی ریکه اون دختره با ام یایکنار ب یتونیم یچطور

 .بندم یکشد... از سوزشش پلک م یپنبه را پشت لبم م و

 .دکتر میبعد بر کنمیخونا رو پاک م نی: ادیگو یم آهسته

 ...: حوصله ندارمکنمیرا باز م میپلک ها یال

مجبور کن بره دکتر دستشو  روی.. گفت امزدیآره؟ مثل مرغ سر کنده داشت بال بال م یغزلو دق بد یخوایم _
 ..نشون بده

 !بد بود؟ یلیحالش خ _

 !؟یبشنو یچ ی: تو دوست دارشودیم رهیخ میو به چشها ستدیا یاز حرکت م دستش

 ...یکه اومد یفرستم: برو آوا... مرس یم رونیکشم و نفسم را آه مانند ب یرا عقب م سرم

 ...دکتر میریم _

 ..حوصله ندارم _

 !!!حسام ریام _

_ .... 

 ...غزل نگرانته _

 .دکتر میبهش بگو رفت _

 ..ری: امزندی. آوا صدا مشومیو بلند م رمیگ یکاناپه م یکند. دستم را به پشت ینگاهم م مستاصل

 ..افتاده نیزم یدر کمد رو یجلو ٬که غزل قبل از رفتن به تن داشت ی.تاپ و شلواررومیاتاق م به

 افتیکمد  یکه به وفور تو ییها یدست فیاز ک یکی یو همراه کارت بانکم تو دارمیبرم یپاتخت یرا از رو لشیموبا
 .اندازم یم شودیم

 .نکن یلجباز ری: امشودیدر اتاق ظاهر م یدر استانه  آوا

 ..بهش بده... بگو بهم زنگ بزنه نویا ای: برمیگیرا به سمتش م فیک
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 .می: باشه.. حاال بپوش برردیگیرا م فیو ک دیا یم جلو

 یبه حالت اگه کس ی... واکنمیمسافرت.. آوا دارم بهت اعتماد م میبر یچند وقت هی میمجبور بش دیبگو شا _
 .بفهمه

 ..گهیخب.. حواسم هست.. حاال د _

 ...ییجا رمیاه... من نم _

 !غرد: لجباز.. مگه دست خودته؟ یلب م ریز

 !؟یپوشیم یکشاند: چ یکمد م و به طرف ردیگیام را م قهی و

 ...: نکن آوا حوصله ندارمزنمیرا پس م دستش

 ؟یانقدر غد ی: برا چکوبدیم نیرا به زم شیپا

 ...بپوش... زوود ایکشد: ب یم رونیب یراهنیکمد پ از

 یمن بابد زود ریلباستو ام اری: من مامورم و معذور. در بردیگ یبلوزم را م نییو پا دیآ ی... آوا جلو مرومیم عقب
 ...برم

 ...ریام یکشد: وا یم ینیو بالفاصله ه دهدی... آوا لباسم را باال مکنمیم یپوف

 !شده؟ یرود: پهلوت چ یو بلوزم را باال تر م ندینش یدو زانو م یرو

 ...کندیم ییخود نما میپهلو یرو یبزرگ یچرخانم... خون مردگ یرا م سرم

 ...دکتر... آماده شو میواجب شد که بر گهیبغض کرده: د آوا

*** 

 !شده؟ ی: پهلوت چزندیهق م غزل

 ..نشده غزلم.. خوبم یچیفرستم: ه یو به دهن لق آوا لعنت م کنمیم کسیکاناپه ف یپشت یرا رو گردنم

 !؟یچ دیترک یت م هیکند: دروغ نگو... اگه کل یم نیف نیف

 ...ای! غصه نخور؟ینشده به خدا... تو خوب یچی... هزمممی: عزردیگیطرز حرف زدنش خنده ام م از

بهش گفت طفلک  ییعمه هم اومد.. تا دا میدیبودم.. تا ما رس دهیند یرو انقدر عصبان ییتا حاال تو عمرم دا _
 !افتاد؟ مونیبود که تو زندگ ییچه بال نیحسام ا ریاز حال رفت... ام

 یدر اوج خوش دیگذرد و با یسال و چند ماه از ازدواجمان م کینها که ت ی.. موقعخورمیحال خودمان تاسف م به
و عشق کورکورانه  یمن است... از دوست یحماقت ها ی جهیو همه ش هم نت دیآ یبال سرمان م نهمهیا ٬میباش

 ..گرفت یاشتباهات سرچشمه م نیمکه از ه ییو بعد هم اتفاق ها یعاد ریام به صدف گرفته تا ازدواج غ

 ...منه غزل ریهمه ش تقص _
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 !مسافرت؟ میبر یخوایکشد: م یرا باال م دماغش

 یخوای.. ممیدور باش یکه از همه چ ییجا هی میچند ماهو بر نیبه سرم زد.. گفتم ا ییهوی... دونمیخودم هم نم _
صدف و بچه کشش ندارم.. اون  گهیمن واقعا د ی.. ولیکه دوس دار یهر چ ٬فرار کردن ٬دنیاسمشو بذار ترس

 ..که نکرده بکنه... احمق یش هم برن به درک... بره هر غلط

 !؟یلعنت غهیاون ص یرو بگه پس چرا خودشو کشت برا یهمه چ هیآشغاله.. اگه قرار بود بره به بق یلیخ _

 ...ترسم.. اون بچه یم یلیروزا خ نیمن ا ی.. غزل ولدونمی... واقعا نمدونمی: نمدهمیام را ماساژ م یشانیپ

 !ادین ایکاش به دن ی: ارمیگیم نفس

 !ر؟ی: امچدیپ یگوشم م یتو دنشیآه کش یصدا

 !!جونم؟؟ _

 ...ترسم یم یلیفهمم: منم خ یم شی... از لرزش صداکندیم هیگر

 ..: غزلمگزمیم لب

.. یجمعش کن یتونی... نمشهینم یتو زندگ یبرا گهید یکه اون زندگ خونهیبابا داره تو گوشم م میاومد یاز وقت _
 ی... ولعی... هی.. ولدونمیرو م نایا یمن خودم همه  ری.. امموننیحسام م ریام یزندگ یاون زن و بچه تا آخر تو

 ...عیه عیه عیبازم... ه

... ازت دورم.. سیجا بند ن چیکشد: غزل من االن دستم به ه یاعصابم خط م یوقفه اش رو یب ی هیگر یصدا
 ..یکنیم هیگر ینطوریاتو هم 

 !؟یزنیحرف م یدار ی: با کییدا ادیو متعاقب آن فر دیا یم یگرومب یصدا

 ...: اممم.. باباشودیغزل دور م یصدا

 ...غزل... احمق یاحمق _

 ...کندیو بوق بوق قطع تماس گوشم را پر م دیآ یم یبرخورد جسم سخت یصدا

*** 

 مهیبعد از ن قهیدق ازدهیشود و عدد دو و  ی... صفحه روشن مکنمیرا لمس م لیبغل موبا یشست دکمه  با
 ...کند یم ییشب خودنما

 ...کنم ینگاه م میرو شیپ یو به در آهن فشارمیمشتم م یرا تو دیکل

اول جواب  ی... دفعه کنمیاسم آوا مکث م یو رو شومیم نیمخاطب ستیکشم... وارد ل یم یقیعم نفس
 !: الو؟چدیپ یم یگوش یخواب آلود آوا تو یو بعد از سه بوق صدا رمیگیبار تماس م نیدوم ی... برادهدینم

 !آوا جان؟ _
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 ...دست از سر من بردار زتیحسام ساعت سه صبحه... غزل خوابه.. جان عز ری: امدیگویزده م حرص

 ...گوش بده _

 .یتا با غزل حرف بزن برمیرو م یش... بذار هر وقت خونه نبود گورهیگیازم م مویبه خدا بابا بفهمه گوش _

 ..قطع کن رویدزدگ _

 !؟یچـــ _

 ..قطع کن من پشت درم رویدزدگ ایب گمی... داد نزن.. مـــسیه _

 ..کارات... صبر کن اومدم نیبا ا یدیخدا از دست تو.. آخرش سر منو به باد م یا _

 ..میگویم یا باشه

سر و صدا به طرف  یاندازم و ب یپارک شده اند م بیکه به ترت ییها نیبه ماش ینگاه شوم،یکه م اطیح وارد
 ..افتم یراه م ییساختمان دا

از داخل اتاق  یزیشده و چ دهیچسبانم... پرده کش یم شهیروم و صورتم را به ش یباال م یاضطرار یپله ها از
 ..ستیمشخص ن

 ...ستیقفل ن نمیبیم یبکشم وقت ادیفر یاز خوشحال خواهمی... مدهمیرا به سمت راست هل م ییکشو در

گونه اش برده و آرام و منظم نفس  ریگذارم.. غزل دستش را ز یو پا به اتاق م بندمیدر را م یهمان آهستگ به
 ...کشد یم

 !: غزل؟زنمیم شیصدا متیروم و با مال یگزم و جلو م ی.. لب منمشیبیهفته دارم م کیاز  بعد

 !: غرلم؟کنمیو پچ پچ م دهدینشان نم یالعمل عکس

 ...گذارم: غزل یگونه اش م یو دستم را رو زنمیتخت زانو م ی... پادیگو یم یلب هوم ریز

 ...ــــریپرد: ام یو بعد مثل فنر از جا م کندینگاهم م جیگ هیچند ثان یرود.. برا یباال م شیها پلک

 ...واشی... سیه _

 ؟؟؟یاومد یجوری: چکندیرا گرد م شیچشمها

 ...قطع کنه روی: گفتم آوا دزدگزنمیم لبخند

 ...به خدا میخندم: واقع ی... آهسته مکندیمالد و باز نگاهم م یچشمش را م یمشت رو با

 ...هفت سال دلم برات تنگ شده یبغلم که اندازه  ای: بکنمیباز م نیرا به طرف می... دست هازندیم لبخند

 ی... بورمیگیم شیاز موها یقینم دارد... دم عم شیرود... موها یآغوشم فرو م یپرد و تو یم نییتخت پا از
 ...زندیام م ینیب ریشامپو ز



 

 
541 

تر  نییپا یبوسم... بنا گوش و گونه اش... کم یاش را م قهی... شقکنمیرا دور شانه اش محکم م میها دست
 ...گردنش را یانحنا

 ...حسام ریکند: ام یزمزمه م مرتعش

 !: جونم... جون دلم؟دهمیم فشارش

 ...به نظرت ری: امبردیعقب م یو سرش را کم گذاردیام م نهیس یرا رو مشتش

 ...نباشم... بعد یلرزد: به نظرت اگه من خودم راض یم شیها لب

 !؟یکنیم هی: چرا گردهمیرا فشار م شیبازوها

 !ره؟یطالق منو بگ تونهیتو رو رو کنه تو دادگاه، م انتیبابا خ ینباشم ول یگوش بده... اگه من راض _

 !شه؟یتو؟ مگه م یگیم یدار یخندم: چ یم یعصب

 ...بکنه نکارویخوابم ا ینکنه وقت ری! امشه؟یم ؟یچ رهیاگه من خواب باشم تو خواب ازم اثر انگشت بگ _

 !تو؟ یشد وونهید _

 ..... ب بابا... خودشــــعیآخه... آخه بابا... هـــ _

 ...نگو یزی... آروم غزلم... آروم... االن چسیه _

 ...کشد یخس خس نفس م با

 هوم؟ نجا؟یا یدار یشد آخه؟! اسپر ی: چرمیگیم میدست ها انیسردش را م دست

 ...کند یاشاره م یپاتخت به

... با دو پاف راه نفسش باز زنمیمرا چنگ  یکشم و اسپر یم رونیکشو را ب زیخ کیو با  کنمیرا رها م دستش
 ..شودیم

 ...کشم یدو کتفش دست م انیم

 ؟یخوب _

 ...دهدیتکان م سر

 ...: اووووهزنمیم هیتخت تک ی هیو به پا کنمیم یپوف

انگشتاتش را با انگشت  انیم ی... فاصله دهدیم هیام تک نهیو به س کندیجا م میزانوها انیخودش را م غزل
 ...کنمیپر م میها

 ...گرفته لیبابا وک _

 ..افته ینم یاتفاق چیه یتا خودت نخوا _
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 ...شود یسکوت م یا هیثان چند

 ...جمع کن لتوی: برو وسامیگویم ینرم به

 چرا؟ _

 ...دادم حیاونهمه برات توض _

 !م؟یفرار کن ینطوریکه ا هیکند: به نظرت کار درست یچرخاند و نگاهم م یرا م سرش

 ...م غزلخسته شد _

پشتت باشن و  طیشرا نیا یتا تو یاریو عمه رو به دست ب ییدل دا دی... االن تو باریبه نظر من اشتباهه ام _
 ..یکن شونیبدتر عصبان نکهینه ا نیکن دایپ یراه حل هیهم  یبا همفکر

 !به؟یغر هیهه... پشتم باشن؟! پشت  _

 ...نگو ینطوری: اکندیام را نوازش م قهیشق یموها یناراحت با

 ...ستمی... من پسرشون نتهیغزل... واقع نهیهم _

 ...حسام ری: امکندیم ینچ

 ...... بلند شومیفرستم: پاشو بر یم رونیب ینیرا از راه ب نفسم

 ...یکنیم کیخودت تحر هیبه خدا اشتباهه... بد تر همه رو عل ریام _

 ؟یایباهام ب یخوا ی! نمه؟یحرفا چ نیاالن منظورت از ا _

 ..کند ینگاهم م رهیخ

 ...جواب بده غزل _

 ...یکن ینم یکار درست _

 !نه؟ ای یایم _

 ...خوردیتکان م نیفشارد و سرش به طرف یهم م یرا رو شیها لب

 ...: غزلمیگو یزده م بهت

 ...شهیاشتباه محضه... نم _

 ...زنمیپلک م یعصب

 یکه تو یبچگانه ا یراه حل ها نیکن... با ا دایراه حل درست پ هید گذارد: بگر  یگونه ام م یرا رو دستش
 ایتو باشم؟!  شیپ خوادیمن دلم نم یحسام... فکر کرد ریام یرسیجا نم چیبه ه رسهیبه ذهنت م یناراحت

 یهمه چ یگیکه تو م یراه نیا اب دونمیم ی! ولنم؟یبب یدزدک ینطوریرو ا میو شرع یشوهر قانون ادیخوشم م
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 ینم یکاسه... فرق نیآش و هم نی! بازم هم؟ی... بعدش چمیدو سه ماه گم و گور بش می... برشهیخراب تر م
 ...کنه که

کشم غزل... خسته  ینم گهیبکنم؟! به خدا د یکنم؟ چه غلط کاریفشارم: پس چ یام را با تمام قدرت م یشانیپ
 !چقدر تحمل داره آخه؟ زادیمگه آدم یخودمه... ول ریهمه ش تقص دونمیتنش... م نهمهیشدم از ا

کشد: درست  یآه م تایو نها کندیام را لمس م یشانیکشد... رگ وسط پ یصورتم م یرو شیپشت انگشت ها با
 ...شهیم

 ...دهمیم هیام را به شانه اش تک یشانیپ

 ...آورد یپشت گردنم به حرکت در م یموها یرا البه ال شیها انگشت

 ..یکه موند ی... مرسیکه هست ی: دوست دارم غزلم... مرسزنمیبوسم و لب م یشانه اش را م سر

 ...دیگو ینم یزیچ

 ..مییآ یو سپس هر دو با هم به حرف م شودیم یسکوت سپر یتو یکم

 ...ریام _

 ...غزل _

 ...: بگوزنمیم لبخند

 ...وقت نفهمه هیبگم بابا  خواستمیم _

 ..میبگم درو قفل کن خواستمیمنم م _

 ...دیآ یکش م فیهر چند محو و ضع یبه لبخند شیها لب

 ...رمیهوا که روشن شد م مونمیم ی: چند ساعتمیگو یم آهسته

 ...زمیخی... من هم برمشودیجا بلند م از

 ...کنمیدر تراس و من در اتاق را قفل م غزل

 ...خزد یتخت م یرو

 ...رومیو به طرفش م کنمیخواب را خاموش م چراغ

 فصل هجدهم ♦

هم گرفته ام و به دستش داده ام تا در  یدیجد لیمن و غزل تا سه هفته ادامه دارد. موبا یپنهان یدارهاید
 ...میارتباط باش

 ...است متیغن یهم برا نیمعذب هستم، اما هم شود،یدلم تنگ م گذرد،یسخت م گرچه
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جمله  قای. دقردیگیو گفت طالق دخترش را م ستادی. همانطور قاطع اامدین نییذره هم از موضعش پا کی ییدا
کند و غصه بخورد،  یقرار یسال هم ب کیتا  یخانه گفته بود... که االن اگر حت یرا تکرار کرد که آن روز تو ییها
اش حس کند و عذاب بکشد و ذره  یزندگ یصدف و بچه اش را رو ی هیعمر، سا کی نکهیبهتر است تا ا یلیخ

 .ذره آب شود

ما آگاه شد که بعد از سه هفته، در تراس اتاق غزل قفل شد و قفل در  یشبانه  یها داریچطور از د دانمینم و
 !!!کرده بودم هم خاموش یداریغزل خر یکه برا یعوض شد و خط ییساختمان دا یورود

کرد، اما حرف زدن  ینم دایمشکلم پ یهم برا یاگر راه حل یبود که باز دست به دامان محمد شدم... حت آنوقت
 ..کرد یدفتر آرامش بخشش سبکم م یباهاش تو

بار هم که شده  کی یکنم... گفت برا یدور شتریب نکهینه ا رمیاز خانواده کمک بگ دیبا تیموقع نیا یتو گفت
. تسین یورز نهیو ک یو عاقالنه رفتار کن... گفت االن وقت لج و لجباز ریبگ میغرور را کنار بگذار و درست تصم

 .یات مانده تالش کن یزندگ سمانیکه از ر یکینخ بار نینگه داشتن هم یبرا دیبا

حسام  ریبه نام ام یپسر گریحاضر نبود نگاهم کند. گفت من د یبود که سراغ مامان رفتم. اول حت آنوقت
نرم  یزدم تا کم واریکردم، انقدر خودم را به در و د یاداوریحرف زدم، انقدر خاطراتمان را  شیندارم... انقدر برا

 ؟حسام ریام یبود که کرد یچه حماقت نیآخر ا دیشد و با بغض پرس

ترش،  یو طالق ناگهان یازدواج ناگهان ش،یها یاز صدف و روابطمان گفتم. از آمدنش به شرکت، کارشکن شیبرا
 یخانه اش و اتفاقرفتن به  یبرا لمیدل تایمن و غزل شد و نها یکه آن شب شوم فرستاد و باعث دعوا یامیپ

 .افتاد انمانیکه م

بزند؟  ییکارها نیباشد که دست به چن ریپست و حق تواندیآدم مگر چقدر م کیشد. گفت  یباورش نم مامان
که صدف دوستت داشته باشد؟ و  یکنیتو باور م ریرا خراب کند فقط به خاطر دل خودش؟ گفت ام یزندگ کی

خودش به  یبچه  ازکه  یاست؟! صدف یچه کشک گریمن در جوابش فقط پوزخند زدم... که دوست داشتن د
عقده  یکه هم خون خودش را قربان یصدف کند،یاستفاده م شیبه خواسته ها دنیرس یبرا لهیوس کیعنوان 

 !را دوست بدارد؟ یکس تواندیکه اصال دل ندارد، مگر م یصدف کند،یم شیها

 ...دشیکش یم بیآمد همانجا به صل یم رشیشد که اگر صدف گ یو عصب ختیانقدر بهم ر مامان

 تواندیدستش دارد و سر سه سوت م یرگ خواب بابا را تو دانستمیکه م نیکردن با مامان خوب بود، هم صحبت
 .کند شیو رو ریز

که  ییکتک ها یکرد همه  دیتاک نکهیکه آرام شد من هم حرف زدم... بابا ضمن ا یبا بابا حرف زد... کم مامان
 نمیگفت صبر کن بب یغزل است، ول یراه برا نیبهتر ییهم موافق است که جدا ییخوردم حقم بوده و البته با دا

که  نیاش، هم یبانیپشت نیآد، هم ینمهم از دستش بر  یاگر کار ی... و حتدیآ یاز دستم بر م یچه کار
 ...بود یدلگرم میکند خودش برا یم تمیحما دانستمیم
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به فکرش باشد...  دیهم دارد که با یآمده بود دختر ادشیکرد... تازه  یاصال درک نم ییدا نکهیخب، مثل ا یول
 ایدن یداغتر از آش شده و همه  یحضور نداشتند و حاال کاسه  م،یداشت ازیبزرگتر ها ن تیبه کمک و حما یوقت

 ...بزنند نیدست به دست هم داده بودند تا من را زم

 دهیرا هم نشن شیصدا یام... که حت دهیماه است غزلم را ند کیبه  کینزد یزی... چشومیم وانهیدارم د واقعا
 ...ام

کند  یمامان هم جرئت نم یمدت کوتاه انقدر مستبد شده که حت نیمهربان من چطور ظرف هم ییدا دانمینم و
 ...نمشیهم که شده بب قهیچند دق یتا برا اوردیغزل را به ساختمان خودشان ب

 ...درمانده شده ام ،یدرماندگ یکلمه  یواقع یمن به معنا و

**** 

... در باز هیی:دادیگویکه م شنومیرا م یمان ی جانزدهیه ی. صداستمیا یعقب م یفشارم و کم یزنگ را م یشاس
 !؟یبهت گفت درو باز کن یدور است: ک یعسل کم یو صدا شودیم

پله  یاز همانجا عسل را طلبکار و دست به کمر باال گذارم،یخانه که م اطیو پا به ح دهمیرا به عقب هل م در
 .روم یقبال آماده کرده ام و جلو م شیها هیغرغرها و طعنه کنا ی. خودم را برانمیبیبه ساختمان م یمنته یها

 ...: سالممیگویو آهسته م مستیا یپله ها م نییپا

 .سالم کیچرخاند: عل یچشم م یکاسه  یرا تو شیها مردمک

 !تو؟ امیب شهیم _

 یپا شد یی: واقعا با چه رودیگویباال نرود، م شیصدا کندیم یسع کهیدر حال یو عصب دیآ یم نییپله پا کی
 !روت شده؟ یهان؟ نه واقعا چطور رحسام؟یام نجایا یاومد

 ...میحرف بزن دی: بازنمیم پلک

بوده  نمونیکه تا حاال ب یاحترام خوادی... واقعا دلم نمری! برو امم؟یبزن گهیکه با همد میدار یمن و تو چه حرف_
 !شکسته بشه

 ...داردیبرم یداخل رفتن قدم یچرخد و برا یم و

 ...یگفت شهی: خودت هممیگویم تند

 ...رو کمکت حساب کنم تونمی: هر وقت بخوام مکنمیو اضافه م ستدیا یحرکت م از

 ...کند یرا مشت م دستش

 .حرفام دنی... البته بعد از شنرمیبار ازت کمک بگ نیاول یبرا خوامیحاال م _

 ...تو ای: برودیکوبد و داخل م یم نیزم یرو رو شی. پاهاکنمیچرخد. زل زل نگاهش م یعقب م به
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 قی... تند تند نفس عمکندینگاهم م رهیحرکت، خ یمسکوت و ب قهیچند دق کنم،یم فیتعر شیرا که برا ماجرا
کوبد: خاک بر سر پخمه  یسرم م یو محکم تو داردیکوسن کنار دستش را برم تایگزد و نها یکشد و لب م یم

اومد  واشی واشیداد و  تیباز ینجوریکه ا یریبگ یدخترو نتونست هیخاک عالم تو سرت... جلو  یعنیت کنن... 
 ...تیتو زندگ

کردم مشکالت غزل  ی: من احمقو بگو که فک مکندیو به سرعت بغض م ردیگیدهانش م یدستش را جلو و
 یزن هیعرضه بدبخت  ی... بخوردهیم زدهیسالو داشته نون تو خون م کی نیچند وقته فقط... نگو کل ا نیهم

 یکه سرش آورد ییبال نهمهیدوس داره که با انکبتو  یاومده ماه، حرف گوش کن، مظلوم... انقدرم تو رتیگ
 نجای! بزنم هم؟یکنیباهاش تا م ینطوریا ینکبت ی. اونوقت توشتیکشه که دوباره برگرده پ یداره خودشو م
 نصفت کنم؟

 ارم؟یبالها رو سرش ب نی: مگه من خودم خواستم ادوزمیم میرو شیپ زیم ی هینگاهم را به پا معذب

 !: پس من خواستم؟کندیرا گرد م شیچشمها

 ن؟یکنیدعوا م نیدار _

 : مگه نگفتم تو اتاقت باش؟توپدیم یو رو به مان شودیم زیمخین عسل

: میگویفرستم و آهسته م یم رونیدود. نفسم را پر شتاب ب یو به سرعت به طرف اتاقش م کندیبغض م یمان
 ...نمیکمکم کم غزلو بب

 ذاره؟ی! بابا مگه م؟ی: چطورردیگیگم شده م شیتو یکه مان یینگاهش را از راهرو عسل

 ...خود داره یکه جا ییدا ،یدیدرس م طونمیش یتو اگه بخوا _

غزل افتاده...  یول کرده دنبال کارا شوی! بابا کار و شرکت و زندگم؟یکنیم یباز میما دار یحسام تو فکر کرد ریام _
کنم که تو غزلو  یکار هی ی... من چطوردهیخونه انجام م یرو هم تو شیدفتر یکارا ی. حتدارهیچشم ازش برنم

 !؟ینیبب

.. بگو شهیم ضیبره مر شیپ ینطوریا شه،ی.. بگو گناه داره، داره افسرده مدونمیفشارم: نم یام را م یشانیپ
 یخوایفکر نکنه م ییچهار تا فحشم تنگش به من بده که دا هیبزنه دلش وا بشه...  یدور هی شیببر یریم
 ...نمشیمن بب شیاریب

 ..شهیباورش م یمن خنگه... زود یبابا یدونی: آخه مردیگیو شماره م داردیرا برم میس یب یگوش

 ...داغتر از آش بشه یکاسه  دیاومده با ادشیتو تازه  ی: بابازنمیلب غر م ریز

 ..... درست صحبت کنی: اوودهدیتذکر م یوحشتناک یچشم غره  با

 ...خب بابا لهی: خکنمیرا کج م دهانم

 !ه؟یغزل چطوره؟! هنوز همونطور م؟یما هم خوب ی! مرس؟یالو سالم بابا.. خوب _

 ...زنمیبه دهانش زل م مشتاقانه
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 ...رونیب نشیببر نی. خب بردارشهیم ضیکه مر ینطوریبابا ا یا _

 ...: نــــهمیگویصدا م یو ب کوبمیام م یشانیکف دست به پ با

... خب ستین شیگرفته خودش حال یبچه افسردگ نی! بابا ااد؟ینم یچ یعنی: کندیگرد م میرا برا چشمهاش
 نیخدا ا یبخوره خب.. ا ییهوا هی نشی... به زورم شده ببرزنهینه حرف م خوره،یم یزی. نه چدیبکن یفکر هی

 ...لعنتش کنه رحسامویام

 .به حرف من گوش داد دیببرمش؟! شا امیبابا... من ب ی: ادهدیم هیمبل تک یپشت به

_ ... 

 شیخونه پ ارمشیبعدم م میگردیکم م هی. شهیسبک م زنهیکنه. حداقل با من حرف م یپدر من فرار که نم _
 .خودم

_ ... 

 ...خودش یبره خونه  ذارمیراحت... خودشو بکشه هم نم التونینه خ _

_ ... 

آماده باشه... چشم...  دی... باشه پس بهش بگمیکنیاونجا صحبت م امیبزنه... حاال م ذارمیچشم زنگم نم _
 ...قربان شما... فعال

 !فه؟ی: ردزنندیبرق م میچشمها

 .دروغم بگم نهمهیبه خاطرت مجبورم ا ،یآدم یلیببند... نه که خ شتوی: نبردیرا باال م دستش

 ...به من زنگ بزنه یذاریخونه ش نه م یبریکه... نه غزلو م یدروغ نگفت _

 ...... نفلهنمیکوبد: بکش کنار بب یم میو به ساق پا شودیجا بلند م از

 ...رودیکند و به اتاق م یعبور م میاز جلو و

*** 

 !؟ی: با خاله دعوا کردشودیجابجا م میپا یرو یمان

 زده؟ یحرف نیهمچ یکشمش: نه... ک یباال م میپا یو رو گذارمیشکمش م یرا جلو دستم

 ..دمی: خودم فهمسدیل یاش را م یپفک ید و انگشت هاانداز  یباال م شانه

 ؟یدی: از کجا فهمکنمیم زمزمه

خونه آقا جون، خاله همه ش  میرفت یداده: اون روز شودیپخش م ونیزیکه از تلو یحواسش را به کارتون تمام
 ...کرد یم هیگر
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 یرو نیماش یرهایتا شیباز شدن در و متعاقبش سا یکوبم. با صدا یکاناپه م یو سرم را به پشت کنمیم یپوف
 ..یی... پاشو دای: مانزنمیم یمان یبا عجله به شانه  اط،یسنگفرش ح

 یسرتاسر یقد یپرم و خودم را به پنجره  یو من مثل فنر از جا م دهدیسر م نییبه پا میپا یرا از رو خودش
... عسل تنها شودیم ین زده باشند، بادم خالکه بهش سوز  یرسانم و بالفاصله مثل بادکنک یم ییرایپذ

 !!!برگشته

 ...چسبانم... لعنت به بخت بد من... لعنت یام را به ساعدم م یشانیگذارم و پ یم وارید یرا رو مشتم

 !حسام...؟ ری: امدیگویاز پشت سرم م یلرزان تینها یمرتعش و ب یصدا

. لب ستیغزل ن ستادهیا میرو شیکه پ یبرد... مطمئنا دختر یچرخم و ماتم م یبرق گرفته ها به عقب م مثل
 !: غزل...؟زنمیم

که عسل  نمیبیچشم م یو از گوشه  زدیریدلم فرو م یتو یزیاندازد. چ یآغوشم م یغزل است که خودش را تو و
 ...شوندیم دیراهرو نا پد یو تو ردیگیرا م یدست مان

 ...شودیآخ گفتنش بلند م یکه صدا رمیگیکمرش را در بر مآورم و انچنان محکم  یرا باال م میها دست

 ..ــــری: امزندیخودم حل کنم.. با ناله صدا م یوجودش را تو خواهدیم دلم

 ...جونم.. جونم _

 ...ادیدردم م _

گذارد: دلم  یگونه ام م یگذرانم... دستش را رو یاز نظر م صانهیصورتش را حر یو تک تک اعضا کنمیم شیرها
 ...تنگ شده بود

 ...بوسم: منم یچرخانم و کف دستش را م یرا م سرم

... دست غزل دهدینم شتریب یشرویپ یاجازه  مان،یتک تک حرف ها دنیاتاق و شن یاز حضور عسل تو یاگاه
 ...میبر ای: بدیایهمراهم ب کنمیکشم و وادارش م یرا م

 !کجا؟ _

 ...میبر ایهر جا... فقط ب _

 !شنوم: کجا؟ یطلبکار عسل را م یبه در صدا دهی. نرسشودیم همراهم

 ...کندیو با اخم نگاهمان م ستادهیبه کمر ا دست

 ...دمیگردونم... قول م یفشارم: تا غروب برش م یغزل را م یها انگشت

 ...ارشی: تا قبل از ساعت هفت بکندیم دیصبح است. با حفظ اخمش تاک ازدهیاندازد.  یبه ساعت م ینگاه

 ...می: برکشمیو دست غزل را م دهمیتند سر تکان م تند
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 ...کنم یخداحافظ ایاز عسل تشکر  رودیم ادمی یو من حت میزنیم رونیخانه ب از

***** 

 ...غزل _

 ...هوم _

 ...غزل _

 !هـــا...؟ _

 ؟یدیخواب _

 .کندیام محکم تر م نهیدستش را دور س یو حلقه  دیگویم یکشدار نچ

 .شهیچسبانم: ساعت ش یکمرش م یدستم را به تخت کف

 ...خب باشه _

 .نمتیکنه بب یکمکم نم گهیکنم عسل د یبدقول ندفعهیا _

 .گه ینم یزی.ً وگرنه کال امشب نرم خونه ش هم چزنهیم ادی... عسل حرف زذارهیاههه... م _

 .یکنیم تی: نکن... اههه... چقدر اذزندیخورد و غر م یم ی. تکانمیسا یرا به کمرش م میانگشت ها نوک

 !بهت بدم؟ یخوش خبر هی _

 .دیگویم یآلود هوم خواب

 .رونیب کننیدارن از شرکت پرتم م _

 .کردن یم نکارویا نایزودتر از ا دی... بای: به سالمتکندیم زمزمه

 !غزل؟ _

 ؟یریسر کار نم یبرا چ ؟یخوابیم یخوریتو خونه م یکش یتو خجالت نم گم؟یآورد: مگه دروغ م یرا باال م سرش
... برو کار کن یبفروش یطال جواهر ندارم ببر گهیمنم د م؟یبخور میاریاز کجا ب گهیچهار روز د تیوضع نیبا ا

 ...مــــرررد... دهه

کنم: فعال که تو نون  یرا شانه م شیبا انگشت موها. کندیاش، روحم را شاد م یشوخ و به دور از ناراحت لحن
 ...سق بزنم کنمیم دایپ ینون هی... منم یخور بابات

 !رون؟یپرتت کردن ب یپرسد: حاال چطور یو با مکث م خنددیم زیر

منتقلش کن به  ایسهامتو واگذار کن  ایگفت  یی... توالرونیب کننیهنوز که پرتم نکردن... گفتم دارن پرتم م _
چهار پنج ماه  نیا ی... تونییپا یآقــــا... بازده شرکتو آورد شهیکه نم ینطوریکوچکتر... ا یاز شعبه ها یکی

 .یومدیجمعا چهار پنج هفته هم سر کار ن
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 ...... خب حق داره بنده خدااریمردمو در ن ی: اداردیگیام م نهیاز س یزیر شگونین

 !ر؟ی: امزندیکشم. غزل آهسته صدا م یم یقیعم نفس

 !جانم؟ _

را از موها تا ستون فقراتش  می. حرکات نوازشگر انگشت هاشنومیتندش را م ینفس ها یو صدا کندیم سکوت
 !شده؟ یزی: بگو غزل... چدهمیامتداد م

 نه؟ ای یهم خبر دار ی.. همون نکبتزیمدت از اون چ نیا یبپرسم... بپرسم تو خواستمی... میعنینه.. خب...  _

 .گهی: حال خوشمو خراب نکن دکنمیم یپوف

 ...فقط دمیسوال پرس هی: کندینجوا م یدلخور با

من  دیچند بار زنگ زد هارت و پورت کرد د هی... دمشی... نه ندزمینگفتم عز یزی: منم که چکنمیم ییدلجو ازش
 ..شد الیخ یب میریگ ینم لیتحو

... تو که اصال میبهش ندار یچکاریما االن ه نی. بب..یشعور عوض یکه بغض کرده: ب فهممیم شیلرزش صدا از
 ..نشد یچیخودشم ه بینص ختیما رو بهم ر یو پوچ زندگ چی... سر هیکن یبهش نم یتوجه

... مث سگ از کنمیم رشینداره... من انقدر تحق چکسوی... هکشهی: اونم داره عذاب مکنمیرا نوازش م شیبازو
 ی... صبر کن... تقاص همه شهیم نمیبدتره... بد تر از ا یبراش از همه چ نی... همرونیخونه پرتش کردم ب

 ..بده دیکاراشو با

 ...کشد: گرسنمه یعضالتش را م یکشد و کم یم یقیعم نفس

 ..عسل... بلند شو یبعدم برسونمت خونه  میبخور یزیچ هی رونیب می. پاشو برخچالیتو  میندار یچیه _

تخت باال  ی. خودم را روندینشیو برجا م دیآ یکش و قوس م گرید ی. کمزنمیم شیآرام به بازو یچند ضربه  و
 .کشم یم

 ..یرود: راست یم نییگرداند و از تخت پا یشانه اش برم یافتاده، رو شیبازو یبند تاپش که رو غزل

 شده؟ یرسانم: چ یم نیرا به زم میو پاها نمینشیتخت م لب

برق  میکشد. چشمها یم رونیتنگش ب نیشلوار ج بیاز ج یدیتک کل ،یدو انگشت اشاره و وسط و به سخت با
 !خونه تونه؟ دی: کلزندیم

از روش  یکی میبابا کش رفتم... سر راه بر بیاز ج ی: نچ! مال در تراسه. اومدندهدیتکان م نیرا به طرف سرش
 .باشه دهی. فقط خدا کنه بابا نفهممیبساز

قاپم: عاااشقتم جوجه... بدو برو  یرا که باال گرفته از دستش م یدیو کل برمیپرم و به طرفش هجوم م یجا م از
 .رونیب میریحاضر شو م

 .رمیگیفشارد. کمرش را محکم در بر م یرا به گونه ام م شیو لب ها شودیپنجه بلند م ی.روزندیم یلبخند
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 یرفتم خونه  یوقت یول پوشمی: لباس خوشکل مزندیشمک مو چ دیآ یفرود م شیپا یپاشنه  یرو ینرم به
 ..که بابا شک نکنه کنمیکه باهاش اومدم تنم م ییعسل همون مانتو

که حداقل  ییخـــــدا... آن هم ما مینرفته ا رونی. چند وقت است که با غزل بدهمیسر تکان م جانیه با
اگر  یحت- دمانیخر یو هر پنحشنبه شب برنامه  میخوردیاز خانه م رونیدوبار، شاممان را ب یحداقلش، هفته ا

 .بود شیسر جا -میدیخر یهم نم یزیچ

 !زه؟یر ینم گهیپرسم: موهات د ی. آهسته مکندیشانه م نهیآ یرا جلو شیموها غزل

نه به شدت  ی: چرا... ولزدیریسطل کنار کنسول م یو تو کندیبرس را جدا م یدندانه ها انیجمع شده م یموها
 ...قبل

 ...ینطوریها ا امینم رونیکند: من با تو ب یاخم م یو غزل ناگهان میگویم یآهان

 ؟ی: چطورکنمیرا گرد م میچشمها

 ..... برو پشماتو بزن پوست برگ گلم خراب شد... اهی. هپلگهید ینطوریاندازد: هم یاش م ینیب یرو ینیچ

 ...خواهخندم: چشمممم... تو حون ب یدغدغه م یب

 ...: عشق منکنمیبا مکث اضافه م و

 ...زنندیبرق م شیچشمها

**** 

 ...من و غزل یپنهان یها داریو باز هم د گرید یهفته  کیهم  باز

 میهست ینوزده ساله ا -دختر و پسر هجده کندیفکر م ندیکه هر کس بب میکنیم اطیاحت مانیتماس ها یتو آنقدر
 ...میا ختهیر یطرح دوست ماتیکه دور از چشم خانواده ها

سال از  کیباال بروم و وارد اتاق غزل بشوم،  یاضطرار یگذارم، تا از پله ها یم ییدا یدفعه که پا به خانه  هر
 .شودیعمرم کم م

 .شک نکند ییتا دا کنمیو صبح زود موقع برگشتن هم مجددا در را قفل م کنمیکه دارم در را باز م یزاپاس دیکل با

نفسم  دهد،یتر جوابم را م رید یو کم میریگیو هر بار که تماس م میرا به غزل داده ام تا در تماس باش لمیموبا
 ...باز مچش را گرفته ییکه نکند دا رودیبند م

 دهدیغزل بهتر شده، اجازه م ی هیروح ندیبیم ییکه دا نیآسانتر شده... هم یکم مانیها داریروز ها، د نیا
 ....را مثال با عسل و در واقع با من بگذراند یشتریوقت ب

و بو  ندیتا آسمان فرق کرده بب نیغزل را که زم ی هی... محال است روحستیات خنگ که ن ییدا دیگو یم بابا
 .دینبرده باشد شما ها در ارتباط هست
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ف نزده بودم. مشخص حر  چکسیو برهان آورده ام، با ه لیات حرف زده ام و دل ییآنقدر که من با دا دیگو یم
 ...... اما باز هم مردد استستیو ناراحت ن یقبل عصبان یات نرم شده و به اندازه  ییاست دا

که پدرت هستم به تو اعتماد ندارم و هر لحظه منتظرم  یمن یبه تو اعتماد کند وقت دیبا یچه حساب یرو دیگویم
 !؟یات بزن یبه زندگ یدیگند جد

است که ما را به  مانیشما به اصطالح بزرگترها ریام گند بزنم تقص یمن اگر به زندگ مینوک زبانم آمد بگو تا
 ...دیاین شیپ یدلخور گریدادم حاال که بابا کوتاه آمده و قصد کمک دارد، د حی.. اما ترجدیحال خودمان رها کرده ا

..... 

 ...کنمیپرت م میرو شیپ زیم یرا رو ونیزیو کنترل تلو دهمیم هیسه کنج کاناپه تک به

 ...شهینگرفته برعکس هم یصبح است و هنوز غزل تماس ازدهی ساعت

 ...رمیگیمامان را م یفشارم و شماره  یام را م یشانیپ

هنوز به خانه  مارستان،یبه ب یاورژانس ماریب کی یعصر که به مطب رفته و بعدش هم برا روزیاز د دیگویم مامان
 ...هم از غزل ندارد ینرفته و خبر

و اگر  خوابدی... آراد هم تا لنگ ظهر مستی... حتما آوا خانه ندهدیتلفن را جواب نم ی... کسزنمیخانه زنگ م به
 ...شودیخراب شود متوجه نم ایدن

 ...به دوازده مانده قهیدق ستی... بکنمیگذارم و باز به ساعت نگاه م یکاناپه م یرا کنارم رو میس یب تلفن

 ...نمینش یم خیزده س جانیزنگ تلفن، ه یفشارم و با صدا یام را م یشانیپ

: غزل تو که منو کنمیخودم که حاال دست غزل است، به سرعت تماس را برقرار م لیموبا یشماره  دنید با
 !!؟؟یی... کجایکشت

 ری... امعیه عی: امـ .. هکندیم ریوجود دارد به دلم سراز ایدن یامانش، هر چه حس بد تو یهق هق ب یصدا
 ...حسـ... حسام

 !شده؟ یپرم: غزل؟! چ یفنر از جا م مثل

... عیه عیه عیه عی... صدف... هعی... هری... امعی... هایب ری: امدیگویم دهیبر دهیاش، بر هیهق هق گر انیم
 ....صدف مررررررد

 ......نمینشیکاناپه م یو همانجا رو شودیسست م میپاها

**** 

که  یدیآمبوالنس سف دنیشود. با د یها بلند م کیالست غیج یکه صدا یطور کنمیپارک م انهیرا ناش نیماش
 .شومیم ادهیو پ میگو یم ییخدا ایبرج متوقف شده،  یجلو

 ...ایفقط گفت: ب میدر جواب سوال ها غزل



 

 
553 

 ...تازه ام یبدبخت کیحاال من آمده ام و منتظر  و

 کنندیرا حمل م دهیخواب شیکه صدف رو ی. دو مرد برانکاردشومیرعت وارد ساختمان مباز است و به س مهین در
 .کندیغرق خون صدف شوکه ام م یلباس ها ز،یاز هر چ شتری. بدودیو غزل هم دنبالشان م

 ...ــــــــرینالد: ام یم دنمیبا د غزل

 یو لب م کنمیبا نگاه دنبال م یکند. بهت زده، صدف را تا خارج شدن از الب یآغوشم رها م یخودش را تو و
 غزل؟ یکرد کاریزنم: چ

 ...نکردم... به خدا... من یکار چی: من هکندیمشت م نهیس ی هیرا از ناح راهنمیپ

ک واردنبالم ... غزل اردرومیم رونیو از ساختمان ب کنمیم شی... رهادهدیحرف زدن نم یامانش اجازه  یهق ب هق
 .کندیم

 !پرسم: زنده س؟ یو م کنمیلب باز م یسخت به

 ...: خب.. بله.. زنده سدهدیاندازد و سر تکان م یبه چهره ام م یاورژانس نگاه سرشار از تعجب مامور

 مارستانیپرسم کدام ب ی... ممیسوال ها ی هیبق یبرا شودیم یمضاعف یانرژ نیکشم و هم یم یقیعم نفس
چرخم. مثل  یبه طرف غزل م کند،ی. آمبوالنس که حرکت مدیگو یرا م مارستانیروند... مامور اورژانس نام ب یم

 .زدیر یابر بهار اشک م

 ...ایکشم: ب یرا م دستش

 !پرسد: کجا؟ یترس م با

 .فرستم یو اول غزل را داخل آسانسور م میشوی. وارد ساختمان مدیایهمراهم ب کنمیم وادارش

 !؟یکنیم کاریچ ریام _

 .کنمیدارم م یچه غلط نمیلحظه حرف نزن بب هیفشارم: غزل  ینه را م یشماره  ی دکمه

و  رمیگیکفپوش م یرو ی. با انزجار نگاهم را از خون خشک شده رومیباز است. داخل م مهیواحد صدف ن در
 .برو دست و صورتتو بشور ای: بکشمیدست غزل را م

 ...رحسامی: امزندیم هق

 ...زود باش می: وقت ندارزنمیم ادیکشم و فر یرا م میموها

 یبهداشت سیو به طرف سرو گذارمیافتد. دست پشت کمرش م یخورد و به سکسکه م یم یتکان ادمیفر یصدا از
 .: غزلم زود باشکنمیرفتار م یشتریب متیبا مال نباریو ا دهمیهلش م

 شیدست ها یرو ی. خون خشک شده رمیگیآب م ریغزل را ز یو خودم دست ها کنمیرا باز م ییروشو ریش
 یو به صورتش م کنمیمشتم را پر از آب م گذارم،ی. دستم را پشت گردنش مکندیرا قرمز م ییروشو دیسنگ سف
 ...نکن هی... گرگهی... بسه دسییییپاشم: ه
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 ...روم یم رونیفشارم و ب یام را م یشانیگذارد. پ یم ییرا دو طرف سنگ روشو شیها دست

 .دیآ یم رونیب ییاز دستشو سیچرخم. غزل با سرو و صورت خ یوسط سالن م فیتکل بال

 .شودیم دهیبزرگ و کوچک خون د یکرم رنگش لکه ها یمانتو ی. روکنمینگاهش م رهیخ

 .کشم یم نییرا پا دیآ یدستم م ریکه ز ییمانتو نیو اول کنمیروم. در کمد را باز م یو به اتاق م زنمیم کنارش

 !؟یکنیم کاریچ _

 .بپوش ای: برمیگیو مانتو را به طرفش م رومی. جلو مستادهیدر ا یدر آستانه  غزل

 !نو؟یا _

 .... عجله کن غزلسی: فکر کن مال صدف نکنمیرا باز م شیمانتو یو دکمه ها شومیدست به کار م خودم

 ی: گردنت چماندیگردنش ثابت م یو قرمز یانگشت یها یکبود یاورد. نگاهم رو یرا در م شیمانتو یتینارضا با
 !شده؟

... خفه خواستی: مکندیو بغضش مجددا سر باز م شودیم رهیخ میچشم ها یو تو ستدیا یاز حرکت م دستش
 ..م کنه

 !برد: صدف؟ یم ماتم

 .ود باش بپوش: زمیگویو م میسایهم م یرا رو می. دندان هاشودیتند م می. نفس هادهدیسر تکان م هیگر با

خانه را از پشت در  دی. کلمیرویو به طرف در م دارمیخودش را هم برم یکشد. مانتو یرا با انزجار به تن م مانتو
 .بندم یدر را م ،ینگاه کل کیو با  دارمیبرم

 .شومیگذارم و سوار م یعقب م یصندل یغزل را رو ی. مانتومیرو یم رونیتند از ساختمان ب تند

 ..رهی: اگه بمدیگویبا هق هق م غزل

به تو گفت پا  یهفت تا جون داره.. اصن ک ی... اون لعنترهیبم رهی: انقدر نگو بمکوبمیکف دست به فرمان م با
 !نجا؟یا یایب یش

 دمیبهت نشون م ییزایچ هیاما  رون،یبرم ب ریام یاز زندگ خوامی... گفت منهیمنو بب دیبهم زنگ زد... گفت با _
 ...یکن یباهاش زندگ یشیحاضر نم گهیکه تو هم د

 ..غرم: کثافت یلب م ریز

 !من دست توئه که بهت زنگ بزنه؟ یگوش دهی: اونوقت صدف از کجا فهمدهدیبالفاصله مغزم آالرم م و

 ..: خب... خبکندینگاهم م مات

 ...غزل... احمق ی: احمقدهمیتاسف تکان م یرا به نشانه  سرم
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زده بهت... اصال تو  یدست هی یتو برداشت دهیبه من زنگ بزنه... د خواستهی: مدهمیو ادامه م کندیمنگاهم  گنگ
 !؟یجواب تلفن اونو داد یچ یبرا

 ...... خبخواستمیمن م _

 ..دونمی: نمکندیرا آزاد م نفسش

کمک... مثل دزدا  یبرا شنیم جیصد نفر بس نمتیبب خوامیم قهی: من دو دقچانمیپیو فرمان را م زنمیم پوزخند
 !شش؟یپ یشده که تا صدف خانوم اراده کرد بدو بدو رفت ی... حاال چیریو م رونیب یایاز خونه م

با من  ینخوا گهیبهت نشون داد که د یحاال چ ؟یمجسم رو نشناخت طانیش نی: تو هنوز ابرمیرا باال م میصدا
 هان؟ ؟یکن یزندگ

 ...فشارد: سر من داد نزن یم شیگوش ها یرا رو شیدست ها کف

پا  یفهمم... با چه عقل یچسبانم: من واقعا نم یگذارم و پشت دستم را به دهانم م یرا لب پنجره م آرنجم
 !صدف...؟ شیپ یرفت یشد

 !تو دامنش یبچه گذاشت هیو  ششیپ یکه تو رفت یبا همون عقل _

رو به روت  یزیچ نکهی: ادیگویو مرتعش م فشاردیهم م یرا رو شی. لب هاکنمیگرد شده نگاهش م یچشم ها با
 ...که فراموشش کردم ستین یمعن نیبه ا ارمینم

 .گرداندیو سرش را برم ردیگینگاهش را م و

 .شودیم یسکوت سپر یتو مارستانیبه ب دنیو تا رس زنمیپلک م محکم

 .و چشمهاتو ببند یبده به صندل هی: تکمیگویرو به غزل م آهسته

 !؟یچ _

 ...بکن گمیرو که بهت م یتوپم: کار یم الفهک

تکان  دییتا یبه نشانه  یدارم... سر ضیکه مثال مر کنمی. رو به نگهبان به غزل اشاره مرودیچشم غره م غزل
 ...را داخل ببرم نیتا ماش بردیرا باال م یدر ورود یو اهرم جلو دهدیم

 ...امیتا من ب نیتو ماش نی: بشمیگویو روبه غزل م شومیم ادهیپ

 ..امی: نه منم مشودیم ادهیسرعت پ به

 ...انجام بده گمیرو که بهت م یاوف غزل... اوووف... کار _

 !؟ی... اگه مرده باشه چامیمنم باهات م _

 ...نیتو ماش نیبزنم... ال اله اال الله... بش نیمرده، همچ یبگ گهیبار د هی _
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 کیکه نزد رشیروم... به پذ یو پشت سرش م میگویم یلب ریز ی. لعنترودیکشد و م یتوجه راهش را م یب
 .ستادهیدستش ا یتو میس یبا ب یمرد کت و شلوار پوش یکه جلو نمیبیهمان مامور اورژانس را م م،یشویم

خانم با ما تماس گرفتن و  نیآوردن. ا فی: بفرما خودشون تشردیگویو م دهدیما با دست نشانمان م دنید با
 .قا هم بعدا اومدنآ نیا

 !اومده؟ شیپ یپرسم: مشکل یو آهسته م رومیم جلو

 !د؟یدار یچه نسبت ماریچسباند: با ب یرا به چانه اش م مشیس یب مرد

 .: همسرم هستنکنمیاندازم و زمزمه م یبه غزل م یشرمنده ا نگاه

 ..کشد: همسر یم یاندازد و هوم یپرپشتش را باال م یابروها

 ...یشناس فهی: به به... چه همسر وظدیاست که انگار واضح بگو یحرف زدنش طور لحن

 !؟یخانم چ _

 ...همسرم بودن... بعد با من تماس گرفتن شیهستن... اون موقع پ میی: دخترداکنمیبه غزل نگاه م مجددا

 !اتفاق افتاد؟ نیپرسد: چطور ا یبه غزل م رو

نداره...  یشوکه شده و حال مساعد میی: االن دختر دامیگوی... آهسته مزددویاش را به من م دهینگاه ترس غزل
 .دیاگه امکانش هست سواالتتون رو بعدا بپرس

 .دیخارج نش مارستانیخب.. اما از ب اری: بسدیگویو م دهدیتکان م یسر

 .داردیراهرو برم یمحکمش را به طرف انتها یو مرد قدم ها میگویم یا باشه

 .. مجبور شدمدیفشارم: ببخش یو دست غزل را م کشمیم یراحت نفس

 .نداره بی: عکندیزمزمه م آهسته

 تیتا من برم از وضع نی: بشنشانمیم یصندل یو غزل را رو میرویسبز زنگ م یکیپالست یها یطرف صندل به
 !صدف بپرسم، خب؟

 ...: خبکندیم یباز شیانگشت ها با

که پزشک صدف را کجا  کندیام م ییراهنما رشیو مسئول پذ دهمی. مشخصات صدف را مرومیم رشیطرف پذ به
 .کنم دایپ توانمیم

 .لبم را جمع کنم یلبخند رو توانمینم یبدذات تیدر نها گردم،یپزشک بخش برم شیبعد که از پ ی قهیدق ده

پست بودن است...  تیکه از خون خودم است نها یگناه یب یرفتن بچه  نیخوشحال بودن از بابت از ب دانمیم
 یچربد و ناخوادآگاه لبخند رو یرفتن آن بچه م نیاز ب یخالص شدن از دست صدف، به ناراحت یخوشحال یول

 .ندینش یلبم م
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 ...وجود ندارد یاتصال ینقطه  چیه گریمن و صدف، د نیب

 !شد؟ یپرد: چ یاز جا م دنمیبا د غزل

آغوشم تکان  ی. معذب توکنمیبغلش رد م ریرا از ز میروم و دست ها ی. جلو مستین یجمع شدن لبخندم
 ...حسام ری... زشته... امری: امخوردیم

 ...نگو یچی... هسیفشارم: ه یم شیموها یام را رو چانه

 .ندینش یم میو پشت کتف ها دیآ یباال م شیها دست

 .تموم شد گهی: دکنمیزمزمه م یآهستگ به

 !ناباور است: مرد؟ تینها یب شیصدا

 ریمرد مرد... نخ یتو؟! ه یگیم یکشمش: چ یو عقب م رمیگیرا م شیخنده ام صدا دار است. بازوها نباریا
 ...نمرد... بچه ش مرد

پر اشک  شیچشمها هیاز ثان یکسر ی. توگذاردیدهانش م یو هر دو دستش را رو خوردیم یزده تکان شوک
 .شودیم

 ...یخوشحال باش دیشد؟! غزل االن با ی: چکنمیوارد م شیبه بازوها یفشار

 یام م نهیو سرش را مجددا به س گذارمی. دستم را پشت گردنم مدهدیتکان م نیگزد و سرش را به طرف یم لب
 ...تموم شد ی... تموم شد... همه چزمی.. آروم عزسیچسبانم: ه

نشانمش  یم یصندل یرو یمو سپس به آرا کنمیشال نوازش م ی... سرش را از روشنومیهق هقش را م یصدا
 ...شومیآوردن آب دور م یو برا

شانه  یو دست رو نمینش ی. کنارش مزدیر یصدا اشک م یب رم،یگیم شیرو شیآب را پ وانیبعد که ل یا قهیدق
 ..بخور نیکم از ا هیگذارم:  یاش م

 یاش را کم قهیافتاده. با نوک انگشت  نییشالش پا یکشد. دسته ها ینوشد و سرش را عقب م یم یا جرعه
 ...هرزه کهی: زنکنمیگردنش که حاال پررنگ شده نگاه م یرو یو به کبود زنمیکنار م

 ...شانه اش یشالش را رو یاندازد و دسته  یم نییرا پا دستم

 !غزل؟ یپرسم: هلش داد یم آهسته

 ...: نــــه... نه به خداکندیگرد شده نگاهم م یچشمها با

اون بال  یکه چطور ستیمن اصال مهم ن ی... آروم... برازمی: باشه عزرمیگیدست م یسردش را تو یها دست
 ...بدونم تویواقع خوامیسرش اومده... فقط م

 .من هلش ندادم _
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 .تا خودش ادامه بدهد مانمیم منتظر

... من مادر بچه میمونیحسام م ریام یزندگ یاولش که رفتم فقط باهام حرف زد. گفت من و بچه م تا ابد تو _
 دایمن پ شیکه شوهرت آرامشش رو پ یپام محکمتره... گفت تو اگه ارزش داشت یشم و هر چند موقت اما جا

 .کرد ینم

 ...خدا لعنتش کنه _

شکمت اومد باال  دیسف یکه با شناسنامه  نهیجمله گفتم... گغتم ارزش تو هم هیمن در جواب حرفاش فقط  _
 نویحسام فقط هم ریبهت بندازه... به خدا ام یگوشه چشم هیکه  یکنیرد متاهل موس موس مم هی شیو پ

بود تعادل نداره... من به  خص... اصال مشدهیخودشو انداخته روم داره گردنمو فشار م دمید هویبهش گفتم... 
 ی چهیبهم حمله کنه پاش گرفت به قال خواستی... دوباره مرونیب امیاز خونه ب خواستمیزور کنارش زدم و م

 ...... من اصال بهش دستم نزدم... باور کننیوسط مبال با صورت خورد زم

 ...کنمیغزلم... باور م کنمی: باور مکنمیاش را نوازش م شانه

هست  یا قهیچند دق دیگویو م رمیگی. از پرستار بخش سراغ صدف را مشودیم یمنوال سپر نیبه هم یساعت
 .که به هوش آمده

 یحربه  کیاتفاق به عنوان  نیتواند از ا یفهم کند که نم ریمنتظر بماند تا بروم و صدف را ش میگویغزل م به
 .استفاده کند دیجد

: کندیو لحن کشدارش خلع سالحم م کندیکه نه... مظلومانه نگاهم م کنمی. اخم مدیآ یهمراهم م دیگویم
 ...خــواهـــش

 شومیشنوم و متوجه که م یرا م« درد دارم»  زندیم ادیصدف که فر یها غیج ی. صدا ستمیا یدر اتاق م پشت
 .شودیم سیدستم از عرق خ یکه دست غزل تو

 .کنمیم شیبه دستش وارد و قبل از ورود به اتاق رها یفشار

 ...حســـام رینالد: ام یم هیبا گر دنم،یبا د صدف

 .کندیرا ترک ماتاق  یبا کالفگ پرستار

و صدف  دیآ یم رونی. غزل از پشت سرم بکندینم جادیدلم ا یرا تو یحس چیاز ته دل صدف ه یها هیگر
 ..ی کهیزن نجایا یایبه تو گفته ب ی: کدهدیحالت م رییبالفاصله تغ

 ...... حرف دهنتو بفهمیاو ی: اوکنمیداد کالمش را قطع م با

 ...ری: امداردیو بر جا نگهم م ردیگیرا م میبازو غزل

 !؟یزنیکثافت مرد... حاال تو سر من داد م نیاندازد: بچه م به خاطر ا یبالش م یسرش را رو صدف

 ...: بچه... ههکنمیاندازم و با پوزخند زمزمه م یرا باال م میابرو یتا کی
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که  اریدلسوز و مهربونو در ن یمادرا یادا یخودت مرد... الک یها ی: بچه ت... به خاطر گند کارمیگویبلند تر م و
زنم  یگردن زنم نم یکه به خاطر رد انداختن رو نیرو داشت... هم لهیوس هیبچه برات حکم  نیاز همون اولم ا

به نفع  طیشرا نیاز ا یبه حالت اگه بخوا یوابه حالت صدف...  ی... و واتتهیآش و الشت کنم به خاطر وضع
 تیاز واقع ریغ یزیسراغت چ انیسوال و جواب ب یکه هر لحظه ممکنه برا ییها سیو به پل یخودت استفاده کن

 !فهمه؟ ری... شیکن ریو من و غزلو درگ یبد لیتحو

 یبهش گفت یها؟! چ یداد لشیتحو ی: چه دروغدهدیغزل سر م یگرد شده نگاهش را از من رو یچشم ها با
 !به جون من افتاده؟ ینطوریکه ا

 ...گفتم یم دیرو که با یزیاون چ ی: همه کندیزمزمه م یبه آهستگ غزل

 یکنم... بهم بد دهن تشیاذ خواستمی: من نمدیگویکه انگار خلع سالح شده باشد م یگزد و طور یلب م صدف
 ...کرد

 !!!غزل؟! جالبه ؟ی: بد دهنکنمیزده تکرار م شگفت

 ردیگیازم فاصله م عی. غزل سردیآ یداخل م یو مامور شودیاز جانب صدف در اتاق باز م یاز هر عکس العمل قبل
 .ستدیا یو دور تر م

 ...: بال دور باشه خانمدیگویو آهسته م شودیم کیبه تخت صدف نزد مامور

 .کند یتشکر م یبه همان آهستگ صدف

 !اتفاق افتاد؟ نیا یچطور نیبد حیهست که توض یطور طتونیشرا _

جواب دادن،  یمکثش تو هی. هر ثانکندی. لبش را تر مکنمینگاهش م زیاندازد. ت یبه جانبم م ینگاه مین صدف
 .گذرد یقرن م کی میبرا

 .کنمیو من نفسم را حبس م کندیدهان باز م صدف

 ...شد یچ دمیخوردم و بعدشم نفهم نیپام به فرش گرفت... زم _

 .کندیو مشکوک نگاهم م گرددیکه مامور برم کنمیا آزاد متابلو نفسم ر  آنقدر

 .دهمیم لشیتحو یمتزلزل لبخند

 .رود یم رونیب یسالمت یتا امضا کند و بعد با آرزو گذاردیصدف م یبرگه جلو یسر کی

ما بود و  نیب ی: هر چمیگویو رو به صدف م بوسمی. سرش را مشودیم زانیآو میو از بازو شودیم کمینزد غزل
 ...تموم شد صدف نجاینبود هم

_ ... 

 ...کنمینامه رو خودم فسخ م غهیص _

 ...حسام ریام _
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من  ست،یکردم به خاطر اون بچه بود... حاال که اون ن ی... تا االن اگه تحملت منمتیبب خوامینم گهیواقعا د _
 ،یمدت سرم آورد نیا یکه تو ییبالها ی... و صدف... به خاطر همه میبا هم ندار یتیسنخ چیه گهیو تو هم د

 دارید یدارم که تو نویا لی... پتانسمیزندگ ختنیبه خاطر بهم ر ده،یکه از چشم غزل چک یبه خاطر هر قطره اشک
دور  شهیکه به من مربوط م یمن و هر چ یکن خودتو از من... زن من... زندگ یدوباره مون بکشمت... پس سع

 ...ینگه دار

 ..یبا من بکن نکارویا یتون ی: نمزندیو لب م شودیم زیخ مین یسخت به

فرستم که خونه ت  یرو هم م یکی... دمیالزم باشه انجام م یو هر کار کنمیپرداخت م مارستانویب یها نهیهز _
 ...جمع و جور کنه

 ...ما بود تموم شد نیب ی... هر چخونه ت دیکل نیگذارم: ا یکنار تخت م یفلز زیم یرا رو یدیکل

 ...فرستم یم شیانگشت ها یرا ال می. دستش سرد است و عرق کرده... انگشت هارمیگیغزل را م دست

 .کندینگاهم م یو با ناباور زیخ میچرخم... صدف به همان صورت ن یو م کنمیبه در اتاق مکث م دهینرس

 ...نکردم دایبراس پ یوقت جواب چیسوال... که ه هی: فقط میگویو م زنمیم پلک

 !پرسم: چرا؟ یو م رمیگیم ینفس

 !؟ی: چرا چخوردیتکان م شیها لب

 یکه حت یدونستیبود؟! تو م یچ یبرا یو کارشکن یبدذات نهمهیا ؟یکارا رو انجام داد نی: چرا ادهمیتکان م سر
 ...کنم ی... واقعا درکت نمامیاگه غزل هم منو ترک کنه من طرف تو نم

 ...سوزد ینم شیام. اما باز هم دلم برا دهیحال ند نیا یلرزد. تا به حال صدف را تو یاش م چانه

که موقع نگاه کردن و  ی... اونهمه عشقتونیواشکی ی. پچ پچ هادیچیپ یشرکت م یغزل که تو یقهقهه ها _
 ،یزیرو به پاش بر ایتو دن چشمت به دهن غزل بود تا لب تر کنه و نکهیچشمهات بود... ا یحرف زدن باهاش تو

اگه من اون  ایگرفتم،  یپسش م دیبا ایغزل کردم...  میتقد یسهم من بود که دو دست یاون خوشبخت یهمه 
 .شد یصاحبش م دیغزل هم نبا اوردم،یرو به دست ن یخوشبخت

هر  شیدست ها ی. دمادهدیم هیو سرش را با ضعف به شانه ام تک شنومیهه گفتن پر تمسخر غزل را م یصدا
 .کندیقبل افت م شتریلحظه ب

 ...میبگو دیصدف چه با یاحمقانه  هیدر برابر توج دانمینم واقعا

که  یخوب یزندگ یبگم برات متاسفم صدف... برا تونمی: فقط مکنمیو زمزمه م دهمیبه تاسف تکان م یسر
شد... واقعا  یقربان ومدهیکه ن یناهگ یب یهات فنا شد و بچه  ییو به خاطر عقده گشا یداشته باش یتونستیم

 ...برات متاسفم

 ...زمیعز میزنم: بر یو لب م کنمیرود، نگاهش م یفرو م میگوشت بازو یغزل که تو یها ناخن

 ...گذارم یاتاق جا م یو نگاه ناباورش را تو صدف
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کشم: خـــــب...  یم نهیبه س میها هیرا به وسعت ر مارستانیب یآلوده  یبندم و هوا یاتاق را پشت سرم م در
 ...ـــیاز ا نمیا

 !شودیم نیاز تمام شدن جمله ام، غزل پخش زم قبل

*** 

 ...: خــــداااااابرمیم رونیب نیماش یرا از پنجره  سرم

 ...حسام ریزشته... ام ریکشد: ام یرا م میبا خنده بازو غزل

 !تو؟ یشد وونهی: دکندیالفاصله کمش مو غزل ب برمیحد باال م نیرا تا آخر نیپخش ماش یصدا

 ...توام ی وونهیکشم: د یم ادیفر یخوشحال با

 ...گزد یفرو خوردن خنده اش لب م یبرا

 ...شهیگذارم: باورم نم یدنده م یو رو رمیگیرا م دستش

 ...باورت بشه _

 !از کجا اومده؟ یعنیخب؟!  یآخه... چطور _

که تازه برگشته  ی... همون موقعشیکه خواست یبابام آوردمش... تو بود یکند: از خونه  یچپ نگاهم م چپ
 ...بودم خونه

 مونیکه زندگ ی... همون جورنمیبی... انگار دارم خواب مشهیتوانم را کنترل کنم: غزل باورم نم یرا نم جانمیه
 ...درست شد یهمه چ ییهویهم  یهمونطور ختیبهم ر هوی

 دیکه... با ینشد هیدرست شد؟! هنوز تازه اولشه... تو تنب یگفته همه چ یک کند: یپشت چشم نازک م میبرا
 ...یبش هیتنب

 یهی... هر تنبلکسی... رزمیعز لکسیکشم: ر یو با دو انگشت گونه اش را م کنمیدستم را از فرمان جدا م کی
 ...مامان کوچولو اری... تو به خودت فشار نرمیپذ یمن با جون و دل م یریبرام در نظر بگ

 ...ردیگیو نگاهش را م دیگویم یپرخنده ا شیا

 ...خانه میبرو میگویذوق و شوق م با

 ...ییدا شیبرود پ دیاول با دیگویم یتینارضا با

 ...کنمیقبول م یول ستمین لیچندان ما نکهیا با

 ...رمیگیم یخامه ا ینیریبزرگ ش یجعبه  کیراه  سر

 !؟یدار دیپرسم: کل ی... آهسته ممیشویم ادهیو پ کنمیدرب پارک م یرا روبرو نیماش

 ...با خودم آورده بودم که موی: نه... فقط گوشدهدیسر تکان م غزل
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 !شده؟ یپرسم: چ یو م کندیم مکث

 ...صدف ی... جا مونده خونه تیگوش یعنی... نه میگوش ریام ی: وادیگویم هول

بفرستم واسه جمع و جور  ویکی... ولش کن به درک... قراره گهید اریاندازم: اسم اونو ن یام م ینیب یرو ینیچ
 ..بندازش دور دیرو د یاگه گوش گمیکردن خونه ش... م

 ...بودمش دهی: برا تولدت خردهدیرا جلو م نشییپا لب

 ...میریگیم گهید یکی... الشیخ ی: بکنمیاش را نوازش م گونه

اندازم و در را به جلو هول  یم دیو من کل ردیگیرا از دستم م ینیریش ی... جعبه دهدیم سر تکان یناراحت با
 ...دهمیم

به  یمنته یاست... سالنه سالنه از پله ها سیسرد و خ شیفرستم... باز هم دست ها یغزل را داخل م اول
 .میرو یساختمان باال م

... خورمیسالن جا م یلحظه از شلوغ کی ی... براکنمیکشد و من در را باز م یم یپر استرس قینفس عم غزل
آورد  ی. به طرفمان هجوم مدیآ یاست که به خودش م ینفر نیاول ییچرخد و دا یسرها به طرفمان م یهمه 
 !تو؟ یبود یکشد: کدوم گور یم ادیو فر

 ...... باباافتد: بـ یم نیزم یرو شیپا یجلو ،ینیریش ی. جعبه داردیبه عقب بر م یاز ترس قدم غزل

 .دمیم حیمن براتون توض یی: دامیگویو آهسته م رمیگیدستم م یغزل را تو دست

 !ستم؟ی: مگه با تو نزندیتوجه به من سر غزل داد م یب

 ...افتد: بابا... من یو به سکسکه م خوردیم یتکان غزل

 یو برگشت یخورد نویاحمق... به درک که باز گول ا ی: آخه دختره رودیرژه م مانیرو شیدست به کمر پ ییدا
آخه  ی... ولفتادهین یاتفاق چیانگار ه یکنیم یرفتار یبرف و طور ریز ی... به درک که مثل کبک سرتو کردششیپ

 ...ساعت چنده؟! هفت بعد از ظهر االن! نه صبح... رون؟یب یاز خونه رفت ی! ک؟یمغر ندار ؟یتو فکر ندار

 .چسبد یکشد... غزل از پهلو بهم م یم ادیبعد از ظهر را فر هفت

باهامون رفتار  ینطوریکه ا مینبود ی: ما دنبال خوش گذرونمیگویاندازم و محکم م یرا دور کمر غزل م دستم
 ...دمیم حیبراتون توض نی... اگه اجازه بدنیکنیم

... خوامینم حیمن، با تو، حرف، نزدم... از تو هم توضتوپد: با تو حرف نزدم...  یصورتم م یو تو دیآ یجلو م ییدا
 ...زنمیدارم با دختر خودم حرف م

 ...شده خب یطور دیآروم... شا انی: پودیآ یدهد و جلو م یبه خودش م یتکان مامان

 یاندازم و به آهستگ یبه تن لرزانش م ینگاه یکند. با ناراحت یدو دستش گرفته و هق هق م انیرا م میبازو غزل
 ...دهمیم حیرا توض زیهمه چ
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 !تموم شد؟ یواقعا... واقعا همه چ یعنیپرسد:  یبهت زده سکوت کرده اند. مامان ناباورانه م یهمگ

خبر بذاره بره...  یکه ب ستیمالحظه ن ی: من که گفتم غزل انقدر بدیگویم متیو عسل با مال دهمیتکان م سر
 ...هاومد شیپ یکار هیحتما 

 ...بگم دیبا یچ دونمیکشد: اوووف... واقعا نم یاش دست م یشانیو به پ ندینش یمبل م یدسته  یرو بابا

کن برن  شونیراه یو خوش ی... به خوبیبگ دینبا یچی: هه... هزدیر یاعصابم را بهم م ییصدا دار دا پوزخند
مشکالتو  یهمه  ینیریجعبه ش هیدستشون گرفتن اومدن؟! انگار  ینیریش ینیب ی... نمشونیسر خونه و زندگ

 ...کنهیحل م

 ...بابا شدنمه ینیری: شکنمیزمزمه م یپوزخند، به آهستگ با

 !؟یپرد: چ یم شیاز جا مامان

 !پرسد: واقعا؟ یم رتزدهیعسل ح و

 .: هه... آره... واقعازنمیرا عقب م ینیریش یشده  یمتالش یپا جعبه  با

! واقعا ؟یبه نفهم یخودتو زد ای یفهمی: خوبه... واقعا خوبه... غزل تو واقعا نمدهدیقهقهه سر م یعصب ییدا
 !؟یکن یپسره زندگ نیو با ا یدوباره برگرد یخوایم

 ...... هه... پسرهزنمیم پوزخند

! تا ؟یبند یم یاشتباه چشماتو رو همه چ هی... حاال من شدم پسره؟! به خاطر ییواقعا دستت درد نکنه دا _
شد که همه تون  ی! چن؟یشده که همه تون به من پشت کرد ی... حاال چیافتخار من ی هیتو ما یگفت یم روزید

 ...! شما مامان بابا عسلن؟یدیکنار کش

نفر بود  نیپدر که اول نیمشت و لگدش گرفت... هم ریکه منو ز یپدر نی: همرمیگیرا به سمت بابا م انگشتم
حسام مـــن...  ریبه گلوش که پسر مـــن... ام نداختیباد م رفتیهر جا م ستم،یزد تو سرم که من از خونش ن

 ی... ولخونهیدانشگاه تهران م نیبهتر یرداره معما صدیس ریز یوارد دانشگاه شده... با رتبه  یاز هفده سالگ
 ...ندازهیننگشون... طرز فکر شما ها منو به خنده م ی هی... حاال شدم ماشونیسر افکندگ ی هیحاال شدم ما

 ...دوزدیم ینامعلوم یو بابا معذب نگاهش را به نقطه  زندیم میبا بغض صدا مامان

که  ستمین یمن احترام قائله، من راض ی... اگه غزل براستین میحرفها حال نی: من ادیگویمنطق م یب ییدا
 !؟ینکن انتیو بهش خ یوجود داره که تو دوباره پات رو کج برندار ینیکنه... چه تضم یدوباره برگرده با تو زندگ

 ...نکردم انتی: من به غزل خبرمیرا باال م میصدا یعصب

تو نبود...  یا غهیتو نبود... اون دختره زن ص یبچه  یکه االن از مردنش خوشحال ی... اون بچه ادونمیآره م _
 ...دونمیم دونمی... مشونیبال و پرت گرفته بود ریترحم ز یتو از رو

 ...: بابا بسه... تو رو خداکندیمرتعش زمزمه م غزل
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 یلرزه که االن شوهرت بغل کدوم ننه قمر یهر لحظه تنت م یبرگرد ینکن... تو اگه به اون زندگ یوونگیغزل د _
 خوادی.. اگه نظر من برات مهمه، من دلم نم.یاریطاقت ب یتونی... نممونهیشک تا ابد تو دلت م نی... ادهیخواب
اگر  ینداره، بفرما برو... راه باز جاده دراز... ول یزش... اگر هم حرف من برات اریادامه بد یزندگ نیبه ا گهیتو د

من  یتو خونه  گهیبدون د ،یا گهید زیهر چ ایکرد.. دعواتون شد...  تتیافتاد، شوهرت اذ یدوباره هر اتفاق
 ...یندار ییجا

 ..: بابادیگویمبهوت م عسل

 ...حرف اول و آخرم بود نی: ادهدیبا مکث ادامه م ییدا

 .رود یم رونیاز خانه ب زند،یکه به من م یبا تنه ا و

 هیگر ریز یبلند یبعد، با صدا یا هیو ثان شودیم رهی. غزل بهت زده به روبرو خکندیم یهوف یبا کالفگ مامان
 .زندیم

 ...ارم: سسسسس... غزلمفش یرا م شیبازو

لرزد... با حوصله و محبت  یکه م یی... دست هاردیگیم شیدست ها انیو صورت غزل را م دیآ یجلو م مامان
 یکل یخبر رفت ی... از صبح که بهینکن فدات شم... بابات عصبان هی: گردیگویو م کندیرا پاک م شیاشک ها

کم بهش  هینه تلفن خونه رو...  لشی.. نه موبادادیحسامم جواب نم ری... امیندار یحرص خورده... تو که گوش
 ...حق بده

 .افتد یم نییمامان پا یکشد. دست ها یسرش را عقب م غزل

 ...می: برزندیو لب م دهدیرا فشار م میبازو

 ...ندیآ یو عسل همزمان جلو م بابا

 ...غزل _

 ...غزل جان _

بابات  یکیکنن...  ینم راتیدعوا که حلوا خ ی... توری: امدهدیمرا مخاطب قرار م نباریچرخد. مامان ا یم غزل
 ...نیزیکدورتا رو دور بر شهیم ریداره ختم بخ ی... حاال که همه چتییهم دا یکی... یتو گفت یکیگفته... 

 ...رو به من نگو مامان... به برادرت بگو نای: ادیآ یتلخ کش م یبه لبخند میها لب

 ...ی: خدافظ همگمیگویرو به جمع م و

: از طرف من به بابا بگو دستت دیگویگرداند و با بغض رو به عسل م ی... سرش را بر مرمیگیغزل را م دست
 ...شد یم میروز زندگ نیبهتر دیکه شا یبه روز یگند زد ینطوریدرد نکنه ا

 ...میکنیم یو پله ها را ط فشارمیرا م شیها انگشت

 .زندیم هیگر ریغزل دوباره ز شود،یکه پشت سرمان بسته م اطیح یآهن در
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 .کنمیکه هر لحظه ممکن است از کوچه عبور کنند، بغلش م ینیتوجه به عابر یب

من  ی... بابارنیگیادعاهاشون بازم اول منافع خودشون رو در نظر م یبا همه  هی... بقمییفقط من و تو گهید _
دردسر  یچون حوصله  یمن ندار یتو خونه  ییجا گهید یدفعه  گهیتو م یابانگران آبرو و اسم و رسمشه... ب

 ...میرو درک کن گهیهمد میتونیکه م مینداره... فقط خودمون

 ...فشارد یام م نهیاش را به س یشانیپ

 ...کنمیسوار شدنش باز م یرا برا نیکشم و در ماش یو بعد عقب م بوسمیرا م شیموها یرو

 ...بوده یاتفاق چ نهمهیحکمت ا دانمینم

 ...هم هست یا یآسان یپشت هر سخت میبدان نکهیا دیشا

طعم نبودنش  چوقتیچشمم بوده و ه شیپ شهیرا که هم یافتاد تا من قدر غزل یاتفاق ها م نیا دیبا دیشا
 ...ام بدانم دهینچش

 ...کردم یعمق عشق و احساسش را درک م دیبا دیشا

 ...باالتر از غزل و عشقش ندارد یگاهیام... جا یقلبم، فکرم و زندگ یتو چکسیدانم، ه یحاال م و

 فصل نوزدهم ♦

_ car... 

_ ... 

_ apple 

_ ... 

_ elephant 

_... 

 ...امممم... ممم... مورچه _

 ...شیسیانگل _

 ...دونم ینم _

_ ant... 

 ...آرهههه _

 ...نی: ادهمیکتاب حرکت م یگالسه  یصفحه  یخندم و انگشتم را رو یم

: کتاب... زندیکتاب زل م یدرشتش به صفحه  یچسباند و با چشمها یم نشییاشاره اش را به لب پا انگشت
 ...Book ...ممم
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 ...نیآفر _

 !نه؟ ای یگرفت ادی نمی: تا ده هم بشمر ببمیگو یو م بوسمیرا م شیخندد... خنده ها یم

... دووو... ســــه... ــــکی: کندینگشت کوچک دست راستش را باز مو ا ردیگیصورتم م یرا جلو مشتش
 ...چهــــار... پـــنج

 ...ـــشیآورد: ش یرا باال م گرشید مشت

 !... ؟شی: شکندیم زیرا ر شیبهد چشمها یکم و

 ...هفت _

 !کنم؟ دارشی: هشت نه ده.... تموم شـــــد... حاال برم بدیگویم عیسر

 ...شدم داریخودم ب _

 ...ری: صبح بخشودیخندد و کامل وارد اتاق م یچرخم... غزل م یآرنجم به پهلو م یرو

 ...زمیعز ری: صبح بخنمینش یم برجا

 ...ــــرررریبرد: صبح بخ یبه سمتش هجوم م باران

 ...ــــزممممیعز ری: صبح بخشودیشکفد و سخت خم م یاز گل غزل م گل

 ...شومیو از جا بلند م میآ یم یو قوس کش

گذارم: زود  یم یآب _دیسف ریتحر زیم یو رو کنمیرا دسته م یو دفتر نقاش یرنگ یها کیمصور و ماژ یها کتاب
 ...یشد داریب

 ...شدم داریزنگ خورد ب تیگوش _

 !من؟ یپرسم: گوش یو م رومیم جلو

 یاش م قهیام را به شق یشانیاندازم و پ ی. دست دور کمر غزل مکندیکنان اتاق را ترک م زیجست و خ باران
 !بود؟ یچسبانم: ک

 ...استاد مجد _

 !: خب؟زنمیحواس لب م یو ب کنمیشکمش را نوازش م یبرآمدگ

هفته س سر کالسا حاضر  هیدکتر هنوز خوب نشدن؟!  ی: گفت آقادیگویرود و با ادا م یم لیتحل شیصدا
 ...دانشجو ها نگرانشون شدن شنینم

 ...شهینگران استاد نم چوقتیاوهو... چه حرفا...دانشجو جماعت ه _
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هفته بخور و بخواب  کیدکتر کـــامال خوب شدن منتها ماتحتشون باد خورده  یبگم آقا خواستمیهوم... م _
 ...برن سر کار ادیزورشون م گهیبهشون ساخته د

 !م؟ی: داشتمیگویکشم و با خنده م یرا عقب م سرم

 !گم؟یاندازد: واال... مگه دروغ م یا باال ماش ر  شانه

 ...نه _

 ...وونهی: دزدیر یرا بهم م میکف دست موها با

 ...رمیدوش بگ رمی: مکندیاضافه م ریبا تاخ و

 ...رمینون بگ رمیمنم م _

 ...: خب... بارانم صدا بزنزندیم پلک

 ...شودیوارد اتاق خوابمان م و

 ...: قطرهزنمیو بلند صدا م رمیم نییپا شودیم یمنته منیکه به نش یکوتاه و پهن یشش پله  از

 ...: بلهشودیحاضر م میرو شیپ دهینکش هیثان به

 ...حمومت کنه خوادی: بدو برو مامانت مردیگیام م خنده

 ...: نــــــهدهدیبه اندامش م یو تاب چیپ

 !!!آورم: چرا نــــــــه؟؟؟ یرا در م شیادا

 رمی: هر وقت مدهدیشکل م رییفشار تغ نیاز ا شیو لب ها دهدیفشار م شیگونه ها یرا رو شیدست ها کف
 ...یریگیحموم گازم م

 ...جغله یشیم ی: خب آخه گاز گرفتنکنمیو بلندش م رمیگیبغلش را م ری... زرودیحرف زدنش ضعف م یبرا دلم

 ...خندد: نکـــــن ی. از ته دل مبوسمیرا محکم و صدا دار م دشیقپ قپ سف و

 ...یترس یم ییتنها رونیب رمیبدو برو حموم... بدو... منم م _

 ...امی: منم مکندیرا گرد م شیچشمها

 ...یشیم ضیهوا سرده... مث من مر رینخ _

 ...امی: منم بکندیدهد و خلع سالحم م یرا جلو م نشییپا لب

 ...لباس بپوش می: برزنمیم پلک

... وادارش دهمیرنگش را تنش م ی... کاپشن قرمز و شلوار مشکمیرو یم رونیکه با باران ب دهمیغزل اطالع م به
 ...چمیپ یدستکش و کاله بپوشد و شالگردنش را دور گردنش م کنمیم
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رود. شلوارم را  یو به طرف باغچه م کندیرا پوشانده.باران دستم را رها م اطیو سنگفرش ح باردیم یسبک برف
 ...نیزم ی: نخوردهمیاندازم و تذکر م یبوتم م یرو

 ...یفشارد: آدم برف یم شیدست ها انیو م داردیبرف برم یمقدار

 ...میکنیدرست م یآدم برف میبرگشت ی... وقتمیبر ایب _

پر  ییکردن سوپرمارکت و دست ها ینان، به خال دی. قصد خردیآ یو همراهم م کندیرها م نیزم یها را رو برف
 .شود یهله هوله ختم م یها سهیاز ک

 ...یکرد خیفرستم: برو تو  یچرخانم و باران را داخل م یرا داخل قفل م دیکل

 ...رود یبندم و داخل م یرا م در

 ...یمردم از گشنگ یی: کجاردیگیها را از دستم م دیاز خر یمیو ن دیآ یجلو م غزل

 ...جواب غزل را بدهم دهدیزه نمزنگ تلفن اجا یو صدا گذارمیکانتر م یها را رو سهیک یباق

 ...: الو سالمدهدیمعمول باران است که تلفن را جواب م طبق

 ...: بله من خوبمردیگ یم یبگیغر یو لحنش رنگ و بو کندیسکوت م یکم

 !مامان؟ هیرود: ک یجلو م غزل

 !سپارد: بله؟ یاندازد و تلفن را به غزل م یباال م شانه

 ...نشانمش یکانتر م یو رو کنمی... بلندش مدیآ یبه طرفم م باران

 ...میما هم خوب یشما؟! مرس ی... خوبییا... سالم دا _

 !مامان؟ ی: باران؟! باباجونو نشناختدیگو یاندازم و غزل م یرا باال م میابروها

 .دیگو یدهد و نچ م یچانه اش را باال م باران

 .ستمای: من خونه نکنمیغزل اشاره م روبه

 .کند یگرد م میرا برا شیها چشم

 ...که گفتم نی: هممیگویم تند

هست حاال؟!... وا، پنجشنبه  ی... کشاالیا ی: جدا؟! خب به سالمتدیگو یتلفن م یکند و تو یاخم م غزل
 !هفته؟ نیهم

بعده، تعجب کردم  ی: آهان هفته ندینشیم یراحت یدسته  یو رو ردیگ یم شیخندد و دستش را به پهلو یم
برگرده باهاش  رون،ی... االن که رفته بهیحسام چ ریام یبرنامه  نمیبب دی... بادونمیآخه، گفتم چقدر زود... نه نم

 .... حتما حتما... خدافظنیرسونم... شما هم سالم برسون یم تونوی... باشه چشم حتما... بزرگزنمیحرف م
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 !برون آوا زنگ زده بود؟بله  ی: برازنمیم هیکمر به کانتر تک از

 !؟یدونی: از کجا مدیآ یم کینزد غزل

 .بهم زنگ زد روزی: مامان دکنمیرا باز م ینیبادام زم ی بسته

 !خب؟ _

 ...بله برون آواس گهیهفته د ی... گفت پنجشنبه گهید نیخب به جمالت... هم _

 !پس؟ یبه من نگفت یچیچرا ه _

 ...نداشت بهت بگم یلیدل میرینم یوقت _

 !م؟یرینم یچ یعنی: دیگو یزده م بهت

 یتون ی: االن نخور... نممیگو یو در جواب نگاه معترضش م دارمیدست باران بر م یرا از جلو لیپاست ی بسته
 ...بعدش یصبحونه بخور

 !م؟یرینم یچ یعنیحسام با توام...  ریکشد: ام یرا م ورمیپل نیآست غزل

که  هیخونه همسا میبر میهفته س دانشگاه نرفتم... شرکت نرفتم... االنم اگه بخوا کی... من نیهم یعنی _
... پامون به تهران برسه هم کم کمش دو هفته میبر دی... تا تهران بامیو برگرد مینیدو ساعت بش میبر ستین

 ...میموندگار

 !؟یکنیموضوع رو درک م نیحسام آوا خواهرته... ا ریام _

 !ن؟یکن یم دعوا _

 ...لباساتو اری! بدو برو در ب؟ی! شما چرا لباساتو عوض نکرده؟ی: نه مامان دعوا چدیگو یرو به باران م غزل

 ...شودیکند و دور م یاطاعت م عیسر باران

 ...کنن به خدا یرفتار نم ینطوریا بهی: مردم با هفت پشت غرکندیباز به من نگاه م غزل

 ...گم یم کیبهش تبر یتلفن زنمیزنگ م _

 ...یکنیرفتار م ینطوریو ا یشناس یرو م تیخوبه خواهر احساسات _

از  شتریاونجا ب میبر میرا باال نبرم تا به گوش باران نرسد: غزل پاش میصدا کنمیم یکه امکان دارد سع ییجا تا
 یتونیباباتو دارم، نه تو م یها هیو کنا شی... چون نه من تحمل نشهیبهمون خوش بگذره کوفتمون م نکهیا

 ...شهیم یاحترام یبه من ب ینیبب

 ...خانواده م یبرا شهی: خب منم دلم تنگ مدیگو یبغض م با

 ...یدونیم طویمن خودت که شرا زی: عزکنمیپشت دست گونه اش را نوازش م با
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 م،یبمون ادیاصرار نکنم ز دمی... قول ممیروز بعدشم برگرد میروز قبل مراسم بر هیحسام...  ری: امردیگیرا م دستم
 !خب؟

 ...: غزلمیگویم مستاصل

 ...حسام ری... امکنمیخواهش م _

 ...شهیم یچ نمیحاال بب _

 ...مییزنگ بزنم به عمه بگم چهارشنبه اونجا رمیپس من م _

 ...من که هنوز نگفتم باشه _

 ...یزودتر بگ یخواستیفتم... ممن شماره گر  گهی: دداردیو تلفن را بر م شودیدور م ازم

 !؟یپرسم: ساعت چند وقت دکتر دار یو م کنمیم یپوف

 !: ساعت پنج... چطور؟دیگو یم یریشماره گ نیح

کن  یادآوریساعت قبلش زنگ بزن  کی... فقط گردمیشرکت و برم رمیسر م هی: پس من میگویحوصله م یب
 ...بهم

 !؟یخوریصبحانه نم _

 ...تو شرکت خورمیم یزیچ هی: دهمیهوا تکان م یرا تو دستم

 ...کند: باشه ینگاهم م رهیبه دست و خ تلفن

با مامان صحبت  یکه تلفن شنومیغزل را م یذوق زده  ی... صداشومیروم و وارد اتاق خواب م یپله ها باال م از
 ...بعد سر و کله زدنش را باران سر خوردن صبحانه یقیو دقا کندیم

... کنمیو اتاق را ترک م میریگیرا دست م میکنم... پالتو یعوض م یمناسب تر یرا با لباس ها نمیو شلوار ج وریپل
 ...هاااا میبود از جنگ اعصاب ها راحت بود یچند ماه

 ...حسام ریکند: نصف نون رو خوردم ام یناله م دنمیبا د غزل

 ...گذرانم: نوش جونت یو نان سنگک نصفه را از نظر م زنمیم یکمرنگ لبخند

 !رو رد کردم نه؟ لویوزن کنم؟! فک کنم هفتاد و پنج ک یکشد: چطور یبه شکمش م یدست

 ...مثل اولت ی... سر چند ماه شدیگفت یم ینطوریگذارم: نه بابا... سر بارانم هم یبه دهان م ینان تکه

 ...کشد: خدا کنه یم آه

 ...نویا ریبگ ایدهد: ب یبه دستم م یلقمه بزرگ و

 ...ی: مرسبوسمیرا م شیموها یو رو رمیگیرا از دستش م لقمه
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 ...ها ینکن تی: قطره خانوم مامانتو اذمیگویو م بوسمیرا هم م باران

 ...کند: چشم یرا خم م سرش

 ...کشم یبه صورتش م یدست

 ...سختمه بلند شم یشدم رو صندل ریجاگ گهی: من ددیگویم یبا شرمندگ غزل

 ...دکتر رفتن ها یبرا یکن یادآوری ی... حتما زنگ بزنزمی: باشه عزدهمیتکان م سر

 ...دیگو یم یدهان پر باشه ا با

 ...رومیم رونیو از خانه ب کنمیم یو خداحافظ زنمیم لبخند

*** 

 .دارم یرا برم یچمدان کوچک مسافرت گرمیو با دست د رمیگ یخواب آلود را بغل م باران

 .کند یشانه و گردنم پنهان م نیب یگود یچرخد و سرش را تو یم یزند و کم یم ینق

کشمش: انقدر خم و راست  یو عقب م رمیگیرا م شیصندوق عقب فرو رفته. حرص زده بازو یتا کمر تو غزل
 .صد بار نینشو... ا

 .کند: بداخالق یاخم نگاهم م با

پلک  خوابانمیعقب م یصندل یکنم. باران را که رو یباز م و در عقب را رمیگینگاهم را م یمحو یچشم غره  با
 ...: بخواب باباکنمیو زمزمه م زنمیرا کنار م شیها یکند. چتر ینگاهم م جیو گ دیگشا یم

 .رود یافتد و مجددا به خواب م یهم م یرو شیزود پلک ها یلیخ

خونه رو چک کنم  گهیبار د هیمن  نی: بشرمیگ یرنگ را از دست غزل م یآب کین کیبندم و سبد پ یرا م در
 ...امیب

 .گردم یبرم اطیاندازم و مجددا به ح یبه اطراف م یو نگاه کل رومی. داخل خانه مدهدیتکان م سر

 !؟یراحت ؟یخوابانم: خوب یم یبرم و کم یرا عقب م ی. صندلندینش یم نیماش یتو غزل

 ...شد رید می: آره بابا خوبم... بردهدیتکان م سر

 ...زنمیسوار شدن دور م یرا برا نیبندم و ماش یرا م رد

 .راه برود یتا کم کنمیساعت توقف م میساعت به ن مینشود، هر ن تیغزل اذ نکهیا یجاده، برا یتو

 ...کردنش یکشد ط یبه هشت ساعت طول م کینزد یزیپنج ساعته، چ ریمس

خانه  یسنگ یو نما یبه درب آهن یشده. با حس گنگ کیتار بایهوا تقر کنم،یدرب خانه که توقف م یبه رو رو
 !: چرا ماتت برده؟دیگویو غزل آهسته م دوزمیچشم م
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 ...نطوری... غزل هم همشومیم ادهیو پ دهمیتکان م یسر

 نجایمامان ا ای: بکندیپرد. غزل دستش را به طرف باران دراز م یم نییپا نیو باران از ماش کنمیعقب را باز م در
 ...یموهاتو درست کنم خوشگل بش

 .بندد یم یو مجددا دم اسب کندیرا باز م شیرود و غزل کش دور موها یجلو م عانهیمط باران

 ...داخل نیبر نیایمالم: چه سرده... ب یرا به هم م میدست ها کف

 فونیرا از پشت آ آوا یزده  جانیه یبعد، صدا یا هیفشارم... ثان یزنگ را م یروم و شاس یخودم جلوتر م و
 ...شنوم: اومدم اومدم یم

 ...رود در را باز کند یم ادشی و

 یو آرامش بخش می... لبخند مالکنمیفرستد. نگاهش م یم میانگشت ها یال شیو انگشت ها دیآ یجلو م غزل
 ...به لب دارد

چرخد و تا به  یپاشنه م یبعد در رو یا هیو ثان شنومیم اطیسنگفرش ح یآوا را رو یها ییلخ لخ دمپا یصدا
 .شودیم زانیخودم بجنبم آوا از گردنم آو

 ...من ی: کلوچه زنمیو لبخند م گذارمیرا پشت کمرش م دستم

 .دهدیشنوم. صورتش را به گردنم فشار م ینفس نفس زدنش را م یصدا

 ...میکرد خی: عروس خانم دیگو یپر خنده م غزل

 !؟یکشم: چطور یاش را با دو انگشت م ینیکشد... ب یعقب م آوا

 شهیتونم بچلونمت غزل بار ش یتو... تو رو که نم نیای: خوبم خوبم... بدهدیو سر تکان م کندیم نیف نیف
 ...عشقولک نمیبغلم بب ایباران... ب ی.. وایدار

 .رودیدر کنار م یکند و سپس از جلو یو سر و صورتش را غرق بوسه م ردیگیرا بغل م باران

 کندیرا باز م ی... در ورودمیرو شیکند و آوا پ یگذارم. غزل شانه به شانه ام حرکت م یبزرگ خانه م اطیبه ح پا
 !!داخل؟؟ نییبفرما نیخوش اومد یلیمثل مهمونا بهتون بگم خ دی: االن باستدیا یو عقب م

 ...گریخندد... سر خوش است د یخودش بلند بلند م و

االنا  رونی: بابا و آراد رفتن بدهدیم حیکند و خودش توض یروشن م یکی یکیراغ ها را و آوا چ میرو یم داخل
 ...... بفرما خودش اومدخــی... مامانم داره نماز مانیم گهید

 ...ستادهیدر اتاق خوابش ا یچرخم... مامان در آستانه  یعقب م به

 !ر؟ی: امزندیصدا م آهسته

 ...کنم: سالم مامان یطرفش پا تند م به
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... زمیبوسد: عز یکشم... سر و صورتم را م یم هیتنش را با تمام وجود به ر یروم و بو یآغوشش فرو م یتو
 ...یدلم... خوش اومد زیعز

 یگذراند: خوب یصورتم را از نظر م یبوسم... مامان تک تک اعضا یاش را م یشانیروم و پ یم یعقب م یکم
 !مامان جان؟

 ...: شکرزنمیم لبخند

 ...رهیبگ لیما رو هم تحو یکیاهم اهم  _

 .رود یو به طرف غزل م زندیکشد و از سر راه کنارم م یچادر نماز نازکش را از سرش م مامان

 یچالند و بعد م یبغلش م یمثل آوا باران را تو قایو مامان هم دق شودیماچ و بوسه باز از سر گرفته م مراسم
 ...امیدارم بخونم م گهیمنم چهار رکعت د نیبکن یاستراحت هی نیلباساتونو عوض کن دی: بردیگو

 ...داخل ارمیب نویماش رمی: ممیگویم آهسته

 ...: برو مامان جانزندیلبخند م مامان

بعد بابا و  یگردم... کم یبرم نییو باز پا دهمیرا به اتاقم انتقال م لمانیآورم و وسا یم اطیرا داخل ح نیماش
 ...رسند یآراد هم از راه م

 ی. حس خوبدیگو یفشارد و خوش آمد م ی... تنها دستم را مستیبابا مثل مامان و آوا آنقدر ها گرم ن استقبال
کرده  یخانه زندگ نیا یبه پانزده سال تو کینزد یزیکنم انگار نه انگار که چ یم یبیندارم... آنقدر احساس غر

 ...ام

 ...یراه انداخت یخوب یعمه چه بوها ی: وادیگویشنوم که ذوق زده م یبلند غزل را م یصدا

... مامانم واسه شازده پسرش پنج مدل غذا و دسر درست گهیخندد: بله د یم دیق یآوا که بلند بلند و ب و
 ...کرده

 ینشسته و حرف نم بغلم یسر و صدا تو یساکت و ب شه،یکنم... برعکس هم یجابجا م میپا یرا رو باران
جمعا ده بار هم  دیو شا شودیتمام م مشیماه سه سال و ن نیانگار... حق هم دارد... ا کندیم یبیزند... غر
 ...دهیاش را ند یپدر یخانواده 

روزه، استفاده کرده  کیشده  یحت ،یا یلیکه از هر تعط ییکند... آوا یم یشتریب تیمیبا آوا احساس صم باز
 ...آمده دارمانیو به د

 ...زند و خوشا به معرفتش ی... زود به زود سر منطوریهم هم عسل

که مامان  ستیرسد. حدسش اصال سخت ن یرا آتش زده باشند از راه م شیانگار مو کنم،یعسل که فکر م به
 ...را گزارش داده باشد دنمانیرس

 یاش را به طرفم گرفته... پرتقال ها هوی... آراد بشقاب ممیآ یو به خودم م ردیگیچشمم قرار م شیپ یبشقاب
 ...: بردار عموزندیو آراد به باران اشاره م دهمیتکان م نیبه طرف یو سر گذرانمیپوست کنده را از نظر م
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 .ی: مرسدیگویآهسته م باران

 ...! مامان بابات که؟یرفت یشما... به ک یاندازد: چه با ادب یرا باال م شیابروها آراد

 ...: آرادمیگویگونه م هشدار

 .چدیپ یدر هم م دهدیاخطار بابا که اوهم آراد را مخاطب قرار م یبا صدا میصدا و

 ...نمیکارتون بب خوامیکند: م یگوشم پچ پچ م یتو باران

 ..شهی: االن نممیگو یم یو به همان آهستگ چمیپ یشده اش را دور انگشتم م یدم اسب یاز موها یا دسته

 !خواد؟یم یچ _

 ...یچی: هکنمیبابا نگاه م به

 ...نمی... کارتون ببخوامیم _

 ...ذارمیبابا جون من برات کارتون م ایب _

و به طرف  خوردیسر م میپا یو باران از رو زنمیپلک م دییتا ی. به نشانه کندینگاهم م فیکسب تکل یبرا باران
 .رود یبابا م

زند و  یزل م ونیزیتلو یبه صفحه  یرسد. باران چهار چشم یکارتون م یو به شبکه  کندیها را رد مmbc بابا
 !پرسد: اوضاع کار و بار چطوره؟ یکند و همزمان م یبابا با لبخند و محبت نگاهش م

 ...: خوبه... خدا رو شکردیآ یسوال واقعا مضحک به نظر م نی... بعد از چهار سال، ازنمیم پوزخند

 !؟یو برگرد یاصفهانو ول کن یخوا ینم _

خوبه... کار و بارم خوبه... از همه مهمتر زن و بچه م  میندارم برگردم... زندگ یلیاندازم: نه... دل یپا م یرو پا
 یروزا خوامی... نمادیم ایهم پسرم به دن گهیماه د کی... کمتر از کننیم یدارن بدون تنش و دور از دغدغه زندگ

 ...رو غزل دوباره تجربه کنه دیشد یاومدن باران و اون افسردگ ایسخت بعد از بدن

 شیبه رو یکند. لبخند ینگاهمان م یکه از پشت کانتر با نگران نمیبیغزل به مکالمه مان جلب شده... م توجه
 .... نگران نباشستین یمشکل یعنیکنم که  یسرم را خم م یپاشم و کم یم

 .دهد یآوا م یها یو حواسش را به پر حرف ردیگ یرا م نگاهش

ها  یخوبه... سر و کله زدن با سال اول یلیخ یهست یکه خودت راض نیمبل ضرب گرفته: هم یدسته  یرو بابا
 !چطوره؟

 ...چرخانم: اوووف... افتضاحه یچشم م یکاسه  یرا تو میها مردمک

 .سرحالن یلی... خکنهیبچه مچه ها... روح آدمو شاد م نیخوبه که... مخصوصا با ا سی! تدر؟یجد _
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دخترا  نیا رونیب ادی... از کالس که مسی! اصال هم خوب ن؟ییزند: کجاش خوبه دا یاز آشپزخانه داد م غزل
 ...گله هیمثل  فتنیدنبالش راه م نیهمچ

 ...تو خون شما زناس یخندد: حسود یبلند م بابا

 ...رو گهیزن د هی! شما ها رو ول کنن پس فردا دست ؟ی: بله پس چدیگویحق به جانب م مامان

 ...شام آماده س نیای: امممم... بکندیتند تند سرفه م آوا

 .شومیو از جا بلند م زنمیم یتلخ لبخند

 .زند یفشارد و لبخند م یدستم را م یکشم، به نرم یغزل عقب م یرا که برا یصندل

 ...شهیجا نم زی: ماشاال ماشاال بزنم به تخته خواهرم پشت مدیگو یو عسل با خنده م ندینش یم یصندل یرو

 لینگیف ادیم ایبدن یپرسد: حاال ک یخندد و عسل م یزند. جمع م یضربه م زیبه م شیبا پشت انگشت ها و
 !خان؟

 ...اسمش برنائه _

 !خاله؟ یکند: ک یبه باران نگاه م عسل

 ...ین ین _

 !اد؟یم ایدن یآقا برناتون ک نیحرف زدنت... هم نیتو بشم با ا یفدا _

 ...و پنج روز ستی... بگهید می: سه هفته و ندیگو یم یضیبا لبخند عر غزل

 ...یهم لبخند به لب دارد: به سالمت مامان

 ...ادیصدا بزن ب تویی... آراد برو داومدیهم ن انی: پودیگویم زیبه م یاجمال یبا نگاه و

 .سر درد داشت .ادیکرد گفت نم ی: من اول رفتم به بابا سر زدم. عذر خواهدیگو یم عسل

 .گزد یلب م یخورد. غزل با شرمندگ یمن و غزل همزمان در هم گره م نگاه

 ...ببر براش... آراد پاشو مامان ذارمی: خب پس غذا مدیگو یم یآهان آهسته ا مامان

 ...نمیبابا رو هم بب خوامیعمه... م برمیشود: من م یم زیخ میکند و ن یم یشدستیپ غزل

 ...سر جات نیتو بش _

: میگو یم متیو با مال کنمیم یکند. پوف یچرخاند و با تعجب نگاهم م ینشسته سرش را م میپا یکه رو باران
 ...سر جات نی! بش؟یراه بر نهمهیا یریهم دستت بگ ینیس هی یخوایم تتیوضع نیبا ا

ااشقش شدم... البته االن ! خودم که عا؟یدیلباسمو د یکند: غزل راست یآواست که بحث را عوض م نیا وباز
 .بنداز نشونت بدم ادمیعکساش هست  ی... ولخردهیدور کمرشو تنگ کنه  اطیدادم خ ستین شمیپ
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*** 

دست دارد از  یکه تو یوانیگذارم... آوا هم با پارچ آب و ل یم نیزم یو رو رمیگیها را از دست آراد م رختخواب
 .گذارد یم یپاتخت یو رو ردیگ یرا غزل م وانی... پارچ و لدیآ یپله ها باال م

 !خوشکلم؟ میکند: بر یدستش را به طرف باران دراز م آوا

 !پرسم: کجا؟ یم

 !من بخوابه... مگه نه؟ شیقراره پرنسس پ _

 !کند: برم؟ یو سپس نا مطمئن نگاهم م دیگو یم یاوهوم باران

 !کنم: مامانش، بره؟ یغزل نگاه م به

 ...نکنه تیکه عمه ش رو اذ یبره... به شرط _

 ...کنم... قووول ینم تیاذ _

 ...بده پس رتویبوس شب بخ ای: برمشیگیم بغل

 ...لپ یکی... لپ... اون ینیچشم... ب یکی... چشم... اون یشونیبوسم: پ یاش را م یشانیپ

 ...بوسم: چونه... اوووخ... چه مزه داد یاش را محکم تر و پر صدا تر م چانه

چمدان تاپ و شلوارک خواب باران را دست  یگذارم و غزل از تو یم نیکند. باران را زم یبا لبخند نگاهم م غزل
 .تا تنش بدهد دهدیآوا م

خراب  : انقدر نبوسش بچه رو... پوستشردیگ یآوا و آراد باال م یدعوا یصدا بندم،یاتاق را که پشت سرم م در
 ...شد

 ...پوستم از تو نرم تر شده نیدست بزن بب ایجغله چپه تراش کردم... ب نیزر نزن بابا رفتم به خاطرا _

 !.. به هر حال نبوسش... مگه نه عمه؟یحاال هر چ _

 ...شنیبزرگ نم نای: ادهدیبا خنده سر تکان م غزل

 ...تشک یتخت بخواب... من رو یکنم: تو رو یهن متخت پ نییو رختخواب ها را پا دییتکان سر حرفش را تا ای

 ...اندازد: نـــــه یم نمانیب یبه فاصله  ینگاه یتینارضا با

 ...خب شهیتخت جامون نم یرو زمیعز _

 ...خوابمیم نیمنم رو زم _

 ...تو شیکند: پ یکشد و سارافونش را از تن خارج م یم رونیخواب گشادش را از چمدان ب لباس

 ...... رو تخت بخوابنیرو زم یشیم تیغزلم اذ _
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 .دیگو ینچ م یو با لجباز ندینش یرختخواب م یرو

 ...ها یا وونهی: دردیگ یکنم و خنده ام م ینگاهش م مستاصل

*** 

 ...شم ی: دارم کر مدهمیکه از آشپزخانه برداشته ام را به غزل م یآب وانیل

 ...یگیم یشنوم چ یکشد: نم ینفس سر م کیرا  آب

 یبرم و بلند م یگوشش م کیکر کننده است... سرم را نزد کیموز یکشم... صدا یم یکالفه ا قیعم نفس
 ...شم یدارم کر م گمی: ممیگو

 ...کشد: منم یرا با لبخند عقب م سرش

 !آخه؟ هیچه وضع نیمگه قرار نبود بله برون باشه؟! ا _

 ...گهیخب بله برونه د _

 ندازنیهم دست دختره م یانگشتر هیخورن،  یم ینیریشربت وش هی ننیش یم دونمیکه م ییمن تا جاواال  _
 ...قصد رفتن ندارن نکهیداماد محترم هم مثل ا یکه محرم شدن... خانواده  نایرن... ا یم

 ...خندد: تازه گرم شدن بدبختا یم یکیشل غزل

 ..شه جمعشون کرد از وسط یبودن، نه از حاال که نم دهینه از اون اول که چادراشون رو سفت چسب _

 !حاال؟ یخوریزند: تو چرا حرص م یقهقهه م غزل

مات  ییاست و نگاه دا ییبغل دا یچرخانم... طبق معمول تو یکردن باران چشم م دایپ یو برا زنمیم یلبخند
 ...از ته دل غزل یخنده ها

باشد که باران را بغل گرفته  ییدا نیشد ا یشدم، باورم نم داریبباران از خواب  یقهقهه ها یبا صدا یوقت صبح
 .دیگو یبچگانه با باران سخن م یدهد و با زبان یو قلقلک م

 یاز کنار دست دراز شده ام ب شهیبر خالف هم نباریسرد بود، اما ا شهیام مثل هم یدر جواب احوالپرس لحنش
 .مخش کار کرده بود یغزل چقدر رو داندیکوتاه فشرد... خدا ماما  ر،یتفاوت نگذشت و دستم را هر چند با تاخ

 یبابا جون"لحظاتش را کنار  ل،یکند و باران هم با کمال م یلحظه از خودش جدا نم کیهم که باران را  حاال
 .شود یچون و چرا اجرا م یب شیکند و خواسته ها یم یسپر "اش

... دیآ یاز آب در م یلیحاال مشخص است چه زن ذل نیشود. کاوه... از هم یم کیدست در دست کاوه نزد آوا
 یو منتظر قرصت دیگو یرا غزل م نیکنند... البته ا یم شهیش یخون آوا را تو شیخواهرها دانمیو البته که م

 .ردیسه خواهر را بگ نیاست تا حال ا

 ...... اصالدااااایوقت از جاتون تکون نخور هی _
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 یکه سبک شدم م تیبکنم؟! بذار برا عروس تونمیم کاریمن چ قایشود: االن دق یجابجا م یندلص یرو غزل
 !ترکونم... خوبه؟

 ....کند: داداشمممم یرا گرد م شیباز و چشمها نیرا به طرف شیدست ها آوا

 ...: منم که دست و پام بسته ستمیگو یخندم و با اشاره به غزل م یم

 ...یچرت یاوهو... چه بهانه ها _

 ...: برودهدیگذارد و به جلو هلم م یکشد. غزل دست پشت کمرم م یدستم را م و

 یذات یکشد و با لودگ یم ییبرد و سوت بلند باال یدهانش فرو م ی... آراد دو انگشتش را توشومیآوا م همراه
 ...: برادر عرووووووسدیگو یاش م

خورد... تمام حواسم به  یآهنگ تکان م تمیاندازد و هماهنگ با ر یرا دور گردنم م شیخندم... آوا دست ها یم
 .رود یبه طرفش م ییکه دا نمیبیغزل است و م

کند به خانه  یبعد دعوتمان م یآخر هفته  یکنند و مادر کاوه برا یمحترم رفع زحمت!! م یبعد مهمانها یساعت
 .باغشان

 ...میگردیبرم: فردا میگو یزند و من محکم م یغزل برق م یچشمها

و پنج سال سنش، مثل  ستیتوجه به ب یو غزل ب "میگردیفردا برم"کنم  یکند. باز تکرار م ینگاهم م مظلومانه
 .ندیچیپنج ساله لب ورم یبچه ها

کمر  شبیتخت بخوابد تا مثل د یرو کنمیم ی. به زحمت غزل را راضمیمکافات دار دنیباز هم سر خواب شب
 .ردیدرد نگ

که تند تند  یآغوشم خودش را جا کرد و اغواگرانه در حال یدستم وول خورد و تو ریز یجسم یشب وقت مهین
به تهران  مانیکرده بودم، پا ینیب شیهمانطور که پ دمی!! فهمم؟؟یمون ی: عشقممم... واقعا نمدیپرس زدیپلک م

 !!!میبرسد، حداقلش دو هفته را ماندگار

*** 

 .دارمیبرم نیعقب ماش یکوچکمان را از صندل ساک

ما رو برداشتن آوردن  یسرد نیهوا به ا ی... تونایا نیی: عجب احمقادیسا یرا به هم م شیکف دست ها غزل
 بشه؟ یکوهستان که چ

رو  شونیپز خونه زندگ دیبا یجور هی گهی: دکنمیوسط باغ قرار دارد اشاره م قایکه دق الیمجلل و یسر به نما با
 ...لواسان کفشون ببره ها یالیبار دعوتشون کنه و هیمخ مامانو بزنم  گهیم طونهیبدن... ش

 !نا؟ی: کجا موندن اکنمیام نگاه م یبه ساعت مچ یبا کالفگ و

 !؟یچرا انقدر نگران _
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 ...کنه ینم ینگران بارانم... آراد که مثل آدم رانندگ _

 ...ارهیدر ب یباز وونهیآراد د ذارهیهمراهشونه نم یی: نترس... داکندیرا نوازش م میبازو

 !ن؟یستادیا نجایشود: چرا ا یم کیکه پدر کاوه نزد نمیبیو م کنمیم یپوف

 ...میینایفشارم: منتظربابا ا یرا م دستش

 ...دیی... بفرماانیداخل اونا هم م دیرو بذار لتونیوسا نیایخب فعال ب _

 ...دییتا یبه نشانه  دهدی... سرتکان مکنمیغزل نگاه م به

 .گذارم یو دست راستم را پشت کمر غزل م دهمیرا به دست چپم م ساک

 تیباالن... گفتم به خاطر وضع یطبقه  هی: بقدیگو یکند و م یم مانییراهنما نییطبقه پا یاز اتاق ها یکی به
 .دیراحت تر نجایخانم، شما ا

 ...نطوریکنم و غزل هم هم یلبخند تشکر م با

 یلیخانواده نسبت به زن هاشون خ نیا یاخالق مردا نکهی: مثل امیگو یگوش غزل م ریمحض دور شدنش ز به
 ...بهتره

 دیگو یکه غزل م یکشدار شیپنجره و آخ ریز یتخت دو نفره  دنیو با د میشو یخندد و وارد اتاق م یم آهسته
 ...میزنیخنده م ریهر دو ز

 یمشک یپشم یو گشاد و ساق شلوار یبافت خاکستر کیرا با تون شیاگذارم.. لباس ه یتخت م یرا رو ساک
 ...کندیعوض م یرنگ

 .ندینش یتخت م یدرهم رو یو با چهره ا ردیگ یم شیرا به پهلو دستش

 !س؟یپرسم: حالت خوب ن یکشم و م یرا به تن م ورمیپل

 ...شمیدرد دارم... خوب م خردهیشود:  یجابجا م یکم

 !شم؟یخوب م یچ یعنی: کنمیرا گرد م میچشمها

 ...نمینش یو کنارش م رمیگ یروم و دستش را م ی... به طرفش مکندیرا به طرفم دراز م دستش

 ...شمیم ینطوریا ی... گاهرهیو م ادیکه م فهیدرد خف هی... ریام ستین یطور _

 یهم سرده اگه سرما بخور نجای... امیبرگرد سیحالت خوش ن یکنیکنم: غزل اگه فکر م ینگاهش م ینگران با
 !... هوم؟میشیبدبخت م

 ...اندازد: نه بابا... خوبم... نگران نباش یباال م چانه

 یرا م گریدهم و نرم همد یگذارم و چانه اش را با نوک انگشت اشاره باال م یگونه اش م یدستم را رو کف
 ....شنوم: سالاااااااممممم یرا مباران  غیج یشود و صدا یو بالفاصله در اتاق با ضرب باز م میبوس
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 نی: اه... اشودیو بالفاصله از طعم ترش و شورش چهره ام جمع م زنمیغزل دستبرد م یدون شده  یانارها به
 !تو؟ یخوریم هیچ

 ...: خوشمزه س کهخوردیلذت و قاشق قاشق انار م با

 !: چرا شوره؟دهمیهم فشار م یرا رو میها پلک

 ...نمک زدم بهش خب _

 !تو؟ یا وانهیکشم: اه... د ینفس سر م کیو  کنمیپر م یآب وانیل

 ...شود یجابجا م یصندل یرو یقرار یو با ب زندیم یلبخند محو تنها

 !باز؟ ی! درد داره؟یچ _

 ...دهدیتکان م نیرا به طرف سرش

 ...نکن غزل... بگو یجبازهست ل ی: اگه مشکلکنمیگوشش پچ پچ م یو تو رمیگیرا م شیبازو

سره داره برف  هی میاومد ی... از وقتخورهیسرما م نجایا اریبه من... برو بارانو بردار ب یدیم ریاووف... چقدر گ _
 ...کنهیم یباز

 بایو البته ز یکامال سنت یبزرگ و گرم را که به روش قیو آالچ شومیاز جا بلند م تایو نها کنمینگاهش م یکم
 ...کنمیو ساخته شده ترک م یطراح

آن  یکه کم یبزرگ تر یگلوله  یدارند آن را رو یدرست کرده و سع یبزرگ یبرف یبا کمک آوا و آراد گلوله  باران
 ...طرف تر قرار دارد بگذارند

 ...گردد یکوچک بر م ی زهیو آراد با چند سنگ ر شودیهم ساخته م یبعد سر آدم برف یروم و کم یکمکشان م به

 ...بگذارد یچشم ها و دهان ادم برف یها را جا زهیبشود و سنگ ر یتا هم قد آدم برف رمیگ یرا بغل م باران

 ...کوبد: هورااااا یرا به هم م شیزده کف دست ها ذوق

 ...گذارمش یم نییبوسم و پا یگل انداخته اش را م ی گونه

 ...فشارد: دماغ نداره یم نشییلب پا یاش، انگشت اشاره اش را رو یشگیعادت هم به

 ...کنمیم دایپ یچ نمی: مممم... بذار ببدیگو یاندازد و م یبه اطرافش م ینگاه آوا

 ...: کاوه... کـــاوهزندیصدا م وبلند

 !زم؟ی: جانم عزدیآ یم شیدوان دوان پ کاوه

 ...خورم یاندازد و من لبخندم را م یرا باال م شیابروها آراد



 

 
581 

 !؟یکرد کاریهاشونو چ یشام بود، بطر زیه سر مک یینوشابه ها _

 !کردم؟ یم کارشونی: انداختمشون دور... چکندیرا گرد م شیچشمها کاوه

 ...کن دایبرام پ یدر بطر هی _

 !کار؟یچ یخوایم _

 ...... دماغ ندارهمونی: آدم برفدیگو یم یزبان نیریبا ش باران

خوشکله؟!  یخوایم تیآدم برف یشود: دماغ برا یباران خم م یرو شیگذارد و پ یم شیزانوها یدست رو کاوه
 ...ارمیبهتر م زیچ هیبذار من االن برات 

 یدستش برم یتو یجیبعد با هو قهیشود و چند دق یدور م یزند و با لبخند یباران م ینینوک ب یضربه ا و
 ...عمو جون نمیبوس بده بب هی ایشما... حاال ب یاز دماغ آدم برف نمیگردد: ا

 .کند یرا غنچه م شیو لب ها بنددیپلک م باران

 .دهیخندد: بچه فقط هم لب م یم یکیشل آراد

 !کوبم: خفه یاخم پس کله اش م با

 .زند یگره م یشوند و آراد هم شال گردنش را دور گردن آدم برف یو کاوه دست در دست هم دور م آوا

 .ایدقه ب هی ری: امزندیم میصدا مامان

 شده؟ ی: جانم طورمیرو یو به طرف مامان م رمیگیباران را م دست

... از بعد از ظهره که داره سیآورد: فکر کنم غزل حالش خوب ن یگوشم م کیو دهانش را نزد ردیگ یرا م میبازو
 ...چهیپ یبه خودش م

 .کندیکاوه صحبت م یاز خواهر ها یکیچرخانم... با  یترس نگاهم را به طرف غزل م با

 !مارستان؟یببرمش ب _

 ...استراحت کنه... برو خردهی! ببر ش؟یببر یخوا یکجا م ینه بابا نصفه شب _

 ...میایهمراهم ب کنمیروم و وادارش م یو به سمت غزل م دهمیسر تکان م نگران

 ...میرو یو به اتاقمان م مییگو یم ریشب بخ یهمگ به

 !؟یخوب یمطمئن _

 ...... االن خوبمکردیدلم درد م ریکمرم و ز خردهیاوووف... آره بابا... از صبح سر پا بودم  _

 ...دهدیم لمیتحو یو غزل لبخند کنمیمطمئن نگاهش م نا

*** 
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سر  ریدستم را از ز یو بعد به آرام زنمیبار پلک م نی... چندشومیم اریکتفم هش یتو یشب با حس سوزش مهین
 ...غلتم یپهلو م یکشم و رو یم رونیباران ب

 !شده؟ یپرم: چ ی. هول از جا مبردیساعدم فرو م یرا تو شیناخن ها نباریا غزل

 ...: فک کنم... وقتشهکندیزمزمه م شودیکه صورتش هر لحظه کبودتر م ینیو ح ردیگ یرا محکم گاز م شیها لب

 ...! هنوز که دو هفته مونده؟یگیم ی: چمیگویزده م بهت

 ...بشه داریباران ب خوامی... نمسیفشارد: ه یا مر  مچم

 ...زنمی: صبر کن االن مامانو صدا مکنمینگاهش م مستاصل

 ...چسبد: نه... فقط کمکم کن لباس بپوشم یرا م دستم

 ...میبکن دیبا کاریفهمه چ ی: غزل... مامان بهتر منمینش یتخت م یزانو رو دو

 ...اریخوابشون کنم... لباسامو ب یب ینصفه شب خوامی... نمخوامینه... نم _

 ...اندازم یسرش م یهم رو یشنل بافتش را بپوشد. شال کنمیو کمکش م کنمیم یپوف

 .کند یگلو خفه م یرا تو ادشیو فر ردیگیدستش را با تمام قدرت گاز م کف

 !: فقط چند لحظه صبر کن تا آرادو صدا بزنم... خب؟رمیگیم میدست ها انیرا م صورتش

 ...: با... شهدهدیفشار م شیدندان ها انیرا م لبش

 ....: آرادکنمیاتاق از سمت چپ را باز م نیروم و در دوم یباال م چیمارپ یعجله از پله ها با

 ...: آراد بلند شودهمیروم و تکانش م یم جلو

 !ه؟ی: چدیگشا یپلک م وحشنزده

 ...شد نترسه داریباران بخواب ب شیپ ای... بمارستانیببرمش ب خوامی... غزل دردش شروع شده مایپاشو ب _

 !بزاد؟ خوادی... میگیم ی: چزندیتنش کنار م یپتو را از رو عیسر

 ...حرف زدنت... بلند شو زود باش نیخاک تو سرت با ا _

 !؟یگیبه مامان نم _

 ...جله کنکشم: نه... ع یرا م شیبازو

 !: غزل؟کندیو آراد در اتاق را با ضرب باز م میرو یم نییتند از پله ها پا تند

 ...زمیاندازم: پاشو عز یغزل م یبازو ریرا ز دستم

 ...: آراد حواست به باران باشهکندیزمزمه م فیو ضع زندیهر دو دست به شانه ام چنگ م با
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 ...دیباشه باشه... شما ها بر _

 ...برمیم رونیو غزل را ب زنمیرا چنگ م نیماش چیپالتو و سو تنها

 میبعدش گوش ها هیکشد که تا چند ثان یم یغیبرم، غزل چنان ج یم رونیرا از باغ ب نیماش نکهیمحض ا به
 .زند یزنگ م

 نیهم دمید مارستانیب هی ی... اومدنمیرس ی... آروم غزلم... االن مسی: همیگو یفشارم و م یرا م دستش
 ...... ششششایکینزد

عسل را  یو شماره  کنمیکشد... دستم را از فرمان جدا م یم غیبند ج کیو  شودیهق هقش بلند م یصدا
 .رمیگیم

 !خواب آلود است: الو؟ شیصدا

 ...مارستانیب برمشیکردم... غزل دردش شروع شده دارم م دارتیب ی! شرمنده نصفه شب؟یالو عسل؟! خوب _

 !شما؟ نیی: چرا انقدر زود؟ کجاشودیم رایهش شیصدا _

 ...حسامه ری: امدیگو یم رضاستیکه احتماال عل یپشت گوش یبه کس و

 لیوسا یسر هیساک آماده کرده بود  هی... مارستانیبرم ب ی... االن دارم غزلو ممیبود نایما خونه باغ کاوه ا _
 ...اصفهان میگردیبرم میکرد ی... فکر مفتهیاتفاق م نیا میدونستیتوش بوده... منتها نم

 ...لویرسونم بهت وسا ی! من مش؟یبر یم مارستانی... کدوم بیخوایم ایچ دونمیم _

 ...دونمینم _

 !؟یدونینم یچ یعنی _

 ...فاصله داره یلومتریپونزده ک -ده  هی مارستانهیب نی... اگمی: من آدرس خونه باغو بهت مچانمیپ یرا م فرمان

 ...کشد یم غیج غزل

 .کاغذ قلم بده به من هی رضایرسونم. عل یغزله؟! بگو آدرسو من خودمو م یامام زمان! صدا ای _

 .اندازم یفرمان م یرا باال لمیو موبا کنمیتکرار م شیرا برا آدرس

 ...یرد کرد مارستانویب ر،یام یکشد: رد کرد یم غیو ج زندیم یبا مشت به صندل غزل

 ...ستدیا یم یوحشتناک یبا صدا نیفشارم و ماش یمز مپدال تر  یرا رو میپا

 ...رمیگیو دنده عقب م گذارمیغزل م یرا پشت صندل دستم

 !مون؟یبکش یخوای!!! م؟؟؟یریگیبزرگراه دنده عقب م یزند: تو یم غیتر از قبل ج بلند

 ...دور بزنم تونمینداره نم نیبنز نی: غزلم آروم باش... ماشزنمیپلک م محکم
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 ایبه دن نیبچه مو کف ماش خوامیکشد: خدا لعنتت کنه... من نم یاعصابم خط م یوقفه اش رو یهق ب هق
 ... حسام تو رو خــ ری... امارمیب

 !شد؟ ی: چکنمی... نگاهش مشودیساکت م یناگهان

 ...خوردیسر م شیپاها یبالفاصله نگاهم رو و

 ...شودیآب م سیخ شیپاها ریشنل و ز نییپا

*** 

... به ساعت کنمیم یبار ط نیصدم یکشم وعرض راهرو برا یرا م می... موهارمیگیضرب م نیزم یپا رو یپنجه  با
 ...گذشته میساعـــت و ن کی... کنمینگاه م لمیموبا

 ...قـــــول ایبه بعد نماز بخوانم... خدا نیاز ا دهمی... قول مفتدیغزلم ن یبرا یاتفاق ایخدا

 .را که آورده بود به پرستار بسپارد یلیو رفت تا وسا دیرس شیپ قهیچند دق عسل

 ...شودیم واریروم تا کمرم مماس د یفرستم و عقب عقب م یم رونینفسم را ب یکالفگ با

 ...ترسم یهم م یلیترسم... خ یغزل م یبرا

 ینام یمتخصص ها نیاز بهتر یکینظر  ریاصفهان و ز یخصوص یها مارستانیب نیاز بهتر یکی یبود تو قرار
 ...کند مانیزا

 ...کشد یکوچک درد م مارستانیب نیا یحاال تو اما

... زندی... مغزم نبض مرمیگ یم میدست ها انی... سرم را ممیآ یدو پا فرود م یو رو خورمیسر م وارید یرو
 ...ام دهیرا کش میپوست سرم درد گرفته بس که موها

متوقف  میرو شیپ یرنگ یمشک یمردانه  یبعد، کفش ها یو کم دیآ یم نیبا زم یمحکم یبرخورد قدم ها یصدا
 .شودیم

 .خوردیگره م یجفت چشم عسل کی یو نگاهم تو کنمیبلند م سر

 ...یی: داکنمیزمزمه م ناالن

 .گذاردیشانه ام م یو دستش را رو شودیخم م یکم

 ...بندمیم پلک

 ...ارزش دارد میبرا ییایفشار، دن نیو هم کندیبه شانه ام وارد م یفیفشار خف ییدا

*** 

 .دهمیهل م نییدر را به پا ی رهیو دستگ دارمینگه م میپا یبزرگ غذا را رو ینیآورم... س یرا باال م میپا

 ...غذا یزنند: وا یبرق م شیکند. چشمها یچرخاند و نگاهم م یسرش را م غزل
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 !زم؟یمگه عز یبرگشت یروم: از قحط یم کیو با خنده نزد بندمیرا پشت سرم م در

 یبلوزش را م یو دکمه ها کندیرا مرتب م رشیکشد، لباس ز یم رونیگردن برنا ب ریدستش را از ز متیمال با
 ...یکه بفهم ینخورد مارستانیب ی! گرسنمه... گرسنـــه... غذا؟یچ یعنی یفهمیم یبندد: گرسنگ

 ...گذارم: خب حاال توام یتخت م یغذا را رو ینیگزم و س یخنده ام، لب م یبلند نشدن صدا یبرا

که  خوردیو با اشتها غذا م ی. آنچنان دو لپزندیم هیو غزل به تاج تخت تک کنمیرا پشت کمرش مرتب م بالش
 ...نخورده یزیانگار روزهاست چ

 !؟یخانوم شما شام خورد پرسم: قطره یو از باران م کنمیکم پشت و نرم برنا را نوازش م ینوک انگشت موها با

 ...میخورد تزایپ میخاراند: اون موقع...با عمو... رفت یگونه اش را م کندیاش بلند م یدفتر نقاش یرا از رو سرش

 !کدوم موقع؟ _

 ...گهی: اوممم... همون موقع ددهدیرا جلو م نشییپا لب

! هو؟یزد  بتیرفتن... تو کجا غ یم غروببرد: د یرا که به سر چنگال زده به طرف دهانش م یتکه جوجه ا غزل
 ...دمی... فک نکن نفهمیخونه د برو که رفت یآورد مارستانیمنو از ب

 ...دلم تنگ شده دمتیبابا دو روزه ند نجایا ای: بکنمیرا به طرف باران دراز م دستم

 ...بوسمینشانمش و سرش را م یم یپا یو رو کنمی. بغلش مدیآ یو با مکث به طرفم م کندیم نگاهم

 ...ی: نگفتدیگو یبا دهان پر م غزل

 !و؟یپرسم: چ یحواس م یب

 !؟یکجا رفته بود _

 .نوشد یم ی. جرعه ارمیگیدوغ را به طرفش م وانیل

 ...خوب خوب یجاها _

 .کندیاخم نگاهم م با

 ..کشم: دستتو بده یم رونیب بمیاز ج یکوچک یو جعبه  زنمیم یلبخند

 !هوم؟ _

 ...دستتو بده گمیم _

 ...زمیچسبانم: مبارکت باشه عز یرا پشت دستش م میو لب ها بندمیرا به مچش م دیطال سف فیظر دستبند

 ...حسام ریکشد: ام یباال م میزده نگاهش را از مچ دستش تا چشمها رتیح

 ...: دوست دارمزنمیصدا لب م یب
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 ...نظرمان گرفته ریکه با دقت ز مکنیبا چشم و ابرو به باران اشاره م و

 ...... توقع نداشتمزمیعز ی: مرسکندیبا محبت زمزمه م غزل

موندگار  نجایکردم ا ی... فکر نمرمیبهترشو برات بگ خواستمی: مکنمیلخت باران را با انگشت شانه م یموها
 ...... به هر حالفتهیاتفاقا ب نیو ا میبش

 ...یکجا رفت ی! منو بگو چقدر غصه خوردم ولم کرده؟یچه حرف نی... اسیه _

و سپس مشت  یشانیاندازم و پ یرا هم دور گردن برنا م کادیبا پالک ان  کیکوتاه و بار ریو زنج زنمیم یلبخند
 ...یپاک ی... بودهدیم یینو یتنش را دوست دارم... بو یکشم... بو یم یقی... نفس عمبوسمیکوچکش را م

 ...: مثل مال منهردیگ یگردنش را باال م یتو کادیان  یشکل با حکاک یضیپالک ب باران

 ...: بله... مثل مال شماستدهمیفشارش م محکم

: داره تو دیگو یرا گرد کرده، م شیچشم ها کهیو شگفت زده، در حال کندیخندد و به برنا نگاه م یم نیریش
 ...خورهیم ریخواب ش

 یو صورت کیبار یخواب هم لب ها یکشد... تو یم نییغرق خواب پا ینگاهش را تا صورت صورت برنا غزل
 ....جنبد یاش م

 !ببوسمش؟ شهیکند: م یرا جمع م شیلب ها باران

 !شه؟ی: آره مامان... چرا نمدهدیذوق زده جواب م غزل

 ...برنا دنیبوس یبرا شودیخزد و سپس خم م یتخت م ی... دو زانو روکنمیرا رها م باران

 ...کنه ینم ی: خدا رو شکر حسوددیگو یم شیزند و با تکان لب ها یخند ملب غزل

 .دیآ یو باران باز به آغوشم م کنمیم دییتکان سر تا با

 ...اتاق به خواب رفته اند یتخت دو نفره  یرو بیبعد، غزل و برنا و باران به ترت یساعت

 .غزل آماده کرده شتریب یراحت یرا برا نییپا یطبقه  همانیاتاق خواب م مامان

 یخواب مشت یترسم تو یخوابانم... م یاتاق م یگوشه  یتخت خواب شو یکاناپه  یو رو کنمیرا بغل م باران
 .به برنا بزند یزیچ یلگد

 .روم یبالکن م یو رو زنمیکشم و سپس پرده را کنار م یرا م شیرو

 ...ییدارم... احساس رها یس سبککشم... ح یم یقیو نفس عم کنمیباز م نیرا به طرف میها دست

 !د؟یینجای: شما ازنمیم یتک سرفه ا کند،ینگاهم م رهیو خ ستادهیا اطیح یکه تو ییدا دنید با

 .زنمیم هی... از پهلو به نرده ها تکستدیا یو کنارم م دیآ یکوتاه باال م یتک پله  از
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 !؟یکش ی: مردیگ یم یقیو سپس کام عم کندیم کینزد گارشیفندکش را به س ییدا

 !م؟ نهیببره بذاره رو س خیتا ب خیغزل سرمو ب نیخوای! مگار؟ی: سزنمیم یخند تک

 ...یبر یحساب م یلی: ازش خستدیا یفرستد و شانه به شانه ام م یم رونیاش ب ینیرا از ب گاریس دود

 ...ذارمیبه خواسته هاش احترام م _

 ...خوبه _

 ...آره _

 !ن؟یبرگرد نیخوا ینم _

 .شود یم یخال یمغزم از هر جواب هیچند ثان یپرسد که برا یمقدمه م یب آنقدر

 !! تهران؟م؟یبرگرد _

 !کند: آره... انقدر دور از انتظاره؟ یم نگاهم

 ...... تا حاال به برگشتن فکر نکرده بودم... غزل هم حرفشو نزده بودیعنینه خب...  _

 !؟یدار از اون دختره خونه خراب کنم خبر _

 ...شودیدر هم م میصدف اخم ها یادآوری از

... زیکه سهامش رو فروخته و رفته تبر دمیاصفهان فهم یو دار انتقال سهامم به شعبه  ریگ ینه... تو مایمستق _
 ...ندارم یخبر گهیخاله و مادربزرگش اونجان... بعد از اون د هیقبال بهم گفته بود 

 ...کندیبحث را عوض م یبا مکث کوتاه ییدا

 ...خوشبخته یلیغزل خ _

 ...کنم یچرخانم و نگاهش م یرا م سرم

که چقدر  فهممیواقعا خوشبخته... از حالت صورتش... از تک تک حرکاتش م ی... ولکنهیکردم تظاهر م یفکر م _
. فقط به خاطر خودتون ..نی... دلخور شدنیکردم... اگه از رفتارم ناراحت شد یخوشحاله... اگر من بد رفتار

... به خاطر تو و کنار تو موندن چقدر عذاب ستادیپات وا یبمونه غزل چطور ادتی نکهیبوده... مخصوصا تو... ا
 ...عاشق باشه یلیخ نکهیفراموش کنه مگر ا یبه آسون یکه هر زن ستین یزیچ انتی... خدیکش

 ی... تا عمر داشته باشم هم فراموش نمدونمیم :کنمیحبس م هیچند ثان یو نفسم را برا رمیگ یم یقیعم دم
رو  دیکه غزل کنارم عذاب کش یمیسال و ن کیچهار سال هم تموم تالشمو کردم که جبران اون  نیا یکنم... تو

کم ندارم... زنمو دوست دارم... بچه  یچیبگم ه تونمیلحظه واقعا م نیا ی... تولهیتکم میبکنم... االن زندگ
 نیهم می... تنها نگرانستمین میزندگ یها نهیهز نیاز خودم دارم... کار ثابت... نگران تام نیهامو... خونه و ماش

 ...ها و کدورتا بود که خدا رو شکر برطرف شد یدلخور



 

 
588 

 نیخوا ی... حاال واقعا نمیبهتر باش یحت ای ینطوریهم هم گهی... پونزده سال دگهیخوبه... خدا کنه ده سال د _
 !ن؟یبرگرد

 ...دونم ینم _

 ...... به اون سرعتنیرفت نیجمع کرد ییهویچطور اونقدر  شهیمن هنوز باورم نم _

بود... انگار تموم اون غم و غصه ها تازه داشت خودشو نشون  ضیشد... غزل مر ی... واقعا نممیشد بمون ینم _
 طیمح نیگرفته بود... دور شدنمون از ا یهم افسردگ مانشیبعد از زا یاومد... حت ای... باران هفت ماهه دندادیم

برنا،  یموقع باردار یشد انجام داد... ول یبود که م یکار نیخاطرات خوب و بد بهتر یو کنار گذاشتن همه 
حاضر نشد درسشو کنار بذاره  یپنج ماهگکرد... غزل انقدر سر حال بود که تا  یتا آسمون فرق م نیزم طیشرا

 ...شدیو با ذوق و شوق سر کالساش حاضر م

بره...  یم نیرو از ب یکه اول زد ییحرف ها یهمه  یقسمت آخر حرفات تلخ ینیریلبخند به لب دارد: ش ییدا
 ...غزل که خوشحال باشه منم خوشحالم

 ...اظبشون باشفشارد: مو یشانه ام را م ییو دا زنمیلبخند م متقابال

 ...رود یو به طرف ساختمان خودشان م دیگو یم ریشب بخ ییو دا زنمیم پلک

*** 

 ...شد ریگذارم: غزل جان بجنب د یم رشیکر یچهل روزه را تو یبرنا

رود. مراسم ماچ و بوسه را قبال با آوا و مامان انجام  یبغل بابا فرو م یو تو دیآ یم رونیب ییاز آغوش دا غزل
 .داده

هم  گهیهفته د هیمن هستم: خب  شیمخاطب حرف ها کهیبوسد در حال یشود و باران را م یخم م مامان
 ...گهید نیرفت یم دیبعد ع نیموندیم

... یما برو از دانشگاه اخراجبرگردم بهم بگن بفر  یوقت سین دیمن اصفهانه... االنم بع یزندگ یمادر من همه  _
 ...یاونور نیایشما ب دیع گهید

 ...شهیم یچ نمی: حاال ببدیگو یم یتیبا نارضا مامان

 ...شود یم نی... غزل سوار ماشزنمیم لبخند

 .شود نیتا سوار ماش کنمیگذارم و به باران هم کمک م یعقب م یصندل یبرنا را رو ریکر

 دی... ببخشمیجا نمونده؟! ما رفت یزیکوبم: خب... چ یرا به هم م میبندم و کف دست ها یرا م نیماش در
 ...میلنگر انداخت میمدت کنگر خورد نهمهیا

 !ه؟یچه حرف نی: واه... ادیگویدلخور م مامان

 ...سلطاااااان یکردم پر یخندم: شوخ یم
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 .شومیم نیو سوار ماش کنمیم یخداحافظ یزند. دوباره از همگ یم یلبخند محو مامان

را پشت  یآب یکه مامان کاسه  نمیبیجلو م ی نهیو به محض حرکت، از آ خوابانمیرا م یدست زنم،یم استارت
 .کند یم یسرم خال

 ...کشد یم یقینفس عم غزل

آورم: غزل... دوست  یکرده ام به زبان م نشیفکر کرده و سبک سنگ شیچهل روز رو نیرا که تمام ا یموضوع
 !م؟یدوباره برگرد یردا

 !تهران؟ میبرگرد _

 ...آورد: اوهوم یپرسد که مرا هم به وجد م یذوق زده م آنچنان

با بابا  گهیخانواده م رو کنار خودم داشته باشم... حاال که د ی... من که از خدامه همه دونمیخب... خب نم _
 !م؟یبرگرد یخوایم یاصفهانه... چطور مونیخب همه زندگ ی... ولیکرد یهم آشت

 !نه؟ ای یتو جواب منو بده... دوست دار _

 ...! شرکت... خونه مون؟یکنیم کاریدانشگاهو چ ریام یآره خب معلومه که دوست دارم... ول _

خونه  هیمنتقل کرد... فعال  شهیاستعفا دادم... سهام شرکت رو هم م سیاز تدر دی: شاکنمیرا عوض م دنده
 ...اصفهان فروش بره ی تا خونه میکنیاجاره م

انجام  یبخوا ی: هر کارگردانمیو سرم را بر م کنمیدنده است حس م یدستش را پشت دستم که رو یگرم
 یبرگرد یبخوا مونم،یکنارت م یاصفهان بمون ی... بخواذارمیمن بهش احترام م یریکه بگ یمی... هر تصمیبد

 ...سامح ریو بچه هام، اونجا بهشت منه ام ی... هر جا که تو باشگردمیهم همراهت برم

 ...زنمیم لبخند

 ...زندیم لبخند

 ...خنده یبرنا داره بهم م نیکند: مامان بب یرا پر م نیماش یباران فضا یو کودکانه  نیدلنش یخنده  یصدا

 ...زندیخدا هم به ما لبخند م یحت

 یدور کمیاز  بعد

 روز سرد هیاز  بعد

 و، دیتاب دیخورش

 ...خوب اومد یروزا

 از هم میشد دلخور

 بود یدور ریتاث نیا
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 کن واسم فیتعر

 ...بود یحالت چجور بگو

 زمستونم تموم شد نیا

 میدچار یبه دلتنگ ما

 ها بودن و رفتن یلیخ

 میو خوب، خاطره دار بد

 میتونیو تو امروز م من

 میتن خاطره هک ش رو

 و عاشق، مثل بارون پاک

 ...برف مثل

 ...ساده

 ...میببخش

 ...زمــستــونـم تمـــوم شــــد ـــنیا

 انیپا

 . ش ایمیک

 


